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Lietuva mini narystės ES metines 
Vilnius, gegužės 1 d. 

(BNS/Alfa.lt) — Prieš trejus metus 
Lietuva kartu su kitomis devyniomis 
valstybėmis įstojo ES. Gerėjant} gy
venimą, augančias pajamas pastebi 
vis daugiau apklausų dalyvių. 

Tačiau kur kas spartesnė nei ti
kėtasi emigracija lieka dideliu atei
ties iššūkiu. 

Iš narystės Europos Sąjungoje 
Lietuvos gyventojai labiausiai tikė
josi aukštesnio pragyvenimo lygio 
bei daugiau darbo vietų. Balsuojant 
referendume pasakyti „Taip" skati
no ir galimybė keliauti be vizų, mo
kytis bei legaliai dirbti užsienyje, 
praneša Lietuvos radijas. 

Verslininkai, ekonomikos eks
pertai bemaž vieningai sutaria, kad 
po trejų metų narystės, naudą jaučia 
vis daugiau žmonių. Struktūrinių ir 
Sanglaudos fondų parama už 3 mlrd. 
ir 200 mln. Lt pasinaudojo ir valsty
binis, ir privatus sektorius. Versli
ninkai džiaugiasi ne tik paramos pi
nigais, bet ir atsivėrusia plačia Eu
ropos rinka, kuri skatina tolesnę 
plėtrą. 

Pagal Europos Komisijos patvir
tintą paramos panaudojimo strategi
ją iki 2013 m. didžiąją dalį iš nu
matomų gauti 23 mlrd. Lt ketinama 
skirti ekonomikos augimo skatini
mui. 

Kita vertus, emigracijos banga 
ne tik sumažino bedarbių skaičių, 
bet ir sukėlė darbuotojų stygių dau
gelyje sektorių. Be tėvų priežiūros 
palikti dešimtys tūkstančių vaikų. 
Užsieniui, o ne Lietuvos „Sodrai" 
mokami mokesčiai mažina pensinin
kų pajamas ir tai verčia kalbėti apie 
migrantų susigrąžinimo programas. 

Tuo metu Olandija nuo gegužės 

Lietuva visateise ES nare tapo 2004 metų gegužės 1 dieną. 
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

1-osios atveria savo sienas darbuoto
jams iš Lietuvos ir kitų šalių, kurios 
prieš 3 m. įstojo į ES. Nuo šiol norin
tiems įsidarbinti Olandijoje neberei
kės prašyti leidimo dirbti šioje šalyje. 
Kai kuriose pramonės šakose darbo 
jėgos apribojimai sušvelninti jau nuo 
praėjusių metų. 

Prezidentas Valdas Adamkus, 
sveikindamas Lietuvos žmones tre
čiųjų narystės Europos Sąjungoje 
metinių proga, paragino juos ir kas
dieniniame gyvenime puoselėti bei 
skleisti europietiškas vertybes ir 
identitetą. 

„Šiandien kartu su kitomis vals
tybėmis bendražygėmis esame visa
teisiai Europos klubo nariai, vis la
biau tikintys, kad naujomis idėjomis, 
dinamizmu, kūrybingumu bei savita 
patirtimi galime praturtinti ir atnau

jinti ES", — sakoma V Adamkaus 
sveikinime. 

Prezidento nuomone, Lietuvos 
strateginis uždavinys Europos Są
jungoje išlieka aiškus ir nekintamas 
— siekti, kad ES būtų stipri ir dar
niai veikianti valstybių, piliečių ir 
vertybių bendruomenė. 

„Tik taip galėsime geriausiai ap
ginti Lietuvos valstybės ir jos piliečių 
saugumo ir gerovės interesus, tik 
stipri ir vieninga ES gaii skleisti de
mokratijos ir laisvės vertybes, prisi
dėdama prie saugumo ir stabilumo 
kūrimo savo kaimynystėje ir visame 
pasaulyje", — pabrėžia V Adamkus. 

Jo teigimu, per pastaruosius tre
jus metus Europos reikaluose buvo 
daug gražių laimėjimų. 

„Galime pasidžiaugti, kad Lietu
va svariai Nukelta f 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
•Pasaulio Liuteronų 
Sąjunga sugrįžo Į Lundą. 
•Naujas LF tarybos 
narys — L. R. Misevičius. 
•Liūne Sutema — 
Tebūnie. 
•Miesto panorama. 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai. 
•Kelionė } Jeruzalę (XX). 
•Jaunųjų menininkų 
koncertas. 
•Artėjant vasarai — gėlių 
rojus balkone. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.53 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Daugėja statybininkų iš užsienio 
Vilnius, gegužės 1 d. (ELTA) — 

Per metus Lietuvoje užregistruojama 
apie 120 tūkst. laisvų darbo vietų, iš 
jų apie 14 proc. — statybose. Staty
bos įmonės darbuotojų vis dažniau 
ieško užsienyje. 

Lietuvos darbo biržos (LDB) 
duomenimis, statybose 2004-2006 
metais įdarbinta apie 300,000 asme
nų. Per pastaruosius trejus metus 
kvalifikuotų statybinių profesijų pa
rengiama dvigubai daugiau negu iki 
tol: statybininkų profesijos mokoma 
apie 5,000. bedarbių, o norinčių įsi
gyti statybininko profesiją kasmet 
yra apie 6,500 bedarbių. 

LDB direktorius Vidas Šlekaitis 
neabejoja, kad tokį pasirinkimą lemia 
dideli statybininkų atlyginimai. Vi
dutinis statybininko uždarbis yra 
apie 3,000 litų, o kvalifikuoti specia
listai uždirba nuo 5,000-6,000 litų. 

Daugiausia bedarbiai pageidauja 
įsigyti apdailininko, mūrininko, tin
kuotojo, dažytojo, plytelių klojėjo, 

Statybininko profesija Lietuvoje viena 
pelningiausių. 

santechniko profesines kvalifikacijas. 
Kadangi specialistų vis tiek trūk

sta, darbdaviai jų ieško užsienyje. 
Daugiausiai į Lietuvą atvyksta žmo
nių iš trečiųjų šalių. Pastaruoju metu 
leidimų dirbti Lietuvoje išduodama 
keturiskart daugiau nei 2003 metais. 
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Lietuvių 
bažnyčia toliau 
niokojama 

Čikaga, gegužės 1 d. („Draugo" 
info) — Praėjusį savaitgalį įvykusio 
popiežiaus Benedikto XVI ir Lietu
vos prezidento Valdo Adamkaus susi
tikimo Vatikane metu Šventasis Tė
vas išreiškė paramą lietuvių siekiui 
išsaugoti savo bažnyčią Niujorke. Ta
čiau tą pačią dieną, kai V Adamkus 
kalbėjosi su popiežiumi, Our Lady of 
Vilnius bažnyčios parapijiečiai, pir
mą kartą nuo vasario 26 d. įėję į savo 
šventovę, išvydo sukrečiantį vaizdą. 
Vieno liudininko teigimu, „bažnyčios 
vidus priminė kraterį". 

„Nuo sienų buvo nuplėšti visi 
šventųjų paveikslai, o V Jonyno vit
ražų vietose baltavo didžiuliai tušti 
rėmai. Altoriaus' šventųjų sieniniai 
piešiniai buvo išlupti ir sudėti ant že
mės", — pasakojo į bažnyčios vidų 
patekęs parapijos narys. 

Netoli bažnyčios gyvenanti mo
teris tvirtino, jog suolai iš šventovės 
buvo vežami 4 vai. ryto. 

Arkidiecezijos atstovas spaudai 
Josephas Zwillingas patvirtino, kad 
bažnyčioje buvusios meno vertybės 
bei kiti objektai inventorizuojami ir 
pakuojami „tam, kad būtų paruošti 
saugojimui". 

Niujorko Lietuvių Bendruome
nės pirmininkė Ramutė Žukas išpla
tintame pareiškime teigė, kad para
pijiečiai, vadovaudamiesi visais baž
nytiniais įstatymais skųs Romai Niu
jorko arkivyskupo Johno Egano 
veiksmus. Tačiau tokie skundai daž
nai nagrinėjami metų metus. 
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SKAUTYBES 'J±J IAS SUSIMĄSTYMO DIENOS SUEIGA 
R e d a k t o r ė j .v . s . Irena R e g i e n ė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

„Aušros vartų/Kernavės" tunto 
tuntininkės laiškas 

Mielos sesės, vadovės, 
Gerbiamieji Tėveliai, 

Greitai mokslo "metų pabaiga. 
Dienos šiltesnės. Saulę daugiau ma
tome. Medžiai žaliuoja. Gėlės prade
da žydėti. Sušilus orams jau pra
dedame galvoti apie artėjančias va
saros atostogas. Baigiasi mokslo me
tai, baigiasi ir skautų veiklos me
tai. 

Norėčiau padėkoti mūsų tunto 
draugovių vadovėms už Jūsų nepail
stančią meilę skautavimui ir kas šeš
tadienį tą meilę perduodant mūsų 
jaunesnėms sesėms. Norėčiau pa
dėkoti mūsų vyr. skaučių būreliams 
už Jūsų paramą mūsų tuntui. No
rėčiau padėkoti savo vadijai už jų vi
sas įdėtas pastangas išlaikyti mūsų 
tuntą. Tikras didelis skautiškas ačiū. 

Mielieji tėveliai, džiaugiuosi ir 
dėkoju, kad leidžiate savo brangias 
dukreles skautauti kartu su mumis. 
Jūsų dukros tikrai yra gerai prižiūri
mos. Vadovės yra puikios ir Jums 
rūpesčių neturė tų būti. Norėčiau 
padėkoti Jums už paaukotą darbą per 
paskutiniąją Kaziuko mugę. Tikrai 

didelis skautiškas ačiū! 
Jau jus turėjo pasiekti šių metų 

vasaros stovyklos registracijos anke
tos. Tikrai raginu visas seses daly
vauti šioje stovykloje. Si stovykla bus 
labai ypatinga. Prieš 100 metų Lord 
Baden-Powell įsteigė pirmą skautų 
skiltį Anglijoje. Koks pasiekimas! 
Pirmoji stovykla taip pat įvyko prieš 
100 metų. Štai šią vasarą, Rako sto
vykloje, atšvęsime skautų organizaci
jos įkūrimą. Su mumis žada skautau
ti sesės ir iš kitų miestų. Kokia puiki 
proga Jūsų dukrom susipažinti su 
savo bendraamžėmis sesėmis. Rako 
stovykla vyksta liepos 22 iki rugpjū
čio 4 d. 

Norėčiau visiems palinkėti labai 
smagios vasaros, pasveikinti visas 
seses, kurios šiandien davė įžodžius 
ar gavo specialybes ir padėkoti vi
soms vadovėms už pastangas atlie
kant sunkų, bet gerą darbą. 

Iki pasimatymo stovykloje! 
Vis Budžiu! 

ps. Aušra Jasaitytė-Petry 
„Aušros vartų/Kernavės" tunto 

tuntininkė 

Kiekvienais metais Pasaulio lietuvių centre po sv. Velykų vyksta „At-
velyklnls stalas". Pasaulio lietuvių centro moterų klubas suruošia 
maistą, pavasariškai papuošia centro salę ir sukviečia visus šeimy
niškai praleisti popietę. Kiekvienais metais šios gabios moterys, 
nebojančlos dideliais kiekiais skanų maistą suruošti, pasikviečia Čika
gos lietuvių skautus joms padėti. Skautai padeda padengti stalus ir, 
kai svečiai sueina, surenka bilietėlius, išduoda lėkštes. Pavalgius sve
čiams, skautai nurenka nuo stalų lėkštes, šiais metais, balandžio 15 d., 
centro moterims padėjo: psl. Viktutė Stroputė, psi. Alicija Viktorattė iš 
„Aušros vartų/Kernavės" tunto, taip pat skautas Tėriukas Petry iš 
„Lltuanicos" tunto (jo šioje nuotraukoje nėra). Šie skautukai mietai 
padėjo, nes Žino, kad skautas ar skautė kasdien atlieka gerąjį darbeli. 

Sesės Vandos Aleknienės nuotraukoje: Emilijos Platerytės vyr. skaučių 
būrelio sueiga. Tiesiam draugystės rankas... 

Š. m. vasario 18 d., saulėtą sek
madienio popietę, susirinkome į sve
tingus sesės Mildos namus, Susi
mąstymo dienos sueigai. Tai pirmą 
kartą ruošiama tokia sueiga. Pami
nėjome šias šventes: vasario 14 d. -
šv. Valentino - meilės dieną, vasario 
16 d. - Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, vasario 22 d. - pasaulio skau
tų įkūrėjo, lordo Baden - Powell ir jo 
žmonos gimtadienius bei Pasaulio 
skaučių susimąstymo dieną. 

Sesė Vanda (mūsų super-skautę) 
supažindino su šventės atsiradimo 
istorija, papasakojo apie šventės tik
slus bei tradicijas Trumpu žodžiu, 
apibūdino šios šventės tradicijas. 

Šią sueigą pradėjome uždegant 
septynias žvakes, kurios buvo įdėtos 
sesės Vandos paruoštoje žvakidėje. 
Žvakes uždegėme už: 

Pasaulio vienybę ir taiką; 
Lietuvių skautų organizacijos 

veiklos tęstinumą už tėvynės ribų; 
Draugystę per skautavimą; 
Už mūsų būrelio sesę Julitą per 

anksti „išėjusią namo"; 
Už negaluojančius ir sergančius 

mūsų būrelio narių mieliausius; 
Už nuolatinį būrelio rėmėją a.a. 

Algį Putrių; 
Už a.a. Haliną Plaušinaitienę, 

garbingą ir veiklią skautininke, 
„Kernavės" tunto pirmąją tunti-
ninkę. 

Sujaudintos susimąstymu brau
kėme ašarą. Kibom rašyti, adresuoti 
sveikinimus ir linkėjimus mūsų se-

2007 m. vasaros 
stovyklų kalendorius 

Liepos 15 - 22 d.: 

„Gintaro vadovių mokykla" 

ir „Ąžuolo" mokykla — 

Rako stovykloje, Custer, MI. 

L i e p o s 22 - rugpjūčio 4 d.: 

Vidurio rajono stovykla -

Rako stovykloje, Custer, MI. 

Daugiau informacijos apie 
stovyklas bus pateikta vėliau. 

Jei norite, kad JŪSŲ skautiškos 
vasaros stovyklos datos būtų 

paskelbtos, prašome siusti datas 
sesei Aušrai: 

ausra67@sbcglobal.net. 

sems, išsiblaškiusioms nuo Ramiojo 
iki Atlanto vandenynų, Amerikoje, 
Australijoje, Kanadoje ir Lietuvoje. 

Užbaigėm sueigą maloniai ir 
skautiškai nusiteikusios, atsinauji
nusios skautiška dvasia, ištiesdamos 
rankas kitoms sesėms, grįžome su 
pasitenkinimu, kad mes vis dėlto 
esame skautės, dalis mūsų didžiosios 
lietuviškos skautiškos šeimos. 

