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Amerikos lietuviai: gal reikia 
atstatyti ir Aukštutinę pilį?.. 

luratė Skėrytė 
Alfa.lt 

Pirmadienio popietę apžiūrėję 
Valdovų rūmų statybas Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės komisijos 
nariai neslėpė nuostabos dėl rūmų 
dydžio, tačiau kritiškai įvertino būsi
mojo muziejaus ekspoziciją. 

Aktyviems Valdovų rūmų atsta
tymo finansiniams rėmėjams užkliu
vo ir tai, kad naujasis statinys užstos 
vieną svarbiausių Lietuvos simbolių 
- Gedimino pilį. 

Po Žemutinės pilies statybvietę 
vaikščiojančių svečių žvilgsnis vis 
krypo į Aukštutinę pilį. „Reikia ir ją 
atstatyti", - kalbėjo jie. 

Pyksta ant kardinolo 

„Nepasimeskim. Pasiliksime, o 
paskui mus užmūrysite kur kamba
rėlyje", - vos prasidėjus ekskursijai 
juokavo Seimo ir JAV Lietuvių Ben-
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Atstatomi Valdovų rūmai. 

druomenės komisijos narė Angelė mai iš tiesų dideli. „Iš lauko ne-
Nelsienė. atrodė, kad jie tokie dideli", - prisipa-

Tačiau apėję visą statybvietę eks- žino komisijos pirmininkė Dalia Puš-
kursantai neslėpė nuostabos, kad rū- korienė. . Nukelta f 6 psl. 

KGB rezervininkai — už valstybės pareigų borto 
Vilnius, balandžio 17 d. (BNS) 

— Seimas priėmė įstatymo pataisą iš 
vadinamojo liustracijos įstatymų pro
jektų paketo, sovietinio saugumo — 
KGB — buvusiems rezervo karinin
kams nustatydamas tokius pat darbo 
apribojimus, kaip ir buvusiems 
kadriniams darbuotojams. 

Už darbo apribojimus rezervi
ninkams balsavo 56 Seimo nariai, 
prieš buvo 3, susilaikė 13. 

Pagal įstatymą, buvę KGB rezer
vo karininkai negalės eiti pareigų, į 

kurias skiria Seimas bei jo vadovas, 
prezidentas, Vyriausybė ar premje
ras, taip pat viceministro, ministeri
jos valstybės sekretoriaus, ministeri
jos sekretoriaus, valstybės institucijų 
ar įstaigų vadovų, jų pavaduotojų pa
reigų, eiti prokurorų, valstybės kon
trolės pareigūnų, statutinių valstybės 
tarnautojų pareigų, valstybės tarnau
tojų pareigų Valstybės saugumo de
partamente, diplomatinėje tarnyboje. 

Apribojimai galios 10 metų nuo 
įstatymo, numačiusio apribojimus 

kadriniams darbuotojams, priėmimo 
dienos, taigi rezervininkams numa
tyti apribojimai iki 2009 metų — pa
grindinis įstatymas, kuriuo buvo 
įvesti apribojimai, buvo pri imtas 
1999 metais. 

Įstatymo pataisos įsigalios po to, 
kai jas pasirašys prezidentas. 

Kaip sakė šalies vadovo atstovė 
spaudai Rita Grumadaitė, pasirašyti 
ar vetuoti pataisas, Valdas Adamkus 
spręs jas gavęs ir susipažinęs. Kol kas 
prezidentas įstatymo nekomentavo. 
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G. Sorosas: Izraelio lobistai 
daro neigiamą įtaką 

Vašingtonas, balandžio 17 d. 
(„Reuters'VBNS) — Milijardierius 
investuotojas George'as Sorosas pri
sijungė prie audringų, bet plačiajai 
visuomenei kone negirdėtų debatų 
apie tai, koks vaidmuo formuojant 
Vašingtono politiką tenka Izraelio lo
bistams, kurių įtaka, kaip teigia kri
tikai, daro žalą JAV nacionaliniams 
interesams. 

Naujame žurnalo „The New 
York Review of Books" numeryje G. 
Sorosas rašo apie ,,visur jaučiamą 
Amerikos ir Izraelio visuomeninių 
reikalų komiteto (AIPAC) Vašingtone 
įtaką" ir tvirtina, kad glaudūs Geor-
ge'o W Busho administracijos ryšiai 
su Izraeliu yra kliūtis siekiant iš
spręsti Izraelio ir palestiniečių kon
fliktą. 

G. Sorosas, kuris pats yra žydas, 
tačiau Nukel ta į 6 psl. George'as Sorosas 
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Vilniaus 
meru tapo 
J. I m brasas 

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS) 
— Vilniaus miesto meru pirmadienio 
vakarą ketverių metų kadencijai iš
r inktas nušalintojo prezidento Ro
lando Pakso įkurtos partijos „Tvarka 
ir teisingumas" atstovas Juozas Im-
brasas. 

Už J. Imbraso kandidatūrą į me
rus balsavo 28 miesto tarybos nariai, 
prieš — 1, 22 nariai nebalsavo. 

Tačiau 3 balsavimo komisijos 
nariai išreiškė atskirąją nuomonę, 
teigdami, jog keli balsavimo biulete
niai buvo aiškiai pažymėti įvairiais 
inicialais, leidžiančiais suprasti, už 
ką vienas, ar ki tas tarybos narys bal
savo. *• 

„3 balsavimo komisijos nariai 
reiškia atskirąją nuomonę, kadangi, 
pasak jų, vykdant balsavimą dalis 
narių kryželiais, taškeliu pažymėjo 
balsavimo biuletenį, todėl siūlo ne-
užskaityti r inkimų", — teigė minėto
sios komisijos pirmininkas Evaldas 
Lementauskas. 

Tačiau balsuojant dėl balsavimo 
komisijos protokolo patvirtinimo, 28 
tarybos nariai balsavo už variantą, 
numatantį J. Imbraso pergalę, 3 ta
rybos narių balsavo prieš minėtąjį 
variantą, 6 — susilaikė. 

Tarybos nariai , pareiškę atski
rąją nuomonę, pirmadienio vakarą 
dar neapsisprendė, a r skųs teismui 
rinkimų teisėtumą. 

Tuo tarpu pats J. Imbrasas abe
joja, ar teismas galėtų užginčyti rin
kimų teisėtumą. 
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SKA UTYBES KELIAS 
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8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 
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Vašingtono lietuvių skautų 
Kaziuko mugė 

Kovo 4 d., sekmadienį, visi apy
linkių keliai vedė į St. Elizabeth's ka
talikišką mokyklą, Rockville, MD. Čia 
vyko visų laukiama smagioji 37-toji 
Kaziuko mugė. Keliai į šią mokyklą 
yra gerai žinomi, nes čia daugelį 
metų vyksta ne tik mugės, bet ir litu
anistinės mokyklos pamokos bei 
skautų sueigos. 

Ruošimasis šių metų mugei buvo 
„istorinis", nes perėjo iš Vašingtono 
židiniečių į skautiškų atžalų - į Jau
nimo" rankas. Židinietės su malonu
mu perleido šią tradiciją jaunesniems 
entuziastams, kurie kuo puikiausiai 
išlaikė „mugės ruošimo egzaminus". 
Židinietės pasitenkino kavine, kur 
pardavinėjo namuose gamintus tor
tus, iš kurių populiariausi buvo 
napoleonai. Ps. Vida Cejauskienė, 

padedant dukrai Kathy, jau keleri 
metai darbuojasi kavinėje ir yra na-
poleonų kepėja - ekspertė. Kai kurie 
svečiai, tik atvykę į mugę, skuba prie 
židiniečių kavinės puošnaus stalo 
apsirūpinti napoleonu, nes dažnai jo 
pritrūksta. 

Smagi lietuviška muzika pasitiko 
atvykstančius svečius ir sudarė paki
lią nuotaiką. Nusipirkti skanius pie
tus buvo turbūt svarbiausias užda
vinys. Virtuvėje pilnu tempu darba
vosi akademikai ir skautai vyčiai, 
kuriems nurodymus davė „vyriausias 
šefas", s.v. fil. Algis Šilas. Jis virtuvės 
darbams jau vadovauja daugiau kaip 
10 metų ir sako, kad mielai atlieka šį 
savo kasmetinį gerąjį darbelį. 

Loterijos dovanų stalas, kurį or
ganizavo fil. Audrius Kirvelaitis, gun-

Ps. Vida Cejauskienė, židiniečių kavinės vedėja, puošia ir ruošia patrauklų 
stalą (vairiausiais skanumynais. Audros Ranous nuotr. 

Briedžiai Rolandas Kiauievičius ir Gintaras Jocius aiškina kaip nupiešti 
pasaką mažiesiems Kaziuko mugės svečiams. Seses Janinos čkotienės nuotr. 

dė nusipirkti bilietėlį ir išmėginti sa
vo laimę. Traukiant bilietus paaiškė
jo laimingieji - kai kurie laimėjo net 
po tris dovanas. 

Neužilgo prasidėjo „oficialioji da
lis" - sueiga, kurią pravedė „Min
daugo" draugovės draugininkas s.s.v. 
fil. Tomas Dundzila. Jaunesniųjų 
skautų įžodį davė Ingrida Skirpaitė, 
Agnė Žvinytė, Lukas Draugelis ir 
Andrius Mickus. Stovyklautojo spe
cialybę gavo Alina Orentaitė, Marius 
Orentas, Matas Mickus ir Andrius 
Mickus. Davusius įžodį pasveikino 
„Židinio" vadovės pavaduotoja s. 
Irena Jankauskienė ir padovanojo 
jau tradicija tapusį švilpuką. Draugi
ninko pavaduotojas s. s. v. fil. Paulius 
Mickus ant raudonų kaklaraščių už
rišo Tėvynės ilgesio mazgelį, o tėve
liai užrišo gero darbelio mazgelį. 

Skautus, gausiai susirinkusius 
svečius, šiltai pasveikino Lietuvos 
ambasadorius Andrius Brūzga. 

Pagaliau pasirodė, ypač mažųjų 
laukti svečiai - du briedžiai (daili
ninkai Gintaras Jocius ir Rolandas 
Kiauievičius). Jie pakvietė mažuo
sius ant scenos ir ten susėdus jų di
deliam būreliui, dailininkai iliustra
vo kaip piešiama pasaka. Kiekvienas 
mažas stebėtojas turėjo progą, kartu 
su dailininku, nupiešti rutuliuką, 
tada kitą rutuliuką ir dar po keletos 
priedų atsirado paukščiukas. Mažieji 
buvo labai patenkinti savo paukš
čiukais. Buvo galima įsigyti naujau
sių dailininkų iliustruotų knygų. 

Atvykusieji neskubėjo skirstytis, 

„VERPSČIŲ" VELYKINĖ SUEIGA 
Nors šiais metais pavasaris sau

lės spindulių ir ankstyvių žiedų kaž
kodėl pašykštėjo, „Verpstės" surado 
juos savo Velykinėje sueigoje Aldonos 
Rauchienės jaukiuose namuose. Ar
tėjant Kristaus prisikėlimo didžiajai 
šventei, buvo ne tik įdomu pasidalin
ti mintimis kaip švenčiame Velykas 
savo namuose, bet taipogi pamatyti 
Užgavėnių ir Velykų papročius vaiz
dajuostėje „Lietuviškas kalendorius". 
Ši puiki vaizdajuostė, kurią lituanis
tinėje mokykloje baigusi pamokas 
apie lietuvių liaudies papročius moki
niams rodydavo Aldona, buvo paga
minta Lietuvoje 2000 metais. Ją re
žisavo žinomas ir talentingas filmuo-
tojas — Arvydas Barysas. Iš tiesų, 
lietuvių tauta gali pelnytai didžiuotis 
savo turtinga kultūra ir gausiais pa
pročiais. O mūsų tautiečiai, kurie 
svetimose šalyse sąmoningai tęsia sa
vo tėvų, senelių ir prosenelių perduo
tas tradicijas, nusipelnė didelės pa
garbos ir padėkos Sese Aldona ruo

šia tuos pačius valgius, kuriuos ruoš
davo jos mama ir močiutė. O kad ji 
yra gera šeimininkė, liudijo gražus ir 
turtingas vaišių stalas. 

