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Naujas sporto žurnalas 
Lietuvoje; rungtyniaus 
futbolininkai; 
atšauktos stalo teniso 
pirmenybės. 

2psl. 

Ar krikščionybė merdi; 
mintys apie taiką ir 
karą; naujos atominės 
jėgainės statyba. 

3psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

Amerikos lietuviai 
kviečiami į talką. 

5 psl. 

Lietuviai kariai Taikos 
misijoie; Irako karo 
poveikis ekonomikai; 
ar galima išstoti iš ES; 
yra ir atstumiančių ir 
užjaučiančių. 

6 psl. 

Operos pabaigtuvių 
pobūvis; vakaronė 
skirta poetei Eglei. 

8 psl. 

Sportas 
* Treč iadienį ketvirto

siose Lietuvos krepšinio A 
lygos (LKAL) finalo serijos 
rungtynėse Kauno „LKKA-
Žalgirio" klubas namie 82:75 
įveikė Šilutės „Šilutę" ir, 
laimėję seriją iki keturių per
galių 4:0, tapo lygos čempio
nais. Rezultatyviausiai nugalė
tojų gretose, kurie reguliaria
jame sezone buvo tik penkti, 
žaidė Paulius Jankūnas, pelnęs 
18 taškų, Vitalijus Stanevičius 
- 17 taškų ir Jonas Mačiulis -
13 taškų. 

* Antrąją pergalę penk
tose Nacional inės krepšinio 
-ąjungos (NBA) Vakarų kon
ferencijos ketvirtfinalio rung
tynėse iškovojo Arvydo Sa
bonio Portlend „Trail Blazers" 
klubas, trečiadienį svečiuose 
103:99 įveikęs Dalaso „Mave-
ricks" krepšininkus, kuriems 
pralaimi seriją iki keturių per
galių 2:3. 

1 Trečiadienį Lietuvos 
n a c i o n a l i n ė futbolo rink
tinė aštuntą kartą iš eilės tar
pusavio rungtynių istorijoje 
pralaimėjo Rumunijos rink
tinei. Kaune vykusiose rung
tynėse aikštės šeimininkai sve
čiams nusileido rezultatu 0:1. 
Tai buvo šeštasis Lietuvos fut
bolininkų pralaimėjimas varžo
vams po nepriklausomybės 
atkūrimo. Po susitikimo vyku
sioje spaudos konferencijoje 
Rjmunijos rinktinės treneris 
Anghel Iordanescu teigė, kad ši 
pergalė buvo labai svarbi psi
chologiniu požiūriu prieš 2004 
metų Europos futbolo čempio
nato atrankos rungtynes birže
lio mėnesį su Bosnijos ir 
Hercegovinos bei Norvegijos 
rinktinėmis. 

Naujausios 
v g * 
žinios 
L 

l KM v a d o v a s 
Graikijoj*- d a l y v a u s neofi
c i a l i ame KS l"R m i n i s t r u 
susitikimi". 

* L ie tuvos p r e z i d e n t a s 
su d a r b o v i / i t u l ankys i s 
Kopenhagoje . 

Lietuvos moksleiviai pritarė valstybės 
narystei ES 

Vi ln ius , gegužės 1 d. 
(ELTA) - Net 83.31 procento 
moksleivių antradienį, įvyku
siame visuot iniame Lietuvos 
moksleivių referendume pritarė 
Lietuvos narystei Europos Są
jungoje (ES). Jame savo nuo
monę pareiškė 70.55 proc. balso 
teisę turėjusių 5-12 klasių mok
sleivių iš 1,005 bendrojo lavini
mo mokyklų. Referendumo re
zultatai buvo pristatyti ketvir
tadienį įvykusioje spaudos kon
ferencijoje. Joje dalyvavo švieti

mo ir mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius, buvęs vyriausia
sis Lietuvos derybininkas su 
ES, Europos komiteto prie vy
riausybės generalinis direkto
rius Petras Auštrevičius, laiki
nai Pilietinių iniciatyvų centro 
direktoriaus pareigas einantis 
Laimutis Deveikis, Visuomenės 
nuomonės tyrimų inst i tuto 
„Vilmorus" direktorius Madas 
Gaidys ir vyriausiosios moks
leivių referendumo komisijos 
pirmininkė Evita Cicėnaitė. 

