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Airijos prezidentė: gal lietuvės 
emigrantės išmokys airius šokti? 

Vilniuje lankosi Airijos prezidentė Mary McAleese. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gegužės 23 d. (ELTA) — 
Airija ir Lietuva turi galimybę stip
rinti dvišalį bendradarbiavimą, an
tradieni sakė Lietuvoje viešinti Ai
rijos prezidentė Mary McAleese. 

Prezidentės teigimu, šalys dau
geliu atžvilgiu yra panašios ir turi 
bendrą viziją, todėl bendradarbiavi
mas tarp Dublino ir Vilniaus turėtų 
tik stiprėti. „Mes matome dideles ga
limybes plėtoti bendradarbiavimą 
verslo srityje", — spaudos konferen
cijoje pastebėjo M. McAleese. 

Savo ruožtu Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus pažymėjo, kad 
Lietuva ir Airija, veikdamos kartu, 
galėtų daugiau paveikti Europos Są
jungos (ES) politiką. Dvišaliuose san
tykiuose, anot Lietuvos vadovo, ver
tėtų skatinti jaunimo bendravimą, 

plėsti bendradarbiavimą mokslo sri
tyje. „Tikiuosi, kad Jūsų vizitas tik 
sustiprins bendradarbiavimą", — 
kreipdamasis į Airijos vadovę sakė 
Lietuvos prezidentas. 

Kalbėdamas apie lietuvių emi
graciją į Airiją V Adamkus pasidžiau
gė, kad lietuviai vertinami gerai. 
„Buvo malonu iš prezidentės išgirsti, 
kad mūsų tautiečiai tikrai sąžiningai, 
gerai ir kietai dirba", — sakė prezi
dentas. 

„Lietuvą ir Airiją vienija panaši 
istoripė patirtis, dėmesys kalbos ir 
kultūros savitumui, narystė Europos 
Sąjungoje, bendros vertybės, tikslai ir 
interesai. Mus ypač suartinantis ry
šys — gausi lietuvių bendruomenė 
Airijoje. Tai žmogiškasis tiltas, jun
giantis mūsų šalis", — teigė V Adam

kus. 
Jis padėkojo Airijai už tai, kad 

ten gyvenantys lietuviai gali nevar
žomai puoselėti savo kalbą, tradicijas 
ir jaustis lygiaverčiais bendruomenės 
nariais. 

2006 metų surašymo duomeni
mis, Airijoje gyvena 24,600 Lietuvos 
piliečių. Vis dėlto neabejojama, kad iš 
tiesų lietuvių Airijoje yra bent kelis 
kartus daugiau. 

M. McAleese pastebėjo, kad lie
tuviai, kurie yra antra pagal dydį po 
lenkų užsieniečių bendruomenė Airi
joje, ne tik teigiamai pakeitė Airijos 
ekonomiką, bet ir įnešė lietuvišką 
kultūrą ir energiją j šalies gyvenimą. 

„Dalis lietuvių susituoks su ai
riais ir liks, bet didžioji dauguma grįš 
atgal", — įsitikinusi Airijos vadovė. 

Ji pastebėjo ir dar vieną sritį, ku
rioje Lietuvos piliečiai galėtų atnešti 
teigiamų permainų į Airijos gyveni
mą. 

„Tikiuosi, kad Lietuvos moterys 
išmokys Airijos vyrus šokti. Tai tik
rai būtų permaina", — šmaikštavo 
M. McAleese, kuri yra pirmoji Airijos 
prezidentė, apsilankiusi Lietuvoje. 

Antradienio vakarą į Lietuvą at
vykusi M. McAleese Airijai vadovau
ja nuo 1997 metų. Gimusi 1951 me
tais devynių vaikų šeimoje Belfaste, 
ji yra pirmoji šalies vadovė, kilusi iš 
Siaurės Airijos. 

M. McAleese 1973 m. Belfasto 
universitete įgijo teisininkės išsi
lavinimą, vėliau Dubline dėstė teisę. 

Pirmą kartą Airijos prezidente 
M. McAleese inauguruota 1997 m., 
po septynerių metų buvo perrinkta 
antrajai kadencijai. 
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Krintant i dolerio vertė -
galvos skausmas vasarą 

Nebe daug ką galima nusipirkti už 1 dolerį. 

Čikaga, gegužės 23 d. („Drau
go" info.) — Nuo metų pradžios JAV 
dolerio vertė euro atžvilgiu smuko 5 
proc. Tai lygu 20 proc. nuosmukiui 
per metus, jei šalies valiuta tokiu pat 
tempu silpnės ir toliau. 

JAV gyventojai mažėjančios dole

rio vertės pasekmes geriausiai pajau
čia tuomet, kai susiruošia keliauti į 
Europą. Itališki odos gaminiai, bel
giškas šokoladas ir angliškas cheddar 
sūris — už visą tai reikia atiduoti vis 
daugiau nacionalinės valiutos viene
tų. Nukelta į 6 psl. 
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Prezidentas 
pasirinko 
P. Malakauską 

Vilnius, gegužės 23 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkaus tre
čiadienį pasirašė dekretą, kuriuo vėl 
teikia Seimui tvirtinti naujuoju Vals
tybės saugumo departamento (VSD) 
vadovu Povilą Malakauską, dabar 
vadovaujantį Specialiųjų tyrimų tar
nybai. 

„Prezidentas pasirinko tą asme
nį, kuris geriausiai atitinka VSD va
dovui keliamus reikalavimus", — sa
kė prezidento atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė. 

Prezidentas P Malakausko kan
didatūrą Seimui teiks ketvirtadienį. 

Seimo vadovas Viktoras Mun-
tianas teigia, jog dar nėra aišku, kaip 
parlamentarai balsuos dėl preziden
to siūlymo. 

„Dar diskusijų Seime šiuo klau
simu nebuvo, nuomonėmis dar neap-
sikeitėme, rytoj seniūnų sueigoje de
rinsime šį klausimą, vėliau susitiksi
me su frakcijų seniūnais. Mano nuo
mone, P Malakausko kandidatūra 
tikrai nėra bloga ir jis galėtų eiti jam 
patikėtas pareigas", — trečiadienį 
sakė Seimo pirmininkas V Muntia-
nas. 

Kai kurios Seimo frakcijos, pa
vyzdžiui — Darbo partijos, iš anksto 
leido suprasti nepritarsiančios P Ma
lakausko kandidatūrai , nors abe
jonių dėl jo profesinės kompetencijos 
ir reputacijos nepareikšta. Iki šiol 
kai kuriems politikams tėra užkliu
vusi P Malakausko replika, jog iki 
šiol „mąsto dešiniuoju pusrutuliu". 
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LIETUVIŲ TELKINIAI i ils- k :-- M 

DETROIT, Ml 

ŠVENTĖME TRIS ŠVENTES 
REGINA IUŠKAITE-ŠVOBIENE 

Gegužė - tai gražiausias pavasa
rio mėnuo. Po visų žiemos šalčių atei
na pavasaris, atgimsta gamta, prade
da sprogti medžių žiedai, kvepiantys 
atnaujinta žeme ir gyvybe. Gegužės 
mėnuo katalikiškame pasaulyje ski
riamas mūsų dangiškos motinos Ma
rijos garbinimui. 

Sekmadienį, gegužės 13 d., S v. 
Antano lietuvių parapijoje, Detroit, 
MI, parapijiečiai turėjo retą progą at
švęsti tris ypatingas šventes: Motinos 
dieną, jauno parapijiečio Ričardo 
Strakšio pirmąją komuniją ir parapi
jietės Vidos Kincienės gimtadienį. 

Šventė pradėta šv. Mišiomis už 
gyvas ir mirusias motinas. Mišias 
aukojo klebonas kun. Alfonsas Ba
bonas, skaitinius skai tė Antanas 
Osteika. Pirmą kartą Jėzų priėmė 
Ričardas Strakšys. Kun. Alfonsas 
Babonas sveikino jaunąjį Ričardą ir jo 
tėvelius, močiutę bei kitas gimines 
šia svarbia ir ypatinga katalikiško 
gyvenimo šventės proga. Po Mišių 
buvo sukalbėta Šv. Mergelės Marijos 
litanija. 

Po to į motinos minėjimą ir Ri

čardo Strakšio šeimos suruoštas 
vaišes, susirinko gražus būrelis žmo
nių. Salės stalai buvo gražiai pa
puošti žydinčioms pavasario alyvo
mis. Ona Šadeikienė paruošė daly
viams užkandžius. Minėjime dalyva
vusioms moterims, jas sveikindama, 
Ona Šadeikienė įteikė po gvazdiką. 

Renginio programai vadovavo Al
gis Kaunelis. J is sveikino visas apsi
lankiusias mamytes ir močiutes bei 
išreiškė ypatingą padėką savo ma
mytei mokytojai, visuomenininkei, 
organizatorei a.a. Stefanijai Kau-
nelienei. Kun. Alfonsas Babonas su
kalbėjo invokaciją. Toliau A. Kau
nelis perskaitė eiles, atsiųstas Zitos 
Skučienės iš Lietuvos: 

„Stovi kryžius, tyliai dega žvakės 
Gedulingu rūbu aprengta 
Ilsis motina vargus pabaigus 
Čia ją priglaudė karsto lenta... 
Neatvers jau akių, neišties 

rankų tų, 
Kur nešiojo ir glostė Tave... 
Vien tik kryžius rymos prie jos 

kapo 
Ramų atilsį medžiai-šlamės 
Ir atskridę čiulbės jai paukšteliai 
Kai jos niekas daugiau neminės... 

Mažojo Ričardo Strakšio fortepiono muzikos rečitalis Motinos dienai. 
Reginos Juškaitės-Svobienės nuotraukos 

Nebekvies, nebegrįš, neišeis pro 
duris 

Tik sapne kai kada aplankys...." 
Devynmetis Ričardas Strakšys 

ne tik pirmąkart priėmė Jėzų į savo 
širdelę, bet ir atliko savo pirmą mu
zikos rečitalį Šv. Antano parapijoje. 
Mažasis Ričardas pianinu paskambi
no kelis nedidelius kūrinėlius. Reikia 
tikėtis, kad šis mažas berniukas kada 
nors taps mūsų parapijos vargoni
ninku! Dalyviai buvo labai patenkin
ti ir gausiai plojo mažajam muzikan
tui. 

Parapijos vardu Algis Kaunelis 
padėkojo visiems, kurie apsilankė į šį 
minėjimą: kun. Alfonsui Babonui už 
šv. Mišių auką ir invokaciją, Irenai 
Laurinavičienei už parūpintus eilė-

Algis Kaunelis veda Motinos dienos 
programa.. 

Kun. klebonas Alfonsas Babonas 
skaito invokaciją. 

Parapijietė Vida Kinčiene 5u pado
vanota pavasario žiedų pintinėle 
jos artėjančio gimtadienio proga. 

VVATERBURY, CT 

ATVELYKIO KONCERTAS 
Š. m. balandžio 15 d. - Atvelykio 

sekmadienį, Amerikos lietuvių katali
kių moterų 43 sk. surengė religinės 
muzikos koncertą. Tai buvo visų Sv. 
Juozapo bažnyčios parapijiečių pager
bimas. Šv. Juozapo maldos namai bu
vo įkurti pirmosios išeivių iš Lietuvos 
kartos ir jų palikuonių tęs t inumu iš
liko bei yra lankomi iki šiol. Šiandien 
Šv. Juozapo bažnyčios nar ia i yra 
viena didelė šeima, besidalinanti vie
na garbinga praeitimi. 

Atvelykio sekmadienį pagarbiai 
prisiminėme visus, kurie jau iškelia
vo į Amžinybę: dvasiškius, parapijie
čius bei muzikus chorvedžius - prof. 
A. Aleksį, J. Beinorių, A. Čampę, A. 
Paliulį, pirmąjį parapijos vargoni
ninką J. Kovą. Prisiminėme jų visų 
didelį indėlį, padėjusį klestėti lietuvy
bei šioje šalyje. 

Koncerto programą vedė Jerry 
Covino, pradėjęs malda, kuria pa
dėkota Visatos kūrėjui. Buvo pris
tatyti ir koncerto atlikėjai - Thirzah 
Bendokas bei Joseph Farymarz. 

Thirzah Bendokas - talentinga 
violončelininkė, baigusi Yale (New 
Haven, CT) ir Juilliard, NY muzikos 
mokyklas, priklausiusi Waterbury 
miesto simfoniniam orkestrui. Kaip 
solistė koncertavo Tanglewood (MA), 
taip pat Austrijoje, Italijoje, Kana
doje, Šveicarijoje ir kitose šalyse. Tu
rėdama laiko muzikantė su savo kon
certais lanko įvairius slaugos namus, 
švelniais muzikos garsais praskai
dr indama ten gyvenančių žmonių 
nuotaikas. 

Joseph Farymarz - biologijos 
mokslų daktaras, Naugatuck Valley 
Community College (CT) profesorius, 
taip pat The Faculty Senate preziden
tas ir Tamarack Arboretum direkto
rius. Įgimtais muzikiniais gabumais 
jis, kaip kantorius ir vargonininkas, 
nuoširdžiai talkina jungtinei Sv. Juo
zapo ir Šv. Patriko bažnyčiai, groja čia 
vykstančiose pamaldose. 

Šie muzikai koncerte atliko: 
„Battle Hymn Of The Republic" (J. 
Ward Howe); „Lietuva brangi" (J. 

raščius, Straksiu šeimai ir Onai Ša-
deikienei už vaišes, Ričardui Strak-
šiui už muzikinę dalį, Stefanijai Juš
kienei už paaukotas alyvas, kurios 
puošė stalus, ir visiems, kurie kitais 
būdais prisidėjo prie šio gražaus mo
tinų pagerbimo. 

