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Diek Cheney: teisybė visur vienoda

JAV viceprezidentas Diek Cheney (k) susitiko su Lietuvos prezidentu Valdu
Adamkumi.

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr

Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) —
JAV viceprezidentas Diek Cheney
paragino Baltarusijos režimą nedelsiant paleisti iš kalėjimų demokratijos aktyvistus ir kviečia Rusiją nebe-

Buvusiems
partiečiams —
Seimo pirmininko
pašaipa

naudoti energetikos šaltinių kaip
šantažo ir spaudimo priemonės kitoms valstybėms,
„Baltarusijos režimas turi nedelsiant nutraukti neteisėtus veiks

mus ir paleisti iš kalėjimo Aleksandr
Milinkevič i r kitus demokratijos ša
lininkus", — ketvirtadieni Vilniuje,
konferencijoje „Bendra vizija ben
drai kaimynystei" pareiškė D. Che
ney, pavadinęs prezidento Aleksandr
Lukašenka valdžią „paskutine dik
tatūra".
J i s taip p a t sakė norįs matyti
Rusiją t a r p demokratinių valstybių
ir pabrėžė, k a d prezidento Vladimir
Putin valdžia suvaržė žmogaus tei
ses ir spaudos laisvę.
„Daugelyje pilietinės visuome
nės sričių — n u o religijos i r žiniaskiaidos iki pilietinių organizacijų ir
politinių partijų — ši vyriausybė ne
teisėtai ir nederamai suvaržė žmo
gaus teises", — sakė JAV viceprezi
dentas.
Be to, anot jo, teisėtų interesų
gynimu negalima pateisinti, „kai
nafta ir dujos t a m p a bauginimo ir
šantažo įrankiu, manipuliuojant tie
kimu arba bandymais monopolizuoti
jų transportavimą".
J i s pabrėžė, kad iš Vilniaus bus

Pritarė Vyriausybės a t a s k a i t a i

Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) —
Seimas ketvirtadienį pritarė Vyriau
sybės metinei ataskaitai, opozicijos
kritika atmesta.
Seimas priėmė rezoliuciją, kuria
Seimas, „įvertinęs praėjusių- metų
Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) —
Lietuvos pasiekimus ekonominėjeIš Darbo partijos (DP) besitrau socialinėje srityje", pritaria Vyriau
kiantis Seimo pirmininkas Viktoras sybės 2005 metų veiklos ataskaitai.
M u n t i a n a s viešu pareiškimu be
Rezoliucija priimta 55 parlameužuolankų pažėrė buvusiems kole tarams balsavus už, 37 — prieš ir 7
goms į akis aitraus sarkazmo.
susilaikius.
V. Muntianas nepraleido pro au
Tuo tarpu opozicijos rezoliucija,
sis Darbo partijos vadovo Viktoro kuria siūlyta Vyriausybės praėjusių
Uspaskicho postringavimų, esą šis metų veiklą pripažinti nepatenkina
Seimo pirmininko postas iš partijos ma, atmesta. Šią rezoliuciją palaikė
besitraukiančiam V. Muntianui gali tik jos teikėjai konservatoriai ir libe
būti paliktas „kaip dovana".
ralai, valdantieji vieningai balsavo
Pasak V. Muntiano, vargiai įma
noma „įsivaizduoti didesnį įžūlu
mą", kaip tokie V. Uspaskicho pa
reiškimai.
„Ko gero, ir Europa per pasta
rąjį pusę amžiaus tokių įžūlumo pa
vyzdžių nėra nei regėjusi, nei gir
dėjusi. Nebent skaičiusi viduramžių
romanuose", — rašoma ketvirtadie
nį išplatintame pranešime.
Kalbėdamas apie „dovanas" V.
Muntianas DP vadovui įgėlė, pri
mindamas žiniasklaidoje nuskambė
jusią istoriją, esą V. Uspaskichas
Viktor Juščenko
Vilniuje gyvena su j a u n a mergina,
Eltos nuotr.
kuriai ne tik padovanojo butą miesto
centre bei prabangų automobilį, bet
Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) —
ir išrūpino tarnybą anksčiau jo va Demokratijos keliu pasukusi Uk
dovautoje Ūkio ministerijoje.
raina negali likti nežinomybėje t a r p
„Ponui Uspaskichui primenu, Rytų ir Vakarų, nori gauti aiškų „at
kad Muntianas nėra mergelė, o Kė virų durų" signalą iš Europos Sąjun
dainių rajono mero, Seimo nario a r
gos, tarptautinėje konferencijoje Vil
Seimo pirmininko postai nėra auto niuje pareiškė šalies prezidentas
mobiliai
N u k e l t a \ 6 psl. Viktor Juščenko.

prieš, keli skirtingoms frakcijoms
priklausantys p a r l a m e n t a r a i susi
laikė.
P a r l a m e n t o opozicija kritikavo
Vyriausybės metinę ataskaitą, esą ji
neatspindi realios situacijos šalyje, o
t ė r a v a l d a n t i e s i e m s pasigirti lei
džiančių rodiklių rinkinys.
Tačiau, p a s a k opozicijos vadovo
Andriaus Kubiliaus, ataskaitoje pa
teikiami teigiami rodikliai, t a r p jų ir
Bendro vidaus produkto (BVP) augi
mas, y r a n e Vyriausybės nuopelnas,
nebent nuopelnu būtų galima laikyti
netrukdymą verslui.
Opozicija, ataskaitą įvertinusi
nepatenkinamai, pateikė savo verti
nimą apie „tikrąją padėtį šalyje".

„toliau skleidžiamos laisvės, demok
ratijos ir taikos idėjos".
„Jeigu tvirtai ginsime princi
pus, kurie, kaip žinome, yra teisingi,
paversime šį prasidedantį amžių ky
lančių vilčių amžiumi", — sakė JAV
viceprezidentas.
„Demokratija yra nauda kiek
vienam ir niekam nekelia pavojaus.
Kas teisinga Vilniuje, teisybė ir Tbi
lisyje, ir Kijeve, ir taip p a t teisybė
Minske ir Maskvoje", — sakė D.
Cheney.

Atidaryta nauja sporto
salė Jaunimo rūmuose.
Meilė ir teisingumas.
„Lietuvių namuose"
tautinės vienybės židinys.
Verslas ir „Pilėnai''.
Tarptautinių studijų
asociacijos kasmetinė
konferencija.
Operos užbaigtuvių
pokylis.
Moterys apie meilę ir
talentą.
Sporto apžvalga.
V. Petravičiaus paroda.
V a l i u t ų santykis
1 USD —2.739 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Ukraina negali likti n e ž i n o m y b ė j e
„Ukraina negali likti nuošalyje,
taip p a t negali likti nežinomybėje
t a r p Rytų i r Vakarų. Europos Są
junga turi būti atvira tiems, kurie
aiškiai pasirinko savo ateitį ir daug
nuveikė, įgyvendindami demokrati
jos principus, įtvirtindami teisės vir
šenybę, laisvos ekonomikos princi
pus", — sakė ketvirtadienį konferen
cijoje „Bendra vizija bendrai kai
mynystei" kalbėjęs Ukrainos vado
vas.
J i s priminė, kad naujosioms Eu
ropos demokratijoms reikia para
mos.
„ D e m o k r a t i n ė s vertybės y r a
stabilumo i r s a u g u m o p a g r i n d a s
kiekvienoje šalyje. Pastarieji poky
čiai Ukrainoje ir kitose posovietinė
se šalyse
N u k e l t a į 6 psl.
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SPORTO

APŽVALGA

ATIDARYTA NAUJA
SPORTO SALĖ
Neseniai atvykusių iš Lietuvos
tautiečių skaičiui daugėjant ir krepšinį žaisti entuziastų prieaugliui
gausėjant, maždaug prieš penkerius
metus, kelių sporto entuziastų tarpe,
kilo mintis prie Pasaulio lietuvių
centro pastatyti naują sporto salę.
Kaip visada, tuoj atsirado prie
šiškai nusiteikusių. Net kai kas nuo
gąstavo, kad naujas pastatas užstos
jiems saulę, finansiškai neišsilaikys ir
t.t Opozicija buvo gana stipri, bet entuziastai, vadovaujami dr. Donato Siliūno nenuleido rankų, nepasimetė.
Pradėjo aukų salės statybai va
jų. Tuoj atsirado nemažai stambių
aukotojų. Pavarčius salės atidarymo
proga išleistą leidinėlį — progra
mą, randi gana stambius aukotojus.
Paminėtini: po 100,000 dol. — Pau
lius ir Daiva Majauskai, dr. Donatas
ir Daina Siliūnai, Algis ir Viole- ta
Strikai, dr. Eligijus ir Alė Lėliai.
50,000 dol. — dr. Patrick ir dr. Rasa
McCarthy. Ir daug kitų, aukojusių
gana stambias sumas. Vėliau šį pro
jektą stambia 125,000 dol. suma
parėmė Lietuvių fondas. Atėjo auka
iš Lietuvos — Lietuvos Vyriausybės
50,000 dol. Su 10,000 dol. auka pri
sidėjo ir buvęs čikagietis — Lietuvos
Respublikos prezidentas Valdas ir
Alma Adamkai.
Visus iki šiol šiam projektui pa
remti prisidėjusių suminėti reikėtų

Kadangi opozicija buvo stiproka
(ir dar dabar ji jaučiama), Pasaulio
lietuvių centrui pradėjus vadovauti
sporto entuziastui Algiui Rugieniui,
jr. buvo pravestas PLC narių tarpe
atsiklausimas dėl salės statybos.
Visa tai trukė pradėti darbus. Kai
nos kilo. Stipri opozicija sunkino
aukų telkimą.
Iš dalies patenkinant opozicijos
reikalavimus, buvo atsisakyta atskiro pastato statybos ir pristatytas priestatas prie jau esamų pastatų, kur yra
kitos mažesnės salės: Lietuvių fondo ir
Bočių menė, o pirmame aukšte —
vadinama didžioji salė.
Ir štai, š. m. balandžio 22 dieną,

Gerbiamieji Pasaulio lietuvių centro
svečiai, tautietės ir tautiečiai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus gražios lietuvybę ir kultūrinę bei sportinę
veiklą siejančios šventės — Pasaulio lietuvių centro sporto salės pabaig
tuvių — proga.
Iš savo patirties žinau, kaip svarbu, atsidūrus toli nuo tėvynės,
jausti tautiečio petį, girdėti gimtąją kalbą, turėti galimybę domėtis savo
tautos istorija ir dabartimi. Neabejoju, kad aktyvi Pasaulio lietuvių
centro veikla ir toliau vyks būtent šia kryptimi. Čia bus siekiama akty
vaus lietuvių išeivijos bendravimo, čia bendrą kalbą ir bendrų interesų
ras šiandien Jungtinėse Valstijose atsidūrę įvairių kartų tautiečiai.
Atskiru žodžiu noriu palinkėti, kad Pasaulio lietuvių centro lanky
tojai išlaikytų kuo glaudesnį ryšį su savo tautos kamienu — Lietuva.
Atsiminkite: Jūsų dvasinės šaknys yra Lietuvoje ir Jūs tėvynėje visada
laukiami.
Tokios organizacijos kaip Pasaulio lietuvių centras ištisus dešimt
mečius atliko tautos brandinimo ir ugdymo išeivijoje darbą. Tikiu, kad
naujasis centras taps sportinių ir tautinių idealų, fiziškai ir dvasiškai
tvirtų asmenybių ugdymo namais. Čia visada derės sportinis entuziaz
mas ir įsipareigojimas savo tautos ir tėvynės idealams.
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kieno rūpesčiu ir darbų dėka prade
damas rašyti gražus išeivijos lietuvių istorijos puslapis. Sveikinu iški
laus įvykio proga ir visiems jo dalyviams linkiu kuo geriausios kloties.
Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos prezidentas
2006 m. balandžio 22 diena
tuziazmą, visi finansiniai įsipareigo
jimai bus greit išmokėti ir salė ilgus
metus prisidės, ypač čikagiečiams,
prie lietuvybės išlaikymo. Reikia ti
kėtis, kad ir opozicijos žmonės, pa
matę šią salę bei jos naudą, pakeis
savo nuomonę. Valio visiems!
Jonas Urbonas

DRAUGAS
(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Naujos sporte iaies ?LC, Lemont, atidarymo pokylyje š.m. balan
džio 22 d. Iš kairės: LR gert. konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, Loreta Daunoravičienė, LR ambasadorius JAV ir Meksikai
Vygaudas Ušackas ir PLC pirm. bei vienas pagrindinių salės statybos
organizatorių Algis Rugienius, Jr.
jono Urbono nuotrauka.

šeštadienio vakare, mo
terys daugiausia pasipuo
šusios balinėmis sukne
lėmis, vyrai su juodais
kaklaraiščiais (black tie)
rinkosi į salės atidarymo
puotą. Svečių prisirinko
per šeši šimtai. Nors salė
ATV žurnalistė Karilė Vaitkutė pokylyje kalbina pag pagal skelbiamą informa
rindinius šios Jaunimo rūmų sporto salės statybos
ciją gali talpinti per tūk
iniciatorius — PLC pirm. Algį Rugienių, Jr. (kaire|e,
stantį koncertams, ji buvo
ir jaunimo rūmų projekto pirm. dr. Donatą Siliūną.
pilna, nes dar vietos buvo
nemaža vietos Jie surašyti atidary- palikta šokiams.
Svečių tarpe matėme iš Wamo proga išleistame leidinėlyje —
programoje. Nors, pagal turimas ži- shington atvykusį Lietuvos Respubnias, dar yra iš bankų paimta per likos ambasadorių JAV ir Meksikai,
1,000,000 dol. paskola. Bet, matant krepšinio entuziastą Vygaudą Ušacvisą projektą, organizatorių entuziaz- ką, kuris vėliau programoje pasveimą, aukojančių pritarimą bei poten- kino organizatorius, rėmėjus ir svecialą lietuvybės išlaikymui, per trum- čius, ir perskaitė Lietuvos Respubpą laiką ta paskola bus išmokėta.
likos prezidento Valdo Adamkaus

Sporto s.jlrs a ' i d a r y m o p o k y l i o organizatores apdovanojamosgelemis
Įono

r

t w o nuotraukos

sveikinimą. Svečių tarpe buvo ir Či
kagoje reziduojantis Lietuvos Res
publikos konsulas Arvydas Daunoravidus su žmona Loreta. Svečių tar
pe buvo ne vien čikagiečiai, bet ir iš
kitur atvykusių: Detroito, Toronto
(Kanada). Reikia pastebėta, kad
daugumą svečių sudarė jaunesnioji
karta, mūsų prieauglis ir nemažai
trečiabangių.
Šventiniam pokyliui suorga
nizuoti buvo sudarytas specialus
komitetas. Daugiausia jaunos mo
terys: Pranutė Domanskienė, Dana
Gylienė, Alė Lelienė, Linda Rugienienė, Daiva Majauskienė, Žibutė
Pranskevičienė ir Daina Siliūnienė.
PLC vadovybės vardu joms padėko
jo ir po gėlių puokštę įteikė PLC
pirmininkas Algis Rugienius, jr. Jis
taip pat padėkojo visiems aukoto
jams ir pristatė stambesnius salės
mecenatus — aukotojus, kurių dalis
buvo paminėti anksčiau.
Padėkos žodį tarė ir pagrindinis
šio projekto iniciatorius dr. Donatas
Siliūnas. Salę pašventino kun. Jau
nius Kelpšas.
Pasibaigus oficialiai daliai, vyko
„Ša" meno grupės pasirodymas —
komiška programa. Pasivaišinus
lietuviškais patiekalais, vyko šokiai
ir „tylios varžytinės". Šokiams grojo
„Brolių Švabų" orkestras.
Apskritai salė puiki. Čia reikia
tikėtis, ras vietos jaunimas sportui,
vyresnieji puotoms — pabendravimui.
Sve-k:r!':ni šio projekto iniciato
riai r rėmėjai. Matant jų visų en
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LIETUVIŲ NAMUOSE"
TAUTINĖS VIENYBĖS
ŽIDINYS
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS

