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Pareigūnai aiškinasi universitete 
siautėjusio žudiko gyvenimo kelią 

Vašingtonas , balandžio 18 d. 
(AFP/BNS) — JAV policijos tyrėjai 
trečiadienį toliau aiškinasi studento 
iš Pietų Korėjos gyvenimo kelią iki 
žudynių vieno Virdžinijos universite
to miestelyje, be to, ima aiškėti, kad 
ieškant žudiko iš pradžių galėjo būti 
padaryta klaidų. 

Policija pranešė, kad 32 studen
tus ir dėstytojus pirmadienį Virdži
nijos politechnikos institute ir valsti
jos universitete nušovė 23 metų Cho 
Seung-Hui, anglų literatūros studen
tas, kurio tyla ir rašiniai apie mirtį 
kėlė nerimą kurso draugams. 

Šią tragediją išgyvenę žmonės ir 
aukų artimieji piktinasi tuo, kad uni
versi tetas neuždarė universiteto 
miestelio, kai žudikas dar buvo lais
vėje, o tyrėjai atskleidė, kad iš pra
džių galbūt gaudė ne tą žmogų. 

Žudynės prasidėjo viename uni
versiteto bendrabutyje, kur, studen
tams pradėjus eiti į paskaitas, buvo 
nušautas vienas studentas ir viena 
studentė. 

Policija tada manė, kad tas inci
dentas tuo ir pasibaigė ir kad užpuo
likas pabėgo iš universiteto miestelio. 
Tačiau po daugiau kaip dviejų 
valandų kitame universiteto pastate 
žudikas be žodžių ramiai nušovė dar 
30 žmonių ir nusišovė pats. 

Policija sakė, kad tas dvi valan
das pareigūnai domėjosi bendrabuty
je nušautos studentės draugu, pra
nešė „The New York Times". 

Tos studentės kambario draugė 
„policijai sakė, kad netoliese esančio 
Radfordo universiteto studentas Kar
las Thornhillas savo namuose turi 
ginklų", remdamasis policijai duotais 

„Harper Hali" — bendrabutis, kuriame gyveno 32 žmonių žudikas. 
„Virginia Tech" nuotr. 

parodymais rašė laikraštis. 
„Kambario draugė policijai sakė, 

kad ji neseniai su K. Thornhillu buvo 
šaudykloje, todėl policija manė, kad 
užpuolikas gali būti jis, — rašoma 
straipsnyje. — Bet jiems apklausiant 
K. Thornhillą atėjo pranešimai apie 
šaudymą Norriso auditorijoje ir tapo 
aišku, kad jie nesulaikė žudiko". 

Dėl tos gaišaties Cho Seung-Hui 
tikriausiai turėjo pakankamai laiko 
grįžti į savo kambarį, pasiimti gin
klus bei amunicijos ir nueiti Į inžine
rijos mokyklos auditoriją, kurioje jis 
iš vidaus grandinėmis blokavo duris 
ir nušovė 30 žmonių. 

Policijos kratų orderiuose sako
ma, kad prie nusišovusio Cho Seung-
Hui buvo rastas raštelis, kurį tikriau
siai parašė jis ir kuriame grasinama 
susprogdinti bombą. Cho Seung-Hui 
su savimi taip pat turėjo peilių, o jo 

kambaryje buvo rasta dar mažiausiai 
vienas peilis ir su receptu parduoda
mų vaistų nuo depresijos. 

Nusikaltimo vietoje policija rado 
9 mm pistoletą ir .22 kalibro pistole
tą. 

Cho Seung-Hui su savo tėvais į 
Jungtines Valstijas iš Pietų Korėjos 
atvažiavo 1992 metais, kai jam buvo 
aštuoneri. Pranešama, kad savo ben
drabučio kambaryje jis paliko laišką, 
kuriame lieja pyktį ir skundžiasi dėl 
„turtuolių vaikų", „ištvirkėlių" ir 
„šarlatanų". 

„Jūs privertėt mane tai padary
ti", — rašė jis kelių puslapių laiške. 

Be to, pastaruoju metu su juo 
bendravę žmonės pastebėjo „smurti
nio, nenormalaus elgesio" ženklų. 
Pavyzdžiui, jis persekiojo moteris ir 
viename bendrabučio kambaryje 
uždegė ugnį, Nukelta į 7 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Lietuvoje klesti netolerancija 
kitataučiams 

•Lietuvių telkiniuose. NY 
lietuviai susitiko su gar
siąja operos soliste. 
•Laisvės monumento 
laukia tauta. 
•JAV LB New York apy
gardos laiškas LR prezi
dentui. 
•Prasideda JAV LB 
regioniniai suvažiavimai. 
•Kelionė į Jeruzalę (XI). 
•Apie pilietybę. 
•„Margučio" radijo 75-
erių metu sukakti minint 
(IV). 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.55 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, balandžio 18 d. (BNS) 
— Klaipėdoje studijuojančius kita
taučius studentus nuo rasistų iš
puolių saugos privati saugos tarnyba. 

Kaip pranešė dienraštis „Klai
pėda", pastarosiomis savaitėmis „už 
švarią tautą be kitų tautybių ir rasių 
žmonių" kovojanti jaunimo grupuotė 
ėmėsi žiaurių veiksmų — per kelias 
dienas mieste nukentėjo keli užsie
niečiai. Dažniausios chuliganų aukos 
— pagal pasikeitimų programą vie
nam semestrui arba visam studijų 
laikui į uostamiesti atvykę užsienie
čiai studentai. 

Jausdama atsakomybę už studi
juoti i Lietuvą pakviestus užsienie
čius, pagalbos iš policijos nesulau
kusi Lietuvos krikščioniškojo fondo 
aukštoji mokykla (LCC) nuo skusta
galvių ginasi savarankiškai. Jau sa
vaitę prie mokyklos bendrabučio 

Klaipėdos skustagalviai terorizuoja už
sieniečius. 

Karklų gatvėje budi saugos tarnybos 
automobilis. 

Policija tiria keturių šios mokyk
los studentų pareiškimus. Visi jie už
sieniečiai, du iš jų —juodaodžiai. Dėl 
užpuolimų Nukelta i 6 psl . 
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Kaimynai 
nepatenkinti 
Lietuvos 
planais 

Vilnius, balandžio 18 d. (BNS) 
— Būsimos atominės jėgainės Lie
tuvoje projekto partnerės Latvija, Es
tija bei Lenkija nenori, kad Lietuvos 
teisė turėti didžiausią elektrinės ak
cijų dalį būtų įtvirtinta įstatymu. 

Seimui viešai pateiktuose šių ša
lių komentaruose dėl atominės elek
trinės įstatymo projekto prašoma 
įstatyme nenustatyti, kad Lietuvai 
nuosavybės teise priklausytų ne ma
žiau kaip 34 proc. būsimojo jėgainės 
valdymo bendrovės akcijų. 

„Akcijų padalijimas yra derybų 
klausimas", — rašoma Estijos atsiųs
tame komentare. 

Latvija patikslina, kad projekto 
įgyvendinimo bendrovės nuosavybės 
struktūrą lems pasirinktas reakto
rius, projekto sąnaudos ir investuoto
jų skaičius. 

Lenkija teisės į 34 proc. akcijų 
panaikinti neprašo, tačiau pažymi, 
kad investuotojų dalyvavimo jos ka
pitale laikas ir dydis būtų derybų ob
jektas. 

Naujos atominės elektrinės įsta
tymo projekte numatyta, kad Lietuva 
turės ne mažiau kaip 34 proc. projek
to įgyvendinimo bendrovės akcijų, o 
Latvija, Estija ir Lenkija pasidalytų 
po 22 proc. akcijų. 

Partnerės siūlo perrašyti ir 
straipsnį apie atominę elektrinę sta
tysiančios bendrovės steigimą. 

PERIODICALS 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
NEW YORK, NY 

SUSITIKIMAS SU SOLISTE 
Šių metų balandžio 5 dieną New ir pateiksiu čia mėgindama atkurti tą 

York lietuviai susitiko su soliste Vio
leta Urmanavičiūte-Urmana. Susiti
kimą su dainininke, šiuo metu atlie
kančią Maddalena vaidmenį Um
berto Giordano operoje „Andrea Che
nier", suruošė Lietuvos Respublikos 
Generalinis konsulatas New York, 
Manhattan lietuvių apylinkė ir kul
tūros klubas „Niujorkiečiai šalia 

popietę tvyrojusią atmosferą. Pa
klausta apie partijos operai ruošimą 
Violeta Urmanavičiūtė papasakojo, 
kad ruošiasi labai struktūriškai ir 
organizuotai. Į dieną yra užsibrėžusi 
išmokti mažiausiai po 50 taktų minti
nai. Ne visuomet jai reikalingas ir 
korepetitorius, kadangi pati puikiai 
valdo fortepijoną. Pirmoji jos pasi-

mūsų". Susitikimas vyko New York rinkta specialybė Lietuvos konserva-
University Ireland House patalpose. torijoje, dabartinėje Muzikos aka-

Malonu buvo išgirsti solistės demijoje, buvo fortepijonas, 
prisiminimus apie jos kelią į muziką, Labai objektyviai ir žmogiškai, 
jos nuomonę ir atsakymus į klausyto- nepergirdama ir nemėgindama nu-
jams rūpėjusius klausimus. Keletą jų vertinti, Violeta Urmanavičiūtė atsi-

Sohstė Violeta Urmanavičiūte-Urmana. 

Nuotraukoje (iš kaires): Alfredo Nigro (solistes vyras). Lietuvos Respub
likos generalinis konsulas New York Mindaugas Butkus su žmona Jūrate 
Butkiene ir Violeta Urmanavičiūte-Urmana. 

Nuotr. Gintarės Bukauskienės 

liepė apie savo kolegas, su kuriais 
tenka susidurti scenoje: Placido Do
mingo, Anna Netrebko, James Le
vine, Valerij Giergiev... 

Įdomu buvo išgirsti, kad Lietuva 
turėjusi labai stiprią dainavimo mo
kyklą, kuri vėliau Lietuvai patekus į 
TSRS glėbį susitapatino su rusų dai
navimo mokykla. Tačiau Violeta Ur
manavičiūtė linksta prie vokiško ir 
itališko repertuaro, nei vienam iš jų 
neatiduodama pirmenybės. Ji puikiai 
jaučiasi dainuodama R. Wagner mu
ziką, vokiškas dainas ir G. Verdi ar 
italų veristų operų veikėjas. 

Įdomūs buvo dainininkės paste
bėjimai apie publiką JAV ir Europo
je. Pasak jos, klausytojai čionai kur 
kas laisviau reaguoja į juokingus ver
timus ar tiesiog juokingas scenas, 
neslėpdami juoko ir geros nuotaikos. 
Europos didžiuosiuose teatruose juo
kai priimami kiek ramiau ir santūriau. 

V. Urmanavičiutė-Urmana: 
cepelinai — idealus patiekalas žiemą 

Ne tik New York lietuviai sub
ruzdo, sužinoję, jog New York Met
ropolitan Opera Umberto Giordano 
operoje „Andrea Chenier" dainuos 

— Jaučiuosi gerai dėka Umberto 
Giordano ir libreto autoriui. Mad
dalena yra graži ir gili asmenybė, 
operoje parodomas šio personažo vys-

viena garsiausių pasaulio operos so- tymasis nuo operos pradžios iki jos 
lisčių — lietuvė Violeta Urmanavi- galo. Galų gale ji suranda laimę, mir-
čiūtė-Urmana. Su ja susitikti panoro 
ir vieno iš New York laikraščių 
„Bloomberg News" žurnalistų Ro-
bert Hilferty. Žemiau pateikiame ver
stą interviu su dainininke. 

dama su vyru, kurį myli. 
— Kas Jums patinka, vaidi

nant operoje? 
— Pinigai. Vis dėlto turiu pasa

kyti, jog be dainavimo nieko kito ne-
— Gal kartais savo vardą moku daryti. Dainavimas yra mano 

gavote iš „La Traviata" herojės aistra. Taip, turiu rūpintis savo balsu 
Violetos? 

— Ne. Mano tėvai man buvo su
galvoję labai keistą vardą — Gilėta, 
kuris skamba šiek tiek kaip skuti
mosi peiliukas. Bet kunigas tiesiog 
pasakė: — Violeta. Aš esu labai jam 
už tai dėkinga. 

— Jūs pradėjote dainuoti 

visą laiką, tačiau publika garsiai tau 
ploja. Tai labai daug pasitenkinimo 
teikianti profesija. 

— Jūsų balsas yra sodrus su 
tamsiais atspalviais. 

— Taip, ir todėl aš galvojau, kad 
esu mecosopranas. Bet aš išdainuoju 
ir aukštas natas. Norėčiau, kad mano 

— Girdėjau, jog prieš keletą 
metu Jums siūlė tapti kandidate 
I prezidento postą, tačiau Jūs 
nuleidote tai juokais. Ar dažnai 
sugrįžtate i gimtinę? 

— Nebuvau Lietuvoje dvejus me
tus ir aš nekantrauju sugrįžti. Dabar 
Vilniuje jau yra dangoraižių. 

— Ar egzistuoja lietuviškas 
patiekalas, kurio Jūs ypač pasi
ilgstate? 

— Taip, ir jis labai „sunkus"! Yra 
toks patiekalas vadinamas cepelinai 
— cepelino formos bulviniai koldūnai 
įdaryti mėsa arba sūriu. Tai idealus pa
tiekalas šaltomis žiemomis Lietuvoje. 

Vertė Dalia Cidzikaitė 

kaip soprano dainininkė, vėliau balsas būtų vadinamas tiesiog balsu. 
perėjote Į mecosopraną. Dar vė- Aš atlieku vaidmenis, o ne išdainuoju 
liau — vėl sugr|žote prie sopra- vokalines kategorijas. 
no. Skamba kaip vokalinio iden- — Ar Lietuvoje egzistuoja 
titeto krizė! operos tradicija? 

— Taip. Tačiau aš visados jau- — Žinoma. Sovietiniais laikais 
čiausi esanti sopranas, mano operos operos teatras buvo kimšte prikimš-
dainininkių idealai buvo garsieji sop- tas žmonių iš provincijos. Kai tapome 
ranai. Norėjau išmokti visus grasiųjų 
Italijos sopranų vaidmenis. 

— Vieną tokį vaidmenį at
liekate ir ..Andrea Chenier" ope
roje? Nors pagrindinio herojaus 
vaidmuo yra paremtas tikru 
žmogumi, poetu, kuris gyveno 
Prancūzijos revoliucijos laikais, 
meilės istorija yra sugalvota pa
čių kūrėjų. Kaip jaučiatės vaidin
dama tokioje operoje? 

nepriklausomi, turėjome finansinių 
problemų ir niekas negalėjo įpirkti 
bilietų j operą. Dabar jau geriau. Vi
sai neseniai buvo pastatyta bendra 
„Madama Butterfly" opera su Met
ropolitan Opera. Publika sugrįžo. 

— Ar yra vertų paminėti lie
tuviškų operų? 

— Ponchielli, mano mylimiausias 
kompozitorius, parašė operą „I Li-
tuani" — lietuviai! 

www.violetaurmana.com 

Tai tik dalelė klausimų, gvilden
tų susitikimo metu. Taip pat pasi
džiaugėme Violetos Urmanavičiūtės 
atrinktais įrašais, kurie atspindėjo 
svarbesnius jos, kaip solistės, vysty
mosi etapus ir skirtingus stilius. 

Šios apžvalgos pabaigoje norė
čiau dar kartą visų niujorkiečių var
du padėkoti Jums, Violeta, už tokį 
informatyvų vakarą, už jūsų gerano
riškumą ir su mumis pasidalintą lai
ką. Ačiū. 