Buvo pranešta, kad mūsų parapi
jietė Vida Kincienė laukia artėjančio 
savo gimtadienio. Ta proga Vidai buvo 
sugiedota „Ilgiausių metų, ilgiausių", 
įteikta pintinė pavasario žiedų ir šam
panas. Atsidėkodama Vida paruošė 
užkandžius parapijiečiams. 

Dalyviai dar ilgėliau pasiliko, 
šnekučiavosi, smaguriavo prie vaišių 
stalo ir smagiai bei maloniai leido 
laiką. 

Naujalis) - amerikiečiams svečiams 
paaiškinę, jog šis kūrinys buvo tarsi t 
neoficialus Lietuvos himnas sovietų 
okupacijos metais; „Panis Angelicus" 
(Cesar Frank), Edward Grieg kom
poziciją, „Ave Maria" (F. Shubert); 4 
lietuviškų velykinių himnų ciklą: 
„Liaukitės ašaras lieję", „Vargonai 
gauskit", „Sveiki sulaukę Šv. Ve
lykų", „Linksminkis žeme"; „The 
Old Refrain" (F. Kreisler), „Largo" 
(G. F. Handel), „Rondeau" (J. Mou-
ret), „Ave Maria" (Ch. Gounod). Šis 
koncertas daugeliui apsilankiusių 
buvo tikra pavasarinė atgaiva. 

Padėkos žodžiais ir gėlių žiedais 
pirmininkė Š. Macys, sesės Agnės 
Bauža bei Aldona Onalfo (kurios dau
giausia įdėjo pastangų sumosiant šį 
koncertą) pagerbė menininkus. Iš
reikšta padėka visiems apsilankiu
siems bei visiems talkininkams, nuo
lat padedantiems Šv. Juozapo parapi
jai: J. Covino, Fr. Melvin, C. Onalfo ir 
P Verseckas. Visi svečiai po koncerto 
buvo pakviesti į darbščiųjų sesių su
ruoštas vaišes Šv. Juozapo parapijos 
centro svetainėje. Koresp. 
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AR PERMAINOS 
SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOJE 

NĖRA PAVĖLAVUSIOS? 
ANDRIUS KUBILIUS 

Socialdemokratai išrinko naują 
lyderi. Galima pasveikinti Gediminą 
Kirkilą, per metus pasiekusį tokių 
permainų savo karjeroje. Jos social
demokratų partijoje buvo seniai rei
kalingos ir yra gerokai pavėlavusios. 
Tokios permainos buvo reikalingos 
ne tik pačiai socialdemokratų parti
jai, bet ir Lietuvos valstybei. Galiu 
spėti, kad Lietuvoje būtų buvę žymiai 
mažiau „populizmo" ir visokių naujų 
„gelbėtojų", jeigu Lietuva nebūtų 
likusi paskutinė šalis, apie kurios Vy
riausybę dar praėjusiais metais, kai 
jai vadovavo A. M. Brazauskas, žy
mus britų žurnalas „Economist" 
rašė, kad tai paskutinė pokomunis
tinė vyriausybė Europos Sąjungoje. 
Ar G. Kirkilo vyriausybė tokia nėra ir 
nebus, parodys istorija. Ar permainos 
socialdemokratų partijoje nėra gero
kai pavėlavusios dėl pačios partijos 
ateities, taip pat parodys istorija. 

iki galo ištirta. Naujajam socialde
mokratų vadovui belieka sekti Pre
zidentui iš paskos. 

G. Kirkilo tapimas ir partijos 
vadovu įneša daugiau aiškumo į mū
sų valstybės gyvenimą. Bent jau 
nereikės klausytis dviejų skirtingų 
požiūrių — partijos pirmininko ir 
ministro pirmininko. Lygiai taip pat 
aiškiau bus ir dėl Vyriausybės darbų 
bei reformų iniciatyvos. Iki šiol daž
nai būdavo taip, kad Premjeras bent 
jau žodžiais rodydavo reformų ryžtą, 
tačiau partija parodydavo ortodoksinį 
požiūrį ir Premjerui, siekiančiam 
partijos vadovo posto, nepakakdavo 
ryžto tam partijos pasipriešinimui 
įveikti. Dabar ateina toks metas, kai 
Premjeras turi visus svertus įtikinti 
reformų poreikiu ir savo partiją. 

Šiuo požiūriu ypatingą nerimą 
kelia ligšiolinė socialdemokratų lai
kysena dėl aukštojo mokslo reformos. 
Tai, ką šiuo metu siūlo socialde
mokratų ekspertai ir jiems paklūs-

G. Kirkilas, D. Dovydėnienė i r A. M. Brazauskas LR Seime. www3.lrs.lt 

Be abejo, A. Brazausko atsisvei
kinimas su aktyvia politika yra reikš
mingas Lietuvos istorijoje įvykis. 
Tačiau kaip istorija vertins A. M. 
Brazausko vietą naujųjų laikų Lie
tuvos permainose, dar sunku spėti. 
Daug to, ką šiandien vadiname no
menklatūrinėmis Lietuvos politikos 
tradicijomis, to, nuo ko mes siūlome 
gydyti Lietuvą savo „Rusijos sulaiky
mo strategijoje", yra A. M. Brazausko 
epochos palikimas. Ar G. Kirkilui 
pavyks pasiekti, kad socialdemokratų 
partija taptų tikra europietiška kai
riąja partija, ar pavyks ją išvaduoti iš 
nomenklatūrinių tradicijų tinklo — 
tai bus didžiausias iššūkis naujam 
partijos vadovui. Ir tai bus jo asme
ninės atsakomybės sritis ir iššūkis 
jam. 

Tikras vadovas negali slėptis už 
partijos. Šioje srityje jam būtų ne
sunku įrodyti, kad jis ryžtingai keičia 
partijos nomenklatūrines tradicijas 
— tereikėtų ryžtingai pademons
truoti kitokį požiūrį į parlamentinį 
VSD tyrimą. Kitu atveju, Premjerui 
gali tekti likti paskutiniam iš valsty
bės vadovų, vis dar tariamai nesupra
tusiam, ką atskleidė parlamentinis 
VSD tyrimas. Prezidentas V Adam
kus interviu ryžtingai pareikalavo, 
kad visa „Dujotekanos" istorija būtų 

tantys ministerijos vadovai, jokia 
reforma negalima pavadinti. Eilinį 
kartą yra ruošiamasi skambų „refor
mos" lozungą paprasčiausiai sukom
promituoti. Socialdemokratams ne
reikia nei studentų krepšelio, kuris 
eitų paskui studentą, besirenkantį, 
kur jam studijuoti, nei aukštųjų mo
kyklų tarpusavio konkurencijos, kuri 
skatintų universitetus rūpintis aukš
tesne jų teikiamo išsilavinimo ko
kybe. Vienintelis aiškus dalykas, ką 
siūlo socialdemokratai — tai apriboti 
universitetams teisę imti visą moke
stį už studijas iš neakivaizdininkų ir 
vakarinių studentų. Jeigu būtų įgy
vendinama tai, ką siūlo socialde
mokratai, vienintelis rezultatas, kurį 
pajustų universitetai, būtų tas, kad 
sumažėtų pinigų, kuriais jie gali 
pasinaudoti. G. Kirkilui ateina metas 
parodyti, ar jis pats tiki tokios refor
mos reikalingumu, ar jis tiki tik vie
šaisiais ryšiais, kai reformos turinys 
ir jos įgyvendinimas yra nesvarbu, o 
svarbu tik pasirašyti eilinę partijų 
deklaraciją dėl aukštojo mokslo refor
mos. Kol kas dažnai atrodydavo, kad 
Premjerui labiau rūpėdavo antrasis 
variantas. 

Parengta pagal spaudos konferen-
cijq, įvykusig 2007 m. gegužės 21 d. 
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STASYS GOŠTAUTAS 

APIE „KITĄ" („EL OTRO") 
Miela Dalia, 

Su nepaprastu smalsumu per
skaičiau tavo disertacijos („Facing 
the Other in Lithuanian Prose" /Ki
tas lietuvių prozoje/, Ph.D., Univer-
sity of Illinois at Chicago, 2005) įvadą 
ir turiu pasakyti, kad, apart ilgos pra
džios, kur tau reikėjo pristatyti ter
minus bei sąvokas ir tai, apie ką ra
šysi, tavo darbas skamba gerai. Pačių 
romanų pristatymas patrauklus, da
bar tu mane sugundei paskaityti Ri
čardą Gavelį, kuri pažinojau, ir Aloy
zą Baroną, ir Romualdą Granauską, 
ir Marką Zingerį, kitų nepažįstu. 

Pradžioje mini du mano draugus 
(jau nekalbant apie Violetą Keler
tienę, kodėl Kelertas?): Almį Sama-
lavičių ir Vytautą Rubavičių. Leonido 
Donskio asmeniškai nepažįstu, bet 
esu užtektinai visko apie jį girdėjęs. 
Atsiprašau, tačiau neprisimenu, per 
kokį simpoziumą m a n jį pristatė 
Vytautas Kavolis... 

Dabar mane sudomino tavo stu
dija apie Kitą — lietuvių kalboje 
nelabai įdomus žodis. Ispaniškai „EI 
otro", prancūziškai „L'autre" angliš
kai „The Other" — skamba daug 
geriau. Tai gana originalus priėjimas 
prie romano studijos, kuris pareikala
vo daug įsitempimo, kad nepasidary
tų nuobodus. Sprendžiant iš įvado, 
atrodo, kad tau pavyko. * 

„EI otro" — kas iš tikrųjų yra tas 
kitas? Jis į tave nežiūri, iš tikrųjų — 
jis vengia tavęs, bijo tavo akių. Ar tai 
anoniminis žmogus, kurį sutinki 
traukinyje ar matai gatvėje, kuris 
bijo pažiūrėti į tave, į kitus? Ar kiti 
žiūri į tave ir nori tą tavąjį kitą pa
vogti iš tavęs? Jie net nežino, kad tu 
juos užfiksuoji, t.y. tu juos įdedi be jų 
leidimo į savo rėmus, kur jie virsta 
personažais, tais kitais, pagal tavo 
atrinkimą: žydais, čigonais ar karai
mais... (Nežinau, kaip prie jų pritin
ka lenkai ir rusai.) Jie ne tik kiti, jie 
— kitokie ir jie tai žino ir vengia ta
vęs. .. Ar tai čia tas kitas, ar ne? 

Sunkiau su „savas" terminu. Kas 
yra tas „savas" prieš „kitą"? Neturiu 
tavo skyriaus apie tai, įvade visa tai 
per blanku, bet asmeniškai mane 
daugiau įtikina kito/to paties (to 
pačio) dinamika. Bet tai buvo mano 
laikais, prieš trisdešimt metų ar dau
giau, dabar gal kitaip prie to prieina
ma. 

Mūsų kolonializmas buvo skir
tingas nei anglų ar prancūzų Afrikoje 
ir Azijoje, tad terminas „kolonializ
mas" vartojamas t ruputį perdėta 
(metaforiška) prasme, nes nei pran
cūzai, nei anglai nebuvo tokie žiaurūs 
ir bjaurūs, kaip rusai kolonialistai. 
Tu teisingai pastebi, kad mes porą 
šimtų metų irgi buvom gana sėkmin
gi kolonizatoriai ir ar jie mus prašė 
globos, kaip istorija bando įrodyti, ar 
ne, — nesvarbu, bet buvom žinomi 
kaip tolerantiški ir nuosaikūs val
dovai. 

Rusų kolonizacija buvo žiauri ir 
norėjo viską sunaikinti. Jeigu 25,000 

ar daugiau mūsų profesionalų, inte
lektualų, dailininkų, rašytojų nebūtų 
pabėgę 1944 metais, šiandien Lietuva 
būtų daug skurdesnė ir, galimas daik
tas, kad jos ir visai nebūtų. Žiūrėk, ką 
Stalinas padarė su gudais ir ukrai
niečiais, galima sakyti, išnaikino jų 
elitą ir jie vargais negalais dabar lėtai 
atsigauna. 

Taip pat reikia įsidėmėti, kad 
rusų kolonizacija pakeitė mūsų žmo
gų ir jis pasidarė kitas. Kai eini Kau
no gatve ir sutinki jaunus vyrukus, 
stebi, kaip jie elgiasi, iš karto matai, 
kad tai ne tas jaunimas, kuris išaugo 
per pirmą Nepriklausomybę ir kurį 
pripratome matyti JAV Tai kitas, 
išaugintas rusų kolonializme ir jis 
šiandien sėdi kartu, bet prie atskiro 
stalo, lyg bijodamas išsiduoti, nes ži
no, kad yra kitas, ne tas pats. Pra
rasto identiteto nostalgija, kaip tei
singai sako Donskis, „lietuvių kul
tūr inė nostalgija buvusiai Sovietų 
Sąjungai, dabartinei Rusijai". Ach, 
kaip sunku pabėgti nuo kolonializmo 
spąstų! 

Čia gana svarbu, kad tu vartoji ir 
kaip tai darai, identiteto problemą. 
Kodėl ne tapatybės? Gal ir gerai, man 
asmeniškai tas žodis niekad nepa
tiko. 