Sesė Irena M. 
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Neįvertintas 
didvyris 

PRANAS IURKUS 

Neretai gyvenime pasitaiko, kad žmogaus asmenybė, jo darbai, jam 
gyvam esant, yra nepastebimi ir neįvertinami. J ie išryškėja bei 
priskiriami jam tik po jo mirties, kada jo jau nėra, kada jis yra 

iškeliavęs Amžinybėn. Mes tą pastebime labai dažnai. Atrodo, kad žmogus 
į kapus nusineša visą savo turėtą blogį, lieka tik geroji jo pusė. Panašiai 
atsitiko ir su neseniai mirusiu Borisu Jelcinu. Jis, baigęs savo kontrover
sišką karjerą ir išėjęs į pensiją, nesikišo į politinius įvykius, gyveno sa
votiškoje asmeninėje izoliacijoje ir paskutinius savo gyvenimo metus pra
leido ramiai, atitrūkęs nuo politinio Rusijos šurmulio. 

Bet kai Jelcinas š.m. balandžio 23 dieną mirė, žinia apie tai kaip pat
rankos šūvis nudundėjo visame pasaulyje. Tūkstančiai rusų su gėlių 
puokštėmis ir žvakėms rankose stovėjo eilėse prie Kristaus Išganytojo ka
tedros Maskvoje atsisveikinti su buvusiu Rusijos prezidentu, atiduoti jam 
užtarnautą, tinkamą pagarbą, kurios jis negavo gyvas būdamas. Katedra 
buvo pilnutėlė ir atdara visą naktį. Po Sovietų Sąjungos žlugimo Jelcinas 
pasistengė atstatyti šią cerkvę, cerkvę, kurią diktatorius Stalinas savo 
teroro metais buvo nugriovęs. Simboliška — po ilgų 70 bolševikų per
sekiojimo metų Rusija sugrįžo prie savo tradicinės tikybos. Įdomu ir tai, 
jog istoriškai B. Jelcinas buvo pirmasis Rusijos prezidentas nuo 1894 
metų, kai mirė Rusijos caras Aleksandras III, kurio laidotuvių ceremonija 
įvyko pravoslavų-stačiatikių bažnyčioje. 

Laidotuvėse dalyvauti skubinosi „šaltojo karo" dalyvis, buvęs JAV 
prezidentas George'as H. W. Bushas (kadaise lietuvių pavadintas Jurgiu 
Krūmu), Billas Clintonas, suvienytos Europos atstovai, kitų šalių dele
gacijos, valstybių galvos. B. Jelcino laidotuvių neaplenkė ir prezidentas 
Valdas Adamkus, su juo, be abejo, į Maskvą vyko ir kadenciją baigęs pre
zidentas Agirdas Brazauskas. Po gedulingų pamaldų ir atsisveikinimų že
miškieji B. Jelcino palaikai pabūklų karieta buvo atvežti į Novodevičjės 
kapines, esančias netoliese Raudonosios aikštės prie Kremliaus sienos, 
kuriose ilsisi visi sovietų „didikai" išskyrus Nikitą Chruščiovą. Taigi po 
mirties Jelcinas sugrįžo į tą kompaniją, su kuria pradėjo savo politinę 
karjerą. 

Atsisveikinimas su B. Jelcinu ir jo laidotuvių ceremonija buvo trans
liuojami per internetą, televiziją, plačiai aprašyti spaudoje. Ir tikrai, verta 
pažiūrėti giliau į šio žmogaus asmenybę, jo įtaką globalinėje XX amžiaus 
politikos raidoje. Kas formavo jo charakterį ir kodėl jis buvo toks kont
roversiškas patiems rusams? 

• 
Boris Nikolajevič Jelcin gimė 1931 metais Butkos kaimelyje, 

kalnuotame Uralo krašte, Sibire, neturtingoje šeimoje. Tėvas ir senelis 
mokė jį paklusnumo, bet jis nuo pat jaunystės pasirodė esąs maištininkas, 
agresyvus, plaukiantis prieš srovę, mums gerai pažįstamas „street 
smart". Nepaisant jo gudrumo, jis vis dėlto neteko dviejų kairiosios ran
kos pirštų, pabandžius išmontuoti pavogtą granatą. Jelcinas anksti pa
stebėjo sovietų režimo trūkumus. Net įstojęs į komunistų partiją, nesi
liovė jos kritikavęs. Nežiūrint viso to, jis gana sparčiai kilo partinės kar
jeros laiptais. Jam tapus Sverdlovsko srities Komunistų partijos pirmuoju 
sekretoriumi, o 1981 metais komunistų partijos Centro komiteto nariu 
Jelcino vardas jau buvo minimas ir Vakarų spaudoje. 

Sovietų sostinėje buvo kažko tikimasi ir laukiama — asmens iš pro
vincijos. Jelcino žvaigždė Maskvoje kilo. 1985 metais Sovietų Sąjungos va
dovas Michailas Gorbačiovas paskiria ji miesto partijos lyderiu, tuo pačiu 
laiku jis priimamas ir į politbiurą. 

Jelcinas pasirodė esąs prieštaringa asmenybė — radikalus, vedąs savo 
politiką, o ne dirbės vien pagal partijos nustatytą liniją. Jis vengė ir nepa
kluso Gorbočiovo reikalaujamoms reformoms. Už tai buvo viešai kriti
kuotas. Jelcinas išstoja iš komunistų partijos, palieka savo einamas pa
reigas, bet iš politikos nesitraukia. Tačiau net ir pasitraukus iš parti
jos, jam netrūksta drąsos kartu su bendražygiais mesti iššūki Gorbočiovo 
nomenklatūros vedamai politikai. Jelcinas agituoja, deda pastangas 
paveikti tautą, kad Rusija pasuktų demokratijos ir rinkos ekonomikos 
linkme. 

Jis, pragmatikas, nujautė, ko ilgisi rusų tauta. Jis drįsta jiems siūlyti 
elementariausius laisvės principus: laisvai kalbėti, rašyti, skaityti, ke
liauti, o svarbiausia — laisvus visuotinius rinkimus. 1990 metais jis buvo 
išrinktas Rusijos prezidentu, bet konfrontacija su politbiuru paaštrėja. 
Tauta palaikė Jelciną, kai jis drąsiai stovėjo ant tanko prieš Rusijos par
lamentą ir laimėjo. Tai buvo neįtikėtinas įvykis Rusijos istorijoje, ypač 
žvelgiant į dabartinę rusų tautos laikyseną Putino „diktatūros" atžvilgiu. 

Gaila, nepasisekė Jelcinui įgyvendinti žadėtų reformų, kaip nesisekė 
ir kitoms buvusioms Sovietų imperijos respublikoms bei satelitinėms rytų 
sferos valstybėms. Jis buvo kaltinamas sandėrio su grupe oligarchų 
sudarymu, esą jis perleido jų valdymui strategines įmones, nesutramdė 
nomenklatūros savivalės bei sugriovė Sovietų Sąjungą. Todėl Rusijos 

komunistų partijos valdžia ir dabar boikotavo Jelcino laidotuvių atsi
sveikinimo iškilmes. Jam taip pat tenka priekaištai, kad jis, 1999 metais 
pasitraukęs iš prezidento posto, savo įpėdiniu paskyrė KGB karininką 
Vladimirą Putiną, žinodamas jo politikos kryptį. 

Aš manau, kad Jelcinas kito pasirinkimo neturėjo. Galbūt jam 
pritrūko kantrybės kovoti su oligarchija, su į kairę krypstančia Dūma bei 
pačioje tautoje aiškiai pasirodžiusiu nekantrumu. Rusų žmonių prie
kaištai, jų lūkesčiai ir pažadai jiems — be rezultatų. Nepaisant visų jam 
primetamų priekaištų, Borisas Jelcinas, vis dėlto, lieka mums istorine 
figūra. Jis padėjo užbaigti „šaltąjį karą", Europa ir Rusija grįžo į taikos 
erą — demokratiją ir laisvę. Laidotuvių iškilmių metu Lietuvos res
publikos prezidentas Valdas Adamkus teisingai pabrėžė, kad „pirmasis 
Rusijos prezidentas Boris Jelcinas padėjo pagrindus naujiems tarp
valstybiniams santykiams tarp Lietuvos ir Rusijos". Reąuiescet in pace! 

PASAULIO LIUTERONŲ 
SĄJUNGA SUCRJŽO 

Į LUNDĄ 
Pasaulio Liuteronų Sąjunga 

(PLS) po 60-ies metų sugrįžo į Lundą 
paminėti savo įkūrimo jubiliejaus. 
Švedijos miestelis Lundas — tai vie
ta, kur, pasibaigus Antrajam pasauli
niam karui 1947 m., buvo įkurta 
PLS. 

Bjorn Ryman savo publikacijoje 
„Į priekį su Liuteriu" rašo: „1947 m. 
karštą vasaros savaitę Lunde įvyko 
pirmoji PLS asamblėja. Viena iš kele
to asamblėjoje dalyvavusių moterų, 
indė, skundėsi, kad čia labai karšta. 
Didžiai daliai susirinkusiųjų dele
gatų, tarp jų ir penkiasdešimčiai vo
kiečių, tai buvo pirmoji kelionė į už
sienį po praūžusio Antrojo pasaulinio 
karo. Buvę priešai dabar susitiko 
pirmą kartą... Susitikimo tikslas, 
ypač Europoje veikiančioms bažny
čioms, buvo išanalizuoti pokario si
tuaciją ir sukurti liuteroniškas baž
nyčias vienijančią organizaciją". 

Švedijos Bažnyčia, kuri Europoje 
buvo vienintelė nepaliesta karo, su 
šiuo susitikimu siejo ypač dideles vil
tis. 49 bažnyčios tapo naujai įkurtos 
organizacijos narėmis. Pirminiai 
įkurtosios organizacijos tikslai: įveik
ti liuteronybės susiskaldymą ir kuo 
daugiau bažnyčių pakviesti tapti PLS 
narėmis. Antrasis tikslas buvo pa
teikti bendrą liuteronišką nuostatą 
ekumeninio judėjimo atžvilgiu. Tre
čiasis tikslas susiformavo kaip atsa
kas į susiklosčiusią pokario situaciją 
— kaip liuteroniškos bažnyčios, su
vienijusios- savo jėgas, galėtų paleng
vinti kenčiančiųjų dalią. Tuo metu 
Europos viduryje vis dar buvo nuo 13 

iki 15 milijonų pabėgėlių bei bena
mių, iš jų 6 milijonai buvo liuteronai. 
Tai pat iškilo būtinybė padėti baž
nyčioms, kurios atsidūrė anapus ge
ležinės uždangos ir kentė žiaurią 
priespaudą. 

Šiemet kovo 20-27 d. Lunde įvy
kusio PLS tarybos susitikimo tema 
buvo „Gyvenant bendrystėje šian
dienos pasaulyje". Susitikime dalyva
vo ir PLS bažnyčių dvasiniai vadovai: 
arkivyskupai, vyskupai, superinten
dentai, prezidentai. Šventinės jubi
liejinės pamaldos vyko Lundo ka
tedroje, kurioje pamaldos laikomos 
daugiau nei 850 metų. Švedijos ev. 
liuteronų bažnyčios arkivyskupas 
Anders Wejryd savo pamoksle, prisi
mindamas PLS nueitą kelią, taikliai 
pažymėjo: „Susitikimas Lunde 1947 
metais buvo šiauriečių susitikimas. 
Susitikimas 2007 m. daug labiau 
'įdegęs'. Bažnyčios, kurios praeityje 
geriausiu atveju laikytos 'dukteri
nėmis bažnyčiomis', dabar narių 
skaičiumi tuoj viršys negaluojančius 
šiaurinius partnerius, juos jos taip 
pat lenkia ir savo teologiniu bei 
dvasiniu vitališkumu". 

PLS šiuo metu yra pusiauke
lėje tarp 2003 m vykusios 10-osios ir 
2010 m. įvyksiančios 11-osios asamb
lėjų. Todėl šis susitikimas, kaip ga
limybė išsakyti ir diskutuoti labiau
siai rūpimais dalykais, kurie daro 
įtaką PLS gyvenimui, buvo ypač 
svarbus sukviestiems bažnyčių vado
vams. 

N u k e l t a j 11 psl . 

LELB bei LELB išeivi jo je ats tovai PLS i š k i l o s e Lunde (K kaires): vvsk. 
Mindaugas Sabutis, kun. Valdas ^ušra. M >K3 Po<kiene. vvsk emer i t as 
Hansas Dumpvs 
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NAUJAS LIETUVIŲ FONDO TARYBOS NARYS 
LAURYNAS R. MISEVIČIUS 

Tęsiame pažintį su naujais LF bei atvykus keletai gabių bendra-
tarybos nariais. Šįkart Jūsų dėmesiui darbių. Ėmus trūkti laiko pradėjau 

galvoti, ko ir kada reikės atsisakyti. 
Tačiau stengiuosi laikytis tokio gy
venimo credo: niekuomet nenumesti 
pradėto, neužbaigto darbo pusiau
kelėj, nebent atsiranda kas perima, 
taigi pradėjau ieškoti, kas mane 

LIETUVUIIE 

pokalbis su dar vienu nauju LF 
tarybos nariu Laurynu R. Misevi
čiumi. 

— Kiek žinau, esi JAV LB 
vicepirmininkas sporto rei
kalams, Bridgeport, CT apylin- galėtų pakeisti Vyčių valdyboje, 
kės pirmininkas, „Amerikos lie- rengiančioje posėdžius angliškai ir su 
tuvio" žurnalistas, sporto en- Lietuva bei lietuvybės puoselėjimu 
tuziastas ir sportinių renginių vis mažiau ką bendro beturinčioje 
organizatorius bei dalyvis. Nuo „proamerikietiškoje" organizacijoje, 
balandžio 21d. — dar ir Lietuvių kurios lietuviškas pavadinimas likęs 
fondo tarybos narys. Ar nieko 
nepamiršau? Ar naujos pareigos 
privers ko nors atsisakyti? O gal 
ir su naujomis pareigomis išliksi 
aktyvus visose anksčiau minė
tose pareigose? 

