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Kontroversiškojo kardinolo 
likimas - popiežiaus rankose 

Kardinolas Edward Egan aukoja mišias S. Patrick katedroje 

Čikaga, balandžio 3 d. („Drau
go" info.) — Tuo metu, kai viso pa
saulio krikščionys šventė Palmių sek
madienį. Lietuvoje vadinamą Verbo

mis, pagrindinėje New York katalikų 
šventovėje - St. Patrick katedroje -
mišias aukojęs kardinolas Edward 
Egan greičiausiai galvojo ne tik apie 

prasidedančią Šventąją Savaitę. 
Pirmadienį kontroversiškajam 

New York kardinolui E. Egan sukako 
75-eri. Pagal Katalikų Bažnyčios ka
nonus, tai metas, kai kardinolai pri
valo įteikti popiežiui savanoriško at
sistatydinimo raštus. 

Po to jų likimas atiduodamas į 
Šventojo Tėvo rankas. 

Teigiama, kad dabartinis popie
žius Bedediktas XVI yra neprogno
zuojamas, kai kalbama apie sprendi
mus dėl kardinolų atsistatydinimo. 
Neseniai jis atsistatydinti leido To
ronto bei Dalias kardinolams, tačiau 
nesutiko su Hong Kongo arkidiecezi-
jos vadovo Joseph Zen pasitrauki
mu, nors pastarasis ir labai prašė lei
dimo pasitraukti, mat norėjo susi
telkti ties kova dėl religijos laisvės 
Kinijoje. 

E. Egan pasitraukimo su nekan
trumu ir viltimi laukia New York lie
tuviai, neseniai praradę SoHo rajone 
esančią Nukelta į 6 psl. 

V. Landsbergis: A. Brazauskas sugrįš 
Vilnius, balandžio 3 d. (Alfa.lt/ 

LRT) — Socialdemokratai žūtbūt sie
kia išlaikyti dabartinę Valstybės sau
gumo departamento vadovybę, ne
paisant to, kad Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitetas Sau
gumo veikloje atrado neleistinų spra
gų, teigė Europos Parlamento narys 
Vytautas Landsbergis. Jis taip pat 
prognozuoja, kad Socialdemokratų 
partijos pirmininkas Algirdas Bra
zauskas gali grįžti į valdžią. 

„Prognozuočiau, kad Algirdas 
Brazauskas darkart grįžta į valdžią. 
Manau, kad jis yra apsisprendęs imti 
vadžias į savo rankas: toliau va
dovauti partijai, o galbūt ir reorgani
zuotai Vyriausybei", - svarstė V 
Landsbergis. 

Paklaustas, ar socialdemokratų 
iškelta pirmalaikių Seimo rinkimų 
idėja yra tik politinis manevras, ar 
siekis spręsti valstybės problemas, V 
Landsbergis teigė manąs, jog tokie 

žingsniai ir kalbos dar labiau komp
likuoja politinę padėtį šalyje. 

„Nelabai suprantu, kodėl val
dančioji partija sąmoningai kompli
kuoja padėtį Lietuvoje, kuri ir taip 
pakankamai komplikuota. Man tai 
keista ir nepriimtina. Reikia atsieti šį 
socialdemokratų manevrą nuo nepa
grįstų motyvų kaip kad neva Tėvynės 
sąjunga priešinasi naujos atominės 
elektrinės statybai. Juk Tėvynės są
junga buvo Nukelta į 6 psl. 

Siame 
numeryje: j 

• Skautybės kelias. 
•Laikraštj rašo visi. 
•Gavėnios skaitiniai (VI). 
•„Draugo" lietuviukai: 
Pavasaris K. Donelaičio 
lituanistinėje mokykloje. 
•Geriausios vaikų ir 
paauglių knygos. 
•Kelionė j Jeruzalę (I). 
•Fotoreportažas iš dviejų 
lietuviškų parodų. 
•V Stroliai iškeliavus. 
•Opera „Uliso sugrįži
mas" ir E. Seilius. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.59 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Lietuva sugebėjo pasiimti t ik 
trečdalį ES paramos 

Vilnius, balandžio 3 d. (BNS) — 
Lietuva kol kas nesugeba pasiimti vi
sų jai siūlomų pinigų iš Europos Są
jungos (ES) biudžeto. 

2004-2006 metais Lietuvai skir
ta daugiau nei 6 mlrd. litų paramos 
kartu su finansavimu iš Lietuvos 
biudžeto. Iki šių metų kovo šalis su
gebėjo panaudoti tik trečdalį šios su
mos, rašo „Lietuvos rytas". 

Sunkiausiai sekasi panaudoti 
švietimui, žmogiškųjų išteklių plė
trai, aplinkosaugai skirtą paramą. 

Darbo jėgai ugdyti skirta 225,7 
mln. litų paramos, o panaudota vos 
11 proc. Tokia pati lėšų dalis panau
dota ir iš darbo rinkos bei socialinių 
paslaugų infrastruktūros plėtrai 
skirtos paramos. 

Iš 548 mln. litų paramos, už ku
rią atsakinga Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, panaudota vos 15 
proc. lėšų. 

Dalis ES paramos aplenks Lietuvą 

Ne ką geriau naudojamos ir lė
šos, skirtos žmogiškiesiems ištek
liams mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje. Iki kovo spėta panaudoti vos 
12 proc. paramos. 

DRAUGAS 
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Vokietijai kelia 
nerimą 
Lietuvos siekiai 

Vilnius, balandžio 3 d. (BNS) — 
Vokietija ieško kompromiso su totali
tarinio režimo vykdytų nusikaltimų 
neigimą kriminalizuoti norinčia Lie
tuva. 

Apie tai Lietuvos teisingumo mi
nistras Petras Baguška antradienį 
telefonu kalbėjosi su Vokietijos tei
singumo ministre Brigitte Zypries. 

Kaip praneša Teisingumo minis
terija, Vokietija susirūpinusi siūlymu 
į Europos Sąjungos Tarybos pamati
nį sprendimą dėl kovos su rasizmu ir 
ksenofobija kaip nusikaltimą įtrauk
ti ir totalitarinio režimo vykdytų nu
sikaltimų neigimą ar menkinimą. 

Vokietijos atstovės teigimu, toks 
siūlymas yra nepriimtinas 20-čiai ES 
valstybių, todėl ji prašo Lietuvą dar 
kartą persvarstyti savo poziciją ieš
kant kompromiso, kad šis sprendi
mas būtų priimtas balandžio 19 d. 
vyksiančiame Teisingumo ir vidaus 
reikalų tarybos posėdyje. 

Lietuvos teisingumo ministras 
priminė, kad Lietuvos Seimo pozicija 
pateikto pasiūlymo atžvilgiu nepasi
keitė ir išlieka principinga, tačiau su
tiko su Vokietijos kolege, jog abipu
siai naudingo sprendimo šiuo klausi
mu ieškoti būtina. 

Lietuva tikisi į baustinų veikų 
sąrašą įtraukti vadinamuosius stali
ninius ir kitų totalitarinių režimų 
nusikaltimus. Baustinų veiklų sąra
šą siūloma papildyti gyventojų de
portacijų, represijų, okupacinio reži
mo baudžiamosios politikos neigimu. 
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XS& SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 

^ Oriand Park, IL 60462 
Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

PATVIRTINTA NAUJA 
VYDŪNO FONDO VALDYBA 

„Skautybės kelio" redakcija 
sveikina visus skaitytojus, rėmėjus 

ir „Draugo administracija 
su artėjančiomis šv. Velykomis. 

Čikagos „Aušros vartų/Kernavės" tunto sesės 
sveikina visus rėmėjus, 

„Draugo" administraciją, tėvelius 
su artėjančiomis šv. Velykomis. 

...^•jymAmmmxm»mmM,-JMMmimm>yMmim 

,MES - SKAUTYBĖS PAŽIBA!" 
Kas mes esam, ko mes siekiam ir kaip mes tai pasieksime 
LSS Seserijos ir Brolijos vyres

niųjų skautų skyriai kviečia visas 
visateises vyresnes skautes, gintares, 
skautus vyčius ir jūrų būdžius į nuos
tabų suvažiavimą, kuris įvyks Dai
navoje, 2007 m. paskutini balan
džio savaitgali, 27-29 d. 

Penktadienio vakare žadame 
ruošti priėmimo „pizza (atvežtą iš 
Čikagos) party"! Ruošiame smagius 
susipažinimo žaidimus ir laukiame 
visų suvažiuojančių. Tą vakarą su-
siskirstysime į skiltis ir po to prasis-
dės bendradarbiavimas tarp naujai 
sukurtų pažinčių. Pasiruoškite ypa
tingam kūrybingumui. 

Šeštadienį žadame diskutuoti 
ypač realia ir svarbia tema šiandie
niniam mūsų skautiškame gyveni
me: „Ar skautavimas tikrai asmeny
bės ugdymas?" 

Taip pat žadame ir praleisti laiko 
vadovų įgūdžių lavinimui (team buil-
ding). Tikimės, kad oras bus palan
kus ir galėsime pasidžiaugti gražioje 
Dainavos gamtoje. 

Paskutinė dienos tema irgi labai 
įdomi: kodėl egzistuoja skyriai? Kai 

kuriose vietovėse stipriai veikia jūrų 
skautų skyrius ir yra pasiūlymų vėl 
įsteigti oro skautų skyrius. Ar sky
riai reikalingi? Ar organizacija yra 
stipresnė su skyriais? Ar turime 
bereikalingas tarp skyrių varžybas? 

Vakarinė programa: „Skautybės 
pažibos!" Detalės bus paskelbtos vė
liau. 

Deja, jau sekmadienį per pietus 
oficialiai užsibaigs programa. Bet, 
prieš išsiskirstant, norėsime išna
grinėti mūsų suvažiavimo rezultatus 
ir įteikti premijas laimėtojams. 

Primename, kad visas registra
cijos formas ir tolimesnę informaciją 
galima rasti www.skautai.net. Taip 
pat galite su klausimais ir pageidavi
mais skambinti sesei Alvidai: 708-
839-9844, arba broliui Ričardui: 708-
839-4438. Prašau nedelskite ir 
užsiregistruokite kuo greičiau. Re-
gistracija vyks tik iki balandžio 
7 d. 

Iki malonaus pasimatymo! 
Vis budim! 

sesė Alvida ir brolis Ričardas 
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„Auiros Vartų/Kernavės" tunto skautės Čikagos lietuvių skautų Kaziuko 
mugėje. 

Vytenio Lietuvninko nuotr. j 

Vydūno fondo tarybos posėdy
je, įvykusiame 2007 m. kovo 24 d. 
VF/ASS būstinėje Lemont, IL buvo 
patvirtinta nauja VF valdyba. Ta
rybos pirmininkas Leonas Maskaliū-
nas pristatė valdybos pirmininką 
prof. SL Vytautą J. Černių, pasidžiau
gė jo skautiška ir akademine veikla 
bei supažindino su svarbesniais biog
rafiniais bruožais. 

Skautiška veikla: fil. Vytautas 
Černius pradėjo skautauti 1933 me
tais Mažeikiuose. 1934 m. stovykloje 
prie laužo susipažino su vyriausiu 
skautininku pulkininku Šarausku. 
Nuo 1940 m. buvo skautas, paskilti-
ninkas. 1946 m. - skautas Vytis 
(Montgomery Camp, Durverde, Vo
kietijoje), 1946-1947 m. Pabaltijo 
universitete, Pinneberge, Vokietijoje 
Korp! Vytis senjoras, 1952-1953 
draugininkas, stovyklos viršininkas 
Bostone. 1953-1959 m. Čikagoje 
draugininkas, Korp! Vytis junjorų 
tėvūnas, ASS žiemos stovyklų ir 
Rako ūkio stovyklos pradininkas, 
„Mūsų Vytis" redakcijos narys, LSS 
Garbės gynėjas, skautininkas. 

Akademinė-veikla: fil. Vytautas 
Černius savo studijas pradėjo Pa
baltijo universitete Pinneberge. 1966 
metais baigė University of Chicago, 
įgijo Ph.D. laipsnį mokyklinės psi
chologijos srityje. 1957-1962 m. mo
kytojavo, buvo skyriaus vedėjas 
University of Chicago Laboratory 
School. 1962-1966 m. dirbo kaip mo
kyklinis psichologas mokyklose. 19-
67-1996 m. profesoriavo Temple Uni
versity Edukacijos kolegijoje. Buvo 
katedros vedėjas, kolegijos Interna
tional Education direktorius. Vado
vavo įvairiems projektams, vedė kur
sus Nigerijoje (Unesco/Temple Uni
versity), JAY Austrijoje, Vokietijoje. 
Nuo 1996 m. profesorius - emeritus. 
Nuo 1991 m. kasmet veda kursus 
VDU Kaune, VDU Pedagoginio cen
tro direktorius, vėliau Švietimo stu
dijų centro direktorius. 