Gintarė Bukauskienė 

Violeta Urmana - Maddalena ope ro 
j e ..Andrea Chenier", Vienna 2003. 

w w w v i o i e t a u r m o n a c o ^ 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN VVORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday 
observance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Tel.: 773-585-9500. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 

Postmaster: Send address changes to 
Draugas - 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Metams$ 120.00 • 1/2 metų $65.00 

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

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

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

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

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant j Lietuvą: 

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

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

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.OO 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorius -
kun. dr. Kęstutis A. Trimakas 

kultura@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras-Rimšelis 

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

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, 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: 

rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

administracija@draugas.org 

http://www.violetaurmana.com
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:kultura@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org


DRAUGAS, 2007 m. balandžio 19 d., ketvirtadienis 3 

Pavojingas slinkimas 
nežinion 

PETRAS KATINAS 

Vienas Kovo 11-osios Akto signataras, stebėdamas Lietuvoje vyks
tančią politinę maišalynę, pavadino tai farsu, o vykstančius pro
cesus — panašius į valstybės paralyžių. Dėl paralyžiaus, gal buvęs 

signataras kiek ir perdeda, tačiau tai, kas vyksta, tikrai galima pavadinti 
farsu arba net reiškiniu, kurį apibrėžti būtų gana sunku. Tačiau tuo ste
bėtis nevertėtų. Buvusi partinė nomenklatūra ir iš tų pačių šaknų išau
gusios atžalos bei prisiplakę prie jų karjeristai ir savanaudžiai kontro
liuoja visas valdžios struktūras. Tas „elitas" yra absoliučiai kurčias, ir net 
piktai kurčias. Faktiškai valstybės institucijos absoliučiai nereaguoja į 
politikos specialistų, politologų, kai kurių, dar nepanirusių i visiško abe
jingumo snaudulį, kultūros žmonių raginimus, pagaliau imtis ryžtingų 
veiksmų, kovojant ne tik su išsikerojusia korupcija, bet ir visišku abe
jingumu valstybės reikalams. Tą abejingumą geriausiai parodė visų val
džios institucijų, įskaitant ir Prezidentūrą, reakcija dėl Valstybės saugu
mo departamento ir jo vadovo KGB rezervininko A. Pociaus skandalą. 
Kaip ir brazauskininkų partijos požiūris į naujojo Liustracijos įstatymo 
pataisas, kurių priėmimas blokuojamas jau daugiau kaip dvejus metus. 
Visiškai suprantama, kodėl taip priešinamasi toms pataisoms, kuriose nu
matyta prilyginti KGB rezervo karininkus etatiniams KGB karininkams. 
Štai čia ir išlenda yla iš maišo. Juk visi buvę LKP CK sekretoriai, visų 
lygių „partinis-ūkinis aktyvas", kuris dabar sėdi valdžioje, ištikimai ir 
sąmoningai bendradarbiavo su KGB. Kaip pažymėjo publicistas Vytautas 
Kutavičius, tokia buvo sovietinė kasdienybė, kurios politinis elitas nebe
nori prisiminti. 

Paskutinieji dienų įvykiai rodo, kad valstybei ir toliau vadovauja 
„pensininkas Nr. 1", didysis ūkininkas ir kitaip vadinamas LKP CK, da
bar pasivadinusių socialdemokratais, pirmasis sekretorius Algirdas My
kolas Brazauskas ir jo politbiuras. Dabartinis premjeras Gediminas Kir
kilas, kaip partinis, sugebantis gudriai manevruoti ideologas, yra nepa
lankus kadras tam pačiam A. Brazauskui. Pernelyg jau demonstruoja savo 
savarankiškumą. Bet svarbiausia, artėjant gegužės 17-ajai, kada turėtų 
įvykti nomenklatūrinės partijos suvažiavimas, koją gali pakišti tam pa
čiam A. Brazauskui. O tas net negalvoja trauktis. Premjerui G. Kirkilui 
išvykus į Ukrainą, „amžinai gyvasis" skubiai sušaukė partijos valdybos 
posėdį, kuriame pareiškė, kad nutraukiama sutartis su Tėvynės sąjunga 
dėl paramos G. Kirkilo mažumos Vyriausybei. Po tokio pareiškimo pas AT 
Brazauską bemat atskubėjo ir gavo audienciją „darbiečių" partijos lyderis 
Kęstutis Daukšys, kurios metu tarėsi apie valdančiosios koalicijos išpli
timą. Matyt, taip ir bus padaryta.;Tuo labiau, kad abiejų grupuočių, ku
rias liežuvis neapsiverčia pavadinti politinėmis partijomis, tikslai ir sie
kiai sutampa. Pirmiausia, jiems rūpi Europos Sąjungos pinigai ir ministrų 
portfeliai. Juk „darbiečiai" neturi absoliučiai jokios ideologijos, principų, 
įskaitant ir moralinių. 

Yra dar vienas dalykas, kuris labiausiai jaudina vadinamuosius so
cialdemokratus. Tai kova dėl sostinės valdžios. „Apsitapšnojusio" Kons
titucijos ir priesaikos pažeidėjo R. Pakso ambicijos tapti Vilniaus meru 
visiškai priimtinos socialdemokratų nomenklatūrai. Neatsitiktinai šiam 
procesui diktuoja atsisakęs Seimo nario mandato, Stalino saulės nešėjo 
Justo Paleckio dinastijos anūkas Algirdas Paleckis. Suvaidintas net taria
mo konflikto tarp A. Brazausko klano ir A. Paleckio spektaklis. Jaunoji 
Paleckių giminės atžala kartu su kitu Rusijos mylėtoju R. Paksu, pasak 
paties „maištininko" ketina Vilniuje įvesti „tvarką ir teisingumą". Juk 
neatsitiktinai A. Paleckis pasiskelbė esąs uolus komunistinės Kubos 
marksisto-avantiūristo Che Guevara gerbėju. Dar daugiau — pareiškė 
nesutinkąs su „buržuazinių nacionalistų" skelbiamais 1940 m. okupacijos 
vertinimais. Kitaip tariant, jokios okupacijos, masinių žudynių, trėmimų 
lyg ir nebuvo. O jeigu ir buvo, tai taip jiems ir reikėjo. 

Tad štai kokia publika skelbiasi esantys europietiškais socialde
mokratais. Galima paminėti dar vieną dalyką. Kai kurių dienraščių pra
dėtą Katalikų Bažnyčios puolimą. Prisidengiama neva rūpesčiu, kad celi
batas griauna Bažnyčios autoritetą. Ir tuo rūpinasi ne kas kitas, o buvęs 
„LTSR" komjaunimo organas. Tai irgi iš tos pačios „mokslinio ateizmo" 
skrynelės ištraukta. Verta šiuo atveju priminti, ką sakė mūsų tautos atgi
mimo pranašas Vincas Kudirka: „Lietuvybė ir katalikybė, ypač rusiškoje 
Lietuvoje, labai arti tarp savęs surišti. Prašalinkime tik katalikybę, tai 
pražudysime ir lietuvybę". 

LAISVĖS MONUMENTO 
LAUKIA TAUTA 

Kuršių nerijos verslininkai mokės už keltq 
Svarstoma galimybė apmokestin

ti kėlimąsi keltais Kuršių nerijos vers
lininkams. Dėl kelto Neringoje kils 
automobilių kuro kainos, brangs šil
dymas, nes specialiais keltų reisais, ku
rie kainuoja 600 litų, katilinei gabe
namos dujos. Taip pat brangs ir šiukš
lių išvežimas. Apmokestinti versli
ninkų kėlimąsi keltais nuspręsta to
dėl, kad prasidėjo piktnaudžiavimai. 
Iki šiol verslininkai, kaip ir Kuršių 

nerijos gyventojai, už kėlimąsi keltu 
nemokėjo. Tokia lengvata iš viso nau
dojosi 142 Kuršių nerijoje registruoti 
juridiniai asmenys, kurie turėjo 508 
automobilius. Smiltynės perkėla turi 
įsirengusi kompiuterinę apskaitos 
sistemą, kuri parodė, kad vien kovo 
mėnesį Nerijos verslininkų kėlimasis 
keltais per Kuršių marias būtų kai
navęs 68 tūkst. litų. 

Pagal „Klaipėda" 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Pasku t inę kovo dieną Laisvės 
kovotojų sąjunga (LLKS) surengė 
metinį ataskaitinį susirinkimą, kurio 
programoje buvo dvi dalys: konferen
cija aktualia tema „Lukiškių aikštės 
Laisvės simbolis tūkstantmečio Lie
tuvai" ir sąjungos narių ataskaitinis 
susirinkimas. Laisvės kovotojai reikš
mingai pateisino savo vardą. Sąjun
ga, bene vienintelė iš visuomeninių ir 
paramilitarinių organizacijų nuosek
liai ir motyvuotai siekia paspartinti 
toli gražu ne visuomeninį, o patį 
tikriausią valstybės rūpestį — dera
mai su tvarkyt i centrinę sostinės 
aikštę, galinčią ir turinčią tapti svar
biausia Lietuvos valstybės aikšte. 

Apie aikštės sutvarkymą kalbėta 
ir rašyta ne kartą. Sis klausimas jau 
antri metai yra vienas iš aktualiausių 
Vilniaus merijos ir vyriausybės rū
pesčių, palengva tampančiu visų 
aukštųjų šalies valdžių garbės rei
kalu. Juk iki Lietuvos vardo tūks
tantmečio svarbiausiojo renginio be
liko mažiau nei pora metų. Seimas 
1999 m. vasario 11 d. priėmė nuta
rimą Nr. VIII-1070 „Dėl valstybės 
sostinėje esančios Lukiškių aikštės 
funkcijų". Šio teisės akto 1 straipsnis 
skelbia, kad „Lukiškių aikštė for
muojama kaip pagrindinė reprezen
tacinė Lietuvos valstybės aikštė su 
laisvės kovų memorialiniais akcen
tais". 

Konferencijoje pirmąjį išsamų, 
a rgumen tuo tą pranešimą skaitė 
akademikas prof. Antanas Tyla. Jis, 
nušviesdamas temos svarbą, nusiste
bėjo tuo, kad nei televizija, nei radi
jas, nei didžioji spauda šios temos 
neaktualizuoja, viskas vyksta „tary
tum bū tume bunkeryje". Akademi
kas teigė, kad Gedimino prospektas ir 
Lukiškių aikštė siejasi organiškai. 
Karaliaus Mindaugo laikais išryškėjo 
ypatybės, būdingos visų kartų valsty
bės piliečiams. Valstybinė laisvė — 
pati svarbiausia, kitos yra tikėjimas, 
darbštumas ir mokslo siekimas. Lu
kiškių aikštei fontanai ir giraitės 
netiktų. Reikia įspūdingo, prasmingo 
monumento. Laikinoji sostinė Kau
nas tur i sukaupusi daug atkurtos 
valstybės akcentų: paminklai prezi
dentams, Laisvės statula, nežinomo 
kareivio kapas.. . A. Tylos nuomone. 
Vilniuje reikėtų pagerbti Nežinomą 
karį, Nežinomą partizaną, Nežinomą 
tremtinį, nes lietuvių tauta yra pa
tyrusi daug masinių netekčių. 

Galimas daiktas, jog vienas ka
pas galėtų simbolizuoti anksčiau 
minėtas t r i s sąvokas. Juk teisinis 
partizano statusas atitinka Lietuvos 
kariuomenės kario savanorio, kovų 
veterano statusą. Be to, daugelis lais
vės' kovotojų buvo nužudyti Gula
ge, mirė iš bado tremtyje. Tėvynės 
istorijoje gausu ir garbingų pergalių 
ir skaudžių netekčių. Tokią istoriją 
ir tu rė tume priimti, tausoti ir gerb
ti. 

Prof. A. Tyla atkreipė klausytojų 
dėmesį į t radicinę lauko riedulių 
piramidę, sumūrytą Aukų gatvėje. 
Akmenys sur inkt i pačių politinių 
kalinių ir tremtinių iš visų Lietuvos 
kraštų. Sis kuklus paminklas turėtų 
įsilieti į bendrą aikštės kompoziciją 
itin prasmingu akcentu. 

Dailės akademijos profesorė 
Dalia Matulai tė mano, kad ir ąžuolai 
ir vandens fontanas kaip akcentai 

nėra neatmestini. Ramovės šeimi
ninkas Remigijus Jukna išreiškė ne 
savo vieno pilietinę poziciją dėl so
vietų kareivių figūrų ant Žaliojo tilto. 
Sis klausimas seniai ne naujas ir po 
Nepriklausomybės atkūrimo vis pa
sikartoja. Iš tiesų, kam rodoma pa
garba — nejau „išvaduotojams", po 
kurių atėjimo prasidėjo nežabotas 
teroras ir masinės genocido akcijos? 
Juk nacionalinė teisė vienareikš
miškai išsprendė reikalą - okupantų 
pasikeitimas anaiptol nereiškia ir 
negali reikšti išvadavimo. 

Laisvės simbolis 
turėtų atspindėti 

visų epochų Lietuvos 
laisvės kovų atminimą, 

o komplekse turėtų 
atsirasti Nežinomo 

kario kapas ir 
Amžinoji ugnis. 

Pasiūlymus Lukiškių aikštės sut
varkymo klausimu įvairiais aspektais 
teikė ir kiti konferencijoje dalyvavę 
visuomenės veikėjai: choro dirigen
tas, režisierius Povilas Mataitis, 
Valstybės paveldo komisijos pirmi
ninkas Jonas Glemža, LLKS atstovas 
VK ordino kavalierius Bronius Juos-
paitis, Lietuvos šaulių sąjungos va
das pik. ltn. Juozas Sirvinskas, 
LKKSS vadovas Valentinas Barta-
šiūnas, pasipriešinimo sov. okupacijai 
dalyvis Petras Cidzikas, skulptorius 
Gediminas Karalius, Miško brolių 
draugijos pirmininkas Albinas Kent-
ra, Gervėčių draugijos pirmininkas 
Alfonsas Augulis ir kt. 

Konferencija priėmė nutarimo 
projektą su pastabomis. Buvo kon
statuota būtinybė sutelkti „Lukiškių 
aikštės, jos aplinkos, memorialo 
kūrimui visas valstybės pastangas". 
Laisvės simbolis turėtų atspindėti 
visų epochų Lietuvos laisvės kovų 
atminimą, o komplekse turėtų atsi
rasti Nežinomo kario kapas ir Amži
noji ugnis. Aikštės kompleksui pri
skirtinas pastatas Gedimino 40, ku
riame sovietmečiu buvo įsikūrusi 
represinė okupanto s truktūra — 
KGB su kalėjimu, dabar ten genocido 
aukų muziejus ir teismai, kuriuos 
tektų iškelti. 

Buvo pasiūlyta iš konkurso ver
tinimo komisijos išbraukti istorijos 
instituto direktorių A. Nikžentaitį 
dėl jo „klaidinančio požiūrio į Lie
tuvos istorinį, tautinį ir kultūrinį 
paveldą", o į komisijos sudėtį įtraukti 
atstovus iš patriotinių visuomeninių 
organizacijų, dvasiškius, pasižymėju
sius per Nepriklausomybės atkūrimo 
laikotarpį architektus, skulptorius". 
Buvo suformuluotos papildomos kon
kurso sąlygos: „Dabartinė Lukiškių 
aikštė yra senovės sakralinio, plačiojo 
Šventaragio slėnio dalis ir šiaurinėje 
aikštės dalyje nesiūlyti komercinio 
prekybos centro". 