— Yra ir kitokių pareigų, pa
vyzdžiui, Lietuvių žurnalistų sąjun
gos valdyboje, „Lietuvos Vyčių" Nau
josios Anglijos regiono valdyboje ir 
ŠALFASS valdyboje... Čia tik pag
rindinės. O dėl kurių nors jų at
sisakymo tarpus Lietuvių fondo 
direktorių tarybos nariu, manau, tai 
turėtų įvykti savaime, palankiai 
susiklosčius aplinkybėms. Štai dar 
2002 metų vasarą tuometiniame vie
nos seniausių Amerikos lietuvių or
ganizacijų Lietuvos Vyčių suva
žiavime Čikagoje pirmąkart buvau 
išrinktas atsakingoms pareigoms į jų 
Centro valdybą vadovauti lietuvių 
kalbos ir kultūros komitetui. Tų pa
čių metų rudenį Connecticut su ke
liais kūno kultūrai ir sportui ne
abejingais tautiečiais atkūrėm lie
tuvių sporto klubą. Man steigiama
jame šios organizacijos susirinkime 
buvo patikėtas pirmininko postas. 
Tai buvo mano pirmieji rimtesni 
žingsniai išeivijos lietuvių visuo
meninėje veikloje. Per kitus 2-3 me-

galėtų mane šiose pareigose pakeisti. 
Nepritariu tokiai politikai (deja, iki 
šiol gana populiariai daugelyje Ame
rikos lietuvių organizacijų), kuomet 
tas pats asmuo užima kur nors va
dovaujančias pareigas 10, 15 ar net 
20 metų. Per tiek laiko vienose ir tose 
pačiose pareigose per daug susta-
barėji, tampi inertiškas ir tiesiog 
plauki „pasroviui", nelabai ką be
veikdamas. Antra vertus, už visuo
meninį darbą beveik niekur (bent jau 
Amerikos lietuvių organizacijose) nė
ra mokama, tad nelengva surasti 

^'Wii 

Lithuanian American Cojaraa* 

Prie LB stendo Švč. Trejybės bažnyčios salėje 2006 m. vasara. Hartforde, CT, 
skirto Valerijos Ratkevičienės (mano močiutės — vienos Kauno Lėlių teatro 
įkūrėjų, lėlių muziejaus pradininkės) atminimui. 

dar nuo 1913 m. Man buvo mažiau
siai įdomu čia likti. Tad 2004 metų 
vasarą, atsiradus kandidatei į mano 

tus dar kitos lietuviškos organizacijos vietą Centro valdyboje (Julia Schro-
patraukė į savo pusę. Su keletu Uni-
versity of Bridgeport lietuvių stu
dentų ir šio miesto apylinkių tau
tiečių atkūrėme JAV Lietuvių Bend-

der), iškart oficialiai atsisakiau tų 
pareigų. Kitais metais suėjo 3 metai, 
kuomet esu Connecticut lietuvių 
sporto klubo prezidentas — atėjo 

ruomenės Bridgeport, CT apylinkę, laikas permainoms ir čia: buvau labai 
Tuomet buvau pastebėtas ŠALFASS patenkintas, kad per tą laikotarpį su-
ir JAV LB Krašto valdybos vadovų, brendo puikus įpėdinis (Marius Ja-
netrukus pasiūlė prisijungti ir prie tų nušaitis), kuris perėmė iš manęs šios 
abiejų organizacijų valdymo. Čia pat organizacijos vairą. Manau, pribren-
atsirado ,^Amerikos lietuvio" priedas do laikas pasikeitimams ir Bridge-
„Rytų pakrantėje", subūrus nemažą port, CT LB apylinkės valdyboje, 
skaitytojų ratą Rytiniame pakrašty būčiau laimingas, jei atsirastų kas 

Kartu su žmona Eugenija Tennessee kalnuose 2004 m. pabaigoje. Be jos. 
pasak Lauryno, nebūtų ir LF, ir beveik visos kitos mano veiklos. 

kandidatų į vadovų vietą, kuriems 
dažniausiai tenka ne tik aukoti daug 
laiko, bet dar ir iš savo kišenės ne
mažai pinigėlių pridėti, kad ta veikla 
nors kiek gyvuotų. Tikiuosi „pa
vešiu" ir naujose pareigose LF, ku
rios, tiesą sakant, turbūt pačios 
atsakingiausios iš visų iki šiol užimtų 
išeivijos lietuvių organizacijose. Daug 
padeda žmona Eugenija, be jos pa
galbos nebūtų nė kalbos apie šitokią 
plačią veiklą lietuviškuose „baruose". 
Teko girdėti, kad iki šiol LF į 
direktorių tarybą nebuvo išrinktas nė 
vienas kandidatas net iš Vidurio 
Vakarų (Čikagos apylinkių, Michigan 
ar Wisconsin valst.), taigi man tenka 
istorinis išbandymas, neturiu teisės 
nuvilti už mane balsavusių Lietuvių 
fondo narių! 

— Kodėl nusprendei siekti 
LF tarybos nario statuso? Kuo 
LF tau yra patrauklus? 

— Jau pora metų esu LF įga
liotinis JAV Rytų pakrantėje (tai dar 
vienos mano pareigos), tad šios orga
nizacijos veikla ir tikslai man jau bu
vo neblogai pažįstami. Galiu tik galvą 
lenkti prieš šio fondo steigėjus, kurie 
lietuvybei remti suaukojo tiek savo 
asmeninių santaupų, taip pat pa
dedami JAV Lietuvių Bendruomenės 
sukūrė tvirtą pagrindą turinčią 
tautinę paramos organizaciją, be ku
rios finansavimo lietuviška veikla 
Amerikoje šiandien jau būtų sunkiai 
įsivaizduojama. Nors ir neretai kriti
kuojamas, Lietuvių fondas, mano 
nuomone, turi neblogą valdymo 
struktūrą, pastaraisiais metais at
likta nemažai darbo ir vadybos sri
tyje. 

— Kaip manai, kuo gali būti 
naudingas LF? h 

— Iki šiol mano visuomeninė 
veikla Amerikoje koncentravosi ties 
laisvalaikio pomėgių sritimis: daly
vavimu mėgstamiausio mano hobio 
— sporto (krepšinio) — varžybose ir 
jų organizavimu, žurnalistika ir įvai
rių koncertinių renginių ruošimu. 
Taip nuo tų lemtingų 2002-ųjų pra
bėgo jau visas penkmetis. Kuomet iš 
vieno ilgamečių LF veikėjų (Vytauto 
Kamanto) šį pavasarį sulaukiau pa
siūlymo kandidatuoti į LF tarybą, 
pagalvojau, galbūt jau atėjo laikas 
dar didesniems iššūkiams. Be to, 
mano tikroji specialybė yra inves
ticijų bankininkystė, jau aštunti me
tai dirbu viename didžiausių pasau
lyje investicinių bankų Jungtiniame 
šveicarų banke (Union Bank of Swit-
zerland, sutrumpintai UBS). Tikiuo
si, kad mano finansinis išsilavinimas 
ir sukaupta patirtis pagrindiniame 
darbe pravers ir naujose LF pa
reigose. 

— Kuriai komisijai norėtum 
dirbti? 

Būtų labai įdomu prisijungti prie 
LF tarybos finansų ir galbūt dar 
plėtros komitetų. Manau, LF turi 
„išbristi" iš Čikagos regioninių 
„vandenų", juk Jungtinės Valstijos 
didelės, o ir lietuvių vis daugiau 
„nusėda" įvairiausiuose šalies kam
peliuose. 

— Ko sieksi per šią savo 
kadenciją? Kokie tavo tikslai, 
uždaviniai? 

— Pirmiausia, reikia artimiau 
susipažinti su visų LF tarybos ko
misijų darbu, taip sakant, „apšilti 
kojas", o tada bus matyt. Esu iš
rinktas į LF tarybą vos kelios dienos, 
o jau gavau užklausimų iš kelių LF 
narių apie Vasario 16-osios gimna
zijos Vokietijoje reikalus — šios or
ganizacijos vadovybės ryšiams su LF 
padėti. Dar kiti išreiškė susirū
pinimą, kad per didelė dalis LF ski
riamų stipendijų (beveik 45 proc. 
pernai metais) skiriama Lietuvoje be
simokantiems studentams, o ne išei
vijai atstovaujantiems. Trečių nuo
mone, bendras LF kapitalo investa
vimo atneštas pelnas (7-8 proc. per 
metus vidutiniškai 2006 m.) yra ma
žokas, palyginus su daugelio investi
cinių fondų praėjusiais metais už
dirbtomis palūkanomis. Žodžiu, be 
jokių užuolankų jaučiuosi įtrauktas i 
naujų pareigų padiktuotus darbus ir 
problemas! Tačiau neišgyvenu, at
virkščiai, puiku, kad žmonės nėra 
abejingi LF ir aktyviai domisi įvai
riomis mūsų organizacijos veiklos 
sferomis. Visiškai pritariu senovės 
Romos imperatoriui ir žymiam filo
sofui Markui Aurelijui, kuris rašė, 
kad šioje planetoje esame gimę visuo
meniniam gyvenimui ir darbui, taigi 
pasiraitokime rankoves ir junkimės 
prie lietuviškos veiklos puoselėjimo! 
Juk neveltui ir mūsų Tėvynės vals
tybinio himno — Tautiškos giesmės 
— autorius V Kudirka yra sakęs: la
biausiai lenkiuosi prieš tuos, kurie 
tarp svetimųjų lietuvybę užlaiko. O 
LF, esu tvirtai įsitikinęs, ir toliau 
nenuilstamai rems mūsų visų lie
tuviškus darbus užjūryje. Bet tikimės 
ir visų Jūsų, mieli tautiečiai, pa
laikymo! 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 
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LIŪNE SUTEMA — TEBŪNIE 
Akimirkos ir ištraukos iš balandžio 28 d. Balzeko kultūros muziejuje įvykusio susitikimo su poete Liūne Sutema. Apie poe

tės poeziją kalbėjo Ilinojaus universiteto Čikagoje PLB Lituanistikos katedros doktorantė Daiva Litvinskaitė, jos poeziją skaitė 
aktorė Audrė Budrytė-Nakienė. Keletą eilėraščiu iš paskutinės savo knygos „Tebūnie" skaitė pati autorė. 

Jono Kuprio nuotraukos. 

Aš esu. Mano siauras šešėlis 
Naktimis, lyg tiltas per nušviestą gatvę 
Lenkias ir laukia -

Tu gali sustoti ant jo ir žiūrėt 
Pro rėmus ramiai mėlynų šakų, 
Kaip mėnuo, tartum aureolė 
Sukas viršum tavęs ir kitų, 
Stovinčių tyliai tamsoj, 
Prie vielom išpintų tvorų, 
į narvus panašių. 

Jei esu, mano siauras šešėlis, 
Tebūnie naktimis, lyg tiltas per gatvę 
Tau ir kitiems, kurių kojos negali priprasti, 
Prie medinių grindų -

Ištrauka iš eilėraščio 
„Tebūnie t a r y tum pasakoj" 

Emigruosiu į šalį, kurios dar nėra 
ir duosiu jai vardą 
SUTEMA, 
ir ji bus nepriklausoma 
nuo dangaus ir žemės, 
neperkama, neparduodama, 
ir ne pas aka -
Kai Didysis Magas 
ranka debesį palies, 
upelė Liūne sroventi pradės, 
nusinešdama visus paskendusius -
emigruosiu į šalį, 
kuri vienąkart bus -

Iš r inkinio „Tebūnie" 
Audrė Budrytė-Nakienė. L. Sutema po susitikimo. 

Daiva Litvinskaitė. 

Bet koks poezijos klasi f ika
vimas pal ieka neatskleistą Liū-
nės Sutemos poezijos esmę — 
savitą žodį, atvirq žvilgsnį į žmo
gaus egzistencijos, būt ies ge l 
mes ir poezijos ryšį su skai tan
čiuoju. Liūnės Sutemos poezijos 
savitumas, indiv idualus ka lbėj i 
mas ne tik išlaisvina skaitytoją 
nuo išankstinio nusistatymo, r i 
boto perska i tymo ga l imybės , 
bet prabyla j kiekviena skai tan
tįjį vis ki taip. 

D. L i t v i n s k a i t ė 

Akimirka iš susitikimo Poete pasirašo savo poezijos mv le to j ams . 
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IESTO PANORAMA 

Krioklys Starved Rock State Park, Utica. 

Septyni Ilinojaus stebuklai 

Ilinojaus (Illinois) Turizmo de
partamentas praėjusį pirmadienį pa
skelbė „Septynių Ilinojaus stebuklų" 
rinkimų rezultatus. Įdomiausias, 
vertingiausias ir labiausiai pasidi
džiavimą savo valstija keliančias vie
toves rinko internete svetainės www. 
enjoyillinois.com lankytojai. 

Kad ir kaip keista, tarp septynių 
nugalėtojų nė vienas lankytinas ob
jektas nėra susijęs su Abrahamu Lin-
colnu — 16-uoju JAV prezidentu, ku
ris nemažą dalį gyvenimo praleido Ili
nojuje. 

Štai septyni minėtojo konkurso 
nugalėtojai: Starved Rock State Park, 
Utica; Black Hawk State Historic Si-

te, Rock Island; Rend Lake, Benton; 
Meeting of the Great Rivers Scenic 
Byway; Wrigley Field; Baha'i House 
of Worship, Wilmette. 

Atšilus orams ir artėjant atosto
gų sezonui, prieš susiruošdami toli
moms kelionėms nepamirškite ir vi
sai netoliese esančių įdomybių. 

Apvogtą buvusią senatorę 
gelbėjo studentai 

Buvusi senatorė Carol Moseley 
Braun, pirmadienį kalbėdama Čika
gos televizijoms ir radijui, plačiau pa
pasakojo apie tai, kaip ją praėjusį sa
vaitgalį netoli namų pietinėje Čika
gos dalyje apiplėšė ir sumušė kol kas 
nenustatytas užpuolikas. Be kita ko, 

buvusi senatorė dėkojo dviems Uni-
versity of Chicago studentams, kurie 
vėlų vakarą nepabijojo apginti ir pa
gelbėti pagyvenusiai moteriškei. „Jie 
nežinojo, kas aš tokia, — susijaudi
nusi pasakojo Carol Moseley Braun. 
— Nepaisant, kad aš buvau tik ma
žutė sena moteriškė, jie nepabūgo 
man padėti. <...> Kas žino, galbūt aš 
šiems jauniems žmonėms esu sko
linga gyvybę". 

Užpuolikas prisiartino prie bu
vusios senatorės tuomet, kai ji, jos 
pačios žodžiais tariant, „krapštėsi" 
prie savo automobilio. Jis peiliu nu
pjovė moters rankinės diržą, perpjovė 
ranką, tačiau nepajėgė išplėšti ran
kinės. Krisdama ant žemės pirmoji 
juodaodė JAV senatorė taip pat susi
laužė ranką. 

Pro šalį ėję studentai, išgirdę C. 
M. Braun šauksmus, mėgino vytis 
užpuoliką. Po to vaikinas ir mergina 
padėjo moteriai atsistoti ir iškvietė 
policiją. 

Buitinės technikos „seklys" 

Illinois Institute of Technology 
(IIT) studentai, baigdami pavasario 
semestrą, pristatė savo kursinius 
darbus. Šįkart iš technologijų mokyk
los absolventų buvo reikalauta, kad 
jų darbai griežtai būtų susiję su 
„realaus pasaulio problemomis". Be 
to, studentai iš skirtingų fakultetų 
dirbo prie bendrų projektų, kurių tik
slas — sukurti kokį nors reikšmingą 
ir naudingą mūsų buities patobulini
mą. 

Vienas įdomiausių šiuo metu IIT 

demonstruojamų darbų — buitinės 
technikos „seklys". Šis kompiuteri
zuotas įrenginys aplinkosauga ir 
energijos taupymu susirūpinusiems 
gyventojams padės tiksliai sužinoti, 
kiek kuris prietaisas išnaudoja elek
tros energijos ir kiek jiems tai kai
nuos. Pagrindinis kompiuteris su
jungtas su kiekvienu iš prietaisų. 
Pastarieji duomenis apie save siunčia 
bevielės technologijos pagalba. 

Tokiu būdu vartotojas gali bet 
kuriuo metu pasižiūrėti, kurie prie
taisai veikia, kiek elektros energijos 
išnaudoja ir nuspręsti, ką išjungti, o 
ką palikti veikti. Be to, minikompiu-
teris apskaičiuoja, kiek vieno ar kito 
prietaiso naudojimas tam tikru re
žimu vartotojui kainuos per mėnesį. 

