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Rusijos mokslininkai: globalinis 
atšilimas visus sugins Į Sibirą 

Jacąues'as Chiracas. 

J. Chiraco 
era baigėsi 

Paryžius, gegužės 16 d. (AFP/ 
,,Reuters"/BNS) — Prancūzijoje tre
čiadienį baigiasi dar viena politinė 
era — po 12 prezidentavimo metų 
traukiasi Jacąues'as Chiracas, kuris 
šalies vadovo įgaliojimus perdavė Ni-
colas Sarkozy. 

Oficialus įgaliojimų perdavimas 
įvyko 11 vai. vietos laiku per trumpą 
susitikimą Eliziejaus rūmuose. 
Prancūzijoje naujasis prezidentas nė
ra prisaikdinamas — prezidentas įga
liojimus tiesiog perduoda jį keičian
čiam naujajam prezidentui. 

Per tą patį susitikimą 74 metų J. 
Chiracas perdavė N. Sarkozy Pran
cūzijos branduolinio arsenalo kodus. 

Antradienį vakare kadenciją bai
giantis prezidentas jausmingai atsi
sveikino su prancūzais ir ragino juos 
išsaugoti vienybę valdant N. Sarkozy. 

„Rytoj perduosiu valdžią, kuria 
naudojausi jūsų vardu, Nicolas Sar
kozy, mūsų naujajam Respublikos 
prezidentui", — sakė jis per televiziją 
iš Eliziejaus N u k e l t a į 7 psl. 
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Vi lnius , gegužės 16 d. (Bal-
sas.lt/„Draugo" info.) — Šiomis die
nomis Rusijoje dienos šviesą išvys 
specialiųjų tarnybų užsakymu pa
rengtas ateities scenarijų rinkinys, 
praneša Italijos dienraštis „Corriere 
della Serą". Dėl besikeičiančio klima
to dramatiški socialiniai ir demogra
finiai pokyčiai pranašaujami ne tik 
Rusijoje, bet ir visame pasaulyje. 

Rinkinį, pavadintą „Pasaulis ap
link Rusiją: 2017. Netolimos ateities 
kontūrai", redagavo Maskvos Aukš
tosios ekonomikos mokyklos profeso
rius Sergejus Karaganovas. Jo su
darytojai - žymūs mokslininkai, tarp 
kurių yra ir klimato situacijų mode
liavimo ekspertas. 

Pasak dienraščio, šiame leidinyje 
rimtai nagrinėjamos „šiltnamio efek
to" pasekmės, tačiau pirmiausia dė
mesį atkreipia nerimą keliantis mok
slininkų perspėjimas apie „klima
tines migracijas". Specialistai mano, 
kad šiuo metu vykstantys pokyčiai 

Sibiro gamtovaizdis vasarą. Flickr.com nuotr. 

gali išsprūsti iš tarptautinių organi- europiečių ir azijiečių imigracijos 
zacijų kontrolės, ir Rusija dėl be- banga. 
sikeičiančio Sibiro klimato labiau nei Ištirpęs amžinasis įšalas, kuris 
kitos šalys gali susidurti su masinės šiuo metu Nuke l ta į 6 psl. 

Lietuvis apgadino istorinį Romos fontaną 
Vilnius, gegužės 16 d. (Alfa.lt) 

— Antradienį paryčiais Italijos polici
ja suėmė keturis vandalus, atsuktuvu 
apgadinusius vieną garsiausių Romos 
fontanų. 

Teisėsaugos pajėgoms apie tai 
pranešė praeiviai, pastebėję, kaip ke
turi girti asmenys — ukrainietis, lie
tuvis, moldavas ir rusė — nuo Ispani

jos laiptų papėdėje trykštančio Ba-
kačo fontano atsuktuvu gramdo po
piežiaus emblemą. «»* —-- ' 

Pietro Berninio ir jo sūnaus Gia-
no Lorenzo 1627-1629 metais sukur
tas fontanas yra pusiau nuskendusio 
laivo, iš kurio liejasi vanduo, formos. 

Legenda byloja, kad jį kaip at
minimą laivui, atgabentam 1598 me

tais patvinus Tibro upei, pastatyti 
užsakė popiežius Urbonas VIII. 

Fontanas, kaip ir daugelis kitų 
senovinių Romos paminklų, yra pa
ženklintas erozijos ir laiko žymių. 
Vandalų padaryti subraižymai matyti 
nežymiai, tačiau šis incidentas iš 
naujo įplieks ginčus, kaip apsaugoti 
istorinius architektūros lobius. 

M. A. Pavilionienė traukiasi 
iš „homofobų" gretų 

Vilnius, gegužės 16 d, (BNS) — 
Parlamentarė Marija Aušrinė Pavi
lionienė traukiasi iš homoseksualių 
žmonių bijančios nušalintojo prezi
dento Rolando Pakso partijos „Tvar
ka ir teisingumas" (liberalai demok
ratai). 

Tai Seimo narė pranešė trečia
dienį per spaudos konferenciją, skir
tą Tarptautinės dienos prieš homofo-
biją minėjimui. 

„Mano partija ir frakcija yra ho-
mofobiška, todėl palieku partiją", — 
trečiadienį kalbėjo M. A. Pavilionie
nė, kuri propaguoja lygiateisiškumą. 

Liberaldemokratų frakcijos Sei
me seniūnas Valentinas Mazuronis 
teigia, jog parlamentarė pasakė tiesą, 
o partija savo požiūrio neketina keis
ti . 

„M. A. Pavilionienė pasakė tiesą, 
nes mes esame už tradicinę šeimą, tė
vynę, Dievą, jos pasaulio suvokimas 
skiriasi. Kas sutinka su mūsų verty
bėmis, tai tegul eina kartu, kas ne
sutinka — lai traukiasi, o savo po-

PERIODICALS 

Marija Aušrinė Pavilionienė. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

žiūrio partija tikrai dėl vieno žmo
gaus nekeis", — sakė V Mazuronis. 

Tuo tarpu liberaldemokratų va
dovas R. Paksas pareiškė, kad viešas 
gėjų teisių demonstracijas galėjo in
spiruoti „valstybininkų" klanas, ku
rio sąvoką, jos nepaaiškindami, pas
taraisiais mėnesiais nuolat eksploa
tuoja liberaldemokratai. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

PHILAOELPH1A, PA 

BUS RENKAMA LB 
APYLINKĖS VALDYBA 
ALGI MANTAS GEČYS 

Kaip teko informuoti skaitytojus 
š.m. balandžio 17 d. „Draugo" nu
meryje, kovo 25 d. įvykusiame Phi-
ladelphia LB apylinkės susirinkime, 
atsistatydinus pirmininkės Teresės 
Gečienės valdybai ir tik vienam val
dybos nariui sutikus kandidatuoti, 
valdybos išrinkti nepavyko. Buvo su
daryta nominacijų komisija (Virgus 
Volertas, Saulius Garalevičius, Dalia 
Dalkutė, Gabrielius Mironas), kuriai 
pavesta surasti kandidatus į būsi
mąją LB apylinkės valdybą. Atsista
tydinusiai valdybai buvo pavesta 
pareigas eiti tol, kol specialiai su
kviestame visuotiniame narių susi
rinkime bus išrinkta nauja valdyba. 

Gautomis žiniomis, pavyko su
rasti nemažai potencialių kandidatų į 
LB apylinkės valdybą ir, atrodo, kad 
LB užgriuvusi krizė išsispręs teigia
mai. Visuotinis Philadelphia LB apy
linkės narių susirinkimas yra šaukia-

v 

mas sekmadienį, birželio 3 dieną, Sv. 
Andriejaus parapijos salėje (N. 19th 
& Wallace Sts.), 12 vai., tuoj po lietu
viškų šv. Mišių. Susirinkimo dalyviai 
turės teisę papildyti nominacijos ko
misijos pristatytus kandidatų sąra
šus. Kontrolės komisija jau anksčiau 
buvo sėkmingai išrinkta. 

Iš Vilniaus atvykusio 
„Teatriuko" spektaklis 

Kadenciją baigianti LB apylinkės 
valdyba šį pavasarį nesėdėjo rankas 
sudėjusi. Š.m. kovo 19 d. Lietuvių na
muose ji suruošė iš Vilniaus atvyku
sios „Teatriuko" grupės spektaklį 
„Kad būtų linksma!" Nors oras pa
sitaikė ypač nepalankus (neįprasta 
pavasarinio ledo audra kelius pavertė 
tikra čiuožykla), tačiau daugiau nei 
25 vaikučiai ir 50 suaugusiųjų atvyko 

pasižiūrėti 45 minutes trukusio spek
taklio vaikams, o vėliau pasiklausyti 
pusvalandį „Teatriuko" aktorių dai
nuojamų poeto Juozo Erlicko eilių. 
Suaugusiems ypač patiko vaikučiams 
skirta dalis. Džiaugsmas ėmė matant 
mažyčius vaikučius, lietuvių kalba 
bendraujančius su aktoriais ir 
retkarčiais netgi išdrįstančius su jais 
pasiginčyti. 

„Teatriukas", susidedąs iš trijų 
aktorių — Dalios Mikoliūnaitės, Žil
vino Ramanausko ir Artūro Varno bei 
techniką tvarkančio Ugniaus Ketur-
kos, mums parodė, kad dabartinis 
Lietuvos jaunimas neatitinka išeivi
joje susikurtų stereotipų. Tai pilni 
energijos, novatoriški aktoriai, ne
laukiantys „išmaldos" iš valdžios ir 
savo jėgomis kuriantys gyvenimą 
Tėvynėje. Baigę filologijos studijas 
Vilniaus universitete, jie 1998 metais 
įsteigė „Teatriuko" grupę ir jau yra 
suvaidinę daugiau nei 1,000 spektak
lių. Vaidina visur, kur yra kviečiami: 
teatrų scenose, vaikų darželiuose, 
mokyklose, vaikų gimtadieniuose, 
pasirodo net ir šeimų lankomuose 
restoranuose ir kavinėse. Gyvenimu 
nepriklausomoje Lietuvoje jie paten
kinti. Savo jėgomis Užupyje (Vil
niuje) yra nusipirkę ir susiremontavę 

v 

„Teatriuko" studiją. Dalia ir Žilvinas, 
kurie jau 12 metų yra vedę, įsigijo ir 
susiremontavo gyvenamą namą, ku
rio dalį nuomoja kitiems. Nuominin
kai padeda apmokėti pasiimtą pas
kolą. Tai primena mūsų tėvus, po ka
ro bandančius įsikurti JAV Ir į Ame
riką „Teatriukas" sugebėjo atvykti 
Garrett koledžo Maryland valstijoje 
kvietimu. Iš Philadelphia jų patrauk
ta į Washington, DC, po to — visą 
savaitę vaidino amerikiečiams skir
tus spektaklius Garrett koledže. Šiuo 
metu po sėkmingų gastrolių „Teat
riukas" jau Lietuvoje. 

Iš kairės i dešinę: Baltimorietis Gintaras Buivys, fi ladeifi j ietės Danutė Sur-
dėnienė ir Alė Surdėnaitė-Maciūnienė bei Vytautas Babravičius-Simas po 
jo sėkmingo koncerto. Rimo Gedeikos nuotr 

Po 12 metų — Simo koncertas 
Philadelphia 

Š. m. balandžio 21 d. Philadel
phia lietuvius LB apylinkės valdybos 
suruoštame koncerte Lietuvių na
muose džiugino iš Kauno po daugelio 
metų vėl atvykęs „kantri" muzikos 
dainininkas Vytautas Babravičius, 
gerbėjams žinomas Simo vardu. Šeš
tadienio vakarą oras buvo palankus, 
tad ir žiūrovų sulaukta apie 130. 

Simas, jau 40 metų dainuojantis 
scenoje, žiūrovus daugiausia linksmi
no „ekologiškai švariomis" auto
rinėmis dainomis. Beveik kiekvieną 
dainą jis pristatė trumpa įžanga, 
prisiminė, kada ir kokiu tikslu ją 
sukūrė, nešykštėjo su klausytojais 
pasidalinti praeityje turėta sėkme. 
Buvo malonu stebėti neseniai iš 
Lietuvos atvykusius, gausiai susirin
kusius klausytojus, nuo jaunystės 
prisimenančius V Babravičiaus su
kurtas dainas ir nebijančius jam pri
tarti. 

Į koncerto repertuarą V Babra
vičius buvo įtraukęs ir keletą ame
rikiečių kompozitorių sukurtų dainų. 
Jo teigimu, jis norėjęs šiai muzikai 
sukurti lietuviškus žodžius, kad pa
rodytų lietuvių kalbos skambumą ir 
grožį. Simas padainavo ir vieną ru
sišką dainą „Institutka", kurią di
džioji klausytojų dalis, nesuprasdami 
dainos teksto, įvertino neigiamai. 
Šiuo atveju kaltas dainininkas, kuris 
neišvertė dainos žodžių. Dainoje pa
sakojama apie jaunos moters skaus
mą: ji, baltagvardiečių pulkininko 
dukra, baigė carienės Annos įkurtą 
žymųjį Sankt Peterburgo institutą, 
jos tėvas revoliucijos metais buvo 
sušaudytas, o jai komunistinėje sant
varkoje teko prostitutės dalia. 

Prieš koncertą dalyviai turėjo 
progą pasivaišinti Aldonos Jakubė-
nienės šeimos pagamintais lietu
viškais pietumis. Tenka dar kartą pa
sidžiaugti, kad A. Jakubėnienė jau ne 
pirmą kartą Lietuvių namuose 
demonstruoja kulinarinius gabumus. 
Kuo iki šiol Philadelphia negalėjo pa
sigirti, tai lietuviškomis šeiminin
kėmis. Reikia tikėtis, kad ši ilgametė 
problema pamažėle išsispręs. 