Organizatorių teigimu, pagrin
diniai šio referendumo tikslai 
buvo sudaryti sąlygas Lietuvos 
moksleiviams pareikšt i savo 
nuomonę svarbiu valstybei 
klausimu bei sute ikt i j iems 
praktinių tiesioginės demokra
tijos žinių ir įgūdžių. „Šis-refe
rendumas - tai puikus būdas 
ugdyti jaunus piliečius ir taip 
pat skatinti vyresniuosius pi
liečius būti aktyviais", pažy
mėjo A. Monkevičius. 

Nukel ta į 7 psl. 

Susitiks Vokietijos ir Baltijos valstybių užsienio 
reikalų ministrai 

Vi ln ius , gegužės 1 d. 
(ELTA) - Kitą savaitę, antra
dienį, Vilniuje rengiamas Bal
tijos valstybių užsienio reikalų 
minis t rų Antano Valionio, 
Sandros Kalnietės, Kristiina 
Ojuland ir Vokietijos diplomati
jos vadovo Joschka Fischer susi
tikimas. Tai bus jau septintasis 
kasmetinis tradicinis užsienio 
reikalų ministrų susitikimas, 

vykdomas pagal formulę 3+1. 
Vokietijos diplomatijos vadovas 
J. Fischer Vilniuje taip pat susi
tiks su Lietuvos prezidentu Ro
landu Paksu, vyriausybes va
dovu Algirdu Brazausku. Ar
tėjantis referendumas dėl Lie
tuvos narystės Europos Sąjun
goje, atrodo, įtrauks ir Vokie
tijos diplomatijos vadovą į infor
macinę kampaniją. 

Lietuvos gyventojai vertino savo 
galimybes rinktis 

V i l n i u s , gegužės 1 d. 
(ELTA) - Lietuvos gyventojų 
nuomone labiausiai liberalizuo
t a iš ekonominės veiklos sričių, 
su kuriomis jie, kaip vartotojai, 
susiduria dažniausiai, yra bui
t inių paslaugų teikimo, o la
biausia i neliberali - fiksuoto 
telefoninio ryšio rinkos. 

Tai parodė Viešosios nuo
monės ir rinkos tyrimų bendro
vės „Spinter tyrimai" balandžio 
7 -11 dienomis a t l ik ta visuo
m e n e s apk lausa , kur ia buvo 
s iekiama išsiaiškinti gyventojų 

požiūrį į jų, kaip vartotojų, ga
limybes. Tyrimo dalyviams bu
vo pateiktos įvairios ekonomi
nės veiklos sritys ir buvo prašo
ma įvardyti, kiek kiekviena iš 
tų sričių yra laisva-liberalizuo-
ta. I sąrašą buvo įtrauktos tos 
ekonominės veiklos sritys, su 
kuriomis apklausiamieji, kaip 
vartotojai, susiduria dažniau
siai. 

Galima pastebėti, jog libera
liausiai vertinamos tos rinkos, 
kurios anksčiausiai, t. y. iškart 
po nepriklausomybės, „išsprū

do" iš valstybės glėbio (buitinės 
pas laugos , viešasis maitini
mas) , bei tos, kurios tokios „glo
bos" niekad ir nepatyrė (mobi
liojo ryšio rinka). 

Pasak tyrimų bendrovės 
vadovo, įdomus buvo ir atskirų 
gyventojų grupių nuomonių 
pasiskirs tymas pagal verslo sri
t i s . 

Buit ies paslaugų rinką, 
ka ip labiau liberalią dažniau 
vert ino moterys, aukštesnio iš
simokslinimo, didesnių pajamų 
atstovai. 

Konservatoriai mini savo 
dešimtąjį gimtadienį 

JAV Senato komitetas pri tarė Lietuvos ir 
dar šešių naujųjų narių priėmimui į 

NATO 
Washington, gegužės 1 d. 

