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Kaina 50 c 

Šiaurės Amerikos 
jaunučių krepšinio 
pirmenybės. SALFASS 
ruošia kėgliavimo 
varžybas. 

2 psl. 

Iš jo ir Lietuva galėtu 
pasimokyti. „Mažeikių 
nafta" — naujas 
egzaminas Vyriausybei. 
Lietuvos jaunimas 
pasisako prieš 
amoralią propagandą. 

3psl. 

„Draugo lietuviukai". 
4 psl. 

„Seklyčioje" skambėjo 
gražios lietuviškos 
dainos. Apie 
pensininkus, pietų 
kainą ir Pasaulio 
lietuvių centrą. JAV 
LB Vidurio vakarų 
apygardos suvažiavimo 
rezoliucijos. „Židinio" 
pamaldos. Nauja šokių 
grupė pristato miuziklą 
„Gyvenimo kelias". 

6 psl. 

Sportas j 

Atsakingų už naują verslo mokesti nėra 

* T r e č i a d i e n į d raug i škos 
futbolo r u n g t y n ė s t a r p Mek
s ikos i r L e n k i j o s r i nk t in ių 
Čikagoje baigėsi lygiosiomis 
1:1. Meksikiečiai po Ramon 
Morales (51 min.) įvarčio pir
mavo, o rezultatą išlyginti pa
vyko Lenkijos ekipos naujokui 
Pawel Brorzek (72 min.). Var
žybas stebėjo daugiau nei 
54,000 žiūrovų. 

* L i e t u v o s v y r u ten iso 
r i n k t i n ė E g i p t e vyks tančia
me D a v i s t a u r ė s v a r ž y b ų 
Europos/Afrikos zonos III gru
pės aštuonių komandų turnyre 
iškovojo pirmąją pergalę. Tre
čiadieni pirmojo rato varžybas 
1:2 pralaimėję Bosnijos ir Her
cegovinos komandas, ketvirta
dienį lietuviai 3:0 sutriuškino 
Madagaskarą. 

* Devintą ją vietą P ran
cūzijos v y r ų k r e p š i n i o pir
m e n y b ė s e u ž i m a n t i Dai
n i a u s A d o m a i č i o , .Mari t i -
m e " komanda iškopė į šalies 
taurės turnyro finalą, pusfina
lio rungtynėse 89:87 įveikusi 
ketvirtojoje vietoje šalies čem
pionate esančią Strasbourg 
„IG" komandą. Lietuvis nuga
lėtojams pelnė 6 taškus. 

* P i r m o s i o s UEFA Čem
pionų lygos pus f ina l io rung
tynės tarp dviejų Anglijos vie-
nuolikių — Londono „Chelsea" 
ir „Liverpool" — baigėsi be 
įvarčių 0:0. Varžybas „Stam-
ford Brigde" stadione stebėjo 
daugiau nei 40,000 žiūrovų. 

Naujausios 
zimos 

\ i 

* P r o t e s t u o d a m a prieš 
daugumos „buldozerį*' 
svarstant opozicijos pateiktus 
įstatymų projektus, opozicija 
išėjo iš posėdžių salės. 

Nuo k i tų metų didės 
Lietuvos vaidmuo NATO ope
racijoje Kosove. 

* Malonės komisija pa
tenkino septyn ių nuteistųjų 
prašymus. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.671 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Vilnius , balandžio 28 d. 
(BNS) — Seimas po pateikimo 
pritarė Verslo mokesčio įstaty
mo projektui, kurį pr is ta tant 
paaiškėjo, kad nėra kam prisi
imti atsakomybes už mokesčio 
autorystę, o finansų ministras 
Algirdas Butkevičius pareiškė 
dar kartą, kad atsakomybės už 
jį prisiimti neketina. Mokesčio 
autorystės išsigynė ir Viktoras 
Uspaskichas, ir Kazimira 
Prunskienė. 

Opozicija netgi pagrasino 

siūlyti sudaryti komisiją, kuri 
išsiaiškintų, kas Verslo mo
kesčio projekto autorius, o An
drius Kubilius net pasiūlė išsi
kviesti psichologą, kad būtų pa
aiškinta, kodėl visiems priešta
raujant už įstatymo projektą 
yra balsuojama. 

Nepaisant Seime virusių 
diskusijų, Seimas pritarė Verslo 
mokesčio projektui po pateiki
mo. Už jį balsavo 60 Seimo na
rių, 38 prieš. 

„Jūs tam įstatymui neprita-

riat, premjeras tam įstatymui 
nepritaria — net pabėgo į Egip
tą, — vadinasi, nepritarė labiau 
nei jūs", sakė opozicijos vadovas 
Andrius Kubilius, pridurdamas, 
kad verslo mokesčiui pritaria 
tik Artūras Paulauskas, siūly
damas šiam paaiškinti visiems 
pa r l amen ta r ams , kam verslo 
mokestis reikalingas. 

Pats ministras A. Butkevi
čius pareiškė, kad jis „atsa
komybės neprisiima ir neprisi
ims", o už priimtą įstatymą 

atsakomybė turėtų tekti tiems, 
kurie jį priims, greičiausiai — 
Seimui. 

„Akivaizdu, kad politinės 
tarybos diskusijos persikėle į 
Seimą. Dabar dar labiau neaiš
ku, kas projekto autorius. Ta
čiau, ministre, jeigu jūs neprisi-
imate atsakomybės, kuo grei
čiau atšaukite savo parašus nuo 
teikiamo projekto", siūlė liberal-
centristas Eligijus Masiulis. 

Ūkio ministras Viktoras Us
paskichas posėdyje prašė įvar-

V. Landsbergis 
piktinasi dėl 

Rusijai taikomų 
dvigubų 

standartų 
Vilnius, balandžio 28 d. 

(BNS) — Europarlamentaras 
konservatorius Vytautas 
Landsbergis piktinasi, jog kal
bant apie karinius veiksmus ir 
žmogaus teisių padėtį Čečėnijo
je. Rusijai taikomi dvigubi 
standartai . 

Pasak europarlamentaro 
pranešimo, Europos Parlamen
to (EP) plenarinės sesijos metu 
buvo svarstomas pranešimas 
dėl žmogaus teisių pasaulyje 
padėties. 

Svars tan t pranešimą V. 
Landsbergis replikavo dėl dvi
gubų standartų taikymo kal
bant apie žmogaus teisių padėtį 
Rusijoje ir jos karinius veiks
mus Čečėnijoje. 

„Daugeliu svarbių atvejų 
yra sunku nuspręsti, kas yra 
mums aukštesnis prioritetas — 
ar tikrosios žmogaus teisės 
bendrosios vertybės, ar piges
nės dujos. Dujos — tai Rusijos 
ginklas sugriauti mūsų princi
pus ir pajuokti Europą", paste
bėjo V. Landsbergis. 

„Ar kam rūpi 40,000 čečė-

Vilniuje su oficialiu vizitu lankosi Lenkijos kariuomenės vadas generolas Czeslavv Piątas. Generolas Cz. Piątas 
vieši Lietuvos kariuomenės vado generolo majoro Valdo Tutkaus (k) kvietimu. Valdo Kopūsto ELTA; nuotr 

nų vaikų, nužudytų Rusijos tę
siamos karinės ..operacijos" 
metu? Ar jūs pritariate nužu
dyto teisėto prezidento barba
riškam kūno išniekinimui?", re
toriškai klausė V. Landsbergis. 

Pasak europarlamentaro, 
..Europa nedrįsta pasakyti pa
prasto dalyko — Rusija dar nė
ra valstybė, pripažįstanti ben
drąsias demokratinių šalių ver
tybes". 

V, Andr iuka i t i s — nusipelnęs 
sveikatos apsaugos darbuotojas 

Klimavičius t ik is i t ap t i teisėju 

Vilnius, balandžio 28 d. 
(ELTA) — Generalinis proku
roras Antanas Klimavičius tiki
si palankaus prezidento Valdo 
Adamkaus sprendimo dėl jo 
kandidatūros į Aukščiausiojo 
Teismo teisėjo pareigas. A. Kli
mavičius taip pat sako nematąs 
priežasčių, kodėl Seimas galėtų 
nepritarti jo kandidatūrai. 

..Seimo palaikymo aš ti
kiuosi, nes tai yra mano valios 
išraiška. Aš noriu pereiti į kitą 
darbą, aš nesuprantu, kokios 
priežastys gali tam trukdyti. 
Aišku, bus visaip manančių", 
sakė A. Klimavičius. 

Pasak A. Klimavičiaus, su
kliudyti jam tapti teisėju galėtų 
nebent profesionalumo ar kitų 
įstatyme keliamų reikalavimų 
kandidatams trūkumas. Tačiau 
A. Klimavičius teigė atitinkąs 
visus įstatyme keliamus krite
rijus, todėl nematąs jokių kliū
čių, kodėl prezidentas galėtų 
neteikti jo kandidatūros Sei
mui. 

Pats prezidentas sako ne
skubėsiąs priimti sprendimo, 
nes nematąs būtinybės skubėti. 

„Mano sprendimo dar nėra, 
kadangi aš visus tris buvau su
tikęs ir turiu laiko, kadangi 
manęs niekas nespaudžia, jog 
būtinai tą ar kitą dieną turiu 
pateikti, tai luktelėsiu", sakė V. 
Adamkus. 

V. Adamkus taip pat vengė 
atsakyti į klausimą, kaip jis 
vertinąs A. Klimavičiaus vado
vavimą Generalinei prokuratū
rai. 

„Tai keli skirtingi dalykai. 
Prokuratūra yra prokuratūra. 

Antanas Klimavičius 
Valdo Kopūs to i ELTA) miotr 

Aukščiausiasis Teismas turi vi
sai kitą paskirtį. Aš į jį žvelgiu 
dabar kaip į galimą teisininką 
Aukščiausiajame Teisme, ir 
man kyla klausimas, ar jis yra 
pajėgus spręsti teisines proble
mas, kurias jis turės spręsti 
kaip galimas Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas", sakė preziden
tas. 

V. Adamkus teigė, jog tai, 
ar A. Klimavičius taps teisėju, 
priklausys nuo Seimo. Tačiau 
įstatymai numato, kad Aukš
čiausiojo Teismo teisėjus skiria 
Seimas prezidento teikimu. 
Taigi Seimas šiuo atveju nega
lėtų paskirti A. Klimavičiaus 
teisėju, jei nebūtų atit inkamo 
prezidento teikimo. 

A. Klimavičius taip pat tei
gė neketinąs atsistatydinti iš 
generalinio prokuroro pareigų 
tol, kol nebus aišku, ar prezi
dentas teiks jo kandidaturą 
Seimui. 

V i l n i u s , balandžio 28 d. 
(BNS) — Sveikatos apsaugos 
ministras Žilvinas Padaiga ap
dovanojo būrį nusipelniusių 
Lietuvos medicinai asmenų, 
tarp jų — ir jau 15 metų šioje 
srityje nebedirbantį buvusį ilga
metį Seimo narį socialdemo
kratą Vytenį Andriukaitį, kurio 
politinei karjerai pernai paken
kė įtarimai del kyšininkavimo. 

Kaip pranešė Sveikatos ap
saugos ministerija, V. Andriu
kaitis nusipelniusio sveikatos 
apsaugos darbuotojo vardą ir 
garbės ženklą gavo kaip „vienas 
iš iniciatorių kuriant Lietuvos 
nacionalinę sveikatos koncepci
ją ir Lietuvos sveikatos siste
mos teisinį pagrindą". 

Du aukštuosius išsilavini
mus — mediko ir istoriko — tu
rintis V. Andriukait is Kauno 
medicinos insti tute 1975 m. įgi-

,.Washington 
Post' : Pabaltijo 

prezidentai 
negali ploti 

kartu su 
raudonarmiečiais 

Washington, DC, balan
džio 28 d. <BNS) — Lietuvos ir 
Estijos prezidentams būtų neį
manoma Maskvoje vyksian
čiose gegužės 9-osios Pergalės 
iškilmėse ploti su jų šalis tram
džiusiais raudonarmiečiais, nes 
Baltijos šalims Antrojo pasau
linio karo pabaiga reiškė sovie
tinės okupacijos pradžią, teigia 
įtakingas JAV laikraštis. 

„The Washington Post" pri
duria, kad „per okupaciją kas 
dešimtas Baltijos šalių gyven
tojas buvo nužudytas ar ištrem
tas". 

Straipsnyje pažymima, kad 
Latvijos prezidente nusprendė 
dalyvauti iškilmėse Maskvoje, 
bet nori panaudoti šį vizitą so
vietinei okupacijai pasmerkti. 

jo chirurgo specialybę. J i s chi
rurgu dirbo Ignalinos rajono 
centrinėje ligoninėje, kardiochi
rurgu Respublikinėje Vilniaus 
klinikinėje ligoninėje. 

1990 m. mediko darbą V. 
Andriukaitis iškeitė į politiko. 
1990 m. išrinktas Aukščiausio
sios Tarybos-Atkuriamojo Sei
mo nariu, jis tapo Kovo 11-sios 
nepriklausomybės atkūrimo ak
to signataru ir pusantro dešimt
mečio buvo perrenkamas į Sei
mą. Į parlamentą vienmandatė
je apygardoje V. Andriukaitis 
kandidatavo ir 2004 m., tačiau 
nebuvo išrinktas. 

V. Andriukaitis aktyviai mė
gina nusiplauti kyšininko dė
mę. Šios savaitės pradžioje jis 
pareiškė ketinąs į teismą pa
duoti generalirų prokurorą An
taną Klimavičių už nekaltumo 
prielaidos pažeidimą. 

dinti projekto autorių ir pacita
vo Ūkio ministerijos raštą, ku
riame kalbama apie Prancūzijo
je egzistuojantį solidarumo mo
kestį ir įrodoma, kad mokestis 
reikalingas socialiniams įsipa
reigojimams vykdyti. Tačiau A. 
Butkevičiaus teigimu, Prancūzi
jos atvejis yra kitoks. 

„Jeigu finansų ministras 
nori būti vienintelis teisus prieš 
verslininkus, tai nereiškia, kad 
vienas turi pulti prieš opoziciją 

Nukelta į 5 psl. 

Komisija siūlo 
nebausti 
įtariamų 

riaušininkų 

Vilnius, balandžio 28 d. 
(BNS) — Seimo laikinoji komi
sija siūlo netraukti baudžiamo
jon atsakomybėn riaušių orga
nizavimu kaltinamo valdančio
sios „valstiečių" frakcijos nario 
Jono Ramono. 

„Komisija priėmė sprendi
mą siūlyti Seimui neleisti pa
traukti baudžiamojon atsako
mybėn J. Ramono", sakė šios 
komisijos pirmininkas Bronius 
Bradauskas. 

Sprendimas priimtas pen
kiems komisijos nariams balsa
vus „prieš" J. Ramono teisinės 
neliečiamybės panaikinimą. 

Vienintelė konservatorė 
Danutė Bekintienė komisijoje 
pasisakė už tai , kad J. Ra
monas būtų patrauktas bau
džiamojon atsakomybėn. 