Kiti valdybos nariai: 
Pirmininko pavaduotoja: Jūratė 

Variakojienė - filisterė, vyr. skau
tininke, draugininke, tunto adjutan
te, ilgametė VF valdybos pirmininko 
pavaduotoja, prof. laipsnis - B.S. (far
macija). 

Sekretorė: Vida Brazaitytė - filis
terė, skautininke, lituanistinės mo
kyklos ir tautinių šokių mokytoja, ėjo 

2007 m. vasaros 
stovyklų kalendorius 

Liepos 15 - 22 d.: 

„Gintaro vadovių mokykla" 

ir „Ąžuolo" mokykla — 

Rako stovykloje, Custer, MI. 

Liepos 22 - rugpjūčio 4 d.: 

Vidurio rajono stovykla -

Rako stovykloje, Custer, MI. 

Daugiau informacijos apie 
stovyklas bus pateikta vėliau. 

Jei norite, kad JŪSŲ skautiškos 
/ašaros stovyklos datos būtų 

paskelbtos, prašome siųsti datas 
sesei Aušrai: 

ausra67@sbcglobal.net. 

sekretorės pareigas įvairiose organi
zacijose, VF sekretorė, prof. laipsnis 
- B.S. (biologija). 

Iždininkas: Arūnas Draugelis -
skautas, filisteris, ASS narys, baigęs 
Gilvelio kursus, „Aušros" non-profit 
organizacijos pirmininkas, privačios 
bendrovės savininkas (Inc.), 13 metų 
prižiūrėjo bendrovės finansus. Profe
sinis laipsnis - Doctor of Public He
alth. 

Narys ypatingoms užduotims: 
Leopold von Braun - filisteris, dau
gelį metų buvęs VF valdybose, 
narys ypatingiems reikalams. Profe
sinis laipsnis - M.S. (fizika). 

Narys techninei komunikacijai: 
Algirdas Marchertas - filisteris, 
skautas, dirbo Argonne National la
boratorijoje ir Northern Illinois uni
versitete. Profesinis laipsnis - Ph. D. 
(taikomoji mechanika), NIU profeso
rius - emeritus, KTU garbės dak
taras. 

Patarėjas: Vytautas Mikūnas -
vyr. skautininkas, filisteris, vienas iš 
VF kūrėjų, ilgametis VF valdybos 
pirmininkas, ekonomistas. 

Vydūno fondo valdyba vadovau
sis prisiimtais valdybos (Executive 
Board) bei tarybos priimtais pot
varkiais (BY Laws). 

Vydūno fondo informacija 
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JAV 
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje r 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 Lietuva: 

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

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

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

Metams $68.00 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

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

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
redakcija@draugas.org 

rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

administracija9draugas.org 
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Nors priklausau jaunesnei žmonių kartai, skirtingai nuo daugelio, ir 
ypač jaunesnių už mane, tebesu prisirišusi prie laikraščio, prie 
rankose šiugždančių jo lapų. Tiesa, pastebiu, jog internetas užka

riauja vis didesnę ir didesnę mano kasdienybės dalį, vis dėlto, jei tik yra 
galimybė, visada verčiau renkuosi tikrąjį senąjį laikraštį. Arba knygą. 

Sunku pasakyti, kada įnikau į skaitymą. Tačiau tikrai žinau, jog 
knygų ir laikraščių, užsakytų asmeniškai kiekvienam šeimos nariui, mūsų 
namuose niekada netrūko. Mama skaitė moterims skirtą žurnalą, brolis 
nepraleisdavo neperskaitęs nė vieno sporto laikraščio puslapio, tėtis do
mėjosi politika ir istorija. Na, o man, pačiai mažiausiajai, tekdavo vaikams 
ir paaugliams skirta lektūra. 

Maža to, net ir vasaros metu, išvažiavusi iš Vilniaus trims mėnesiams 
atostogauti pas močiutę į Dzūkiją, nepraeidavo nė diena ir aš jau belsda-
vausi į vasaros metu ne taip dažnai atidarytą miestelio biblioteką. Namo 
grįždavau laiminga, paprastai nešina ne mažiau kaip penkiomis knygo
mis. Po poros savaičių ir vėl lėkdavau miestelio pagrindinės gatvės, ku
rioje buvo įsikūrusi biblioteka, link. Kartais, jei nespėdavau visų jų per
skaityti, kelionė į biblioteką kiek prailgdavo — eidavau akis įbedusi ne į 
kelią, o į nebaigtą skaityti knygą. Tokiu mano polinkiu į knygas ypač 
džiaugėsi tėtis. Ne kartą garsiai yra prasitaręs, jog norėtų mane matyti 
rašytoją. 

Kiek prisimenu, tėtis visada buvo įnikęs į istorines knygas. Močiutei 
patikdavo skaityti kelionių knygas, ypač apie Indiją ir Afriką. Ir dar pagel
tusiais laikraščiais apvilktas knygas, kurių svetima ar net gero ir artimo 
kaimyno akis negalėjo matyti. Man patiko skaityti daug ką. Skonis kny
goms keitėsi kar tu su amžiumi. Pirmiausia perskaičiau visas pasakų kny
gas, jų buvo visa galybė, mat tėtis kažkodėl buvo nusprendęs visas jas 
sąžiningai kolekcionuoti. Tada perėjau prie lietuviškos klasikos, pa
auglystėje akių ati traukti negalėjau nuo detektyvinių istorijų. Gal todėl, 
atėjus laikui apsispręsti, ką studijuoti, pasirinkau lietuvių kalbą ir lite
ratūrą. Taip baigiau bakalauro studijas Vilniaus pedagoginiame univer
sitete. Bet to neužteko, panorau — dabar jau vien tik literatūros teorijos 
studijas — gilinti toliau magistro programoje toje pačioje alma mater. 

Sakoma, jog kai kurie žmonės studentais palieka visą savo gyvenimą. 
Paragavus akademinio gyvenimo, sunku buvo sustoti — neatsispyriau 
prof. Violetos Kelertienės, Illinois universiteto Čikagoje PLB Lituanis
tikos katedros vedėjos, pasiūlymui atvažiuoti studijuoti doktorantūros 
programoje. Entuziazmo ir energijos naujoje aplinkoje man iš tiesų ne
trūko. Šešeri metai gal ir nepraėjo kaip viena diena, vis dėlto neužtruko 
prabėgti. Nors gudruolė atmintis ir nenori to pripažinti, paskutinieji dveji 
metai Illinois universitete buvo su pasišokinėjimais: rašiau disertaciją, o 
šalia, lyg kokį priešnuodį nuo pernelyg įtempto skaitymo, vaidinau teatre. 

Gyvendama Amerikoje, iš dalies mokiausi i save pažiūrėti kaip i kitą. 
svetimą svetimoje kultūroje. Tokios perspektyvos neatsisakiau ir rašy
dama disertaciją, kurią pavadinau „Kitas lietuvių literatūroje". Rūpėjo 
pasiaiškinti, kaip į šalia gyvenusias ir tebegyvenančias etnines grupes, to
kias kaip lenkai, rusai, čigonai ir žydai, žiūrėjo lietuviai ir kokius Įvaiz
džius jiems suteikė savojoje literatūroje. Kol kas mano disertaciją skaitė 
tik keletas žmonių, tačiau tikiu, jog ji dar sulauks savojo skaitytojo. 

Kai dėsčiau savo studentams universitete, paprastai pirmąją pamoką 
pradėdavau nuo dešimties įsitikinimų ar tiksliau — stereotipų apie tai, ką 
lietuviai galvoja apie save. Vienas iš jų buvo tas, kad lietuviai tiki ir tikisi, 
jog visą gyvenimą jie dirbs vieną ir tą patį darbą. Žinoma, taip buvo galvo
jama anksčiau. Atkurta nepriklausomybė Lietuvoje atkūrė ir darbo pasi
rinkimo laisvę, o tuo pačiu ir jo nepastovumą. Aš, skirtingai nuo savo 
tėvų, tokią galimybę įvertinau teigiamai, man tai buvo panašiau į kelionę, 
nei rūpestį ar nerimą dėl rytojaus. Dar studijų metais susižavėjusi rene
sansinio žmogaus idėja, jo troškimu, tikėjimu ir galėjimu pažinti visą jį 
supantį matomą ir nematomą pasaulį, naujus vingius ir posūkius savo 
gyvenime išmokau priimti kaip dar vieną iššūkį, siekiant nepasotinamo 
pažinimo. 

Teatras mane išmokė nemažai gerų dalykų ir pamokų. Viena jų — 
kad spektaklis ir jo sukūrimas yra bendras visų reikalas ir darbas, o spor
to kalba kalbant, jog tai yra komandinis žaidimas. Ta pati taisyklė galioja 
ir leidžiant laikraštį. Jo sėkmę lemia ne vieno atskiro žmogaus, o visų, ku
rie rašo, maketuoja, renka, kalbina, taiso, klausia, pataria ir — kritikuo
ja, darbas. 

Laikraštį rašo visi: dirbantys redakcijoje bei administracijoje ir, žino
ma, skaitytojai. Koks jis bus šiandien, rytoj ir ateity — priklausys nuo 
mūsų. 

Remkite ir platinkite kataliki ką spaudą „ D R A U G A S 
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Redaktorė Laima Apanavičienė 

Pavasariškos nuotaikos Kristijono 
Donelaičio lituanistinėje mokyklėlėje 

Kovo 24 dieną, Kristijono Done
laičio lituanistinėje mokyklėlėje, Wa-
shington, DC, apsilankė ne vienas, 
net du svečiai. Viešnia Ada Vodopo-
laitė pamokė mažuosius mokinukus 
marginti margučius, naudojant vaš
ką. Devynmetis Perkūnas po užsi
ėmimo sakė: „Man labai smagu da
žyti kiaušinius, nes tai dalis lietuviš
kos kultūros, tai atėję iš mūsų pra
eities". Smagu, jog net ir mokinukai 

supranta lietuviškos kultūros svarbą. 
O mokytojoms, susirinkusioms į dar
bo kambarį, buvo labai smagu matyti 
mūsų jaunąją kartą triūsiančią prie 
savo „kūrinių". Ypatingu kūrybingu
mu ir kruopštumu pasižymėjo mūsų 
mokyklos „Bajorų" klasė — mokyk
los vyriausieji. Žiūrint į margaspal
vius kiaušinukus net mintis nekilo, 
jog tai ne profesionalų darbas. Mo
kyklos vardu norėčiau padėkoti A. 

„Teatriukas" svečiuojasi K. Donelaičio lituanistinėje mokykloje VVashing-
ton, DC. 

Lietuvoje išrinktos geriausios 
vaikų ir paauglių knygos 

H. Ch. Anderseno gimimo dieną, 
balandžio 2 d., visame pasaulyje 
švenčiama Tarptautinė vaikų knygos 
diena. Ta proga Tarptautinės vaikų ir 
jaunimo literatūros asociacijos 
(IBBY) Lietuvos skyrius jau penkio
liktą kartą teikia apdovanojimus už 
geriausias ir reikšmingiausias metų 
vaikų bei paauglių knygas. 

Nacionaliniame dramos teatre 
buvo iškilmingai apdovanoti iškiliau
sių 2006 m. vaikų bei paauglių kū
rinių autoriai. Autoritetingos komisi
jos, analizavusios ir vertinusios kelias 
dešimtis originalių ir verstinių vaikų 
bei paauglių knygų, apdovanojimus 
skyrė 9 kategorijose. 

Martyno Vamiiatčio knyga ..Akivarų 
tiltas" tapo metų poezijos knyga. 

Geriausia 2006 m. vaikų bei pa
auglių knyga pripažinta Vytautės Ži
linskaitės „Kintas". 

Metų poezijos knyga tapo 
Martyno Vainilaičio „Akivarų tiltas". 

Mažiausiems skaitytojams ge
riausia knyga — Pauliaus Juodišiaus 
„Amarėlio pyragas". 

Reikšmingiausias ir meniškiau
sias metų vertimas vaikams — Vilta-
rės Urbaitės išverstos Sinikkos ir 
Tiinos Nopolų knygos „Šiaudinuke ir 
Veltinukė" ir „Šiaudinuke, Veltinukė 
ir Litu venų padauža", o paaugliams 
— Indrės Klimkaitės išversta Juttos 
Richter knyga „Lydekos vasara". 

Gražiausios metų knygos vardo 
nusipelnė — Jūratės Račinskaitės 
iliustruota Ramutės Skučaitės knyga 
„Aš esu — kas?". 

Meniškiausiai iliustruota knyga 
paaugliams pripažinta - Eglės 
Kuckaitės nespalvotai iliustruota 
Juttos Richter apysaka „Lydekos 
vasara". 

