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San Frandsco miesto meras 
pakviestas apsilankyti Lietuvoje 

San Francisco, vasario 8 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas Adam
kus pakvietė apsilankyti Lietuvoje 
San Francisko miesto merą Gavin 
Nevvsom. 

„Turime plėtoti ryšius tarp San 
Francisco ir Lietuvos miestų. Kviečiu 
jus atrasti Lietuvą — naująją Euro
pos Sąjungos narę, puoselėjančią se
nas europines tradicijas ir turinčią 
daug patirties plėtojant ryšius su Ry
tų Europos šalimis", — trečiadienį 
vykusiame susitikime su G. Newsom 
teigė JAV viešintis V Adamkus. 

Kviesdamas merą atvykti į Lie
tuvą, prezidentas sakė tikintis, kad 
2009 metais, Vilniui tapus Europos 
kultūros sostine, daug turistų iš Ca-
lifornia valstijos apsilankys Lietuvos 
sostinėje vyksiančiuose kultūriniuo
se renginiuose ir meno projektuose. 

V Adamkus pažymėjo, kad Lie
tuvą rengiasi įgyvendinti ambicingą 
integruotų mokslo, studijų ir verslo 
centrų koncepciją visuose didžiuo
siuose šalies miestuose ir JAV Vakarų 
pakrantėje sukaupta ilgametė patir
tis būtų labai naudinga Lietuvai. 

„Kuriant tokio tipo valstybinės 
reikšmės integruotus mokslo, studijų 
ir verslo centrus labai praverstų San 
Francisco veikiančių kompanijų pa
tirtis. Esu tikras, kad tokie centrai 
galėtų tapti ypač patrauklia vieta 
JAV informacinių technologijų kom
panijų investicijoms". — sakė V 
Adamkus. 

Vėliau Lietuvos vadovas susitiko 
su vietos lietuvių bendruomene bei 
dalyvavo Lietuvos valstybės atkūri-
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Populiarusis San Francisco meras Gavin Newsom. 

mo dienos ir jo vizito proga surengta
me priėmime. 

Jo metu V Adamkus pabrėžė, 
kad būtent Vasario 16-oji nubrėžė pa
tikimas šiuolaikinės Lietuvos gaires. 

„Prieš 89-erius metus savo vals
tybę atkūrėme ant tvirtų Vakarų de
mokratijos pamatų. Tik ant tokių 
tvirtų pamatų gali augti ir stiprėti 
dabartinė Lietuva. Tik remdamiesi 
šimtmečių išbandytomis vertybėmis 
galėsime drąsiau žvelgti į ateiti ir 
kurti abipusiu pasitikėjimu grista de
mokratinių valstybių bendrystę ir 

stiprinti mūsų šalių bendradarbiavi
mą", — sakė V Adamkus. 

Jis pabrėžė, kad laisvė yra įpa
reigojanti dovana, už kurią reikia ko
voti, kurią reikia saugoti ir puoselėti. 

„Šiandien mūsų Tėvynei reikia 
piliečių, kurie nuolat primintų 
valdžiai, jog valstybė nėra jos 
nuosavybė. Reikia piliečių, kurie savo 
kasdiene veikla, savo oria laikysena 
nuolat sakytų, kad valstybė — tai 
bendras tautos kūrinys, tai laisvų 
žmonių santara", — kalbėjo prezi
dentas. 

Automobiliai 
Čikagoje: 
nepriekaištingi, 
galingi, 
nutrūktgalviški 

Monika Bončkutė 
Vladas Krivickas 

Diena didžiausiai Siaurės Ame
rikoje automobilių parodai pasitaikė 
ne pati sėkmingiausia. Čikagoje iš
tisą savaitę spaudė šalčiai. Prieš pat 
„Chicago Auto Show 2007" atveriant 
duris, sniegas užvertė apledėjusius 
kelius; antradienio rytą vienoje vie
toje susidūrė net 30 automobilių -
specialiosioms tarnyboms teko ke
lioms valandoms uždaryti visą greit
kelį. 

Nepaisant prasto oro ir nesėk
mingų dienų vairuotojams, parodos 
organizacinės tarybos pirmininkas 
Terry D'Arcy buvo nusiteikęs opti
mistiškai. Kai vasario 7 d. į vieną po-

, puliariausių ir didžiausią pramonės 
parodų erdvę Siaurės Amerikoje -
„McCormick Place" - pirmajai auto
mobilių peržiūrai susirinko žiniask-
laidos atstovai iš viso pasaulio, T. 
D'Arcy juokavo, kad šiuo metu vi
same mieste nėra šiltesnės ir jaukes
nės vietos. Žvalgantis po futuristi
niais ekranais bei įvairiaspalviais 
šviestuvais žybsinčias parodų sales, 
iš tiesų vargiai kam norėjosi iškeisti 
ši automobilių mėgėjų rojų i už langų 
tvyrančias apledėjusias Mičigano 
ežero pakrantes. N u k e l t a i 6 psl. 

Režisieriai: A. Matelis parodė 
ateities dokumentinį f i lmą 

Audrė Domeikaitė 
Alfa.lt 

Sugrįžusį iš Los Angeles režisie
rių A. Matelį, šį savaitgalį laimėjusį 
Amerikos režisierių gildijos apdo
vanojimą už geriausią dokumentinį 
filmą „Prieš parskrendant j Žemę", 
LR Kultūros ministras pasitiko su 
padėkos raštu. „Turėsiu su kuo su
tartis pasirašyti", - šmaikštavo re
žisierius, kai LR Kultūros ministras 
padovanojo jam ir parkerį. 

Skubiai surengtoje spaudos kon
ferencijoje po sveikinamųjų plojimų 
kuklus režisierius žurnalistams pa
rodė geriausių Amerikos režisierių 
jam įteiktą garbingą prizą. 

„Tokį patį turi ir Martin Scor-
sese, jie nesiskiria", - šypsojosi A. 
Matelis. 

„Noriu pasveikinti mūsų reži
sierių, kuris stipriai pagarsino Lie
tuvos vardą. Rytų Europoje joks fil
mas nėra pelnęs tokio apdovanojimo. 
Per pastaruosius 15 metų tik vienas 
Polanskio 'Pianistas' buvo plačiau 

pažymėtas", - apdovanojimo svarbą 
aiškino LR Kultūros ministras J. Ju
čas, režisieriui įteikdamas Kultūros 
ministerijos padėkos raštą bei specia
lų parkerį. 

Arūnas Matelis 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Prestižinio apdovanojimo reži
sierius neišvengė, priversdamas kiek
vieną lietuvį pakelti aukščiau galvą. 
Pats A. Matelis taip pat pripažino, 
kad šį įvertinimą laiko svarbesniu už 
kitus jo Nukel ta f 6 psl. 

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

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

APŽVALGA 

* * -Lituanica" - „Green White" 2:0 » 

Vasario 4 d. „Lituanicos" fut
bolininkai parodė, kad jie dar sugeba 
gerai žaisti ir laimėti, panašiai kaip 
senais laikais. Praėjusį sekmadienį 
prieš lietuvius negalėjo atsilaikyti 
pajėgi „Green-White" komanda, salės 
pirmenybių I divizijoje buvusi antro
joje vietoje. 

Lietuviai šį kartą atsivežė 13 
žaidėjų, turėjo galimybių juos daž
niau keisti ir tai mūsiškiams išėjo į 
naudą. Be to, ir gynėsi veiksmingiau 
negu anksčiau, kuomet du kartus iš 
eilės buvo praleista po 7 įvarčius. 

Jau pirmojo kėlinio paskutinę 
minutę Mindaugas Palaima pelnė 
įvartį 1:0, kuomet varžovai dėl pra
žangos turėjo vienu žaidėju mažiau. 
Antrame kėlinyje ilgą laiką vyko apy
lygis žaidimas. Likus maždaug 4 mi
nutėms iki rungtynių pabaigos, lietu
viai buvo nubausti ir vienas iš jų tu
rėjo atsisėsti ant suolelio 2 minu
tėms. Varžovai tada žūtbūt stengėsi 
rezultatą išlyginti. Tačiau atsitiko 
priešingai: Povilas Gelžinis, netikėtai 
gavęs kamuolį, atsidūrė vienas prieš 
varžovų vartininką ir pelnė antrąjį 
įvartį 2:0. Toks rezultatas išsilaikė iki 
baigminio švilpuko ir „Lituanicos" 
žaidėjai bei negausūs žiūrovai džiau
gėsi antra pergale šį sezoną. 

Visi žaidėjai kovojo ryžtingai ir 

parodė, kad „Lituanicai" netrūksta 
talento ir, kai turi pakankamai fut
bolininkų, pajėgia laimėti prieš stip
resnes komandas. Po rungtynių taip 
pareiškė vienas klubo senųjų vadovų 
— Gediminas Bielskus. 

Po pergalės penktame rate 
„Lituanica" pakilo į penktąją vietą iš 
10 komandų. Dabar mūsiškiai turi 7 
taškus, tuo tarpu lentelės viršuje 
stovinčios — „Vikings" — 15 ir 
„Green-White" — 10 taškų. Toliau 
— „Lions" ir „International" — po 9 
taškus. Dar pora pergalių ir „Litua
nica" gali būti tarp pirmaujančiųjų. 
Iki pirmenybių pabaigos (kovo 4 d.) 
yra likę dar 4 susitikimai. 

Artimiausias iš jų bus vasario 11 
d., 6 vai. vak., prieš „Galaxy", kuri su 
6 taškais yra 7-oje vietoje. Jeigu 
susirinks tiek pat žaidėjų kaip pra
ėjusį sekmadienį, lietuviams pergalė 
turėtų būti garantuota. 

Įdomumo dėlei skelbiame ir liku
sius lietuvių varžovus. Vasario 18 d., 
3 vai. p. p. — „Kickers", vasario 25 d., 
3:45 vai. p. p. — „Lions", kovo 4 d., 
3:45 vai. p. p.— „Belgrade". 

Kaip paprastai, yra rungtyniau
jama „Odeum" sporto komplekse — 
1033 N. Villa Ave., Villa Park mieste
lyje, esančiame į šiaurės vakarus nuo 
Čikagos. 

„Lituanica" futbolo komanda. 

Lietuvos futbolo rinktinė pralaimėjo 
Antradienį (vasario 6 d.) Lietu

vos valstybinė futbolo rinktinė iš
bandė jėgas prieš Afrikos kontinento 
— Mali valstybės komandą. Pary
žiuje įvykusį draugišką susitikimą, 
kaip ir buvo laukta, laimėjo afrikie
čiai 3:1. 

Mali futbolo rinktinė, kuri FIFA 
klasifikacijoje stovi 36-je vietoje, 
buvo pranašesnė už tik 68-uosius 
pasaulyje esančius lietuvius. Jau 21-
ąją žaidimo minutę Mali atstovas 
įveikė Lietuvos vartininką Mindaugą 
Malinauską. Tačiau po 7 minučių 
lietuvis Edgaras Jankauskas gražiu 
smūgiu su galva rezultatą išlygino. 
Bet tuoj pat maliečiai ženklino 2:1, o 
pirmojo kėlinio pabaigoje įmušė ir 

trečiąjį įvartį. 
Antrame kėlinyje Mali futbo

lininkai, turėdami aiškią pergalę sa
vo rankose, žaidė neskubėdami, už
tikrintai gynėsi, nepalikdami jokių 
vilčių lietuviams. 

Beje, Lietuvos rinktinėje trūko 
pagrindinio vartininko bei kelių kitų 
gerų žaidėjų. 

Lietuvos jaunimo rinktinė 
laimėjo 

Tą pačią dieną Rygos Olimpinio 
sporto centro stadione rungtyniavo 
Lietuvos ir Latvijos jaunimo (iki 21 
m. amžiaus) futbolo rinktinės. Šia
me susitikime pergalė teko lietu-

SLIDINEJIMO ĮSKYLA 
KANADOJE 

Tradicinė metinė Montrealio lie
tuvių slidinėjimo stovykla — iškyla 
įvyks 2007 m. kovo 8-11 d., Mont La 
Reserve slidinėjimo vietovėje, Saint 
Donat, Quebec, Kanadoje, apie 150 
km į šiaurę nuo Montrealio. 

Stovykla prasideda kovo 8 d. 
individualiu slidinėjimu Mont La Re
serve. Kovo 9 d., penktadienį, slidi
nėjimo išvyka į Mont Tremblant. Ko
vo 19 d., šeštadieni, slidinėjimas 
i r didžiojo slalomo varžybos 
Mont La Reserve, o vakare — bendra 
vakarienė/linksmavakaris viešbutyje. 
• Oficialus viešbutis ir stovyklau
tojų susitikimo centras: l'Hotel 
Montcalm, 251, Chemin Fusey, C. P 
299 (off Route 125), Saint Donat, 
Quebec JOT 2CO, Canada. Tel. (toli 
free): 1-866-424-1333; Local tel . 
819-424-1333; ei. paš tas info@ 
hotel-montcalm.com Web site: www. 
hotel-montcalm.com 

Užsisakyti vietas kuo greičiau. 
Paminėkit „Lithuanian Ski Group". 

Organizuoja ir informuoja: 
Rytis ir Vilija Bulotos: 

Tel. 514-344-8256 arba Cell tel.: 
514-946-7639. 

EI. paštas: viliabulota@hotmail. 
com Adresas: 4550 Miller Ave., 
Montreal, QC H3W 2E3 arba 
rytis.bulota@ville.chateauquay.qc.ca 

Visi žiemos sporto mėgėjai kvie
čiami dalyvauti. 

v 

Šios varžybos laikomos 2007 me
tų SALFASS-gos Kanados Sporto 
apygardos slidinėjimo pirmenybėmis, 
kuriose dalyvauti kviečiami ir už 
Kanados ribų gyvenantieji lietuviai 
slidinėtojai. 

ŠALFASS-gos centro valdyba 

2007 m. SALFASS-gos jaunučių 
krepšinio pirmenybės 

Kaip jau anksčiau skelbėme, 
2007 m. S. Amerikos Lietuvių jau
nučių krepšinio pirmenybės Įvyks 
2007 m. gegužės 19-20 d., Cleveland, 
Ohio. Vykdo — Cleveland LSK „Žai
bas". Pirmininkas ir pirmenybių va
dovas — Vidas Tatarūnas. 

Varžybas numatoma vykdyti 
šiose berniukų ir mergaičių klasėse: 
„B" (1991—1992 m. gimimo), „C" 
(1993—1994 m.), „D" 1995—1996 
m.), „E" (1997—1998 m.) ir „F" 
„molekulių" (1999 m. gim. ir jaunes
nių). Atkreipkime dėmesį, kad „F" 

viams, kurie savo varžovus įveikė 
2:1. Nors pirmieji įvartį pelnė latviai, 
tačiau kiek vėliau Lietuvos atstovai 
rezultatą (Robertas Vėževičius ir 
Povilas Laimonas) sugebėjo išlyginti 
ir persverti savo naudai. 

Edinburgo „Hearts" komandoje 
— jau 10 lietuvių 

Iki šiolei Škotijos Edinburgo 
„Hearts" vienuolikėje matėme 8 
žaidėjus iš Lietuvos. Tačiau neseniai 
šio klubo gretas dar papildė du Lie
tuvos futbolininkai. 31 m. amžiaus 
gynėjas Tomas Kančelskis ir dešim
čia metų už jį jaunesnis — Linas 
Pilibaitis. Jie, pagal sudarytą sutartį, 
turėtų žaisti iki vasaros. 

Reikia pažymėti, kad šio klubo 
savininkas yra verslininkas iš Lie
tuvos, rusas Vladimiras Romanovas. 
Šio klubo komandą treniruoja lietu
vis Valdas Ivanauskas, kurį laiką 
žaidęs Vokietijos aukščiausioje lygoje. 

„molekulių" ir galbūt „E" klasėse 
komandos bus mišrios. 

Dalyvauti kviečiami ŠALFASS-
gos klubai ir kiti lietuvių sporto vie
netai, atlikę 2007 metų registraciją 
ŠALFASS-je. Komandų skaičius ne
ribotas visose klasėse. Jaunesnių 
klasių žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyresnėse klasėse, kiek laiko 
ir vietos sąlygos leidžia. Mergaitėms 
leidžiama žaisti berniukų koman
dose, tačiau ne atvirkščiai. 

Išankst inė komandų regis
tracija privalo būti atlikta iki 2007 
m. kovo 20 d. imtinai, šiuo adresu: 
Vidas Tatarūnas , 8697 Harvest 
Home Drive, Mentor OH 44060. Tel. 
440-209-0440; Fax: 216-481-6064; ei. 
paštas: tatarunas@oh.rr.com Websi-
te: www.zaibas.org 

Po pirminės registracijos bus 
paskelbtas galutinis varžybų for
matas, mokesčiai ir kitos detalės. 
Galutinė registracija su žaidėjų 
sąrašais ir mokesčiais privalo būti 
atlikta iki 2007 m. balandžio 23 d. 
imtinai pas Vidą Tatarūną. 

Viešbučių ir kitą buitinę infor
maciją pateikia rengėjai. Visais rei
kalais kreipkitės į Vidą Tatarūną. 

ŠALFASS centro valdyba 
ŠALFASS krepšinio komitetas 

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 8 — 9 psi. . 
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JAV 
MetamsSI20.00 • 1/2 metų $65.00 

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

MetamsSI 35.00 • 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 į 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 metųSIOO.OO 
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 u i skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

i 
E I-paštas: 

rastine@draugas.org 
sfcHbtmal@draugas.org 
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Lietuvos banko valdybos pirm. R. Šarkinas 
apie Lietuvos kredito įstaigų veiklą 2006 metais 

VYTAUTAS ŽE1 MANTAS 

Lietuvos banko konferencijų sa
lėje Įvyko spaudos konferencija, ku
rioje Lietuvos banko valdybos pirmi
ninkas Reinoldijus Šarkinas apžvelgė 
šalies bankų sistemos rezultatus 
2006 metais. Apžvalga buvo išsami ir 
Įdomi. Manau, kad „Draugo" skaity
tojams irgi bus įdomu sužinoti Lie
tuvos banko nuomonę apie finansinę 
ir bankinę situaciją Lietuvoje. 