Mirė seniausias „White Sox" 
žaidėjas 

Brukfildo mieste sekmadienį mi
rė, kaip manoma, seniausias Čikagos 
beisbolo komandos „White Sox" žai
dėjas Miltonas F. Bocekas. Jam buvo 
94-eri. Iš Cicero kilęs beisbolininkas 
žaidė 1933-1934 m. sezono metu. Jį, 
pastebėjęs pusiau profesionalios ly
gos varžybose, įkalbino prisijungti 
prie „Sox" tuometinis komandos va
dovas Lew Fonseca. 

Prieš daugiau nei 70 metų beis
bolas nebuvo nei tokia prestižinė, nei 
labai gerai apmokama specialybė — 
M. F. Bocekas uždirbdavo 250 dolerių 
per mėnesį. Todėl vėliau sportininkas 
metė šią karjerą. Vėliau jis vadovavo 
šeimos valdomai spaustuvei, taip pat 
tarnavo armijoje. 

Lietuva min i narystes ES metines 
Atkelta iš 1 psl. 
prisidėjo prie Europos kaimynystės 
politikos stiprinimo ir bendros ES 
energetikos politikos kūrimo. Tai ge
ri pavyzdžiai, kaip bendromis pastan
gomis sprendžiami Europos Sąjungai 
ir Lietuvai svarbūs klausimai", — sa
ko prezidentas. 

Jo įsitikinimu, dar ne viskas pa
daryta, kad Lietuvos piliečiai pajustų 
narystės ES naudą. Todėl būtina at
likti namų darbus dėl euro įvedimo, 
Lisabonos strategijos — struktūrinių 
reformų įgyvendinimo, Šengeno erd
vės plėtros, tinkamai išnaudoti ES 
paramą ir toliau nuosekliai vykdyti 
vidines reformas. 

„Ne mažiau svarbu ir kasdieni
niame mūsų gyvenime puoselėti ir 
skleisti europietiškas vertybes bei 
identitetą, diegti europietiškus stan
dartus ir elgesio normas. Tik taip 

kiekvienas iš mūsų pasijusime tikrais 
Europos Sąjungos piliečiais — ne tik 
besidžiaugiančiais europietiška gero
ve, bet ir kuriančiais ir rūpestingais 
šios bendruomenės šeimininkais", — 
pabrėžia V Adamkus. 

Užsienio reikalų ministras Pet
ras • Vaitiekūnas, vertindamas trejų 
metų narystės Europos Sąjungoje su
kakti, pažymėjo, kad šaliai pastarieji 
metai buvo sėkmingi. 

„Pamažu įgyjame svarbios patir
ties, išmokstame formalias ir nefor
malias ES žaidimo taisykles, turime 
aiškius prioritetus, todėl esame verti
nami kaip nuoseklūs, solidūs ir prin
cipingi partneriai", — sakė P Vaitie
kūnas 

Kaip vieną svarbiausių pastarųjų 
įvykių ministras P Vaitiekūnas įvar
dijo Berlyno deklaracijos pasirašy
mą. 

Lietuvos darbdaviai viliojo 
tautiečius iš Airijos 

* Ketvirtosiose NBA Rytų 
konferencijos ketvirtfinalio 
rungtynėse Žydrūno Ilgausko 
Klivlendo „Cavaliers" komanda pir
madienį išvykoje 97:90 (22:23, 22:24, 
22:20, 31:23) nugalėjo Vašingtono 
„Wizards" komandą su Dariumi Son
gaila bei iškopė į konferencijos pusfi
nalį. Pirmą kartą per visą NBA lygos 
istoriją „Cavaliers" komandai atkrin
tamųjų varžybų etapą pavyko įveikti 
sužaidus minimalų rungtynių skai
čių. Z. Ilgauskas pasižymėjo dvigubu 
dubliu — pelnė 20 taškų ir po krep
šiais atkovojo 19 kamuolių. Be to, jis 
atliko rezultatyvų perdavimą, bloka
vo du varžovų metimus, dukart su

klydo bei surinko 3 pražangas. D. 
Songaila į svečių krepšį įmetė 16 taš
kų (12 — per ketvirtąjį kėlinį), sug
riebė 2 kamuolius, kartą suklydo bei 
triskart prasižengė. 

* Savaitgalį Kaune vyko „Po-
ol 8" biliardo turnyras Arvydo 
Sabonio taurei laimėti, kuriose 
dalyvavo net 81 biliardo gerbėjas. 
Moterų varžybų nugalėtoja tapo 
daugkartinė Lietuvos čempionė vil
nietė Tatjana Poltražickaitė, finale 
nugalėjusi kitą sostinės atstovę Si
moną Milišauskaitę. Trečiąsias vietas 
užėmė Neringa Rimšelienė ir šalies 
moterų skirstymo lentelėje pirmau
janti Goda Šeškevičiūtė. 

Vilnius, gegužės 1 d. (ELTA) — 
Šeštadienį Lietuvos darbdaviai viliojo 
Airijoje gyvenančius tautiečius į tė
vynę. Į Dubline vykusią „Darbų mu
gę" susirinkę žmonės aktyviai do
mėjosi galimybe gauti darbą Lietu
voje ir derėjosi su potencialiais darb
daviais. 

„Daugiausia mugėje dalyvavo 
statybų bendrovės, taip pat įmonės, 
ieškančios techninį išsilavinimą tu
rinčių žmonių, kurie nori grįžti į Lie
tuvą ir čia dirbti pagal specialybę. 
Kaip žinia, dauguma tautiečių Airi
joje dirba statybų sektoriuje, tad no
rėjome suteikti jiems kuo daugiau in
formacijos apie darbo rinkos pokyčius 
Lietuvoje", — sakė viena iš mugės or
ganizatorių, tinklalapio MyVisit.ie 
direktorė Viktorija Jonuškytė. 

Statybininkų asociacijos prezi
dentas Adakras Šeštakauskas pa
brėžė, jog žmonės, kurie išvyko sve
tur prieš keletą metų, nebežino pozi
tyvių pokyčių Lietuvoje, taip pat ir 
darbo rinkoje. 

„Lietuvoje išties jaučiamas di
džiulis specialistų poreikis, — pri
pažino mugės dalyvis. — Siekiama, 
kad lietuvaičiai grįžtų į tėvynę ir kel
tų jos ekonomiką, juolab kad uždirb
ti statybų sektoriuje jau galima ne ką 
mažiau nei Airijoje. Aukštos kvalifi
kacijos specialistai gali uždirbti ir 
8000 Lt". 

Viešnagės metu A. Šeštakauskas 
aplankė kelis Airijos statybų objek
tus. Pasak jo, darbo sąlygos čia pa
našios kaip Lietuvoje, tik darbų sau
gai skiriama daugiau dėmesio ir ke

liami griežtesni reikalavimai. 
„Sutikti lietuvaičiai domėjosi grį

žimo į Lietuvą galimybėmis, tad ma
nau, kad tokia informacija labai rei
kalinga. Neseniai vyko panaši infor
macinė mugė Lietuvoje, tačiau Dub
line juntamas žymiai didesnis susi
domėjimas statybų sektoriumi", — 
sakė Statybininkų asociacijos prezi
dentas. 

AB „YIT Kaustą" personalo di
rektorius Arimantas Grabauskas sa
kė neviliojantis darbuotojų neįma
nomais dalykais, sakantis tiesą, kiek 
žmogus gali uždirbti. 

„Išties, tie pinigai mažesni nei 
Airijoje, tačiau motyvuoti darbuoto
jus grįžti yra kuo - tai žemesnis pra
gyvenimo lygis, ryšys su artimaisiais. 
Sutikome žmonių, kurie jau apsis
prendę dirbti Lietuvoje ir teiraujasi 
apie galimybę dirbti pas mus. Manau, 
jų tikrai sulauksime savo įmonėje", 
— sako vienos didžiausių Lietuvos 
statybos kompanijų atstovas. 

Darbo muge aktyviai domėjosi ne 
tik Airijos, bet ir kitų šalių lietuviai. 
Iš Vokietijos į renginį atvykusi 28 me
tų Jovita Petrauskytė nieko konkre
taus iš renginio nesitikėjo, tačiau ga
vo naudingos informacijos. 

Paskaitą apie galimus prisitaiky
mo sunkumus tėvynėje „Darbų mu
gėje" skaitė Šeimos instituto specia
listai. Į emigrantams aktualius pilie
tybės klausimus bei grįžimą į Lietuvą 
mugės metu atsakinėjo Migracijos de
partamento pareigūnai ir Tarptauti
nės Migracijos organizacijos (TMO) 
biuro Lietuvoje specialistai. 

http://enjoyillinois.com
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Bronzinis kareivis pastatytas 
naujoje vietoje 

Parlamento narys apžiūri Bronzinį kareivį. „Eesti Paehvaieti" nuotr. 

Talinas, gegužės 1 d. (BNS) — 
Estijoje naujoje vietoje Karių kapi
nėse Taline pirmadienio vakarą pas
tatytas Bronzinis karys — sovietinis 
paminklas raudonarmiečiams, va
davusiems Taliną iš nacių. Cia jis bu
vo perkeltas iš aikštės Talino centre. 

Pasak Estijos gynybos ministeri
jos atstovės Aet Kukk, Bronzinis ka
reivis atidengtas ir pastatytas, jį gali 
pamatyti visi norintieji. 

Estijos gynybos ministerijos nuo
mone, Karių kapinės — derama vieta 
karių palaikams palaidoti. 

Paminklas yra toks, koks buvo, 
nors kai kurios žiniasklaidos buvo 
paskleista gandų, kad jis supjausty
tas dalimis. Jis stovi prie įėjimo į ka
pines netoli Nežinomojo kareivio pa
minklo. 

Kol kas už skulptūros dar nesu
mūryta siena iš dolomito, kuri buvo 
ankstesnėje paminklo vietoje Tenis-
megio kalvoje miesto centre. Estijos 
valdžia žada artimiausiu metu pasta
tyti šią mūrinę sieną. Oficialiai pa
minklas bus atidengtas gegužės 8 die
ną. 

Tuo tarpu kasinėjant sovietų ka
rių Brolių kapą buvo rasti devynių 
žmonių palaikai. Jie bus perlaidoti 
Karių kapinėse. 

Kaip pranešė Gynybos ministeri
jos spaudos tarnyba, naujas kapas 
bus parengtas iki birželio pabaigos. 
Tada į jį bus perlaidoti sovietų karių 
palaikai iš kapo Tenismegio kalvoje, 
kurios kasinėjimo darbai prasidėjo 
šeštadienį. 

Apžiūrėti paminklo pirmadienį 
atėjo ir gynybos ministras Jaakas 
Aaviksoo. 

„Kilus smurtui nebuvo galima 
palikti monumento ankstesnėje vie
toje Tenismegio kalvoje iki gegužės 9 
dienos. Remiantis vyriausybės įsaky
mu jis buvo perkeltas į kapines, kad 
žmonės, kuriems jis simbolizuoja per
galę Antrajame pasauliniame kare 
galėtų ją deramai paminėti", — pa
reiškė ministras. 

Iškilminga paminklo atidengimo 
ceremonija, kaip manoma, įvyks ge
gužės 8 dieną. Joje dalyvaus šalių-an-
tihitlerinės koalicijos dalyvių ir Es
tijos vyriausybės atstovai. 

Maskvoje — daugiatūkstantinis 
komunistų ir kairiųjų mitingas 

Maskva, gegužės 1 d. („Inter-
fax"/BNS) — Keli tūkstančiai komu
nistų ir kitų kairiųjų patriotinių jėgų 
šalininkų surengė antradienį Mask
voje Teatro aikštėje Gegužės 1-osios 
demonstraciją ir mitingą. 

„Šiandien didi solidarumo šven
tė. Šiandien petys į petį visame pa
saulyje išeina į gatves pagrindinė jėga 
— darbas — ant istorijos pakilos. Vi
so savo solidarumo vardu mes dabar 
pareiškiame savo galingą valią — kad 
būsime ištikimi pergalės Vėliavai, 
kad pagrindinis mūsų tikslas buvo ir 
bus socializmas, o svarbiausias žmo
gus Žemėje buvo ir bus darbo žmo
gus", — pareiškė mitinge Rusijos Fe
deracijos komunistų partijos (RFKP) 
vadovas Genadijus Ziuganovas. 

Visų mitingo dalyvių kalbų leit
motyvas buvo pasipiktinimas Estijos 

valdžios veiksmais nugriauti pamink
lą Kariui išvaduotojui Taline, taip pat 
valdžios partijos mėginimais pakeisti 
Pergalės Vėliavos simbolius. 

„Mūsų pagrindinis simbolis visa
da buvo Raudona vėliava. Raudonoji 
vėliava, pjautuvas ir kūjis visada bu
vo pagrindiniai mūsų gyvenimo kel
rodžiai, — sakė RFKP vadovas. — 
Pribloškia tai, jog šioje Dūmoje vadi
namoji valdžios partijos vadovybė nu
sprendė savo naguota letena nuplėšti 
pjautuvą ir kūjį nuo Raudonosios Vė
liavos". 

„Bet nepavyko. Darbo žmonių, 
veteranų, moksleivių ir mūsų karių 
solidarumas dar kartą tarė 'ne' šiam 
šventvagiškam aktui", — sakė jis. 

Jis taip pat pabrėžė, kad kairio
sios patriotinės jėgos turi „neleisti 
iškasinėti Raudonosios aikštės". 

EUROPA 

TALINAS 
Europos Sąjunga (ES) pažadėjo 

Talinui skubiai padėti normalizuoti 
situaciją dėl Estijos ambasados 
Maskvoje. Tokį pažadą davė ES pir
mininkaujančios Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Frankas-Walteris 
Steinmeieris. Pirmadienį vėlai vaka
re Estijos užsienio politikos žinybos 
vadovas Urmas Paetas kalbėjosi su 
F.-W. Steinmeieriu apie situaciją dėl 
ambasados Maskvoje. Ministras U. 
Paetas atkreipė pašnekovo dėmesį į 
ambasados saugumą. „Rusija nesiė
mė priemonių užtikrinti Estijos am
basados Maskvoje ir jos darbuotojų 
saugumą", —.sakė ministras. 

ROMA 
Nigerijoje pagrobti keturi italai 

naftininkai, antradienį pranešė Ita
lijos užsienio reikalų ministerija 
(URM). Pasak ministerijos atstovo, 
manoma, kad jie dirbo rangovui, ku
rio paslaugomis naudojasi Jungtinių 
Valstijų naftos perdirbimo bendrovė 
„Chevron". Šaltiniai Nigerijos sau
gumo palaikymo pajėgose kiek anks
čiau pranešė, kad ginkluoti kovotojai 
įkaitais paėmė šešis užsieniečius naf
tininkus, tarp kurių, kaip manoma, 
yra keturi italai ir vienas amerikietis. 