D. Bekintienė išplatino pa
reiškimą su atskirąja nuomone. 
Pasak parlamentarės, „jeigu 
Seimas užkirs kelią tolesniam 
ikiteisminiam tyrimui, byla ga
li niekada nepasiekti teismo ir 
niekada negalėsime būti tikri, 
kad teisingumas nugalėjo". 

Kaip po komisijos posėdžio 
sakė B. Bradauskas, komisija 
baisų dauguma nusprendė re
komenduoti Seimui nepaten
kinti generalinio prokuroro An
tano Klimavičiaus prašymo pa
naikinti J. Ramono teisinę at
sakomybę motyvuodama tuo, 
kad „byla buvo vilkinama net 
dvejus metus". 

J. Ramono bendražygiai 
buvo nuteisti už riaušių organi
zavimą, nors tuo metu. kaip ir 
J. Ramonas, kandidatavo į Sei
mą, tad, komisijos nuomone, 
nebuvo priežasčių, kodėl J. Ra
mono nuteisti nebuvo galima 
tuomet. 

Donatas Banionis įamžintas 
„Šlovės galer i jo je ' „ / / 

Donatas Banionis 

Vilnius, balandžio 28 d. 
(BNS) — 81-ąji gimtadienį 
švenčianti kino ir teatro legen
da Donatas Banionis įamžintas 
prekybos ir pramogų centro 
„Akropolis" „Šlovės galerijoje". 
D. Banionio pagerbimo ceremo
nijoje atidengta memorialinė 

Valdo Kopūsto K!.TA n;..otr 

lenta su skulptoriaus Tado Gu
tausko sukurtu aktoriaus ran
kos atspaudu. 

Atminimo lentos atidary
me dalyvavo gausus būrys įvai
raus amžiaus aktoriaus gerbė
jų, kolegų, valdžios bei verslo 
atstovų 

Rasti garsiųjų 
Radvilų palaikai 

Vilnius, balandžio 28 d. 
(BNS) — Archeologai spėja Mo
lėtų rajone suradę XVI a. Lie
tuvos kunigaikštystėje gyve
nusių didikų — Mikalojaus 
Radvilos Rudojo, Mikalojaus 
Radvilos Juodojo bei kitų šios 
garbingos šeimos narių palai
kus. 

Praėjusią vasarą Vilniaus 
universiteto studentai ir Vil
niaus Jėzuitų gimnazijos moks
leiviai atliko archeologinius ka
sinėjimus buvusios Dubingių 
evangelikų-reformatų bažny
čios vietoje. Jų metu surasta 
keliasdešimt kapų — išlikusių 
nesuardytų po bažnyčios grin
dimis, taip pat ir suardytų per 
įvairias statybas. 

Kaip pranešė Vilniaus uni
versitetas, centrinėje bažnyčios 
dalyje žemėje buvo užkasti į 
specialiai suręstą karstą — 
„dėžę" — sudėti aštuoneri pa
laikai. Archeologų teigimu, per
laidojimo būdas rodo, kad šioje, 
garbingiausioje bažnyčios vie
toje buvo perlaidoti arba pa
slėpti itin garbingų asmenų pa
laikai. 

Žinant, kad šią bažnyčią 
pastatė Radvilos ir kad jie buvo 
čia palaidoti specialiai užsaky
tuose sarkofaguose, buvo spėja
ma, kad archeologinių tyrimų 
metu surasta vieta, kur buvo 
paslėpti arba perlaidoti Radvi
lų palaikai. 

Specialistai atliko trijų 
kaukolių sugretinimus su turi
ma ikonografija. Pasak prane
šimo spaudai, istorinių duome
nų ir kaulų ypatumų sutapimai 
j au dabar leidžia teigti, kad 
tarp palaidotųjų yra Mikalojus 
Radvila Juodasis, jo žmona Elž
bieta Šidlovecka-Radvilienė, 
Mikalojus Radvila Rudasis ir 
Jonušas VI Radvila. 

Atkastus Radvilų palaikus 
tiria Vilniaus universiteto ir 
Vilniaus pedagoginio universi
teto istorikai, archeologai ir an
tropologai. 

Molėtų rajone esanti Du
bingių piliavietė — viena di
džiausių piliaviečių Lietuvoje. 
Nuo XVI a. tai buvo Radvilų 
šeimos rezidencija. Radvilos va
dinosi Dubingių ir Biržų kuni
gaikščiais, nes vieninteliai tu
rėjo kunigaikščių titulą. 

Mikalojus Radvila Rudasis 
(1512-1584) ėjo aukštas etmono 
pareigas, garsėjo kaip kar
vedys. Ūlos mūšis (1564), kai 
buvo išblaškyta dešimteriopai 
didesnė Rusijos caro Ivano Rūs
čiojo kariuomenė, išgarsino 
Radvilos Rudojo vardą Euro
poje. Mikalojus Rudasis visuo
met gynė Lietuvos savaran
kiškumą. Liublino seime 1569 
m. dalyvavo kaip vienas LDK 
delegacijos vadovų ir nepasira
šė unijos akto. 

Mikalojus Radvila Juodasis 
(1515-1565), Rudojo pusbrolis, 
buvo LDK maršalka, kancleris. 
Vilniaus vaivada. Derybose su 
Lenkija reikalavo, kad didysis 
kunigaikštis nuolat gyventų 
Lietuvoje, nesutiko su unijos 
projektu. Jis buvo vienas galin
giausių Lietuvos kanclerių, bu
vo labai gerbiamas — teigiama. 
kad pavėlavus Juodajam į se
nato posėdį. Žygimantas Au
gustas sveikindamas jį atsisto
davo. 

Abu Radvilos rėmė refor
macijos idėjas, daug padarė re
formacijos labui — kure refor
matų mokyklas, statė bažny
čias. 

Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaikštystėje Radvilų gimine iš
kilo XVI a. Turtinga ir įtakinga 
ji buvo ligi XVII a. antrosios pu
sės, savo .vaidmens politiniame 
ir kultūriniame šalies gyveni
me neprarado ir vėliau. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG


2 D R A U G A S , 2005 m. ba landž io 29 d., penk tad ien i s 

SPORTO APŽVALGA 

ŠIAURĖS AMERIKOS JAUNUČIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

ČIKAGOJE 
EDVARDAS SULAITIS 

Balandžio 23-24 d. Čikagos 
pašonėje — LaGrange miestely
je, vyko 2005 metų Šiaurės 
Amerikos l ietuvių jaunučių 
krepšinio pirmenybės, kuriose 
rungtyniavo daugiau negu 300 
jaunųjų krepšinio entuziastų iš 
įvairių Amerikos vietovių, o 
taip pat ir Kanados — Toronto 
ir Hamiltono miestų. 

Čia varžėsi jaunimas nuo 6 
iki 16 metų, suskirstytas į 
a tskiras amžiaus klases ber
niukų ir mergaičių grupėse. Tik 
pačių jauniausiųjų žaidėjų 
komandos buvo mišrios. 

Daugiausia pirmųjų vietų, 
kaip i r buvo laukta, nusinešė 
Čikagos ir apylinkių jaunimas, 
susispietęs po Akademinio 
sporto klubo „Lituanicos" vėlia
va. Šis klubas pravedė ir žai
dynes, o organizacinio komiteto 
pirmininku buvo didelis sporto 
entuziastas dr. Donatas Silki
nas. 

Žaidynės buvo pradėtos šeš
tadienio, balandžio 23 d. 
ankstyvą rytą Lyons Tovvnship 
gimnazijos sporto salėje ati
darymo iškilmėms. Jose dalyva
vo uniformuoti žaidėjai su savo 
vadovais ir svečiais iš įvairių 
miestų, kurių daugumas atvežė 
savo vaikus ar anūkus į šią 
sporto šventę. Svečias čia buvo 
ir Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Vygaudas Ušackas, 
kurio 14-metis sūnus Rai
mundas žaidė Čikagos „Litua
nicos" „C" klasės komandoje. 
Atidarymo metu buvo pasakyta 
sveikinimo kalbų, o vėliau žai
dėjai išsiskirstė po 8 tos mokyk
los sales. 

P i r m e n y b i ų nuga lė to ja i 

Po dviejų dienų rungtynių 
buvo išaiškinti nugalėtojai. Čia 
pateiksime bent dalį jų. Ber
niukų vyriausioje — „B" grupė
je, kurioje težaidė tik 3 koman
dos, laimėjo „Lituanicos II" 
komanda, ku r i finale įveikė 
„Lituanica I" 67:64. Paskutinėje 
vietoje čia liko žaidėjai iš 
Toronto A u š r o s " klubo. Beje, 
torontiečiai buvo atvažiavę 
dideliu, specialiai nusamdytu. 

autobusu, tuo tarpu iš kitų 
vietų — tėvai savo vaikus dau
giausia atsivežė lengvomis ma
šinomis, o tik kai kurie — lėk
tuvu. 

Berniukų „C" klasės varžy
bose rungtyniavo 7 komandos, o 
jų finale vėl susitiko abi „Li
tuanicos". Trečią vietą iškovojo 
Detroit „Kovo" jaunimas. Ber
niukų „E" klasėje varžėsi 8 
komandos. Finale „Lituanica" 
nugalėjo Cleveland „Žaibo" 
klubo atstovus. 

Mergaičių „C" klasėje pirmą 
vietą iškovojo „Lituanica I", 
finale įveikusi Toronto „Aušros" 
žaidėjas 43:12. Mergaičių JB" 
klasėje geriausiai pasirodė žai
dėjos iš Detroit „Kovo", kurios 
pr iver tė nusileisti „Aušros" 
krepšininkes iš Toronto 32:25. 

Daug entuziazmo rodė pa
tys jauniausieji žaidėjai „mo
lekulių" klasėje, kurie savo 
ryžtingumu nenusileido gerokai 
vyresniems krepšininkams. 

Ža idė i r Kla ipėdos 
k o m a n d a 

Sekmadienį po pietų fina-
lėse rungtynėse pasirodė iš 
Klaipėdos atvykusi Vlado Kna-
šiaus krepšinio mokyklos, 
1988/1989 m. gimimo žaidėjų 
komanda, kuri sužaidė drau
giškas rungtynes su savo ben
draamžiais iš „Lituanicos" klu
bo. Nors ir po kelionės svečiai 
buvo pavargę, tačiau jie čika-
giečius įstengė nugalėti vieno 
taško skir tumu 33:32 (rung
tynės buvo sutrumpintos). 

Beje, klaipėdiečių delegaci
joje yra 14 žaidėjų ir 4 paly
dovai, jų tarpe ir treneris Vir
gilijus Zakrys su žmona. J ie 
sekmadienio vakare buvo nu
vykę į „United Center" salę 
pasižiūrėti NBA atkrentamųjų 
rungtynių tarp Čikagos „Bulis" 
ir Vašingtono „Wizards". Pir
madienio vakare jie žaidė 
„Bulis" akademijos patalpose 
Lisle, IL, su amerikiečiais. 
Antradienį svečiai susitiko vėl 
su „Lituanicos" krepšininkais 
Lemonto Parkų distrikto salėje. 
Vėliau jie turėjo daugiau rung
tynių Čikagoje ir jos apylinkė
se. 

ŠAJLFASS praneša 

2005 M. ŠALFASS-gos KEGLIAV1MO 
PIRMENYBĖS 

2005 metų ŠALFASS-gos 
kėgliavimo (Bowling) pirmeny
bės įvyks 2005 m. gegužės 21 d., 
šeštadienį, Brunswick Zone 
Bovvling Lanes, 2561 Stanfield 
Rd. (Dundas St. just West of 
Dixie Rd.), Mississauga, Ont.. 
Kanadoje. Tel. 905-270-8634. 
Rengia — Toronto LSK „Jung
tis". 

R e g i s t r a c i j a : 2 vai. p.p. 
Varžybų pradžia: 2:15 vai. p.p. 

Varžybos bus mišrių ko
mandų. Komandą sudaro 4 
žaidėjai — mažiausiai viena 
moteris (ar vienas vyras) turi 
būti komandoje. Bus išvesti ir 
individualiniai geriausio žaidi
mo ir geriausios serijos, vyrų ir 
moterų laimėtojai. 

R e m k i t e i r p l a t i n k i t e k a t a l i k i š k ą spaudą 
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Lietuvos sunkiaatletis Ramū
nas Vy$niauskas sugrįžo iš 
Europos sunkiosios atletikos 
čempionato Bulgarijoje, kur 
balandžio 24 d. svorio kategori
joje iki 105 kg iSkovojo bronzos 
medalj. 

Valdo Kopūsto 
(Eita) nuotrauka. 

Sportas LIETUVOJE 

PASAULIO BUSIDO PREZIDENTAS 
VERTINA LIETUVOS KOVOTOJŲ MEISTRIŠKUMĄ 

Lietuvoje viešėjęs daugkar
tinis planetos „Biišido rings" 
čempionas bei pasaulio „Biišido 
rings" prezidentas japonas 
Akira Maeda atrinko keliolika 
kovotojų, kuriuos ateityje žada 
kviesti į varžybas Japonijoje. 
„Esu patenkintas kovotojų 
lygiu Lietuvoje, kur is buvo 
pasiektas praktiškai per trejus 
metus. Geriausi jūsų kovotojai 
ateityje gali pasiekti puikių 
rezultatų. Pats stebėjau kovas 
ir esu patenkintas šios kelionės 
rezultatais", — antradienį 
spaudos konferencijoje prieš 
kelionę namo kalbėjo A. Maeda. 
Tai buvo pirmasis pasaulio 
„Bušido rings" prezidento vizi
tas Lietuvoje. Anksčiau jam te
kę t ik girdėti apie nuolat 
augantį Lietuvos bušido kovo
tojų lygį. Trumpos viešnagės 
metu A. Maeda lankėsi Vilniaus, 
Kauno bei Šakių klubuose. 

Prieš penkerius metus 

S t a r t o mokes t i s : 25 dol. 
asmeniui, į kurį įsiskaito 3 
žaidimai, batų nuoma ir lengvi 
užkandžiai. 

Informaci ja i r r eg i s t rac i 
j a : R a i m u n d a s Š iauč iu l i s , 
tel. 416-626-5184; E-mail: 

rs iaucn207@rogers.com 
P a p i l d o m a s ryšys : Rimas 

Kuliavas, LSK „Jungties" pirm., 
tel. 416-766-2996; Fax: 
416-766-5537; E-mail: 

r imas@kul iavas 

Visi lietuviai kėgliuotojai 
kviečiami dalyvauti. 

ŠALFASS cen t r o va ldyba 
T o r o n t o LSK „ J u n g t i s " 

P a s a u l i o b u š i d o „Rings" federaci
j o s p r e z . A k i r a Maeda . 