(Reuters-ELTA) - JAV Senato 
užsienio reikalų komitetas 
trečiadienį pritarė Lietuvos ir 
dar šešių valstybių iš Vidurio ir 
Rytų Europos priėmimui į Šiau
rės Atlanto sutart ies organi
zaciją (NATO). Taip Senate 
prasidėjo pasirašymo procesas, 
kur is t u r ė t ų baigtis birželį, 
prieš JAV prezidentui George 
W. Bush išvykstant į Europą. 
Senato užsienio reikalu komite

t a s priėmė rezoliuciją dėl 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Slovėnijos, Slovakijos, Bulga
rijos ir Rumunijos priėmimo į 
NATO vienbalsiai. Visas Sena
tas dėl atitinkamos rezoliucijos 
turėtų balsuoti galbūt jau kitą 
savaitę . Beveik neabejotina, 
kad Senate už naujųjų narių 
priėmimą į dabar 19 valstybių 
vienijantį sąjungą balsuos di
desnė negu reikiama dviejų 
trečdalių senatorių dauguma. 

V. Landsbergis bus apdovanotas 
Vokietijos Saksonijos Landtago 

medaliu 
V i l n i u s , gegužės 1 d. 

(ELTA) - Už nuopelnus plėto
j an t demokratiją ir laisvą vi
suomenę Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) va
dovas, Seimo narys Vytautas 
Landsbergis bus apdovanotas 
Vokietijos Saksonijos Landtago 
Konstitucijos medaliu. Tokį 
sprendimą priėmė Vokietijos 
Saksonijos Landtagas. Medalį 
V. Landsbergiui numato įteikti 

į Lietuvą atvyksiantis Sakso
nijos Landtago Konstitucijos ir 
teisės komiteto pirmininkas 
Volker Schimpff. Iškilminga 
apdovanojimo ceremonija nu
matyta Seimo rūmuose gegužės 
2 d. 

Konstitucijos medalis 
įsteigtas 1997 m. minint Sakso
nijos žemės Konstitucijos penk
metį. Iki šiol juo yra apdovanoti 
58 žmonės. 

Tėvynės sąjungos 'Lietuvos konserv; 
bergis. 

Vilnius , gegužės 1 d. 
(ELTA) - Ketvirtadienį, ge
gužės 1 d., Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai) mini 
savo veiklos dešimtmetį. Šiai 
sukakčiai skirta Vilniaus moky
tojų namuose vyko šventinė 
konferencija. Joje pranešimus 
skaitė Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, pirmasis parti jos pirmi
ninko pavaduotojas Andrius 
Kubilius, kiti partijos vadovy
bės nariai, taip pat istorikas 
Edvardas Gudavičius, rašytojas 
Kazys Saja. ..Kelias, kurį ėjome 
ir kuriuo vedėme, nebuvo vien
tisas ir lygus, bet dėl vienadie
nės naudos nenusprūdorhe į 

torių) p i rmininkas Vytautas Lands-
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr . 

primityvų populizmą, išlaikėme 
pagrindinę kryptį. Tėvynės są
jungos paklot i bėgiai s t r a t e 
ginių tikslų link yra tokie tvirti , 
kad ja is toliau važiuoja ir kai
rieji", teigia Seimo narė konser
vatorė Rasa Juknevičienė. 

Tėvynės sąjunga, pasak jos, 
pirmoji iš didžiųjų partijų jau 
1993 m. savo programoje Lie
tuvos saugumą susiejo su 
NATO ir visateise naryste Eu
ropoje. 

Lietuvos ir TS (LK) laukia, 
anot jos, nauji bėgiai, kad per 
dešimtmetį pasiektume naujų 
tikslų: sutelktos moralios bend
ruomenės , tvir tos konkuren
tiškos ekonomikos ir stiprios 
valstybės. 

Restauruotas Šiluvos Dievo 
Motinos paveikslas atskleidė 

savo nuostabų grožį 
Vilnius , gegužės 1 d. 

f ELTA) - Lietuvos dailės mu
ziejaus Prano Gudyno muzie
jinių vertybių restauravimo 
centre visiškai užbaigta Šiluvos 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos Gimimo bazilikos Didžiojo 
altoriaus paveikslo restauraci
ja. Pasiekusio mus iš 17 am
žiaus, unikalaus, stebuklais pa
garsėjusio paveikslo „Dievo Mo
t ina su kūdikiu" tyrimas ir res
tauracija truko dvejus metus. 
Šis paveikslas, neužbaigus res
tauravimo, buvo laikinai grą
žintas atlaidams Šiluvoje per
nai rudenį, po to vėl perduotas į 
restauratorių rankas. 