Galutinai suredaguotas kreipi
mosi tekstas pasiųstas Respublikos 
prezidentui, premjerui, Seimo pir
mininkui ir sostinės merui. 
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J. E. Valdui Adamkui 
Lietuvos Respublikos Prezidentui 
Prezidento kanceliarija 
Simono Daukanto a. 3 
LT 01021 Vilnius, Lietuva 

Gerbiamas Prezidente, 

Leiskite kreiptis į Jus visų Niujorke ir Amerikoje gyvenančių lietuvių 
vardu, ir išreikšti mūsų nuoširdų dėkingumą už Jūsų rūpinimąsi lietuvių 
tautos tapatumo išsaugojimu ir jos ištikimybe krikščioniškosioms ver
tybėms. Ačiū už Jūsų ryžtą ir pastangas išgelbėti vienintelį ir paskutinį 
lietuvių senosios kultūros paminklą Niujorke — Aušros Vartų bažny
čią. 

Kaip žinote, š. m. vasario 26 d., nepaisant milžiniškų gelbėjimo pas
tangų, Aušros Vartų bažnyčia buvo uždaryta. Netikėtas ir staigus baž
nyčios uždarymas klastos būdu mus labai sukrėtė. O panašūs faktai tvir
tina, jog uždarius bažnyčią, išnyksta ir bendruomenė. 

Šiandieną, kai į Niujorką iš Lietuvos atvyksta vis daugiau jaunų žmo
nių, Aušros Vartų bažnyčios išlikimas Manhetene yra ypatingai svarbus. 
Sunku patikėti, jog iš dabartinės kartos yra atimama daugiau nei prieš 
100 metų į JAV atvykusių ieškoti tikėjimo laisvės lietuvių pastatyta baž
nyčia. Bėgant laikui ji tapo ne tik religinio, bet ir kultūrinio ir socialinio 
gyvenimo centru. Pastaraisiais metais parapija išgyveno tikro renesanso 
laikotarpį. 

Aušros Vartų parapijos likimas šiuo metu yra Vatikane įsikūrusios 
„Congregation of the Clergy" komisijos rankose. Laikantis bažnytinio 
kanono taisyklių, š.m. balandžio 4 d. į šią komisiją išsiuntėme bažny
čios aktyvo paruoštą apeliaciją. Tai vienintelė ir bene paskutinė mūsų 
viltis. 

Tik istorija gali suskaičiuoti parapijiečių didžiųjų švenčių akimirkas, 
maldas ir aukas skirtas Lietuvos laisvei. Istorija čia matė rašytoją Juli
ją Žemaitę, palaimintąjį ir apaštališkąjį vizitatorių Lietuvai arkivysku
pą Jurgį Matulaitį, istorijai liko Vytauto Landsbergio apsilankymas. 
Bažnyčioje saugojami V Jonyno vitražai. Ar parapijos metraštis baigė
si? 

Tikėdami Jūsų rūpesčiu nacionalinio paveldo likimui ir turtingos ir 
prasmingos lietuvių kultūros perdavimui ateities generacijoms, krei
piamės į Jus, Gerbiamas Prezidente, prašydami padėti išsaugoti Aušros 
Vartų bažnyčią ir aptarti šį klausimą Jūsų susitikimo su popiežiumi 
Benediktu XVI š.m. balandžio 27-28 dienomis. 

Aušros Vartų bažnyčia — Baltijos gintaro gabalėlis. Tai mūsų 
Gimtinė, tai mūsų Lietuva. Tik čia suvokiame savo šaknis, įgauname 
stiprybės ir randame dvasinę ir moralinę paramą. Mūsų širdys plyšta, nes 
ši maža bažnytėlė, ši maža Tėvynė, praturtinanti Amerikos kultūrą 
dvasingumu ir unikalumu yra ruošiama sunaikinimui... 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE 

Priimkite mūsų nuoširdžią pagarbą. 

Ramutė Žukaitė 
Pirmininkė 

1 23 Market St., 
Willow Springs, f L 6O480 

Teh 703-467-0761 
n M M M V č&runp 

ŠU

NAUJAS MENIU: 
pietūs nuo $4.95, 

bistro meniu, 
vakarienė nuo $9.95, 

„Magnolia" cepelinai tik $4.95. 

Priimami užsakymai išsinešimui, banketams, 
vestuvėms, gimtadieniams, biznio progoms 
ir kita. Ruošiami laidotuvių pietūs. 
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Lietuvių Bendruomenės 
regioniniai suvažiavimai 

jau prasideda! 
Su Vytauto Babravičiaus-Simo 

pirmu koncertu, kuris įvyko Hart
ford, CT balandžio 14 dieną prasidėjo 
LB Krašto valdybos, apygardų ir 
apylinkių TMID bendras projektas 
„Lietuvių regioniniai suvažiavimai". 
Šio projekto tikslas — stiprinti Lie
tuvių Bendruomenės įvaizdį, suburti 
atskiras lietuvių kartas, sudaryti 
progą suartinti JAV LB Krašto valdy
bos narius su apylinkėmis, sujungti 
kultūrinę ir Lietuvių Bendruomenės 
veiklą. 

Vytauto Babravičiaus-Simo pirma
sis koncertas Hartford, CT. 

Tomo Plečkaičio nuotr. 

Projektas bus vykdomas dviem 
etapais. Per pirmąjį etapą — balan
džio-gegužės mėnesiais buvo suorga
nizuoti trys regioniniai suvažiavimai 
ir aštuoni dainininko iš Lietuvos kon
certai. Suvažiavimai vyks balandžio 
22 dieną Elizabeth, NJ , gegužės 5-6 
d. Fort Myers, FL ir gegužės 12 dieną 
Bostone. Kiekviename renginyje da
lyvaus JAV LB Krašto valdybos na
riai. Antrasis projekto etapas bus 
vykdomas rudenį, spalio-lapkričio 
mėnesiais. 

Pirmajame šio projekto renginyje 
— Hartforde, CT dalyvavo JAV LB 
Krašto valdybos Švietimo tarybos 
pirmininkė Daiva Navickienė ir vice
pirmininkas sporto reikalams Lau
rynas Misevičius. Susirinkusieji turė
jo gerą progą susipažinti su Švietimo 
tarybos vykdomais darbais, o pati pir
mininkė turėjo gerą progą susipažin
ti ir pabendrauti su New Britain šeš
tadieninės „Atgimimo" mokyklos mo
kytojais. Laurynas Misevičius trum
pai papasakojo apie JAV Lietuvių 
Bendruomenės KV pagrindinius šio 
laikotarpio uždavinius. 

Antrame regioniniame suvažia
vime, kuris vyks Elizabeth, NJ, daly
vaus JAV LB Krašto valdybos Kul
tūros tarybos pirmininkė Dalė Lu-
kienė su pranešimu „Kultūros tary
bos tikslai ir uždaviniai". Šio tikrai 
įdomaus pranešimo turės progos iš
klausyti ir dar keletas apylinkių, 
kuriose vyks V Babravičiaus koncer
tai. Šiame renginyje laukiama atsto
vų iš Washington, DC, Philadelphijos, 
NY. 

Gegužės 5-6 dienomis Fort 
Myers, Floridoje vyks antrasis regio
ninis suvažiavimas. Jo dalyviai turės 
progos susipažinti su Krašto valdybos 
vicepirmininke Elona Vaišniene, ku
ri jau paruošusi įdomų pranešimą 
„Lietuvių Bendruomenė — vitaminas 
demokratijai Amerikoje" (gal net 
Lietuvoje). Į šį renginį pakviesti ir 
Atlantos, North Caroline atstovai. 
Įdomu bus susipažinti su šio regiono 
lietuvių veikla. Reikia tik pasidžiaug
ti, kad jį apsiėmė rengti naujai 
susikūrusi apylinkė su savo entuzias
tinga pirmininke Danute Balčiūniene 
ir jos valdyba. 

Trečias toks suvažiavimas vyks 
Bostone. Jo darbe, be vietinių lietu
vių, dalyvaus JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas Vytautas Maciūnas, 
kiti KV nariai: Dalė Lukienė, Daiva 
Navickienė, LR NY konsulato kon
sulas Algimantas Misevičius, LB Ta
rybos narė — studentų stovyklos 
koordinatorė Rasa Ardytė-Juškienė. 

Pradėdama rengti šį projektą 
JAV LB Krašto valdyba neatsitiktinai 
pasirinko dainų atlikėją-bardą iš 
Lietuvos Vytautą Babravičių-Simą. 
Dainininkas yra „country" muzikos 
pradininkas Lietuvoje. Jo parašytas 
ir dainuojamas dainas puikiai prisi
mena vidurinė Lietuvos gyventojų 
karta. Simas su savo dainomis buvo 
tikras Atgimimo šauklys. 

Ir šie 2007 metai atlikėjui ypatin
gi —jau 40 metų kaip Simas dainuo
ja scenoje ir neišduoda savo ištikimo 
draugo gitaros. Metus skaičiuojant 
nuo 1967 metų, kai jis, būdamas 
keturiolikmetis paauglys, iš kuklaus 
Gailiakiemio kaimo persikėlė į Simno 
miestelį (beje, šio Alytaus rajono 
miestelio pavadinimas padiktavo jam 
ir kūrybinį pseudonimą — Simas) ir 
per traškančias radijo imtuvo bangas 
pirmą kartą išgirdo „The Beatles" 
dainas. Vytauto Babravičiaus reper
tuare skamba dainos apie meilę, Lie
tuvą, jos žmones, jų džiaugsmą ir 
skausmą. 

JAV LB Krašto valdybos vardu 
nuoširdžiai dėkoju visiems regioninių 
suvažiavimų ir koncertų rengėjams 
už jų begalinį pasiryžimą ir meilę 
Lietuvių Bendruomenės veiklai. 

Sigita Šimkuvienė 
JAV LB KV vicepirmininkė 

plėtotei 

www.draugas.org 

http://www.nylithuanian.org
http://www.draugas.org
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, Ml 

VELYKOS SV. ANTANO PARAPIJOJE 
Apsiniaukęs rytas, šaltokas, snai

gės krito, jautėsi žiema, o ne pa
vasaris. 

Bet šį pavasario rytą, Velykų sek
madienį, balandžio 8 d., Prisikėlimo 
šv. Mišias Šv. Antano bažnyčioje au
kojo ir pamokslą sakė klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. 

Gaila, kad šių metų Velykų rytą 
mūsų vargonininkui atsisakius savo 
pareigų, vargonų muzika neskam
bėjo, tačiau gana neblogai pagiedojo Babonas, 
Zitos Skučienės pastangomis skubiai levičienė 
suorganizuotas chorelis. Ypač paki- ruošė daug gardžių patiekalų ir py-
liai skambėjo „Linksma diena mums ragų. Tai buvo klebono vaišės. Jis net 
nušvito". Atrodė, chorelio ir mal- visiems išmargino daugybę mar-
dininkų balsai kilo į dangų. Aplink gučių. Dalyviai džiaugsmingai sveiki-
bažnyčią vyko procesija, kurioje daly- no vieni kitus, daužė margučius ir 
vavo aukų rinkėjai ir pasipuošę vaišinosi skaniais Velykų valgiais, 
vaikučiai. Mišių skaitinius skaitė Nuotaika pakili, šeimyniška. Daly-

Bronius Valiukėnas. 
Po Mišių parapijiečiai ir svečiai 

susirinko parapijos salėje. Velykas 
švęsti visuomet smagu. Net jei ne 
namuose, net jei ne su artimais žmo
nėmis. Dalyvių visuomet laukia Sv. 
Antano parapija. O Antaninėje vi
suomet smagu, linksma ir visada ga
lima draugų arba bendraminčių 
susirasti. Tai ir šiemet Velykos An
taninėje buvo smagios. Kun. Alfonas 

šeimininkė Pranciška Te-
ir parapijos moterys pa-

Veiyku sv. Mišias atnašauja kun. Alfonsas Babonas. 
Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr. 

Kun. A. Babonas su broliu ir brol iene. Rima ir Monika Babonais. 

vavo ir kun. Alfonso Babono brolis su 
žmona, Rimas ir Monika Babonai, 
atvykę iš Birštono aplankyti kun. Ba-
boną. Buvo linksma ir smagu paben
drauti su parapijiečiais ir draugais. 

Visi dėkojame mūsų mielam kle

bonui kun. Alfonsui Babonui už jo 
nuoširdumą, rūpestį ir skanius pus
ryčius, už suteiktą galimybę pajusti 
tarpusavio ryšį ir parapijos dvasią. 

Regina Juška i tė -Svobienė 

Bet ir ten, Damaske, mačiau vieną labai api
plyšusi viešoj virtuvėj verdantį ir pardavinėjantį 
maistą. Pasirodo, ne visi Mahometo palikuonys 
turtų pertekę. 

Pavalgę pasisamdėme Boluchą. Jam turėjome 
iš Tripolio, iš jo brolio Lemiro laišką, kad vyktų 
kartu su mumis į Jeruzalę. Taigi jis prisidėjo prie 
mūsų su penkiais raitais ir penkiais pėsčiais sargy
biniais. 

Kadangi daugelis yra rašę apie Damasko že
mės derlingumą, vaisių gausumą, nutariau 

plačiau apie tai nerašyti. Manau, reikia pridurti tik 
vieną dalyką, keista, kitų nepaliestą. Sirijoje, bū
tent, Tripolyje, Baalbeke ir ypač čia, Damaske, ga
lima rasti dėl gerumo labai teiktiną vaisių rūšį, ku
ria vadina daugelio tautų vartojamu žodžiu ,,mau-
za". Iš pažiūros tas vaisius panašus į mūsų agurką, 
tiktai kiek ilgesnis, storesnis, labiau įlinkęs. Auga 
krūmuose kaip Avelino riešutai. Kartais ant vie
nos šakos tokių vaisių išauga po penkiasdešimt. 
Tada kaip melionai nusvyra ant žemės ir, ilgiau 
pagulėję, supūva, todėl juos surenka dar neprino
kusius. Sudėti pastogėse, prinoksta mažau rū
pinantis. Skonis ir kvapas panašus į prinokusių 
kriaušių, kurias pas mus vadina vrijadtiškėmis. La
bai sotūs: suvalgęs su duona arba sūriu du vaisius, 
esi sotus. 

Šių kraštų krikščionių nuomone, Adomas ir 
Ieva rojuje valgę šituos vaisius. Tą stengiasi pa
gristi tam tikromis priežastimis: pirma, kad obuo
lių čia nėra ir kad šv. Jeronimas, versdamas Bibliją, 
negalėdamas žodžio mauza lotyniškai perteikti, 
parašęs „medžio vaisius". Tačiau nepanašu, kad šv. 
Jeronimas, kuris, diktuojamas šv. Dvasios, sėkmin
gai išvertė šv. Įstatymų knygas, gerai mokėdamas 
kalbas, nebūtų galėjęs to išreikšti. Antras įrody
mas: mauzos vaisių supjausčius į skritulius, pasiro
do ,.T" raidės, būtent, kryžiaus formos gyslelė. Tai 
esąs ženklas, kad protėvių pirmasis nusikaltimas 
turėjęs būti nuplautas Nukryžiuoto Kristaus mirti
mi. Bet ir mūsų agurkuose galima kažką panašaus 
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įžiūrėti. Trečia priežastis, kad šiuos vaisius ne 
medis brandina, bet krūmas, kurio stiebas maž
daug kumščio storumo, tačiau kabančių vaisių jisai 
nepajėgia nulaikyti: tie, kaip minėta, guli ant 
žemės, tad pirmieji tėvai lengvai galėję nusiskinti. 
Ketvirtoji priežastis, kad šios mauzos lapai yra 
vienos uolekties pločio ir dviejų uolekčių ilgio; tai
gi, supratus savo nuodėmę, iš jų lengvai buvo gali
ma pasidaryti prijuostes. Sv. Rašte sakoma, kad tos 
prijuostės buvo iš figos lapų. Taigi patys tegul 
sprendžia, kiek tikras tas jų aiškinimas. Priduria 
dar ir kitas, menkesnes, priežastis. 