LONDONAS 
Kraštutinių kovotojų už gyvūnų 

teises grupių tyrimą vykdanti policija 
antradienį per koordinuotus reidus 
Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje ir 
Nyderlanduose suėmė 30 asmenų. 
Pietų Anglijos Hampšyro grafystės 
policijos pranešime nurodoma, kad 
reiduose dalyvavo maždaug 300 pa
reigūnų ir pagalbinių darbuotojų iš 
britų, olandų ir belgų pajėgų. 

JAV 

VAŠINGTONAS 
Pasaulio banko prezidentas Pau

las Wolfowitzas pirmadienį atsikirto 
kritikams, pasak jo, pradėjusiems 
prieš jį šmeižto kampaniją, ir pa
žadėjo neatsistatydinsiąs. Pareiški-
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me banko komisijai, besiaiškinančiai, 
ar jis nusižengė etikos ir kitoms nor
moms pakeldamas atlyginimą ir pa
aukštindamas savo gyvenimo drau
gę, R Wolfowitzas teigia, kad šio 
klausimo nagrinėjimas pradėjo „pri
minti cirką". 

ATLANTA 
Užbaigusi 19 mėnesių trukusią 

pertvarką, JAV oro vežėja „Delta Air 
Lines" galutinai užbaigė bankroto 
procedūrą. „Tai puiki diena 'Delta' 
istorijoje — diena, kurios nesulauk
tume be sunkaus 'Delta' darbuotojų 
visame pasaulyje darbo ir pasiaukoji
mo", — pareiškė „Delta" generalinis 
direktorius Geraldas Grinsteinas. 
„Delta" užbaigė bankroto procedūrą, 
bankroto teismo teisėjui praėjusią sa
vaitę patvirtinus galutinius pertvar
kos duomenis. Pasak G. Grinsteino, 
kuris per 60 dienų pasitrauks iš uži
mamų pareigų, „Delta" toliau didins 
tarptautinių skrydžių, ypač skrydžių 
į Kiniją skaičių. 

A R T I M I E J I RYTAI 

BAGDADAS 
Antradienį per mūšį, kilusį tarp 

kovotojų šiauriau* Bagdado, žuvo te
roristų tinklo „ai Qaeda" Irake va
das Abu Ayyubas ai Masri. Brigados 
generolas Abdul Kareemas Khalafas 
teigė, kad „mes turime tikslių žval
gybos pranešimų, jog šiandien žuvo 
ai Masri". „Susirėmimas vyko tarp jų 
pačių. Buvo susirėmusios 'ai Qaeda' 
grupuotės. Jį likvidavo jos. Mūsų pa
jėgos su tuo neturi nieko bendra", — 
pridūrė jis. Kitas šaltinis ministerijo
je taip pat patvirtino, kad A. A. ai 
Masri nebegyvas. JAV armija teigė 
šių pranešimų negalinti patvirtinti. 

JERUZALĖ 
Nors pernykščio brangiai kaina

vusio Libano karo tyrėjų griežto pa
peikimo sulaukęs ministras pirmi
ninkas Ehudas Olmertas ir pažadėjo 
pasitaisyti, antradienį iš jo vadovau
jamo kabineto pasitraukė vienas mi
nistras, davęs pradžią Izraelio vy
riausybės aižėjimui. Paskelbęs apie 
pasitraukimą, pagrindinei valdančia
jai Izraelio vadovo partnerei — Dar
bo partijai — atstovavęs ministras be 
portfelio Eitanas Cabelas spaudos 
konferencijoje pareiškė: „Negaliu 
dirbti vyriausybėje, vadovaujamoje 
Ehudo Olmerto". 

1-800-775-SEND 
• • > v i v > > / i u ^ w > . ' M a -i 

www.atlanticexpresscofp.com 

Ocea, 

Auto 

Kroviniu gabenimas 
laivu j visas oasauik) šalis. 

Kroviniu, gabenimas 
l ^ U V J ' visas pasauito šalis. 

AkFnlgbt-j) 
y*mm [Automobiliu pirkimas bei 

siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Ame'i k oje 

Small Packaaes TrucMttę^J 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje be* Ukrainoje 

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

http://www.atlanticexpresscofp.com
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ČIKAGOS LITUANISTINE MOKYKLA 

DEL GEDIMINO PILIES ATSTATYMO 
Džiugu, kad žmonėse kyla noras 

Vilniuje atstatyti Gedimino pilį! Svei
kinu Jūratę Skėrytę! 

Istorikai tą pilį vadina dvejopai: 
Aukštutinioji arba Viršutinioji (Liet. 
Enc. 3:212). 

Ją pastatė karalius Gediminas, 
gyvenęs 1275—13<fl m. Gediminas 
savo laiške vokiečiams Vilnių vadina 
karališku miestu: „nostra regina 
Vilna". 

Ši karaliaus Gedimino pilis dau
giausia nukentėjo 1655—1661 me

tais, nes ją rusai okupantai nugriovė. 
Mes finansiškai rėmėme Valdovų 

rūmų atstatymą. Mes remiame tų 
rūmų inventorizavimą. Be jokios abe
jonės, mes remsime ir Gedimino 
pilies atstatymą! 

Jei kas mano, kad vietoje pilies 
statymo — geriau šelpti savo tautą, 
prisiminkime ką Viešpats Kristus 
sakė dėl vargšų šelpimo ir dėl kve
palų pirkimo... 

Teologas E u g e n i u s Geru l i s 
Naperville, IL 

VIS DĖLTO BUVO JUOKINGA, 
BET NE VISAI TEISINGA 

Š. m. balandžio 28 d. „Draugo" 
laidoje Pranas Visvydas gražiai ap
rašo 2-jų veiksmų komediją „Reikia 
arklio", kuri buvo suvaidinta Los 
Angeles Dramos sambūrio balandžio 
14 ir 15 dienomis, Sv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Cituoju: „Kauniečio J. 
Tuopo veikalas, atsiųstas j anksty
vesnį Sambūrio dramos veikalų kon
kursą, nors ir nelaimėjęs, atsidūrė 
rampos šviesoje". Šią žinią tenka pa
taisyti ir priminti „Reikia arklio" 
pjesės istoriją. 

2002 m. JAV LB Kultūros taryba, 
vadovaujant Marijai Remienei, jaus
dama užsienio lietuvių teatro scenai 
naujų veikalų stygių, paskelbė dra
mos konkursą, kuriame galėjo daly
vauti autoriai tiek iš Lietuvos, tiek iš 
JAV bei kitų kraštų. Konkurso mece
natas - dr. Jonas Adomavičius iš Či
kagos. Konkursui buvo atsiųsta 36 
veikalai. 

Atsiųstiems rankraščiams ver
tinti buvo sudaryta penkių asmenų 
komisija: trys iš Los Angeles, CA, 
Dramos sambūrio nariai: Ema Do
vydaitienė, Algimantas Žemaitaitis ir 
Petras Maželis; Čikagoje - Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininkė Stasė 

Petersonienė ir „Draugo" vyr. redak
torė Danutė Bindokienė. 

Vertinimo komisija 3,000 dol. 
padalino į tris dalis - po 1,000 dolerių 
ir juos skyrė už tris veikalus. Tarp tų 
trijų buvo ir J. Tuopos slapyvardžiu 
pasirašyta vieno veiksmo komedija 
„Reikia arklio". 

Atidarius vokus, paaiškėjo, kad 
J. Tuopos „Reikia arklio" autorė yra 
Janina Kliučinskienė iš Kauno. 

Vertinimo komisijos potokolą, 
pasirašė penki komisijos nariai 2002 
m. spalio 10 d. 

Autorė Jan ina Kliučinskienė 
savo laiške rašė: „Jei komedija 'Rei
kia arklio' bus statoma LB teatre, 
perduokite režisieriui sveikinimus ir 
pasakykite, jog esu pasiryžusi ben
dradarbiauti. Gali atsitikti, kad reži
sierius norės kurią nors veikalo dalį 
papildyti nauju įvykiu, patrumpinti 
dialogą, aš būt inai atsižvelgsiu į 
pastabas". 

Komedija „Reikia arklio" yra 
laukiama Čikagoje. Tikime, kad Los 
Angeles Dramos sambūris čikagie-
čius pralinksmins ateinanti rudenį. 

M a r i j a R e m i e n ė 
Westchester, IL 

PADĖKA 
Š. m. balandžio mėn. 15 d. Čika

gos Jaunimo centro didžiosios salės 
scenoje dainavo, muzikavo, šoko, 
pasakas sekė per 70 IV JAV lietuvių 
jaunųjų atlikėjų festivalio dalyvių, 
kurių amžius — nuo 3 iki 18 metų. 

Tris tokius festivalius rengėme 
kartu su JAV LB Kultūros taryba 
(pirm. Marija Remienė). Paskutinį, 
ketvirtąjį, parėmė tėvai jėzuitai (kun. 
Antanas Gražulis), laikraštis „Bičiu
lystė", Amerikos lietuvių TV (vad. 
Arvydas Reneckis). 

Festivalis pavyko. Gausiai susi
rinkę žiūrovai patvirtino, jog toks 
renginys yra mums visiems labai rei
kalingas — juk ateitis priklauso 
mūsų vaikams. Jei šiandien vaikų, 
jaunimo nėra lietuvybės puoselėtojų 

tarpe, jų nebus ir jos tęsime. 
Už paramą, rengiant šį festivalį, 

nuoširdžiai dėkoju visoms žiniasklai-
dos priemonėms — radijo stotims: 
„StudijaiR", „Margutis 2", laikraš
čiams „Draugas", „Amerikos lietu
vis", „ Infotiltas", „Bičiulystė", skel
busiems žinutes apie festivalį. Taip 
pat festivalio organizaciniam komite
tui: fortepijono mokytojai Jolantai 
Banienei, dainavimo mokytojai Lo
retai Karsokienei, pedagogei Rūtai 
Kunčienei, dizaineriui Adomui Taut
kui. Be šių žmonių festivalį surengti 
būtų buvę labai sunku. 

Ligi ja T a u t k u v i e n ė 
IV JAV lietuvių jaunųjų atlikėjų 

festivalio organizacinio komiteto 
pirmininkė 

SKELBIMAI 

IEŠKO DARBO 
* Moteris ieško senelių ar vaikų prie
žiūros darbo nuo birželio 10 d rusų, lietu
vių ar prancūzų šeimose su gyvenimu. 
Gali išleisti atostogų. Tel. 708-543-7703. 

Tel. 773-799-1148. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
(dokumentai, automobilis, kalba) pieti
niuose rajonuose. Siūlyti įvairius varian-

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo tus. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-
su gqžimu namo. Siūlyti ir kitus variantus 692-4422. 

Skaitau laikraščiuose skelbimus 
ir iškilmių aprašymus apie Čikagos 
lituanistinę mokyklą, švenčiančią 15 
metų sukaktį. Galvoju, kad čia pa
daryta klaida, nes tokiu pavadinimu 
mokykla turėtų švęsti ne 15 metų, 
bet 50 metų. 

Kai persikraustėme iš Kanados į 
Čikagą, 1960 m. Čikagos lituanistinė 
mokykla jau veikė ir mūsų vaikai yra 
baigę Čikagos aukštesniąją mokyklą 
jau daugiau kaip 20 metų. 

Žinau, kad šventės yra labai 
gražus dalykas, bet norėtųsi, kad 
neiškraipytume istorijos. Nedaug kas 
iš naujų ateivių ar Lietuvoje žino, kad 
tokiu pavadinimu lituanistinė mo
kykla veikė jau pusė šimtmečio ir 
nėra visai naujai įkurta. 

Taip pat žinau, kad mokyklos 
susijungė prieš 15 metų, bet ji nėra 
naujai įkurta. Kas nors paskaitęs, 
nežinodamas istorijos, susidarys tokį 
įspūdį. Mano supratimu, norint įkur
ti naują mokyklą, reikėtų duoti ir 
kitą pavadinimą. 

Kiek suprantu, jeigu mažesnis 
bankas ar įmonė prisijungia prie di
desnio banko ar įmonės, tai didesnio 
banko ar įmonės pavadinimas ir is
torija pasilieka nuo jo įkūrimo, ne
bent duodamas kitas pavadinimas. 

Labai norėčiau, kad buvę Čika
gos aukštesniosios mokyklos ar Da
riaus Girėno bei Donelaičio mokyklos 
mokytojai pareikštų savo nuomonę 
šiuo klausimu. 

K a r o l i n a Kubil ienė, 
Willowbrook, IL 

* * * 

Redakci ja kreipėsi į Čikagos 
lituanistinės mokyklos direktorę J ū 
r a t ę Dovilienę, prašydama paaišk
inti, kodėl jos vadovaujama mokykla 
šventė ne 50, o tik 15 metų jubiliejų. 

Prieš 15 metų Čikagoje veikė 3 
lituanistinės mokyklos: Dariaus 
Girėno pradinė lituanistinė mokykla 
(Jaunimo centro patalpose); ČALM 

Čikagos aukštesnioji l i tuanistinė 
mokykla (taip pat Jaunimo centro pa
talpose); Kristijono Donelaičio pra
dinė ir aukštesnioji mokykla (McKay 
valstybinės mokyklos patalpose). 
Prieš 15 metų, gerokai sumažėjus 
mokinių skaičiui, visų trijų mokyklų 
tėvų komitetai nutarė sujungti mo
kyklas. Kai kuriose klasėse buvo tik 
po kelis mokinius. Tuo metu visos 3 

v 

mokyklos buvo Švietimo tarybos ofi
cialiai uždarytos. 

1992 metais rugsėjo mėnesį ofi
cialiai atsidarė nauja mokykla — Či
kagos lituanistinė mokykla. J i nutarė 
pasinaudoti Jaunimo centro patal
pomis. Čikagos lituanistinė mokykla 
nėra Dariaus Girėno mokykla, nėra 
Donelaičio mokykla ir nėra Čikagos 
aukštesnioji mokykla. Čikagos litu
anistinės mokyklos pavadinimas bu
vo duotas visų trijų mokyklų tėvų ko
miteto ir buvo įrašytas į mokyklos 
įstatus. 

Dabar, po daugelio metų, mes 
kaip tik tariamės su nauja mokyklos 
taryba pakeisti mokyklos pavadini
mą. Tuomet mokykla pasiliktų ta 
pati, pasikeistų tik jos pavadinimas. 
Aš pati lankiau pradinę Aušros Vartų 
lituanistinę mokyklą, o aukštesniąją 
ČALM lankiau Jaunimo centre. Dau
gelis mokinių lankė pradinę mokyklą 
kitur, vėliau perėjo į Čikagos aukštes
niąją li tuanistinę mokyklą. Jeigu 
Jaunimo centre jie lankė pradinę — 
tai lankė Dariaus Girėno pradinę li
tuanistinę mokyklą. 

Jeigu nutariate, kad visos mo
kyklos, kurios naudojasi Jaunimo 
centro patalpomis, vadinasi vienu 
vardu, tai neatsižvelgiate į Dariaus 
Girėno vedėjo Juozo Plačo ilgametį 
darbą. Taigi šita mokykla, sukurta 
prieš 15 metų ir šventė 15 metų su
kaktį. Kai Jaunimo centras švęs savo 
50-metį ateinančiais metais, tada 
švęsime visų mokyklų lituanistinį 
įnašą. 