V Babravičiaus koncertą LB 
apylinkės valdyba ruošė „Bendruo
menės balso" laidoms paremti. Pelno 
gauta 500 dolerių, jie leis apmokėti 
poros savaičių transliacijų išlaidas. 
Simo atvykimą į JAV parėmė Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mentas. JAV LB Krašto valdyba 
(vicepirm. Sigita Šimkųvienė-Rosen) 
globojo Simą ir rūpinosi jo koncer
tiniu turu JAV 

Lietuvių namų metinis 
susirinkimas 

Balandžio 29 d. įvyko ilgokai 
lauktas ne pelno tikslu veikiančių 
Philadelphia Lietuvių namų (LN) 
metinis susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė ir jam pirmininkavo direk
torių tarybos pirm. Timothy Dorr, 
sekretoriavo Millie Helt. Ataskaitinį 
veiklos pranešimą pateikė T. Dorr, 
iždininkas Vytas Maciūnas pristatė 
Kontrolės komisijos nepatvirtintą 

v 

finansinę LN apyskaitą. Šiuo metu 
Lietuvių namų finansinė padėtis 
palyginti gera, pajėgiama apmokėti 
nekilnojamo turto mokesčius, drau
dimą. Įvykdyti pastato pataisymus. 
Paskutiniaisiais metais vykdyti pas
tato atnaujinimu> icaleta tik su Lie
tuviu fondo dosnia parama. Daug 
darbu atliekama talkos būdu. Re
monto komisijai vadovauja Vytas 
Bagdonavičius Šį rudenį Lietuvių 
namai švęs 100 motu veiklos sukakti. 

Ryžtamasi šį vienintelį Philadelphia 
lietuviams tarnaujantį visuomeninį 
pastatą ir toliau išsaugoti lietuviško
sios veiklos tikslams. 

Susirinkimas patvirtino direk
torių Violetos Bendziūtės ir Algi
manto Gečio paruoštą LN įstatų pa
pildymą dėl asmenų ir lietuviškų 
organizacijų turimų Lietuvių namų 
akcijų. Nuo dabar LN akcijas bus ga
lima pervesti artimiems šeimos na
riams bei jas paveldėti. Taip pat pri
imtas nutarimas LN kapitalą padi
dinti 1,600 akcinių vienetų. 

Į LN direktorių tarybą buvo 
papildomai išrinkti šeši asmenys: 
Peter Cekaitis, Estera Bendziūtė 
Washofsky, Joseph Van Sant, Angelė 
Puodžiūnienė, Jurgita Pociūtė ir 
Kęstutis Pliuskonis. Iš ankstyvesnės 
kadencijos direktorių tarybos nariais 
lieka: Timothy Dorr, Henrikas Baru-
sevičius, Albert Mikutis, Vytas Ma
ciūnas, Lisa Blanco, Violeta Ben
dziūtė, Joseph Beckson, Vladas Ma-
meniškis, Vytautas G. Karalius, Ri
mas Gedeika, Algimantas S. Gečys. 

Daugiau apie 
LIETUVIŲ TELKINIUS 

skaitykite 8 psl. 
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KUR GERIAU GYVENTI? 
SES. ONA MIKAILA1TE 

Amerikos gyventojų skaičiui pa
šokus iki 300 milijonų gyventojų, 
buvo pasiektas tam tikras reikšmin
gas taškas mūsų gyvenamo krašto 
istorijoje. 1967 m. JAV turėjo 200 mi
lijonų gyventojų, tad per 39-erius me
tus jų pagausėjo 100 milijonų. Demo
grafai apskaičiuoja, jog kasmet JAV 
žmonių priauga vienu procentu. Tai 
iš dalies vyksta imigrantų dėka: šiuo 
metu maždaug pusė šalies ikimokyk
linio amžiaus vaikų priklauso mažu
mų šeimoms. JAV dabar gyvena 42 
milijonai ispaniškai kalbančių žmo
nių ir prognozuojama, jog iki šio am
žiaus vidurio jų padaugės iki 100 mi
lijonų. Pietvakarių valstijose jau da
bar kai kuriose mokyklose anglosak
sų kilmės amerikiečių vaikų yra ma
žuma. 

Kai kurie amerikiečiai pradėjo 
baimintis, jog bus nustelbti, o Ame
rika taps ispaniškai kalbančiu kraš
tu. 1968 m. Paul R. Ehrlich savo 
knygoje („The Population Bomb"; 
rašė, jog iki 1975 metų Siaurės Ame
rika ir Europa dėl žmonių pertek
liaus bus priverstos normuoti maistą, 
o trečiojo pasaulio kraštai kentės 
badą. Kaip matome tos pranašystės 
neįvyko, nors kai kurios Afrikos tau
tos badauja dėl klimato pokyčių ir 
baisių sausrų, kenkiančių žemdir
bystei ir gyvulininkystei. Demografi
jos ekspertai šiuo metu ypač domi
si drastišku gyventojų sumažėjimu 
Europos šalyse. 

Nuo 1982 m. Rusijos gyventojų 
skaičius nuolat mažėja. Vokietijoje ir 
Japonijos gyventojų skaičius neauga. 
o Italijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, kur 
dauguma šeimų augina tik po vieną 
vaiką, netrukus gyventojų skaičius 
taip pat ims mažėti. Prancūzija, pa
stebėjusi savo prieauglio mažėjimą, 

suskubo keisti požiūrį ir šalyje 
smarkiai pakilo gimstamumas, val
džiai įvedus mokesčių lengvatas dau
giavaikėms šeimoms bei išleidus šei
moms palankius įstatymus darbo
vietėse. 

Popiežius Benediktas XVI, at
kreipdamas dėmesį į Europos gyven
tojų mažėjimą, š.m. kovo mėnesį 
pareiškė, jog „Atrodo, kad Europa 
yra praradusi pasitikėjimą savo pa
čios ateitimi". Krintant gimstamu
mui, Europos kraštų daugumą su
daro vyresnio amžiaus žmonės. Tuo 
tarpu pavyzdžiui, toks Iranas turi mi
lijonus jaunų žmonių — du trečdalius 
šio krašto gyventojų sudaro 16-25 
metų jaunimas. Vokietija su savo ma
žu gimstamumu iki 2050 metų praras 
daugmaž tiek pat žmonių, kiek dabar 
gyvena Rytų Vokietijoje. Nyderlandų 
gyventojus, daugelis jų jau pasiekė 
pensijinį amžių, jau dabar ima nu
stelbti didelį rytiečių skaičiai, ku
riuos vietiniai sunkiai priima lygia
teisiais piliečiais skaičius. 

Amerikos sociologai bei demogra
fai ima rūpintis dėl 70 milijonų vadi
namų „baby boomers". gimusių po II 
pasaulinio karo. Jie, pasiekę 60 metų. 
netrukus taps pensininkais. Ši karta 
gali gyventi iki 82 metų ar ilgiau, o jų 
sveikatos priežiūra bei gydymas 
brangiai kainuos. Iš jų gretų daug
maž 15 milijonų susirgs Alzeimerio 
liga iki 2050 metų. Iš 70 milijonų 
trečdalis gyvena be finansinių sun
kumų, tačiau ši karta, priešingai nei 
jų tėvai, nebuvo linkusi pinigus tau
pyti. Daugmaž 25 milijonai jau dabar 
turi finansinių sunkumų. Geriau 
gyvenantys moka 60 proc. JAV vals
tybinių mokesčių, bet tai greitu laiku 
pasibaigs. Apklausos rodo. jog ši „ba
by boomer" karta nenori greit išeiti į 
pensiją, tačiau jų sveikata nėra ypa
tingai gera. Ši karta imasi mankštos 

bei sporto, norėdama atidėti senatvės 
negalias ir labai rūpinasi savo išvaiz
da, leisdama dideles sumas kūno 
„remontams". 

Nuolatinis imigrantų veržimasis 
į JAV rodo, jog šis kraštas tebėra pa
trauklus ieškantiems geresnio gyve
nimo, bet ir čia viskas nėra idealu. 
Galbūt aktualiausia ir skaudžiausia 
statistika rodo, jog 68 proc. susišau
dymų tarp piliečių įvyksta kaip tik 
JAV Didžiosios Britanijos ir Japoni
jos, įstatymai eiliniams piliečiams 
draudžia pirkti ginklus ir tuose kraš
tuose ginklu sužeistų ar nušautų 
žmonių beveik nepasitaiko. 

Šių metų žurnalo „US News & 
World Report" balandžio mėn. nu
meris išspausdino ilgą straipsnį, nu
rodantį ko Amerika galėtų pasimo
kyti iš kitų kraštų. Visame pasaulyje 
aplinkos švara bei taršos pašalinimu 
pirmauja Naujoji Zelandija. Antroje 
vietoje yra Švedija, trečioje — Suo
mija, tuo tarpu JAV atsidūrė 28-oje 
vietoje. 

Sveikatos palaikymo srityje JAV 
taipgi nepirmauja. Vakarų Europos 
socialinė medicina aprūpina visus gy
ventojus. Didžiojoje Britanijoje kūdi
kių mirštamumo statistika ir gyveni
mo trukmė geresni nei JAV Britanija 
išleidžia 2,546 dolerių asmens sveika
tai metams, o JAV išleidžia 6,102 dol., 
bet Amerikoje sveikatos prižiūra eili
niam piliečiui nėra geresnė. 

Suomija toli gražu pralenkia 
Ameriką savo puikia švietimo siste
ma. Nors dabartinė prez. G. W. Bush 
administracija darė pastangas page
rinti JAV švietimą, įvesdama visuo
tinius mokinių žinių patikrinimus, 
tačiau tai neatnešė ypatingai gerų re
zultatų. Iš 40-ties pramoninių kraštų 
Suomija pirmauja pagal gyventojų 
raštingumą ir drauge su Japonija 
laimėjo pirmą vietą mokinių pasieki

mais griežtųjų mokslų srityje, o antrą 
vietą — matematikoje. Šiose srityse 
JAV atsidūrė 18-oje, 22-oje ir 28-oje 
vietoje. Suomijoje taip pat pastebėta 
mažiausia spraga tarp stipriausių ir 
silpniausių mokinių. 1970 metais 
Suomija įsivedė naują švietimo sis
temą, kuri per 37-erius metus davė 
gerų rezultatų. Suomijos valdžia 
kreipia daug dėmesio į mokytojų iš
silavinimą ir parengimą dirbti mo
kyklose. Mokykloms duodama laisvė 
rinktis vadovėlius ir kitas mokymo 
priemones. Mokiniams veltui duoda
mi vadovėliai, maistas, sveikatos 
pr iežiūra bei t ranspor tas . Jouni 
Val'jarvi, Suomijos Švietimo tyrimų 
instituto direktorius, teigia, jog jo 
šalyje mokytojai turi tokį pat aukštą 
visuomeninį statusą kaip gydytojai ar 
advokatai. Jo manymu, JAV skelbi
mas, kad joks vaikas neturi būti pa
liktas nuošalyje, turi tapti tikrove vi
siems visuomenės sluoksniams. „Tai 
reiškia, — sako jis — kad valstybė pri
valo daug investuoti į mokytojų pa
rengimą, specialių vaikų mokymą ir pa
ramą vaikams bei šeimoms nuo mažu
mės. Tuomet fezultatai bus aukšti". 

Vyrų ir moterų lygybė išsilavini
mo, gyvenimo trukmės bei uždirba
mos algos srityse rodo įvairių kraštų 
rūpestį savo piliečių gyvenimo ko
kybe. Čia pirmauja Norvegija, paskui 
eina Australija ir Islandija. Norvegija 
ypač pasižymi socialine bei finansine 
pagalba šeimoms. Norvegijoje gyve
nanti ir auginanti šeimą amerikietė 
Emily Moss pripažįsta, jog šis kraštas 
iš tikrųjų rūpinasi ir remia tėvų su 
vaikais bendravimą, suteikdamas są
lygas tėvams pabūti su mažamečiais 
vaikais be finansinių nuostolių. 
UNICEF vaiko gerovės studija iš 21 
pramoninio krašto, Norvegijai skyrė 
pirmą vietą, o JAV atsidūrė 20-oje 
vietoje. 

Vilniuje ieškoma 
vietos Pasaulio 

prekybos centrui 
Danų investuotojų valdoma 

„WTC Vilnius" planuoja iki 2010 m. 
sostinėje pastatyti Pasaulio prekybos 
centro biurų pastatą. Pradėję tartis 
su buvusiu sostinės meru Artūru 
Zuoku investuotojai šią savaitę cen
tro idėją pristatė ir naujajam merui 
— Juozui Imbrasui. Kol kas apie nu
matomų investicijų dydį nekalbama. 
Planuojama, kad maksimalus centro 
plotas galėtų būti 200.000 kv. m. — 
tai priklausys, nuo vietos, kurią pa
vyks rasti. Palyginimui, sostinėje 
esančio aukščiausio verslo centro 
„Europa" plotas — 17.300 kv. m. 

Anot Vilniaus miesto savivaldy
bės pranešimo, planuojama, kad šis 
centras bus vienas didžiausių Euro
poje ir „turės didelę reikšmę plėto
jant tarptautinę prekybą tarp Vakarų 
ir Rytų šalių". Centro rūmuose tu
rėtų įsikurti biurai, konferencijų cen
tras. Čia vykdoma veikla turėtų 
apimti ne tik tarptautinę prekybą, 
bet ir kultūrą, švietimą, tarptautinių 
ryšių plėtojimą. 

Pasaulio prekybos centrų aso
ciacija jungia apie 300 Pasaulio pre
kybos centrų, įsikūrusių maždaug 
šimte valstybių, ir teikia paslaugas 
750.000 savo narių. Tokie centrai jau 
veikia Rygoje, Taline, Varšuvoje. Pla
nuojama įsikurti ir Minske. 

www.vz.lt 

JAV PASTAS PAKĖLĖ PASLAUGŲ KAINAS 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Kaip ir buvo galima laukti, nuo 
šios savaitės pirmadienio (gegužės 14 
d.) JAV paštas pakėlė persiuntimo bei 
kitų paslaugų kainas. 

Daugiausia šio krašto gyventojų 
susidurs su vietinių ar į užsienį siun
čiamų laiškų kainų padidėjimu. Da
bar ant JAV viduje siunčiamų laiškų 
reikės lipdyti 41 cento vertės ženklą, 
vietoje iki šiol buvusių 39. Nors JAV 
pašto vadovybė už I klasės laiškus 
norėjo imti 4 centais daugiau, jai bu
vo duota teisė įkainį pakelti tik dviem 
centais. 

