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Rusijoje palaidotas buvęs 
prez identas B. Jelcinas 

Borisas Jelcinas savo darbo kabinete. 

Maskva, balandžio 25 d. („Reu-
ters"/BNS) — Rusijoje trečiadieni pa
laidotas buvęs prezidentas Borisas 
Jelcinas, dėl kurio mirties šią dieną 
buvo paskelbtas nacionalinis gedulas. 

Žmogus, kuris prisidėjo prie So
vietų Sąjungos sugriovimo ir vadova
vo Rusijai pirmaisiais chaotiškais jos 
nepriklausomybės metais, sulaužant 
tradiciją — visai pagal jo stilių — pa
laidotas ne greta ankstesnių Krem
liaus vadovų Raudonojoje aikštėje, 
bet sostinės Novodevičjės kapinėse 
netoli kompozitoriaus Dmitrijaus 
Sostakovičiaus ir rašytojo Antono Če
chovo. 

Laidotuvėse dalyvavo buvęs JAV 
prezidentas Billas Clintonas, kuris 
10-ajame dešimtmetyje užmezgė 
glaudžius asmeninius ryšius su B. 
Jelcinu, taip pat — daug kitų buvusių 
ir dabartinių valstybių vadovų ir 

Corbis nuotr. 

aukštų užsienio valstybių pareigūnų. 
Tarp jų — net du prezidentai iš Lie
tuvos: buvęs šalies vadovas Algirdas 
Brazauskas ir dabartinis prezidentas 
Valdas Adamkus. Trečiadienį į Mask
vą taip pat atvyko JAV prezidentas 
George'as Bushas, Estijos preziden
tas Toomas Hendrikas Ilvesas, Vo
kietijos — Horstas Koehleris, Armė
nijos — Robertas Kočarianas, Ka
zachstano — Nursultanas Nazar-
bajevas, Baltarusijos — Aleksandras 
Lukašenka ir nemažai ministrų pir
mininkų. 

Laidotuvės prasidėjo maždaug 
vidurdienį Kristaus Išganytojo kate
droje, kurią susprogdino Josifas Sta
linas ir kuri, atstatyta valdant B. Jel
cinui, tapo Rusijos atgimimo simbo
liu. 

B. Jelcinas mirė pirmadienį stai
ga sustojus širdžiai, būdamas 76 me

tų. Vladimiras Putinas nurodė buvu
siam prezidentui surengti valstybi
nes laidotuves. 

Pagal V Putino paskelbtą įsaką 
visoje šalyje valstybinės vėliavos nu
leistos iki pusės stiebo, o televizijos 
atšaukė visas pramogines progra
mas. 

Atsisveikinti su katedroje atvira
me karste pašarvotu buvusiu prezi
dentu žmonės ėjo iki vėlumos. Iki 
trečiadienio ryto prie B. Jelcino kars
tą, uždengto Rusijos vėliava, praėjo 
maždaug 15,000 žmonių. 

Salia karsto visuomet buvo pir
mojo prezidento žmona Naina Jel
ciną, jos sesuo, dukros ir vaikaičiai. 

Garbės sargyboje stovėjo prezi
dento pulko kariai. Garbės sargyba 
keitėsi kas pusę valandos. Pamal
doms vadovavo metropolitas Juvena-
lijus — vyriausias Šventojo Sinodo 
narys po Maskvos patriarcho Alek-
sijaus II. 

Atsisveikinimo ceremoniją tie
siogiai transliavo centriniai Rusijos 
televizijos kanalai. 

Borisas Jelcinas buvo pirmasis 
po imperatoriaus Aleksandro II Ru
sijos valstybės vadovas, palaidotas 
pagal krikščionių tradicijas. Mask
voje — tai pirmosios valstybinės lai
dotuvės po 1985 metų kovo, kai mirė 
SSKP CK generalinis sekretorius 
Konstantinas Černenka. 

Nors dėl gedulo Rusijoje atšauk
ti pramoginės televizijos laidos ir 
renginiai, viena išimtis iš šios taisyk
lės vis dėlto buvo padaryta: 

Maskvos Didysis teatras nus
prendė Nukelta į 7 psl. 
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Siame 

•Lietuvių telkiniuose. 
Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimai Palm 
Beach. 
•Nežinomi didvyriai. 
• Šiųmetinis LF suvažia
vimas. 
•Laisvalaikio skaitiniai. 
Bložės „Papildymai". 
•Kelionė į Jeruzalę 
(XVI). 
•Jaunųjų menininkų lab
daros koncertas. 
•Lietuvos totorių istori
jos pėdsakais. 

Valiutų santyk is 
1 USD — 2.54 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Lietuviai neskaito užsienio 
spaudos, nebent rusišką 

Vilnius, balandžio 25 d. (BNS) 
— Vienoje Europos Sąjungos šalių 
sostinių — Vilniuje — užsienio dien
raščiai spaudos platinimo vietose pa
sirodo tik po pietų arba kitos dienos 
rytą, o likusių šalies miestų išvis ne
pasiekia. Rinkoje tebedominuoja te
miniai savaitraščiai ar žurnalai, ku
rių daugumą sudaro rusiški leidiniai, 
trečiadieni rašo „Lietuvos žinios". 

Lietuvoje didėja tik teminių už
sienietiškų žurnalų paklausa, o vi
same pasaulyje populiarių dienraščių 
nuperkama ar prenumeruojama pa
lyginti mažai. Tai lemia kylančios to
kių leidinių kainos, galimybė domi
nančią informaciją rasti internete. 
Užsienietiškos spaudos platintojai, 
be kita ko, pažymi, kad daugeliui lie
tuvaičių pakanka vietinės žiniasklai-
dos produkcijos. 

Populiariausias užsienio dien-

% INM0E TVOS tSSUEr TECHNOIOGY CUARTERLY 

Novvay 
toruna M 
democracy 

Lietuvoje šiek tiek skaitomas britų žur
nalas „The Economist". 

rastis Lietuvoje — britų „The Fi
nancial Times" (FT). Daugiau nei 
laikraščių Nukelta į 6 psl. 
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V. Adamkus 
Vatikane 
susitiks su 
popiežiumi 

Vilnius, balandžio 25 d. (ELTA) 
— Penktadienį prezidentas Valdas 
Adamkus su darbo vizitu vyks į Ita
liją ir Vatikaną. 

Šeštadienį šalies vadovas susi
tiks su popiežiumi Benediktu XVI. 
Tai bus pirmasis V Adamkaus ir po
piežiaus Benedikto XVI susitikimas. 

Vizito Vatikane metu Lietuvos 
vadovas taip pat susitiks su Vatikano 
valstybės sekretoriumi Tarcizio Ber-
tone. 

Susitikimuose valstybės vadovas 
aptars tarptautinį bendradarbiavimą 
su Apaštalų Sos'tu, Lietuvos valsty
bės ir Katalikų bažnyčios santykius, 
socialinius ir moralinius klausimus. 

Tą pačią dieną prezidentas su 
darbo vizitu vyks į Briuselį ir daly
vaus forume, kuriame didžiausias 
dėmesys bus skiriamas Europos ir 
JAV transatlantinio dialogo gilinimui 
ir plėtrai. 

Briuselio forumas — tai kasme
tinis aukščiausio lygio JAV ir Eu
ropos įtakingiausių politikos vadovų 
bei intelektualų susitikimas, kurio 
metu aptariami svarbiausi tarptau
tinės politikos iššūkiai abiejose At
lanto pusėse. 

Forume dalyvaus valstybių va
dovai, aukščiausio lygio pareigūnai iš 
Europos Sąjungos institucijų ir vals
tybių, JAV Vyriausybės nariai, Kong
reso nariai, parlamentarai. 
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DRAUGAS, 2007 m. balandžio 26 d., ketvirtadienis 

PALM BEACH, F L 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
SUKAKTIES MINĖJIMAI 

Kaip ir kiekvienais metais, Va
sario mėn. 16 d. prie Juno Beach 
miesto rotušės buvo iškelta Lietuvos 
vėliava. 

viai patys būtų atsakingi ir už valsty-
bę. 

Didžiulė problema Lietuvoje yra 
emigracija, nes jau pusė milijono 

Nepriklausomybės šventės minė- lietuvių išvyko kitur ieškodami darbo 
jimą pradėjo JAV Floridos apygardos ir geresnių ekonominių sąlygų. Da-
ir Palm Beach apylinkės pirmininkas bar Lietuvoje jau yra trūkumas kva-
Kęstutis Miklas. Savo kalboje jis lifikuotų darbininkų, 
priminė Lietuvos Nepriklausomybės Konsulas Butkus iškėlė ir dvigu-
kovas 1918 m., partizanų kovas ir bos pilietybės, ir tautinės vėliavos 
Lietuvos Nepriklausomybės atstaty- problemas. Dvigubos pilietybės klau-
mą. Jis taip pat pasidžiaugė, kad šiais simas yra labai sudėtingas ir jį iš-

• metais šventėje dalyvauja net 3 Juno spręsti reikės laiko. Po konsulo But-
Beach miesto merai. kaus kalbos ir trumpos pertraukos 

Sugiedojus Amerikos ir Lietuvos buvo atlikta meninė programa. Prieš 
himnus, Lietuvos trispalvę iškelti tai lituanistinės mokyklos „Auksinis 
buvo pakviesti Juno Beach mere krantas" vedėja Jūratė Meister įteikė 
Linda S. Hodgkins ir antras seniau- mokytojai Vidai Tomkevičienei JAV 

v 

šias amžiumi Vincas Budvydas. Iš- LB Švietimo Tarybos ir Lietuvių 
kėlus Lietuvos vėliavą, Jun Beach fondo „Gintarinio obuoliuko" premi-
merė Linda S. Hodgkins savo kalboje ją. 
džiaugėsi šia lietuvių švente ir ragino Po to Marija Tamkevičienė pa-
ir toliau tęsti šią gražią tradiciją. Po deklamavo porą eilėraščių. Lituanis-
oficialios dalies susirinkę turėjo pro- tinės mokyklos mokiniai: Z. Andri-
gos pabendrauti prie kavos puoduko jauskaitė, N. Baniota, P Baniotaitė, 
ir paragauti šeimininkių keptų py- R. Becker, G. Marąuez, M. Prosniak 
ragų. D. Rygelis ir L. Tamulis, taip pat 

2001 m. kovo mėn. 10 d. Lietuvos Nepriklausomybės minėjime North Palm 
Beach, FL programos atlikėjos „Dainelės' moterų ansamblis (iš kairės): 
Jūratė Meister, Jolita Dromantaitė, Jūratė Miklienė Rima Diedonienė, Vida 
Tomkevičienė, Renata Armalaitė (vadovė), Inga Baniotienė ir Regina 
Lagūnienė. 

2007 m. kovo 10 d. St. Paul of 
the Cross bažnyčioje salėje, North 
Palm Beach, įvyko iškilmingas Lietu
vos Nepriklausomybės minėjimas. 
Minėjimą atidarė JAV LB Palm 
Beach pirm. Kęstutis Miklas, pa-

padeklamavo kelis eilėraščius, o Gab
rielę Marąuez ir muz. Renata Arma
laitė paskambino pianinu porą kūri
nėlių. Moterų ansamblis „Dainelė", 
visai neseniai įsisteigęs, ir kuriam 
vadovauja muz. Renata Armalaitė 

kviesdamas visus sugiedoti Amerikos taip pat padainavo porą dainų. An-
ir Lietuvos himnus. Po to invokaciją samblio dalyvės yra Renata Arma-
sukalbėjo prel. Albertas Kontautas ir 
tylos minute buvo pagerbti žuvę už 
Lietuvos laisvę. 

Konsulas Mindaugas Butkus 
pasidžiaugė, kad po trejų metų salėje 
yra tiek pat žmonių, vadinasi tel
kinys gyvuoja. Savo kalboje konsulas 
Butkus iškėlė tris labai svarbias 
Lietuvos ateities problemas: 1. At
sakomybės už savo tautą ugdymą. 2. 
Gerovės ir saugumo viduje kūrimą ir 
3. emigraciją. 

Lietuva jau yra 17 metų laisva, 
jos ekonomika auga 6-7 proc. į metus, 
auga ir Lietuvos ūkis, tačiau lietuviai 
yra du kar tus neturtingesni už 
vidutinį europietį. Atrodo, kad dar tik 
po 15 metų lietuviai susilygins su 
europiečiais. Tad reikia kurti naujas 
technologijas, reikia statyti naują 
elektrinę. 

Lietuvoje dabar turime demok
ratiją, tačiau labai svarbu, kad lietu-

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo programos dalyviai 2007 m. kovo 10 
d. North Palm Beach, FL. Moterų ansamblio „Dainelė" narės ir lituanistinės 
mokyklos mokiniai. 

laite, Inga Baniotienė, Rima Diedo
nienė, Jol i ta Dromantai tė , J ū r a t ė 
Meister, Jū ra tė Miklienė, Vida Tom
kevičienė ir Regina Lagūnienė. 

Minėjimas buvo baigtas visiems 
sudainavus „Žemėj Lietuvos" ir „Lie
tuva brangi". Po minėjimo dalis da
lyvių dar turėjo progos pabendrauti 
restorane. 

„Dainos" choras 
pers iorganizavo 

2007 m. vasario 16 d. pas dail. 
Rimgailę Zotovienę susirinko „Dai
nos" choro nariai aptarti tolimesnę 
choro veiklą. 

Buvo nutar ta chorą pertvarkyti į 
bažnytinį dainos vienetą. Muz. Re
na t a Armalai tė sut iko vadovauti 
naujam vienetui, kuris balsavimo 
būdu buvo pavadintas muzikinis vie
netas „Daina". Repeticijos vyks pas 
dail. Rimgailę Zotovienę, kiekvieno 
mėnesio paskutinį šeštadienį nuo 3 
vai. p.p. - 5 vai. p.p. Visi maloniai 
kviečiami prisidėti prie naujo dainos 
vieneto. 

Lietuvos Dukterų 
sus ir inkimas 

Kovo 17 d. pas Birutę Ciurienę, 
Juno Beach, įvyko metinis Lietuvos 
Dukterų susirinkimas. Pirm. Elena 
Krilavičienė vadovavo susirinkimui, 
pirmiausiai pakviesdama tylos mi
nute pagerbti mirusias nares. Buvo 
išrinkta nauja iždininkė Birutė Ciu-
rienė. Susirinkusios narės nu ta rė 
savo veiklą apriboti pietų Florida. Ta 
pačia proga susir inkusios narės 
džiaugėsi s tambia 500 dol. auka, 
gauta iš dail. Ados Sutkuvienės, kuri 
ją a t s iun tė įver t indama skyriaus 
Lietuvos Dukterų veiklą ir pagerb

dama a.a. dr. Antaną Čiurį. 

Vincas Salčiūnas atšventė 
90 metų jubiliejų 

v 

Žinomas visuomenininkas Vin
cas Salčiūnas, buvęs „Biuletenio" 
redaktorius, „Dainos" choro pirmi
ninkas, kovo 13 d. savo šeimos tarpe 
atšventė 90 metų sukaktį. Gerbia
mam Jubiliatui linkime sveikatos ir 
sėkmės per ateinančius metus. 

Dalia Augūnas 

Prisimenant Užgavėnes - vaidina l i tuanis t ines mokyk los m o k y t o j o s (v idurv 
je) : Vida Tomkevičienė ir muz. Renata A r m a l a i t ė 
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Estija paskelbta 
didžiausiu Rusijos 

priešu 
PETRAS KATINAS 

Visi didieji Rusijos laikraščiai, ypač Kremliaus organu tapęs dien
raštis „Komsomolskaja pravda", jau kelis mėnesius spausdina kai
myninę mažą Estiją šmeižiančias ir jai grasinančias publikacijas. 