Tuos mauzos vaisius jūromis veža į Konstan
tinopolį. Tačiau ten jie. ne tokie patvarūs. To

dėl nuskina neprinokusius, laiko smėlyje, o ten, 
Konstantinopolyje, padėti saulės atokaitoj, jie tuo
jau nunoksta. Užteks, tiek nedaug apie juos pasa
kius. 

Birželio dvidešimtą dieną apie vidudienį išvykę 
iš Damasko, gerą mylią nukeliavę, atvykome į šv. 
Pauliaus atsivertimo vietą. Iš ten labai gražus Da
masko vaizdas. Netoli yra akmuo, prie kurio nukri
tęs nuo žirgo gulėjo apaštalas. Šv. Elena čia buvo 
pastačiusi koplytėlę, kurios vos bematyti pėdsakai. 
Iš ten, nuėję pusę mylios, patekome į maronitų 
avių kaimenę. Kai Boluchas vieną susigavo, lau
kuose buvę maronitai subėgo jos atsiimti. Turkai, 
turėdami keletą bombardų, pastojo kelią, kad juos 
sulaikytų. Kai maronitai ėmė į juos mėtyti ak
menimis ir grumstais, turkai, susidėję bombardas, 
pabėgo, vis tiek nusinešdami pagrobtą avį; maroni

tai bandė vytis, bet pėsti nepavijo. 

Nakčiai atvykome į Karvazeriją Sazą, kur i už 
penkių mylių nuo Damasko. Pro tą gyven

vietę teka skaidrus, sraunus upelis. Kadangi čia 
dažnai minimi arabai, — būtina tai pasakyti, — kai 
kam gali pasirodyti keista, kodėl turkai pakenčia 
juos tokius pavojingus kelionėse. Reikia žinoti, kad 
šešios baltosios arabų vėliavos, nors turkų valdose 
laikosi, bet niekur neturi nuolatinių gyvenviečių. 
Tiktai švaistydamiesi viešuose keliuose, t u r k u s 
daugiau apipėšia nei kitus keleivius. Jei jie t a rp 
savęs sutartų, patiems turkams būtų nepakenčia
mi. Sako jų esą iki dviejų šimtų tūkstančių; t ik jie 
vieni kitų labai nekenčia, o tai jau, matyt, iš pri
gimties Dievo duota. Nors kiekviena vėliava, arba 
falanga, turi savo vadą, kurio klauso, tačiau už juos 
visus daug galingesnis vienas_ tuose kraštuose 
pagarsėjęs plėšikas Aborisas, kuris vadovavo ke
turiasdešimčiai tūkstančių arabų. Tuo metu, kai aš 
iš Šventosios Žemės grįžau į Tripolį, jis taip nioko
jo visą Siriją, kad per jį ir labai norėdamas negalė
jau saugiai vykti į Alepą. Man būnant Tripolyje, jis 
užpuolė iš Alepo į Tripolį keliaujantį turkų kara
vaną, trisdešimt turkų užmušė ir pagrobė kupra
nugarius su visomis prekėmis. Krikščionims nieko 
nedarė, pažadėjo laisvai atiduoti jų prekes, t iktai 
pareikalavo, kad Tripolyje gyvenantys pirklių 
agentai jam atsiųstų vyno ir maisto produktų. 

Šių kraštų užpuldinėjimo priežastis buvo ta, 
kad šiek tiek prieš mums čia atvykstant, Damasko 
paša mirtinai nubaudė jo anūką, plėšikavusį kai
myninėse vietose. Tas įvyko šitaip. 

Paša nudavė norįs su juo susitaikyti. Dėl to į 
paskirtą vietą atvyko penki šimtai arabų su jaunes
niuoju Aborisu ir tiek pat turkų su pašos kapitonu. 
Kol arabai sėdėjo ant žirgų, turkai nedrįso kėsintis, 
nors pasalose turėjo paslėpę kelis šimtus raitelių. 
Bet kai Aborisas ir daugumas arabų nulipo nuo 
arklių priimti pašos jiems atsiųstų dovanų, tada 
turkai puolė juos. Vadą paėmė gyvą, kitus visus 
išžudė. Bus daugiau . 
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P. Vaitiekūnas Tadžikistane 
pagerbė Lietuvos tremtinius 

Lietuvos ir Tadžikistano užsienio reikalų mi 
Chamrachonas Zarifi. 

nistrai Petrai Vaitiekūnas (k) ir 
Gedimino Bal tuškos ~1TA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 18 d. (ELTA) 
— Tęsdamas oficialų vizitą Tadžikis
tane užsienio reikalų ministras Pet
ras Vaitiekūnas netoli Afganistano 
sienos esančioje Kurgan Tiubėje pa
gerbė Lietuvos tremtinių atminimą. 
Ministras prie pušies pririšo trispalvę 
juostą. 

„Šių žmonių atminimas gyvas 
Lietuvoje. Jis reikalingas mums, gy
viesiems", — sakė ministras E Vai
tiekūnas. 

1945 m. balandžio 25 d. į Tadži
kistaną iš Kauno buvo atvežtas eše
lonas su 854 tremtiniais, iš kurių 263 
buvo vaikai. Tremtiniai buvo vežami 

į Sibirą, tačiau palikti Tadžikistano 
Vachšo upės slėnyje — Kurgan Tiu
bėje, kur 1945-1946 m. dauguma jų, 
tarp jų visi vaikai, žuvo. 

1991 metais tremtinių ekspedici
jos dalyvių rūpesčiu Kurgan Tiubėje 
buvo pastatytas skulptoriaus Donato 
Gediminsko sukur tas paminklinis 
kryžius. Dėl karo veiksmų Afganista
no pasienyje šis kryžius neišliko. 

Kurgan Tiubėje E Vaitiekūnas 
susitiko su miesto mere ir žmonėmis, 
kurie prisimena ten gyvenusius Lie
tuvos tremtinius, ir kalbėjo apie ga
limybes atstatyti paminklinį kryžių. 

Kilniaširdis policininkas sulaukė 
stačiatikių padėkos 

Kaunas, balandžio 18 d. (ELTA) 
— Kauno policijos vadovybė ir miesto 
stačiatikių bendruomenė už kilnų ir 
altruistišką poelgį pareiškė padėką 
Aleksoto policijos nuovados tyrėjui 
Juozui Švetkauskui, suteikusiam 
prieglobstį gaisrą patyrusiems Rusi
jos maldininkams. 

Praėjusį savaitgalį kelio Kaunas-
Marijampolė-Suvalkai 27-ajame kilo
metre dėl trumpojo jungimo elektros 
instaliacijoje užsidegė autobusas, ku
riuo vyko Rusijos maldininkai. Iš už
siliepsnojusio autobuso skubiai buvo 
išlaipinta 38 Rusijos piliečių grupė, 
vykusi į stačiatikių bendruomenės 
namus Kaune. 

Nors patys žmonės nenukentėjo, 
visi liko kaip stovi — be daiktų, doku
mentų, batų, lengvučiais drabužiais. 
Tarp jų — vienuolika vaikų. 

Be prieglobsčio likusiems rusų 

maldininkams pagalbos ranką ne
trukus ištiesė šalia greitkelio už 200 
metrų įsikūrusio vienkiemio šeimi
ninkas J. Švetkauskas, kuris dirba 
policininku. 

Supratęs, kad įvyko nelaimė, pa
reigūnas pagelbėjo nukentėjėliams. Į 
savo namus jis priėmė per 30 žmonių. 
Visiems užteko šiltos arbatos, kavos, 
vandens suodžiams nuplauti. Vaikai 
sušilę užsnūdo, kiti meldėsi, moterys 
giedojo. 

Penkias valandas glaudęsi polici
ninko namuose vėliau maldininkai 
sėdo į atvykusį jiems skirtą autobusą 
ir tęsė kelionę. 

Rusijos maldininkai iš Kalinin
grado srities vyko į Vilnių švęsti At
velykio šventės. 

Už kilniaširdišką poelgį trečia
dienį Kauno policijos vadovybė pa
reiškė padėką pareigūnui. 

* Trečią pergalę iš eilės NBA 
č e m p i o n a t e iškovojo Žydrūno 
rigausko Klivlendo „Cavaliers" 
(49 pergalės ir 32 pralaimėjimai) ko
manda, antradienį svečiuose 98:92 
įveikusi dešimtojoje pozicijoje konfe
rencijoje esančius Filadelfijos „76ers" 
(34/47) krepšininkus. Lietuvis nuga
lėtojams pelnė 14 taškų, po krepšiais 
atkovojo 8 ir perėmė 1 kamuolį, at
liko 5 rezultatyvius perdavimus, po 4 
kartus suklydo bei prasižengė. 

* 41-ą pergalę 81-ose NBA 
pirmenybių rungtynėse iškovojo 
„Golden State Warriors" koman
da su Šarūnu Jasikevičiumi, antra
dienį namuose 111:82 sutriuškinusi 
Vakarų konferencijoje bei visoje lygo
je pirmaujančius Dalaso „Mavericks" 
(66/15) krepšininkus. Lietuvis per 92 
žaidimo sekundes šiame mače niekuo 
nepasižymėjo. Nugalėtojams 22 taš
kus pelnė Mickaelis Pietrusas, 19 — 
Mattas Barnesas. 

Konservatorė siūlo paviešint i 
„B ražuo lės pažymą" 

Vilnius, balandžio 18 d. (BNS) 
— Konservatorė Rasa Juknevičienė 
prašo Generalinę prokuratūrą įver
t in t i dešimtmečio senumo karinės 
žvalgybos pažymą, esą atskleidžian
čią Bražuolės tilto sprogdintojus, ir 
siūlo ją paviešinti. 

„Paslaptinga pažyma remiamasi 
jau nebe pirmą kartą, kai norima su
daryti vaizdą, esą kažkokie politikai 
yra suinteresuoti nuslėpti nuo visuo
menės ten aprašytus atliktus tyri
mus. Tačiau tikėtina, kad ši pažyma 
nėra tokia reikšminga ir iš tiesų joje 
esantys duomenys iš esmės nieko 
konkretaus nebyloja nei apie tilto per 
Bražuolės upelį sprogdinimą, nei apie 
kurių nors politikų ryšius", — rašo
ma konservatorės kreipimesi. 

Be to, siūloma leisti viešinti šią 
pažymą, kad „viešumas padėtų visuo
menei sužinoti tiesą ne iš gandų ar 
atpasakojimų, bet iš pirminio šalti
nio". 

Apie tokią pažymą, kurią buvo 
parengęs Krašto apsaugos ministeri
jos Antrasis operatyvinių tarnybų de
partamentas , buvusio Valstybės sau
gumo departamento (VSD) darbuoto
jo bei savanorio Juro Abromavičiaus 
žūties aplinkybes tiriančiai Seimo lai
kinajai komisijai liudijo parlamenta
ras, buvęs generalinis prokuroras Ar
tū ras Paulauskas. 

A. Paulauskas tvirtino, jog jo va
dovaujama grupė gavo informacijos, 
kad J. Abromavičius žuvo praėjus po
rai dienų po to, kai informavo Gene
ralinę prokuratūrą apie tuometinio 

krašto apsaugos ministro Česlovo 
Stankevičiaus turimą pažymą dėl 
Bražuolės sprogdinimo bei kitų to pa
ties laikotarpio nusikaltimų. 

„Toje pažymoje buvo išdėstyti, 
kaip supratau, J. Abromavičiaus tyri
mo duomenys, kas galėjo susprogdin
ti Bražuolės tiltą, įvykdyti kitus nu
sikaltimus, kas suorganizavo išėjimą 
į Pakaunės mišką, aišku, ta pažyma 
buvo iliustruota konkrečiomis sava
norių pavardėmis", — sakė A. Pau
lauskas. 

Buvusio prokuroro pasakojimu, 
J. Abromavičiaus rašte buvo ragina
ma apie pažymą „nepranešti konser
vatorių partijos vadovybei". 

A. Paulausko teigimu, norėdami 
gauti minėtą pažymą, kurią parengė 
Krašto apsaugos ministerijos antra
sis departamentas, prokurorai susi
dūrė su pasipriešinimu. 

„Iš pradžių Č. Stankevičius nei
gė, kad gavo tokią pažymą, tuomet 
mes kitais kanalais visgi išsiaiški
nom, kad yra pas ministrą pažyma, ir 
aš nuvykęs pasakiau, kad žinom, jog 
jis turi tą dokumentą, ir jei jis nepa
teiks, mes turėsim daryt kratą jo ka
binete ir paimt pažymą, tuomet jis 
pasakė, kad išduos ir atnešė į proku
ratūrą tą pažymą", — sakė A. Pau
lauskas. 

A. Paulauskas nuo 1990 iki 1995-
ųjų vadovavo Generalinei prokura
tūrai, 1995-1997 m. dirbo generali
nio prokuroro pavaduotoju, 1997 m. 
buvo paskirtas vadovauti darbo gru
pei, tiriančiai J. Abromavičiaus žūtį. 

„Respubl ikos" vyriausiąja 
r e d a k t o r e tapo m o t e r i s 

Vilnius, balandžio 18 d. (ELTA) 
— Buvusi didžiausio tiražo Baltijos 
šalyse leidinio „TV publika" redakto
rė Ramunė Vaičiulytė nuo šios sa
vaitės pradėjo vadovauti dienraščiui 
„Respublika" ir šiose pareigose pa
keitė Raimundą Celencevičių. 

Pirmą kartą šio leidinio istorijoje 
žurnalistų komandai vadovaus mote
ris. 

„Pasiūlymas redaguoti šį leidinį 
suintrigavo, — sakė R. Vaičiulytė. — 
Esu ne naujokė spaudoje — anksčiau 
dirbau reportere Šiaulių regione, taip 
pat išbandžiau žurnalistinių tyrimų 
sritį ir dirbau didžiausio tiražo Bal
tijos šalyse leidinio 'TV publika' re
daktore. 'Respublikos' vyriausiosios 
redaktorės kėdė, manau, kiekvienam 
žurnalistui yra siekiamybė. Intrigavo 
ir tai, kad leidėjai manimi pasitiki, 
leidžia daryti permainas, laisvai for

muoti laikraščio strategiją ir kitus 
dalykus". 

R. Vaičiulytė teigė kol kas esanti 
nepasiruošusi kalbėti apie būsimas 
permainas laikraštyje — pasiūlymas 
jai buvo it žaibas ant dangaus, tačiau 
patikino, kad yra pasiryžusi nuversti 
kalnus, atiduoti visas savo jėgas, 
energiją, „grožį ir sveikatą", kad jos 
„Respublika" taptų geriausiu dien
raščiu pasaulyje. 

Naujoji „Respublikos" vyriausio
ji redaktorė Šiaulių universitete yra 
įgijusi lietuvių filologijos bakalauro 
bei literatūrologuos magistro laips
nius, taip pat baigusi žurnalistikos 
kvalifikacines studijas. 

Buvęs „Respublikos" vyriausia
sis redaktorius R. Celencevičius, 
dienraštį redagavęs daugiau nei dve
jus metus, rengiasi įgyvendinti nau
jus „Respublikos" grupės projektus. 

Lietuvoje klesti netolerancija kitataučiams 
Atke l ta iš 1 psl. 
miesto meras sulaukė net LCC rekto
riaus vizito. Jis prašė mero Rimanto 
Taraškevičiaus bendradarbiauti su 
policija, kad problema būtų išspręsta. 

Tarptautinio universiteto LCC 
administracija ragina užsieniečius 
s tudentus iš auditorijų komplekso 
Kretingos gatvėje į bendrabutį grįžti 
pagrindine Manto gatve arba keliese 
važiuoti taksi. 

Pavežti kitaip atrodančius ben
dramokslius, kurie dėl odos spalvos 
ar užsienio kalbos gali tapti skusta
galvių aukomis, siūlosi ir automobi
lius vairuojantys vietiniai studentai. 