Tačiau į užsienį (išskyrus Kana
dą ir Meksiką) persiuntimas padidin
tas net 6 centais. Už pusės uncijos 
svorio laišką: vietoje buvusių 84 cen
tų pašto ženklo nuo pirmadienio 
reikia klijuoti 90 centų vertės ženklą. 
Taigi tie, kurie palaiko ryšius su tau
tiečiais Lietuvoje, turės žymiai dau
giau išlaidų. Ypatingai pajus žmonės, 
kurie oro paštu siunčia ne vien tik 
laiškus, bet laikraščius bei kitus siun
tinius. 

Vienintelis dalykas, kuris yra 
atpiginamas — tai sunkesnių laiškų 
negu 1 uncija persiuntimas. Iki šiol 
antroji I klasės laiško uncija kainavo 
24 centus, o dabar už ją reikės mokėti 
tik 17 centų. Tai reiškia, kad dviejų 
uncijų laiško persiuntimui reikės ne 
63-jų, bet 58 centų vertės ženklų. 

Prieš šių kainų pakėlimą JAV 
Pašto tarnyba (U.S. Postai Service) 
išspausdino naujus pašto ženklus. 
Juose nenurodyta kaina, o tik parašy
ta „First-Class" ir „Forever". Tai 
reiškia, kad šie ženklai galios ir atei
tyje, kuomet vėl bus pakeltos per
siuntimo kainos be pridėtinio mo
kesčio. 

Tačiau šie ženklai turi būti nu
pirkti prieš būsimą pakėlimą (o jis, 
tikimasi, įvyks 2009 metais), nes vė
liau reikės mokėti naują kainą. 

Beje, iki šiol buvusi 39 centų 
kaina pirmosios klasės laiškams išsi
laikė tik 17 mėnesių, nuo 1975-ųjų 
metų persiuntimas padvigubėjo. 
Ankstesniais laikais tokie kainų 
pakėlimai būdavo labai reti. 

Kai šio straipsnio autorius at
vyko i JAV 1949 m., pirmosios klasės 
laiškų persiuntimas kainavo tik 3 
centus. Si kaina laikėsi net 26 metus 
— nuo 1932 metų iki 1958 metų. 

Nepaisant to, kad JAV pašto pas
laugų kainos kyla, jų kokybė krenta: 
laiškų, siuntinių, ypatingai laikraš
čių, pristatymas vis blogėja. Tuo gali 
įsitikinti ir lietuviškų laikraščių pre
numeratoriai. Vietovėje, kurioje aš 
gyvenu, „Amerikos lietuvis" dažnai 
pasiekia tik po 4-5 dienų. Dienraštis 
..Draugas" dabar irgi vėluoja bent 
porą dienų, o retesniais atvejais yra 
gaunamas po savaitės arba dar vė
liau. Tuo tarpu prieš pusšimtį metų 

„Draugas" visada ateidavo laikraščio 
išėjimo dieną. Ir tai būdavo tais lai
kais, kuomet neegzistavo jokia auto
matizacija ir viskas būdavo daroma 
rankomis, o ne mašinomis, kaip kad 
dabar. 

Nors paslaugų kainos dažnai 
keliamos, nėra jokių prošvaisčių, kad 
paslaugų kokybė gali pagerėti. Jeigu 
tai įvyktų, būtų tikras stebuklas! 

http://www.vz.lt
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• 

LAISVES AUKOS 
MINĖJIMAS 

WB 

Pereitą sekmadieni, gegužės 13 d. Čikagoje buvo surengtas Romo Kalantos susideginimo 
35-erių metų paminėjimas. Jis prasidėjo 12 vai. laisvės atminimo Mišiomis Tėvų jėzuitų kop
lyčioje. 

Po Mišių ir kun. Jauniaus Kelpšos suteikto palaiminimo prasidėjo motociklininkų žygis į 
lietuvių Sv. Kazimiero kapines. Jame dalyvavo apie 50 motociklininkų su Lietuvos trispalvėmis 
vėliavėlėmis. Lydėjo policijos apsauga. 

Kapinėse susirinko netoli 200 žmonių. Dalyvavo būrys uniformuotų šaulių. Kalbas pasakė 
Lietuvos generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius, Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas Algis Regis, pagrindinis žygio organizatorius Ernestas Lukoševičius, eiles skaitė 
Vilija Vakarytė. Maldą sukalbėjo kun. Jaunius Kelpšas. Prie Romui Kalantai skirto paminklo 
buvo padėti gėlių vainikai. Renginio pabaigoje buvo sugiedotas Lietuvos himnas bei giesmė 
„Marija, Marija". 

Petras Petrut is 

Vienas iš minėjimo organizatorių Ernestas Lukoševičius dėkoja renginio globėjui LR ge
neraliniam konsului Arvydui Daunoravičiui, Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkui Algiui Regiui, kun. Antanui Gražuliui SJ, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolui 
Aldonui Gudaičiui, SJ, kun. Jauniui Kelpšai, JAV LB Brighton Parko apylinkės pirmininkui 
Vytautui Sendai, Lietuvos Saulių sąjungai išeivijoje, fotografui Jonui Kupriui, Joe Kuliui (už 
tvarką ir apsaugą), Gerald Daimid, Amerikos Lietuvių televizijai, „Margučiui II", „Draugui", 
„Amerikos lietuviui", vargonininkui Algimantui Barniškiui, kolegai Regiui Rimkevičiui-Žibu-
riui, Kornelijui Jazbučiui (už pažadėtą sukurti motociklininkų himną), visiems motociklinin
kams ir kt. 

Jono Kuprio nuotraukos. 
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Rusijos moksl ininkai: globalinis 
atšilimas visus sugins į Sibirą 

Paminklas „daktarui Aiskaudai". Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Daktaro Aiskaudos prototipas 
įamžintas Vilniaus senamiestyje 

Vilnius, gegužės 16 d. (ELTA) — 
Vilniaus senamiestyje įamžintas žydų 
gydytojo, labdario, visuomenės vei
kėjo Cemacho Šabado (1864-1935) at
minimas. Mėsinių ir Dysnos gatvių 
sankirtoje trečiadienį atidengta Ro
mo Kvinto sukurta skulptūra, vaiz
duojanti natūralaus ūgio gydytoją su 
lazdele, tarsi stabtelėjusį ant šaligat
vio ir apkabinusį sutiktą mažą mer
gaitę. 

Naująją skulptūrą kartu su jos 
autoriumi atidengė ministras pirmi
ninkas Gediminas Kirkilas, ceremo
nijoje dalyvavo ir Vilniaus meras Juo
zas Imbrasas, Seimo narių, Lietuvos 
žydų bendruomenės, .Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento, pamin
klą inicijavusio Litvakų fondo vado
vai, daktarą C. Sabadą prisimenantys 

ir jo gydyti žmonės. 
Vilniuje gimęs ir gyvenęs žydų 

kilmės gydytojas, medicinos teore
tikas, bendruomenės vadovas ir hu
manistas, C. Šabadas buvo itin ak
tyvus žmogus, dalyvavęs visuose 
miesto bendruomenės reikaluose, už
siėmęs labdara. Būdamas mediku, C. 
Šabadas stengėsi padėti žmonėms — 
vaikus ir vargšus gydė nemokamai. 
Jo pastangomis Vilniuje buvo įkurta 
našlaičių prieglauda, valgyklose ne
mokamai maitinosi per 2,000 netur
tingų vaikų. 

C. Šabadas tapo rusų rašytojo 
Kornejaus Ciukovskio pasakos hero
jaus — Daktaro Aiskaudos — prototi
pu. K. Čiukovskis savo memuaruose 
prisimena, kad su šiuo daktaru susi
pažino Vilniuje 1912 metais. 

V. Adamkus: svarbus ir tautos 
moralinis saugumas 

Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) — 
Minint Partizanų pagerbimo, kariuo
menės ir visuomenės vienybės dieną 
prezidentas Valdas Adamkus pabrėžė 
istorine atmintimi grindžiamo tautos 
moralinio saugumo svarbą. 

„Galime džiaugtis, kad šiandien 
tėvynės laisvės ir žmogaus orumo ne
reikia ginti ginklu, kad mūsų kariuo
menė priklauso stipriausiai pasaulio 
karinei struktūrai, ir tai reiškia tikrą 
Lietuvos saugumą. Tačiau be karinio 
ar politinio saugumo visada itin svar
bus tautos moralinis saugumas", — 
trečiadienį įteikdamas valstybės ap
dovanojimus sakė V Adamkus. 

Prezidentas pabrėžė, kad istori
nis paveldas yra neatsiejama intelek
tinio bei kultūrinio ugdymo dalis, to
dėl būtina jaunuomenei kuo plačiau 
skiepyti patriotines idėjas. 

„Būtina ieškoti kelių laisvės ko-

* Penktąsias NBA pirmeny
bių Vakaru konferencijos pusfi
nalio rungtynes Šarūno Jasike-
vičiaus „Golden State Warriors" ko
manda antradienį išvykoje 87:100 
pralaimėjo Jutos (Utah) „Jazz" krep
šininkams, kurie laimėjo seriją iki ke
turių pergalių 4:1 bei iškopė į konfe
rencijos finalą. Antradienio rungty
nes lietuvis kartu su trimis koman
dos draugais vėl praleido ant atsar
ginių žaidėjų suolelio. Pusfinalio seri
jos rungtynėse S. Jasikevičius žaidė 
nepilną minutę bei niekuo nepasižy
mėjo. 

vų temą kuo dažniau perkelti į mo
kyklas, knygas, žiniasklaidą. Kas po
kario metais buvo apginta ginklu, 
šiandien turi būti išsaugota kūryboje 
ir, svarbiausia, atmintyje", — sakė 
prezidentas. 

Partizanų pagerbimo, kariuo
menės ir visuomenės vienybės dienos 
proga šalies vadovas valstybės ordi
nais ir medaliais apdovanojo beveik 
20 rezistencijos kovų dalyvių. Taip 
pat įteikti apdovanojimai už asme
ninį indėlį įamžinant pasipriešinimo 
dalyvių ir kovotojų už Lietuvos laisvę 
atminimą. 

Prezidento dekretu, Vyčio Kry
žiaus ordino Komandoro didžiuoju 
kryžiumi po mirties apdovanotas 
Dainavos apygardos partizanų būrio 
vadas, Kalniškės mūšio vadas, žuvęs 
1945 metais kautynėse su NKVD ka
riuomene, Jonas Neifaltas. 

Atkelta iš 1 psl. 
trukdo gyventojams įsikurti Sibiro 
tundros zonoje, padarys dirvožemį 
derlingą. Suprantama, dėl to iškils 
rimtas pavojus amžinojo įšalo sąlygo
mis pastatytiems statiniams, o taip 
pat naftotiekiams ir dujotiekiams, 
teigia „Corriere della Serą". 

Pasak dienraščio, su tokia grės
minga ateities scenarijų raida sutin
ka ir kitos Rusijos mokslo įžymybės, 
tarp jų Rusijos mokslų akademijos 
Okeanologijos instituto direktoriaus 
pavaduotojas Sergejus Gulevas ir 
Sankt Peterburgo geofizinės obser
vatorijos direktorius Vladimiras 
Katcovas. 

Neseniai duotame interviu šie 
mokslininkai išsakė katastrofinę si
tuacijos raidos prognozę: jų vertini
mais po kelių dešimtmečių Alpės liks 
be ledynų, daugelyje Afrikos ir Piet
ryčių Azijos šalių žemdirbystė bus 
nebeįmanoma, 3 milijardus žmonių 
kamuos geriamojo vandens trūku
mas. Be to, daugybė žmonių bus pri
versti palikti savo namus dėl pot
vynių. 

„Praėjusį dešimtmetį oro tempe
ratūra pakilo 0,2 laipsnio, per pasku
tiniuosius 100 metų - 0,74 laipsnio, 
tačiau dabar galime konstatuoti, kad 
procesas spartėja. Ekonominės ir de
mografinės situacijos raidos scenari
jai mums prognozuoja dvi visuotinio 
atšilimo perspektyvas. Pagal mini
malų variantą temperatūra pakils 
1,8 laipsnio, pagal maksimalų - iki 
4,6 laipsnių", — teigia V Katcovas. 
Kalbama apie XXI a. pabaigos klima
to prognozę, pastebi dienraštis. 

S. Gulevas primena, kad pana
šūs tyrimai, kurie Rusijoje buvo vyk
domi nuo 7-ojo praėjusio amžiaus 
dešimtmečio, leidžia tvirtinti, kad 
„taškas, iš kurio sugrįžti jau nebeį
manoma", jau pasiektas, ir tai nutiko 
1980 metais". Ir dar: „2010 m. at
mosferos kritulių sumažės 70 proc , 
tuo tarpu jūros lygis pakils net 20 
cm, bangos sieks 20 metrų, ir dauge
lis pakrančių miestų atsidurs po van
deniu". 

Pasak mokslininkų, Rusija tu
rinti tam tikrų pranašumų. Gulevo 
teigimu klimatas amžinojo įšalo re
gionuose taps švelnesnis, prasidės 
navigacija Siaurės Ledinuotame van
denyne, kuriuo šiuo metu laivai 
plaukioti gali tik kelias savaites per 

metus. 
Kita vertus, primena Rusijos 

akademikas, istorijos profesorius 
Viktoras Gaidukas, kai Sibire 2001 
m. kilo potvyniai, „Putinas liepė par
duoti deimantus iš Kremliaus sau
gyklų, kad būtų atstatyti miestai 
prie Lenos upės, vienos iš didžiausių 
upių regione". Jo teigimu visiškai 
akivaizdu, kad „ir kiti politiniai va
dovai supranta klimato situacijos, 
kuri ir šiomis dienomis sukėlė nelai
mes toje pačioje zonoje, sudėtingu
mą". 