B a n k a i 

Pasak Reinoldijaus Šarkino, vei
kiančių šalies komercinių bankų bei 
užsienio bankų skyrių turtas (akty
vai;, pagal bankų pateiktas 2007 m. 
sausio 1 d. neaudituotas finansines 
ataskaitas (po baigiamųjų apyvartų;, 
sudarė 58,9 mlrd. Lt ir per metus 
išaugo 14,1 mlrd. Lt, arba 31,3 proc. 
Klientams suteiktų paskolų buvo 
38,6 mlrd. Lt - palyginti su praėjusių 
metų sausio 1 d., jų padaugėjo 12,7 
mlrd. Lt, arba 48,9 proc. Šalies ban
kuose laikomų indėlių suma 2007 m. 
sausio 1 d. sudarė 30.3 mlrd. Lt - per 
metus ji padidėjo 5,2 mlrd. Lt, arba 
20,5 proc. Iš jų gyventojų indėliai 
sudarė 17,9 mlrd. Lt - per metus jų 
suma padidėjo 4,1 mlrd. Lt, arba 29,9 
proc. (2005 m. tokių indėlių augimas 
siekė 40,2 proc). • 

Kelis metus iš eilės mažėjusi, 
2006 m. bankų valdomo turto ir pas
kolų rinkos koncentracija padidėjo. 
Per praėjusius metus trijų didžiausių 
bankų (AB SEB Vilniaus banko, AB 
banko „Hansabankas", AB DnB 
NORD banko) valdoma turto rinkos 
dalis padidėjo nuo 67,1 proc. iki 69 
proc. Per metus daugiausiai sumažėjo 
AB banko ..Hansabankas" (2,1 pro
centinio punkto) bei abiejų užsienio 
bankų skyrių užimama turto rinkos 
dalis. Tarp rinkos dalį padidinusių 
bankų išsiskyrė AB SEB Vilniaus 
bankas (jo rinkos dalis padidėjo 2,7 
proc.) ir AB DnB NORD bankas 
'rinkos dalies padidėjimas buvo 1,3 
proc. punkto). 

Bankai prioritetus ir toliau teikia 
lėšų investavimui vietinėje rinkoje: 
bankų turtas Lietuvoje per metus 
padidėjo 11,6 mlrd. Lt, o turtas už
sienyje - 2,5 mlrd. Lt. Bankų turto, 
tenkančio nerezidentams, dalis per 
metus išliko panaši ir sudarė 16,5 
proc. 

O nerezidentų dalis bankų Įsi
pareigojimuose per metus padidėjo 
nuo 36,6 proc. iki 40,2 proc. Per 
metus įsiskolinimas nerezidentams 
bankams ir kitoms kredito bei finan
sų institucijoms išaugo 5,4 mlrd. Lt 
I iš jų Įsiskolinimas Europos Sąjungos 
(ES) šalyse registruotiems patronuo-
iantiems bankams - 2 mlrd. Lt) ir 
sudarė didžiąją dalj (94,3 proc.) Įsi
skolinimo bankams ir finansinėms 
institucijoms. Nefinansinių Įstaigų 
indėlių struktūroje nerezidentų dalis 
yra daug mažesnė. 2006 m. nerezi
dentų indėlių (nefinansinių Įstaigų) 
augimo tempai buvo netgi mažesni 
už rezidentų indėlių augimo tempus. 
Per metus nerezidentų (daugiausia 
privačių Įmonių) indėliai padidėjo 15 
proc. iki 2,6 mlrd. Lt, tačiau jų dalis 
indėliuose nežymiai sumažėjo (nuo 
8,9 proc. iki 8,5 proc). 

B a n k ų paskolų portfel is 

Anot R. Šarkino 2006 m. dėl ba
zės efekto paskolų portfelio augimo 

tempai ir verslui, ir namų ūkiams, pa
lyginti su ankstesniais metais, kiek 
sulėtėjo, tačiau absoliučios kreditavi
mo apimtys šiek tiek išaugo. Kaip jau 
minėta, 2006 m. bankų klientams su
teiktų paskolų portfelis padidėjo 12,7 
mlrd. Lt, arba 48,9 proc, o 2005 m. 
metinis paskolų augimo tempas buvo 
53,6 proc. Pernai 1,1 mlrd. Lt, arba 
26,3 proc. sumažėjo bankų paskolos 
finansų institucijoms, tarp kurių do
minuoja dukterinės lizingo bendro
vės. 

2007 m. sausio 1 d. duomenimis, 
Lietuvos bankų paskolų portfelis 
(Įskaitant paskolas finansų instituci
joms; sudarė 51,2 procento 2006 m. 
šalies BVP Tiek pagal paskolų ir BVP 
santykio augimo tempus, tiek pagal 
kitus santykinius paskolų portfelio 
rodiklius Lietuva atsilieka nuo kai
myninių šalių. 

2006 m. paskolų portfelio augi
mas buvo pakankamai subalansuo
tas: naujai teikiamos paskolos gana 
panašiomis apimtimis pasiskirstė 
tarp verslo (per metus išaugo 6,7 
mlrd. Lt, arba 42,8 proc.) ir namų 
ūkių (6,2 mlrd. Lt, arba 72,3 proc) . 
Paskolos gyventojams ir praėjusiais 
metais išliko viena iš dinamiškiausiai 
augusių bankų tur to dalių, todėl 
didėjo jų dalis paskolų portfelyje, o 
privačių Įmonių dalis mažėjo. 2007 
m. sausio 1 d. duomenimis, paskolos 
privačioms Įmonėms sudarė 57,7 
proc. bankų klientams suteiktų 
paskolų portfelio, o paskolos fizi
niams asmenims - 38,1 proc. 

2006 m. gyventojams teikiant 
paskolas ir toliau dominavo būsto 
paskolos, tačiau jų lyginamasis svoris 
paskolose namų ūkiams ir metiniai 
augimo tempai mažėjo. O kitos pas
kirties paskolos gyventojams (dau
giausiai vartotojiškos paskolos) ir 
2006 m. išlaikė spartų augimo tempą, 
jų svoris tampa vis reikšmingesnis. 
Per metus būsto paskolų portfelis 
išaugo 60,9 proc , kitos paskirties 
paskolų gyventojams suma padidėjo 
2,3 mlrd. Lt, arba 2,1 karto. 2007 m. 
sausio 1 d. Lietuvoje būsto paskolos 
sudarė 12,7 proc. prognozuojamo 
2006 m. BVP * 

Bankų paskolų ir kito tur to 
nuvertėjimo (specialiųjų atidėjinių) 
apimtis 2006 m. padidėjo 104,6 mln. 
Lt, arba 37.2 proc, o specialiųjų ati
dėjinių nebalansiniams straipsniams 
suma per metus išaugo 5,4 mln. Lt, 
arba 86,2 proc. Nepaisant bankų 
patirto nemažo paskolų nuvertėjimo, 
bankų paskolų portfelio kokybės 
rodikliai išliko pakankamai geri, nes 
paskolų portfelis augo dar didesniu 
tempu. Paskolų kokybę charakteri
zuojantis rodiklis - paskolų vertės 
sumažėjimo (specialiųjų atidėjinių) ir 
paskolų portfelio santykis - per 
metus sumažėjo nuo 1,04 proc. iki 
0,97 proc. 

O paskolų, kurių periodiniai 
mokėjimai pradelsti 60 ir daugiau 
dienų, santykis su paskolų portfeliu 
per metus padidėjo nuo 0,61 proc. iki 
0,97 proc. Santykinai didžiausia dalis 
pradelstų paskolų yra bankų varto
jamųjų paskolų portfelyje (1,9 proc), 
o būsto paskolų portfelyje pradelstų 
paskolų dalis išliko santykinai ma
žiausia - atitinkamai 0,54 proc. 

Veiklos riziką ribojančių 
normatyvų vykdymas 

Kaip teigė R. Šarkinas 2006 m. 
bankų sistemos likvidumo rodikliai 

svyravo gana siaurame intervale, o 
normatyvinis likvidumo rodiklis ne
buvo nusileidęs žemiau 40 proc. ir 
vykdytas turint didelę atsargą. 2006 
m. ketvirtąji ketvirti bankų sistemos 
likvidumo rodikliai nežymiai padi
dėjo ir, 2007 m. sausio 1 d. duome
nimis, normatyvinis bankų sistemos 
likvidumo rodiklis sudarė 41,89 proc. 
- tai beveik 12 procentinių punktų 
viršijo Lietuvos banko nustatytą mi
nimumą. Likvidūs bankų turtas su
darė 24,1 proc. viso turto. 

Bankų sistemos kapitalo pakan
kamumo rodiklis per metus išaugo 
0,45 proc. punkto ir 2007 m. sausio 1 
d. sudarė 10,76 proc. Bankų sistemos 
kapitalo bazė buvo 4,3 mlrd. Lt, iš 
kurios didžiausia dalis (3,1 mlrd. Lt) 
teko I lygio kapitalui. Bankinės kny
gos rizikai amortizuoti priskirtas 
kapitalas siekė 3,2 mlrd. Lt, o preky
bos knygos rizikai amortizuoti pri
skirtas kapitalas sudarė tik 103 mln. 
Lt. 

2007 m. sausio 1 d. šalies bankai, 
nepažeisdami kapitalo pakankamu
mo normatyvo vykdymo, galėjo prisi
imti beveik 12,6 mlrd. Lt papildomos 
aktyvų rizikos (4,6 mlrd. Lt daugiau 
nei prieš metus), arba papildomai 
sumažinti paskolų vertę 1,1 mlrd. Lt, 
t.y. 3,3 karto padidinti dabart ini 
paskolų vertės sumažėjimą. 

Visi bankai vykdė Lietuvos 
banko nustatytus veiklos riziką ribo
jančius normatyvus. 

Akcininkų nuosavybė 

Bankų akcininkų nuosavybė 
2006 m. ketvirtąjj ketvirti padidėjo 
318,7 mln. Lt, arba 8,3 proc, ir 2007 
m. sausio 1 d. siekė 4,1 mlrd. Lt. Ak
cininkų nuosavybės augimui didžiau
sios Įtakos turėjo bankų (šioje dalyje 
be užsienio bankų skyrių) per ket-
virtĮ uždirbtas 168,4 mln. Lt pelnas, 
75,9 mln. Lt išaugęs emisinis skirtu
mas bei 63,3 mln. Lt papildomais 
Įnašais padidėjęs trijų bankų Įstatinis 
kapitalas. 

Bankų sistemos Įstatinis (Įre
gistruotas akcinis) kapitalas 2007 m. 
sausio 1 d. sudarė 2.7 mlrd. Lt. 2006 
m. ketvirtąji ketvirtį Įstatinio kapita
lo padidinimą Įregistravo keturi 
bankai: AB DnB NORD banko Įstati
nis kapitalas padidėjo 28,3 mln. Lt, 
AB banko „Snoras" - 20 mln. Lt 
(bankas išleido privilegijuotųjų akcijų 
emisiją), AB Šiaulių banko - 15 mln. 
Lt bei AB SEB Vilniaus bankas įsta-
tinį kapitalą padidino 880,2 mln. Lt iš 
vidinių rezervų - panaudojęs sukaup
tą emisinĮ skirtumą bei dali atsargos 
kapitalo. 

Keletas bankų padidino kapitalo 
bazę, gavę Lietuvos banko valdybos 
leidimus tam tikrą einamųjų metų 
pelno dalĮ Įtraukti į kapitalo bazę. 
Leidimai buvo suteikti 5 bankams -
tie bankai, 2007 m. sausio 1 d. atas
kaitų duomenimis, Į kapitalo bazę 
Įtraukė tam tikrą einamųjų metų 
pelno dalĮ (iš viso 111,6 mln. Lt). 
2006 m. ketvirtąjĮ ketvirti keturių 
bankų kapitalo bazė padidėjo 221,3 
mln. Lt Į kapitalo bazę Įtraukus gau
tas subordinuotas paskolas. 

Pelningumas ir veiklos 
efektyvumas 

Pasak R. Šarkino, bankų pateik
tų 2007 m sausio 1 d. neaudituotų fi
nansinių a taskai tų duomenimis, 
2006 metais visi šalies bankai, iš

skyrus vieną filialą, dirbo pelningai. 
Bendras šalies bankų 2006 m. neau
dituotas pelnas buvo 662,2 mln. Lt -
tai yra 87 proc. daugiau nei 2005 m., 
kai Lietuvos bankų sistema gavo 354 
mln. Lt pelno. Lietuvos bankų siste
mos pelnas nuosekliai augo jau penk
tus metus iš eilės. Nordea Bank 
Fmland Plc. Lietuvos skyrius 2006 
m. patyrė 0.3 mln. Lt nuostoli. 

2006 m. bankų pelno išaugimui 
lemiamos Įtakos turėjo padidėjusios 
bankų veiklos apimtys ir atitinkamai 
padidėjusi pajamų bazė bei gerėjęs 
veiklos efektyvumas: 

— kaip ir ankstesniais metais, 
augusį bankų pelningumą daugiausia 
lėmė didėjančios paskolų portfelio 
duodamos pajamos, todėl grynųjų 
palūkanų pajamos 382,3 mln. Lt, 
arba 48,6 proc. buvo didesnės nei 
2005 m.; 

— palyginti su 2005 m., bankai 
gavo 100,6 mln. Lt, arba 25 proc, 
daugiau grynųjų paslaugų ir ko
misinių pajamų; 

— pernai bankai gavo 70.9 mln. 
Lt didesnes pajamas už nuosavybės 
vertybinius popierius (didžiausios 
įtakos turėjo bankų gauti dividendai 
iš dukterinių Įmonių bei pelnas par
davus ar likvidavus kai kurias duk
terines įmones); 

— teigiamos Įtakos bankų veik
los rezultatams taip pat turėjo 56 
mln. Lt, arba 48,1 proc, didesnės 
pajamos iš operacijų užsienio valiuta 
ir išvestinėmis finansinėmis priemo
nėmis. 

Galima išskirti ir keletą veik
snių, kurie turėjo neigiamos Įtakos 
bankų veiklos rezultatams: 

— 156,1 mln. Lt, arba 24,8 proc, 
per metus padidėjo bankų operacinės 
išlaidos (labiausiai padidėjo su darbo 
užmokesčiu susijusios išlaidos - 107 
mln. Lt, arba 29,4 proc); 

— augusios bankuose laikomų 
indėlių apimtys 27.3 mln. Lt padidino 
indėlių draudimo Įmokų išlaidas, o 
bankų mokamų pelno ir kitų mo
kesčių suma padidėjo 97,6 mln. Lt ir 
sudarė 160,9 mln. Lt: 

— 2006 m. bankų išlaidos dėl 
paskolų ir kito turto vertės sumažėji
mo (išlaidos specialiesiems atidėji
mams) padidėjo gana nežymiai (6,4 
mln. Lt, arba 6.4 proc.) ir sudarė 9.1 
proc. grynųjų palūkanų pajamų; 

— palūkanų normoms Įgavus 
augimo tendenciją, bankai - antrus 
metus iš eilės patyrė nuostolių iš 
operacijų skolos vertybiniais popie
riais ^2005 m. nuostolis siekė 8 mln. 
Lt, 2006 m. - 14 mln. Lt). 

Nors operacinės išlaidos ir išau
go, tačiau jų augimo tempai buvo 
mažesni už bankų valdomo turto oei 
pajamų augimo tempus, o tai leido 
pagerinti bankų veiklos efektyvumą. 
Bankų sistemos efektyvumą paro
dantis fiksuotų išlaidų santykis su 
pagrindinės veiklos pelnu per metus 
sumažėjo (pagerėjo) 9 proc. punktais 
ir 2007 m. sausio 1 d. sudarė 44.9 
proc, t.y. tokia dalis bankų iš pag
rindinės veiklos uždirbto pelno (gry
nųjų pajamų) buvo sunaudota bankų 
operacinėms ir amortizacijos išlai
doms. 

2006 m. uždirbtas didelis pelnas 
gerokai pagerino ir bankų sistemos 
turto grąžos (nuo 1,04 proc. iki 1,31 
proc) bei nuosavybės grąžos (nuo 
13,6 iki 20,1 proc.) rodiklius. 

Bankų sistemos realioji palūka
nų marža 2007 m. sausio 1 d. sudarė 
2,54 proc. 



DRAUGAS, 2007 m. vasario 9 d., penktadienis 

Diakonu įšventintas Justas Jasėnas, 
„Draugo" skaitytojas ir bendradarbis 

DR. ALDONA VASILIAUSKIENE 

1982 m. birželio 16 d. Panevėžio 
mieste gimė Jus tas Jasėnas. Mama 
su mažiuku Jus tu greitai išsikėlė į 
Uliūnų parapijoje esanti Katinų 
kaimą (18 km nuo Panevėžio), kuria
me gyveno seneliai (motinos tėvai) 
Bronislava ir Juozas Žvirgždai. 1989-
1998 m. mokėsi Katinų pagrindinėje 
mokykloje. Mamos, senelio bei lietu
vių kalbos mokytojos Editos Misevi-
čiūtės įtakoje itin sustiprėjo moks
leivio dėmesys lietuvių kalbai ir lite
ratūrai. Justas pradėjo dalyvauti ra
jono bei apskrities meninio skaitymo 
konkursuose, rašyti informacijas bei 
straipsnelius i Panevėžio rajoninį 
laikrašti „Tėvynė" (su šiuo laikraščiu 
ir šiandieną bendradarbiauja). 

Baigęs pagrindinę Katinų mo
kyklą, 1998-2001 m. mokėsi Pane
vėžio humanitarinėje Vytauto Žem
kalnio gimnazijoje (senelis jau buvo 
miręs, tad mama su močiute įsigijo 
butą Panevėžyje ir gyveno kartu su 
gimnazistu). Be privalomų pamokų 
Justas gimnazijoje aktyviai įsijungė į 
visuomeninę veiklą: įstojo į Mairo-
niečių draugiją (pirmininkas mokyto
jas Eugenijus Urbonas), įsijungė į 
„Pulso" radijo Panevėžyje organizuo
jamą katalikišką laidą „Laiko dvasia" 
(laidos kūrimo iniciatorius Vytautas 
Paliukas), rašė korespondencijas pe
riodinei spaudai: „Tėvynėje", „Sand-
ravoje" ir „Žemaičių saulutėje". 

