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V. Uspaskichui tylint, prabilo jo kolegos 

Parlamentarai — Loreta Graužinienė, Antanas Bosas. 
Olgos Posaikovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 28 d. (BNS) šeimą". 
— Seimo pirmininkas „darbietis" Po penktadienį vykusių pietų su 
Viktoras Muntianas teigia, kad nėra prezidentu Valdu Adamkumi parla-
pagrindo tikėti, jog partijos vadovas mento vadovas sakė, kad tarp kitų 
Viktoras Uspaskichas yra už „tvirtą temų su valstybės vadovu „deja, ne

išvengė kalbų apie moralią politiką, 
dvigubus standartus, kurie atranda 
savo vietą visose gyvenimo sferose" 
ir svarstė, kaip jų išvengti. 

Pastarosiomis dienomis V. Us
paskichas apribojo viešų pasisaky
mų skaičių. Jis taip pat nedalyvavo 
ir Darbo partijos atstovų susitikime 
su prezidentu. Ta proga viešai kal
bėti nevengė V. Uspaskicho aplinkos 
atstovai. 

Su prezidentu kalbėjosi 
„auklėjimo temomis' ' 

Vis dėlto Seimo pirmininkas V. 
Muntianas mėgino išsisukti nuo tie
saus atsakymo, ką konkrečiai kal
bėjo su prezidentu, pridūręs, jog V. 
Uspaskicho asmeninio gyvenimo pe
ripetijos svarstytos nebuvo, o tiesiog 
buvo kalbama apie tendencijas ir jų 
atsiradimo priežastis. Tarp tokių 
priežasčių V. Muntianas paminėjo 
„auklėjimo tam tikros problemas, 
požiūrio problemas, visuomenės po
žiūrio problemas". 

Pristatė pasirengimą euro įvedimui 
Vilnius, balandžio 28 d. (BNS) 

— Lietuvos banko ir Vyriausybės 
atstovai penktadienį Briuselyje Eu
ropos Komisijos (ES) pareigūnams 
pristatė antrąją Nacionalinio euro 
įvedimo plano redakciją ir aptarė 
Lietuvos praktinį pasirengimą įsi
vesti eurą. 

Finansų ministerijos sekretorius 
Rolandas Kriščiūnas kartu su Lie
tuvos banko ir Ūkio ministerijos ats
tovais susitiko su EK Ekonomikos ir 
finansinių reikalų generalinio direk
torato direktoriumi Servaas Deroose 
ir kitais direktorato pareigūnais. 

Atsižvelgus į EK pranešime apie 
euro zonos plėtrą išsakytas reko
mendacijas, antrojoje plano redakci

joje nuo 60 iki 120 dienų pailgintas 
kainų nurodymo dviem valiutomis 
laikotarpis, paankstinta išankstinio 
banknotų ir monetų paskirstymo 
bankams data, plačiau išdėstyta vi
suomenei, verslui, Europos Sąjun
gos institucijoms svarbi informacija. 

Valstybės institucijos yra paren
gusios euro įvedimo priemonių pla
nus, kuriuos taip pat atnaujino at
sižvelgdamos į EK pranešimą. 

Gavus EK įvertinimą, antrąją 
plano redakciją turės patvirtinti Vy
riausybė. 

Lietuva siekia įsivesti eurą nuo 
2007 metų sausio 1-osios, tačiau 
šiems planams gali sutrukdyti per 
didelė infliacija. 

AT pi rmin inkui prezidento 
atsiprašymas nereikalingas 

Vilnius, balandžio 28 d. (BNS) 
— Aukščiausiojo Teismo (AT) ir Teis
mų tarybos pirmininkas \y tautas 
Greičius neketina pradėti drausmės 
bylų trims savo kolegoms. 

Neseniai Seimo pirmininkas 
Viktoras Muntianas paragino įver
tinti, ar Vyriausiojo administracinio 
teismo pirmininkas Virgilijus Va
lančius, šio teismo teisėjas Romanas 
Klišauskas ir Apeliacinio teismo tei
sėjas Vigintas Višinskis tinkami to
liau eiti pareigas. 

V. Muntianas pareiškė, kalbė
damas apie trijų teisėjų ir teisingu
mo viceministro Gintaro Švedo elge
sį Biržų rajono teismo pirmininko 
Valento Margevičiaus skyrimo is-
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Vytautas Greičius 
Eltot nuotr. 

torijoje, kuri buvo sukėlusi įtampą 
tarp prezidento Valdo Adamkaus ir 
Aukščiausiojo Teismo pirmininko V. 
Greičiaus. 

Nukelta \ 6 psl. 

Prie Valdovų 
rūmų — 

pretendentų 
eilės 

Vilnius, balandžio 28 d. (BNS) 
— Nebaigtuose statyti rūmuose no
rėtų įsikurti ir Australijoje, Brazili
joje įsikūrę mūsų karalių „palikuo
nys", ir vietos bajorai. 

Valdovų rūmai sostinėje atstato
mi sparčiai, tačiau jų paskirtis bei 
su ja susiję projektai visuomenei dar 
nėra visiškai aiškūs, nors būtent 
Lietuvos visuomenė yra šių rūmų 
atstatymo iniciatorė, šalies žmonės 
tam paaukojo ne vieną milijoną litų. 

Taip mano grupė Kovo 11-osios 
akto signatarų, meno, kultūros ir 
politikos veikėjų, kurie Vilniuje, Sig
natarų namuose, diskutavo apie Val
dovų rūmų ateitį. 

Diskusijos dalyviai priėmė krei
pimąsi į šalies vadovus Valdą Adam
kų, Viktorą Muntianą ir Algirdą 
Brazauską, kuriame pasiūlė tiksliau 
apibrėžti Valdovų rūmų paskirtį, nu
statyti jų valdymo struktūrą, direk
cijos ir veiklos finansavimą. 

Kultūros ministerijos sekreto
rius Rolandas Kvietkauskas susirin
kusius ramino, kad laiko iki 2009 
metų liepos 6-osios, kai Valdovų rū
mai oficialiai bus atidaryti, dar yra, 
o ir jaudintis nesą ko — šio pastato 
paskirtis apibrėžta 2000 metais pri
imtame Valdovų rūmų atkūrimo ir 
paskirties įstatyme bei Vyriausybės 
patvirtintoje koncepcijoje. 

Kaip nurodo šie dokumentai, 
pagrindinė Nukelta \ 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

V. Muntianas pripažino, kad V. 
Uspaskicho sukeliami skandalai 
kenkia ne tik partijos, bet ir valsty
bės geram vardui. 

„Kalbėjome apie visas negero
ves, kurios galėtų turėti įtaką vals
tybės valdymo efektyvumui ir būgš
tavome, jog tie dvigubi standartai, 
atskirų asmenų taikomi kad ir as
meniniame gyvenime, gali turėti įta
kos priimant sprendimus, susijusius 
su valstybės valdymu", — sakė V. 
Muntianas. Nukelta į 6 psl. 

Iš ateitininkų veiklos. 
Balandžio pirmoji — visą 
mėnesi... 
Apsauga nesusišnekėjo. 
K. Bobelio manevras. 
Rekolekcijos Vasario 
16-osios gimnazijoje. 
Mūsų šeimose. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Millenium Park: žingsnis 
po žingsnio. 
Džiazas Dainų šventės 
vakaronėje. 
Renginiai Lemonte. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.753 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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(š Ateitininkų gyveninio 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Ateitininkų šventė Cleveland 
STASE KAZLAUSKIENE 

¥. ią gražią, saulėtą balandžio 9 
^ ^ d., Verbų sekmadienį, Cleve-
kw/ land ateitininkai rinkosi į šei
mos šventę. Eisenoje su vėliavomis 
nuėjome į Dievo Motinos bažnyčią 
dalyvauti šv. Mišiose, kurias atna
šavo Cleveland ateitininkų dvasios 
vadas, kunigas, klebonas Gediminas 
Kijauskas, SJ, kartu su kun. Kęstu
čiu Trimaku. Gražų pamokslą pritai
kytą šiai šventei, pasakė kun. Ki
jauskas. 

Po pamaldų rinkomės į didžiąją 
salę švęsti ateitininkų šeimos šven^ 
tę bei pasidžiaugti jaunimu, duodan
čiu įžodį. Visa visuomenė kviečiama 
dalyvauti mūsų šventėje. 

Šventę pradėjo Ateities klubo 
pirmininkas Džiugas Staniškis šiais 
žodžiais: ,,šią gražią pavasario dieną 
vėl susirinkom Cleveland Ateitinin
kų šventei. Ir yra ko švęsti. Turime 
ateitininkų organizacijai prieauglio 
dėka pasiaukojančių jaunimo globė
jų, kurios su juo dirba, ugdo organi
zacijai, Dievui ir Lietuvai. Šiandien 
įžodį duos trys kandidatai jaunučiai 
ateitininkai ir devyni kandidatai į 
Moksleivių ateitininkų sąjungą. 

„Džiaugiamės, kad turime sve
čių iš Čikagos: Siaurės Amerikos 
ateitininkų dvasios vadą prof. kun. 
dr. Kęstutį Trimaką ir Moksleivių 
ateitininkų sąjungos pirmininkę 
Dainę Quinn. Iš savo tarpo turime 
ŠAAT pirmininkę Nijolę Balčiūnienę 
ir SAS pirmininką Vytą Vaitkų". 

Šitokia pakilia mintimi mūsų 
šventę pradėjo Džiugas. 

Iškilmingą akademiją pravesti 
pakvietė Vytą Vaitkų. įžodžius pri
ėmė Cleveland ateitininkų dvasios 
vadas kun. Gediminas Kijauskas. 
Kristaus keliu sekti pasižadėjo trys 
jaunučiai: Aleksa Sušinskaitė, Aras 

„Pasižadu sekti Kristų, tarnauti Dievui ir tėvynei..." Cleveland moksleiviu ateitininku Maironio kuopos naujieji nariai 
duoda įžodį, apsupti draugų, tėvelių, sendraugių ir Cleveland parapijos narių. Dešinėje stebi kun. Kęstutis Trimakas ir 
Moksleivių centro valdybos pirm. Dainė Quinn. Nuotrauka Donato Nasvyčio 

Klimas ir Dar ius Čepulis. J iems 
užrišo juosteles ir pasveikino jų 
globėjos Regina Idzelienė ir Ramunė 
Totoraitienė. 

Moksleivių ateitininkų įžodžiui 
Živilė Vaitkienė paruošė šiuos kan
didatus: Ernestą Bartuškaitę, Ra
munę Bartuškaitę, Aliną Čepulytę, 
Dainą Chmieliauskaitę, Aistę Dege-
sytę, Vytą Idzelį, Nerį Klimaitę, 
Kristę Sušinskaitę, Kristijoną Vait
kų. Ruošdamiesi įžodžiui, mokslei
viai parašė rašinius ateitininkų ide
ologijos temomis. Živilė pasidalino 
jų rašinių ištraukomis, kurie nuste
bino klausytojus jų sąmoningais 
pasiryžimais eiti ateitininkų keliu ir 
siekti „Visa atnaujinti Kristuje". Da
vus įžodį juos pasveikino jų globėjos 
Vita Aukštuolienė ir Živilė Vait
kienė. 

Naujus ateitininkų narius svei
kino kun. klebonas G. Kijauskas pri

mindamas, kad principai yra tiek 
gražūs, kiek mes įgyvendiname savo 
gyvenime. Pasiruošimas įžodžiui yra 
tik pradžia. Linkėjo įpinti į savo gy
venimus Kristaus Gerąją naujieną, o 
tada gyvenimas tampa prasmingas. 
SAAT pirmininkė Nijolė Balčiūnienė 
palinkėjo būti ištikimais ir veikliais 
organizacijos nariais. Moksleivių 
centro valdybos pirmininkė Dainė 
Quinn palinkėjo rungtiniauti su Či
kagos moksleiviais, nes ten duos įžo
dį tik dešimt moksleivių. Palinkėjo 
atsivesti kiekvienam po draugą, tai 
tikrai bus lenktynės. Dainė priminė, 
kad juosta simbolizuoja pasiryžimą 
ir pareigą. Ragino lankyti susirinki
mus, išmokti ką nors nauja, tapti 
draugais, veikti, rašyti savo mintis į 
tinklalapį, važiuoti į stovyklas. Sto
vyklavimo dienos yra nepamiršta
mos ir susidarusios draugystės tęsia
si per visą gyvenimą. 

nukelta į 4 psl. 

Registracija vasaros stovykloms Dainavoje 
— — — . — — — i i 

jaunučių 7/3 -7/12 Moksleivių 7 /12-7 /23 H [ Sendraugių 7/23 - 7/30 

Dabar kviečiami registruotis 
visi — ir neateitininkai 

Į Jaunųjų ateitininkų stovyklą 
priimami vaikai nuo pirmo iki aš
tunto skyriaus. Kviečiame registruo
ti savo vaikus į šią ypatingą stovyk
lą, kur vaikai galės gražioje gamtoje 
saugiai paatostogauti, dvasiškai pa-
bręsti, kūrybiškai išsireikšti. Regis
tracijos anketas rasite ateitininkų 
tinklavietėje: www.atei t is .org Visi 
kas norėtų važiuoti, nedelsiant re
gistruokitės, nes vietų gali pritrūkti. 
Jeigu turite klausimų susijusių su 
registracija, kreipkitės į registratorę 
Grasildą Reinytę: grasilda@sbc-
global.net Jei turite klausimų apie 
stovyklą kreipkitės į Laimą Alek
sienę, Ialeksa@ameritech.net 
Laukiame energingų, linksmų sto
vyklautojų! 

Jaunųjų ateitininku sąjungos 
Centro valdyba 

Registracija prasidėjo 
J a u registruojami moksleiviai 

vasaros stovyklai, Dainavoje. Pri
imami moksleiviai nuo 9 iki 12 sky
riaus, t.y. tie, kurie šįmet baigia 8 
skyrių iki tų, kurie dar neįstojo į 
universitetą. Visą reikiamą informa
ciją apie stovyklą ir registraciją rasi
te tinklalapyje wrww.mesmas.org 
pasižiūrėjus apie moksleivių stovyk
lą. Prašome anketas atsispausdinti 
iš interneto ir užpildyti. Jeigu tu
rėsite sunkumų ar klausimų, prašo
me kreiptis į registratorę Lionę Kaz
lauskienę, tel. 781-721-0535 arba 
el-paštu l ione_namie@yahoo.com 
Galite kreiptis ir į MAS CV pirmi
ninkę Dainę Quinn tel. 708-349-
7403 ar el-paštu DLNQ@aol.com 
Bus smagi s tovykla — laukiame 
visų! 

Moksleivių ateit ininku sąjungos 
Centro valdyba 

2006 m. sendraugių ateitininkų 
stovykla vyks liepos 23 - 30 d., Dai
navoje. Stovyklos tema — „Su dai
na!" Sendraugiai ateitininkai norin
tys dalyvauti prašome skambinti 
Rūtai Kulbienei tel. 708-447-7121. 

Korp! Giedra 
Metinis susirinkimas 

Ateit ininkių Korp! Giedra 
metinės Šv. Mišios ir susi

r inkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 8 d. Šv. Mišios 8 v .r. 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemont, IL ir susirin
kimas tuoj po šv. Mišių Atei
t ininkų namuose. Susirinki
me dalyvaus svečias kalbėto
jas prof. Vytautas Černius. 
Laukiame visg narių. 

dažna i pasižu rėkite 

wwArV.ateitis.org 
• — — • — • — — — » ^ — — 
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JAV 
MetamsSI 20.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn $35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant i Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas org 

Administratorius 
administracija@draugas org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimų turinj neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra 
Nenaudotų straipsnių nesaugo 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas 
rastine@drauqas org 

skelbimai(Sdraugas org 

» 
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mailto:Ialeksa@ameritech.net
http://wrww.mesmas.org
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Čikagos Lietuvių operai 
2006-ieji metai pažymėti gražiu jubiliejumi - Lietuvių operos 

penkiasdešimtmečiu. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad lietuviška 
opera Čikagoje gyvuoja jau pusę amžiaus, džiugindama lietuvių ir 
visų muzikos gerbėjų širdis bei aukštindama lietuvių kalbos grožį. 

Dėkoju Lietuvių operos įkūrėjams, meno vadovams, solistams, 
chorui ir orkestrui už pasiaukojantį darbą, kuris yra gražus ir įkve
piantis pavyzdys JAV gyvenantiems, o taip pat ir po visą pasaulį 
pasklidusiems lietuviams. 

Lai šis vakaras atneša džiaugsmo ir atgaivos visiems 
Lietuvių operos žiūrovams, o „Pilėnų" didvyriškumas įkvepia ir 
sutelkia mus gražiems darbams Lietuvos labui! 

Telydi jus muzikos garsai ir meilė Tėvynei Jūsų darbuose ir 
gyvenime! 

Nuoširdžiai Jūsų, 
Vygaudąs Ušackas 

Lietuvos Respublikos ambasadorius 

aia-aji ĮBpįpHKjgfgfgjgfgjgftj^ghJhJcyfrjfrjfarJirJi f«i 

APSAUGA NESUSISNEKEJO 
VIKTORAS IAUTOKAS 

Gamtos sukeltos sniego, lietaus, 
uraganų, viesulų nelaimės padaro 
daug nuostolių žmonėms ir gamtai, 
nusineša žmonių gyvybes. Žinome, 
ką padarė cunamis Azijoje, o pas
taruoju metu uraganas „Katrina" 
nušlavė pietines valstijas, ypač New 
Orleans miestą. Po didelių stichinių 
nelaimių tuojau pat reikalinga žmo
nėms skubi pagalba. Ją visuomet 
teikia policija, ugniagesiai, greitoji 
medicininė tarnyba ir kitos valstijų 
ar federalinės valdžios gelbėjimo 
įstaigos, kaip dabar pagarsėjusi 
FEMA (Federal Emergency Mana
gement Agency). 