Ką ten laikraščiai ar Kremliui pavaldžios televizijos stotys! Aukščiausieji 
Maskvos pareigūnai, net pats prezidentas V Putinas ir jo kagėbistinė ap
linka vos ne kasdien daro tą pati. Ir visas šis propagandinis triukšmas 
keliamas dėl sovietinės okupacijos simbolio, bronzinio kario skulptūros, 
stovinčios Estijos sostinės Talino centre. Sudaromas įspūdis, jog tą so
vietinio okupanto skulptūrą perkėlus į kitą vietą, bus pažeisti švenčiausi 
Rusijos interesai, peržiūrėti Antrojo pasaulinio karo rezultatai. Leidžiama 
aiškiai suprasti, kad po Antrojo pasaulinio karo Stalinui atitekusios Rytų 
ir Vidurio Europos šalys bei teritorijos teisėtai tebepriklauso Rusijai ir 
niekam nevalia kėsintis į bet kokius tos okupacijos simbolius, kur jie 
bebūtų. 

Štai Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas nuėjo taip 
toli, kad Estijos sprendimą, kur perlaidoti okupacinės Raudonosios armi
jos karius ir kur pastatyti tą bolševikinės okupacijos ikoną — bronzinį 
karį — pavadino „šventvagišku". Be to, S. Lavrovas jau kelintą kartą 
įspėjo, kad tokio žingsnio padariniai gali būti labai rimti. Kokie tie rimti 
padariniai, Rusijos užsienio reikalų ministras neminėjo, bet, sprendžiant 
iš Rusijos spaudos užuominų, tai gali būti dalinė ekonominė blokada — 
estiškų prekių nepirkimas, taip, kaip tai buvo padaryta, atsisakant pirkti 
Lenkijos mėsos produktus. Visa laimė, kad Estijos valdžia nelabai bijo 
tokių Kremliaus grūmojimų. 

Tuo tarpu Maskva išvystė neregėtą puolimo prieš Estiją kampaniją 
Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (ETPA). Rusijos delegacijos 
vadovas ETPA, Valstybės Dūmos tarptautinių reikalų komiteto pirmi
ninkas Konstantinas Kosačiovas pateikė Asamblėjai Rusijos parengtą 
rezoliucijos projektą, smerkiantį paminklo „kariui išvaduotojui" Taline 
nugriovimą. Nė žodžio, aišku, nesakant, kad to sovietinio monstro niekas 
griauti nesirengia, o tik perkelti į kitą vietą — Talino karių kapines. 
Maskvos emisarai netgi postringauja apie to Bronzinio kario papėdėje 
palaidotų Raudonosios armijos kareivių palaikų išniekinimą. Tai irgi 
visiška nesąmonė. Niekas nežino, ar ten iš viso yra palaidoti tie „išvaduo
tojai". Kaip teigia Estijos gynybos ministras Jaakas Aaaviksas, ten gali 
būti palaidotas vienas žmogus. 

Iš kur tas Maskvos susirūpinimas sovietinių karių palaikais? Juk 
niekas jais nesirūpino nei Antrojo pasaulinio karo metais, nei kitose ka
rinėse Sovietų Sąjungos avantiūrose žuvusiaisiais. Karo metu tūkstančiai 
žuvusių geriausiu atveju — buvo be jokių karstų verčiami į buldozeriais 
iškastas duobes, dargi nuvelkant padoriau atrodančias uniformas, jau 
nekalbant apie batus. Pačiam šių eilučių autoriui teko susitikti su sovietų 
belaisviais, kurie karo pabaigoje buvo amerikiečių išlaisvinti. Jie buvo 
aprengti naujais amerikietiškais drabužiais, apdovanoti bent po keliais 
rankiniais laikrodžiais, o tai buvo tik sovietinių armijos vadų privilegija. 
Kai sovietai juos pasiėmė atgal, bemat visi tie amerikietiški drabužiai ir 
laikrodžiai, taip pat šokoladas ir konservai duoti kelionei buvo atimti, o 
patys jie perrengti kulkų suvarpytomis kruvinomis žuvusių sovietinių 
karių uniformomis, sukišti į gyvulinius vagonus ir nugabenti į Sibiro 
lagerius. Nes, kaip pats Stalinas buvo paskelbęs, visi pakliuvę į vokiečių 
nelaisvę kareiviai buvo išdavikai. Tad kam kalbėti apie „šventvagiš
kumą", o kam patylėti. Niekas taip neišniekino savo žuvusiųjų „išvaduo
tojų" atminimo, kaip patys išvaduotojų vadai. 

Na, o Lietuvos aukščiausioji valdžia dėl Rusijos reiškiamų pretenzijų 
dėl okupacinio simbolio iškėlimo iš Talino centro, ilgokai tylėjusi, išleme
na, jog tai Estijos reikalas. Valdantieji socialdemokratai netgi gėles suneša 
prie „išvaduotojų" paminklų. Kajau kalbėti apie jų perkėlimą. Juk šiukš
tu net užsiminti, kad, pavyzdžiui, panašų paminklą, gadinantį kurorto 
vaizdą, būtų galima iš Palangos centro perkelti kur nors kitur. Jau 
nekalbant apie stalininio režimo skulptūras ant sostinės Žaliojo tilto, 
kurios yra paskelbtos neliečiamu kultūros paveldu. Nėra ko norėti. Juk 
Stalino saulės nešėjai: S. Nėris, P Cvirka, ir net J. Paleckis, su lietuvių 
tautos naikintoju A. Sniečkumi, skelbiami ne tik klasikais, bet ir laikomi 
daug gerų darbų Lietuvai padarę. 
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NEŽINOMI DIDVYRIAI 

Kaltos radioaktyviosios dulkės 
Paukščių, perinčių apie Černoby

lį, būklės tyrimai rodo, kad tikriau
siai radioaktyviosios dulkės, o ne stre
sas ir prastos gyvenimo sąlygos lemia 
žmonių apsigimimus šiame regione, 
rašoma žurnale „New Scientist". 

Timothy Mousseau iš South Ca-
rolina University, atlikęs bandymus su 
7,7 tūkst. Černobylio kregždžių, paste
bėjo, kad radioaktyvių elementų už
terštoje teritorijoje gyvenančios kregž

dės turėjo daugiau auglių, deformuo
tų pirštukų ir pakitusių plunksnų, nei 
šių giminaitės kitose Europos vietose. 

Černobylio atominėje elektrinėje 
sprogimas įvyko 1986 m. balandžio 
26 d. naktį, 1 vai. 23 min. Tuomet į 
aplinką pateko daugiau kaip 50 tonų 
radioaktyviųjų medžiagų, prilygs
tančių 500 atominių bombų, 1945 m. 
numestų ant Hirosimos. 

Pagal www.lrt.lt 
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Balandžio 26 d. sukanka 21 
metai nuo kontinentinės katastrofos 
— avarijos Černobylio atominėje 
elektrinėje. Išgelbėjo Europą avarijos 
likvidatoriai — per prievartą nuvežti, 
be jokių apsaugos priemonių prie 
pragaro vartų numesti, be minimalių 
medikamentų dešimtmečiams palikti 
ir be jokio žalos atlyginimo amžiams 
pamiršti. 

Pamiršti , nors nuogom rankom 
užkimšo tą pragaro gerklę. Pamiršti 
ir į jokias istorijos knygas ar vado
vėlius neįrašyti. Pamiršti ir vienatvė
je kankintis palikti. Palikti su savo 
skausmu, neviltimi ir mirtimi. 

Ar žino Lietuva tų savo tylių did
vyrių vardus ir pavardes? Ar pastatė 
jiems Kryžių kalne koplytstulpį ar 
kryželį? Ar paminėjo juos nors vienu 
geru žodeliu šventėse, džiaugsme ar 
maldose? 

Ne. Nežino tauta, kad virš 7,000 
jos vyrų kaip ąžuolų nuvežė į Čer
nobylį ir pakišo po spinduliuojančios 
šmėklos dalgiu. Nežino Lietuva, kad 
trečdalis jų neatlaikė ir jau išėjo 
Anapilin... Net nenutuokia tėvynai
niai, kokias kančias kenčia jų vaikai, 
kokį skurdą skursta jų šeimos. Ir 
vargsta vargelį černobyliečiai už tai, 
kad išgelbėjo mūsų gyvenimus, mūsų 
svajones, mūsų ateitį. 

Paradoksalu? Bet taip yra jau 
dvidešmt vienerius metus, kaip Čer
nobylio avarijos likvidatoriai, politikų 
ignoruojami, po įvairias institucijas 
stumdomi, b iurokratų žeminami, 
parlamentarų apgaudinėjami. Ir taip 
tik yra Lietuvoje! 

Antai, Ukraina skyrė 13 proc. 
savo biudžeto avarijos pasekmėms ir 
likvidatorių socialinėms reikmėms 
patenkinti . Lietuva per dvidešimt 

vienerius metus neskyrė nė vieno lito 
žalai kompensuoti. Latviai turi spe
cialų likvidatoriams išleistą įstatymą. 
Lietuvoje net projekto nėra! O užtek
tų vieno straipsnio, net vieno sakinio 
įstatymo, kuriuo černobyliečiai būtų 
prilyginti karininkams ir kareiviams, 
vietoje stažo - užskaitytas gautas 
radiacijos kiekis. Ir reikalas kaipmat 
būtų sutvarkytas. 

Juk pašaukė juos ir siuntė į Čer
nobyli kariniai komisariatai. Vadi
nasi, jie atliko karinę prievolę. Savo 
sveikatos, savo gyvenimo, savo vaikų 
ateities kaina jie atliko karinę prie
volę, todėl ir socialinis jų aprūpini
mas turi būti Krašto apsaugos minis
terijos įstatymais reglamentuojamas. 
O ypač dabar, kai ministras — medi
kas, buvęs Sveikatos apsaugos minis
tras! Ir kriterijai tam yra pakankami: 
tarp avarijos likvidatorių 35 proc. 
buvo su aukštuoju ir aukštesniuoju 
išsilavinimu, taigi juos galima prily
ginti karininkams ir puskarinin
kiams. Daugiau kaip pusė — 52,7 
proc. — su viduriniu išsilavinimu, 
12,5 proc. — su nebaigtu viduriniu, 
galėtų būti prilyginti kariams. Karių 
ir kariūnų socialinis aprūpinimas 
Lietuvoje yra žymiai geresnės koky
bės nei „Sodros" pensininkų, todėl 
černobyliečiai ir jų šeimos bent jau 
skurdo nepatirtų. 

Toliau būtų moralinio pobūdžio 
priemonės, atlyginančios patirtą žalą. 
Černobyliečiai turėtų būti pagarsinti 
Lietuvoje pačiais gražiausiais did
vyrių ir garbės vardais, įvertinti 
aukščiausiais valstybiniais apdovano
jimais ir privilegijomis. 

Juk išgelbėjo mus, mūsų vaikus 
ir visą Europą! 

Ištrauka iš autorės straipsnio „Čer
nobylis — Lietuva — Europa" 

Lietuvos keltas stalinizmo nusikaltimų 
klausimas ES bus diskutuojamas viešai 

Lietuvai ir jos bendramintėms 
ES naujokėms nepavyko į pamatinį 
Europos Sąjungos sprendimą dėl 
rasizmo ir ksenofobijos įtraukti sta
linizmo nusikaltimų sąvokos. Tačiau, 
siekdama kompromiso su Rytų ir 
Vidurio Europos šalių reikalavimais, 
ES organizuos visuomeninius deba
tus dėl totalitarinių nusikaltimų tei
sinio vertinimo. 

Praėjusį ketvirtadienį, balandžio 
19 d., Liuksemburge vykusiame visų 
27 ES teisingumo ministrų pasitari
me buvo su tar ta bausti už rasinės ir 
tautinės neapykantos apraiškas ir 
tam tikras jų formas laisvės atėmimu 
nuo vienerių iki trejų metų. 

Sis bendras požiūris pasiektas-po 
šešerius metus trukusių debatų, ku
riuose aktyviai dalyvavo ir Lietuva, 
kėlusi stalinizmo nusikaltimų bau-
džiamumo klausimą. Lietuvos dele
gacija reikalavo stalinizmo nusikal
timus ir jų neigimą įtraukti į rasinių 
nusikaltimų grupę. Lietuvos teisin
gumo minis t ras Petras Baguška 
Liuksemurge pateikė Lietuvos prin
cipinę poziciją, kad totalitarinių re
žimų — tiek nacizmo, tiek stalinizmo 
— vykdyti nusikaltimai bei jų men
kinimas ar neigimas teisiškai privalo 
būti traktuojami vienodai. Tačiau nau
jajame susi tar ime, kuris laikomas 
kompromisu ta rp žodžio laisvės ir at
sakomybės už kriminalinius veiks
mus, vengiama holokausto ar staliniz
mo neigimą pripažinti nusikalstamu. 

Tuo tarpu ES vidaus reikalų ko
misaras Franco Frattini pasidžiaugė, 
kad ,,ES prisiėmė moralinę atsa
komybę ir ne tik ekonomikoje", rašo 
„The EU Observer". „Rasinei prie
vartai, antisemitizmui ar tautinę ne
apykantą kurstantiems žmonėms 
prieglobsčio nėra", — sakė jis ir 
pridūrė, kad šiuo nutarimu pasiekta 
„pusiausvyra tarp pagarbos žodžio 
laisvei ir baudžiamosios atsakomybės 
už veiksmus, o ne už idėjas". 

Savo ruožtu ES pirmininkaujanti 
Vokietija, bandydama rasti kompro
misą, pateikė naujus pasiūlymus Mi
nistrų Tarybos deklaracijai, kuriuose 
smerkiami totalitarinių režimų vyk
dyti nusikaltimai. Europos Komisijai 
pavedama organizuoti europinio mas
to svarstymus apie totalitarinių reži
mų vykdytus nusikaltimus, bei nusi
kaltimus žmogiškumui ir karo nusi
kaltimus. Lietuvos teisingumo minis
tras mano, jog tai svarbūs žingsniai 
įtraukiant Lietuvai aktualius isto
rinio teisingumo klausimus i Europos 
Sąjungos darbotvarkę. Galutinis jų 
įsigaliojimas bus įmanomas po apta
rimo ir patvirtinimo Lietuvos Vyriau
sybėje ir Seime. 

Liuksemburge pasiektą bendrą 
požiūrį dar turi patvirtinti Ministrų 
Taryba, o ES narės privalo per dvejus 
metus ji įtraukti į savo nacionalinę 
teisę. Nutarimo teksto priėmimas 
užtruko dėl Baltijos šalių, ypatingai 
Lietuvos nasinn'pSim'mn RV5 

http://www.lrt.lt
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fi ŠIŲMETINIS LF SUVAŽIAVIMAS: 
W MODERNUS, PROFESIONALUS IR OPERATYVUS 

DALIA CIPZIKAITĖ 

Balandžio 21 d. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, IL įvykęs 44-asis 
metinis LF narių suvažiavimas pa
teisino ne vieno fondo nario lūkesčius 
— buvo informatyvus, detalus ir ge
rai organizuotas. 

Suvažiavimą atidaręs LF tarybos 
pirmininkas Arvydas Tamulis pa
sveikino visus susirinkusius, svečius: 
Lietuvos Respublikos generalinį kon
sulą Arvydą Daunoravičių, JAV LB 
krašto valdybos pirmininką Vytą 
Maciūną ir ypač fondo narius, nes šis 
suvažiavimas yra sukaktuvinis — 
šiais metais fondas pradėjo 45-uosius 
gyvavimo metus. Tamulio teigimu, 
yra kuo pasidžiaugti ir pasididžiuoti, 
nes LF toliau auga ir aktyviai puo
selėja fondo steigėjų tikslus, kurių 
svarbiausias yra remti lietuvišką 
veiklą. 