Mane domina filosofinė proble
ma, man niežti paimti Unamuno ar 
Ortega ir pažiūrėti, ar jie turi ką 
pasakyti. O gal Sartre? Staiga prisi
miniau, kad Jorge Luis Borges mėgo 
žaisti su kitu ir tuo pačiu („EI otro, ei 
mismo" — vadinosi jo mėgiamiausia 
knyga, išleista 1964 metais). Savo 
autobiografijoje Borges abejojo kuris 
iš jų ją parašė, t.y. ar pats Borges, ar 
tas kitas! Fantastika! Bet aišku, tu tą 
viską žinai, ir aš pats esu nemažai 
rašęs, net lietuvių kalba, apie Borges 
(„Metai", „Baltos lankos", „Met
menys" ir „Kultūros barai"), deja, 
mano biblioteka yra Cape Cod, o aš, 
vargšas, dabar Boston ir negaliu 
prieiti prie milžiniškos savo biblio
tekos, kur Borges ir Cervantes. ir me
nas užima po kambarį. Dabar su
prantu, kodėl turiu dešimties kam
barių namą. Be abejo, Borges yra 
geriausias interpretatorius to kito, 
„ei otro", bet tau teko dirbti su lietu
vių autoriais, ne su Borges. 

Tai matai, tu palietei labai įdo
mią problemą. Nesu ypatingas lietu
viškų romanų mėgėjas, nors, kaip mi
nėjau, daug autorių pažįstu. Pripra
tau prie ispanų literatūros ir mane jie 
traukia daugiau negu, tarkim, N. N., 
kurį antrą kartą skaityti man neliko 
jokio noro. Viena išimtis — tai Jurga 
(Ivanauskaitė), bet čia gal asmeniška 
draugė, tai kažkaip viską jai dovano
ji-

Norėjau tik parašyti trumpą 
sveikinimo ir padėkos laiškutį, o išėjo 
visa skiltis. Aš, kaip ir tavo studi
juotų romanų charakteriai, tave 
pavogsiu ir įdėsiu į savo užrašų 
knygutę, ir kada nors tu ją atrasi ir 
nustebsi, kad tu irgi esi tarp tų kitų, 
apie kuriuos tu rašai. 

P r e n u m e r u o k i m e I r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 

http://www3.lrs.lt
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KNYGOS 
LEMTIES VINGIUOS 

SUTIKTUVĖS 
» 
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Šių metų gegužės 20 d., sekmadienį, Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, įvyko ilgai lauktos Prano Jurkaus knygos „Lemties vingiuose" (Elmhurst, JAV 2007) 
sutiktuvės. 

Renginyje be gausaus žiūrovų būrio dalyvavo ir dukros Inara bei Daina su šeimomis. 
Knygą pristatė prof. Vytautas Černius, keletą pastabų apie knygą tarė dr. Romualdas Po
vilaitis ir, žinoma, pats knygos autorius — Pranas Jurkus, kalbėjo mokslo draugai. Programą 
vedė Leonas Maskaliūnas. 

Meninę programą atliko Praurimė Ragienė, akompanavo Jūratė Lukminienė. 

Na, o ko nepasako žodžiai, užfiksuoja Jono Kuprio fotoaparatas. 

Knygos autorius Pranas Jurkus 

Anūkas Mark Kirsons šmaikštavo, manęs, 
jog senelio knyga bus apie virtuvės pas
laptis. Dr. Romualdas Povilaitis 

Knygos sutiktuvėse dalyvavo gausus būrys žmonių. Priekyje Viktoras ir Regina Kučai. 

Knygą pristatė prof. Vytautas Čer
nius (k.), o popietę vedė Leonas 
Maskaliūnas. 

Lietuviu ro iyto ju draugijos p i rmi 
ninkė Stasė Petersonienė pasveiki- Nuotraukoje iŠ kairės: anūkas Mark Kirsons. dukra Inara Kirsons. dukros Damos vyras Ken Ellerth. anūkė Lija 
no Praną Jurkų Ellerth. dukra Daina Ellerth ir Pranas Jurkus. 



DRAUGAS, 2007 m. gegužės 24 d., ketvirtadienis 

v J— BALETO ŠOKĖJUI JAUNUČIUI PUODŽIŪNUI 82 METAI! 
Balandžio 28 d. Marquette Park gyvenantis Jaunutis Puodžiū

nas gimtadienio proga buvo netikėtai aplankytas ir pasveikintas 
savo draugų ir buvusių mokinių. Prie šio garbingo jubiliejaus prisi
jungė ir lietuviai kaimynai, sugiedodami jam „Ilgiausių metų"! 

rūbai, matyt, scenoje jį labai suža
vėjo. Išgyventi įspūdžiai ir draugiškas 
ryšys su jais galutinai nukreipė jo gy
venimą į baleto meno pasaulį. Jis 
mėgo muziką, jaunystėje mokėsi gro
ti smuiku pas mokytoją Dovydiškį, 
mušamaisiais instrumentais — pas 
Kybartų kapelmeisterį Visockį. Daly
vavo Kybartų miesto orkestre ir grojo 
Jazz" kapeloje. Mėgo sportą, priklau
sė Kybartų „Sveikatos" sporto klubui 
ir žaidė jaunių futbolo komandoje. 

1944 m. artėjant frontui, Jaunu
tis su šeima: mama, broliu ir sesute 
— atsidūrė Vokietijoje. Jam labai 
trūko savo tėvo, kuris be žinios dingo 
Rytuose. Pasibaigus karui, Vokieti
joje mokėsi baleto meno Mattenberg 
baleto studijoje pas Alfonsą Liepinį ir 
Kasselio valstybinėje operos mokyk
loje pas prof. Michutą. Baigęs, šoko 
Kasselio valstybinėje operoje. 

Vakarų Vokietijoje, įsikūrus lie
tuvių baleto grupei „Laisvė", kuriai 
vadovavo A. Liepinis ir Petras Maže
lis, gastroliavo lietuvių telkiniuose 
Vokietijoje ir Austrijoje. Šoko L. Deli-
bes premjeroje „Cappelia". 

1950 m. emigravo į JAV, gyveno 
Cleveland mieste, Ohio valstijoje. Čia 
mokėsi baleto meno „Ballet Russe" 
akademijoje pas prof. Vitolį Fokine, 
su kuriuo daug kartų teko dalyvauti 
Cleveland TV programose. Vėliau su 
baleto partnere Violeta Karosaite 
šoko JAV ir Kanados lietuvių telki
niuose. 

1952 m. apsigyveno Kalifornijoje 

ir ten gilino baleto studijas Holly-
wood „American Academy of Dance"* 

* pas E. Loring, L. Varkas ir M. Pani-
kof. Ten šoko Los Angeles ir San 
Francisco operose, taip pat Holly-
wood „Bowl Dance" ir Las Vegas klu
buose. 

1964 m. atvyko į Čikagą, mokė 
baletą G. G. mokykloje. 1966 m. įkūrė 
savo baleto studiją — mokyklą, kur 
tarp daugelio amerikiečių ją lankė ir 
gausus skaičius lietuvaičių. Besibai
giant mokslo metams, atlikdavo labai 
gražius baleto kūrinius, kuriems mu
ziką su choreografija paruošdavo pats 
maestro Jaunut i s Puodžiūnas. Nuo 
1979—1981 m. dėstė baleto meną Či-
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JAUNUTIS PUODŽIŪNAS 
— baleto artistas, mokytojas, cho
reografas gimė 1925 m. Kybartuose. 
Mokėsi Kybartų pradžios mokykloje. 
Jau ankstyvoje vaikystėje jo mokyto
jai ir vyresnieji pastebėjo gabumus 
vaidybai ir šokiui. Buvo įtrauktas į 
vaikų chorą, vaidinimus ir šokius. 
Tuo metu jo šokti „Draugelių, jūrei
vių ir kazokų" šokiai ilgam laikui 
neišdilo iš jo atminties. 

Kai 1938 metais Kybartų kino 
„Palas" salėje koncertavo Kauno 
Operos baleto šokėjai: T. Babuški-
naitė, Irena Aidrikevičiūtė, Simas 
Vilbasis, dainininkas Antanas Sprin-
dys ir muzikas Stasys Kalvaitis — 
tarp gausios ano meto kybartiečių 
publikos buvo ir Jaunutis . Dekora
cijos, grakštūs judesiai ir spalvingi 

kagos universitete. 
Reikia paminėti, kad jis niekada 

nebuvo abejingas lietuvių kultūri
niams renginiams. Talkino Lietuvių 
operai kaip choreografas ir šokėjas, 
kar tu įtraukdamas ir savo studijos 
mokinius. 

Jo sukurtas šokis ir „Lietuviška 
rapsodija" atliktas su Violeta Karosai
te, ilgai buvo prisimenamas Čikagoje. 

Šiuo metu Jaunutis Puodžiūnas 
gyvena Čikagoje, a ts i t raukęs nuo 
aktyvaus baleto meno, tačiau noriai 
dalinasi savo žiniomis ir patyrimu su 
jaunąja baleto šokėjų karta. 

ERR 

Tą visa turkų inspektoriai iš jo atėmė. Jis ne
turėjo nieko, kas būtų jį užstojęs ar kaip nors gy
nęs, todėl labai skaudžiai išgyveno tų daiktų netek
tį-

Pamatęs jį, barbarų krašte jokios pagalbos ne
turintį, paprašiau savo sargybinius, kad im

tųsi jį ginti. Dėl to atsitiko taip, kad leido man, 
tarsi sau pačiam, tuos daiktus iš turkų išsipirkti. 
Paskui slapta juos grąžinau vyskupui. Už tai jis 
buvo man labai dėkingas ir padovanojo gyvą egip-
tietišką antį su ilgomis kojomis, gražiai žvilgančią 
žaliomis ir mėlynomis plunksnomis. Ją nusivežiau 
į Tripolį. Vyskupas man labai daug papasakojo 
apie Egipto įžymybes ir sukėlė norą jas pamatyti. 

Paskui turkai apžiūrėjo visus mūsų daiktus, 
bet nieko daugiau neradę, kaip tik iš Jeruzalės 
atsivežtus kryžius iš alyvmedžio ir rožančius, leido 
mums daiktus susinešti į laivą. Be jų leidimo, 
krikščionims nieko negalima krauti į laivą. 

Čia dar negalima nepaminėti, kad popiežiai 
šiai Haifos vietai buvo suteikę ypatingą atlaidų 
privilegiją. Mat kuris piligrimas čia bus atplaukęs 
(iš Kipro ir kitų krikščionių gyvenamų vietų 
atplaukia tiesiai, kaip kad ir mes, kaip anksčiau sa
kyta, buvome ketinę daryti), jeigu ir negalėtų toli
mesnių Šventosios Žemės vietų aplankyti, palies
damas krantą, gauna tuos pačius atlaidus, kokie 
paprastai gaunami asmeniškai aplankant tas vie
tas. Tokie atlaidai dėl to suteikti, kad dėl karų, 
arabų plėšikavimo, ligų, neturto daugelis piligrimų 
toliau vykti negali. 

Susikrovus daiktus į karamuzaną, pakilo labai 
smarkus šiaurės vakarų vėjas, kurį italai vadina 
Maestro Tramontana. Todėl laukėme, kad, išplau
kus į jūrą, mūsų neužneštų ant greta Haifos esan
čio kyšulio. Už jo yra Cezarėjos miestas, dažnai 
minimas „Apaštalų darbuose". Tenai šv. Petras 
apkrikštijo šimtininką Kornelijų, ten dažnai atvyk
davo šv. Paulius, ten jis buvo įmestas į kalėjimą, ir 
net, vykdamas į Romą mirti kankinio mirtimi, ten 
sėdo į laivą. 

Pavakariais vėjas aprimo. Mes, krante suk
laupę, sukalbėję Viešpaties maldą ir Angelo pa-

KELIONE Į JERUZALĘ 
M. ic r^^iANAšurrĖys 
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sveikinimą, padėkoję Dievui, kad jis savo neišma
tuojamu gailestingumu leido mums pamatyti šias 
vietas, kur jo šventos kojos vaikščiojo, kai j is vykdė 
mūsų išganymo darbą, ir kad visuose pavojuose 
buvo taip arti mūsų, mus kaip savo akies lėlytę 
saugojo, jog nė vienas plaukas nuo mūsų galvos 
nenukrito. Paskui nusileidus, pabučiavę Šventąją 
Žemę, sėdome į karamuzaną. Dviem mažesniems 
laivams iš uosto ištraukus, vėl teko išmesti inkarus 
dėl tomis dienomis betemstant vis pūtusio vėjo, 
kad mūsų netrenktų į jūroje išsikišusios uolos 
kampą. Apie dvi valandas mus šen ir ten mėtė. Pas
kui papūtė geresnis vėjas, išskleidėme bures ir 
prieš vidurnaktį praplaukėme tą kyšulį. 

Po šio ėmė pūsti mums labai palankus šiaurės 
vakarų vėjas, itališkai vadinamas „Maestro". 

Jam pučiant, naktį praplaukėme Cezarėją, o švin
tant pamatėme Karmelio kyšulį, esantį maždaug 
už dvidešimties mylių nuo Haifos. 

Liepos keturioliktą dieną plaukėme pučiant ne 
tokiam smarkiam, bet mums patogios krypties vė
jui. Pavakariais praplaukėme nutįsusį Sidono 
miestą, o temstant — Tyrą. Šis miestas atrodo kaip 
apvalioje saloje įsikūręs. Anksčiau, kaip rašo Pli-
nijus (5 kn., 19 d.), jis ir buvęs atviroje jūroje per 
septynis šimtus žingsnių nuo kranto. Tik Aleksan
dras Didysis, užkariavęs tą miestą, privertęs akme
nų, sujungė jį su sausuma. Taip rašo Juozapas Fla
vijus („Judėjos senybės", 11 kn., 3 d.). 

Kitą naktį, taip pat patogiam vėjui pučiant, 
mus nunešė už Beiruto, esančio už dešimties mylių 
nuo Tripolio. Papūtus dar stipresniam vėjui, per 
trejetą valandų rytą laimingai atvykome į Sirijos 

Tripolį, praplaukę tas pačias pakrantes Karmelio ir 
Libano kalnų papėdėje, kurias aną karą audros ne
šami, praskriejome per aštuoniolika valandų, 
nuplaukdami šešiasdešimt mylių. Dabar palan
kiam bei ramiam vėjui pučiant, vos per dvi naktis 
ir pusantros dienos šį atstumą nukeliavome. 