Tuoj po uragano „Katrinos" 
nugaudimo pirmoji pagalba pavėluo
tai atvyko. Dėl šios priežasties vieni 
kitus pradėjo kaltinti: New Orleans 
miesto pareigūnai kaltino valstijų 
pareigūnus, o šie kaltino FEMA. 
Netrukus visi barniai atsidūrė ant 
prezidento stalo. 

Kodėl taip įvyko? 
O todėl, kad saugumo ir gelbėji

mo įstaigos nesusikalbėjo. Jau pra
bėgo nemažai laiko nuo „Katrinos" 
nelaimės, bet dar iki šios dienos vis 
vengiama apie tai užsiminti, kalbėti. 
Dalis ryšių sistemos buvo uragano 
nušluota, sugadinta, bet ta, kuri dar 
pajėgė veikti, pasidarė perkrauta. 

Atsirado kita bėda: policija ne
susikalbėjo su ugniagesiais, o ugnia
gesiai neturėjo ryšio su greitąja me
dicinos pagalba. Ir vėl kodėl? Ogi 
pagrindinė priežastis, kad visos sau
gumo ir gelbėjimo įstaigos naudojo 
skirtingas radijo bangas. Praeityje 
nebuvo ir dabar nėra bendrų radijo 
bangų, kuriomis visos skirtingos 
įstaigos būtų galėjusios susikalbėti 
ir labiausiai reikalingose vietose 
teikti skubią pagalbą. 

Grįžo į senovės laikus. Nutrūkus 
ryšiui, negalėdami vieni su kitais susi
kalbėti, grįžo prie primityvios, pati
kimos sistemos - pagriebė pasiunti
nius, kurie bėgte bėgo iš vienos vie
tos į kitą, perduodami gelbėjimui žinias. 

Kieno kaltė? 
Visiems aišku, kad gelbėjimo 

vykdymas buvo pavėluotas. Nega
lima kaltinti tik vieno žmogaus, nes 
ryšių sistemos, kurias tada naudojo, 
buvo sukurtos daug anksčiau. Jos 
buvo kuriamos, statomos prie ge
riausių, o ne prie blogiausių atvejų 
bei sąlygų. Tai buvo daroma dėl 
pinigų stygio. Kita nesėkmė, kad 
kiekvienas radijų gamintojas kūrė 
savitas radijas, todėl skirtingų ga
mintojų radijai nesusikalbėjo. 

Panašiai atsitiko New York 
mieste per 9/11 išpuolį. Daug žmo
nių, policininkų, ugniagesių žuvo 
vien dėl to, kad skirtingi gelbėjimo 
vienetai niekaip nepajėgė tarp savęs 
susikalbėti. Čia vėl nebuvo bendrų 
radijo bangų, rišančių visus gelbėji
mo vienetus, galinčius paprastais 
žodžiais susitarti, kiek, kaip ir kur 
siųsti gelbėjimą degantiems bei dūs-
tantiems žmonėms. 

Pažvelkime, kodėl taip yra 
Prieš 15 metų buvo suplanuotas 

projektas, pavadintas „Project 25", 
trumpai sakant - P25. Projektas 
radijų gamintojams paruošė ir nus
tatė standartus, kad pagal juos visos 
firmos gamintų radijus, kuriais 
vienos firmos radijai susikalbėtų su 
kitos firmos radijais, žinoma, naudo
jant to pačio dažnumo bangas. 

Antras projekto uždavinys tu
rėjo parinkti radijo bangų skalę, kuri 
būtų bendra visoms valstijoms. Pvz., 
bet kurioje valstijoje, įvykus didelei 
nelaimei (kaip atsitiko New Orleans 
mieste), suvažiavę vietiniai ir kitų 
valstijų gelbėtojai, įsijungę į savo 
radijus bendras bangas, galėtų vieni 
su kitais susišnekėti. 

Į projekto P25 darbą įsijungė 
įvairios saugos ir gelbėjimo įstaigos: 
policijos, ugniagesių, greitosios me
dicinos ir kt. Kiekviena valstija 
sudarė radijų ryšių darbuotojų ko
mitetą, kurio tikslas buvo parengti 
radijų standartus, o taip pat nusta
tyti gaires, kaip įgyvendinti projektą 
P25, naudojant bendras radijo ban
gas. Man teko dalyvauti Illinois vals
tijos komitete, atstovaujant Čikagos 
policijai. Projektą užbaigus pasirodė, 
kad kai kurių valstijų standartai 
skyrėsi, buvo šiek tiek kitokie. Žino
ma, buvo diskutuojama, derinama, 
kad P25 būtų kiek įmanoma tobules
nis ir patenkintų visų nuomones. 
Pagaliau po visų derinimų projektas 
buvo priimtas ir perduotas FCC 
(Federal Communications Commis-
sion) įstaigai. 

Praėjus 15 metų, projektas P25 
dar nėra visiškai įgyvendintas. 
Priežastis? Nėra pakankamai laisvų 
radijo bangų, kurias galėtų panau
doti, kaip bendras bangas visiems 
radijams. Be abejo, tokios bangos 
būtų naudojamos tik didelių nelai
mių metu. Rezultatas - visos apsau
gos ir gelbėjimo įstaigos lengvai tarp 
savęs šnekėtųsi. 

Šiuo metu laukiama visų televi
zijos stočių perėjimo į skaitmeninę 
aukšto ryškumo sistemą (High Defi-
nition - HD). Tada dabartinės analo
ginės radijo bangos taps laisvos. Gai
la, bet tai dar greit nepasikeis, nes 

DANUTE BINDOKIENE 

Balandžio pirmoji — visą 
mėnesį... 

Daugelis mano, kad balan
džio 1-osios pokštai tinka 
tik darželinukams ir paaug

liams, kurie, krėsdami nelabai 
juokingus juokus, jaučia pasiten
kinimą. Deja, kartais ir vyresnieji 
susigundo pasinaudoti balandžio 
1-ąja, atleisdami protingo elgesio 
vadžias. Tačiau turbūt nesame 
girdėję, kad šios dienos „kvai
lystės" tęstųsi visą mėnesį. O taip 
visgi, pasirodo, atsitinka. 

Štai rytoj jau balandžio 30-oji, 
bet Lietuvos vadovybės sluoksniai 
vis neįstengia išbristi iš 1-osios 
nuotaikų, tebežaidžia „kėdžių pas-
tumdymo", „kas pirmesnis" žaidi
mą. Būtų visos šios machinacijos 
tikrai juokingos, jeigu nejaustume 
pasipiktinimo ir net pagiežos. Kai 
valstybės viduje tiek problemų, kai 
daugiau kaip 350 tūkstančių gy
ventojų jau yra išlakstę į užsienį 
(ir kas galėtų juos kaltinti „pat
riotiškumo stoka", kai valdantieji 
jo neturi nei per nago juodymą), 
kai reikia pasirūpinti žemdirbiais, 
pensininkais, sveikatos apdrauda, 
daugiavaikėmis šeimomis, bedar
biais ir kitais, visuomenės „pa
kraščiuose" atsidūrusiais pilie
čiais, pagrindiniai siekiai, atrodo, 
yra, kam teks kuri šilta vieta mi
nisterijoje, kas peršoks į kitą parti
ją, kas ką apkaltins sukčiavimu, 
nemoralumu (Viktoras Uspaski-
chas apkaltintas turįs meilužę, bet 
kodėl niekas nepriekaištaudavo 
premjerui Brazauskui, kuris ir 
atostogas užsienyje praleisdavo su 
svetima moterimi, kai žmona sėdė
davo namie), ir savo pareigų sava
naudišku panaudojimu (čia labai 
„nekultūringai" pasielgęs kultūros 
ministras, valdiškais pinigais fi
nansuodamas savo žmonos ir 
dukros koncertines keliones, bet 
visi, atrodo, pamiršo kunigaikš
tienės „į save lenktus pirštus", kai 
ji sėdėjo premjero kėdėje; kitas 
atvejis: prezidento patarėjo išpa
žintis Seimo komisijai dėl „biz
nio" Turniškėse, kai premjeras tu
rėtų tai komisijai atlikti daug 
išsamesnę išpažintį dėl tokios pat 
veiklos). Įdomus tas lietuviškas 
vertybių tinklas: mažos žuvelės 
sugaunamos, o didžiosios — laisvai 
išlenda pro jo skylutes ir toliau sau 

ganosi pelninguose vandenyse. 
Gerai, kad prezidentas pasi

liko sau teisę „tarti lemiamą žodį" 
dėl naujo užsienio reikalų minis
tro kandidatūros. Tai nepaprastai 
svarbi ir opi valstybės įstaiga, 
kuriai reikalingas sumanus, diplo
matiškas asmuo, pirmenybę ski
riantis Lietuvai, o ne savo partijai. 
Kol kas mes tikrai negalime įsi
vaizduoti nei vieno Valstiečių liau
dininkų sąjungos nario tose pa
reigose (apie Kazimirą Prunskienę 
juk negali būti kalbos, nes ji jau 
sėdi ant vienos ministerijos kėdės). 
Turbūt šiandien Kazys Bobelis 
tiesiog nagus kramto iš apmaudo, 
pasitraukęs iš Valstiečių liaudi
ninkų frakcijos ir perėjęs į libe
ralų demokratų frakciją (ar kas 
dar skaičiuoja, kelintą kartą šis 
Seimo narys keičia partiją?). Da
bar ko gero galėtų būti kandidatas 
Užsienio reikalų ministro vietai. O 
gal jis pakeis (dar kartą) nuomonę 
ir grįš po K. Prunskienės sparnu? 
Taip pat kyla klausimas, kaip bus 
su LR Seimo ir JAV LB komisija — 
ar K. Bobelis pasiliks joje, kaip val
dančiosios daugumos atstovas, ar 
bus pakeistas kuo kitu? 

Bet ne vien politiniuose sluoks
niuose vyksta „balandiški pokš
tai". Pasirodo, kad Lietuva jau 
laimėjo „piratų irštvos" titulą, nes, 
Tarptautinio intelektinės nuosavy
bės susivienijimo teigimu, mūsų 
tėvynėje susikūręs pats veiksmin
giausias muzikinių įrašų piratavi
mas, kuris siekia net 80-85 proc. 
Dar neaišku, ar šiuo atveju Lietu
va jau pralenkė Kiniją. Nors Lie
tuvos muzikos industrijos asociaci
ja tvirtina, kad tai klaidinantys 
duomenys. Kuo tikėti? 

Ir dar vienas kuriozas — Hit
lerio gimtadienio (kodėl ne Lenino, 
kuris taip pat gimęs balandžio mė
nesį) „nacių vakarėlis", suruoštas 
Kauno „Forto" restorane. Ką dar ši 
grupė suruoš — ar džiaugsmingą 
šventę trėmimams į Sibirą pami
nėti, o gal „banditų gaudymo" 
renginį su „partizanų" kūnais 
miesto aikštėje? 

Quo vadis, Lietuva? Ar ne
būtų laikas pradėti bręsti (juk esi 
16-likos), elgtis atsakingiau: ir 
prieš savo tautą, ir prieš pasaulį? 

pagal įstatymus rinka privalo būti 
užpildyta 85 procentais naujais aukš
to ryškumo televizoriais, kurių yra 
dar labai mažas procentas. Kitas 
dalykas. Norint pereiti į naują sis
temą, reikia pakeisti įstatymą, o tai 
padaryti turi teisę tik JAV Kongre
sas. Gal pakeis, nes dabar Kongre
sas nuolatos vis raginamas, spau
džiamas dėl 85 procentų sumažinimo. 

Vietinės apsaugos bei pagalbos 
įstaigos taip pat susidomėjo karinių 
ryšių sistemomis. Mat karinės pajė
gos projektuoja tokią ryšių sistemą, 
kuri pajėgtų veikti prie pačių blo
giausių oro sąlygų. Be to, jų sistema 
yra kilnojama. Atvykę į pagalbos 
reikalingą vietovę, patys viską susis
tato. Atlikę užsibrėžtą tikslą, viską 
susikrauna ir dingsta. Todėl jų sis
temai nekenkia net pačios didžiau
sios audros. Taip elgtis karinėms 
pajėgoms labai lengva, nes neturi 

jokių finansinių sunkumų. 
Civilinės ir vietinės apsaugos 

bei pagalbos įstaigos neturi tiek 
pinigų, kad galėtų projektuoti ryšių 
sistemas veikiančias net prie blo
giausių oro sąlygų. 

Todėl projektuoja prie geriausių 
oro sąlygų, kas mažiau kainuoja. 
Sakoma, kad ryšių sistema susideda 
iš 15 procentų technologijos ir 85 
procentų planavimo bei pasiruošimo 
prie blogiausių atvejų. Betgi reikia 
būti pasiruošusiems. Kas atsitiktų, 
jei visa ryšių sistema staiga pasi
naikintų, sužlugtų? Įvyktų didelė 
suirutė, didelė netvarka. 

Pabaiga 
Nesvarbu, kaip žmogus viską su

planuoja, pasiruošia ir genausią tech
nologiją panaudoja, bet visvien reikia 
pripažinti, kad gamta su savo gudry
bėmis yra už mus daug galingesne. 
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Iš ateitininkų gyvenimo 

Cleveland šventė 
Tęsinys — atkelta iš 2 psl. 

Moksleivių globėja Vita Aukš-
tuolienė linkėjo drąsos ir 
ryžto, būti geru pavyzdžiu 

draugams ir siekti įgyvendinti duo
tus įžodžio pasižadėjimus. 

Jaunučių globėja Ramunė Toto-
raitienė linkėjo nepamiršti atei
tininkų principų. Ateities klubo 
pirmininkas Džiugas Staniškis lin
kėjo būti naudingais visuomenės 
nariais. 

Programos vedėjas ir SAS pir
mininkas Vytas Vaitkus pasveikinęs 
trumpu žodžiu davusius įžodį, pa
kvietė pagrindinei kalbai kun. Kęs
tutį Trimaką. 

Kun. K. Trimikas pasidžiaugė 
davusiais įžodį jaunuoliais, palygin
damas su ta neseniai iškasenose 
rasta žuvimi „fishapod", kuri išdrįso 
išlįsti iš vandens, nes norėjo sužino
ti, kas yra sausumoje. Tai vystimosi 
ženklas. Taip ir šie naujai davusieji 
įžodį ryžosi jungtis į organizaciją ir 
gyventi jos principais, siekti kilnes
nių tikslų, save lavinti, siekti gėrio 
ir tapti naudingais žmonėmis. 
Pailiustruoti vystimosi ir tobulėjimo 
eigą, prelegentas parodė pirmąjį 
„Ateities" žurnalo numerį, kuris 
buvo išleistas 1911 m. Palyginus su 
dabartiniu „Ateities" leidiniu, maty
ti aiškus žurnalo vystymasis. Tam 

leidiniui, būdamas studentu pradžią liai paruoštų vaišių. 
davė Pranas Dovydaitis. Ten para
šytos idėjos įgavo gyvybę ir išsivystė 
į Ateitininkų organizaciją. Tai yra 
gražus pavyzdys, kuriuo mes se
kame. Popiežius taip pat ragina mus 
būti gyvenimo pranašais. Adelė 
Dirsytė buvo „gyva" ateitininkė iš
tremta į Sibirą. Jos meilę Dievui 
neįstengė užslopinti nei komunizmo 
priespauda. Prelegentas kvietė mus 
būti „gyvais", nuolatos besivystan
čiais į gėrį ateitininkais. Kun. Tri
makas savo turtingą žodį užbaigė 
savo parašytu eilėraščiu „Švęskime 
Gyvenimą" 

Ačiū Tau, Kūrėjau, 
Už gyvybę brangią. 
Širdimi ir lūpom 
audžiam giesmę skambią. 

Švęskime gyvenimą. 
Aukso tai gija. 
Švęskime gyvenimą 
Dievo šviesoje.... 

Šventės pabaigai moksleiviai 
atliko montažą, susidedantį iš eilė
raščių pynės. Buvo gera klausyti jų 
gražios ir taisyklingos lietuvių kal
bos, skaitant pavasariu „kvepian
čius" eilėraščius. Jiems padėjo pasi
ruošti: Vita Aukštuolienė ir Živilė 
Vaitkienė, pasirinkdamos eilėraščius 
iš Binkio, Brazdžionio, Maironio ir 
kitų poetų. 

Metinę šventę baigėme, paben
draudami ir pasidalindami savo 
mintimis prie skoningai ir patrauk-

Nuoširdžiai dėkojame svečiams, 
atvykusiems iš Čikagos ir pasidali
nusiems mintimis su mumis. Mus 
praturtinote ir paskatinote judėti 

pirmyn. Mes bandysime įgyvendinti 
S. Amerikos ateitininkų tarybos 
paskelbtą šių metų veiklos šūkį: 
„Gyvenkime, kurkime, veikime per 
Kristų!" 

XV ATEITININKŲ KONGRESAS PANEVĖŽYJE 
2006 m. rugpjūčio 18-20 d. 