J ū r a t ė Dovi l i enė 
Čikagos lituanistinės mokyklos 

direktorė 

; Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
Į tampa su „Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat pr imename, jog laiško auto-
J rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti pilng adresą 
! ir telefono numeri. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO DARBĄ 

GREIT PARDUODA 
•3 ••--=- F'rst Landmark Realty 

Bus. 773 -590 -0205 
Res. 7 0 * 4 2 5 - 7 1 6 0 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 

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

Call 262-657-8467 

PASLAUGOS 

^ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

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

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

down. No deduetions for insurance 
or t ra i lers. Cal l jack Black at 

800-741-8798 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

..sofrits", ,,decks'\ „gutters".plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas. 

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

Skelbimų skyriaus 
tel, 1-773-585-9500 
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SKAUTYBES KELIAS 
Vincės Jonuškai tės-Zaunienės 

dainininkių konkursas 
Balandžio 12-13 dienomis Lietu

vos muzikos ir teatro akademijoje 
(LMTA) įvyko aštuntasis Vincės Jo
nuškaitės-Zaunienės dainininkių 
konkursas. Šį konkursą organizuoja 
Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno 
fondas (Čikaga), studentų skautų 
korporacija „Vytis" ir Akademinė 
skaučių draugovė (KorpIVytis ir 
ASD). 

Konkurse dalyvavo devynios dai
nininkės, kiekviena jų atliko po 
keturias dainas: dvi arijas pasirinkti
nai, originalų lietuvių kompozitorių 
kūrinį arba harmonizuotą lietuvių 
liaudies dainą ir lietuvių liaudies 
dainą be akompanimento. Pirmąją 
vietą laimėjo Ieva Prudnikovaitė (pe
dagogė prof. Regina Maciūtė, kon
certmeisterė doc. Nijolė Ralytė), ant
rąją - Lauryną Bendžiūnaitė (peda
gogė prof. Regina Maciūtė, koncert
meisterė Dovilė Bagdonaitė), trečiąją 
- Jurgita Lopetaitė (pedagogė doc. 
Aušra Stasiūnaitė—Cepulkauskienė, 
koncertmeisterė Nijolė Baranaus
kaitė). Diplomas už liaudies dainą 
atiteko Gerinai Gasiūnaitei (peda
gogė doc. Jūratė Bukauskaitė). Lau
reatėms Vydūno fondas skyrė diplo

mus ir pinigines premijas. 
Koncerto klausė ir operos daini

ninkas Aleksandras Sleinys, kuris 
Lietuvos operoje yra dainavęs kar tu 
su Vince Jonuškaite-Zauniene. 

Mecosopranas V. Jonuška i t ė -
Zaunienė (1901-1997) - viena žy
miausių Lietuvos operos solisčių. 
Dainininkė yra sukūrusi 47 unikalius 
operų vaidmenis, koncertavusi dau
giau nei dešimtyje Europos valstybių, 
Pietų ir Siaurės Amerikose. 

V Jonuškaitė šalia svetimtaučių 
kompozitorių kūrinių atlikdavo ir 
originalias lietuvių kompozitorių ir 
harmonizuotas liaudies dainas. 1931 
m. solistė Stokholme surengė kon
certą, kuriame skambėjo vien lietu
vių autorių kūriniai. 

V Jonuškaitė-Zaunienė apdova
nota „Renaissance Francaise" drau
gijos aukso medaliu (1934 m.), Lie
tuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimi
no III laipsnio ordinu (1935 m.). 
Ketvirtame dešimtmetyje V Jonuš
kaitė tapo Akademinės skaučių drau
govės garbės nare. 

Pagal Vydūno fondo medžiagą 
parengė kand. Giedrė Olsevičiūtė 

Akių ligos 
ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. SL 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvartys dantis už prieinamą kaina. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
55 L VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

VIDAS). NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www. i l l ino ispain.com 

Chirurgai 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

R e m k i t e i r p l a t i n k i t e k a t a l i k i š k ą s p a u d ą 

A plankė daugelį kitų šventų vietų, tiek šventa-
Xxjame Jeruzalės mieste, tiek ir šalia jo esančių, 

kur tiktai mūsų Viešpats Jėzus Kristus iš savo be
galinio gailestingumo teikėsi vykdyti mūsų išga
nymą. Iš meilės Kristui vyriškai iškentė vargus, 
pavojus, negailėdamas didelių išlaidų, asmeniškai 
aplankė, jautriai ir pamaldžiai pagarbino. Todėl 
mes, venecijietis brolis Angelas Stela, pranciškonų 
vienuolijos šv. Antano provincijos Viešpaties Išga
nytojo šventojo vienuolyno gvardijonas ir įgalioti
nis, taip pat kitų Šventosios Žemės vietų apašta
liškasis generalinis gubernatorius ir valdytojas, už 
minėtąjį šviesiausiojo Mikalojaus Kristupo pamal
dumą šioms šventosioms vietoms ir už ypatingą at
sidavimą bei uolumą platinant krikščionybę nuta
rėme pakelti jį į šv. Karsto riterius. Todėl, remda
miesi mums suteiktu prie garbingojo Kristaus 
Karsto einamų apaštališkųjų pareigų autoritetu, tą 
patį šviesiausiąjį Mikalojų Kristupą apdovanojame 
ir papuošiame šv. Karsto riterio garbe ir ženklais. 
Šiuo raštu visiems, kurie jį skaitys, skelbiame ir 
pranešame jį esant apdovanotą ir tuo ženklu pa
puoštą. 

Pripažindami tą patį šviesiausiąjį Mikalojų 
Kristupą tikru ir teisėtu šv. Kristaus Karsto riteriu, 
tikrai nusipelniusiu šito vardo, galinčiu slapta ar 
viešai, kaip jam atrodys reikalinga, nešioti švento
jo Karsto Kryžiaus ir šv. Jurgio ordino ženklus, pa
tvirtiname jam teisę naudotis visoms ir atskiromis 
lengvatomis, prerogatyvomis, pirmenybėmis ir pri-
vilegijmis, kokiomis paprastai naudojasi ir būna 
pagerbiami kiti šito šv. Karsto riteriai. Taip pat čia 
esantį šviesiausiąjį Mikalojų Kristupą už jo ypa
tingą troškimą išlaikyti šioje vietoje šv. Pranciš
kaus vienuolyną, skelbiame minėtų Šventosios Že
mės vietų generaliniu prokuratoriumi. Šiam vis
kam patvirtinti, surašyti patvirtinti, suteikti galią 
ir įrodymą pasirūpinome surašyti šį raštą ir pa
tvirtinti minėtojo šv. Karsto antspaudu bei mūsų 
parašu. Rašyta Jeruzalėje, minėtame šv. mūsų Iš
ganytojo vienuolyne, tūkstantis penki šimtai aštuo
niasdešimt trečiaisiais Viešpaties metais birželio 
mėnesio dvidešimt devintą dieną. 

Brolis Angelas Stela 

Kadangi, vykdamas į šias šventąsias vietas, 
buvau nutaręs jose palikti ką nors, kas mane nu
sidėjėli primintų, Viešpaties Karsto broliams vie
nuoliams jteikiau tokj raštą: 

Vardan švenčiausiosios, nedalomosios Trejy
bės: Dievo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. 
Mikalojus Kristupas Radvila, Olykos ir Nesvy
žiaus kunigaikštis, Šidloveco ir Myro grafas, šv. 

KELIONE j JERUZALĘ 
M. f t IMPVilA NASUUTBJS 

Karsto riteris. Ne ko kito, tiktai gausios Dievo ma
lonės savo viduje paraginti, ryžomės leistis į šią 
dabartinę kelionę aplankyti mūsų Išganytojo Vieš
paties Kristaus Karstą ir kitas Šventosios Žemės 
maldų vietas, iš pradžių dėl Dievui duoto pasi
žadėjimo atlikti šią kelionę prašant sveikatos, pas
kui iš pamaldumo, norėdami išpirkti viso mūsų 
nugyvento gyvenimo nuodėmes. Kai tą sumanymą 
daugiau Dievo malonės negu savo pačių nuopelnų 
padedami, pagaliau po šv. Mergelės Gimimo šven
tės ėmėmės vykdyti ir paskui per Galilėjos ir Sama-
rijos provincijas 1583 metų birželio 25 dieną atvy
kome į Jeruzalę, tai, atsidėkodami už tą laimingą 
atvykimą ir už kitas nesuskaičiuojamas, labai gau
siai ir be galo maloniai gerojo Dievo visur ir visa
da mums suteiktas geradarystes, nutarėme ir di
desnei Dievo garbei patvarkėme ne iš prievolės, bet 
staigaus sielos džiaugsmo apimti dovanoti pirmiau
siai šv. Viešpaties Jėzaus Kristaus Karstui gryno 
aukso taurę su auksine patena. Abiejose įrašytas 
mūsų vardas ir herbas. Taip pat kitą paauksuotą 
sidabrinę taurę su paauksuota sidabrine patena (su 
mūsų herbais abiejose) iš visos širdies nusižeminę 
melsdamiesi dovanojame šventajai Viešpaties Jė
zaus Kristaus, mūsų Išganytojo, gimimo vietai — 
Betliejui. Taip pat paliekame ir įsakome, kad visais 
laikais kasmet šv. Karstui, kaip šio dovanojimo 
rašto teisė ir galia įpareigoja, iš mūsų Nesvyžiaus 
kunigaikštystės būtų atsiunčiami šimtas dvidešimt 
penki auksinai, kurie sudaro du šimtus penkiasde
šimt lietuviškų auksinų. Pagal mūsų teisę ir pa
pročius patys įsipareigojame f siųsti tą sumą) ir įpa
reigojame savo įpėdinius. 

7s tų šimtą auksinų skiriame šv. Pranciškaus 
vienuolijos Išganytojo vienuolyno vienuolių 

reikalams, kad savo nuožiūra juos sunaudotų. Kiti 
minėtieji dvidešimt penki auksinai, norime, kad būtų 
kasmet skiriami lempelei amžinai žibėti šventa
jame mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Karste. Mi
nėtuosius šimtą dvidešimt penkis auksinus Jeru
zalės vienuolyno broliai kasmet šv. Petro ir Povilo 
šventės dieną teišreikalauja iš Šventosios Žemės 
prokuratoriaus, šiuo metu esančio Venecijoje. 

Mes, už šią labai menką auką melsdamiesi, 
norime pirmiausiai savo gyvų ir mirusių sielas bei 
kūnus pavesti Visų Šventųjų užtarimui, paskui 
jūsų, gerbiamieji Broliai, maldoms. 

Rašyta Jeruzalėje tūkstantis penki šimtai aš
tuoniasdešimt trečiaisiais Dievo gimdytojos metais, 
šv. pirmųjų apaštalų Petro ir Povilo šventės die
ną, kurią ten pat buvome pakelti į šv. Karsto rite
rius. 

Minėtieji Jeruzalės vienuolyno broliai daug 
kalbėjosi su manimi apie tai, ko trūksta 

šventosioms vietoms. Ir aš pats aiškiai pamačiau jų 
sunkumus ir nepriteklius, kuriuos jie kiekvieną va
landą labai kantriai kenčia tarp tų labai žiaurių 
barbarų, persekiojami, plakami, keldami pavojų 
savo gyvybei. Dievo Apvaizdos padedami, glumin
dami pagonis ir eretikus, jie vis tiek išlaiko ne
paliestas šias šventąsias vietas, kurios mums žemė
je aiškiai teikia Dievo begalinio gerumo ir gai
lestingumo atminimą. Tose vietose kasdien auko
dami švenčiausiąją altoriaus auką, jie meldžia Vieš
patį Dievą už visus krikščionis. Ta malda, pasiek
dama dangų, padarė tą, kad turkai nesunkiai jiems 
leidžia vykdyti tas apeigas, kuriomis teikiama Die
vui garbė, stiprinamas katalikų tikėjimas. Už tai 
krikščionys privalo garbinti Dievą ir prideramai 
jam padėkoti. Karaliai, kunigaikščiai, pamaldūs 
dvasininkai ir pasauliečiai savo aukomis šelpia 
juos, kad galėtų gyventi. 

Pats labai gerai įsižiūrėjau į šios bazilikos pas
tatą. Kai kuriose vietose jam jau gresia griūtis, 
ypač virš šv. Karsto koplyčios kyšančiam kupolui. 
Mat ne taip seniai kažkokie turkai nuplėšė nuo jo 
keletą alavo skardos lapų. Jie buvo nubausti už tai. 
Jei, supuvus rąstams, ta šventovės dalis griūtų, ją 
atstatyti reikėtų pasakiškų lėšų. Kitos konfesijos 
ne taip susirūpinusio tą pastatą išsaugoti, nes jis 
priklauso katalikams. Šių priežasčių paveiktas, 
pasiryžau savo kraštuose prašyti pamaldžių žmo
nių pagalbos ir paramos šiai šventajai vietai. Ma
nau, jog reikia čia pateikti tos šventosios vietos 
brolių raštišką liudijimą: 

Brolis Angelas Stela, apaštališkasis gvardijo
nas ir įgaliotinis, Šventosios Žemės vietų tarnas, 
visiems Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės Kristuje gerbiamiesiems tėvams, šviesiesiems 
kunigaikščiams, gerbiamiesiems grafams ir bajo
rams, kurių rankas šis raštas pasieks, siunčiame 
savo palaiminimą ir linkime sveikatos Viešpatyje. 
Būtų sunku per tokią trumpą valandėlę jums 
išdėstyti atskirai po vieną visus mūsų sunkumus, 
todėl nesiėmėme to daryti. 

Bus daugiau. 

http://www.illinoispain.com
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Puikus jaunųjų menininkų 
koncertas 

Nesu muzikos žinovė, tačiau no
riu pasidalinti keletu minčių apie 
nuostabų jaunųjų menininkų pia
nisto Edvino Minkštimo ir tenoro 
Edmundo Seiliaus balandžio 29 d. 
vykusį labdaros koncertą, kurį su
ruošė Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė". Tai buvo nuostabi muzi
kos popietė. Apie pačią muzikinę pro
gramą, jos atlikimą, manau, parašys 
muzikos kritikai, o aš noriu papa
sakoti apie gražią šiltą atmosferą, 
vyravusią viso koncerto metu. 

„Saulutės" pirmininkė Indrė Ti-
jūnėlienė pristatė susirinkusiems 
jaunus lietuvaičius — pianistą Edvi
ną Minkštimą, šiuo metu siekiantį 
doktarato laipsnio prestižinėje Juil-
liard muzikos mokykloje New York ir 
tenorą Edmundą Seilių, kuris savo 
dainavimo žinias gilina pas tenorą 
Vinson Cole, New England Conser-
vatory, Boston. Jauni muzikai (Edvi
nui — 27, Edmundui — 32) nepai
sant savo didžiulio užimtumo, nepa
tingėjo atvykti į Čikagą ir suteikė 
daug malonių akimirkų Lietuvių 
dailės muziejuje susirinkusiems mu
zikos mylėtojams. 