Kokių tėvų ir senelių tėviškės
žemę savo lakioje vaizduotėje regi
svetur po margą pasaulį skaudaus
likimo išblaškytų mūsų tėvynainių
vaikaičiai, ar teberusena jų mažu
tėse širdelėse meilės tėvynės lieps
na? Tokiomis mintimis aplankę j a u
daugiau nei 15 metų Lietuvą širdyje
— Vilniuje, veikiančių vidurinę in
ternatinę mokyklą „Lietuvių namai",
įsitikinome, jog išties, tos meilės ir
pagarbos jausmo tėvų bei protėvių
žemei mokyklos auklėtiniams nes
tinga... Iš Alytaus, Tauragės, Širvin
tų ir daugelio kitų mūsų okupuotos
tėvynės kampelių į Sibiro ar Vidu
rinės Azijos tolius kadaise ištremtų
tautiečių trečios kartos atžalos, įsi
kūrusios jaukiuose „Lietuvių na
muose", be jokių interpretacijų su
vokia vis tą skaudžią istorijos tiesą.
Meilė ir i l g e s y s t ė v y n e i
Truputį daugiau nei prieš metus
mokyklai pradėjusi vadovauti pri
tyrusi pedagogė Daiva B r i e d i e n ė
priminė, jog šie vaikai iš skirtingų
šeimų — vienos toje tremtyje suge
bėjo išlikti lietuviškomis, o kitos, ta
pusios mišriomis, pamažu primiršo
gimtąją kalbą, tradicijas. Tačiau
neabejotinai daugelį jų per tą slogų
bolševykmetį jungė viena idėja —
meilė ir ilgesys tėvynei Lietuvai.
„Liaudies priešo", buožės ir įvairiais
kitais epitetais sovietinės valdžios
pakrikštyti tautiečiai tik slapčia pas-

valdžia pačiu laiku suprato šią prob
lemą ir netrukus nusprendė įsteigti
specialią švietimo įstaigą, skirtą iš
svetur grįžtančių buvusių tremtinių,
Laisvės kovotojų vaikams bei anū
kams. Anuometiniam švietimo ir
mokslo ministrui Dariui Kuoliui
pasirašius potvarkį, spalio 1-ąją ir
pradėjo veikti vidurinė internatinė
mokykla „Lietuvių namai". Vienas iš
esminių jos tikslų — išmokyti vaikus
lietuvių kalbos, supažindinti su Tė
vynės istorija, jos nuostabia gamta,
žodžiu, įskiepyti šiems vaikams tau
tiškumo dvasią ir savigarbą", — ne
taip senus istorijos įvykius priminė
mokyklos direktorė D. Briedienė.
Buvusioje militarizmo kalvėje
nebeliko „raudonojo tvaiko"
Iš tolimojo Sibiro, Vidurinės
Azijos ir kitų sovietinės imperijos
pakraščių grįžtančių tremtinių vai
kams bei anūkams skirta švietimo
įstaiga buvo įkurta nuo sostinės cen
tro atokesnėje Dzūkų gatvėje, viena
me iš pastatų, beje, visuomenėje pel
niusių ne itin kokią šlovę. Šiame ke
turaukščiame mūriniame pastate ne
vieną dešimtmetį veikė Jaunųjų suvoroviečių" mokykla, jaunimo sielose
ugdžiusi sovietinį militarizmą.
I liūdnai pagarsėjusį statinį pir
mąsyk įžengę „Lietuvių namų" mo
kyklos pedagogai ir pats direktorius
Alfonsas Rudys, tąsyk išvydo ap
gailėtiną vaizdą: viduje viskas su
niokota, išdaužyta, sienos ir lubos
aptrupėjusios, o aplinkui šiukšlių

KUN. VIKTORAS RIMŠELIS

Meilė ir teisingumas

D

aug kalbame ir rašome apie
žmogaus asmens tobulybę
ir jo pilnybę. Kartais iške
liame vieną ar kitą pusę ir susi
daro įspūdis, kad j a u atradome
pačią esmę. Skaitydami šventųjų
gyvenimus ir gilindamiesi į jų
dorybes, susidarome vaizdą, kad
krikščioniškosios asmenybės tobu
lumas glūdi asketizme, apsimari
nimuose ir daugybėje kitų krikščio
niškųjų praktikų bei gyvenimo bū
dų. Žmogus yra nepaprastai komp
likuotas kūrinys. J a m e atrandame
visos kūrinijos pradus, todėl jau
senovėje filosofai žmogų vadindavo
mažuoju pasauliu. Gyvojo kūno
painiausias organizmo išsivysty
mas yra ženklas tobulumo dvasios,
kurios galia kūnas gyvas, juda,
protauja ir myli. Žmogaus siela yra
pavadinta horizontu, kur susieina
dangus ir žemė, kur susiduria du
priešingi pasauliai. Žmogus nėra
vien tik dvasia ar tik kūnas. Jis
yra ir viena, ir kita. Todėl yra di
delis gyvenimo menas suvesti dva
sią ir medžiagą į gražų kultūrinį
balansą.
Bažnyčios skelbiamieji šven
tieji yra krikščioniškosios kultūros
gražiausi žiedai. Bet jų apsimarini
mai, pasninkai, pamaldumas nėra
dar krikščioniškosios asmenybės
esmė. Žinia, be nuolatinės maldos,
atgailos, apsimarinimų jie negalėjo
apsieiti pasaulyje, kurį šv. Jonas
vadina akių pageidimu, kūno pa
geidimu ir gyvenimo puikybe. Bet
atrasime krikščionių, kurie daug
meldžiasi ir uoliai užlaiko visus
išorinius nuostatus, o neturi išba
lansuotos asmenybės. Jie eina per
gyvenimą, kaip anas Evangelijos
fariziejus, ieškodami kitame kal
tės. Jeigu jos n e r a n d a , tampa
nelaimingi. Savo nekaltumo ir pa
maldumo supratimas dažnai nus
tumia į pavojingą puikybę, ro
dančią kitame visas didžiąsias
nuodėmes, kurias prieš Dievą ir
žmones garsiai skelbia.
Žinoma, tai atsitinka ne dėl
pa-maldumo ar pasninkų užlaiky
mo, bet kontrastas t a r p krikščio
niškųjų praktikų ir gyvenimo
tikrovės rodo, kad asmenybės to
bulumas glūdi kur kitur. Krikš
čioniškas tobulumas išplaukia iš
meilės. Dievo ir artimo meilė yra

Dabartinė mokyklos direktorė Daiva Briedienė ir pirmasis „Lietuvių namų"
direktorius Alfonsas Rudys.
A n t a n o Tumėno nuotrauka.

vajodavo apie grįžimą į gimtąją Ne
muno šalį. Beveik prieš porą dešimt
mečių dvelktelėjus Atgimimo vė
jams, jų prislėgtose širdyse pagaliau
nušvito viltis. Tik išaušus lemtingajai Kovo 11-ajai tūkstančiai mūsų
tėvynainių jau galėjo drąsiai kelti
sparnus link išsvajotosios Tėvynės.
Ką tik a t k u r t o s nepriklausomos
valstybės rūpesčiu tremtiniams jau
buvo sudarytos palankesnės sąlygos
grįžti ir įsikurti Vilniuje, Kaune,
kituose šalies didmiesčiuose.
„Žinoma, beribis džiaugsmas bu
vo daugumai mūsų tautiečių grįžti į
gimtąjį kraštą, tačiau ne vieną iš jų
temdė ir tam tikras kartėlio j a u s m a s
— nemokant lietuvių kalbos, buvo
sunku gauti darbo, o jų atžaloms —
tinkamą išsilavinimą ir integruotis
į visavertį visuomenės gyvenimą.
Džiugu, jog a t k u r t o s Lietuvos

kalnai, nors keliais garvežiais
tempk!.. Ką gi, mokyklos pirmei
viams teko suremti pečius ir kant
riai, ilgai plušėti, kad tautinę dvasią
skleisiančioje įstaigoje nebeliktų to
„raudonojo tvaiko".
„Mano pirmtakai ir šiandien
puikiai pamena, kaip nelengva jiems
buvo įsikurti šiame pastate. Tik
viską iškuopus ir sutvarkius, vėloką
rudenį, spalio mėnesį prasidėjo pa
mokos. Iš pradžių čia mokėsi tik 61
vaikas, o paskui kasmet grįžtančiųjų
vis daugėjo. Pastaraisiais metais
vidutiniškai sulaukiame po 15 ar 20
naujokų", — pasakojo D. Briedienė.
Pastaruoju metu „Lietuvių na
muose" gyvena ir mokosi daugiau
nei 230 vaikų. Nuo pirmos iki dvy
liktos klasės moksleiviams diegia
mos įvairios mokslo žinios, tačiau
didžiausias dėmesys skiriamas lietu-

vių kalbai. Pasak direktorės, daugu
mai iš svetur atvykusių buvusių
tremtinių, Laisvės kovotojų vaikai
čiams gimtoji tėvų, senelių kalba —
„terra incognita", tad ne vienam septynmečiui ir net šešiolikmečiui
moksleiviui viską tenka pradėti nuo
pradžių. Jiems yra įsteigtos net spe
cialios „išlyginamosios klasės" — čia
vaikai kasdien per 4 pamokas moko
mi vien tik lietuvių kalbos. D. Brie
dienė pasidžiaugė, jog absoliuti dau
guma moksleivių per trumpą laiką
sėkmingai išmoksta gimtosios kal
bos ir, jau susėdę už šventinio Kūčių
stalo, gali laisvai bendrauti lietu
viškai...
Žodžio kišenėje neieškanti mūsų
pašnekovė priminė, jog ne visų iš
svetur atvykusių vaikų tėvai sugrįž
ta į tėvynę. Vieni dėl finansinių, kiti
dėl socialinių ar kitų sumetimų,
nesiryžta kelti sparnų link Lietu
vos... Tačiau, pasak direktores, jei į

ne tik krikščioniškosios asmenybės
tobulybė, bet ir pačios krikščiony
bės esmė. Šv. Pauliaus mokslu,
visos dorybės yra bereikšmės ir gal
net pavojingos, jei nesurištos
meilės ryšiu. J i s kolosiečiams
liepia turėti meilę, ,,kuri yra tobu
lumo ryšys" (3,14). Šv. Pauliaus
mintimi, be meilės niekas žmogui
nepadėtų kalbėti angelų kalba,
pranašauti, turėti didelį tikėjimą,
išdalinti visus turtus vargšams,
išduoti kūną sudeginimui už tikė
jimą.
Žmogus yra pašauktas į ant
gamtinį gyvenimą, kurį gali pa
siekti, Dievą pažindamas ir Jį
mylėdamas. Katalikų Bažnyčia
moko, kad ir pomirtiniame pasau
lyje žmogui skirtoji laimė ateis iš
Dievo pažinimo ir Jo meilės. Teo
logai sako, kad tikrasis krikščionio
gyvenimas, apie kurį Kristus kal
ba, kad Dievą reikia garbinti tieso
je ir dvasioje, nesiskiria nuo pomir
tinio: kaip čia, ir tenai, yra tas pats
pažinimas ir ta pati meilė. Tik,
kūne gyvendami, antgamtinį gyve
nimą pažįstame iš tikėjimo, todėl
turime tiktai amžinosios laimės
viltį.
Jeigu taip yra, tai krikščionių
gyvenimo tikrovė daro mums
didelį priekaištą. Kyla klausimas,
ar mūsų meilė yra tokia, kad mes
jau galėtume Kristaus karalystėje
sėstis drauge su kitais krikščio
nimis prie vieno stalo? Dabar mes
daugeliu atvejų negalime vienas
kitam pažvelgti į akis dėl daromų
neteisybių, šmeižtų, neapykantos,
intrigų. Krikščionybė yra gavusi
pasaulyje didžiausią ginklą ir
galingiausią jėgą — meilę. Pirmuo
sius krikščionis visi pažindavo iš jų
meilės. Visi krikščionybės pralai
mėjimai yra atėję iš meilės pra
radimo. Regis, ir didžioji pasaulio
rykštė — komunizmas, ar tik ne
bus iškilęs ryšium su krikščioniš
kosios meilės susilpnėjimu? O ir
lietuvių visuomeninis gyvenimas
kenčia ne dėl ko kito, kaip tik dėl
šių esminių krikščioniškųjų dėsnių
įgyvendinimo stokos savitarpio
ryšiuose. Kai pritrūksta meilės,
gyvenimas remiamas jos priešin
gybe — neapykanta. Tik meilė
veda į vienybę ir sutarimą.

Lietuvą atvyksta mažamečiai vai
kai, išlieka didžiausia tikimybė, jog
paskui juos sugrįš ir jų tėveliai. Ga
lima tik pasidžiaugti, jog grįžtan
čiųjų tikrai nemažėja. Tiesa, pasi
taiko ir taip, jog viena kita šeima
grįžusi į Lietuvą, čia kiek pagyvena,
susitvarko savo reikalus ir pardavę
butus, vel iškeliauja atgalios į Sibiro
platybes.
Auklėtinių p i e š i n i u o s e —
gražiausios t ė v y n ė s
spalvos
Nuo „Lietuvių namų" įsteigimo
čia dirbanti mokytoja Zivilija Šim e l e v i č i e n ė priminė, jog per 15
mokyklos gyvavimo metų joje mo
kėsi ne tik buvusios SSRS imperijos,
bet ir Vokietijos, JAV, Kanados, Ar
gentinos, Urugvajaus, Kipro, Len
kijos ir kitų valstybių moksleiviai.
Nukelta j 5 psl.
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VERSLAS IR „PILĖNAI"
/ /

Š.m. balandžio 26 d. įvykusiame
Čikagos Lietuvių verslo tarybos
(„Lihuanian Business .Council) vie
šame susirinkime, tradicinių pietų
metu Jim Liautaud skaitė paskaitą.
Lietuvių draugų ir pažįstamų tarpe
tai vienas sėkmingiausių versli
ninkų. Jo vardu dabar Illinois uni
versitete pavadinta verslo mokykla
— „The Liautaud Graduate School
of Business".

Lietuvių verslo tarybos visuotiniam
susirinkimui VVillovvbrook salėje vado
vavo finansų specialistas Antanas
Grina.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Jim Liautaud paskaitos tikslas
buvo pasidalinti patirtimi ir iš
gyvenimais. Jis sužavėjo Willowbrook restorane gausiai susirinkusią
publiką savo nuoširdumu. Jis atvirai
pasipasakojo apie profesines krizes,
nepasisekimus ir ryžtą nepasiduoti,
neprarasti vilties. Sunkiais gyveni
mo momenais drąsos jam suteikė
žmona Gražina ir pareiga šeimai.
Vienu laiku, kai aplinkybės atrodė
ypač grėsmingos, jo pasiryžimu
pasitikėjo šeima, rėmė giminės. Jis
rado kelrodį ir paskatinimą per ben
dravimą su kitais verslininkais, dali
nantis jų sėkmės pavyzdžiais, vienas
kitą skatinant. Konstruktyvus ben
dravimas — tai buvo jo patarimas
klausytojams. Padėti vienas kitam,
neieškoti pateisinimo nusivylimui ir
siekti išeities, nors ir sunkiausiomis
sąlygomis.
Tą pačią savaitę (balandžio 30
d.) Čikagoje vyko operos „Pilėnai"

spektaklis. Tai puikiai Lietuvių ope
ros atliktas darbas — vertas visų
rengėjų ir dalyvių pagyrimo. Ypač
pasididžiavimą sužadino unikali
proga — Lietuvių operos 50-mečio
sukaktis. Gražiai paruoštas pro
gramos leidinys viliojo paskaityti
veikalo istoriją. Nežinau, ar daug
kas pastebėjo, kad operos patriotiš
ka tema, pirmą kartą viešai prista
tyta 1956 metais, gali netyčia būti
iškreipta į subtilų paradoksą, o gal ir
palyginimą su dabartine politine
padėtimi Lietuvoje.
Operoje Pilėnų pilies gynėjai nu
sižudo, kad nepasiduotų iš Vakarų
atėjusiems kryžiuočiams: „Pilies gy
nėjai ryžosi išsižudyti, užuot pasi
davę į priešo nelaisvę. Jie uždegė
didelį laužą, sumetė ten visą turtą,
paskui ėmė žudyti vieni kitus...
Margiris nukovė dar daug priešų, o
kai negalėjo gintis, šoko į rūsį, ku
riame slėpė savo žmoną, nužudė ją ir
pats nusižudė". Krito į akį žodis
„nužudė". Ar tai didvyriškumas, ar
tik silpnybė, kurią kiti gali išnau
doti?
Kelioms dienoms praėjus, dien
raštyje „Drauge" išspausdintas Ju
liaus Veblaičio straipsnis „Lietuva
kraujuoja". Ten iškeliama „Lithuanian Today" žurnalo redaktoriaus
mintis, kad lietuviai turi kreipti
dėmesį į geresnių gyvenimo sąlygų
sudarymą Lietuvoje, kad būtina
sustabdyti jaunimo nusivylimą, emi
graciją ir net savižudybę. Taigi,
priminė tą operos scenarijų ir Jim
Liautaud patyrimą.
Vienas, paviršutiniškai žiūrint,
skamba didvyriškai, bet duoda be
viltiškumo pavyzdį, kuriuo užsienio
politikai mokėtų pasinaudoti; kitas
labai pragmatiškai, bet gal mums,
lietuviams, naudingai pamokantis
— iš paskutiniųjų stengtis nepasi
duoti, nesivaržyti ieškant paramos,
remti vienas kitą be darbą žlugdan
čios kritikos, kad išvengtų atsako
mybės.
Lietuvių verslo taryba stengiasi
padėti Lietuvos gen. konsulatui
Čikagoje, skatinant kapitalo įplaukų
Lietuvon, reklamuojant Lietuvos
ekonomines galimybes ir ypač ben
dradarbiavimą tarp lietuvių vers
lininkų Čikagoje, sudarant progas
pasidalinti patirtimi, paremti vienas
kitą.
„Lithuanian Business Council"
tinklalapyje www.lbchicago.org
galima rasti daugiau žinių apie tary
bos veiklą, paskatinimą įsijungti ir
aktyviai dalyvauti.
Donatas Tijūnėlis