Po kelių dešimtmečių Alpės 
liks be ledynų, daugelyje Af
rikos ir Pietryčių Azijos šalių 
žemdirbystė bus nebeįma
noma, 3 milijardus žmonių 
kamuos geriamojo vandens 
trūkumas. 

Tačiau yra ir nesutinkančių su 
tokiomis prognozėmis, rašo „Cor
riere della Serą". Andrejus Kapica, 
vienas žymiausių Rusijos geografų, 
tvirt ina, kad tokios kalbos - tai 
moksliniais svarstymais dangstomi 
mitai. „Visiškai klaidinga teigti, kad 
klimatas keičiasi dėl anglies dvide
ginio emisijų; akivaizdu, kad priežas
tis čia supainiota su pasekme. Ang
lies dvideginio kiekis atmosferoje 
svyruoja priklausomai nuo sezoninių 
pokyčių, ir tai labiau susiję su dide
liais gaisrais ir ugnikalnių išsiverži
mais", — sako jis. 

Anot A. Kapicos, anglies dvidegi
nio koncentracijos atmosferoje didėji
mas teigiamai atsiliepia žemės ūkio 
gamybai. „Verta pastebėti, kad dėl is
torijos su ozono 'skyle', kuri tapo 
šiek tiek nebemadinga, stambios JAV 
įmonės, gaminančios ekologiškai 
saugias dujas buitiniams prietai
sams, vien tik 2005 m. uždirbo 220 
milijardų dolerių", — sakė jis šypso
damasis. 

Tokios pat nuomonės yra ir 
Maskvos metalurgijos instituto pro
fesorius Aleksandras Nikonovas. Jis 
tvirtina, kad jei klimatas darosi šil
tesnis, tai dėl to niekas nekaltas -
klimato svyravimai buvo pastebimi 
visada. 

Saugumiečių vadovas t ik ina 
neturėjęs tarnybin io buto 

* Dukart olimpinio bei du
kart pasaulio čempiono Virgili
jaus Aleknos rengiamas pajė
giausių planetos disko metikų tur
nyras, dukart iki šiol vykęs Vilniaus 
„Vingio" parke, šiemet bus surengtas 
Kaune kartu su Europos lengvosios 
atletikos asociacijos (EAA) „Permit 
Meetings" serijos varžybomis „Kau
nas 2007". Apie tai informavo dukart 
savo vardo turnyro sostinėje nugalė
tojas bei pajėgiausias planetos disko 
metikas Virgilijus Alekna, Lietuvos 
lengvosios atletikos federacijos prezi
dentas Eimantas Skrabulis. 

Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) — 
Atleidimo laukiantis Valstybės sau
gumo departamento (VSD) vadovas 
Arvydas Pocius tikina, jog tarnybinio 
buto Marijampolėje neturėjo, o butą 
Vilniuje privatizavo, nes tai leido 
„ydingas" įstatymas. 

Be to, pasak A. Pociaus, išsipirk
ti tarnybinį butą Vilniuje jį paskatino 
tai, jog jo šeima neturi nuolatinių gy
venamųjų patalpų. 

Paklaustas, ar pasielgė etiškai, 
pasinaudodamas įstatymu, leidusiu 
privatizuoti butą Vilniuje, atsakė, 
kad „toks procesas neydingas". 

„Aš nemanau, kad pats procesas 
yra ydingas, tačiau jei yra ydingas 
įstatymas, tai spręskime jį. Aš netu
riu jokių gyvenamųjų patalpų ir esu 
pilietis, kaip ir visi kiti, ir kodėl tu
rėčiau būti išimtis", — žurnalistams 
sakė A. Pocius. 

Seimo Audito komiteto pirminin

kas Donatas Jankauskas antradienį 
tvirtino, jog komitetas gavo raštą iš 
Marijampolės savivaldybės, kad A. 
Pocius esą turėjo tarnybinį butą. 

„Neseniai komitetas gavo infor
macijos, jog A. Pociui Marijampolėje 
1992-ųjų spalį buvo skirtas butas, o 
1993-aisiais vasarį A. Pocius privati
zavo tą tarnybinį butą 4 kambarių", 
— yra sakęs konservatorių atstovas 
D. Jankauskas. 

Tuo tarpu 4 kambarių tarnybinį 
butą sostinės Jeruzalės rajone A. Po
cius privatizavo prieš kelias savaites, 
kuomet Seimas svarstė A. Pociaus li
kimą VSD vadovo kėdėje. 

Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto pirmininko Algimanto Ma
tulevičiaus teigimu, dviejų aukštų, 
128 kv. m butą Vilniuje A. Pocius pri
vatizavo už 315,000 litų, tuo tarpu 
nekilnojamojo turto registro specia
listai butą buvo įvertinę 480,000 litų. 
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Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

J. Chiraco era baigėsi 

Trečiadienį Prancūzijos prezidento įgaliojimai perduoti N. Sarkozy. AP nuotr. 

Atkelta iš 1 psl. 
rūmų kreipdamasis į šalies gyvento
jus. 

„Padarysiu tai didžiuodamasis 
dėl atliktos pareigos ir tvirtai tikėda
mas mūsų šalies ateitimi, — sakė jis. 
— Šįvakar noriu pasakyti jums, kokia 
didelė garbė buvo jums tarnauti. No
riu jums pasakyti, koks stiprus yra 
ryšys, kuris kyla iš mano širdies gilu
mos ir jungia mane su kiekvienu iš 
jūsų". 

J. Chiracas, kuris dabar planuoja 
atsidėti kampanijai už tvarią plėtrą ir 
kultūrų dialogą, taip pat ragino pran
cūzus nepamiršti vertybių, dėl kurių 
Prancūzija tapo didele jėga Europoje 
ir taikos visame pasaulyje propaguo
toja. 

„Būdami vieningi turime visas 
priemones, jėgą, gabumus įsitvirtinti 
šiame naujame pasaulyje, kuris rutu
liojasi prieš mūsų akis", — sakė J. 
Chiracas. 

J. Chiracas, kuris prezidento pos
te dirbo nuo 1995 metų, palieka įvai
rų palikimą N. Sarkozy, kuris kažka
da buvo jo proteguotiniu, o paskui 
virto politiniu priešu. 

J. Chiracas panaikino privalo
mąją karinę tarnybą, suvaidino svar
bų vaidmenį užbaigiant Jugoslavijos 

JAV prezidentas išsirinko karų 
Afganistane ir Irake prievaizdą 

pilietinį karą 10-ajame dešimtmetyje 
ir buvo pirmasis prezidentas, pripa
žinęs, kad Prancūzijos pareigūnai 
dalyvavo Holokauste. 

Tačiau už Prancūzijos ribų jis 
turbūt bus prisimenamas pirmiausia 
dėl griežto nepritarimo JAV invazijai 
į Iraką 2003 metais ir įkūnija tai, ką 
buvęs JAV gynybos sekretorius Do
naldas Rumsfeldas su panieka pava
dino „senąja Europa". 

Po valdžios perdavimo naujasis 
prezidentas N. Sarkozy pagal tradici
ją buvo nuvežtas prie Triumfo arkos 
vėl uždegti ugnies ant nežinomo ka
reivio kapo. 

Tada N. Sarkozy imsis pirmojo 
savo, kaip prezidento, darbo — nu
skris į Berlyną susitikti su kanclere 
Angelą Merkei. 

Antradienį viena grupuotė, kuri 
teigė, kad yra susijusi su ,,al Qaeda", 
pagrasino surengti Paryžiuje kruvi
nus išpuolius ir nubausti Prancūziją 
už tai, kad ji išsirinko „sionistą" N. 
Sarkozy. 

Si grupuotė yra prisiėmusi atsa
komybę už daugelį ankstesnių iš
puolių Europoje, įskaitant bombų 
sprogimus Londone ir Madride, bet 
kai kuriais tų pareiškimų saugumo 
ekspertai suabejojo. 

Vašingtonas, gegužės 16 d. 
(,,Reuters"/BNS) — JAV prezidentas 
George'as W. Bushas po ilgų paieškų 
antradienį nusprendė atsakomybę už 
karinius veiksmus Irake ir Afganis
tane pavesti armijos generolui leite
nantui Douglasui Lute'ui, kuris tu
rėtų koordinuoti įvairių institucijų 
veiksmus ir įgyvendinti G. W. Busho 
karo strategiją. 

54 metų D. Lute'o paskyrimą dar 
turi patvirtinti Senatas. Jis šias pa
reigas pradėtų eiti demokratams vis 
labiau kritikuojant nepopuliarų Ira
ko karą ir nesugebėjimą sustabdyti 
smurto šioje šalyje, nors JAV pajėgos 
ir buvo padidintos. 

„Generolas Lute'as yra be galo 
kvalifikuotas karinis vadovas, kuris 
supranta karą bei vyriausybę ir žino, 

kaip viską padaryti", — sakoma G. W. 
Busho pranešime, kuriame priduria
ma, kad D. Lute'as vadovaus JAV 
strategijos Irake ir Afganistane įgy
vendinimui ir vykdymui. 

Baltieji rūmai nusprendė įsteigti 
šį aukštą postą, kad būtų galima 
veiksmingai koordinuoti politiką, 
vykdomą įvairių institucijų, įskaitant 
Pentagoną ir Valstybės departamen
tą, kurių darbotvarkės kartais būna 
nesuderintos. 

D. Lute'as bus pavaldus tiesiogiai 
prezidentui. 

Jis glaudžiai bendradarbiaus su 
G. W. Busho patarėju nacionalinio 
saugumo klausimais Stephenu Had-
ley ir turės įgaliojimus duoti nurody
mus Pentagonui ir Valstybės departa
mentui. 

EUROPA 

TALINAS 
Estijos ekonomikos ir komuni

kacijų ministerija, išanalizavusi san
tykių su Rusija pablogėjimo padari
nius šalies ekonomikai, priėjo išva
dos, kad jie nebus reikšmingi, nes ša
lies ekonominiai ryšiai su rytų kai
mynu nėra esminiai. Ministerijos 
pranešime akcentuojama, jog pernai 
Rusijai teko tik 8 proc. viso Estijos 
eksporto ir 13 proc. importo. Pro
dukciją į Rusiją eksportuoja daugiau 
nei pusantro tūkstančio Estijos įmo
nių. Penktadalį eksporto sudaro že
mės ūkio produkcija ir maisto pro
duktai, po dešimtadalį — elektro-

! technika-elektronika ir mechaniniai 
! įrengimai. Rusijos piliečiai yra 791 
i Estijos veikiančios įmonės dalinin

kai, o 343 įmonės visiškai priklauso 
\ Rusijos kapitalui. 

RYGA 
Minimalaus prekių ir paslaugų 

krepšelio, atspindinčio minimalų 
pragyvenimo lygį, kaina Latvijoje ba
landį padidėjo 1,0 proc. ir pasiekė 
naują visų laikų rekordą — 129,05 
lato vienam žmogui per mėnesį, pra
nešė Latvijos centrinė statistikos val-

; dyba. Per metus (balandį, palyginti 
j su tuo pačiu praėjusių metų mėne-
i siu) minimalaus pragyvenimo kaina 

Latvijoje išaugo 12,8 procento. Pra
ėjusį mėnesį 38,7 proc. minimalaus 
prekių ir paslaugų krepšelio teko bū
tiniausioms ne maisto prekėms, 31,1 
proc. — maisto produktams, 26,4 
proc. — paslaugoms. 

BRIUSELIS 
Europos Komisija (EK) trečiadie

nį pritarė Kipro ir Maltos stojimui į 
euro zoną 2008 metų sausio 1 dieną. 
Komisijai rekomendavus priimti šias 
2004 metų gegužę prie Europos Są
jungos (ES) prisijungusias Vidurže
mio jūros valstybes į euro zoną, ben
dros valiutos šalių skaičius nuo 
ateinančių metų pradžios padidės iki 
penkiolikos. Valstybės kandida tės 
priimamos į euro zoną, jei at i t inka 
valstybės finansų, infliacijos, valiutos 
kurso ir palūkanų normų kriterijus. 

BELGRADAS 
Serbijos parlamentas vėlai ant

radienį patvirtino koalicinę vyriausy
bę, kuri sieks šalies narystės Europos 
Sąjungoje (ES), tuo pačiu metu ne
leisdama Kosovui tapti nepriklauso
mam. Prieš pat vidurnakčio terminą, 
133 iš 244 posėdyje dalyvavusių de
putatų balsavo už naująjį premjero 
Vojislavo Koštunicos ministrų kabi
netą. 106 parlamentarai vyriausybei 
nepritarė, trys parlamentarai susilai
kė, o du nebalsavo. V Koštunica, ku
ris šiame poste liks antrai kadencijai 
iš eilės, anksčiau parlamentui sakė, 
kad pagrindinis jo naujosios vyriau
sybės prioritetas būtų Kosovo pro
vincijos išlaikymas Serbijoje. 

* ̂ Jfci'fc^^i^^^iF^^-

MASKVA 
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice antradienį pareiškė, kad 
Vašingtonas neketina daryti įtakos 
ar tė jant iems rinkimams Rusijoje. 
„Jungtinėms Valstijoms visai nesvar
bu, kaip vyks rinkimai Rusijoje. Ru
sai patys tur i spręsti, kaip rengti rin
kimus", — sakė ji antradienį interviu 
Rusijos televizijos kanalui NTV C. 
Rice dar paaiškino, ką ketina daryti 
Amerika: „Mes mėginame daryti štai 
ką: mes norime padėti Rusijai plėtoti 
nevyriausybines organizacijas, padėti 
plėtoti pilietinę visuomenę, taip pat 
mes padedame organizacijoms, ku
rios palaiko, pavyzdžiui, neįgaliuo
sius ar aplinkosaugą". „Na, o kal
bant apie rinkimus, rinkimai Rusi
joje bus rengiami rusų piliečių jė
gomis, šios tautos labui", — sakė JAV 
valstybės sekretorė. 