Vaikų bei paauglių literatūros 
debiutas — Justino Žilinsko knyga 
„Gugis — girių kaukas ir žmonių 
draugas". O reikšmingiausia Vaikų 
literatūros tyrinėjimų bei sklaidos 
knyga — Gintarės Adomaitytės 
„Gražuolės vaikai". 

Laureatams įteikti diplomai ir 
simbolinės premijos, kurių dydis skir
tingose kategorijose — nuo 300 iki 
1,200 Lt. 

Pagal LRT ir Bernardinai.lt 

Vodopolaitei bei Gintai Remeikytei-
Gedo už nuostabią patirtį ir smagiai 
praleistą laiką. 

Visoms klasėms pabandžius savo 
gabumus dažymo vašku srityje, visi 
sugužėjome į salę spektakliui. Vieš-
nagėn į Washington, DC, atvyko pro
fesionalių, nepriklausomų aktorių 
trio iš Paupio — „Teatriukas". 

„Teatriukas" buvo įkurtas 1998 
m. trijų draugų bendraminčių: Dalios 
Mikoliūnaitės, Žilvino Ramanausko 
ir Artūro Varno pastangomis. Anot 
Dalios Mikoliūnaitės, kelionė į Ame
riką jiems buvo pirmoji, „Teatriukas" 
čia dar niekada nesisvečiavo. Tačiau 
„Teatriukas" tikrai ne „šviežias" 
teatrinio pasaulio narys. Si trupė yra 
ne tik Tarptautinės teatrų vaikams 
bei jaunimui organizacijos ASSITEJ 
narė. Su spektakliais ši trupė yra ap
važiavusi visą Lietuvą net keletą kar
tų ir — anot jų pačių internetinio pus
lapio — „yra užlipę į sceną daugiau 
nei tūkstantį kartų!" 

(www.teatriukas.lt) 
„Teatriuko" spektaklis pasakojo 

apie Ramanausko lakią vaizduotę — 
jis būdamas kambaryje niekuomet 
nenuobodžiaudavo ir vis prisigalvo
davo kokių nors išdaigų. Dainomis, 
spalvomis ir šypsenomis „Teatriuko" 
aktoriai įtraukė publiką į savo vaiz
duotės pasaulį. Buvo linksma ne tik 
mažiesiems žiūrovams, bekrykštau-

K. Donelaičio lituanistinės mokyklos 
VVashington. DC, mokytoja Aistė 
Mackevičiūtė 

jantiems savo kėdėse, bet ir jų tėve
liams. 

Visos mokyklos vardu norėčiau 
padėkoti mokyklos direktorei Ilonai 
Verbušaitienei, Lietuvos ambasadai 
Washington, DC, „Teatriuko" akto
riams bei visiems prisidėjusiems prie 
tokio smagaus renginio. 

Jeigu kada nors ir pas jus atvyks 
„Teatriukas" — būtinai apsilanky
kite. Pažadu, tikrai nenusiminsit! 

Aistė Mackevičiūtė 

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vyko margučiu marginimo pamo
ka, kurią vedė dailininkės: Rasa ibianskienė ir Virginija Morison. Šioje 
pamokoje dalyvavo ne tik suaugusieji, bet ir vaikai. Kiaušinius mar
gino ir mažieji pamokos dalyviai Simona Bilevičius i r Andrius Da
lą kuras. Ritos Janz nuotrauka 

Mieli vaikai, 
dar galite atsiųsti rašinėlius konkursui 

„Šalis ta — Lietuva vadinas" 
Redakcija jau gavo Jūsų rašytų rašinėlių ir eilėraščių konkurso tema. 

įdomu tai, kad mums parašė net iš Lietuvos. Pasirodo, Simas Jašiūnas 
svečiavosi pas močiutę Los Angeles ir, perskaitęs apie konkursą, atsiun
tė eilėraštį. 

Sveikiname Jus visus su artėjančiomis Velykomis, o po švenčių 
komisija kibs i darbą — skaitysime Jūsų darbus. Tad paskubėkite ir dar 
parašykite mums. Labai laukiame. 

Redaktorė 

http://Bernardinai.lt
http://www.teatriukas.lt
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SKAUTYBES KELIAS 
Skautiškas ačiū 

Jau praėjo tradicinė Čikagos 
lietuvių skautų tuntų Kaziuko mugė. 
Norėčiau padėkoti visiems, kurie 
apsilankė ir parėmė mūsų skautišką 
veiklą. Norėčiau padėkoti „Aušros 
Vartų/Kernavės" tunto vyr. skaučių 
būreliams, paukštytėms, skautėms, 
prityrusioms skautėms ir vadovėms, 
kurios daug dirbo, ruošdamos rank
darbius bei atlikdamos kitus darbus, 
kad Kaziuko mugė būtų pelninga 
mūsų tuntui. Su uždirbtu pelnu gali
me toliau tęsti mūsų lietuvišką skau-

tavimo veiklą. 
Norėčiau padėkoti tėveliams, 

kurie prisidėjo prie įvairių mugės 
darbų - dirbant valgykloje, kavinėje 
ir vaikų žaidimų kambaryje. Tėve
liams dar nuoširdus skautiškas ačiū, 
kad leidžiate savo dukreles skautauti 
su mumis ir tęsti lietuvišką skau-
tavimą. 

Dabar mugės darbai praėjo. 
Artėja šiltos ir saulėtos dienos. Artėja 
vasara. Jau pradėjome ruoštis va
saros stovyklai, kuri įvyks nuo iepos 

Paukštytės prie savo darbų Kaziuko mugėje (iš kairės): Vasara Kulbiūtė, 
Lina Lietuvninkaitė ir Gintarė Daulytė. 

22 d. iki rugpjūčio 4 d., Rako miš
kuose, Michigan valstijoje. 

Šių metų „Aušros Vartų/Kerna
vės" tunto pastovyklės viršininkė: 
vyr. sk. vsl. t.n. Rasa Milo. Sesė Rasa 
jau daug metų stovyklauja šiuose 
miškuose. Sesės jau sesę Rasą pažįs
ta. Sesė Rasa daugelį metų dirbo 
stovyklos „waterfront director" -
vandens sarge. Ji yra Lemonto „Sau
lučių" draugovės draugininke, jauna, 
pilna energijos ir turinti nuostabių, 
įdomių minčių artėjančiai stovyklai. 
Ji visados šypsosi ir visiems draugiš
ka. Tikrai nuostabi vadovė. Man 
didelė garbė turėti ją vadove. Regis-

„Aušros Vartų/Kernavės" tunto, „Kazytės kampelio" darbuotojos. tracijos anketos tuoj bus išsiun-
Vytenio Lietuvninko nuotraukos. čiamos. Raginu tėvelius siųsti savo 

dukreles į vasaros stovyklą. 
Š.m. balandžio 28 d. Pasaulio 

lietuvių centre, Lemonte, vyks tunto 
sueiga. Pradžia - 2 v.p.p. Sesės daly
vauja sueigoje iškilmingomis unifor
momis. Šioje sueigoje galėsite įsi
gyti/užsisakyti tunto marškinėlius. 

Turint klausimų, prašau man 
skambinti: (708)349-8432 arba elek-

0 

troniniu paštu: 
ausra67@sbcglobal.net. 
Dar kartą labai dėkoju visiems. 

Budžiu 

ps. Aušra Jasaitytė-Petry 
„Aušros Vartų/Kernavės" tunto 

tuntininkė 

Šį kartą skaitytojams siūlome LDK maršalkos 
Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio (1549— 
1616) dienoraštį apie jo kelionę po Palestiną, Siriją, 
Egiptą, Kretą, Apeninų pusiasalį. 

Daugiau kaip prieš 400 metų (1582—1584 m.) 
M. K. Radvila Našlaitėlis iš Lietuvos lankėsi 
tolimose Artimųjų Rytų ir Siaurės Afrikos žemėse. 
Nuo didžiosios Cheopso piramidės pasižvalgęs po 
senųjų civilizacijų pasaulį, grįžo namo i gimtąjį 
Nesvyžių, kur parašė savo garsiąją knygą „Kelionė 
į Jeruzalę". 

Specifinė europiečių kelionių rūšis — tikin
čiųjų išvykos į šventąsias vietas, tarp jų ir į va

dinamąją Šventąją Žemę. Tokios kelionės buvo at
liekamos jau pirmaisiais krikščionybės paplitimo 
amžiais bei šio tūkstantmečio pradžioje. Tikin
čiuosius, lankančius vietas, susijusias su krikščio
nybės atsiradimu ir jos relikvijomis, imta vadinti 
piligrimais. 

XVI a. pab. Europos visuomenės jau nebestebi
no piligrimų kelionės. Greičiau atvirkščiai —jos 
jau buvo tapusios savotiška tradicija, ritualu, Kata
likų Bažnyčios ir popiežiaus remiamu bei propa
guojamu. Susiklostė ir funkcionavo šventųjų krikš
čioniškų vietų lankymo musulmoniškos Turkijos val
domose teritorijose mechanizmas. Žinomi ir skaito
mi buvo piligrimų kelionių į Šventąją Žemę aprašy
mai, vadinamieji itinerarijai. Pirmasis toks va
dovas. „Itinerarium Burdigalense...", skirtas piligri
mams, vykstantiems į Jeruzalę, pasirodė dar IV a. 

Piligrimų keliones galima vertinti įvairiai. Toli 
gražu ne visos jos praturtino dvasinį viduramžių 
Europos gyvenimą. Daugelis piligrimų, nepalikę jo
kių savo kelionių aprašymų, taip ir liko mažai kam 
žinomi maldininkai. Ne visi ir grįžo. Tačiau kiek
viena tokia sėkmingai pasibaigusi kelionė į Šven
tąją Žemę tapdavo žymiu ir atmintinu piligrimo 
gyvenimo įvykiu. Reikėjo ryžto ir nemažos drąsos, 
kad leistumeis į tokią tolimą ir pavojingą kelionę. 
Tais laikais net kelionės po Europą dėl prastų ke
lių, juose siautėjusių plėšikų, blogų buitinių gy
venimo sąlygų buvo rizikingos ir varginančios. Kur 
kas pavojingesnes buvo krikščionių išvykos į 
musulmonų pasaulio gilumą, kur tykojo ne išgal
voti, o tikri pavojai, su kuriais, kaip matysime, teko 
susidurti ir mūsų piligrimui. 

Šiandien, praėjus keturiems šimtmečiams, 
svarbus ne tiek pats faktas, kad M. K. Radvila Naš
laitėlis, vienas iš daugelio piligrimų, aplankė Šven-

KELIONE | (JERUZALE 
MIKALOJUS KRISTUPAS 
RADVILA NAŠLAITĖUS 

Nr. 1 

tąją Žemę bei gretimas sritis. Vertingiausias paliki
mas — šios kelionės aprašymas, kuris lotynų ir 
lenkų kalbomis pasirodė XVII a. pr., autoriui dar 
esant gyvam, ir po to ne kartą pakartotinai spaus
dintas lotynų, lenkų, vokiečių, rusų kalbomis. M. 
K. Radvilos Našlaitėlio „Kelionė į Jeruzalę, Siriją 
ir Egiptą" buvo plačiai žinoma bei skaitoma Euro
poje ir pagrįstai vadinama vienu garsiausių to meto 
bestselerių. 

XVI a. Lietuvos kultūros istorijoje ypatinga 
vieta tenka didikų Radvilų giminei, kurios atstovus 
teisėtai galima vadinti Lietuvos Didžiosios Kuni-

Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis 

gaikštystės (LDK) kultūros mecenatais. Radvilų 
socialinis aktyvumas nulėmė, matyt, ir tai, kad 
kaip tik šios giminės aplinkoje XVI a. antrojoje 
pusėje koncentruotai išryškėjo visi būdingieji to 
meto LDK gyvenimo visuomeniniai, politiniai, re
liginiai bei kultūriniai prieštaravimai. 

Apie Radvilas būrėsi nemaža to meto literatū
ros darbuotojų. Jie daugiausia patys kūrė ar

ba vertė grožinę literatūrą, rinkdamiesi lenkų 
kalbą. XVI a. paskutiniame ketvirtyje Radvilų dva
ruose pasirodė plunksnos darbininkų, jau kilusių ir 
iš LDK bei pačios Lietuvos. Visi jie, nepaisant tau
tybės, lenkų kalbą laikė universalia visos jungtinės 
valstybės bajorų kalba. 

Šiuo sudėtingu, įvykių prisotintu LDK gyveni
mo laikotarpiu, 1549 m. rugpjūčio 2 d. Radvilų gi
minę papildė naujas narys. Vilniaus vaivados Mika
lojaus Radvilos Juodojo ir Elžbietos Šidloveckos 
šeimoje gimė vyriausiasis sūnus Mikalojus Kristu
pas, istorijoje žinomas Našlaitėlio vardu. 