Po skanių vaišių, antroje sueigos 
dalyje, matėme organizacijos „Vaiko 
vartai į mokslą" išleistą DVD „Dievo 
vaikai". Tai dokumentinis fimas, ku
riame atsispindi organizacijos darbas 
ir parama pomokykliniuose centruo
se, kuriuos Lietuvoje lanko problema-
tinių šeimų vaikai. „Vaiko vartai į 
mokslą" šiems vaikams ir paaug
liams yra paruošusi keturias progra
mas; 1. „Charakterio ugdymas", 2. 
DRĄSA (drįsk rūkalų, alkoholio, 
svaigalų atsisakyti, 3. SAU (sąmo
ningos asmenybės ugdymas), 4. 
„Žingsniai į prasmingą gyvenimą". 
Šiuo metu ruošiama penktoji — 
„Sparnai". Dvi „verpstės" — Dana 
Dirvonienė ir Ritonė Rudaitienė pri
klauso programų redakciniam kolek
tyvui, o kitos - tai viena, tai kita 
prisideda finansiškai ar kitokia para

ma. 
Pasibaigus Velykinei sueigai, vi

sos išsinešėm daug įspūdžių ir min
čių. Tarp jų ir labai įžvalgiai jautrią 
maldą. Ją, laiško formoje, parašė vie
ną centrą lankanti devynmetė mer
gaitė iš labai gausios šeimos: „Labas, 
Dieve, kiekvienas žmogus esą žemėje 
su savo kojomis tavo dėka. Nes tu su
kūrei mano Mamą ir Tėvelį. Be tavęs 
nebūtų ir manęs, be tavęs neturėčiau 
draugės Žydrūnės, Beatričės ir kitų 
gerų draugų. Žinoma, gyvenime yra 
ne tik gero dalyko, yra ir blogas, nes 
jei vieni geri dalykai šiame pasaulyje 
būtų — nebūtų taip įdomu. Geriau 
pažinti ir gera, ir bloga. Nors kai 
kurie dalykai ir nelabai geri būna 
mano šeimoje ir kitur. Žinoma ir 
kitose šeimose. Bet aš dėkinga, kad 
gimiau ir žinau, kad tu padėsi visada 
kai galėsi. Myliu tave. Aurytė". (Nu
rašyta nuo DVD viršelio. R. R.) 

v.8. fil. Ritonė Rudaitienė 

bet apžiūrinėjo įvairiausius prekiau
tojų stalus, kur galėjo įsigyti įdomių 
tautodailės dirbinių, gintarinių, si
dabrinių, krištolinių papuošalų, lie
tuviškų lėlių, Velykinių margučių, 
Kristijono Donelaičio lituanistinės 
mokyklos receptų knygą ir kt. 

Pasibaigė sėkminga Kaziuko mu
gė, pritraukusi daugiau svečių negu 
per paskutiniuosius penkerius me
tus. Darbai baigti, bet naujos mintys 
bei planai jau sukasi ateinantiems 
metams. 

Sesė Jan ina Čikotienė 
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LIETUVIŲ FONDE — 
SVEIKINTINI TEIGIAMI 

POKYČIAI 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

Praeitais metais prieš Lietuvių 
fondo metini suvažiavimą rašydamas 
straipsnį „Ar pagaliau suderinome 
pažiūras LF klausimais?" („Drau
gas", 2006 m. balandžio 26 d.), tei
giau, kad būtų netikslu galvoti, jog 
2004 ir 2005 metų pavasarį tarp 
Lietuvių fondo ir JAV lietuvių Bend
ruomenės darbuotojų vyravęs visuo
meninis šurmulys nieko gero neatne
šė. Kas dėl JAV LB, jai pavyko 
straipsniais, laiškais, atsišaukimais 
laikraščiuose savo pusėn palenkti di
džiąją visuomenės dalį ir su tokia tal
ka apginti daugiau kaip 40 metų gy
vavusią LF ir JAV LB organizacinę 
jungtį. Stagnacijoje nepasiliko ir LF. 
Kritiškiems pareiškimams LF atžvil
giu spaudoje atsverti jo vadovybė 
ėmėsi organizacinių reformų, visuo
menę patenkinančių receptų ieškoji
mo. Nuo 2005 metų pavasario vyks
tančius pokyčius LF galime laikyti už 
Lietuvos ribų vykstančios veiklos 
šviesiaisiais pragiedruliais. 

Žvelgiant iš praskubėjusio laiko 
perspektyvos, galime teigti, kad kri
zės laikotarpyje LF valdybai stoję va
dovauti pirmininkas Arvydas Ta
mulis ir administratorius Ramūnas 
Astrauskas „buvo dangaus atsiųsti". 
Jų rūpesčiu buvo sutvarkyti LF narių 
sąrašai, pašalintos „mirusios sielos, 
todėl 2005 metais vykusiame LF su
važiavime niekas negalėjo priekaiš
tauti, jog „mirusieji balsuoja". 

To meto A. Tamulio valdybai pri
skirtinas nuopelnas, kad pagaliau bu
vo atsižvelgta į daugelio metų LF 
narių siūlymus dar prieš LF metinį 
suvažiavimą suteikti galimybę pasiū
lyti kandidatus į LF Tarybą ir LF 
Kontrolės komisiją. 2006 metais LF 
suvažiavime nariai jau naudojosi 
kandidatų pateikimo teise. Ir šiais 
metais jau iš anksto pasiūlyti aštuoni 
kandidatai į Tarybą ir trys — į Kont
rolės komisiją. Palikta teisė suvažia
vimo metu Tarybos ir Kontrolės ko
misijos kandidatų sąrašus papildyti 
vietoje. Koks tai skirtumas nuo praei
tyje vykusių rinkimų, kada LF direk
toriai iškeldavo kandidatus į LF tary
bą ir Kontrolės komisiją, o patys į 
metinį suvažiavimą atvykdavo gin
kluoti surinktais gausiais įgalioji
mais, garantuojančiais jų pasiūlytų 
kandidatų išrinkimą! 

Dabartiniu metu A. Tamulis va
dovauja LF tarybai, o R. Astrauskas 
— LF valdybai. Šių svarbių pareigų 
patikėjimas jiems simbolizuoja sėk
mingą LF kūrėjų estafetinės lazdelės 
perdavimą naujajai fondininkų kar
tai. Prasminga, kad A. Tamulis — 
pokario atvykėlių į JAV atžala, o R. 
Astrauskas — nuo pirmųjų atkurtos 
Lietuvos nepriklausomybės dienų į 
užsienio lietuvių veiklą įsijungęs 
„trečiabangis". Abu atstovauja gene
racijas, kurios artimiausiu laiku pri

valės tapti parindiniais LF ugdyto
jais. 

Nežinau, ar LF nariai, gavę kvie
t imus į š.m. balandžio 21 d. PL cen
tre, Lemonte, įvyksiantį 44-ąjį LF 
metinį suvažiavimą, pastebėjo, kad 
išbraukta dar praėjusiais metais var
tota pastaba, raginanti LF narius įga
liojimus siųsti LF tarybos, valdybos 
bei Kontrolės komisijos nariams. 
Vietoj jos kvietime įrašytas toks sa
kinys: „Jeigu asmeniškai negalėsite 
dalyvauti suvažiavime, prašytume 
įgalioti kitus suvažiavime dalyvau
jančius Lietuvių fondo narius". Šiuo 
potvarkiu pagaliau sudarytos kliūtys 
keliems LF direktoriams susirinkti 
gausų įgaliojimų skaičių ir vėliau juos 
perleisti savo šeimos nariams. Pagal 
naują tvarką, įgaliojimų balsus jie 
galės pridėti prie savo turimų, o jeigu 
jų susidarys daugiau negu pagal 
s ta tu tą asmeniui leidžiama įgalio
jimų turėti — įgaliojimai liks nepa
naudoti . Visuomenininkas Bronius 
Nainys, daugelyje straipsnių bei 
suvažiavimų priekaištavęs dėl LF 
vadovų naudojimosi vadybine (tarny
bine) padėtimi, džiaugiasi LF naujai 
padvelkusiu demokratijos vėjeliu. 

Atsiųstame kvietime esama ir ki
tų potvarkių, rodančių dabartinės LF 
vadovybės norą užtikrinti balsavimo 
skaidrumą. Paminėsiu tik keletą bū
dingesnių. Narys suvažiavime pir
miausia privalo panaudoti savo asme
ninius balsus, prieš panaudodamas 
įgaliojimais gautus balsus. Reikalau
jama, kad įgaliotojo asmens vardas ir 
pavardė ar organizacijos pavadinimas 
būtų įrašyti įgaliojimo kortelės viršu
je. Bet koks kitas įrašas ar įgaliojimai 
be iš anksto įrašyto vardo/pavardės 
ar organizacijos pavadinimo bus 
laikomi negaliojančiais. Įgaliojimą 
turi pasirašyti tik tas asmuo, kurio 
vardu yra išduotas įgaliojimas. Telie
ka laukti, kad suvažiavimo metu pa
tvirtintos registracijos ir balsų skai
čiavimo komisijos atkreips dėmesį į 
naujai priimtus įgaliojimų tvirtinimo 
bei balsavimo nuostatus. LF tarybos 
ir valdybos užduotis minimų komisi
jų nariams yra parodyti, kad nau
jiesiems potvarkiams reikia paklus
ti. 

Norisi tikėti, kad artimoje ateity
je LF vadovybė priims nutarimą dar 
tvirčiau ribojantį leistiną įgaliojimais 
įgijamų balsų skaičių. Praeitų metų 
LF suvažiavime dalyvavę LF vadovai 
savo asmeniniais (!) įnašais teturėjo 
10 nuošimčių visų jų suvažiavime 
naudotų balsų. Taigi 90 nuošimčių jų 
panaudotų balsų atėjo per įgalio
jimus! Tokia vienašališka statistika 
kelia rūpestį! Būtina panaikinti gali
mybę keliems LF direktoriams sutelk
tus įgaliojimus perleisti savo šeimos 
nar iams ir tokiu būdu pasidarant 
daugiau „vietos" suvažiavime nedaly
vaujantiems LF narių įgaliojimams ir 
užs i t ikr inant neperžengimą turėti 
galimų balsų ribos. Šiuo atveju kyla 
du klausimai: vadovybinė etika ir tei
sėtumas. Įgaliojimų telkimo bei jais 
naudojimosi praktiką, vienu metu LF 
įteisinusią tiesiog oligarchinę valdy
mo sąrangą, būtina neatidėliojamai 
peržiūrėti ir imtis atit inkamų proce
dūrinių pataisymų. Netaisant, galime 
sulaukti, kad vieną gražią dieną LF 

suvažiavimo kvorumą sudarys viena 
šeima, vyras ir žmona, na, gal dar 
dukters vyras — žentas. 

Noriu pasidžiaugti dar vienu LF 
tarybos sprendimu. Pelno skirstymo 
komisiją nuo šių metų vėl sudarys 
trys LF ir trys JAV LB atstovai. Ad
vokatai, priklausantys LF tarybai 
patys sau įrodė, kad LF vadovų 
sprendimu į inkorporacijos dokumen
tą įrašytas ketvirtasis LF narys Pelno 
skirstymo komisijoje teisiniu požiū
riu nėra privalomas. Tad grįžtama 
prie istorinio 3:3 santykio, LF kūrėjų 
ir JAV LB sutarto prieš daugiau kaip 
40 metų. Sakoma, kad klysti žmoniš
ka, tačiau klaidoje likti — velniška. 
Sveikiname LF vadovus, nelikusius 
klaidoje. Sis sprendimas turėtų dar 
stipriau paveikti sparčiai atsitaisan
čius LF-JAV LB santykius., 

Šiame straipsnyje ypač pabrėžiau 
teigiamą LF vadovų A. Tamulio ir R. 
Astrausko veiklą. Privalėjau pami
nėti ir iki šių metų pradžios LF valdy
bai sėkmingai vadovavusią pirminin
kę Sigitą Balzekienę. Ji toliau puose
lėjo prieš tai LF valdybai pirmininka
vusio A. Tamulio visus darbui pajun
giančią ir organizacinius nesutari
mus šalinančią veiklą. Kai stebiu 
kiek skaidrumo per nepilnus dvejus 
metus šių trijų jaunų visuomeninin
kų sugebėta įnešti į LF veiklą, norisi 
atsigręžti į krizėse ir oligarchiniame 
liūne skęstantį Lietuvos Respublikos 
seimą ir, kaip pavyzdį nurodyti da
bartinę LF vadovybę, parodant, kaip 
atstatoma tvarka ir atgaunamas vi
suomenės pasitikėjimas. Ugdykime 
Lietuvių fondą, kad jis greitu laiku 
sukauptų 20-ties milijonų kapitalą. 

APIE PAPRASTO PILIETIŠKUMO 
STOKĄ LIETUVOJE 

Diskusijoje „Viena Lietuva — dvi 
informacinės erdvės", vykusioje 
Pakruojo rajono diskusijų klube 
„Civitas", „Amerikos balso" radijo 
bendradarbis žurnalistas R. Saka-
dolskis ragino žmones nepamiršti, 
kad tikrieji valstybės šeimininkai yra 
jos piliečiai, kuriems privalo tarnauti 
valdžia, o ne atvirkščiai. 

J is taip pat atkreipė dalyvių 
dėmesį į pastaraisiais metais vis didė
jantį rusiškos kultūros eksportą 
informacinėje erdvėje. „Dalis tokių 
laidų yra subsidijuojamos iš Rusijos, 
propagandai skiriančios didžiulius 
pinigus. O žmonėms reikėtų suteikti 
alternatyvą: televizijoje titrus nau
doti ne tik rusiškose laidose ar kū
riniuose šia kalba, bet ir angliškuose. 
Lietuviams verta išmokti abi šias 
kalbas, o Lietuvai — pasinaudoti sa
vo padėtimi tarp Vakarų ir Rusi
jos. 

Nors saugiai gyventi šalia pas
tarojo kaimyno visada kainuos bran
giau, nei atokesnėms valstybėms, bet 
iš to galima gauti ir ekonominės nau
dos — ieškoti rinkų verslui. Narystė 
Europos Sąjungoje — taip pat proga 
sutvarkyti ekonominius reikalus bei 
sulaukti politinės pagalbos ir jaustis 
saugiau", — teigė R. Sakadolskis. 