Itin daug nuveikta ir aktyviai 
tebedirbama Maironiečių draugijoje: 
dalyvavo ekspedicijose, rengė ir skai
tė pranešimus literatūrinėmis, kraš
totyrinėmis temomis įvairiose kon
ferencijose ne tik Panevėžyje, bet ir 
kituose Lietuvos miestuose, kituose 
draugijos renginiuose, konkursuose. 
Justas Jasėnas yra laimėjęs ne vieną 
jaunųjų literatų premiją (Rokiškyje, 
Kupiškyje, Panevėžyje, Zarasuose), jo 
poezijos posmai išspausdinti rinki
niuose „Atviros eilės" (2000 m.), „Žo
džių žydėjimas" (2002 m.). Gimna
zijoje pradėjo itin aktyviai bendrauti 
su Miežiškių ir Velykių klebonu kun. 
Kostu Balsiu (1927-2005), kuris ir 
tapo jo dvasinio pašaukimo ugdytoju, 
o vėliau ir globėju. 

Baigęs gimnaziją, 2001 m. Justas 
Jasėnas įstojo į Vilniaus Šv. Juozapo 
kunigų seminariją. Reikia pasakyti, 
kad tų metų rudenį iš Vilniaus arki
vyskupijos bei Panevėžio ir Kaišia
dorių vyskupijų į Vilniaus Sv. Juo
zapo kunigų seminariją įstojo 22 
jaunuoliai (rektoriumi tuo metu dir
bo bažnyt. t. dr. mons. Gintaras Linas 
Grušas). Per penkerius mokslo metus 
klierikas Jus tas išklausė daugelį 
kursų: bažnytinės teisės (dėstė dr. 
Gintaras Grušas, kun. Valdas Kužu-
lis, Sigita Sadzevičiūtė), visuotinės 
Bažnyčios istorijos (dr. kun. Hans 
Friedrich Fischer), ekleziologijos ir 
kristologijos (kun. Kęstutis Dailidė), 
Šventojo Rašto (lic. kun. Danei Di-
kevič, kun. Valdas Meškėnas, dr. In
grida Gudauskienė), liturgikos (magsr. 
kun. Pijus Eglinas, OP), patrologijos 
ir patristikos bei pastoracinės teologi
jos (dr. kun. Algirdas Jurevičius), 
teologinės antropologijos ir sociologi
jos (dr. Irena Eglė Laumneskaitė), 
homiletikos (mosn. Kęstutis Latoža, 
kun. Julius Sasnauskas, OFM), fun
damentinės ir specialiosios moralės 
teologijos bei bioetikos (dr. kun. An
drius Narbekovas), fundamentinės 
teologijos (lic. Kun. Henryk Naumo-
vič), filosofijos istorijos (doc. dr. Al-

5 kurso klierikas Justas Jasėnas 
2005 m. 

binas Plėšnys), bendrosios psicho
logijos (dr. Daiva Selmistraitienė) ir 
kitus kursus. Sėkmingai išlaikyti 
paminėti šių ir kitų disciplinų egza
minai. Beliko diplominis darbas ir 
sintezės egzaminai. Mokslinio darbo 
tema „Eutanazijos moralinis vertini
mas pagal Katalikų Bažnyčios po
žiūrį", darbo vadovas dr. kun. And
rius Narbekovas. 

Mokydamasis seminarijoje Jus
tas Jasėnas tęsė mokykloje pradėtą, 
gimnazijoje išplėstą visuomeninę bei 
literatūrinę veiklą. Skleidėsi vis pla
tesnis nagrinėjamų temų spektras, 
gausėjo periodinė spauda, kurioje 
skelbiami Justo straipsniai. Jo darbų 
galima skaityti ne tik jau minėtuose 
laikraščiuose („Tėvynėje", „Sand-
ravoje", „Žemaičių saulutėje"), bet ir 
„Drauge" (Čikagoje leidžiamame 
laikraštyje), „XXI amžiuje", „Lietu
vos aide", „Panevėžio balse", „Pa
nevėžio ryte", „Vorutoje". 

Klierikas Justas Jasėnas greta 
publicistinių darbų įsijungė ir į moks
linę veiklą. Šioje veiklos kryptyje 
klierikui Justui svarbios reikšmės 
turėjo pažintis su istorijos mokslų 
daktare Aldona Vasiliauskiene, vėliau 
išaugusi į mokslinį bendradarbia
vimą, kuris jau davė gražių rezultatų. 
2003 m. rugsėjo 18 - 21 d. Bazilio
nuose (Šiaulių rajonas) vykusioje tre
čiojoje Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui 
skirtoje trečiojoje tarptautinėje mok
slinėje praktinėje konferencijoje („Sv. 
Bazilijaus Didžiojo ordinas - švietė
jiška veikla") Justas, konsultuojamas 
mokslininkų, parengė pranešimą 
„Religinė situacija Lietuvoje XVII a. 
pirmojoje pusėje". Tai pirmoji tarp
tautinė konferencija, kurioje būsima
sis mokslininkas buvo ne tik stebėto
ju, bet ir aktyviu dalyviu. 

J. Jasėnas kartu su dr. A. Vasi
liauskiene Vilniaus Gedimino tech
nikos universitete organizuojamoms 
kasmetinėms mokslo istorikų konfe
rencijoms „Mokslo ir technikos raida 
Lietuvoje" parengė pranešimų ciklą, 
skirtą monsinjorui Kazimierui Jasė-
nui: „Monsinjoras Kazimieras Jasė
nas: gyvenimo ir veiklos apžvalga" 
(2003 m.), „Lietuvių architektūrinis 
palikimas Latvijoje: monsinjoras 
Kazimieras Jasėnas ir Tukumo para
pija" (2004 m.), „Monsinjoras Kazi
mieras Jasėnas Mintaujoje (Jelga
voje): meno teorijos ir praktikos 
sąsajos" (2006 m.). Šie pranešimai 
išspausdinti VGTU mokslo istorikų 
konferencijų pranešimams skirtuose 
leidiniuose. Be to, platus straipsnis 
„Menotyrininkas Kazimieras Jasė

nas: visuomeninė veikla" kartu su dr. 
A. Vasiliauskiene parengtas ir išs
pausdintas Šiaulių universiteto lei
džiamame mokslinių straipsnių pe
riodiniame leidinyje „Jaunųjų moks
lininkų darbai" (2006 m.). Būtina 
pažymėti, kad minėtame leidinyje dar 
2004 m. pasirodė J. Jasėno ir dr. A. 
Vasiliauskienės straipsnis „Arkivys
kupas Mečislovas Reinys - dorovės 
puoselėtojas ir ugdytojas". 

Pateikti pavyzdžiai liudija klie
riko Jus to Jasėno ne tik domėjimąsi 
moksline veikla, bet ir didžiules pas
t angas įgyvendinti šį mokslo po
traukį . J u k retas kuris Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studentas ir net 
mag i s t r an ta s studijų metais geba 
dalyvauti mokslinėse konferencijose 
ir publikuoti savo straipsnius moks
liniuose leidiniuose. 

Taip intensyviai mokydamasis 
Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, 
aktyviai dalyvaudamas visuomeninė
je veikloje ir sėkmingai įsijungdamas 
į mokslinį darbą, klierikas Justas Ja
sėnas pasiekė šeštą kursą. 

2007 m. sausio 20 ir 21 d. 11 šeš
to kurso Vilniaus Šv. Juozapo kunigų 
seminarijos studentų ir Erfurto kuni
gų seminarijoje studijas baigęs Min
daugas Šakinis buvo įšventinti į 
diakonus - pasiekė pirmąją kunigys
tės pakopą. Prieš įšventinimus į 
diakonystę klierikai, vadovaujami 
kun. Jul iaus Sasnausko, atliko šešių 
dienų rekolekcijas Šv. Juozapo ir Sv. 
Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų kar-
meličių vienuolyne Paštuvoje (Kauno 
raj.). Rekolekcijų vedėjas kalbėjo apie 
maldos, kaip stiprybės kunigo gyve

nime svarbą, aptarė šių dienų pa
saulietinę ir Bažnytinę situaciją, ana
lizavo klerikalizmo reiškinį, kalbėjo 
apie celibato motyvus ir prasmę, 
nurodė įvairius apaštalavimo būdus 
ir gaires, svarbius šių dienų visuo
menėje dirbančiam dvasininkui. Klie
rikai šių rekolekcijų metu praturtėjo 
ne vien naujomis, vertingomis ži
niomis, bet turėjo galimybę tyloje ir 
maldoje pamąstyti apie savo pašauki
mo kelią, diakono atsakomybę ir 
tarnystę. 

2007 m. sausio 20 d. Vilniaus Šv. 
Juozapo kunigų seminarijoje iškil
mingų šv. Mišių metu buvo įšventin
ti į diakonus 8 seminaristai: Algirdas 
Akelaitis, Marek Butkevič, Saulius 
Bužauskas, Edvard Dukel. Vitalij Ki-
sel, Zbignev Mickevič, Povilas Na-
rijauskas ir Marius Zitkauskas. 

Šv. Mišias aukojo, pamokslą pa
sakė ir diakono šventimus suteikė 
Vilniaus arkivyskupas metropolitas 
kardinolas Audrys Juozas Bačkis, 
2007 m. sausio 21d. vysk. Jonas Kau-
neckas Panevėžio Kristaus Karaliaus 
katedroje į diakonus įšventino tris 
Panevėžio vyskupijos ugdytinius -
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų semina
rijos klierikus: Justą Jasėną, Aivarą 
Kecorių, Mindaugą Mizarą ir iš Pa
langos kilusį bei kaip jau minėta, 
Erfurte mokslus baigusį, Mindaugą 
Šakinį. 

Šv. Mišias aukojo vietos vyskupas 
Jonas Kauneckas, Vilniaus ir Erfurto 
kunigų seminarijų rektoriai, mons. J. 
R. Sarauskas, vyskupijos generalvi
karas dr. kun. Robertas Pukenis, kar
tu meldėsi Nukelta į 11 psl. 

— JL „ . • • • • • - • • — — 

Virginija Jasėnienė sėdi su sūnumi valtyje. Akimirka iŠ 2001 m. gegužė! 
mėn. vykusio tradicinio Poezijos pavasario humanitarinėje Panevėžic 
Vytauto Žemkalnio gimnazijoje. Justas tapo konkurso laureatu. 

Nuotraukos iš J. Jasėno asmeninio albumo 
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Populiariausias JAV spektaklis vėl rodomas Čikagoje 
Po nedidelės pertraukos Čikagoje 

vėl rodomas populiariausias Jungti
nėse Valstijose visų laikų spektaklis-
nemiuziklas — „Shear Madness". Kai 
jo kūrėjai Marilyn Abrams ir Bruce 
Jordan, adaptavę vokiečio Paul Port-
ner dramą ,,Scherenschnitt", septin
tajame praėjusio amžiaus dešimt
metyje pirmą kartą pastatė šį spek
taklį Lake George, NY, niekas nesi
tikėjo, kad po keliasdešimties metų 
„Shear Madness" atsidurs ne tik kitų 
JAV miestų bei užsienio šalių sce
nose, bet ir Guinness pasaulio rekor
dų knygoje. 

Netrukus po sėkmės Lake Geor
ge, ,,Shear Madness" sulaukė re
žisierių bei prodiuserių dėmesio 
Bostone. Siame mieste įvyko spektak
lio premjera, ir nuo to laiko iki šios 
dienos (iš viso 26 metus) „Shear Mad
ness" tame pačiame teatre Bostone 
rodomas be pertraukos. Visą tą laiką 
parduodama ne mažiau kaip 98 proc. 
bilietų į kiekvieną spektaklį. Kaip 
ilgiausiai JAV rodomas nemiuziklo 
žanro spektaklis „Shear Madness" 
yra įrašytas į Guinness rekordų kny
gą. Antrojoje vietoje - to paties spek
taklio pastatymas VVashington, DC, 
trečiojoje - pastatymas Čikagoje. 

1998 m. „Shear Madness" pasiro
dymai buvo nutraukt i drauge su 
„Blackstone" teatro uždarymu, ta
čiau netrukus atnaujinti dabartiniuo
se spektaklio namuose — „Chicago 
Theatre Downstairs". Tai legendinio 

„Chicago Theatre" pastato rūsyje 
(175 N. State Street) įsikūręs 281 
vietų teatras (nepainioti su pagrin
dinėmis „Chicago Theat re" patal
pomis!). Šio teatro atsiradimas pagy
vino aplink „Chicago Theatre" esantį 
istorinį Čikagos teatrų rajoną, mat, 
kaip ir buvo galima tikėtis, „Shear 
Madness" niekuomet nesiskundžia 
lankytojų gausa. 

Kodėl spektaklis toks popu
liarus? Į šį klausimą mėginama at
sakyti nuo pat jo premjeros pradžios. 
Įtikinamiausiai atrodo paaiškinimas, 
kad jis sujungia amerikietiškosios 
kultūros esminius bruožus su ben-
dražmogiškomis savybėmis, tokiomis 
kaip smalsumas, pasitenkinimas, kai 
atskleidžiama paslaptis, ir polinkis Į 
jumorą. Spektaklyje ypač svarbus 
netikėtumo momentas (nė vienas vai
dinimas nesibaigia lygiai taip pat 
kaip prieš jį buvęs) ir vietinių realijų 
įtraukimas. Nors visuose spektaklio 
pastatymuose naudojamasi tos pačios 
pjesės tekstu, tačiau tradicija tapo į 
tekstą „įmaišyti" konkretaus miesto 
realijų, kuriose šaipomasi iš vietinių 
gasenybių, politikų ar atgarsio su
laukusių įvykių. 

Spektaklio turinys - visai papras
tas. Veiksmas vyksta tradicinės ame
rikiečių miestelių kultūros kontekste 
svarbioje vietoje - kirpykloje. Kaip ir 
būdinga šiai institucijai, čia ateinama 
ne tik apsikirpti, bet ir pabendrauti, 
aptarti apylinkės naujienų, tiesiog 

Spektaklio scena. 
pasidalinti paskalomis ar pasiguosti. 
Si idilė baigiasi, kai per tarsi per 
nea tsargumą žirklėmis nužudoma 
antrajame pastato aukšte gyvenusi 
moteris. 

Šioje pjesės vietoje įvyksta esmin
is lūžis, kuris buvo sąmoningai su
galvotas pjesės vertėjų bei adaptuoto-
jų iš vokiečių kalbos. Vokietijoje 
„Scherenschnitt" buvo Juodasis" de-
tekyvas, mistiška, šiurpą kelianti 
drama. Amerikiečių rankose ji virto į 
juodojo humoro bei popkultūros rea
lijomis atmieštą interaktyvų detek
tyvą. 

Vėliau į spektaklio veiksmą 
įtraukiami žiūrovai. J iems leidžiama 
apklausinėti įtariamuosius moteriš

kės nužudymo byloje. Iš aktorių šiuo 
atveju laukiama greitos reakcijos ir 
šmaikštaus liežuvio. Ši spektaklio 
dalis yra labiausiai nenuspėjama ir 
viena įdomiausių. Kadangi kiekvieną 
kartą žiūrovai nusprendžia, kas yra 
žudikas, tad vaidinimas niekuomet 
nesibaigia visiškai taip pat. 

Nuo pat „Shear Madness" prem
jeros dienos iki dabar jis buvo suvai
dintas daugiau nei 44,000 kartų. 
Spektaklį visame pasaulyje pamatė 
7,3 mln. žiūrovų. Bilietus į jį galima 
nusipirkti internete http://www. 
shearmadnesschicago.com arba 
per Ticketmaster telefonu 312-902-
1500. Kaina - 42.50. 

Monika Bončkutė 

Nors buvo smarkus vėjas, labai šalta ir lijo, 
pavyko vandens atsivirinti . Pasidarėme 

arbatos, bet nesinorėjo valgyti. Jau buvau įsigijęs 
šiokį tokį katilėlį. Jį pasistačiau su vandeniu prie 
pat galvos antram rytui, bet pabudęs jo jau nebe
radau. Nebuvo kuo vandens atsinešti. Pasiėmiau 
draugo dubenėlį ir stojau eilėn vandens atsinešti. 
Stovėdamas pastebėjau ateinantį kitą su manuo
ju. Tuoj stabdžiau jį ir pareikalavau man grąžinti, 
bet jis, stiprus vyras, atsisakė. Pradėjome varžy
tis. Aš, bejėgis, negalėjau savo reikalo apginti, o 
man nė vienas nepadėjo. Pagaliau, vis dėlto iš
sukau jam katilėlį, nes jis antroje rankoje turėjo 
antrą katilą, kurio nenorėjo pamesti. Vanduo jau 
buvo išsiliejęs, bet aš jau galėjau atsinešti van
dens. 

Apie 7 vai. pasileidome į žygį. Gretimame lau
ke buvo bulvių rūsys ir besirikiuojant pradėjo vie
nas po kito bėgti prie jo. Smogikai rėkavo, bet jų 
šauksmo niekas nepaisė. Tada keli smogikai nuėjo 
suimtųjų varyti ir pavarę patys pradėjo rinktis 
bulvių. Visi pradėjome juoktis ir rėkti: 

— Kas ten grobia bulves? Reikia juos su
šaudyti! 

Vos galelį paėjus, pastebėjome visai arti plen
to rūsį, iš kurio kaip tik krovė bulves į vežimą. 
Tuoj keli šimtai pasileido į bulves ir rinkosi-, kiek 
tik galėjo ir pajėgė panešti. Smogikai-sargybiniai 
sustoję laukė, kol mūsiškiai sugrįš. Visi nespėjo 
apsirūpinti, nes mūsų kolonoje vis dar buvo apie 
tūkstantį žmonių. Galą paėjus, vėl netoli plento 
pastebėjome kelis rūsius. Darbininkai kaip tik ka
sė žemes nuo rūsių. Mūsiškiai pasileido į rūsius, o 
darbininkai, pamatę mus atbėgant, išsigando ir 
taip pradėjo bėgti tolyn į laukus. Jie turbūt pa
manė, kad mes norime juos žudyti. 