Yra išlikę ir plačiai žinomų portretinių M. K. 
Radvilos Našlaitėlio atvaizdų. Juos papildo spal
vingas žodinis portretas, kurį XVII a. pr. paliko 
nuncijus Klaudijus Rangonis, kuris gerai pažinojo 
M. K. Radvilą Našlaitėlį, buvo vienas iš pirmųjų jo 
„Kelionės į Jeruzalę" skaitytojų. K. Rangonis M. K. 
Radvilą Našlaitėlį apibūdina taip: „Nedidelio ūgio, 
lieso veido, o akys labai gyvos. Su maža žila barz
dele, pasuktais ūsais. Jo sveikata tokia silpna, kad 
kasdien tenka stiprinti organizmą, dažnai siekia 
vaistų. Tačiau, būdamas tokio kūno sudėjimo, su
klaidino visus, maniusius, kad jis turi mirti anks
čiau nei jo broliai — jaunesni ir sveikesni už jį. M. 
K. Radvila pergyveno juos. Rengiasi itališku sti
liumi ir kalba ta kalba, nes buvo Italijoje, Prancū
zijoje ir kituose pasaulio kraštuose". 

M. K. Radvila Našlaitėlis augo protestantiško
je tėvo M. Radvilos Juodojo aplinkoje. Anksti, turė
damas 13 metų, neteko motinos. 1563 m. keturiolik
metis jaunuolis išvyko studijuoti į užsienį, kur įvai
riuose Vakarų Europos universitetuose įgijo tiems 
laikams tipišką bajorui išsilavinimą. Daug vėliau, 
gyvenimo saulėlydyje, savo garsiuosiuose Pamoky
muose sūnums M. K. Radvila Našlaitėlis, greta 
ūkinių ir kitų dalykų, nurodė, kad du vyresnieji sū
nūs jau žino vietą, kur užsienyje turės mokytis, o 
trys jaunėliai — Kristupas, Zigmantas ir Aleksan
dras, kol sukaks 12 metų, mokysis Nesvyžiuje, o 
vėliau turės vykti į Vokietiją. Bus daugiau. 

mailto:ausra67@sbcglobal.net
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MIESTO PANORAMA 

Senasis Cook County ligoninės pastatas. 

Cook County ligoninė uždarys 
duris atvykėliams iš kitų 

apygardų 

Cook County ligoninė, visoje Illi
nois valstijoje garsėjanti kaip vienin
telė teikianti kokybiškas medicinos 
paslaugas nepasiturintiems bei drau
dimų negalintiems įsigyti gyvento
jams, nepaisant jų galimybių už šias 
paslaugas susimokėti, žada sugriež

tinti savo taisykles. 
Jei dar šio mėnesio pabaigoje bus 

priimtas Cook apygardos tarybos nu
tarimas, ligoninė liausis teikusi medi
cinines paslaugas už apygardos ribų 
gyvenantiems asmenims. 

Paslaugų rūšys bei teikimo tai
syklės Cook apygardos gyventojams 
nesikeis. Tiems asmenims, kurie į 
Cook County ligoninę patenka rei
kalingi skubios pagalbos ir jų gyvybei 

gresia pavojus, suteikti medicininę 
pagalbą nebus atsisakoma. Tačiau to
kių ligonių būklei pasitaisius, jie iš
kart bus perkeliami į ligonines apy
gardose, kuriose jie yra registruoti. 
Sių priemonių nutarta imtis dėl to, 
kad ligoniai su gyvybei negresiančiais 
lėtiniais susirgimais iš kitų apygardų 
nuolat naudojasi ligoninės paslaugo
mis, tuo tarpu už jų gydymą moka 
Cook apygardos mokesčių mokėtojai. 

Atsistatydino policijos vadovas 

Čikagos policijos vadovas Philip 
J. Cline merai Richard M. Daley 
įteikė atsistatydinimo pareiškimą, 
prisiimdamas asmeninę kaltę už pas
taruoju metu garsiai nuskambėjusius 
skandalus, į kuriuos buvo įsivėlę 
miesto policininkai. 

Per visai trampą laiką net keli 
Čikagos policininkai buvo apkaltinti 
ne tarnybos metu pradėję muštynes, 
kurios baigėsi niekuo dėtų žmonių 
sunkiu sužalojimu. 

Ph. Cline policijos struktūrose iš
dirbo 37 metus. Čikagos policijai jis 
vadovavo nuo 2003 m. 

Spaudos konferencijos metu me
ras R. Daley neigė reikalavęs policijos 
vado atsistatydinimo. Priešingai, me

ras tvirtino dar prieš metus prašęs 
Ph. Cline likti poste, kai pastarasis 
prabilo apie norą išeiti į pensiją. Tuo 
pačiu meras dviprasmiškai teigė, kad 
miesto policijai „laikas pasikeisti". 

Ph. Cline eis savo pareigas tol, 
kol bus surastas naujas miesto polici
jos vadovas. Po to jis teigė nebedirb
siąs policijos pajėgose ir išeisiąs į pen
siją. 

Audra nus iaubė vakar in ius 
pr iemiesč ius 

Didelis viesulas praėjusį savait
galį nusiaubė vakar inius Čikagos 
priemiesčius. Daugiau kaip 10,000 
elektros energiją šiose vietovėse tie
kiančios kompanijos ComEd klientų 
liko be elektros. Nors aukų išvengta, 
tačiau vienuolika žmonių buvo 
sužeisti, penkiolika liko be pastogės. 
Stiprus vėjas kartu su smarkiu lietu
mi laužė medžius, plėšė namų stogus 
ir gadino gatvėse pastatytus automo
bilius. Iš viso devyni pastatai buvo 
paskelbti netinkami gyventi ir ke
liantys pavojų aplinkiniams. Tarp 
nukentėjusių pastatų - Wheaton 
Christian Center, kur st iprūs vėjo gū
siai išmušė skylę sienoje, pramušė 
dujotiekio vamzdį ir sukėlė gaisrą: 

Kontroversiškojo kardinolo l ik imas -
popiežiaus rankose 
Atkelta iš 1 psl. 
Our Lady of Vilnius bažnyčią. Būtent 
dabartinis kardinolas yra atsakingas 
už pastarųjų metų bažnyčių New 
York apylinkėse uždarymus. Per sep
tynerius metus E. Egan daug pasitar
navo arkidiecezijos biudžetui - net 20 
mln. dolerių sumažino biudžeto de
ficitą. Tačiau dėl to nukentėjo tokios 
palyginti negausiai lankomos parapi
jos kaip Our Lady of Vilnius, kurios 
buvo negailestingai uždarytos. 

New York lietuviai pranešimą, 
kad E. Egan įteikė atsistatydinimo 
raštą, sutiko su neslepiama viltimi. 
Būrelis jų, susirinkusių prie St. Pat-
rick katedros, protesto ženklan laikė 
plakatą, kurių viename buvo parašy
ta: „Cardinal Egan gi ve us a birthday 

present. Re-open Our Lady of Vil
nius". 

Kaip sakė viena protesto organi
zatorių, New York Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė Ramutė Žukaitė, 
vietos lietuviai norėtų, kad kardino
las nedelsdamas pasitrauktų. 

„Mes tikimės, kad kitas kardino
las bus daug jautresnis ir atidžiau 
įsiklausys į mūsų reikalus bei išsau
gos tautinę lietuvių bažnyčią", — 
sakė R. Žukaitė. 

Tuo tarpu kardinolas privačiai 
kalbėdamas su kunigais juokavo, kad 
šiems jo buvimą teks kęsti dar 150 
metų, netrukus pridūręs, kad dabar 
jo likimas yra Benedikto XVI ran
kose. 

V. Landsbergis: A. Brazauskas sugrįš 
Atkelta iš 1 psl. 
iniciatorė, kvietė apie tai diskutuoti, 
tad kam meluoti, jog esame prieš?", -
kalbėjo V Landsbergis. 

Jo manymu, pagrindinis social
demokratų motyvas atsisakyti kon
servatorių paramos - išsiskyrusios 
nuomonės dėl Valstybės saugumo 
departamento vadovybės. 

„Galbūt socialdemokratai yra 
nutarę žūtbūt išlaikyti dabartinę va
dovybę, nepaisant to, ką Seimas yra 
pasakęs. Kas belieka? Griauti Seimą? 
Ar Arvydas Pocius brangesnis už Sei

mą? Labai keista. Ar socialdemok
ratai patys taip galvoja, ar jiems taip 
liepiama elgtis? Ar yra aukštesnė val
džia už tą partiją? Kyla daugybė klau
simų", - teigė V Landsbergis. 

Pasak jo, pirmalaikių Seimo rin
kimų nereikės, jeigu socialdemokra
tai dėl paramos susitars su kita poli
tine jėga. 

„Kam tie balionai apie naujus 
rinkimus? Matyt sumušė rankomis 
su kitais, o mums pasakė, kad jūs su 
savo principais ir klausimais nerei
kalingi", - kalbėjo V Landsbergis. 

Prezidentas Valdas Adamkus ir ambasadorė Ina Marčiulionytė UNESCO geros 
valios ambasadorių suvažiavime Paryžiuje. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

V. Adamkus pabrėžė UNESCO svarbą 

* Tryliktą pergalę penkiolik
tose Lie tuvos krepšinio lygos 
(LKL) reguliariojo sezono rung
tynėse iškovojo antrąją vietą de
vynių komandų turnyre užimantis 
čempionas Vilniaus „Lietuvos rytas", 
antradienj 86:82 įveikęs septintojoje 
pozicijoje esančius Vilniaus „Sakalų" 
(5 pergalės ir 10 pralaimėjimų) krep
šininkus. 

* Arlington (JAV) vykusiose 
„UTA Invitat ional" vykus iose 
s tudentų l engvos ios a t l e t ikos 
varžybose Živilė Sikšnelytė laimėjo 
trišuolio (12,36 m) rungtį, o šuoliuo
se į tolį užėmė penktąją vietą (5,73 
m). San Diego Olga Kondratjeva 800 
m bėgimą baigė antra (2 min. 17,30 
sek.), o Deividas Šeferis 100 m bė
gime buvo penktas (11,26 sek.). 

Paryžius/Vilnius, balandžio 3 
d. (ELTA) — Pabrėždamas, kad iš
saugant kultūrinį paveldą UNESCO 
veikla turėjo didelės įtakos Lietuvos 
pilietinei visuomenei, prezidentas 
Valdas Adamkus pažymėjo, kad šian
dien visuomenė ryžtingai ir nedelsda
ma reaguoja į bet kokius mėginimus 
verslo interesus iškelti virš kultūros 
paveldo objektų išsaugojimo. 

V Adamkus antradienį UNESCO 
geros valios ambasadorių kasmeti
niame suvažiavime Paryžiuje sakyda
mas kalbą priminė, kad praėjusiais 
metais Lietuvos sostinėje buvo su
rengta 30-oji Pasaulio paveldo ko
miteto sesija, kurios dalyviai aplankė 
UNESCO Pasaulio paveldo sąraše 
esančius — Vilniaus senamiestį, Kur
šių neriją, kitus Lietuvos objektus. 

Pasak V Adamkaus, UNESCO 
atliko pagrindinį vaidmenį kuriant 
žinių visuomenę pasaulyje, dabar jos 
dėka informatika Lietuvoje tarnauja 
ne tik technikos ir tiksliesiems, bet ir 
humanitariniams mokslams. 

Prezidento nuomone, Lietuvos 
nacionalinė UNESCO komisija tapo 

tikru Lietuvos pilietinės visuomenės 
centru. Prezidentas pažymėjo, kad 
Lietuva labai vertina UNESCO indėlį 
į šalies kultūrą, švietimą, mokslą ir 
ryšius. 

„Tikiu, kad turė tume dvigubai 
sustiprinti savo pastangas ir padėti 
UNESCO teikti pagalbą m u m s ir 
mūsų šalims", — sakė šalies vadovas. 

Vienam darbotvarkės punktui V 
Adamkus skyrė ypatingą dėmesį. Ša
lies vadovo nuomone, tik nedaugelis 
žmonių žino, kad jau daugelį metų 
UNESCO tarpvyriausybinė okeano
grafijos komisija rinko ir platino itin 
vertingą informaciją, svarbią dabarti
nių ir būsimų klimato pokyčių suvo
kimui. 

Pasak prezidento, v ienas iš 
UNESCO prioritetų — švietimas ir 
raštingumas, be kurio užker tamas 
kelias į mokslo, kultūros ir ryšių sri
tį, nėra pažangos ir tvarios plėtros. 

„Tikra UNESCO stiprybė glūdi 
ne jos turimose lėšose, bet partnerys
tėje ir tinkluose, kuriuos ji kuria savo 
plačiose kompetencijos srityse", — 
sakė V Adamkus. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

įsigaliojo Ukrainos prezidento 
[sakas paleisti Radą 

Viktoras Juščenka. 