AZIJA 

KABULAS 
Trys įtakingi talibų kovotojai, 

paleisti iš kalėjimo mainais į pa
grobto italų žurnalisto išlaisvinimą, 
žuvo per operaciją, kurios metu buvo 
nukautas ir talibų aukšto rango va
das mula Dadullah. Dadullah, laiky
tas sukilėlių kovinių operacijų strate
gu, buvo nukautas praėjusį savaitgalį 
per specialią saugumo pajėgų ope
raciją. Sis trejetas kartu su dar dviem 
talibų kovotojais buvo paleisti iš ka
lėjimo mainais į įtalų žurnalistą Da
nielę Mastrogiacomo, kurį Dadullah 
vyrai buvo pagrobę kovo pradžioje. 

8801 78th Ave Bridgtvitw, IL 6045S Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 7tl. 1 800-775-7363 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROiT, M l 

Detroito lietuvių telkinio žinios 
Š. m. balandžio 30 d. mirė Lie

tuvos. Respublikos garbės konsulas 
Detroite Jurgis Jurgut is . Velionis, su
laukęs 71 metų amžiaus, mirė Henry 
Ford ligoninėje. Amerikoje išgyveno 
58 metus. Tarnavo JAV kariuomenė
je. Gyveno West Bloomfield Michi-
gan. Aktyviai dalyvavo visuomeninė
je veikloje: buvo akademikų skautų 
sąjūdžio ir korporacijos „Vytis" na
rys, Lietuvių skautų sąjungos skau
tininkas, 1979-1983 m. Detroito Bal
tijos tunto tuntininkas bei Dievo Ap
vaizdos parapijos pirmininkas. 34 
metus išdirbo ,,Ford" automobilių 
pramonėje. 1995 m. prieš išeinant į 
pensiją dirbo Brownstown „Ford" 
gamyklos atsarginių dalių gamybos 
vadybininku. 2001 m. paskirtas Lie
tuvos Respublikos pirmasis garbės 
konsulas Michigan valstijai. 

Laidotuvės įvyko gegužės 7 die
ną. Velionis buvo pašarvotas Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, kur šv. Mišias 
atlaikė kun. Ričardas Repšys, pamok
slą pasakė Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babonas. Jiems 
talkino Jėzuitų seminarijos narys 
Lukas Laniauskas. S v. mišių metu 
giedojo Rita Giedrait ienė ir Asta 
Piestienė, Pranas Zaranka, Edvardas 
Skiotys, Linas Mikulionis. Laidotu--
vių namuose atsisveikinimą vedė 
laidotuvių namų direktorė Yolanda 
Zaparackienė. Kapinėse ir laidojimo 
namuose giedojimui vadovavo Pranas 
Zaranka. Lietuvos Vyriausybės vardu 
atsisveikino Lietuvos Respublikos 

ambasadorius JAV Audrius Brūzga, o 
kapinėse žodį tarė Lietuvos Respub
likos Garbės konsule Ohio valstijai 
Ingrida Bublienė. 

Giliame liūdesyje liko: žmona dai
lininkė Danguolė, dukra Asta ir žen
tas Valdas Piesčiai, sūnus Paulius ir 
jo sužadėtinė Vilija Bogutaitė, brolis 
dr. Jonas Jurgutis ir žmona Margie 
su šeima, gyvenanti Santa Monica, 
California, svainiai Algis ir Danutė 
Piesčiai, gyvenantys Vilniuje bei daug 
kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje. 

* * * 
Š. m. balandžio 28 dieną Detroitą 

aplankė Lietuvos Marijos radijo di
rektorius kun. Oskaras Petras Vols
kis, kuris savo viešnagės metu susi
pažino su JAV veikiančiomis išeivijos 
radijo programomis. Kun. Volskis įra
šė pasikalbėjimą su Detroito lietu
viškų melodijų radijo valandėlės ve
dėju Algiu Zaparacku ir kun. Ričardu 
Repšiu. Detroito lietuviškų melodijų 
radijo valandėlę galima klausyti šeš
tadieniais internete www.wpon. 
c o m 8-9 vai. rytais Detroito laiku. 
Lietuvos Marijos radijo laidas galite 
girdėti visą laiką www.marijos-
radijas.l t r 

Gegužės 13 dieną Dievo Apvaiz
dos parapijoje buvo švenčiama Mo
tinos diena, i kurią buvo kviečami 
visi parapijiečiai ir svečiai kar tu 
pabendrauti ir šeimyniškai praleisti 
sekmadienio popietę. Pietų pradžia 
buvo 12 vai. 

Gegužės 6 d. pirmąją Komuniją priėmė šeši Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijos vaikučiai. Iš kairės: Alytė Busuito, Kristina Gobytė, Michelle Harp, Ka
rolis Blaževičius, Nikollas Vedugeris ir Tomas Rolando Kartu su jais juos 
paruošęs klebonas kun. Ričardas Repšys. Jono Urbono - . c " 

SAN MARTIN, ARGENTINA 

„Ecos de Lituania" įtraukta j 
municipalinio paveldo sąrašus 

San Martino miesto meras dr. 
Ričardo Ivoškus 495/07 dekretu radi
jo valandėlę „Ecos de Lituania" 
Įtraukė j municipalinio paveldo są
rašus. 

Meras džiaugiasi ir sveikina 
„Ecos de Lituania", iš visų lietuviškų 
organizacijų, esančių Argentinoje, 
gaunančią apdovanojimus iš savi
valdybės ir nacionalinio lygio institu
cijų. San Martino miesto meras dr. 
Ričardo Ivoškus dekrete pažymi: 
Į t raukite į municipalinio paveldo 
sąrašus lietuvišką radijo valandėlę 
„Ecos de Lituania". Jos vedėjas — 
Juan Ignacio Fourment Kalvelis, lai
dos transliuojamos kiekvieną sekma
dienį nuo 7 v. v. iki 9 v. v. (Argentinos 
laiku) iš FM Difusion Berisso miesto. 

J u a n Ignac io F o u r m e n t Kalvelis 
radijo valandėlės 

„Ecos de Lituania" vedėjas 
Nuotraukoje iš k.: dr. R. Ivoškus su 
Juan Ignacio Fourment Kalvelis. 

—, 

Margumynai 

Lenkijoje — pasaulio architektūros 
šedevrŲ miniatiūrų parkas 

Lenkijoje netrukus bus galima 
pamatyti ir garsiąją Paryžiaus 
Triumfo arką ir Romos Koliziejų, ir 
Didžiąją kinų sieną — šių pasaulio 
architektūros šedevrų ir kitų legen
dinių statinių kopijos bus demon
struojamos miniatiūrų parke pietinė
je Lenkijoje. 

Penkių hektarų plote Invaldo 
apylinkėse, netoli Vadovicų, kur gimė 
velionis popiežius Jonas Paulius II, 
be kitų žymių pasaulio statinių, iškils 
Akropolio, Laisvės statulos ir Sv. 
Petro bazilikos Vatikane kopijos, 
praneša Lenkijos dienraštis ,,Super 
express". 

Miniatiūrų parko kopijos yra 
statomos iš specialių medžiagų, 
atsparių šalčiui, saulei ir lietui. 
Dauguma statinių bus akmeniniai, 

tik 16 metrų aukščio Triumfo arka, 
sversianti dvi tonas, bus atkurta iš 
metalo. 

Miniatiūrų parkas, kuri savo 
lėšomis stato keturi lenkų versli
ninkai, pirmuosius lankytojus turėtų 
priimti jau šią vasarą. Idėjai įkurti 
miniatiūrų parką entuziastingai pri
tarė Invaldo miestelio gyventojai. Jie 
tikisi, kad jų miesteli dabar aktyviau 
lankys ne tik Lenkijos, bet ir užsienio 
turistai. 

Lenkijoje jau yra du panašūs 
parkai: vienas Žemutinėje Silezijoje, 
o kitas Kovaruose netoli Poznanės, 
tačiau juose demonstruojamos tik 
Lenkijos architektūros paminklų 
miniatiūrinės kopijos. 

BNS 
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Kaip lietuvių imigrantui 
Įgyti JAV pilietybę? 

JAV pilietybė įgaunamą gimus 
JAV arba imigrantui kreipiantis į 
JAV valdžią specialiu prašymu, su
mokėjus 400 dolerių mokestį, išlai
kius pilietybės egzaminą, prisiekus ir 
gavus „Natūralizacijos sertifikatą". 
Pilietybės besikreipiantys imigrantai 
tur i būti bent 18 metų amžiaus ir ati
tikti keletą statutais nustatytų reika
lavimų. Bendras šių reikalavimų tik
slas - kad JAV piliečiais netaptų blogi 
žmonės. 

Pirma, potencialūs piliečiai turi 
būti įvažiavę i JAV teisėtai. Todėl lie
tuviai, slapčia nuo valdžios atbėgę į 
JAV per Kanados ar Meksikos sieną, 
net po daug metų neturės galimybių 
tapti piliečiais. Antra, prieš kreipian
tis JAV pilietybės, asmuo turi būti iš
gyvenęs Amerikoje kaip nuolatinis 
svetimšalis gyventojas su „žalia kor
tele" bent penkerius metus; lietuviai 
susituokę su JAV piliečiais ar atitar
navę JAV kariuomenėje trejus metus. 
Per šį statutinį laikotarpį būsimasis 
pilietis turi fiziškai išbūti JAV bent 
trisdešimt mėnesių. Ilgesnės nei še
šių mėnesių išvykos Į užsienį nutrau
kia asmens „stažą" JAV Kartais pa
vyksta apeiti šešių mėnesių reikala
vimą įrodant, jog asmuo ilgų išvykų 
metu vis tik išlaikė savo pagrindinę 
gyvenamą vietą JAV 

Trečia, JAV pilietybės prašytojas 

turi pasirodyti esąs moralus bent jau 
per praėjusius penkerius metus (tre
jus, jei sutuoktinis yra JAV pilietis; 
vienerius metus, jei tarnauja JAV ka
riuomenėje) prieš paduodant prašy
mą. Tačiau imigracijos tarnyba ne
būtinai apsiriboja penkerių metų pe
riodu. Štai jei prašytojas kada nors 
buvo nuteistas už žmogžudystę arba 
tam tikrus sunkius nusikaltimus 
(„aggravated felony"), pilietybė nie
kada nebus suteikta. 

Prašytojas neįrodys, jog jis yra 
geros moralės, jei per praėjusius pen
kerius metus įvykdė ir buvo nuteistas 
už: (a) vieną ar daugiau amoralų 
nusikaltimą („crime of moral turpi-
tude"); (b) bent vieną nusikaltimą, už 
kurį prasėdėjo kalėjime daugiau nei 
180 dienų per metus; (c) narkotikų 
vartojimą ar platinimą (išskyrus 30 g 
ar mažiau marichuanos laikymą savo 
vartojimui); (d) už nelegalų lošimą. 
Taip pat jei naudojo nelegalaus loši
mo pajamas pragyvenimui, buvo įsi
vėlęs į prostituciją, nelegalų gabe
nimą į JAV, buvo girtuoklis, turėjo 
daugiau nei vieną sutuoktinį vienu 
metu, sąmoningai neprisidėjo prie 
materialinio sutuoktinio ir vaikų 
išlaikymo ir melagingai liudijo po 
priesaika, siekiant naudingesnio imi
gracinio statuso. 

Rodos, valdžiai sunku būtu iro-

Stuburo ir skausmo ligosi I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
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Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
. www.i l l inoispain.com 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
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dyti amoralų prašytojo elgėsi, bet taip 
nėra. Puslapių puslapiai teisinės 
periodikos mirga pranešimais apie ta
rytum nekalta apgaule įgytą ir po 
kelerių metų atimtą pilietybę. Todėl 
prašančiajam labai svarbu atskleisti 
valdžiai visą savo kriminalinę istori
ją, nepaisant, ar tai neleis jam ar jai 
gauti pilietybę. 

Prašantysis turi sugebėti skaity
ti, rašyti, kalbėti ir suprasti šne
kamąją anglų kalbą. Sis reikalavimas 
netaikomas vyresniems nei 55 metų 
amžiaus asmenims, legaliai išgyvenu
siems JAV bent 15 metų ir 50 metų 
asmenims, legaliai išgyvenusiems 
JAV 20 metų, taip pat asmenims, 
kenčiantiems nuo mediciniškai nu

statytos fizinėj ar protinės negalios, 
trukdančios išmokti anglų kalbą. 
Prašantysis taip pat turi parodyti, 
kad žino JAV istorijos pagrindus ir 
suvokia, kaip veikia valdžios struk
tūros. 

JAV pilietis privalo prisiekti iš
tikimybę JAV konstitucijai, pažadėti 
laikytis JAV įstatymų ir, valdžiai 
paliepus, ginti JAV ginklu ar dirbti 
visuomenei reikalingą darbą. JAV 
nedraudžia savo piliečiams turė t i 
dvigubą pilietybę, tačiau tai draudžia 
Lietuva. Tad kiekvienam lietuviui, 
siekiančiam su formalia pilietybe 
susijusio pilietinio statuso aktyvumo, 
privilegijų ir pareigų, teks apsispręsti 
- kurios pilietybės jis ar ji nori. 

Tas kalnas yra žemesnis už anuos abu, į miesto 
pusę lyg nuolaidesnis, bet iš Juozapato slėnio, ku
ris skiria miestą ir tą kalną nuo Alyvų kalno, yra 
daug aukštesnis ir statesnis. Si kalną net ir nauja
sis miestas užima ištisai visą. 

Ketvirtasis kalnas, vadinamas Kalvarijos kal
nu, kadaise buvo už miesto, dabar priklauso 

miestui. Šitame Išganytojas Kristus paaukojo 
mūsų išganymo Auką. Ant jo stovi Įžymiosios bazi
likos pastatai. Einant iš miesto pusės, jis neatrodo 
toks aukštas dėl didelių pastatų. Iš kitos pusės 
labai status skardis, tas, kur buvo atrastas gyvybę 
teikiantis Kryžius. 

Taigi užteks tiek tepasakius apie keturis kal
nus, kurie dar ir dabar matomi Jeruzalėje. Yra ir 
penktasis — Giono — kalnas, apie kurį jau anks
čiau rašyta, bet, pasirodo, jisai buvo už miesto. 