M . A m b r a z o ( E l t a ) n u o t r . 

baigęs profesionalaus kovotojo 
kar jerą , A. Maeda gegužės 
mėnesį planuoja naujų bušido 
ta len tų žvalgytis Rusijoje bei 
Olandijoje. Lietuvos bušido fe
deraci jos prezidento Donato 
S imanaič io teigimu, svečias 
paprašęs duomenų apie kelio

lika Lietuvos kovotojų, kurie 
jam palikę didžiausią įspūdį. 
„A. Maedai pristatėm po kelis 
pajėgiausius Lietuvos kovoto
jus atskirose svorio kategori
jose. Būtent jis pastebėjo per
spektyvų aštuoniolikmetį aly
tiškį Giedrių Pranckevičių. Jo 
pageidavimu, pateiksime kelio
likos Lietuvos bušido kovotojų 
duomenis", — spaudos konfe
rencijoje kalbėjo D. Simanaitis. 

Spaudos konferencijoje 
dalyvavęs Lietuvos Kūno 
kultūros ir sporto departamen
to (KKSD) generalinio direkto
r iaus pavaduotojas Evaldas 
Skyrius A. Maedai įteikė at
minimo medalį. 

Pasaulio „Bušido rings" 
prezidentą, kuris kolekcionuoja 
samurajų kardus bei yra ais
tringas žvejys, Lietuvoje suža
vėjo miestų architektūra, „Vilk
mergės" alus bei juoda duona. 

(BNS) 

KREPŠININKĖS IŠ LIETUVOS IŠGARSINO 

Liberty universiteto moterų 
krepšinio rinktinė, kurioje žaidė 
trys žaidėjos iŠ Lietuvos, iš
garsino ne tik Lynchburg, Vir-
ginia valstijoje esančią krikš
čionišką mokslo įstaigą, bet ir 
Lietuvą, kuomet niekada anks
čiau nepasižymėjusi komanda 
pateko į NCAA studentų baig
minių varžybų trečiąjį ratą. 

Jau kuomet šių varžybų pir
mame rate Liberty universite
tas su startiniame penketuke 
žaidžiančiomis lietuvaitėmis — 
Daina Staugaitiene bei Rima 
Margevičiūtė — netikėtai įveikė 
Penn State komandą 78-70, visi 
krepšinio komentatoriai ste
bėjosi, kaip tai galėjo įvykti. 
Tačiau, kai kitame rate jis susi
dorojo su dar stipresne Čikagos 
De Paul universiteto rinktine 
88-79, tada jau visi nejuokais 
pradėjo kalbėti apie iki šiol 

LIETUVĄ JAV 
p a n a š i a m e turnyre aštuoneri 
metai iš eilės nė vienų rung
tynių nelaimėjusio Liberty uni
versiteto stiprybę. 

Bet jo galybė išseko, kuomet 
trečiame Chattanooga regiono 
rate „lietuviška" komanda susi
t iko su st ipriausia Amerikos 
studenčių ekipa — LSU. Ka
dangi Liberty t a m e regione 
buvo 13-oje vietoje, o jų varžo
vės — pirmojoje ne tik tame 
regione, bet ir visoje Amerikoje, 
ta i niekas „Cinderellos" vardu 
pramintoms Liberty krepšinin
kėms neteikė vilčių pergalei, 
nors tikėjosi geresnio pasirody
mo. Tačiau jos čia gavo geros 
pylos, pralaimėjusios 42 taškų 
ski r tumu, daugiausia dėl trene
rio neapdairumo. 

Lietuvaitė Staugaitiene sa
vo komandai sumetė daugiausia 
— 10 taškų, o šios ekipos aukš-
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
-ERRi DAL.A3 PRUNSKiS, MD 

MAUNAK V. PANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

EJgin: 847-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
BkGrcM* 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

DR. TOMAS ZUB1NAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St, 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

taūgė Katie Feenstra, pelniusi 
po 20 ar daugiau taškų, šį kartą 
pasitenkino devyniais. Gerai 
darbavosi ir kita lietuvaitė — 
Margevičiūtė, kuri, kaip komen
tatoriai sakė, 5 metus žaidė 
Lietuvos merginų rinktinėje. 
Televizijos komentatoriai negai
lėjo gražių žodžių lietuvaitėms 
krepšininkėms, gyrė jų žaidimą, 
nors kartais kildavo sunkumų 
ištarti jų ilgas pavardes. 

NCAA studenčių krepšinio 
turnyro baigminis ketvirtukas, 
kuriame buvo ir Liberty univer
sitetą nugalėjusi LSU komanda, 
balandžio mėnesio pirmąjį 
savaitgalį susirinko į India-
napolį. Ten sekmadienį, balan
džio 3 d., įvyko pusfinaliai, o 
antradienį, balandžio 5 d., 7:30 
vai. vakaro — baigminis susi
tikimas. 

Edvardas Šula i t i s 

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

Lietuvėms sutvarkys Sarus jž pnenamą kaną. 
Šusterint, kabes antiška a>t)a ietuvškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. Wasrtington, Suite 2401, 

Chicago, B. 
Te!. 708-422-8260. 

VIDAS J. NEMrCKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471 -3300 

EDMUNDAS VT2NAS, MD^ S.C. 
VIDAUS LIGM GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918 W. Archer Ave. Sfe. 5 1 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 
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/ / • LITUANICOS" 
FUTBOLININKAI 

NERUNGTYNIAVO 
„Lituanicos" futbolo vienuolikė sekmadienį negalėjo žaisti pir

menybių rungtynių Lemonte, nes jų varžovai — „Polonia" koman
da turėjo susitikimą dėl JAV „Open Cup". Todėl įvyko tarpusavio 
susitikimas tarp dviejų lietuvių vienuolikių. 

Šį sekmadienį „Lituanica" važiuoja į Serbian Center aikštyną 
Lake Villa, IL, kur susitiks su „Eagles" vienuolikė. Pažymėtina, 
kad „Eagles" dėl taurės rungtynių, per 3 sekmadienius nesužaidė 
nė vieno pirmenybių susitikimo, todėl ji tebeturi tik 12 taškų, 
surinktų rudens rate. 

„Lituanica" pavasario rate rungtyniavo jau du kartus (abu kar
tus laimėjo) ir turi 17 taškų bei 16-11 įvarčių santykį. Dabar 
mūsiškiai yra trečioje vietoje tarp dešimties „Metropolitan" divi
zijos „Major" lygos komandų. Pirmoje vietoje — „Sockers" su 23 
taškais, o antroje — „Schwaben" — 19 taškų. 

E . Š. 

LIETUVOS KREPŠININKAS — TEXAS 
VALSTIJOS ČEMPIONAS 

Sportas LIETUVOJE I 

Egidijus Budrikis iš Šilu
tės, gimęs 1986 metais, tapo 
Texas valstijos vidurinių mo
kyklų čempionu. Lietuvis, kuris 
atstovavo Covenant Christian 
Academy, buvo išrinktas į tos 
valstijos baigminio turnyro 
simbolinį penketuką. J i s per 30 
sezono rungtynių vidutiniškai 
pelnydavo 21.2 taško ir atkovo
davo 9.3 kamuolio. 

Šis jaunuolis, prieš išvyk

damas mokytis į Ameriką, jau 
yra žaidęs Šilutės miesto ko
mandoje, kuri rungtyniavo 
LKAL lygos pirmenybės. Dabar 
lietuvis jau yra gavęs pasiū
lymų žaisti keliose NCAA pir
mojo diviziono universi tetų 
r inktinėse, žinoma suteikiant 
stipendijas. Juo domisi Wichita 
S t a t e , Rice, Davison, SMU, 
TCU ir kitų mokyklų koman
dos. E.Š. 

TURĖS TEISĘ ŽAIST I SU 
Ž A L G I R I U " 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

GERAS LIETUVAITES PASIRODYMAS 
LENGVOJOJE ATLETIKOJE 

Atėnų olimpinių žaidynių septynkovės sidabro medalio laimė
toja Austrą Skujytė praėjusį savaitgalį dalyvavo tarptaut iniame 
lengvosios atletikos turnyre Amerikoje. J i čia gana gerai pasirodė 
ir laimėjo visų trijų spalvų medalius. 

Amerikoje mokslus baigusi l ietuvaitė, šuolio į aukštį rungtyje 
iššokusi 1.80 m buvo pirmoji. Antrą vietą Austrą užėmė ieties 
metime, kur įrankį nusviedė 44 m 67 cm. O 100 m barjeriniame 
bėgime mūsiškė buvo trečia, nubėgusi per 14.42 sek. 

E.Š. 

Mažeikių rajono Sedos 
vidurinės mokyklos moksleiviai 
iškovojo teisę gegužės 2 dieną 
savo aikštelėje išbandyti jėgas 
draugiškose rungtynėse prieš 
legendinio Kauno „Žalgirio" 
krepšininkus. 

Šią galimybę mokiniai lai
mėjo telekomunikacijų ben
drovės „Bitė GSM" surengtame 
žaidime, vykusiame mobiliojo 
interneto svetainėje „Bitė 
plius". Sedos moksleiviai pelnė 
per 500,000 taškų. Trečiojoje 
vietoje liko Jiezno vidurinės 
mokyklos moksleiviai, surinkę 
beveik 128,000 taškų. 

Iš viso „Bitės" žaidime daly
vavo daugiau nei 1,000 Lietuvos 
mokyklų. Galimybę susirungti 
su „Žalgirio" krepšininkais 
turėjo bet kurios mokyklos 

moksleiviai, besinaudojantys 
„Bitės" ryšiu. Jaunieji krepši
ninkai turėjo surinkti kuo dau
giau „kamuolių", išmėtytų 
„Bitės plius" svetainėje, ir taip 
„pelnyti" savo mokyklai du arba 
tris taškus. Mokyklos sąskaitą 
galima buvo padidinti ir žaidi
mo skrajutėse bei TV reklamo
je, ieškant slaptų kodų, vertų 50 
taškų. 

Žalgiriečiai su moksleiviais 
rungsis j au trečiąjį kartą. 
Praėjusiais metais kauniečiai 
žaidė su Tauragės „Versmės" 
gimnazijos komanda ir įveikė ją 
96:45, o 2003 metais pirmą 
kar tą surengtose varžybose 
prieš Biržų „Atžalyno" mokyk
los moksleivius profesionalai 
iškovojo pergalę 97:65. 

Eit.*' 

T a i — Jūsų 
l a i k r a š t i s ! 
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„MAŽEIKIŲ NAFTA" — 
NAUJAS VYRIAUSYBĖS 

EGZAMINAS 
ANDRIUS KUBILIUS 

Nele i s ime va izduot i 
abe j ingą 

Turima informacija leidžia 
teigti, kad art imiausiu metu 
„Jukos" parduos „Mažeikių naf
tos" akcijas. Vyriausybės laukia 
esminis egzaminas. Noriu pri
minti, kad du kartus Vyriausy
bė — 1999 m. ir 2001 m., abu 
kartus R. Pakso Vyriausybė — 
„krito" dėl naftos reikalų. 

Atrodo, kad aktyviausiai 
šių akcijų siekia „LUKoil" kom
panija. Tuo tarpu Vyriausybė 
demonstruoja visišką abejingu
mą, teigdama, kad jai visai nes
varbu, kas bus „Mažeikių naf
tos" šeimininkas ir kad vienin
telė svarbi sąlyga būsimajam 
šeimininkui — naftos tiekimas. 

Toks požiūris demonstruoja 
arba nusikalstamą abejingumą, 
arba išankst inius, slepiamus 
nuo visuomenės, atskirų mi
nistrų ar Vyriausybės vadovo 
asmeninius susi tar imus su 
„LUKoil" kompanijos vadovybe. 

Neseniai pateikta Vyriau
sybės ataskaita apie naciona
linio saugumo padėtį nedvipras
miškai teigia, kad Kremliui 
lojalios „LUKoil" kompanijos 
atėjimas į „Mažeikių naftą" yra 
grėsmę nacionaliniam saugu
mui keliantis faktorius. Mes 
dar gerai pamename, kaip 
„LUKoil" elgėsi ir kaip įtakojo 
Lietuvos politinį gyvenimą 1999 
ir 2000 metais . Todėl mes 
manome, kad Lietuva turi būti 
apsaugota nuo tokios grėsmės 
nacionaliniam saugumui. 

Stebėdami svarstymus ir 
matydami demonstruojamą Vy
riausybės abejingą poziciją, 
negalime atmesti versijos, kad 
ministras V. Uspaskichas, lan
kydamasis Maskvoje, šalia ne
reikšmingų, vedė ir pokalbius 
su „LUKoil" vadovais bei atsto
vais, nors jis tai ir neigia. Kita 
vertus, negalime užmiršti ir A. 
Brazausko bei I. Paleičik as
meninės draugystės ir bendro 
verslo interesų. 

Nežinia, kiek Brazauskas 
dar bus ministru pirmininku, 
tačiau jis turi galvoti, kaip įeis į 
istoriją: a r kaip premjeras, 
kurio valdymo laikotarpiu 
Lietuva tapo ES ir NATO nare, 
ar kaip premjeras, atvedęs į 
Lietuvą grėsmę jos saugumui 
keliančią „LUKoil" kompaniją. 

„LUKoil" nėra neišvengia
ma blogybė Lietuvai. „Mažeikių 
nafta", visi suprantame, negali 

dirbti be rusiškos naftos. Tačiau 
ne vien tik „LUKoil" turi tokios 
naftos. Yra ir kitų Rusijos naf
tos kompanijų, kurios turi ir 
daug naftos, ir daug vakarie
tiško kapitalo ir kurios, mūsų 
žiniomis, nori „Mažeikių naftos" 
akcijų, bet įtaria, kad tos akci
jos „po kilimu" jau yra faktiškai 
parduotos „LUKoil" kompanijai. 

Suprantame, kad „Jukos" 
kompanija Kremliaus gali būti 
spaudžiama akcijas parduoti 
„LUKoil". Kyla klausimas: kaip 
elgsis mūsų Vyriausybė? Ar 
demonstruodama tariamą abe
jingumą, ar išnaudodama tuos 
svertus, kuriuos Lietuva, Lie
tuvos vyriausybė turi sutartyse, 
pasirašytose su „Jukos" kom
panija. Noriu priminti, kad tos 
sutartys, pasirašytos A. Bra
zausko, Vyriausybei suteikia 
pakankamai daug galių įtakoti 
„Jukos" sprendimą, kam par
duoti akcijas. Vyriausybė turi 
galimybę pasiekti, kad ne 
Kremlius diktuotų, kas turi 
valdyti „Mažeikių naftą". Įs
kaičiuojant ir tokį instrumentą, 
kaip pačios Vyriausybės pir
menybės teisė išpirkti „Jukos" 
parduodamas akcijas. 

Vyriausybės ligšiolinis de
monstruojamas abejingumas 
šiuo atžvilgiu gali būti traktuo
jamas ir kaip nusikalstamas 
abejingumas nacionalinio sau
gumo grėsmių atžvilgiu. Mes 
stebėsime, kaip šie svarbūs 
įvykiai vystysis artimiausiu 
metu. Vyriausybė neturėtų 
tikėtis, kad jai ir toliau pavyks 
vaizduoti abejingą. 