Tarptautinių studijų
asociacijos kasmetinė
konferencija
Tarptautinių studijų asociacija
(International Studies Association,
ISA) vienija tarptautinių santykių
dėstytojus, profesorius, tyrinėtojus
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
visame pasaulyje. Tai gera proga ne
tik susitikti su kolegomis iš įvairių
kraštų, užmegzti naujas pažintis bei
pasidalinti idėjomis dėl ateities pro
jektų, bet taip pat kalbėtis su di
džiausiais leidėjais dėl svarbių Lie
tuvai ir Baltijos valstybėms Europos
istorijos ir tarptautinės politikos
vadovėlių bei monografijų išleidimo,
kuriose būtų teisingai atspindėta ne
tolimos praeities reikšminga Lietu
vos išsivadavimo iš sovietų oku
pacijos istorija, atskleistos besitę
siančios Rusijos imperinės pinklės
ir siekiai užvaldyti Europos ener
getiką.
Š. m. kovo 22—25 d. vykusi San
Diego Town and Park viešbutyje
kasmetinė konferencija sutraukė
1,408 dalyvius iš JAV, Europos,
Japonijos ir kitų valstybių bei konti
nentų. Buvo perskaityta 1,100 pra
nešimų. Praėjusioje ISA konferenci
joje, vykusioje Honolulu Hilton Hotel, organizatoriai pakvietė šio
straipsnio autorių suorganizuoti
sekciją apie Baltijos valstybes Euro
poje. Jis pasiūlė temą „Baltijos vals
tybės — demokratijos katalizatoriai
Centrinėje ir Rytų Europoje", kuri
subūrė nemažai dalyvių, nepaisant
net ankstyvo 8 vai. ryto pradžios
laiko.
Būtina išskirti puikų dr. Gin
tos Palubinskas pranešimą „Bendrų
vertybių kūrimas: Lietuvos indėlis į
posovietino regiono demokratiza
vimą". Šis pranešimas atskleidė,
kaip Lietuva padeda demokratijos
raidai kaimyninėse valstybėse: Uk
rainoje, Baltarusijoje, o taip pat Gru
zijoje. Ji sakė, kad kaimyninėm
valstybėm Lietuva yra labai geras
pavyzdys, kaip stiprinti ir įtvirtinti
demokratiją, įskaitant integraciją į
NATO ir Europos Sąjungą. Ginta
yra paruošusi daktaro disertaciją,
vadovaujant žymiam politikos pro
fesoriui Francis Fukuyama, ir dabar
dirba tyrinėtoja George Mason university VVashington, DC.
Slovakijoje gimusi, bet Ameri
koje užaugusi profesorė Luba Račanska kalbėjo apie Europos Sąjun
gos plėtrą į rytus „Valdžios postū
mis ar galios balansas". Hamburgo
universiteto Šiaurės Europos ir
Baltijos regiono istorijos profesorius
Ralph Tuchtenhagen kalbėjo apie
demokratinio mąstymo Baltijos vals
tybėse ištakas 19-ame amžiuje.
Sekciją komentavo profesorius
Walter Clemens iš Boston univer
siteto ir dr. Regina Karp iš Old Do
minion universiteto. Prof. Walter
Clemens yra daugelio tarptautinių
ryšių vadovėlių autorius, parašęs
monografijų apie Baltijos valstybes
ir sovietų imperiją. Jis galvoja, kad
Baltijos valstybės taip sėkmingai
atsikūrė ir vystėsi bei vystosi, nes
jose palyginti didelis raštingumas,
jos jau anksčiau nei kitos kaimyni

nės valstybės išsispausdino Bibliją
gimtąja kalba. Regina Karp yra
tyrinėjusi Rusijos pasitraukimą iš
Baltijos valstybių.
Dr. Darius Furmonavičius kal
bėjo apie Lietuvos nepriklausomybės
reikšmę Sovietų Sąjungos žlugimui,
panaudodamas naujausius Ameri
kos — Sovietų ryšius Valstybės
sekretoriaus James Backer archyvo
dokumentus. Apibendrinant galima
pasakyti, kad JAV siekė taikaus
Lietuvos išsivadavimo ir Sovietų
Sąjungos sužlugimo, daug kartų
buvo priverstos perspėti Kremlių,
kad karinės jėgos panaudojimas
nebus toleruojamas, sovietų bloka
dos nutraukimas prieš Lietuvą buvo
susietas su ekonominių ryšių atnau
jinimu, o po sausio 13-osios įvykių
Vilniuje, 1991 m. sausio 23-osios
George W. Bush įšaldė praktiškai
visus ekonominius ryšius su sovie
tais, nepaisant Gorbačiov despera
tiškų prašymų milijardinių paskolų.
Tačiau svarbu pabrėžti, kad kai tik
Amerika darė nuolaidas sovietams,
sovietai didino spaudimą Lietuvai.
Įdomu pastebėti, kad diskusijos prie
kavos puodelio, pasibaigus oficia
liam laikui tarp pranešėjų ir klau
sytojų, nusitęsė iki 12 vai. — tai gan
reta sėkmė.
Norėčiau nuoširdžiausiai padė
koti prof. Violetai Kelertienei, Li
tuanistikos katedros vedėjai, ir prof.
Giedriui Subačiui už pakvietimą
skaityti paskaitą studentams Illi
nois universitete, tai pat ALTo
pirmininkui Sauliui Kupriui, už
suruoštą paskaitą visuomenei Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje
Čikagoje ir visą didžiulį darbą Lie
tuvos laisvinimo darbe bei Kara
liaučiaus laisvės byloje, na, ir žino
ma, Romui ir Angelei Nelsams,
BALFo viceprezidentei, JAV LB ta
rybos ir LR Seimo ir L. Bendruome
nės komisijos narei, už nuoširdžią ir
svetingą globą Kalifornijoje, kurių
gilios katalikiškos tradicijos, turi
ningi pokalbiai jų namuose, prisi
minimai iš milžiniškos BALFo svar
bios veiklos tėvynei Lietuvai ir ypač
lemtingiausiais blokados sausio
įvykių metu, Lietuvai siekiant
NATO narystės, tikrai prisidėjo prie
šios nuostabios kelionės sėkmės ir
galimybės geriau suprasti apie
vieningos lietuviškos veiklos JAV
svarbą teigiamiems demokratijos ir
laisvės plėtros procesams ne tik
Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.
Buvęs Estijos prezidentas Lennart Meri sakė Baltijos valstybių
NATO narystės priėmimo dieną, kad
tai kas yra pasiekta, tai tik matoma
ledkalnio viršūnėlė, o visa tai, kiek
dar liko atlikti, kas dar nėra ma
toma, ar suvokiama yra nepalygina
mai daugiau — mes esame tik išsi
laisvinimo proceso pradžioje. Bend
romis pastangomis toliau ginkime ir
garsinkime Lietuvos bei kitų Bal
tijos valstybių vardą ir jų garbingą
istoriją!
Dr. Darius Furmonavičius

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
Lietuvių verslo tarybos, veikiančios prie LR gen. konsulato Čikagoje, visuoti
niame susirinkime VVillovvbrook salėje balandžio 26 d. — Gražina (Gudaitytė) ir
Jim Liautaud.
I. Tijūnėlienės nuotr.

TME

LITHUANIAN

VVORLD-VVIDE

DAILY

DRAUGAS, 2006 m. gegužės 5 d., penktadienis

//

LIETUVIŲ NAMUOSE" — TAUTINES
VIENYBĖS ŽIDINYS

Atkelta iš 3 psl.

„Mūsų mokykla, matyt, ne veltui
vadinama humaniškiausia ir tautiškiausia, kurioje tiesiog skliste
sklinda lietuviška dvasia. Ne taip
seniai 'Lietuvių namuose' apsilan
kęs šalies prezidentas V. Adam
kus svečių knygoje netgi pažymėjo:
Tegu iš jūsų mokyklos sklindanti
meilė Lietuvai jungia mus visus gra
žiai tautos ateičiai'. Iš tiesų, ne vie
nas svečias, apsilankęs pas mus,
pajunta tokią nepaprastą aurą, o ji
labai priklauso nuo mokyklos tradi
cijų, papročių, istorijos joje dirbančių
puikių ir savo darbui atsidavusių
mokytojų", — sakė Ž. Šimelevičienė.
Vokiečių kalbą ir dailę dėstanti
nenuilstanti kultūros, meno ren
ginių organizatorė pasidžiaugė savo
auklėtinių darbštumu ir kūrybiniu
išradingumu. Kasmet didžiųjų šven
čių išvakarėse mokykloje rengiami
tradiciniai dailės konkursai — jais
įvairių klasių mokiniai skatinami
kūrybiniam tobulėjimui, dailės meno
supratimui. Iš tolimų kraštų grįžu
sių tremtinių vaikaičių kūrybinėse
vaizduotėse labai subtiliai atsispindi
Lietuvos gamtos motyvai.
Kiekvienas moksleivis savo pieš-iniuose savitai įprasmina tėvų bei
senelių gimtojo krašto gėrį ir grožį,
jos gyventojų dvasinį būvį. Negali
atsistebėti trylikametės Kristinos
Janulevičiūtės vaizdingąja „Pieta" —
kiek šiame piešinyje jausmų ir
išgyvenimo Dievo Motinos veide dėl
nukankinto sūnaus Jėzaus Kris
taus... O su kokiu kūrybiniu įkvė

pimu ir meile gimtajai tėvų žemei
savo vaizdingais piešiniais gamtos
grožį įprasmina septyniolikmetis
Darius Jurkevičius... Per pavasario
žalumas savo vandenis plukdantis
Širvintos upelis jo paveikslėlyje atro
do toks vitališkas ir paslaptingas
kaip pats žmogaus gyvenimas... Be
je, jaunojo dailininko seneliai dau
giau nei prieš pusę amžiaus buvo
ištremti iš gimtojo Širvintų krašto...
„Galime tik pasidžiaugti mūsų
moksleivių kūrybiniais gabumais, jų
entuziazmu. Ne vienas auklėtinių
darbelis buvo eksponuotas ne tik
Lietuvoje, bet ir užsienyje vykusiose
parodose. Antai, prieš šešerius
metus Japonijoje vykusiame tarp
tautiniame konkurse „Ekologija2000" mūsų mokyklos septintokė
Kristina Gajauskaitė pelnė garbingą
diplomą ir medalį. Esu įsitikinusi,
jog dailė, kaip ir kitos meno šakos,
kiekvienam žmogui, ypač augančiajam, padeda ne tik kūrybiškai, bet ir
dvasiškai tobulėti. Juk menas — tai
raktas, atveriantis duris į pasakų,
fantazijos ir stebuklų karalystę, į
gėrio bei grožio pasaulį", — įsitiki
nusi mūsų pašnekovė Živilija Šime
levičienė.

Atsisveikinant su svetingais
„Lietuvių namais", iš jų šeimininkės
Daivos Briedienės išgirdome padė
kos žodžius, skirtus žmonėms ir
organizacijoms, aktyviai besirūpi
nantiems mokyklos reikalais, jos
auklėtinių dvasiniu, švietėjišku ug

1926 metais septyniolikmetės Carmen galvoje
pradėjo pintis svajonė apie sceną, vaidybą... Jau ji
pradėjo vaidinti mažuose savo šeimos pobūviuose, o
taip pat dalyvauti keliuose mažuose filmuose. Vie
nas parlamentaras, kuris kasdien pietaudavo Car
men motinos restorane, supažindino Carmen su
pareigūnu, dirbančiu radijo stotyje. Pastarasis ją
įdarbino radiofone ir ji pradėjo dainuoti radijo ban
gomis. O jis savo ruožtu supažindino ją su Brunswick plokštelių bendrovės direktoriumi ir Carmen
įdainavo savo pirmąją dainą į plokštelę 1929 me
tais. Tada prasidėjo Carmen kopimas karjeros
kopėčiomis aukštyn. Vėl kita pažintis su kitos
plokštelių bendrovės — garsiąja RCA Victor —
direktoriumi atvėrė jai duris į daug daugiau jos
dainų įdainavimo į plokšteles. Išgirdęs jos daina
vimą, žymus Brazilijos kompozitorius Joubert de
Carvalho, panoro su ja susisiekti. Susipažinęs jis
specialiai jai sukūrė dainą, kurios vien tik pirmais
metais parduota 35,000 egzempliorių, rekordinis
skaičius anuo metu. Toji daina turėjo tokį milži
nišką pasisekimą, jog ir žymus brazilų nealkoholi
nis gėrimas „Guarana Tai" buvo pavadintas pagal
tą dainą.
1930 metais Carmen Miranda pasirašė dvejų
metų sutartį su RCA Victor. Jos atvaizdas puošė
visas reklamas bei pačias plokšteles. 1935 metais
Carmen vaidino dviejuose filmuose: „Alia Alio Brasil!" su savo šešeriais metais jaunesne seseria
Aurora, ir „Estudantes". Pastarajame filme Car
men Miranda jau debiutavo kaip aktorė, ne vien tik
kaip dainininkė. Tarp tų dviejų filmų Carmen pa
sirašė sutartį su Odeon plokštelių bendrove, kuri
jai žadėjo mokėti 1 mln. dol. Metais po to Carmen
vaidino Copacabana kazino ir pasirašė milijoninį
kontraktą su Tupi radijo stotimi ir ji skaitėsi pati
brangiausia Brazilijos radijo dainininkė. Tais pa
čiais metais ji vaidino savo ketvirtame filme „Alo
Alo karnavalas", vėl su savo sesute Aurora.
Po ketverių metų, savo šeštame filme Carmen
dėvėjo banano kostiumą, paryškindama filmo
pavadinimą, minint bananą, ir jos sudainuotą
dainą apie bananą — vėliau virtusia nepaprastai
populiaria... Maždaug tuo metu į Rio de Janeiro
atskrido išgarsėjusi figūrinio čiuožimo čempionė
Sonja Henie su teatro režisieriumi Lee Shubert. Jie
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dymu, materialine parama.
„Esame nuoširdžiai dėkingi
Švietimo ir mokslo ministerijai, pa
čiam ministrui Remigijui Motuzui.
Ministerijos pastangomis gavome
finansinę paramą mokyklos ir ben
drabučio kapitaliniam remontui,
pastatų atnaujinimui, taip pat
Lietuvių grįžimo fondui, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenei ir jos vado
vui Gabrieliui Žemkalniui. Nemažai
paramos ir dėmesio sulaukiame ir iš
JAV Lietuvių Bendruomenės, jos
Švietimo tarybos pirmininkės Regi
nos Kučienės. Esame dėkingi ir
visame pasaulyje platinamam, il
giausiai gyvuojančiam lietuviškam
dienraščiui „Draugas" jo vyriausiajai

redaktorei Danutei Bindokienei už
paskleistą informaciją apie mūsų
mokyklą.
Malonu, kad ir Lietuvoje dar
atsiranda pavienių geradarių žmo
nių, pavyzdžiui, Vilniaus universite
to dėstytoja Irena Tumavičiūtė ir kt.
Teatleidžia man tie, kurių nespėjau
paminėti. Iš "tiesų, visiems gerada
riams nuoširdus ačiū už rūpestį ir
dėmesį. Tikiuos, kad jūsų ir mūsų
visų pastangomis „Lietuvių namai"
taps ne tik iš Rusijos, bet ir kitų
pasaulio šalių grįžtančių tautiečių
lietuvybės kultūros ir švietimo puo
selėjimo židiniu", — atsisveikin
dama kalbėjo mokyklos direktorė
Daiva Briedienė.