Tripolyje radome aną mūsų Venecijos laivą, 
kurį buvome palikę Kipre, ir daug kitų laivų, 

ką tik atplaukusių iš Venecijos. Atvežė man laišką 
iš Lietuvos. Anksčiau būdamas Tripolyje, jau bu
vau su daugeliu susipažinęs, todėl po tokių pavojų 
ir vargo čia tarsi namų ramybę pajutau. Mat kai 
vienuoliktą birželio išvykome iš Tripolio, tai ligi 
pat liepos dvyliktos dienos teko miegoti ant pigaus 
apsiausto, kuris piligrimams ir viršutinį rūbą ats
toja. Tiktai Jeruzalėje vienuoliai mums parūpino 
storesnes pagalves. Piligrimų ir patalas buvo kie
tas, bet šiaip taip pasinaudojome ir tokiu. 

Išlipę į krantą, eidami į miestą, matėme pala
pines pasistačiusį Džaferą pašą. Jam buvo pavesta 
laikinai valdyti Siriją. Vietos papročiu jis gyveno 
palapinėje dėl to, kad dar nebuvo patvirtintas val
dytojo pareigoms. Išvykdamas į Egiptą, palikau jį 
vis dar ten įstrigusį. Turėjo kelis šimtus raitelių, 
kurių didesnė dalis nešiojo ant rankų užsimetę 
panterų kailius. Įėję į miestą, pasukome į veneci-
jiečių pirklių gyvenvietę, arba karvazeriją. Tenai 
pažįstami maloniai mus pasveikino ir priėmė pas 
juos apsistoti. 

Čia įvyko nelaimė, kurią, pamaniau, verta 
aprašyti. Kažkoks kunigas Antonijus Sicilietis iš 
Panormo, kuris sakėsi buvęs Milano diecezijoje vie
nos parapijos klebonu, Venecijos laivu, vadinamu 
falera, atvyko į Tripolį. Apsistojęs, kaip visi piligri
mai, pas pranciškonus, šeštadienio rytą atlaikė Mi
šias, po jų tuojau nuėjo pas vietos gvardijoną ir jam 
pasisakė, kad, laikydamas šv. Mišias, gavęs įkvė
pimą mesti krikščionybę ir priimti mahometonų 
tikėjimą. Gvardijonas apstulbo tai išgirdęs: ėmė 
raginti, kad bijotų Dievo, kurio tarnas esąs ir kuni
gas. Anas išėjęs prie vartų rado vertėją, kurį per 
tarną buvo pasikvietęs dar prieš eidamas prie alto
riaus, ir nuėjo pas kadį. Bus daugiau. 
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„Žalgirio" gerbėjai džiaugiasi pergale Eltos nuotr. 

Kauno „Ža lg i r i s" tapo LKL 
čempionu 

Vilnius, gegužės 22 d. (BNS) — 
Vienuoliktą kartą komandos istorijo
je po dvejų metų pertraukos Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) čempionu tapo 
reguliariojo sezono nugalėtojas Kau
no „Žalgiris", antradienį šeštosiose 
finalo rungtynėse svečiuose 81:77 
įveikęs titulą praradusį Vilniaus 
„Lietuvos rytą" ir laimėjęs seriją iki 
keturių pergalių 4:2. 

Iki šio susitikimo LKL finalo se
rijoje abi komandos laimėjo rungty
nes savo aikštelėje. Kauniečiai laimė
jo pirmąjį (82:68), trečiąjį (78:64) bei 
penktąjį (82:74) mačus, o vilniečiai 
buvo pajėgesni sostinėje antrosiose 
(80:75; po pratęsimo) ir ketvirtosiose 

(73:65) rungtynėse. 
Be čempionų aukso žiedų ir tau

rės, „Žalgiriui" atiteks ir 160,000 litų 
čekis, o „Lietuvos rytas" tenkinsis 
120,000 litų piniginiu prizu. 

Antradienio rungtynėse nugalė
tojams 19 taškų pelnė ir 14 taškų po 
krepšiais atkovojo Lorenas Woodsas, 
14 — Marcelinho Machado, 13 taškų 
ir 12 atkovotų kamuolių Tanoka 
Beardo sąskaitoje. 

11 taškų į vilniečių krepšį įmetė 
Marko Popovičius, 9 — Paulius Jan
kūnas, 8 — DeJuanas Collinsas, 5 — 
Jonas Mačiulis, 2 — Vidas Ginevi-
čius. 

Krintanti dolerio vertė — galvos skausmas... 
Atkelta iš 1 psl . 

Be to, pingant doleriui euro at
žvilgiu, brangsta tarptautiniai skry
džiai bei turizmo malonumai Euro
poje: kelionės autobusais ir trauki
niais, automobilių nuoma, viešbučiai 
ir restoranai. Kai kuriais maršrutais 
bilietai į Europą pabrango po 200 do
lerių per 10 dienų. Visa tai, žinoma, 
išgąsdino amerikiečių turistus. Kai 
kurie tarp JAV turistų populiarūs 
Italijos viešbučiai jau dabar pajuto 
keliautojų iš Amerikos trūkumą. Ita
lų jau nebestebina nuo 90 proc. iki 5 
proc. kritęs amerikiečių turis tų skai
čius Toskanos svečių namuose. 

Tačiau be neigiamų dalykų nu
vertėjantis doleris JAV ekonomikai 
atneša ir vieną teigiamą: mažina pre
kybos deficitą. Sis laikomas vienas di-
džiusių Amerikos ekonomikos prob
lemų. Praėjusį kovą JAV prekybos 
deficitas pasiekė 63.9 mlrd. dolerio. 

Ekonomistai tikisi, kad mažėjanti do
lerio vertė padės susidoroti su šia 
problema. 

Keletas stambių Europos kompa
nijų jau paskelbė norinčios artimiau
siu metu investuoti į JAV rinką, mat 
dėl atpigusio dolerio ši europiečiams 
tapo labiau įkandama. Vokietijos plie
no kompanija ThyssenKrupp jau 
pareiškė investuosianti į gamyklą 
Alabamoje per 4.18 mrd. dolerių. 
Garsi automobilių gamintoja BMW 
Spartanburg, S.C., užuot pagaminusi 
140,000 automobilių per metus 
gamybą žada padidinti iki 200,000. 

Pigesnis doleris neabejotinai 
paskatins priešingą tendenciją — 
amerikiečiams ribojant keliones į Eu
ropą, europiečiai ims vis labiau verž
tis į Ameriką. Tą patį galima pasakyti 
ir apie australus, kuriems smunkan
tis dolerio kursas bent šiek tiek atpi
gins brangius tolimus skrydžius. 

* Antrosiose NBA pirmeny
bių Vakaru konferenc i jos f inalo 
rungtynėse S a n A n t o n i o „Spurs" 
k o m a n d a antradienį namuose 
105:96 nugalėjo Utah „Jazz" krep
šininkus bei pirmauja serijoje iki ke
turių pergalių 2:0. Pirmąsias finalo 
serijos rungtynes savo arenoje 
„Spurs" laimėjo 108:100. Nugalėtojų 
gretose vėl sėkmingiausiai žaidė Ti-
mas Duncanas — 26 taškai, 14 at
kovotų bei 2 perimti kamuoliai, 4 re
zultatyvūs perdavimai ir 5 blokuoti 
varžovų metimai. 

* Baltarusijos sos t inė je vyku
siame tarptaut in iame graikų-ro
mėnų imtynių turnyre olimpi
niam čempionui Olegui Karavaje-
vui paminėti dalyvavo 130 sportinin

kų iš Baltarusijos, Izraelio, Rusijos, 
Ukrainos, Latvijos, Prancūzijos bei 
Lietuvos. Pirmąją vietą svorio kate
gorijoje iki 96 kilogramų užėmė Min
daugas Ežerskis, visas turnyro kovas 
laimėjęs įtikinamai. Finalinėje imtyje 
su olimpinių žaidynių prizininku Via
česlavu Makarenka iš Baltarusijos M. 
Ežerskis stipriu sugriebimu „užmig
dė" varžovą, vėliau paleido baltarusį 
iš savo geležinių gniaužtų, o po kelių 
minučių pergalingai užbaigė kovą 
ant imtynių kilimo. 

* 23-čią kartą Prancūzijoje 
vykstančių daugiadienių „Tour 
de T Audė" dviratininkių lenkty
n ių ketvirtajame etape dešimtąją 
vietą užėmė Lietuvos rinktinės narė 
Daiva Tušlaitė. 

Žydai reikalauja grąžinti 
buvusių kapinių teritoriją 

Vilnius, gegužės 23 d. (BNS) — 
Užsienio žydų organizacijos kritikuo
ja besitęsiančias statybas Vilniuje 
Šnipiškių mikrorajone, kur, kaip spė
jama, anksčiau buvo žydų kapinės, ir 
reikalauja grąžinti nuosavybės teises 
į šį žemės plotą. 

Lietuvos ambasadai Washington, 
DC, antradienį atsiųstame rašte rabi
nas Lazaras Sternas iš nevyriausy
binės JAV žydų organizacijos „Asrah 
Kadisha" ir Bernardas Fryshmanas 
iš tarptautinės Akademikų konferen
cijos už žydų kapinių išsaugojimą tei
gia, jog iki 1940 m. kapinių teritorija 
nuosavybės teise priklausė žydų ben
druomenei ir reikalauja ją grąžinti. 

Anot žydų kreipimosi, 1940 m. 
kapinių kontrolė perėjo nacių žinion, 
po Antrojo pasaulinio karo tapo so
vietinės valdžios nuosavybe, o at
kūrus Lietuvos nepriklausomybę, te
ritoriją valdė Lietuvos valstybė. 

Kreipimesi pabrėžiama, kad visi 
šie pasikeitimai neturi jokios teisinės 
reikšmės, todėl nuosavybės teisės į 
buvusias kapines tebepriklauso žydų 
bendruomenei. 

„Kadangi nebuvo legalaus teisi
nio nuosavybės teisių perdavimo, Lie
tuvos vyriausybė geriausiu atveju yra 
tik turto patikėtinė. Kapinės niekada 
nepriklausė naciams, komunistams 
ar lietuviams", — rašte aiškina L. 
Sternas. 

Kreipimosi autoriai pabrėžia, jog 
„buvusios kapinės turi būti nedel

siant grąžintos", o „faktas, kad toje 
vietoje vyksta statybos, neabejotinai, 
patvirtina nacių veiksmus". 

Tuo tarpu Lietuvos žydų ben
druomenė nekelia griežto reikalavi
mo dėl teritorijos, kurioje, kaip ma
noma, anksčiau buvo žydų kapinės, 
grąžinimo. 

Anot Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininko Simono Alperavi-
čiaus, reikia sulaukti aiškios specia
listų nuomonės, ar iš tiesų žydų kapi
nės buvo įsikūrusios būtent šioje teri
torijoje. 

Komercinį pastatą Neries kranti
nėje statantys verslininkai teigia, kad 
pastatas dygsta ne buvusių žydų ka
pinių teritorijoje. 

Premjero potvarkiu sudaryta, žy
dų kapinių klausimą sprendžianti 
Lietuvos tarpžinybinė darbo grupė 
jau domisi teisinėmis galimybėmis 
stabdyti galimai ant žydų kaulų dygs
tančių pastatų statybas. 

Nutraukti statybų darbus reko
mendavo Vilniuje praėjusią savaitę 
posėdžiavusi tarptaut inė ekspertų 
grupė. Mokslinės archeologijos ko
misijos specialistai, Žydų kapinių Eu
ropoje išsaugojimo komiteto atstovai 
ir kiti specialistai ir JAy Izraelio bei 
Lietuvos nustatė, kad „statybvietė, 
esanti teritorijoje į šiaurės rytus nuo 
Olimpiečių ir Rinktinės gatvių sank
ryžos, beveik neabejotinai iš dalies 
patenka į kapinių teritoriją". 

Vis labiau t rūksta vairuotojų 
Vilnius, gegužės 23 d. (BNS) — 

Sparčiai didėjant Lietuvos sunkveži
mių ir vilkikų parkui maždaug 60 
proc. šalies transporto bendrovių su
siduria su vairuotojų trūkumu, teigia 
Lietuvos nacionalinė vežėjų automo
biliais asociacija „Linava". 

„Linavos" prezidentas Algiman
tas Kondrusevičius praėjusią savaitę 
vykusiame asociacijos kongrese sakė, 
kad 2005 metais vienoje transporto 
įmonėje vidutiniškai trūko 2,4 vai
ruotojo, o pernai šis rodiklis padidėjo 
iki 4,5 vairuotojo. 

2006 metais Lietuvoje buvo nau
jai įregistruota daugiau kaip 18,000 
sunkvežimių ir vilkikų, o vairuotojų, 
išlaikiusių egzaminus pagal CE kate
goriją, skaičius sudarė tik 2,700. 

Anto A. Kondrusevičiaus, toks di
džiulis atotrūkis tarp naujai regis

truojamų vilkikų augimo ir naujai pa
rengiamų vairuotojų bus deficitinis ir 
ateityje, jeigu nebus imtasi veiksmų 
šiai problemai spręsti. 

„Linavos" kongrese taip pat teig
ta, kad Vyriausybė turi imtis aktyves
nių veiksmų logistikos paslaugų rin
kos plėtrai skatinti — būtina kuo 
skubiau parengti logistikos centrų— 
platformų išdėstymo planą bei valdy
mo modelį, nes delsiant tai padaryti 
bus pralaimėta konkurencinė kova 
pritraukiant krovinių srautus. 