Invokacjja perskaitė kun. Valdas 
Aušra. LF mirusių narių pagerbimui 
skirtas žvakes uždegė dr. Kazys 
Ambrozaitis. Žvakių uždegimo metu 
smuikais griežė jaunieji smuikininkai 
Žara ir Mantas Kisieliai. 

LF narius pasveikino A. Dauno-
ravičius. Jis pasidžiaugė, jog prieš 45-
erius metus gimusi idėja šiandien jau 
yra pavirtusi į solidžią finansinę ins
tituciją, be kurios jau neįsivaizduo
jame jokios lietuviškos veiklos. Jis 
taip pat padėkojo LF nariams, jog ir 
sunkiais metais sugebėjo išsaugoti 
dailininko Domšaičio paveikslus, ku
rie neseniai sugrįžo atgal į Lietuvą. 

JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas V Maciūnas padėkojo visiems 
fondo nariams, kurie įsipareigojo 
fondą išlaikyti ir tvirtinti. Pirmi
ninkas tvirtino, jog LF reikia ne tik 
išeivijai, bet ir, kaip istorija liudija, 
pačiai Lietuvos valstybei. Jis taip pat 
pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti 
tarpusavio ryšius tarp LF ir JAV LB. 

Pasveikinimo žodį taręs LF gar
bės pirmininkas dr. Antano Razma, 
kuris fondo veikloje vadovavo, daly
vavo, ir talkino nuo 1960 m. gruodžio 
mėnesio, t.y. fondo įsikūrimo pra
džios. Pasak Razmos, jo idėja, iškelta 
prieš 45-erius metus, įsteigti LF daug 
kam atrodė fantazija. Nepaisant to, 
fondas tapo realybe, užsitarnavo rė
mėjų pasitikėjimą ir sugebėjo užau
ginti daugiau nei 15 mln. dol. kapi
talą, iš jo lietuviškai veiklai remti 
buvo paskirta 12 mln. dol. Razma at
kreipė ypatingą dėmesį į palikimus, 
jie sudarė kelis milijonus dolerių. 

Trumpus pasveikinimo žodžius 
tarė ALT'o pirmininkas Saulius 

Kalba Finansų komiteto pirmininkas R. Griškelis, sėdi LF tarybos pirmi
ninkas A. Tamulis. Živilės Ramašauskienės nuotr. 

Kuprys, kuris palinkėjo fondui ir to
liau nešti gražius vaisius, taip kaip jis 
darė per visus šiuos 45-erius metus, 
LR garbės konsulas Michigan Saulius 
Anužis bei buvęs Lietuvos garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovass Kleiza. 
Taip pat buvo perskaityti atsiųsti 
PLB pirmininkės Reginos Narušie-
nės, Tautos fondo pirmininkės dr. 
Giedrės Kumpikaitės ir LR Seimo ir 
JAV LB atstovų komisijos pirminin
kės Dalios Puškorienės sveikinimai. 

Praėjusių 2006 metų LF suva
žiavimo protokolą perskaitė LF suva
žiavimo protokolo sekretorė Aldona 
Smulkštienė. Jį perskaičius, jam visi 
vienbalsiai pritarė. Suvažiavimą ve
dęs Vytautas Kamantas priminė fon
do nariams, jog kiekvienas narys iš
samius visų buvusių suvažiavimų 
protokolus gali pasiskaityti LF raš
tinėje. 

Po komisijų (registracijos, nomi
nacijų ir balsų skaičiavimo) sudėties 
pristatymo bei suvažiavime dyva-
vusių narių išrinkimo į balsų skai
čiavimo komisiją buvo skaitomi LF 
komitetų pranešimai. Čia pateiksime 
tik svarbiausius pranešimų punktus. 

Tarybos pranešimas 

Pranešimą skaitęs tarybos pirmi
ninkas Tamulis trumpai prisiminė 
jau 45-uosius metus pradėjusio fondo 
įsteigimo aplinkybes, daugiau dėme
sio skirdamas dabartiniams ir ateities 
fondo tikslams. Pasak jo, fondas lieka 
ištikimas pirmųjų jo įkūrėjų nus
tatytiems tikslams, tačiau tuo pačiu 
jaučia būtinybę prisitaikyti prie 
besikeičiančio laiko ir aplinkos, kuri 
yra marga ir daugialypė. Todėl. 

pirmininko įsitikinimu, fondas užsi
brėžė tikslą į LF suburti visų bangų 
ir visų kartų atstovus, besirūpi
nančius lietuviška veikla. Kaip vieną 
iš būdų tai pasiekti, Tamulis nurodė 
būtinybę plėsti fondo įgaliotinių tin
klą (jie vienas su kitu turėjo progos 
susipažinti dieną prieš, balandžio 20 
d., įvykusiame susipažinimo vakare 
PLC). 

Valdybos pranešimas 

44-ojo LF suvažiavimo dalyviai. Živilės Ramašauskienės nuotr. 

LF valdybos pirmininkas R. Astraus
kas. Živilės Ramašauskienės nuotr. 

Valdybos pirmininkas Ramūnas 
Astrauskas supažindino su valdybos 
nariais ir fondo raštinės darbuotojais 
ir pasidžiaugė, jog šiuo metu fondas 
apjungia daugiau nei 8,5 tūkst. narių. 
Savo pranešime jis taip pat didesnį 
dėmesį telkė į ateities iššūkius, saky
damas, jog fondo valdyba bando 
suprasti šiandienines nuotaikas ir 
būti praktiška. Valdybos pirmininko 
nuomone, būsima fondo veikla turi 
būti aktyvi, lanksti ir pragmatiška. 
Jis pabrėžė būtinybę ieškoti naujo 
žodyno, tradicinių ir netradicinių 
būdų, verbuojant naujus fondo na
rius. Svarbu ne tik augti, bet ir žengti 
koja kojon su moderniomis tech
nologijomis, todėl, tęsė Astrauskas, 
fondo valdyba vis dažniau pasikliau-
na kompiuteriais ir kitomis moder
niomis priemonėmis, pavyzdžiui, įna
šus galima siųsti jau internetu, perei
ta prie kompiuterizuotos buhalteri
jos. Šiuo metu kaip tik yra kuriama 
nauja narių kompiuterinė duomenų 
bazė, kuri padės tiksliau ir operaty
viau tvarkyti turimą informaciją. 
Beje, visą pranešimų medžiagą gali
ma buvo perskaityti ekrane. Tuo 
pasirūpino LF valdybos narys Tadas 
Kubilius. 

Plėtros komiteto pranešimas 

Šio komiteto pirmininkas dr. 
Robertas Vitas trumpai supažindino 
su komiteto paskirtimi, išskirdamas 
tokias veiklos sritis kaip strategijos, 
siekiant padidinti fondo narių skaičių 
bei lėšas, kūrimą bei vystymą; pa
likimų skatinimą bei planuotą auko
jimą; darbą su LF taryba ir valdyba, 
kuriant specifinius plėtros ir infor
macijos projektus. Vitas pabrėžė, jog 
ypatingas dėmesys yra ir bus skiria
mas informacijos skleidimui, pasiren
kant įvairias lietuvių visuomenės 
grupes, taip pat remiant konkrečią 
veiklą ar renginį, pavyzdžiui, švie
timą, planuotą aukojimą, Motinos 
dieną ir panašiai. Plėtros komitetas 
jau gali pasigirti įgyvendintais ir dar 
tik planuojamais įgyvendinti projek
tais: dar Sigitos Balzekienės iniciaty
va — žiniaraščio „Liepsna" leidimu, 
kuriame skelbiamos fondo naujienos, 
nariai supažindinami su nuveiktais 
darbais bei veikla; reklama Amerikos 
lietuvių televizijoje; informacinio 7 
min. DVD kūrimu; Krepšinio taurės 
pristatymu SALFASS turnyre, kuris 
šiais metais įvyks New York birželio 
mėnesį ir kitais. Plėtros komiteto 
pirmininkas priminė, jog jau yra 
surinkti pirmosios aukotojų apklau
sos duomenys. Netrukus su jais bus 
supažindinti visi fondo nariai. 

Finansų komiteto pranešimas 

Šiam komitetui pirmininkaujan
tis Rimas Griškelis supažindino su 
komiteto sudėtimi bei veikla, ypa
tingą dėmesį skirdamas prieš maž
daug 20 metų nupirktam ūkiui (140 
arų) prie New Salem, Wisconsin. 
Pirmininkas pats ten lankėsi žiemą, 
susitiko su dviem ten žemę nuomo
jančiomis ir ūkininkaujančiomis šei
momis: Rogers šeima dirba 130 a. 
žemę, o Reilly šeima likusiuose 10 a. 
laiko arklius. 2006 m. šio ūkio nuo
mos pajamos buvo 21,000 dol., mo
kesčių tais metais sumokėta 4,600 
dol. Pasak Griškelio New Salem apy
linkė auga, pamažu aplinkui statomi 
gyvenamieji namai, visai neseniai 
garsi kompanija „Abbott Labora
tories" nupirko daug žemės toje 
apylinkėje. Fondas jau susilaukė vie
no pasiūlymo minėtą ūkį parduoti. 
Apžvelgęs fondo aktyvų bei pajamų ir 
išlaidų situaciją, komiteto pirmi
ninkas apgailestavo, jog, kiekvienais 
metais besikeičiant komiteto narių 
sudėčiai, ypač šiam komitetui trūksta 

Plėtros komiteto pirmininkas dr. R. 
Vitas. Živilės Ramašauskienės nuotr. 
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tokio reikalingo tęstinumo, nes, pa
sak, Griškelio, žmonės keičiasi, bet 
investicijos pasilieka. Jis taip pat 
užsiminė apie tinkamo investicijų 
eksperto ar patarėjo trūkumą. 

Įstatų komi te to pranešimas 

Šiam komitetui pirmininkaujan
tis Saulius Kuprys, susirinkusiems 
nariams pranešęs, jog įstatai nepa
keisti, supažindino su naujomis balsų 
pervedimo ir pomirtinio pervedimo 
formomis. Pasak jo, egzistuoja du 
būdai balsavimo privilegiją perleisti 
kitam asmeniui. Pirmasis — balso 
pervedimas nariui esant gyvam. Nuo 
šiol tai bus galima padaryti formaliai, 
t.y. užpildžius tam tikrą specialią 
formą. Ją pildant reikalingas dviejų 
asmenų (parašų) paliudijimas, vėliau 
pasirašytą formą turės patvirtinti 
fondo taryba. Kuprys pabrėžė, jog tai 
padarius, balso perleidimas negali 
būti atšauktas. Norint balsą pervesti, 
nariui mirus, taip pat yra sukurta 
forma. Ją pildant nereikalaujama 
mirties pažymėjimo, reikia tik pa
teikti mirties vietą ir datą. Taip pat 
nereikia ir visų šeimos narių parašų, 
užtenka kelių. Kaip ir pirmuoju atve
ju tokią formą turi patvirtinti fondo 
taryba. Pomirtinį pervedimą galima 
atlikti dviejų metų laikotarpyje — 
trumpai naujoves pristatė įstatų ko
miteto pirmininkas Kuprys. 

Meno globos komiteto 
pranešimas 

Vietoj suvažiavime nedalyvavu
sio komiteto pirmininko Mariaus 
Kasniūno komiteto pranešimą per
skaitė dr. R. Vitas. Meno globos ko
mitetas globoja dailininkų Mstislavo 
Dobužinskio, Prano Domšaičio ir 
Viktoro Petravičiaus paliktus dailės 
meno kūrinius. Po ilgų pasitarimų su 
LF taryba, Lietuvos kultūros minis
terija buvo nuspręsta didesniąją 
dailininko M. Domšaičio darbų dalį 
pasiųti į Lietuvą. Susitarus su Lie
tuvos dailės muziejumi ir jo direkto
riumi dr. Romualdu Budriu, daili
ninko Domšaičio paveikslai buvo iš
vežti į Lietuvą. Supakavimo ir per
vežimo išlaidas padengė Lietuvos 
kultūros ministerija. Prie šio projek
to ypač daug prisidėjo Kęstutis Ječius 
ir Algirdas Saulis, paveikslus padėjo 
atrinkti Dalia Slenienė ir Marytė 
Ambrozaitienė. Paveikslai jau nu
siųsti į Klaipėdos nuolatinę Prano 
Domšaičio galeriją. Kita reprezenta
cinė dailininko paveikslų dalis buvo 

Suvažiavime dalyvavo ir sekretorės pareigas ėjo A. Šmulkštienė. šalia jos 
žurnalistas E. Šulaitis. D. Cidzikaitės 

palikta Amerikoje. Su organizacijo
mis, kurios gavo Domšaičio paveiks
lus, buvo pasirašyta sutartis, jog dai
lininko darbus galima eksponuoti 
muziejuose arba kitose viešose paro
dose. 

Pelno skirstymo komiteto 
pranešimas 
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K. Ječius ypač daug prisidėjo prie 
M. Dobužinskio paveikslų pasiunti
mo Į Lietuvą. D. Cidzikaitės nuotr. 

2006 m. pelno skirstymo komisijos 
pirmininkė R. Steponavičiūtė-Žemai-
t ienė. Živilės Ramašauskienės nuotr. 

Pelno skirstymo komiteto pir
mininkė Ramoną Steponavičiūtė-
Zemaitienė susirinkusius supažindi
no su prašymų statistika: 2006 m. 
gautas 181 prašymas iš 103 prašiu
siųjų paramai gauti 4,946,243.72 dol. 
sumai. Stipendijų prašė 103 asmenys 
451,569 dol. sumai. Iš viso 2006 m. 
buvo paskirstyta 500,000 dol.: bend
rai paramai — 380,164 dol., stipendi
joms — 119,836 dol. LF bendra para
ma pagal šalį pasiskirstė taip: JAV 
teko 73 proc. paramos, Lietuvai — 16 
proc, kitoms šalims — 11 proc. LF 
stipendijos Lietuvai buvo paskirtos 
44 proc, JAV — 31 proc, kitose šaly
se gyvenantiems studentams — 25 
proc. Įdomi pasirodė ir statistika apie 
LF paramą pagal kategorijas bei veik
los sritis. Pavyzdžiui, pagal kategori
jas praėjusiais metais daugiausiai 
pinigų buvo skirta JAV LB (26 proc), 
prašymams iš JAV ir stipendijoms (24 
proc), PLB (11 proc), žiniasklaidai 
(6 proc j , prašymams iš Lietuvos (6 
proc) bei prašymams iš kitų šalių (2 
proc). 

Ga rbės komite to p r a n e š i m a s 

Pranešimą skaitęs dr. Kazys Am
brozaitis pastebėjo, jog per visus 
šiuos 44 metus, jis nepraleido nė 
vieno fondo suvažiavimo. Pristaty

damas tiek pačios komisijos tikslus, 
jos veiklą bei sudėtį, dr. Ambrozaitis 
pajuokavo, jog LF augant ir bręstant, 
atsiranda ir tokių titulų, kaip garbės 
t i tulas. Tačiau nors šio komiteto 
funkcija fonde ir yra daugiau sim
bolinė, vis dėlto garbės komisijos na
riai įsipareigojo susitikti bent tris 
kartus per metus. Komitetas taip pat 
stebi LF veiklą, ją vertina bei stebi, 
kaip ją vertina visuomenė, o iškilus 
problemoms, pataria LF valdybai ir 
tarybai. 