Kijevas, balandžio 3 d. („Reu-
ters"/BNS) — Ukrainos prezidento 
Viktoro Juščenkos isakas paleisti 
Aukščiausiąją Radą balandžio 3 dieną 
paskelbtas oficialiame valstybės va
dovo leidinyje „Oficialus Ukrainos 
prezidento žinynas", ir tai reiškia, 
kad jis įsigalėjo, pranešė prezidento 
spaudos tarnybos atstovė. 

Pirmadienio vakarą pasirašyta
me V Juščenkos įsake paleisti parla
mentą ir surengti pirmalaikius rin
kimus sakoma, kad jis įsigalioja nuo 
jo oficialaus paskelbimo. 

Premjerui lojalūs Ukrainos par
lamento ir ministrų kabineto nariai 
šį prezidento žingsnį pavadino ne-
konstituciniu ir pareiškė, kad nepak
lus įsakui. 

V Juščenkos politinis oponentas, 
premjeras Viktoras Janukovičius an
tradienį per parlamento posėdį V 
Juščenkos įsaką pavadino „lemtinga 
klaida", kuri turi būti ištaisyta. 

„Būtina ištaisyti prezidento lem
tingą klaidą, sulaukti Konstitucinio 
teismo sprendimą, ar atitinka prezi
dento įsakas galiojantį pagrindinį 
įstatymą. Kol tokio sprendimo nėra, 
Aukščiausioji Rada ir vyriausybė turi 
dirbti įprastu režimu ir tam neturi 
būti jokių kliūčių", — pareiškė prem

jeras. 
„Mes būtinai toliau įgyvendinsi

me savo programą, nes vyriausybės 
darbo rezultatai rodo, kad mes ei
name teisinga linkme", — sakė jis. 

Kreipdamasis į Ukrainos žmones 
premjeras patikino, kad vykdomoji 
valdžia „parodys atsakomybės už val
stybės likimą pavyzdį". 

„Mes toliau eisime savo pareigas, 
nepaisydami vadinamosios opozicijos 
lūkesčių, kad jų avantiūra paraly
žiuos vykdomąją valdžią. Destabiliza-
vimo ir suirutės nebus. Aš neabejoju 
— mes išbrisime iš krizės, įveiksime 
ją garbingai ir dar labiau sustiprėję", 
— pabrėžė V. Janukovičius. 

„Mes neturime teisės dar kartą 
prarasti to, ką nuveikėme. Ukraina 
neištvers sukrėtimų, jeigu mes sutik
sime su ultimatumu neatsakingų po
litikų, kurie specializuojasi ne kurti, 
o griauti, — sakė premjeras. — Lai
kau savo pareiga pasakyti piliečiams, 
kad jeigu bus įgyvendinamas opozici
jos scenarijus, valstybės raida vėl bus 
atmesta ne vienerius metus atgal". 

Jis pabrėžė, kad, jo nuomone, 
„Ukrainos prezidentas Viktoras Juš
čenka paskelbė įsaką paleisti Aukš
čiausiąją Radą siekdamas uzurpuoti 
valdžią šalyje". 

Rusijos vicepremjeras ragina 
nepirkti estiškų prekių 

Maskva, balandžio 3 d. („Inter-
fax"/BNS) — Rusijos pirmasis vice
premjeras Sergejus Ivanovas pareiš
kė, kad Estijos valdžios veiksmai dėl 
paminklo raudonarmiečiams Taline 
negali neatsiliepti dvišaliams santy
kiams, ir paragino Rusijos gyventojus 
nebepirkti estiškų prekių ir nebeva
žiuoti į Estiją poilsiauti. 

„Valstybė turi parodyti savo po
žiūrį į šį vandalizmą. Pagrindinį vaid
menį turi suvaidinti Užsienio reikalų 
ministerija ir Valstybės Dūma. Žino
ma, be pėdsakų šie veiksmai Rusijos 
ir Estijos santykiams nepraeis", — 
pareiškė jis antradienį Maskvoje per 
veteranų aktyvo pasitarimą. 

S. Ivanovas paragino kuo grei
čiau pastatyti uostą Kaliningrado sri
tyje, ir tada, jo nuomone, „Estijos 
biudžetas nebegaus didelių pajamų iš 

krovinių tranzito", — sakė pirmasis 
vicepremjeras. 

Jis taip pat pažymėjo, kad Ru
sijos gyventojai perka daug maisto 
produktų, tarp jų pieno produktų, pa
gamintų Estijoje. 

„Nebepirkite estiškų produktų", 
— paragino jis pasitarimo dalyvius. 

Pasak S. Ivanovo, „čia nekalba
ma apie jokias valstybės — tai pilieti
nė pozicija". 

„Nevažiuokite poilsiauti į Estiją, 
važiuokite poilsiauti į Kaliningradą", 
— ragino susirinkusiuosius S. Iva
novas. 

Estijos užsienio reikalų minis
tras Urmas Paetas pareiškė apgailes
tavimą dėl to, kad prasidėjus rinkimų 
kampanijai Rusijoje šios šalies gyven
tojams daromi nepatogumai, mėgi
nant įsakyti pakeisti jų įpročius. 

LONDONAS 
Didžiajai Britanijai, kuri stengia

si įtikinti Tehran paleisti sulaikytus 
britų, jūrininkus, atsirado nedidelė 
viltis, kad jos pastangos neliks bevai
sės, kai Irano aukščiausio rango pa
reigūnas pareiškė, kad konfliktas ga
li būti išspręstas be teismo. Tehran 
taip pat nurodė, kad pasikeitus Lon
dono pozicijai, jis nusprendė kol kas 
netransliuoti vaizdo įrašų su kovo 23 
dieną Persijos įlankoje sulaikytų aš
tuonių Karališkojo jūrų laivyno jū
reivių ir septynių jūrų pėstininkų 
prisipažinimais pažeidus Irano jūrų 
sieną. Tačiau Iranas nepatikslino, 
kokius Londono pozicijos pasikeiti
mus jis turi galvoje. 

PARYŽIUS 
„France 24", prieš keturis mėne

sius darbą pradėjęs visą parą vei
kiantis televizijos naujienų tinklas, 
nuo šios savaitės pradžios transliuoja 
taip pat ir arabų kalba. Anksčiau tik 
prancūzų ir anglų kalbomis translia
vęs kanalas laidas arabų kalba trans
liuos kasdien nuo 2 iki 6 vai. popiet 
Grinvičo laiku. Laidos skirtos 20 
mln. namų ūkių Siaurės Afrikoje ir 
Artimuosiuose Rytuose, pareiškė ka
nalo atstovė spaudai. Likusiomis va
landomis „France 24" naujienų ka
nalas, priklausomai nuo šalies, trans
liuos anglų arba prancūzų kalba. 

REIMSAS 
Prancūzijos greitasis traukinys 

TGV antradienį pasiekė naują pa
saulinį greičio rekordą, specialiai 
paruoštoje bėgių atkarpoje išvystęs 
574,7 kilometro per valandą greitį. 
Ankstesnis rekordas — 513,3 kilo
metro per valandą — buvo pasiektas 
1990 metais. Tą rekordą, kuris nebu
vo sumuštas 17 metų, taip pat pa
siekė TGV traukinys, tačiau tai buvo 
eksperimentinė traukinio versija. 

AZIJA 

KOLOMBAS 
Šri Lankos pajėgos praėjusią 

W7ii 

naktį per susirėmimus salos rytuose 
nukovė 23 tamilų „tigrų" sukilėlius 
ir užėmė ketur ias sukilėlių bazes, an
tradienį pranešė kariškiai. Pirma
dienio susirėmimai Batikalojos rajo
ne, kur pajėgos siekia išstumti suki
lėlius iš jų kontroliuojamos teritori
jos, vyko tą pačią dieną, kai įtaria
miems „ t igrams" salos rytuose sus
progdinus civilinį autobusą žuvo 16 
žmonių, daugiausia moterų ir vaikų. 

TOKYO 
Lėktuvas, kuriuo skrido Japo

nijos finansų ministras Koji Omi ir 
dar daugiau kaip 250 žmonių, antra
dienį saugiai nutūpė Pietų Japoni
joje, nors tūpė avariniu būdu, pra
nešė japonų televizijos ir pareigūnai. 
Televizija „Fuji" per tiesioginę t rans
liaciją iš Fukuokos oro uosto pietinė
je Kiušiu saloje parodė prie tūpimo 
tako sustojusias ugniagesių mašinas. 
Transporto ministerijos pareigūnas 
pranešė, kad šiame Japonijos oro li
nijų lėktuve „Boeing 777" buvo 245 
keleiviai ir 10 įgulos narių ir kad 
tūpimo me tu niekas nenukentėjo. 
Pasak pareigūno, lėktuvo pilotai bu
vo priversti išjungti vieną variklį. 

ARTIMIEJ I RYTAI 

DUBAI 
Kataro emyras antradienį pert

varkė vyriausybę ir nauju premjeru 
paskyrė užsienio reikalų ministrą 
šeichą Hamad bin Jassim bin Jabr al-
Thani. Emyras šeichas Hamad bin 
Khalifa al-Thani patenkino ministro 
pirmininko šeicho Abdullah bin Kha
lifa al-Thani atsistatydinimo prašy
mą ir dekretu paskyrė naujus ka
bineto nar ius . Antradienį naujoji vy
riausybė buvo prisaikdinta. Savo pos
tą naujame kabinete išsaugojo ener
getikos minis t ras šeichas Abdullah 
bin Hamad al-Attiyah. J is ir toliau vi
cepremjero pareigas. 

AUSTRALIJA 

HONIARA 
Saliamono salose po stipraus že

mės drebėjimo ir cunamio, kuris nu
šlavė 13 kaimų ir pareikalavo ma
žiausiai 22 žmonių gyvybių, tūkstan
čiai gyventojų liko be pastogės, an
tradienį pranešė pareigūnai, kurie 
taip pat nurodė, kad daug žmonių 
šiuo metu laikomi dingusiais. 

1-800-77S-SEND 
www.atlantkexpresscorpxom 

Oceai 
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Kroviniu gabenimas 
• lajvu i visas oasaulto šalis. 

Krovimu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Auto Air Freight / 

Automobiliu pirkimas be* 
[siuntimas i vtsas pasauuo sa.is 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amenkoje. : \ 

Small Packa Trucl 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas \ namus Uetuvoje Latvioje 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 TeL 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.atlantkexpresscorpxom
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Verbos ir spalvos ant šilko 

Kovo 30 d. Čiurlionio galerijoje 
atidaryta Irenos Šaparnienės 

(nuotr. viršuje, iš dešinės) paroda 

jono Kuprio nuotraukos. 

,,Praeitis rausta J dabartį" 

Dailininkės 
Zitos Sodeikienes 
(nuotr. viršuje kairėje) 
paroda atidaryta 

kovo 31d. 
Lietuvių dailės 

muziejuje 
Lemonte. 
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APIE „BLOGĄ" GYVENIMĄ LIETUVOJE 
Nuliūdinta iš Lietuvos niūrių, 

verkšlenančių, ilgų straipsnių, gavusi 
iš Kauno pragiedrulį - rašytojo Povilo 
Gaučio dukterėčios, didžiosios prof. 
Vytauto Landsbergio gerbėjos, kurios 
pusseserė yra gydytoja - pensininkė, 
laišką, trokštu pasidalyti juo su mie
lais skaitytojais (laiško originalas ne
taisytas). 

„Tikriausiai niekas nepriešta
raus, kad visose šalyse vieniems se
kasi blogiau, kitiems geriau. Lietu
voje taip pat. Tačiau bendra tenden
cija visos šalies mastu - gyvenimas 
gerėja: 

1) žmonių asmeninės santaupos 
bankuose didėja; 

2) gatvėse mašinų taip pat dau
gėja, nors benzinas brangus (gal net 2 
kartus brangesnis nei pas jus); 

3) bedarbystė lapkričio mėn. bu
vo 5 proc, tai reiškia, kad nedirba tik 
tas, kas nenori dirbti; 

4) atlyginimai ir pensijos kas me
tai taip pat didėja, kainos irgi, bet 
mažiau už pajamas; 

5) norintieji uždirbti daugiau gali 
laisvai išvykti į Europos Sąjungos ša
lis, o iš ten siunčia pinigus giminai
čiams Lietuvoje; 

6) prieš 10-15 metų namus - pilis 
statėsi tik vietiniai milijonieriai. Da
bar norinčiųjų įsigyti butus ar nor
malaus dydžio namelius yra daugiau 
nei statybinės kompanijos gali pasta
tyti. Taip yra todėl, kad padaugėjo 
daugiau uždirbančių žmonių, o ban
kai lengvesnėmis sąlygomis išduoda 
paskolas nei anksčiau. 