Čia vėl visi prisirinkom bulvių, kiek reikėjo, 
bet paskutiniams išėjo blogai. Kol visi prisirinko, 
praėjo kelios minutės ir tuo tarpu jau atžygiavo 
kita kolona. Tos kolonos smogikai pradėjo rėkti, ir 
kada mūsiškiai ne taip greit bėgo, pradėjo šaudyti 
ir užmušė penkis ar šešis iš mūsiškių. Tatai maty
dami, iš kitos kolonos nė vienas neišdrįso eiti prie 
bulvių, nors jie jų ne mažiau norėjo kaip ir mes. 

Plentais visą laiką žygiavo nenutrūkstamos 
pabėgėlių masės. Žygiavo ir daug darbo tarnybos 
būrių, protarpiais kariuomenės. Kaimai ir mies
teliai buvo pilni pabėgėlių, o gyventojai krovė 
mantą ir lagaminus į vežimus, rengėsi bėgti. 
Visur didžiausias sujudimas. 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 
nacių koncentracijos stovyklose 

1941—1945 
EONAS GRIGOLAmS 

Nr,64 _J 
Pavakarėje pasiekėme miestuką netoli Par-

chimo. Mus suvarė į mišką, netoli aerodromo. Su
stojome sausame miške ir pasiklojome puikią nak
vynę. Čia vėl iš ūkininkų gavome bulvių, kurių vi
siems padalijo po saujelę. Tą dieną buvau prisi
rinkęs jaunų dilgėlių ir nu ta r i au virti dilgėlių 
sriubą. Mano draugai juokėsi iš mano sumanymo, 
bet kada išsiviręs daviau j iems paragaut i , jie pa
noro valgyti ir reikėjo virti dar an t rą kartą. 

Naktį per mus be perstojimo skrido lėktuvai, 
bet mes j a u tiek buvome prie jų pripratę, 

kad jie mūsų miego visiškai nebetrukdė. Nakt is 
buvo puiki, dangus giedras. 

Antrą rytą j a u geriau nusiteikę pasileidome į 
žygį. Mus ramino t ikrumas, kad sugriuvęs nebūsi 
sušaudomas. Dėl to ir mūsų nuotaika buvo visai 
kitokia, kaip prieš kelias dienas. 

Žygiuojant dažniau darė per t raukas ir galė
jome po truputį atsikvėpti, kojas pailsinti. Dėl blo
gos avalynės kojos be galo gėlė visą laiką. Buvo to
kių suimtųjų, kurie turėjo dvigubai ilgesnius ba
tus, negu koją. Ir tie turėjo nužygiuoti kelis šim
tus kilometrų, nes nebuvo kitos išeities: eiti arba 
žūti. 

Mecklenburgo provincija nedaug tebuvo nu
kentėjusi nuo oro puolimų, t ik visi aerodromai 
buvo šauniai apdaužyti , sudeginti. Prie kai kurių 
aerodromų stovėjo šimtai lėktuvų, bet visi buvo iš 
oro sušaudyti ir sudeginti, o angarai sugriauti . 
Miesteliai buvo daugiau ar mažiau nukentėję, bet 
didieji kaimai visiškai sveiki. 

Tokį tolimą kelią žygiuojant, teko matyti daug 
numuštų lėktuvų. Prisiminus vokiečių teigimus, 
kad jie kiekvieną dieną numušę daug priešo lėk
tuvų, o jų sugrįžtą, reikėjo stebėtis, pamačius 
numuštus vien vokiečių lėktuvus. Kur dingo t a 
daugybė numuštų priešo lėktuvų? Ar jie ore iš

nyko? Konstatavome, kad toje srityje numuštų 
lėktuvų, sprendžiant iš likučių, kurie dar aiškiai 
rodė kilmės žymes, ant dešimtico vokiečių nebuvo 
nė vieno sąjungininkų. 

Vėl žygiavome visą dieną ir pavakarėj pa
siekėme miestelį. Tuoj už miestelio prasidėjo 

miškas, o tame miške, prie ežero, buvo aerodro
mas. Mus suvarė į mišką tarp ežero ir aerodromo. 
Vieta buvo ideali, bet oras toks bjaurus, koks tik 
pavasarį gali būti. Penkiolika minučių švietė 
saulutė, penkiolika minučių snigo, tada vėl lijo ir, 
be to, buvo tokia vėtra, kad vos galėjome laikytis 
ant kojų. Visi buvome permirkę ir niekaip nega
lėjome sukurt i ugnies. Dūmai mums baigė iš
graužti akis. Protarpiais nebegalėjome nieko ma
tyti. 

Kada vos buvome šiek tiek susitvarkę ir esa
momis aplinkybėmis pasirengę nakvynei, buvo 
paskelbtas įsakymas pasirengti žygiui. Nebetoli 
girdėjome patrankų griausmą, dėl to galvojome, 
kad mūsų išlaisvintojai artėja ir smogikai nori 
mus vesti toliau nuo fronto. Mums iš viso nebuvo 
aišku, kokiu tikslu jie mus varo iš vietos į vietą, 
kada jau jokios išeities nebuvo. Buvau įsitikinęs, 
kad smogikai, kurie mus saugojo, nenorėjo patek
ti į rusų nelaisvę ir taip pat nenorėjo stoti į kovą, 
bet tetroško tik sau pamažėle „išnykti". Jei jie 
būtų tuoj išbėgioję, juos būtų kiti sušaudę. Dėl to 
jie mus visą laiką varinėjo, buvo pareigose ir vis 
traukėsi kar tu su mumis nuo fronto. 

Po pusvalandžio tas potvarkis buvo atšauktas 
ir vėl likome vietoje. Gali būti, kad puolimas buvo 
sulaikytas, bet oro kovos vyko beveik be pertrau
kos viršum aerodromo ir toliau už mūsų. 

Praleidome labai neramią naktį. Sušalome ir 
visiškai pagedo viduriai. Nebebuvo apetito, nors 
maisto produktų turėjome gana daug, trūko tik 
duonos. 

Kitą rytą (gegužės 2 d.) jau anksti žygiavome 
tolyn. Vos įsukę į plentą, patekome į pačią pabė
gėlių srovę. Jau aiškiai matėsi, kad bėga kariuo
menė, visiškai pakrikusi, kiekvienas savo keliais. 
Ant plentų j au nuolat matėme sudaužytus ir sude
gusius automobilius, gulėjo užmušti arkliai, o 
suimtieji pjovėsi nuo užmuštų arklių mėsos 
gabalus ir nešėsi kartu į nakvynės vietą virti. 

Ant plento mus pasitiko TRK sunkvežimiai ir 
mes buvome maloniai nustebinti, kada kiekvie
nam pražygiuojančiam buvo įteikta po vieną mažą 
siuntinėlį. Bus daugiau. 

http://www
http://shearmadnesschicago.com
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Automobiliai Čikagoje: nepriekaištingi, galingi, nutrūktgalviški 

Naujasis „Chevy Convertible". 

Atkel ta iš 1 psl. 

Išklojo kilimais 

Kaip pasakojo ne pirmus metus 
renginyje dalyvaujantys kolegos žur
nalistai, nors automobilių gamintojai 
šiemet labiau susitelkė ties tuo, ką 
lengviausia parduoti ir mažiau dėme
sio skyrė „futuristiniams" mode
liams, parodoje netrūko Įdomių ne
priekaištingą dizainą, pavydėtiną ga
lingumą, sumaniai pasvertą kompak
tiškumą ar nutrūktgalvišką kon
struktorių drąsą demonstruojančių 
automobilių. 

Be to, rengėjai pasistengė, kad 
parodos erdvė būtų prabangi. Puikiai 
veikė visa spaudos centro Įranga, mil
žiniškas pastatas buvo kimšte pri
kimšti^ padėti pasirengusio aptar
naujančio personalo, o parodų salės 
buvo išklotos minkšta kilimine dan
ga, kurios pakaktų 571 vidutinio dy
džio amerikiečių namui. 

Šių metų Čikagos automobilių 
parodoje dalyvauja žymiausi automo
bilių gamintojai - tokios kompanijos 
kaip ,,Toyota", „General Motors", 
„Ford", „Chrysler", „Volksvvagen", 
„BMW". Čia pristatyta 20 automobi
lių, kurių demonstracijos laikomos 
pasaulio arba Siaurės Amerikos pre
mjeromis. Tarp jų - 2008 m. „BMW 5 
Series", 2008 „Ford Freestyle", 2008 
„Nissan Armada", 2008 „Pontiac 
G8", „Kia Rondo SX Concept" ir kt. 
Parodoje netrūksta automobilių ga
mintojų stendų iš viso pasaulio, ta
čiau kadangi renginys vyksta JAV 
natūraliai visų susidomėjimas krypo i 
amerikietiškuosius automobilius, ku
rių gamintojai, ne paslaptis, išgyvena 

Vlado Krivicko nuotr. 

ne pačius sėkmingiausius laikus. 
Atsinaujinti ir senas klaidas iš

taisyti mėginanti „Ford" kompanija 
praėjusiais metais patyrė 12,7 mili
jardo dolerių nuostolių. Prieš keletą 
metų pasikeitusi „Ford" vadovybė 
nusprendė atsisakyti žinomiausio 
pasaulyje šios markės automobilio — 
„Ford Taurus". „Taurus" buvo per
vadintas „Ford 500". Priešingai nei 
tikėjosi naujieji firmos strategai, par
davimai smarkiai krito, o kompanija 
per metus buvo užtvindyta pasipikti
nusių vartotojų laiškais, kuriuose 
kartojosi tas pats reikalavimas - grą
žinkite „Taurus". 

Japonų triumfas 

Tik pernai „Ford" pagaliau pri
pažino klydęs. Parodoje demonstruo
jamas naujas-senas „Taurus" atrodo 
visiškai neblogai, jei lyginsime jĮ su 
kitais tos pačios klasės automobiliais. 
Jei jis ir negrąžins „Ford" kompanijai 
prarastos šlovės, tačiau galbūt padės 
sustabdyti tolesni grimzdimą j nuos
tolius, ypač jei seksis prekyba naujais 
mažesniais „Ford Edge" automobi
liais. 

Negailesningiausias JAV auto
mobilių gamintojų konkurentas ir to
liau išlieka „Toyota". Nors japonai 
„Chicago Auto Show 2007" nepa
demonstravo nieko šokiruojančio, ta
čiau neabejotinai pristatė patikimus, 
Įperkamus ir geriau nei vidutinė me
talo dėžutė ant ratų atrodančius au
tomobilius. 

Mus ypač nustebino naujoji „To
yota Yaris", pakeitusi ankstesnįjį 
„Echo" modeli. Žinoma, JAV turės 
praūžti t ikra ekonominė-kultūrinė 

SPORTAS 
į 

* Ketv ir tadien į antros ios 
draugiškos jaun imo (iki 21 metu 
amžiaus ) r u n g t y n ė s tarp Lat
vijos ir Lietuvos komandų baigėsi 
lygiosiomis 1:1. Latviai rungtynes 
ketvirtadienĮ baigė nepilnos sudėties 
— 72-ą minutę iš aikštės buvo paša
lintas Aleksandras Vlasovas. Pirmo
siose draugiškose rungtynėse antra-
dienj lietuviai varžovus išvykoje įvei
kė 2:1. 

* Dvigubu dubliu — pelnė 16 
taškų ir po krepšiais atkovojo 16 
kamuol ių — NBA pirmenybių re
guliariojo sezono rungtynėse trečia
dienį pasižymėjo Žydrūnas Ilgauskas, 
o lietuvio Cleveland „Cavaliers" ko
manda namuose 94:77 nugalėjo Los 
Angeles „Clippers" krepšininkus. Be 
to, Lietuvos krepšininkas atliko 4 re
zultatyvius perdavimus, blokavo var

žovo metimą, kartą suklydo bei su
rinko 3 pražangas. 

* Trečiadieni NBA reguliari
ojo sezono rungtynėse Šarūnas 
Jasikevičius pelnė 20 taškų ir at
liko 8 rezultatyvius perdavimus, 
tačiau lietuvio „Golden State War-
riors" komanda svečiuose 93:121 
pralaimėjo Minnesota „Timbenvol-
ves" krepšininkams. Starto penkete 
žaidęs Lietuvos krepšininkas buvo 
rezultatyviausias svečių gretose. 

* Planetos biatlono pirmeny
bių Italijoje mišrią es tafetę — 
dvi po 6 km ir du po 7,5 km — 
ketvirtadienį laimėjo Švedijos ko
manda — Helena Jonsson, Anna Ca-
rin Olofsson, Bjoern Ferry bei Carl 
Johan Bergman. Šaudykloje suklydę 
13 kartų, Švedijos sportininkai dis
tancijoje sugaišo 1 valandą 20 min. 

revoliucija ir benzino kainos pakilti 
bent iki Vakarų Europos lygio, kad 
didesnioji dalis amerikiečių rimtai 
susidomėtų tokia „žaisline" mašina. 

Jei nebijote būti vėjo nublokšti 

Nepaisant kultūriškai nepopu
liarių mažų automobilių ir galimybės 
būti vėjo nublokštam greitkelyje 
lenktyniaujant su šalį skersai-išilgai 
raižančiais sunkiasvoriais sunkveži
miais, „Toyotos" dizaineriai pasis
tengė, kad „Yaris" vizualiai atrodytų 
daug didesnė nei jos pirmtakė 
„Echo". 

Atsistojęs greta automobilio, 
klaustrofobiškai nesijaustų ir 6 pėdų 
ūgio vyras. Automobilio vidus taip 
pat pakankamai erdvus, tačiau tuo 
pačiu maloniai kompaktiškas. 

Standartinėje „Toyota Yaris" 
įmontuotas 1.5 litrų tūrio variklis ir 
gamintojai tikina, kad vieno galono 
benzino užtenka 40-čiai mylių greit
keliu. Be visų šių privalumų, ne
abejotinas pliusas yra ir mašinos 
kaina - dviejų durų modelis tekai
nuoja maždaug 15,000 dolerių. 

Viena Įdomi detalė. „Toyotos" 
parodos stendo pristatyme dalyva-

įvairių pypkių kolekciją. Turtuolis 
mėgdavo specialiai užsisakyti įvai
riaspalvius batus, kuriuos derindavo 
prie pypkių spalvos... 

Elegantiškosios „Corvette" 

Žiniasklaidai skirtos peržiūros 
metu daugiausia dėmesio susilaukė 
sportiniai „Chevrolet" gaminami 
„Corvette" automobiliai. 

Du iš jų - „arktinės baltos 
spalvos" 2007 metų 505 arklio jėgų 
„ALMS GT1 Champion Corvette 
Z06" bei, cituojant reklaminį „Chev
rolet" žargoną, „atominės oranžinės 
spalvos Indianapolis Pace Car Cor
vette Convertible" - skirti žymiam 
lenktynininkui bei NASCAR specia
listui Ron Fellovvs ir jo indėliui į 
„Chevrolet" sportinių automobilių 
tobulinimą pagerbti. 

„Corvette" sportiniai automobi
liai yra laimėję pačius prestiž išklau
sius automobilių konstruktoriams 
skirtus apdovanojimus, o R. Fellovvs 
yra bene žinomiausias pasaulyje 
„Corvette" vairuotojas. 

Abi „Corvette", kaip ir daugelis 
šio modelio mašinų, atrodė lengvos, 
elegantiškos ir pakankamai Įspūdin-

2007 Hyunday Santa Fe. 

vusiems žurnalistams oficialiai buvo 
patvirt inta viena daugeliui ame
rikiečių automobilių mėgėjų žinoma 
istorija, kuri nuolat būdavo minima 
tai kaip legenda, tai kaip patikrintas 
faktas, atskleidžiantis nelengvą fir
mos kelią į JAV vartotojų širdis. 

Kai „Toyota" pirmą kartą įžengė 
į JAV rinką su „Toypet" modeliu, ne
buvo lengva rasti, kas sutiktų vyk
dyti aktyvią viešųjų ryšių kampaniją, 
reklamuojančia „Toypet". Galiausiai 
kompanijai pavyko prikalbinti nie
kam iki tol nežinomą žmogų, 
pavarde Chief Samuelson. Viešųjų 
ryšių' specialistas atsisakė įprastinio 
atlyginimo, tačiau raštu patvirtintoje 
sutartyje užsiprašė 5 dolerių komisi
nių nuo kiekvieno „Toyota" automo
bilio, parduoto JAV Ir taip iki gyve
nimo pabaigos. 

„Toyota" atstovai ne tik patvirti
no šios istorijos tikrumą, bet ir pripa
žino, kad tai buvo viena geriausių ka
da nors Amerikoje sudarytų verslo 
sutarčių tarp privataus asmens ir 
kompanijos. 

Neatskleidžiama, kiek iš viso C. 
Samuelson uždirbo pinigų, tačiau pa
sakojama, kad į gyvenimo pabaigą 
kuklios prigimties žmogus papras
čiausiai nebežinojo, ką su savo tur
tais veikti. Jis garsėjo pomėgiu pyp
kiuoti ir turėjo sukaupęs didžiulę 

Monikos Bončkutės nuotr. 

gos. Minėti modeliai priklauso ribo
tai serijai - šių automobilių salone 
įamžintas R. Fellows autografas. 

Tarp įžymybių, dalyvaujančių 
Čikagos automobilių parodoje, taip 
pat minėtinas ir italų kilmės ame
rikiečių lenktynininkas Mario An-
dretti. Iki šiol jis yra vienintelis lenk
tynininkas, kuriam pavyko laimėti 
visus tris svarbiausius pasaulyje 
lenktyninių automobilių čempiona
tus: „Indianapolis 500", „Daytona 
500" ir „Formulės-1" pasaulio čem
pionatą. 

Nenuostabu, kad senelio pėdo
mis pasekė ir anūkas Marco Andret-
ti, kuris taip pat dalyvavo Čikagos 
automobilių parodoje. 

Abu lenktynininkai su žiniask-
laida bendravo gana trumpai ir ne
trukus parodos rengėjai paskelbė, 
kad pirmoji šou diena baigėsi. Liku
sios 10 dienų skirtos visiems, kas tik 
nepatingės išsiruošti į parodą. 