Kontrolės komisijos 
pranešimas 

Pirmininkas Vytas Vaitkus su
pažindino su komisijos veikla. Vienas 
iš svarbiausių komisijos pareigų yra 
patikrinti 2006 m. fondo suvažiavime 
naudotus įgaliojimus. Patikrinus pa
aiškėjo, jog nusižengimų praėjusių 
metų suvažiavime, naudojant įgalio
jimus, nebuvo. Toliau Vaitkus pa
pasakojo apie komisijos projektus, iš 
kurių svarbiausias — tai ,,Knutte & 
Associates" kompanijos pasamdy-
mas. Minėta kompanija patikrino LF 
veiklą ir įvertino ją teigiamai, kaip 
atitinkančią JAV finansinius princi
pus. 

Rinkimai ir diskusijos 

Kandidatus į fondo tarybą ir kon
trolės komisiją pristatęs A. Saulis 
priminė, jog šiais metais į LF tarybą 
kandidatuoja 7 asmenys: Danutė 
Bindokienė, Saulius Cyvas, Marius 

Kasniūnas, Vytautas Kamantas , 
Arvydas Tamulis, Laurynas Mise
vičius ir Vytas Narutis. Kadangi į 
kontrolės komisiją kandidatavo tik 
trys komisijai reikalingi asmenys: 
Kazimieras Laukaitis, Dalia Povilai-
tienė ir Vytas Vaitkus, ir naujų kan
didatų suvažiavimo metu neatsira
dus, narių pritarimu ir sutikimu į šią 
komisiją ir buvo išrinkti tie trys kan
didatai. 

Tol, kol vyko balsų skaičiavimas, 
susirinkusieji turėjo progą klaust i 
pranešimus skaičiusių komisijų pir
mininkų. Atsakius į rūpimus klausi
mus, pranešimai vienbalsiai buvo pri
imti. Toliau suvažiavimo dalyviai 
turėjo galimybę klausti bendresnio 
pobūdžio klausimus, vyko diskusijos. 
Buvo teiraujamasi dėl administra
cijos išlaidų, studentų stipendijų, 
1998 m. įkurtos Įstatų keitimo komi
sijos, naujos įgaliojimų tvarkos, san
tykių su LB. 

Garbės komiteto pirmininkas dr. K. 
Ambrozaitis. 

Živilės Ramašauskienės nuotr. 

Po pietų buvo paskelbti balsavi
mo į fondo tarybą rezultatai. Į tarybą 
buvo išrinkti (abėcėlės tvarka): Da
nutė Bindokienė, Saulius Cyvas, Vy
tautas Kamantas, Marius Kasniūnas, 
Laurynas Misevičius ir Vytas Na
rutis. 

44-asis LF suvažiavimas buvo 
baigtas, sugiedojus Lietuvos himną. 

"3i •*"* 

LF įgaliotiniai susitiko PLC suvažiavimo išvakarėse balandžio 20 d. 
Živilės Ramašauskienės nuotr. 

Jau 45 metai, kai Lietuvių fondas, Ilinojaus valstijoje įregistruotas kaip pelno 
nesiekianti korporacija, sėkmingai telkia lėšas ir vykdo savo tikslus puoselėti, 

išlaikyti ir ugdyti lietuvių kalbą, kultūrų ir tradicijas 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitur. 
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Susitiko parlamentų vadovai 

Ukrainos ir Lietuvos parlamentų vadovai Aleksandras Morozas (k) ir Viktoras 
M u n t i a n a s . Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 25 d. (ELTA) 
— Lietuvos ir Ukrainos parlamentų 
vadovai Viktoras Muntianas ir Alek
sandras Morozas deklaruoja ketini
mus plėsti tarpparlamentinį bendra
darbiavimą. 

„Turime vilčių, kad mūsų tarpu
savio tarpparlamentinis bendradar
biavimas dvišalėje Lietuvos ir Uk
rainos bei trišalėje Lietuvos, Ukrai
nos ir Lenkijos asamblėjose galės 
vykti kur kas glausčiau ir sparčiau 
negu iki šios dienos", — spaudos kon
ferencijoje, surengtoje po susitikimo 
su Lietuvoje viešinčiu A. Morozu sa
kė V Muntianas. 

Pasak jo, pokalbio metu buvo pa
sidžiaugta, kad mūsų prekybos apim
tys labai sparčiai plečiasi, turi labai 
gerą dinamiką. V Muntianas tikisi, 
kad Lietuvos ir Ukrainos bendradar
biavimas pasitarnaus Ukrainos stra
teginiam tikslui — eurointegracijai. 

Ukrainos Aukščiausiosios Tary

bos (Rados) pirmininkas A. Morozas 
irgi akcentavo Ukrainos norą plėsti 
bendradarbiavimą su Lietuva, siekj 
pasinaudoti Lietuvos eurointegracine 
patirtimi, savivaldybių reforma. 

V Muntianas ir A. Morozas kal
bėjo ir apie Ukrainą ištikusią politinę 
krizę. Lietuvos parlamento vadovas 
sakė tikįs, kad Ukraina pati ją iš
spręs. 

„Esu įsitikinęs, kad demokrati
nės institucijos Ukrainoje yra įsi
tvirtinusios, ir jos pajėgios pačios iš
spręsti savo vidaus klausimus. 
Sprendimas įmanomas tik laikantis 
įstatymų viršenybės principo, žino
ma, reikia laikytis visiems be išimties 
Konstitucijos", — sakė V Muntianas. 

A. Morozas pažymėjo Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus pozityvų 
vaidmenį jau anksčiau padedant su
reguliuoti politinę padėtį Ukrainoje. 
Pasak jo, apie tai ketvirtadienį jis 
ketina kalbėtis su Lietuvos vadovu. 

Etiketo žinovas pažeidė statutą 
Vilnius, balandžio 25 d. (ELTA) 

— Seimo posėdžio metu Panevėžyje 
skaitęs paskaitą Seimo Žmogaus tei
sių komiteto pirmininkas Arminas 
Lydeka pažeidė Seimo statutą, nusta
tė Seimo Etikos ir procedūrų komisi
ja. 

Pasak komisijos pirmininkės Ro
mualdos Kšanienės, šis parlamenta
ras pažeidė Statutą, nes nedalyvavo 
Seimo plenariniame posėdyje ir ne
teisėtai naudojosi tarnybiniu trans
portu. 

Seimo Etikos ir procedūrų komi
sijos pirmininkės teigimu, už tai jam 

didžiausia galima bausmė yra viešu
mas. 

Seimo etikos sargai nustatė, kad 
už skaitytą paskaitą A. Lydeka atly
gio negavo. 

A. Lydeka sakė, kad yra „padaręs 
nuodėmę", nes nepasibaigus Seimo 
plenariniam posėdžiui išvažiavo ben
drauti su panevėžiečiais ir skaityti 
jiems paskaitą. 

Balandžio viduryje A. Lydeka Pa
nevėžyje skaitė paskaitą apie elgesio 
kultūrą ir etiketą. Jis yra laikomas 
vienu geriausių Lietuvoje etiketo ži
novų. 

* 26 metų 196 cm ūgio Grai
kijos krepšinio čempiono Atėnų 
. .Panathinaikos" komandos gy
nėjas Dimitris Diamantidis trenerių 
pripažintas geriausiu 2006-2007 me
tų sezone ULEB Eurolygos turnyre 
besigynusiu krepšininku, kuriam per 
finalo ketverto turnyrą Atėnuose ge
gužės 5 dieną atiteks specialus prizas 
(Best Defender Trophy). Prizo savi
ninku Graikijos krepšininkas tapo 
jau trečią sezoną iš eilės. 

* Suomijos vyrų krepšinio 
čempionu t a p o Espo „Honka" 
komanda, antradienį trečiosiose 
finalo rungtynėse 94:74 j veikusi 
sidabrą pelniusią Lahčio „Namika" 
su Augenijumi Vaškiu bei laimėjęs se

riją 3:0. Lietuvis svečiams šiose rung
tynėse pelnė 10 taškų bei po krep
šiais atkovojo 3 kamuolius. Per 28 su 
puse minutės A. Vaškys pataikė 2 tri
taškius iš 7 bei abu dvitaškius. 

* Geriausiu NBA 2006-2007 
metų sezono treneriu pripažin
tas Šamas Mitchellas. kurio va
dovaujama Toronto „Raptors" ko
manda pirmą kartą laimėjo Rytų 
konferencijos Atlanto pogrupio var
žybas. 128-ių JAV ir Kanados krep
šinio žurnalistų bei komentatorių ap
klausoje sezono laureatas surinko 
389 taškus. S. Mitchellas tapo pir
muoju treneriu per visą „Raptors" 
komandos istoriją, pelniusiu Rėdo 
Auerbacho atminimo prizą. 

Vyriausybė pritarė ekonominės 
emigracijos strategijai 

Vilnius, balandžio 25 d. (BNS) 
— Vyriausybė trečiadienio posėdyje 
pri tarė Lietuvos ekonominės emigra
cijos valdymo strategijai ir jos prie
monių planui iki 2008 metų. Eko
nominės emigracijos strategijoje nu
rodyta, kad jos mastą labiausiai lemia 
nepakankamas darbo užmokesčio ly
gis, investavimo, verslo kūrimo ir 
plėtros trikdžiai, ilgalaikis kai kurių 
asmenų grupių nedarbas, palyginti 
dar aukštas neoficialus užimtumas, 
nepakankamai lanksti švietimo siste
ma. 

Strategijos projekte numatyta 
skat in t i lietuvių vidinę migraciją, 
skatinti išvykusius grįžti į Lietuvą. 

Dar metų pradžioje Vyriausybės 
Strateginio planavimo komitete buvo 
pr i tar ta šiai strategijai, tačiau doku
mentas skirtingose ministerijose ir 
suinteresuotose institucijose jis buvo 
derinamas keletą mėnesių. 

Įgyvendinant šią strategiją pla
nuojama skirti ypač didelį dėmesį ry
šiams su išeivija palaikyti - ketinama 
nuolat atnaujinti specialų tinklalapį, 
kartą metuose leisti specialų leidinį 
apie pasikeitimus Lietuvoje, kurt i 
Lietuvos informacinius centrus už
sienyje, pritarti ir Lietuvos televizijos 
transliacijoms užsienyje. 

Taip pat nutarta, kad būtina ge
rinti visuomenės nuomonę apie emi
gravusius tautiečius. 

Ekonominiais emigrantais vadi
nami asmenys, kurie dėl geresnių 
darbo ir gyvenimo sąlygų laikinai iš
vyko svetur. Aktyvios darbo jėgos 
emigracija Lietuvoje sudaro iki 20 
proc. 

Dėl emigracijos daugiausiai pra
randama darbingo amžiaus gyvento
jų: 2005 m. oficialiai emigravę 20-29 
metų amžiaus gyventojai sudarė 37 
proc , 30-59 metų amžiaus - 39 proc. 

Už minimalų atlygi dirba 
m a ž i a u žmon ių 

Vilnius, balandžio 25 d. (BNS) 
— Minimalią algą gaunantys visą 
darbo dieną dirbantys Lietuvos gy
ventojai, palyginti su bendru visą die
ną dirbančių darbuotojų skaičiumi, 
pernai sudarė 8,5 proc. — 1,8 procen
tinio punkto mažiau nei 2005-aisiais. 

Daugiau nei 1,200 litų gaunančių 
viso etato darbuotojų šalies ūkyje per 
metus padaugėjo 10,5 proc. punkto 
iki 56,1 proc, remdamasis 2006 metų 
spalio darbo užmokesčio tyrimo re
zultatais pranešė Statistikos departa
mentas . 

Tačiau daugiau nei pusė visų visą 
darbo laiką dirbančių darbuotojų vis 
dar uždirbo mažiau už šalies darbo 
užmokesčio vidurkį, kuris pernai 
spalį siekė 1,581 — 57 proc. darbuo
tojų atlyginimas buvo iki 1,500 litų. 

Minimalią algą valstybės sekto
riuje pernai gavo 5 proc, privačiame 
— 10,7 proc. visą dieną dirbančių 
darbuotojų dalis, iki 1,500 litų — 
62,4 proc. privataus ir 48,5 proc. vals
tybės sektoriaus darbuotojų. 

Didžiausia minimalią algą gau
nančių darbuotojų dalis buvo šalies 
viešbučiuose ir restoranuose (20,4 
proc). 

Didmeninėje ir mažmeninėje 
prekyboje, variklinių transporto prie
monių ir motociklų remonto, asme
ninių ir namų ūkio reikmenų taisy
mo veikloje ši dalis buvo 13 proc, ki
toje komunalinio, socialinio ir as
meninio aptarnavimo veikloje —12,8 
proc, švietimo ir apdirbamosios ga
mybos sektoriuose — po 9,6 procen
to. 

Lietuviai neskaito užsienio spaudos 
Atke l ta iš 1 psl. 
užsisakoma gyvenimo būdo, interje
ro, madų žurnalų. Mėgstami ir ang
liški savaitraščiai ,,Newsweek", „The 
Economist". 

Pastebima ir kita tendencija — 
laikraščių ir žurnalų paklausa kiek
vienais metais mažėja, nes dauguma 
juos skaito internete arba užsisako 
tiesiai iš leidyklos. 

Vilniuje užsienietiškų laikraščių 
galima nusipirkti vos keliuose kios
kuose ir didžiausiuose prekybos cen
truose. 

Lietuvoje užsienietiškų leidinių 
rinkoje dominuoja teminiai rusų kal

ba leidžiami savaitraščiai ir žurnalai. 
Pavyzdžiui, rusiška „Burda", ,,Ot-
dochni", „Speed Info", „Liza" viršija 
3,000 egzempliorių tiražą. Anglų kal
ba leidžiamų „World of Interiors", 
„Redline", „Eile Decorations" skai
čius Lietuvoje siekia vos po 60 viene
tų per mėnesį. 

Amerikietiškos spaudos populia
rumas pastaruoju metu labai su
mažėjo, mat praktika parodė, kad ji 
vėluoja net dvi tris dienas, tad skaity
tojams tapo nebepatraukli. 

Daugelis Lietuvos namų ūkių tu
ri prieigą prie interneto, kuris atveria 
kelią į pasaulio naujienų portalus. 

Latviai gali pasitraukti iš naujos 
atominės elektrinės statybų 

Vilnius, balandžio 25 d. (ELTA) 
— Latvija gali nedalyvauti naujos 
atominės elektrinės (AE) statybos 
Lietuvoje projekte. Latviai svarsto 
planus apsirūpinti elektros energija 
akmens anglimis kūrenamoje moder
nioje elektrinėje, be to, prieš atomi
nės energetikos plėtrą yra nusiteikęs 
ir Europos Sąjungos energetikos ko
misaras latvis Andris Piebalgas. 

Apie tokius latvių ketinimus 
trečiadienį informavo Seimo Ekono
mikos komiteto pirmininkė Birutė 

Vėsaitė, kuri skaitė pranešimą minė
to komiteto, „Lietuvos pažangos" fo
rumo ir Seimo Europos informacijos 
centro surengtoje Europos savaitės 
diskusijoje apie Nacionalinės energe
tikos strategijos įgyvendinimą bei ki
tais klausimais. 

Anot jos, bus aiškiau ketvirta
dienį, kai įvyks susitikimas su latvių 
atstovais. Bet iki šiol Latvijos amba
sadorius Lietuvoje buvo labai ak
tyvus ir sakė, kad Latvija dalyvaus 
projekte. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Musulmonai mano, kad JAV 
siekia juos susilpninti 

Musulmonė moteris. 

Niujorkas, balandžio 25 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Daugiau kaip 70 
proc. egiptiečių, pakistaniečių, indo
neziečių ir marokiečių mano, kad 
Jungtinės Valstijos siekia susilpninti 
ir suskaldyti islamiškąją pasaulio da
lį, parodė apklausa, kurią atliko 
,, WorldPublicOpinion. org". 