Yra ir daugiau požymių, kad gy
venimas bendru mastu gerėja, bet 
manau, kad pakaks ir čia paminėtų. 

Kalbant apie gyvenimo kokybę 
kiekvieno atskiro žmogaus atveju gali 
būti visaip. Jei žmogus sulaukęs pen
sinio amžiaus toliau nebedirba, tai 
aišku, kad jo pajamos sumažėja, nes 
pensija visame pasaulyje, taip pat ir 
Lietuvoje, yra mažesnė už atlygini
mą. Bet jei pensininkas dirba, tai 

gauna ir pensiją, ir atlyginimą - taigi 
pajamų gauna daugiau. 

Daliai nedirbančių gydytojų pen
sininkų gyvenimas atrodo ypač blo
gas. Kol dirbo, gyveno kaip inkstai 
taukuose: dviaukštis mūrinis namas 
(10-12 kambarių), pora automobilių, 
tarnaitė, pacientų pataikavimas... Ir 
visa tai už nedidelę gydytojo algą ir 
dideles ligonių dovanas. Nustojus 
dirbti, dovanų davėjų nebeliko, pensi
ja maža (nes alga buvo nedidelė) -
kaip išlaikyti namą, mašinas ir tar
naitę? Tiesiog tragedija, pasaulio pa
baiga, jei žmogus nesupranta ar ne
nori suprasti, kad situacija pasikeitė, 
ir nori gyventi kaip anksčiau. Tačiau 
ar tikrai dviems ar vienam pensinin
kui reikalingas toks namas, nes vai
kai gyvena atskirai. Pardavus ar iš
nuomavus, būtų papildomų pajamų, 
nereikėtų tarnai tės . Automobilis 
taip pat nebūtinas, nes pas mus ge
rai išvystytas visuomeninis trans
portas, o pasivaikščiojimas iki par
duotuvės ar poliklinikos tik į svei
katą. Taip pasitvarkius, galima gy
venti visai normaliai ir neverkšlenti. 
Žinoma, yra tikrai sunkiai besiver
čiančių, bet ir jiems gyvenimas gerė
ja. Yra labdaros valgyklos, kitos lab
daringos organizacijos, kuriose gali
ma gauti drabužių, netgi laikiną 
pastogę. 

Taigi niekas badu dar nemirė 
(tik kartais girtuokliai žiemą sušąla 
lauke, nes nenueina iki namų). 

Apibendrinant galima sakyti, 
kad bendra tendencija - gyvenimas 
Lietuvoje gerėja. Atskiro žmogaus at
veju gali būti įvairių situacijų. Reikia 
mokėti arba norėti prie jų prisitaiky
ti, kaip sakoma, 'nėra to blogo, kas 
neišeitų į naudą'. Kai kam verkšlenti 
yra 'darbas' - taip jie iš lengvatikių 
gauna daugiau, nei gautų dirbdami 
tikrą darbą". Elytė 

S t a s ė E . S e m ė n i e n ė 
Baraboo,WI 

- Redakcijos pastaba. Skaitytoju laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai . 
• sutampa su ,,Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog * 
I laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jj pasirašyti bei nu- I 

rodyti pilnq adresą ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be 
I adreso nespausdiname. • 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS P A S L A U G O S 

GREIT PARDUODA 
a^"——-, First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

«y 

STASYS CONSTRUCTION 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

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

„soffits", „decics", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

Į V A I R U S 

* Vyras ieško darbo pagyvenusių žmonių 
priežiūroje. Buitinė anglų kalba, patirtis, 
rekomendacijos, legalūs dokumentai, vai
ruoja automobilį. Tel. 630-618-1855. 

Akių ligos 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V1ŽNAS, M.D., S.C 
VIDAUS UCŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Ardier Ave St 5 k 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

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

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
McHenry: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

ElcCrave: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba ietuviškal 
4647 VV. 103 St, Oak Lavvn, IL 
55 L VVashington. Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 70&-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL60126 

630-941-2609 

AČIŪ LIAUDIŠKOS MUZIKOS 
KOLEKTYVUI „SODŽIUS" 

Kovo 17-ąją į Čikagos Jaunimo 
centro didžiąją salę susirinko gausus 
liaudiškos muzikos kolektyvo „So
džius" gerbėjų būrys. Išties tai buvo 
didelė šventė visiems liaudišką mu
ziką mylintiems lietuviams. 

Atvirai kalbant, panašiuose ren
giniuose lankydavausi tik Lietuvoje 
ir net sapnuote nesapnavau, kad čia, 
Čikagoje, galėčiau pamatyti kažką 
panašaus. Draugai pakvietė kartu 
praleisti šeštadienio vakarą ir aš 
sutikau. Be to, apie kolektyvą ir jo 
narius buvau skaičiusi spaudoje, to
dėl susidomėjau... 

Įspūdis, kurį patyriau, pranoko 
visus lūkesčius. Tai buvo ne įprastas 
koncertas, kur kažkas pagroja ir pa
dainuoja. Tai buvo ištisas netikė
tumų vakaras - muzikinis spektaklis 
su puikiom dekoracijom, kostiumais 
ir be galo nuoširdžiais atlikėjais. Vai
dyba ir muzika prikaustė visų žiū
rovų dėmesį. Labai gražiai į visa tai 
įsiliejo ir liaudies šokių kolektyvas 
„Suktinis". Jaunatviška šokėjų ener
gija persidavė ir salėje sėdintiems 

klausytojams. Jų kojos pačios kilno
josi šokant trankias polkas. Šoko ir 
jauni, ir seni... 

Esu dėkinga savo draugams 
Editai ir Viktorui už pakvietimą į 
nuostabų vakarą, jis suteikė man 
daug gerų emocijų, kuriomis nuta
riau pasidalinti ir su gerbiamais lai
kraščio skaitytojais. 

Mes, čikagiškiai, galime pelnytai 
didžiuotis turėdami tokį unikalų ko
lektyvą, kuriame profesionalūs ir be 
galo kūrybingi žmonės. Girdėjau, kad 
repetuoti jie dažnai renkasi vėlais 
vakarais, po sunkaus darbo, pavargę 
- ir visa tai tik entuziazmo ir meilės 
liaudiškai muzikai, dėka! 

Ačiū Jums, „Sodžiaus" muzikan
tai už jūsų triūsą kuriant šventę ne 
tik scenoje, bet ir kiekvieno klausyto
jo širdyje... 

Visada lauksiu naujų jūsų pasiro
dymų. 

Jūsų nauja gerbėja V i lma 

(Redakcijai laiško autorės pavar
dė ir adresas žinomi). 

m 
MARGUTIS I! 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476 2242 n u o 8 v a i . v . ik i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
I N T E R N E T U www.wcev1450.com 

ĮVAIRUS 

* Moteris, turinti legalius dokumentus, 
rekomendacijas, patirties, automobilį, kal
banti angliškai, ieško prižiūrėti pagyvenu
sius žmones ar kompanjonės darbo su grį
žimu namo pietiniuose rajonuose. Gali pa
keisti savaitgaliais. Tel. 708-692-4422. 

žiūroje su grįžimu namo. Tel. 708-691-
8650. 

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo. 
Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet 
kurią savaitės dieną. Tel. 312-492-8795. 

* Šeima ieško įstaigų valymo vakarais, * 59 m. vyras ieško pagyvenusių žmonių 
pietiniuose rajonuose. Tel. 708-691-8650. priežiūros darbo lietuvių šeimoje. Legalūs 

dokumentai. Gali pakeisti ir išleisti atos-
* 39 m. moteris ieško darbo senelių prie- togų. Tel. 708-717-9533. 

http://www.illinoispain.com
http://www.wcev1450.com
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MUZIKUI VYTAUTUI STROLIAI IŠKELIAVUS 
Liūdna, kai sužinai apie artimes

nio žmogaus mirtį. Ypač buvo liūdna 
šiandien, kuomet atėjo žinia apie mu
ziko Vytauto Strolios atsisveikinimą 
su šiuo pasauliu. A.a. Vytautas Stro-
lia ilgokai sirguliavo, tačiau, nepai
sydamas skausmo ir nepatogumų, 
laikėsi tvirtai ir tikėjosi šviesesnės 
ateities. Deja, nepavyko. Netekęs są
monės, keliolika dienų prieš mirtj bu
vo perkeltas į ligoninę, kurioje ir už
baigė jam skirtą žemės kelią. 

Vytauto brolio Fausto žodžiais: 
„Mūsų namuose buvo daug muzika
vimo, nes be tėvelio Juozo — smuiki
ninko ir kompozitoriaus — ir ma
mytės Zentos — dainininkės — ir 
mes trys sūnūs — Vytautas, Faustas 
ir Herkulis, mokėmės muzikos nuo 
mažens". 

Vaikystės dienų muzikavimo ne
užteko. Vytautas Strolia 1939-1941 
m. mokėsi Šiaulių muzikos mokyk
loje, 1943-1944 m. Drezden muzikos 
konservatorijoje, 1946 m. Detmold, 
1947 m. įstojo į Braunschweig vals
tybinę muzikos mokyklą orkestrinio 
dirigavimo klasę ir, kaip dirigentams 
privaloma, pasirinko fagotą kaip or
kestrinį instrumentą. 

1949 m. atvyko į JAV 1953 m. 
studijavo New England muzikos kon
servatorijoje, vėliau tęsė muzikos stu
dijas Boston universitete, kurį baigė 
1958 m. 

Vytautas Strolia įvairiomis pro
gomis reiškėsi kaip pianistas, akom-

Vytautas Strolia 

paniatorius. Jis buvo kvartetų, ok
tetų, chorų organizatorius ir dirigen
tas. Minėtini 1964-1966 metai, kuo
met jam teko diriguoti Brooklyn lie
tuvių operetės chorui ir 1967-1975 
m., kai jis dirigavo New York lietuvių 
vyrų chorui „Perkūnas". Su šiuo cho
ru įrašė dvi ilgai grojančias plokšte
les. Reikia paminėti ir jo dirigavimą 
jungtiniams lietuvių chorams Pasau
linės parodos New York metu. 

Nepamirštinas Vytauto Strolios 
įnašas lietuvių tautinių šokių grupė
se, lietuvių skautų organizacijoje, lie

tuvių teatrinėje veikloje, taip pat at
liekant karinę prievolę JAV kariuo
menėje. Jis bendradarbiavo lietuvių 
spaudoje, radijo laidose, mokytojavo 
lituanistinėse mokyklose. 

Čia rašančiojo nuomone, bene di
džiausiu Vytauto Strolios nuopelnu 
reikėtų laikyti jo dideliu pasišventi
mu sudarytą lietuviškų garso įrašų 
(plokštelių, juostelių, kasečių) vardy
ną. Jis jį paruošė ir sutvarkė. Dabar 
šis didžiulis garso įrašų ir muzikinių 
žinių archyvas yra jo žmonos Irmos ir 
brolio Fausto valioje. Jo paties pasa
kytais žodžiais: „Namo neturiu. Ne
turiu ir namo išlaikymui reikalingų 
išlaidų. Todėl visur ieškau ir perku 
plokšteles". Manding, kad jo garso 
(audio) įrašų rinkinys ir greta suda
ryta metrika dabar verta (pinigais 
skaičiuojant) gero gyvenamojo namo 
kainos. Diskografijos vardynas sudė
tas, susistemintas kompiuteryje. 

Jam pakako laiko paruošti disko-
grafijas „Maironis lietuviškose gra
mofono plokštelėse", „Religinė muzi
ka gramofono plokštelėse", M. K. 
Čiurlionio, VI. Jakubėno ir kitų dis-
kografijas. 

Tenka pažymėti, jog jam netrū
ko pastabumo. Jis ne kartą išryškino 
spaudoje pasitaikiusius neaiškumus. 
Neiškęsiu neatatskleidęs vienos pas
lapties. Būtent: Vytautas Strolia, per
skaitęs Vilniuje išleistą „Muzikos 
enciklopedijos" I tomą, parašė leidyk
lai ilgą laišką. Jame buvo išdėstyti 

enciklopedijoje pastebėti netikslu
mai. Be kita ko, jis pastebėjo, jog 
rašant apie Čikagos Lyric operą, de
rėjo nepamiršti ir čia dainavusių lie
tuvių, ypač Čikagos Lietuvių operos 
vyrų choro pakvietimo į R. Wagner 
operą „Die fliegende Hollaender". 
Taip pat pastebėjo, kad enciklopedijo
je nepaminėta daugelis išeivijos mu
zikų. Beje, rašytame laiške jis teigia, 
kad pavardės, kūrinių pavadinimai 
kai kur rašomi fonetiškai, kitur origi
nalo rašyba, o dar kitur prie origina
lo pridedama lietuviška galūnė. „Nei 
velns, aniej gegutė", — laiške rašė 
muzikas. 