Pasak svečio, reikėtų atsikratyti 
dešimtmečiais įprasto keliaklupsčia
vimo prieš aukštesnę valdžią, išmokti 
jaustis politiškai savarankiškesniais. 
Vargu ar galima komplimentu laikyti 
ES biurokratų nuomonę, jog Lietuva 
— uoliausia direktyvų vykdytoja. 
Tasai uolumas sukūrė anekdotinę 
situaciją, kuomet Seimas nubalsavo 
už naują ES Konstituciją, nors jos 
tekstas tuo laiku dar nebuvo net į 
lietuvių kalbą išverstas „Gyvena 
Europos Sąjungoje, elgiasi kaip 
Tarybų Sąjungoje", — reziumavo 
svečias. 

R. Sakadolskis paprasto pilie
tiškumo stoką įvardijo kaip vieną 
didžiausių šiuolaikinių Lietuvos 
problemų. Nes sistema žmones at
pratino nuo minties apie savinin
kiškumą savoje valstybėje — dalyko, 
įprasto Vakarų kultūroms, kuomet 

Romas Sakadolskis 

piliečiui rūpi visa, kas vyksta. Užtat 
ir susiklostė padėtis, kad negeroves 
matydamas Lietuvos pilietis, teisi
nėmis priemonėmis mėgindamas 
ginti viešuosius interesus, stumiamas 
į šalį. Neva jis gali atstovauti tik 
asmeninius reikalus. 

„Metas patiems žmonėms imtis 
iniciatyvų, projektų. Prisiminti, kad 
valstybė esame mes, kad valdžia turi 
tarnauti mums, o ne atvirkščiai. Ir 
kad žmonės patys lemia savo likimą. 
Maždaug 600 tūkst. Lietuvos gyven
tojų į užsienį emigravo ne vien dėl 
ekonominių problemų — jie nerado 
tėvynėje vietos. 

Laikas keisti padėtį. Prieškariu į 
Lietuvą sugrįžę praturtėję emi
grantai darė didelę įtaką šalies 
gyvenimui, kūrė naujas įmones. O 
šiuolaikiniai investuoja į asmeninius 
reikalus, tvarkosi buitį", — lygino R. 
Sakadolskis. 

Svečio nuomone, pilietiškumo 
skatinimas — žinia, perduodama 
vienų žmonių kitiems, turint iems 
tokius pačius interesus. Ir pastaruoju 
metu sveikos idėjos bręsta ne 
Vilniuje, bet vadinamojoje provincijo
je. 

Jan ina Saknienė 
„Šiaulių kraštas" 

lrt.lt 

http://lrt.lt
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IV JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ 
ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 

Balandžio 15 d. Jaunimo centre įvyko IV JAV lietuvių jaunųjų atlikėjų festivalis, kuriame 
dalyvavo įvairaus amžiaus vokalistai, instrumentalistai, šokėjai — nuo 3 iki 16 metų ir vyresni. 

Jono Kuprio nuotraukose užfiksuotos festivalio akimirkos. 

Gediminas Grašys Dainavimo studijos „Tu ir aš" mažylių grupė. (vad. L. Karsokienė) 

Saulė Gabrėnaitė Daina ..Vyšnios pražydo" dainuoja mokytojos N. Grigaiavičiūtės dainavimo k:^?ė;- mokinės: J. Za-
karauskaitė (k.) ir J u i i j a Bcženovaitė (6.) 

Martynas Matutis „Dance duo" jaunieji Šokėjai. 
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Sondrina Beinarytė Emilija Morkūnaitė 
Šokių studijos „Dance duo" šokėjos. Studijai vadovauja Sandra Čelkytė 
Krumhorn, Estera BaHsauskaitė-Lisauskienė. 
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MIESTO PANORA 

Michelle Obama su vyru Baracku. 

Lietuvis nute i s tas už 
žmogžudystę 

Cook apygardos prisiekusiųjų ta
ryba po aštuonias valandas trukusių 
diskusijų pripažino lietuvį Mantą 
Matulį kaltu dėl antrojo laipsnio 
žmogžudystės. Už tokį nusikaltimą 
M. Matuliui gresia nuo 4 iki 20 metų 
kalėjimo. Bausmę kaltu pripažintam 

Erico Ungaro nuotr. 

lietuviui vėliau paskirs jo bylą nagri
nėjantis teisėjas. 

22 metų M. Matulis kartu su 
Muazu Haffaru 2005 m. netoli Uni-
versity of Illinois at Chicago (UIC) 
mirtinai sumušė Tombolą Maliką. 
Teigiama, kad M. Matulis ir jo ben
drininkas parkritusią auką spardė į 
galvą ir mušė su dviračio spyna. 

Prokurorai reikalavo M. Matulį 

pripažinti įvykdžius pirmojo laipsnio 
žmogžudystę, tačiau žiuri su tuo ne
sutiko. Savo ruožtu advokatai tvirti
no, kad lietuvis turėtų būti išteisin
tas. Jų manymu, jo veiksmai įtariamo 
nusikaltimo vietoje tebuvo gynyba. 

M. Matulis ir M. Haffaras su T. 
Maliku susiginčijo lauke netoli namo, 
kuriame linksminosi vakarėlyje. Ap-
sižodžiavę jaunuoliai kibo vieni ki
tiems į atlapus. Prokurorų teigimu, 
būtent lietuvis buvo muštynių inicia
torius ir didžiausias agresorius. 

Čikaga įveikė Los Andželą 

Kovoje dėl miesto, kuris atsto
vaus JAV rungiantis dėl 2016 m. va
saros olimpinių žaidynių Čikaga įvei
kė Los Andželą. Tai paaiškėjo pra
ėjusį šeštadienį, po to, kai savo spren
dimą paskelbė JAV Olimpinis ko
mitetas- Dabar Čikagos laukia sunki 
kova su varžovais tarptautiniame 
lygmenyje, tokiais kaip Rio de Ža-
neiras, Madridas, Tokijas ir Praha. 

Aktyvus idėjos, kad 2016 m. 
Olimpiada turėtų būti organizuojama 
Čikagoje rėmėjas meras Richardas 
Daley neslėpė savo džiaugsmo bent 

jau laikina pergale: „Jūs visi tapsite 
savo miesto ambasadoriais. Mes 
laimėsime!" — džiūgavo R. Daley. 

B. Obama — „tik v y r a s " 

Vieno realiausių kandidatų į pre
zidentus 2008 m. vyksiančiuose rin
kimuose — Baracko Obamos — žmo
na Michelle asmeniškai įsitraukė į 
prezidentinę kampaniją. Pirmadienį 
vykusio lėšų telkimo vajaus metu pa
sakiusi audringų plojimų susilau
kusią kalbą ji sugebėjo įtikinti vakaro 
dalyvius atverti pinigines. Renginio 
metu B. Obamos prezidentinėms vil
tims paremti buvo surinkta 750,000 
dolerių. 

M. Obama kalbėjo 1,200 mote
rims, susirinkusioms į paramos ren
ginį „Moterys už Obamą". Gerai ži
noma už atvirumą, neretai peraugan
tį į kandų humorą, galimo kandidato 
į prezidentus žmona, negailėjusi pa
gyrų savo vyrui, neištvėrė nepridū-
rusi: „Jis puikus vyras, talentingas, 
bet, galiausiai, jis tėra vyras", — pla
čiai nusišypsojo M. Obama. Į jos rep
liką salėje susirinkusios moterys at
sakė griausmingu juoku. 

G. Sorosas: Izraelio lobistai daro neigiamą Įtaką 
Atkelta i š 1 psl. 
retai komentuoja Izraelio reikalus, 
savo straipsnyje dėsto argumentus, 
paprastai pateikiamus karštuose de
batuose šia tema, kurie vyksta siau
ruose akademiniuose sluoksniuose, 
užsienio politikos analitinių tyrimų 
centruose ir JAV žydų bendruomenė
je. 

„Proizraelietiškiems lobistams 
nepaprastai gerai sekėsi slopinti kri
tiką", — rašo G. Sorosas ir priduria, 
kad politikai smarkiai rizikuoja, mes
dami jiems iššūkį, nes gali būti ap
šmeižti. 

AIPAC ne kartą atsisakė komen
tuoti tokius kaltinimus, tačiau daug 
šio komiteto rėmėjų yra viešai juos 
atmetę. Istorikas Michaelas Orenas 
kovą vykusioje AIPAC konferencijoje 

sakė, kad komitetas nėra paprasčiau
sia Izraeliui palanki lobistinė grupė. 

„Jis įkūnija seną kaip Amerikos 
tau ta įsitikinimą, kad tikėjimas žydų 
valstybe toks pat stiprus, kaip tikėji
mas šiomis Jungtinėmis Valstijomis", 
— sakė istorikas savo kalboje, kuri 
davė toną AIPAC konferencijai. 

Tam tikruose sluoksniuose jau il
gą laiką verdantys debatai į viešumą 
iškilo praėjusiais metais, kai du gar
sūs akademikai — Stephenas Waltas 
iš Harvardo ir Johnas Mearsheimeris 
iš Čikagos universiteto paskelbė 
12,500 žodžių esė, pavadintą „Izrae
lio lobistai". Sis esė buvo griežčiausia 
AIPAC kritika nuo 1953-iųjų, kai jis 
buvo įkurtas. 

Dabar AIPAC turi daugiau nei 
šimtą tūkstančių narių ir yra laiko

mas viena įtakingiausių interesų gru
pių Jungtinėse Valstijose. Šio komite
to politinė įtaka ne ką mažesnė nei 
tokių lobistinių grupių kaip Naciona
linė šaulių asociacija. 

J. Mearsheimeris ir S. Waltas sa
kė, kad dėl šių lobistų veiklos ne vie
na JAV administracija palaikė per
dėm glaudžius ryšius su Izraeliu. 

„Nepajudinamos paramos Izrae
liui ir su ją susijusių pastangų skleisti 
„demokratiją" kombinacija pakurstė 
arabų ir islamiškąją viešąją nuomonę 
ir sukėlė pavojų ne tik Amerikos, bet 
ir beveik viso likusio pasaulio saugu
mui", — rašė akademikai. 

Pasak jų, jokiai kitai lobistų gru
pei nėra pavykę nukreipti JAV politi
kos tokia kryptimi, kuri visiškai nea
titinka šalies nacionalinių interesų, 

tuo pat metu tikinant amerikiečius, 
kad Amerikos ir Izraelio interesai yra 
identiški. 

Tarptautinės viešosios nuomonės 
apklausos rodo, kad į Ameriką, kuri 
kažkada buvo laikoma nuoširdžia Ar
timųjų Rytų taikos tarpininke, dabar 
daugumoje arabų valstybių žiūrima 
kaip į šališką Izraelio rėmėją. 

Nuo 2000 metų, kai baigiantis 
Billo Clintono kadencijai žlugo 
Izraelio ir palestiniečių derybos, 
taikos procese iš esmės nebuvo imtasi 
jokių rimtesnių pastangų. 

G. W. Busho administracija, kurią 
arabų pasaulis kaltina neskiriant pa
kankamai dėmesio šiai problemai, 
sakė, jog nepaisant silpnų Izraelio ir 
palestiniečių vadovų pozicijų ji viliasi 
pastūmėti taikos procesą į priekį. 

Amerikos lietuviai: gal reikia atstatyti ir Aukštutinę pilį?.. 
Atkelta iš 1 psl. 

Rūsius, būsimas menes ir net pa
lėpę svečiams aprodė projekto vado
vas architektas Rimas Grigas. J is 
vaizdžiai pasakojo, kas, kurioje vieto
je ir kaip atrodys, kokie patogumai 
turistams bus pasiūlyti. 

„Jeigu norite kokios prabangos 
buvo Valdovų rūmai, važiuoti į Italiją 
nereikia. Nueikite į Kazimiero kop
lyčią, - sakė R. Grigas. - Ji priklausė 
Valdovų rūmams. Ją statė tie patys 
architektai". 

Savo ruožtu architektas apgai
lestavo, kad kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis neleido jiems atkurti bu
vusio sujungimo tarp rūmų ir Ka
zimiero koplyčios. Renesanso laikais 
Lietuvos valdovams nereikėdavo išei
ti į lauką, kad iš rūmų patektų į Ka
tedrą. Specialiu koridoriumi jie pa
tekdavo tiesiai į karališkąją ložę. 
„Stuoka Gucevičiaus restauruoda
mas Katedrą karališkąją ložę, bu
vusią tiesiai priešais altorių, sunaiki
no, o mūsų kardinolas užprotestavo, 
kad rūmai būtų sujungti su Ka
tedra", - pasakojo R. Grigas, pro rū
mų langą politikams rodydamas į Ka
tedros sienoje likusio sujungimo žy

mes. 
Projekto vadovas didžiavosi, kad 

Valdovų rūmuose bus įrengta moder
niausia Lietuvoje vėdinimo sistema, 
kad čia būtų galima eksponuoti bran
giausius pasaulio šedevrus, kuriems 
reikia ypatingo mikroklimato. 

Kieme gėrėdamiesi vaizdu su Ge
dimino pilimi ir plevėsuojančia tris
palve JAV lietuviai teiravosi, ar ir 
baigus statybas tas gražus vaizdas 
liks. Sužinoję, kad buvusią Aukš
tutinės pilies dalį užstos vienas iš rū
mų korpusų, svečiai neslėpė nusivy
limo. „Oi, oi kaip gaila", - aikčiojo 
moterys. 

Iš karaliaus sosto matyti 
socia ldemokratų būstinė 

Vedžiodamas po rūmus R. Grigas 
rodė, kur bus atkur t i karaliaus 
apartamentai, kur - karalienės, šiuo
laikiniams protokoliniams priėmi
mams skirtos patalpos, pobūvių salė. 
Rūmuose ketinama įrengti net slap
tus apvalius laiptus. 