Irena Bikulčienė 

Jau girdėti, kad vieni kiti išeivi
jos ateitininkai ruošiasi vykti Šią 
vasarą į Ateitininkų kongresą Pane
vėžyje. Raginame ir kviečiame visus, 

kas tik gali, 
d a l y v a u t i 
šiame pasau
linio masto 
r e n g i n y j e . 
Dėka Kon
greso organi
zacinio ko-
m i t e t o 
( K O K ) 
pirmininkės 
Irenos Bikul-
čienės ir kar
tu su ja dir
bančiais na

riais, ruošos darbai yra gerokai 
pažengę į priekį, tačiau visuomet 
laukiamas indėlis iš eilinių atei
tininkų tiek šiapus, tiek anapus 
Atlanto. Parodykime, kad įverti
name organizatorių pastangas, pa
tys prisidėdami prie kongreso pa
sisekimo, pasidalindami savo min
timis, ir atraitoję rankoves, savo 
darbu. 

Kaip galime prisidėti? 
Pirma, susipažinkime su tuo, 

kas jau padaryta. Čia reikia kompiu
terio ir prisijungimo prie interneto. 
Neturite? Jūsų gyvenvietės viešoji 
biblioteka tikrai turi, ir ten paprašę, 
galite naudotis. Kongreso tinklavie-
tė yra: http://lietuvosateitis.org/ Čia 
rasite ligi šiolei sustatytą Kongreso 
programą, registracijos anketą, ir 
nuorodas į "Kongreso dienoraščius" 
populiariai vadinamą "blog'ą" kur 
kiekvienas gali pasisakyti įvairiom 
su kongresu susijusiom temom, kaip 

antai: Kodėl verta dar kartą keisti 
įstatus? Kongresas: su ar be 
Dovydaičio? O jeigu Kongrese pas
kelbtume Ateitininkų deklaraciją? ir 
pan. Dienoraščiuose galite pasi
skaityti ką kiti yra parašę ir patys 
galite išreikšti savo nuomonę. 

Dalyvaukime Kongreso 
parodose 

AF XV Kongreso metu numato
ma organizuoti parodas (foto, dailės, 
istorines apie ateitininkų veiklą). 
Norinčius eksponuoti savo darbus 
prašytume pranešti ne vėliau, kaip 
iki 2006 m. birželio ld., el.paštu: 
zo8tautaitelina@yahoo.fr tel. 
865913901. Parodų koordinatorė 
Lina Žostautaitė. 

Visus darbus, jau paruoštus eks
ponavimui, reikėtų pristatyti ne vė
liau kaip iki 2006 m. rugpjūčio 1 d. į 
Panevėžio katechetikos centrą, Ma
rijonų 24, Panevėžys. 

Kuopų narius kviečiame paruoš
ti plakatą, kuriame būtų pristatoma 
jūsų kuopa (istorija, veikla, asmeny
bės ir pan.). 

Važiuokime: 
Panevėžys jūsų laukia 

KOKo tinklavietėje rasite infor
macijos apie Panevėžio viešbučius ir 
svečių namus, kur iš toliau atvyk
stantys gali apsistoti. Šiame tink-
lalapyje galima prisijungti prie 
Panevėžio apskrities turizmo centro 
tinklavietes: http:// 
lietuvosateitis.org/nuorodos.php 

Kongreso org. komiteto el-ad-
resas: kongresas@ateitis.lt 

Studentų ir moksleivių ateitininku vėliavos nešamos į Dievo Motinos bažnyčią 
Cleveland. Vėliavnešiai iš k: Vaiva Laniauskaitė, Lina Aukštuolytė, Vytas Vaitkus, 
Linas Vaitkus, ir Kristina Quinn iš Čikagos. Nuotrauka Donato Nasvyčio. 

Ateitininkų Šalpos Fondui aukojusieji 
2005 sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 

Nuo $20 iki $49 - Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA; Baleišis, I., IL; Baužys, 
Juozas, IL; Carauskas, Dalia, IL; Daugirdas, Ona, IL; Fielding, Anna ir Ivor, AZ; 
Giedraitis, Danutė ir Rolandas, CA; Kavaliūnas, Jonas, IN; Krokys, Josephine ir 
Bronius, PA; Kulbis, Tadas, IL; Maleiška, Vida, IL; Padleckas, Regina, IL; 
Wenzlow-Lukasch, Rita, IL; Žemaitaitis, Audronė ir Algimantas, CA. 

Nuo $50 iki $99 - Ambrazaitis, K. C , IN; Anysas, Dalia ir Jurgis, IL; 
Darnusis,Vida ir Vytenis, IL; Domanskis, Rimas ir Pranutė, IL; Cilvydis, Vida ir 
Antanas, IL; Gražys, Kristina, IL; Grybauskas, Loreta ir Vytenis, IL; Karaitis, 
Sophie, IL; Kazlauskas, Irena ir Petras, IL; Kisielius, Stefa ir Petras, IL; Kleiza, Asta 
ir Vaclovas, IL; Kuprys, Roma ir Saulius, IL; Landsbergis, Teresė ir Algimantas, 
MD; Lietuvininkas, Dalia ir Gintaras, IL; Marchertas, Raminta ir Algirdas, IL; 
Marchertas, Vilią ir Antanas, IL; Mikrut, Sigutė ir Bernie, IL; Nainys-Garbonkus, 
Laima, IL; Norvilas, Jūratė ir Algis, IL; Pakalniškis, Aloyzas ir Daina, IL; Polikaitis, 
Aida ir Audrius, IL; Polikaitis, Aurelija ir Bronius, IL; Polikaitis Irena ir Juozas, IL; 
Quinn, Dainė ir Tom, IL; Rimkus, Kazimieras, IL; Šatkauskas, Irena ir Remigijus, 
IL; Šaulys, Vacys ir Augusta, IL; Sidrys, Rima ir Linas, IL; Siliūnas, Viktoria ir 
Rimas, IL; Stončius, Izabelė, IL; Sutkus, Ada, IN; Tamulis, Audronė ir Arvydas, 
IL; Užgiris, Audronė ir Šarūnas, IL; Vasiliauskas, Marija ir Edmundas, IL. 

Nuo $100 iki $199 - Brizgys, Bernardas ir Ona, Ml; Džiugas, Sophia ir Stasys, 
IL; Gedgaudas, Violeta ir M.E., CA; Gritkenis, Stefanija, SC; Janušonis, Palmira 
A., Wl; Kazlauskas, Teresė ir Algis, IL; Kojelis, Daina, IL; Kojelis, Juozas ir Elena, 
FL; Memenąs, Kun. Vytas, IL; Meškauskas, Marija, IL; Raulinaitis, Irena, CA. 

Nuo $200 iki $499 - Lietuviu Fondas, IL; Prunskis, Jonas V., IL; Šaulys, Vacys, 
IL; Šakius, Laima ir Jonas, IL 

Nuo $500 iki $999 - Dėdinas, Justinas, IL; Liulevičius, Arūnas ir Aušrelė, IL; 
Polikaitis, Antanas ir Dalilė, CA. 

Nuo $1,000 iki $4,999 - Gintautas, Jūratė, Ml; Kisielius, Daiva ir Petras 
Vytenis, IL; Siliūnas, Daina ir Donatas, IL; Starkus, Jonas, Hl. 

Viena labai didelė dovana, virš $100,000, paaukojo Petras Jokubka iš Floridos. 

Per 2005 m. Ateitis šalpos fondui iš viso suaukota $156,144 

Ateitininkų Šalpos Fondas/Ateitis Relief Fund 
12690 S A rcher Avenue, Lemon t , Illinois 60439 

http://lietuvosateitis.org/
mailto:zo8tautaitelina@yahoo.fr
http://
http://lietuvosateitis.org/nuorodos.php
mailto:kongresas@ateitis.lt
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K. BOBELIO MANEVRAS 
PROVOKUOJANTIS 

REKOLEKCIJOS 
VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOJE 

Žinia apie Kazio Bobelio eilinį 
manevrą ne tik patvirtina, kad šis 
politikas neprognozuojamas, bet ir 
moka, beveik nieko neveikdamas, 
sukurti naują intriguojančią situaci
ją Seime. V. Blinkevičiūtės politinį 
bestuburiškumą pranoksta šio gar
baus amžiaus veikėjo demagogija, 
esą jis kartu su libdukais nuveiksiąs 
Lietuvos labui daugiau, negu bū
damas šiltoje pozicijos draugijoje. 
Kur čia šuo pakastas? Galima tik 
spėlioti ir daryti įvairias prielaidas. 

Pirmiausia, atrodo, K. Bobelio 
žingsnis šiame etape yra nuoseklus. 
Prisiminkime, grįžta iš gydymosi 
Amerikoje ir drąsiai pareiškia, kokia 
netvarka mūsų valstybėje, tokia, 
kad ir jam, daug mačiusiam, gėda, 
ragino save, kad kažką reikia daryti. 
Klausimas, ar tai jo vieno nuomonė, 
šiandien jau nebeaktualus ir atsaky
tas: A. Paulauskas, gavus konserva
torių suregztą pretekstą, daugumos 
balsais yra atstatydintas. K. Bobelis, 
tuomet kalbėdamas Seimo posėdyje 
taip pat buvo nuoseklus — jis siek
siąs permainų ir neslėpė nepasiten
kinimo tuomečiu Seimo vadovu. 

Pastarasis politiko žingsnis vėl 
atrodytų logiškas: jo netenkina ap
čiulpta ir aptrupėjusi dauguma. 
Pasinaudojęs jos trapumu, žilagalvis 

kerta dar vieną smūgį, formaliai 
demonstruodamas principingą nepa
sitenkinimą valdžia, ir migruoja pas 
paksistus, kurių vadą apkaltos metu 
jis taip pat nuosekliai gynė. Taigi K. 
Bobelis pasuka ten, kur seniai ruošė 
sau gūžtą? Tik įdomu čia kitkas, kad 
tie patys „libdukai" beldėsi į nukrau
javusios daugumos duris ir, atrodo, 
nebuvo įleisti. Todėl sunkiai tikėti
na, kad jie gali būti pakviesti į dau
gumą. Matyt, rezgama situacija, kai, 
likus mažumos Vyriausybei, Seime 
bus inicijuojamas pasitikėjimas ja, 
visiškai neatmetant nepasitikėjimo 
galimybės. Panašu, kad vyksta es
minis politinių jėgų persigrupavi-
mas Seime, jei valdantieji nesugebės 
prisišnekinti iš kitų frakcijų poli
tinių migrantų. Kita vertus, neat
mestinos ir K. Bobelio asmeninės 
ambicijos įsėsti į kokį nors postą, ir 
toks dreifavimas tėra šantažas. Koks 
scenarijus surašytas, netrukus pa
aiškės, tačiau vadinamai daugumai 
vis mažiau vieniems manevro lais
vės. Žinoma, centre bet kokių naujų 
partinių brėžinių Seime bus arba 
socdemai, arba darbiečiai. Kam iš jų 
naudingas K. Bobelio manevras? 

Valentinas Stundys 
Lietuvos krikščionių demokratų 

pirmininkas 

Vasario 16-osios gimnazijoje 
š.m. kovo 27-28 d. vyko rekolekcijos. 
Evangelikai mokiniai susirinko 
evangelikų bačnyčios salėje, kur 
vyko meditacijos ir biblijos valan
dėlė su kun. R. Fuhr. Vokiečiai kata
likai mokiniai susirinko katalikų 
parapijos salėje su katalikų tikybos 
mokytoja Angelą Allahyar-Parsa ir 
studente Ann Carolin Helmreich. 

Lietuviai katalikai mokiniai su
sirinko Romuvos pilies salėje. Jiems 
rekolekcijas pravedė iš Lietuvos 

atvykęs t. Antanas Saulaitis, SJ. 
Mokiniai buvo paskirstyti į dvi gru
pes, jaunesnius ir vyresnius. Antros 
dienos vakare suaugusieji susitiko 
su tėvu Antanu susitaikymo pamal
dom. 

Kaip visuomet, t. Antanas Sau
laitis sugebėjo visus sužavėti ir labai 
įdomiai pravesti rekolekcijas. Pirmą 
vakarą jis, mokinių prašomas, pa
pasakojo apie jėzuitų veiklą. 

Vasario 16-osios gimnazijos 
pranešimas 

Tėvas Antanas Saulaitis su mokytojais ir mokiniais po rekolekcijų bendrabučio 
salėje. Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės nuotr. 

Jie taip pat pertvarkė muzikinį žanrą, kad 
labiau tiktų karnavalo paradui. Tą dešimtmetį, 
radijo oro bangomis naujojo žanro populiarumas 
paplito po visą platųjį kraštą, o su tautinio diktato
riaus Getulio Vargas palaikymu, samba virto 
Brazilijos „oficialia muzika". Metais po to samba 
išsivystė keliomis kryptimis: iš visai švelnaus sam
bos ritmo į triukšmingus būgnų orkestrus, kurie 
taip akivaizdžiai pirmauja karnavalo parado metu. 
Viena tų naujųjų stilių buvo bossa nova, vidurinės 
klasės baltųjų žmonių sukurta. Per gana trumpą 
laiką vis labiau išpopuliarėjo su darbais, kaip 
Antonio Carlos Jobim bei kitų kompozitorių. Šeš
tame dešimtmetyje Brazilija buvo politiniai pada
linta ir bossa nova kairieji muzikai pradėjo atkreip
ti dėmesį į muziką, sukurtą vargingųjų favelas — 
lūšnose. Tuo metu atsirado daug populiarių 
menininkų. Sigi išvardino pustuzinį jų. Septintame 
dešimtmetyje samba vėl sugrįžo atgal į radijo 
laidas ir pasklido oro bangomis. Pasipylė kompozi
torių ir dainininkų „viešpatavimo metas". Aštunta
me dešimtmetyje buvo pasiųstas į požemį, atsira
dus naujiems stiliams, kaip antai „disco" ir brazilų 
„rock", samba iš naujo vėl pasirodė žiniasklaidoje 
su nauju judesiu, sukurtu Rio de Janeiro prie
miesčiuose. Tai buvo „pagode" — atnaujintasis 
samba su naujais instrumentais, kaip „banjo" ir 
„tantan", ir nauja kalba — populiaresne, perpildy
ta žargonais. Nūdien, samba vis dar tebėra viena 
pačių populiariausių žanrų Brazilijoje. 

Vos tik spėjus Sigi užbaigti įdomų pasakojimą 
apie sambą, va, ir atbildėjo su didžiausiu 

triukšmu, būgnams mušant, lyg pakeliui keliant 
visus iš numirusių, mūsų smalsiai laukiami vaikai. 
Visas būrys, dvidešimt jų, nuo mažiausio iki di
džiausio, daugeliui daužant būgnus, šokdami pasi
rodė tie „triukšmadariai" sambininkai... Visi tikri 
brazilai (tikras brazilas portugalo arba baltojo euro
piečio, indėno ir Afrikos ateivio mišinys) — tamsiai 
rudų, beveik juodų gražių veidų — vienodai ap
sirengę — gražios smaragdo spalvos žalumo kos
tiumais — ilgom kelnėm ir švarku bei tos pačios 
spalvos skrybėle — cilinderiu. Jų apranga blizgėjo, 
žėrėjo, žybsėjo, mirgėjo, tarytum pagaminta iš 
atskirų mažų žvilgančių žvynelių... Tiktai viena 
vienintelė mergaitė, gal kokių 8-10 metų, buvo jų 
tarpe. O jau šokis, šokis... Vaje, tu mano, kiekvie
nas atskirai padūkusiu tempu į sambos ritmą rai
tėsi, it blykčiojantys kirminėliai, sukosi pritūpda
mi, tartum vabalėliai, kratėsi, kaip drugio krečia
mi, rimtais veidais, be jokios šypsenos! Griaus
mingo sambos ritmo garsų nepajėgė sugerti visą 
puošnų kambarį nuo sienos iki sienos dengęs kili-

RIO - DIEVIŠKOS 
GAMTOS GLĖBYJE! 

STASE E. SEMĖNIENE 
Nr.6 

mas, nei sunkios langų užuolaidos. Po ilgokos 
valandėlės, pabaigę savo „spektaklį" , vaikai 
pradėjo traukti iš turistų būrio sau po partnerį ar 
partnerę, nors šoko nesusikabinę, kiekvienas sau 
atskirai. Galėjai sprogti juokais, stebint ameri
kiečių rimtas pastangas prilygti tiems nuostabiai 
žvaliems vaikams. Mūsų grupės vokietis, vardu 
Urve, iš San Francisco, California, keliaująs su 
kolumbiete žmona Clara, plonyte, tarsi virvytė, o 
jis pats putlus „burbulis", malonaus inteligentiško 
veido, o dar malonesnio mandagaus elgesio, kone 
šliaužė grindimis, besiraitydamas, besiraivydamas, 
kaip katinas rąžosi po miego... O iš vaikų labiau
siai patraukė akį mažylis — savo ūgiu per mažas 
penkiametis berniukas, vienintelis apsirengęs 
skirtingai — blizgančiu sidabriniu rūbeliu — muš
damas savo mažą būgnelį, lyg atlikdamas svar
biausią jam pavestą darbą. Pakalbintas, jis labai 
rimtu veideliu, beveik susirūpinusiu, didelėmis 
juodomis akimis gražiame „šokoladiniame" vei
duke, klausančiai stebėjosi... Vaikams mūsų tarpe 
buvo surinkti bei voke įteikti „arbatpinigiai". O jie, 
kaip su trenksmu atidundėjo, taip ir griausmingai 
išdundėjo... 