Vien verslo struktūros nėra pajė
gios išspręsti šių problemų, todėl pri
vataus ir valstybinio sektoriaus kons
truktyvus bendradarbiavimas bei so
cialinė partnerystė išlieka svarbiu 
faktoriumi siekiant šalies gerovės, 
teigė „Linavos" atstovai. 

Tarp Everesto užkariautojų 
dar du lietuviai 

Vilnius, gegužės 23 d. (BNS) — 
Į aukščiausią pasaulio viršukalnę — 
Himalajuose stūksantį Everestą 
(Džomolungmą) įkopusių alpinistų 
sąrašus papildė dar dvi lietuviškos 
pavardės. 

Kaip pranešė keliautojų paramos 
fondas „Baltų žygiai", pirmadienį 
Everesto aukštumas įveikė lietuvis 
Darius Vaičiulis. Jis kopė kartu su 
keturiais ekspedicijos nariais, dviem 
grupės gidais ir mažiausiai 6 šerpais 
— vietiniais nešikais. 

Gegužės viduryje aukščiausią 
pasaulio viršukalnę užkariavo lietu
vis Aldas Baltutis, kopęs kartu su 
ekspedicija „SummitClimb Tibet 
Everest 2007". 

Pirmasis iš lietuvių 8,848 metrų 
aukštyje stūksančią Everesto kalno 

Everesto viršukalnė. 

viršūnę 1993 metais pasiekė ir 
Lietuvos trispalvę iškėlė alpinistas 
Vladas Vitkauskas. 



DRAUGAS, 2007 m. gegužės 24 d., ketvirtadienis 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

R. Prodi ragina išlaikyti 
Europos Konstitucijos esmę 

Romano Prodi. 

Strasbūras , gegužės 23 d. 
(„Reuters'VBNS) — Kalbėdamas Eu
ropos Parlamente Strasbūre, Italijos 
ministras pirmininkas Romano Prodi 
paragino dar šiemet apsispręsti dėl 
naujos ES sutarties išlaikant esamo 
Konstitucijos projekto esmę. Kita 
vertus, R. Prodi nuomone, šalys ga
lėtų ją įgyvendinti skirtingais grei
čiais. 

Po to, kai ES Konstitucijos pro
jektą referendumais a tmetė Prancū
zijos ir Nyderlandų piliečiai, buvo pa
skelbtas apmąstymų apie Europos 
ateitį laikotarpis. Ta proga Europos 
Parlamento plenarinėje sesijoje regu
liariai rengiami debatai šia tema, da
lyvaujant ES šalių vyriausybių vado
vams. Antradienį Parlamente svečia
vosi Italijos ministras pirmininkas R. 
Prodi. 

Pr i s ta tydamas prelegentą, E P 
pirmininkas Hansas-Gertas Potterin-
gas pažymėjo, jog būdamas Europos 
Komisijos pirmininkas R. Prodi iš es
mės prisidėjo prie bendros Europos 
kūrimo. „Europos Parlamentas vie
nareikšmiškai remia Europos Kons
titucinę sutartį", - pridūrė Parla
mento pirmininkas, pr iminęs, jog 

JAV prezidentas laimėjo mūšį 
karinių veiksmų Irake finansavimo 

AP nuotr. 

dauguma ES šalių ją jau ratifikavo. 
Kita vertus, pasak H.-G. Potteringas, 
nebūtų teisinga užmiršti Prancūzijos 
ir Nyderlandų piliečių valią, išreikštą 
referendumuose. 

Savo kalboje R. Prodi priminė 
planus apie šiemet ketinamą surengti 
tarpvyriausybinę konferenciją, kuri 
„iki galo įvykdytų užduotis, iškeltas 
šių metų kovo 25 d. Berlyne". „Euro
pa negali pasiekti ambicingų rezulta
tų be lygiai tokių pat ambicingų re
formų", - teigė R. Prodi. Anot parla
mento svečio, svarbu atsižvelgti į ki
taip mąstančių motyvus, tačiau „tie 
kiti" turėtų atsižvelgti į daugumos 
norus - siekti glaudesnės integracijos 
ir stipresnės ES. „Per pastaruosius 
dvejus metus buvo klausomasi beveik 
vien euroskeptikų balso. Metas išk
lausyti tų, kurie ratifikavo 2004 m. 
sutartį", - sakė prelegentas ir pri
dūrė: „2009 metais Europos rinkėjai 
turės žinoti, dėl kokio demokratinio 
modelio jie turės pareikšti savo nuo
monę: koks bus Europos Parlamento 
vaidmuo ir uždaviniai, ar bus stabilus 
pirmininkavimas, kaip bus formuoja
ma (Europos) Komisija". 

Washington, DC, gegužės 23 d. 
(„Reuters'VBNS) — JAV prezidentas 
George'as W. Bushas laimėjo mūšį dėl 
beveik 100 mlrd. dolerių kariniams 
veiksmams Irake finansuoti — de
mokratų vadovai Kongrese antradie
nį kuriam laikui nut raukė pastangas 
išvesti JAV pajėgas iš Irako, bet ža
dėjo liepos mėnesį vėl to siekti. 

Pranešama, kad vietoje JAV pa
jėgų išvedimo grafiko nustatymo de
mokratų dominuojamas Kongresas ir 
Baltieji rūmai pirmą karą susitarė 
įtraukti sąlygas, kuriomis Bagdadas 
spaudžiamas daryti didesnę pažangą 
slopinant smurtą. 

Jei tos pažangos nebus, Bag
dadas gali prarasti maždaug 1,3 mlrd. 
dolerių, kuriuos JAV skiria kaip pa
galbą šaliai atstatyti. Tačiau G. W. 
Bushas dar gali atsisakyti šios sąly
gos. 

Kongresas nori iki šios savaitės 
pabaigos suteikti tuos 100 milijardų 
karams Irake ir Afganistane finan

suoti iki šių biudžetinių metų pabai
gos rugsėjo 30-ąją. 

Atstovų Rūmų pirmininkė, Cali-
fornia valstijai atstovaujanti demok
ratė Nancy Pelosi sakė, kad „tikriau
siai nebalsuos už tai, kas neturi 
išvedimo grafiko". 

Tačiau šiai priemonei per šią sa
vaitę planuojamą balsavimą tikriau
siai pritars pakankamai respublikonų 
ir kai kurie demokratai. 

Atstovų Rūmų Lėšų skirstymo 
komiteto pirmininkas Davidas Obey 
iš Wisconsin sakė, kad demokratai 
kovą dėl karių išvedimo susies su kitu 
įstatymo projektu. 

Pasak jo, „praktinis rezultatas ... 
bus tas, kad debatai dėl Irako karo" 
bus perkelti į 2008 finansinių metų 
įstatymo projektus dėl išlaidų, kurie 
Kongrese bus pradėti svarstyti liepos 
mėnesį. 

Irake karas jau pareikalavo 3,426 
JAV karių gyvybių, o dar daugiau 
kaip 34,000 karių buvo sužeisti. 

EUROPA 

VIENA 
Rusijos prezidentas Vladimiras 

Putinas trečiadienį atvyko į Austriją 
— tai pirmoji jo kelionė į užsienį po 
nesėkmingo Rusijos ir Europos Są
jungos (ES) viršūnių susitikimo. V 
Putinas į Austriją atvyko pirmiausia 
stiprinti prekybinių ryšių su šia vals
tybe, kuri dažnai laikoma ekonomine 
sąsaja tarp Rytų ir Vakarų. Su prezi
dentu atskrido verslo vadovų, kurie 

! susitiks su austrų kompanijų prezi
dentais. Tikimasi, kad bus pasirašyta 
maždaug 20 sutarčių, daugiausia 
energetikos ir automobilių pramonės 
srityse. Tačiau V Putinas gali susi
durti su kritika dėl padėties Rusijoje 
žmogaus teisių klausimu, kai susitiks 
su Austrijos prezidentu Heinzu Fi-
scheriu ir kancleriu Alfredu Gusen-
baueriu. 

ANKARA 
Galingą sprogimą Turkijos sos

tinėje Ankaroje, per kurį žuvo šeši 
žmonės ir dar šimtas buvo sužeisti, 
įvykdė, kaip įtariama, savižudis 
sprogdintojas, priklausantis separa
tistinei kurdų sukilėlių grupuotei, 
trečiadienį teigė gubernatorius Ke-
malas Onalas. Policija sprogimo vie
toje aptiko kūno dalių, priklausančių 
anksčiau teistam 28 metų vyrui, ku
rio nėra tarp šešių žmonių, žuvusių 
per antradienio sprogimą, sakė K. 
Onalas. 

VARŠUVA 
Lenkijos kariuomenė atsisako 

šimtų tūkstančių šauktinių karių — 
nuo birželio kareivinėse nebepasi
rodys nė vienas tik pradinį išsilavini
mą turintis jaunuolis, o aukštųjų mo
kyklų absolventus pakeis gimnazijų 
ir vidurinių mokyklų abiturientai. 
Tokį sprendimą priėmė Lenkijos gy
nybos ministerija. Kaip rašo dienraš
tis „Dziennik", kariuomenei neberei
kia ne tik mažaraščių, bet ir dešimčių 
tūkstančių šių metų aukštųjų mo
kyklų absolventų. Pastarieji au
tomatiškai taps rezervininkais. Kaip 
aiškino Generalinio štabo atstovas 
pulkininkas Wojciechas Ozga, nori

ma, kad aukštąjį išsilavinimą turin
tys jaunuoliai galėtų ramiai planuoti 
savo ateitį. 

OSLAS 
Per sprogimą netoli kariškių 

bazės Afganistano šiaurės vakaruose 
trečiadienį žuvo vienas suomių karys 
ir buvo sužeisti du norvegų kariai, 
pranešė Norvegijos ginkluotųjų pa
jėgų atstovas. Pulkininkas leitenan
tas Jonas Inge Oeglaendas paneigė 
afganų policijos pranešimą, kad per 
sprogimą žuvo norvegų karys. Vienas 
afganų žvalgybos pareigūnas sakė, 
kad prie bazės Meimanės mieste ga
lėjo būti susprogdinta nuotolinio val
dymo bomba. 

BELGRADAS 
Belgrado teismas trečiadienį pri

pažino dviejų buvusių Serbijos spe
cialiųjų policijos pajėgų narių kaltę 
dėl premjero Zorano Džindžičiaus 
nužudymo prieš ketverius metus. 
Buvęs sukarinto specialiųjų operaci
jų dalinio „Raudonosios beretės" va
das Miloradas Ulemekas, kuris savo 
pravardę Legija („Legionas") gavo 
dėl to, kad 9-ajame dešimtmetyje tar
navo prancūzų užsieniečių legione, ir 
jo pavaduotojas Zvezdanas Jovanovi-
čius susimokė su 10-čia kitų specia
liosios policijos'narių ir nusikaltėlių 
pasaulio atstovų 2003 metų kovo 12 
dieną Belgrade nušauti premjerą. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Į Persijos įlanką trečiadienį 

įplaukė devyni JAV kariniai laivai su 
17,000 karių, prie Irano pakrantės 
demonstruodami savo jėgą, tuo tarpu 
karinio jūrų laivyno pareigūnai tei
gia, kad tai yra didžiausias laivų susi
būrimas dienos metu nuo pat Irako 
karo pradžios 2003 metais. JAV ka
rinio jūrų laivyno pareigūnai nurodė, 
kad Iranas nebuvo informuotas apie 
planus Hormuzo sąsiauryje. 

PfflLADELPHIA 
Pennsylvania valstijoje viena 

moteris antradienį buvo nuteista ka
lėti už bandymą iš nėščios kaimynės 
pilvo išpjauti vaisių. 40 metų Peggy 
Jo Conner vasario mėnesį padarė 
kaltės pripažinimo pareiškimą dėl 
bandymo nužudyti, pagrobimo ir dar 
negimusio vaiko užpuolimo 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorpxom 

Ocea 
- ^ Kroviniu gabenimas 

j « r 1.>jv>. i k iv j i visas oasaulto šalis. 

Krov;niu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. r\ \ 

Auto 
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AlrFretįm 
Autorrob'l'u orVimas be* 
siuntimas i vtsas pasaulio šaits 

Krovimu pervedimas 
visoje Ameboje. 

Small Packages 
Smulkiu siuntimu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukra:r»oje. 

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

http://www.atlanticexpresscorpxom
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
MADISON, Wl 

APIE SIAUBINGAS 
LIETUVIŲ DŽIUNGLES 
Kasmet pavasariop Madison/Vil-

nius Sister Cities, Inc., (MVSC) orga
nizacija surengia iškilmingą metinę 
vakarienę su gera paskaita. Ankstes
niais metais tokia vakarienė būdavo 
rengiama apie birželio pradžią, šie
met — kovo 30 d., penktadienį. Į Wis-
consin universiteto Memorial Union 
(ant gražaus Mendetos ežero kranto) 
„baroniško" stiliaus salę — Tripp 
Commons — susirinko būrys nuola
tinių lankytojų ir svečių. Erdvioje, 
elegantiškoje, medžiu išpuoštoje salė
je, su Įmantriais stilingais didžiuliais 
sietynais stalai buvo papuošti tris
palvėmis gėlėmis. Vakarienė buvo 
puikiai pritaikyta ne vien mėsos mė
gėjams, bet ir vegetarams. 

riai — prof. dr. Alfred Erich Senn ir 
Mary Wasilewski. 