Projekto vadovo teigimu, trečia
jame Valdovų rūmų aukšte garbingus 
užsienio svečius bus galima priimti 

net neuždarius muziejaus, tiesiog tuo 
metu lankytojai negalės užeiti į ke
letą salių. Salių jų numatyti ir ypatin
gi tualetai, skirti atvykusiems prezi
dentams ir karaliams. 

Pagrindine rūmų sale turėtų 
tapti sosto menė. R.Grigas prisipaži
no, kad pagal pirminį projektą ši salė 
buvo numatyta kitoje vietoje, tačiau 
jau pradėjus statybas gauta naujų 
duomenų, tad teko pakoreguoti pro
jektą. Dėl to teks milžinišku gobelenu 
uždengti didžiulį langą ir duris į bal
koną. 

„Čia stovės sostas su baldakimu. 
Žinome, kad karaliaus sostas stovėjo 
taip, kad jis žiūrėtų į miestą", - tvirti
no R. Grigas. 

„Pažiūrėkite, tiesiai į Socialde
mokratų partijos būstinę!" - pasipik
tino liberalcentristas Seimo narys 
Arminas Lydeka. 

Daugiau lietuvybės 

Po ekskursijos statybvietėje Tai
komosios dailės muziejuje komisijos 
nariai apžiūrėjo archeologinius ra
dinius ir jau kelerius metus kaupia
mus eksponatus Valdovų rūmams. 

Pasak R. Grigo, tikrieji Valdovų 
rūmų turtai buvo išgrobstyti ir dabar 
yra išsibarstę po pasaulį. „Visi turi 
įvairių lietuvybės ženklų, tik mes ne
turime", - teigė jis. 

Valdovų rūmų paramos fondo 
atstovai didžiuodamiesi rodė, kas jau 
įsigyta būsimai ekspozicijai. Pasak 
specialistų, perkami baldai, paveiks
lai, indai, gobelenai pagaminti 
XVI-XVII amžiuje, tuo metu, kai sto
vėjo Valdovų rūmai. 

Nupirkta skrynių, sekreterų, de
koratyvinių lėkščių, stalų, kėdžių, 
krėslų. Valdovų rūmuose stovės net 
senovinė prausykla su dubeniu. Visi 
daiktai, paveikslai, - italų, prancūzų, 
ispanų, flamandų meistrų darbo. 

Tačiau užsienyje gyvenantys tau
tiečiai gana skeptiškai žiūrėjo į Lie
tuvos dailės muziejaus specialistų 
perkamas kelių šimtmečių senienas. 

„Norėtume, kad nebūtų pinigai 
išleisti vien superkant iš viso pasaulio 
brangius gobelenus, kurie nieko ne
pasako apie pačią Lietuvą, - sakė A. 
Nelsienė. - Vien tai, kad jie brangūs 
nereiškia, kad jie kažką liudija. Kai 
atvažiuoji į Lietuvą, norisi pamatyti, 
ko niekur kitur nematei". 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

rodymų sumažinti greitį ar sustoti. 

Virdžinijos universitete siautėjęs 
buvo studentas 

Sukrėsti Virdžinijos universiteto studentai. 

V a š i n g t o n a s , balandžio 17 d. 
(,,Reuters"/AFP-BNS) — Užpuolikas, 
kuris Virdžinijos politechnikos insti
tute ir valstijos universitete nušovė 
32 žmones ir nusišovė pats, buvo azi
jietis, studijavo šiame universitete ir 
gyveno jo bendrabutyje, antradienį 
CNN ir ABC sakė rektorius Charle-
sas Stegeris. 

Žudiko vardo rektor ius nenu
rodė, bet sakė, kad jis galėjo veikti 
drauge su kitu įtariamuoju. 

Paklaustas, ar nori pasakyti, kad 
su šiomis žmogžudystėmis yra susiję 
du asmenys, jis atsakė: „Tai kaip tik 
bandome patvirtinti . Tokia tikimybė 
yra". 

Dienraštis ,,Chicago Sun Times" 
cituoja vieną pareigūną, kurio pavar
dės neskelbia ir kur is sakė, jog polici
ja aiškinasi, ar žudikas yra kinas, at
vykęs į JAV 2006 metų rugpjūtį su 
Šanchajuje išduota s tudento viza. 
Daugiau detalių nepateikiama. 

Ch. Stegeris negalėjo patvirtinti, 
ar minimas s tudentas buvo kinas. 

Tuo tarpu Jungt inėse Valstijose 
auga pasipiktinimas užpuoliko šal
takraujiškumu. 

Tai daugiausiai aukų pareikala
vęs toks išpuolis per visą dabartinę 
JAV istoriją. 

Dauguma žuvusiųjų buvo stu
dentai, klausę paskaitos vienoje audi
torijoje Virdžinijos politechnikos ins
titute ir valstijos universitete. Kai 
kurie studentai sakė, kad žudikas at

rodė „kaip azijietis" ir kad jis vilkėjo 
rudus žygiams skirtus marškinius ir 
juodą liemenę, primenančią tas, ku
rias nešioja kariai. 

Televizijos reportažai, kuriuose 
buvo matyti siaubo apimti studentai 
ir kruvinas aukas iš pastato nešantys 
policininkai, atgaivino prisiminimus 
apie 1999 metų žudynes Kolambaino 
mokykloje ir tikriausiai atnaujins 
ginčus dėl JAV galiojančių įstatymų 
ginklų klausimu. 

Be šoko ir siaubo kai kurie šią 
tragediją išgyvenę žmonės kritikavo 
universiteto pareigūnus, kurie po pir
mosios smurto apraiškos neuždarė 
universiteto miestelio. 

Žudynės Virdžinijoje prasidėjo 
dvi valandos prieš žudiko siautėjimą 
auditorijoje, viename bendrabutyje 
už 0,8 km, kur, studentams pradėjus 
eiti į paskaitas, buvo nušautas vienas 
studentas ir viena studentė. 

Policija tada manė, kad tas inci
dentas tuo ir pasibaigė ir kad užpuo
likas pabėgo iš universiteto miestelio. 
Tačiau po dviejų valandų kitame uni
versiteto pastate žudikas, be žodžių 
eidamas iš auditorijos į auditoriją, ra
miai nušovė dar 30 žmonių ir nusišo
vė pats. 

Kai universiteto miestelyje pasi
girdo šūviai ir klyksmai, kai kurie pa
nikos apimti studentai iššoko pro lan
gus, o kiti apsimetė mirusiais, kad 
neatkreiptų užpuoliko dėmesio. 

V. Putinas — lyg M. Gorbačiovas 
Los Andželas , balandžio 17 d. 

(ELTA) — Vladimiro Putino susido
rojimas su disidentais daug labiau 
primena Michailo Gorbačiovo veiks
mus, nei daugelis žmonių gali įsivaiz
duoti, rašo „The Los Angeles Times". 

Redakcijos skiltyje paskelbto 
straipsnio pradžioje žurnalistas Mat-
tas Welchas dalijasi prisiminimais 
apie prieš metus įvykusį susitikimą 
su buvusiu Sovietų Sąjungos prezi
dentu. 

„Kraupu buvo žiūrėti į akis žmo
gaus, kurio kariuomenė nušovė 13 
taikių Lietuvos protestuotojų, pra
ėjus 14 mėnesių po Berlyno sienos 
griūties", — rašoma publikacijoje 
„M. Gorbačiovo įpėdinis". 

Žurnalisto teigimu, per minėtus 
pietus, kuriuose M. Gorbačiovas pris
tatė savo iniciatyvą aplinkosaugos 
srityje, viskas klojosi draugiškai, kol 
buvo pasiteirauta jo nuomonės, kiek 
pagrįsti Vakaruose nuolat girdimi pa
reiškimai, jog Vladimiras Putinas 
traukiasi nuo demokratijos. 

„M. Gorbačiovo šypsena dingo, ir 
10 minučių jis dėstė piktą paskaitą, 
gindamas V Putiną ir pliekdamas 
Jungtines Valstijas už aktyvias pas
tangas pažeminti Rusiją", — rašoma 
straipsnyje. 

Žurnalistas pažymi, kad prezi
dentu tapęs buvęs KGB vadas V Pu
tinas dabar atvirai draudžia politines 
partijas ir uždaro laikraščius. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Buvęs Lenkijos prezidentas ge

nerolas Wojciechas Jaruzelskis an
tradienį buvo apkaltintas „komunis
tiniais nusikaltimais" dėl karo pa
dėties paskelbimo 1981 metais, pra
nešė pareigūnai. „Mūsų tikslas yra 
atlikti pareigą tautai ir Lenkijos vals
tybei, taip pat tiems, kas karo pa
dėties metu patyrė neteisybę ir pa
žeminimą", — sakė komunistų ir na
cių nusikaltimus tiriančio Tautos at
minties instituto atstovas Andrzejus 
Drogonas. 1981 metų gruodžio 13 
dieną tuometinės Valstybės tarybos, 

i kuriai vadovavo generolas W Ja
ruzelskis, paskelbta karo padėtis tru
ko 586 dienas. Per tą laiką 91 žmogus 
žuvo, o maždaug 3,000 žmonių, tarp 
jų — visi „Solidarumo" komisijos na
riai, buvo suimti. 

HELSINKIS 
Suomijos konservatoriai pirma

dienį oficialiai prisijungė prie naujos 
valdančiosios koalicijos, pasiūlę savo 
kandidatus į finansų ir užsienio rei
kalų ministrus vyriausybėje, kuri 
formuojama po kovą vykusių rinki
mų, kurie buvo sėkmingesni centro 
dešinės politinėms jėgoms. Konser
vatyvi Nacionalinės koalicijos partija, 
pasisakanti už didesnį privataus sek
toriaus vaidmenį šalies ekonomikoje, 
pasiūlė savo vadovą Jyrki Kataineną 
į finansų ministro postą naujajame 
kabinete, kuriam vadovaus dabarti
nis premjeras, Centro partijos atsto
vas Matti Vanhaneno'as. 

ROMA 
Romoje antradienį prasidėjo vie

no JAV kareivio teismo procesas dėl 
italų žvalgybos agento nužudymo 
Irake, tačiau šis amerikietis bus tei
siamas jam nedalyvaujant, nes Va
šingtonas nesutiko jo perduoti. Mario 
Lozano iš JAV Nacionalinės gvardijos 
Niujorke neigia, kad pasielgė neteisė
tai šaudydamas į Nicolos Calipari au
tomobilį, kai šis agentas 2005 metais 
į Bagdado oro uostą lydėjo paleistą 
įkaitę. JAV karys teigia, kad to auto
mobilio vairuotojas nepaisė nu-

JAV 

VAŠINGTONAS 
Amerikos laikraštis „The Weekly 

Standard" paskelbė dar vieną apžval
gą apie „Kremliaus korporaciją" — 
Rusijos šiuolaikinę ekonominę siste
mą, kur valstybinės įmonės tarnauja 
grupės Kremliaus valdininkų intere
sams. Rusijos prezidento Putino pa
vardė šioje ataskaitoje šifruojama 
kaip: „Planes, Uranium, Tanks, In-
frastructure and Nuclear power for 
sale" („Lėktuvai, uranas, tankai, in
frastruktūra ir parduodama bran
duolinė energija"). Valdant Vladi
mirui Putinui valdančiojo aparato fi
nansiniai piniginiai interesai visiškai 
suaugo su nacionaliniais interesais, 
nurodo „The Weekly Standard". 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos prezidento Vladimiro 

Putino administracija pirmadienį 
pritarė milicijos, išvaikiusios savait
galį protesto manifestacijas Maskvoje 
ir Sankt Peterburge, veiksmams. 
Kremlius mano, kad OMON mėgino 
sustabdyti „kraštut inių radikalų" 
daromus tvarkos pažeidimus. Vokie
tija, dabar pirmininkaujanti Europos 
Sąjungoje (ES), anksčiau pirmadienį 
pavadino „nepriimtinu" opozicijos 
surengtų „Nesutinkančiųjų eitynių", 
per kurias buvo reikalaujama V Pu
tino atsistatydinimo, išvaikymą ir 
pareikalavo, kad Maskvos valdžia 
pateiktų paaiškinimą. 

AZIJA 

TOKIJAS 
Antradienį vienas užpuolikas 

nušovė pietinio Japonijos miesto Na
gasakio merą, pranešė pareigūnai. 
Vienas policijos pareigūnas nurodė, 
kad miesto, ant kurio 1945 metais 
buvo numesta atominė bomba, me
ras Iccho Ito buvo nužudytas šūviu į 
galvą. Televizijos reportažuose buvo 
matyti, kaip policija sugauna įtaria
mąjį. Užpuoliko motyvai kol kas ne
žinomi. Japonijoje užpuolimai šauna
muoju ginklu yra reti, nes šalyje 
labai griežtai kontroliuojamas ginklų 
laikymas. 

8801 78th Ave Bridgeview, I I 60455 TeL 1 708599-9680 
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NUOSTABIĄ ARKĄ LANKANT 
KUN. PR. EUGENIUS 
GERULIS 

Nutarėm St. Louis arką ap
lankyti Didžiojo Penktadienio šven
tės proga — balandžio 6 dieną. 

Kaip toli yra St. Louis miestas? 
Nuo Čikagos iki St. Louis yra maž
daug kaip nuo Vilniaus iki Suomijos. 