Programą atlikėjai pradėjo ka
meriniu muzikavimu. Buvo atliktas 
trijų Vincenzo Bellini arijų ciklas. 
Kaip Edmundas sakė, paskutinis šio 
ciklo kūrinys „Vaga luna che innar-
genti" nėra labai populiarus žiūrovų 
tarpe, bet labai mėgstamas tenorų. 
Tad ir jis pasirinko šį kūrinį. Po to 
Edmundas dainavo vieną paskuti
niųjų V Bellini kūrinių — „La ricor-
danza". Dainininkas pasakojo, kad 
būtent šį kūrinį, kurio j is nesėkmin
gai ieškojo Amerikoje, jam atsiuntė 
iš Paryžiaus. 

Po V Bellini kūrinių suskambo 
lietuvių kompozitorių dainos: B. Dva
riono „Pušys" (pasak dainininko jis 
šią dainą pasirinko ne tik todėl, kad 
pats ją mėgsta, be t ir dėl muzikos 
vingrybių, kurias pianistas Edvinas 
puikiai įveikia) i r keturios Juozo 
Gruodžio dainos — „Visur tyla" (Ed
mundo teikimu akompaniatoriams 
ypač sunkią atlikti), „Aguonėlės" 
(mažytis J. Gruodžio brilijantukas), 
„Rugiagėlės" (... nusijuoksi, o paskui 
— vien tik mėlyna akyse, žemėj, ore 
ir danguj) bei , , Jūra ir mergos" 
(„Labai vyriška daina, bet manau 

patiks ir moterims", — juokavo 
Edmundas). 

Po pertraukos dainininkas atliko 
arijas iš operų ir operečių. Pradėjo 
Miko Petrausko, Žilvino arija iš „Eg
lės žalčių karalienės". Sudainavo 
Jurgelio ariją iš Balio Dvariono ope
ros „Dalia", už kurią susilaukė ilgų ir 
šiltų plojimų. Prieš porą metų šį vaid
menį jis dainavo Nacionaliniame ope
ros ir baleto teatre Vilniuje. E. Seilius 
atliko ir Alfredo ariją iš Giuseppe 
Verdi operos „La Traviata", kurią, 
prieš atvykstant į Čikagą, dainavo 
perklausoje. 

E. Minkštimas nuostabiai atliko 
Charles Alkan variacijas Ezopo pa
sakėčių motyvais („Le Festin d'Eso-
pe"). Pasak vengrų kompozitoriaus F. 
Liszt, tai pačią tobuliausią fortepijo
ninę techniką turintis kūrinys. Atli
kimas buvo meistriškas. Žiūrovai 
ilgai netylančiais plojimais dėkojo 
pianistui. 

Koncerto pabaigai dainininkas 
atliko Sou-Chong dainą iš Franz 
Lehar operetės „Das Land des Lea-
chelns" („Šypsenų šalis'') vokiečių 
kalba ir Barinkajaus kupletus iš Jo
nan Strauss operetės „Čigonų baro
nas". Dainininkas sakė, kad šią ariją 
koncertuodamas Lietuvoje jis visada 
įtraukia į savo repertuarą, nes labai 
ją mėgsta — , j i limpa prie manęs". 

. Koncertas buvo puikus. Geras 
programos parinkimas, puikus atli
kėjų tarpusavio susiklausymas, šiltas 
bendravimas su žiūrovais neliko me
no mylėtojų neįvertintas. Salėje tvy
rojo nuostabi atmosfera, pasibaigus 
koncertui ilgi netilo plojimai. Eidama 
iš salės, išgirdau pro šalį einantį žiū
rovą sakant: „Atvažiavo du jauni vy
rai ir pavergė žiūrovus". Jis teisus. 
Pati mačiau, kaip jauniems meninin
kams ranką spaudė Faustas Strolia, 
ilgai su jais kalbėjosi Loreta Venc-
lauskienė, Jūratė Lukminienė, Nijolė 
Penikaitė. 

Norisi padėkoti „Saulutei" už 
nuostabų renginį, o jauniesiems atli
kėjams palinkėti žengti tobulėjimo 
laipteliais ir visada išlikti tokiais šil
tais, betarpiškais, mokančiais ben
drauti. Dar kartą ačiū už puikų kon
certą. 

Laima Apanavičienė 

Pagerbti čikagiečiai, rašę 
lietuvių nacionalini diktante? 

LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius su Nacionalini 
diktantą Čikagoje geriausiai parašiusia Rasa Kazlauskaite (centre) bei 
kitais priėmime dalyvavusiais Nacionalinio diktanto dalyviais (iš kairės): 
Vilma Jaruliene, Ditarijumi Adomėnu, Giedre Eiekšyte, Tomu Rinkūnu ir 
Monika Adomaityte. Jono Stoškaus nuotr. 

Balandžio 27 d. Lietuvos Res
publikos generaliniame konsulate Či
kagoje surengtame priėmime buvo 
pagerbti JAV gyvenantys lietuviai, š. 
m. sausio 27 d. generalinio konsulato 
patalpose rašę lietuvių kalbos Na
cionalinį diktantą. Sveikindamas 
susirinkusius generalinis konsulas 
Arvydas Daunoravičius pasidžiaugė 
norėjusių rašyti diktantą pasiryžimu 
atvykti į generalinį konsulatą ne
įprastu laiku. Laikantis sąlygos, kad 
Nacionalinis diktantas turėjo būti ra
šomas visose valstybėse tą pačią die-
ną ir tuo pačiu metu, diktantas Čika
goje buvo rašomas 3 valandą nakties. 
A. Daunoravičius pabrėžė, kad visi 
rašę diktantą yra nugalėtojai, nes gy
vendami toli nuo Tėvynės išlaikė 
glaudų ryšį su ja ir parodė savo pat
riotiškumą, meilę bei pagarbą gimta
jai lietuvių kalbai. Generalinis kon
sulas taip pat išreiškė viltį, kad kitais 
metais Nacionalinis diktantas Čika

goje su t rauks k u r kas gausesnį lietu
vių būrį. 

Geriausiai parašiusiai Naciona
linį d iktantą Čikagoje Rasai Kaz
lauskaitei generalinis konsulas A. 
Daunoravičius įteikė simbolinę do
vaną - išgraviruotą liepsnos formos 
stiklinę s ta tulė lę , simbolizuojančią 
neblėstančią meilę gimtajai lietuvių 
kalbai. Visi rašiusieji Nacionalinį dik
tantą buvo apdovanoti Lauryno Ja
nušausko ir Vaclovo Kleizos knygo
mis „Lietuvos konsulatas Čikagoje 
1924-2004 meta i s nuot raukose ir 
dokumentuose" su įspaustu istoriniu 
Lietuvos konsulato Čikagoje spaudu. 

Lietuvos Respublikos generali
niame konsulate Čikagoje Nacionali
nį diktantą rašė 8 asmenys. Susi
rinkti gausesniam dalyvių skaičiui 
sutrukdė labai ankstyvas diktanto 
rašymo laikas. 

LR genera l in io konsu la to 
Čikagoje inf. 

LIETUVIŲ FESTIVALIS 
BALTIMORĖS A P Y L I N K Ė S E 

Koncertuoja Edvinas Minkštimas ir Edmundas Seilius 
Lairr'-'s toonav : e~es nuotr. 

Lietuvių festivalis Baltimorės 
apylinkėse daugelio vertinimu - ge
riausias iš nedidelių etninių festiva
lių Maryland valstijoje. Šių metų mi
nėto festivalio tema - „Pavasario dai
nos". Atvykite patys, atsivežkite savo 
vaikus, vaikaičius ir draugus, leiskite 
ir jiems pajusti senąją kaimiškąją dva
sią. Jus maloniai pradžiugins vietinis 
Baltimorės lietuvių etninis tautinių 
šokių ansamblis „Malūnas". Catons
ville Armory salėje tą dieną pama
tysite gausybę gintaro, įvairių jo dir
binių, medžio drožinių, lininių mez
ginių ir audinių, įvairiausių lietuviš
kų suvenyrų, meno kūrinių ir kitų 
tautinių prekių ir produktų, kuriuos 
galėsite įsigyti. Taip pat bus surengta 
Lietuvos kariuomenės parodėlė, ku
rioje pamatysite senų žemėlapių, is
torinių knygų ir kitų daiktų, kariūnų 
uniformas, ordinus ir medalius, XVII 
amžiaus šarvus, taip pat bus Antrojo 
pasaulinio karo laikų lietuvių parti
zanų atminimui skirta ekspozicija ir 
dar daug daugiau. Žinoma, prigamin
sime ir tikro lietuviško maisto - deš
rų, koldūnų, šaltibarščių, kopūstų, p 
desertui - tortų, pyragų bei pyra
gaičių. Galėsite atsigaivinti ne tik 

įvairiais gėrimais, amerikietiškų bei 
importuotu lietuvišku alumi. Žinoma 
neapsieis ir be vietinės įžymybės tra
dicinio Baltimorės Lietuvių namuose 
gaminamo medaus likerio, kuris ne 
tik sušildys, bet ir maloniai nuteiks 
visus festivalio svečius. 

Įėjimo kaina tik 3 dol., vaikams 
iki 10 metų - nemokamai. Taigi kvie
čiame J u s su visa šeima nuostabiai 
praleisti laiką šio unikalaus renginio 
Catonsville Armory metu. Atraskite 
iš naujo Lietuvos vaizdus, garsus ir 
skonį 35-ojo kasmetinio lietuvių festi
valio metu, kuris šiemet įvyks ge
gužės 12-13 d i e n o m i s C a t o n s v i l l e 
Armory, C a t o n s v i l l e , MA. Prie šios 
salės yra labai patogus privažia
vimas (taip pat ir neįgaliesiems) ne
mažai nemokamų automobilių pasi
statymo vietų. Mes nuoširdžiai kvie
čiame visus atvykti j lietuvių festivalį 
ir kartu smagiai praleisti laiką links
moje tautinėje aplinkoje skambant 
lietuviškai muzikai, mėgaujantis tra
diciniais gėrimais ir maistu. 

Dėl papildomos informacijos 
skambinkite Marytei Patlabaitei tel. 
410-646-0261. Laukiame visų atvyks
tant! 
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Artėjant vasarai - gėlių 
rojus balkone 

Jeigu norite sukurti savo sielai 
poilsio kampelį — pažvelkite į bal
koną. Pačiomis mažiausiomis pastan
gomis ir lėšomis jį galima paversti 
žydinčiu sodu visą vasarą. 

Pradėkite nuo pačių papras
čiausių dalykų. Yra daug neįnoringų 
gėlių, kurios puikiai auga ir žydi 
balkone visą vasarą. Pasirenkant 
gėles svarbu nusipirkti ne pačių 
gražiausių, o būtent jūsų turimomis 
sąlygomis gerai augsiančių augalų. 
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kad nasturtos pražystų anksčiau — 
jų daigų galite išsiauginti patys, o 
vėliau su grumstu juos persodinkite į 
žemę. 

Sprigės 

Paprastoji sprigė įprastai auga 
vazonuose, pakabinamuose krepšiuo
se ir konteineriuose. Kiekvienais me
tais selekcininkai pasiūlo vis naujų 
šių žemaūgių, mėgstančių pavėsį gė
lių, papildydami ir taip gan turtingą 
spalvų paletę. 

Šio augalo augimo periodas nuo 
sėjos iki žydėjimo yra gan trumpas. 
Tačiau daigus reikia sėti anksčiau. 
Šios kultūros daigai mėgsta šilumą, 
todėl labai svarbu jų augimo metu 
stebėti temperatūrą. Sprigė gausiai ir 
nuolat žydi visą vasarą, nebijo vėjo ir 
lietaus ir puikiai jaučiasi pavėsyje ir 
ūksmingoje vietoje. 

Našlaitės 

Našlaitės — populiariausi bal
konų augalai. Jos nereiklios šviesai, o 
pavėsyje netgi geriau žydi. Mėgsta 
purią molingą dirvą, kuri turi būti 
gerai patręšta. Našlaites reikia daž
nai laistyti, antraip žiedai bus 
smulkūs. Kad būtų daugiau žiedų, 
reikėtų nuolat šalinti sėkladėžes. 
Našlaitės dažniausiai dauginamos 
sėklomis, kurios sėjamos gegužės-
birželio mėnesiais į atvirą gruntą, 
kuriame ir paliekamos žiemoti. 
Tačiau balkone jos sušąla, todėl pa
vasarį geriau sodinti jų daigus. 

Augalus sodinti reikia 4-6 colių 
atstumu vienas nuo kito. Našlaitės 
pradeda žydėti vasarą ir žydi iki vėly
vo rudens. 

Saulutės 

Saulutės taip pat populiarios bal
konų gėlės. Tarp šiuolaikinių rūšių 
yra įvairiausių spalvų ir dydžio 
saulučių. Jos žydi beveik visą vasarą, 
tačiau pirmą partiją saulučių balkone 
reikėtų pasodinti daigais (jos žydės 
nuo balandžio iki liepos), o antrąją 
pasėkite vasaros pradžioje, tuomet 
jos žydės iki pat šalnų. 

Saulutės gerai dera su neužmirš
tuolėmis ir našlaitėmis. Jas galima 
sodinti ir saulėtoje vietoje, ir pavėsy
je. Dirva turi būti trąši, laistyti reikia 
reguliariai, o sodinti augalus vienas 
nuo kito 4-7 colių atstumu. 

Turguje dažniausiai parduodami 
jau žydinčių našlaičių daigai. Jie 
gerai prigyja, ir žydėjimo jums neteks 
ilgai laukti. 

Nasturtos 

Balkonui geriau pasirinkti įvai
riarūšes vijoklines nasturtas. Jos 
ilgos, besišakojančiais ūgliais su 
stambiais lapais ir ryškiais žiedais, 
kurie negali neatkreipti dėmesio. 
v 

Žydi nuo liepos mėnesio iki pat šalnų. 
Mėgsta augti ramioje, nevėjuotoje 
vietoje. Dirvos nereikia gausiai tręšti 
ir laistyti, nes tai sumažins žydėjimą. 
Nasturtos sėjamos iš karto į nuolat
inę augimo vietą, atstumas tarp jų 
turi būti beveik 6 colių. Jeigu norite, 

Fuksija 

Fuksija puikiai atrodo pasodinta 
vazonuose. Tai labai greitai auganti 
ir pasipuošianti daugybe žiedų — 
baltų, raudonų, violetinių, mėlynai 
violetinių — gėlė. Kartais sėkladėžių 
ir vainikėlių pasitaiko pačių įvairiau
sių atspalvių, jie nukąra ant ilgo, 
grakštaus žiedkočio. Fuksija žydi nuo 
gegužės iki spalio mėnesio. J i geriau
siai auga balkone, rytinėje pusėje. 
Sodinti šį augalą reikėtų po šalnų, į 
mėšlu patręštą dirvą. Ši gėlė daugina
ma nuskabius nuo apatinės stiebo 
dalies ūglius. Kad ūgliai geriau įsi
šaknytų ir taptų gyvybingesni, iš 
pradžių juos reikėtų sodinti drėgnoje 
dirvoje po stiklu. Apskritai šie vijok
liniai augalai labai puošia balkoną. 

Kaip įkurdinti? 

Iš vijoklinių augalų galima su
kurti žalią sieną, kolonas arba arkas 
— tai jau jūsų skonio ir fantazijos 
reikalas. Tačiau neverta sodinti jų 
per visą balkoną. Žinoma, iš gatvės 
pusės tokie augalai atrodys gražiai, 
tačiau iš vidaus sudarys uždaros erd
vės įspūdį. 