Per tyrimą taip pat paaiškėjo, 
kad daugiau kaip 40 proc. apklaus
tųjų yra įsitikinę, kad islamiškojo pa
saulio suskaldymas ir susilpninimas 
yra pagrindinis JAV kovos su teroriz
mu tikslas, ir tik 12 proc. manė, kad 
Vašingtonas siekia apsaugoti JAV 
nuo puolimo. 

„Jei JAV vadovai šį konfliktą va
dina karu su terorizmu, islamo pa
saulis tai aiškiai supranta kaip JAV 
karą prieš islamą", — pranešime tei
gė Vašingtone įsikūrusios organizaci
jos tinklalapio ,,WorldPublicOpi-
nion.org" redaktorius Stevenas Kul
ias. 

Apklausa taip pat parodė, kad 
maždaug 30 proc. apklaustųjų pri
taria atakoms prieš JAV pajėgas Ira
ke, Afganistane ir Persijos įlankoje. 

Tačiau 60 proc. apklaustų musul
monų taip pat teigė, kad savižudžių 
sprogdintojų išpuoliai yra nepateisi
nami, o 67 proc. sakė, kad islamas 
draudžia smurto aktus prieš taikius 
gyventojus. 

„Požiūris į 'ai Qaeda' sudėtingas. 
Vidutiniškai tik trys apklaustieji iš 
dešimties Osamą bin Ladeną vertina 
teigiamai. Daugelio apklaustųjų nuo
monė apie O. bin Ladeną ir jo sekėjus 

Rusijoje palaidotas B. Jelcinas 
Atkelta iš 1 psl. 
neatšaukti naujo operos „Borisas Go-
dunovas" pastatymo premjeros, kuri 
buvo paskelbta prieš kelis mėnesius 
iki B. Jelcino mirties. 

„Tai pats geriausias būdas paro
dyti pagarbą ir padėkoti žymiam poli
tikui, koks, be abejo, buvo ir liks Bo
risas Jelcinas", — sakė Didžiojo teat
ro direktorius Anatolijus Iksanovas. 

„Premjera Didžiajame teatre iš 
tikrųjų simbolinė. Iš tikrųjų, dviejų 
Borisų — Godunovo ir Jelcino liki
muose — yra labai daug istorinių pa
ralelių. Ir svarbiausia yra tai, kad 
abiem bendravardžiams teko vado
vauti Rusijai sunkiausiais šaliai lai-

buvo nevienoda, o dar daug nenorėjo 
atsakyti į šį klausimą", — skelbia 
,, WorldPublicOpinion. org". 

Daugiau kaip 50 proc. apklaus
tųjų mano, kad vienas iš „ai Qaeda" 
tikslų yra kiekvienoje musulmoniško
je šalyje įvesti šariato teisę. Tokiam 
tikslui pritarė daugiau kaip 70 proc. 
apklaustųjų. 

Daugiau kaip pusė apklaustų 
musulmonų taip pat manė, kad eks
tremistinė grupuotė ,,al Qaeda" sie
kia priversti JAV likviduoti savo ka
rines bazes ir išvesti savo pajėgas iš 
visų islamiškų šalių. 63 proc. ap
klaustųjų taip pat teigė, kad tai yra 
būtina. 

I klausimą apie 2001 metų rug
sėjo 11-osios atakas prieš JAV ap
klaustieji išreiškė abejones tuo, kad 
jas surengė „ai Qaeda". 20 proc. ma
nė, kad už šiuos išpuolius atsakinga 
pati JAV vyriausybė. 

„Kas atsakingas už atakas Niu
jorke ir Vašingtone, nėra vieningos 
nuomonės. Dažniausias atsakymas 
yra 'aš nežinau'", — rašo ,,World-
PublicOpinion.org". 

Daugiau kaip pusė apklaustųjų 
buvo įsitikinę, kad JAV Artimuosiuo
se Rytuose mėgina skleisti krikščio
nybę. Maždaug 60 proc. nurodė, kad 
vienas iš Vašingtono tikslų yra ener
gijos išteklių Artimuosiuose Rytuose 
kontrolė. 

Apklausa buvo vykdoma nuo 
gruodžio iki vasario. Kiekvienoje ša
lyje buvo apklausta nuo 1,000 iki 
1,200 gyventojų. 

kais", — sako A. Iksanovas. 
Tuo tarpu Rusijos Dūmoje tre

čiadienį kilo skandalas - Komunistų 
partijos deputatai atsisakė pagerbti 
staiga mirusio buvusio šalies prezi
dento B. Jelcino atminimą. 

Nacionalinę gedulo dieną pradė
damas plenarinį posėdį pirmasis vi
cepirmininkas Olegas Morozovas pa
skelbė tylos minutę. 

Komunistų partijos frakcijos ats
tovai atsisakė atsistoti iš savo vietų ir 
atiduoti paskutinę pagarbą B. Jelci
nui. 

Į tai reaguodamas Vladimiras Ži-
rinovskis pasiūlė komunistams atsi
sakyti Dūmos mandatų. 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Prancūzijos dešiniųjų kandida

tas Nicolas Sarkozy prieš gegužės 6-
ąją įvyksiantį antrąjį prezidento rin
kimų ratą lenkia socialistų kandidatę 
Segolene Royal, bet atotrūkis tarp jų 
sumažėjo. Antradienį paskelbti 
„TNS Sofres" apklausos rezultatai 
rodo, kad N. Sarkozy remia 51 proc. 
savo nuomonę pareiškusių prancūzų, 
o S. Royal — 49 procentai. Tūks
tančio žmonių apklausa buvo atlikta 
balandžio 23-24 dienomis. Maždaug 
20 proc. apklaustųjų nesakė, už ką 
ketina balsuoti. 

ROMA 
Italijos vyriausybė 2006 metais iš 

mafijos konfiskavo 2 mlrd. eurų (2,7 
mlrd. JAV dolerių) vertės nekilnoja
mąjį turtą. Didžioji dalis turto — že
mės sklypų, butų, vilų, įmonių pasta
tų, viešbučių ir parduotuvių — buvo 
konfiskuota iš trijų didžiųjų Italijos 
mafijos tinklų — Sicilijos „Cosa 
Nostra", Kalabrijos „N'Drangheta" 
ir Neapolio „Camorra", pareiškė vi
daus reikalų viceministras Marco 
Minnitis. 

VARŠUVA 
Buvusi Lenkijos statybos minis

t rė Barbara Blida nebuvo pašauta — 
ji nusišovė, patikslinama lenkų inter-
neto svetainėje ,,dziennik.pl". Tre
čiadienį 6 vai. ryto į jos butą Semia-
novicuose Silezijoje pasibeldė Vidaus 
saugumo agentūros (VSA) darbuoto
jai, kurie turėjo leidimą atlikti kratą. 
Įtariama, kad B. Blida dalyvavo vie
nos anglimi prekiaujančios nusikal
tėlių gaujos veikloje. VSA darbuoto
jams pradėjus tikrinti kambarį po 
kambario, buvusi ministrė staiga pa
prašė leidimo nueiti į vonią. Moteris 
tikriausiai ten laikė ginklą, iš kurio ir 
šovė sau į krūtinę. 

JAV 

VAŠINGTONAS 
JAV kariuomenė trečiadienį pra

nešė nukovusi aukšto rango ,,al 

Qaeda" Irake veikėją, kurį ji kaltino 
vadovavus kuopelei, siuntusiai į už
minuotų automobilių misijas net 12 
metų vaikus. JAV pajėgos Muham-
medą Abdullah Abbasą al-Issawi, va
dintą „ai Qaeda" padalinio Irake sau
gumo emyru vakarinei Anbaro pro
vincijai, nukovė praėjusį penktadienį 
per susišaudymą su maištininkais. 
JAV kariuomenės pranešime teigia
ma, kad M. A. A. al-Issawi, dar žino
mas kaip Abu Abd al-Sattaras, buvo 
susijęs su pastarojo meto tendencija 
išpuoliams naudoti autocisternas su 
nuodingomis chloro dujomis. 

Prieš karą Irake pasisakęs JAV 
įstatymų leidėjas demokratas antra
dienį ėmėsi žingsnių inicijuoti vi
ceprezidento Dicko Cheney apkaltos 
procesą, tačiau netgi jo partijos na
riai šias pastangas laiko bergždžio
mis. Ohajo (Ohio) valstijai atstovau
jantis Atstovų Rūmų narys Dennisas 
Kucinichas demokratų kontroliuoja
mame Kongrese pristatė tris apkal
tos straipsnius, kaltindamas D. Che
ney, kad jis suklaidino šalį prieš 2003 
metų invaziją į Iraką, o dabar be 
priežasties grasina Iranui. 

MEKSIKA 

MEKSIKAS 
Meksikos sostinė antradienį le

galizavo abortus — nepaisydama 
Bažnyčios, bet pradžiugindama femi
nizmo sekėjus šioje antrojoje pagal 
dydį katalikiškoje pasaulio valstybė
je. 46 Meksiko tarybos nariai balsavo 
už kairiųjų parengtą įstatymo projek
tą, kuriuo moterims leidžiama atlikti 
abortą pirmaisiais trimis nėštumo 
mėnesiais, o 19 narių jam nepritarė. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGDADAS 
Irakas modifikavo JAV kariškių 

planą aukšta betono siena aptverti 
sunitų rajoną sostinėje Bagdade ir 
vietoje jos naudoja spygliuotą vielą 
bei žemesnius betono barjerus. Sis 
prieštaringai vertinamas planas buvo 
pakeistas premjerui Nuri ai Maliki 
įsakius sustabdyti 5 km ilgio sienos 
aplink Azamiją. Gyventojai skundėsi, 
kad ši iki 3,5 m aukščio siena atskirs 
juos nuo kitų bendruomenių ir padi
dins tarpkonfesinę įtampą. 

1-800-775-SEND 
www.atiant*cexpresscorpxom 

Ocea. 
Kroviniu gabenimas 
laivj t visas oasauiio saits. 

Krovniu gabenimas 
iektuvj i visas pasaulio šalis. 

• 

Mr Frelgtfi 
Automobiliu pirkimas be 
siuntimas i visas pasaulio sabs 

Kroviniu pervedimas 
visoje Amenkoie. \ \ 

Smatt Packaaes Truekfog-
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje oei UKra ~oe 

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

http://nion.org
http://PublicOpinion.org
http://dziennik.pl
http://www.atiant*cexpresscorpxom
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Laisvalaikio skaitiniai 

VYTAUTO P BLOŽES PAPILDYMAI 
Vytautas P. Bložė. „Papildy

mai", Vilnius, „Vaga", 2006. - 109 p . 

Yv t autas Bložė 
p o p H O y m a i 

»MI,lH»lll"l 

Pirmoji V E Bložės poezijos kny
ga „Septyni šienpjoviai" išleista 1961 
m. Vėliau pasirodė 15 eilėraščių i r 
poemų rinkinių. 

„Papildymai" - aštuoniolikta po
eto knyga, į kurią sudėti kūriniai ra
šyti 2001-2002 metais, slaugant sun
kiai sergančią žmoną poetę Nijolę 
Miliauskaitę. 

Pasak literatūrologo M. Šidlaus
ko, papildymai vyksta nuolat. Kiek
vienas naujas poeto eilėraštis papildo 
jau anksčiau jo sukurtą poetinę vi
satą, kiekviena knyga papildo kitų 
poeto knygų temas. Kiekvienas gy
venimas papildo esamus gyvenimus, 
esamą gyvybę. Ir turbūt dar labiau 
kiekviena mirtis papildo didesnę, 
amžinesnę visumą. Kitaip tariant, vi
si esame didžiulės visumos dalis, visi 
esame susiję. " 

Šios knygos centras - Budos, 
kitaip tariant, Sidhartos Gautamos, 
istorijos ir jų interpretacijos. Eilė
raščiais keliaujama jo keliu, stabte
lint ties svarbiausiais įvykiais, žo
džiais. Tačiau pasakojimai — saviti, 
suasmeninti, universaliai bylojantys 
apie žmogaus kelionę į save ir per 
pasaulį. 

„Papildymais" Vytautas P Bložė 
lyg tęsia poetinį pasakojimą po knygų 
„Tuštuma", „Prieš išskrendant man 
ir tau". 

Vytautas P Bložė, poetas, vertė
jas, gimė 1930 m. Baisogaloje, Radvi
liškio rajone. Mokėsi Kėdainių, Šedu
vos gimnazijose. Išvežus tėvus į Si
birą, nutraukė mokslus, dirbo mon
teriu, buhalteriu. Vilniaus pedago
giniame institute studijavo rusų fi
lologiją. Vėliau Grožinės literatūros 
leidykloje dirbo redaktoriumi. 

Sovietmečiu persekiotas, 77-erių 
metų Vytautas P Bložė vis dar ne
nustygsta vietoje, spinduliuoja opti
mizmu ir kūrybine energija. Jotvin
gių premijos (1986 m.), Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos (1991 m.), 
Poezijos pavasario (1997 m.) laure
a tas siekia kaitos kūryboje, yra 
sukūręs naujo tipo poetinį kalbėjimą, 
kurio įtakos neišvengia dažnas šian
dieninis jaunosios kartos lietuvių 
poetai. 

Pagal Bernardinai. lt 

Jeigu susidomėjote šia knyga, kreipkitės į „Draugo" knygynėlį 
tel.: 773-585-9500 ir mes pasistengsime Jums šiq knygg užsakyti iš Lietuvos. 

I 
tik vėjas 
aktų Įgaliotinis 
varpinės bokšte 

tik raminantis 
varnų kranksėjimas 
švintant 

tik pasivaikščiojimas 
po snūduriuojančias 
apylinkes 

radau tik tuščią 
lizdeli krūmelyje 

Bložė, Vytautas R „Tuštuma'' 
Vi lnius, „Vor io burnos", 2 0 0 1 . 

Vytautas R Bložė 
Džojos Barysaitės nuotr. 

KOPĖTĖLĖS 

ištisai tamsios dienos, naktys dar tamsesnės 
iietus prausia stulpus ir pakeles 
kauius ir sąnarius, prailgina: sausgėlą, nesibaigianti 
rytmetį, kovarnių klegesį 

be skėčio grjžau iš pirmadienio i sekmadieni, iš 
užtrukusio laiko, j gatvele, kur 
seniai nugriauta mokykla, kur 4ar vaikas 
mokiausi paukščių kalbos 
medžių viršūnėse klegančių, kurių 
klausiau, iŠ kurių mokiausi 
ilgųjų ir trumpųjų 
balsių ir priebalsių 

Bložė, Vytautas R „Visai ne apie t o l " 
Vilnius, „ V a g a M 9 9 8 . 

Šioji šventa vieta priklauso gruzinams, gyve
nantiems prie Juodosios jūros; kai kas juos 

vadina pitigoriečiais (pieczyhorienses). Tas iš 
istorijos nežinoma, todėl praleidžiu. Čia teikiami 
visuotiniai atlaidai. Sienoje kabo senovinio darbo 
vilnonis kilimas, kuriame jaustas Nukryžiuotojo 
paveikslas. Už Kryžių iškilusi bažnyčios siena. 
Anapus yra kita abisinų koplyčia. Ta vieta prime
na, kaip Abraomas aukojo sūnų Izaoką. Vieta, kur 
Izaokas buvo atsiklaupęs, išklota įvairių spalvų 
marmuru, jos ilgis ir plotis pusantros uolekties. Ji 
nepriklauso prie šventenybių, tad procesija jos 
nelanko. Teikia septynerių metų ir septynių ketu-
riasdešimtinių atlaidus. Mes tik po trijų dienų ją 
aplankėme. Tenai nuolat gyvena abisinai. Trejus 
metus išgyvena vieni, paskui pasikeičia, prie šv. 
Karsto atvyksta kiti. Taip būna, kai nekariauja su 
turkais, tik tas retai tepasitaiko. 