Sprendžiant iš to, kad visas 
miestas nuklotas reklaminiais auto
mobilių parodos plakatais, o aplinki
nių viešbučių kambariai - užimti, Či
kagai pavyko surengti sėkmingą pa
rodą. Kaip pabrėžė organizatoriai, 
jubiliejinei, 100-ajai parodai, bus 
pradėta rengtis iškart, kai „McCor-
mick Place" paliks paskutinioji šių
metinio renginio mašina. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, !nterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Besikeičianti ekonomika kelia 
grėsmę JAV konkurencingumui 

Tik 70 proc. JAV aukštųjų mokyklų studentų pasipuošia baigimo kepurėmis. 

Washington, DC, vasario 7 d. 
(AFP/BNS) — Mažėjantis raštingu
mas, besikeičianti ekonomika ir spar
ti imigracija kelia nemažą grėsmę 
JAV konkurencingumui ir gali su
mažinti pragyvenimo lygį, teigiama 
šią savaitę paskelbto tyrimo rezulta
tai. 

įtakingo švietimo instituto ETS 
teigimu, JAV švietimo sistema ne
paruošia pakankamai specialistų be
sikeičiančiai ekonomikai ir darbo rin
kai ir taip kelia didelę riziką Jung
tinėms Valstijoms. 

Pranešime, pavadintame „Tikra 
Amerikos audra", nurodyti 3 pagrin
diniai veiksniai, galintys pakenkti ša
lies konkurencingumui pasaulyje ir 
sumažinti JAV pragyvenimo lygi. 

Pirmuoju veiksniu nurodytas 
mažėjantis raštingumas ir nedidelis 
aukštųjų mokyklų absolventų skai
čius. Žmonių raštingumo ir matema
tiniai įgūdžiai dažnai yra nepakanka
mi darbui visuomenės sveikatos ir 
pensijų srityje. 

Antru veiksniu įvardijama dėl 
globalizacijos didėjanti aukštesnį iš
silavinimą turinčių specialistų pak
lausa. Aukštą kvalifikaciją turinčių 
žmonių atlyginimai yra daug aukš

tesni ir todėl didėja atotrūkis tarp la
biausiai ir mažiausiai kvalifikuotų 
darbininkų. 

Dar vienas veiksnys — spartūs 
demografiniai pokyčiai, kuriuos le
mia didžiuliai imigrantų srautai. Di
delis imigrantų skaičius neturi rei
kiamo išsilavinimo ir nepakankamai 
moka anglų kalbą, todėl negali prisi
taikyti prie besikeičiančios ekonomi
kos. 

„Kiekvienas išvardytas veiksnys 
yra reikšmingas, tačiau liūdniausių 
pasekmių laikui bėgant turės visų šių 
veiksnių sąveika", — teigiama 
pranešime. 

Pranešime prognozuojama, kad 
per ateinančius 25 metus vidutinis 
žmonių raštingumo ir matematinių 
sugebėjimų lygis dėl dažniausiai ne
išsilavinusių imigrantų antplūdžio ir 
didelio gimstamumo kartos (gimu
siųjų po antrojo pasaulinio karo) 
atstovų masinio pasitraukimo iš dar
bo rinkos gali sumažėti 5 procentais. 

„Jei per artimiausius 25 metus 
geresnį išsilavinimą turintys asme
nys pasitrauks iš darbo rinkos, juos 
pakeis santykinai žemesnį išsilavini
mą turintys žmonės", — teigiama 
pranešime. 

Los Angeles susitiko policijos vadovai 
Los Angeles, vasario 8 d. („Reu-

ters"/BNS) — Los Angeles, kur itin 
aktyviai veikia nusikalstamos gaujos, 
trečiadienį susitiko penkių šalių poli
cijos viršininkai, siekiantys aptarti 
kovą su tarptautiniu nusikalstamu
mu. 

Aukšti policijos pareigūnai iš 
Meksikos, Salvadoro, Hondūro, Gva
temalos, Belizo ir Kanados kartu su 
Los Angeles ir kitų JAV miestų tei
sėsaugos atstovais susirinko į trijų 
dienų konferenciją, skirtą tarptau
tinėms gaujoms, atsakingoms už 
žmogžudystes ir narkotikų bei ginklų 
kontrabandą. Nikaragvos pareigūnai 
konferencijoje nedalyvauja. 

„Gaujų smurtas ir rasistiškai 
motyvuoti nusikaltimai, įskaitant 
žmogžudystes ir kitus sunkius pažei
dimus, tapo pernelyg įprasti Siaurės 
bei Centrinės Amerikos miestuose, į 
kuriuos migravo gaujų nariai", — sa
kė Federalinio tyrimų biuro (FTB) di
rektoriaus pavaduotojas Los Angeles 

Stephen Tidwell. 
FTB pareigūnai teigė, kad pasta

raisiais metais Centrinėje Amerikoje 
smarkiai išaugo su gaujomis susijusių 
nusikaltimų skaičius. Salvadore, kur 
gyvena 6,8 mln. žmonių, 2006 metais 
kasdien buvo įvykdoma vidutiniškai 
po dešimt žmogžudysčių. 70 proc. iš 
jų įvykdė gaujų nariai, sakė FTB at
stovė spaudai Laura Eimiller. 

Pasak S.Tidwell, gaujų nariai 
migruoja iš vienos šalies į kitą, todėl 
šis susitikimas skirtas tam, kad būtų 
pasidalyta žvalgybos informacija, 
įrankiais ir strategijomis „kovojant 
su klastingomis gaujomis, juodinan
čiomis visuomenę ir terorizuojan
čiomis gerus žmones". 

Los Angeles, kurį pareigūnai pa
vadino šiuolaikinių gaujų gimtuoju 
miestu, praėjusiais metais su gaujo
mis susijęs smurtas išaugo 14 proc. 

Los Angeles apygardoje gyvena 
88,000 gaujų narių, o mieste pri
skaičiuojama daugiau kaip 400 gaujų. 

EUROPA 

HELSINKIS 
Suomija šią savaitę stipriai apri

bojo alkoholio reklamą, siekdama su
mažinti nuo 2003 metų itin pa
didėjusį alkoholio vartojimą tarp jau
nų žmonių. Suomijos parlamente 107 
nariai iš 200 balsavo už ir 71 paprieš
taravo įstatymo priėmimui, drau
džiančiam transliuoti alkoholinių gė
rimų reklamą nuo 7.00 vai. ryto iki 
9.00 vai. vakaro televizijoje bei kine, 
jei auditorija yra jaunesnė nei 18 me
tų. Naujasis įstatymas taip pat drau
džia taikyti nuolaidas dideliam alko
holio kiekiui bei reklamuoti šiuos gė
rimus už parduotuvių, barų ir res
toranų ribų. 

LONDONAS 
Buvęs Rusijos specialiųjų tarny

bų darbuotojas Aleksandras Litvi-
nenka atskleidė Britanijos specialio
sioms tarnyboms kai kuriuos savo 
agentus, pareiškė papulkininkis 
Aleksandras Gusakas, kurį britų ži-
niasklaidos priemonės pristatė kaip 
buvusį A. Litvinenkos viršininką. 
„Aš manau, kad jis tipiškas išdavi
kas, nes išdavė tai, kas šventa kiek
vienam operatyviniam darbuotojui 
— savo operatyvinius šaltinius", — 
sakė buvęs Federalinės saugumo tar
nybos (FST) 7-ojo kovos su organi
zuotu nusikalstamumu skyriaus va
dovas A. Gusakas, kuris vadovavo A. 
Litvinenkos darbui. Tai leidžia ma
nyti, jog A. Litvinenka buvo nunuo
dytas už tai, kad išdavė Britanijos te
ritorijoje veikusius Rusijos agentus. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Karo lauko teismo teisėjas, kuris 

nagrinėja JAV sausumos pajėgų ka
rininko, viešai atsisakiusio vykti ka
riauti į Iraką, bylą, trečiadienį pa
skelbė, kad dėl procesinių reikalavi
mų pažeidimų teismo procesas yra 
neteisingas, todėl reikės surengti 
naują bylos svarstymą. Teisėjas nus
prendė, kad leitenantas Ehren Wa-
tada nesuprato jo pasirašyto doku

mento dėl susitarimo tarp kaltintojų 
ir gynybos, kuris prilygo kaltės pripa
žinimo pareiškimui. 28 metų E. Wa-
tada buvo pareikšti kaltinimai dėl at
sisakymo vykti į dislokacijos vietą 
Irake ir dėl karininkui nederamo el
gesio. Sis kaltinimas pateiktas dėl jo 
išsakytos karo kritikos. Leitenantui 
grėsė iki ketverių metų kalėjimo. 

KANSAS CITY 
Chemijos gamykloje „Chemcen-

tral Corporation", esančioje Kansas 
City, trečiadienį nugriaudėjo keli 
sprogimai, po kurių kilo didelis gais
ras. Ugniagesiai mėgino nuslopinti 
ugnį, bet tai jiems nepavyko. Kaip 
praneša vietos žiniasklaidos priemo
nės, gaisras toks smarkus, kad jį ge
sinti dabar nėra jokios prasmės. Pir
miniais duomenimis, įmonės teritori
joje, dėl kol kas nenustatytų priežas
čių susprogo viena talpų, kuriose lai
komos cheminės medžiagos. Įvykio 
metu chemijos gamyklos teritorijoje 
buvo nuo 20 iki 25 įmonės darbuoto
jų, niekas iš jų nenukentėjo. 

AZIJA 

BEIJING 
Siaurės Korėja sutinka žengti 

pirmuosius žingsnius savo branduo
linių ginklų programos nutraukimo 
link, ketvirtadienį po šešiašalių dery
bų Pekine atidarymo sakė Pietų Ko
rėjos pareigūnai. Pietų Korėjos pa
siuntinys šioms deryboms Chun 
Yung-woo sakė, kad jau ketvirtadienį 
Kinija gali parengti ir išdalyti susita
rimo projektą. Pasak jo, derybose da
lyvaujančių valstybių šešetas — abi 
Korėjos, Jungtinės Valstijos, Japo
nija, Rusija ir Kinija — teigė, kad per 
šias derybas reikia pasiekti susita
rimą dėl pirmųjų žingsnių įgyvendi
nant bendrą 2005 metų pareiškimą. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALĖ 
Izraelio ministras pirmininkas 

Ehud Olmert atmetė savo gynybos 
ministro prašymą nutraukti kasi
nėjimus prie švenčiausios Jeruzalės 
vietos, pranešė dienraštis „Haaretz". 
Dėl kasinėjimų, kurie antradienį pra
sidėjo prie Jeruzalės komplekso, ku
riame yra trečioji pagal svarbą mu
sulmonams šventykla, jau sukėlė 
įtampą tarp Izraelio ir palestiniečių. 
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Įvairios sporto žinios Iš Lietuvos Krepšinis 

Autolenktynininko V Baranausko laukia 
pažintis su pasaulio čempionatu 

Talentingasis Lietuvos autolenk
tynininkas kaunietis' Vytautas Ba
ranauskas šiemet ketina dalyvauti 
visuose septyniuose tarptautinių var
žybų ,,Ford Fiesta Sporting Trophy" 
etapuose, kurie vyks' kartu su pa
saulio ralio čempionato etapais Euro
poje. 

23 metų V Baranauskas su 43 
metų š turmanu Edvinu Pagirsku 
važiuos nauju automobiliu ,,Ford 
Fiesta ST Gp.N". 

„Pasaulio čempionato etapuose 
dalyvausime pirmą sezoną, todėl pag
rindinis mūsų tikslas - susipažinti su 
trasomis ir įgyti aukšto lygio varžybų 
patirties. Tad kol kas tik apsižval
gysime. Didesnius tikslus esame nu
matę 2008 metų sezonui", - per 
ekipažo pristatymą Kaune sakė Y Ba
ranauskas, kuris yra triskart Lie
tuvos automobilių ralio kroso ir kartą 
kroso čempionas. 

Jaunąjį autolenktynininką daly
vauti pasaulio čempionate paskatino 
1999 metų Europos automobilių 
kroso čempionas Aurelijus Simaška. 
„Jaunam, aštriam, daug ryžto turin
čiam ekipažui reikia dalyvauti pasau
lio čempionato etapuose", - teigė A. 
Simaška. Anot jo, tik po jėgų išbandy

mo aukščiausio lygio varžybose jie 
turės galimybę likti jose. 

„Ford Fiesta" automobilių varžy
bų pirmasis etapas vyks vasario 16-
18 dienomis Norvegijoje. Vėliau V 
Baranausko ir E. Pagirsko ekipažas 
dalyvaus Portugalijos (03.30-04.01), 
Sardinijos (05.18-20), Suomijos (08.3-
5), Vokietijos (08.17-19), Katalonijos 
(10.05-07) ir Velso (11.30-12.02) ra
liuose. 

V. Baranauskas, kurio pagrin
diniai rėmėjai yra tėvai, teigė, kad šių 
varžybų starto mokesčiai sudaro 130 
tūkst. litų, o dalyvavimas viename 
etape atsieina apie 70 tūkst . litų. 

V Baranauskas ir E. Pagirskas su 
kitu automobiliu - „Subaru Impreza 
WRX STi Spec-C", kainuojančiu 
dvigubai daugiau nei „Ford Fiesta", 
šiemet dalyvaus atvirajame Lietuvos 
ir Siaurės Europos šalių (NEZ) auto
mobilių ralio čempionatuose. „Šiose 
varžybose stengsimės kovoti dėl 
aukštų vietų, tačiau pirmenybę teik
sime pasaulio čempionato etapams", 
- tvirtino V Baranauskas, šį sezoną 
pradėsiantis vasario 10 dieną žiemos 
raliu Visagine. 

ELTA 

V. Baranauskas ir E. Pagirskas šiemet susipažins su pasaulio čempionatu. 
Tomo Gaubk) (ELTA) nuotr. 

Biatlonininkė D. Rasimovičiūtė — 32-a 
Italijoje vykstančio 42-ojo pasau

lio biatlono čempionato moterų 10 
km persekiojimo lenktynėse sekma
dienį Lietuvos atstovė Diana Rasi
movičiūtė užėmė 32-ąją vietą. 

Iš 31-osios pozicijos startavusi 
22-ejų metų lietuvė šaudykloje sukly
do net septynis kartus. 

Pasaulio čempione tapo 19-metė 
vokietė Magdalena Noiner (Magda
lena Neuner, 4 baudos ratai.) Ji dis
tanciją įveikė per 33 min. 1,6 sek. Tai 
antrasis planetos pirmenybėse debiu
tavusios sportininkės aukso medalis. 
Šeštadienį sprinto lenktynes laimė
jusi Vokietijos biatlonininkė startavo 

pirma ir išsaugojo lyderės poziciją iki 
lenktynių pabaigos. D. Rasi-movi-
čiūtė nugalėtojai pralaimėjo 3 min. 
59,8 sek. 

Lietuvos sportininkė po pirmo
sios šaudymo serijos buvo 43-ia, po 
antrosios - 44-a, po trečiosios - 4I-a, 
o po ketvirtosios - 34-a. 

Sidabro medalį iškovojo norvegė 
Linda Gruben (Linda Grubben, 1), 
finišo sprinte aplenkusi Švedijos 
atstovę Ana Karin Olofson (Anna 
Carin Olofsson, 5). L. Gruben nuo M. 
Noiner atsiliko 7,1 sek., o A. K. 
Olofson - 7,6 sek. 

ELTA 

Neįgaliųjų sportininkų premijavimo sąlygos 
Artimiausiu metu Vyriausybei 

bus pateiktas nutarimo „Dėl sporti
ninkų ir jų trenerių, gydytojų, ma
sažuotojų ir mokslininkų skatinimo" 
pakeitimo projektas. 

Lygių galimybių kontrolierė Auš
rinė Burneikienė nustatė, jog 2006 
m. rugpjūčio 16 dienos Vyriausybės 
nutarimu nustatyti premijų dydžiai 

ir sąlygos premijoms gauti yra dis
kriminuojantys neįgaliuosius sporti
ninkus bei nusprendė siūlyti Vyriau
sybei keisti galiojančius teisės aktus, 
reglamentuojančius neįgaliųjų sporti
ninkų, jų trenerių, gydytojų, masa
žuotojų ir mokslininkų skatinimo 
tvarką. 

ELTA 

Paaiškėjo atkrentamųjų rungtynių 
poros CLKL pirmenybėse 

Praėjusį savaitgalį, sužaidus pas
kutines Čikagos Lietuvių krepšinio 
lygos (CLKL) rungtynes, paaiškėjo 8 
komandos, kurios tęs varžybas dėl 
apdovanojimų. Buvo sugrupuotos 
geriausios komandos su blogiausiai 
reguliariaus sezono metu pasirodžiu
siomis (1 vieta pieš 8-tą, 2 v. prieš 7-
tą ir t.t.). 

Vasario 24 d. prasidėsiančiuose 
ketvirtfinaliuose rungtyniaus „Rad
viliškis" — Kauno „Stumbras", „Kre
tinga" — „Lietuvėlės kunigaikščiai", 
„Alytus" — „Aukštaitija", „Litua-
nica" — Klaipėdos „Atlantas" . 

Sis šeštadienis yra skiriamas va

dinamajai „Žvaigždžių dienai", kurio
je pasirodys geriausi CLKL krep
šininkai. Bus ir įvairi sportinė-kultū-
rinė programa, prasidėsianti 3 vai. 
p.p. PL centro naujojoje sporto salėje. 
Salia pagrindinių rungtynių (jų 
pradžia 7 vai. vak.), kuomet žais dvi 
rinktinės — „Rytai" ir „Vakarai", bus 
baudų metimo varžybos, tritaškių 
(„auksinės rankos") konkursas, bus 
varžybų žiūrovams ir kt. 

Taip pat pakviestas ir Čikagos 
„Bulis" profesionalų krepšinio klubo 
talismanas „Benny", kuris prižadėjo 
linksminti lietuvius žiūrovus. 

E. Sulai t is 

Krepš in inkas A. Kavaliauskas v is 
pasižymi 

Jau buvome rašę apie krepšinin
ką Antaną Kavaliauską, rungtyniau
jantį Texas A & M universiteto rink
tinės pirmame penketuke. Šio vilnie
čio atstovaujamai komandai šį sezoną 
gerai sekasi ir jau spėjo iškilti į 6-ąją 
vietą ta rp NCAA I divizionų ko
mandų. O „Big 12" konferencijoje 
Texas A & M įsitvirtino pirmoje pozi
cijoje. 