Vakare mūsų laukė teatro scenoje profesionalų 
šokėjų sambos spektaklis. Sambos mokyklos 

mokinių „spektaklis" tebuvo tik įžanga (savotiška 
preliudija). Pagal kelionių agentūros dienotvarkę, 
buvo pažadėta kelionė „Rio by Night", po to 
vakarienė restorane ir pagaliau — teatras. Neti
kėtai ir nelauktai teko patirti pirmąjį (ir vienintelį!) 
šioje visoje kelionėje „nusivylimą". Tikėjomės 
išvysti Rio de Janeiro iliuminuotą, skęstantį gausių 
šviesų jūroje...Nieko panašaus! Važiavome auto
busu per puikųjį miestą, normaliai apšviestą — ir 
nieko daugiau... O paprastai tokios naktinės ke
lionės su programomis visose šalyse būdavo labai 
įdomios — kupinos jaudinančio džiaugsmo... Ro
moje, Italijoje, „Šviesų ir garsų" programoje, isto
riškame Forum, iliuminuojant griuvėsius bei atski
ras kolonas, mistiškai „bylojo" apie senovės romėnų 
didybę...; žaviai atrodė modernios architektūros 

apšviestas Madridas, Ispanijoje, o naktiniame klu
be ugningo flamenco šokio aistringi sūkuriai dar ir 
dabar tebesivaidena atmintyje; Lisabonoje, Por
tugalijoje, dainos melodija solistė savo jautrų fado 
— pasakojimą vystė meilės istoriją, tragišką jos 
pabaigą...; Atėnuose, Graikijoje, graikams daužant 
lėkštes, turistus iškviesdavo šokti ant jų šukių, tau
tiniam instrumentui bazouki linksma gaida pri
tariant; o išvykus iš Plaka (senamiesčio), iliumi
nuotas Akropolis aukštai ant kalvos žėrėjo senovės 
didingumu...; Zuerich, Šveicarijoje, po fondue va
karienės, šveicaras — kalnietis šauniai priminė 
Wilhelm Tell didvyrišką drąsą bei begalinę tėvo 
meilę savo sūnui; Lux, or Karnak šventyklų griu
vėsiai „šviesų bei garsų" nostalgiškai „šventajam 
ežerui" pasakojant, aidėjo „atsidūsimu" apie Egipto 
faraonų „nemirtingą" didybę...; ir visa eilė kitų 
panašių programų. Užtat Rio „atsipirko" neeiline 
puikia vakariene — „Smogasbord" (švediško — 
bufeto stiliaus) su „šimtu ir vienu" patiekalu! Ir 
ko ten tik nebuvo?! Net stirtos krevečių ir krū
vos vėžių, nedidelių, kaip Lietuvoje seniau būda
vo... 

Teatre sambos spektaklis priminė „pašildytus 
barščius" (gera prasme; šeimininkės įsitikinu

sios, jog barščiai antrą dieną dar skanesni). Nors 
tai atrodė mums lyg pakartojimas prieš keletą va
landų matyto Sambos mokyklos studentų „spek
taklio", bet visgi niekas negali susilyginti su profe
sionalais... Ir scenos didingumas, rūbų įvairumas 
bei puošnumas, judesių grakštumas, žaibiškas 
šokio atlikimas maloniai nuteikė mus. Be to, šokėjų 
gausumas, orkestro skambumas, o ypač pačioje 
pabaigoje karnavalo kostiumų paradas — žvilgan
tys, nuostabios bei įvairios fantazijos sukurti, ant 
galvos milžiniška, „tonus sverianti" įvairiaspalve 
blizganti puošmena, tarsi milžino karūna, stebino 
savo mums niekad nematytu grožiu! 

Pėdsakai Copacabana smėly 

Ar gali būti kas malonesnio, kaip vos pražydu-
sio pavasario žavų ankstų rytą išeiti prie žydriojo 
vandenyno, „paspardyti' jo padykusias — šel
miškas bangeles ir kartu su jomis pabraidyti, pas
kui paklaidžioti jo pakrantes baltu, kaip cukrus, 
puriu smėliu? Nors Atlantas ne pamėgtoji, visados 
miela, nepamirštamoji Baltija, bet... Iš viešbučio 
išėjus, tik per plačiausią mozaikinį šaligatvį bei 
gatvę peržengus, atsiduri plačiame paplūdimy. O 
jis net nuo ankstyviausio ryto — tikra „turgavietė", 
pulsuote pulsuoja savitu gyvenimu... 

Bus daugiau. 
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Festivalyje Kaunas jazz nuo 
jausmų per tek l iaus t r u k o stygos 

V, Uspaskichui t y l i n t , prabilo jo kolegos 

Akordeonistas Richard Gallian festivalyje ,,Kaunas jazz". 
Irmanto Sidarevičiaus nuotr 

Kaunas , balandžio 28 d. (ELTA) 
— Tarptautinio šešioliktojo „Kaunas 
jazz" festivalio pirmasis koncertas 
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) 
salėje kaitino ir publiką, ir muzikan
tus . 

Nuo energingo grojimo ir emoci
jų vos po kelių kūrinių nutrūko at
likėjo Alexis Carden smuiko styga. 
Pakeist i stygos smuikininkas išėjo 
tik per pertraukėlę — iki jos jis grojo 
taip, lyg nieko nebūtų nutikę. 

A. Karden — ypatingo akordeo
nisto Richard Gallian partneris. Sce
noje iš viso jie pasirodė keturiese — 
publikai grojo ir perkusininkas Ra-
fael Maeies bei bosininkas Philippe 
Aerts. 

Akordeonisto R. Gallian euro
pietiška liaudies muzikos naujovė — 
tiksliau, ankstyvojo XX amžiaus 
prancūzų pokylių šokio žanras, žino
mas kaip „miuzetė", — buvo paly
ginta su tuo, ką buvo atlikęs su ar-
gentinietiškuoju tango Astor Piaz-
zolla. 

„Man nebuvo sunku tapti įžy
miu. Tuo keliu ėjau nuo 3 ar 4 me
tukų. Groju lyg norėdamas suardyti 
nusistovėjusią tvarką", — sakė R. 
Gallian. 

„Kaunas jazz" festivalis tęsis iki 
pirmadienio — gegužės 1 d. 

Publikai bus pristatyta 30 džia
zo projektų. Dauguma jų — nemoka
mi ir vyks lauko scenose. 

Parlamentarai piktinasi saugumiečiais 
Vilnius , balandžio 28 d. (BNS) 

— Grupė opozicinės Tėvynės sąjun
gos (TS) frakcijos nar ių remia prie 
sienos Valstybės saugumo departa
mentą (VSD) dėl, jų teigimu, iš so
vietų saugumo KGB perimtų tardy
mo metodų. 

Konservatoriai prašo VSD va
dovą Arvydą Pocių atsakyt i į klausi
mus dėl pareigūnų elgesio ta rdant 
byloje dėl neteisėto disponavimo 
šaunamais ia i s ginklais sulaikytus 
Krašto apsaugos ministerijos Antro
jo operatyvinių t a rnybų depar ta
mento pareigūną Joną Zajančkaus
ką bei lietuviško šaunamojo ginklo 
kūrėją, buvusį par lamentarą Algirdą 

Petruševičių. 
Kreiptis į VSD konservatorius 

paskatino publikacija leidinyje „Dvi
dešimt pirmas amžius", kurioje, anot 
konservatorių, „pateikiami stulbi
nantys duomenys apie VSD taiko
mus tardymo metodus". 

Konservatoriai VSD vadovą 
klausia, ar dėl straipsnyje pateiktų 
duomenų buvo atliktas tarnybinis 
patikrinimas, jei taip — kokie jo re
zultatai ir išvados, jei ne — ar numa
toma tokį atlikti. 

Straipsnyje rašoma, jog tardant 
J. Zajančauską, VSD pareigūnas 
Arūnas Paukštė vartojo nenorminę 
kalėjimo leksiką, grasino. 

Atkelta iš 1 psl. 
Jo teigimu, Darbo partija turėtų 

užsiimti viešaisiais ryšiais, imtis 
veiksmų, „susijusių su aiškinamąją 
veikla". 

Pasak V. Muntiano, visuomenėje 
reiktų formuoti nepakantumą ne
santuokiniams ryšiams ar dvigubam 
gyvenimui. 

Tvirta šeima nerūpi 

Pažymėjęs, jog Darbo partija yra 
už „tvirtą šeimą", V. Muntianas, at
sakydamas į klausimą, ar tokios pa
čios pozicijos laikosi ir V. Uspaski-
chas, teigė: „Faktai rodo, kad pag
rindo tikėti nėra". 

V. Muntianas neatsakė, ar šeš
tadienį vyksiančiame Darbo partijos 
suvažiavime bus keliamas partijos 
vadovo atsistatydinimo klausimas. 

„Suvažiavime bus kalbama apie 
viską, kas galėtų gerinti Darbo par
tijos funkcionavimą, ir vienas klau
simas gali būti vadovo asmeniniai 
klausimai", — kalbėjo Seimo pir
mininkas. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" pra
ėjusį šeštadienį rašė, esą V. Uspas-
kichas jau ilgą laiką gyvena atskirai 
nuo šeimos Vilniuje kartu su jauna 
moterimi. 

Vos prasidėjus V Uspaskicho as
meninio gyvenimo peripetijų skan
dalui, tęsiasi su Darbo partijos vado
vo aukštojo mokslo diplomu susijusi 

* Čekijos sos t inė je vykstan
č io a š t u o n i ų k o m a n d ų j a u n i ų 
(iki 18 metų) k r e p š i n i o turnyre 
antrą pergalę iš eilės A grupėje iš
kovojo Kauno „Žalgiris", penktadie
nį 86:57 sutr iuškinęs Sopoto „Pro-
kom Trefl" (Lenkija) jaunius . 18 taš
kų nugalėtojams pelnė Žygimantas 
Janavičius , po 12 — Paulius Kleiza 
bei Mar ius Valukonis. 

* Čekijoje pras idėjus ių dau
g i a d i e n i ų dv ira t in ink ių lenkty
n ių „Gracia Orlovą" pirmajame 
102.6 km etape penktąją vietą užė
mė Diana Žiliūtė, atstovaujanti „Sa-
fi-Pasta Žara Manha t t an" koman
dai. Lietuvos dviratininkė finiše 9 
sekundes pralaimėjo etapo nugalėto
jai vokietei Judi th Arndt, kuri ap
lenkė amerikietę Amber Neben bei 
italę Fabiana Luperini. 

* I o w a valst i joje pras idėjo 

v ienos pagrindinių JAV sezono 
l engvos ios at le t ikos varžybų 
„Drake Relavs". Šuoliuose į aukštį 
šiame turnyre trečiąją vietą užėmė 
Austrą Skujytė (1.81 m), o nugalėjo 
pasaulio vicečempione amerikiete 
Chaunte Howard (1.92 m), aplenkusi 
tautietę Amy Acuff (1.84 m). North 
Texas universiteto stadione dviejose 
rungtyse startavo Živilė Šikšnelytė. 
Lietuvaitė trišuolyje buvo trečia 
(12.15 m), o šuoliuose į tolį — septin
ta (5.72 m). 

* Be Dariaus Songailos žai
džianti Chicago „Bulis'' koman
da trečiosiose NBA Rytų konfe
rencijos ketvirtfinalio rungtynėse 
ketvirtadienį namuose 109:90 nuga
lėjo Miami „Heat" krepšininkus, ku
rie pirmauja serijoje 2:1. Pirmąsias 
dvejas rungtynes Chicago komanda 
pralaimėjo 106:111 ir 108:115. 

istorija. Šio diplomo tikrumą besiaiš
kinantys specialistai gavo patvirtini
mą, kad politiko turimas dokumen
tas tikrai buvo išduotas, tačiau įro
dymų, kad buvęs ūkio ministras mo
kėsi Rusijos aukštojoje mokykloje, 
nesulaukė. 

Anksčiau sulaukę pažymos, kad 
V. Uspaskichas prestižinėje aukš
tojoje mokykloje nesimokė, tyrėjai 
ketina tęsti darbą ir ieškoti papildo
mų vienos arba kitos versijos įrody
mų. 

Diplomą galėjo gauti ir be 
mokslų 

Studijų kokybės ir vertinimo 
centras per Užsienio reikalų minis
teriją sulaukė Rusijos federalinės 
švietimo ir mokslo priežiūros tarny
bos direktoriaus pavaduotojo E. Ge-
vorkian pasirašytą raštą, kuriame 
patvirtinama, kad V. Uspaskichui 
buvo išduotas G. Plechanov ekono
mikos akademijos diplomas. 

Centro vadovas Eugenijus 
Stumbrys patvirtino, kad šiame raš
te pateikti atsakymai į beveik visus 
dar pernai užduotus klausimus. Į 
klausimą, ar G. Plechanov akademi
ja išdavė diplomą su numeriu EV 
774150, gautas teigiamas atsaky
mas. Tačiau, pasak E. Stumbrio, ar 
buvęs ministras studijavo ir baigė 
šią aukštąją mokyklą, rusai neatsa
kė, nes to nebuvo klausiami. 

AT pirmininkui prezidento atsiprašymas nereikalingas 

Atkelta iš 1 psl. 
Minėtieji Teismų tarybos nariai 

tikino prezidentą negavę iš V. Grei
čiaus raštiškos informacijos apie V. 
Margevičių kompromituojančią pra
eitį. 

Spaudos konferencijoje penkta
dienį V. Greičius sakė, kad jis jau yra 
viešai įvertinęs savo kolegų elgesį. 

„Toje situacijoje jų veiksmai lie
čia mane. Nenorėčiau, kad mano 
veikla būtų įvertinta kaip kerštas, 
neturiu moralinio pagrindo tai dary
ti", — sakė teismų vadovas, žurna
listų paklaustas, ar trijų teisėjų po
elgis tiriamas ir ar jis kaip nors bus 
įvertintas. Pagal kompetenciją, V. 
Greičius, kaip Teismų tarybos ir 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, 
gali siūlyti drausmės bylų iškėlimą 
V Valančiui, V. Višinskiui ir R. Kli-
šauskui. 

Paklaustas dėl tolesnio bendro 
darbo su šiais teisėjais, V. Greičius 
atsakė, kad tai ne jo problema, o tų 
teisėjų problema, kaip jie ketina to
liau dirbti kartu su juo, ir kaip vi
suomenė gali pasitikėti teisėjais, ku
rie prezidentui pateikia ne visai tiks
lią informaciją. 

Konfliktas ta rp prezidento ir 
Aukščiausiojo Teismo pirmininko V. 
Greičiaus kilo dėl prieštaringos re
putacijos Biržų rajono apylinkės 
teismo pirmininko V. Margevičiaus 
skyrimo aplinkybių. 

V. Greičius tvirtina, kad Teismų 
tarybai pernai birželį sprendžiant 
dėl V. Margevičiaus tinkamumo to
liau eiti teisėjo pareigas, buvo per
skaityta teisėjui nepalanki Valstybės 
saugumo departamento (VSD) pažy
ma. 

Anot V. Greičiaus, šią informaci
ją girdėjo ir prezidento atstovas Teis
mų taryboje, jo tuometinis patarėjas 
Haroldas Šinkūnas, kuris ir turėjo 
informuoti šalies vadovą prieš jam 
pasirašant dekretą. 

H. Šinkūnas neneigė, kad tokia 
pažyma posėdyje buvo paskelbta, ta
čiau tvirtina jos negavęs raštu. 

V. Greičiui pateikus žinias-
klaidai ir prezidentui minėto tarybos 
posėdžio garso įrašą, iš kurio girdėti, 
kad VSD pažyma posėdyje buvo per
skaityta, politikai prabilo, jog prezi
dentui reikėtų atsiprašyti V. Grei
čiaus. Teisėjas sakė, kad jam, kaip 
žmogui, atsiprašymas nereikalingas. 

Prie Valdovų rūmų — pretendentų eilės 
Atkelta iš 1 psl. 
rūmų funkcija — reprezentuoti vals
tybę, jos istoriją. „Galbūt galima 
ginčytis, ko ten labiau reikia— šalies 
vadovų reprezentacijos, muziejinės 
ar švietėjiškos veiklos. Manau, rei
kia visko ir visa tai bus", — kalbėjo 
R. Kvietkauskas. 

Tačiau Valstybinės kultūros pa
veldo komisijos nario, Lietuvos radi
jo ir televizijos komiteto tarybos pir
mininko Romo Pakalnio nuomone, 
minėtą įstatymą jau metas tikslinti 
ir detalizuoti. 

Lietuvos dailės muziejaus direk
torius Romualdas Budrys pasakojo, 
kad pretendentų kurtis Valdovų rū

muose jau daug — vieni siūlo ten 
steigti Tautos namus, kiti pagonišką 
šventyklą, atskirų menių neatsisa
kytų ir Australijoje bei Brazilijoje 
įsikūrę mūsų karalių palikuonys, 
vietos bajorai. 

Valdovų rūmų atstatymo mok
slinio vadovo Napoleono Kitkausko 
nuomone, skubėti neverta, nes taip 
tik klaidų pridarysi. 

„Svarbiau atsikratyti skepticiz
mo, esą tų rūmų atkūrimas — tik lė
šų švaistymas, esą jie užstoja Kated
rą, Gedimino kalną. Taip kalbantys 
kažkodėl pamiršta, jog Vilniaus se
namiestis be šių rūmų — kaip kūnas 
be galvos". 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

rūmų ir Senato uždavinys — išrink
ti savo vadovaujamas institucijas ir 
abejų rūmų pirmininkus. 

JAV 

Prasideda „Freedom Tower" statyba E U R O P A 

i • 
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„Freedom Tower" kompiuterinis modelis. 