MVSC pirm. D. Žemliauskaitė-
Juozevičienė pristatė publikai pag
rindinį paskaitininką prof. dr. 
Giedrių Subačių, atvykusį iš Čikagos. 
G. Subačius, Illinois universiteto -Či
kagoje Slavų ir Baltų kalbų ir lite
ratūrų katedros profesorius, tiesiog 
užbūrė klausytojus savo įdomia, gyva 
paskaita - „Upton Sinclair lietuvių 
džiunglės", paremta jo paties išleista 
knyga „Upton Sinclair: 'The Lit-
huanian Jungle' " (Amsterdam, New 
York, NY, 2006 m.; spausdinta Olan
dijoje). 

* * * 

Pranešėjas prof. Giedrius Subačius. 

MVSC pirm. Daina Zemliaus-
kaitė-Juozevičienė, pasveikinusi sve
čius, pateikė išsamią organizacijos 
metinę veiklos apyskaitą: tautinių 
šokių grupės „Žaibas" rėmimas; kas
metinė šalpos parama Vilniui (per 
„Saulutės" ir „Vaiko vartai į mokslą" 
organizacijas); knygų siuntimas į 
Vilniaus Kalvarijos biblioteką (kny
gos surinktos draugų amerikiečių 
Madison viešojoje bibliotekoje, kurios 
atstovė buvo vakarienėje ir apdova
nota padėkos žymeniu); naujo tin-
klalapio internete sukūrimas, Pa
saulio pienininkystės parodos Lie
tuvoje rėmimas; žurnalo „Lithuanian 
Heritage" Madison viešajai bibliote
kai prenumeratos finansavimas, Tau
todailės parodos Madison surengimas 
bei kt. 

Iš MVSC direktorių tarybos atsi
statydinus prof. Dean Bowles ir Ernie 
Cooney, buvo išrinkti nauji direkto-

Savo legendiniame romane „The 
Jungle" (1905 ir 1906 m.) Upton 
Sinclair įtraukė nemažą skaičių lietu
viškų žodžių, posakių bei pavardžių. 
Sinclair tarsi atrado nepaprastą 
lietuvių kalbos grožį ir ištyrė su aiš
kiai regimu malonumu. Jis net prisi
pažino dainavęs lietuviškai. Jeigu 
pasižvalgytume ieškodami „lietuvių 
kalbininko", dirbančio ir tyrinėjančio 
Čikagoje „Back of the Yards" apy
linkėje", ten rastume Upton Sinclair! 

Subačiaus knyga aprašo Sinclair 
romane sukurtus lietuviškus charak
terius, pagrindinę romano idėją, jo 
šaltinius ir darbo metodus. Kai kurie 
asmenys — paimti iš tikro gyvenimo, 
tai lietuviškų vardų bei pavardžių 
donorai. Svarbiausiųjų romano „The 
Jungle" veikėjų prototipai gyvenime 
buvo susekti ir išvardyti knygoje. 
Tam tikros smulkmenos, minimos 
Sinclair romane, buvo irgi atsektos, 
pvz., Jurgio ir Onos lietuviškos vestu
vės smuklėje ir net tos smuklės sa
vininkas. Tačiau „The Jungle" po
veikis visuomenei buvo kur kas svar
besnis. Vos po kelių mėnesių, po ro
mano išleidimo, visuomenė pareika
lavo pakeitimų mėsos pramonėje. 
Prezidentas Theodore Roosevelt pa-
sišlykštėjo, perskaitęs išankstinį eg
zempliorių apie kraupias higienos 
sąlygas skerdyklose. Jis įsakė Kon
gresui išleisti įstatymą, kuriuo būtų 
įkurta „Food and Drug Administra-
tion", ir pirmą kartą istorijoje įsteig
tos federalinio mėsos patikrinimo 
normos. 

„The Jungle" — Jurgio Rud-
kaus, lietuvio imigranto, dirbančio 
Packingtown, gyvenimo pasakojimas. 
Jurgis mato, kaip jo „Amerikos sva
jonė" — padorus gyvenimas — pa-

lš kairės j dešinę: prof. Giedrius Subačius, Gailutė Palionienė ir Jonas Juo-
zevičius. 

virsta košmaru. Jo darbas, velkant 
sunkias skerdienas galvijų garduose, 
paverčia jį išsekusiu ir nepajėgiančiu 
išlaikyti savo šeimos. J is netenka 
darbo, kai įtūžęs sumuša savo „bo
są", netikėtai sužinojęs, jog tas neva
lyvas storžievis suviliojo jo žmoną. 
Paskui netenka žmonos, nukankintos 
ligos, ir sūnaus, kuris nuskęsta. 

Tačiau Jurgis atgimsta, prisi
jungęs prie socialistų judėjimo, o pati 
knyga pasibaigia socialistų oratoriui 
šaukiant: Organizuokimės! Orga-
nizuokimės! Organizuokimės! Čikaga 
bus mūsų! 

Tai buvo jaudinanti, melodrami-
nė medžiaga, vis dėlto net 5 leidėjai 
nusprendė, jog romanas politiškai 
per „karštas" ir jį atmetė. Toliau Sin
clair nepasidavė — užsispyrė ir 
laimėjo: „Doubleday" išleido jo ro
maną „The Jungle" 1906 m. vasarį. 

„The Jungle" dėl visų pasibjau
rėjimo vertų smulkmenų (pavyzdžiui, 
į mėsos malimo mašiną, gaminant 
dešras, sušluodavo mėsą su negyva 
žiurke ir kt. panašios šlykščios sce
nos) greitai buvo paskelbta revoliu-
ciškiausia XX šimtmečio beletristika. 

Londone būsimasis ministras pirmi
ninkas Winston Churchill pasakė, jog 
knyga „persmeigia storiausią kau
kolę bei kiečiausią širdį!" 

Tačiau politikai atmetė antikapi-
talistinę knygos pusę, visą savo dė
mesį sutelkdami į 8 puslapiuose ap
rašomą pasišlykštėjimą keliantį mė
sos apdirbimo lygį. 

* * * 
Tarp vakarienės svečių buvo iš 

Reedsburg, WI, atvykęs dr. Albertas 
Petrulis su žmona Joan ir sūnumi 
arch. David. Jis vaikystę praleido Či
kagoje, romane aprašomoje apylin
kėje, priklausė lietuviškai parapijai, 
lankė liet. prad. mokyklą, davė ke
letą istorinių nuotraukų dr. G. Su
bačiaus knygai. Daugelis klausytojų 
įsigijo G. Subačiaus knygą su auto
grafu. Dar ilgokai susirinkusieji dis
kutavo, dalijosi neeilinės įdomios 
paskaitos įspūdžiais... O MVSC direk
torių taryba liko dėkinga vicepirm. 
dr. Gediminui Vidugiriui už dr. G. Su
bačiaus globojimą, kuriam jis kitą 
dieną aprodė Madison miesto ir apy
linkių įdomybes. 

3. L. o. 

Iš kairės į dešine: David Etzvviler. John Swiss!er. Daina Penkiunas. Jolanta 
Vidugir ienė. Mary Wasilewski. Gedimino Vidugirio nuotraukos 
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Centre — Gailutė Palionienė ir Jonas Juozevičius. 
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Tel. 773-294-7148 arba 
773 383 2862 
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INSURANCE 
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Agentas Frank Zapolis 
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kalba lietuviškai. 
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ADVOKATO DANO LAPKAUS KONTORA 

www.iapkusLaw.cam 
Willow Springs, IL 
Tel. 708-839-1556 

KAIP ELGTIS PATEKUS Į AUTOAVARIJĄ 
Užsisvajojote, užsnūdote, užsi

kalbėjote telefonu - ir bum! Jei turite 
jėgų, pradėkite galvoti apie tris da
lykus: (a) kriminalinę atsakomybę už 
eismo taisyklių pažeidimą; (b) civili
nę atsakomybę už žalą; (c) sveikatos 
ir automobilio pataisymą. 

Jei avarija nerimta - apsikeiskite 
su kitu vairuotoju asmenine bei drau
dimo informacija - ir sudie. Apie ne
rimtą įvykį galite pranešti policijai 
grįžę namo. 

Jei avarija rimtesnė - iškvieskite 
policiją. Nesvarbu, ar susidūrėte su 
„Mercedes Benz", stulpu ar krūmu. 
Nepranešus policijai apie įvykį per 
valandą, greičiausiai būsite patraukti 
kriminalinėn atsakomybėn. Nepabė
kite iš įvykio vietos, palikę savo auto
mobilį. Tai - nusikaltimas. Jei ava
rijos padariniai yra didesni nei 
1,000.00 dol., jūsų vairuotojo pažy
mėjimas gali būti „suspenduotas" 
pusmečiui. Jei turite CDL (sunkve
žimio vairuotojo pažymėjimą) ir pa
bėgote iš autoavarijos vietos, jūs ga
lite būti metams laiko „diskvalifi
kuotas" vairuoti sunkvežimį. 

Jei turite jėgų, paprašykite liudi
ninkų vardų, adresų ir telefonų. 

Atvykus policijai, jūsų drau
giškas pokalbis su pareigūnais gali 
būti vėliau panaudotas teisme prieš 
jus. Net jei jūsų kaltė atrodo aiški, 
verčiau kukliai patylėti. Jei tikrai pri
sidirbote, policininkai paaiškins, jog 

turite teisę nieko nekalbėti ir pa
sikviesti advokatą. Priimkite šį pa
siūlymą! Nuovadoje dažnai jus para
gins: „na, kam tie formalumai, pasa
kyk, kaip ten buvo ir einam namo". 
Geriausia sakyti, jog mėgstate forma
lumus ir norite elgtis pagal įstatymą. 

Praneškite savo draudimo kom
panijai apie įvykį. Dauguma drau
dikų yra nustatę gana trumpą perio
dą šiam pranešimui. Pavėlavus, jie 
teisėtai atsisakys padengti nuosto
lius. 

Jei avarija įvyko, nes jūs pažei
dėte kelių eismo taisykles, gausite 
kvietimą į teismą. Jus pripažinus kal
tu, gausite baudą, turėsite sumokėti 
teismo mokestį, priklausomai nuo 
aplinkybių, gali būti „suspenduotos" 
ar ilgam atimtos jūsų vairavimo 
teisės. Pradžiuginsite ir savo drau
dėjus: jie turės pasiteisinimą gerokai 
kilstelti draudimo kainą. Siame teis
me nebus nagrinėjami jūsų padarytos 
žalos kitam vairuotojui ar tur tu i 
klausimai. 

Draudimo kompanijos tarpusa
vyje susitvarkys turto ir gydymo iš
laidų reikalus. Jei buvote kaltas ir 
draudimo neturite arba esate apsi
draudęs nepakankamai sumai, grei
čiausiai būsite paduotas į teismą at
lyginti nukentėjusiojo patirtus nuos
tolius. *• 

Jei turite klausimų - suteikiu ne
mokamą asmeninę konsultaciją. 

SUN CITY, AZ 

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 
Šių metų kovo 11d. JAV Lietuvių 

Bendruomenės Arizona skyrius su
ruošė tradicini Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą, gražiai sutapusį 
su Nepriklausomybės atkūrimo die
na. Šv. Elizabeth Seton bažnyčios 
salėje po Mišių susirinko daugiau nei 
šimtas gerai nusiteikusių lietuvių su 
svečiais. Pirmą kartą čia veikė net dvi 
menininkų parodos, kurioje svečias iš 
Los Angeles, keramikas Kęstas Mikė
nas, eksponavo savo įvairiaspalves 
vazas. Besidomintiems pasakojo apie 
jo pamėgtą technologiją ir laukimo 
procesą, kai po išdegimo laukia Įvai
rūs netikėtumai. Linkime jam toli
mesnių ieškojimų ir džiaugsmo kūry

boje. Nenuilstanti vietinė tautodai
lininkė Milda Kvedarienė taip pat 
rodė savo gražius meno kūrinius, 
tarp jų juostas ir gintaro papuošalus. 
Visiems labai patiko meno darbai, ne 
viena šeima nusipirko menininkų 
elegantiškus darbus. 

Salėje prie baltomis staltiesėmis 
ir gėlėmis padengtų stalų buvo pa
tiekti pietūs. Pagrindinis patiekalas 
šį kartą buvo tikri lietuviški cepeli
nai. Prie jų — vadovaujant Daliai Mo
tiejūnienei, dirbo darbštus būrelis: 
Gražina Karsienė, Audra Motiejūnas, 
Rūta Motiejūnas, Nijolė Motiejū
nienė, Gailė ir Jason Rainės bei kiti. 
Audra Motiejūnas iškepė net tris Na-

Stuburo ir skausmo ligos | Į Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
THW DALIAS PRUNSK1S, MD 

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 

Eik C r a v e 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 
6918 W. Archer Ave. St 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

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 sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Programos dalyviai: Mark Shoban su vaikučiais dega atminimo žvakutes. 

Po minėjimo smagiai nusiteikę (iš k. | d.): Ginta Martinaityte (lituanistinės 
mokyklos mokytoja) su mokine. Šio straipsnio autorius Zenonas Misius ir 
dr. Audronė Damašienė. 

poleono tortus. Visi dalyviai džiau
gėsi skaniais pietumis. 

Prieš valgio palaiminimą parapi
jos klebonas Fr. Frank Bartel pakvie
tė visus tyla prisiminti Amžinybėn 
prieš metus iškeliavusi mūsų myli
mą, Arizona lietuvių dvasinį vadą, 
arkivyskupą Paulių Marcinkų. 