Lenk i ja r o d o 
pavyzdį , 

k a i p a t s i sve ik inama 
su o l iga rch in iu 

v a l d y m u 

Balandžio 23-24 d. teko 
lankytis Lenkijoje. Susitikome 
ir tarėmės su dviem prognozuo
jamomis Lenkijos Seimo rin
kimų nugalėtojomis — dešinio
siomis partijomis — Piliečių 
platforma ir Teisingumo ir 
teisės partija. Apklausos rodo, 
kad šiuo metu pirmauja Tei
singumo ir teisės partija. Rin
kimai greičiausiai vyks rugsėjo 
mėnesį, nors sprendimas bus 
padarytas gegužės 5 d. Su
sitikome su abiejų partijų 
vadovais — Teisingumo ir tei
sės partijos pirmininku Ja -
roslaw Kaczynski ir Piliečių 
platformos frakcijos Seime 
vadovu Jan Rokita, aptarėme 
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Sukaktuviniame „Draugo" pokylyje (2004 m. spalio mėn.) kalbasi 
Lietuvos Respublikos gen. konsulas Arvydas Daunoravičius (kairė
je) ir ypatingasis pokylio svečias, prof. Antanas Mockus. 

Jono Kuprio nuotrauka. 

partijų bendradarbiavimo per
spektyvą t iek iki rinkimų, tiek 
ir po rinkinių. Kaip rodo ana
lizė, po rinkimų šios partijos 
gali suda ry t i dešiniąją vy
riausybe bei laimėti prezidento 
r inkimus. 

Lenkija rodo esminį pavyzdį 
Centr inei Europai, tarp kitų ir 
mums, ka ip atsisveikinama su 
pokomunist ine oligarchine sis
t ema . Ki t ame Seime šian
dieninių kairiųjų — pakanka
mai oligarchiniu — Lenkijos 
partijų, kurios šiandien valdo 
vals tybę, gali nebelikti. Kai
riosios part i jos, kurios pr ieš 
ke tver ius metus t r iuškinamai 
laimėjo Seimo r inkimus, yra 
ta ip susiskaldžiusios ir vidinių 
skanda lų nuvargintos, kad 
visos balansuoja ant 5 proc., 
t.y., an t praėjimo į Seimą ribos. 

S u t a r ė m e tęst i intensyvų 
bendradarbiavimą. Artimiausiu 
me tu t a m t ik rus veiksmus 
n u m a t o m e tiek Vilniuje, t iek 
Varšuvoje. Su Teisingumo ir 
teisės parti jos vadovu J . 
Kaczynski pasirašėme bendrą 
deklaraciją dėl gegužės 9-osios. 
Diskusija tuo klausimu Len
kijoje tęsiasi . Prezidentas A. 
Kwasniewski rengiasi važiuoti į 
Maskvą, ir mūsų par tner ia i . 
Teis ingumo ir teisės partijos 
vadovai , kelia klausimą, ką 
švęsti Lenkijos prezidentas 
ruošiasi Maskvoje. Taigi šalia 
bendradarbiavimo deklaracijos 
pasirašėme ir bendrą deklaraci
ją dėl gegužės 9-osios. 

Buvo iškilusi kalba ir dėl 
elektros tilto į Lenkiją. Nors 
šios partijos kol kas dar neturi 
galios priimti sprendimą, bet 
aiškiai formulavo, kad jų intere
sas būtų vystyti transeuropinę 
inf ras t ruktūrą — kelius, ge
ležinkelius ir elektros t i l tus . 
Vienos iš partijų vadovas 
pasakė, kad elektros tilto, ta ip 
pat ir plano dėl Norvegijos dujų 
tiekimo į Lenkiją, o po to ir į 
Lietuvą, kurį mes pasirašėme 
dar su J . Buzek, žlugimas buvo 

smarkiai veikiamas Rusijos 
įtakai pasiduodančių žmonių, 
esančių įvairiose partijose ir 
buvusių įvairiose vyriausybėse. 
Jų įsitikinimu, būtent tai lėmė, 
kad iki šiol nėra realizuotų 
infrastruktūros, jungiančios 
Lietuvą ir Lenkiją, projektų. 

P r e m j e r o a tos togos 
r o d o n e p a g a r b a 

S e i m u i 

Mums sukėlė nuostabą ir 
nerimo premjero sprendimas 
išeiti neeilinių atostogų tuo 
metu, kai Seime svarstoma 
Vyriausybės ataskai ta ir kai 
ruošiamasi pradėt i svarstyti 
mokesčių reformos įstatymus. 
Premjeras demonstruoja, kad 
tai jam visai nerūpi arba, kad 
mokesčių reforma yra ne prem
jero, o ministro V. Uspaskicho 
produktas. 

T ė v y n ė s sąjunga 
n e p r i t a r s 

sav iva ldyb ių r i n k i m u 
a n k s t i n i m u i 

Lietuvos patirtis rodo, kad 
kai partija rengiasi pralaimėti 
rinkimus, bet įsivaizduoja, kad 
turi kažkiek galios, ji pradeda 
kaitalioti rinkimų datas arba 
rinkimų įstatymus. Dažniausiai 
partijai, inicijuojančiai tokio 
pobūdžio pakeitimus, rinkimai 
nieko gero neatneša . Social
demokratai bandė keisti rin
kimų įstatymus ir praėjusiuose 
Seimo rinkimuose, grąžinę 
antrąjį ratą, bet ta i menkai 
jiems padėjo. Kad nelogiška 
kaitalioti datas, matėme ir iš 
praėjusių savivaldybių rinki
mų praktikos, kai savival
dybėse išrinktieji deputatai 
tris mėnesius neturėjo ką veik
ti. Prasidėjo ginčai, kaip bus 
formuojama vadovybė, seno
ji savivaldybė nežinojo ką dary
ti. Taigi ilgas sumaišties lai
kotarpis visiškai nereikalin
gas. 

DANUTE BINDOKIENE 

LIETUVOS JAUNIMAS PASISAKO 
PRIEŠ AMORALIĄ PROPAGANDA 

Rezoliucija priimta Lietu
vos jaunimo organizacijų tary
bos Asamblėjoje, 2005 m. ba
landžio 15-17 d. vykusioje 
Druskininkuose. 

Lietuvos jaunimo organi
zacijų tarybos Asamblėjos, 
vykusios š.m. balandžio 15-17 
d. Druskininkuose, dalyviai 
siekia atkreipti visuomenės ir 
valstybės institucijų dėmesį į 
faktą, kad šiuo metu Lietuvos 
komercinių televizijų transliuo
jamų naktinių programų metu 
tiesiogiai į eterį yra siunčiamos 
trumposios žinutės (SMS), 
kurių turinys atvirai skelbia 
apie teikiamas seksualines pas
laugas. Trumpųjų žinučių teks
tus, pilnus vulgarių išsireiš
kimų ir necenzūrinių žodžių bei 
pasiūlymų už atlygį suteikti 
seksualines paslaugas, ne tik 
skaito, bet ir rašo nepilnamečiai 
asmenys. Pabrėžtina, kad pagal 
Lietuvos Respublikos Visuo
menės informavimo įstatymo 20 
straipsnį, kuris nustato ne

skelbtinos informacijos sąrašą, 
draudžiama skelbti informaciją, 
kurioje platinamos, propaguo
jamos ar reklamuojamos seksu
alinės paslaugos. Antra, tokio 
turinio informacija daro nei
giamą poveikį nepilnamečių 
fiziniam, protiniam ir morali
niam vystymuisi. 

Negalėdami sutikti su vals
tybės institucijų, atsakingų už 
Visuomenės informavimo ir 
Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informacijos 
poveikio įstatymų vykdymu, 
abejingu požiūriu į visuomenės 
informavimo priemonėse sklei
džiamą informaciją, aiškiai da
rančią neigiamą poveikį nepil
namečiams: 

1. Reikalaujame įpareigoti 
transliuotojus imtis konkrečių 
techninių priemonių; t.y. laidų, 
kuriose skelbiama viešoji infor
macija daro neigiamą poveikį 
nepilnamečiams, kodavimo. 

Šį teiginį grindžiame 1997 
m. 30 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 97/36/EB iš 
dal ies pakeičiančia Tarybos 
direktyvą 89/552/EEB dėl kai 
kurių valstybių narių įstaty
muose ir kituose teisės aktuose 
išdėstytų nuostatų, skirtų ver-
t imuis i televizijos programų 
transliavimu, suderinimo, ku
rios 22 straipsnis nustato, jog 
valstybės narės imasi t inkamų 
priemonių, užtikrinančių, kad 
jų jurisdikcijai priklausančių 
transl iuotojų televizijos pro
gramose nebūtų jokių laidų, 
galinčių rimtai pakenkti fizi
niam, protiniam ar moraliniam 
nepilnamečių vystymuisi, ypač 
programų, susijusių su por
nografija ir savitiksliu smurtu. 

2. Siekiame, kad atsakingos 
vals tybės institucijos ta ikytų 
Lietuvos Respublikos įs taty
muose numaty tas sankcijas 
t rans l iuotojams, akivaizdžiai 
propaguojantiems seksualinių 
paslaugų reklamą. 

Už nuostatų, įtvirtintų LR 
Visuomenės informavimo įsta

tyme, pažeidimus numatyta 
atsakomybė — teismo spren
dimu viešosios informacijos 
rengėjų ir platintojų veiklos 
sustabdymas arba nutraukimas 
(Visuomenės informavimo įsta
tymo 53 straipsnis), Radijo ir 
Televizijos komisijos sprendimu 
transliuotojams ir retransliuo-
tojams taikomas licencijos ga
liojimo sustabdymas ir licenci
jos galiojimo panaikinimas (31 
straipsnio 14 ir 15 dalys). 

3. Siekiame aktyviai daly
vauti Lietuvos Respublikos 
teisės aktų, susijusių su nepil
namečių apsauga, rengime ir 
svarstymuose, tokiu būdu pasi
dalindami patirtimi doroviškai 
auklėjant ir ugdant jaunimą bei 
puoselėjant moralines vertybes 
valstybėje. 

Mi ros l avas Monkevič ius 
Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos 
prezidentas 

Iš jo ir Lietuva galėtų 
pasimokyti 

Kai Amerikos žiniasklaida pamini Ko
lumbiją, dažniausiai tai būna susieta su 
narkotikų kontrabanda ir prekyba. Šiuo 

„verslu" Kolumbija yra tiek pasižymėjusi, kad 
kone tapusi narkotikų prekeivių sinonimu. 
Kadangi ta nelegali veikla koja kojon žengia su 
dideliais pinigais, žmogžudystėmis ir smurtu, 
išsiliejančiu net ir per šios valstybės sienas, 
daug kartų dėta pastangų ir ieškota priemonių 
užkirsti kelią nuolatinėms narkotikų siuntoms į 
JAV bei kitas šalis. Atrodo, kad iki šiol visos tos 
priemonės nedaug tepadėjo, nors Vašingtonas 
šiam tikslui skiria milijonines sumas dolerių. 
Per eilę metų Kolumbijos įvaizdis mažai 
pasikeitė, o jos sostinė Bogota buvo vadinama 
vienu pavojingiausių miestų Lotynų Amerikoje. 
Tačiau prieš dešimt metų reikalai pakrypo 
geresne linkme, kai Bogotos meru buvo išrink
tas lietuvių imigrantų sūnus Antanas Mockus. 
Jis Bogotos meru buvo du kartus: 1995-1997 ir 
2000-2003 m., ir reikia tikrai stebėtis, kokį 
skirtumą gali padaryti vienas asmuo, jeigu jis 
dirba nuoširdžiai ir užsitarnauja žmonių 
pasitikėjimą, pritarimą. 

Apie Antaną Mockų (jo vardas ir pavardė 
visuomet rašoma tiksliai lietuviškai, be jokių 
pakeitimų ir iškraipymų), š.m. balandžio 27 d. 
platų straipsnį išspausdino „The Christian 
Science Monitor". Spėliojama, kad A. Mockus 
2006-aisiais ruošiasi kandidatuoti Kolumbijos 
prezidento rinkimuose, bet vis dėlto abejojama, 
ar jam tai pavyks, nes už kitą kandidatą — Ai
varo Uribe — šiuo metu pasisako apie 72 proc. 
kolumbiečių. 

A. Mockų ir mes turėjome progos pažinti — 
Čikagoje. ,„Draugui" pernai švenčiant 95-erių 
m. sukaktį, prof. A. Mockus buvo mūsų sukak
tuvinio pokylio svečias, atvykęs ne iš Kolum
bijos, bet iš Oxford universiteto Nuffield Col-
lege, kur jis tuo laiku profesoriavo. 

Galbūt Kolumbijos, o ypač jos sostinės, 
gyventojai A. Mockų pažįsta, kaip pramuštgal

višką naujų idėjų puoselėtoją, iki tol negirdėtais 
metodais mėginusį kovoti su korupcija, narko
tikų prekyba, nusikalstamumu ir žmonių, ne
tikinčių šviesesne ateitimi, apatija. Mums buvo 
suteikta proga bent pro nedidelį plyšelį pažvelg
ti į šio ypatingo žmogaus „lietuviškąją pusę", 

"sužinoti, kad jis užaugo, skaitydamas „Eglutę", 
šoko tautinius šokius, patarnavo kunigui lietu
viškose Mišiose, kad jo mėgstama daina yra 
„Du broliukai kunigai..." Ir per tą trumpą 
pabendravimo valandėlę spėjome suprasti, kad 
tai gilių įsitikinimų žmogus, nors kartais, siek
damas tikslo, nesiskaitantis su priemonėmis. 

Jei, būdamas Bogotos meru, per palyginti 
trumpą laiką galėjo „nuversti tokius kalnus", 
ką jis atliktų, išrinktas Kolumbijos prezidentu? 
Sostinėje jis subūrė apie 1,000 miesto gyventojų 
grupių, kurios buvo policijos akys bei ausys ir 
tuo būdu žymiai prisidėjo prie smurto, apiplė
šimų, žudymų sumažėjimo. Jis kvietė žmones 
taupyti vandenį, skystąjį kurą, gerbti gamtą, 
skleidė vadinamąją „cultura ciudadana", t.y. 
piliečių švietimą, kultūrinimą, ne tik paskaito
mis, naujomis bibliotekomis, bet ir savo pavyz
džiu. Kiek kartų esame skaitę apie mero A. 
Mockaus „išdaigas", kai jis net šokiruojančiais 
būdais stengėsi pabrėžti vieną ar kitą savo pro
gramos punktą. Visgi tos programos buvo tiek 
sėkmingos, kad kai kurios kaimyninės Pietų 
Amerikos valstybės pradėjo jomis naudotis, o 
USAID paskyrė 35 mln. dolerių, kad Mockaus 
pradėtas švietimas ir kova su nusikaltimais 
būtų išplėstas į kitas Kolumbijos vietoves. 

Būtų neprošal, jei ir Lietuvos valdžia at
kreiptų dėmesį į šio energingo, sumanaus ir 
ryžtingo savo tautiečio veiklą, pritaikydama jo 
programas ten, kur jų labiausiai reikia. Svar
biausias Antano Mockaus pasiekimas yra tai, 
kad jis mokėjo į savo darbus įtraukti visus gy
ventojus, įkvėpdamas juose pasitikėjimą savimi 
ir įtikindamas, kad, tik visi kartu dirbdami;gali 
pagerinti savo buitį. 