N e w York, balandžio 28 d. 
(„ReutersTBNS) — Toje New York 
vietoje, kur stovėjo 2001-ųjų rugsėjo 
11-ąją sugriuvę dangoraižiai-dvy-
niai, milžiniškoje duobėje ketvirta
dienį pradėjo dirbti buldozeriai — 
čia pradėtas statyti „Freedom To-
wer", kuris, pasak New York mero, 
bus miesto atsigavimo po 3,000 gy
vybių pareikalavusių išpuolių sim
bolis. 

„Freedom Tower" statyba Pa
saulinio prekybos centro (PPC) vie
toje prasidėjo kitą dieną po to, kai 
buvo išspręsti trejus metus vykę 
PPC nuomininko Larry Silverstein 
ir sklypo savininkės — New York ir 
New Jersey Uostų valdybos — ginčai 
dėl pinigų, architektūros dalykų ir 
saugumo klausimų. 

540 m aukščio dangoraižis bus 
vienas aukščiausių pasaulyje. 

„Pakilsime į naujus aukščius ir 
atsiimsime New York kontūrus", — 
pareiškė New York valstijos guber
natorius George Pataki , kuris dar 
2004 metų liepos 4-ąją, prieš prasi
dedant New York valdančiosios Res
publikonų partijos suvažiavimui, pa
dėjo pirmąjį simbolinį naujo PPC pa
matų akmenį. 

2008 metais nuosaikių pažiūrų 
G. Pataki galvoja kaip respublikonų 
atstovas balotiruotis į prezidentus, 
ir nuo to, kaip sparčiai bus atstaty

tas „epicentras", labai priklausys jo 
galimybės. 

82 aukštų „Freedom Tower" nu
matoma užbaigti 2011 ar 2012 me
tais. Bėjo, PPC komplekse iškils dar 
trys aukšti biurų pastatai, gyvena
masis dangoraižis, koncertų ir pa
rodų centras, muziejus ir 2001 metų 
rugsėjo 11-osios tragedijos aukų me
morialas. 

„Pastarosiomis dienomis mums 
pagaliau pavyko prieiti prie vienos 
nuomonės, kad būtų galima a tkur t i 
Pasaulinį prekybos centrą, ir ta i itin 
svarbu tiek man asmeniškai, t iek vi
siems niujorkiečiams", —. pareiškė 
L. Silverstein. 

Bendrą pastato aukštį nuspręs
ta palikti tokį patį, kaip ir pirminia
me plane — 1,776 pėdas (541.4 met
ro), pagal JAV nepriklausomybės pa
skelbimo metus. 

Pagrindinė sąsaja su netoliese 
New York įlankoje esančia Laisvės 
statula bus galingas žibintas bokšto 
smailėje, kuris bus įžiebiamas tam
siu paros metu. 

Galutinis projektas smark ia i 
skiriasi nuo pirminio, primenančio 
Laisvės statulą, su kuriuo tarptau
tinį PPC atkūrimo konkursą laimėjo 
iš Lenkijos kilęs Vokietijos architek
tas Daniel Libeskind. Jau nuo pro
jekto patvirtinimo tarp jo ir L. Sil
verstein nuolat vyko trintis. 

I ranas spjovė JT į veidą 
Tehran, balandžio 28 d. („Reu-

tersVBNS) — Irano prezidentas 
penktadienį, kai Jungtinių Tautų 
(JT) Saugumo Tarybai turėjo būti 
pranešta , ar Tehran vykdė Tarybos 
reikalavimus, pareiškė, kad jo šalis 
nekreips dėmesio į tarptautinės ben
drijos raginimus sustabdyti bran
duolinę veiklą. 

„Tie, kurie nori neleisti iranie
čiams įgyti savo teisių, turėtų žinoti, 
kad mes spjauname į tokias rezoliu
cijas", — per mitingą Irano šiaurės 
vakaruose sakė prezidentas Mah-
moud Ahmadinejad. 

Tikimasi, jog J T Tarptautinės 
atominės energetikos agentūros (TA-
TENA) vadovas Mohamed ElBara-
dei Saugumo Tarybai ir TATENA 
valdytojų tarybai praneš, kad Iranas 

nesustabdė urano sodrinimo ir nepa
teikė išsamių atsakymų į TATENA 
klausimus, kaip buvo prašyta prieš 
mėnesį. 

„Priešai mano, kad grasindami 
mums, pradėdami psichologinį karą 
ar įvesdami sankcijas gali atkalbėti 
mūsų šalį nuo branduolinės techno
logijos įsigijimo", — sakė M. Ahma
dinejad. 

Be to, prezidentas mano, kad jo 
šalis netrukus gali tapti supervals
tybe. „Irano valstybės pasiekimai 
taikios branduolinės energetikos sri
tyje yra tokie svarbūs, kad gali pa
keisti jėgų pasiskirstymą pasaulyje", 
— sakė M. Ahmadinejad. 

„Irano Islamo Respublika turi 
pajėgumų greitai tapti pasaulio su
pervalstybe", — sakė jis. 

VARŠUVA 
Lenkijos politikai labai nevie

nareikšmiškai vertina valdančiosios 
konservatorių partijos „Įstatymas ir 
teisingumas" ir populistinės „Savi
gynos" koalicinę sutartį „Solidari 
valstybė", kur i buvo pasirašyta ket
virtadienį vakare . Nors prie jos pri
sijungė ir grupė deputatų, atskilusių 
nuo ultrakatalikiškos Lenkijos šei
mų lygos, tačiau valdančioji koalici
ja, dabar tur in t i 218 atstovus 460 
vietų Seime, vis dar neužsitikrino 
daugumos parlamente. Opozicinės 
Kairiųjų demokratų sąjungos vado
vas Wojciech Olejnyczek koalicijos 
sutarties pasirašymą įvertino skep
tiškai. „Turėjo būti vestuvės, o įvyko 
laidotuvės", — sakė jis. 

LONDONAS 
Penki asmenys penktadienį ne

prisipažino ka l ta i s dėl kaltinimų 
susimokius praėjusių metų liepos 21 
dieną pakartoti prieš dvi savaites 
Londone su reng tus savižudžių 
sprogdintojų išpuolius, per kuriuos 
žuvo 56 žmonės. Jie taip pat neigė, 
jog turėjo „savadarbių sprogstamųjų 
įtaisų". Keturi kaltinamieji neigė ir 
tai, jog kėsinosi nužudyti. Muktar 
Ibrahim Ramzi Mohammed, Yassin 
Omar, Hussain Osman ir Manfo 
Asiedu yra pateikti kaltinimai keti
nus įvykdyti sprogdinimus, sąmoks
lu nužudyti ir turėjus savadarbių 
sprogstamųjų įtaisų. 

ROMA 
Italijos par lamentas penktadie

nį susirinko į pirmąjį posėdį po at
kakliai ginčijamų visuotinių rinki
mų, kuriuo prasideda nauja šalies 
politikos era — vadovaujama buvu
sio Europos Komisijos pirmininko 
Romano Prodi. 66 metų R. Prodi 
centro kairiųjų koalicija per balan
džio 9-10 dienomis vykusius rinki
mus nušalindama premjerą Silvio 
Berlusconi užsi t ikr ino absoliučią 
daugumą žemuosiuose parlamento 
rūmuose ir tu r i dviem vietomis dau
giau Senate. Pirmiausias Deputatų 

WASHINGTON, DC 
JAV administracija pareikalavo, 

kad Baltarusijos valdžia paleistų ke
lis neseniai sulaikytus opozicio
nierius, ir pavadino ^keliančiu pasi
piktinimą ir smerktinu" tai, kaip 
šios šalies vyriausybė elgiasi su jais. 
„Mes reikalaujame, kad (Baltarusi
jos) valdžia nedelsdama paleistų su
laikytuosius ir atšauktų jiems pa
te iktus kal t inimus", — pareiškė 
Valstybės depar tamento atstovas 
spaudai Adam Ereli. Baltarusijos 
teismas nuteisė 15-ai parų adminis
tracinio arešto už nesankcionuotus 
veiksmus per protesto akciją „Čer
nobylio kelias" buvusį kandidatą į 
prezidentus Aleksandr Milinkevič, 
Baltarusijos radioelektronikos pra
monės darbuotojų profsąjungos va
dovą Aleksandr Buchvostov ir Balta
rusijos liaudies fronto pirmininką 
Vincuk Večork. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako ir JAV pajėgos nukovė 

aukštą „ai Qaeda" narį. Humadi al-
Takhi, kuris, jų teigimu, buvo regio
ninis grupuotės vadas, žuvo per ope
raciją prieš vieną namą, esantį apie 
10 km į šiaurės rytus nuo Samaros 
miesto. Samara įsikūrusi 100 km į 
šiaurę nuo Baghdad. Nepriklausomi 
šaltiniai šios informacijos kol kas 
nepatvirtino. 

Baakuba mieste ketvirtadienį 
daugiau kaip šimtui sukilėlių už
puolus Irako armijos ir policijos pos
tus, žuvo 30 žmonių, tarp jų septyni 
irakiečių kariai. Per vieną užpuoli
mą sukilėliai iš minosvaidžių, gra
natsvaidžių ir mažo kalibro ginklų 
apšaudė policijos nuovadą ir penkis 
policijos patikrinimo postus. Irako 
kariai ir policininkai nukovė 17 su
kilėlių . Per operaciją taip pat žuvo 
vienas Irako karys, o dar du buvo 
sužeisti. Per kitą operaciją minos
vaidžiais ir raketų paleidimo įrengi
niais ginkluoti kovotojai užpuolė 
Irako armijos būstinę. 
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Chirurgai 

MARIUS KAULIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
yww.c8rtBrforsurgefyandbreasthea*h.ocfTi 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Šeimos daktarai ir chirurgai 
10811 W. 143^ St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

Chiropraktika ir I Stuburo ir skausmo ligos 
manualine terapija 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas (708)239 0909 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetine kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West I27th Street Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida i.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Cr#opracfc&RehabOfTic 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų 
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai. 

16547 W. 159 Street 
L0d90rt.IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRi DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Akių ligų specialistai 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
SUSAN T. LYON, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Dr. ELICIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-723-1854 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių | Vidaus ligos 
ligos * 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

SURENDER LAI_ M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 1271h SL Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Centrai DuPage. 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VENAS, M.D., SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove. IL 60515 

* 630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

ĮVAIRUS 

* Graži lietuviška šeima ieško dalinio 
sponsoriaus imigracijos vizai. Susisiekti 
rasajonyniene@yahoo.com 

* Moteris ieško darbo su grjžimu namo. 
Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 
708-833-0419. 

* Dovanoju kačiukus. Tel. 773-778-5568 

* Patyręs statybininkas ieško darbo. Pa
geidautina VVaukegan arba šiauriniuose 
rajonuose Siūlyti jvairius variantus. Tel. 
847-336-6156 

* Ieškau darbo senėjų priežiūroje 6 dienas 
per savaite su gnzimu namo. Partis. gera 
anglų kalba, automobilis. 708-484-1214 

jAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
TeJ. 77V476-26S5; fax. 77*436-6906 

ĮSPĖJIMAS DEL ŠILDYMO DUJŲ 
ILGAMEČIŲ SUTARČIŲ 

Apšildymas labai brangiai kai
nuoja ir nenuostabu, kad nuo durų 
iki durų vaikščiojantys pardavėjai, 
sakantys esą valstijos šildymo dujų 
reguliuotojai, vartotojų užtarėjai, ar 
šildymo tiekimo darbuotojai, netei
singai informuoja vartotojus, ragin
dami pasirašyti ilgametę sutartį su 
jų atstovaujama bendrove. 

Apie tai šią savaite pranešinėjo 
amerikiečių žiniasklaida, o „Chicago 
Tribūne", balandžio 25 d. „Business" 
skyriuje apie tai išspausdino ištisą 
straipsnį. Pagal jį, „The Citizens 
Utility Board" (CUB) sako, kad „US 
Energy Savings" apgaudinėja varto
tojus. Jau yra gauta skundų „The 
Illinois Commerce Commission" 
prieš iš Toronto kilusią „US Energy 
Savings Corp.", naudojančią ap
gaulingas taktikas, verbuojant var
totojus. Daugiausia nukenčia gerai 
angliškai nekalbantys žmonės, kaip 
ispanai, lenkai, ta ip pat vyresnio 
amžiaus žmonės. 

Pagal Illinois valstijos įstaty
mus, vartotojai gali pasirinkti no
rimą gamtinių dujų tiekėją. 

Bet „US Energy" atstovai, pri
sistato, kaip ICC atstovai, ar „Peop-
le Gas", „Nicor Gas", ar net CUB, 
ragina pasirašyti „prašymą", kuriuo 
būtų užšaldomos dujų kainos. Grei
tai po tokio „prašymo" pasirašymo, 
vartotojai gauna laišką, pranešantį, 
kad „US Energy" teiks jiems šildymo 
dujas ateityje. 

Užklaustas apie tai, „US Ener
gy" direktorius paneigė, kad jo ben
drovė apgaudinėja vartotojus. Sakė, 
kad sunku išaiškinti visiems varto
tojams visas dujų rinkos plonybes, ir 
jie gal ne visai supranta, ką pasi

rašo. „US Energy" atstovas pripažįs
ta, kad galėjo būti atvejų, kada įvyko 
nesusipratimų, bet tokie atvejai esą 
prieš jų bendrovės nuostatas. 

Straipsnyje duodama ir nusivy
lusių žmonių, pasirašiusių tokį 
„prašymą", pavyzdžių. Vienas jų, 
pasirašęs „prašymą" dėl dujų kainų 
užšaldymo, suprato, kad jam yra 
siūlomas planas sutaupyti pinigų, 
bet labai nustebo, kad pirmoji 
sąskaita iš „U.S. Energy" buvo 100 
dol. didesnė, negu iš „People Gas". 

Sutartis su „US Energy" pasi
rašoma 4-5 metams ir norintiems iš 
to susitarimo pasitraukti vėliau nei 
po 3 dienų, reikia mokėti didelę bau
dą, kuri gali siekti tūkstančius dole
rių — už dujas per visus 4-5 metus. 

„US Energy" yra vienas iš 8 
šildymo dujų tiekėjų šiauriniame 
Illinois. Tos bendrovės paprastai siū
lo dujas už pastovią nustatytą (fixed) 
kainą, tuo tarpu, kai „People" ir 
„Nicor" dujų kainos svyruoja. Ir „US 
Energy^ atstovas pabrėžia, kad jo 
bendrovė, siūlydama savo patarna
vimus, tik nori apsaugoti vartotojus 
nuo ateities gamtinių dujų aukštų 
kainų. „US Energy" nėra pirmoji 
dujų tiekėja, prieš kurią yra skundų. 
Pereitą rudenį „Santana Energy 
Services" bendrovė panašiai garsėjo 
ir nuvylė nemažai vartotojų. 

Apskritai šios savaitės žiniose 
per radiją ir TV vartotojai buvo įspė
jami nesileisti į kalbas su pardavė
jais ateinančiais prie jų durų, ne
duoti savo vartotojo sąskaitos (ac-
count) numerio (pvz., ,,People", 
„Energy" ar „Nicor") ir bet kurių 
kitų asmeninių davinių. 

(Iš amerikiečių žiniasklaidos) 
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VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 
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40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčyllenė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414: E-mail: mamabar3@aol.com 
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JUBILIATAS 
Š.m. gegužės 3 d. kun. Antanas 

Zakarauskas švenčia savo kuni
gystės 65-erių metų sukaktį. Tai 
tikrai didi Dievo palaima, ypač kad 
kun. A. Zakarauskas dar yra akty
vus, aukoja šv. Mišias sekmadieniais 
ir pasižymi savo turiningais, gra
žiais pamokslais. 

Jis yra Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos (Marquette Park, Chica-
go), klebonas emeritus, klebonu toje 
parapijoje buvęs 17 metų, o iš viso 
parapijos sielovadoje dirbęs 25 me
tus. Taip pat jis 10 metų buvo Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno kape
lionas, 5 metus — Šv. Kryžiaus ligo
ninės, kuriai vadovauja seselės ka-
zimierietės, kapelionas. 

Anksčiau kun. A. Zakarauskas 
darbavosi Šv. Kryžiaus (Town of 
Lake) ir Šv. Jurgio (Bridgeport) 
lietuvių parapijose vikaru, o per pas
taruosius daugiau kaip 20 metų yra 
Lietuvos Vyčių Čikagos apskrities 
Dvasios vadas. 

Šio garbingo jubiliejaus proga 
seselės kazimierietės sveikina ku
nigą Antaną Zakarauską ir meldžia 

Kun. Antanas Zakarauskas 

jam daug Dievo palaimos ateityje. 
Sykiu sveikina jo draugai kunigai, 
parapijiečiai ir Lietuvos Vyčiai, 
linkėdami Dievo malonių ir geros 
sveikatos. Prie šių prasmingų svei
kinimų prisideda ir dienraščio 
„Draugas" darbuotojai — linkime 
ilgiausių, sveikiausių metų! 

Gausi jono ir Natalijos Vaznelių seimą: sūnūs su žmonomis ir vaikais, 
susirinkę LB Beverly Shores, IN, apylinkės vaidybos ruoštoje Lietuvos 
Nepriklausomybės šventėje, pagerbti J. Vaznelio, kurtam šventės metu buvo 
įteiktas Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus apdovanojimas „Už nuopelnus 
Lietuvai". Žymenj J. Vazneliui |teikė LR gen. konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičtus (stovi viduryje tarp N. ir j . Vaznelių) Kadangi nuotraukoje 
esančiu asmenų vardai nesurašyti eilės tvarka, juos pateiksime taip, kaip 
buvo atsiųsta kartu su nuotrauka: Kristina, Viktorija, Algimantas — 
Algimanto (Vaznelių sūnaus) ir Stefanijos vaikai; Rūta Vaznelienė, Sigitas 
Vaznelis (sūnus), Natalija, Rimas, N. Vaznelienė, gen. konsulas A. Daunora-
vičius, J. Vaznelis, jonas V. Vaznelis, Kamila Vaznelienė, Algimantas Vaznelis, 
Petras, Laura, Vytas — jono Vaznelio vaikai; Stefanija Vaznelienė. 