Jau pasiruošę iš Jeruzalės, pavalgę ėjom prie 
šv. Karsto trečią kartą išklausyti vakarinių pa
maldų. Ten kaip visada apėjome su procesija ir, 
atlikdami išpažinti, pasiruošėme priimti šv. Ko
muniją. Kitą rytą tėvas Jonas iš Florencijos prie šv. 
Karsto atgiedojo šv. Mišias, nes vikaras buvo išėjęs 
iš bažnyčios pasirūpinti mūsų kelionės reikalais. 

Liepos aštuntą, apie vidudieni, išėjome iš baž
nyčios. Pagal senąjį kalendorių buvo apaštalų šv. 
Petro ir Pauliaus diena, todėl matėme, kaip ištisą 
vigilijos naktį įvairiausios konfesijos kiekviena jai 
paskirtoje vietoje laikė savo apeigų pamaldas. 

Mums, išeinantiems, visi dėkojo, kad mūsų 
lankymosi proga ir jie galėjo tą šventą dieną įeiti į 
baziliką, nes kitaip dėl jų vienų turkai nebūtų ati
darę bazilikos. Tą naktį bazilikoje buvo apie du 
šimtus įvairių tautybių žmonių. Kas atėjo vėliau, 
laukė prie durų, kad jas mums atrakinus, slapta 
įspruktų į vidų ir paskubomis pabučiuotų šv. Kars
tą. Kuriems tai nepasisekė, tie lietė ir bučiavo 
mūsų išeinančių rūbus, lietusius tas šventąsias vie
tas. Tą pat darydavo ir anksčiau, kai tik būdavome 
išleidžiami iš bažnyčios. Toks karštas yra šitų 
krikščionių pamaldumas, nors jie ir atskalūnai 

KELIONE! JERUZALĘ 

M. K. RADVILA NASLAfTEUS 

Nr.31 

(schizmatikai). Nors ir atskilę nuo katalikų baž
nyčios, bet šventenybių jie neatmeta kaip eretikai, 
netgi labai uoliai jas garbina. 

Pirmiau jau pasakyta, kad tris kartus buvome 
įėję į Kristaus Karsto bažnyčią. Derėtų pa

rašyti, kaip tatai vyksta. Piligrimui, sumokėjusiam 
devynis cekchinus, bažnyčią privalo atidaryti tris 
kartus. Tą reikia suprasti taip: kai jau vieną kartą 
bus atidarę, ir tas bus įėjęs, jei jis pasakys, kad išeis 
po valandos ar po pusės valandos, turkai jo tiek 
palauks; o jeigu jis panorėtų ir visus metus tenai 
būti, vis tiek tai tik vienas įėjimas. Taip ir antrasis, 
ir trečiasis atidarymas, nes kiekvieną kartą baž
nyčios durų uždarymas skaičiuojamas kaip vienas 
kartas. Tik per iškilmingas šventes vienuolius įlei
džia tiek kartų, kiek jiems reikia, nes iš jų mo
kesčio neima. Bet pirmą kartą įėję, sangiachui ir 
kadžiui pasiūlo po kokią nors dovanėlę. 

Kiekvienam piligrimui, kuris tik panorės, 
bažnyčią atidaro tris kartus. Kadangi už atidarymą 
turkams visada reikia kiek nors duoti, tai netur-
tingesnieji, vieną kartą tenai įėję, pasilieka viduje 
kiek nori. Maistą iš jų konfesijos vienuolyno, — nes 
piligrimai apsistoja vienuolynuose, —jiems paduo
da pro apvalų bažnyčios durų langelį. Šitas trijų 
kartų atidarymo paprotys jau pasenęs ir jo nebe-
paisoma, tačiau, tėvų vienuolių patarti, iš kadžio 
išsirūpinome, kad senoviniu papročiu ir mums tris 
kartus atidarytų baziliką ir kad tą pačią valandą, 
kurią įėjome, kitą dieną mus išleistų. 

Į didžiąsias šventes paprastai suvažiuoja dau

giau piligrimų beveik iš visų pasaulio šalių. Vieną 
kartą įleisti jie pasiliks bažnyčioje tol, kol vyksta 
iškilmės. Bet už įleidimą ne visi po lygiai moka. 
Kurie gyvena arčiau Jeruzalės, moka mažiau, kurie 
toliau, — iš tų daugiau reikalauja. 

A tvykę iš Damasko, iš žemutinės Sirijos, moka 
x~Apo tris cekchinus, o kas iš Finikijos, Sirijos, iš 

anapus Libano — po keturis. Atvykstantieji iš Apa-
mėjos, iš arčiau Europos esančių kraštų — po pen
kis, iš Azijos — po šešis; kurie iš dar toliau atke
liauja — po septynis ir po aštuonis. Europiečiai visi 
moka po devynis cekchinus nuo asmens. Manoma, 
kad iš šio piligrimų mokesčio į turkų imperatoriaus 
iždą kasmet tikrai Įplaukia apie trisdešimt tūks
tančių cekchinų. 

Kokia tvarka, kokios čia mūsų, katalikų, ir 
kitų konfesijų apeigos garbinant Dievą, tą jau 
anksčiau parašytoje knygelėje „Apie nuolatines 
pamaldas Šventojoje Žemėje" („De jugi Terrae 
Sanctae dvotione") minėtasis tėvas Steponas Ra-
gūzietis plačiau aiškino. Manau, tą vieną tereikia 
pridėti, kad katalikas žmogus savo sieloje pajunta 
didelį džiaugsmą ir paguodą, matydamas šias vie
tas, kur yra mūsų išganymo paminklai. Jie visi 
krikščionių ištirti, žinomi ir tikri, iki mūsų dienų 
nesunaikinti, išsaugoti, ypač esantys uolose ir 
akmenyse. Taip pat daug kuo kitu pamaldžiai tiki, 
kas perduodant iš kartos į kartą išliko teisinga ir 
tikra. Tie dalykai visai neprieštarauja Kristaus 
pranašystei, kur pasakyta: „Čia neliks akmens ant 
akmens". Jis nenurodė savo visagalybės ribų, pa
likdamas iš dalies nepaliesta tai, ką dievobaimingi, 
iš tolimiausių kraštų atvykę žmonės, — stebėtis 
reikia: negailėdami lėšų nei sveikatos, — galėtų 
nuolankiai ir ypatingai garbinti. 

Dar ir tą vertą pažymėti, kad ne tiktai katali
kai, bet ir kitos pakrikštytos tautos čia turi savo mal
dos vietas, kas dieną ir naktį šaukiasi Dievybės ir 
prideramai ją pagarbina. Pagal šv. Mišių aukos pobū
dį maronitų. abisinų ir gruzinų apeigos mažiausiai 
skiriasi nuo katalikų apeigų. Bus daugiau. 

http://www.LapkusLaw.coni
http://www.illinoispain.com
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vims IUUJAS ratjo LINKSMAI 
BRONIUS NAINYS 

„Vienos kraujas" — Johann 
Strauss trijų veiksmų operetė. Du ne
suderinami dalykai — koks puikus 
kūrinys ir koks nevykęs jo pavadini
mas! Tuo galėjo Įsitikinti tūkstanti
nis būrys Čikagos apylinkių lietuvių, 
2007 gegužės šeštą suvažiavusių i 
Cicero Morton High School salę pa
siklausyti — pasižiūrėti šios pasau
linio garso meno Įžymybės, žaviai at
liktos i penkiasdešimt pirmuosius 
metus įžengusios Lietuvių operos. Ir, 
žinoma, pasigėrėti. Nes šiame devy
niolikto šimtmečio pradžioje po per
galės prieš Napoleoną Vienoje susi
rinkusių Europos kilmingųjų — ka
ralių, kunigaikščių, diplomatų ir, kas 
be ko, dailių moterų — siautulyje, 
liejosi ne kraujas, o geriausias tų lai
kų vynas, skambėjo puikiausi Strauss 
valsai ir pynėsi išradingos meilės is-
torijėlės šventinėse puotose po tiems 
laikams būdingų žirgų lenktynių ir 
kitų pramogų. Tokia buvo Europos 

laukėme ir iš operetės. Viskas turėjo 
derintis ir čia. Ir drąsiai galiu tvir
tinti: ko laukėme — sulaukėme, kas 
turėjo derintis — derinosi, ką norė
jome pamatyti — pamatėme, ką ke
tinome išgirsti — išgirdome. 

Nesu šios meno srities žinovas, 
nors žiūrėti ir klausyti operas, ope
retes ir apskritai muzikinius spek
taklius mėgstu, todėl ir ,,Vienos 
kraujo" meninės dalies aptarimą pa
liksiu žinovams. Vis dėlto nuo pagun
dos leptelti bent porą žodžių susilai
kyti negaliu. Labai mėgstu chorą, jo 
sąskambius, derinius su solistais, o 
čia choro buvo lyg per mažai. Bet šau
niai blizgėjo solistų duetai, o links
miausiai nuteikė Ramutės Tumu-
liauskaitės (mikli šokėja) ir Liutauro 
Navicko (kamerdineris Jozefas; vai
dyba. Ypač pora jų derinių. Mano 
nuomone, jų parinkimas šiems vaid
menims buvo pats geriausias opere
tės meno vadovo sprendimas. Apie 
visą kitą eigą scenoje galiu tik pasa
kyti — ji buvo šauni. 

Pepi Pleininger (Irena Zelenkauskaitė) ir kamerdineris Jozefas (Liutauras 
Navickas). 

didžiųjų politika vėliau Vienos kong
resu pavadintame jų susibūrime, 
skirtame aptarti naujosios Europos 
tvarkos, 1814 metų rudenĮ. Kelis mė
nesius užtrukęs šis tuolaikinės aukš
tuomenės šėlsmas vieno iš talentin
giausių to meto kūrėjų — Johann 
Strauss šimtmečio pabaigoje buvo 
perkeltas Į sceną ir joje tvirtai lai
kosi iki šių dienų. Malonų gegužės 
sekmadieni jo atlikėjai čikagiškiams 
parodė, kad kūrinys niekada nemirs. 
Jis per daug žavus. 

Operetę gerai atlikti — sunkus 
uždavinys. Muzika, daina, šokis, žo
dis ir vaidyba čia taip supinti, kad 
kartais sunku pasakyti, kuris iš jų 
svarbesnis. Daina dar jungia solis
tus, jų duetus, trio, kvartetus ir cho
rą. Akj turi patraukti drabužiai ir 
vyksmo aplinka. Puiku, kai viskas 
derinasi. Tad kiek čia visko reikia: ir 
medžiagos, ir sugebėjimų, ir darbo. O 
klausytojai ir žiūrovai? Džiaukis, at
likėjau, jeigu jie pasakys — patiko. O 
ką daryti, jeigu ranka numos? Vis 
dėlto smagu, kad šį kartą taip nebu
vo. Žinoma, ne visiems viskas vieno
dai patiko, nes mes, nors ir tik kar
tą per metus tokį renginį matom, 
visgi esame išlepinti. Lietuvių opera, 
pagal knygą — mėgėjų telkinys (pro
fesionalai — tik amerikiečių orkest
ras ir operos solistai iš Lietuvos), su 
mumis niekada nežaidė, bet žavėjo 
pačiais geriausiais pasaulyje operi
niais kūriniais ir tikrai profesiniu jų 
atlikimu. Tad ne menkesnės duoklės 

Taigi tiek apie meną, nes keliais 
sakiniais noriu priminti skaitytojams 
ir apie Į ŠĮ meną atvedusi kelią. Tiks
liau— organizacinęjodalįirją kūru
sių žmonių pastangas. Svarbiausias 
veiksnys čia — choristai, choristės, 
daug metų dovanojantys operai tūks
tančius neapmokamų darbo valan
dų. Choro nariai, narės šalia daina
vimo bei meninio pasiruošimo, dirba 
operos vadovybėje, rūpinasi vieneto 
ūkio dalimi, išlaikymui telkia lėšas ir 

Grafienė Gabrielė Cedlau (Nida Grigalavičiūtė) ir grafas Baidvinas Cedlau 
(Bronius Tamašauskas). 

atlieka dešimtis, gal ir šimtus, ivai-
riausų darbų bei darbelių. Sunkiau
sią naštą, žinoma, neša valdyba, ypač 
jos pirmininkas. Daug metų tos pa
reigos slėgė choristo, solisto Vaclovo 
Momkaus pečius. Praėjusiais metais, 
Vytauto Klovos ,,Pilėnais" žymėjęs 
Lietuvių operos penkiasdešimtmeti, 
V Momkus, visada kruopščiai, tiksliai 
ir ypač diplomatiškai pirmininko pa
reigas atlikdavęs, toliau šioje kėdėje 
„sėdėti" nebesutiko. Lietuvių operos 
pirmininku buvo išr inktas operos 
pradininkas, jeigu tiksliai prisimenu, 
Vytautas Radžius. Jam, kaip pradi
ninkui ir t inka, teko pirmasis antro
jo penkiasdešimtmečio žingsnis, ir 
uždavinį jis atliko, iš tikrųjų gal rei
kėtų sakyti — tęsė — pavyzdingai. 
Sunkų uždavinį, nes visada yra leng
viau sukaktuvinius metus baigti, nei 
naujus pradėti . Tuo labiau — su nau
jais vaidybos nariais, nes iš buvusios 
V Momkaus valdybos sutiko valdy
boje likti tik dvi narės. Labai pasi-
gesime j au išeivijoje subrendusio, 
daug darbo valandų, sveikatos, kant
rybės ir nervų Lietuvių operai pa-
šventusio, mūsiškiame ir Lietuvos 
operinio meno mylėtojams pažįstamo 
buvusio meno vadovo, dirigento, ma
estro Alvydo Vasaičio. 

Smagu buvo užkalbinti Vytautą 
Radžiu ir pasveikinti su sėkminga 
naujo penkiasdešimtmečio pradžia. 