„Lietuvių namų" mokyklos auklėtiniai.

Antano Tumėno nuotrauka.

ta" kai kurių žurnalistų neigiama kritika, esą, ji
sugrįžusi Braziljon pernelyg suamerikonėjusi...
Tuo tarpu Fox ruošė jai naują filmą „That
night in Rio". Šis filmas ir vėl išgarsino jos sudai
nuotą dainą „Chica, Chica Boom, Chic", kai ji buvo
išleista 1941 metais. Tuojau pat pasirodė filmas
„Weekend in Havana", kuriame ji turėjo svar
STASE E. SEMĖNIENE
biausią rolę. 1942 metais ji vaidino filme „Springtime in the Rockies", ir vėl išgarsindama kitą
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dainą. Ji tęsė vaidybą filmuose 1943 metais, o 1944
metais net trijuose filmuose.
nuėjo į Urca kazino pamatyti Carmen Miranda
1945 metais, tuojau po Antrojo pasaulinio
aidint su jos jau pasaulyje išgarsėjusiu banano karo, Carmen pasirodė pagrindinėje rolėje filme
kostiumu. Jie buvo nepaprastai sužavėti. Žymioji „Doll face", o metais po to vėl pirmaujančioje rolėje
norvegė Sonja Henie pakvietė Carmen Miranda filme „If I'm Lucky" — tai buvo jos paskutinysis fil
vaidinti Broadway scenoje New York. Carmen nu mas 20th Century Fox bendrovei. 1947 metais ji
traukė savo sutartį su Urca kazino, bet išsiskyrė la darbavosi United Artists filmų bendrovei, kuri iš
bai draugiškai. Ir taip 1939 metais Carmen Miran leido filmą su ja „Copacabana". Carmen jame dai
da su savo orkestru iškeliavo į Jungtines Amerikos navo žinomą plačiai paplitusią dainą „Tico-tico no
Valstijas.
Fuba". Filmuojant tą filmą, ji sutiko David Alfred
armen pradinė sutartis su Schubert buvo tik Se-bastian ir tais pačiais metais už jo ištekėjo. 1948
aštuonių savaičių vaidyba Broadvvay pas metais metro-Goldwyn-Mayer išleido „A Date
tatyme „Streets of Paris", kuriame vystėsi įvairūs with Judy" su Carmen Miranda svarbiausioje rolė
veiksmai iš daugelio pasaulio kraštų. Amerikiečių je ir Elizabeth Taylor. 1950 metais filme „Nancy
publika priėmė ją šiltai, užjausdama bei atleisda goes to Rio" Carmen triumfuoja su savo garsia sti
ma jos stiprų akcentą, angliškų žodžių blogą išta lizuota skėčių skrybėle. 1953 metais Carmen su
rimą ar net iškraipymą. Na, ir per stebuklingai vaidino savo paskutinį filmą „Sccared StifF su
trumpą laiką jau Carmen Miranda pavardė švy Dean Martin, Jerry Lewis ir Dorothy Malone.
tėjo laikraščių bei žurnalų antraštėse per visas
Nuo 1945 metų Carmen Miranda tiesiog maraJungtinės Amerikos Valstijas. Saks Fifth Avenue toniškai dirbo filmų pasaulyje, švytėdama kaip ži
sukrovė milijonus, parduodami Carmen Miranda banti žvaigždė, ir be jokio sustojimo atliko progra
papuošalus bei kitokius jos reikmenis. Jos pasiseki mas įvairiuose kraštuose per visą pasaulį. Dėl dide
mas Šiaurės Amerikoje buvo toks staigus, jog ji jau lės įtemposo darbe ir namuose, aktorė „įkrito" į gi
pirmaisiais metais pajėgė pasiųst savo tėvams į lią depresiją ir gydėsi elektriniu smūgiu. Ji išvyko į
Braziliją 50,000 dolerių.
Braziliją pailsėti ir sugrįžo į Rio de Janeiro po ketu
1940 metais 20th Century Fox filmų bendrovė riolikos metų nebuvimo. Ji tiesiog „pasislėpė"
kreipėsi į Carmen Miranda su kvietimu vaidinti penkiasdešimčiai dienų nuo publikos...
pagrindinę rolę filme „Down Argentine Way" New
Sugrįžusi į JAV, Carmen Miranda rado visą
York. Vaje! Nelaimei, filmas buvo sukritikuotas sąrašą įvairių paskyrimų. Pirmiausia jbuvo jau
Brazilijoje ir visiškai uždraustas Argentinoje, ka užsakyta programa garsaus kazino New Frontier
dangi kraštas buvo pavaizduotas pajuokiančiai. atidaryme Las Vegas, Nevada. Tuojau po to ji
Nepaisant to, filmas turėjo didžiulį pasisekimą išskrido į Kubą, kur susirgo bronchitu. Dar net
amerikiečių žiūrovų tarpe. Per tuos pačius metus žmoniškai nepasveikusi, nusprendė dalyvauti
Carmen praleido keletą mėnesių Brazilijoje. Ji da Jimmy Durante spektaklyje. Paskutiniąją dieną ji
lyvavo savo sesers Auroros vestuvėse ir atliko pro pasijuto apsvaigusi ir suklupo ant kelių scenoje per
gramą Urca kazino. Deja! Aktorė buvo „apdovano patį spektaklį.
Bus daugiau.

RIO — DIEVIŠKOS
GAMTOS GLĖBYJE!
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„Mažeikių naftos" darbuotojai
grasina streiku

„Mažeikių nafta".
Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) —
Sprendžiant
„Mažeikių
naftos"
darbdavių ir darbuotojų konfliktą,
apčiuopiamos pažangos dar nepa
siekta, nesudaryta ir Taikinimo ko
misija. Jeigu šalims nepavyks susi
t a r t i , birželio pradžioje įmonėje nu
matoma surengti streiką.
Pasak „Mažeikių naftos" profsą
jungos vadovės Virginijos Vilimie
nės, darbuotojai neatsisako savo rei
kalavimų, tuo tarpu bendrovės ad
ministracija vis dar mano, kad prie
laidų kolektyviniam ginčui nėra.
„Diskusijos vyksta, ieškome
kompromisų, norisi tikėti, kad susi
tarsime", — po trečiadienį įvykusio
eilinio derybų dėl kolektyvinės su
tarties posėdžio sakė V. Vilimienė.
Derybos dėl kolektyvinės sutar
ties turi baigtis gegužės 15 d., ta
čiau abi pusės gali jas pratęsti arba
pasirašyti nesutarimo protokolą.
Pasak „Mažeikių naftos" Komu
nikacijos skyriaus vadovo Giedriaus
Karsoko, įmonės
administracija
profsąjungai yra pateikusi, jo žo
džiais, tikrai dosnų pasiūlymą: at
skirų pareigybių bazinį atlyginimą

Eltos nuotr.

nustatyti ne mažesnį nei rinkos vi
durkis, o atlyginimus, kurie nesiekia
šio vidurkio, padidinti, jei tų darbuo
tojų veikla vertinama gerai.
Be to, anot jo, parengta pensijų
programa, numatomos įmokos į pen
sijų fondą, priemokos už bendrovės
veiklos rezultatus bei papildoma
priemoka už 2005 metų veiklą.
„Tuo tarpu priėmus profesinės
sąjungos pasiūlymą visiems kelti al
gas 10 proc, labiausiai laimėtų ne
darbininkai, o vadovai", — teigė G.
Karsokas.
„Mažeikių naftos" profesinė są
junga reikalauja, kad nuo šių metų
birželio pradžios „Mažeikių naftos"
darbuotojams algos būtų didinamos
10 procentų.
Taip pat reikalaujama, kad nuo
balandžio 1 dienos darbuotojams, iš
einantiems kasmetinių atostogų, bū
tų išmokama bendrovės vidutinio
darbo užmokesčio dydžio sveikatos
atstatymo pašalpa, o „Mažeikių naf
tai" pasiekus 50 mln. litų metinį pel
ną, darbuotojams būtų išmokama
bendrovės vidutinio darbo užmokes
čio dydžio premija.

J. Solana — Lietuvos apdovanojimas
Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) —
P r e z i d e n t a s Valdas Adamkus E S
bendros užsienio ir saugumo politi
kos įgaliotajam atstovui Javier So
lana įteikė Lietuvos ordiną.
Prezidentūroje vykusios ceremo
nijos metu J. Solana įteiktas Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino
ordino Didysis kryžius.
Kaip sakė apdovanojimo cere
monijoje dalyvavęs užsienio reikalų
ministras Antanas Valionis, keliuose

savo gyvenimo etapuose J. Solana
buvo glaudžiai susijęs su Lietuva.
Ministras priminė, kad 1996 metais
Lietuva įteikė prašymą stoti į ES,
kuriai tuo metu pirmininkavo Ispa
nija, o jos UR ministro pareigas ėjo
J. Solana. Lietuvos stojimo į NATO
procesas vyko, kai šiai organizacijai
vadovavo J. Solana.
J. Solana atvyko į Vilnių daly
vauti forume „Vilniaus konferencija
2006".

K. Masiulis už tiesą sutiktų eiti už grotų
Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) —
Vilniaus miesto 1-asis apylinkės
teismas po dviejų mėnesių pertrau
kos vėl grįžo prie sostinės mero Ar
tūro Zuoko šmeižtu kaltinamo jo po
litinio oponento Kęstučio Masiulio
bylos.
Ketvirtadienio rytą posėdžio
pradžioje teisėjui paklausus, ar šalys
nesusitaikė, A Zuokas ir K. Masiulis
tik papurtė galvas.
Šalims nesusitaikius teismas
nagrinėjo privataus kaltinimo bylą.
A. Zuoko advokatas Raimundas
Lideika paskelbė kaltinimą, kuria
me sakoma, kad Vilniaus miesto ta
rybos narys K. Masiulis, bet kokia
kaina siekdamas populiariumo, per
žiniasklaidą paskelbė šmeižikiškus
teiginius apie A. Zuoką.
K. Masiulis teismui pareiškė,
kad šių pretenzijų nepripažįsta.
„Būčiau patenkintas, jei įrodytu
mėte, jog siekiau populiarumo", —
sakė K. Masiulis.
Jis teismui aiškino, kad teigi
niai, dėl kurių dabar vyksta proce
sas, buvo pasakyti ne žurnalistams
tiesiogiai, o liudijant laikinajai Sei
mo komisijai, o žurnalistai, kaip ir
dabar teisme, galėjo jame dalyvauti
ir rašyti pranešimus. Ar po liudijimo
komisijai davė interviu žurnalis

tams, K. Masiulis sakė neatsimenąs.
Seimo laikinoji komisija gali
moms korupcijos apraiškoms Vil
niaus savivaldybėje ištirti padarė
prielaidą, jog paslaptingasis „abo
nentas", kuriam esą buvo mokami
pinigai už įmonių grupei „Rubicon"
palankius sostinės savivaldybės
sprendimus, yra Vilniaus meras.
Sostinės meras K. Masiulį skun
džia teismui daugiausia dėl pasisa
kymų, kuriuose A. Zuokas įvardytas
kaip bendrovės „Rubicon Group"
juodojoje buhalterijoje
minimas
„abonentas".
Po K. Masiulio žodžių, kad jis
tiesiogiai su žiniasklaidą tikriausiai
nebendravo, A. Zuoko advokatas nu
sprendė teismo prašyti kviesti į po
sėdį trijų dienraščių žurnalistus, ku
rių pranešimuose cituojami K Ma
siulio žodžiai apie A. Zuoką. Posėdis
atidėtas iki gegužės 31 dienos. Iki to
laiko tikimasi gauti redakcijų atsa
kymus, kuo rėmėsi jų žurnalistai,
rengdami savo publikacijas.
„Nežinau, kuo viskas baigsis.
Tikiuosi teisingo sprendimo. Trauk
tis nėra kur — mane palaiko visuo
menė, gaunu daug laiškų", — kalbė
jo K. Masiulis. Jis sakė, jog taikytųsi su A. Zuoku, jei jis atsiimtų kalti
nimus.

Liberalai piktinasi V. Prudnikovu
Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) —
Opozicinė Seimo Liberalų sąjūdžio
frakcija ragina kultūros ministrą
Vladimirą Prudnikovą atsistatydin
ti, o priešingu atveju teigia pradėsią
rinkti ministro interpeliacijai reika
lingus Seimo narių parašus.
„Ministras galėtų apsaugoti ne
atidėliotinų svarbių darbų turintį
Parlamentą nuo šios nemalonios
procedūros ir t r a u k t i s pats. Vis
dėlto, jam nutarus laikytis kėdės,
nedvejodami inicijuosime nepasiti
kėjimą ministru Seime, kas, atsi
žvelgiant į neaiškią politinių jėgų

pusiausvyrą, neturėtų būti itin su
dėtinga", — išplatintame pranešime
pažymi Liberalų sąjūdžio frakcijos
seniūnas Eligijus Masiulis.
Vyriausioji tarnybinės etikos ko
misija (VTEK) praėjusią savaitę
konstatavo, kad V. Prudnikovas, iš
siųsdamas už biudžeto lėšas į pasi
rodymus užsienyje savo žmoną ir
dukrą, pasielgė neetiškai ir neišven
gė viešųjų ir privačiųjų interesų kon
flikto.
Pats V. Prudnikovas pareiškė
nesijaučiantis kaltas dėl savo spren
dimų.

Buvusiems partiečiams — pašaipa
Atkelta iš 1 psl.
ar prabangūs butai, kuriuos galima
dovanoti už įvairias paslaugas", —
rašoma pranešime.
Kliūna ir Darbo partijos frakci
jos Seime seniūnei Loretai Graužinienei, kurios kandidatūra siūlo
ma į socialinės apsaugos ir darbo mi
nistrės postą.
„Net L. Graužinienės jau priim
tas V. Uspaskicho siūlymas užimti
socialinės apsaugos ir darbo minis
trės postą yra visai ne automobilis, o
greičiau Darbo partijos vedlio bandy
mas įrodyti Lietuvai, kad Lenino tei

giniai apie tai, kas gali valdyti vals
tybę, buvo teisingi", — rašoma pa
reiškime. (Sovietinio socializmo kū
rėjo Vladimir Lenin žodžiai, esą šalį
galinti valdyti kiekviena virėja, liau
dyje buvo tapę anekdotu.)
Praėjusį šeštadienį vykusiame
DP suvažiavime partijos vadovas V.
Uspaskichas organizavo savo perrin
kimą partijos pirmininku ir kartu
pašalino savo oponentą V. Muntianą
iš partijos vicepirmininko posto.
DP Kėdainių skyriaus susirinki
me ketvirtadienį V. Muntianas ofi
cialiai išstojo iš partijos.