RESTAURANT 

QM 
DIDYSIS ATIDARYMAS 

Gegužės 5 d. 4 vai. p. p. 
123 Market St., Willow Springs, IL 60480 

(Willow Springs Rd. ir Archer Ave šiaurės rytų kampas) 
tel: 708 289 8577 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Wiowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. DALJA E CEPELĖ, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Uetuvams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel . 708422-8260 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

RįmMmą mmį 
Jei išalkę: pavalgydinsime 
Jei ištroškę: pagirdysime 
Jei žingeidūs: Lietuvos istorijos lapus atversime 

Jei smaguriai: egzotiškų lietuviškų patiekalų ir gėrimų paragausite 
Jei romantikai: Jauki aplinka, židinys ir žvakių švieselės laukia. 

T A D P R A Š O M E A P S I L A N K Y K I T E ! 
6 3 1 2 S. Harlem Ave. 

Summit, IL 60501 
Dirbame: I — IV 10 vai.r. - 1 0 vai. v. 

V — V I 10 val.r. - 12 vai. v. 
VII 10 val.r. - 9 vai. v 

Informacija telefonu 708-594-5622 

Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių, 
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų! 

Taip pat pri imame užsakymus įvairiom progom! 

Šio mėnesio „special" — lietuviška Starką $23.99! 

PARDUODA 

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 
ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo 

slogos ir negerovių- Medaus galima 
gauti lietuviškose krautuvėse Ir po 

pamaldų PL centre, Lemont e 
Tel. 630-323-5326 

Cia vieta 
Jūsų skelbimui! 
SKELBIMŲ SKYRIAUS 

TEL. 773-585-9500 
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MILLENIUM PARK: ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO 
MONIKA BONČKUTE 

Prieš dvejus metus Čikagos cen
tre atidarytas vienas ambicin
giausių ir brangiausių viešųjų 

parkų Vakarų pasaulyje — Mille
nium Park. Panašu, kad įvairiai ver
tintas, daugiausia privačia iniciaty
va įrengtas, parkas tampa čikagie-
čių ir turistų mėgstama poilsio bei 
pasilinksminimo vieta. Tačiau nese
niai vienos pažįstamos turistės iš 
Lietuvos nuomonė, kuri, beje, nebu
vo vienintelė, atkreipė mano dėme
sį. Nemažai parko ar juose vyks
tančių renginių lankytojų, iš anksto 
nepasirūpinę informacine medžiaga, 
pamato tik mažą dalį 24,5 akrų 
dydžio parko. Arba, nė nenutuokda
mi apie tam tikrų objektų buvimą, 
tiesiog praeina pro dalykus, kurie 
gali tapti įdomiausia ekskursijos po 
Millenium Park dalimi. 

Visa tai paskatino dar kartą pa
rašyti apie, rodos, jau ne daugybę kar
tų įvairiose žiniasklaidos priemonė
se pristatytą objektą. Šį kart — Mil
lenium Park žingsnis po žingsnio. 

Kaip žinia, šis ambicingas pro
jektas miestui bei privatiems inves
tuotojams kainavo 475 mln. dolerių. 
(Čikagos savivaldybė prie parko idė
jos įgyvendinimo tiesiogiai prisidėjo 
270 mln. dolerių, likusias išlaidas 
padengė privatūs asmenys bei ben
drovės.) 

Po to, kai. parko atidarymo 
savaitgalį jame apsilankė per 
300,000 žmonių, o jame vienas po 
kito ėmė vykti čikagiečių ir miesto 
svečių pamėgti renginiai, kritikos 
žodžiai šiam projektui gerokai priti
lo. Beje, tokį, rodos, masinės kul
tūros reiškinį kaip viešas parkas, jau 
mielai fotografavo dešimtys žymių 
viso pasaulio menininkų, tarp jų ir 
lietuviams gerai pažįstamas Algi
mantas Kezys. 

Millenium Park išaugo toje vie
toje, kur anksčiau plytėjo apleistas 
Grant Park pakraštys. Kaip teigia 
istorikai, XLX a. viduryje dabartinio 

Millenium Park bei prestižine tapu
sios Michigan Avenue plytėjo pelkė
tas vanduo. Taigi šis parkas — dar 
vienas įrodymas amerikiečiams bū
dingo požiūrio, jog žmogaus protas ir 
pastangos gali įveikti visokius sun
kumus. 

Iš privačių asmenų, daugiausia 
prie parko įrengimo prisidėjo ver
slininkų ir filantropų Pritzker šei
ma. Jos narės Cindy Pritzker pas
tangomis buvo pasamdytas architek
tas Frank Gehry, kuris ir atsakingas 
už nemažą dalį parko dizaino. Bet 
— apie viską paeiliui. 

Nereikia nė sakyti, jog gaivią 
pavasario dieną ar net karštą 
vasaros vidurdienį parke visuomet 
rasite suolelį ar medžio paunksmę, 
kur galima prisėsti su knyga ran
kose ar pavaikštinėti su fotoaparatu 
ieškant to vienintelio tobulo kadro. 
Tačiau kaip ir visuose parkuose, taip 
ir Millenium Park centrinę vietą 
užima visų laikų parkų būtinybė — 
fontanas. Bet Millenium Park ne 
veltui pavadintas su užuomina į 
naują tūkstantmetį, tad čia įprasti
nis fontanas pakeistas šiuolaikiška 
išradinga struktūra. 

Neįprasto ir daugelio parko 
lankytojų simpatijas pelniu
sio fontano autorius — ispa

nas Jaume Plensa. Jis, panaudojęs 
11,000 specialaus stiklo plytų, su
konstravo du vienas į kitą atgręžtus 
„videofontanus". Tuo metu kai van
duo bėga žemyn fontano sienomis, 
jose kas penkios minutės keičiasi 
žmonių veidai. Kartais iš fontano 
išnyrantys veidai vamzdeliu sudeda 
lūpas; tuomet atrodo, kad iš milži
niškų lūpų trykšta vandens čiurkšlė. 
Šie fontane įkūnyti žmonės (jų iš 
viso yra 1,000) — fontano autoriaus 
užsakymu, buvo nufilmuoti School of 
Art Institute studentų, kurie mode
lių ieškojo kavinėse, gatvėse ar tarp 
savo draugų. Visam projektui už
baigti prireikė net dvejų metų. 

Kitas objektas, kurio nepama
čius negalima teigti, jog pabuvojote 

,Crown f o u n t a i n " Monikos Bon^kutės nuotraukos 

„Cloud Gate" 

Millenium Park — tai vadinamoji 
„pupelė", kurios oficialus pavadini
mas — „Cloud Gate". Jos autorius — 
Londone gyvenantis architektas Anish 
Kapoor. „Pupelės" idėja — sukurti 
skulptūrą, kuri būtų ne savaiminis 
dėmesio centras, bet veidrodis, nu
kreipiantis stebėtojo dėmesį į kitus 
aplink esančius objektus; šiuo atveju 
— Čikagos miesto centre stovinčius 
istorinius dangoraižius. Taigi „Cloud 
Gate" — ne kas kita kaip milži
niškas 110 tonų sveriantis išgaubtas 
trimatis veidrodis, atspindintis ap
link jį stovinčius dangoraižius, 
vaikštančius žmones ir, žinoma, 
dangumi slenkančius debesis. Iš čia 
ir pavadinimas — „vartai į dangų". 

A. Kapoor teigimu, jis norėjo, 
kad „Cloud Gate" būtų ne dar viena 
dekoratyvinė skulptūra, bet miestą 
„kalbėti" priverčiančiu tarpininku. 
Jeigu skulptūrą apžiūrėti susireng
site saulėtą dieną, manau, kad būti
nai sutiksite su tokia autoriaus 
mintimi. 

Jay Pritzker Pavilion — minėto
jo F. Gehry kūrinys, pavadintas 
vienu svarbiausių parko rėmėjų 

garbei. Dabar šis statinys yra viena 
svarbiausių parko detalių, tačiau vos 
neatsitiko taip, kad jis iš viso būtų 
likęs tik „popierine" svajone. Dar 
1909 m. Čikagos miesto vadovai 
priėmė iki šiol galiojantį įstatymą, 
kad dabartinėje Millenium bei Grant 
Park teritorijoje negalima statyti 
jokių pastatų. Ši sudėtinga situacija 
Pritzker Pavilion statytojus privertė 
rasti kūrybišką išeitį: pastatą su
komponuoti ir formaliai pateikti 
kaip skulptūrą. Ir iš tiesų saulėje 
žvilganti nerūdijančio plieno mozai
ka — Pritzker Pavilion — gali leng
vai apgauti tikrosios statinio paskir
ties nežinantį praeivį: pavilionas 
neabejotinai atrodo kaip futuristinė 
skulptūra. Tačiau išties tai 4,000 
žmonių talpinanti atvira vasaros 
koncertų salė. Pavilionas sukons
truotas taip, kad vanduo nuo jo bei 
nuo jame esančios žolės nubėga labai 
greitai. Jame įrengta drenažo sis
tema užtikrina, kad po vidutinio 
stiprumo lietaus žolė tampa pakan
kamai sausa, kad ant jos būtų gali
ma sėdėti po maždaug 15 minučių. 

Kaip kūrybiška išeitis iš situaci
jos gimė ir kitas Millenium Park 
jbjiktas — Harris Theatre. Tai bene 

vi t r,, ntelis teatras JAV, o gal ir 
pasaulyje, kuriame, norint patekti į 
viršutines balkonų vietas, reikia 
pfelypėti laiptais žemyn. Taip yra dėl 
to kad didžioji teatro dalis įrengta 
po žeme — kad noruitu pažeistas 
minėtas miesto draudimas nestatvti 

pastatų Grant Park teritorijoje. 
Gudrūs naujojo Millenium autoriai 
tuoj pat rado „skylę" įstatyme: nega
lima nieko statyti ant žemės, bet 
įstatymas nieko nesako apie objek
tus po žeme. Taip ir gimė Harris 
Theatre — vienas moderniausiai 
įrengtų Čikagos teatrų, talpinantis 
1,525 žiūrovus. Jame dažnai vyksta 
savivaldybės remiami vaidinimai, į 
kuriuos bilietai parduodami su nuo
laidomis; čia taip pat vaidina ir 
nemažai savo nišos konkurencingoje 
ir aktyvioje Čikagos teatrų scenoje 
ieškantys jauni kolektyvai. 

Tai, kad Millenium Park yra pil
nas netikėtumų, patvirtina ir keturi 
iš pirmo žvilgsnio neišvaizdūs Exe-
lon pavilijonai. Žalsvo stiklo name
liai, pasitinkantys parko lankytojus 
prie visų keturių parko įėjimų, yra 
fotovaltažiniai — kitaip sakant, 
juose įmontuotos struktūros gene
ruoja saulės energiją, kuri tiekiama 
parko reikmėms. Be to, šiuose na
meliuose įsikūrusios svarbios parko 
įstaigos: vienas jų veda minėtąjį po
žeminį Harris Theatre, kitame įsi
kūręs lankytojų informacinis cent
ras, o greta pastarojo — dovanų par
duotuvė bei parodų salė. 

Netoli šiaurinio Exelon pavi-
liono — pastatyta tai, kas garbinges
nio amžiaus Čikagos gyventojams 
gali pasirodyti lyg miražas. Parko 
autoriai nusprendė atstatyti Wrigley 
Sąuare kolonas. Šis graikų kolonas 
imituojantis statinys pirmą kartą 
buvo pastatytas 1917 m. (architek
tas Edward Bennett). Tačiau 1953 
m. kolonos buvo nugriautos, siekiant 
atverti kelią Grant Park garažo 
statybai. Nors bet koks graikų sti
liaus pastatų mėgdžiojimas XXI a. 
pradžioje yra kičas, tačiau šios eti
ketės nesigėdijančios kolonos turi 
savotiško pastišo prieskonį ir netgi 
— savitos didybės. 

Tai žinoma, tik pagrindinės 
Millenium Park atrakcijos. Visa kita 
siūlau atrasti patiems. Tačiau tarp 
rekomenduotinų laisvalaikio pralei
dimo parke formų būtinai, siūlyčiau 
išbandyti Segway — unikalią elek
tra varomą, transporto priemonę, 
kurią galima išsinuomoti parko 
prieigose. Tai nepigus malonumas, 
tačiau pasivažinėjimas po parką su 
Segway iš tiesų paliks neišdildomų 
įspūdžių, nes kelionė šia keista dvi
rate priemone tikrai nepanaši į jo
kius įprastus pasivažinėjimus — 
dviračiu, motociklu ar automobiliu. 
Tai, beje, gali būti ir puiki priemonė 
apžiūrėti visas parko įžymybes — 
daug greičiau ir įdedant mažiau pas-
tangų nei pėsčiomis 
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DŽIAZAS DAINŲ ŠVENTĖS 
VAKARONĖJE 

Kas šiandien groja džiazą, 
tas ryt savo tėvynę parduos. 
Kažkokia nesąmonė - bet taip 
buvo. 

Lietuviškoji Čikaga ruošiasi kuo 
geriau priimti netrukus atvyks
tančius 8-tosios dainų šventės da
lyvius ir žiūrovus. Šventė susidės iš 
kelių dalių. Viena iš jų - susipažini
mo vakaras. O tas vakaras bus ypa
tingas pirmiausia tuo, kad į mūsų 
šventę atvyksta vokalinė džiazo 
grupė „Jazz Land" iš Vilniaus, va
dovaujama Artūro Noviko. Kaip 
įdomu - džiazas Lietuvoje! Vokalinis 
džiazas? Iš kur džiazas Lietuvoje? 

„Šiandieną džiazas skamba vi
same pasaulyje", - sako grupės 
įkūrėjas ir vadovas, kompozitorius ir 
dainų aranžuotojas - Artūras No-
vikas. - Ne išimtis ir Lietuva. Dar 
tarybiniais metais, kai Lietuva bu
vo Rusijos okupacijoje, džiazo buvo, 
tačiau buvo labai ignoruojamas. 
Pavyzdžiui, buvo sakoma: kas šian
dien groja džiazą, tas ryt savo tėvynę 
parduos. Kažkokia nesąmonė, bet 
taip buvo. Viskas, kas buvo iš Vaka
rų, buvo teigiama, kad tai negerai". 

Artūras Novikas, pirmuosius 
muzikos mokslo žingsnius pradėjęs 
M. K. Čiurlionio meno mokykloje, 
kuri yra pati garsiausia meno mo
kykla Lietuvoje, prisimena ir tai, 
kad: „...šioje mokykloje mokytojai 
džiazo mums neleisdavo groti, teig
dami, kad tai neteisinga muzika, 
kad ji gadina rankų pastatymą ir t.t. 
Dabar pagalvoju ir suprantu, kad tai 
buvo visiška nesąmonė". 

Lietuvai atkūrus nepriklauso
mybę, muzikinis gyvenimas smar
kiai pasikeitė. Šalyje, kurioje gyvena 
vos daugiau kaip 3 milijonai žmonių, 
vyksta daugiau kaip 10 džiazo festi
valių. „Pats seniausias Birštono džia
zo festivalis, Kaunas Jazz, Vilnius 
Jazz, Mama Jazz, Pilies džiazo festi
valis ir t. t. Aš paminėjau tik pačius 
didžiausius", - sako Artūras. Be fes
tivalių - organizuojama nemažai 
jaunųjų džiazo atlikėjų konkursų, 
kuriuose jaunimas noriai dalyvauja, 
o nugalėtojai parodo aukštą meninį 
lygi, profesionalumą. 

Džiazo muzika skambėjo nuo 
pat vaikystės, klausantis tėvo, 
kompozitoriaus Mikalojaus No
viko sukauptos džiazo muzikos 
kolekcijos. 

Mokyklose džiazo muzikos ne
mokė, kas buvo vakarietiška, tą 
smerkė, tai iš kur ir kaip reikėjo 
susipažinti su šio stiliaus muzika? 

„Visų pirma, tai mano tėtis yra 
garsus estradinės muzikos kompozi
torius Lietuvoje - Mikalojus Novi
kas. Mano tėtis, - pasakoja Artūras, 
- turėjo (ir dar turi) didelę džiazo mu
zikos audio kolekciją. Taigi, ši muzi
ka man skambėjo nuo pat vaikystės. 
Tačiau aš pats paauglystės metais 
labiau domėjausi pop muzika, kaip 
ir visas jaunimas. Kartu studijavau 
klasikinę muzika, o po to Muzikos 
akademijoje profesoriaus Povilo 
Gylio choro dirigavimo klasėje. 

Bet kartą, kai man jau buvo 21 
metai ir kai aš buvau dvejus metus 
tarnavęs tarybinėje armijoje (Azer-
baidžiane), man vienas žmogus davė 
pasiklausyti grupės „The Singer Un-
limited" įrašą. Ir galiu pasakyti, šis 
įrašas mano gyvenime padarė didžiau-

Arturas Novikas 

sią perversmą. Aš tą vakarą šį įrašą 
klausiau kokius 4 kartus iš eilės. 
Man tai buvo kažkas neįtikėtina: ir 
harmonija, ir ritmika, ir nepriekaiš
tingas intonavimas, o apie aranžuo
tes aš iš vis nekalbu, žodžiu, viskas 
buvo fantastiška. Ir tada man užsi
norėjo sukurti Lietuvoje kažką pana
šaus", - nuoširdžiai savo kelią į džia
zo pasaulį atveria Artūras Novikas. 