LIETUVIŲ PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ 

Kun. E. Paulionis 
Nr. 16 

Arkivyskupas atsakė, kad .mano laikais apie 
lietuvius Vilniuje ir kalbos nebuvo. Visi meldėsi 
vienodai ir buvo vienybė ir sutarimas akivaizdoje 
bendro pavojaus"... Tolimesnėje kalboje ant tos 
temos, Jo Ekscelencija užsiminė apie lietuvių jau
nimą — be Dievo ir apie tai, kad Vilniuje nėra 
lietuvių. „Kokiu gi tai būdu" — sako — Mali-
nauskis, kuris niekados nemokėjo lietuvių kal
bos, staiga virto lietuviu ir smarkiausiu lietu
višku agitatorium?.. Vyskupas Karolis Hrine-
veckis neturėjo tinkamo supratimo apie lietuvius, 
vartojančius senovės savo protėvių kalbą: — 
lenkas, lietuvis ir baltgudis jam reiškė vieną ir tą 
patį. To prirodymu yra — Žaslių ir Žiežmarių 
parapijų lietuvių maldavimai. Kada 1883 m. tie 
parapijonys kreipėsi į jį su prašymu sugrąžinti jų 
bažnyčioms lietuviškus pamokslus ir giesmes, jų 
balsas pasiliko balsu tyruose — vyskupas Hri-
neveckis nesuprato, kame čia dalykas". Panašiai 
mąstančių žmonių galvoje tokie žmonės, kaip 
Donatas Malinauskas, kurį žinojo esan didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino ainį ir turtingą 
žmogų arba Jono Vileišio žmona Ona Kasa-
kauskaitė pasijunta lietuviais, — darėsi ne
išsprendžiama mįslė. 

Per XX amžių Vilnius buvo ištiktas keleto 
okupacijų ir karų. Istorijos audėjas pakeitė dau
gumą miesto gyventojų. Šiandien žymią dalį 
Vilniaus gyventojų sudaro žmonės nieko bendro 
ne tik su Vilniumi, bet ir su Lietuva neturintys. 
Tas okupacijų palikimas kažkodėl labai skubant 
pilietiškai įteisintas. 

Dabar iš Vilniaus mieste veikiančių bažnyčių 
tik lietuviškai meldžiamasi 9 bažnyčiose (Šv. 
Mikalojaus, Arkikatedra bazilika, Šv. Onos, Šv. 
Jonų, Šv. Pranciškaus ir Bernardino, Šv. Ka
zimiero, Šv. Pilypo ir abiejų Jokūbų, bonifratrų 
Šv. Kryžiaus, Švč. Trejybės (Trinapolyje), taip pat 
9 bažnyčiose pamaldos būna lietuvių ir lenkų 
kalba (Šv. Teresės (Aušros Vartų), Visų Šventųjų, 
Šv. Rapolo Arkangelo, Pal. Jurgio, Šv. Jono 
Bosko, Dievo Apvaizdos (Švč. Jėzaus Širdies), Šv. 
Kryžiaus (Kalvarijų), Šv. Apaštalų Petro ir 
Pauliaus, Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo^, 
vienoje bažnyčioje pamaldos vyksta tik lenkų 
kalba (Šv. Dvasios), vienoje bažnyčioje pamaldos 
laikomos tik baltgudžių kalba (Šv. Baltramie
jaus), taip pat viena bažnyčia priklauso rytų 

(graikų) apeigų katalikams vienuoliams ukrai
niečiams bazilijonams (Švč. Trejybės). 

Ir kaip čia neprisiminsi Maironio (Jono 
Maciulevičiaus-Mačiulio) žodžius: „Nebeužtvenk-
si upės bėgimo, norint sau eitų ji pamažu; nebsu-
laikysi naujo kiiimo. nors jį pasveikint tau ir bai
su. Naujos idėjos — darbas ne vaiko: užtvenktos 
mėto audrų žaibus. Nesustabdysi bėgančio laiko: 
vaikas tik trukdo amžių darbus", skirtus tiems, 
kurie priešinosi XDC a. pabaigoje prasidėjusiam 
lietuvių tautiniam sąjūdžiui. 
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Ką apie Lietuvą papasakoč iau joje 
nebuvus iam d r a u g u i 

Kiekvienais metais rašome 
tom pačiom temom. Kiekvienais 
metais ta pati pasaka kuriama 
ant popieriaus lapo. Šiais me
ta is aš spoksau į popieriaus 
lapą ir... nebežinau ką rašyti. 
Galiu patvirtinti, kad šių metų 
temos jau paseno. „Diena, ku
rios niekada nepamiršiu" — 
negaliu pasirinkti vienos, jų 
begalo daug. 0, be to, kasdieni
nėje (amerikiečių) mokykloje 
apie ta i rašėme ne kartą. 

„Ka apie Lietuvą papasa
kočiau joje nebuvusiam drau
gui" — na va, ir tema. Visų 
pirma, apie Lietuvą tiek daug 
galima papasakoti, kad neuž

teks ir popieriaus. Bet nors ir 
norėtum apie Lietuvą tam drau
gui pasakoti, bet parašyti visą 
tai ką jaut i — neįmanoma! Ne
gali pasakyti žodžiais, kaip ten 
gražu, kaip miela. Kaip gera ry
te atsikelti, žinant, kad tavęs 
laukia begalybė nuotykių. Kaip 
aš tam draugui papasakosiu 
apie miškus, kuriuose auga uo
gos net nematytos Amerikoje? 
Kaip išaiškinsiu tą jausmą, kai 
po kelių metų, nuvažiavęs į 
Lietuvą, sėdi prie Baltijos jūros 
ir kvėpuoji tuo neapsakomu aro
matu? Gal ir išeis kam nors 
papasakoti tą draugui, bet aš 
jam tik vieną dalyką ant po

pieriaus lapo parašyčiau: nu
skrisk ten ir, galbūt, pajausi vi
są tai, ką aš jaučiu dabar. 

Aš puikiai suprantu, kodėl 
mes rašome tuos rašinėlius 
kiekvienais metais, bet šiemet, 
aš tiesiog negalėjau pasirinkti 
nei vienos, nei kitos temos. 
Todėl, galvodama apie arkivys
kupo žodžius, kad reikia viską 
daryti sąžiningai ir iš širdies, aš 
pradėjau rašyti savo metinį 
darbą. Sėdžiu dabar suole ir 
šypsausi — juk mano metinis 
rašinėlis jau parašytas! 

Austėja Kaveckaite 
ČLM, 9 kl. 

Gegužės 9-oji - Europos diena 

Esu 9 klasės mokinė Rosita Tinterytė. Mokausi Pasvalio Lėvens 
pagrindinėje mokykloje. Man 15 metų. Esu mokyklos prezidentė. 
Gyvenu Meškalaukio km. Pasvalio rajone. Mano gyvenimo tikslas 
- kuo daugiau sužinoti pasaulio ir Lietuvos istorijos, bei to iš
mokyti kitus vaikus. Noriu būti istorijos mokytoja. Šis piešinys, 
pirmasis, atsiųstas konkursui „Atgimusi Lietuva". 

Čikagos lituanistinėje mokykloje — lietuviško žodžio šventė 

uetuvisK' 
Čikagos lituanistinėje mo

kykloje, Jaunimo centro didžio
joje salėje, balandžio 23 dieną 
įvyko tradicinis metų renginys 
— Lietuviško žodžio šventė. Mo
kykla šiam renginiui ruošėsi vi
sus metus ir galima buvo pasi
džiaugti puikiais rezultatais — 
didžiuliu mokinių nugalėtojų 
sąrašu. 

Renginys prasidėjo nuotai
kingu koncertu, kuris simboli
zavo pavasario šventę. Scenoje 
pasirodė mokytojos apsirengu
sios tautiniais drabužiais ir 
dainuojančios lietuvių liaudies 

dainą „Lėk gerve". Pavasaris — 
nuostabus metas, kuomet saulę 
sūpuoja žydri šaltiniai, medžiai 
šnara ir žydi. Pavasario grožiui 
apdainuoti buvo skiriamos ei
lės, kurias deklamavo mokyto
jos: Evelina Karalienė. Audronė 
Surviliene, Vidmantas Striži-
gauskas ir kiti. Pavasaris paste
bimas iš pažadinto daigo, 
nupraustos žibuoklės, čiurle
nančio upokšnio, žibančios ra
sos. Tačiau didžiausias pava
sario ženklas — vieversėlio 
giesme Mokytojai Vidmantas 
Strižigauskas ir Salomėja Ra-

dionovienė sudainavo „Tupėjo 
paukštelis ant medžio šakos". 
Na, o po vieversėlio ir pempės 
grįžta iš šiltųjų kraštų ir dešim
tys kitų įvairių rūšių paukš
telių atplasnoja sutikti pava
sarį. Ir lakštingala čiulba, juk ji 
negali nečiulbėti. Buvo sakoma, 
kad jau senovėje, kai Dievas 
kūrė paukščius, visi jie buvo 
nepatenkint i savo apdarais , 
norėjo gražesnių. Tik lakštin
gala džiaugėsi savo pilkomis 
plunksnomis. Už kuklumą Die
vas jai dovanojo labai gražų bal
są. Kad lakštingala gieda gra
žiausiai, buvo paminėta dainoje 
„Lakštute, paukštute". J Lietu
vos žemę atskrenda didžiausias 
paukštis — gandras. Liaudies 
išmintis sako: jei kieno sodyboje 
gandras susisuka lizdą, tai žmo
nės labai džiaugiasi — namai 
būsią laimingi; jei pirmą kartą 
pamatai lekiantį gandrą — būsi 
greitas visus metus, seksis dar
buose ir moksluose. Koks įspū
dingas yra gandras buvo aišku 
iš lietuvių liaudies gerai žino
mos dainos „Garnys, garnys 
tur..." Lietaus pranašautoja — 
volungė, geltonas paukštelis, ji 
rykauja prieš lietų. Kodėl? Sa
koma, kad Dievas liepė visiems 
paukščiams ir žvėrims eiti kasti 

>ka memnv prograi L. Apanavičienės nuotrauka. 

Pasijuokim! 
Šiandien man labai sekėsi 
Gavai dešimtoką? 
Ne Išmušiau langą ir mokytojas mane norėjo pastatyti į kampą, bet visi kampai buvo užimti. 

Jonuk, kuo norėtum huti užaugęs0 

- Generolu' 
- Bet ]nk kare tave gali nukauti 
- Kas ? 

Na, /inoma, priešas 
- Tai geriau aš busiu priešas 

upes, ežerus, kad būtų iš ko 
gerti. Visi paklausę Dievo ir 
padarę, kas įsakyta. Tik volun
gė nėjusi į šią talką, ir Dievas ją 
nubaudė. Nuo to laiko volungė 
galinti gerti tiek, kiek sugauna 
krintančių lietaus lašų. Nuolat 
troškulio kankinama, ji vis šū
kauja: „Lyk, lyk!". Todėl volun
gė yra vadinama lietaus 
paukšte. Jai buvo skirta daina 
„Ir paaugo žalia liepa". Padan
gių lakūnė arba „dangaus žirk
lės" — kregždė. Šios skrajūnės 
viską mato, viską girdi, viską 
pastebi. Ji kitaip nei visi paukš
čiai — pastogėje lizdelį lipdo. 
Savo lizdo nekrauna ir savo 
vaikų neperi — gegutė. Senoliai 
žino, jei išgirdai gegutę turė
damas pinigų — būsi turtingas, 
jei gulėdamas — būsi tinginys, 
jei alkanas — tai visus metus 
būsi alkanas. Daug įdomaus 
mokiniai sužinojo apie paukš
telius. Spektaklio pabaigoje visi 
smagiai padainavo „Padainuo
kime sustoję". 

Po to buvo apdovanojami 
2004—2005 mokslo metų skai
tymo, rašymo ir meno konkurso 
nugalėtojai — didžiulis mokinių 
būrys. J iems buvo įteikti 
apdovanojimai, garbės ir pagy
rimo raštai, šokoladas, pinigi

nės premijos, o skaitovai dar 
gavo ir po knygą. Metraščio 
viršelio nugalėtoja buvo išrink
t a 5 skyriaus mokinė Eglė 
Daukšaitė. Ji surinko daugiau
siai balsų. Apie metraščio vir
šelių parodėlės organizavimą 
daugiau papasakojo tautodailės 
mokytoja Daiva Blažulionienė-
-Braun: „Konkursas vyksta jau 
penkeri metai. Anksčiau daly
vaudavo tik aukštesniųjų klasių 
mokiniai. Šiemet konkurse da
lyvavo 4—10 klasės mokiniai. Ir 
tai pasiteisino, nes nugalėtoja 
tapo 5 skyriaus moksleivė. Mo
kiniai dalyvavo labai aktyviai, 
todėl sunku nepaminėti ir kitų 
puikių darbų: Elonos Račkutės 
— 7 kl., Karolio Usonio — 5 sk., 
Rūtos Survilaitės 4A sk., Nid-
dos Šaparnytės 4B sk. 

Viršelio laimėtoja Eglė, san
tūriai komentavo savo piešinį. 
Pagrindinis simbolis — langas 
— pro kurį matosi šviečianti 
saulė, kaip mokslo ir šviesos 
neužgęstantis židinys. O tai ir 
atspindi Lietuviško žodžio šven
tės renginio pagrindinį tikslą — 
puoselėti lietuvišką žodį, moky
ti lietuviškų dainų, rengti daug 
lietuviškų renginių. 

Indrė Bartašiūnienė 
ČLM atstovė spaudai 

Vaikai mąsto apie teatrą 
Teatras — tai tas juoko ir pralinksminimo šaltinis, 

kuriame žmonės pasijunta linksmai ir nenori iš ten išeiti. 
Paveikslai teatre sudaro bendrą scenos vaizdą — sceno
grafiją. 

Scenografija tai viskas — aktoriai, apsirengę kostiu
mais, dekoracijos, spalvotos šviesos. 

Elena Rudzin skaitė, 
Tragikomedija, 11 m., Vilnius 

Manau, kad teatras yra šviesa, kuri sklinda per salę, 
kad tai dangaus, žemės, saulės paveikslėliai. Teatre yra 
daug muzikos, šokių, liaudies dainų ir žmonių. Man patin
ka sukurtos eilės, kurios sakomos per vaidinimus. 

Jolita Stūglytė. Aktorė, 10 ra., Švenčionys 

Teatras — tai spektakliai, kuriuose aktoriai turi mokėti 
būti viskuo: knygų herojais, režisieriais ir pačių sukurtais 
vaidmenimis. 

Ugnė Jokubauskaitė, 11 m., Kelmė 

Teatras yra, kai dailininkai, šokėjai, dainininkai susi
renka į namą, vadinamą teatru, ir sukuria spektaklį, paro
do jį žmonėms, o žmonės lieka patenkinti. 