Ukraina negali likti nežinomybėje
* Trečiadienį penktosiose
L i e t u v o s m o t e r ų rankinio l y g o s
m a ž o j o finalo r u n g t y n ė s e K a u n o
„LKRA-Zalgiris" namuose po pra
tęsimo 32:31 įveikė Panevėžio „AsT"
komandą ir, laimėjęs seriją iki trijų
pergalių, iškovojo bronzos medalius.
Net 12 įvarčių nugalėtojoms pelnė
Vaida Juodytė, 7 — Gintarė Onusaitytė, 6 — J u s t i n a Balzarevičiūtė.
* L i e t u v o s beisbolo Čempio
n a t o r u n g t y n ė s e po pergalę pasi
dalijo a i k š t ė s šeimininkai ir sve
čiai. Šeštą pergalę iš eilės iškovojo
Kauno „LKKA-Lituanica", išvykoje
30:17 įveikusi Vilniaus „Vilką" o
Vilniaus „Vanagai" 19:9 p r i r a t t pa

siduoti Vilniaus „Žaibo" beisbolininkus.
* Penktosiose NBA Rytų kon
ferencijos ketvirtfinalio rungty
nėse Žydrūno Ilgausko Cleveland „Cavaliers" komanda namuo
se po pratęsimo 121:120 nugalėjo
Washington „Wizards" krepšininkus
ir pirmauja serijoje iki keturių per
galių 3:2. Pergalingus taškus arenos
šeimininkams, iki pratęsimo pabai
gos likus žaisti 0.9 sekundės, pelnė
LeBron James. Lietuvis aikštelės
šeimininkams pelnė 6 taškus, atko
vojo 5 kamuolius, blokavo varžovo
metimą, triskart suklydo bei surinko
•i pražangas

Atkelta iš 1 psl.
sukūrė naują demokratijos plėtros
mūsų kontinente impulsą. Demok
ratinės Europos, laisvės bei demok
ratijos plėtros garantija — yra vie
nas iš didžiausių iššūkių, su kuriais
mes šiandiena susiduriame. Pabrėž
damas regioninį stabilumą, ekono
minę plėtrą, noriu pasakyti, kad
naujoms demokratijoms reikia para
mos. Demokratijų susisivienijimas
Europoje yra gana ambicingas sie
kis, bet jis yra teisingas ir didis", —
dėstė prezidentas.
Pasak jo. per 2004-ųjų „oranžinę
revoliuciją" Ukraina pasirinko, ku
riuo keliu sukti, o šiemet kovą vykę

parlamento rinkimai parodė, „kad
Ukrainos žmonės siekia politinio
stabilumo ir tai, kad jie nori gyventi
pagal europietiškus standartus".
Ukraina, anot prezidento, tikisi
gauti signalą iš Europos Sąjungos,
jog „mūsų santykių filosofija remiasi
atvirų durų filosofija".
„Ukraina neieško naujos de
mokratijos modelio, mes norime sek
ti tuo pavyzdžiu, kuris buvo skatina
mas per pastaruosius 10-20 metų
Rytų ir Vidurio Europos šalyse", —
sakė Ukrainos prezidentas.
V. JušČenko įsitikinęs, kad Euro
pa negali i .kr s nuošalyje žvelgdama į
šalis, kurioms reikia paealbos
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Z. Moussaoui — kalėjimas iki gyvos galvos
A l e x a n d r i a , gegužės 4 d.
( „ R e u t e r s 7AFP-BNS) — Zacarias
Moussaoui, vienintelis asmuo, JAV
teismuose nuteistas dėl 2001 metų
rugsėjo 11-osios atakų, už dalyvavimą šiame sąmoksle turi visam gyvenimui sėsti į kalėjimą be teisės
prašyti paleisti pirma laiko, o ne būti
n u b a u s t a s mirtimi, trečiadienį nusprendė prisiekusieji.
Federaliniai kaltintojai teigė,
jog Z. Moussaoui, kuris neperspėjo jį
areštavusių pareigūnų apie rengiam a s atakas, turi būti baudžiamas
taip, lyg būtų pats įvykdęs rugsėjo
11-osios išpuolius.
Tačiau su tuo sutiko ne visi prisiekusieji — devyni vyrai ir trys moterys. Pagal įstatymą, mirties bausmei paskirti reikia vienbalsio prisie
kusiųjų sprendimo.
Praėjusį mėnesį prisiekusieji bu
vo nustatę, kad Z. Moussaoui pri
sidėjo prie žmonių žūties rugsėjo 11ąją, todėl jam galima skirti mirties
b a u s m ę , bet nepriėmė vienbalsio
sprendimo, būtino mirties bausmei
rekomenduoti.
37 metų iš Maroko kilęs Prancūzijos pilietis Z. Moussaoui 2001ųjų rugsėjo 11-ąją sėdėjo tardymo
izoliatoriuje, suimtas dėl įtarimų,
k u r i u o s sukėlė pilotų mokykloje,
Formaliai bausmė jam bus paskirta
ketvirtadienį.
,,Amerika, tu pralaimėjai!, — išeidamas iš teismo salės šaukė Z.
Moussaoui. — Jis suplojo rankomis
ir sušuko: Aš laimėjau!"
Prisiekusiųjų sprendimą, kuris
buvo priimtas po daugiau kaip 40
valandų — septynias dienas — trukusių svarstymų, teisme Alexandria,
esančioje netoli rugsėjo 11-ąją ata-

kuoto Pentagon, perskaitė JAV apy
gardos teisėja Leonie Brinkema.
Teisėjai skaitant sprendimą, Z.
Moussaoui sėdėjo tyliai melsdama
sis. Jis, regis, lengviau atsikvėpė jai
pasakius, jog prisiekusieji vienbalšiai nesutiko, kad jam turėtų būti
skirta mirties bausmė,
Trys iš 12 prisiekusiųjų n u s 
prendė, kad jei Z. Moussaoui ir vaidino kokį nors vaidmenį rugsėjo 11osios išpuolyje, tas vaidmuo buvo ne
didelis, sakė L. Brinkema.
Nė vienas iš prisiekusiųjų ne
manė, kad įvykdžius Z. Moussaoui
mirties bausmę jis galėtų tapti kan
kiniu kraštutiniams islamo fundamentalistams, ypač — kovotojų tinklui „ai Qaeda".
Pernai Z. Moussaoui padarė kal
tės pripažinimo pareiškimą dėl šešių
kaltinimų sąmokslu. Dėl trijų iš šių
kaltinimų buvo galima skirti mirties
bausmę.
Minimas sprendimas šioje sudė
tingoje byloje reiškia nesėkmę vy
riausybės kaltintojams, kurie prašė
prisiekusiųjų grąžinti mirties baus
mę Z. Moussaoui. Kaltinamasis prisipažino priklausęs „ai Qaeda" ir
teismo proceso metu neparodė gailėjimosi dėl rugsėjo 11-osios atakų aukų.
Teisės ekspertas David Rossman
iš Boston universiteto teisės mokyklos sakė, kad kaltintojams pakenkė
teismo salėje pateikti FTB darbo tiriant šią bylą trūkumų įrodymai,
Baltuosiuose rūmuose prezident a s George W. Bush sveikino tai, jog
buvo nuteistas žmogus, kuris „atvirai džiaugėsi" dėl žmonių žūties rugsėjo 11-ąją, ir sakė, kad blogis buvo
įveiktas.

Rusijoje rasizmas tampa nekontroliuojamas
Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) —
Žmogaus teisių gynimo organizacija
„Amnesty International" savo naujoje ataskaitoje teigia, kad žudymai
rasiniu pagrindu Rusijoje tapo „nekontroliuojami".
„Padėtis Rusijoje nesuderinama
su t a vieta, kurią ši šalis užima tarptautinėje arenoje. Rasizmas pakerta
Rusijos pozicijas pasaulyje", — pa
reiškė šios įtakingos organizacijos
generalinė sekretorė Irene Khan.
Ataskaitoje sakoma, kad ma
žiausiai 25 žmonės nužudyti 2005
metais rasiniu pagrindu ir dar 366
tapo rasistinių išpuolių aukomis.
Be to, teisių gynėjų susirūpinimą kelia teismo sprendimai bylose,
susijusiose su rasizmu. Jie ypač atkreipia dėmesį į tai, kad prisiekusiųjų teismas Sankt Peterburg priemė nuosprendį panaikinti teisia
miesiems kaltinimus nužudžius
mergaitę tadžike.
„Amnesty International" kaltina Rusijos valdžią diskriminacija
tautiniu požiūriu, taip pat tuo, kad ji
neregistruoja ir reikiamai netiria
nusikaltimų rasiniu pagrindu.
Ataskaitoje, pavadintoje „Rusijos federacija: rasinis smurtas tampa
nekontroliuojamas", pateikta pavyzdžių, kad dažnai milicija :r prok u r a t ū r a klasifikuoja skustagalvį
ekstrpmi.'-;tų įvykdytus nužudymu.-

ir žiaurius išpuolius kaip paprastą
chuliganizmą.
„Rusijos Federacijos pozicija dėl
išpuolių rasiniu pagrindu pasikeitė:
anksčiau ji buvo aklai abejinga, dab a r — mirtinai pavojingai pakanti",
— teigia Josh Rubinstein, „Amnesty
International" žinovas Rusijos klausimais ir Šiaurės Rytų regioninės
valdybos direktorius.
„Rusijos valdžia į tai žiūri pro
pirštus, — jam antrina 'Amnesty In
ternational' Britanijos skyriaus di
rektorė Kate Allen. — Užuot vadinusi rasiniu chuliganizmu žiaurius organizuotus išpuolius prieš studentus
iš Afrikos ir Pietryčių Azijos šalių,
taip pat ne slavų kilmės Rusijos gyventojus, pavyzdžiui, čečėnus, Rusijos milicija ir prokuratūra turi imtis spręsti, kaip sustabdyti žiauraus
rasizmo plitimą šalyje".
„Amnesty International" atas
kaitoje, pavyzdžiais pateikiami tokie
atvejai kaip žiaurus susidorojimas
su devynerių metų tadžike Churšeda
Sultonova.
Ji buvo nužudyta 2004 metų va sarį savo namo kieme S a n k t
Peterburg centre. Mergaitė ėjo na:r.o
po pasivaikščiojimo su tėvu ir broliu,
kai juos užpuolė grupė paauglių, apsiginklavusių peiliais. C h Sultonova
nv.ro r.-o pjautinių za.zriu,. o ; o> 2";m;na;r:a: buvo .-unk:a: sužo;.-'

EUROPA
LONDONAS
Didžiojoje Britanijoje ketvirta
dienį vyko vietos valdžios rinkimai,
galintys priversti ministrą pirminin
ką Tony Blair nurodyti savo atsista
tydinimo dieną, jei jų rezultatai bus
nepalankūs skandalų persekiojamai
Leiboristų partijai. Žinovai progno
zuoja, kad po devynerių valdymo
metų leiboristai gali būti sutriuš
kinti, nes pastaruoju metu juos per
sekiojo visuomenės pasitikėjimą su
mažinę skandalai dėl nesantuokinių
ryšių, nuteistų užsieniečių nedeportavimo ir paskolų partijai iš versli
ninkų, kurių kai kurie vėliau buvo
iškelti kandidatais į Lordų Rūmus.
BRIUSELIS
JAV valstybės sekretorės Condoleezza Rice patarėjas teisės klau
simais ketvirtadienį absurdu vadino
įtarimus, kad Centrinė žvalgybos
valdyba (CZV) tūkstančius sulaiky
tų asmenų nelegaliai skraidino į tre
čiąsias šalis, kur kai kurie jų galėjo
būti kankinami. Praėjusią savaitę
italų e u r o p a r l a m e n t a r a s Claudio
Fava sakė, kad JAV CŽV nuo 2001
metų Europoje organizavo daugiau
kaip tūkstantį slaptų skrydžių ir
kad jokia Europos Sąjungos vyriau
sybė jokių klausimų nekėlė. JAV tei
singumo ministras Alberto Gonzales
nurodė, kad JAV turi teisę siųsti ka
linius į kitas šalis, bet turi ir teisinių
įsipareigojimų užtikrinti, kad jie ne
būtų kankinami.
VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI pa
reiškė, kad Kinija, be Vatikano pa
tvirtinimo paskyrusi du katalikų
vyskupus, „grėsmingai pažeidė reli
gijos laisvę". „Šventasis Tėvas šias
naujienas sutiko su dideliu nepasi
tenkinimu", — teigiama neįprastai
griežtame Vatikano pranešime. Vati
k a n a s nurodė gavęs informacijos,
kad vyskupai ir kunigai Kinijoje
sulaukė „stipraus spaudimo ir gra
sinimų" dalyvauti įšventinimo cere
monijose. Vietos katalikai prieštara

vo šią savaitę įvykusiems įšventini
mams, kandidatus laikydami „per
nelyg artimais vyriausybei".
VARŠUVA
Lenkijos Poznanės miesto pro
kuratūra kreipėsi į JAV teisėsaugos
institucijas prašydama apklausti Simon Wiesenthal centro darbuotojus
dėl šios organizacijos tinklalapio,
kuriame tvirtinama, jog lenkai yra
atsakingi už Holokaustą. P a s a k
Lenkijos europarlamentaro Marcin
Libicki, kuris Poznanės prokuratū
rai pranešė apie tokius teiginius mi
nimame tinklalapyje, tai y r a dar vie
nas absurdiškas išpuolis prieš lenkų
tautą. S. VViesenthal centro interneto svetainėje rašoma, k a d 1939 me
tais Lenkijoje gyveno 3,351,000 žy
dų. Getuose ir mirties stovyklose žu
vus 2,982,000 žydų, Lenkijoje bai
gėsi jų beveik 900 metų istorija.

JAV
JUNGTINĖS TAUTOS
JAV, Didžioji Britanija ir Pran
cūzija pateikė Jungtinių Tautų (JT)
Saugumo Tarybos rezoliucijos dėl
Irano projektą, kuriame reikalauja
ma, kad Iranas n u t r a u k t ų darbus
branduolinėje srityje, ir pagrasino
imtis sankcijų, jeigu jis nepaklus.
Tačiau Rusija, turinti veto teisę Sau
gumo Taryboje, leido suprasti, jog
nepritars sankcijoms, nors nurodė,
kad gali paremti rezoliuciją, jeigu jo
je bus padarytos kai kurios pataisos.
Kinija taip pat prieštarauja griež
toms priemonėms.

RUSIJA
MASKVA
Praraja tarp t u r t i n g i a u s i ų ir
skurdžiausių Rusijos gyventojų pa
jamų per pastaruosius m e t u s padi
dėjo, byloja oficialioji s t a t i s t i k a .
Statistikos departamentas skelbia,
kad dešimtadaliui pačių vargingiau
siųjų tenkanti visų šalies gyventojų
pajamų dalis pirmąjį šių metų ket
virtį, palyginti su tuo pačiu 2005-ųjų
laikotarpiu, sumažėjo nuo 2.1 iki 2.0
proc, tuo tarpu tokiai pat daliai la
biausiai pasiturinčiųjų — padidėjo
nuo 29.6 iki 29.7 procento. Kukles
nėmis nei 1,000 rublių (100 litų) mė
nesio pajamomis šiemet priversti
tenkintis 0.8 proc. gyventojų.
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MUSŲ REIKALAS TEISUS (2)
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS
Vėlų balandžio 13 d. vakarą
Lietuvos Televizijos „Spaudos klubo"
tiesioginėje laidoje papasakoti apie
permainas Lietuvos Seime susirinko
naujasis Seimo pirmininkas Vikto
ras Muntianas, buvęs Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas, Seimo
opozicijos vadas Andrius Kubilius ir
Darbo partijos pirmininkas Viktoras
Uspaskichas.
Laidos vedėjas Audrius Siaurusevičius jos dalyviams uždavė
tiesų klausimą: ko siekė Darbo par
tija, išdavusi ir nuvertusi koalicijos
partnerį - Seimo pirmininką A.
Paulauską, - daugiau valdžios, ar
tik jo atstatydinimo, o jei taip, tai
kodėl to prireikė. Ir V. Uspaskichas,
ir V. Muntianas atkakliai vengė tie
saus atsakymo, tačiau čia pat buvęs
A. Paulauskas jiems nepaliko jokių
galimybių jo išvengti. Nepriklauso
mos Lietuvos istorijoje tai buvo retas
atvejis, kai išryškėjo tiesa. Ją glaus
tai papasakosime skaitytojams, juo
ba, kad ne visi turi galimybę žiūrėti
Nacionalinio transliuotojo laidas.
Paaiškėjo, jog lemiamo balsa
vimo Seime išvakarėse socialde
mokratų ir darbiečių partijų tarybos
atskirai susirinko į savo posėdžius.
Paaiškėjo, jog ir viename, ir ki
tame posėdyje buvo nutarta nepa
remti A. Paulausko atstatydinimo,
bet „leista" abiejų partijų frakcijoms
priklausantiems Seimo nariams bal
suoti laisvai, be jokių rekomendaci
jų, tik vadovaujantis Seimo nario
savarankiškumo principu, įtvirtin
tu Lietuvos Respublikos Konstitu
cijoje.
Paaiškėjo, jog darbiečių vadas
partijos tarybai (kurioje dalyvavo
apie šimtas jos narių, tame skaičiuje
- apie keturiasdešimt, t.y. visi jų
frakcijai priklausantys Seimo na
riai) balsavimui pateikė pasirinkti
du sprendimo variantus. Radika
laus varianto esmė - paimti valdžią,
t. y. išardyti koaliciją, nuversti prem
jerą A. Brazauską, o po to, formuo
jant naują koaliciją, pareikalauti
teisės premjeru skirti darbietį.