Į ten ir atgal važiuojant, automo
bilyje teko išbūti net 9 valandas. Sėk
mingai vairavo sūnus Rimas. 

Artėjant prie St. Louis miesto, iš 
tolo horizonto pamatėm stūksančią 
arką! Jos aukštis 630 pėdų. Plotis 
apačioje, nuo viens arkos „kojos" iki 
kitos — irgi 630 pėdų. 

Pasiekus St. Louis miestą, auto
mobili pastatėm didžiuliame garaže, 
kuris buvo pilnutėlis. Tai rodo turis
tų gausybę! Tai vidurinio luomo 
žmonės. Ponų turtuolių nesimatė. Ir 
kitos grupės mažai domisi šia arka. 

Iš garažo i arką teko eiti tolokai. 
Kad galėtume įžengti į arką, teko 
daugiau kaip valandą laukti šaltoje 
aikštėje. Šią žiemą pirmą kartą dre
bėjau nuo šalto vėjo, nors buvau apsi
rengęs žiemiškai, nepaisant to, kad 
jau buvo 17-oji pavasario diena... 

Kai pagaliau įžengėm į arką, čia 
vėl teko pusantros valandos stovėti 
ilgoje eilėje dėl bilietų, kad galėtume 
apsilankyti arkos viršūnėje. Kol lau

kėme bilietų, apžiūrėjome didelį ir 
įdomų arkos muziejų. 

Norint pasiekti keltuvą, teko 
lipti laiptais, gal kaip į ketvirtą 
aukštą. Vėliau teko tais pačiais laip
tais lipti žemyn. 

| arkos viršūnę turistus kelia 
originalus keltuvas — „traukinėlis". 
Jis turi 8 vagonėlius. Kiekviename 
vagonėlyje telpa po 5 turistus. Iš viso 
keltuvas veža aukštyn ir žemyn 40 
turistų. Čia jie visi sėdi ant plastma
sinių „kėdžių". 

Važiuojant keltuvu, per langelius 
matome prastą vaizdą: arkos vidaus 
sieną su gausiais vamzdžiais, kabe
liais, geležiniais rėmais. 

Artėjant prie arkos viršūnės, 
jutom švelnų ausų „užgulimą". 

Arkos viršūnėje yra kambarėlis 
su mažais langeliais, per kuriuos 
matome vaizdą kaip iš lėktuvo: 
miesto gatves, dangoraižius, bažny
čią, sporto stadioną, upę ir kt. 

Ten stovint ar vaikščiojant gali 
justi arkos švelnų virpėjimą. Gal taip 
yra nuo vėjo ar nuo „traukinėlio" 
skubėjimo? 

Arkoje išbuvome 4 valandas, iš jų 
net 3 valandas teko prastovėti eilėse, 
laukiant bilietų, laukiant keltuvo. 

Arkoje draudžiama rūkyti, val
gyti ir turėti ginklą. 

Sakoma, kad arka pastatyta taip 

Saint Louis arka. 

tvirtai, kad ji nejustų net žemės 
drebėjimų! Panašiai 1912 m. buvo 
kalbama ir apie neskęstantį „Tita
niką^.. 

Šioje įdomioje kelionėje išbuvau 

nuo 6 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Ne
tekau 3 svarų. Nors esu 85 metų am
žiaus, užteko energijos šiai sunkokai 
kelionei! 

Netrukus, artėdami prie Damasko, susitikome 
mameliukus, kurių čia labai daug. Tai iš etiopų ir 
arabų sumišusi gentis. Yra stiprūs, nuostabiai jud
ras, baisūs jojikai. Dėvi baltos drobės rūbą tokį 
platų, kad visą arklį užkloja, kyšo tiktai galva, pa
puošta varpeliais ir kutais. Pačių galvos apvyniotos 
įvijai susukta drobe. Prisijuosę lenktą kardą, turi 
ilgą skydą ir smailią ietį iš storos nendrės. Ant vir
šutinio rūbo, vadinamo alberna, už nugaros pri
kabina kokio nors gyvulio kailį. Apatinio rūbo, va
dinamo marliota, labai plačios rankovės. Jų arkliai 
labai geri, žaboklės su skrituliais, balnai gan pla
tūs, adzaintiški, su kilpomis. Tarp tų mameliukų 
nemažai maurų. 

Paskui užlipome į labai aukštą kalną, dar ir 
dabar tebevadinamą Chrizoroa. Viršūnėje į 

kairę — koplytėlė. Maronitai tvirtina ją esant sep
tynių brolių miegančių. Nuo to kalno labai gerai 
matyti Damaskas: miestas pailgai išsitiesęs jo 
papėdėje, dailioje, jaukioje, derlingoje lygumoje. 
Dėl to daugelis mano, kad čia buvęs sutvertas 
žmonių giminės tėvas Adomas. Mat tik prie Da
masko tėra ruda žemė, ir Adomą aiškina buvus ru
dą. Iš šio kalno išteka dvi Damaskui vandeni tei
kiančios upės: Abana ir Farfaras (Pharphar). Jos 
yra sraunios, tačiau neplaukiojamos, labai žuvin
gos. Tiksliai aprašyti šį miestą būtų labai sunku. 
Kadangi daugelis jau yra tai padarę, aš nesiimsiu. 

Atvykę prie miesto vartų, nulipome nuo arklių, 
nes didesniuose turkų miestuose, ypač Damaske, 
krikščionims jodinėti negalima. Į šį miestą iš Eu
ropos labai mažai krikščionių teatvyksta. Mes čia 
sutikome tiktai du italus. Jie tvarkė Apamėjoje ir 
Alepe gyvenančių pirklių reikalus. Pas juos apsi
stojome. 

Damaske labai tirštai gyvenama. Tai didelis — 
pusantros mylios plotą užimantis — ir gražus 
miestas, tačiau Europos pirkliai retai jį aplanko, 
nes jis toliau nuo jūros, ir liaudis labai nekenčia 
krikščionių. Dėl to sargybiniai į miestą mus įvedė 
jodami iš šonų, mus laikydami viduryje. Tačiau, kai 
gyventojai mus pastebėjo, ėmė šūkauti ir, ypač vai
kai, — švilpti. Prie mūsų subėgdavo būriai iš visų 
gatvių. Kai atvykome prie turgaus, ėmė į mus 
spjaudyti ir akmenims mėtyti. Jeigu mūsų sargy
biniai nebūtų mus apgynę, tikriausiai jie būtų su
draskę mus. 

Išvykus iš Tripolio, pirmąją naktį prie mūsų 
buvo prisidėję du turkai: vienas senas, kitas dar 
jaunuolis. Jie su mumis atvyko į Damaską. Grįžo 
iš Persų karo, vedėsi trisdešimt arklių. Šventai 
tvirtino pirmieji grįžtą iš kariuomenės: davę pašai 
du tūkstančius cekchinų, tai išsiprašę atleidžiami, 
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nes turį svarbių reikalų Damaske. Per vertėją daug 
ką mums papasakojo apie tą karą. Esą ne mažiau 
turkų kasdien žūsta nuo bado kaip nuo karo. Nes 
už Eufrato per bekraščius smėlynus ir kurčias 
uolas daugelį dienų reikią nešti kariuomenei van
denį. Daugelis dar ir nuo maro žūsta. Tvirtino, kad 
nuo karo pradžios ligi jiems išvykstant žuvę apie 
tris šimtus tūkstančių turkų. Patys tenai negrįšią, 
nors ir mirti reikėtų. Spėjo karo pabaigą nebūsiant 
sėkmingą. Tuo tarpu turkų imperatorius namie 
pramogaująs, netikįs tuo, kas ten dedasi, kaip žiau
riai daugelis žūsta. Jų tarnai, buvę su mumis ke
lionėje, sutikę mus Damasko gatvėse, elgėsi su mu
mis gana žmoniškai, tai šen, tai ten mus nuvesda
vo. Nors ir sargybiniai mus lydėjo, tačiau tokioje 
žmonių kamšatyje sunku buvo išsisaugoti, kad 
vaikai mus su akmenimis nepasveikintų. 

Trys mėnesiai prieš mums atvykstant į Da
maską, dar pašai neišvykus į Persų karą, čia 

buvo atvykusi totorė moteris, vadinama Azijos ka
raliene, keturių tūkstančių totorių lydima. Ji iš 
pamaldumo pirmiaiusiai aplankė Betliejų, paskui 
dėl Mahometo kapo nedorai pagarsėjusią Meką. 
Norėjo aplankyti vietas, iš kurių vienoje iš Mer
gelės buvo gimęs Pranašas, kitoje kitas, taip pat 
didelis pranašas, palaidotas. Imperatoriaus įsaky
mu, paša per aštuonias iš eilės dienas labai iškil
mingai ir dosniai su visa palyda ją priėmė. Ke
lionėje vadovauti paskyrė sangiachą su keliais šim
tais raitelių. Tas paša buvo sūnus to labai žiauriai 
ttirkų imperatoriaus nužudyto Mahometo pašos-
vizirio. Šitas Damasko paša su savim išsivedė du 
tūkstančius raitelių ir aštuonis šimtus pėstininkų. 

Aplankėme Judo namus. Dar matyti vidinis jų 
portikas. Čia yra šaltinis, iš kurio buvo pakrikšty
tas šventasis Paulius. Dabar tas šaltinis atviras vi
sai gatvei. Išėję už miesto, matėme vietą, kur šv. 
Paulius buvo nuleistas pintinėje. Prie bokšto yra 
langelis. Netoli nuo ten yra požeminis urvas. Jame 
nuleistas siena tas apaštalas perkentėjo ieškojimą. 
Tas urvas buvo daugelio persekiojamų šventųjų 
slėptuvė. Strėlės lėkimo atstumu nuo ten, prie ma-
ronitų koplytėlės, rodo akmenį, nuo kurio šv. Jur

gis užlipo ant žirgo, jodamas į artimiausią nuo Da
masko uostą nukaut i drakono^ Apžiūrėjome prieg
laudą, labai brangiai iš pamatų pastatytą turkų 
imperatoriaus Suleimano. Joje į Meką vykstą ir iš 
jos grįžtantys piligrimai būna tris dienas veltui iš
laikomi. 

Aplankėme visas tas vietas, apie kurias rašoma 
„apaštalų darbų" 9 skyriuje, taip pat Anani-

jaus namą, į kurį reikia nulipti kelis laiptelius 
žemyn, ir šv. Jono Evangelisto namą. Maronitai, — 
nežinau, kuo remdamiesi, — tvirtina jį esantį gi
musį tame name. Buvome minėtųjų maronitų baž
nyčioje, kuri y ra labai maža. Kasmet jie moka pašai 
po du tūkstančius cekchinų, kad galėtų saugiai 
laikyti ir lankyti savo pamaldas. Turi popiežiaus 
Grigaliaus XIII atsiųstus bažnytinius reikmenis, 
kuriuos atvežė jėzuitų kunigas tėvas Jonas Krikš
tytojas Elianas. Iš tolo matėme bažnyčią, kadaise 
krikščionių pašvęstą šv. Jonui Krikštytojui. Atrodo, 
buvusi puiki, brangiai pastatyta, gana didelė, pa
naši į Egipto šventoves. Ties viduriu — iš visų pu
sių atviras kupolas. Krikščionių ten neįleidžia, taip 
pat ir į senoviškos statybos pilį, pastatytą iš ketur
kampių akmenų, aplinkui kurią išdėstyti ketur
kampiai bokštai. 

Cia yra tokie turkų vienuoliai santonai. Rody
dami pamaldumą, žiemą ir vasarą jie vaikščioja 
niekuo neprisidengę, beveik visai nuogi, galvą ir 
barzdą nusiskutę. Vieną tokį Damaske sutikęs, 
pamaniau, kad koks ligonis pabėgęs iš pamišėlių 
namų. Paklaustas, kas jis toks, atsakė: šventas, ne
kaltai gyvenantis žmogus, atsisakęs pasaulio, atsi
sakęs visų žemės rūpesčių, žemėje gyveną angelų 
gyvenimą. 

Ten pat mačiau du etiopus pirklius iš Rytų 
Indijos, kurių veidai nuostabiai spindėjo. Arčiau 
priėjęs, paklausiau, kas jie tokie. Atsakė: brangak
menių pirkliai. Tam parodyti kaktoje ir abiejuose 
skruostuose tur i įsispaudę labai žibančius rožinius 
akmeniukus didumo sulig Avelino riešutais. 
Atrodė, kad vaikščioja su kaukėmis. Keista, kaip 
tokius akmenis įspaudžia į veido odą, kad jie tenai 
tvirtai laikosi. 

Tada pirmą kartą pamačiau vieną nešiojantį 
susuktą žalią galvos gobtuvą; kiti turkai nešioja 
baltus. Paaiškino, kad žalią spalvą nešioja kilę iš 
Mahometo giminės. Žaliai nešiojęs pats Mahome
tas. Kam kitam negalima tokios spalvos nešioti, 
tiktai Mahometo artimiesiems. Tačiau ją nešioja 
kai kurie santonai, kurie yra tarsi turkų kunigai. 
Žalius rūbus gali vilkėti kas nori, o galvos gobtuvą 
tik tie, kurie kildina save iš Mahometo. Vėliau daž
nai tokius matydavau. Bus daugiau. 
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„SEKLYČIA" PASIILGO LIETUVIŲ 
Prieš daugiau kaip 20 metų LB 

Socialinių reikalų taryba, įsigijusi 
pastatą Marąuette Park apylinkėje, 
atidarė ir lietuvišką valgyklą bei 
pavadino ją „Seklyčia". Pavarčius 
praeities aprašus matyti , kad čia 
lankėsi gausybė lietuvių, šeimomis ir 
pavieniui. Čia vykdavo organizacijų 
susibūrimai, pobūviai, pokyliai. Kiek
vienas žinojo — čia viskas lietuviška. 