Vytautas Strolia nesuspėjęs atlik
ti visų norėtų darbų, mirė sulaukęs 
79-rių metų amžiaus. Jis dabar tik
riausiai (norėtųsi matyti) diriguoja 
dangaus angelų chorui. 

Petras Petrutis 

P S. Tebūna man atleista už 
anksčiau nepaminėtus Vytautui Stro-
liai suteiktus žymenis. 1971 m. „Dar
bininko" redakcija jį pagerbė specia
liu medaliu. 1972 m. Čikagos „Mar
gučio" radijo 40 metų sukakties pro
ga surengtame konkurse už fotomon
tažą jam teko „Gintarinio Margučio" 
premija. 2000 m. jis buvo pagerbtas 
JAV LB muzikos premija. 

Naudotasi LTSC muzikologijos archyve 
saugojama medžiaga ir kitais šaltiniais 

Opera „The Return of Ulysses" ir Edmundas Seilius 
Kovo 28, 30 bei balandžio 1, 5, 7 

dienomis Čikagos „Harris Theater in 
Millenium Park" (205 E. Randolph) 
vyksta kompozitoriaus Claudio Mon-
teverdi (1567-1643) operos „The Re
turn of Ulysses" („II ritorno d'Ulisse 
in patria") spektakliai, kur Eurimaco 
vaidmenį atlieka jaunas tenoras Ed
mundas Seilius iš Lietuvos. 

Monteverdi yra baroko epochos 
kompozitorius, kurio operos ir šian
dien dažnai statomos pasaulio sceno
se. Jos, ypač „Orfeo", pasižymi psi
chologine įžvalga. Monteverdi kūrė 
baroko stiliaus madrigalus, o 1607 m. 
jau pasirodė jo muzikinė drama „Or
feo", po to „ The Return of Ulysses" 
ir 1642 m. istorinė opera „L'incorona-
zione di Poppea". 1632 m. Montever
di tapo kunigu. Mirė Venecijoje 1643 

Režisierė Diane Paulus (kairėje) ir 
d i r igentė Jane Glover. 

metais. 
Libretistui Giacomo Badoaro kilo 

mintis parašyti libretą pagal Homero 
„Odisėją". Operos veiksmas vyksta 
vieną dieną. Praėjo 10 metų nuo Tro
jos karo pabaigos, o Ulysses dar ne
grįžęs į savo namus Ithaca saloje. Dau
gelis stengiasi laimėti jo žmonos Pe
nelope ranką ir siekia valdžios. Ta
čiau Penelope lieka ištikima savo iš
rinktajam. 

Kai jūreiviai palieka sąmonės 
netekusį Ulysses ant salos kranto, su
pykęs jūrų dievas paverčia jų laivą 
akmeniu. Dievaitė Minerva pasigaili 
Ulysses ir paverčia jį elgeta, kad jis 
galėtų grįžti neatpažintas į savo na
mus ir įsitikinti žmonos ištikimybe. 
Bekeliaudamas jis sutinka savo sūnų, 
o namuose randa būrį jaunikių, besi
varžančių dėl jo žmonos rankos. El
geta apsimetęs Ulysses nugali var
žovus ir įtikina žmoną savo tapatybe 
bei po daugelio metų ją apkabina. 

Be pagrindinių, operoje daug 
kitų vaidmenų - dievai, tarnai, elge
tos, jaunikliai. Vyksta ir šalutinė mei
lės istorija - Edmundo vaidintas Eu
rimaco įsimyli Melanto, bet apie savo 
meilę negali kalbėti, kol Penelope ne
pasirinko sau vyro. Jų meilės istorija 
baigiasi nelaimingai — Eurimaco 
žūsta nuo Ulysses strėlės. 

„The Return of Ulysses" pastatė 
režisierė Diane Paulus ir dirigentė 
Jane Glover. Tai ketvirtas judviejų 
pastatytas spektaklis. Penelope vaid
menį atlieka prancūzė mecosopranas 
Marie Lenormand, Ulysses — britų 
tenoras Mark Le Brocą. Britas Ro-
bert Burt atlieka tragikomišką Iro 
vaidmenį. Edmundą Seilių išvystame 
jau operos pradžioje, jo meilės istorija 
tęsiasi beveik per visą trijų valandų 
operą. 

Pastatymo scenos dekoracijos mi-
nimahos o kostiumai iš įvairių laiko-

Iš kairės: Robert Burt (Iro). Edmundas Seilius (Eur imaco) ir Mark Le Brocq 
(Ulysse). 

Indrės Tijūnėlienės nuotraukos 
tuvos Edmundą Seilių, dainuojantį 
Eurimaco partiją Monteverdi operoje 
„The Return of Ulysses", dar gali 
pamatyti ir išgirsti balandžio 5 ir 7 
dienomis Harris Theater, 205 E. 
Randolph, Chicago. 

Indrė Tijūnėlienė 

tarpių — graikų, šiuolaikiniai, labai 
dekoratyvūs ir t.t. Baroko operos my
lėtojai karštais plojimais dėkojo artis
tams ir orkestrantams, kurie grojo 
retai girdimais senoviniais styginiais 
instrumentais. 

Žiūrovai jaunąjį daininką iš Lie-

Jadvyga Gruodis, Chicago, IL, parėmė „Draugo" leidybą 80 dol. 
auka. Tariame ačiū! 

„Mano vyro ata dr. Albino Garūno brangiam atminimui siunčiu 
'Draugo' paramai 300 dol.", — rašo dr. Ona Garūnienė, gyv. Lemont, IL. 
„Draugas" nuoširdžiausiai dėkoja už tokią dosnią paramą. 
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LLKS konferencija 
Kovo 31 d. Lietuvos Kariuome

nės karininkų ramovėje įvyko konfe
rencija „Lukiškių aikštės Laisvės 
simbolis tūkstantmečio Lietuvai" ir 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos 
(LLKS) ataskaitinis susirinkimas. 

Apie paminklo sukūrimą Lukiš
kių aikštėje bei aikštės ir jos aplinkos 
sutvarkymą konferencijos dalyviai 
išklausė profesoriaus Antano Tylos 
pranešimą, dalyvių pasisakymus. 
LLKS ataskaitiniame susirinkime 
Sąjungos veiklos ataskaitą pateikė 
valdybos pirmininkas Jonas Burokas. 

Į naują valdybą išrinkti: J. Burokas, 
J. Parnarauskas, R. Parnarauskienė, 
A. Burokas, E. Subačius, A. Zolubas, 
R. Smetonaitė, K. Garšva, Z. Vašta-
kevičius, S. Zimnickis. Į revizijos 
komisiją išrinkti: A. Bikulčius, A. 
Masaitis, V Kuzelis. 

Konferencija priėmė kreipimąsi į 
Prezidentą, Seimo pirmininką, Mi
nistrą pirmininką, Vilniaus merą ir 
Lietuvos visuomenę bei kitų šalių 
lietuvių bendruomenes. 

Algimantas Zolubas 

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos konferencijos 
k r e i p i m a s i s 

dėl Lukiškių aikštės suplanavimo ir simbolinio paminklo 
„Laisvė" sukūrimo 

Artėja Lietuvos valstybės Jubi
liejus. 2009 metais Vilnius taps ir 
Europos kultūros sostine. Lietuvos 
tūkstantmečiui Lukiškių aikštės su
tvarkymas ir joje „Laisvės" simbolio 
sukūrimas būtų per ištisas epochas 
vykusių kovų už Tėvynės laisvę ir 
Nepriklausomybę įprasminimas, sos
tinės prisistatymo Europai ir pa
sauliui reikšmingas dėmuo. 

Lietuvos Respublikos Seimas 
1999 m. vasario mėn. 11 d. priėmė 
nutarimą Nr. VIII - 1070 „Dėl valsty
bės sostinėje esančios Lukiškių 
aikštės funkcijų". Jame aiškiai 
įvardinta, kad aikštėje turi būti su
kurtas šiuolaikinis memorialinis 
akcentas - kompozicija „Laisvė", 
atspindinti Lietuvos žmonių kovas už 
laisvę ir pergalę, savo dydžiu deranti 
dabartiniam aikštės plotui. Aikštės 
erdvės turi būti suplanuotos memo
rialinei, reprezentacinei bei žmonių 
bendravimo paskirčiai. Buvę KGB 
rūmai turėtų tapti kovojusiųjų už 
Tėvynės laisvę informaciniu cen-
tru-muziejumi, įkomponuojant Aukų 
gatvę, Pamėnkalnio šlaitą ir Tautos 
namus kalne. 

Iš atgavusių nepriklausomybę 
valstybių Europoje, Lietuva po 17 
nepriklausomybės metų liko vienin
telė, kurios sostinė neturi reprezen
tacinės aikštės su atitinkamais pras
mingais simboliais. 

Vilniaus miesto savivaldybė 
ėmėsi sunkios naštos skelbti kon
kursą, tačiau be Vyriausybės, Seimo, 
Prezidento, architektų, skulptorių, 
istorikų, intelektualų iniciatyvos, vi
suomenės paramos ir bendro darbo 
geri norai gali sužlugti - ilgai nepa
vyksta įgyvendinti laisvės kovotojų 
troškimų, sulaukti architektūrinių 
sprendimų. 

LLKS konferencija „Lukiškių 
aikštės Laisvės simbolis tūkstant
mečio Lietuvai" laiko būtina: 

1. Lukiškių aikštės, jos aplinkos 
bei memorialo kūrimui sutelkti visas 
valstybės pastangas. 

2. Kuriant Lukiškių aikštės kon
kurso sąlygas, architektūrinį plana
vimą ir simbolinį paminklą „Laisvė", 
vadovautis LR Seimo 1999 m.vasario 
mėn. 11 d. nutarimu Nr. VIII - 1070. 

3. „Laivės" simbolinis paminklas 
turi apimti visų epochų Lietuvos lais
vės kovų atminimą. Bendrame kom
plekse turi būti Nežinomo kario 
kapas su amžinąja ugnimi. 

4. Simbolinis „Laisvės" paminklas 
turi būti pagrindinis, dėmesį patrau
kiantis Lukiškių aikštės akcentas. 

5. Valstybę reprezentuojančiai 
Lukiškių aikštei turi priklausyti 
muziejus bei informacinis centras 
(buvę KGB rūmai ir dabar tebesantys 
teismai). Be to, į bendrą kompleksą 
turi būti įtraukta Aukų gatvė, o 
Pamėnkalnio šlaite ir kalne reikėtų 
įamžinti žuvusius partizanus ir kitas 
aukas. (Latviai Lestenės kapinėse 
įvardino 12,000 žuvusių partizanų, o 
Lietuvoje jų žuvo trigubai daugiau). 

6. Lukiškių aikštės suplanavimas 
ir „Laisvės" paminklo sukūrimo ar-
chitektūrinis-meninis projektas kon
kurso sąlygose turi atspindėti rei
kalavimus kūrėjams, kurie pateikti 
mūsų siūlymuose. 

7. Į Lukiškių aikštės planavimo 
ir simbolio „Laisvė" kūrimo konkur
so vertinimo komisiją papildomai 
įtraukti atstovus iš patriotinių visuo
meninių organizacijų, dvasiškius, ar
chitektus, skulptorius. Dėl subjekty
vių, prieštaraujančių Lietuvos valsty
bės raidą interpretuojančių nuos
tatų, vertinimo komisijos nario Alvy
do Nikžentaičio paslaugų atsisakyti. 

8. Konkurso sąlygas, papildžius 
šiais siūlymais, skelbti nedelsiant. 
„Laisvės" simbolinį paminklą sukur
ti ir pastatyti 2009 metais. 

Konferencijoje dalyvavo 132 dele
gatai. Kreipimasis priimtas vienbal
siai. 