Aišku, sunkumų daug, bet tunelis — 
ne be šviesos. Valdyba darbšti, 4beje, 
dauguma — trečiabangiai. Jie su
daro jau ir pusę choro. Ypač stiprūs 
moterų balsai. Valdyba dirba stro
piai. Tačiau vis tiek ,,Vienos kraujas" 
bus nuostolingas. Nors Lietuvos 
kultūros ministerija ir sumokėjo pa
galbininkų iš Lietuvos — solistų, cho
ristų, režisieriaus — kelionės iš
laidas (apie 6,800 dol.), tačiau „ga
lams suvesti" visgi pristigs apie 
5,000-7,000 dol. Į 2,500 vietų salę 
atvyko apie 1,250 žiūrovų. Taigi dė
mesio gerokai per mažai. Salia to, 
mecenatų aukos šiais metais prilygo 
tik ketvirtadaliui praėjusių, sukak
tuvinių metų aukoms. „Senieji" au
kotojai išsisėmė, naujieji, trečiaban
giai, tuo keliu eiti dar neįprato. Ta
čiau, nors tiesiogiai ir nesako, žinau, 
Vytautas Radžius nepasiduos. Lietu
vių opera gyvuos. Vilčių duoda geri 
ryšiai su Lietuva. Jau kuris laikas 
čikagiečiams padedantieji - režisie
rius Eligijus Domarkas, dirigentas 
Vytautas Viržonis - paprašyti, talki
ninkaus ir toliau. Reikia tikėtis, kad 
stipriau parems ir Lietuvos kultūros 
ministerija, naujų mecenatų atsiras 
čia, ir Lietuvių opera Čikagoje pradės 
stipriau minti naujo penkiasdešimt
mečio kelią. O mes visi jai padėsim. 
Ar ne? Tad sėkmės. 

S c ^ n j :s ). Strauss operetes ..Vienos k rau jas " 
Jono Kuprio nuotraukos 
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI 
Nuoširdžiai dėkojame 2007 m. sausio, vasario ir kovo 

mėn. Lietuvių fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF 
kapitalas padidėjo $23,189.90 suma! Maloniai kviečiame 
visus lietuvius remti Lietuvių fondą. Mūsų tauta - mūsų 
ateitis. 

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

$10 Mead, Greg ir Nijolė, CT ($10); 
$20 Grybauskas, Vytautas, FL ($630); Krulikienė, Kristina, NC ($340) 
$25 Fetzer Vacek, Laura, IL ($25); Jonikaitis, Alice, IL, ($210); Kvietys, B., MI: P 

Žemaitis atm. įn. ($240) 
$30 Janz, Rita, IL ($130); Neverauskas, Vita, MI ($680) 
$35 Thies, Paul ir Rasa, CA ($140) 
$45 Budrys, Antanas ir Jūratė, IL ($380) 
$50 Giedraitis, Kastytis ir Rita, MI ($360); Kiliulis, Česlovas, MA ($600); Klosis, 

Walter, NY ($1,690); Lukas, Juozas ir Barbara, MI ($1,550); Lukas, Andrius, MI 
($200); Petrulis-Preikštas, Dr. Birutė FL ($550); Sharko, Glen, AZ: George & 
Alice Sharko atm. in. ($50); Surdyk, Greg ir Teresa, IL ($235); 

$51 Šaulys, Dalia R., IL: Prel. Kazimieras Šaulys atm. įn. ($3,617) 
$90 Petroliūnas, Tomas ir Laima, IL ($520) 

$100 Anužis, Saulius ir Lina, MI ($1,200); Anužis, Saulius ir Lina, MI: Tadas Anužis 
vard. įn. ($100); Aušra, Kun. Valdas ir Nora, IL ($200); Barzdukas, Arvydas ir 
Daiva, VA: Stasys Baras atm. įn. ($100); Blumenfeld, Dr. Sophie Ozelis, MD, 
($1,300); Chalmeta, Alberto ir Lucina, VA ($1,600); Cizinauskas, Elena J , IL 
($1,100); Čyvas, Kun. Matthew, FL ($3,200); Druseikis, Karolis A , NY: Petras 
ir Julia Druseikis atm. įn. ($5,025); Dumblauskas, Edward ir Barbara, IL 
($465); Goštautas, Stasys ir Marytė, MA ($100); Joyce, Lorraine Žemaitis, CA: 
Robert Wbite-Vaitukaitis atm. įn. ($100); Kašelionis, Vanesa, IL: Petras Bin
gelis atm. įn. ($100); Kuolas, Almis, IL ($600); Kwedar, Edward W, IL ($1,600); 
Sealey, Raphael, CA ($4,540); Šimonis, Jonas ir Marija, CA ($1,300); Šmulkš-
tienė, Aldona, IL ($600); Snarskis, Regina, FL ($1,700); Tukys, Viktoras ir 
Diana, MI ($100); Weir, Aldona, IL ($100) 

$150 Vaitys, Tomas, WI ($250) 
$200 Griškelis, Rimas ir Regina, IL ($500); Rastauskas, Algimantas, Argentina ($400) 
$250 Joga-Empakeris, Viktorija, CA: Eugenija Joga atm. įn. ($2,100); Pakalnis, Vy

tautas A , SC ($4,100) 
$400 Žukauskienė, a.a. Gražina atm. įn. (laidotuvių aukos): Didzbalis, Alan ir Ilona, 

IL, $25; Šlenys, Liudas ir Dalia, IL, $25; Austras, Valė, MA, $50; Austras, Vita, 
MA, $100; Giedraitis, Aniceta, OH, $200 

$500 Juodvalkis, Vincent, CT ($500); XXX, CA ($1,000) 
$500 Vogi, a.a Rūta atm. įn. (laidotuvių aukos): Surdėnas, Danutė, NJ, $20; Miku-

šauskas, Kęstutis ir Milda, PA, $25; Balis, Dainius, $40; Dantienė, Julia, PA, 
$50; Gečys, Algimantas ir Teresė, PA, $50; Mašalaitis, Putinas ir Aniliora, PA, 
$50; Užinskas, Irene, PA, $100; Jakas, Rimas ir Dalia, PA, $165 

$1000 XXX, IL ($20,500) 
$1,500 Kontautas, Feliksas ir Laima, MA ($3,000) 
$1,775 Valaitis, a.a. Dr. Jonas atm. įn. (laidotuvių aukos): Didžiulis, A., IL, $20; Rama-

šauskienė, Živilė, IL, $20; Sinkus, Vladas, IL, $20; Vaitkus, Vytas ir Aldona, IL, 
$20; Brazis, Zigmas ir Valentina, IL, $25; Cerniūtė, Marytė, IL, $25; Gailiešiūtė, 
R., IL, $25; Mereckienė, Jūratė, IL, $25; Naudžius, Aldona Kanauka, IL, $25; 
Roth, Jim ir Cilla, IL, $25; Šatas, Milda, IL, $25; Sell, Rima, IL, $25; Šlenys, 
Liudas ir Dalia, IL, $25; Krutulis, J , IL, $30; Burka, Mary, IL, $30; Širka, Julius 
ir Zita, IL, $30; Biskis, Gailutė ir Birutė, IL, $40; Kaunas , Dr. Ferdinandas, IL, 
$40; Noreika, Joseph ir Diane, IN, $40; Bartkus, Eugenijus ir Danguolė, IN, 
$50; Gaižutis, Vytautas ir Albina, IL, $50; Indreika-Biskis, Meilutė, IL, $50; 
Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL, $50; Markulis, Maria, IL, $50; Maskaliūnas, Linas, 
IL, $50; Ostis, Algirdas ir Regina, IL, $50; Ambrozaitis, Dr. Kazys, IL, $100; 
Amer. Liet. Socialdemokratų Sąjunga, $100; Bacchiere, Sallyann O, IL, $100; 
Juzėnienė, Lilė, IL, $100; Maskaliūnas, Leo, IL, $100; Noreika, Alma, IN, $100; 
Sutkuvienė, Ada, IN, $100; Vanagūnas, Arvydas D., IL, $100; Anon., $135 

$2,788 Melinis, a.a. Valentinas atm. įn. (laidotuvių aukos): Kresky, Shirley, NJ, $18; 
Jesaitis, Julia, NJ, $20; Wunder, Diane, NJ, $20; Green, Alex P ir Rosalyn M., 
NJ, $25; Gylys, Beth, GA, $25; McGovern, Eileen, NJ, $25; Andruška, Domas ir 
Adele, NJ, $30; Audėnas, Vladas ir Nijolė, NJ, $50; Gražulis, Anthony ir Emmy, 
NJ, $50; Jokūbaitis, Alfa, NJ, $50; Jokūbaitis, Dr. Raymond A., NC, $50; 
Miknevičius, Joseph ir Nijolė, NJ, $50; Šlepetys, Richard, NJ, $50; Smith, Barry 
Ethel, NJ, $50; Melinis, Walter ir Diane, NJ, $75; Esposito, James ir Sandra, 
NJ, $100; Kowalski, Carl & Mary Ann, NJ, $100; Luciani, Lou ir Dolores, NJ, 
$100; Madsen, Guy ir Rita , NJ, $150; Melinis, Regina, NJ, $150; 21st Century 
Dental -Brian D. Rista, DMD & Marco Borganzone, DMD, NJ, $200; American 
Lithuanian Club of Whiting, NJ $200; Manspeaker, Tom ir Berzanskis, Alex, 
TJ, $200; Schuyler Savings Bank, N J, $1,000 

$10,245 Ramutė Plioplys Memorial Fund - a.a. Ramutės Plioplytės laidotuvių aukos: 
XXX, $10; Butėnas, Eugenijus Danguolė, IL, $10; Contreras, Augustin & Fa-
biola, IL, $20; Nenortas, Ina K, MA, $20; Zubinas, Jonas ir Jolanta, IL, $20; 
Deveikis, Michael ir Zita, IL, $25; Plėnys, Gediminas, IL, $25; Šaulys, Vacys ir 
Viktorija, IL, $25; Deveikytė, Loreta, IL, $40; Balzekas, Sigita, IL, $50; Lietu
vininkas, Gintaras ir Dalia, IL, $50; Liubinskas, Juozas ir Daila, IL, $50; Peter-
son, Daiva M , IL, $50; Rašymas, Antanas ir Rita, IL, $50; Šaulys, Dalia R., IL, 
$50; Vepštas, Vytautas ir Henrieta, IL, $50; Vitas, Robertas ir Gailė, IL, $50; 
Schmalstieg, William, PA, $100; Tamulynas, Birutė, IL, $150; XXX, $200; 
Plioplys, Audrius, IL, $2,000; Plioplys, Vincenta, IL, $7,200 

• Įsirašykite ir įrašykite artimuosius j Lietuviu fondo narius. 
• Pažymėkite svarbias progas fondo inašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo 
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus. 
• Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius. 
• Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuviu fondui. 

LITHUANIAN FOUNDATION 
INC. A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 

Fed. ID# 36-6118312 

Priimame kreditines korteles 

LIETUVIŲ FONDAS - LITHUANIAN FOUNDATION, INC. 
14911 127TH ST„ LEMONT, IL 60439, USA 

Tel. 630-257-1616 Fax. 630-257-1647 admin@lithfund.org 
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Spalvos: kokiame miegamajame 
ilsėtis geriausia 

Spalvos turi stulbinamą įtaką 
juslėms, jausmams ir bendravimui. 
Skirtingos spalvos sukelia skirtingus 
prisiminimus, kitokias mintis ir idė
jas. Miegamajame, kuris turėtų būti 
atsipalaidavimo ir poilsio erdvė, labai 
svarbu susikurti tokią atmosferą, 
kuri padėtų atsipalaiduoti ir jaustis 
patogiai, sako interjero dizaineris ir 
žurnalistas J. Lewitin. 

Psichologai jau nuo seno studi
juoja, kokią įtaką spalva turi žmo
gaus gyvenime. Nors jie nustatė, kokį 
poveikį spalvos turi skirtingose kul
tūrose ir šalyse, mažai buvo domėtasi 
spalvų reikšme šalies viduje. Pavyz
džiui, Kinijoje raudona laikoma ra
minančia spalva, o Amerikoje raudo
na — agresyvumo spalva, tuo tarpu 
Lietuvoje — aistros. 

Tai reiškia, kad spalvos reikšmė 
žmogui yra individualus dalykas, o ne 
įgimtas bruožas. Norėdami pasirinkti 
tinkamą spalvą, turėsite gerai pa
galvoti ir atrasti, kas jums artima. 
Miegamajame žmogus nori atsipa
laiduoti, todėl būtinai turite rinktis 
jam artimiausias spalvas, rašo Pio-
neerthinking. com. 

Pagalvokite apie visas spalvas iš 
eilės ir apie kiekvienos iš jų atspal
vius, ką jie jumyse sužadina. Rau
dona, oranžinė, geltona, žalia, mėly
na, violetinė, purpurinė, balta, juoda, 
rusva. 

Jei jau pagalvojate, kokias aso
ciacijas jums kelia kiekviena iš šių 
spalvų — galite paskaityti, kokią 
reikšmę jos daro žmogui. Nebijokite 
nepritarti šiems pastebėjimams — 
jūsų skonis skiriasi nuo kitų žmonių, 
bet turėkite omenyje, kad bet koks 
kitas Vakarų kultūros atstovas, kuris 
įžengs į jūsų kambarį, pajus bent jau 
panašias asociacijas. 

Dvi viena kitai priešingos spalvos 
yra balta ir juoda. Juoda patraukia 
dėmesį ir miegamajame gali sukurti 
tamsią aistringą atmosferą. Deja, ši 
spalva sumažina kambario plotą ir 
varžo. Piktnaudžiauti juoda spalva 

miegamajame tikrai rizikinga, nes 
tamsi spalva gali slėgti, netgi sukelti 
baisius sapnus. 

Priešinga spalva — balta — gali 
būti neįkvepianti ir per daug šalta. 
Daugumos kambarių sienų spalvos 
yra baltos, tačiau tai ne visada pats 
geriausias sprendimas. Tai gali su
kelti priešingą efektą nei juoda spal
va. Balta gali sukurti šaltą atmosferą. 