Metams bėgant, apylinkėje su
mažėjo gyvenančių lietuvių, metų 
našta sulėtino ir likusiuosius. Paste
bimai sumažėjo lankytojų ir „Sek
lyčios" valgykloje. Nors čia yra pui
kios sąlygos švęsti įvairias progas, 
pietauti po laidotuvių, organizaci
joms posėdžiauti, bet lietuviai linkę 
rinktis amerikietišką restoraną. 
Kodėl gi? Juk „Seklyčios" virtuvėje 
jau 20 metų darbuojasi nuoširdi virė
ja Helena, malonios padavėjos sten
giasi išpildyti visus klientų pageida
vimus. Platus lietuviškų patiekalų 
asortimentas: kas dieną verdamos 
sriubos, kugelis jau plačiai žinomas 
savo geru skoniu, populiarūs šaldyti 
virtinukai su grybais, varške, mėsa, 
mėgstamos Įvairios žuvys, paruoštos 
pagal klientų pageidavimą, nuolat 
veikia salotų baras, skani kava ir 
Įvairūs desertai. Valgykloje apsilankę 
kitataučiai labai palankiai vertina 
lietuvišką virtuvę ir užsisako grupi
nius pietus. Bet vis dėlto pasigen
dame lietuvių, kuriems ir buvo Įsteig
ta ši valgykla, ir nuo kurių priklauso, 
kaip ilgai dar ji galės gyvuoti. 

Siame lietuvybės centre Mar
ąuette Park galima sutvarkyti ar 

gauti patarimų Įvairiais socialiniais 
klausimais, imigracinę informaciją. 

Kiekvieną trečiadienĮ vyksta 
popietės, kurių metu dalyviai mato 
Įdomias vaizdajuostes, klausosi Įvai
rių paskaitų, muzikos, pietauja, vyks
ta loterijos. Švenčiamos Lietuvai ir 
katalikybei svarbios šventės. Norin
tieji gali pasirinkti knygų iš turimos 
bibliotekos. 

„Seklyčia" — tai mažas lietuvy
bės centras, likęs iš daugelio čia 
veikusių valgyklų, kuriose dabar šei
mininkauja kitataučiai. Plačiai spau
doje aprašoma ir apgailestaujama, 
kad viena po kitos uždaromos lietu
viškos bažnyčios. Ar nereikės pa
tiems sau priekaištauti už tai, kad ir 
„Seklyčia" nebegalės išsilaikyti, nes 
mokesčiai, seno pastato remontas ir 
kiauras stogas bei tuščios kėdės val
gykloje sustabdys pastato gyvavimą? 
O juk centrai funkcionuoja tol, kol 
yra žmonėms reikalingi. Tad paro
dykite gerą valią, kad „Seklyčia" dar 
galėtų gyvuoti. Tam reikalingos lėšos, 
tad užsukite dažniau ir draugus 
amerikiečius pakvieskite. „Seklyčia" 
pasiilgo lietuvių, o atėjusiųjų žada 
nenuvilti. Ketvirtadieniais 10 proc. 
nuolaida pensininkams, o trečiadie
niais kava nemokamai. 

Šiuo metu „Seklyčios" darbo va
landos yra nuo 10 v. ryto iki 6 v. va
kare. Tačiau klientams pageidaujant, 
jos gali būti prailgintos. „Seklyčia" 
laukia visų, kuriems rūpi jos ateitis. 

v 

R i t a Saken ienė 
„Seklyčios" vedėja 

REMTIS VIEN TIESA! 
Pastaruoju metu mūsuose plaz

dena keisti reiškiniai. Dažnai rašąs 
žurnalistas, nedalyvavęs renginyje, 
parašo jo reportažą ir pasiunčia jĮ Į 
laikrašti. 

Rimtos organizacijos pirmininkė 
gausiai bei plačiai paskleidžia elek
troninį laišką, kupiną gandų, bet ne 
faktų. 

Viena veikli Floridos visuome
nininke šiame Laiškų skyriuje ..siūlo 
neskrajoti padebesėliais" žiniaraščio 
redaktorei, neteisingai parašiusiai 
apie Daytona Beach telkinį. 

Tiktai šie keli pavyzdėliai aki
vaizdžiai byloja, kaip mes neatsa
kingai brukame savo mintis skaityto
jams, klaidindami juos, sukeldami 
sąmyši, net pakenkdami... Profesio

nalas korespondentas niekada „ne
gaudo" gandų, nuogirdų, sakė-pasa-
kė. O kad rašantieji, pagaliau, galėtų 
įvertinti, jog stiprybė glūdi ne nugirs
tose sensacijose, ne jokioje prasima
nytoje jėgoje, o tiesoje! Prisiminkime 
puikų lietuvių priežodi, jau seniai 
švietusi mūsų liaudį: „Aklas pamatė, 
kurčias išgirdo, nebylys pasakė, o tu 
— išsižiojęs kaip tiesą kartoji". 

Kaip gydytojai turi „medicinos 
tėvo" Hipokrato priesaiką, taip ir 
laikraštininkai privalėtų vadovautis 
priesaika, kuria prisiekiama teisme, 
rašyti „tiesą, visą tiesą ir nieko kito 
— tiktai tiesą!" 

S t a sė E. Semėn ienė 
Baraboo, WI 

Redakcijos pas taba . Skaitytoju laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai 
! sutampa su „Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog 
i iaiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai ji pasirašyti bei nu-
! rodyti pilną adresą ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be 
i adreso nespausdiname. 

SKELBIMAI " 

SIŪLO D A R B Ą 

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

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

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

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

BAKER/CAKE PECORATOR 
Retail Cake Decorating experience 

reąuired. Full time/part time. Cood 
vvages, health insurance, 401 k and 

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

Mušt speak English. 

Akių ligos 
ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

VIDAS J. NEMKXAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. S t 5 ir 6 

Chlcago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
D A N T Ų GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave . , H l c k o r y Hi l l s , IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERR1 DALIAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

E l g i n : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kaina. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 VV. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chlcago, i L 
Tel. 7 0 8 4 2 2 - 8 2 6 0 . 

Chirurgai 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgi ja 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL60126 

630-941-2609 

PADUOKIME VIENI KITIEMS RANKĄ 
Kiek žuvo, kentėjo partizaninia

me kare ir Sibire mūsų artimųjų, o 
kiek kenčia ir šio krašto kariai, — be 
kojų, be rankų, palietę skaudžiuose 
išgyvenimuose savo šeimas... Ar ir 
mus negali ištikti panaši nelaimė? Ką 
darytume, kaip kentėtume, matyda
mi savo jaunų sūnų, brolių, seserų 
sužalotą kūną? Kaip perneštume jų 
žūtj? O tačiau dar gyvuojame, šven
čiame šventes, kaip ir pereitą savait
gali Prisikėlimo šventę. O tačiau... 

Prieš kiek laiko mane pabarė vie
na žurnalistė, kodėl „Drauge" apgai
lėjau, jog kartais kiršinamės, netei
singai įtariame, nemylime art imo, 
ieškome priekabių. Ar tai nėra tiesa? 

Ieškome kitų klaidų, visai nepa
sižiūrėdami i savąsias... 

Po pasikeitimų „Drauge" kyla 
naujos kalbos, nuomonės, abejojimai, 
kaltinimai, mintimis ir žodžiais net 
spaudoje... 

Per beveik šimtmetį ir „Drauge" 
ar nebūdavo visokių pasikeitimų, 
ginčų? „Draugo" šeimoje buvo visko, 
kaip ir kiekvienoj asmeninėj šeimoj. 
Aš taipgi dirbau „Drauge" kurį laiką. 
Tačiau kažkaip laikėmės tų draugiš
kų šeimos tradicijų, — neišnešti kar
tais ir ne visai malonių dalykų... 

Tenka apgailėti, — šiuo metu iš
nešami kažkokį neteisingi įtarinėji
mai. O mums taip reikalinga artimo 
meilė ir ypač šiuo metu pagarba 
velykiniam Prisikėlimo ženklui. Ar 
negalime paduoti rankos vieni ki
tiems? J u k mums nieko netrūksta! 

„Draugas" gyvavo ir gyvuos. 
Vienintelis dienraštis! Padėkime jam 
išlikti dar daugelį daugelį metų! 

To aš linkiu mieliesiems „Drau
go" bičiuliams savo saulėlydžio 
dienomis... 

Ju l i j a Gylienė 
Lemont, IL 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS T U R T A S PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
" į g _ - _ First L a n d m a r k Rea l ty 

MS 
Bus. 773-590-0205 
Res. 70S-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vel tui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

STASYS CONSTRUCTION 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane 
Vilma Jarulienė 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

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

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings'*. 

„soffits", „decks". „gutters^plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

Į V A I R U S 

* Moteris, turinti patirties, rekomendaci
jas, ieško darbo su vaikais ar pagyvenu
siais žmonėmis. Tel. 708-691-1906. 

Į V A I R U S 

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo. 
Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet 
kurią savaitės dieną. Tel. 312-492-8795 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
(dokumentai, automobilis, kalba) pieti
niuose rajonuose. Siūlyti įvairius varian
tus Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-
692-4422. 

S k c l b t r m * s k y r i a u s t o l * t - 7 7 S - S * S ~ * S O 0 

http://www.iilinoispain.com


10 DRAUGAS, 2007 m. balandžio 18 d., trečiadienis 

,Margučio" 75-tam gimtadieniui praėjus 5 
„Margutis II" 2007 m. balandžio 

14 d. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre subūrė savo rėmėjus, klausy
tojus ir svečius į jaukų, gražų didelės 
šeimos pobūvį — susitikti, pabend
rauti ir pasidžiaugti , kad tur ime 
„Margutj I I" ir kad galime jo klau
sytis kiekvieną vakarą darbo dieno
mis. 

Sis vakaras buvo nepaprastas. 
Kaip buvo skelbta, „Margutis" minė
jo savo sėkmingos 75 metų veiklos su
kakti. Per tuos ilgus metus „Margu
tis" perėjo įvairias pakalnes, pasise
kimo ir klestėjimo kalnus, ūkanas ir 
prošvaistes. Švenčiant veiklos gimta
dienį, vakaronė buvo skirta paminėti 
dvi solistes: Sofiją Adomaitienę ir Pru-
denciją Bičkienę, kurios savo skam-

.bia lietuviška daina prisidėjo prie 
„Margučio" laidų gyvavimo. Visuo
menininkas Domas Adomaitis, pa
gerbdamas savo žmonos solistės So
fijos atminimą, išleido kompaktinę 
jos įdainuotų dainų plokštelę. Tai
pogi jis buvo šios vakaronės mecena
tas, kaip ir daugelį metų nenuilstan-

patikėti, kad toli už Atlanto, gyvuoja 
lietuviška radijo laida, kuri švenčia 
jau 75 gyvavimo metus. Amerikos 
lietuviai gali didžiuotis tiek metų iš
laikę šią programą. Konsulas pers
kaitė iš Lietuvos atsiųstą Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos Respublikos vyriausy
bės sveikinimą „Margučio" radijo re
daktoriams ir visiems bendradar
biams. Gražų sveikinimą konsulas 
perdavė „Margučio II" pirmininkei 
M. Remienei, kuri padėkojo ir pabrė
žė, kad šis departamentas yra ir 
„Margučio II" rėmėjas. 

Muzikas ir kompozitorius Faus
tas Strolia papasakojo vakaro daly
viams mažai žinomą solistės Sofijos 
Adomaitienės gyvenimo istoriją, jo
sios pasiekimus ir talentus. Sofija 
Adomaitienė baigė teisę, po to lavino 
balsą, įsigijo muzikinį išsilavinimą ir 
dar mokėsi vaidybos meno. Ji buvo 
puikiai pasiruošusi scenai ir priimta 
į Lietuvos Valstybinę operą Vilniuje, 
kur atliko kelias pagrindines roles. 
Tačiau sovietų okupacija nutraukė 

Vakaro programos svečiai ir dalyviai (iš kairės): akompaniatonus Ma-
mgirdas Motekaitis. soliste Nijole Penikaite. LR gen. konsulas Čikagoje Ar
vydas Daunoravičius, smuikininkė Dainora Petkevičiūtė, „Margutis II" val
dybos pirmininkė Marija Remienė ir muzikas Faustas Strolia. 

tis „Margučio II" klausytojas bei rė
mėjas. 

Prisiminimų ir jubiliejaus popie
tę ruošė „Margučio II" valdyba, ku
rios pirmininkė yra Marija Remienė. 
Kaip kiekvieną renginį ruošiant, rū
pėjo, kokią programą sudaryti, ar 
ateis pakankamai žmonių. Viskas 
puikiai išsisprendė ir 6 val.v. Čiurlio
nio galerija jau buvo pilna svečių. Va
karui vadovavo pirmininkė Marija 
Remienė, pabrėždama Antano Vana
gaičio nepaprastą ryžtą 1932 m. pra
dėti Amerikos lietuvių radijo laidą. 
Tautiečiai, išgirdę lietuvišką žodį ir 
lietuvišką dainą džiūgavo. Steigėjas 
A. Vanagaitis gal nesitikėjo, kad 
„Margučio" radijo programa toli toli 
pranoks jo paties gyvenimo dienas. 