Laurynas Maaliarukas, 10 m., Švenčionys 

Teatras — tai įvairios istorijos, suvaidintos žmonių. 
Rosita Paleckytė. Burtininkė, 11 m. Vilnius 

Teatras yra vaidyba ant scenos. Teatro vaidyba gali 
būti įvairi. Pavyzdžiui, lėlių teatras yra, kai žmonių nesi
mato, o vaidinimą atlieka lėlės. Teatre būna daug deko
racijų, kurias sudaro paveikslėliai. Kai teatre vaidina 
žmonės — tai dramos teatras, kai yra daug muzikos ir 
daug šokama — tai operos ir baleto teatras. 

Rimas Kuliešius. 12 m., Švenčionys 

Europa - tai daugiaprasmis žodis, tur int is daug reikšmių. Tai 
- ne tik pasaulio dalis, žemynas, bet ir kul tūr inė , ir netgi politinė 
sąvoka, įvairiais istorijos tarpsniais keičianti s ienas ir įgyjantį vis 
naujas prasmes. 

Šiandien Europa - visų pirma taikos, demokratijos, pagarbos 
žmogaus teisėms, ekonominės gerovės vardan besivienijančių vals
tybių kontinentas. 

Europos Sąjunga - ta i demokratinių Europos valstybių orga
nizacija. Oficiali Europos Sąjungos atsiradimo da ta yra 1993 m. 
lapkričio 1 d. Tą dieną įsigaliojo ES sutart is , kurią sudarė 12 tuo 
metu Europos bendrijoms priklausančių valstybių: Airija, Belgija, 
Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungt inė Karalystė , Liuksem
burgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir Vokietija. Be
sivienijančios Europos sostine tapo Briuselis (Belgija), kuriame 
posėdžiauja vyriausybė, ir S t rasbūras (Prancūzija), kur iame dirba 
Europos parlamentas. Įs teigtas ir Europos te ismas. Į jį gali kreip
tis bet kurios ES valstybės pilietis, manant is , k a d savo šalyje buvo 
pažeistos jo teisės. 

Europos Sąjungos svarba dar išaugo, kai prie jos prisijungė 3 
naujos valstybės - Švedija, Suomija, Austrija. O dabar, kai prisi
jungė dar daugiau Europos valstybių, tame ta rpe ir Lietuva -
Europa tapo didžiausia pasaulyje ekonomikos galiūne, t ikra super
valstybe. 

Lietuva nuo senų laikų yra Europos valstybė. Tai patvirtina 
ir toks faktas, jog netoli Vilniaus yra Europos geografinis centras. 

E u r o p o s v ė l i a v a - tai dvylikos auksinių penkiakampių 
žvaigždžių ra tas tamsia i mėlyname fone. Vėliava simbolizuoja 
dangų, o jame esantis r a t a s - Europos tautų Sąjungą. Žvaigždžių 
skaičius yra nekin tamas . Dvylika žvaigždžių reiškia tobulybę ir 
pilnatvę. 

V \ V it v -

Lėliu tea t ras 
Senamiesčio keistos lėlės -
Kai siaučia lietus pašėlęs, 
Ant čerpių raudono stogo 
Palikę teatrą, šoka. 

Jos būna juokingos ir liūdnos, 
Jos moka braidžiot po liūnus, 
Paskui prie ledų vežimėlio 
Aplaižo pirštus pamažėliai. 

Šešėliais išmarginta siena 
Joms primena mažą sceną, 
Tenai, kur iš rankų malonės 
Toj pasakoj - virsta į žmones. 

Violeta Palč inskai tė 
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Pasaulio naujienos 
1 (Renkantis AFP, fteuters, AP, tatertax, {TAR-TASS, SttS 

žmtų agentOrų prane&mais) 

DRAUGAS, 2005 m. b a l a n d ž i o 29 d., penk tad ien i s 

EUROPA 

MADRIDAS 
Ispanijos žemieji parlamen

to rūmai didele balsų persvara 
patvir t ino Europos Sąjungos 
(ES) konstituciją. Už Bendrijos 
konstituciją balsavo 311 depu
tatų, jai nepritarė 19, o 20 susi
laikė. Maždaug po dviejų mėne
sių dėl jos bus balsuojama aukš
tuosiuose parlamento rūmuose 
— Senate, ir jeigu jai, kaip tiki
masi, bus pritarta be jokių pa
keitimų, ji bus patvirtinta. 

ROMA 
Italijos premjeras Silvio 

Berlusconi aukštuosiuose parla
mento rūmuose — Senate — 
laimėjo balsavimą dėl pasiti
kėjimo jo naująja Vyriausybe ir 
liks valdžioje dar iki vienų me
tų. Po S. Berlusconi kalbos, už 
jo Vyriausybę balsavo 170 sena
torių, o prieš ją — 117. Ketvir
tadienio balsavimo rezultatai 
išsprendė politinę krizę šalyje ir 
panaikinto pirmalaikių rinkimų 
Italijoje grėsmę. Premjeras, ku
ris pareiškė, jog dešimtajame 
dešimtmetyje atėjo į didžiąją po
litiką, kad išgelbėtų Italiją nuo 
kairiųjų, pakartojo savo pozici
ją, jog žiniasklaidą, švietimą ir 
teismų sistemą kontroliuoja 
kairieji, o dauguma italų pirme
nybę teikia dešiniesiems. 

OSLAS 
Norvegijoje, kuri didžiuojasi 

lygių teisių tradicijomis, teis
mas pirmą kartą dėl išžaginimo 
nuteisė moterį- Už vyro išžagi
nimą už grotų jai teks praleisti 
devynis mėnesius. Ieškovas, 31 
metų vyras, šalies vakaruose 
esančio Bergen miesto teismui 
pasakojo, jog pernai sausį per 
vieną vakarėlį užmigo ant sofos. 

o pabudęs pamate, kad 23 metų 
atsakovė atlieka su juo oralinį 
aktą. Pagal Norvegijos įstaty
mus, bet kokie lytiniai santy
kiai su asmeniu, kuris yra be 
sąmonės ar dėl kitų priežasčių 
negali pasipriešinti, yra laikomi 
išžaginimu. Teismas atsakovę 
ta ip pat įpareigojo sumokėti 
40.000 kronų (17,000 litų) kom
pensaciją. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Daugiau kaip 1,900 žmonių 

žuvo 2004 m. per tarptautinių 
teroristų išpuolius, rodo trečia
dienio vakarą paskelbti Ameri
kos valdžios duomenys. Šie 
skaičiai trigubai didesni už 
2003 m. JAV paskelbtus duome
nis apie žmonių nuostolius, bet 
Washington atstovai sieja smar
kų aukų padidėjimą su veiks
mingesnių institucijų, renkan
čių ir apdorojančių informaciją 
apie smurto aktus, darbu. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irakas suformavo pirmąją 

demokratiškai išrinktą šalies 
Vyriausybę per daugiau nei pu
sę amžiaus ir užbaigė tris mėne
sius trukusią politinę suirutę, 
kuri apsunkino pastangas nu
t raukt i smurtą. Ironiška tai, 
kad Vyriausybė suformuota per 
buvusio šalies diktatoriaus Sad-
dam Hussein 68-ąjį gimtadienį. 
Dauguma postų Vyriausybėje 
atiteko gyventojų daugumą su
darantiems musulmonams ši
i tams, naujai politinei jėgai, ku
ri atėjo į valdžią po dešimtme
čius trukusio sunitų dominavi

mo. Nemažai postų gavo ir kur
dai bei sunitai. Septynioms mi
nisterijoms vadovaus moterys. 

AMAN 
Saddam Hussein, savo 68-

ojo gimtadienio išvakarėse, pir
mą kartą po keturių mėnesių 
susitiko su advokatu. ,.Prezi
dento sveikata ir nuotaika šioje 
neteisėtoje nelaisvėje gera", sa
kė Ziad Khasawneh. Pasak Z. 
Khasawneh, S. Hussein šešias 
valandas bendravo su irakiečiu 
Khalil ai Duleimi — Jordanijoje 
įsikūrusios advokatų grupės, 
kurią pasamdė buvusio prezi
dento šeima, nariu. 

GAZA 
Palestiniečių prezidentas 

Mahmoud Abbas nurodė panau
doti jėgą, jei tai bus būtina sie
kiant priversti palestiniečių ko
votojus laikytis paliaubų su Iz
raeliu. M. Abbas, nusprendęs 
imtis iki šiol griežčiausių prie
monių paliauboms užtikrinti, 
policininkams Gazos Ruože sa
kė, kad niekam negali būti leis
ta pažeisti susitarimą, garan
tuojantį ramybę. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TOKYO 
Gelbėtojai mano, jog nebėra 

vilčių aptikti daugiau gyvų žmo
nių po pirmadienį įvykusios 
skaudžiausios pastarųjų ketu
rių dešimtmečių traukinio ava
rijos Japonijoje, nusinešusios 
mažiausiai 106 gyvybes, ir atli
kę paskutinį patikrinimą nu
trauks savo operacijas. Pirma
dienį sausakimšam priemiesti
niam traukiniui nušokus nuo 
bėgių ir įsirėžus į gyvenamąjį 
namą, buvo sužeista daugiau 
nei 450 žmonių. 

Istorikas mano, kad Rusijoje reabilituojamas stalinizmas 
M a s k v a , balandžio 28 d. 

(,,Interfax") — Rusijos valstybi
nio humanitarinio universiteto 
garbės prezidentas (RVHU). 
istorikas Jurij Afanasjev mano. 
kad dabar šalyje reabilituoja
mas stalinizmas. 

„Mėginama įtvirtinti oficia
lią, arba oficiozinę, Rusijos isto
riją. Tai ta pati Stalin laikų isto
rija — falsifikuota, tendencinga. 
ideologizuota. Stalin mėginama 
statyti paminklus, mėginama 
reabilituoti Stalin", pareiškė J. 
Afanasjev per spaudos konfe
renciją, kurią RVHU surengė 
pertvarkos 20-mečio proga. 

Jo nuomone, „dabar mums 
siūlo sugrįžti į lygiai tokią pat 
stalininę epochą, imituojant 
daugelį istorijos faktų taip. kaip 

Stalin juos interpretavo". 
Kaip pavyzdį J. Afanasjev 

nurodė požiūrį į Molotov-Rib-
bentrop paktą. 

..Sovietų Sąjunga kariauti 
pradėjo stodama į kovą su Euro
pa hitlerinės Vokietijos pusėje. 
Ir tai istorijos faktas. Pamėgin
kite jį surasti mūsų vadovėliuo
se. Po to mes stebimės, kodėl tie 
pabaltijiečiai vis primena Molo-
tov-Ribbentrop paktą. O todėl, 
kad jiems tai hamletiškas klau
simas: būti ar nebūti", pažymė
jo J. Afanasjev. 

Drauge jis priminė, jog po 
Michail Gorbačiov sušaukto pir
mojo liaudies deputatų suvažia
vimo Molotov-Ribbentrop pak
tas buvo oficialiai pasmerktas. 

Jis taip pat atkreipė dėmesį 

į tai, kad „karo metais vyko ga
lingas sovietinės visuomenės 
destalinizacijos procesas, nes 
žmonės, perėję Europą, galėjo 
pamatyti, kokiomis vertybėmis 
gyveno pasaulis, ir jie ėmė aiš
kiau suvokti". 

..Bet jie sugrįžo namo, ir čia 
juos — veidu į stalą. Ar daug 
kas girdėjo, kad į Valaama salą 
po karo buvo suvežta keliasde
šimt tūkstančių luošų žmonių, 
ypač iš didelių miestų, tiesiog 
tam, kad jie nebadytų akių, ne
gadintų vaizdo. Kažkada ten 
buvo kapinės, kur juos visus pa
laidojo. Argi gali daugiau ar ma
žiau normali, o ne žmogėdriška 
valdžia padaryti ką nors pana
šaus", retoriškai klausė J. Afa
nasjev. 

Atsakingų už naują verslo m o k e s t i nėra 
Atke l ta i š 1 psl . 
ir pareikšti, kad jis to nenorėjo. 
Mes irgi nenorėjome, o kas įro
dė, kad reikia mažinti fiskalinį 
deficitą?", retoriškai klausė K. 
Prunskienė. 

Seimas taip pat nusprendė 
atlikti nepriklausomą pasek
mių, galinčių kilti dėl verslo 
mokesčio įvedimo, tyrimą. Fi
nansų ministras tikisi, kad at
liekant tyrimą dominuos eko
nominė logika. 

Laikinasis verslo mokestis 
iš esmės atitinka iki šiol galio
jantį kelių mokestį, kuris skai
čiuojamas nuo įmonių apyvar
tos. Vyriausybė buvo nutarusi jį 
panaikinti šių metų liepos pir
mą dieną, nes jis neatitinka 
Europos sąjungos teisės. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas žurnalistams tvir
tino, kad jam nepatinka Seimo 
salėje kilusios diskusijos dėl at
sakomybės už verslo mokestį. 

„Man atrodo nesolidu, kai 
Seimo salėje prasideda tokios 
diskusijos. Turime svarstyti pa
tį įstatymo projektą - ar jis ge
ras, ar blogas", sakė A. Pau
lauskas. 

Paklaustas, ar tai, kad pro

jektus teikia atsistatydinti nus
prendęs ministras nedaro žalos 
būsimai mokesčių reformai. 
Seimo pirmininkas pastebėjo, 
kad tai „sukelia papildomų 
klausimų". 

Pats ministras patikino. 

ATLANTL 
Mpressuor, 

kad ttio klausimu kreipėsi į Sei
mo pirmininko pavaduotoją 
Česlovą Juršėną ir jam buvo pa
sakyta, kad projektą pristatyti 
kitas ministras galėtų tik tuo 
atveju, jei pats A. Butkevičius 
sirgtų, ar būtų komandiruotėje. 

1800-77S-SEND 
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ATIDARYKITE SĮ 21 MĖNESIO SERTIFIKATĄ 
IR GAUSITE AUKŠTAS PALŪKANAS 

FIRST PERSONAI BANKE SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI! 

Pir?t 
Garf ie ld Ridge 

6162 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

(773) 767-5188 

L e m o n t 
12261 Archer Ave. 
Lemont, IL 60439 

(630) 257-1400 

O r l a n d P a r k 
14701 Ravinia Ave. 

Orland Park, IL 60462 
(708) 226-2727 

Annual Percentage Yield (APYi m effective as of Apnl 12, 2005 and iš subject to change 
w:thout notice. Mimmum deposit of $250 U reguired to obtam APY. 

^ ^ ^ ^ Penalty may be imposed for early windrawals. 

www.f i r s tpe r sona lbank .ne t FD4C IENCER 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
Ėf i j - First L a n d m a r k Rea i ty 

Bus. 
P.es. 