„Šiuo metu vadovauju net 8 
vokalinėm grupėm ir daugeli 
muzikos visoms šioms grupėms 
stengiuosi paruošti pats". 

A. Noviko aranžuotos dainos 
skamba originaliai, įdomiai, moder
niškai. „Retkarčiais padainuojame ir 
kitų garsių autorių aranžuotus kū
rinius. Tiesiog dėl laiko stokos aš 
nespėju visko aranžuoti. Šiuo metu 
vadovauju net 8 vokalinėm grupėm 
ir daugelį muzikos visoms šioms 
grupėms stengiuosi paruošti pats, o 
tai atima nemažai laiko", - prisi
pažįsta Artūras. 

Talentingas ir begaliniai darbš
tus menininkas turi privačią džiazo 
muzikos mokyklą, kurią lanko 140 
vaikų ir jaunimo iš Vilniaus ir kitų 
miestų, nuo 3 iki 25 metų amžiaus, 
ir dar vyresni, dėsto kursą „Voka
linis ansamblis" Vilniaus konserva
torijoje ir kolegijoje, vadovauja voka
linei pop grupei Mykolo Riomerio 
universitete. Likusios laisvo laiko mi
nutės yra užpildomos ve
dant įvairius tobulinimosi 
kursus Lietuvos muzikos 
mokytojams, ansamblių ir 
chorų vadovams, ar daly
vaujant įvairių konkursų 
vertinimo komisijose. 

„Diena buvo neei
linė, atsisėdau prie ins
trumento ir per koki 
pusvalandi padariau 
dainos juodraštį". 

„Šiek tiek papasakosiu 
apie CD 'Sena plokštelė' ir 
joje skambančiais dainas", 
- pasisiūlo Artūras. — 
Pradžioje apie sutartinę 
'Sodauto'. Šiaip aš šią 
aranžuotę padariau dar 
1992 metais ir ši aran
žuotė buvo skirta nter 
gaičių ansambliui, kuris 
dainavo konkurse Dainų 
dainelė'. Pagai D.nr.u i a. 
nelė'nuostatu-, visi atlikę 

jai turėjo atlikti po vieną lietuvių 
liaudies dainą. Ir man užsinorėjo 
padaryti kažką nauja, ne vien 
padainuoti kelių posmų dainą. 
Išsirinkau aš sutartinę 'Sodauto'. 
Manau, kad ta diena buvo kažkokia 
neeilinė. Aš atsisėdau prie instru
mento ir per kokį pusvalandį pada
riau dainos juodraštį. Ėjosi viskas, 
kaip sviestu tepta. Kartais būna, 
kad dainą aranžuoji vieną, antrą 
dieną, net kelias savaites. Po to išvis 
atidedi aranžuotę kokiam laikui ir 
darbą pratesi jau po kokio mėnesio, 
kai atsiranda naujų kūrybinių min
čių. O su 'Sodauto' kažkaip stebuk
lingai ir greit, ir man atrodo, neblo
gai, nes šią dieną mes jau 15 metų 
dainuojame koncertuose, ir ji visada 
publikai patinka". 

„Iki koncerto aš pats neži
nau kokius kūrinius dainuosi
me, tik pasakau kokiu pradėsi
me, o toliau vyksta tiktai im
provizacija". 

„Šiaip mūsų ansamblio reper
tuare yra daug įvairios muzikos. Tai 
ir liaudies dainos, džiazo standartai, 
klasikinės muzikos opusai, populia
rios lietuvių ir užsienio autorių kom
pozicijos. Todėl programą koncertui 
nėra sudėtinga parinkti. Programa 
priklauso nuo koncerto vietos, nuo 
publikos amžiaus bei net koncerto 
metu klausytojų reakcijos. Dažnai 
iki koncerto aš pats nežinau, kokius 
kūrinius mes dainuosime. Tik pasa
kau, kokiu kūriniu pradėsime pro
gramą, o vėliau vyksta visiška im
provizacija. 

Kartą dalyvavome viename fes
tivalyje Vokietijoje, kuriame turė
jome kelis koncertus. Vienas iš jų 
buvo mokykloje. Kai atvyko į mokyk
lą, pasirodė, kad dainuosime 7-me-
čiams vaikams. Teko tikrai suktis iš 
padėties, nes programa buvo paruoš
ta gana sudėtinga ir tikrai ne vaikiš
ka. Aš vaikam daug pasakojau apie 
vokalinės muzikos subtilybes ir visa 
tai dariau humoro forma. Vaikams 
šis koncertas taip patiko, kad jie dar 
gerą pusvalandį mūsų nepaleido, 
norėjo bendrauti, rinko autografus". 

„Kai aš sužinojau, kad bus 
kažkoks džiazas pasakiau griež
tai, kad i š | renginį neisiu". 

„Dar vienas koncertas, po kurio 
aš jaučiausi tikrai laimingas, - savo 
džiaugsmingais prisiminimais dali
nasi vadovas A. Novikas, - įvyko 
prieš keletą metų Kelmėje (Lietu
voje). Tai buvo kalėdinis koncertas, 
skirtas nusipelniusiems miesto žmo
nėms pagerbti. Po koncerto prie ma
nęs priėjo maždaug 80 metų am
žiaus moteris ir sako: - 'Jūs esate 
angelai, kažkas nerealaus. Mane 
šiandien į šį renginį atitempė per 
didžiulę prievartą. Kai aš sužinojau, 
kad bus kažkoks džiazas, pasakiau 
griežtai, kad į šį renginį neisiu. Esu 
buvusi įvairiuose koncertuose. Pas 
mus koncertavo ir J. Domarko sim
foninis orkestras, ir S. Sondeckis su 
kameriniu orkestru, ir daugybė kitų 
žvaigždžių, bet tai, ką aš išgirdau 
šiandien, man padarė didžiausią 
įspūdį. Kokia aš esu laiminga, kad 
mane geri žmonės įtikino ateiti į šį 
renginį.' Šie žodžiai man buvo tikrai 
didelė paskata ir aš supratau, kad 
visas mano triūsas neveltui". 

„Norint dainuoti džiazą -
reikia džiazu gyventi". 

„Iš tikro, sako, kad džiazą reikia 
jausti. Aš su tuo visiškai sutinku, -
mintimis dalinasi „Jazz Land" 
vadovas, Artūras Novikas, - tačiau 
manau, kad galima ir išmokti, bet 
reikia įdėti nemažai pastangų. Visų 
pirma džiazas nuo klasikinės mu
zikos skiriasi ritmu. O jau ritmą 
reikia pajausti. Aišku, gali ir išmok
ti, tačiau to tikrojo laisvumo, pulsa
vimo, lengvumo nebus. Sako, dar 
kitaip - norint dainuoti džiazą -
reikia džiazu gyventi". 

Trumpai susipažinome su „Jazz 
Land" ansamblio siela, Artūru No-
viku, o kad išgirstume jų genialios 
grupės atliekamų kūrinių, turime 
paskubėti ir įsigyti bilietus į susi
pažinimo vakaronės koncertą. Sa
lėje, kurioje skambės ir sutartinės 
džiazo stiliumi, ir žinomų kompozi
torių kūriniai, ir - po pirmojo kūri
nio vyks improvizacija, šioje salėje 
yra tik 900 vietų. 

Dėl bilietų žiūrėkite interneti-
nėje svetainėje: 

www.dainusvente.org 

Paruošė 
Nijolė Benotienė 

Ką veiksite 
šeštadieni 
sus ipaž in imo v a k a r o n ė j e n j a l y v a u j a 

"Jazz Land" 
vokaline grupe vadovaujama Artūro Noviko 

šeštadienį, liepos 1 d. 8 v.v. 
Park VVest * 322 W. Armitage 

Bilietai $30 dainusvente.org/bilietai 

PASTABA I7m ir jdunesm bus (leidžiam; tik su tėvų artw globėjų priežiūra 

ŠVENTĖ 
ČIKAGA • 2006 

http://www.dainusvente.org
http://dainusvente.org/bilietai
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NEKILNOJAMASIS TURTAS PASKOLOS DRAUDIMO PASLAUGOS 

D rakė 
Dtd 

lt Again! 
f £ t Equ*l Houaog Oc<XKluMy 

5 S.Prospect, Clarendon 
Hills. Illinois 60514 

P 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
pnemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Realtor 

Cartoy, 2 Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lavm, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mai l 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

GREIT PARDUODA 
First L a n d m a r k Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 70&425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis @usa. com 

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas r 
* Pardavimas Jį'' 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

<&Mx 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

doleris 
•j 

AVIA-B1LIETAI Į UETUVAJR E U i i i M į 

; autotradeusa. com 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

Always Wlth Flowers 
• {vairios tropinės gėlės 
• Gėlės visom progom, gėlės j Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

1120 S. State St , Lemont, VL 
8015 W. 79 St., Juitke, I I 

Nemokamas tai. 888-594-6604 
Pristatome Čikagoje, JOJ apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www . a I way s wit hf1owers .com 

" 

m 

Mindaugas 
651-343-0286 Cell 

mindaugas.m.bubiiauskas@wellsfargo.com 
vvww.vvfhm.com/weststpaulbranchrril?: *«« 

flBWv**'^Wn'mftlth'n'r' • • 

Neslėpkite manęs nuo jūsų draugų ir 
Mūsų finansuojamų paskolų: 

• Visokios kredi to istorijos 
• CDMP - Communi ty Development 

Mor tgage Program 
Paskola ne paskolos draudimo: 
$200,000 @ 6.5% = 

• Pirmo namo pirkimas 
• Atostogų namo pirkimas 
• $0 Down 
• Statybų finansavimas 
• Komercinių statybų finansavimas 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto 1 
aboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r. 
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 V.D.D.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

P A R D U O D A 

L E M O N T RELATED LIVING 
TOVVNHOME IN BEAUTIFUL 

KENSIGTON ESTATES 
Soacious end unit, vvith custom 
upgrades throughout $595,000 

630-257-5906 
Į V A I R U S 

Suteikiama privati psichoterapinė 
pagalba Niujorke. Konsultuoju 
depresijos, imigraciios,šeimos, 

karjeros ir kitais klausimais. 
Teiraukitės tel . 1-917-517-9296 
arba ei. paštu: napr@yahoo.com 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

S K E L B I M Ų SKYRIAUS 
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS ER 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

P " " " " " " " " " " " " " " " ! 
STATE FARM INSURANCE 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

N A M Ų REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

AMBER CONSTRLCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago. IL 60629 
°-akyte. nstaiavimas. aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 
FREE 

eSTIMATE 

7 dienos 
per savaitę 

773 7 7 8 4 0 0 7 
7 7 3 - 5 3 1 1 8 3 3 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

.soffits", ,,decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

SIŪLO D A R B Ą 

ES-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go, live-in. Good pay. Mušt 
speak English, have work permit, 

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetainę — wvvw.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL6O610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v r iki 4:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

mailto:mindaugas.m.bubiiauskas@wellsfargo.com
http://vvww.vvfhm.com/weststpaulbranchrril
mailto:napr@yahoo.com
http://wvvw.racinebakery.com
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W E S T E R N U N I O N M O N E Y TRANSFER & 

Sumažintas pinigų pervedimo į 
Lietuvą 
mokestis - nuo 

, w w 
* 

TERN 
UNION 

SIŲSKITE DABAR! 1 
SIUNČIAMA SUMA j 

0,011-100,00$ 

100,01 $ - 200,00 $ 

200,01 $ - 300,00 $ 

300,01 $ - 400,00 $ 

400,01 $ - 500,00 $ 

Nuo 500,01 $ 

PERVEDIMO MOKESTIS* 

m9f 5#5* 40 

10,99$ 
16,99 $ 
21,99$ 
27,99$ 

į 5 /O nuo pagrindinės sumosi 

Naudojantis „Westem Union" 

paslaugomis pinigus paprastai jau 

po kelių minučių**galima atsiimti 

visose agentūrose Lietuvoje! 

Norėdami gauti 
daugiau informacijos, skambinkite 

1-800-325-6000 
www.westemunion.com 

pmmų pmvmms PINIGINĖ PERLAIDA MOKĖJIMO PASLAUGOS IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS 

Be pervedimo mokesčio „Weetern Union" taip pat tma mofeestj už jūsų dolerių konvertavimą j užsienio valiutą. 

lėšų prieinamume, lemia paslaugos sąlygos įskaitant agentūros darbo raiką \t laiko juostų skirtumus Apribojimus žc Siuntimo fermoje Naujos mažesnes kainos gal o;z 
dalyvaujančiose .Westem Union" agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasano t d. jkatniat gali būti keidtami be jspejimo. 

© 2006 Vvestern Union Holdings, Inc. Ali Rights Reserved. 

http://www.westemunion.com


14 DRAUGAS, 2006 m. balandžio 29-d., šeštadienis 

Renginiai Lemonto apylinkėje 
Koncertas 

„Septyni paskutiniai 
Kristaus žodžiai" 

Balandžio 9 d. Lemonto Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė kvietė mus 
į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi
siją, kurioje suruošė Verbų sekma
dieniui tinkantį Sakralinį koncertą. 

Nenusivylėm. Koncerte dalyva
vo 17 menininkų: vargonavo Sol
veiga Palionienė, fleita grojo De-
borah Verdone, klarnetu — Jennifer 
Rooney, smuikavo Dainora Petke
vičiūtė, dainavo solistai: Genovaitė 
Bigenytė, Algimantas Barniškis, 
Nida Grigalavičiūtė, Linas Sprindys, 
skaitė Nerijus Šmerauskas. Prie jų 
prisidėjo chorinė grupė. 

Buvome paprašyti neploti iki kon

certo pabaigos, kas prisidėjo prie po
pietės iškilmingumo. Buvo paprašy
ta išjungti telefonus, tačiau girdėjo
me ir jų „pasiskardenimą". Neįtikė
tina, kiek metų gyvenom jų neturė
dami ir nežinojom, ko mums trūksta! 

Apie koncerto muzikinę vertę 
nieko negaliu pasakyti, nes esu ne 
muzikė. Muziką mėgstu, ir Šis 
renginys pakėlė nuotaiką, paliko 
malonų atsiminimą ir džiaugsmą, 
kad yra pasišventusių žmonių, kurie 
puoselėja sakralinį meną ir žiū
rovams bei klausytojams suteikia 
didelį malonumą. Lauksim kitų 
renginių, gal net religinio koncerto. 
Ačiū atlikėjams ir programos ruošė
jams. 

Sekantis apylinkės renginys — 
Birželio 14-osios minėjimas. 

Kiti renginiai 

PLC Renginių komitetas mus 
vaišino Velykų pusryčiais. Moterys 
daug dirbo, ir jų paruoštas maistas 
bei saldumynai sutraukė gražų būrį 
nuolatinių centro rėmėjų ir jų 
draugų. Salė papuošta, valgių įvai
rovė. Valgėm, prašėme dar, o ir 
namo parsinešėm. Šie pusryčiai jau 
tapo gražia tradicija. 

Alei Karaliūnienei buvo įteikta 
gėlių puokštė. Bronei Nainienei 
išėjus į užtarnautą poilsį, Alė orga
nizuoja komiteto renginius. Negaliu 
atsistebėti jos energija, ištvermingu
mu ir nuoširdumu. 

Ačiū ruošėjoms. 

Baniutė Kronienė 

Gražiai atrodė Velykų pusryčių stalas 
PLC, Lemonte. 

Baniutės Kronienės nuotr. 

Akimirka iš sakralinės muzikos koncerto Palaimintojo J. Matulaičio misijoje. 
Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

Žiūrovai sakralinės muzikos koncerte. 
Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

Improvizacijos Floridos tema 
„Apie Ameriką kadaise svajojau 

ir nenutuokiu, kaip greitai gyveni
mas tą svajonę įgyvendins", — sakė 
Ernestas Žvaigždinas laikraščio 
„Vakarų ekspresas" korespondentei 
Gražinai Juodytei. Kažin, ar svajojo 
Ernestas apie tai, kad Amerikoje bus 
ruošiamos jo tapybos darbų parodos? 
Gegužės 5 d., penktadienį, Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre ati
daroma jau trečioji dailininko paro
da JAV. Pirmosios dvi, vykusios 
Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, 
ir Balzeko lietuvių kultūros muzieju
je, Chicago, susilaukė gero meno 
mylėtojų įvertinimo. 

Gimęs ir augęs Klaipėdoje, dai
lininkas parodose pradėjo dalyvauti 
nuo 1982 metų. Jo intensyvi, aštrių 

potėpių, ekspresyvi, spalviniai ryški 
tapyba visada sulaukia daug gražių 
įvertinimų. Jis vienas mėgstamiau
sių dailininkų gimtojoje Klaipėdoje. 
Jo parodos keliavo po Rusiją, Vo
kietiją, Daniją. 