Nulipę nuo Kalvarijos kalno, eina prie Patepi
mo akmens, gulinčio prieš didžiąsias, į bažnyčią 
vedančias, duris. Aiškino, kad Juozapas ir Niko
demas, nuėmę nuo kryžiaus Viešpaties Kristaus 
kūną, padėję ji ant to akmens ir patepę kvepalais. 
Akmuo keturių uolekčių ilgio, pusantros uolekties 
pločio. Ta vieta priklauso katalikams; teikiami vi
suotiniai atlaidai. 

Iš čia pagaliau einama prie šv. Karsto kop
lyčios. Procesija tris kartus apeina aplinkui, o atė
jusi prie angos, suklaupia. Dėl ankštumo visi kartu 
negali įeiti į vidų, todėl pirmas eina vienuolis kuni
gas, kuris sako pamokslą. Paskui ji pro visai žemą 
angą iš eilės po vieną į šventąj Karstą jeina piligri
mai. Viduje, dešinėje pusėje, yra pusantros uolek
ties aukščio vietą, tarsi suolas: čia buvo padėtas 
švenčiausiasis Kristaus Kūnas. Šia vieta rūpinasi 
katalikai, čia gaunami visuotiniai atlaidai. Šv. 
Karsto priekyje yra apvali koplytėlė, kurioje guli 
žemesnis akmuo. Ant jo sėdėjęs angelas, kai pra
nešęs moterims apie garbingą Kristaus Prisikė
limą. Už Viešpaties Karsto yra maža koptų ar 
chaldėjų koplytėlė, be šventenybių. 

Pasibaigus šv. Karste pamaldoms, nužemintai 
išbučiavusi šią šventąją vietą, procesija eina toliau 
prie Apsireiškimo koplyčios. Praeina pro du apva
lius akmenis po pusantros uolekties skersmens, 

NE | JERUZALĘ 
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esančius vienas nuo kito per šešias uolektis. Ant 
vieno iš jų, kuris arčiau Karsto, stovėjo Kristus. 
Ant kito stovėjo Marija Magdalietė, kalbėdama su 
Kristumi, kai palaikė jį sodininku. Netoli yra Pa
aukojimo altorius, priklausąs katalikams; teikia 
septynerių metų ir septynių keturiasdešimtinių 
atlaidus. 

Iš čia, jau pasibaigus procesijai, grįžtama prie 
Apsireiškimo koplyčios, kurioje broliai pagieda 
kompletą. Piligrimai atsidėję meldžiasi, atlieka 
šventą išpažintį, rengiasi rytdieną priimti šven
čiausiąjį Sakramentą. 

Tą naktį piligrimai praleido kiekvienas mels
damasis atskirai, kaip kuriam Dievas įkvėpė. 

Tačiau, jeigu kurį miegas labai apima, gali kurioj 
nors koplytėlėj ar prie Viešpaties Karsto, ar 
Kalvarijos kalne, ar kitur kur truputį pailsėti. Ilgai 
tas negali tęstis, nes prieš vidurnaktį kiekviena 
konfesija jai priskirtoje koplytėlėje pagal savo 
apeigas laiko pamaldas. Katalikai Apsireiškimo 
koplyčioje atgieda rytines maldas. Po jų kiekvienas 
kunigas atlaiko savo privačias Mišias. Ankstyvą
sias Mišias piligrimai dažniausiai išklauso prie 
Viešpaties Karsto. Tenai ir mes išklausėme. Po jų 
kiekvienas eina kur kam maloniau. Tose švento
siose vietose taip pat laiko pamaldas už mirusius 
tėvus ir artimuosius. Kiti prašo kunigą, kad jiems 
esant atlaikytų pamaldas už mirusius Kalvarijos 
kalne arba kurioje kitoje vietoje, kaip kam Vieš
pats įkvėpė. 

Atėjus laikui pradėti laikyti sumą, — ją tada 
laikė tėvas vikaras, — kunigai iškilmingai, kaip 
didelėje šventėje, apsirengę, ateina prie Viešpaties 
Karsto. Prie altoriaus celebruoti prieina vienas 
kunigas, kiti, kurie per Mišias gieda, pasilieka baž

nyčioje, nes išorinė šv. Karsto koplytėlė ne tokia 
talpi. Joje tiktai piligrimai suklaupę pro mažą apat
inę angą žiūri į šv. Karstą ir, klausydami Mišių, 
kalba savo maldas. Taip ir mes padarėme, ten pat 
ir švenčiausiąjį Sakramentą priėmėme. Kunigas 
visai toje pat vietoje, kur gulėjo Kristaus Kūnas (ta 
vieta panaši į uoloje iškaltą suolą), patogiai stovė
damas, pamini Dieviškąsias Paslaptis. Mat ta vieta 
per pusantros uolekties aukščiau nuo žemės, jos 
plotis, kokio Kristaus Kūnui reikėjo, vienos uolek
ties. Prie sienos yra išpieštas labai senas paveiks
las, kuris vaizduoja prisikeliantį Kristų t a rp dviejų 
klūpančių angelų. 

Po Mišių Apsireiškimo koplyčioje vienuoliai 
giedojo valandas (horas canonicas), mes to

liau kalbėjome savo maldas. Paskui, laukdami, kol 
turkai atrakins bažnyčią, apžiūrinėjome kitas vie
tas, tarp jų Juozapo iš Arimatėjos šeimos kapus. Ta 
vieta priklauso sirams arba jakobitams, į šventeny
bių skaičių neįeina. Šie kapai yra už šv. Karsto, po 
viršutinio bažnyčios portiku. Susisiekdami su jo 
siena, palieka pakankamai vietos procesijai praeiti. 

Taip pat matėme karaliaus Balduino ir jo bro
lio Gotfrydo Bujoniečio kapus. Jie 1098 metais, 
trisdešimt devintą dieną nuo apgulimo pradžios, iš 
netikėlių rankų atėmė šv. Žemę ir patį Jeruzalės 
miestą paėmė j savo valdžią. Kiti mano, kad tas 
įvyko 1099 metais liepos 25 dieną. 

Yra ir kiti penki ar šeši tokios pat formos vie
nodai pastatyti kapai, kurių įrašus dėl senumo 
sunku įskaityti. Priklauso graikams, į šventenybių 
skaičių neįeina. 

Koplytėlė su trimis paminklais yra po pačiu 
Kalvarijos kalnu, kiti, nors netoli, jau yra bažnyčio
je. Apačioje labai gerai matyti, kaip plačiai per
skilusi uola tarp Kristaus ir kairiojo piktadario 
kryžių. Graikai tenai uždega lempelę, bet nuolatos 
nedegina. Antkapio įrašą tik vieną aiškiai tega
lima perskaityti. 

Tėvas Steponas Ragūzietis rašo, kad kiti kapai 
esą karalių žmonų ir vaikų, o Adrichomas — kad 
šešių Šventąją Žemę valdžiusių karalių. Atrodo, tas 
panašiau į tiesą. Neįtikėtina, kad anie karaliai į 
tokį tolimą ir pavojingą kelią būtų vežęsi žmonas ir 
vaikus. Bus daug iau . 

http://Bernardinai.lt


DRAUGAS, 2007 m. balandžio 26 d., ketvirtadienis 

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio 
kanonizacijos procesas 

Birželio 28 dieną sukaks 20 metų 
nuo Palaimintojo arkiv. Jurgio Ma
tulaičio beatifikacijos — paskelbimo 
Palaimintuoju. Beatifikacijos proce
sas, pradėtas 1953 metais, truko dau
giau nei trisdešimt metų ir buvo sėk
mingai baigtas 1987 m. Šventajam 
Tėvui patvirtinus arkivyskupo Jurgio 
užtarimu patirtą stebuklą. Si beati
fikacija buvo didžiulė Dievo dovana 
Lietuvai minint 600 metų Krikšto 
jubiliejų. Tačiau tai tik pirmasis 
žingsnis kanonizacijos — šventumo 
garbės link. Nėra abejonės, kad ar
kivyskupas Jurgis vertas šios garbės 
ir vieną dieną tikrai jos susilauks. Tą 
byloja jau vien padėkos už patirtas 
per jo užtarimą malones, kurių nuo 
1953 metų iki 1987 m. „Beatifikacijos 
proceso" žiniose buvo paskelbta be
maž tūkstantis. Kad Bažnyčia pa
skelbtų jį šventuoju, reikia ir žmo
giškų pastangų. Šie jubiliejiniai me
tai, kai minėjome Pal. Jurgio mirties 
80-ąsias metines, ypač svarbūs sie
kiant pagyvinti kanonizacijos pro
cesą. 
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Palaimintasis 

arkiv. Jurgis Matulaitis. 

2007 m. vasario 7-9 d. Marijonų 
vienuolijos generaliniuose namuose 
Romoje vyko Marijonų vienuolijos 
generalinio postuliatoriaus ir jo pa
galbininkų — vicepostulatorių susi
tikimas. Lietuvai jame atstovavo vi-
cepostulatorius kun. Vytautas Bri-
lius, MIC, bei — pirmą kartą istorijo

je — Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vargdienių seserų vie
nuolijos vyr. vadovės s. Ignės Mari-
jošiūtės (kurią generalinis postulato-
rius kun. Wojciechas Skora vicepos-
tulatore paskyrė 2006 m. gruodžio 13 
d. dekretu) atstovė. 

Generalinio postulatoriaus už
duotis — rūpintis iškilių Marijonų 
vienuolijos sūnų šventumo pripaži
nimu Bažnyčioje. Tačiau šiame po
sėdyje ypač daug dėmesio buvo skirta 
būtent Palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio kanonizacijos pro
ceso klausimams. 

Susitikimo metu vicepostulato-
riai dalijosi patirtimi apie Pal. Jurgio 
Matulaičio ir kitų Marijonų palai
mintųjų bei Dievo tarnų šventumo 
garso sklaidą, numatė bendras už
duotis ateičiai bei aptarė konkretaus 
jų įgyvendino kiekviename krašte 
ypatumus. 

Posėdžio pabaigoje generalinis 
postulatorius suformulavo keletą 
nurodymų ir išvadų, tarp kurių ypač 
svarbus šis: skirti kuo daugiau dėme
sio renkant ir platinant liudijimus 
apie malones, patirtas per Palai
mintojo Jurgio užtarimą. 

Esame tikri, kad ir mūsų tėvynė
je daugybė žmonių šaukėsi ir šaukiasi 
Palaimintojo Jurgio užtarimo ir 
patiria malonių. Prisidėdami prie 
generalinio postulatoriaus raginimo, 
abu vicepostulatoriai Lietuvoje — 
sesuo Igne ir kunigas Vytautas — 
nuoširdžiai prašo pranešti apie pa
tirtą malonę Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių se
serims (Sv. Kryžiaus namai, Dau
kanto a. 1, LT — 01122, Vilnius tel. 
85 260 9347) arba tėvams marijo
nams (Laisvės ai. 101a, LT — 44291, 
Kaunas, tel. 837 229965). Liudijimai 
apie patirtas malones ir padėkos už 
jas yra svarbūs kanonizacijos bylai, 
nes jie ženklina ir išreiškia visų mūsų 
meilę Palaimintajam ir mūsų pa
sitikėjimą jo užtarimu. Maža to, tik 
melsdamiesi ir tikėdami galime su
laukti ir oficialiai patvirtinto stebuk
lo, kuiio reikia, kad Palaimintasis 
Jurgis būtų paskelbtas šventuoju. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 
atsiliepsite. 

S. Igne Mari još iūtė , MVS 
Kun. Vytautas Bri l ius, MIC 
XXI amžius, nr. 25, 2007.03.30 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ 

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 

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

S O O - 7 4 1 - 8 7 9 8 

EXPERIENCED LADY FOR LIVE CARE 
iri VVisconsin, mušt have reference, 
work permit, speak English, $120 
per day. Other positions available. 

Call 262 657-8467 

PASLAUGOS 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

RESIDENTIAL 
RROKf-RAGt 

V I D A M . {=} 
SAKEVICIUS 

R e a l E s t a t e C o n s u l t a n t 

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

708-889-2148 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9S00 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane, 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

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

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

Stuburo Ir skausmo ligos y Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
Ttm DAilAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

E lg in : 847 -289 -8822 
M c H e n r y : 815 -363-9595 

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

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TIL. 773-585-9500 

Daugiau kaip 11,000 metusiųjų 
kunigystę sugrįžo 

Per paskutiniuosius tr is dešimt
mečius daugiau kaip 11 tūkstančių 
metusiųjų kunigystę sugrįžo tęsti 
kunigo tarnystę, rašoma paskuti
niame jėzuitų žurnale „La Civilta" 
Cattolica". 

Antrame balandžio mėnesio žur
nalo numeryje jo direktorius tėvas 
jėzuitas Gianpaolo Salvini, remdama
sis Vatikano duomenimis, teigia, kad 
nuo 1964 iki 2004 metų kunigystę 
paliko 69,063 kunigai. Tuo tarpu nuo 
1970 iki 2004 metų net 11,213 grįžo 
tęsti pastoracinį darbą. 

Jėzuitas Gianpaolo Salvini tarp 

kunigystės palikimo priežasčių mini 
ne tik jausmų nestabilumą, bet ta ip 
pat ir tikėjimo krizes, nesutar imus su 
vyresniaisiais, depresiją bei t am tik
ras charakterio savybes. 

Nuo 2000 iki 2004 m. vidutiniš
kai 0,26 proc. visų kunigų paliko ku
nigystę, taigi iš viso 5,385 kunigai. 
Kita vertus, kiekvienais metais iš 
1,076 kunigų, kurie paliko kunigystę, 
74 kunigai sugrįžo tęsti pastoracinį 
darbą, prieš tai gavę at i t inkamus lei
dimus. 

Pagal V a t i k a n o r a d i j ą 

Nemokamai platinama Evangelijų knyga 
Balandžio mėn. geradarių dėka 

buvo atspausdinta 100 tūkst. egzem
pliorių Evangelijų knygų. Tai 280 
puslapių, patogaus formato leidinys, 
kuriame yra keturios Evangelijos -
svarbiausia Naujojo Testamento da
lis. Pagal su rėmėjais pasirašytą pa
ramos sutartį Lietuvos Vyskupų 
Konferencija įsipareigojo šią knygą 
platinti nemokamai ir siekti, kad pir
miausia ją gautų Šventojo Rašto dar 
neskaitę ar menkai su juo susipažinę 
žmonės. Šios knygos bus dovanoja
mos sakramentų ar kitų patarna
vimų iš Bažnyčios prašantiems žmo
nėms, šeimoms, rengiančioms savo 
vaikus pirmiesiems sakramentams, 
taip pat platinamos švietimo, gydy

mo, globos ir rūpybos, įkalinimo 
įstaigose. 

Visas Evangelijų knygų t i ražas 
paskirstytas Lietuvos vyskupijoms 
pagal tikinčiųjų skaičių. Parapijos 
turės pasirūpinti, kad knygos pasiek
tų minėtas įstaigas. Dalis tiražo skir
ta Kariuomenės ordinariatui. 

Nemokamai plat inamos Evan
gelijos turėtų paskatinti didesnį su
sidomėjimą Šventuoju Raštu. Tam 
tikslui leidinyje įdėti skirtukai, infor
muojantys apie neseniai pasirodžiusį 
Naujojo Testamento leidimą su prel. 
A. Rubšio komentarais. 