Nuosaikus variantas numatė atsta chas, V. Muntianas, A. Brazauskas Rusijoje pradėtos bankroto bylos.
tydinti Seimo pirmininką ir pašalin ir kiti taip tvirtinantys Seimo nariai Suardžius koaliciją, vyriausybės kri
meluoja, ką ir reikėjo įrodyti. Tačiau zė būtų galėjusi užsitęsti net keletą
ti iš koalicijos jo partiją - Naująją
Sąjungą. Kaip buvo teigiama, dar tai jiems ne pirmiena ir seniai nieko mėnesių, o tai „Mažeikių naftos"
sandėriams galėtų užsibaigti katas
biečių taryba atmetė radikalųjį V. nestebina.
Uspaskicho planą ir pasirinko nuo
Jau kitą dieną po balsavimo trofa.
saikųjį, nors kažin ar kas nors iš Seime buvo sudaryta nauja val
Taip pat visiškai galimas da
posėdžio dalyvių suvokė, kam tai dančioji koalicija. Įdomu, kad teoriš lykas, jog V. Uspaskichas suprato,
reikalinga, ir kas iš to išeis.
kai darbiečiams valdžios nepadau kad savo valdžios ambicijas lengvai
įsidėmėtina, jog radikalaus gėjo. Tiesa, pagal naująją koalicijos galima kuriam laikui atidėti, nes A.
sutartį jie papildomai gauna du mi Brazauskui ir taip jau liko ne tiek
varianto atveju buvo numatyta, kad
A. Paulauskui bus pasiūlyta atsis nistrų portfelius, todėl V. Uspaski daug noro dirbti tokioje komplikuo
tatydinti pačiam, neva prisiimant chas rankose vis dėlto susikaupė toje situacijoje ir su tokiais neprog
kaltę už trūkumus (privilegijų skan daugiau įtakos. Nuo šiol jo gali nozuojamais partneriais. Niekam ne
dalą) Seimo kanceliarijos darbe. mybės intriguoti (kai kas sako - šan paslaptis, kad jeigu nesulauksime
Atrodė, jog A. Paulauskui kitos tažuoti) premjerą yra kur kas di neeilinių Seimo rinkimų, premjero
išeities nėra, o tuomet, jam atsista desnės, nes darbiečiams priklausys postas nuo darbiečių niekur ne
tydinus, bus galima apkaltinti jau tiek pat ministrų, kaip ir social pabėgs.
kur kas sunkesne nuodėme - suvers demokratams. Bėda, kad darbiečiai
Baigiant reikia priminti fi
ti jam atsakomybę, jog dėl jo kaltės savo tarpe neturi nė vieno partiečio, nansų analitikų pastabą, kad bet
iširo koalicija ir krito vyriausybė. turinčio diplomatinio darbo patir kokiame derybų procese kiekvienas
Viskas buvo apskaičiuota kaip did ties, ir jau pasigirdo jų ketinimai derybų partneris visuomet stebi kitų
meistrio šachmatų partijoje, tačiau kviestis užimti atsilaisvinantį užsie partnerių situaciją, ir bet kuris silp
netikėtai pasirodė, jog A. Paulaus nio reikalų ministro postą Vygaudą numo pasireiškimas yra visiškai iš
kas toli gražu nėra toks naivus, kad Ušacką, kurio kadencija Lietuvos naudojamas ir jiems nepalieka jokių
nesusigaudytų V. Uspaskicho ir A. ambasadoriumi JAV jau eina į pa galimybių išvengti nuostolių. Reikia
baigą. Kol kas neteko girdėti paties manyti, jog Lietuva dėl perversmo
Brazausko avantiūroje.
Taigi A. Paulauskas atmetė ulti V. Ušacko atsiliepimo į tokius pla Seimo vadovybėje, dėl kurio tam
tikru lygiu susilpnėjo premjero A.
matumą ir nusprendė neatsistaty nus.
dinti. Tuomet ir darbiečiai, ir so
Vis dėlto, taip ir nepaaiškėjo, Brazausko įtaka, neišvengiamai pa
cialdemokratai, visi iki vieno „laisvai kodėl V. Uspaskichas sustojo ir to tirs nuostolių „Mažeikių naftos"
balsuodami" (!) palaikė konserva liau nedorojo premjero, tapusio verslo operacijoje. Šiuo atveju bet
torių ir liberalų siūlymą ir savo praktiškai beginkliu. Galimas daly kokie mėginimai suversti tiesioginę
koalicijos partnerį atstatydino, ta kas, kad koalicijos partneriai pri kaltę „Maskvos rankai" neturės jokio
čiau toli gražu nepasiekė užsibrėžtų
stabdė jo ambicijas, pasiūlę pamąs pagrindo, jeigu, žinoma, nepaaiškės,
tikslų.
tyti, kuo tai atsilieps „Mažeikių kad ir pats perversmas Seimo va
Tenka pastebėti, jog pasako naftos" akcijų pirkimo - pardavimo dovybėje neapsiėjo be tos pačios
jimais apie tai, neva jie balsavo „lais sandoriams, kurie ir taip stringa dėl rankos.
vai" absoliučiai neįmanoma patikėti,
nes 92 Seimo narių nuomonei atsi
tiktinai (!) sutapus, atsižvelgiant į
gretutinius faktorius, tokius, kaip
priklausomybė dviems skirtingoms
Kūdikio lytis priklauso nuo mamos svorio
frakcijoms, A. Paulausko šantaža
Liesos moterys dažniau pagimdo
vimas ir jo prievartavimas atsistaty
Daugiau sveriančios moterys
dinti pačiam, nežabotas V. Uspaski mergaites.
berniukus pagimdė net dešimčia
cho valdžios troškimas, tokio sutapi
Tokią išvadą padarė italų tyrė procentų dažniau.
mo matematinė tikimybė gali būti jas Andželas Ganjačis. Jis išanaliza
Ryšį tarp motinos svorio ir bū
palyginama kaip smiltelės ir Saulės vo dešimt tūkstančių gimdymų, nag simo vaiko lyties jau yra patvirtinę
ir į jos sistemą įeinančių visų pla rinėdamas statistinį santykį tarp ankstesni amerikiečių tyrimai.
netų, palydovų ir asteroidų svoris, motinos svorio bei kūdikio lyties.
Tačiau, skirtingai nei italų mok
kitaip sakant, nykstamai mažas
Tyrimo duomenys atskleidė, jog slininkas, JAV tyrėjai šią išvadą
dydis, artimas nuliui. Taigi bet mergaitės gimimas labiau tikėtinas padarė po bandymų su gyvūnų pa
kokios kalbos apie Seimo narių
moterims, kurios iki nėštumo telėmis, kurios buvo priverstinai ba
„laisvą" apsisprendimą neišlaiko pradžios svėrė mažiau nei 54 kilo du marinamos iki pasirodant pali
jokios kritikos. Taigi, V. Uspaski gramus.
kuoniams.
ELTA

SIŪLO DARBA

Ištieskite vaikui savo ranką ir
duokite jam šeimą visam laikui

Įvaikinkite vaiką iš Lietuvos
Skambinkite šiandieną
sužinoti kaip...

U/

Experienced CNA or Home Health
Aide needed. Mušt have valid proof
to vvork in the United States.
Mušt speak English & driving a pius.
Come « go or Mve-in. Also need exp.
Baby/child care vvorkers.
Call Willie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5

PARDUODA

OUR CHILDREN'S HOMESTEAD
387 Shuman Blvd. Suite 335 W
Naperville, IL 60563
630-369-0004 (tel.) 630-369-0085 (faksas)
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L E M O N T RELATED LIVING
T O W N H O M E IN BEAUTIFUL
KENSICTON ESTATES
Soacious e n d u n i t , w i t h custom
upgrades t h r o u g h o u t $595,000

HOME

630-257-5906

www.ourchildrenshomestead.org

STEAD
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S k e l b i m ų skyriaus
tet* 1-773-SSS-9SOO

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

£*

A N D LOAN A S S O C I A T I O N O F C H I C A G O

LENOER

Patarnaujam

2 2 1 2 West Cermak R o a d , C h i c a g o , IL 6 0 6 0 8
(773) 847-7747
S t e p h e n M . Oksas,
President

Čikagos ir Apylinkų Lietuviams

Daugiau Kaip 100 Metų.

PASLAUGOS
«T4Tt

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS

**»

«*VJ»»>»'

t

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane.
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654.773-581-8654

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
.raf_ —

First Landmark Realty

Bus. 773-590-0206
Res. 708-425-7160

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas *r sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskola
Pensininkams nuolaida
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JAV LB TARYBOS RINKIMUOSE
KANDIDATUOJA TIEK PAT
VYRŲ IR MOTERŲ
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
JAV LB elektroninėje svetainėje
jau pasirodė JAV LB XVIII Vyriau
sios rinkimų komisijos pranešimas.
Ten rašoma, kad visą gegužės mėne
sį vyks tarybos rinkimai. Juose turi
teisę ir pareigą dalyvauti visi lietu
vių kilmės asmenys sulaukę 18 metų
amžiaus ir jų sutuoktiniai. Prime
nama, kad taryba yra vyriausias
Lietuvių Bendruomenės organas,
nustatantis jos veiklos gaires ir
renkantis krašto valdybos pirmi
ninką. Balsuojama savo apylinkėse
už toje apygardoje iškeltus kandida
tus.
Prie pranešimo pridėtas kandi
datų į tarybą sąrašas. Iš viso yra 10
apygardų. Dviejose didesnėse apy
gardose balsavimas vyks jų ribose
esančiuose rajonuose. Tad Pietryčių
apygardoje yra du balsavimo rajonai
su savo kandidatais, o Vidurio vaka
rų apygardoje yra net trys balsavimo
rajonai. Pagal šią tvarką, turima 13
balsavimo „bazių".
Kandidatų vardai ir pavardės
jau pasirodo mūsų žiniasklaidoje.
Tuo tarpu gali būti įdomu pasižiū
rėti, koks yra kandidatų demografi
nis profilis ir koks siūlomas pasi
rinkimas balsuotojams.
Balsavimo „bazė". Už kiek bal
suojama? Kiek yra kandidatų?
Boston apygarda: 5 — 5
Connecticut apygarda: 4 — 6
Florida apygarda: 5 — 7
Kryžkelės apygarda: 3 — 3
Michigan apygarda: 4 — 5
New York apygarda: 4 — 7
Ohio apygarda: 7 — 6
Pietryčių apyg. I raj.: 6 — 8
Pietryčių apyg. II raj.: 2 — 4
Vidurio vak. apyg. I raj.: 12 — 18
Vidurio vak. apyg. II raj.: 1 — 2
Vidurio vak. apyg. III raj.: 2 — 4

Vakarų apygarda: 5 — 9
Iš viso 13 „bazių": 60 — 84
• pirmas skaičius — už kiek bal
suojama; antras — kiek kandidatų.
Kaip matome, tarybon iš viso
bus renkama 60 asmenų, o turima
84 kandidatai. Taigi, kandidatų turi
ma 40 proc. daugiau negu turimų
vietų. Tai atrodo gana gerai. Padėtis
pablogėja pasižiūrėjus į kai kurias
apygardas. Trijose apygardose turi
ma tiek pat kandidatų kaip ir ren
kamų pozicijų. Iš tikrųjų, vienoje iš
jų — Ohio — galima balsuoti už 7 po
zicijas, o kandidatų yra tik 6! Ne
sakykime, kad tos apygardos be
ateities, bet tikrai pasirinkimo ten šį
kartą nėra. Tuo pačiu reikia pa
brėžti, kad balsuoti vis tiek reikia,
kad juos visus išrinktų, nes galutinis
apygardai skirtų išrinktųjų skaičius
priklauso nuo visuose rinkimuose
dalyvaujančių tam tikros proporci
jos. Jeigu visi šių minėtų apygardų
balsuotojai nutartų visai nebalsuoti,
tai galutiniame rezultate iš tų apy
gardų nebūtų nei vieno atstovo.
Sutiksime su tuo ar ne, bet tokia yra
tvarka.
Gausios kandidatų pasirinkimu
yra New York apygarda. Pietryčių II
rajonas, Vidurio vakarų II rajonas,
Vidurio vakarų III rajonas ir Vakarų
apygarda. Trijose iš jų išstatytų kan
didatų yra dvigubai daugiau negu
turima pozicijų.
Įdomus kandidatų pasiskirsty
mas apygardose pagal lytį. Pirmiau
sia, vyrų ir moterų yra lygiai po 42
kandidatus. Ar jau pasiekta lyčių
lygybė? Dirva tam jau paruošta, bet
atsakymas priklausys nuo balsuoto
jų. Prieš keletą metų kitame rašiny
je teko pastudijuoti vyrų-moterų
proporciją pirmose 16—oje JAV LB
tarybų. Bendram vaizdui susidaryti,
buvusios tarybos buvo sugrupuotos

y

Stuburo ir skausmo figos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD

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

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Dantų gydytojai

Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcherAvB.Sts. 5 r6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL
Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

Valandos pagal susitarimą

Lietuviams sutvarkys dantis už pneinamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

Akių ligų specialistai

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS-CHIFMJRGUA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

po keturias. Tai gavosi keturios ta
rybų grupuotės. Štai tada paskelbti
rezultatai: pirmose keturiose tary
bose moterys sudarė 7.2 proc. visų
tarybos narių. Antroje keturių tary
bų grupuotėje moterų skaičius pa
didėjo iki 12.8 proc. Trečioje tarybų
grupuotėje jau turėta 25.5 proc.
moterų, o ketvirtoje net 41.5 proc.
Tada buvo išpranašauta, jeigu ir
toliau viskas vystysis ta pačia kryp
timi, tai kitoje taryboje vyrų ir
moterų kreivės susikryžiuos. Kitaip
sakant, moterys ir vyrai taryboje
sudarys po 50 proc. visų užimamų
pozicijų („Draugas" 2001.12.03).
Grįžkime prie dabartinių kandi
datų. Penkiose rinkimų „bazėse"
vyrai sudaro kandidatų daugumą.
Tai Michigan ir New York apygar
dos, Pietryčių II rajonas, Vidurio
vakarų III rajonas ir Vakarų ra
jonas. Tik vienoje apygardoje — Mi
chigan — visi kandidatai yra vyrai.

Moterys sudaro daugumą Bos
ton, Connecticut, Florida, Kryžkelės
apygarose, Pietryčių I ir Vidurio va
karų I rajonuose. „Moteriškiausia"
apygarda yra Florida. Iš septynių
kandidatų, šešios yra moterys.
Pas lietuvius dar galima nuspėti
moters esamą ar buvusią vedybinę
padėtį iš jos pavardės rašybos. 36
kandidatės turi vedusios moters pa
vardę, penkios turi mergautinę, o
dar vienos pavardę sunku atspėti.
Tuo tarpu apie vyrų šeimos padėtį
pavardė nieko nepasako. Dar di
desnių sunkumų yra su kandidatų
profesija ar amatu. Jų rinkiminiame
sąraše beveik nepateikiama. Patei
kiami tik kai kurie moksliniai laips
niai arba pašaukimo statusas. Tad
turime vieną vienuolę, vieną gydyto
ją, vieną advokatę, du kunigus ir
keturis su Ph.D. laipsniu, iš viso jie
sudaro 9 asmenis. Penki yra vyrai, o
keturios moterys.

2. Cleveland LSK „Žaibas";
3. Čikagos „Kretinga";
4. New York LAK (Lietuvių
atletų klubas);
5/6. Čikagos „Lokiai" ir Čikagos
„Klaipėda".
Visos komandos palyginti buvo

gan panašaus lygio. Varžybos praėjo
sėkmingai ir gera nuotaika. Yra gero
pagrindo nujausti, kad kitais metais
senjorų krepšinio varžybos turės
rekordinį skaičių dalyvių.