Šiuo metu LCC mokosi 186 už

sieniečiai iš viso pasaulio — Kirgi
zijos, Kazachstano, Tailando, Ganos, 
Nigerijos, Egipto, Airijos, Didžiosios 
Britanijos ir kitų šalių. Dalis jų jau 
buvo susidūrę su skustagalvių, kurie 
muša net merginas, žiaurumu. 

Prieš kelerius metus, kai kate
droje mokėsi Zimbabvės ir Ugandos 
piliečiai, dieną pačiame miesto centre 
— M. Mažvydo alėjoje — buvo su
muštas juodaodis studentas. Su žiau
riomis patyčiomis tiesiog prekybos 
centre buvo susidūrusi ir kita juodao
dė režisūros studentė. 

Baiminamasi, kad daugiau užsie
niečių gali tapti skustagalvių taiki
niais. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Prancūzija: rinkimų kampanijoje 
du pirmaujantys kandidatai 

Segolene Royal ir Nicolas Sarkozy. 

Paryžius, balandžio 18 d. („Reu-
ters'VBNS) — Prancūzijos prezidento 
rinkimų kampanijoje į priekį iš
siveržė du aiškūs favoritai — de
šiniųjų kandidatas Nicolas Sarkozy ir 
socialiste Segolene Royal, kurie gero
kai lenkia savo būsimus varžovus ir 
kovoja tarpusavyje dėl pirmosios vie
tos. 

Dienraštyje ,,le Parisien" išs
pausdinti viešosios nuomonės ap
klausos rezultatai leidžia progno
zuoti, kad pirmajame prezidento rin
kimų ture balandžio 22 dieną N. Sar
kozy ir S. Royal aplenks savo var
žovus ir susirungs tarpusavyje ge
gužės 6-ąją vyksiančiame antrajame 
ture. 

Pastarosiomis savaitėmis apklau
sose buvęs vidaus reikalų ministras 
N. Sarkozy lenkė S. Royal. Tačiau 
naujausioje ,,le Parisien" užsakymu 
CSA atliktoje apklausoje pirmą kartą 
nuo kovo 21 dienos, kai prasidėjo ofi
ciali rinkimų kampanija, jų pozicijos 
susilygino. 

N. Royal, kuri siekia tapti pirmą
ja moterimi Prancūzijos prezidento 
poste, rinkimų kampanijos metu sun
kiai sekasi įrodyti savo patikimumą, 

Reuters nuotr. 

ir viešosios nuomonės apklausų ren
gėjai įspėja, kad daug dar neapsis
prendusių rinkėjų gali pasirinkti ne 
ją, o centristą Francois Bayrou. 

Tačiau politikos analitikai sako, 
kad nepaisant socialistų kandidatės 
rinkimų programos, kurios įgyvendi
nimas brangiai atsieitų valstybei, dar 
neapsisprendę rinkėjai balsuos už S. 
Royal, jei manys, kad ji gali įveikti N. 
Sarkozy. 

Prezidento rinkimai laikomi sa
votišku referendumu N. Sarkozy, ku
rio bekompromisė pozicija imigraci
jos ir nusikalstamumo klausimais pa
tinka daugeliui dešiniųjų pažiūrų rin
kėjų, tačiau jo valdingumas dažnai 
tampa politinių oponentų taikiniu. 

Visoje Prancūzijoje iškabinti be
sišypsančio N. Sarkozy plakatai daž
nai sudarkomi, tuo tarpu kitų 11 
kandidatų plakatai paprastai lieka 
nepaliesti. 

Prancūzija atsidūrė kryžkelėje 
po 12 metų trukusio kadenciją bai
giančio centro dešiniųjų prezidento 
Jacąues'o Chiraco valdymo, ir jo įpė
diniui teks spręsti opias problemas, 
susijusias su dideliu nedarbu, socia
line įtampa ir didele valstybės skola. 

Pareigūnai aiškinasi universitete 
siautėjusio žudiko gyvenimo kelią 
Atkelta iš 1 psl. 
rašo „Chicago Tribūne". 

Pjesių rašymo kursą kartu su juo 
lankę studentai prisiminė, kad žu
dikas dažniausiai tylėdavo, bet rašė 
nebrandžias ir šiurpias dramas. 

„Tose pjesėse buvo tikrai iškreip
to, makabriško smurto, naudojant to
kius ginklus, apie kokius nebūčiau nė 
pagalvojęs", — sakė buvęs Cho 
Seung-Hui kurso draugas Ianas Mac-
Farlane'as, kuris internete paskelbė 
dvi žudiko pjeses. 

„Jis tiksliai atitiko mokykloje 
šaudančio žmogaus stereotipą — vie
nišius, apsėstas smurto, rimtos asme
ninės problemos", — rašė I. MacFar-
lane'as. 

„Jo kūriniai, tos pjesės, buvo tik
rai liguistos ir groteskiškos, — uni
versiteto laikraščiui 'Collegiate Ti
mes' sakė studentė Stephanie Derry. 
— Jis tiesiog sėdėdavo ir stebėdavo 
mus, bet nieko nesakydavo. Jis iš es
mės buvo uždaras, labai izoliuotas". 

Tarp žudynių universitete aukų 

yra Holokaustą išgyvenęs dėstytojas, 
kuris užtvėrė kabineto duris, kad jo 
studentai galėtų pabėgti, pora stu
dentų iš Libano, inžinierius indas ir 
prancūzų kalbos dėstytojas kana
dietis. 

Antradienį sutemus, tūkstančiai 
studentų, universiteto darbuotojų ir 
vietos gyventojų prie auditorijos, kur 
vyko žudynės, per valandos trukmės 
ceremoniją žuvusiesiems pagerbti 
drauge pakėlė uždegtas žvakes. 

Šios žudynės sukrėtė visą pa
saulį, ypač — Pietų Korėją, kurios gy
ventojus šokiravo tai, kad žudikas bu
vo jų tėvynainis. Pietų Korėjos prezi
dentas Roh Moo-Hyunas trečiadienį 
surengė neeilinį pasitarimą su pa
dėjėjais. 

Virdžinijos valstijos vyresnysis 
policijos inspektorius Steve'as Fla-
herty žurnalistams sakė, kad Cho 
Seung-Hui gyveno universiteto ben
drabutyje. Jungtinėse Valstijose jis 
gyveno kaip žaliosios kortos turėto
jas. 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Parlamento pirminin

kas Hansas-Gertas Poetteringas pri
taria siūlymui surengti pirmalaikius 
parlamento rinkimus Ukrainoje kaip 
būdui sureguliuoti politinę krizę. Tai 
pareiškė pats H. G. Poetteringas ben
droje spaudos konferencijoje su Uk
rainos prezidentu Viktoru Juščenka 
Briuselyje pasibaigus jų susitikimui. 
„Manau, kad rinkimai ir bus tas bū
tinas mechanizmas, padėsiantis su
prasti tautos valią", — antradienį pa
žymėjo jis, pabrėždamas, kad Eu
ropos Parlamentas rems bet kurį uk
rainiečių sprendimą. 

VARŠUVA 
Dešimt metų pirmąja Lenkijos 

ponia buvusi Jolanta Kwasniewska 
nusprendė grįžti į verslą ir prekiauti 
nekilnojamuoju turtu, rašo dienraš
tis „Dziennik". J. Kwasniewska 
Gdanske laimėjo aukcioną ir nusi
pirko 18,000 kv. m žemės sklypą ne
toli jūros, kuriame planuojama pas
tatyti ištaigingą viešbutį. Pasak dien
raščio, šis pirkinys jai kainuos 17 
mln. zlotų (15,4 mln. litų). Kol kas ta 
žemė priklauso Gdansko visuomeni
nio transporto įmonės autobusų par
kui. Pati pirkėja aiškina, jog žemę ža
da įsigyti drauge su partneriais, ta
čiau kas jie, neatskleidžia. 

JAV 

VAŠINGTONAS 
Baltųjų rūmų komplekse antra

dienį atsitiktinai iššovus ginklui 
buvo sužeisti du Slaptosios tarnybos 
karininkai, pranešė atstovas Darri-
nas Blackfordas. Sužeidimai pavo
jaus gyvybei nekelia, sakė jis. Vieną 
karininką šrapnelis sužeidė į veidą, o 
kitas buvo sužeistas į koją. Abu šie 
karininkai buvo nuvežti į George'o 
Washingtono ligoninę. Incidento me
tu prezidentas George'as W. Bushas 
dalyvavo ceremonijoje Virdžinijos po
litechnikos institute ir valstijos uni
versitete, kur pirmadienį užpuolikas 
nušovė 32 žmones ir nusišovė pats. 

zr-
S* 

Ocea, 

RUSIJA 

Rusijos gyventojai, kaip rodo ap
klausa, vis lojaliau žiūri į Vladimiro 
Putino trečiojo prezidentavimo laiko
tarpio galimybę, nors konstitucija tai 
draudžia, o Kremlius nuolat atmeta 
politikų siūlymus pakoreguoti pa
grindinį įstatymą. Viešosios nuomo
nės tyrimai, kuriuos balandį surengė 
valstybinis Rusijos viešosios nuomo
nės tyrimo centras, o prieš metus — 
nepriklausomas J. Levados centras, 
parodė, kad Rusijos gyventojų, pasi
ryžusių pritarti V Putino trečiajai 
kadencijai, skaičius padidėjo 2007 
metų balandžio pradžioje iki 65 proc. 
nuo 59 proc. 2006 metų gegužę ir 44 
proc. 2005 metų rugsėjį. 

AZIJA 

TOKIJAS 
Trečiadienį ryte mirė Japonijos 

miesto Nagasakio meras, į kurį an
tradienį šovė įtariamas nusikalsta
mos gaujos narys. Šis išpuolis su
krėtė šalį, kurioje itin retai įvyksta 
panašaus pobūdžio incidentai. 61 me
tų Itcho Ito, kuris sekmadienį vyk
siančiuose rinkimuose ketino siekti 
ketvirtos kadencijos mero poste, bu
vo sužeistas antradienį prie savo rin
kimų kampanijos būstinės. Merui 
mažiausiai du kartus buvo šauta į 
nugarą. Policija sulaikė 59 metų Tet-
suya Shiroo, kuris buvo įtakingas 
vietos nusikaltėlių gaujos, siejamos 
su didžiausia japonų mafijos, vadina
mosios jakudzos, grupuote „Yamagu-
chi Gumų", narys. 

ARTIMIEJI RYTAI 

AMARĄ 
Irakas planuoja iki šių metų pa

baigos iš užsienio pajėgų perimti visų 
savo provincijų saugumo kontrolę, 
sakoma premjero Nuri ai Maliki kal
boje, kurią trečiadienį perskaitė vie
nas aukšto rango pareigūnas. Antia-
merikietiškų pažiūrų šiitų dvasinin
kas Moątada ai Sadras vis labiau 
spaudžia N. ai Maliki sudaryti 
146,000 JAV karių išvedimo iš Irako 
grafiką. N ai Maliki kalboje nurodė, 
kad kitos bus trys provincijos auto
nominiame Kurdistano regione. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorpxom 
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Pilietybė: Ar LR Konstitucinis Teismas leidžia 
į pliažą eiti be viršutinių drabužių? 

Šią savaitę, balandžio 16-20 dienomis, Lietuvos Respublikos Seime pra
sidėję LR seimo ir JAV LB atstovų komisijos posėdžiai pagyvino diskusijas dėl 
dvigubos Lietuvos pilietybės. Viena tokių rimtesnių diskusijų, o tiksliau 
sprendimų, kaip susidariusią dvigubos pilietybės problemą išspręsti, yra 
Seimo vicepirmininko, Tėvynės sąjangos pirmininko Andriaus Kubiliaus 
pasisakymas spaudos konferencijoje, įvykusioje balandžio 13 d. Čia siūlome 
sutrumpintą pasisakymo tekstą. 

Pi l ie tybės klausimas — esminė 
problema 

Praėjusių metų lapkričio 13 
dieną Konstitucinis Teismas (KT) 
priėmė garsų nutarimą dėl pilietybės 
įstatymo. Nutarimas sukėlė dideles 
pasipiktinimo ir emocijų bangas, nes 
buvo suprastas kaip nutarimas, ku
riuo Lietuvos Respublikos piliečiams 
toliau bus draudžiama turėti dvigubą 
pilietybę. Tokį KT sprendimo išaiški
nimą buvo sunku suvokti sveiku 
protu, nes visiškai akivaizdu, kad 
šiais moderniais globalizacijos laikais 
yra labai svarbu išsaugoti pilietinius 
ryšius tarp valstybės piliečių, plačiai 
pabirusių visame pasaulyje, ir jų 
etninės tėvynės. 

Kiekvienai civilizuotai valstybei 
svarbus ryšys su išeivija, kad ir su 
kitų valstybių pilietybę turinčiais jos 
piliečiais. Mažai gyventojų turinčiai 
Lietuvai šis ryšys turi būti ypač svar-

• v 

bus. Šiuo atžvilgiu itin svarbūs ne tik 
kultūriniai, bet ir politiniai—pilieti
niai—valstybės ir jos Tautos įsipa
reigojimų diasporai principai. Lietu
vos nacionalinis interesas — ne tik 
padėti išsaugoti pasaulio lietuvių 
kul tūr inę tapatybę, bet ir spręsti 
problemas, dėl kurių nukenčia Tauta, 
kaip pilietinė bendruomenė. Esminė 
problema šiuo požiūriu yra dvigubos 
pilietybės klausimas. 

Problemos sprendimai 

Šiandien turime konstatuoti, kad 
po KT nutarimo dvigubos pilietybės 
problema yra tapusi ypač aštri, rei
kalaujanti neatidėliotinų sprendimų, 
nes kitaip didelė dalis Lietuvos pi
liečių, dabar gyvenančių kur nors ne 
Lietuvoje, vis labiau jausis Lietuvai 
visai nereikalinga. Tačiau problema, 
užuot buvusi sprendžiama, atsižvel
giant į Lietuvos nacionalinį interesą 
ir jį atitinkančią 1997 metų Europos 

pilietybės konvenciją, kurios Lietuva, 
kitaip nei dauguma Europos valsty
bių, iki šiol net nėra ratifikavusi, yra 
paversta keista konstitucinės doktri
nos interpretacija. Minėtoje Europos 
Konvencijoje, be kita ko, numatyti 
atvejai, kai dvigubos pilietybės nesu
teikimas iš esmės prilygtų žmogaus 
teisių pažeidimams. ES nare tapusios 
Lietuvos valdžioms ši Konvencija, 
matyt, todėl ir nepatinka, nes rūpina
masi ne pilietinės bendruomenės 
interesais, o kažkokia sveiku protu 
nesuvokiama segregacija: turi pilieti
nių įsipareigojimų kitai šaliai, tai 
Lietuvai kaip pilietis esi neberei
kalingas. 

Po Konstitucinio Teismo nutari
mo Vyriausybės sudaryta Pilietybės 
klausimams svarstyti darbo grupė, 
kuriai vadovauja Egidijus Jarašiūnas, 
taip pat kol kas nesiūlo priimtinų, 
Lietuvos nacionalinį interesą atitin
kančių problemos sprendimų. Ji pa
siūlė kitos šalies pilietybę turintiems 
lietuviams suteikti vadinamąjį „ypa
tingo ryšio su Lietuva statusą". Pa
sak Jarašiūno, tai esąs „originalus 
lietuviškas sprendimas". Tačiau 
tenka sutikti su Kęstučiu Girniumi, 
kad šis pasiūlymas nėra originalus, 
bet gėdingas ir žeminantis. Kaip 
pažymi Girnius, ypatingą statusą 
išeiviai, kaip ir visi lietuviai, turi 
nuo Konstitucijos priėmimo datos, 
nes Konstitucijos 32-asis straipsnis 
nedviprasmiškai tvirtina, kad „kiek
vienas lietuvis gali apsigyventi Lie
tuvoje". Išeiviams, kaip sako Girnius, 
komisija siūlo „margą niekutį", kuris 
iš esmės juos tik žemina, nors prem
jeras vaizduoja, esą pasiūlymas labai 
geras ir tikisi, kad lietuviai bus už 
tokį niekutį amžiams dėkingi. 