L i e t u v o s V y s k u p ų 
Konferenc i jos s e k r e t o r i a t o in fo . 

oMacfrtoba 
NAUJAS M E N I U : 

pietūs nuo $4.95, 
bistro meniu, 

vakarienė nuo $9.95, 
„Magnolia" cepelinai tik $4.95. 

Pr i imami užsakymai išsinešimui, banketams, 
vestuvėms, gimtadieniams, biznio progoms 
ir k i ta . Ruošiami la ido tuv ių p ietūs. 

123 Market St., 
Willov/ Springs, IL 60480 

Tel. 708-437-0761 

, Su šiuo kuponu taurė % 

vyno nemokamai i 
i 
i 

• _ — — JL 

I 

, 2007 m. 
. gegužės mėn 
k _ . . _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 

DARBO LAIKAS: 
V ! ! - 1 1 v a l . r . - 9va l . v . 

I — nedirba 
II-1V —11 val.r. - 9 val.v. 

V- VI - 11 val.r. - 10 val.v. 

http://www.illinoispain.com
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JAUNŲJŲ MENININKŲ LABDAROS KONCERTAS 
LAIMA APANAV1ČIENĖ 

Vaikų globos būrelis „Saulutė" 
žinomas savo gražiais renginiais. Į 
būrelio organizuojamus koncertus 
susirenka nemažas būrys žiūrovų ne 
vien todėl, kad juos organizuoja 
„Saulutė". Žiūrovai žino, kad atėję į 
renginį, jie tikrai nenusivils — „Sau
lutė" visada pasikviečia aukšto me
ninio lygio atlikėjus. 

Manau, netruks meno mylėtojų 
ir balandžio 29 d. organizuojamame 
labdaros koncerte. S j kartą labdaros 
koncertui „Saulutė" pakvietė du jau
nus talentingus muzikus — tenorą 
Edmundą Seilių ir pianistą Edviną 
Minkštimą. Abu jau žinomi meno 
mylėtojams, besidomintiems lietuvių 
meniniais pasiekimais, tačiau Čika
gos publikai kartu jie koncertuos pir
mą kartą. 

Operos mėgėjai, kurie ne per se
niausiai (kovo 28, 30, balandžio 1, 5 
ar 7 dieną) lankėsi „Harris Theater 
in Millennium Park", galėjo pasiklau
syti jaunojo lietuvių dainininko E. 
Seiliaus debiuto Claudio Monteverdi 
operoje „The Return of Ulysses", kur 

jis atliko nedidelį Eurimaco vaidme
nį. Gimęs ir augęs Lietuvoje, čia bai
gęs muzikos akademijos dainavimo 
klasę, E. Seilius atvyko į JAV, kur to
liau tęsia mokslus. Šiuo metu jis ne 
tik mokosi JAV, bet dažnai lankosi ir 
Lietuvoje, kur dainuoja ir Lietuvos 
nacionaliniame operos ir baleto teat
re bei Kauno muzikiniame teatre. 
Kalbantis su Edmundu negali atsis
tebėti, kaip šis daininkas visur suspė
ja. Mokslai, operų spektakliai, įvai
riausi koncertai, ta rp jų ir lietuvių 

Tenoras Edmundas Seilius 

Pianistas Edvinas Minkštimas 
bendruomenei. 

Ne mažiau užsiėmęs ir pianistas 
Edvinas Minkštimas. Sis daugybės 
tarptautinių konkursų laureatas, sa
vo koncertinę karjerą pradėjęs 1995 
m. (būdamas tik keturiolikos metų), 
šiuo metu tobulinasi prestižinėje 
Julliard mokykloje (New York). Jis 
koncertavo Rusijoje, Baltarusijoje, 
Lenkijoje, Čekijoje, Danijoje, Prancū
zijoje, Vengrijoje, Kanadoje bei JAV 

E. Minkštimas taipogi yra kom

pozitorius, kuriantis fortepijoninę, 
kamerinę bei simfoninę muziką. Jis 
ne kartą yra atlikęs savo kūrinius 
Lietuvoje bei užsienyje. 

Smagu, kad šie talentingi jaunieji 
Lietuvos menininkai randa laiko 
koncertuoti ir čia gyvenantiems lietu
viams. Kartu jie yra paruošę gražią 
programą. Su ja pasirodė Boston lie
tuviams Vasario 16-osios proga. 

Esu įsitikinusi, kad pirmasis jų 
bendras pasirodymas Čikagoje nenu
vils muzikos mylėtojų. Koncerte skam
bės Vincenzo Bellini, Balio Dvario
no, Juozas Gruodis, Miko Petrausko, 
Giuseppe Verdi, Franz Lehar, Johan 
Strauss kūriniai, kuriuos atliks Ed
mundas Seilius. Jam akompanuos E. 
Minkštimas. Edvinas taip pat solo 
atliks Charles Alkan „Le Festin 
d'Esope". 

„Saulutė" kviečia visus sekma
dienį, balandžio 29 d., 12:30 vai. p.p. 
atvykti į Lietuvių dailės muziejų, 
PLC, 14911 127th Street, Lemont ne 
tik pasiklausyti jaunųjų menininkų 
gražaus koncerto, bet ir savo atėjimu 
paremti vaikų globos būrelio labda
ringą veiklą. 

N U O T R A U K Ų P A R O D A 
MAIRONIO M O K Y K L O J E 

Prieš pavasario atostogas ir artė
jančias- Velykų šventes Maironio 
mokyklos 4L klasės mokiniai nus
prendė surengti nuotraukų iš Lietu
vos parodėlę ir nors mintimis ap
lankyti mūsų brangiąją Lietuvą. 

Parodėlė „Lietuva mūsų akimis" 
įvyko kovo 24 d. Bočių menėje. Pa
rodos metu vaikai pristatė savo 
atneštas nuotraukas ir, jei jiems teko 
gyventi ar viešėti Lietuvoje, papa
sakojo savo įspūdžius. Vaikai, kurie 
niekada nebuvo Lietuvoje, papasako
jo savo tėvų ar senelių prisiminimus, 
atspindinčius nuotraukose įamžintas 
akimirkas. Parodą aplankė mokyklos 
direktorė Audronė Elvikienė ir at
vyko nemažas būrys žiūrovų, kurie 
nuotraukų pristatymus palydėjo plo
jimais. 

Seniausių nuotraukų kategorijo
je pažymėta Alekso Kubiliaus atnešta 
jo senelio nuotrauka, daryta 1928 m. 
ūkyje prie Jurbarko. Paulius Vitas 
parodai parinko labai prasmingą 
Kryžių kalno nuotrauką, ir jo prista
tymas buvo tarsi trumpa istorijos 
pamoka, siekianti net XD7 amžių. 
Elytė McCarty pristatė savo močiutės 
vaikystės nuotrauką, ir jos pasakoji
mas mus nukėlė į prieškarinį Kauną. 
Kartu su Ugnium Rimša „atsidū
rėme" Nidoje ant Parnidžio kopos, su 

Vaida Naryte „parymojome" Vilniuje 
prie paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Taip pat pabuvojome prie 
Trakų pilies, Pun tuko akmens ir 
grafo Tyzenhauzo rūmų Rokiškyje. 
Šiluma ir j aukumu dvelkė Ugnės 
Dinsmonaitės nuotrauka ir, atrodo, 
tarsi šaltos Baltijos bangos mus gaivi
no iš Gabijos Trečiokaitės nuo
traukos. Visos nuotraukos buvo labai 
įdomios, o juos lydėjusieji pristatymai 
atspindėjo ne tik vaikų, bet ir jų tėvų 
bei senelių mintis apie tą vietovę, 
įvykį ar laikotarpį. Buvo išrinkta: 
vaizdingiausia, nuotaikingiausia, 
gamtiškiausia, istoriškiausia ir kitos 
nuotraukos. Visi parodos dalyviai 
buvo apdovanoti. 

Tą gražią kovo popietę 4L sky
riaus mokiniai išsiskirstė namo ne tik 
patys sužinoję daug naujo, bet ir 
praturtinę kažkuo kitus. Mokiniai ir 
mokytoja labai dėkingi Rasai 
McCarthy už jos išradingumą bei 
rūpestį ruošiant šią parodą; taip pat 
Audrai Daulienei ir Rasai Trečio
kienei, kurios taip pat prisidėjo, kad 
ši paroda sklandžiai vyktų. 

Loreta Lagunavič ienė 
Maironio lituanistinės mokyklos 

4L skyriaus mokytoja 

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga 
tapo Garbės statytojais 

Maironio lituanistines mokvkios ('Lemont' 4L k'ases mokiniai ir mokv 
toja parodos ..Lietuva mūsų akimis metu. 

Lietuvos bajorų karališkoji są
junga, nuo pat pradžios remdama 
Lietuvos valdovų rūmų atkūrimo idė
ją ir siekdama finansiškai prisidėti 
prie istorinio projekto, 2007 m. ba
landžio 14 dieną Trakų Vokės dvaro 
rūmuose surengė paramos renginį. 
Prieš pat renginį Sąjunga į Valdovų 
rūmų paramos fondo sąskaitą per
vedė 10,000 Lt paramą. Si suma ir 
renginio metu surinktos aukos ski
riamos 1611 - 1617 m. Flandrijoje iš
austo gobeleno „Drakonas, ryjantis 
kiaušinius" restauravimui. Per va
karą bajorai suaukojo dar 2,500 Lt. 
Restauravimo medžiagoms įsigyti 
reikalinga 11,600 Lt suma. 

Sis gobelenas priklausė audinių 
serijai, užsakytai kardinolo Alessand-
ro Peretti Montaldo. Labiausiai tikė
tini šios gobelenų serijos kartonų au
toriai yra flamandų dailininkas Pie-
te r Coecke van Aelst jaunesnysis 
arba Jean II Tons. Abu jie priklauso 
Pieter Coecke van Aelst vyresniojo 
mokyklai. Būtent šio garsaus dai
lininko mokyklos arba rato atstovui 
priskiriami ir kartonai, pagal kuriuos 
yra išausti ir garsūs Žygimanto 
Augusto „Žvėrių serijos" gobelenai, 
šiandien saugomi Krokuvos Vavelio 
karališkojoje pilyje. XVI a. šie Žygi
manto Augusto gobelenai puošė ir 
Vilniaus valdovų rūmus. Todėl įsigy
tasis gobelenas stilistiškai ir tema-
tiškai yra būtent toks, kokie yra buvę 
Valdovų rūmuose. 

Paramos renginyje Valdovų rū
mų paramos fondas pristatė daly
viams Lietuvos valdovų rūmų atsta
tymo eigą, rūmų paskirtį ir fondo 
veiklą. Paramos renginio svečiams 
grojo Lietuvos nacionalinės filhar
monijos M. K. Čiurlionio kvartetas, 
vadovas „Trimitai" herbo bajoras 
Saulius Lipčius, nuostabų šokį atliko 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto 
teatro baleto solistė, PRUS III herbo 
bajorė Živilė Baikštytė ir Igoris Za-
ripovas, dainavo Lietuvos muzikos ir 
tea t ro akademijos magistrantas, 
Grifo herbo bajoras Vytautas Bytau
tas, jam akompanavo J. Gruodžio 
konservatorijos dėstytoja Bogorijos 

Valdovų rūmų Paramos fondo val
dybos pirmininkas A. Vapšys prista
to Lietuvos valdovų rūmų atstaty
mo projektą. 

herbo bajorė Virginija Daugirdie
nė. Dalyviai taip pat galėjo dalyvauti 
loterijoje. Šiai loterijai 5 paveikslus 
padovanojo ir pristatė vieni žymiau
sių šių dienų Lietuvos dailininkų — 
Antanas Bainoravičius, Alvydas Balt
rūnas, Kęstutis Ramonas, Vija Tara-
bildienė, Rimtautas Tarabilda. Lo
terijoje taip pat buvo galima lai
mėti keramikės ,,Dževica" herbo ba
jorės Aelitos Bielinytės pagamintas 
XIX a. koklių kopijas, suvenyrų su 
Lietuvos valdovų rūmų atributika, 
suvenyrų, koklių kopijų. 

Lietuvos bajorų karališkoji są
junga ir toliau ketina remti restaura
vimo projektus. Numatyta lėšas kaupti 
dviejų dalių XVI a. vidurio Italijoje 
pagamintam riešutmedžio kredensui 
restauruoti. 

Už suteiktą paramą Lietuvos 
bajorų karališkajai sąjungai per Rė
mėjų pagerbimo iškilmes liepos 6 die
ną Katedros aikštėje bus įteiktas 
Garbės Statytojo diplomas. 

Valdovų rūmų Paramos 
fondo informacija 
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Lietuvos totorių 
istorijos pėdsakais 

KAZIMIERAS 
- DOBKEVIČIUS 

v 

Šiais metais sukanka 610 metų, 
kai Vytautas Didysis prie Trakų įkur
dino pirmuosius totorius. Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus darbuotojai, 
vertindami Lietuvos totorių nuopel
nus Lietuvai, nutarė pristatyti visuo
menei parodą „Lietuvos totoriai -
kariai". Ją rengiant talkino Lietuvos 
nacionalinis muziejus ir Lietuvos 
totorių bendruomenių sąjunga. Ta 
pačia proga išleistas gražus, infor
matyvus spalvotas parodos katalogas. 

Kovo 22 dieną, ketvirtadienį, Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus Di
džiojoje salėje susirinko itin garbūs 
svečiai: Vatikano apaštalinis nuncijus 
arkivyskupas dr. Peteris Stephanas 
Zurbriggenas, Kauno apskrities ad
ministracijos vadovai, KASP vadas 
pulkininkas Antanas Plieskis, Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus direk
torius pulkininkas leitenantas dr. 
Gintautas Surgailis, Lietuvoje rezi
duojančių ambasadų atstovai, kari
niai atašė, Lietuvos totorių bendruo
menių vadovai ir nariai, Lietuvos 
karininkai, mokslininkai, istorikai, 
studentai, taip pat moksleiviai. 

Lietuvos totorių bendruomenių 
sąjungos pirmininkas Adas Jaku
bauskas padėkojo visiems, prisi
dėjusiems rengiant šią parodą apie 
Lietuvos totorius. Remdamasis Ja
kovo Grišino ir Damiro Sarafutdino-
vo knyga „Ištikimi tėvynės sūnūs", 
A. Jakubauskas paviešino istorinius 
faktus, kad tarp totorių, kilusių iš 
garbingų Lietuvos ir Lenkijos totorių 
šeimų, buvo net 25 generolo laipsni 
pasiekę žmonės. Karo tarnybai jie 
buvo rengiami nuo pat vaikystės, 
paprastai kadetų korpusuose. Lie
tuvos ir Lenkijos totoriai, tarnauda
mi kariuomenėje, užsirekomendavo 
kaip pavyzdingi, aukštos moralės 
žmonės, todėl jiems dažnai patikėda
vo atsakingas pareigas - dalinių 
iždininkų, intendantų, karininkų 
garbės teismo narių bei pirmininkų. 
Malonu buvo girdėti, kaip A. Ja
kubauskas kalbėjo gražia, taisyklinga 
lietuvių kalba. 

Lietuvos totorių religinės ben
druomenės imamas Romas Jaku
bauskas, iš pradžių į savo tautiečius 
prabilęs musulmonišku, religiniu 
pasveikinimu, vėliau lietuviškai pa
sakojo, kad čia ilgus amžius totoriai 
nejautė religinės priespaudos, laikėsi 
Lietuvos valstybei duotos priesaikos, 
meldėsi kartu su lietuviais už taikų 
sambūvį. Pabaigoje imamas palinkėjo 
visiems santarvės ir Dievo palaimos. 