Paskutiniu metu Texas A & M 
universiteto krepšinio rinktinė, kuri 
žinoma „Aggies" vardu, ir vėl sugrie
bė dvi pergales. Vasario 3 d. Law-
rence mieste ji įveikė Kansas univer
siteto komandą 69:66, o vasario 5 d. 
namuose didoku rezultatu 100:82 
„sukūlė" ir Texas universiteto rink
tinę. 

Pirmose iš šių rungtynių (abejos 
buvo rodomos per televiziją visoje 
Amerikoje) lietuviui nelabai sekėsi. 
Jis, greitai gavęs kelias baudas, tu
rėjo žaisti atsargiai ir buvo išmuštas 
iš normalių vėžių. Tačiau jis pelnė 7 
taškus, o tris iš jų (metimą ir baudą) 
pačioje rungtynių pabaigoje, kuomet 

jo komanda dar buvo atsilikus. 
Vasario 5 d., žaidžiant namuose, 

A. Kavaliauskas jau žaidė normaliai, 
sugebėjo pelnyti 18 taškų ir atkovoti 
11 kamuolių, niekuo nenusileidžiant 
kitiems pirmojo penketuko nariams. 
Televizijos komentatoriai, kaip ir 
anksčiau, ne kartą paminėjo Kava
liausko lietuvišką kilmę, pažymint, 
kad jis yra iš Vilniaus, Lithuania. 

Prie aprašymo apie šias rungty
nes Čikagos „Sun-Times" išspausdi
no A. Kavaliausko nuotrauką iš šio 
susitikimo, darytą AP agentūros foto
grafo (ji buvo ir kituose dienraščiuo
se). Yra pažymima, kad tai buvo „Ag
gies" komandos 21-oji pergalė na
muose — College Station mieste, kur 
yra Įsikūręs šis didžiulis Texas A & M 
universitetas. 

Kitas rungtynes A. Kavaliausko 
komanda žais šį šeštadienį prieš 
Nebraska universiteto rinktinę, kuri 
net nepatenka tarp 25 stipriųjų ko
mandų. Todėl Texas A & M neturėtų 
daug vargo prieš ją laimėti. 

E. Sulai t is 

l 
• 

Įvairios sporto žinios iš Lietuvos 

BBL „Žvaigždžių diena" 
SEB Baltijos krepšinio lygos 

(BBL) „Žvaigždžių dienos" rung
tynėse Kaune užsieniečių komanda 
100:98 (24:17, 29:34, 23:24, 24:23) 
nugalėjo Baltijos šalių rinktinę. 

Naudingiausiu mačo žaidėju iš
rinktas Kauno „Žalgirio" komandos 
vidurio puolėjas Tanoka Beard. Ame
rikietis surinko 12 taškų, atkovojo 16 
kamuolių ir atliko 1 rezultatyvų per
davimą. 

Nugalėtojų gretose rezultaty
viausiai rungtyniavo Darlon John

son, Ventspilio „Ventspils", pelnęs 16 
taškų, atkovojęs 6 kamuolius ir at
likęs 4 rezultatyvius perdavimus. 
Kirk Penney, Kauno „Žalgiris", prie 
pergalės pridėjo 13 taškų. 

Baltijos šalių rinktinėje rezul
tatyvumu išsiskyrė Martin Muur-
sepp, Tartu „Rock", pelnęs 16 taškų 
ir atkovojęs 10 kamuolių. Po 15 taškų 
surinko Vilniaus „Lietuvos ryto" 
komandos žaidėjai Artūras Jomantas 
ir Eurelijus Žukauskas. 

ELTA 

Kūno kultūros ir sporto departamento 
apdovanoj im ai 

Kūno kultūros ir sporto departa
mente (KKSD) pagerbti garbingus 
jubiliejus atšventę buvę sportininkai, 
esami ir buvę sporto organizatoriai. 

„Susirinkome pasveikinti žmo
nių, kurie daugelį metų ugdė jaunuo
sius sportininkus, kūrė sporto siste
mą - visi jie nešė po savo grūdą į ben
drą sporto aruodą", - kreipdamasis į 
susirinkusiuosius sakė KKSD gene
ralinis direktorius Algirdas Raslanas. 
Jis pažymėjo, kad visus šiuos žmones, 
dirbusius ir tebedirbančius sporto 
labui, vienijo ir vienija vienas ben
dras bruožą? - patriotizmas ir fana
tizmas Ta; ;r yra mūsų stiprybo". -

pabrėžė Lietuvos sporto vadovas. 
KKSD Sporto garbės kryžiumi 

50-ojo jubiliejaus proga apdovanota 
ne vieną garsų Lietuvos krepšininką 
išugdžiusi Ona Dindaitė-Mukienė, 
KKSD Sporto garbės komandoro žen
klas 80-mečio jubiliejaus proga ati
teko ilgamečiam Šiaulių sporto vado
vui Ignui Urbonui, 70 metų jubiliejų 
pažymėjusiam Lietuvos lengvosios 
atletikos federacijos (LLAF) genera
liniam sekretoriui Eugenijui Burokui 
bei Lietuvos olimpinio sporto centro 
(LOSC) direktoriaus pavaduotojui 
65-mečiam Česlovui Antanynui. 

ELTA 
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Kviečiame 
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Tradicinė Cleveland LSK „Žaibo 
diena 2007", metinis renginys — 
pokylis, 57-asis „Žaibo" gimtadienis, 
naujų narių pakėlimas i „Žaibo" 
„Hali of Fame", įvyks š. m. kovo 3 
d., šeštadienf, Slovenian Society 
Home, „Recher Hali", 20713 Recher 
Ave., Euclid, Ohio. 

Durys atviros nuo 6:30 vai. vak. 
Jūsų lauks kokteiliai, skani vaka
rienė ir „Vakaras žirgų lenktynėse" 
(Evening at the Races) — video im
provizuotos lenktynės, kur bus proga 
išbandyti laimę lažybose. „Post time 
8:00 PM". Po to — muzika, šokiai... 

Pelnas skiriamas LSK „Žaibo" 
sportinei veiklai ir, ypač, š.m. gegu
žės 19-20 d. Cleveland įvyksiančioms 
S. Amerikos lietuvių jaunučių krep
šinio žaidynėms paremti. Sporto mė
gėjai ir bičiuliai kviečiami savo apsi
lankymu paremti lietuvių sportuo
jant} jaunimą! Sis renginys yra tik 
suaugusiems, ne jaunesniems kaip 
21 metų. 

Įėjimas 30 dol. asmeniui paden
gia vakarienę ir gėrimus. Išsamesnę 
informaciją gauti ir bilietus užsakyti 
galima pas Vidą Ta ta rūną , tel. 440-
209-0440, ei. paštas: tatarunas@oh. 
rr.com arba pas bilietų platinto
jus. 

Pokylio metu, į LSK „Žaibo" 
„Hali of Fame" (nusipelniusių „Žai
bo" narių ratelį) bus paskelbti du 
nauji nariai: Henrikas Johansonas ir 
a ta Šarūnas Stempužis. 

Henr ikas J o h a n s o n a s , 82 me
tų krepšininkas ir krepšino treneris, 
stalo tenisininkas ir šachmatininkas. 
Drauge su Vytautu Januškiu ir Jau
nučiu Nasvyčiu 2005 m. gegužės 5 d. 
įsteigė Cleveland Lietuvių Sporto 
klubą „Žaibas" ir buvo I ir II valdy
bos nariu. H. J. iniciatyva 1950 m. 
buvo suorganizuota pirmoji vyrų 
krepšinio komanda, kuri 1950 m. 
gegužės 25 d. sužaidė pirmas rung
tynes prieš Sv. Jurgio lietuvių parapi
jos veteranų komandą. Vėliau H. J. 
atsidavė krepšinio trenerio darbui ir 

1956 m. prisiėmė jaunučių ruošimo 
programą, kurios dėka išugdyta 
komanda (C klasė) 1957 m. VII žai
dynėse Toronto laimėjo I vietą. Tą 
patį pakartojo 1958 ir 1960 m. Kaip 
sporto idealistas ir geras organizato
rius H. J. mielai talkininkaudavo 
„Žaibo" darbuose. 

A t A Š a r ū n a s S t e m p u ž i s , 
(1954—2004), iškilus LSK „Žaibo" 
lengvaatletis ir krepšininkas. Leng
vosios atletikos ir krepšinio treneris. 
„Žaibo" gretose be pertraukos nuo 7 
metų amžiaus. Aktyviai ir sėkmingai 
reiškėsi lengvojoje atletikoje ir krep-
šinyje. Specializavosi metimų rung
tynėse. Sv. Juozapo gimnazijos auklė
tinis. Priklausė mokyklos lengvosios 
atletikos komandai kaip geriausias 
metikas. Daugkart inis lietuvių ir 
baltiečių lengvosios atletikos metimų 
rungčių čempionas įvairaus amžiaus 
klasėse. Aktyviai reiškėsi AAU varžy
bose. Žaisdamas krepšinį Šarūnas 
perėjo per visas klases. 1972—1975 
m. buvo vyrų komandos vadovu ir 
kapitonu, ir reiškėsi kaip vienas iš 
geriausių žaidėjų. Laikui bėgant , 
Šarūnas vis daugiau pradėjo reikštis 
kaip treneris, tiek krepšinyje, tiek ir 
lengvojoje atletikoje. Paskutiniu lai
ku, labai aktyviai darbavosi kaip jau
nučių krepšinio treneris. Netikėta 
ankstyva mirtis nut raukė jo užmo
jus. 

„Žaibo" „Hali of Fame" įsteigta 
2000 metais. Iki šiol yra įvesdinti šie 
nariai: Algirdas Bielskus — 2000 m.; 
Rytas Babickas (miręs 1987 m.), 
Juozas Kijauskas ir Vytenis Čiurlio
nis — 2001 m.; Aušra Barzdukaitė-
Babickienė — 2002 m. Rita Čyvaitė-
Kliorienė — 2003 m.; Leonardas 
Kedys — 2004 m.; Eglė Giedraitytė-
Laniauskienė ir Algimantas Motie
jūnas — 2005 m.; Elvyra Sikšniūtė-
Vodopalienė, Vytautas Janušk is ir 
Raimondas Jonaitis — 2006 m.; Hen
rikas Johansonas ir Šarūnas Stem
pužis — 2007 m. 

amb 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS ER 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

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

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

S A N T E C H N I K O S 
„ P L U M B I N G " 

darbai - 2 4 / 7 service. 
Pigiai, greitai, kokybiškai ir sąžiningai. 

Tel. 773-494-9989 

PARDUODA 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Parduodamas mūr in i s , 3 m ieg . 
1,5 vonios namas Burbank , IL. 

Yra garažas. 
Tel. 312 296 6301 

D a n a P e t k ū n a s , A m e r i c a n Invsco 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRJ DALIAS PRUNSKIS, M D 

M A U N A K V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

E lg in : 847-289-8822 
M c H e n r y : 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www. i i l i no i spa in . com 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDKXOGAS-ŠlRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VTZ1NAS. M.D.. S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir6 

Chicago iL 60636 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave . , H ickory Hil ls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kaina. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Įvairios sporto zmios is Lietuvos 

Didįjį Sartų lenktynių prizą laimėjo 
A. Vilkinis 

Šeštadienį Dusetose (Za
rasų r.) vykusiose tradicinėse, 
jau 102-osiose, Sartų žirgų 
lenktynėse didįjį prizą - 3,600 
litų - an t rus metus iš eilės iš
kovojo Algis Vilkinis su žirgu 
Sinjoru. 

A. Vilkinis antrojoje pozi
cijoje likusį Stasį Kerį su 
Ekspresso aplenkė tik 0,421 
sek. 

Iš viso A. Vilkinis laimėjo 
tris iš dešimties važiavimų. 

Dvi pergales iškovojo Ka
zys Trota su žirgais Velnio 
Nuotaka ir Larsen, pergales 
taip pat šventė Juozas Kvakš-
nys su Gangu, Kastytis Trota 
su Bitlu, norvegas Geiras Kilė 
(Geir Kihle) su Buckaroo K, 
Albertas Marazas su Etmonu 
ir Albinas Trota su Monako 
Princese. 

Lenktynėse šiemet daly
vavo 67 žirgai iš dešimties ša
lies rajonų, buvo svečių iš Norvegijos 
bei Latvijos. 

Ristūnų žirgų lenktynių tradicija 
ant Sartų ežero ledo tęsiasi nuo 1905 
metų. 

Lenktynės vyko elipsės formos 

SIŪLO DARBĄ 

Didiji Sartų 
Vilkinis. 

lenktynių prizą laimėjo A. 

Linos Pe t rausk ienės (ELTA) nuotr . 

Nanny in Downers Grove 
Mon. - Fri 7.45 - 5 PM, 2 

kids: 1 & 3 years old 
Pro Care Agency Inc. 

S47-391-4164 

1600 metrų ilgio hipodrome, kadangi 
pastarųjų metų meteorologinės sąly
gos neleidžia rengti lenktynių ant 
ežero. Neseniai rekonstruotame hi
podrome įrengta tarptautinius stan
dartus atitinkanti tribūna, apsaugi
nė tvora, pastatytas teisėjų namelis, 
sumontuota labai tiksli šveicariška 
laiko matavimo įranga. 

Geriausias varžybų rezultatas, 
užfiksuotas šiame hipodrome, yra 
pasiektas 1995 metais Prano Nava
linsko su žirgu Speedy - 2 min. 4,9 
sek. 

ELTA 

GREIT PARDUODA 
- B TZT^TI First L a n d m a r k Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

N a m a m s P a s k o l o s , Apdraudos Sąskai tos 

LENOER 

M U T U A L FEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N OF CHICAGO 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

http://rr.com
http://www.iilinoispain.com
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Kalėdos tęsiasi... 
Kai taip ilgai lauktas, purus ir 

baltas sniegas apklojo mūsų kiemus 
ir apgaubė tyliai stovinčius medžius, 
vėl prisimenam stebuklingą Kalėdų 
laiką. Tuo labiau, kad ir pažadai pa
sakyti ta proga, jau pildosi. 

Mažoji Raminta su savo rankdarbiu. 

Noriu priminti, kad ,,Draugas" 
gruodžio mėnesio pabaigoje išspaus
dino mano pasakojimą apie mergaitę 
Ramintą iš Pakruojo raj. Linkuvos 
pagalbinės mokyklos. Tiems, kurie 
neskaitė, noriu trumpai papasakoti 
apie ją. 

Ramintai — 11 metų. Ji gyvena 
su tetos šeima ir mokosi pagalbinėje 
mokykloje, turi ūgio problemų, ku
rias gydosi Kauno klinikose. Savo li
gai nepasiduoda, mokykloje su moky
tojų pagalba dalyvauja visuose įma
nomuose rankdarbių konkursuose. 
Prieš pačias Kalėdas ji laimėjo Tau
pyklių konkursą, už ką gavo dovanų 
kuprinę ir bilietą į Keistuolių teatro 
spektaklį Vilniuje. 

Gerų žmonių dėka ji ir dar 7 šios 
mokyklos vaikai važiavo į Vilnių ir 
žiūrėjo spektaklį, žaidė ir pietavo 
..Akropolyje". Jie negalėjo atsidžiaug
ti tokia nuotabia kalėdine dovana. 

Jos mokytoja Lina Miežinskaitė 
rašė, kad tai buvo pirma tokia kelionė 
šios mokyklos 17 metų gyvavimo is
torijoje. 

Išgirdusi apie šią istoriją, kuri 
baigėsi kaip tikra kal.ėdinė pasaka, 
pakviečiau Čikagos lituanistinės mo
kyklos šeštokus ir jų tėvelius pratęsti 
Kalėdas šiems vaikams. Kaip džiau
giausi, kad, išgirdę mano sumanymą, 
į pagalbą atskubėjo pirmokai ir jų 
mamytės, ketvirtokai, penktokai, jų 
mokytojos ir tėveliai, taip pat pora 
pavienių mokytojų ir, aišku, mano 
draugės iš Moterų klubo. 

Tris šeštadienius iš eilės vaikai 
nešė žaislus, rūbus, piešimo priemo
nes, saldainius ir dar daugiau siunti
niui į Lietuvą. Buvau maloniai nu
stebinta kai kurių vaikų gerumu, dė
mesiu šiai idėjai. Visa tai apvainikavo 
mokinių nuoširdžiai rašyti laiškai -
pasakojimai apie save, kvietimas 
draugauti, susirašinėti ir net noras 
susitikti Lietuvoje šią vasarą. 

Siuntinius išsiųsti mums padėjo 
Moterų klubas, sumokėjęs už per
siuntimą, ir „Atlantic Express", su
teikusi nuolaidą už persiuntimą. 

Šiuo laiškeliu noriu padėkoti vi
siems prisidėjusiems, ypač vaiku
čiams, išgirdusiems, atsiliepusiems bei 
parodžiusiems, kad auga labai jaut
rūs, dėmesingi ir supratingi jaunieji 
lietuvaičiai. 

Iš Čikagos lituanistinės mokyk
los mokytojų pasakojimų girdėjau, kad 
kai kurių klasių mokiniai užsikrėtė 
šia idėja ir jau ruošia kitas gražias 
dovanas bei planuoja nudžiuginti dar 
ne vieną našlaitį Lietuvoje. 

Dabar visi nekantriai lauksime 
pavasario, kai tirpstantis sniegas Lie
tuvoje atidengs snieguolių ir žibučių 
žiedelius, kai prie vartų stovės Velykė 
su margučių krepšeliu, o linkuviečiai 
dalinsis čikagiečių dovanas. Tikimės, 
kad jie bus laimingi, kai supras, kad 
Kalėdos tęsiasi ir pavasarį.... 

Audronė Sidaugienė 

ALIAS Čikagos skyriaus 
veikla 

Aleksas Vitkus (trečias iš dešinės) su ALIAS Čikagos skyriaus nariais po pas
kaitos. 

Mažieji linkuviečiai su mokytoja Lina Miežinskaitė „Akropolyje". 