2007.03.31 
Konferencijos pirmininkai: 

J o n a s Burokas, 
Juozas Parnarauskas 

Margumynai 

Britų alpinistas skambins telefonu iš Everesto 
Britų alpinistas Rodąs Baberis ręstą numatytas šių metų gegužę, o 

pradėjo ruoštis neįprastam rekordui: kol kas alpinistas intensyviai treni-
jis ketina užkopti į aukščiausią pa- ruojasi Nepale. R. Baberis prisipaži-
saulio viršūnę - Everestą - ir iš ten no turįs priaugti svorio, nes ekspedi-
paskambinti telefonu. Tokiu būdu te- cija pareikalaus daug energijos, 
lefonu būtų paskambinta iš aukščiau- R. Baberis jau įveikė visas Euro-
sios vietos pasaulyje. pos aukščiausias kalnų viršūnes. Pa-

Kaip praneša BBC, alpinistas tiki gal bendrą įveiktų kalnų viršūnių 
savo sėkme, nes tiesiai priešais Eve- skaičių jis pripažintas pasaulio rekor-
resto viršūnę stūkso Kinijos mobilio- dininku. Tačiau dar nė karto jam 
jo telefoninio ryšio bokštas. Didžiau- neteko kilti į kalnus, aukštesnius nei 
šias sunkumas, koks laukia brito, - 7 tūkst. metrų, tad 8,848 m aukščio 
pakilti iki sudėtingiausio, šiaurinio Everestas taps jam nauju iššūkiu, 
kalnų viršūnės šlaito. Kilimas į Eve- ELTA 

A t A . 
LAIMAI ANTANĖLIENEI 

mirus, vyrui ALGIMANTUI, dukrai DANGUOLEI, 
sūnui ALGIRDUI, broliui GEDIMINUI su šeimomis ir 
visiems giminaičiams bei artimiesiems, reiškiame šir
dingiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Albinas ir Gražina Reškevičiai 
Omaha, Nebraska 

A f A 
BIRUTEI VASARIENEI 

iškeliavus į Amžinuosius Namus, jos vyrą JONĄ, sūnų 
ALGĮ, dukrą DALĘ, jų šeimas bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Juozas ir Reda Ardžiai 
v 

Birutė Cyvienė 
dr. Algimantas ir Roma Čepuliai 

Gediminas Bučmys 
Marija Mikonienė 

dr. Vytautas ir Aldona Mauručiai 
Mečys ir Jadvyga Palūnai 

Nijolė Palubinskienė 
Vytautas ir Zelma Pliodžinskai 

Aleksas Petrauskis 
Artūras ir Moureen Petrauskis 

Pranas ir Aleksandra Razgaičiai 
Vacys ir Ona Rociūnai 

Viktoras ir Ona Šilėnai 
Eufemija Steponienė 

Irena Sušinskienė 
Cleveland, OH 

Margumynai 

Į Bakingamo rūmų sargybą pirmąkart stojo moterys 

Šimtmečius Didžiosios Britanijos 
karalių rezidencijos Londone cere-
moninga sargyba buvo išimtinai vyrų 
prerogatyva. Tačiau šią savaitę pir
mąkart saugoti Bakingamo rūmus 
pradėjo ir moterys. Karės stojo į sar
gybą ir prie Vindzoro pilies. Garbės 
sargyba trunka dvi valandas, o po to 
sargybiniai gauna dvigubai ilgesnę 
pertrauką. Kasdien, išskyrus sekma

dienį, jie taip pat dalyvauja tradici
niame sargybos pasikeitimo rituale, 
rašo Didžiosios Britanijos spauda. 

Pirmąja moterimi, stojusia sau
goti karalienės, tapo 27 metų Chloe 
Madden iš karinio jūrų laivyno. „Šiek 
tiek jaudinausi", - po sargybos pa
sikeitimo pripažino sraigtasparnio 
pilotė, kuri Bakingamo rūmus saugos 
du mėnesius. ELTA 

JAV bus išleisti pašto ženklai 
su „Žvaigždžių karų" personažais 

JAV pašto tarnyba nusprendė 
išleisti 15-os ženklų seriją su visų 
pagrindinių kultinės kino sagos 
„Žvaigždžių karai" (Star Wars) hero
jų, tarp jų Čiubako ir Darto Veiderio, 
atvaizdais. 

Pašto ženklai buvo pristatyti gar
siajame Graumano kino teatre Holi
vude, kur prieš 30 metų įvyko 
„Žvaigždžių karų" premjera. 

Pašto ženklai bus parduodami 
nuo gegužės 25 dieną, kai pasibaigs 
populiariausio atvaizdo konkursas. 

Iš kitų „Žvaigždžių karų" herojų 
į pašto ženklus pateko Hanas Solo, 
džedajų magistras Jodą, robotai droi-
dai R2-D2 ir C-3PO, princesė Lėja, 

Obis-Vanas Kenobis, Lukas Skaivo-
keris ir galvų medžiotojas Boba Fe-
tas. 

Atvaizdai paimti iš visų šešių 
kino sagos epizodų. 

JAV pašto tarnybos pašto ženklų 
departamentas išreiškė viltį, kad „šie 
ženklai bus tokie pat populiarūs kaip 
ir ženklas su Elvio Presley atvaizdu, 
nes filmas susilaukė didžiulio popu
liarumo". 

Anksčiau kovą, reklamuojant 
būsimus pašto ženklus, visoje šalyje 
buvo pastatyta maždaug 400 pašto 
dėžių, savo forma panašių į robotą 
R2-D2. 

BNS 
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APYLINKĖSE 

•Visus muzikos ir ypač operinio 
dainavimo mylėtojus kviečiame įsigyti 
bilietus į Čikagos Lietuvių operos Jo-
hann Strauss „Vienos kraujas" spek
taklį. Bilietai parduodami siuntinių per
siuntimo įstaigoje „Atlantic Express", 
2719 W 71st Street, Chicago, IL. 

•Lietuvos dukterys Velykų proga 
š. m. balandžio 5 d. nuo 8 vai. r. ruošia 
velykinių pyragų ir margučių išparda
vimą nameliuose, 2735 W. 71st. Street, 
Chicago, IL 60629. Maloniai kviečiame 
pirkėjus atvykti į namelius ir nusipirkti 
maisto Velykoms. Laukiame visų. 

•„Margutis II" balandžio 14 d., 
šeštadienį, 6 vai. v. kviečia atvykti j 
Prisiminimų vakarą, skirtą solis
tėms Sofijai Adomaitienei ir Pruden-
cijai Bičkienei, kuris vyks Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. Vakaro 
meninę programą atliks smuikininkė 
Dainora Petkevičiūtė, solistė Nijolė 
Penikaitė, akompanuos muzikas Ma-
nigirdas Motekaitis. Maloniai kvie
čiame visus atvykti 

•Balandžio 15 d., sekmadieni, 
PLC, Lemont, moterų komitetas ruo
šia Atvelykio vaišes. Po 11 vai. r. šv. Mi
šių visus maloniai kviečiame į didžiąją 
salę pabendrauti. Vietas galite užsi
sakyti tel. 708-448-7436 (Aldona). 

•Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda" 
metinis narių susirinkimas vyks ba
landžio 15 d., 11:30 vai. r. Sv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose (Įėji
mas nuo bažnyčios). Susirinkime vi
sų kuopos narių dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo — pabendravimas. 

•Čikagos lituanistinė mokykla 
balandžio 21 d. 6 vai. v. švęs savo 15-
os metų sukaktį. Ta proga Jaunimo 
centro didžiojoje salėje vyks mokyk
los pokylis. Mokykla išleis metraštį, 
skirtą šiai datai. Norintys pasveikinti 
mokyklą, prašome siųsti žinutes tel. 
630-832-6331 (Jūratė Dovilienė) arba 
708-349-4768 (Laima Apanavičienė). 
Bilietus į pokylį galima užsisakyti nu
rodytais telefonais arba šeštadieniais 
nuo 8:30 vai. r. iki 1 vai. p.p. tėvų ko
mitete Jaunimo centre, 5620 S. Cla-
remont, Chicago, IL. 

•Balandž io 29 d. 12:30 vai. p.p. 
Lietuvos vaikų globos būrelis „Sau
lutė" ruošia labdaros koncertą, kuria
me dalyvaus tenoras Edmundas Sei
lius ir pianistas Edvinas Minkštimas. 
Koncertas vyks Lietuvių dailės muzie
juje, 14911 127th Street, Lemont. 
Kviečiame visus pasiklausyti jaunųjų 
menininkų ir paremti „Saulutę". 

•Lituanistinių mokyklų mokytojų 
dėmesiui. Mokytojų tobulinimosi 
kursai Dainavoje vyks birželio 24 -
liepos 1 dienomis. Tel. pasiteiravimui: 
630-435-6349 (Audronė Elvikienė) 
arba e-paštas: 

audronee@gmail.com 
juratel24@yahoo.com 
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• A l e k s o Mickaus inscenizacija 
„Don Kichotas — begalybės nešėjas" 
pagal Miguel De Cervantes „Išmo
ningasis Don Kichotas Lamančietis" 
— komedija. Kviečiame tautiečius 
atvykti į Sv. Kazimiero bažnyčios sa
lę, 3855 Evans Street, Los Angeles, 
CA balandžio 20 d. (penktadienį) ir 
21 d. (šeštadienį) 7:30 vai. v. bei ba
landžio 22 d. (sekmadienį) 12:30 vai. 
p.p. ir pasidžiaugti spektaklyje at
liekamais gražiais šokiais, dainavi
mu ir netikėtais pokštais. 

•Laikraštuko „The Other Side of 
the Lake" (2007 m. kovo mėn. numery
je) 3 psl. išspausdintas Charles McKelvy 
straipsnis „A Baltic Get-A-Way" su 
spalvotomis nuotraukomis (lietuviški 
margučiai, restorano „Gintaras" iška
ba, Milda ir Linas Johansonai bei 
Kristina Sabalas-Stewart). Straipsnyje 
rašoma apie Michigan valstijos „Baltijos 
pakrantę" (Baltic Coast), įsikūrusią 
Union Pier, Michigan. Autorius pasako
ja apie šioje kurortinėje vietovėje gyve
nančius lietuvius, mini jų tradicijas. Jis 
kalbino Kristina Sabalas-Stewart, Liną 
ir Mildą Johansonus, Algirdą ir Vikto
riją Karaičius. Linas Johansonas auto
riui tvirtino, kad labiausiai Union Pier 
gyvavo šeštajame dešimtmetyje, tačiau 
šiuo metu ši vietovė vėl atgyja. 

Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo 

parapija 
balandžio 22 d. 

visus kviečia f dvigubą 
parapijos jubi l ie jų: 

80 metų nuo 
parapijos 
įsteigimo 

Ir 

50 metų 
nuo bažnyčios 

pastatymo 
1030 vai. r. - iSkhmlngos 5v. MISios Švč. M. Marijos Gimimo baž

nyčioje. 
1 vai. p. p. - akademija, men inė p rog rama i r pietūs Hilton viešbu

tyje (93rd Street Ir Cicero Ave. sankryžoje, Oak Lawn, IL). 
Bilietus galite įsigyti švč. Merge lės Mari jos Gimimo bažnyčios raš

tinėje (6812 S. Washtenaw Ave.. Chicago, IL). 
Tel. pasiteiravimui: 773-7T6-4600. 

Verbų sekmadienį, balandžio 1 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje vyko sakralinės muzikos koncertas. Skambėjo baroko e p o 
chos kompozitorių J. S. Bacho, G. F. Handei, A. Vivaldi, V. Lubeck ir kL 
kompozitorių kūr iniai , kuriuos ati iko vargonininkė Solveiga Pal io
nienė, solistai: Genovaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė ir Linas Spr in -
dys, pritariant instrumentalistams: Dainorai Petkevičiūtei, Jenifer 
Rooney, Martha Cavender ir Paul Semanic. Koncertą, surengė LB Le-
monto vaidyba. 

Nuotraukoje: solistės Nida Grigalavičiūtė (kairėje) i r Genovaitė 
Bigenytė po koncerto. 

Indrės Tijūnėlienės nuoir. 

J. S. Šidlauskas, Oak Lawn, IL, parėmė „Draugą" 125 dol. auka. 
Esame nuoširdžiai dėkingi už dosnumą. 

Alex Jascemskas, gyv. Rockford, IL, ne tik atnaujino savo prenu
meratą, bet taip pat siunčia (oro paštu) „Draugą" Radviliškio bibliotekai 
ir dar kartu prie šių mokesčių pridėjo 50 dol. auką. „Draugas" vertina 
kiekvieną paramą, o ypač kuomet jis užsakomas ir kitiems skaitytojams. 
Sakome ačiū už gerumą ir dosnumą. 

„Norėdami, kad vienintelis lietuviškas dienraštis išeivijoje ir toliau 
gyvuotų, Cicero LB valdyba skiria 60 dol. auką", — rašo mums LB Ci
cero apylinkės pirm. Mindaugas Baukus. Esame labai dėkingi už paramą 
ir linkime Cicero LB apylinkei veiklių, laimingų metų. 

Danutė Paškonis, Eastlake, OH, kartu su prenumeratos mokes
čiu, parėmė „Draugą" 80 dol. auka. Labai dėkui! 

Stasys Milašius, gyv. Carlsbad, CA, ne tik atnaujino „Draugo" 
prenumeratą, bet pridėjo ypač dosnią — 200 dol. auką. Esame širdingai 
dėkingi! 

Lydia Ringus, Lemont, IL, atnaujindama prenumeratą, atsiuntė 
„Draugui" 100 dol. auką. Tariame širdingiausią ačiū! 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-7763742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 

Advokatas 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

S K E L B I M Ų S K Y R I A U S 
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Tai Justi laikraštis! 
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