Žemiški atspalviai yra švelnūs ir 
miegamajame jie puikiai tinka. Že
mės spalvos miegamąjį padarys jaukų 
ir šiltą. Žemės spalvos yra rudos 
atspalviai, primenantys vakariečiams 
apie šeimą ir sukuriantys šilumą. 
Oranžinė, kuri suteikia džiaugsmo, 
tačiau taip pat siejasi su maistu, tad 
gali skatinti naktinį valgymą. Gelto
na spalva sukuria teigiamą psicho
loginę atmosferą, tačiau trumpam. 
Ilgai žiūrėdami į geltoną sieną galite 
susierzinti. 

Mėlyni ir žali atspalviai siejasi su 
ramybe ir taika. Šios spalvos siejamos 
su gamta ir vandeniu. Jei jūsų miega
majame vyraus būtent šios spalvos, 
jums lengviau bus užmigti ir nurimti. 
Mėlyna spalva taip pat nuramina 
skrandį, tad galite ramiai eiti miegoti 
nevarginami alkio. 

Ypač linksma yra rožinė spalva. 
Nedaug kas sugebės elgtis agresyviai, 
kai juos sups rožinė. Purpurinė taip 
pat yra tinkama miegamojo spalva, 
kuri sukurs miegamajam rafinuotą 
įvaizdį. Raudona spalva iš esmės yra 
žadinanti, tad jei jums sunku užmigti 
— nesirinkite raudonos spalvos. 
Raudona puikiai tinka antklodėms ar 
pagalvėms, nes jas bet kada galite 
apvilkti kitais užvalkalais, tačiau 
būkite atsargūs su raudonomis sie
nomis. 

Šių spalvų junginiai sukelia dar 
kitokių emocijų, tačiau svarbiausia 
prisiminkite, kad labai svarbu, kokia 
jums spalva artimiausia ir kokį ats
palvį pasirinksite. 

Alfa.lt 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI AUKOS MIRUSIŲ ATMINIMUI: 

$40 a.a. B. Rimavičienės aukojo Sofija Jelionienė. 
$20 a.a. A. Slonskienės atm. aukojo Halina Bagdonienė. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI KITOS AUKOS: 

$100 Genė Miglinienė, Viktorija Karaitienė. 
$60 Halina Bagdonienė. 
$55 Alfonsą Laniauskienė. 
$50 Birutė Žilinskienė, Halina Bagdonienė, Irena Gelažienė, A. Va

lavičius. 
$45 Aldona Ješmantienė, Danutė Bilaišienė, Raminta Marchertienė. 
$35 Liucija Krutulienė. 
$30 Stasė Semėnienė. 
$25 Stasė Bacevičienė, Zuzana Pupienė, Sigutė Užupienė, Monika 

Gudaitienė. 
$20 Janina Cukurienė, Genevieve M. Gedraitis, Agnė Malela, Dalia 

BUtėnas, Wanda Brazdžiūnas, Ceslava Bačinskienė, Genė Juodikienė, Re
gina Kreivėnienė, Feliksas Bobinas, Sofija Vakselienė, Aldona Sobies-
kienė, Aldona Šmulkštienė, Stasė Bacevičienė. 

$15 Aldona Sobieskienė, Ona Norvilienė. 
$10 Nijolė Grigaliūnienė, M. Andriušienė, Emilija Kantienė, Kastutė 

VenSkienė, Regina Matonienė. 
$5 Nijolė Bikulčienė, Irena Zulienė, Monika Gudaitienė, Marija Bu-

žėnienė, Aldona Lekeckienė, Julija Smilgienė, V Utara, Lilija Kizlaitienė, 
Stefa Miliauskienė, Teresė Glambienė, Irena Mironas, Alina Vadeišienė, 
Ona Galvydienė, Natalija Sodeikienė, Gintarė Janus, Valė Railienė, Edita 
Gedraitienė, Anelė Ramanauskienė. 

Lietuvos Dukterys nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams, linkė-
damos daug sveikatos ir gražios vasaros. Lietuvos Dukterų adresas: 2735 
W. 71 St., Chicago, IL 60629. tel. 773-925-3211. 

mailto:admin@lithfund.org
http://www.Iithfund.org
http://Alfa.lt
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ČIKAGOJE I * APYLINKĖSE 

• • • 

•ŠALFASS stalo teniso 2007 metų 
čempionatas vyks Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, 2007 metų gegužės 19 d. 
nuo 12 valandos. Lietuvų kilmės žaidė
jai, norintys dalyvauti šiose varžybose, 
praneškite Algirdui Vitkauskui tel. 630-
257-3182 ar 630-887-6310 arba inter
netu: algirdasvv2005@comcast.net 
Dalyviai turės susimokėti SALFASS 
nario mokestį po 5 dolerius ir starto mo
kestį : dalyvaujantys vienetų varžybose 
po 8 dol., dalyvaujantys dvejetų varžy
bose — kiekvienas žaidėjas po 4 dol. 
Laukiame savalaikės registracijos, kad 
galėtume greičiau ir sėkmingiau orga
nizuoti varžybas, negaištant laiko orga
nizaciniams reikalams. 

• J a u n i m o centro didžiojoje sa
lėje, 5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, gegužės 19 d., šeštadienį, 7 vai. 
v. įvyks susitikimas su JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininke Dale Lu-
kiene. Koncertuos Vytautas Babravi-
čius-Simas. Įėjimas — auka. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti. 

• Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijoje VII Velykų sekmadienio šv. 
Mišiose, per lietuvišką sumą gegužės 
mėn. 20 d. 10:30 vai. bus ypatingas 
Dievo Motinos pagerbimas. Sv. Mišių 
liturgijos metu įvyks Dievo Motinos 
atvaizdo karūnavimas gėlių vainiku. 
Per šią liturgiją išreiškiame savo 
pasiaukojimą Svč. Mergelės Marijos 
širdžiai, prašant jos globos ir užtari
mo visuose asmeniniuose, bendruo
menės ir tėvynės reikaluose. Kvie
čiame tikinčiuosius dalyvauti šioje 
gegužinių pamaldų tradicijoje. Tai la
bai brangus mūsų tikėjimo turtas 
Motinos Bažnyčios meilės lobyne. 

• G e g u ž ė s 20 d. po lietuvišku 10 
vai. r. šv. Mišių LB Brighton Park 
apylinkės valdyba ruošia pietus pa
remti lietuvišką valgyklą „Seklyčia", 
kuriai reikalinga skubi pagalba. 
Skanūs pietūs jums — pagalba „Sek
lyčiai". Pietūs bus parapijos Mozerio 
salėje. Apylinkės valdyba kviečia vi
sus. 

• J a u n i m o centro kavinėje ge
gužės 20 d., sekmadienį, nuo 9 vai. r. 
Jaunimo centro moterų klubo narės 
kavinėje vaišins gardžiais blynais. Po 
pusryčių, 12 vai. akių gydytojas dr. M. 
Vygantas kalbės tema „Makuliarinė 
(maculo) degeneracija". Bus rodomos 
skaidrės. Visi maloniai kviečiami at
vykti. 

•Gegužės 20 d. 12 vai. p . p. Pa
saulio lietuvių centre maloniai kviečia
me visuomenę į susitikimą su JAV LB 
KV kultūros tarybos pirmininke Dale 
Lukiene. Susitikimo metu koncertuos 
dainininkas Vytautas Babravičius - Si
mas. Tel. pasiteiravimui: 708-974-0591. 

• P r a n o J u r k a u s knygos „Lem
ties vingiuose. Išeivijos istorijos pėd
sakai" pristatymas-su tiktu vės vyks 
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 14911 
127th Street, Lemont, gegužės 20 d., 
sekmadienį, 12:30 vai. p. p. Pristato: 

prof. Vytautas Černius; pastabos: dr. 
Romualdo Povilaičio; autoriaus žodis: 
Prano Jurkaus. Meninėje programo
je: dainuos Praurimė Ragienė, akom
panuos Jūratė Lukminienė, progra
mą ves Leonas Maskaliūnas. Po kny
gos sutiktuvių — pabendravimas ir pa
sisvečiavimas. 

• K l a i d o s atitaisymas. Gegužės 
12 d. „Draugo" numeryje Stasės Peter
sonienės straipsnyje „Dr. Kazį Ėringį 
Amžinybėn išlydėjus" trečios skilties 
pradžią skaityti: „Tuoj vėl pradėjo dirb
ti Botanikos institute, buvo doktorantų 
konsultantas, popiežiaus Leono XIII pa
ramos fondo steigėjas". Tekste praleisti 
žodžiai: „popiežiaus Leono". 

IŠ ARTI IR TOLI. 

• G e g u ž ė s 19 d., šeštadienį, nuo 6 
iki 9 vai. vakaro vyks milžiniškos Ro-
sary Bowl/Gyvojo Rožinio iškilmės 
Rose Bowl, Pasadena. Įvairių tauty
bių atstovai kalbės rožinį savo kalba. 
Lietuvius atstovaus Sv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos pirmos klasės 
mokytoja Žydra Van der Sluys. Dė
kojame jai, o jus visus kviečiame at
vykti į šventę. Įėjimas nemokamas. 
Bilietus gausite šeštadienį. Kvie
čiame visus vaikus. Tai labai gražus 
būdas paminėti Marijos mėnesį. Ačiū 
toms šeimoms, kurios dalyvaus kas
dieniniame rožinio kalbėjime. Apsi
dairę matome, kiek mūsų pasauliui, 
mums ir mūsų vaikams reikalinga 
malda. 

•2007 metų birželio 8-10 dienomis 
New York įvyks 57-osios Siaurės Ame
rikos lietuvių sporto žaidynės, kurias 
organizuoja New York Lietuvių atletų 
klubas (LAK). Į šventę planuoja atvykti 
34 krepšinio komandos, 5 tinklinio 
komandos iš visų aplinkinių valstijų, 
taip pat iš Čikagos. Sporto žaidynių 
proga numatoma išleisti nedidelę kny
gutę su šios šventės programa bei kita 
informacija. Jeigu norėtumėte įdėti 
sveikinimą arba reklamą apie save ar 
savo verslą, prašome kreiptis ei. paštu: 
danav@nylak.com. Smulkesnę infor
maciją galima rasti LAK internetiniame 
puslapyje: www.nylak.com. 

• J a u n ų j ų ateit ininku 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@ameritech.net 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

I rena Veleckis, gyvenanti Čikagoje, IL, užsiprenumeravo laikraštį 
dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol auką. Ačiū už paramą. 

Niujorke atidaryta žinomos Lietuvos dailininkės 
Jūratės Stauskaitės darbų paroda 

Gegužės 4 dieną Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Niujorke 
patalpose atidaryta žinomos Lietuvos dailininkės Jūratės Stauskaitės dar
bų paroda „Arti-Toli". Balandžio mėnesį ši paroda buvo eksponuota Čiur
lionio galerijoje Jaunimo centre, Čikagoje. 

Jūratė Stauskaitė — daugiau nei 20-ties asmeninių parodų Lietuvoje 
ir užsienyje autorė. Jos kūrinių yra įsigiję garsūs Lietuvos ir užsienio mu
ziejai. Iliustruoja knygas, žavisi judesio plastika, rašo spaudoje, yra paren
gusi pokalbių knygą „13x13" (trylika klausimų trylikai vyrų), kurią išlei
do Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, taip pat> išleidusi keletą dailės pa
žinimo vadovėlių. 

1991 metais, iškart po Nepriklausomybės paskelbimo, įsteigė sėkmin
gai gyvuojančią privačią ugdymo įstaigą — Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės 
mokyklą, o pastaruoju metu ir Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galeriją Mo
kytojų namuose. 

Kalbėdama parodos atidaryme, dailininkė papasakojo apie naują su
manymą — surengti Amerikoje gyvenančių lietuvių vaikų dailės kūrinių 
parodą Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje. 

Gegužės 5 d. Jūratė Stauskaitė surengė atvirą meno pažinimo pamo
ką Maironio lituanistinės mokyklos mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. 

Sekmadieni, gegužės 20 d., dailininkė susitiks su Connecticut 
lietuviais JAV LB apylinkės organizuojamame renginyje, kuris vyks Brid-

v 

geport Sv. Jurgio parapijoje adresu: 443 Park Ave., po 12 vai. lietuviškų 
pamaldų. 

Parodos atidarymo momentas New York. Kalba Jūratė Stauskaitė, už 
jos — Lietuvos Respublikos generalinins konsulas New York Mindaugas 
Butkus. 

• 

„Draugo" k n y g y n ė l y j e 

S%, Arklio ^ ^ 
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Ar prisimenate praeitais metais 
Čikagoje rodytą spektaklį vaikams 
apie arklio Dominyko meilę rugia
gėlei? Jei taip, tai tikrai su malonu
mu perskaitysite savo vaikams ar 
anūkams Vytauto V. Landsbergio 
knygelę „Arklio Dominyko meilė", 
pagal kurią buvo parašytas scenari
jus matytam spektakliui. Vaikus su
žavės ne tik tekstas, bet ir talentin
gos menininkės Sigutės Ach pieši
niai. Ši knygelė IBBY (International 
Board on Books for Young People) 
Lietuvos skyiaus komisijos buvo pri
pažinta 2004 m. geriausia metų kny
ga vaikams. 

„...vieną rytą netoli didžiulės 
laukinių gėlių pievos ganėsi toks lau

kinis arklys Dominykas. Ganėsi jis 
ramiai rupšnodamas žolę, retsykiais 
pakeldamas galvą pasižiūrėti, ar virš 
rūke paskendusių medžių dar nepa
tekėjo saulė". O kas Dominykui nu
tiko toliau... sužinosite perskaitę 
knygelę, kurią galite nusipirkti 
„Draugo" knygynėlyje. 

Knygos kaina — 18 dol. Knygą 
galima įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestį, užsisakant IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina - 5 dol. Persiun
čiant daugiau knygų, už kiekvieną 
papildomą knygą - 2.5 dol. mokestis. 
Prieš perkant prašome paskambinti 
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

ri*X"u 

„New Armory Lines n , dėkodami už Romo Dambrausko koncerto 
reklamą, dienraščiui atsiuntė 50 dol. auką. Esame nuoširdžiai dėkingi. „Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street Chicago, IL 60629 

Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 
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