Pagerbiant ir prisimenant iškeli
avusias solistes, Domas Adomaitis 
buvo pakviestas uždegti žvakę prie 
solisčių portretų, o visi dalyviai pa
gerbė jas atsistojimu. Garbingam sve
čiui Domui Adomaičiui „Margučio II" 
laidų vedėja Dalia Sokienė įteikė bal
tų rožių puokštę. Trumpai Domas 
Adomaitis prisiminė savo žmoną ir 
papasakojo josios nueitą sunkų, bet 
gražų gyvenimo ir meno kelią. 

LR generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius sveikino 
„Marguti" jubiliejaus proga. Jis pri
minė, kad Lietuvos radijas praėju
siais, 2006 metais minėjo 80 metų ra
dijo sukaktj, o „Margutis" nedaug at
silikęs — tik šešeriais metais. Sunku 

menininkės karjerą. Ji pasitraukė į 
Vokietiją, o vėliau į Ameriką. Solistė 
S. Adomaitienė koncertavo lietu
viams ir amerikiečiams, bet, deja, jai 
nebuvo lemta dainuoti Lietuvių ope
roje. 

Kiek jaunesnė Prudencija Bičkie-
nė pradėjo mokytis dainavimo meno 
Lietuvoje, tęsė Vokietijoje, o, atvy
kus į Ameriką, ji vis tobulėjo ir daug 
dainavo. Solistė Prudencija Bičkienė 
dainavo Čikagos Lyrik operos chore 
ir atlikdavo mažesnes solistės parti
jas. 1957 m. jai buvo įteiktas specia
lus „geriausios Indiana valstijos dai
nininkės" apdovanojimas. Ji dainavo 
Lietuvių operoje Čikagoje ir daug kon
certavo. Solistė Prudencija Bičkienė 
buvo ne tik apdovanota gražiu balsu, 
bet ir buvo puiki asmenybė. 

Vakaro meninę programą atliko 
solistė Nijolė Penikaite ir smuiki
ninkė Dainora Petkevičiūtė. Solistės 
balsas — ne instrumentas. Jo negali
ma sustyguoti. Nors sirgdama, solis
tė Nijolė Penikaite puikiai atliko 
Francas Schubert „Forelę", Vaclovo 
Petkūno „Vai žydėk, žydėk", ariją iš 
W. A. Mozart operos „Figaro vedy
bos" ir Viktoro Banaičio „Oi, nėra 
niekur". 

Smuikininkė Dainora Petkevi
čiūtė atliko George Philipp Telemann 
pjesę „Grazioso", Johann S. Bach 
„Arioso" iš kantatos nr. 156 ir prog
ramos pabaigoje Balio Dvariono pjesę 
„Prie ežerėlio". 

EI 
TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS 

DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESK7BUKOS VYRIAUSYBĖS 

jM&rgu&o* ra&įo ridakįoriams, 
visiems Bendradarbiams 

^fargučur" radijas mini 7S • erių metų sukgkįį. Tai solidus, įspūdingas 
jubiliejus. Šiandien sunku patikėti, kad pirmieji radijo šaukimai Smerikęs 
padangėje lietuviu kalba nuskambėjo to&mų 1932 metų balandžio 11 <L 
įsisiūbavusios pasaulinis ekonominės kjizės akivaizdoje, kai kiekvieno žmogaus 
rūpestis buvo kjup išgyventi Tačiau ūetuvių noras turėti savo radiją buvo 
stipresnis ui materiaūmus nepriteklius. Tai Savo viena pirmųjų emigrantu radijo 
stočių Jungtinėse JZmerikps 'Valstijose, transliavustų kasdienines naujienų badas. 

JNfaPįttif* turėjo ir turi didžiulės įtakos fStf ūetuvių tautinei savimonei 
palaikyti ir ugdyti, ūetuvių bendruomenei teikti Kądyas žadino tautinius jausmus, 
satino ihimus išsaugoti dvasinį ryĄ su Lietuva, tradicijas toli nuo Tėvynės. 
Cikdusios pagarbos ir padėtos nusipelno visi, kurie, aukodami savo laisvalaiki, 
kimų gerovę, nelengvomis emigracijai sąlygomis ruošė radijo laidas, stengėsi 
vienaip ar kįiaip jas paremti 'Daug žinomų Amerikos ūetuvių, tarp jų būsimasis 
ĄęprikĮausomos Lietuvos Trezidentas Izoldos Adamkus, įvairiu laiku akįyviai 
duba arba bendradarbiavo £dargu&o' radijuje, laike savo patriotine pareiga 
pasišvęsti lietuvybės idėjai 

'Džiaugiuosi, kad mūsų departamentas, palaikydamas ryšius su Amerikos 
lietuviais, randa vis daugiau sąlyčio taškų su čdatgu&u* it viliuosi, kud 
bendradarbiavimas plėtosis. Cražaus jubiliejaus proga sveikinu lietuvių radijo 
bendradarbius ir linkiu, KadJMargučiO ' lietuviškas žodis dar ilgus metus skambėtų 
eteryje, o jo laidos bitų laukiamos ir mėgstamos visų, kam brangios tautinis 
vertybes. 

"-!^»" Anumas&etrmssfa 

20Cf71 SvUtui&e led. 

Solistei ir smuikininkei akompa
navo muzikas Manigirdas Motekai-
tis. Programos atlikėjai susilaukė 
daug gražių komplimentų ir buvo ap
dovanoti gėlėmis. Programa nebuvo 
nei per ilga, nei per nuobodi. Ne vie
nas minėjo, kad solistė Nijolė Peni
kaite puikiai galėtų atlikti solo parti
jas Lietuvių operoje. Programai pasi
baigus, buvo girdėti tik geri žodžiai. 
Iš tikrųjų renginys buvo visapusiškai 
pavykęs, tiek dėl pačios programos, 
tiek dėl jos atlikimo, tiek dėl dalyvių 
skaičiaus. Pabaigoje dalyviai išklausė 
solisčių S. Adomaitienės ir P Bičkie-
nės įrašus: Stasio Šimkaus „Plaukia 
sau laivelis" ir Česlovo Sasnausko 
„Tu, mano motinėle". 

Prieš porą dešimtmečių išeivijos 
muzikinis gyvenimas buvo gyvesnis. 
Į „Margučio" renginius suplaukdavo 
šimtai dalyvių. Tąsyk buvo jaunesni 
„Margučio" rėmėjai. Dabar, sulaukę 
pensininkų dalios, pasiduoda minkš
tai kėdei ir televizijos ekranui. Kei
čiasi laikai, keičiasi rėmėjai, keičiasi 
galimybės suorganizuoti iškilmingus 
koncertus. 

Pasibaigus programai dalyviai 
buvo supažindinti su „Margučio II" 
laidų vedėjais: Dalia Sokiene, Emilija 
Andrulyte ir Tadu Kubilium (Jau
nius Gustys nedalyvavo) bei valdy
bos nariais: Matilda Marcinkiene, 
Jurgiu Vidžiūnu ir Vaclovu Mom-
kum. Visi sugiedojo „Lietuva bran
gi". „Margučio II" valdybos pirmi
ninkė Marija Remienė padėkojo prog
ramos atlikėjams, visiems „Margu
čio II" bendradarbiams, rėmėjams ir 
visiems atsilankiusiems į „Margučio" 
gimtadienį. Visi buvo pakviesti pasi
vaišinti. 

Prie vaišių stalo svečiai dar ilgai 
dalinosi vakaro įspūdžiais bei įvai
riais „Margučio" laidų prisiminimais. 
Tenka palinkėti, kad lietuviškas žo
dis ir daina oro bangomis dar ilgai 
ilgai girdėtųsi Amerikoje. 

„Margučio" gimtadienio proga 
radijo laida sulaukia daug sveikinimų 
ir aukų, už ką valdyba nuoširdžiai dė
koja. Su visų pagalba ir rėmėjų dos
numu „Margutis II" tikrai gyvuos. 

Al. B. 

Vakaro dalyviai. Trečias iŠ dešinės Domas Adomaitis. 
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Paryžiuje rastos seniausios 
stereoskopinės Vilniaus fotografijos 
Paryžiuje aptiktos seniausios ste

reoskopinės Vilniaus nuotraukos, ku
rias apie 1861 metus padarė fotog
rafas Abdonas Korzonas. Diplomato, 
fotografijos istoriko Dainiaus June
vičiaus teigimu, keturios fotografijos 
aptiktos Paryžiuje veikiančio Lenkų 
instituto bibliotekoje. „Tai būdingos 
tam laikotarpiui išvaizdos nuotrau
kos. Jose matosi Didžiosios gatvės ga
baliukas, žiūrint nuo Rotušės pusės, 
taip pat yra panorama nuo stogų į šv. 
Jurgio bažnyčią, Panerių tunelio 
statybos darbai, inžinieriaus namas", 
— pasakojo D. Junevičius. 

Anot fotografijos istoriko, A. 
Korzonas buvo pirmasis fotografas, 
kuris išėjo iš studijos ir dirbo mieste. 
„Anksčiau buvo fotografuojama stu
dijose, kuriamos portretinės nuo
traukos. A. Korzonas pirmas pajuto 
potraukį, o gal buvo atsiradęs po
reikis fotografuoti miesto vaizdus. 
Tuo metu jau buvo leidžiami lito-
grafiniai Vilniaus vaizdų albumai. 
Jisai suprato, kad fotografija yra 
tokia pati gera priemonė vaizdams 
fiksuoti", - teigė D. Junevičius. 

Manoma, kad A. Korzonas pada
rė apie tris dešimtis Vilniaus nuo
traukų, kuriose įamžino bažnyčias, 
Vilniaus Katedrą, Rotušės aikštę, 
gražias miesto panoramas. Tik ne
didelė fotografų darbų dalis išliko iki 
mūsų dienų. Viena nuotrauka saugo
ma Lietuvos Mokslų akademijos bib

liotekoje, 12 — Varšuvos nacionali
niame muziejuje. Dar kelias nuo
traukas įsigyję privatūs kolekci
ninkai. 

„Iki šiol seniausios žinomos ste
reoskopinės Vilniaus nuotraukos yra 
XIX amžiaus pabaigos. Taip foto
grafavo Stanislav Filibert Fleri, pra
ėjus 30 metų jos jau buvo daromos 
masiškai. Rastos nuotraukos yra 
seniausios, unikalios, retos. Gali būti, 
kad daugiau vilčių ką nors panašaus 
rasti mes neturėsime", - mano D. 
Junevičius. 

Vienas pirmųjų Vilniaus fotog
rafų A. Korzonas (apie 1826-apie 
1866) mokslus baigė Paryžiuje. Nuo 
1860 iki 1863 metų Didžiojoje gatvėje 
veikė jo fotoateljė. 

Fotografas buvo sumanęs su
daryti Vilniaus vaizdų albumą, ku
riame turėjo būti istorinių Vilniaus 
paminklų, bažnyčių, pastatų, apy
linkių vaizdų. Jau 1860 metais jis 
nufotografavo Trakų pilį, Panerių tu
nelio statybą bei laikiną medinį Ro
kantiškių geležinkelio tiltą. 1863 
metais A. Korzonas įsitraukė į suki
limą ir netrukus buvo suimtas. Jis 
buvo ištremtas į Jenisejaus guberni
ją, ateljė uždaryta, o nemažas pluoš
tas portretinių nuotraukų sudeginta. 
Konfiskuoti vietovaizdžiai buvo ati
duoti komisijai, kuri turėjo nuotrau
kas parduoti. 

Pagal BNS 

Sankt Peterburge — lietuviškos 
Atvelykio tradicijos 

Rusijos etnografijos muziejuje 
Sankt Peterburge balandžio 15 dieną 
įvyko „Lietuvos etninės kultūros 
dienos" renginiai. Muziejuje pristaty
ta ekspozicija „Rusijos Siaurės Va
karų ir Baltijos tautos XVIII-XX 
amžiais", Atvelykio programą parodė 
Kauno jėzuitų gimnazijos ansamblis 
„Ale va", vadovaujamas etnografės 
Vitos Braziulienės. Kauno kolektyvas 
pristatė kelias programas: margučių 

dažymą, tradicines lietuviškas Atve
lykio apeigas, lietuviškus tautinius 
šokius, dainas, žaidimus. 

Atvelykio minėjimas Rusijos et
nografijos muziejuje tęsia Lietuvos 
etninės kultūros pristatymo ciklą 
Sankt Peterburge. Vasario mėnesį 
Vilniaus teatras „Raganiuke" ten pat 
pristatė lietuviškas Užgavėnių tradi
cijas. 

Pagal www.lietuviams.com 

Lietuvaičiai grįžo su medaliais 
Vokietijoje vykusioje 5-ojoje tarp

tautinėje Europos Sąjungos (ES) 
gamtos mokslų olimpiadoje Lietuvos 
mokiniai laimėjo sidabro medalius. 
Medalininkais tapusią lietuvių ko
mandą sudarė Vilniaus Gabijos gim
nazijos moksleivė Viltė Balčaitytė bei 
Vilniaus licėjaus auklėtiniai Agnė 
Ulytė ir Klemensas Mečėjus. 