Įvairios sporto žinios
ŠALFASS praneša

ČIKAGOS ASK „LITUANICA" —
2006 M. SENJORŲ KREPŠINIO ČEMPIONAS
2006 m. ŠALFASS-gos vyrų „Kretinga" nurungė „Klaipėdą"
senjorų (35 metų ir vyresnių) krep 67:39. Komandos pasiskirstė taip:
šinio pirmenybės įvyko balandžio
1. „Žaibas 2-0;
1-2 d. Čikagoje. Jas vykdė Čikagos
2. „Kretinga" 1-1;
ASK „Lituanica". Varžyboms vado
3. „Klaipėda" 0-2.
vavo Stepas Žilys.
Pusfinaliuose „Lituanica" lai
Pirmenybėse dalyvavo 6 koman mėjo prieš „Kretingą" 69:55, o „Žai
dos, visos iš Amerikos. Pasigesta bas" — prieš New York LAK 48:35.
Kanados komandų.
Tuo būdu finale susikibo pereitų
Komandos buvo paskirstytos į metų nugalėtojai „Žaibas" ir per
dvi grupes — A ir B. Pirmosiose nykštis finalistas ASK „Lituanica".
varžybose buvo žaidžiama grupėse, Šį kartą viršų paėmė ASK „Lituani
kiekvienas su kiekvienu (Round ca", atsilyginama už pernykštį pra
Robin), toliau — pirma ir antra vieta laimėjimą, 58:45 ir pasiglemždama
iš kiekvienos grupės kvalifikavosi į auksinukus bei pereinamąją taurę.
pusfinalius varžytis dėl medalių.
Rungtynes dėl 3-čios vietos,
Grupėje A ASK „Lituanica" bronzos medalių, laimėjo „Kretinga"
nugalėjo New York LAK 58:42; Či prieš New York LAK be žaidimo dėl
kagos „Lokius" 60:56. New York laiko stokos, nes niujorkiečiams ne
LAK prieš „Lokius" laimėjo 52:39. pavyko gauti vėlesnio lėktuvo skry
Taigi komandos išsirikiavo taip:
džio namo. Gaila.
1. ASK „Lituanica" 2-0;
Rungtynės dėl 5-os vietos nebu
2. New York LAK 1-1;
vo sužaistos tarp „Lokių" ir „Klai
3. „Lokiai" 0-2.
pėdos".
B grupėje Cleveland „Žaibas"
Galutinis komandų išsidėsty
įveikė Čikagos „Kretingą" 69:65 ir mas buvo toks:
Čikagos „Klaipėdą" 78:64, tuo tarpu
1. Čikagos ASK „Lituanica";

ŠALFASS pranešimas (amb)

38 KOMANDOS DALYVAUS
ŽAIDYNĖSE TORONTE
Artėja 2006 m. ŠALFASS-gos
jaunučių krepšinio pirmenybės. Jos
vyks gegužės 27-28 d. Toronto, Ont.
(Canada). Žaidynių rengėjai — To
ronto PPSK „Aušra" praneša, kad,
pagal gegužės 1 d. pasibaigusios
galutinės komandų ir žaidėjų regis
tracijos duomenis, užsiregistravo 38
komandos (15 berniukų, 11 mer
gaičių ir 12 mišrių) iš 8 sporto klubų.
Laukiama per 400 sportininkų bei
vadovų.
Varžybos vyks šiose klasėse
(nurodytas komandų skaičius): ber
niukų B (1990-1991 m. gimimo) — 4
komandos; mergaičių B — 4 koman
dos; berniukų C (1992-1993 m.) — 6
komandos; mergaičių C — 3; ber
niukų D (1994-1995 m.) — 5; mer

gaičių D — 4; mišrių E (1996-1997)
— 6 ir mišrių F — „molekulių" 11998
m. ir jaunesnių) — 6 komandos.
Žaidynėse dalyvauja 8 sporto
klubai: Toronto PPSK „Aušra; To
ronto „Vytis", Mississauga „Anapi
lis", Hamilton „Kovas", Mississauga
Lietuvių sporto klubas, Detroit LSK
„Kovas", Cleveland „Žaibas" ir
Čikagos ASK „Lituanica".
Varžyboms vadovauja Larry
Hurst, tel. 416-992-3449; e-paštas:
info@ausra.net
Visais žaidynių reikalais kreip
kitės į L. Hurst bei sekite „Aušros"
internetinį puslapį
www.au sra.net
ŠALFASS pranešimas
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Lietiivivą operos pokylis
Šalta, lietinga sekmadienio die
na Lietuvių operos gerbėjams buvo
ne motais. Gausiai "jie rinkosi į
Vytauto Klovos operos „Pilėnai" pas
tatymą, gausus būrys po spektaklio
susirinko ir į pooperinę puotą
Jaunimo centre.
Žiūriu į susirinkusiuosius —
tarsi nebūta įtampos, pergyvenimo,
to didžiojo ruošimosi, jaudulio prieš
išeinant į sceną. Viskas jau praeity
je. Dabar — šypsenos, pašnekesiai,
sveikinimai. Jaunimo salė šurmu
liuoja nuo gausybės žmonių. Be ope
ros vadovų, solistų, dainininkų sve
čių tarpe — Lietuvos ambasadorius
JAV ir Meksikai Vygaudas Ušackas,

atsako Vytautas.
- Kaip patiko Čikagoje? — su
stabdau praeinančią Dalią Kužmarskytę.
- Nuostabu! Aš pirmą kartą
Amerikoje. J a u 4 kartus buvau
,,down town". Kokia didybė namų!
Jautiesi tokiu mažutėliu. O ir žmo
nės čia tokie nuoširdūs, visi kalbina,
repeticijose padeda. Esu labai paten
kinta šiuo pakvietimu. Norėčiau dar
kartą atvažiuoti.
Bet kalbėtis nebėra laiko, esame
kviečiami prie stalų. Visi šventiškai
nusiteikę, tik Lietuvių operos valdy
bos pirmininkas Vaclovas Momkus
dar su rūpesčiu veide — jam prieš

Algirdas Brazis, Vytautas juozapaitis ir Eglė juozapaitienė pooperiniame poky
lyje.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Po operos „Pilėnai" premjeros: Juozas Končius, Roma Mastienė, Giedrė Končienė ir Danutė Stankaitytė.

pavėlavus lėktuvui nespėjęs į operos
spektaklį. Nepabuvo ilgėliau ir vai
šėse — reikėjo vėl skubėti į lėktuvą;
generalinis konsulas Čikagoje Arvy
das Daunoravičius, kun. Jaunius
Kelpšas, {domu pasidalinti praėjusio
spektaklio nuotaikomis, išgirsti žiū
rovų ir draugų nuomonę, pamatyti
atlikėjus iš arčiau. „Pavargau, — sa
ko Margirio vaidmens atlikėjas Ar
vydas Markauskas. — Reikia pail
sėti". Bet kur tu pailsėsi, jei gerbėjai
iš visų pusių kalbina?!
- Kaip pasisekė? — užklausiu
Udrio partijos atlikėją Vytautą Juozapaitį.
- Man atrodo, gerai. O kokia jū
sų nuomonė? — klausimu į klausimą

akis visas pooperinio vakaro pravedimas. Invokaciją perskaitė kun.
Jaunius Kelpšas. Sveikinimo žodį
tarė generalinis konsulas Čikagoje
A. Daunoravičius. Skaitomi sveikini
mai, atsiųsti Lietuvių operai 50mečio proga.
V. Momkus dėkoja buvusiems ir
esantiems operos solistams, daini
ninkams. Plojimų audra ir „Ilgiau
sių metų" nuskamba vakaro vedėjui
pristačius esančius šioje salėje buvu
sius operos solistus: Algirdą Brazį,
Romą Mastienę, Margaritą Momkienę, Julių Savrimą, Danutę Stankaitytę, Joną Vaznelį.
Pasisakė solistai Nida Grigala
vičiūtė, Vytautas Juozapaitis, Dalia

Kužmarskytė, Arvydas Markaus Vasaičio, chormeisterės Jūratės
kas, Liudas Norvaišas, Audrius Ru- Grabliauskienės, koncertmeisterio
bežius. Visi kaip vienas linkėjo Lie Manigirdo Motekaičio, buvusio ilga
tuvių operai dar daug spektaklių, mečio Lietuvių valdybos pirmininko
kuriuose ir jie su malonumu daly Vytauto Radžiaus. Savo įspūdžiais
dalijosi Lietuvos muzikos akademi
vautų.
Režisierius Eligijus Domarkas jos studentas Algirdas Bagdona
dėkojo visiems solistams ir choro vičius. Kažin, ar iš Lietuvos atvykę
dalyviams. Reikia pasakyti, kad tą būsimieji dainininkai numanė, kas
vakarą visi žiūrovai daug kalbėjo yra ta Čikagos Lietuvių opera ir ką
būtent apie spektaklio režisūrą — ji reiškia Amerikos lietuviams?
buvo išsakyta daug gražių žodžių E.
Tą vakarą visų nuotaika buvo
Domarkui.
gera. Šurmulys, juokas sklandė salė
Vakaro vedėjas neaplenkė ir je, o užgrojus muzikai, salėje sukosi
meno vadovo bei dirigento Alvydo poros. Atrodo, kad ir nebuvo tų sun
kių valandų, ilgų repeticijų, įvai
riausių organizacinių rūpesčių. Vis
kas jau praeityje. Šiandien iškilmin
ga nuotaika, šypsenos, padėka vi
siems tiems, kurie suteikė džiaugs
mą daugybei žiūrovų.
Prieš išeidama priėjau prie A.
Brazio.
— Kaip nuotaika? - paklausiau.
— Nuotaika puiki! Aš laimingas!
— su žavinga šypsena atsakė žymu
sis solistas, stovėjęs prie Lietuvių
operos ištakų.
Laimingi ir mes, žiūrovai, kad
galėjome kartu švęsti Operos auk
sinį jubiliejų. Tad gyvuoki, klestėki,
Lietuvių opera, ir d a r daug metų
Ilgamečiai Lietuvių operos dalyviai ir
džiugink žiūrovą!
rėmėjai Virginija ir Vytautas KupcikeLaima Apanavičienė
vičiai.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Moterys apie meilę ir talentą
Šaltas penktadienio, balandžio
28 d., vakaras taip ir kvietė sėdėti
namie, susisukus į šiltą apklotą įsi
taisyti su knyga rankose sofos kam
putyje. Bet labai magėjo išgirsti
aktorę Virginiją Kochanskytę ir pa
siklausyti daininkės Audronės Simanonytės. Tad nuvijusi pagundą likti
namie, važiuoju į Lietuvių dailės
muziejų PLC, Lemonte.
Muziejaus salė pilna žmonių,
ant pakylos gėlės ir žvakės, nuo lubų
ant fortepijono besileidžianti pilkai
violetinė drapiruotė, baltos žvakės
juodose žvakidėse nuteikia poetiš
kai. Į sceną išeina dvi moterys: Vir
ginija ir Audronė. Audronė paliečia
gitaros stygas — vakaras prasideda.
Tai vakaras apie moters dalią,
apie jos talentą ir, žinoma, apie
meilę. Kas yra talentas? Ar tai
demonas, neduodantis ramiai gyven
ti, a r tai Dievo dovana? Ar gali ta
lentas būti be meilės? Kas būtų M.
K. Čiurlionis be Sofijos, kuri, iš

nerimas — visa V. Kochanskytės
lūpose. O A. Simanonytės atlieka
mos dainos antrino, jog meilė šioje
žemėje daug gali.
Kita tema, tą vakarą paliesta
aktorės — moters talentas ir jos
dalia. Mažosios Lietuvos dukra,
luošė, siuvėja — Ieva Simonaitytė —
pati savo jėgomis užkopė į labiausiai
skaitomų Lietuvos rašytojų gretas.
Jos nelengvas būdas, užsispyrimas
daug kam nepatiko. Bet jos kūriniai,
jos begalinė meilė savo Mažajai
Lietuvai, jos pabrėžtinis noras būti
mažlietuve (visą gyvenimą visur pa
sirašinėjo tik Eva), jos talentas pa
keri skaitytojus. Su malonumu žiū
rovai klausėsi aktorės skaitomų
A k t o r ė V i r g i n i j a Kochanskytė
ištraukų iš rašytojos knygų.
O paskui vienas po kito eilė
pirmo karto ją pamačius, krito
Kastukui į akį, nes „bardzo penkne raščiai: Bernardas Brazdžionis,
muvyla" (labai gražiai kalbėjo). Henrikas Nagys, Henrikas RadausKastuko laiškai Sofijai, jo ilgesys, jo kas, Česlovas Milošas — vienas po
laukimas būsimo mažiuko, kurio kito, tarsi rožinio karoliukai, tarsi
taip ir neteko pamatyti, jo kūrybinis suvėrimas įvairių gyvenimų į vieną

Audronė Simanonytė

vėrinį.
Ir tos ilgesingos dainos — romansai, ta daina apie mamą, Audronės parašyta Šv. Velykų rytą, pa
kerėjo žiūrovus,
Laima A p a n a vičienė
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MIRTIS PRISIKĖLIMO
ŠVIESOJE
Pirmąsias popiežiaus Jono Pau
liaus II išėjimo į Tėvo namus meti
nes paminėjo VDU bendruomenė.
Balandžio 3 d. Katalikų teologijos fa
kultete, Maironio auditorijoje buvo
parodytas filmas apie popiežiaus
Jono Pauliaus II gyvenimą „Karolis.
Žmogaus, tapusio popiežiumi, istori
ja". Balandžio 4 d. 10:30 vai. VDU
rūmuose, esančiuose Donelaičio g.
52, II aukšto fojė buvo rodomos do
kumentinis filmas apie popiežių Jo
ną Paulių II ir jo veiklą. Buvo pa-

ruošti stendai (su juose esančia in
formacija galima buvo neskubant
susipažinti visą savaitę) bei knygų,
kurias popiežius parašė, esančių
VDU bibliotekoje, paroda. Tuo pačiu
metu Katalikų teologijos fakultete
įvyko keliolikos minučių minėjimas.
Vakare studentų koplyčioje (Vil
niaus g. 31) šv. Mišias aukojo arkiv.
Sigitas Tamkevičius ir VDU kape
lionas Audrius Mikitiukas. Čia, kaip
visada, susirinko ne tik dieninių
studijų studentai, bet ir neakivaiz
dinių bei trečiojo amžiaus universi
teto studentai. Džiugu buvo pama
tyti ir dėstytojus.
Mūsų visuomenėje jau tampa
įprasta nuomonė, kad skirtingų
kartų žmonės sunkiai susišneka,
kad nesugeba ištiesti vienas kitam
rankos... Tačiau nereikia tai suab
soliutinti. Kiekvieną antradienį
Kauno studentų Švč. Sakramento
koplyčioje yra priešingai - susibūrę
trijų kartų atstovai kartu švenčia šv.
Mišias ir tardami „Tėve mūsų..."
susikabina rankomis. Galbūt tai pir
mieji žingsniai įgyvendinant švento
jo Tėvo mums pasakytus žodžius:
„Nebijokite, bičiuliai, atverti durų
Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį ir
moka atsakyti į skaudžiausius jo
nerimo klausimus. Jis kviečia mus
kartu darbuotis ir kurti tikrai laisvę,
vieningą žmoniją. Kristus tebūna
jūsų gyvenimo, jūsų demokratijos ir
ateities uola".
Minėjimas daug kam vis dar
siejasi su žmogaus garbinimu, kaip
buvo tarybiniais laikais, bet juk tai
gali būti ir evangelizacija...
Svetlana Adler

Popiežius Jono Pauliaus II
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Nepailstamam veikėjui spaudos lankuose

AtA
JURGIUI JANUŠAIČIUI
iškeliavus amžinybėn, žmonai VERONIKAI, duk
roms DANGUOLEI, RASAI, RAMUNEI ir artimie
siems, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Bendruomenės Pasauliečių,

Komitetas

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Žinau, kad lauki
Ir meldiesi,
ne mes už tave
Tu už mus,
tenai, kur nemirtingą šviesą,
Tau dovanojo Viešpaties dangus...
Julija Švabaitė

AtA
BRONIUS RACEVIČIUS
Su liūdesiu ir ilgesiu prisimename mūsų mylimą vyrą, tėvą,
brolį ir senelį, kurio netekome 1996 m. gegužės 5 d.
Už jo sielą šv. Mišios atnašaujamos Lietuvoje ir Čikagoje.
Maloniai prašome gimines ir draugus a.a. Bronių prisiminti
savo maldose.
Liūdinti šeima