Pats KT yra pasiūlęs surengti 
dvigubos pilietybės klausimu referen
dumą dėl Konstitucijos pataisų, kas, 
mano įsitikinimu, yra taip pat nepri
imtina. 

Kovo 11 -osios šventės-minėjimo metu du nauji Sauliai kandidatai davė 
priesaika^ Iš kairės: Mykolas Abarius. Linas Orentas, kun. Alfonsas Ba-
bonas, švyturio jūrų saulių kuopos vadas Mykolas Abarius. 

Reginos Juškaitės-Švobienes nuotr. 

Kubiliaus kalbinis 
argumentas 

Aš matau problemos paprastesnį 
sprendimą. Jį ir siūlau savo įstatymo 
projekte. Teikiamas įstatymo projek
tas, kuriam pritarė ir TS frakcija, yra 
paremtas KT teismo suformuluotais 
argumentais dėl dvigubos pilietybės 
ir pilietybės bei etninės tautos san
tykių ir tam tikra lingvistine diskusi
ja su Konstituciniu Teismu, remian
tis tuo pačiu Lietuvos kalbos žo
dynu. 

Visų pirma dėl lingvistikos, nes 
tai pats svarbiausias KT argumen
tas. Kaip žinote, KT, remdamasis 
Lietuvių kalbos žodynu, išaiškino, 
ką reiškia žodis „atskiras", - kad tai 
yra „išimtino, reto" sinonimas, o tuo 
remdamasis, išaiškino kad, „Konsti
tucijos 12 straipsnio nuostata, jog as
muo gali būti kartu Lietuvos Res
publikos ir kitos valstybės piliečiu tik 
atskirais įstatymo numatytais atve
jais, reiškia, kad tokie įstatymo nus
tatyti atvejai gali būti tik labai reti 
(atskiri), kad dvigubos pilietybės 
atvejai turi būti ypač reti - išimti
niai". Toks konstitucinio termino 
„įstatymo nustatytais atskirais atve
jais" lingvistinis išaiškinimas man 
pasirodė keistas. Nes tai reikštų, jog 
pasakymas, kad atskirais atvejais 
žmogus gali viešai dėvėti maudymosi 
kostiumą be viršutinių drabužių, turi 
reikšti ne tai, kad jis tai gali daryti 
tik paplūdimiuose, bet kad jis tai turi 
daryti „ypač retai — išimtinai". Jei 
mėnesį ilsitės prie jūros, galite už
sivilkti maudymosi kostiumą tik vie
ną dieną — kitomis dienomis pasi
rodyti viešai be viršutinių drabužių 
jums draudžiama. 

Reikia pastebėti, kad žodžiai 
„atskiri atvejai" negali būti sutapati
nami su „atskirais asmenimis", nes 
LR Konstitucijoje šie terminai yra 
vartojami visai skirtingai. Lygiai taip 
pat žodžiai „įstatymo nustatyti ats
kiri atvejai" nėra tapatūs žodžiams 
„dvigubos pilietybės atvejai", nes 
akivaizdu, kad pirmuoju atveju 
kalbama apie visiems bendras dvigu
bos pilietybės taisykles, kurias nusta
to įstatymas, kai antruoju atveju 
Konstitucinis Teismas kalba jau apie 
taisyklių panaudojimo faktą — kiek 
asmenų tomis taisyklėmis galėjo 
pasinaudoti. Toks netikslus ir nerei
kalingas šių dviejų sąvokų sutapati
nimas įneša nereikalingos painiavos, 
formuluojant dvigubos pilietybės 
konstitucinę doktriną. 

Pagal Lietuvių kalbos žodyną, 
žodį „atvejis" galima suprasti kaip 
tam tikro reiškinio, tam tikrų sąlygų 
apibrėžimą. Lietuvos teisinėje kalbo
je žodžiai „atskirais atvejais" daž
niausiai nurodo į tam tikros atski
ros, bendros kokybės ar bendros tai
syklės apibūdinimą. 

Pavarčius keletą dabar galio
jančių teisės aktų nesunkiai galima 
rasti paprastų pavyzdžių, kaip šian
dien galiojančiuose atskiruose įstaty
muose yra vartojamas žodis „atve
jis", kuris dažniausiai yra siejamas 
su įstatymo nuostatos įgyvendinimui 
būtinomis sąlygomis, taisyklėmis ar 
kokybiniais parametrais, kurių ben
driniam apibūdinimui ir yra vartoja
mas terminas „atvejis". 

Taigi akivaizdu, kad Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje varto
jamą terminą „įstatymo numatytus 
atskirus atvejus" turime suprasti 

kaip nuorodą į įstatyme nustatytas 
atskiras sąlygas, kurių skaičius turi 
būti ribotas, ne masiškas, ir kurioms 
esant asmuo gali būti ka r tu ir Lie
tuvos Respublikos, ir kitos valstybės 
pilietis. Tuo tarpu, kiek piliečių su
gebės pasinaudoti tokiomis įstatyme 
numatytomis atskiromis sąlygomis, 
tai yra susiklostančių sąlygų ir įsta
tymo įgyvendinimo, o ne konstitu
cinės doktrinos reikalas. 

Dvigubos p i l i e tybės 
doktrina 

Aiškinantis dvigubos pilietybės 
teisinio reguliavimo konst i tucinės 
doktrinos problemas, reikia atkreipti 
ir į Lietuvos konstitucinės tradicijos, 
sprendžiant šią problemą, raidą. 
Šiuos aspektus plačiai ir giliai at
skleidžia minėtasis Konsti tucinio 
Teismo nutarimas, kuriame teigiama: 
4. Steigiamasis Seimas 1922 m. rug
pjūčio 1 d. priėmė Lietuvos Valsty
bės Konstituciją. Jos II dalyje „Lie
tuvos piliečiai ir jų teisės" inter alia 
buvo nustatyta, kad pilietybės teisė 
įgyjama ir jos netenkama vadovau
jantis pilietybės įstatymu (§ 8 pir
moji dalis), kad niekas negali būti 
kartu Lietuvos ir kurios kitos valsty
bės pilietis (§9). 

Respublikos prezidentas 1928 m. 
gegužės 15 d. paskelbė Lietuvos 
Valstybės Konstituciją. Šioje Konsti
tucijoje buvo nustatyta, kad niekas 
negali būti kartu Lietuvos ir kitos 
kurios valstybės pilietis (§10 pirmo
ji dalis), bet kartu buvo nustatyta, 
kad „Lietuvos pilietis tačiau nepra
randa savo pilietybės teisių patapęs 
kurio Amerikos krašto piliečiu, jei 
atlieka tam tikras įstatymo nurody
tas pareigas" (§ 10 antroj i da
lis). Taigi 1928 m. Konstitucijoje bu
vo įtvirtintas ne tik dvigubos piliety
bės draudimas, bet ir tokio draudimo 
išimtis. 

Taigi Konstitucinis Teismas nuo
sekliai išaiškino, kad XX a. Lietuvos 
pilietybės reguliavime susiklostė 
tradicija, kad dviguba pilietybė lietu
viams buvo leidžiama ir reguliuoja
ma, suvokiant, kad, viena vertus, 
esant didelei emigracijai dvigubą pi
lietybę reikia leisti, kaip galimybę 
lietuviams išlaikyti ryšius su etnine 
Tėvyne, kita vertus, dviguba piliety
bė buvo apribojama, suvokiant, kad 
jeigu daugelis Lietuvos piliečių įgys 
antrąją pilietybę valstybės, ku
ri Lietuvai yra nedraugiška, kils 
pavojų valstybingumui. 

Taigi Lietuvos istorijoje dvigubos 
pilietybės reguliavimas ki to ir jo 
turinys buvo siejamas su įvairiais 
valstybės tikslais, tiek saugant savo 
interesus, tiek stengiantis sudaryti 
galimybes lietuvių tautai išsaugoti ir 
pilietinį tarpusavio ryšį. 

Po 1990 m. kovo 11d . Lietuvoje 
dvigubos pilietybės reglamentavi
mas, savo konstitucinį pavidalą 
įgavęs 1992 m. spalio 25 d. Konstitu
cijoje, įstatyminiame lygyje nuolat 
keitėsi ir laisvėjo, atsižvelgiant ir į 
tai, kad mažėjo iššūkių nepriklau
somybei bei link pabaigos artėjo nuo
savybės restitucijos procesas, kurio 
apimtys taip pat įtakojo teisės į 
dvigubą pilietybę apibrėžimą. 

Pasaulio patirtis rodo, kad įvai
rios šalys įvairiai sprendžia dvigubos 
pilietybės reikalus. Didelės šalys, 
kurios stengiasi apsisaugoti nuo imi
gracijos, dvigubą pilietybę stengiasi 



riboti ir jos netoleruoja, taip bandy
damos mažinti paskatas imigracijai 
(Prancūzija, Vokietija). Tuo tarpu 
mažesnės valstybės, ypač tos, kurios 
yra patyrusios dideles emigracijos 
bangas ir jos piliečiai yra gausiai 
pasklidę po vįsą pasaulį, žymiai 
lengviau suteikia savo piliečiams 
teisę turėti dvigubą pilietybę (Airija, 
Šveicarija, Čekija, Italija, Jungtinė 
Karalystė). 

P i l i e tybė i r e t n i n ė t au t a 

Konstitucinis Teismas nuosekliai 
pagrindžia pilietybės instituto ir 
nacionalinės valstybės, sukurtos et
ninės lietuvių tautos pagrindu, sąsa
jas. Pilietybės santykių reguliavimas 
turi stiprinti nacionalinę valstybę ir 
jos etninę tautą, o ne silpninti. Si 
nuostata ypač svarbi šiais globalizaci
jos laikais, kai mažos tautos, tokios, 
kokia yra lietuvių tauta, patiria vis 
naujus ir ypatingus išbandymus. 
Ypač svarbus, mūsų manymu, yra 
KT teiginys, kad „pagal Konstituciją 
negalima nustatyti tokio teisinio 
reguliavimo, kuris atkirstų užsienyje 
gyvenančius lietuvius nuo lietuvių 
tautos". Remdamiesi šiuo teiginiu 
galime tvirtinti ir tai, kad negali būti 
nustatytas toks teisinis dvigubos pi
lietybės reguliavimas, kuris nuo lie
tuvių tautos atkirstų užsienyje gyve
nančius lietuvius, galbūt įgijusius 
kitos valstybės pilietybę. 

Išskirtinių, lengvatinių sąlygų 
pilietybės santykiuose sudarymas 
lietuviams ar lietuvių kilmės as
menims yra Tautos interesas, kurio 
konstitucingumą pagrindžia ši Kons
titucinio Teismo suformuluota pilie
tybės ir etninės tautos išskirtinių 
santykių konstitucinė doktrina. 

Taip suprantant LR Konstitu
cijoje numatytą dvigubos pilietybės 
institutą, kuris yra reguliuojamas 
per „įstatyme numatytus atskirus 
atvejus", akivaizdu, kad turime kal
bėti apie atskiras sąlygas, kurių skai
čius turi būti ribotas, ne masiškas, ir 
kurioms esant, asmuo gali būti kartu 
ir Lietuvos Respublikos, ir kitos vals
tybės pilietis. Tokios sąlygos turi būti 
išskirtinės visų pirma ta prasme, kad 
jos turi leisti siekti pagrindinio pi
lietybės tikslo — piliečių ryšio su 
etnine Tėvyne išsaugojimo globa
lizacijos audrose, kita vertus, tokios 
sąlygos turi būti išskirtinės ir ta 
prasme, kad jos turi apriboti teisę į 
dvigubą pilietybę, kad nesukeltų 
abejonių dėl pagrindinių konstitu
cinių piliečio teisių ir pareigų įgyven
dinimo. Taip pat tos atskiros sąlygos 

(atskirų atvejų apibrėžimas), nus
tatytos įstatyme, laikui bėgant gali 
keistis, priklausomai nuo besikei
čiančių iššūkių Tautai ir Tėvynei. 

Siūlomos dv i te i s inės n o r m o s 

Parengtame įstatymo projekte 
yra siūloma atsižvelgti į Konstitu
cinio Teismo nutarime nustatytus 
galiojančio Pilietybės įstatymo nuos
tatų dėl repatriacijos ir dėl dvigubos 
pilietybės prieštaravimus Konstitu
cijai. Taip pat įstatyme yra siūloma 
tiksliai apibrėžti Konstitucijos nuos
tatą, kad tik įstatyme numatytais 
atskirais atvejais Lietuvos pilietis 
gali turėti ir kitos šalies pilietybę. 

v 

Šios nuostatos įgyvendinimui yra 
siūlomos dvi naujos teisinės normos -
visų pirma, įstatyme nustatoma, kas 
yra tie atskiri atvejai, kai asmuo gali 
turėti dvigubą pilietybę; antra, nus
tatoma, kas suteikia teisę turė t i 
dvigubą pilietybę. Siekiant įgyven
dinti nuostatą, kad pilietybės institu
tas būtų svarbiu instrumentu, pa
dedančiu išsaugoti ryšį tarp lietuvių 
ir jų etninės tėvynės, yra siūloma 
nustatyti, kad konstitucinė norma, 
jog dviguba pilietybė yra galima tik 
„įstatyme numatytais atskirais atve
jais", būtų realizuojama įstatyme api
brėžiant, kad: 

a) teisę turėti dvigubą pilietybę 
suteikia Respublikos prezidentas 
įstatyme nustatyta tvarka; 

b) įstatyme, priklausomai nuo 
asmens ryšio su etnine lietuviška 
kilme arba nuo to, kada jis pats ar jo 
protėviai yra įgiję Lietuvos pilietybę, 
yra išskiriami septyni „atskiri atve
jai", kai yra leidžiama turėti dvigubą 
pilietybę. Kiekvienu iš šių atvejų yra 
numatomi skirtingi reikalavimai, 
kuriuos šis asmuo turi įgyvendinti. 
Mažiausi reikalavimai yra taikomi 
lietuvių kilmės asmenims. Tokie as
menys negalėtų vienu metu turėti 
kitos valstybės pilietybės ir Lietuvos 
Respublikos pilietybės tik tuo atveju, 
jeigu būtų padarę įstatyme numaty
tus nusikaltimus. Kitiems asmenims 
gali būti taikomi papildomi nuola
tinio gyvenimo Lietuvoje reikalavi
mai arba reikalavimai turėt i tik 
euroatlantinės integracijos kriterijus 
atitinkančios valstybės antrąją pilie
tybę, priklausomai nuo to, kada jie ar 
jų protėviai yra ar buvo įgiję Lietuvos 
Respublikos pilietybę. 

c) Kitiems asmenims tokia teisė 
turėti dvigubą pilietybę būtų sutei
kiama prezidento sprendimu. 

Balsas . l t 

Skelbimai 
P A S L A U G O S SIŪLO D A R B Ą 

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 

American trucking Company 
looking for Owner Operators-Semi 
Drivers to the follovving statės: VA, 
MD, NC, SC, AL, CA, MS. Current 

rate $1.22 per mile. This rate will 
be adjusted as fuel goes up or 

down. No deductions for insurance 
or trailers. Call Jack Black at 

8 0 0 - 7 4 1 - 8 7 9 8 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

BAKER/CAKE PECORATOR 
Retail Cake Decorating experience 

required. Full t ime/part time. Good 
wages, health insurance, 401 k and 

other benefits. No Sundays. Call 
773-281-7300 for an appointment. 