Žiūrėkite, kad auginami balkone 
augalai neperkaistų saulėje. Kurdami 
skirtingų augalų kompoziciją, galite 
vazonėlius su gėlėmis įstatyti į kon
teinerius (pageidautina šviesių spal
vų, kad greitai neįkaistų). Laisvą 
erdvę užpildykite durpėmis arba 
samanomis, tai padės išlaikyti dirvos 
drėgnumą. Ant viršaus į vazonus ga
lima užberti sluoksnį keramzito. Jis 
puošia dirvos paviršių, o laistant gė
les vanduo netaškys žemės iš vazo
no. Be to, jis neleis greitai išgaruoti 
drėgmei dirvos paviršiuje. 

Augalų neužmirškite patręšti, 
nes jų maitinimo plotas yra ribotas. 
Laiku šalinkite nužydėjusius žiedus. 
Vakare, po karštos dienos, būtinai po 
saulėlydžio, augalus apipurkškite. 

Norėdami atnaujinti gėlyną, 
vazonus sukeiskite vietomis. Ekspe
rimentuokite — tai jums suteiks 
didelį malonumą. 

„Savaitė" 
Alfa.lt 

A t A 
VIKTORIJA KREGŽDIENĖ 

Mirė 2007 m. kovo 13 d. 
Gimė 1912 m. kovo 19 d. Biržuose, Lietuvoje. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 5 d. 11 vai. r. Čikagos Lie

tuvių Tautinėse kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįs tamus dalyvaut i laidotu

vėse. 

Liūdint i d u k r a J o n ė S e r n i e n ė s u š e i m a 

PASAULIO LIUTERONŲ SĄJUNGA 
SUGRĮŽO Į LUNDĄ 

Atkelta iš 3 psl. 
Iš kitų kontinentų atvykusiems 

svečiams buvo puiki galimybė susi
pažinti su įvairialype Europos isto
rija. Buvęs Suomijos prezidentas 
Martti Ahtisaari dalyviams šventi
nėje programos dalyje skaitė paskaitą 
„Europos namai". 

Pagrindinė diskusija kilo po spe
cialios grupės „Santuoka, šeima ir 
lytiškumas" pranešimo. 2003 metais 
Vinipego asamblėjoje (Kanadoje) bu
vo nuspręsta, kad reikalinga speciali 
komisija, kuri iš pastoracinės ir ek-
leziologinės pusės apžvelgtų homo
seksualumo klausimą. Prof. Jan Olav 
Henriksen (Norvegijos Bažnyčia) pri
statęs grupės ataskaitą, pabrėžė, kad 
jų parengtas dokumentas (kuris bus 
išsiuntinėtas visoms PLS narėms 
bažnyčioms) neturėjo tikslo pateikti 
bendrą poziciją šiuo klausimu, juo 
siekiama paskatinti bažnyčias disku
tuoti apie pasikeitusią šeimos, lyties 
ir seksualumo sampratą. Dokumente 
norėta atspindėti, kad klausimai apie 
šeimą, santuoką ir lytiškumą yra 
skirtingai suvokiami skirtinguose 
kontekstuose. Helsinkio vyskupas dr. 
Ero Huovinen oponavo dokumentui, 
sakydamas, kad jame nėra pateiktas 
gilus teologinis santuokos suprati
mas. Latvijos evangelikų liuteronų 
bažnyčios arkivyskupas Janis Vanags 
taip pat apgailestavo, kad ataskaita, 
kurioje numatomos dialogo gairės, 
buvo pateikta per vėlai, nes kai ku
rios bažnyčios narės jau yra apsis
prendusios laiminti tos pačios lyties 
asmenų poras. Kiti dalyviai pabrėžė, 
kad šios diskusijos gairės naudingos, 
nes skatina pagarbų dialogą. 

Aštuonerius metus truko doku
mento „Vyskupo tarnystė bažnyčios 
apaštališkume" parengimas. Šių me
tų susitikime šis dokumentas buvo 
priimtas ir istoriškai bus vadina
mas Lundo pareiškimu. Dokumente 
stengtasi išdėstyti liuteroniškų baž
nyčių supratimą apie bažnyčios va
dovybę apaštališkumo prasme. 

Kaip ir kiekvieno PLS tarybos 

susitikimo metu, viena įdomiausių 
programos dalių yra PLS prezidento 
pranešimas. PLS prezidentas Ame
rikos ev. liuteronų bažnyčios vysku
pas Mark S. Hanson savo šiųmetinėje 
kalboje pabrėžė, kad bažnyčioms 
gyventi visiškoje bendrystėje nėra 
lengva, reikia lahjau įsiklausyti vie
niems į kitus, tačiau kar tu galima ir 
vieniems kitus paskatint i aktyviau ir 
drąsiau dalyvauti Dievo misijoje. 
„Kartu, bet kitų akimis, mes pa
matysime save aiškiau, bet ir kritiš
kiau.". Kalbėdamas apie PLS pasi
keitimus, Hanson sakė: „Klausimas, 
kuris prieš šešiasdešimt metų čia 
sukvietė mūsų pirmtakus, ateinan
tiems šešiasdešimčiai metų yra tas 
pats. Kur Dievas mus veda? Kaip mes 
mylime savo art imą ir tarnaujame 
jam šiandieną?" Hanson pabrėžė, kad 
šių metų susitikimo tema „Gyvenant 
bendrystėje š iandienos pasaulyje" 
gerai iliustruoja l iuteronų susitel
kimą ties ekumeninių ryšių gilinimu. 

PLS dalyviai sulaukė daugelio 
ekumeninių pa r tne r ių sveikinimų 
PLS organizacijos įkūrimo jubiliejaus 
proga. Popiežius Benediktas XVI 
sveikinimo laiške rašo: „Po Antrojo 
Vatikano susi r inkimo PLS buvo 
viena pirmųjų, pradėjusių ekumeninį 
dialogą su Katalikų bažnyčia ir šis 
dialogas visada buvo vaisingas. (...) 
Per daugelį l iuteronų ir katalikų susi
tikimų ekumeninė bendrystė išaugo 
visame pasaulyje. Tai Šventosios 
Dvasios dovana. Tuo pačiu tai mus 
įpareigoja nelėtinti mūsų ekumeni
nių siekių Viešpaties maldos dvasio
je, kad jie visi būtų viena' (Jono 17: 
21)" . 

Helsinkio ortodoksų metropoli
tas Ambrozijus, atstovaujantis eku
meniniam pa t r ia rcha tu i , taip pat 
išreiškė savo padėką liuteroniškoms 
bažnyčioms dėl ekumeninio atvirumo 
ir broliškos meilės ortodoksų baž
nyčiai. 

Mil i ta Pošk ienė 
PLS tarybos narė 

„Lietuvos evangeliku kelias", 
2007 Nr.4 
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MARGUTIS II 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

„DRAUGAS lietuvybės švyturys kr sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"! 

w w w . d r a u g a s . o r g 

Vįfjfy 1 4 5 0 A M b a n g a iš VVCEV s t o t i e s 
y KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE G IRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450.com 

http://Alfa.lt
http://www.draugas.org
http://www.wcev1450.com
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Č I K A G O J E IR APYLINKĖSE 

•„Sietuvos" vyr. skaučių ir skau-
tininkių draugovės sueiga įvyks ge
gužės 5 d. 1 vai. p.p., pas v. s. Jolandą 
Kerelienę, 2 Norton Dr., Lemont, IL. 
Tel. 630-257-2558. Kalbės LSS pirmi-
jos pirmininkas. 

•Lietuvių dailės muziejuje, 
14911127th Street, Lemont, gegužės 
5 d. 6 vai. v. atidaroma fotomenininko 
Žilvino Usonio paroda „Iš š i au r ė s j 
pietus". Paroda veįks iki gegužės 19 
d. Tel. pasiteiravimui: 708-267-3487. 

•Šeštadienį, gegužės 5 d., 7 vai. 
v. maloniai kviečiame visus į šv. Sta
nislovo (Stanley) vardadienio šventę 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Vaišinsimės lietuviškais patiekalais 
(cepelinais!), gersime šampaną ir šok-

v 

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 pa
pildomą informaciją sužinosite pa
skambinę tel.: 773-582-6500. 

•Čikagos LFK „Lituanica" 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. 

•Lietuvių operos statoma J o h a n n 
Strauss operetė „Vienos kraujas" vyks 
gegužės 6 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Morton mokyklos auditorijoje, 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL. Bilietai par
duodami siuntimų persiuntimo įstaigo
je „Atlantic Express", 2719 W. 71st 
Street, Chicago, IL. Tel. 773-434-7919.; 
krautuvėlėje „Lietuvėlė", 5741 Harlem 
Ave., Chicago ir Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos prieangyje po šv. 
Mišių. 

•Motociklininkų žygis „Laisvės 
fakelas", skirtas Romo Kalantos 35-
osioms žuvimo metinėms, vyks ge
gužės 13 d., sekmadienį. Žygis pra
sidės 12 vai. Jėzuitų koplyčioje (Jau
nimo centras), 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, šv. Mišiomis, kurias R. 
Kalantos atminimui aukos kun. An

tanas Gražulis, SJ ir kun. Jaunius 
Kelpšas. Po pamaldų vyksime į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines, kur pa
dėsime gėles ir vėliavas prie R. Ka
lantos paminklo. Po to visi kviečiami 
į kavinę (adresą paskelbsime minėji
mo metu), kur bičiulių rate prisimin
sime R. Kalantą. Tel. pasiteiravimui: 
847-630-9388; 773-875-1048 arba 
708-945-1541 (palikti žinutę). 

•Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos choras ruošia padėkos pie
tus mūsų choro steigėjos Rasos Pos-
kočimienės pagerbimui. Pietūs vyks 
sekmadienį, gegužės 27 d., 12:30 vai. 
p.p. PLC didžiojoje salėje, 14911 
127th Street, Lemont. Bilietus galė
site įsigyti nuo gegužės 13 d. prieš ir 
po 11 vai. r. šv. Mišių misijos prie
angyje. Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Auka suaugusiems — 25 dol., 
vaikams iki 12 metų — 15 dol. 

iŠ ARTI IR TOLI... 
i 
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•Lietuvos Respublikos generali
nis konsulatas Niujorke (420 Fifth 
Ave. (37 gatvės kampas) 3 aukštas, 
New York, NY 10018) maloniai kvie
čia visus į grafikės, tapytojos, piešė
jos, skulptorės ir rašytojos Jūratės 
Stauskaitės parodos atidarymą 2007 
m. gegužės 4 dieną, penktadienį, 6 — 
8 vai. v. Telefonas pasiteirauti: 212-
354-7840, ext.l8 Jūratė Stauskaitė — 
daugiau nei 20-ties personalinių pa
rodų autorė Lietuvoje ir užsienyje. 
Jos kūrinių yra įsigiję garsiausi šalies 
muziejai. Jūratės pažadėtasis kraštas 
— Norvegija. Mėgstamiausias gyvū
nas — paukštis. Pažiūros — saikingai 
feministinės. 1991 m., iškart po Ne
priklausomybės paskelbimo, įsteigė 
sėkmingai gyvuojančią privačią ug
dymo įstaigą — Vilniaus vaikų ir jau
nimo dailės mokyklą. 

• A . a. biochemijos dr. Kazio Mar-
tinkaus (1953-1984) atminimui įam
žinti 1985 m. jo tėvai, sesuo ir artimi 
draugai įsteigė Dr. Kazio Martinkaus 
stipendijos fondą, kuriuo gali pasi
naudoti visi lietuviai studentai, sie
kiantys magistro arba daktaro laips
nio tiksliųjų mokslų srityje - vėžio li
gų tyrimo srityse (pvz., farmakologi
jos, biochemijos ir pan.). Norint pasi
teirauti ir gauti prašymų formas, 
kreiptis: Kristina Martinkutė, Dr. 
Kazys Martinkus Memorial Scholar-
ship Fund, 7120 S. Richmond Chi
cago, IL 60629-3011, USA ei. paštas: 
Krism516@yahoo.com Prašymus pa
duoti iki birželio 15 d. 

Donatas Januta iš Oakland, CA, paaukojo „Draugui" 1,000 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame šiam bendradarbiui ir laikraščio skaitytojui už dos
nią paramą. 

Stasys Liutkus, gyvenantis Waterbury, CT, skaitys „Draugą" dar 
vienerius metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu jis atsiuntė ir 50 dol. 
auką. Labai dėkojame! 

Saulius Kuprys iš Čikagos, IL a.a. Povilo Gintauto atminimui pa
aukojo 50 dol. „Draugui". Nuoširdžiai dėkojame! 

Prakseda Stirbys, gyvenanti New Britain, CT, kartu su prenumer
atos mokesčiu atsiuntė „Draugui" ir 55 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū. 

PRANO JURKAUS 
knygos 

..LEMTIES VINGIUOSE. 
IŠEIVIJOS ISTORIJOS PĖDSAKAI" 

PRISTATYMAS ~ SUTIKTUVĖS 

Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127 th Street, 

Lemont It 60439 

2007 rrr. gegužės 20 <§.» 
sekmadieni, 1230 vai. p.p. 

Pristato: 
pro f. Vytautas Černius 

Pastabos: 
dr. Romualdas Povilaitis 

Autoriaus žodis: 
PraoasJttrkus 

Meninėje programoje: dainuos Praurimė Ragienė, akompa
nuos OHvija Urbonaitė, programą ves: Leonas Maskaiiūnas. 

Po knygos sutiktuvių - pabendravimas ir pasisvečiavimas. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

Rengėjai 

Išvykos į Lietuvių operos spektaklį 
Autobusai į Lietuvos operos spektaklį sekmadienį, gegužės 6 d. 

išvyksta: 
nuo Marąuette Park bažnyčios 1:15 vai. p.p. 1:30 vai. p.p. autobusas 

sustos prie Brighton Park bažnyčios. Vietas užsisakyti ir bilietus į spek
taklį nusipirkti galite siuntinių persiuntimo įstaigoje „Atlantic Express" 
(2719 W. 71st Street, Chicago). Tel. 773-434-7919. 

nuo Pasaulio lietuvių centro (14911127th Street, Lemont) išvyks I 
vai. p.p. Vietas galite užsisakyti paskambinę tel. 630-968-0184. 

Čikagos lituanistinėje mokykloje vyko skaitymo konkursas. Tos 
klasės, kurių visi mokiniai skaitė knygas, dalyvavo ledų puotoje. Ba
landžio 28 d. Čikagos lituanistinės mokyklos geriausius skaitovus 
„Dadu" ledais vaišino „Baltic Food Distributing. INC", kurios prezi
dentas — Ruslanas Kirijenka. Mokiniai taria nuoširdų ačiū už skanius 
ledus. 

Kristinos Petraitienės nuotraukoje: 2 A skyriaus mokytoja Nijolė 
Pridotklenė su savo mokiniais už gera skaitymą buvo pakviesti J ledų 
puota. 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toū free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 

Advokatas 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, EL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių Specialistas. 
Cika Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 

Tel. 877-Gynejas arba 
877-496-3527 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL. 773 -585 -9500 

mailto:Krism516@yahoo.com
http://www.johngibaitis.com