773-590-0205 
7 0 8 ^ 2 5 - 7 1 6 0 

RIMAS 
STANKUS 

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

Cjzrfoity, 
21 

P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
Vwm.WUL7T3*S*MB 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer<5 worIdnet.att.net 
DANA ŠČERBAITK MAVKR 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiestiuose. kreipkitės į 
DAMTlį MAYKR Profesionaliai ir 

sa/iningai patarnauja nuo 19X6 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

SIŪLO DARBA 

Positions available in VVisconsin, 
Indiana, and Colorado. 

Experienced Cariegivers only. 
Driving skills and good English 
reguired. Call 262-675-8044 

VVINDOVV VVASHERS/GUTTER CLEANERS 
M u s t have ovvn car. M e n & 

VVomen 1 3 person teams. M o n -
Sat 7 a m - 5 p m , fu l l t i m e or pa r t 

t i m e . M a k e SlOO-'-per person, PAID 
DAILY. N o exper ience needed , vvill 
t r a t n . Resident ia l o n l y / s u b u r b s & 

c i ty . C o m e today & start tomor rovv . 
P n m e T i m e VVindoyv C lean ing , Inc. 
5 75 E Coli Rd ^208 Arlington Hts. 

( A r l i n g t o n Of f ice Square) 
I 9 0 t o Ar lHts .Rd, Nor t to Colf, SE 
corner . Across f r o m Valli Produce. 

Ask for Wi l l . 

PASLAUGOS 

I N V E S T U O T O J U , 
REKONSTRUKTORIU, 

S T A T Y B I N I N K Ų D Ė M E S I U I 

PARDUODAMAS KOKS VRA MŪRINIS 
VIENOS ŠEIMOS NAMAS 

Brid^c-port rytuose su rūsiu, „coach 
house". garažu. Apsuptas nauju statybų. 

Galite gyventi ir remontuoti. 
Kaina S272.0OO Nuo šiandien kaina 

sumažinama 20K. 36 st. ir Union Ave. 
PARDUODAMAS 3 VONIŲ MŪRINIS 

SUREMONTUOTAS NAMAS 
Gražus „derk" ir sodas. Mažiau 

5300,000. 39 St. ir I.ituanka 
Skambinti HR.ST RATK RhAI. ESI A IT 

tel. 773-767-2400, Aušra 

PASLAUGOS 

g> 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAML, SVEIKATOS IR 
OYAYBĖS DRUDIMVS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr Aukse S Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai. 

KRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th St.. 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

STATE FARM 
INSl R \ \ ( K 

AUTOMOBILIO. 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapohs (versle 49 metai! 
Off. Mgr. Aukse S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai. 

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

Evergreen Park. II 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

s k e l b i m u s k y r i u s 

Tel . 1 - 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

A t A 
JUOZAS ŠONTA M.D. 

Mirė 2005 m. balandžio 26 d., sulaukęs 83 metų 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. 
Gyveno Akron, Ohio nuo 2004 m. spalio, Čikagoje pas 

dukrą. 
Amerikoje išgyveno 56 metus. 
Nuliūdę liko: sUnus Kęstutis su žmona Aldona, anūkai 

Liana ir Romas; duktė Birutė Šontaitė-Krukovskienė su 
vyru Eugenijum; brolis Vytautas Lietuvoje bei kiti gi
minės. 

A.a. Juozas buvo vyras a.a. Teklės. 
Priklausė American Medical Association, Ohio Lietu

vių gydytojų sąjungai, Amerikos Lietuvių gydytojų sąjun
gai. 

A.a. Juozas bus pašarvotas penktadienį, balandžio 29 
d. nuo 3 v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 

Pašarvotas šeštadienį, balandžio 30 d. nuo 9:30 v.r. iki 
10 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimime bažnyčioje, ku
rioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velio
nis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašom aukoti „Lietuvos Vaikų viltis" or
ganizacijai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

N u l i ū d ę B i r u t ė ir Kęs tu t i s Š o n t a i 

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

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2005 m. balandžio 
26 d. Woodhaven Retirement Community, Livonia Michi-
gan, mirė mūsų mylima Mamytė, Močiutė, Promočiutė, 
Uošvienė 

A t A 
CECILIJA MALINAUSKAITĖ 

DIMAVIČIENĖ BALSIENĖ 
Velione gimė 1912 m. lapkričio 22 d. Raguvoje, Pa

nevėžio rajone. Į Ameriką atvyko 1949 m. Gyveno Red-
ford, Michigan. 

Priklausė St. Butkaus Šaulių kuopai, Moterą sąjun
gai, Pagalba Lietuvai, Lietuvių Bendruomenei, BALFo 
76—tam skyriui, Auksinio Amžiaus būreliui. 

Giliam nuliūdime paliko: sūnų Algį Dimavičių, dukrą 
Vidą Keyes, dukrą Nijolę Banush su šeimomis, posūnį 
Juozą Balsį, podukrą Stasę Butzin, posūnį Antaną Balsį 
ir jų šeimas; 9 anūkus. 8 proanūkus ir kitus gimines JAV 
ir Lietuvoje. 

Velionė buvo pašarvota Harr is laidojimo namuose. Li
vonia, Michigan, kur rožinį sukalbėjo kun. Ričardas 
Repšys, o viešą atsisveikinimą pravedė Yolanda Zaparac-
kienė. 

Penktadienį, balandžio 29 d., 10:30 v.r a.a. Cecilija 
bus pašarvota Dievo Apvaizdos bažnyčioje, kur 11 vai. 
įvyks gedulingos šv. Mišios už jos vėlę. 

Šeštadienį, balandžio 30 d. 2 vai. p.p. Mt. Carmel ka
pinėse, Big Rapids, Michigan, įvyks laidojimo apeigos. 

Nu l iūdus i š e i m a 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. 
Tel. 313-554-1275. 

A t A 
VYTAUTUI RASTONIUI 

mirus, šios netekties metu reiškiame gilią užuo
jautą mūsų klubo narei žmonai EUGENIJAI ir 
šeimos nariams. 

Daytona Beach, FL 
Lietuvių, klubo valdyba ir nariai 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. I mieg - S670-S7H): 

2 mieg. — $770-$$ 10 
Tel. 630-910-11644. Janą. 

Kedzie & 72 St. 
furnished. hvatt-d 4 room. 

2 hdr. apt.. $565 plu>. M'curity 
deposit. (a i ! 773-544-9018 

or 630-853-0184 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Oricago. IL 60629 
Prekyba instaSavrnas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

C 773 778 4007 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL ŠAVINGS j 
AND LO.AN ASSOCIATION OF CHICAGO 

i i i • > \ 12 Wcst Ccrroak Road. Chscaso. IL 6060* 
(773)W7-7W 

SlepheTi M. Otusas, i're-eidvm 

Patarnautam ttkagt&S ir ApyiinktH Lieristviams Dattctuu Kaip 1(X) \fcin. 

i —JF~ 

http://www.firstpersonalbank.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
PENSININKUI PIETŲ KAINA 

TRIGUBAI DIDESNĖ 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE 

Algirdas Motuzą „Seklyčioje" 

Visiems mums yra brangi lietuviška kalba, 
lietuviška kultūra, tradicijos... 

Gerbiami Lietuviu Fondo nariai, darykime viską, kad tai 
išsaugotume ir perduotumėme ateinančioms kartoms, jūsų nesi
baigiantis įnašas į Lietuvių Fondą užtikrina lietuviškos veikios 
tęstinumą. 

Balsuokime už pristatytus LF įstatus ir už Lietuvių Fondą, 
kuris dar daug metų rems lietuvybės darbus! Atvykite į LF metinį 
narių suvažiavimą š.m. balandžio 30 d . PLC Lemonte. Jeigu 
negalite asmeniškai dalyvauti, raginkite atvažiuojančius balsuoti 
už pristatytus įstatus. 

sk. 010983 

AUTOBUSAI į EKUMENINES 
pamaldas Šv. Vardo katedroje, 
gegužės 8 d., organizuojami iš 
įvairių Čikagos apylinkių. Auto
busai vyks iš Marąuette Park, 
Brighton Park, Cicero bei Le-
mont. Norinčius kviečiame re
gistruotis iš anksto „Seklyčio
je", tel. 773-476-2655, ALTo 
būstinėje, tel. 773-735-6677 ir 
Lemonto LB apylinkės Soc. 
reikalų skyriuje, tel. 630-243-
8611. Taip pat registracija vyks 
parapijose ateinantį sekma
dienį, po lietuviškų pamaldų. 
Kaina asmeniui 5 dol. 

ŽIDINIO PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis ruošiami Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos šven
tovėje šeštadienį, gegužės 7 d., 8 
v.r. Pamaldos įvyks po Kristaus 
Dangun žengimo šventės prieš 
pat Motinos dieną. Kokią 
reikšmę galime tame įžvelgti? 
Atsakymas į šį klausimą - tai 
šių pamaldų tema. Visus 
nuoširdžiai kviečiame. 

„ŽUVĖDRA", KLAIPĖDOS uni
versiteto sportinių šokių an
samblis, paminėjo savo ketu
riasdešimtmetį balandžio 22 d., 
Vilniuje, Operos ir baleto 
teatre. Tarpe žiūrovų buvo daug 
garbingų svečių. Šokėjai įrodė, 
kad gali šokti grakščiai, įspū
dingai techniškai atlikdami 
šokius. „Žuvėdros" koncertas 
įvyks Čikagoje gegužės 1 d., 
sekmadienį, 4 v.p.p. Į koncertą, 
kuris vyks Morton mokyklos 
auditorijoje, bilietus bus galima 
įsigyti prieš pasirodymą nuo 2 
v.p.p. 

ŠAKIEČIŲ GEGUŽINĖ ĮVYKS 
gegužės 1 d., 12 v.p.p. Šaulių 
namuose. Šakiečių klubo val
dyba visus kviečia dalyvauti. 

GEGUŽĖS 3 D., ANTRADIENĮ, 7 
v.v. Lituanistikos katedra 
Illinois universitete Čikagoje 
rengia Tomo Venclovos poezijos 
vakarą. Vakaras įvyks Institute 
for the Humanities, lower level, 
Stevenson Hali, University of 
Illinois at Chicago (east cam-
pus). Daugiau informacijos gali
ma gauti tel. 312-996-4412. 

GEGUŽĖS 21 D., ŠEŠTADIENĮ, 6 
v.v. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Park vyks šventė, 
skirta Lietuvos penkiolikos 

metų nepriklausomybės jubi
liejui, vienerių metų įstojimo į 
NATO ir Europos Sąjungą 
sukakčiai. Šventėje dalyvaus 
Lietuvos ambasadorius Vygau-
das Ušackas. 6 v.v. — kokteiliai, 
6:30 v.v. - vakarienė, 7:30 v.v. -
programa, kurią atliks Algi
mantas Barniškis, veiks baras, 
šokiai. Parapijos adresas: 2745 
West 44 gatvė, Čikaga. Bilietus 
užsisakykite pas Eveliną Ože-
lienę, tel. 773-254-7553, arba 
Salomėją Daulienę, tel. 773-
847-4855. Šventę rengia JAV 
LB Brighton P a r k apylinkės 
valdyba ir Lietuvos vyčių 36-oji 
kuopa. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAURAGĖS 
klubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks gegužės 5 d., ketvirtadie
nį, 1 v.p.p. Šaulių namuose: 
2417 W. 43 gatvė. 

MOTINOS DIENOS PROGA, 
balandžio 30 d., 6:30 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
vyks miuziklas „Gyvenimo 
kelias". Miuziklą atliks debiu
tuojantys aktoriai, šokėjai ir 
dainininkai. Po spektaklio visus 
linksmins dainininkas Jonas 
Domarkas. Vietas prašome re
zervuoti tel.: 708-228-3157 ir 
312-804-5012. 

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 14 D., 
Ateitininkų namuose, nuo 6 v.v. 
iki 11:30 v.v. vyks a.a. Shelly 
Rėklaitienės prisiminimo vaka
ronė. A.a. Shelly, Povilo 
Rėklaičio žmona, mirė 35 metų, 
nuo melanomos vėžio. Aukos 
parems Povilo 4 vaikučius ir da
lis aukų bus skirta melanomos 
tyrinėjimams. Prisiminimų va
karonėje bus vakarienė, sal
dumynų stalas, veiks baras, 
gitara gros Petras Aglinskas, 
Povilas Strolia, vyks varžytinės. 
Dėl bilietų kreiptis į Deana 
Stankaitienę, tel. 630-734-9293. 

Ne daug skiriasi pensininko 
sekmadienis nuo kitų savaitės 
dienų. Pagr indinis sk i r tumas 
yra važiavimas į bažnyčią ir po 
pamaldų pasižmonėjimas prie 
kavu tės parapijos ar centro 
salėje, politikos įvykių aptari
mas su bendraminčiais ir pietūs 
suruoš tam pobūvyje Pasaulio 
lietuvių centre , vasaros ge
gužinėje, ar kur kitur. 

Po pamaldų Marąuet te 
Park pensininkui labai patogu 
pap ie tau t i „Seklyčioje". Čia 
skanus, lietuviškai gaminamas 
maistas . Čia įvairių patiekalų 
pilni p ie tūs su sriuba, salo
tomis, daržovėmis, bulvėmis, 
mėsos a r žuvies patiekalu ir sal
dumynais — tik septyni doleriai 
asmeniui. 

Ki tokia pietų ka ina Pa
saulio l ietuvių centro rengi
niuose, kur iuos ruošia PLC 
renginių komitetas, misija, ben
druomenė, ar kuri kita organi
zacija lėšų sutelkimui savo 
veiklai a r kokiems labdaros 
t ikslams. Tokie pietūs Pasaulio 
lietuvių centre pensininkui kai
navo 10 dolerių prieš vie-
nus-dvejus metus, 16 dolerių 
per 2005 m. Vasario 16 minė
jimą ir j au 20 dolerių per šių 
metų Atvelykio ir Motinos 
dienos pietus. Kas atsitiko, kad 
per t rumpą laiką pensininkui 
Lemonte pietūs pasidarė maž
daug t r i s k a r t u s brangesni , 
negu pietūs „Seklyčioje" Mar
ąuette Park? 

— Kodėl 20 dolerių?, — 
klausiau Atvelykio ir Motinos 
dienos pietų bilietus pardavinė
jančią Baniutę. 

— Viskas pabrango! Pakilo 
centro salės nuoma, pabrango 
Šoliūnienės gaminamas mais
tas , pabrango patarnautojos. 

— K o d ė l v i s k a s t a i p 
p a b r a n g o L e m o n t e , o n e 
p a b r a n g o „Seklyčioje" Mar
ą u e t t e P a r k , Čikagoje , k u r 
r e s t o r a n a s va lgy to jus a p t a r 
n a u j a n e ša lpos , b e t ve r s lo 
p a g r i n d u ? 

— Mes telkiame lėšas cen
tro i r misijos išlaikymui ir 
mums reikia brangiau imti už 
pietus, kad liktų pelno. 

— T r i s k a r t u s b r a n g i a u ? 
Ta i k i e k j ū s n o r i t e u ž d i r b t i ? 
J šį klausimą atsakymo nebuvo. 

nors buvo pri tarta , kad pen
sininkų porai pietums mokėti 
40 dolerių yra per daug. 