Po pietų Arizona apylinkės pir
mininkas Algis Karsas minėjimą pra
dėjo Amerikos ir Lietuvos himnais 
bei pasveikinimu. Po to, valdybos na
rė Onutė Damaitė-Fielding kalbėjo 
apie Nepriklausomybės tęstinumą ir 
mūsų atsakomybę perduoti jaunimui 
atmintį tų, kurie nepagailėjo savo gy
vybių kovose. Jai pačiai tai labai as
meniška ir graudu, prisiminus jos 
dėdę, Sibiro kankinį, kunigą Joną 
Damijonaitį. Dalyviai sustojo tyla pa
gerbti Nepriklausomybės pasiekimo 
ir išlaikymo aukų. 

Mark Shoban perskaitė Arizona 
gubernatorės proklamaciją ir JAV LB 
rezoliuciją. Prof. Stasys Vanagūnas 
kalbėjo apie Lietuvių fondą ir pakvie

tė būti jo nariais. 
Pagrindinę kalbą pasakė daktarė 

Audronė Zlotkevičiūtė-Damašienė, 
neseniai su vyru Juozu persikėlusi į 
Arizoną. Dr. Damasienė, dirbusi Kė
dainių centrinės ligoninės kardio
loginio skyriaus vedėja, sakė, kad 
šiuo metu mums neskauda širdies dėl 
Tėvynės Lietuvos — gyvenimas ten 
krypsta gera linkme. Lietuvoje daug 
žmonių nuoširdžiai ir rimtai vertina 
Amerikos vyriausybės ir išeivijos lie
tuvių indėlį, atkuriant Nepriklau
somybę. Daktarė perskaitė savo 
draugo, Kauno Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčios klebono mons. Vytauto 
Grigaravičiaus gerumo kupinus 
sveikinimus. 

Toliau vyko meninė programa, 
sukurta dr. Audronės Damašienės. 
Šauniai pasipuošę tautiniais rūbais 
eilėraščius deklamavo: Viktorija, Sa
lomėja ir Onutė Shoban su tėveliu, 
Mark Shoban, taip pat Tristan Rai
nės ir Lukas Žygas. 

Zenonas Misius 

http://www.iapkusLaw.cam
http://www.illinoispain.com
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ALGIMANTO MACKAUS 
KNYGŲ LEIDIMO FONDO JAU NĖRA 

EDVARDAS SULA1TIS 

Pusšimtf m e t ų veikusi knygų 
leidykla sustabdė veiklą 

Viena iš paskutiniųjų lietuviškų 
knygų leidyklų Amerikoje — Algi
manto Mackaus knygų leidimo fon
das (AMKLF) — sustabdė savo veik
lą. Ilgametis šio fondo vadovas (nuo 
1965 m.) Gintautas Vėžys 2006 m. 
rugpjūčio 4 d. iškeliavo Amžinybėn — 
tai ir buvo svarbiausias veiksnys, 
privertęs žengti šį žingsnį. 

G. Vėžys 1976 metais, būdamas 
penkiasdešimties, patyrė insultą, po 
kurio liko su fizine negalia. Tačiau 
dvasiškai jis nepalūžo. Padedamas 
žmonos Lakštuonės, G. Vėžys dar 
trisdešimt metų rūpinosi AMKLF 
reikalais ir atliko didelį kultūrinį 
darbą, kuriam įvertinti reikėtų ilgo 
straipsnio. G. Vėžys - inžinierius, la
bai pamėgęs l i teratūrą. Taip pat 
kolekcionavo ekslibrius (yra surengęs 
jų parodų), pašto ženklus, pinigus, se
nus žemėlapius, medalius. Prieš su
sergant buvo ir lietuviškos spaudos 
bendradarbis. 

Daug knygų pasiekdavo 
okupuotų Lietuvą 

Fondas, kuris veikė „Santaros-
Šviesos" federacijos rėmuose, išleido 
88 knygas, iš kurių 22 buvo premi
juotos. Dalis knygų dar Lietuvos oku
pacijos metais įvairiais būdais „pra
lauždavo" geležinę uždangą (nemažai 
jų ten pateko su JAV lietuvių krep
šininkų grupe, kuomet jie 1967 m. 
vyko į tėvynę rungtyniauti) ir supa
žindino ten gyvenančius tautiečius su 
išeivijoje kuriančiais rašytojais bei jų 
darbais. AMKLF leidyklos knygos, 
ypač Lietuvai atkūrus nepriklauso
mybę, jau laisvai keliavo i Lietuvos bib
liotekas, ir ten labai vertinamos, nes 
atspindėjo geriausią išeivių kūrybą. 

Algimanto Mackaus knygų leidi
mo fondo vardu ši leidykla buvo 

pavadinta po jai vadovavusio poeto, 
kultūrininko, „Margučio" žurnalo re
daktoriaus A. Mackaus tragiškos mir
ties (1964 m. gruodžio mėnesį). Šis 
knygų leidimo fondas savo gyvavimą 
pradėjo 1958 m., išleista pirmąja 
knyga — Kosto Ostrausko „Kanarė
le". Fondui tuo metu vadovavo liter
atūros srityje pradedantis Algiman
tas Mackus ir jo pavadinimas buvo 
Lietuvių studentų santara. Tačiau po 
poeto A. Mackaus tragiškos mirties 
(1964 m.) fondas buvo pavadintas 
dabartiniu vardu ir jam vadovauti 
buvo pakviestas Gintautas Vėžys, 
kuris oficialiai šias pareigas perėmė 
1965 m. Įsijungęs į šį darbą, jame 
išbuvo iki pat savo mirties. Pradžioje 
AMKL fondą finansiškai parėmė A. 
Mackaus motina, o vėliau — ir poeto 
žmona Dalia Juknevičiūtė (ji, beje, 
vėliau ištekėjusi už Sauliaus Šimo-
liūno, jauna mirė). 

Ši leidykla daugiausia leisdavo 
grožinės literatūros knygas. Nors 
pasirodydavo ir kitokio pobūdžio 
(pvz., dabartinio Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus suredaguota knyga 
apie „Santaros-Šviesos" organizaciją. 
Be to, yra išleidusi ir muz. Jono Šve
do gaidas, rašytojo Juliaus Kaupo pa
sakų kasetę, sol. Aldonos Stempužie-
nės plokštelę. Knygų tiražai buvo 
įvairūs: nuo poros šimtų iki pusantro 
tūkstančio (populiariausia buvo An
tano Gustaičio humoristinė „Saulės 
šermenys", išleista 1973 m.). 

Paskutinis leidinys — 
Australijos lietuvės knyga 

Atsisveikindamas su skaitytojais, 
Algimanto Mackaus knygų leidimo 
fondas išleido Aldonos Veščiūnaitės, 
nuo 1950 m. gyvenančios Sydney 
mieste (Australijoje), knygą „Edvinas 
Gražiaveidis keliauja į Marsą". 

A. Veščiūnaitė gimė ir augo Aly
tuje, karo metais pateko į Vokietiją, 
ten baigė meno mokslus, o apsigy
venusi tolimame Australijos konti-

Gintautas Vėžys. 

nente, 1964 m. pradėjo rašyti eilėraš
čius. AMKL fondas yra anksčiau iš
leidęs šiuos jos poezijos rinkinius: 
„Žodžiai kaip salos" (1976 m.), 
„Aidinčios upės" (1985 m.), „Medžiai 
ryto laisvėj" (1999 m.) bei „Blyks
telėjimai šimtmečiui baigiantis ir kiti 
netikėtumai,*'(2004 m.). 

Dar yra l ikusių 
neišparduotų knygų 

Pirmosios AMKL fondo knygos 
jau parduotos, tačiau dar yra likusių 
vėlesniųjų metų leidinių. Tarp jų — 
vieno iš žymiausių išeivių rašytojų 
Mariaus Katiliškio „Pasivaikščioji
mas ratu" (2005 m.), Rimvydo Šilba-
jorio „Poezijos skaitymai" (2004 m.), 
Kosto Ostrausko „Spec (tac) ulum 

mundi" (2003 m.), Alfonso Nykos-
Niliūno „Dienoraščio fragmentai" (2 
tomai, išleisti 1998 ir 1999 metais) ir kt. 

Dėl šių leidinių įsigijimo galite 
kreiptis į L. Vėžys, adresu: 218 
Brookside Lane # A Willowbrook, IL 
60527-2907. 

Užsidarius šiai leidyklai ir nese
niai mirus poeto Algimanto Mackaus 
daugiau negu šimtą metų išgyvenu
siai motinai, A. Mackaus pavardė ir jo 
atminimas išeivijoje jau rečiau bus 
minimas. Tačiau jis dabar dažniau 
kartojamas jo tėvynėje Lietuvoje, 
ypatingai gimtuosiuose Pagėgiuose, 
kur vietinėje vidurinėje mokykloje (ją 
norima pavadinti Algimanto Mac
kaus vardu) veikia paroda, prime
nanti Cicero ir Čikagoje daug metų 
praleidusį i r kūrusį poetą. 

Paskutinė Algimanto Mackaus fondo knyga 
LAIMA APANAVICIENE 

Visiškai nesiruošiau pristatinėti 
Aldonos Veščiūnaitės poezijos rinki
nio „Edvinas Gražiaveidis keliauja į 
Marsą". Bet kaip sakoma: „niekada 
nesakyk niekada". O „privertė" tai 

padaryti Edvardas Šulaitis, atsiuntęs 
„Draugo" redakcijai straipsnį apie A. 
Mackaus knygų leidimo fondo veiklos 
sustabdymą, ir mano neseniai „Drau
ge" išspausdintas pasikalbėjimas su 
jaunu lietuvaičiu, pianistu Edvinu 
Minkštimu. Sutapimas — E. Minkš
timo ir Edmundo Seiliaus labdaros 
koncerto, kurį organizavo Lietuvos 
vaikų globos būrelis „Saulutė", metu 
buvo pardavinėjama A. Veščiūnaitės 
minėtoji knyga, skirta E. Minkšti
mui. Ir likimo ženklas — ši knyga 
tapo paskutiniąja A. Mackaus fondo 
išleista knyga. 

„Edvinas Gražiaveidis keliauja į 
Marsą" — tai poezijos knygelė, skirta 
talentingam jaunam lietuvaičiui, pia
nistui Edvinui Minkštimui: 

„Nepaisydamas didelių atstumų 
apsiginklavęs Muzika be sienų 

repertuaru 
ieškantis prasmių su įkvėpimu 
visuomet su dideliu įtempimu 
neatsisukdamas — keliauja 

į Marsą 
Edvinas Gražiaveidis" 
Knygelėje — 21 eilėraštis (eiliuo

tas pasakojimas, esė, Edvino kūry
binio kelio eiliuotas aprašymas?). 

Aldona Veščiūnaitė 

Veik kiekvienas rašytas dviem— lie
tuvių ir anglų — kalbomis. Kažkada 
autorei išsakyta Edvino svajonė: „no
rėčiau savo gyvenime nuvykti į Mar
są" ir autorės matytas „Edvinas vie
nintelis toks veržlus ir nenuilstantis 
— / lietuvių kilmės — vedamas kūry
binės energijos sugrojęs/,,Feux fol-
lets" Franz Liszt etiudą..." davė 

pradžią šiai knygelei. Joje — poetės 
susitikimai su jaunuoju pianistu 
Amerikoje, Australijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Lietuvoje, susirašinėji
mas laiškais. Poetė pastebi Edvino 
muzikinį augimą, žavisi jo atlieka
mais kūriniais, sveikina jį tapus kom
pozitoriumi. Ir čia pat, tarsi bijodama 
apsirikti, nusivilti ir, galbūt, bijoda
ma paties Edvino „perdegimo" klau
sia: 

„Edvinas is brave and 
wonderful — visai priimtinas 

net pageidaujamas išsireiškimas 
mintims nusekant 

Edvino laikyseną bei veiksmus 
dienų bėgyje ir 

šiandienos įspėjimai: 
Are you doing the right thing?" 

Tad norintiems daugiau susi
pažinti su puikiu pianistu E. Minkš
timu tikrai pravartu paskaityti šią 
knygelę. Žinoma, patrauks ji ir poe
tės A. Veščiūnaitės gerbėjų dėmesį, 
juk tai ne pirmoji poetės knyga. Kny
gą apipavidalino ir viršelį sukūrė ži
nomas dailininkas Vytautas O. Vir-
kau, spausdino — McNaughton& 
Gunn, Inc., Saline, MI. Tad gero pa
siskaitymo visiems. 
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DĖKINGUMU 
ŠIRDIS PRABYLA 
MATAS LUKOŠEVIČIUS 

Pavasaris. Jis Į mūsų, Baltijos, 
kraštą ir širdis atkeliavo ne vien su 
gležna, lyg permatoma žaluma, pie
nių šypsenom, paukščių čiulbesiu ir 
saulės skraiste, bet į daugelio širdis 
įplasnojo įstabiais muzikos garsais ir 
pakylėjančia poezija. Mat paskutinįjį 
balandžio sekmadienį šimtus klausy
tojų į Kauno Sv. Arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčią sukvietė pavasariš
kas sakralinės muzikos ir poezijos 
koncertas „Dėkingumu širdis praby
la". Neužteko klauptų ir suolų — 
daugeliui teko pagarbiai stovėti dau
giau nei pusantros valandos. 

Kirsnauskaitė yra išleidusi keturias 
skaitytojų pamėgtas sakralinės poezi
jos knygas: „Kančios šviesa", „Ne
dūžtančius viltys", „Vienatvės vėjyje" 
ir poezijos, prozos bei muzikos 
kūrinių rinkinį „Spindinti giesmė", 
kuriame nemažą dalį užima kompo
zitoriaus prof. Liongino Abariaus 
giesmės ir romansai, sukurti pagal 
poetės eiles. Egidijus Stancikas vylėsi 
galėsiąs rudeni pristatyti jos naują 
poezijos ir prozos rinktinę „Ant ange
lo sparno", kuri prabils lietuvių ir 
anglų kalbomis. 