* * * 
Parodą pristatė jos svarbiausias 

kuratorius A. Pociūnas. Ekspozicijoje 
puikavosi s tendai: „LDK totoriai 
XIV-XVI a.", „Totoriai LDK ka
riuomenėje", „Lietuvos totorių ka
riniai daliniai nuo 1795 m. iki XLX a. 
vidurio", didžiulis Er iko Jener io 
nutapytas paveikslas „Totoriai pas 
Vytautą". Šalia - skulptoriaus Vinco 
Grybo įspūdingas Vytauto Didžiojo 
biustas. Susirinkusieji apžiūrinėjo 
grandininius šarvus, strėles, lanki-
nes, lanką, parodos viduryje stovintį 
litaurą - signalinį būgną, naudotą 
pėstininkų atakos r i tmui palaikyti. 
Tai LDK didžiojo etmono Mykolo 
Kazimiero Paco dovana Sv. apaštalų 
Petro ir Pauliaus bažnyčiai. Dau
guma šių eksponatų - Lietuvos ka
riuomenės trofėjus, a t imtas iš su
triuškintos Osmanų imperijos ka
riuomenės mūšyje prie Chocimo 1673 
metais. Toliau maty t i ša lmas tu-
vulčas, kardas karabelas, plieninis 
kūgio formos šalmas, originalūs ka
ralių dokumentai, kalt inės ietys, bal
nai, raudonų-geltonų totorių vėliavų 
derinys. Daugelį stebina, kaip galėjo 
išlikti tokie seni eksponatai. Įdomus 
faktas, kad Lietuvos totorių orga
nizuoti ulonų pulkai, kaip kavalerijos 
rūšis, paplito daugelio pasaulio vals
tybių kariuomenėse. Jų daliniai savo 
puikiai parinkta ginkluote, tik jiems 
būdinga uniforma ir manevringumu 
pasižymėjo daugelyje XLX-XX amžiu
je vykusių karų. Tarnaut i ulonų gre
tose buvo garbė. 

Šiandien Lietuvos kariuomenėje 
taip pat tarnauja Lietuvos totoriai. 
Misijoje Afganistane dalyvavo kapi
tonas Ravilius Vilčinskas, o pus
karininkis Donatas Bagdonavičius 
net du kartus buvo misijoje Irake. 

Pirmosios žinios apie Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) 
gyvenančius totorius siekia XIV am
žių - Gedimino valdymo laikotarpį. 
Masinis totorių kėl imasis į LDK 
prasidėjo XTV amžiaus pabaigoje. Tai 
sieuna su tuo, jog totorių tarpusavio 
kovose Lietuvos valdovas Vytautas 
rėmė Aukso Ordos valdovą Tochta-
myšą, kuris priešinosi Tamerlano 
siekiams atkurti didžiąją Čingischa
no imperiją. Tarpusavio kovoms pasi
baigus Tamerlano pergale, nemaža 
Tochtamyšo šalininkų dalis prieglobs
tį rado Lietuvoje. Manoma, kad XV 
amžiaus pradžioje LDK gyveno jau 
keletas tūkstančių totorių, iš kurių 
apie 300, vadovaujami vyriausiojo 
Tochtamyšo sūnaus Dželaledino, 
dalyvavo Žalgirio mūšyje. Totorių 
skaičius LDK nuolat augo. Reiškinį 

A t A 
BIRUTĖ STARANEVIČIŪTĖ 

(VASILIAUSKIENĖ) 
VASARIENĖ 

Mirė 2007 m. kovo 25 d., sulaukusi 85 metų. 
Nuliūdę liko: vyras Jonas, duktė Dalia su vyru Mark Spisak, 

sūnus Algis su žmona Barbara ir jų šeimos. 
A. a. Birutė buvo palaidota kovo 28 d. Akron, Ohio Holy Cross 

Mausoleum. 
Prašome draugus pasimelsti už jos sielą. 

L i ū d i n t y s art imiej i 

v — 
A f A 

INŽ. TADAS BALČIŪNAS 
Mirė 2007 m. balandžio 21 d., 4 vai. ryto, sulaukęs 90 metų. 
Gimė Anglijoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Oak Lawn, IL. 
Kaune baigė Karo mokyklą. 
Nuliūdę liko: žmona Regina Rudžinskaitė; sūnus Eugenijus su 

žmona Rima; sūnus Leonas su žmona Christie; anūkas Vytas; duk
terėčia Regina Balčiūnaitė, kiti giminės Anglijoje ir Australijoje. 

A. a. Tadas bus pašarvotas penktadienį, balandžio 27 d. nuo 3 
v. p.p. iki 9 vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 28 d. 9:30 vai. ryto Petkus 
Lemont laidojimo namuose. Sv. Mišios bus aukojamos 10 vai. ryto 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei". 
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, d raugus ir pažįs tamus 

dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdus i š e i m a 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
vv~ww.petkusfuneralhomes.com 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

Gydytojas 
KAZYS MOGENIS 

Nuolankiai prašome visus pasimelsti už velionį. 

Vaikai Aldona ir Algimantas su šeimomis 

Ekspozicijos stende^ www.muziejoi.lt 

lėmė nuolatinė šios tautos migracija 
ir kariniai konfliktai, kurių metu į 
nelaisvę paimti totoriai būdavo ap
gyvendinami Lietuvos Kunigaikštys
tės teritorijoje. Totoriai, savo noru 
atvykę į Lietuvą, dažniausiai būdavo 
apgyvendinami didžiojo kunigaikščio 
žemėse ir gaudavo bajorų teises (su 
tam tikromis išlygomis), o už tai pri
valėjo kariuomenėje tarnaut i rai
teliais, kai tik to pareikalaudavo val
dovas. Buvę belaisviai dažniausiai 
būdavo apgyvendinami miestuose ir 
versdavosi amatais, daržininkyste. 

LDK nuo Vytauto Didžiojo valdy
mo laikotarpio ypač išsiskyrė Lie
tuvos totoriai, įnešę didelį indėlį į 
Lietuvos kariuomenės istoriją, karo 
meno pasiekimus. Jie sudarė stam
bius nacionalinius kovinius dalinius, 
dalyvavo karuose, saugojo Lietuvos 
valstybės sienas, gerbė valstybę, ku
riai tarnavo. Tai liudija ir prašymas, 
rašytas 1520 metais valdovui Žygi
mantui Senajam: „Neturim šviesiau

sio atminimo Vytauto. Jis nevertė 
mūsų užmiršt i Pranašo, ir mes, 
kreipdami savo akis į šventąsias 
vietas (Meką ir Mediną), kartojame jo 
vardą kaip savo kalifų vardus. Pri
siekiame savo kardais, kad mylime 
lietuvius. Kare jie paėmė mus į ne
laisvę, bet įžengusiems į šias žemes 
pasakė, kad šis smėlis, šis vanduo ir 
šie medžiai yra mūsų visų. Jis (Vy
tautas) žinomas mūsų vaikams, o 
prie sūriųjų vandenų (Kryme) ir kip-
čiakai žino, kad Jūsų krašte nesame 
svetimšaliai". 

Lietuva ruošiasi švęsti pirmą 
kartą rašytiniuose šaltiniuose savo 
vardo paminėjimo tūkstantmetį. Is
torija lėmė, kad Lietuvos valstybėje 
kartu su lietuviais gyveno gudai, 
rusai, lenkai, žydai, karaimai, totori
ai. Visi jie paliko ryškų pėdsaką 
Lietuvos istoriniame, kultūriniame 
bei kariniame pavelde. 

Straipsnis sutrumpintas 
„XXI amžius" 

http://vv~ww.petkusfuneralhomes.com
http://www.muziejoi.lt
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Č I K A G O J ! IR APYLINKĖS* 

• Š v . Mišios už a.a. Violetos Ka-
rosaitės ir jos tėvų Vytauto ir Onos 
Karosų sielas bus aukojamos balan
džio 29 d., sekmadienį, 10:30 vai. r. 
Tėvų jėzuitų koplyčioje. Prašome pa
simelsti už mirusiųjų sielas. 

• Š e š t a d i e n i , 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. Po vakaro 
vaišės. Muziejaus parduotuvėje gali
ma įsigyti neseniai Lietuvoje išleistą 
Liūnės Sutemos poezijos knygą „Te
būnie". Registracija ir papildoma in
formacija tel. 773-582-6500. 

• B a l a n d ž i o 29 d., sekmadieni , 
tuoj po 11 vai. r. šv. Mišių PLC didžio
joje salėje gyd. Andrius Kudirka kal
bės apie storosios žarnos vėžį ir jo 
profilaktiką. Kviečiame dalyvauti. 

• G e g u ž ė s 5 d. 7 vai. v. Pasaulio 
lietuvių centro Fondo salėje (14911 
127th Street, Lemont) koncertuos 
Romas Dambrauskas. Bilietus galite 
nusipirkti kavinėse: „Smilga" (tel. 
630-427-0929), „Bravo" (tel. 630-257-
3300) ir parduotuvėje „Lithuanian 
Plaza" (tel. 708-599-9866). Motinos 
dieną, gegužės 6 d., 5 vai. p.p. dainin-
kas dainuos restorane ,,Magnolia" 
(123 Market St., Willow Springs). 
Bilietai prie įėjimo (tel. 708-467-
0761). Tel. pasiteiravimui: 630-669-
4055 

• Š e š t a d i e n i , gegužės 5 d., 7 vai. 
v. maloniai kviečiame visus j 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 galite tel.: 
773-582-6500. Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. 

•„Sie tuvos" vyr. skaučių ir skau-
tininkių draugovės sueiga įvyks ge
gužės 5 d., 1 vai. p. p. pas v. s. Jolan-
dą Kerelienę, 2 Norton Dr. Lemont 
IL, tel. 630-257-2558. Kalbės LSS pir-
mijos pirmininkas. 

• Č i k a g o s LFK „L i tuan ica" ren
gia lėšų telkimo pobūvį, kuris įvyks 

gegužės 5 d. (šeštadienio) vakare 
PLC didžiojoje salėje, Lemonte. Gros 
„Cigar band", vyks trumpa oficiali ir 
meninė dalis, bus šalta ir karšta va
karienė, loterija ir t. t. Vietas prašo
me užsisakyti kaip galima greičiau. 
Skambinti Laimai Glavinskienei tel. 
630-323-6302. Šiame šauniame poky
lyje kartu su mūsų futbolininkais, 
garsinančiais lietuvių vardą tarp ki
tataučių, kviečiame dalyvauti visus 
— tiek jaunus, tiek ir senus. 

•Lie tuv ių operos statoma Johann 
Strauss operetė „Vienos kraujas" vyks 
gegužės 6 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Morton mokyklos auditorijoje, 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL. Spektaklyje 
dainuos solistai: Nida Grigalavičiūtė, 
Ramunė Tumuliauskaitė, Irena Zelen-
kauskaitė, Mindaugas Gylys, Bronius 
Tamašauskas, Arūnas Malikėnas, Liu
tauras Navickas, Aleksas Vizbaras ir 
Lietuvių operos choras. Spektaklio re
žisierius Eligijus Domarkas, diriguos 
Vytautas Viržonis. Bilietai parduoda
mi siuntinių persiuntimo įstaigoje „At
lantic 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. 

IŠ ARTI IR TOLI-

• S e k m a d i e n i , gegužės 13 d., 
12:30 vai. p.p. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje (3855 Evans St., Los Angeles, 
CA 90027) kylančios Lietuvos operos 
žvaigždės Arūno Dingelio koncertas. Bi
lietai: 20 dol. suaugusiems, tėvų ly
dimiems vaikams — 5 dol., jaunimui 
iki 18 m. — 10 dol. Nepraleiskite pro
gos susipažinti su Arūnu ir išgirsti jį 
dainuojantį! 

• 2 0 0 7 metų birželio 8-10 dienomis 
New York įvyks 57-osios Šiaurės Ame
rikos lietuvių sporto žaidynės, kurias 
organizuoja New York Lietuvių atletų 
klubas (LAK). Į šventę planuoja atvykti 
34 krepšinio komandos, 5 tinklinio 
komandos iš visų aplinkinių valstijų, 
taip pat iš Čikagos. Sporto žaidynių 
proga numatoma išleisti nedidelę kny
gutę su šios šventės programa bei kita 
informacija. Jeigu norėtumėte įdėti 
sveikinimą arba reklamą apie save ar 
savo verslą, prašome kreiptis ei. paštu: 
danav@nylak.com. Smulkesnę infor
maciją galima rasti LAK internetiniame 
puslapyje: www.nylak.com. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Sekmadieni, gegužės 6 d., nuo Marquette Park bažnyčios organizuo
jama išvyka autobusu j Lietuvių operos spektakli Johann Strauss „Vienos 
kraujas". Išvykstame 1:15 vai. p.p. 

1 30 vai. p.p. autobusas sustos prie Brighton Park bažnyčios. Už ke
lionę galėsite sumokėti autobuse. 

Vietas galite užsisakyti paskambinę tel. 773-434-7919. 

Lemonto socialinių reikalų skyrius sekmadieni, gegužės 6 d., orga
nizuoja išvyka, autobusu i Lietuvių operos spektakli Johann Strauss 
„Vienos kraujas". 

Išvažiuojame iš Pasaulio lietuvių centro (14911 127th Street, 
Lemont) 1 vai. p.p. Vietas galite užsisakyti paskambinę tel. 630-968-0184. 

Balandžio 28 d. 
Bočių menėje, Pasaulio lietuvių centre 

(14911 127th Street, Lemont, IL 60439) 
vyks 

JAV Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimas 
- registracija — 9 vai. r. 

Maloniai kviečiame dalyvauti visų apylinkių valdybų pirmininkus ir jų 
valdybas, valdybų atstovus, mūsų apygardoje gyvenančius Krašto valdy
bos narius, JAV LB tarybos narius ir svečius. 

Padėkosime buvusiai „Draugo" vyr. redaktorei Danutei Bindokienei 
už ilgametę paramą JAV LB Vidurio Vakarų apygardai. 

Aušrelė Sakalaitė 
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė 

Margučius margina Maironio 4L klasės mokiniai kairėje: Ugnė Dins-
monaitė, dešinėje: Elytė McCarthy, Kristina Stončiūtė ir Marija Čy-
vaitė. Loretos Lagunavičienės rtuotr. 

Oak Tree Foundation paaukojo 1,000 dol. „Draugo" leidybai. Nuo
širdžiai dėkojame šiai organizacijai ir linkime jai toliau sėkmingai gyvuoti. 

Jonas Mezinskas iš Oak Lawn, IL, ne tik pratęsė „Draugo" prenu
meratą dar vieniems metams, bet ir atsiuntė 50 dol. auką. Sakome nuo
širdžiausią ačiū! 

K. A. Jučas iš Chicago, IL, tęsdamas prenumeratą kartu atsiuntė ir 
100 dol. auką. Tariame širdingiausią ačiū! 

Gintaras Valiukėnas, gyvenantis Chicago, IL, pratęsdamas prenu
meratą paaukojo 100 dol. „Draugas" nuoširdžiai dėkoja už dosnią paramą. 

Dr. Alfred Šaulys, gyv. Oceanside, CA, pratęsė „Draugo" prenume
ratą dar vieniems metams ir atsiuntė 80 dol. auką. Tariame ačiū! 

zilvinasUSONIS fromnorthtosouth 
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Lietuvių dailės muziejuje, 14911 127th Street, Lemont, 
gegužės 5 d. 6 vai. v. 

atidaroma fotomenininko 
Žilvino Usonio 

paroda 
99 „Iš šiaurės į pietus 

Paroda veiks iki gegužės 19 d. Tel. pasiteiravimui: 708-267-3487. 

mailto:danav@nylak.com
http://www.nylak.com