ALIAS Čikagos skyriaus valdy
bai, ruošiant paskutinįjį susirinki
mą, netrūko rūpesčių. Pakeista įprasta 
vieta ir laikas: renginys vyko nebe 
Jaunimo centre gruodžio mėn., o 
sausio mėn. persikėlė į Bočių menę. 
Bet ačiū žiniasklaidai, o ypač drau
giškam „Draugui" už gerą reklamą 
— buvo skambinta visais varpais ir, 
atrodo, išgirsta. Kitas rūpestis — ta 
patį penktadienį, sausio 26 d. tuo pa
čiu metu Lemonte buvo rodomas 
2006 - ųjų Lietuvos geriausias filmas 
„Vilniaus getas". Ar atsiras norinčių 
vietoje kino klausytis paskaitos apie 
Gynybines pilis Lietuvos istorijoje? O 
klausytojų susirinko tikrai nemažai. 
Atrodo, žmones patraukė ir kėlė pa
sitikėjimą ne tiek tema, kiek prane
šėjas — inž. Aleksas Vitkus. Ir jie ne
apsiriko. Žinomas, mielai skaitomas 
ir visur laukiamas žurnalistas gyvai 
ir įdomiai papasakojo ne tik apie Lie
tuvos pilis — sužinojome ir pilių atsi
radimo mūsų civilizacijoje istoriją. 
Nors knyga apie Medininkų pilį dar 
tik ruošiama spaudai ir A. Vitkus 
pats nėra didelis šios pilies atstatymo 
entuziastas, jo paskaita buvo geras 
įvadas į knygos pasirodymą. Roman
tišką senovinę nuotaiką pratęsė Ge
nės Razumienės vadovaujamas „Ga
bijos" ansamblis. 

Susirinkimo pradžioje tylos mi
nute buvo pagerbtas neseniai mus 
palikęs (2006 lapkričio 3 d.) daug 
ALIAS ir jos leistam žurnalui „Tech
nikos žodis" nusipelnęs a.a. inž. Kos
tas Burba bei kiti mirę sąjungos na
riai. Nors vicepirmininkas Rimantas 
Gurauskas ragino ir kvietė įsijungti į 

sąjungos darbą daugiau narių, valdy
bos sudėtis 2007-siems metams nepa
kito ir yra tokia: 

garbės pirmininkas — Teodoras 
Rudaitis, pirmininkė — Aurelija Dob-
rovolskienė, sekretorė — Vilma Ja-
rulienė, iždininkė — Birutė Micke
vičienė, vicepirmininkas organizaci
niams reikalams — Rimantas Gu
rauskas, vicepirmininkas rengi
niams — Albinas Smolinskas. 

Vakaronė baigėsi jaukiu paben
dravimu, vaišinantis valdybos narių 
paruoštomis užkandėlėmis. 

Po susirinkimo ne visi grįžom į 
namus saldžiam miegui. Net 3 iš 8 
(37,5 %) Generaliniame konsulate 
Čikagoje tą naktį rašiusiųjų naciona
linį diktantą buvo inžinieriai, daly
vavę mūsų susirinkime. Tai Vilma 
Jarulienė, iš Wisconsin valstijos at
vykęs inž. Ditas Adomėnas ir Aurelija 
Dobrovolskienė. 

Vasario mėnesį ALIAS Čikagos 
skyriaus valdyba kviečia visus slidi
nėjimo mėgėjus į Alpine Valley Tu
rėsime dvi išvykas — 18 d. ir 25 d. 
Keltai veikia nuo 10 vai. r. iki 5:30 
vai. v. Pasikėlimų kaina dienai — 37 
dol. Pasirinkite jums patogesnę die
ną arba atvažiuokite abu sekmadie
nius. Jei nesusitiksime trasose, pasi
matysime 1 vai. p.p. pirmo aukšto 
kavinėje. Bazės adresas: ALPINE 
VALLEY RESORT, VV2501 COUTRY 
ROAD "D", ELKHORN, WI 53121. 
Tel. 800-227-9395 arba 262-642-737, 
www.alpineval leyresor t .com Dėl 
smulkesnės informacijos skam
binkite tel. 773-450-4180. 

Aurel i ja Dobrovo lsk ienė 

„Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" pradėjo 700 dienų maratoną 
Vasario 1 d., VšĮ „Vilnius -

Europos kultūros sostinė 2009" pris
tatė savo komandą ir ambicingus pla
nus - sudominti Europą unikalia pro
grama ir moderniu požiūriu į kul
tūrą. 

„Europa iš mūsų, kaip naujos 
valstybės-narės, tikisi naujos kultū
ros patirties, originalaus požiūrio ir 
netikėtų idėjų. Mes pasiryžę jau 
birželio mėnesį pristatyti programos 
koncepciją Europos Komisijai, o per 
dvejus metus pasiekti, kad Vilniumi 
susidomėtų kuo daugiau Europos Są
jungos gyventojų ir kaimyninių vals
tybių piliečių", - pristatydama ko
mandą bei planus sakė įstaigos vyk
dančioji direktorė Rūta Vanagaitė. 

„Biuro komandoje, įsitraukus 
naujiems darbuotojams, yra 10 žmo
nių, iki šių metų pabaigos darbuotojų 
skaičių numatoma padidinti du kar
tus. Organizacijos struktūra sudary
ta atsižvelgiant į dvi strategines biu
ro veiklos kryptis: programų rengimą 
bei komunikaciją", - teigė įstaigos 
direktorė Giedrė Kabašinskienė. 

„Vilnius - Europos kultūros sos
tinė 2009" programa, pavadinta 
„CULTURE live" (KULTŪRA gyvai), 
sieks sukurti naują europinės kultū
ros patirtį, kurioje kultūra yra integ
rali šiuolaikinio gyvenimo dalis, o kul
tūros kūrėjas - kiekvienas žmogus. 
„Žodis 'live' muzikoje vartojamas, kai 
kūrinys atliekamas gyvai. Šiuo prin

cipu remsis ir 'CULTURE live' pro
grama. Sieksime išleisti kul-tūros 
kūrėjus ir vartotojus iš atskirų 'apt
varų', skatinsime juos išreikšti savo 
santykį su Europa. Kurkime, ben
draukime, prisiminkime, gyven-kime 
- tokie yra atskirų programų šaukim
ai", - sakė programų direktorė Elona 
Bajorinienė. 

„CULTURE live" programą su
darys keturios dalys: „Europos menų 
programa", „Kultūrų (at)pažinimo 
programa"; „Gyvosios istorijos pro
grama" ir „Žmonių programa". 
Programos projektai bus atrenkami 
vadovaujantis Europos Komisijos rei
kalavimais Europos kultūros sostinių 
programoms. Atranką vykdys ir pro

jektų įgyvendinimą koordinuos biuro 
programų direkcija, derindama spren
dimus su įstaigos Taryba. 

Nors Vilnius Europos kultūros 
sostine taps 2009 metais, programos 
rengėjai jau šiemet ketina pristatyti 
„Aperityvų programą" - keturis įžan
ginius projektus: „Europos kultūros 
naktis" (2007 m. birželio 23-24 d.); 
„Jan Fabre ir LT menas netikėtose 
erdvėse" (2007 m. rugsėjis); „LUX" -
šviesos festivalis tamsiausiu metų lai
ku (2007 m. lapkritis) ir „Vilniaus -
Europos kultūros sostinės Amba
sadorių suvažiavimas" ( 2007 m. 
gruodis). 

Komandos „Vilnius - Europos 
kultūros sostinė 2009" inf. 

http://www.alpinevalleyresort.com
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI 
Nuoširdžiai dėkojame 2006 m. spalio, lapkričio ir gruo

džio mėn. Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 
LF kapitalas padidėjo $50,240.90 suma! Maloniai kviečia
me visus lietuvius remti Lietuvių Fondą. Mūsų tauta -
mūsų ateitis. 

LF vadovybė 
Sutrumpinimai: atm. įn. - atminimo įnašas, vard. įn. vardinis įnašas, prog. įn. - proginis 
įnašas; pavardė po dvitaškio - aukotojas; suma po pavardės skliausteliuose - viso įnešta į LF. 

$7 Vailokaitis, Domas ir Antanina, CA ($467); 
$10 Barisa, Bart, CA($255); Janulaitis, Vytautas R, IL ($1,105); Juškaitis, George, 

CA ($10); Kizlauskas, Kazimieras ir Liolė, MI ($80); Kulikauskas, Genovaitė, 
IL ($110); Littlefield, Rasa, IL ($10); Sadonis, Emilia, NJ ($135); Šaparnis, 
Frank, MA ($120); 

$15 Maleckaitė, Vaida, IL ($75); 
$20 Bagdonas, Arvydas, IL ($60); Kalvėnas, Dalia, MI ($320); Kaimelis, Pranciškus, 

MI ($55); Kondratas, Victor, NY ($40); Mačiukevičius, Anatoliįjus ir Irena, IL 
($120); Vengianskas, Emilija B., MI ($50); Vilutis, Philomene, IL ($520); 

$25 Bagdas, Tomas, NJ ($195); Briedytė-Stonys, Dalia, MI ($1630); Keblys, Kęstu
tis A. ir Vitalija, LA ($1,050); Kolupaila, a.a. Steponas ir a.a. Janina atm. įn.: 
Kolupailaitė, Eugenija, IL ($2,050); Malėnas, Adolfina, OH ($125); Matonis, 
Kazys, AZ ($25); Meizys, Dennis ir Vaida, MD ($75); Noreikienė, Marija, CT 
($1,000); Petrauskas, Antanina, MI ($235); Railaitė, Neringa, CA ($1,040); Šal-
čiūnas, Vincas ir Ona, FL ($675); Shunt, Peter, IL ($125); Trakis Dalia pagerb. 
įn.: Wszolek, Michael ir Jane, IL ($25); Vencius, Stanislovas ir Auksė, MI ($150); 

$40 Kaunas, Dr. Ferdinandas ir Vanda, IL ($19,040); 
$50 Andriukaitis, Bronius, IL ($725); Asadauskas, Svajus, IL ($150); Balčiūnas, Dr. 

Algimantas, CA ($1,310); Daugėla, Stasė, NH ($720); Galdikas, Sofija, MA 
($1,100); Genitis, Elden, IL ($100); Girnius, Antanas, MA ($150); Grintalis, 
Algimanta*s, FL ($50); Kasniūnas, Marius, IL ($750); Kiršteinas, Raimundas, 
NY($150); Klosis, VValter, NY (1,640); Krištolaitis, Aldona M., IL ($400); 
Kudirka, Dr. Andrius, IL ($250); Kulbis, Tadas, IL ($535); Lapkus, Dr. Domas, 
IL ($50); Laukys, Eduardas ir Danutė, NY ($300); LB Hartford Apyl., CT 
($980); Maurutis, a.a. Kazimieras ir a.a. Adelė atm. įn.: Maurutytė-Raugalienė, 
Aldona, CT ($340); Mikušauskas, Kęstutis ir Milda, PA ($100); Paliulionis, 
Jurgis, IL ($50); Petraitis, Andželė, NY ($370); Rockus, Gabrielė, IL ($1,450); 
Samalis, a.a. Jonas atm. įn.: Morkevičiūtė, Rasa, MA ($170); Šimkus, Bronė, 
CA ($2,075); Stankus, Kostas, IL ($490); Surdėnas, Danutė, NJ ($250); Sutku
vienė, Ada, IN ($5,035); Wolfer, Ada ir Rudy, IL ($50); XXX ($330); 

$51 Šaulys, a.a. Prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulys, Dalia R., IL ($3,566); 
$75 Svera, Jonas ir Birutė, MI ($225); 

$100 Ambrozaitis, Dr. Kazys ir Marytė, IN ($10,230); Anonis, Vytaustas ir Danutė, 
NY ($4,100); Barbera, Eglė, IL ($100); Bartašius, Vytas ir Dana, NJ ($100); 
Bertulytė-Bray, Ina, WA (775); Burkauskas, Kun. Peter M., PA ($100); Chal-
meta, Alberto ir Kaufman, Lucina, VA ($1,500); Domanskis, Rimas prog. įn. 
(Balzeko muziejaus "Metų Žmogus" žymens): Budrys, Jūratė, IL; Draugelis, 
Arūnas ir Irena, IL ($2,630); Druseikis, a.a. Petras ir a.a. Julia atm. įn.: Dru-
seikis Algimantas, NY ($4,925); Elia, Mary E., CA ($475); Galentas, Donatas, 
FL ($100); Gečytė-Gause, Aušra, PA ($100); Germanas, Vytautas ir Liuda, IL 
($600); Gillis, Birutė Zita, MI ($1,080); Grayson, Vida, NJ ($1,375); Griškelis, 
Rimantas ir Regina, IL ($400); Jatulis, a.a. Izidorius atm. įn.: Jatulis, Mindau
gas, NY ($1,600); Jesunas, Dr. Kenneth ir Carolyn, IL ($300); Jurgutis, Jurgis 
ir Danguolė, MI ($320); Kamberos, Daiva, IL ($100); Kasinskas, Juozas ir 
Bridget, N J ($100); Kazakauskas, Carl F. ir Eve, PA ($300); Kijauskas, Simas 
vard. įn.: Kijauskas, Giedrė, OH ($100); Kisielius, Dr. Petras V ir Daiva, IL 
($200); Kriaučiūnas, Mary ($400); Laukaitis, Juozas P, MD ($850); LB Brid-
geport Apyl., CT ($300); Leparskas, Romas, MI ($1,500); Leščauskas, Antanas, 
IL ($100); Lietuvių Skautų Sąjunga ($100); Liktorius. Fred atm. įn.: Barsky, 
Jonathan, CA; Lukošiūnas, a.a. Pranas atm. įn.: Šlenys, Liudas ir Dalia, IL 
($400); Lukošiūnienė, a.a. Jadvyga atm. įn.: Šlenys, Liudas ir Dalia, IL (900); 
Meilus, Vida, FL ($325); Mileris, Dr. Paul, NE ($2,600); Momkus, Vaclovas ir 
Margarita, IL ($4,960); Muliolis, Algirdas ir Amanda, OH ($1,750); Namikas, 
Vytautas ir Alė, IL ($200); Naris, Pranas ir Gintra prog įn. (jubiliejaus pr.): 
Vaitkus, Vytas ir Aldona, IL ($100); Nenortas, Gintaras, FL ($100); Nenortas, 
Vytenis ir Birutė, CT ($100); Osmolskis, Ona, NY ($1,650); Pajaujis, a.a. Dr. 
Juozas ir a.a. Emilija atm. įn.: Anonis, Vytautas ir Danutė, NY ($1,850); Palio
nis, a.a. Tadas atm. įn.: Palionis, Gailutė, WI ($1,300); Porterfield, Kate, KS 
($200); Prackaila-Bigelis, Agnės, IL ($2,000); Puškorius, Marytė, OH ($2,300); 
Raudys, Vytas ir Marija, IL ($800); Rudaitis, Teodoras ir Ritonė, IL ($1,235); 
Šakalytė-Hamm, Jurga, PA ($100); Saulis, Dr. Vytas ir Dr. Aley, IL ($1,000); 
Šaulys, Dr. Vaclovas ($4,900); Sealey, Raphael, CA ($4,400); Siliūnas, Dr. Dona
tas ir Daina, IL ($1,630); Surdokas, Linas atm. įn.: Buivys, Justas, MD ($100); 
Sužiedėlis, Dr. Antanas, Wash. DC ($200); Tamulis, Arvydas ir Audronė, IL 
($330); Tautkus, Romas ir Aušra, NJ ($100); Trečiokas, Genovaitė, NJ 
($2,200); Urbonas, Prel. Ignas, IL ($400); Vaitys, Tomas ir Johnson Anne, WI 
($100); Valaitis, Dr. Jonas atm. įn.: Domanskis, Rimas, IL; Vasys, Dalius F , IL 
($1,150); Vitas, Dr. Robertas ir Gailė, IL ($1,400); Vitkus, Aleksas ir Danguolė, 
IL (3,500); Vitkus, Paul E., NV ($100); Vogi, Rūta, PA ($100); Žiedonis, a.a. 
Valdas atm. įn.: Žiedonis, Valdonė, OH ($250); 

$100 Kleizienė, a.a. Elžbieta atm. įn.: Kleiza, Vaclovas ir Asta, IL ($50); Kriaučiūnas, 
Romualdas, MI ($50); 

$125 Pečiūra, a.a. Jūratė atm. įn.: Memenąs, Viktoras ir Vita, MI ($25); Šimoliūnas, 
Saulius, MI ($100); 

$150 Buivys, Daina, MD ($350); Vai, Vito ir Regina, IL ($2,720); 
$200 Balanda, a.a. Mindaugas atm. įn.: Balanda, Gediminas ($400); Balzekas Family 

Foundation Ltd. ($800); Cox, Magdalyne, PA ($300); Karaškaitė, a.a. Gražina 
atm. įn.: Karaška, Maksiminas, VA (500); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA 
($500); Šlenys, a.a. Kazimieras atm. įn.: Šlenys, Liudas ir Dalia, IL ($1,200); 
Vaišnys, Rimas ir Elona, CT ($3,400); Vaitkus, Raymond ir Elke, CO ($200); 

$200 Bigelis, a.a. Vincas atm. in.: Wyeth Research - Chemical Technologies ($50); 
Esposito, Donna ir Antony, NY ($100); Rankowitz, Cyntia, CT ($50); 

$222.90 Vanagūnas, Stasys, AZ ($2,522.90); 
$225 Bergas, a.a. Elena atm. įn.: Rothermich, Donald, OH, Petrutis, Regina, OH; 
$235 Budrys, Jūratė, IL ($335); 
$245 Gogelis, a.a. Kazys atm. įn. (laidotuvių aukos): Zaparackas, Algis ir Jolanda, 

MI ($25); Udrys, Narimantas, MI ($25); Petrutis, Vytas ($20); Puškorius, Re
gina, MI ($20); Šepetienė, Vanda, MI ($20); Petronienė, Danutė, MI ($20); 
Branscomb, Tim ir Diane, MI ($60); Kasputis, Edmundas ir Rita, MI; Šepetys, 
Mantvydas, Puškorių šeima. 