Nesu mačiusi naujausių E. 
Žvaigždino darbų, tačiau iš „Im
provizacijų Floridos tema " laukiu 
naujovių. Dailininkas jau pusantro 
mėnesio Floridoje ruošiasi parodai, 
daug tapo ir Čikagos žiūrovams 
ruošiasi parodyti naujausius savo 
darbus. Ką naujo pamatysime? 
Spaudoje skaičiau, kad jo tapyba 
labai pasikeitusi, joje atsirado „ne-
žvaigždiniškų" spalvų: juodos, žalos. 
Pats Ernestas sakosi atradęs juodą 
spalvą: „Juoda — labai graži, jei ją 

pagauni ir suderini. Negražių spalvų 
apskritai nėra. Gali būti tik nevykę 
jų deriniai". Pats dailininkas prisi
pažįsta, kad pasikeitė ne tik spal
vinė jo darbų gama. Šių metų sausio 
mėn. „Klaipėdos galerijoje" buvo 
atidaryta Ernesto Žvaigždino paro
da, kurioje autorius sakė: „Aš pats 
jaučiu, kad keičiuosi, nenoriu daryti 
to, kas lengvai darosi. Nebeįdomu 
tapyti vien gražius peizažus. Kam 
tapyti jūrą, jei ji ir taip graži. 
Grožyje turi ieškot ko kito..." Įdomu, 
ar tas ieškojimas „kito" paremtas jo 

gyvenimu abipus Atlanto — tai 
Lietuvoje, tai Amerikoje, ar tuomi, 
kad šiemet dailininkui jubiliejiniai 
metai — tai savotiškos atskaitos 
taškas, ar dar kuo kitu. 

Kviečiu visus meno mylėtojus 
gegužės 5 dieną atvykti į Čiurlionio 
galeriją Jaunimo centre, kur 7:30 
vai. v. vyks E. Žvaigždino parodos 
„Improvizacijos Floridos tema" 
atidarymas. Parodos atidaryme da
lyvaus ir pats autorius. 

Laima Apanavičiene 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
vvvvw.lietuviu-bendruomene.org 

Dėmesio! Dėmesio! 
Laikas balsuoti! 

Pranešame, kad JAV Lietuvių Bendruomenės XVIII tarybos rinki
mai vyks visą gegužės mėnesį. Kandidatai jau paskelbti ir laukia Jūsų 
balsų. Balsuojama apylinkėse asmeniškai arba paštu. Jei nežinote 
kuriai apylinkei priklausote, siųskite savo vardą, pavardę ir adresą 
JAV LB Vyriausiai Rinkimų komisijai: 84-14 89th Street, Woodhaven, 
NY 11421-1322, ir ji perduos informaciją atitinkamai apylinkei, iš 
kurios gausite balsavimo informaciją su balsavimo kortele. Dar ne 
vėlu, pasiruoškite ir balsuokite! 

Kiekvienas lietuvių kilmės žmogus, įskaitant nelietuvius sutuok
tinius, sulaukęs 18 m., turi teisę ir privilegiją balsuoti. Parodykime 
gausiu balsavimu, kad lietuviai vieningai stoja petys į petį ir. kaip 
kadaise Baltijos kely, tiesia ranką vienas kitam. Daugiau informacijos 
apie rinkimus ir kandidatų sąrašus rasite JAV LB tinklalapyje: 

www. lietuviu-bendruomene.org 

Vida Jankauskienė 
JAV LB Vyriausiosios Rinkimų komisijos pirmininkė 

4 
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A t A 
URYTA SKINDER 

Mirė 2006 m. balandžio 24 d. Manassas, VA. 
Gimė 1918 m. gruodžio 18 d., Lietuvoje. Gyveno Riverside, 

IL. 
Giliam liūdesyje liko: įdukra Nijolė Laverd, anūkai Scott 

Laverd su žmona Carmela ir jų vaikai Nijolė, Antonio ir Eveli
na bei Bryan Laverd su žmona Elizabeth ir jų vaikais Alexan-
der ir Vincent; dukterėčia Elizabeth Seidle su vyru Josef ir jų 
vaikais Karina, Veronika bei Kurt ir sūnėnas Carl Heinz Bec-
ker su žmona Sabine. 

Norinčius atsisveikinti su a.a. Uryta prašome ateiti šešta
dienį, balandžio 29 d. nuo 12 vai. iki 4 vai. p.p. į Petkus Lemont 
laidojimo namus, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Le
mont, IL. 

Laidotuvių apeigos bus privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs

tamus atsisveikinti su a.a. Uryta. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald. M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www .petkusfuneralhomes. com 

Brangiam tėveliui 

AtA 
JURGIUI JANUŠAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų jaunystės drau
gus, velionio dukrą RASĄ ir žentą BENEDIKTĄ 
SKVTRBLIUS su šeima bei visus artimuosius. 

Violeta, Eduardo, Saulius ir 
Dainius Fabianovich 
Zita ir Juozas Petkai 

Jūratė, Jonas, Aura, Pilypas Platakiai 
Valerija Sparkytė 

Apleista kapų koplytėlė, Kudirkos Naumiestis. 
Baniutės Kronienės nuotr. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Af A 
SABINA 

RUČAITĖ 
HENSON 

2006 m. balandžio 30 dieną sueina vieneri metai, kai Tave 
Viešpats pašaukė ir išėjai į Jo globą. 

Palikome liūdėti dukterys su šeimomis, giminės ir draugai. 
Tesuteikia Viešpats Tau amžiną laimę — ramybę. 

J 
PETKUS & SON 

FUNERAL DIRECTORS 
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home s 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 -708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
& ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 
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PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos 
ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hllli, Illinois 

(708)974-4410 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Balandžio 30 d. 3 vai. p.p. Mor
ton gimnazijos auditorijoje, 2401 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL, Lietuvių 
operos pastatymas Vytauto Klovos 
„Pilėnai". Į operos „Pilėnai" spek
taklį veš autobusai. Iš Marąuette 
Park autobusas išvažiuos 1:15 vai. 
p.p. nuo parapijos bažnyčios. 1:30 
vai. p.p. autobusas sustos prie 
Brighton Park bažnyčios. Bilietus 
kelionei galite užsisakyti „Sekly
čioje", tel. 773-476-2655. Nuo PLC 
autobusas išvyks 1:30 vai. p.p. 
Vietas užsisakyti tel. 630-968-0184 
arba 630-243-0791. Bilietų kasa 
Morton gimnazijos vestibiulyje, 
2401 S. Austin Blvd., Cicero, šį sek
madienį bus atidaryta nuo 1 vai. p.p. 
iki spektaklio pradžios 3 vai. p.p. 
Lietuvių operos valdybos pirmi
ninkas Vaclovas Momkus pabrėžia, 
kad spektaklis prasidės punktualiai. 
Tel. pasiteiravimui: 773-925-6193 
(Vaclovas Momkus). 

• G e g u ž ė s 5 d., p e n k t a d i e n į , 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre įvyks dailininko Ernesto 
Žvaigždino parodos „Improvizacijos 
Floridos tema" atidarymas. Kviečia
me visus. Adresas: 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago. 

• M a r ą u e t t e Park Lietuvių na
mų savininkų draugija kviečia visus, 
atvykti į vakaronę, kurioje bus 
kalbama imigracinės teisės klausi
mais. Imigracinės teisės specialistas 
advokatas Aurelius Butvilas infor
muos apie naujausius pasikeitimus 
imigracinėje teisėje ir atsakys į 
klausimus. Vakaronė įvyks penkta
dienį, gegužės 5 d., 6 vai. v. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Street. Bus 
vaišės. Kviečiami visi draugijos na
riai ir svečiai. 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios metinė parapijos vaka
rienė įvyks gegužės 6 d., šeštadienį. 
5 vai. p.p. bus šv. Mišios, o 6 vai. v. 
rinksimės sporto salėje. Skani vaka
rienė, loterija, pasilinksminimas. Kvie
čiame visus dalyvauti. Vietas galite 
užsisakyti paštu, čekį, išrašytą Na-
tivity BVM Parish vardu, siųsdami 
Julie Zakarka, 10445 S. Keating 
Ave., Oak Lawn, IL 60453 arba 
paskambinę jai tel. 708-425-5015. 
Tel. pasiteiravimui: 773-776-4600. 

• L i e t u v i u dailės muziejus PLC, 
14911 127th Street, Lemont, gegu
žės 6 d. nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. kvie
čia atvykti į Nijolės Banienės paro
dos „Gėlių simfonija" atidarymą. 
Paroda tęsis iki gegužės 28 d. Šešta
dieniais ir sekmadieniais muziejų 
galite aplankyti nuo 11 vai. r. iki 2 
vai. p.p. 

• G e g u ž ė s 6 d., š e š t ad ien i , Maria 
gimnazijoje, 6727 S. California Ave., 
Chicago, vyks buvusių tos mokyklos 
mokinių susitikimas. Kviečiame at
vykti su draugais, giminėmis ir 
prisiminti praėjusius mokykloje 
metus. Bilietus galite įsigyti pas
kambinę Vakarie Roberts tel. 773-
925-8686 ext. 116. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

• G e g u ž ė s 6 - 7 d i enomis Vytau
to Didžiojo šaulių r inktinės namuo
se, 2417 W. 43rd Street, vyks XVII 
Šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavi
mas. Pradžia 9 vai. r. Suvažiavime 
dalyvaus garbingi svečiai iš Lietu
vos: Lietuvos kariuomenės vadas gen. 
mjr. Valdas Tutkus, Lietuvos kari
nis atašė JAV ir Kanadai pik. ltn. Ro
landas Petkevičius, Lietuvos šaulių 
sąjungos vadas Juozas Širvinskas ir 
gen. konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius. Gegužės 6 d., šešta
dienį, 7 vai. v. įvyks pokylis. Bus 
skani vakarienė, šokiai, veiks baras . 
Kviečiame visus dalyvauti. Auka 25 
dol. Vietas galite užsisakyti pas
kambinę tel. 773-434-3713. 

• G e g u ž ė s 7 d., s e k m a d i e n į , 7:30 
vai. v. kviečiame į neeilinį koncertą. 
Ansamblis „Dainava" (vadovas Da
rius Polikaitis) ir „DuPage Chorale" 
(vadovas Lee Kesselman) atliks J . 
Brahms „Ein Deutsches Reąuiem" 
(vokiečių kalba) ir M. K. Čiurlionio 
,,De Profundis" (lietuvių kalba) . 
Koncerte dalyvaus apie 200 choristų 
ir simfoninis orkestras. Koncertas 
vyks McAninch Arts Center, Colle-
ge of DuPage, 425 Fawell Blvd., 
Glen Ellyn, IL. Tel. pasiteiravimui: 
630-942-4000. 

• J A V LB XVIII tarybos r i n k i 
mai Brighton Park vyks gegužės 7 ir 
14 dienomis nuo 9 vai. r iki 12 vai. 
p.p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Mozerio salė
je, 4420 S. Fairfield Ave. Norintieji 
balsuoti paštu, prašome skambinti 
Rinkimų komisijos pirmininkei Sa
lomėjai Daulienei tel. 773-847-4855. 
Jums bus atsiunčiami vokai su bal
savimo lapeliais. Jaun imo centre, 
5620 S. Claremont Ave, Chicago, rin
kimai vyks gegužės 6-7 ir gegužės 
13-14 dienomis. Šeštadieniais budėsi
me nuo 8:30 vai. r. iki 10:30 vai. v. ir 
nuo 12 vai. p.p. iki 1 vai. p.p. mokyk
loje, sekmadieniais nuo 10 vai. r. iki 
1 vai. p.p. Jaunimo centro kavinėje. 

• G e g u ž ė s 12 d., p e n k t a d i e n į . 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, vyks vakaras „Aš vis 
norėdavau sukurti savo...", skir tas 
žymaus lietuvių dailininko Viktoro 
Petravičiaus šimtosioms gimimo 
metinėms paminėti . Kviečiame 
visus atvykti. 

• R a š y t o j o s Jul i jos Š v a b a i t ė s -
Gylienės knygos „Draugų laivelis" 
sutiktuvės įvyks gegužės 19 d., 
penktadienį, 7 vai. v. Lietuvių dailės 
muziejuje PLC, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. Rengia Lietuvių 
rašytojų draugija. 

• F e l i k s a s Kontautas iš Bos ton , 
MA, Lietuvių fondui a ts iuntė 500 
dol. auką. Dėkojame šiam dosniam 
LF rėmėjui ir kviečiame visus didin
ti savo įnašus bei jungtis į Lietuvių 
fondą. LF adresas: 14911 127st 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-
257-1616. 

• J A V LB Vidurio v a k a r u apy
gardos valdyba visus kviečia į apy
gardos metinį suvažiavimą, kuris 
įvyks gegužės 20 d. 9 vai. r. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Street, Chica
go. Lauksime JAV LB apylinkių 
valdybų, JAV LB tarybos narių ir vi
sų apygardos narių, kur iems rūpi 
JAV LB veikla. Tel. pasiteiravimui: 
630-243-6302 (Aušrelė Sakalaitė). 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

PAVASARIO VAJAUS GERA 
PRADŽIA 

„Mūsų laikais labiau reikalingi 
tiesos gynėjai su plunksna, negu jos 
skelbėjai sakykloje" — savo laiku 
ta ip rašė Pijus X. 

Šv. Tėvo Pijaus X mintis t inka ir 
mūsų laikams. Išeivijai dar labai 
re ikal ingas dienraš t is „Draugas", 
kur is tiek dešimtmečių vienijo pla
čiai išsisklaidžiusius tautiečius ir 
juose ugdė tėvynės meilę. Ištobu-
lėjusios informacijos priemonės, kaip 
radijas ir televizija, neatstoja spaus
dinto žodžio, nes jų žinios yra pa
teikiamos nusta tytu laiku, o klausy
tojai ar žiūrovai dažnai negali tuo 
laiku įsijungti radijo ar televizijos ir 
p ra randa teikiamą informaciją. 

Šiais metais „Draugui" sukako 
97 metai. Per tiek metų įvyko daug 
pasikei t imų. Nė ra abejonės, kad 
dienraščio nueitas kelias buvo gar
bingas, našus ir nepakartojamas, 
išsilaikęs net per keturias išeivijos 

kartas. 
Lietuvių katalikų spaudos drau

gija, kaip pelno nesiekianti organi
zacija, rūpinasi finansais, kad laiku 
būtų sumokėtos sąskaitos, kad dien
raščio tarnautojai laiku gautų algas 
ir kad dienraštis išeitų laiku. Ta
čiau, mažėjant skaitytojų skaičiui ir 
vis didėjant pašto ir kitoms išlai
doms, teko ieškoti būdų, kaip pa
dengti tas išlaidas. Tad buvo įsteig
tas Draugo fondas. Draugo fondas 
yra didžiulis paramos šaltinis vienin
teliam dienraščiui už tėvynės ribų. 

Didinkime savo įnašus. Stokime 
į Draugo fondą nariais ir rėmėjais. 
Čekius prašome rašyti Draugas 
Foundation vardu ir kartu su pa
vasario laiško atkarpa grąžinti pri
dėtame voke. Laukiame Jūsų malo
naus atsiliepimo. 

Marija Remienė 
Draugo fondo pirmininkė 

NAUJI ĮNAŠAI DRAUGO FONDE 
Su 200 doleriu: 
Marąue t te P a r k Li thuanian 

Homeowners Assoc. c/o Stasė Ru
dokas, iš viso 450 dol., Chicago, 
IL. 

Su 100 doler ių: 
Birutė ir Algirdas Jakštys, iš 

viso 100 dol., Yorkville, IL. 
I rena-Jol i ta Mazurkiewicz, gar

b ė s narė , iš viso 2,300 dol., North 
Riverside, IL. 

Kazimieras Gudauskas, garbės 
narys , iš viso 1,200 dol., Baltimore, 
MD. 

Su 50 doler ių: 
Juozas ir Birutė Briedžiai, gar

b ė s nariai , iš viso 1,150 dol., Chi
cago, IL. 

Vacys ir Alfonsą Laniauskai, iš 
viso 250 dol., Palos Hills, IL. 

Kęstutis ir Dalia JeČiai, iš viso 
684 dol., Villa Park , IL. 

Dr. Antanas ir Asta Razmai, iš 
viso 50 dol., Palos Park, IL. 

Darius ir Lidija Polikaičiai, iš 
viso 275 dol., Downers Grove, IL. 

Dr. Birutė Kasakaitienė, iš viso 
50 dol., Oak Lawn, IL. 

Dalia Briedytė-Stonys, iš viso 
630 dol., W. Bloomfield, MI. 

Su 30 dolerių: 
Jonas ir Gitana Variakojai, iš 

viso 30 dol., Darien, IL. 
Vita Zigmantienė, iš viso 355 

dol., La Grange, IL. 
Su 25-15 dolerių: 
Egidijus ir Roma Žilioniai, iš 

viso 230 dol., Parkville, MD. 
Elena Radzevičiūtė, iš viso 156 

dol., Bridgeview, IL. 
Dr. Juozas Kalvaitis, iš viso 355 

dol., Chicago, IL. 
Vita Valadka, iš viso 165 dol., 

Elmwood Park, IL. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeš tad . 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

• Karal iauč iaus krašto l ietu
v i š k ų m o k y k l ų paramai per 
Mažosios Lietuvos lietuvių draugiją 
Čikagoje aukojo: $200 Adelė Saka-
lienė. $100 Eric ir Niką Buckhalter. 
$50 Alfonsas Tumas. $25 Algirdas 
Čepėnas. $20 Juozas Blažys, Vytau
tas Jonaitis, Jonas J. Kaunas, Ri
chardas ir Regina Šlepetys, Valerija 
Vaičjurgis. $15 Henrikas Stasas . 
$10 Stasė Didžiulienė, Zigmas ir 
Virginia Grybinai, Jonas ir Valeria 
Jodwaliai. Dėkojame visiems rėmė-
ams „ K a r a l i a u č i a u s k r a š t o lie

t u v y b e i " , 1394 M i d d l e b u r g Ct., 
N a p e r v i l l e , IL 60540-7011. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

* 