Olimpiados dalyviai turėjo atlikti 
praktinius biologijos, chemijos ir fi
zikos eksperimentus bei atsakinėti į 
teorinius klausimus. Atliekant už

duotis, svarbus gebėjimas dirbti ko
mandoje, todėl mokiniai dirbo kartu. 

Pirmą kartą olimpiadoje daly
vavę Lietuvos moksleiviai varžėsi su 
28 komandomis iš 17 šalių. 

Europos Sąjungos gamtos mok
slų olimpiada rengiama nuo 2003 
metų. Pagrindiniai jos tikslai — ska
tinti moksleivių domėjimąsi mokslu, 
keitimąsi idėjomis, skirtingų šalių 
mokyklų bendradarbiavimą, prisidėti 
prie jaunųjų ES mokslininkų ugdy
mo. Pagal BNS 

Krasnojarsko gyventojai varžėsi, 
kas greičiau nusileis nuo kalno 

Rusijos Krasnojarsko mieste vy
ko sporto šventė, skirta tarptautinei 
juoko dienai. Svarbiausia programos 
rungtis buvo greitasis nusileidimas 
nuo kalno savos gamybos transporto 
priemone, kurios viena iš privalomų 
detalių buvo didžiulis dubuo, pranešė 
žurnalistai iš „Vetlužankos" stadio
no, kuriame ir vyko šventė. Tarpu
savyje varžėsi 42 miesto Spalio rajono 
įmonių, mokymo įstaigų ir visuo
meninių organizacijų komandos. 
Dauguma dalyvių tenkinosi įprastais 
dubenimis, nesukdami galvos dėl 

sudėtingesnės konstrukcijos, bet 
būta ir išimčių. Vienos įmonės ko
manda pasirinko tradicinę vonią, ir 
neprašovė — sunkiasvorė „trans
porto priemonė" nučiuožė ilgiausią 
nuotolį ir laimėjo rungtį. 

Nugalėtojai buvo apdovanoti 
kepsninių grotelėmis, žarijų krosne
lėmis ir alaus bokalų rinkiniais. 
Pagrindinis prizas — sūkurinė vonia 
— atiteko Krasnojarsko valstybinio 
agrarinio universiteto komandai. 

Pagal BNS 

A t A 
LEOKADIJAI KAŠUBIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnums 
ANDRIUI ir RAIMONDUI su šeima bei kitiems gim
inėms ir artimiesiems. 

Monika Andrėjauskienė 
Ada Balbatienė 

Klevą Gaižauskienė 
Aldona Novickienė 

Elena Purtulienė 
v 

Ona Saudikienė 
Rima Vaškelienė 

Sofija Vaškienė 
Kotryna Žostautienė 

St. Petersburg, FL 

Mielai Motinai, Močiutei, Promočiutei ir Čikagos 
„Grandies" tautinių šokių ansamblio steigėjai 

A t A 
IRENAI SMIELIAUSKIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, Lietuvių Tautinių šokių insti
tuto valdyba paguodos ir gilios užuojautos žodžius 
taria mūsų narei dukrai VIOLETAI FABIANOVTCH, 
sūnums, visiems giminėms ir šeimos artimiesiems. 

Jos šviesus atminimas visada liks mūsų akyse — 
su lietuviškuoju šokiu. 

Nuoširdžiai — 

LTŠI valdyba 

Mielai mamytei 
A t A 

IRENAI SMIELIAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų narę VIOLETĄ, jos 
šeimą ir kartu liūdime. 

Audėjos 
Čikagos Lietuvių Tautodailės institutas 

„DRAUGAS lietuvybės švyturys i r sargas! 
Prenumeruokime i r skaitykime „DRAUGĄ"! 

www.draugas .org 

Dubajuje ketinama statyti 
besisukantį dangoraižį 

Žydų kilmės italų architektas 
Davidas Fisheris Dubajaus emyrate 
ketina pastatyti 68 aukštų komplek
są, kurio kiekvienas aukštas galės 
laisvais suktis 360 laipsnių kampu, 
rašo „The Wall Street Journal". Toks 
sukinėjimasis leis kaskart keisti pas
tato formą. Projekto vertė siekia 330 
mln. JAV dolerių. 

Kiekvienas pastato aukštas bus 
tarsi „spurga", sujungta su ašimi, 
kurią sudarys centriniai liftai, gais-
rinininkų kopėčios ir pagalbiniai 
mechanizmai. Tarp „spurgų" bus 
įrengtos elektrą gaminančios vėjo 
jėgainės. 

Tokiame pastate bus įrengtas 

viešbutis, biurai ir privatūs aparta
mentai. Viršutinių penkių aukštų 
gyventojai galės kontroliuoti savo 
aukšto sukimosi kryptį ir greitį spe
cialia valdymo balsu sistema. 

Šiuo metu D. Fisheris ir jo ar
chitektų komanda projektuoja besi
suksiančio pastato kanalizacijos ir 
vandentiekio sistemas. 

Tai jau ne pirmas kartas, kai 
Dubajuje ketinama statyti besisukan
tį daugiaaukštį. Praėjusiais metais 
Dubajaus statybos kompanija ketino 
pastatyti 30 aukštų 200 butų pastatą, 
kuris kasdien apsisuktų apie savo ašį. 
Energiją sukimuisi gamintų saulės 
baterijos. Pagal ELTA 

http://www.lietuviams.com
http://www.draugas
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

M & 

•Balandžio 20 d., penktadienį , 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre atidaroma žinomos Lie
tuvių grafikės Jūratės Stauskaitės 
darbų paroda „Toli.— Arti". Parodos 
atidaryme dalyvaus autorė. Parodoje 
galėsite įsigyti J. Stauskaitės knygą 
„13x13. Trylika klausimų trylikai 
vyrų" ir jos vyro Tomo Sakalausko 
knygą „Missa Vilnensis". Gegužės 4 
d. J. Stauskaitės paroda bus atidaro
ma LR generaliniame konsulate New 
York. 

• S v č . Mergelės Marijos Gimimo 
parapija balandžio 22 d. visus kviečia 
į parapijos jubiliejų. 10:30 vai. r. — 
iškilmingos šv. Mišios Svč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. 1 vai. p.p. — aka
demija, meninė programa ir pietūs 
Hilton viešbutyje (93rd Street ir Ci
cero Ave. sankryžoje, Oak Lawn, IL). 
Vietas j pokylį galite užsisakyti Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
raštinėje (6812 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL). 

• Č i k a g o s juru šaul ių Gen. T. 
Daukanto kuopos metinis susirinki
mas įvyks balandžio 22 d., sekmadie
nį, 12 vai. tėvų jėzuitų svetainėje 
(5620 S. Claremont Ave.) Įėjimas per 
Jaunimo centrą. Visų narių dalyvavi
mas būtinas. 

•Šeštadieny, balandžio 28 d. 6 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL 60629) kviečia susitikti su žymia 
lietuvių poete Liūne Sutema (Zinai
da Nagyte-Katiliškiene) ir išgirsti jos 
skaitomas eiles. Apie Liūnės Sute
mos poeziją kalbės Ilinojaus universi
teto Čikagoje doktorantė Daiva Lit-
vinskaitė; jos poeziją skaitys aktorė 
Audrė Budrytė-Nakienė. Galėsite įsi
gyti neseniai Lietuvoje išleistą Liūnės 
Sutemos poezijos knygą „Tebūnie". 
Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500. 

•L ie tuv ių katal iku Sie lovados 
konferencija įvyks balandžio 28 d., 10 
vai. r. - 6 vai. v. S v. Andriaus parapi
joje, 1913 Wallace St, Philadelphia, PA 
19130. Telefonas: (+1)215-765-2322 
(klebonas: kun. Petras Burkauskas). 
Apie dalyvavimą prašome pranešti ses. 
Margaritai Bareikaitei tel.: 860-923-
9221 arba margb@ct.metrocast. net 

• B a l z e k o l ietuvių kultūros mu
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) 
balandžio 29 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
dailininko ir menotyrininko Antho-
ny Stellaccio iliustruota paskaita apie 
XX a. lietuvių keramiką. Tel. 
pasiteiravimui: 773-582-6500. 

•Šeš tad ien i , gegužės 5 d., 7 vai. 
v. maloniai kviečiame visus į šv. Sta
nislovo (Stanley) vardadienio šventę 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Vaišinsimės lietuviškais patiekalais 
(cepelinais!), gersime šampaną ir šok
sime. Populiarias Antano Sabaniaus-
ko repertuaro ir kitas retro dainas 
atliks ansamblis „Sodžius", klausy
simės senų plokštelių įrašų. Visi Sta
nislovai ir Stanislavos, Stasiai ir Sta
sės, atvykę į šventę, nemokamai gaus 
lietuviško šampano butelį! Bilieto 
kaina 25 dol. Vietas užsisakyti ir 
papildomą informaciją sužinosite 
paskambinę tel.: 773-582-6500. Mu
ziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629. 

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

• K l a i d o s atitaisymas. Ba landž io 
14 d. „Draugo" numeryje Aldonos 
Smulkštienės straipsnyje „'Seklyčio
je ' svečiavosi svarbūs apylinkės va
dovai" įsivėlė klaida. Sakinyje: „Joe 
Kulys pranešė, kad 74-os ir Rockwell 
gatvių sankirtoje statoma 13 naujų 
namų (300,000 dol. vertės) ir 93-jų 
butų rezidencija vyresniems su pa
togumais ir patarnavimais" pateikta 
netiksli informacija. Adresas yra 
7400 S. Rockwell, o vietoj 13 naujų 
namų, turi būti — 130. Atsiprašome. 

Balandž io 2 9 d. 12:30 vai . p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 

14911 127th Street, Lemont 
vyks jaunųjų atlikėjų: 

tenoro 
Edmundo Seiliaus 

ir 
pianisto 

Edvino Minkštimo 

Ruošia Lietuvos vaikų globos bū
relis „Saulutė" 

IEŠKO GIMINIŲ 

Mieli tautiečiai, gal Jūsų bendruomenėje yra žinančių apie John, 
Stanley, Bolesl Sinkevičius ir Katrės Zilinsky vaikaičius bei gimines, gy
venusius 20 Lynnfield St. Peabody, Mass. Ryšys tarp mūsų nutrūko 1974 
m., mirus John Sinkevicz. Dėkoju. 

Kreiptis į Joną Žukauską ei. paštu: gseb-54@lycos.com 

Šią savaitę (balandžio 16-20 dienomis) Lietuvos Respublikos Seimo 
patalpose Vilniuje, Lietuvoje, vyksta LR Seimo ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės atstovų komisijos posėdžiai. Balandžio 19 d. bus ka lbama dvi
gubos pilietybės k laus imu. Posėdžiai tiesiogiai transliuojami internetu 
(video ir balsas) iš Seimo rūmų. Tiesiogines transliacijas surasite Seimo 
puslapyje: 

www.lrs . l t , rubrikoje RENGINIAI 
www3.lrs.lt/pls/inter/w5_home.dabarseime 

Balandžio 19 d., ketvir tadienio dienotvarkėje: 

Lietuvos pilietybės išsaugojimo klausimai 

Jungt in is Seimo ir JAV LB komisijos, Seimo žmogaus teisių komite
to ir Užsienio reikalų ministerijos posėdis. 

Dalyvauja Lietuvos Respublikos minis t ro pirmininko potvarkiu su
darytos darbo grupės nar ia i , Užsienio reikalų ministerijos, Seimo žmo
gaus teisių komiteto, Užsienio reikalų komiteto, Respublikos preziden
to kanceliarijos, Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto, Seimo Europos 
reikalų komiteto atstovai . 

Situacijos analizė. Seimo žmogaus teisių komiteto, Užsienio reikalų 
ministerijos atstovų, min is t ro pirmininko potvarkiu sudarytos darbo 
grupės vadovo Egidijaus Ja raš iūno pranešimai . 

Pilietybės klausimo sprendimo perspektyvos. 
Pilietinės visuomenės inst i tuto direktoriaus Dariaus Kuolio, PLB 

valdybos pirmininkės Reginos Narušienės, Lietuvos Respublikos vy
riausybės atstovo, Lietuvos Respublikos prezidento patarėjos Aušros 
Rauliškytės pranešimai . 

Kovo 31 d. Čikagos lituanistinėje mokykloje vyko Lietuviško žodžio 
šventė. Visus metus mokiniai dalyvavo skaitymo, piešimo konkursuo
se, Šiemet mokykla švenčia 15-os metų sukakti, šiu metų metraščio 
viršelio konkurse laimėjo 9 klasės mokinė Ieva Žvinytė. Jos iliustraci
ja puoš Jubiliejinio metraščio viršeli. Nuotraukoje (iŠ kairės): tauto
dailės mokytoja Ramunė Slavikienė, mokyklos direktorė Jūratė 
Doviiienė, metraščio viršeiio konkurso laimėtoja Ieva ir tautodailės 
mokytoja Daiva B lažu I i on i e nė. 

Balandžio 28 d. Bočių menėje, Pasaulio lietuvių centre (14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439) vyks JAV LB Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimas. 
Registracija — 9 vai. r. Maloniai kviečiame dalyvauti visų apylinkių 
valdybų pirmininkus ir jų valdybas bei atstovus, taip pat JAV LB XVIII ta
rybos išrinktus atstovus ir visuomenę. 

Skelbimai 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
Tel . 773-776-8700 

Ton free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibait ls .com 

Advokatas 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel . 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

www.draugaj.org 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

8 7 7 - 4 9 6 - 3 5 2 7 
Valandos pagal susi tarimą 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 
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