Pasaulio lietuvių centro 
adminis t ra torę Rasą radau 
raštinėje. 

— Sakyki t , k i e k š įme t 
pak i l o c e n t r o sa lė s n u o m a ? 

— Šiemet salės nuoma 
tokia pat kaip pernai. Nepakilo. 

— O a r j ū s t u r i t sa lės 
n u o m ų k a i n a r a š t į ? 

— Turime, bet klientams jis 
nedalinamas" Nuomą mes ap
tariame su klientu, nes kiek
vienas turi savo reikalavimus ir 
skirtingą salės sutvarkymą. 
Pasaulio lietuvių centro na
riams, kurie nors kiek kasmet 
paaukoja PLC, duodame 15 
nuošimčių salės nuomos nuo
laidą. Priklauso kiek asmenų 
dalyvaus pietuose ar pokylyje ir 
kokių papildomų patarnavimų 
jie norės. 

— Sakyk , Nijole , k a i p t a u 
p a v y k o V a s a r i o 16-tos pie
t ū s ? — užkalbinau JAV LB 
Lemonto apylinkės pirmininkę 
Nijolę Nausėdienę. 

— Pavyko labai gerai. 
Pietavo 280 asmenų, pora iš jų 
be mokesčio. Mokėjom JAV LB 
valdybos pirm. Vaivai Vėbraitei 
už kelionę lėktuvu. Už salę 
mokėjom 595 dolerius (po nuo
laidų), davėm stalui po du bu
telius vyno. Mūsų uždarbis 
buvo apie 800 dolerių. Pietų 
kaina buvo 16 dolerių. 

— Šoliūnienė arba „Bravo" 
daugiau ima už maistą. Maistas 
pabrango, — aiškina kita 
renginių ruošėja. 

— M a i s t a s p a b r a n g o i r 
M a r ą u e t t e P a r k , b e t „Sek
lyčia" k a i n ų n e p a k ė l ė ! 

Lemonto pensininkai ir ne 
pensininkai mielai remia orga
nizacijų rengiamus pietus sek
madieniais centro, misijos, ben
druomenės ar šalpos paramai. 
Žinoma, pietų kaina neturėtų 
būti trigubai didesnė už „Sek
lyčios" pietus, kurie už 7 do
lerius sugeba ne tik apsimokėti 
valgyklai, bet ir neša pelną, 
pajamas JAV LB Socialinių 
reikalų tarybai, atl iekant įvair
ią šalpą bei pas laugas vi
suomenei. 

B r o n i u s J u o d e l i s 
Darien, IL 

J a u ne pirmą kartą per 
„Margučio-2" radiją buvo pra
nešta, kad „Seklyčioje" koncer
tuos kompozitorius ir daini
ninkas Algirdas Motuzą. Ir 
kiekvieną kar tą teko išgirsti 
pr ieštar ingų jo gyvenimo ir 
kūrybos vertinimo atgarsių. 

Tegul kai kas A. Motuzą 
vadina „salonų dainininku". Ar 
mažai yra žinoma įžymių me
nininkų, kur ie savo karjerą 
pradėjo, o neretas ir baigė būda
mi, būtent, salonų dainininkais, 
muzikantais, dailininkais, poe
tais ar artistais. Ar jie neturėjo 
jų talento gerbėjų ir mecenatų, 
kurie padėjo jiems puoselėti 
savo menininkų sugebėjimus? 

Kai kažkas panašaus vyks
ta dabar, tuojau kabinamos 
etiketės. Gal tai ir gerai, tai 
savotiškai verčia tobulėti. 

Ar mes būtinai tur ime 
nueiti į didžiules sales, kad 
išgirstume ir pamatytume ge
rus atlikėjus? Ar mes negalime 
džiaugtis jų talentais siaurame 
ratelyje, taip vadinamame sa
lone? Kiek žinoma, yra ganėti
nai mažų salių, kur koncertuoja 
žymūs atlikėjai ir ne tik eliti
niam žiūrovui. Vienas iš tokių 
salonų ir yra „Seklyčia", kur 
teko išgirsti net pasaulinio 
garso atlikėjų balsus. 

Ačiū trečiadienio renginių 
vadovei Elenai Sirutienei, ku
riai Algirdas Motuzą paskyrė 
dainą „Kai jauna buvai". Tačiau 
šią dainą sau priskirti gali 

FAUSTO STROLiOS KŪRYBOS 
koncertas ruošiamas gegužės 15 
d., sekmadienį. 11 v.r. šv. Mi
šios Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčioje, visos Mišių dalių 
giesmės reprezentuos Fausto 
Strolios kūrybą. 12:30 v.p.p. 
koncertas Pasaulio lietuvių cen
tro Lietuvių fondo salėje. J mu
zikinį F. Strolios koncertą per 
Danguolę Griganavičienę bilie
tus jau užsakė buvę Uchtės gim
nazijos mokiniai. Kviečiami visi. 

NAUJA ŠOKIU GRUPĖ 
PRISTATO MIUZIKLĄ 

„GYVENIMO KELIAS" 

Miuziklas „Gyvenimo kelias", skirtas Mot inos d i e n o s p ro 
gai. Tai teatralizuotas šokis, skambant nuotaikingai muzikai. 
Miuzikle šoka ir vaidina įvairaus amžiaus aktoriai - ir mažyliai ir 
brandaus amžiaus. 

Pagrindinė tema - mamos pasakojimas apie ją supančius 
vaikus, gyvenimą ir rūpesčius. 

Šio projekto režisierė Rūta Miciulienė. Ji ne tik režisavo šį 
miuziklą, bet ruošiasi suburti rimtą teatrinio šokio vaikų grupę. 
Kiti šio miuziklo dalyviai ir organizatoriai: choreografė - Sandra 
Čelkytė-Krumhorn, kostiumų dailininke - Renata Liutkienė, 
scenografe - Rasa Ibianskienė, šokėja - Lina Bulovaitė. 

Renginys įvyks balandžio 30 d.. 6:30 v.v. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje Bilietus galima įsigyti prieš koncertą. Visi mielai 
kviečiami apsilankyti ir pagerbti savo mamytes. 

Gegužės 22 d., 10:30 v.r. šv. Mišių auka kun. Rimvydas 
Adomavičius švęs savo 10 metų kunigystės jubiliejų. 
Visus kviečiame bendrai maldai, prašant Dievo palaimos 
mūsų mylimam kunigui. 

Kun. Rimvydas yra gerai žinomas Čikagos ir apylinkių 
l ietuviams. Per keletą metų dirbdamas pastoracinį darbą Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje suaugo su šia parapija ir jos para
pijiečiais. Jo jautri paguoda ir pardąsinimo žodis ne vieną stipri
no išlydint savo ar t imus į Amžinybę. Kunigo nuoširdumą ir 
tėvišką meilę galėjome pajusti dalyvaudami Mišių aukoje, 
a tnešdami krikštyti vaikus, ar ateidami santuokos sakramen
tui . 

Šia, kunigystės 10-ečio jubiliejaus, proga kviečiame parapi
jiečius ir draugus pagerbti kunigą ir atvykti į šventinius pietus, 
kur ie vyks gegužės 22 d., 5 v.v. pokylių salėje. Vietas rezervuoti 
prašom iš anksto, skambinant tel: 708-403-5717, 708-403-7334, 
708-532-6553. 

kiekviena moteris. Taip ir 

virpteli širdis, kai primenamos 
taip toli praeityje likusios jau
nystės akimirkos. 

Yra žmonių, vertinančių 
įvairovę: tiek žiūrovų, tiek atli
kėjų tarpe. Tad nežemindami 
vieni kitų, leiskime vieniems 
plėtoti savo talentą, kitiems juo 
džiaugtis. 

Gyvenime viskas keičiasi. 
Tačiau yra tokių, kurie mąsto 
kitaip, nesupranta, kad kaita, 
tai gyvenimas ir, kad žmogus 
y ra besikeičiančios visumos 
dalis. Bijodami ką nors pakeisti 
savo gyvenime, negali priimti 
jokių pasikeitimų kitų gyveni
muose. Tai jiems atrodo baisi 
neteisybė, gadina kitiems nuo
taiką bandydami savo neigiamą 
nuomonę per radiją, spaudą, net 
kurdami anekdotus įteigti 
kitiems, pamiršdami, kad tuo 
jie žemina save, atimdami iš 
savęs gyvenimo džiaugsmą. 
Tokiems žmonėms net dainos ar 
gražūs žodžiai apie meilę atrodo 
didžiausias nusikaltimas. Gal 
ta ip yra todėl, kad jie patys 
nemyli savęs, kitų ir yra 
nemylimi. Tada juos galime tik 
užjausti. 

Juk meilė yra vienintelis 
atsakymas į visus klausimus. 
Tik iš meilės žmonėms, o ne 
pelno sumetimais, A. Motuzą 
lankosi „Seklyčioje", kur yra 
laukiamas ir mylimas. 

Malonu klausytis jo pras
mingų tekstų, palydėtų širdį 
glostančiais muzikos garsais. 
Kaip meilė yra amžina, taip ir 

dainos apie meilę yra amžinos, 
nenusibostančios, patinkančios 
bet kokio amžiaus žmonėms, 
nes „meilės žodžių niekada 
nepakanka". 

Šio žanro dainas meis
triškai atliekant A. Motuzai, 
„Seklyčioje" koncerto metu gir
dėjosi atodūsiai, šūktelėjimai 
„bravo", gausūs plojimai. 

Minimą popietę daugiausia 
skambėjo naujos dainos. Dau
guma jų sukurtos kar tu su 
poete Stase Jasiulionyte, kuri 
perskaitė keletą savo kūrybos 
eilėraščių. 

Klausantis eilių, rodos, 
nieko ypatingo ir naujo 
nepasakyta, tačiau kai žodžiai, 
anot autorės, apipinti nuosta
biais muzikos garsais — taip ir 
spurda širdis jų besiklausant. 

Klausytojams ypač patiko 
naujos dainos iš knygutės 
„Žemė gimtoji". 

Dainos „Nusidėjėliu savo 
tapau" žodžiais tar iant : „Po 
našta nuodėmės nesuklupęs", 
atkaklus žemaitis, nežiūrint 
įvairių kalbų ir apkalbų, kuria 
ir platina savo kūrybą pats 
dainuodamas, leisdamas naujas 
kasetes ir diskus, kuriuose, 
ypač paskutiniosios jo dainos 
itin prasmingos. 

Elena Sirutienė visų klau
sytojų vardu padėkojo meni
ninkui ir palinkėjo sėkmės 
Lietuvoje, kur jo laukia nauji 
koncertai pilnose žiūrovų sa
lėse. 

L iuc i j a E i n i k i e n ė 

Algirdas Motuzą pirmas iš dešinės. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Įvyko 2005 m. balandžio mėn. 23 d. PLC Bočių menėje. Jo 
metu buvo pasiūlytos ir vienbalsiai priimtos šios rezoliucijos: 

1. Paremti JAV Kongreso nario John Šimkus rezoliuciją 
Nr. 128. kad Rusija atsiprašytų Lietuvą. 

2. Paremti gegužės 8 d. ekumenines pamaldas — visuomenės 
susikaupimas, atiduodant pagarbą nukentėjusiems lietuviams. 

3. Remti vienintelį dienraštį „Draugas" — tai pagrindinis 
mūsų visuomenės balsas — ginklas, kuris tarnavo, kai Lietuva 
buvo okupuota ir dabar gelbsti įvairiose srityse. 

4. Remti išeivijos jaunimą, sportininkus, vyksiančius į Sporto 
šventę Lietuvoje, Vilniuje 2005 m. birželio 30 d. — liepos 3 dienomis. 

5. Siūlome, kad Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimai 
vyktų ne vien tik PLC patalpose, bet ir kitose Čikagos apylin
kėse. 

6. Apygarda, jos apylinkės ir nariai nepritariame Lietuvių 
fondo tarybos Lietuvių fondo naujų įstatų projektui, kuris yra I 
pa te ik tas narių suvažiavimui, ir raginame visus LF narius jų į 
nepri imti LF narių metiniame suvažiavime, šių metų balandžio | 
30 d. 

R i t a Š a k e n i e n ė 
Vakarų Vidurio apygardos sekretorė 

„Draugo" knygynėlyje Skelbimai J 

JETUVIŲ 
KŪRYBOS 

ANTOLOGIJA 

Ši knyga, tai Lenkijos lietu
vių kūryba. Sudarytojai -
Sigitas Birgelis, Irena Gaspe-
ravičiūtė ir Juozas Sigitas 
Paransevičius pratarmėje rašo: 
„XLX šimtmečio lietuvių kul
tūr inis sąjūdis neaplenkė ir 
Suvalkų krašto. Ypatingas 
vaidmuo atiteko Seinams. Čia 
veikiančioje kunigų seminarijo
je į legalias ir nelegalias organi
zacijas būrėsi lietuviai klie
rikai. Patys rašė lietuviškiems 
laikraščiams, spaudos draudi
mo metais padėjo juos platinti. 
Visapusiškai rėmė Vinco Ku
dirkos 'Varpo' leidimą. Nieko 
nuostabaus, kad atgavus spau
dą Seinų kunigai labai greitai 
išsirūpino leidimą leisti savo 
savaitraštį - Šaltinį, kiek vė
liau mėnraštį - Vadovą ir dvi
savaitinį - Spindulį. Šių lei
dinių redaktoriai rado ištikimų 
bendradarbių - daugiau ar 
mažiau žinomų literatų". 

I šią knygą sudėta Antano 
Baranausko, Vinco Mykolai
čio-Putino, kunigų Juozo 
Laukaičio ir Simono Norkaus 
kūryba - Punske palikusio 
visiems laikams šiam kraštui 
tautinio kūrybos darbo daigus. 

•PIGLAUSIA NE 
PATIKIMIAUSIAI Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 

, net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
į įkainius"? Dažniausiai tai 
į prastas intemetinio tipo, o ne 
[telefoninis ryšys. Protingas 
! vartotojas renkasi ameri-
! kiečiu firmą (įst. 1993 m.) 
įLITCOM. Į Lietuvą iš namų 
i ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 

Į mėnesinių mokesčių, jokių 
j papildomų kodų. Išklotinę 
Įgaunate su savo vietine-
i sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau-

I pykite šiandien su LITCOM! 
'Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

Taip pat spausdinami Albino 
Žukausko eilėraščiai, Anelio 
Markevičiaus proza, Juozo 
Kėkšto eilėraščiai... Antolo
gijoje pateikiami iš viso 17 
autorių. 

Knygos kaina 8 dol , 
pridedant 8.75 proc. mokestį 
užsisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo 
kaina 3.95 dol. Teirautis 
,.Draugo" telefonu 773-585-
9500. 

N'arriMTnv p i r k t i n a v k n l o s 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federnl Sa-ving*. 
2212 West C e r m a k Road. 

I Tel. (773) 847-7747 

• Amerikos l ietuvių radi
jas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Frandaco, Chicago, IL 60632. 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel 1 773-585 9500 