Klausytojus pakylėjo bei malo
niai nuteikė ir poetės Romualdos 
Adomaitytės-Chabarinos lūpomis 

Koncer tuo ja svečiai iš Latvijos - jaunimo styginių ansamblis „Amazeo". 

O pagerbt i buvo ką. Kaunie
čiams, ir ne tik jiems, jau pažįstami 
kūrybinės grupės vardai, kurie 
surenka tiek daug klausytojų. Tai — 
mūsų svečiai: žymus latvių jaunimo 
styginių ins t rumentų ansamblis 
„Amazeo", dirigentas — Latvijos 
Jazapo Vitolso Muzikos akademijos 
styginių ins t rumentų katedros 
vadovas prof. Andris Baumanis. An
samblis prieš trejus metus šioje šven
tovėje jau džiugino klausytojus nieką-

v 

da nesenstančia klasika. Sį sykį 
„Amazeo" repertuaras buvo paįvai
rintas ne tik skambia A. Vivaldi ir W. 
A. Mozart muzika, bet kar tu su Kau
no valstybinio muzikinio teatro so
liste Nomeda Vilkanauskaite atlik
tais kūriniais. Skambėjo J. Brahms 
„Melodija", C. Gounod „Serenada", 
J. S t rauss „Rytas", G. F. Handel 
„Arija", Laimos Sabaliauskaitės 
Dievo šlovinimo himnas „Pagriežki, 
mano smuike", kompozitorės sukur
tas pagal Romualdos Adomaitytės-
Chabarinos eiles. Solistės balsas, lyg 
nežemiškas vyturys, plasnojo viršum 
pagarbių klausytojų, pasiilgusių pa
vasariško skambesio ir grožio. 

Juo apdovanojo ir poetinis žodis. 
Viena žymiausių poezijos ir prozos 
skaitovių, Vyriausybės kultūros ir 
meno premijos laureatė aktorė Gra
žina Urbonaitė, iškiliai, su jai būdin
ga dvasinga intonacija skaitė poetės 
Zitos Kirsnauskaitės, dabar gyve
nančios Čikagoje (JAV), poezijos pos
mus. Pasak koncertui nuotaikingai 
vadovavusio aktoriaus Egidijaus 
Stanciko, nors poetė negalėjo daly
vauti renginyje, ji jame buvo visa 
širdimi, visa savo poetine siela ir 
nuostabiomis eilėmis, tarsi priglus-
dama prie kiekvieno klausytojo 
Širdies. Aktorius pažymėjo, jog Zita 

skambėjusi poezija, kurią poetė skai
tė su ypatingu nuoširdumu. Kartu su 
aktore Gražina Urbonaite, kuri per
skaitė poetės Zitos Kirsnauskaitės 
eilėraštį „Motinos nerimas", Ro
mualda pagerbė Motinas eilėraščiu 
„Kaip ilgis Motina vaikų..." Visi šių 
poečių eilėraščiai — tai lyg gėlės 
motinoms, gyvenimui, Sv. Raštui ir 
Aukščiausiajam. Romualda Adomai-
tytė-Chabarina dirba Kauno medici
nos universiteto klinikose gailestin
gąja seserimi, tad suprantama, kodėl 
1999 metais Tarptautinėje psichiatrų 
konferencijoje jos poezija buvo pris-

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
KAZIMIERAS 

LIETUVNINKAS 

Prieš 10 metų lankydamas savo numylėtą Lietuvą, Kaune stai
giai mirė mūsų mylimas vyras, tėvelis, senelis, brolis a"š"a Kazimieras 
Lietuvninkas. Sv. Mišios bus atnašaujamos 2007 m. gegužės 27 d. 
10:30 vai. ryto Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marąuette 
Park, taip pat Kaune, Vytauto Didžiojo bažnyčioje. 

Prašome prisiminti jį savo maldose. 

Liūdint i L ie tuvn inkų še ima 

tatyta kaip „ilgai veikiantis antide
presantas". J i yra išleidusi dvi knyge
les vaikams: „Svajonių šalis" ir „Kas 
karalius?" bei tris sakralinės poezijos 
knygas: „Džiaugsmo edelveisas", 
„Ašara ant Amžinybės skruosto" bei 
„Šalpusnio šypsena". Spaudai ruošia
mas naujas, skaitytojų laukiamas 
rinkinys „Nesipykit, keliaujantys 
paukščiai". 

Beje, poetė Zita Kirsnauskaitė su 
poete Romualda Adomaityte-Cha-
barina per visus savo poetinio kelio 
Lietuvoje metus buvo gražus „poeti
nis duetas", savo sakralinės poezijos 
vakarais aplankęs daugelį Lietuvos 

miestų. O su aktore Gražina Urbo
naite bei kompozitorium prof. Lion
ginu Abariumi poetę Zitą sieja ilga 
bičiulystės metu gija. 

Buvo ką pagerbti — klausytojai 
atidžių klausymusi, nuoširdžiais plo
jimais ir glėbiais gėlių pagerbė me
nininkus, o šie savo sielų kūryba 
pagerbė ir Kūrėją, kuriam skyrė savo 
meną bei klausytojus. 

Tikimės, kad tokia muzika ir 
poezija, šį pavasarį atplasnojusi dva
singais sparnais, aplankys mus ne tik 
ateinantį rudenį. O Latvijos ir Lie
tuvos menininkai dar ne kartą nuties 
bičiulystės tiltą. 

Koncerte apsilankė gausus būrys klausytoju. 

Visa pavasariško konkurso kūrybinė grupė. 
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Č I K A G O J * I * APYLINKĖSE 

•Miel iems skaitytojams praneša
me, kad „Draugo" redakcija pirmadie
ni, gegužės 28 d., nedirbs. Skaitytojai 
gaus trečiadienio, gegužės 30 d., laik
raštį. 

• J A V LB n a r ė s , misijos choro įs
teigėjos, visuomenininkės Rasos Pos-
kočimienės pagerbimo pietūs įvyks 
gegužės 27 d. 12:30 vai. p. p. PLC 
didžiojoje salėje, 14911 127th Street, 
Lemont. Maistą * pietums ruoš A. 
Soliūnienė. Palaimintojo J. Matulai
čio misijos choras ruošia meninę pro
gramą. Bilietus galite įsigyti misijos 
prieangyje prieš ir po 11 vai. r. šv. 
Mišių arba užsisakyti pas R. Stropų 
tel. 815-836-1845. Lietuvišką visuo
menę kviečiame apsilankyti šiame 
renginyje, pabūti kartu su Rasa, kuri 
jau nuo 8 metų amžiaus dalyvauja 
lietuviškoje veikloje. 

• A t m i n i m o d i e n o s (Memoria l 
Day) iškilmės vyks pirmadienį, gegu
žės 28 d., Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. Sv. Mišios prasidės 10:30 vai. r. Po 
jų vyks tradicinis mirusiųjų pagerbimas 
prie Steigėjų paminklo, esančio kapinė
se, Pulaski Rd. ir 111 gatvių sankryžo
je. Minėjimą rengia Sv. Kazimiero lietu
vių kapinių sklypų savininkų draugija ir 
Lietuvių Bendruomenės pasauliečių 
komitetas. Minėjime dalyvauti pakvies

ti šauliai ir ramovėnai. Religines apei
gas atliks direktorius kun. Jonas Ku-
zinskas. Maloniai kviečiame visus lietu
vius gausiai dalyvauti Atminimo dienos 
renginiuose ir pagerbti žuvusius už 
tėvynės laisvę bei artimuosius, pade
dant jų garbei vainiką. 

IŠ ARTI IR TOM. 
I.....J...J.I.I.IJIH1I. 

• J a u n ų j ų 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. 

•Moksleivių ateitininkų sąjunga 
kviečia liepos 15 - 28 dienomis, moks
leivius, baigusius 8-tą skyrių, į stovyk
lą Dainavoje, Michigan. Registracija jau 
vyksta ir visa informacija tinklalapy
je: www.mesmas.org. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savi n gs. 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Klaipėdos Pilies Teatras 
MONOSPEKTAKLIS - KOMEDIJA 

Birželio 30d. (šeštadieni) 8 v, v. 
Pasaulio Lietuviu Centre 

Didžiojoje Salėje 
14911 1221h St. Lemont. IL 60433 

p i i l k t a į a l e k a Eajpėdcs dramos teatro aktorė JOUSfl FK)DŽSfflE 

| | « f e u tavę 
wefasii 
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Prieš spektakli teatro ŽALTVYKSLĖ pasirodymas 

sankstmiai bilietai kavinėse: Smilga Bravo tiiruąr^n Pl<v.<? 
630.427^929 630.257.3300 m.m.?Mr> 

Birželio 29d. (penktadieni) 8 v. v. 
Restorane "MAGNOLIA" 
123 Martot St. Willow Springs, IL 60480 

Bilietai i penktadienio spektakli tik restorane "MAGNOLIA" 

• , • • • ; : ; 

Į"- ^ : 
•..C-, 

Tel. 208.467,0761 
RENGINĮ REMLL 

INFORMACIJA TEL. 630.669.4055 DRAUGAS 

Birželio 30 d., šeštadieni, Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje 
(14911 127th St, Lemont, I L) Klaipėdos pilies teatro 

monospektaklis - komedija 

„Aš laukiu tavęs, mielasis". 
Pagrindini vaidmenj atlieka Klaipėdos dramos teatro aktorė Jolanta 

Puodėnaitė. Prieš spektakli - teatro „Žaltvykslė" pasirodymas. Bilietus 
galima nusipirkti kavinėse: „Smilga" (tel. 630-427-0929), „Bravo" (tel. 
630-257-3300), parduotuvėje „Llthuanian Plaza" tel. 708-599-9866). 

Birželio 29 d. spektaklis bus rodomas restorane „Magnolia" (123 
Market St., Willow Springs, II). Bilietai i ši spektakli parduodami tik 
restorane „Magnolia" (tel. 630-669-4055). 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 

6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773 582 6500 

Adv. Aleksandras Domanskis kalbės 
apie verslo organizacijas 

Nuotraukoje: adv. Aleksandras Domanskis (kairėje) ir Stanley Balzekas, Jr. 
Ritos Janz nuotr. 

Šeštadieni, birželio 16 d. 7 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Ave., Chicago, adv. 
Aleksandras Domanskis kalbės apie 
verslo organizacijas. Seminaras vyks 
lietuvių kalba, ruošia: „Lithuanian 
Chamber of Commerce". Įėjimas ne
mokamas. 

Adv. Aleksandras Domanskis, 
vienas firmos „Boodell Domanskis & 
Šaipe LLC" įsteigėjų, praves semi
narą lietuvių kalba apie įvairias JAV 
verslo organizacijas ir jų Įsteigimą bei 
struktūrą. Prelegentas kalbės apie: 
„C & S corporation", „limited liabili-
ty company", „general partnership", 
„limited partnership" ir ,,Sole pro-
prietorship". Taip pat bus pateikia
ma informacija apie įsiregistravimą 
kaip „Sole proprietor". 

A. Domanskis atsakys į klausi
mus apie korporacijas ir jų suforma
vimą. Šis seminaras — tai puiki pro
ga visiems, kurie domisi verslu, ypač 
kurie yra neseniai atvykę į JAV, susi
pažinti su verslo organizacijų įkūri
mo taisyklėmis. 

A. Domanskis yra baigės Uni-
versity of Michigan Teisės fakultetą 
ir tur i daug patyrimo tarptautinėje 
bei JAV verslo teisių srityse. J is prik
lauso šioms teisininkų organizaci
joms: „Illinois Bar", „The Bar of the 
US Supreme Court of Appeals of the 
Seventh Circuit Court" ir „The Bar 

for the US District Court for the 
Northern District of Illinois". Pre
legentas aktyviai veikia lietuvių orga
nizacijose, priklauso „Lithuanian 
Chamber of Commerce", Balzeko lie
tuvių kultūros muziejui, „Lithua
nian Bar Association" ir yra buvęs 
Lietuvių pasaulio centro tarybos pir
mininku. 

Lietuvių verslo organizacija 
(„Lithuanian Chamber of Commer
ce") džiaugiasi galinti pristatyti Alek
sandro Domanskio seminarą lietuvių 
publikai ir visus maloniai kviečia at
vykti į šį seminarą. Seminaras vyks 
Gintaro salėje. Bus vaišės. 

Si organizacija per visus savo 
veiklos aštuonis dešimtmečius akty
viai puoselėja verslo ir komercijos ga
limybių plėtrą lietuviams verslinin
kams Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. O per pastaruosius Lietuvos ne
priklausomybės metus organizacija 
praplėtė savo veiklą ir stengiasi dau
giau bendradarbiauti su Lietuvos ver-
slininkais bei ugdyti tarptautinius ko
mercinius ryšius tarp Lietuvos ir JAV 

„Lithuanian Chamber of Com
merce" adresas: 6500 S. Pulaski Rd., 
Suite 218, Chicago, IL 60629. 
Telefonas: 773-582-5143 (Rita Janz). 

Stanley Balzekas, Jr. 
„Lithuanian Chamber of 

Commerce" tarybos prezidentas 

Vida Krištolaitytė, gyvenanti New York, atsiuntė dienraščiui 100 dol. 
auką. Nuoširdžiai jai dėkojame. 

Viktoras Stankus iš Lyndhurst, OH parėmė „Draugą" dosnia 100 dol. 
auka. Esame labai dėkingi šiam skaitytojui. 

Los Angeles Dramos sambūris, atsidėkodamas už gražų Prano Vis
vydo straipsnį, paaukojo „Draugui" 50 dol. Linkime šiam kolektyvui ir toliau 
džiuginti lietuvių bendruomenę savo gražiais pasirodymais. 

http://www.ateitis.org
http://www.mesmas.org