$250 Budreika-Tender, a.a. Bronė atm. įn.: Tender, Lisa, MA ($5,250); Kupčinskas, 
Aidas ir Gitą, MA ($270); 

$300 Baras, a.a. Stasys atm. įn.: Siliūnas, Rimas ir Victoria, IL ($200), Nemickas, Dr. 
Rimgaudas ir Joan, IL ($100); 

Diakonu į švent intas 
Justas cTasėnas 

Atkelta iš 4 psl. prel. Bronius 
Antanaitis, mons. Alfonsas Svarins
kas, dr. kun. Andrius Narbekovas, t. 
Kazimieras Juozas Šumskas, OFM 
Cap, per 20 Panevėžio vyskupijos ku
nigų ir prieš dieną įšventintieji dia
konai bei tikinčiųjų sausakimša Pa
nevėžio katedra. 

Pamokslo metu vysk. Jonas Kau-
neckas naujiesiems diakonams lin
kėjo, nepaisant dvasinio sąstingio ir 
stiprėjančio priešiškumo sakraliems 
dalykams pasitikėti Aukščiausiojo 
pagalba ir uoliai, kantriai bei ryžtin
gai apaštalauti, panaudojant visas jė
gas, būdus ir galimybes. Vyskupas ra
gino: „Jei jūsų neįsileis pro duris, 
stenkitės patekti pro langus!" 

Vyskupas supažindino tikinčiuo
sius su pasiruošimo kunigystei pako
pomis, kalbėjo apie diakonų ištvermę, 
ilgą ir sudėtingą kelią - laipsnišką 
pasiruošimą šios dienos diakonato 
svarbioms iškilmėms - kunigystės 
pradžiai. 

Vysk. J. Kauneckas išryškino ku

nigo tikrojo vyriškumo esmę: dvasi
nė tėvystė, rūpestis silpnesniais ir 
skriaudžiamais, katalikiškų pažiūrų 
sklaida, siekiant vienybės ir darnos 
tikėjime ir kasdienybėje, gebėjimas 
nuolat ir atkakliai siekti vis aukštes
nių tikslų. Ganytojas visiems diako
nams linkėjo tapti tikrojo vyriškumo 
pavyzdžiais. 

Po šv. Mišių įšventintus diakonus 
sveikino giminaičiai, artimieji ir gau
sūs būriai tikinčiųjų. Džiugu paste
bėti, kad tik ką įšventinto diakono 
Justo Jasėno pasveikinti atvyko ir 
giminaičiai, ir bičiuliai, mokslo drau
gai, visuomeninių organizacijų atsto
vai, ne tik iš Panevėžio, bet ir kitų 
Lietuvos miestų (Vilniaus, Klaipė
dos, Šiaulių, Kauno, Utenos). 

Ši graži ir jaudinant i diakonų 
įšventinimo iškilmė - svarbi šventė 
ne tik Panevėžio bei Kaišiadorių 
vyskupijoms, Vilniaus arkivyskupijai, 
bet ir visos Lietuvos tikintiesiems. 
Greitu laiku jie papildys taip trūksta
mas kunigijos gretas mūsų tautoje. 

Kai skelbiamos aukos Lietuvių fondui, verta pr is imint i , kad pirmasis 
neseniai įsteigtam Lietuvių fondui paaukojęs stambia 10.000 doi . 
auka. buvo dr. Juozas Kazickas. Iš kairės: dr. Petras Kisielius, dr. J. 
Kazickas, dr. Antanas Razma ir dr. Kazys Ambrozaitis. 

S300 Jakas, Rimvydas ir Dalia, PA ($600); Karaška, Maksiminas, VA (2,000); 
$415 Zaparackas, a.a. Antanas atm. įn. (laidotuvių aukos): Šimoliūnas, Saulius, MI 

($100); Butkūnai, Andrius ir Alė, MI ($30); Bulota, E., MI ($25); Bublys, 
Algimantas ir Birutė, MI ($50); Kriačiūnas, Romualdas, MI ($25); Viskantas, 
Anatolius ir Victoria, MI ($20); Cernis, Kęstutis ir Izolda, MI ($25); Šonta, 
Kęstutis ir Aldona, MI ($50>, Briedytė-Stonys, Dalia, MI ($40); Orentas, 
Juozas, MI ($20); Šepetienė, Vanda, MI ($20); Kvietys, B., MI ($10); 
Dėdinas, Vilija ir Gair, Dris, IL ($500); Gliaudys, George, CA ($2,000); Jukas, 
Algis ir Dalė, MD ($500); Kontautas, Feliksas, MA (1,500); Raišys, a.a. Maria 
Nijolė atm. įn.: Vidmantas, Raišys, WA ($7,250); Scheidt, Don ir Anna, AZ 
($780); 
Vidugiris, Povilas ir Aeksandra Charitable Remainder Trust($12,970); 
Prunskis, Dr. Jonas , IL ($1,950); 
$1,000 Gedgaudas, Mindaugas ir Violeta, CA ($2,594); Jasulait is , Vytas ir Ina, 
CA ($1,000); Karaitis, Viktoria, IN ($4,100); Pakalnis, Dr. Vytautas, SC 
($3,800); Petrauskienė, Marijona atm. įn.: Blanford, Salomėja, WY($1,270); 
Pojunas ir Vasilius šeimų atm. įn.: Vasilius šeima, AZ ($2,000) 
Algio Karaičio Stipendijų Fondas: Karaitis, Victoria, MI ($15,800) 
Gedgaudas, Augis ir Rasa vard. įn.- Gedgaudas Dalius ir Laura vard įn.-
Kartavičius, Nida ir Tadas vard. įn.: Gedgaudas, Mindaugas ir Violeta, CA; 

$20,000 Rimkus, Dr. Kzimieras, IL ($22,100); 

$500 

$740 
$800 

$1,000 

$1,500 
$2,000 
$3,000 

• Įsirašykite ir įrašykite artimuosius j Lietuvio Fondo narius. 
• Pažymėkite svarbias progas Fondo Įnašais - gimimus, krikštynas, gimtadienius, 

mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus. 
• Atminimo jnašais pagerbkite mirusiuosius. 
• Rašydami testamentus, bent dalj turto palikite Lietuviu Fondui. 

L I T H U A N I A N F O U N D A T I O N , I N C . A N O T - F O R - P R O F I T 
TAX EXEMPT ILLINOIS C O R P O R A T I O N , 

Fed. I D # 3 6 - 6 1 1 8 3 1 2 
Priimame kreditines korteles 

LIETUVIŲ FONDAS - LITHUANIAN FOUNDATION, INC. 
1 4911 1 27TH ST„ LEMONT, IL 60439, USA 

Tel. 630-257-1616 Fax.630-257-1647 admin@lithfund.org 
www.lithfund.org 

mailto:admin@lithfund.org
http://www.lithfund.org
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APYLINKĖSE 

•Vasario 1 1 d . — Pasaulinė ligo
nių diena. Ligonių patepimo sakra
mentas Palaimintojo J. Matulaičio 
misijoje bus teikiamas po kiekvienų 
šv. Mišių. 

•Vasario 1 1 d . PLC didžiojoje sa
lėje, 14911 127th Street, Lemont, po 
11 vai. r. šv. Mišių Bronius Nainys su
pažindins su leidyklos „Versmė" lei
džiama knygų serija „Lietuvos vals
čiai ir miesteliai". Veiks knygų paro
dėlė. Maloniai kviečiame visus atvyk-

• Vasario 16 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave, Chi-
cago, vyks grafikės Elvyros Katali-
nos Kriaučiūnaitės parodos „Atodan
gos" atidarymas. Parodos atidaryme 
dalyvaus autorė ir jos dukra pianistė 
Gabrielė Gylytė. 

•Vasario 17 d., šeštadieni, 6 vai . 
v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont, Lietu
vos vaikų globos būrelis „Saulutė" 
organizuoja pianistės iš Vokietijos, 
tarptautinių konkursų laureatės 
Gabrielės Gylytės labdaros koncertą. 
Visus muzikos mylėtojus maloniai 
kviečiame apsilankyti jaunosios pia
nistės koncerte. 

•Vasario 17 d., šeštadienį , 8 vai . 
v. Willowbrook Grand Hali (8900 S. 
Archer Road, Willow Springs, IL) 
įvyks Irenos Starošaitės ir Žilvino 
Žvagulio koncertas. Bilietus galima 
Įsigyti: „Lietuvėlėje", „Atlantic Ex-
press Corp.", kavinėje „Bravo". Tel. 
informacijai: 630-464-5000 arba www. 
scentras.com. 

•Vasario 25 d., sekmadieni, 9 vai. 
r. Šv. Antano parapijos bažnyčioje 
Įvyks šv. Mišios, kurias kun. Kęstutis 
Trimakas aukos už Lietuvos laisvę 
žuvusius savanorius partizanus bei 
už kovingus Lietuvos žmones, išsiva
davusius iš komunizmo priespaudos. 
Tuoj po mišių parapijos salėje Įvyks 
akademinė programa. Pagrindinė 
šventės kalbėtoja — istorikė Rūta 
Kuncienė. Renginį organizuoja Cice
ro apylinkės LB valdyba ir ALTo 
Cicero skyrius. 

• Lietuvos Dukterų v isuot in is 
susirinkimas Įvyks š.m. vasario 25 d. 
2 vai. p. p. „Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Street, Chicago. Prašom nares ir vieš
nias dalyvauti. Būsite pavaišintos. 

• Lietuvos general inis konsu
latas Čikagoje kartu su Amerikos 
Lietuvių meno draugija (pirmininkė 
Nora Aušrienė) ir muzikinės renginio 
dalies režisieriumi, kompozitoriumi 
bei atlikėju Kęstučiu Stančiausku 
2007 m. kovo 3 d., šeštadienį, Pa
saulio lietuvių centre (14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439) rengia 
šventinį vakarą. Vakaro programoje: 
6 vai. v. jungtinės dailininkų darbų 
parodos Lietuvių dailės muziejuje ati

darymas. 7:30 vai. v. Lietuvių fondo 
salėje džiazo - lietuvių liaudies ir kla
sikinės muzikos - šokio koncertas. Kon
certo rėmėjai: „Atlantic Express", „Tau
ras Mortgage". Įėjimas nemokamas. 

• K o v o 4 d. po 11 vai. r. šv. Mišių 
vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos narių visuotinis metinis susi
rinkimas. 

• K o v o 10 d. 7 vai . v. Lietuvių 
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre (14911 127th. Street, Lemont 
IL 60439) vyks koncertas suaugu
siems pagal J. Erlicko dainas „Sau-
gokim savo dienas". Koncertuos ne
priklausomų aktorių t rupė - Dalia 
Mikoliūnaitė, Žilvinas Ramanauskas, 
Artūras Varnas. Tai 1 vai. 30 min. (su 
pertrauka) dainuojamosios poezijos 
stiliumi atliekama gera šiuolaikinė 
lietuviška poezija. Kviečiame pabūti 
kamerinėje aplinkoje, pasiklausyti 
dainuojamosios poezijos ir paben
drauti su aktoriais. 

v 

• Č i k a g o s l ietuvių skautai kovo 
11 d., sekmadienį, ruošia tradicinę Ka
ziuko mugę PLC naujuosiuose Jauni
mo rūmuose (Lemont). Norintys pre
kiauti mugėje gali kreiptis į Dainių 
Brazaitį tel. 708-525-2846 arba para
šyti ei. laišką adresu: boozaitis@hot-
mail.com 

• K v i e č i a m e vaikus ir tėvel ius į 
teatrą. Aktorių trupė „Teatriukas" iš 
Vilniaus kovo 11 d., 3 vai. p.p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje (5620 S. Cla
remont Ave., Chicago, IL 60636) atliks 
muzikinį spektaklį pagal J. Erlicko 
poeziją vaikams „Kad būtų linksma". 
Režisierius, dailininkas, kompozito
rius Žilvinas Ramanauskas. Vaidina 
aktoriai: Dalia Mikoliūnaitė, Žilvinas 
Ramanauskas, Artūras Varnas. Prieš 
ir po spektaklio veiks kavinė. Bilieto 
kaina - 12 dol. Bilietus galima įsigyti 
„Lietuvėlėje", „Bravo", „Smilgoje". 
Teirautis tel. 708-681-8094. 

• Č ikagos a rk ivyskup i jo s sociali
nis skyrius „Catholic Charities" siūlo 
pasinaudoti nemokama mokesčių 
pildymo tarnyba šeimoms, uždirban
čioms per metus mažiau nei 40,000 
dol. Tel. pasiteiravimui: 312-409-
1555 arba tinklalapis: www.taxassis-
tance.org 

• J a u n i m o (14-21 metų) Gavė
nios rekolekcijos Dainavoje vyks kovo 
16 - 18 dienomis. Rekolekcijas praves 
prel. Edis Putrimas ir Birutė Bub
lienė. Tel. pasiteiravimui: 248-538-
4025 arba tinklalapyje: jaunimo-
rekolekcijos@ comcast. net 

• T r e č i a d i e n i o la idos laikraščio 
numeryje, pristatant žurnalą „Lit-
huanian Heritage", įsivėlė klaida. 
Žurnalo kaina yra 4.95 dol . (ne 20 
dol. kaip parašyta laikraštyje). Per
siuntimas — 3 dol. Atsiprašome lei
dėjų ir skaitytojų. 

LB Lemonto apylinkės valdyba praneša, kad Le-
monto miestelio mero John Piazza įsakymu nuo 
2007 m. vasario 12 d. iki vasario 18 d. miestelyje skel
biama Lietuvos savaitė. Prie miestelio merijos kabės 
lietuviška trispalvė. 

Vasario 16-osios, 
Kovo 11-osios 

minėjimai 
Vasario 16-osios - Lietuvos Nepriklausomybės šventė, rengiama Amerikos 
Lietuvių Tarybos Čikagos skyriaus, vyks sekmadienį, vasario 11 d. 1 
vai. p.p. Maria gimnazijoje, Marąuette Parke. Londone nužudyto Aleksandr 
Litvinenko artimas draugas ir bendradarbis, dokumentinių filmų kūrėjas 
Andrėj Nekrasov bus vienas garbės svečių. Visuomenė kviečiama dalyvauti 
ir išgirsti asmenišką liudijimą apie Rusijos valdovų dabartinę politiką ir jų 
galimus ateities kėslus, kurie gali paveikti ir Pabaltijo kraštų ateitį. Daly
vaus žinomas žurnalų „London Financial Times" ir „Wall Steeet Journal" 
Maskvos biuro vedėjas David Satter, daugelio knygų autorius. Jis yra moks
lininkas Stanford ir Johns Hopkins universitetuose, Sąjūdžio laikais arti
mai bendradarbiavo su Lietuvos laisvės veikėjais ir pažįsta Lietuvos padėtį. 
Taip pat kalbės dr. Darius Furmonavičius iš Anglijos Bradford universiteto. 
Dalyvaus Vytauto Didžiojo Saulių rinktinė ir kitos organizacijos su vėlia
vomis. 

Cicero Lietuvių Bendruomenės valdyba ir ALTo Cicero skyrius ruošia 
Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo iškilmes. Vasario 
15 d., ketvirtadienį, 12 vai. p. prie Cicero miesto rotušės (50th Ave. ir 26th 
Street) bus iškilmingai pakelta Lietuvos vėliava. Šią ceremoniją atliks 
šaulių kuopa „Klaipėda". 

Vasario 16 d., penktadienį, 6 vai. v. Jaunimo centro valdyba visus ma
loniai kviečia į tradicinį Vasario 16-osios minėjimą, kuris vyks Jaunimo cen
t ro kavinėje. Pranešėjas Bronius Nainys kalbės tema „Tauta ir valstybė šian
dieninėje Lietuvoje". Programėlę atliks mokytojos Jolantos Banienės mo
kiniai. Šventėje dalyvaus Cook County atstovė etniniams reikalams Pat 
Michalski. Visus vaišins Moterų klubas. Automobiliai bus saugomi. 

Vasario 18 d. Brighton Park apylinkė minės Lietuvos Nepriklausomy
bės 89-ąsias metines. Mozerio salėje vyks akademinė valanda ir meninė da
lis. Pagrindinę kalbą sakys adv. Povilas Zumbakis. Koncertuos dainininkas 
Algirdas Motuzą. Kviečiame visus dalyvauti. 

Gražiai „Margučio II" parengta Bernardo Brazdžionio šimtmečio paminėjimo 
programa sutraukė daug žmonių. Laimos Apanavičienės nuotraukoje iš kairės: 
Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mokytoja Vilija Staskevičienė, 
pagrindinė popietės pranešėja, Amerikos lietuvių rašytojų sąjungos pirmininkė 
Stasė Petersonienė ir prelatas Ignas Urbonas. 

Miesto panorama 

Apsilankykite 
Art Institute 

Iki vasario 21 d. Art Institute of 
Chicago kviečia visus meno mylėtojus 
apsilankyti muziejuje. Sį mėnesį mu
ziejaus ekspozicijas galėsite apžiūrėti 
nemokamai. „Mes laukiame lankyto
jų, ypač su šeimomis", — sako vienas 
muziejaus direktorių Erin Hogan. — 
Mes turime nuostabų studijų centrą, 
kuriame ruošiamos programos vai
kams, nedidelę biblioteką. Atėjusi šei
ma tikrai turės ką veikti". Muziejus 
dirba nuo 10:30 vai. r iki 5 vai. p.p. 
pirmadieniais - trečiadieniais ir 
penktadieniais. Ketvirtadieniais mu
ziejus dirba iki 8 vai. v., o šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 10 vai. r. 
iki 5 vai. p.p. Muziejaus adresas: 111 
Michigan Ave., Chicago; tel. 312-443-

3600; tinklalapis: www.artic.edu. 
Pasinaudokite proga nemokamai ap
lankyti muziejų. 

Mėgstantiems klasikinę 
muziką 

Mėgstate styginių muzikos ins
trumentų muziką? Siūlome vasario 
18 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. apsi
lankyti Buntrock Hali at Simphony 
Center, kur galėsite pasiklausyti kaip 
griežia „The Vermeer Quartet" . 
Išgirsite kvarteto atliekamus Haydn, 
Bridge, Dvorak kūrinius. Kvartetas 
susikūrė 1969 m. ir yra pabuvojęs vi
so pasaulio garsiausiose scenose. Bi
lietų kaina — 28-100 dol. Juos galite 
įsigyti Symphony Center Box Office, 
220 S. Michigan Ave., Chicago arba 
užsisakyti tel. 312-294-3000 

http://scentras.com
http://mail.com
http://www.taxassis-
http://tance.org
http://www.artic.edu