Mušt speak English. 

V I D A M 
S A K E V I C I U S 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

0 
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Stuburo ir skausmo ligos I I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TOMDAUASPRUNSKISfMD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elg in : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

Ele Crove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.AnherAve.SL 5 kr 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 7*5-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

S.C. 

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 

Akių ligos 

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 sutvaftys dantis už prieramą kainą. 
Susitarimui kalbėti angfškai arba letuviškaL 
4647 W. 103 S I , Oak. Lavvn, IL 
55 E. Washington/ Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Britai švaisto laika be tikslo 
Didžiosios Britanijos interneto 

vartotojai vidutiniškai dvi dienas per 
mėnesį praleidžia naršydami inter
nete be jokio tikslo, parodė neseniai 
paskelbto tyrimo rezultatai. Kad nar
šo internete be jokio tikslo, prisipaži
no daugiau kaip du trečdaliai britų, o 
ketvirtadalis teigė betiksliam žiūri-
nėjimui skiriantys 30 ar daugiau pro
centų viso internete praleidžiamo 
laiko. 

Vyrai dažniau negu moterys yra 
linkę naršyti be tikslo, o labiausiai 
interneto vartotojus atitraukia virtu
alių parduotuvių svetainės, rodo tyri
mas, kurį atliko kainų palyginimo 

tinklalapis m o n e y s u p e r m a r k e t . 
com 

„Internetas buvo sukurtas tam, 
kad žmonės greičiau ir patogiau 
rastų jiems reikalingą informaciją", -
teigė Jason Lloyd iš minėto tinklala-
pio. „Tačiau mūsų tyrimas rodo, kad 
dabar interneto vartotojams siūlo
mas toks didelis pasirinkimas ir tiek 
daug nuorodų, kad jie, nors ir prisi
jungę turėdami konkretų tikslą, greit 
pamiršta, ko ieškojo, ir valandų 
valandas leidžia internete šiaip sau", 
— įsitikinęs jis. 

Pagal B N S 

Laimingiausi žmonės pasaulyje 
Naujausiais duomenimis, vieni iš 

laimingiausių žmonių visame pa
saulyje — maltiečiai. Šioje saloje gy
vena ir nemažai ilgaamžių — įrodyta, 
kad laimingi žmonės gyvena ilgiau. 

Danija ir Šveicarija taip pat su
rinko po 8 balus laimės. Islandija ir 
Airija (7,8 balo) dalijasi antrąja vieta, 
Gana — trečioji (7,7), Kanada, Gva
temala, Liuksemburgas, Nyderlandai 

v 

ir Švedija — ketvirtos (po 7,6 balo), 

Suomija ir Meksika — penktojoje vie
toje (7,5). Už lietuvius (4,9) laimin
gesni lenkai (6,0) ir estai (5,2 balo). 
Šiek tiek nelaimingesni latviai (4,8), 
rusai (4,4) ir baltarusiai (4,3). 

Na, o patys nelaimingiausi žmo
nės gyvena Zimbabvėje (3,3) ir Tan
zanijoje (3,2 balo). Iš 178 valstybių pi
liečių Lietuva pagal žmonių laimin
gumo jauseną yra tik 155 vietoje. 

Pagal „ S a v a i t ė " 

Už Bondo laikrodį — 207 tūkst. JAV dolerių 
„Omega" laikrodis, kurį naujau- tūkst. Šveicarijos frankų (maždaug 

šiame filme apie legendinį agentą Ja- 207 tūkst. JAV dolerių). Aukcionų 
mėsą Bondą juostoje „007 Kazino namai „Antiąuorum" pranešė, kad 
Royale" segėjo Danielis Craigas, auk- pirkėjas panoro išlikti nežinomas, 
cione Ženevoje parduotas už 250 ELTA 

Skelbimų skyriaus t e l 1 -77*-585-9500 

MARGUTIS i i 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE K I E K V I E N Ą V A K A R Ą 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450.com J 

http://Balsas.lt
http://www.illinoispain.com
http://6918W.AnherAve.SL
http://www.wcev1450.com
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n MARGUČIO RADIJO 75-IŲ METŲ 
SUKAKTĮ MININT (IV) 

Mus Margutis — Vanagaitis,/ La-
pins, Olis ir Nerys./ Sutarė leisti radi-
jušą,/ Ir tą darbą jie varys./ Ciceroje 
pasamdė stotį,/ Braižo1 orą jo padan
gėj,/ Skamba dainos, girdis kalbos,/ 
Apie Lietuvą mūs brangią./ 

Tai Lietuvyčio 1932 m. sukurti 
poezijos posmai. Kas tas Lietuvytis? 
Tikriausiai kuris nors „Margučio" 
dienžodžio klausytojas. O gal, ko ge
ro, ir pats Antanas Vanagaitis. 

Gal, sakau, dabar reikėtų šiokio 
tokio paaiškinimo. Būtent: Lapins, 
tai A. Lapinskas — Žinių skyriaus ve
dėjas. Olis — adv. A. Olis — Teisių 
skyriaus vedėjas. Nerys — Sveikatos 
skyriaus vedėjas. Prie šios trijulės bū
tina pridurti „Dėdytę ir Tetytę". Šios 
„asabos" buvo dažnai girdimos anuo-

"metinėse „Margučio" radijo laidose. 
Antanas Lapinskas daugiausiai 

remdavosi WHFC radijo stotyje pas
toviai gaunamomis UPI agentūros 
žiniomis... Jis, sėdėdamas prie mikro
fono, rankose laikydavo anglų kalba 
parašytas žinias ir jas skaitydavo 
lietuvių kalba. Galima teigti, jog jis 
buvo Visagalio apdovanotas išskir
tiniais gabumais. 

Anomis seniai prabėgusiomis 
dienomis, o tai pat ir vėlesniais lai
kais „Margutis" artimai bendravo su 
Washington, DC veikiančia Lietuvos 
diplomatine pasiuntinybe. Pavyz
džiui, 1932 metų radijo laidoje buvo 
perduotas Lietuvos pasiuntinybės 
pranešimas dėl Lietuvos derybų su 
Lenkija. Štai pora ištraukėlių iš gau
to pranešimo: „Pastarosiomis dieno
mis Amerikos lietuvių laikraščiuose 
pasirodė žinių ir straipsnių apie ta
riamai naujas derybas tarp Lietuvos 
ir Lenkijos. Kai kieno net tvirtinama, 
esą Lietuva pasirašiusi su Lenkija 
naują sutartį dėl atidarymo susisieki
mo per vadinamą Administracijos Ii-
niją". 

„Ligšiol nėra įvykę nieko nauja, 

kas duotų progos manyti, kad Lie
tuvos reikalavimų minimumas galė
tų būti šiuo metu patenkintas. Todėl, 
aišku, negali būt i jokio pamato ir 
deryboms su Lenkija". 

„Margučio" radijo programose 
(laidose) užtekdavo laiko anais lai
kais iš Lietuvos atvykstančių asmenų 
užsimojimų propagavimui. Štai vieno 
iš Lietuvos atvykusio svetelio „fil-
mininko" troškimai: „Vargas, oi var
gas, kad aš toks skurdžius ir tų visų 
Amerikoje matytų įvairenybių nega
liu nufilmuoti, parvežęs į Lietuvą vi
siems gyvais vaizdais parodyti. Žino
ma yra ir būtų tokių, kurie pasakytų, 
kad tai jam nieko nereiškia, bet būtų 
ir yra, kuriems labai naudinga". 

Baigdamas savo šnektą svetelis iš 
Lietuvos prabilo tokiais žodžiais: 
„Negi visi geri žmonės margutiečiai 
negalėtų sumesti po doleriuką ir jie iš 
to neliktų biednesni, o aš galėčiau tą 
gražų istorinį darbą atlikti. Nufilma
vęs ir parvežęs į Lietuvą visiems pa
rodyčiau gyvus vaizdus ir gyvu žo
džiu paaiškinčiau. Tas dalykėlis pasi
liktų istorinis ant visados. O kiek ga
lėtų mokiniai, poetai ir rašytojai, dai
lininkai ir kiti pasinaudoti ir gautų 
sau naudingos proto veiksmui me
džiagos. Taigi greitai darykite žingsnį 
pirmyn. Ponas Vanagaiti, visų mar-
gutiečių tėve, paragink savo vaikus 
margutiečius ir be abejo jie paklausys 
ir prisidės su džiaugsmu. Tokiu būdu 
mes bendromis jėgomis padarysime 
didelį garbingą ir naudingą darbą". 

Nežinia, ar Vanagaitis teikėsi pa
raginti radijo klausytojus prisidėti 
prie šio asmens užsimojimo įgyven
dinimo. Taipogi nežinia, kokiais ke
liais nukeliavo jo viešnagės metu fil
muota medžiaga. 

Didelio dėmesio ir klausytojų pri
tarimo sulaukė „Margučio" radijo 
Teisių skyrius. Kazys Urnikas, gyve
nęs Marąuette Park apylinkėje, rašy-

Margutiečių šaržas, „Margutis", 1932 m. lapkričio 10 d. 

damas laišką, taip išsireiškė: „Mar
gučio" radijo Teisių skyriaus legališki 
nurodymai, patarimai, problemos, 
užklausimai, kuriuos gerb. adv. A. 
Olis laikas nuo laiko iškelia, yra tik
rai moksliški, pamokantys ir žmogų 
tarytum už rankos veda siaurais, 
tamsiais, išsisukinėjančiais takeliais į 
šviesą..." 

Tikrai, Antanas Olis, didelio lie
tuviško rašto ir kalbos puoselėtojo 
Antano Olševskio sūnus, buvo vienas 

didžiausių Antano Vanagaičio, o taip 
pat ir „Margučio" bičiulis bei ben
dradarbis. Jis buvo labai vertingas ir 
naudingas radijo laidoms, o taip pat 
ir kitiems „Margučio" užsimojimams. 

„Margučio" radijas šiemet mini 
75-erių metų gyvavimo sukaktį. 

Petras Petrutis 

Naudotasi LTSC archyvuose sau
goma medžiaga. 

IŠKILIAS DAINININKES PRISIMINUS 
FAUSTAS STROLIA 

„Margučio" 75-to gimtadienio 
proga (šalia smuikininkės Dainoros 
Petkevičiūtės, solistės Nijolės Peni-
kaitės ir jųjų akompaniatoriaus, pia
nisto Manigirdo Motekaičio) buvau 
pakviestas prisidėti, pagarbiai prisi
menant dvi iškilias lietuviu solistes 

— Sofiją Pusdešrytę-Adomaitienę ir 
Prudenciją Navickaitę-Bičkienę-Jo-
kubauskienę bei jų muzikinę ir 
artistinę tautiškai visuomeninę veik
lą, juo labiau, kai kartu su „Margu
čio" jubiliejumi pažymėti Sofijos Ado
maitienės — 95-erių metų gimimo 
sukaktį S Adomaitienės ir antrosios 
kiek įaunesnes. Prudenci ;os Bičkie-

Pasibaigus prisiminimo vakaro muzikinei programai (iš kairės) akompan i -
atorius: Manigirdas Motekaitis. solistė Nijolė Penikaitė. Domas Adomaitis ir 
smuikininkė Dainora Petkevičiūtė. 

nės (joms gyvenant Indianoje, neto
liese viena kitos; viena Gary kita In
diana Harbor) dažnai muzikiniai 
bendrauta. Jos abi savo balsais tą 
vakarą sugrįžo ir maloniai nuteikė 
savo garsiniais įrašais susirinkusiuo
sius. 

Kadangi atvykau į Ameriką visa 
dešimčia metų vėliau nei solistė Ado
maitienė, ankstyvosios jos muziki
nės veiklos man neteko patirti. Apsi
gyvenus Indiana Harbor miestelyje ir 
tapus lietuvių Šv. Pranciškaus para
pijos vargonininku, teko ne kartą so
listei Bičkienei akompanuoti. Bet 
man dirbant bažnyčioje ir net nespė
jus suvokti, ką reiškia žodis „kalė
doti", tuoj pat teko su tos parapijos 
kunigais: prelatu Kazimieru Bič
kausku ir kun. dr. Petru Celiešiumi 
apsilankyti ne pas ką kitą, o pas 
Bičkus. 

Gaila, kiek vėliau man apsigy
venus Čikagoje ir auginant gausią 
jauną šeimą, dienomis dirbant, o va
karais lankant Čikagos konservatori
jos, kolegiją, nebuvo įmanoma lanky
ti daugybės Čikagos kultūrinių rengi
nių, todėl prašau — lai būna man 
leista, apie minėtas dainininkes.su 
klausytojais pasidalinti nors žiups
neliu enciklopedinių žinių. 

Operos solistė, mecosopranas, 

visomenininkė Sofija Pusdešrytė-
Adomaitienė (gimė 1912.03.13 Prie
nuose, mirė 1994.12.26 Čikagoje). 

1931 m. baigė Kauno Aušros 
Mergaičių gimnaziją. Gimnazijoje 
priklausė Šaulių chorui, kuriam va
dovavo Nikodemas Martinonis, dai
navo statomose operetėse. 

1936 m. baigė Vytauto Didžiojo 
universitete teisę ir 1940 m. Kauno 
Valstybinę konservatoriją. Dainavi
mo mokėsi pas prof. Vladislavą Gri
gaitienė, operos klasę lankė pas prof. 
Vyt. Marijošių ir Petrą Oleką. Išlai
kiusi konkursinius egzaminus į 
Kauno Valstybinę operą, debiutavo 
Verdi operoje „Aida" (Amneris), daly
vaujant Kiprui Petrauskui, V Da-
gelytei, Ipolitui Nauragiui, diriguo
jant Mykolui Būkšai. 

1944 m. atvyko į Vokietiją, ten 
koncertavo lietuviams, latviams, es
tams ir amerikiečių, anglų ir pran
cūzų kariams. Vėliau gilino dainavi
mą Stuttgart konservatorijoje pas 
prof. dr. A. Kalix. Laimėjusi daini
ninkų konkursą, buvo priimta dirbti į 
Stuttgart radiją, tačiau gavo doku
mentus emigruoti į JAV 

Į Ameriką atvyko 1947 m. kovo 
mėn. — j Gary, Indianoje. Čia įsi
jungė į muzikinę ir kultūrinę veiklą. 

Nukel ta į 11 psl . 

http://dainininkes.su
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EGLE PEREDNYTE 

Mano vienintelis lobis - mano klajonės -
eiti ir eiti j ty lq, gyvojo Dievo gelmėn -

Palydėjimas 

[ žolę j žemę į dulkes 
dangop nepakilęs tu gulkis 
o žvaigždės jos laikinos smulkios 
į žolę į žemę j dulkes -

Į luotą į lietu į vėją 
dangop nepakilęs nuėjo 
be žodžiu be žingsnių vien siela 
į luotą į lietu į vėją -

J duoną į vyną į tylą 
tas Žodis vienintelis gyvas 
ir žydinčios Žody alyvos 
į duoną į vyną į tylą -

- Ir rankos tos praskleidžiančios jos plaukus 
ir siluetas toly tyliai laukęs -

* » * 

Vienuolystės kietas guolis 
aš vienuolė tu vienuolis 
prisikėlęs ir nupuolęs 
senas vilkas ir jaunuolis 

aukštos vienuolyno sienos 
pasiklydę mūsu_sielos 

Nukryžiuota kregždė 
vidury vandenyno 

* * * 

Kai tavęs nebebus 
tarsi žvakę užpus 
mano sielą 

Išeinu. 
Nesakau sudie. 
Grjšiu 
rudenio paukščiais į širdį. 

IŠKILIAS DAINININKES PRISIMINUS 
Atkelta iš 10 psl. 