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrelė Sakotaitė

AR „GAZPROM" NETIESIA KELIO
DARBO PARTIJAI?
Kai šalį valdančios politinės par
tijos murkdosi skandaluose ar jų
imitacijose, visuomenės dėmesys są
moningai ar ne nukreipiamas nuo
ypač svarbių ekonominių reikalų,
kurie gali nulemti tiek politinę, tiek
ekonominę situaciją mūsų valstybėje
kelių artimiausių metų laikotar
piui.
LKD pirm. Valentinas Stundys,
komentuodamas euro įsivedimo
svarbą, teigia: „Kai Lietuva balan
suoja ant infliacijos rodiklio ribos,
nuo kurios priklausys, įsivesime ar
ne eurą nuo 2007 m. pradžios, Lie
tuvos krikščionys demokratai nori
atkreipti dėmesį, kad prie galimo
infliacijos išaugimo, be abejonės,
prisidės ryškus 'Gazprom' žadamas
dujų kainų padidinimas Lietuvai,
didės ne tik šilumos, bet ir kitų pre
kių bei paslaugų kainos, potencialiai
įtakosiančios ir infliacijos lygio di
dėjimą mūsų valstybėje. Be to, 'Gaz
prom' paskubėjo paskleisti Lietuvai
nepalankią žinią apie savo keti
nimus didinti dujų kainą tuo metu,
kai rengiami sprendimai dėl euro
įvedimo Lietuvoje. Tai jau tam tikra

užuomina į tai, kad neva Lietuvai
jau nuo pirmų priėmimo į eurozoną
metų būtų labai problematiška lai
kytis Mastrichto kriterijų, ypatingai
pagal infliacijos rodiklį".
LKD pirm. V. Stundys neatmeta
galimybės, kad per „Gazprom" kai
nų politiką gali reikštis Rusijos sie
kis įtakoti Lietuvos politinius proce
sus. „Žinoma, galime laikyti atsitik
tinumu, kad dėl dujų kainų pakilimo
savivaldybės, kuriose dar nėra Darbo
partijos atstovų, bus priverstos di
dinti šildymo kainas, o, žinant šios
partijos demagoginį propagandos
stilių, galėsime laukti įvairiausių
demaršų iš jos atstovų, kad dėl išau
gusių šilumos kainų yra kaltos šiuo
metu savivaldybių tarybose esančios
partijos. Nors dujų ir šilumos kainų
negalime įtakoti, tačiau prieš galimą
politinę Darbo partijos propagandą
turime susitelkti ir parodyti tikrus
jos politinius siekius. Tik ar patys to
norime? Ar dar nenusibodo būti
mulkinamiems?" — klausia LKD
pirmininkas.
Mindaugas Lingė

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

THE

LITHUANIAN WORLD-WIDE

www.draugas.org
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H u n d r e d n i n e t e e n t h lesson JAV Kongresas bando įvesti įsta
(Handred naintynth leson) — Šim tymą, kad yra nusikaltimas šioje
tas devyniolikta pamoka.
šalyje gyventi nelegaliai.
tUegal immigrants. (Ilygal imi- The d e m o n s t r a t i o n s w e r e peagrants) — Nelegalūs imigrantai.
ceful, bnt d o you t h i n k t h e y will
Did you hear about the demon- h e l p t h e i m m i g r a n t s ' c a u s e ?
strations by illegaJ immigrants (Tha demonstreišens uėr pysful, bat
in all the major cities in t h e dū jū think thei uil help tha imiUnited States? (Didž jū hier ebaut grants koz) — Demonstracijos buvo
tha demonstreišens bai ilygal imi- taikios, bet a r t u galvoji, kad jos
grants in oi tha meidžor sitys in tha padės imigrantų reikalui?
Jūnaited Steits) — Ar girdėjai apie Only time will tell, people from
nelegalių imigrantų demonstracijas all over t h e world h a v e m a d e
visuose didesniuose Jungtnių Vals US t h e i r h o m e , o n e w a y o r
tijų miestuose?
another. (Onli taim uil tel, pyple
I not only heard about them I firam oi over tha uorld hev meid
watched them o n television. (Ai JūEs their hom, uon uei or enather)
nat onli hiord ebaut them, ai uoačd — Tik ateitis parodys, JAV ap
them an telavižen) — Aš ne tik sigyvena žmonės iš viso pasaulio,
girdėjau, bet jas mačiau per televi vienaip ar kitaip čia atvykę.
ziją.
Everyone w a n t s a b e t t e r life for
I knew t h a t t h e r e were a lot of their families. some r i s k t h e i r
people i n this country illegally, Ii ves to find it. (Evriuon uants e
bu t did'n reali ze t h a t t h e r e beter laif for their fęmilys, sam risk
were so many. (Ai knjū thęt thėr their laivs tū faind it) — Visi nori
uėr e lat af pypi in this kantšry ily- geresnio gyvenimo savo šeimai, kai
gali, bat didnt ryelaiz thęt thėr uėr kurie rizikuoja savo gyvybe, kad jf
sou meni) — Aš žinojau, kad Šioje atrastų.
šalyje yra daug nelegalų, bet neįsi I h o p e t h a t t h e g o v e r n m e n t
vaizdavau, kad jų tiek daug.
finds a solution soon, b e c a u s e it
What prompted the demostra- is very difficult for p e o p l e t o
tions?(Uat prampted tha demon live in a c o u n t r y illegally. (Ai
streišens) — Kas paskatino tas de houp thęt the government fainds e
monstracijas?
saliušen sūn, bikoz it iz veri difikalt
The US Congress is trying t o for pypi tū liv in e kantšry ilygali) —
pa ss a law, that it is a felony for Aš tikiuosi, kad valdžia netrukus
people t o live in this country atras sprendimą, nes žmonėms
illegally. (Tha JuEs Kangres iz tra- sunku nelegaliai gyventi valsty
jing tū pęs e lo, thęt it iz e feloni for bėje.
pypi tū liv in this kantšry ilygali) —
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ČIKAGOJE

IR

• Židinio pamaldos, šv. Mišių
auka ir rožinis ruošiamos Palai
mintojo J. Matulaičio misijos šven
tovėje šeštadienį, gegužės 6 d., 8 vai.
ryto. Melsimės už savo motinas,
pasimelsime dangiškajai Motinai
Marijai. Visi nuoširdžiai kviečiami
dalyvauti pamaldose.

APYLINKĖSE
Gegužės 12 d., p e n k t a d i e n i ,
7:30 vai. v .
Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave.,
Chkago

narių susirinkimą. Po susirinkimo —
vaišės ir pabendravimas. Bus foto
grafuojami visi susirinkimo dalyviai
spaudai. Kviečiame draugijos narius
bei visus kitus asmenis, kurie do
misi Lietuvos filatelija, dalyvauti
su-sirinkime.

fvyks

žymaus lietuvių grafiko

• G e g u ž ė s 10 d. 2 vai. p . p . vyres
• Š v . Kazimiero kongregacijos niųjų lietuvių centre „Seklyčia"
seserys maloniai kviečia visus pa trečiadieninės popietės metu lanky
simelsti, kad kongregacijos įsteigėja sis viešnia iš Lietuvos, istorijos mok
Motina Marija Kaupaitė būtų pas slų daktarė Aldona Vasiliauskienė.
kelbta Palaimintąja. Mišios bus šį Ji skaityts paskaitą „Žemės ūkio
šeštadienį, gegužės 6 d., 9:30 vai. r. reforma ir jos svarba Lietuvai".
seselių motiniškajame name, 2601 Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
W. Marąuette Rd., Chicago. Šv. Mi
šias aukos kun. Augustine Kulbis, • L i e t u v i ų c e n t r o r e s t o r a n u i
SM, iš Our Lady of Sorrovvs Monas- „Seklyčia" skubiai reikalingos dvi
-tery, Chicago. Prašome visus daly padavėjos
dirbti
savaitgaliais.
vauti. Įėjimas pro paradines duris.
Kreiptis į Ritą tel. 708-271-7044.
• P i e t ū s vieninteliam išeivijoje
lietuviškam dienraščiui „Draugas".
JAV LB Brighton Park apylinkės
valdyba kviečia visus pietums su
„Draugu". Pietūs įvyks gegužės 7 d.,
sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos Mozerio salėje, 4420 S. Fairfield Ave.,
11 vai. r. Visi norintys, kad „Drau
gas" būtų sveikas ir gražus, ateikite
ir dar savo draugus pasikvieskite.
• S e k m a d i e n į , gegužės 7 d., J a u 
nimo centro kavinėje po 10:30 vai.
šv. Mišių Jėzuitų koplyčioje, 12 vai.
p.p. bus rodomas naujas filmas
„Kelias į Šiluvą", sukurtas Lietu
voje. Apie Švč. Marijos šventovę
Šiluvoje pasakos ir į klausimus
atsakys seselė Pranciška. Filmą bus
galima įsigyti. Vaišinsime gardžiais
cepelinais. Visus maloniai kviečia
Jaunimo centro valdyba.
• G e g u ž ė s 6 - 7 dienomis Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės namuo
se, 2417 W. 43rd Street, vyks XVII
Šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavi
mas. Pradžia 9 vai. r. Suvažiavime
dalyvaus garbingi svečiai iš Lietu
vos: Lietuvos kariuomenės vadas gen.
mjr. Valdas Tutkus, Lietuvos kari
nis atašė JAV ir Kanadai pik. Itn. Ro
landas Petkevičius, Lietuvos šaulių
sąjungos vadas Juozas Širvinskas ir
gen. konsulas Čikagoje Arvydas
Daunoravičius. Gegužės 6 d., šešta
dienį, 7 vai. v. įvyks pokylis. Kvie
čiame visus dalyvauti. Auka 25 dol.
Vietas galite užsisakyti paskambinę
tel. 773-434-3713.
• F i l a t e l i s t ų draugija „Lietuva"
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Gintaro salėje gegužės 7 d. (sekma
dienį) 12:30 vai. p.p. šaukia visuotinį

Viktoro Petravičiaus
šimtosjoms gimimo metinėms
skirtas vakaras — paroda

Ai vis norėdavau sukurti
sava..."(Viktoras Petravičius)
Maloniai kviečiame visus
pažinojusius dailininką ir visus
mylinčius meną žmones
atvykti j šį prisiminimu vakarą.

• L i e t u v i ų k a r i ų v e t e r a n ų są
jungos „Ramovė" Čikagos skyriaus
narių susirinkimas vyks š. m. ge
gužės 21 d., sekmadienį, 12 vai. p.p.
Jaunimo centro, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, patalpose. Visi sky
riaus nariai kviečiami dalyvauti su
sirinkime.
• A r t ė j a VIII P a s a u l i o lietuvių
dainų šventė. JAV LB Socialinių
reikalų taryba iki š. m. birželio 15 d.
priima užsakymus bilietams į šį
renginį. Bilietų kainos: 22-32 JAV
dol. (vaikams: 12-22 JAV dol., vai
kams iki 2 metų — nemokamai). Iš
anksto susimokėjus už bilietus
Socialinių reikalų raštinėje, nupirk
tus bilietus bus galima atsiimti po 2
savaičių. Smulkesnė informacija
telefonu: 1-773-476-2655 (Birutė
Podienė). Raštinės adresas: 2711 W
71st Street, Chicago, IL 60629.
Darbo laikas: pirmadieniais - ketvir
tadieniais nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p.
• Č i k a g o s šiaurės vakaruose
veikia puiki mokyklėlė „Starins"
(liet. „Spindulys") 2-5 metų vai
kams. Ši latvių mokyklėlė įsikūrusi
Milwaukee ir Devon gatvių kampe.
Mokyklą jau lanko 2 lietuviukai, ir
jų tėveliai džiaugiasi mokyklos
programa. Daugiau informacijos tel.
773-308-4977 (Aija Kins) arba inter
nete w w w . s t a r i n s . o r g
• M i e l i vaikučiai i r tėveliai.
„Rasos" lituanistinė mokykla, Naperville, pradeda registraciją nau
jiems mokslo metams. Maloniai
kviečiame į darželio grupę (nuo 4
metukų) ir moksleivius nuo 1 iki 7
klasės. Tel. pasiteiravimui: 630-4401090 (Jūratė) arba 630-696-0291
(Šarūne).

KVIEČIAME Į „DRAUGO" SVETAINĘ!
Jeigu dar neturėjote progos apsilankyti atnaujintoje „Draugo" sve
tainėje, kviečiame tai padaryti. Adresą lengva atsiminti, o dar lengviau
atsidaryti:
,

ivww.draugas.org
Mes esame tikri, kad būsite maloniai nustebinti! Žinoma, geriausia
prenumeruoti ir skaityti patį „Draugą", bet susipažinti su juo (lietuvių
ir anglų kalba) paskaityti vieną kitą straipsnį (kultūrinėmis, politinė
mis, religinėmis ir kitomis temomis), žinutę, korespondenciją, naujie
nas iš Lietuvos galite mūsų svetainėje. Tai tiktai sužadins „apetitą" dau
giau sužinoti apie šį, vienintelį užsienyje leidžiamą, lietuvišką dienraštį.
Kviečiame svetainėje pareikšti ir savo nuomonę, rašyti mums laiš
kus, komentuoti, bendrauti ir bendradarbiauti. Nors „Draugas" šiemet
švęs 97 metų gimtadienį, bet jis toli gražu nesustabarėjęs, nuolat kei
čiasi, atjaunėja, „eina su dienos reikmėmis".
Paraginkite savo draugus, kaimynus, pažįstamus, bičiulius apsi
lankyti „Draugo" atnaujintoje svetainėje. Tikime, kad ir jiems tai
suteiks malonumo.
Redakcija

Grafikas Viktoras Petravičius
iii K i i n

nuirti m

JAV LB XVIII tarybos rinkimai
Brighton P a r k apylinkėje vyks gegužės 7 ir 14 dienomis nuo 9 vai. r.
iki 12 vai. p.p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos Mozerio
salėje, 4420 S. Fairneld Ave. Norintieji balsuoti paštu, prašome skambinti
Rinkimų komisijos pirmininkei Salomėjai Daulienei tel. 773-847-4855. Jums
bus atsiunčiami vokai su balsavimo lapeliais. Jaunimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., rinkimai vyks gegužės 6-7 ir gegužės 13-14 dienomis. Šešta
dieniais budėsime nuo 8:30 vai. r. iki 10:30 vai. r. ir nuo 12 vai. p.p. iki 1 vai.
p.p. mokykloje, sekmadieniais nuo 10 vai. r. iki 1 vai. p.p. Jaunimo centro
kavinėje.
Cicero apylinkėje rinkimai vyks gegužės 7 ir 14 dienomis, sekmadie
niais, nuo 8:30 vai. r. iki 12 vai. p.p. Šv. Antano parapijos mokyklos patal
pose, 1500 S. 49th Ct. Norintieji balsuoti paštu, prašome skambinti Rinkimų
komisijos pirmininkui Mindaugui Baukui, tel. 708-863-9849.
Lemont apylinkės komisija Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th
Street, Lemont, dirbs kiekvieną gegužės mėn. sekmadienį, t. y., 7, 14, 21 ir
28 dienomis nuo 9:30 vai. r. iki 2 vai. p.p. Norintys balsuoti paštu, prašome
apie tai pranešti iki gegužės 15 d. tel. 630-789-0529 arba 630-243-9567.
Kviečiame visus lietuvių kilmės asmenis, sulaukusius 18 m. amžiaus, akty
viai dalyvauti rinkimuose.
Marąuette P a r k ir jo apylinkėse rinkimai vyks gegužės 6, 7,13, 14 die
nomis „Seklyčioje" nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. Gegužės 7 ir 14 dienomis Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje po šv. Mišių nuo 11:30 vai. r. iki
12:30 vai. p.p. Gegužės 7 ir 14 dienomis Ziono liuteronų-evangelikų parapi
jos salėje nuo 9:30 vai. r. iki 12:30 vai. p.p. Tel. pasiteiravimui: 708-2717044.
„Draugo" leidėjai primena visoms organizacijoms, kad galioja ilga
metis nustatymas — visi pranešimai ir reklamos nemokamai spaus
dinami tik vieną kartą. Norint „Draugo" skaitytojams apie susirinki
mus, koncertus, renginius ir t.t. pranešti dažniau, reikės susimokėti.
Siųsdami žinutę, pateikite platesnę informaciją (kiek kartų norite
paskelbti savo žinutę) skelbimų skyriui. Informaciją galite siųsti paš
tu: 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL 60629, faksu 773-585-8284 arba
e-paštu:
skelbitnai@draugas.org