Su koncertais aplankė daugelį 
Amerikos ir Kanados miestų. 1949 m. 
dainavo Čikagos tarptautinėje pra
monės parodoje. 1951 m. — dainavo 
Chieago Orchestra Hali „Margučio" 
koncerte, 1951 m. Chieago Civic ope
ros rūmuose atliko programą „Drau
go" koncerte. 1951 m. S v. Kryžiaus 
bažnyčioje „Dainavos"religiniame 
koncerte dalyvavo Rossini „Stabat 
Mater". Priklausė A. Kučiūno vado
vaujamam kvartetui: P Bičkienė, S. 
Baranauskas, S. Adomaitienė ir J. 
Vaznelis. Adomaitienė dalyvavo įvai
rių komitetų veikloje. Buvo LMA 
bendradarbe ir rėmėja. Buvo kviečia
ma ir amerikiečių organizacijų su 
paskaitomis ir koncertais. 

Drauge su P Bičkienė padarė 
dviejų mūsų lietuviškos muzikinės 
kūrybos perliukų įrašą — tai dviejų 
duetų: St. Šimkaus „Plaukia sau 
laivelis" ir Č. Sasnausko „Tu mano 
motinėle". Tas įrašas bendradarbiau
jant su Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejumi Vilniuje padarytas 
šiais, 2007 metais. Adomaitienės vyro 
Domo lėšomis išleista kompaktinė 
plokštelė, patraukliai apipavidalinta 
lankstinuku. 

Ji buvo baigusi ir aktoriaus 
Juozo Sipario vadovaujamą Saulių 
dramos studiją. Todėl nenuostabu, 
kad 1957 m. buvo išrinkta Scenos 
darbuotojų sąjungos pirmininke. Jai 
vadovaujant, kūrybingai dirbta net 
su šešiais režisieriais: Ipolitu Tvir-

butu, Antanu Rūku, Alfonsu Diki-
niu, Stasiu Pilka, Birute Pūkele-
vičiūte ir Zita Kevalaityte-Visockiene, 
o sceną išvydo arti tuzino dramos 
veikalų. Su vaidinimais gastroliavo 
New York, Philadelphia, Boston, 
Cleveland ir Detroit. 1972 m. suruošė 
Balio Sruogos 25-tų mirties metinių 
minėjimą. 

Operos solistė, lyrinis sopranas 
Prudencija Navickaitė-Bičkienė-Jo-
kubauskienė, gimė 1920.01.06 Ly-

v 

dekiuose, Šiaulių apsk r , mirė 
1993.08.28 Palos Hills, IL. 

1941-1944 m. mokėsi Vilniaus 
konservatorijoje, paskui dainavo Vil
niaus operos chore. Pasitraukusi į 
Vokietiją, 1948 m. baigė Muenchen 
G. F. Haendel konservatoriją (pas 
prof. W Binder), koncertavo su Petro 
Armono solistų grupe, 1948 m. daina
vo Pasaulio studentų koncerte Ams-
terdam, Olandijoje. 

1949 m. atvyko i JAV, koncertavo 
Čikagoje, Detroit, New York bei 
Kanadoje ir aplankė beveik visus 
lietuviškus telkinius. Dainavo A. 
Kučiūno kvartete. 1955 m. buvo pri
imta į Chieago Lyric operos chorą, 
vėliau atliko mažas roles. Teko ir 
man atsilankyti į Giordan revoliu-
cionierišką operą „Andrea Chenier", 
kur ji buvo viena solisčių. 1956 m. ji 
laimėjo JAV dainininkų konkurse, 
kuriame buvo a t r ink ta tobulintis 
Italijoje (pas Calcagni, A. Zedda ir G. 
Confalonieri), ten pat 1958 m. Milano 
teatro Nuovo rūmuose debiutavo 

A t A 
DR. PRANAS MAŽEIKA 

Mirė 2007 m. balandžio 13 d., sulaukęs 89 metų. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Lake Zurich, IL. Amerikoje išgyveno 

58 metus. 
Dr. Pranas buvo studentas Kauno Aušros gimnazijos, Karo mo

kyklos, Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakulteto, 1943 m. 
Velionis buvo Lietuvių tautinio krepšinio komandos — Europos 

čempionas 1937 ir 1939 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Andrew su žmona Judi; duktė Irena Downs 

su vyru Gary; 4 anūkai , 5 proanūkiai; brolis Antanas Mažeika; sesuo 
Aldona Misiulis bei kiti giminės. 

A. a. dr. Pranas buvo vyras a.a. Valentinos Gerulaitytės Ma
žeikienės, 

Priklausė: GAJA. 
Velionis bus pašarvotas penktadienį, balandžio 20 d. nuo 2 vai. 

p.p. iki 8 vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 21 d. 9:30 vai. ryto Petkus 
Lemont laidojimo namuose. Sv. Mišios bus 10 vai. ryto Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a.a. P r a n a s bus palaido
tas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, d raugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdus i š e i m a 

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

* * 

A t A 
LIAUKADIJA „LILLIAN 
BRINKIENĖ KAŠUBIENĖ 

BARANAUSKAITĖ 

Mirė 2007 m. balandžio 14 d., sulaukusi 87 metų. 
Gimė Lietuvoje, Tauragėje. 
Gyveno St. Pete Beach, FL. Amerikoje išgyveno 58 m. 
Nuliūdę liko: sūnūs Andrius Brinką; Raimondas Brinką su žmo

na Lucy; anūkai Ryan, Lisa ir Alex; proanūkiai Jack, Katerina-Vik-
torija ir Lillian; a. a. Antano Kašubos dukros Rima Binder ir Vikto
rija Matranga su šeimomis, Lietuvoje a.a. sesers Rozalijos dukra 
Vida su šeima bei kiti giminės. 

A. a. Liaukadija buvo žmona a. a. Alfas Brinką ir a. a. Antano 
Kašubos. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, balandžio 20 d. nuo 9:30 v. r. 
iki 10:30 vai. ryto Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Sv. Mišios bus 

v 

aukojamos 10:30 vai. ryto Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Po šv. 
Mišių a.a. Liaukadija bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. 
Liūdinti š e i m a 

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

Toscos vaidmeniu to paties pavadini
mo operoje. Grįžusi į JAV pelnė ge
riausios Indianos dainininkės vardą, 
dalyvavo eilėje koncertų su sim
foniniu orkestru, dainavo Cincinnati 
operoje, dažnai pasirodydavo „Lietu
viai televizijoje" programoje. Chieago 
Orchestra Hali dainavo koncertine 
forma Marenkos rolę Smetanos ope
roje „Parduotoji nuotaka". 1959 m. 
su Chieago Grant Park orkestru atli
ko Puccini operų ištraukas. Lietuvių 
operoje 1963 m. dainavo Neddos par
tiją Leoncavallo operoje „I Pagliacci" 
ir 1964 Toscos partiją — to paties 
vardo operoje. 1965 m., pagerbiant 
žuvusius partizanus ir prisimenant Si
biro tremtinius bei Lietuvos okupaci
jos 25-metį, Chieago McCormick Pla-
ce rūmuose, palydint simfoniniam or
kestrui, ji dainavo solo partiją Bru
no Markaičio kantatoje, „Vilniaus var
pai". 1964 m. koncertavo Medellin, 

Kolumbijoje, o 1972 m. Argentinoje. 
Aš asmeniškai solistei Bičkienei 

jaučiu gilią padėką, solo indėliais 
papuošusiai tris Lietuvos Vyčių choro 
koncertus ir taip šiltai bendravusiai 
su Amerikoje gimusiais lietuviais — 
Lietuvos Vyčiais. Dalyvavo ji ir ame
rikiečių televizijos programoje „Ar-
tist Showcase". 

Baigiant, jaučiu didelį norą su 
pora minčių sugrįžti prie solistės S. 
Adomaitienės. 

Taigi, S. Adomaitienei, profesio
naliai operos dainininkei, puikiai 
scenos aktorei nebuvo lemta dalyvau
ti Lietuvių operos pastatymuose. Ir 
kaip gražu, kad vietoj viešo pergyve
nimo ar „draskymosi", ji atrado save, 
dirbant su režisieriais ir artistais 
nelengvą sceninį darbą. Už šį svarbų 
lietuvišką kultūrinį indėlį ji nusipel
nė išeivijos neblėstančią pagarbą ir 
padėką. 

http://petkusfuneralhomes.com
http://vvrww.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖS* 

•Balandžio 21 d., šeštadienį, nuo 
12 iki 2 vai. p.p. vyks Generolo Povilo 
Plechavičiaus Lietuvos vietinės rink*-
tinės karių savanorių steigiamasis su
sirinkimas Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd. Tel. 
pasiteiravimui: 773-847-2614 (Povilas 
Juodvalkis) arba 773-506-8602 (Jonas 
Marčiulionis). Prašome atsinešti nuot
raukas ir pakviesti į susirinkimą šei
mos narius. Bus vaišės. 

•Čikagos juru šaulių Gen. T. 
Daukanto kuopos metinis susirinki
mas įvyks balandžio 22 d., sekmadie
nį, 12 vai. tėvų jėzuitų svetainėje 
(5620 S. Claremont Ave.) Įėjimas per 
Jaunimo centrą. Visų narių dalyvavi
mas būtinas. Šaulius prašomi at
vykti su uniformomis. Po susirinki
mo — pietūs ir pabendravimas. 

•Šeštadieni, balandžio 28 d. 6 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL 60629) kviečia susitikti su žymia 
lietuvių poete Liūne Sutema (Zinai
da Nagyte-Katiliškiene) ir išgirsti jos 
skaitomas eiles. Apie Liūnės Sute
mos poeziją kalbės Ilinojaus universi
teto Čikagoje doktorantė Daiva Lit-
vinskaitė; jos poeziją skaitys aktorė 
Audrė Budrytė-Nakienė. Po vakaro 
vaišės. Muziejaus parduotuvėje gali
ma įsigyti neseniai Lietuvoje išleistą 
Liūnės Sutemos poezijos knygą „Te
būnie". Registracija ir papildoma in
formacija tel. 773-582-6500. 

•Balandžio 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". 

•Šeštadienį, gegužės 5 d., 7 vai. 
v. maloniai kviečiame visus j šv. Sta
nislovo (Stanley) vardadienio šventę 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Vaišinsimės lietuviškais patiekalais 
(cepelinais!), gersime šampaną ir šok
sime. Populiarias Antano Šabaniaus-
ko repertuaro ir kitas retro dainas 
atliks ansamblis „Sodžius", klausy

simės senų plokštelių įrašų. Visi Sta
nislovai ir Stanislavos, Stasiai ir Sta
sės, atvykę į šventę, nemokamai gaus 
lietuviško šampano butelį! Bilieto 
kaina 25 dol. Vietas užsisakyti ir 
papildomą informaciją galite tel.: 
773-582-6500. Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Cbicago, IL 60629. 

•Lietuvių operos statoma Johann 
Strauss operetė „Vienos kraujas" vyks 
gegužės 6 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Morton mokyklos auditorijoje, 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL. Spektaklyje 
dalyvaus solistai: Nida Grigalavičiūtė, 
Ramunė Tumuliauskaitė, Irena Zelen-
kauskaitė, Mindaugas Gylys, Bronius 
Tamašauskas, Arūnas Malikėnas, Liu
tauras Navickas, Aleksas Vizbaras ir 
Lietuvių operos choras. Bilietai parduo
dami siuntinių persiuntimo įstaigoje 
„Atlantic Express", 2719 W 71st Street, 
Chicago, IL. Tel. 773-434-7919.; krau
tuvėlėje „Lietuvėlė", 5741 Harlem Ave., 
Chicago ir Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos prieangyje po šv. Mišių. 

IŠAKTURTOU.. 

• S e k m a d i e n i , gegužės 13 d., 
12:30 vai. p.p. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje (3855 Evans St., Los Angeles, 
CA 90027) kylančios Lietuvos operos 
žvaigždės Arūno Dingelio koncertas. Bi
lietai: 20 dol. suaugusiems, tėvų ly
dimiems vaikams — 5 dol., jaunimui 
iki 18 m. — 10 dol. Nepraleiskite pro
gos susipažinti su Arūnu ir išgirsti jį 
dainuojantį! 

•Jaunųjų ateitininkų sąjunga 
kviečia liepos 4-15 dienomis 7-13 metų 
vaikus į stovyklą Dainavoje, Michigan. 
Registracijos anketas ir informaciją apie 
stovyklą rasite ateitininkų tinklalapyje: 
www.ateitis.org. Taip pat galite parašyti 
Laimai Aleksienei: laleksa@ameri-
tech.net 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Pasaulio lietuviu centre balandžio 15 d. vyko Atvelykio pietūs. Gau
sūs valgiai, gardūs kvapai viliojo visus užsukti i didžiąja sale ir pasma
guriauti. Vaišes suruošė PLC moterų komitetas. 

Indrės Tijūnėlienės nuotraukoje: Vida Girdvainienė kviečia visus 
paragauti saldumynų. 

2007 m. balandžio 28 d. 
10 vai. r. - 6 vai. v. 

Šv. Andriaus parapijoje 
(1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130) 

vyks 
Sielovados konferencija 

Programoje numatyti pranešimai ir diskusijos apie gyvą evangeli
zaciją ir jos reikalingumą mūsų lietuviškoms parapijoms ir misijoms, 
lietuvių parapijų ir misijų įvaizdį, jaunimo sielovadą ir lietuviškų tradi
cijų tęstinumą, parapijos komiteto/tarybos reikšmę parapijos/misijos 
gyvenime, nuolatinių diakonų paskatinimą ir žiniasklaidos vaidmenį 
lietuvių katalikų parapijinėje veikloje JAV 

Kviečiami dalyvauti parapijų ir misijų klebonai bei jų tarybų atsto
vai, vienuoliai ir vienuolės, dirbantys lietuviškose parapijose ar misi
jose. 

Rengia: Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas išeivijos lietuvių 
sielovados reikalams kartu su Amerikos lietuvių katalikų federacija, 
JAV LB religinė taryba ir Šv. Andriaus parapija (Philadelphia). 

Lemonto socialinių reikalų skyrius sekmadieni, gegužės 6 d., orga
nizuoja išvyką autobusu i Lietuvių operos spektakli Johann Strauss 
„Vienos kraujas". 

Išvažiuojame iš Pasaulio lietuvių centro (14911 127th Street, 
Lemont) 1 vai. p.p. Vietas galite užsisakyti paskambinę tel. 630-968-0184. 

Romo Dambrausko koncertai 
2 Gegužės 5 d. 7 vai. v. 
* • Pasaulio lietuvių centro 

Fondo salėje 
(14911127tit Street, lemont) 

Bilietus galite nusipirkti kavinėse: 
„Smilga* (tel. 630-427-0929), 
„Bravo" (tei, 630-257-3300) tr 
parduotuvėje „Lithuanian Plaza" 
(tel. 708-599-9866) 

Motinos dieną, 
gegužės 6 d., 5 vai. p.p. 
restorane „Magnolia" 

(123 Market St, WMow Springs) 

Bilietai prie {ėjimo (tel. 708-467-
0761) 

Tel. pasiteiravimui: 630-669-4055 

„SUBVVAY GALLERY", 
43 Howell Ave., Bisbee, AZ 

balandžio 14 d. — gegužės 6 d. 
atidaryta paroda 

„Alternate Image", 

kurioje savo nuotraukas 
eksponuoja ir daugeliui 

čikagiečių žinomas 
fotomenininkas 

LINAS REGIS 
Taigi, jei kartais svečluositės Ari-
zinoje, neužmirškite užsukti j mi
nėtą galeriją ir pasigrožėti Lino 
darbais. 

Tel pasiteiravimui: 520-720-4081. 
<*•» 
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Tai Jūsų laikraštis! 

T H E L I T H U A N I A N W O R L O - W I O E D A I L Y 

http://www.ateitis.org
http://tech.net