Mįslinga laiko naikinto, 
žmonių nemokšiškai bent pen
ketą kartų užtapyto švento pa
veikslo istorija verta knygos, sa
ko restauratoriai. Tyrimo dar

b a i vedė nuo nusivylimo iki 
didžios nuostabos. Po cheminių, 
fizikinių, biologinių tyrimų ir 
specialistų pasitarimų išryškėjo 
užtapymų slėpta didžiulė pa
veikslo meninė vertė ir pir
mapradis grožis. 

Dabar atidengti autentiški 
dažų sluoksniai, ištaisyti bran
g a u s metalo apkaustų reljefai, 
auksuotos karūnos, sutvarkyti 
į t rūk ima i . Gegužės 6 dieną 
res t au ruo tą paveikslą „Dievo 
Motina su kūdikiu" Prano Gu
dyno muziejinių vertybių res
t a u r a v i m o centre ket ina ap
žiūrėt i Kauno arkivyskupas 
met ropol i tas Sigitas Tani
k e vičius. 

Gegužės 7 dieną paveikslas 
b u s pervežtas į Šiluvos baziliką 
i r įmontuotas Didžiajame alto
riuje. 

V a i k a i p i e š ė „didelį a k t y v ų ž m o g u t į " 

Vilniečių dėmesį į artėjantį referendumą dėl Lietuvos narystes Europos 
Sąjungoje atkreipė „didelis aktyvus žmogutis", kurį ketvirtadienį Kated
ros aikštėje piešė sostinės vaikai ir jų tėvai . Linksmą sporto, muzikos ir 
piešimo švente mažiems ir dideliems Vilniaus širdyje surengė miesto 
jaunimo organizacijos. (Eltos) nuotrauka. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. Iniertax. !TA«-TASS. BNS 

Srišų agentūrų pranešimais} 

EUROPA 

Londonas . Europoje ket
virtadienį vyko kasmetinės 
Darbo dienos demonstracijos, 
kuriose be tradicinių reikala
vimų padidinti socialines ga
rantijas, skambėjo kaip taiką 
ginantys bei karą Irake smer
kiantys šūkiai. Londone į gat
ves išėjo tūkstančiai žmonių, 
priklausančių stambiausiai Di
džiosios Britanijos profesinių 
sąjungų organizacijai „Trades 
Union Congress". Prie jų taip 
pat prisidėjo sąjūdžio „Globali-
sing Resistance" aktyvistai ir 
valstybės pacifistinių judėjimų 
skėt inės organizacijos „Stop 
the War" nariai. 

Ber lyne , buvo numatyta 
surengti ne mažiau kaip 65 
įvairias demonstracijas, kur 
7,500 pareigūnų mėgino už
kirsti kelią smurtui, kurį 

Vokietijos sostinėje jau daugiau 
kaip dešimt metų šią dieną mė
gina išprovokuoti kairiųjų 
ekstremistų kurstomas jauni
mas. 

Prancūzijoje ir Austri
joje šimtai demonstrantų dau
giausiai dėmesio skyrė pensijų 
reformoms, o šveicarai siekė 
atkreipt i valdžios dėmesį į 
j iems labiau aktualų moterų 
teisių ir lyčių lygybės klausimą. 

Lyčių nelygybės nepamiršo 
ir Norvegijos kairieji, o šios 
valstybės pacifistai protestavo 
prieš „Amerikos hegemoniją, 
karą ir Irako okupaciją" bei 
ragino Izraelį pasi t raukt i iš 
okupuotų palestiniečių teritori-
jū-

Dėl vietos vaizdingose 
Čekijos sostinės Prahos gat
vėse varžėsi patys įvairiausi 
prieš karą ir kapitalizmą, už ir 
prieš Europos Sąjungą agituo

jančių judėjimų aktyvistai. 
Lenkijoje pirmą kartą po 

komunizmo žlugimo prieš 14 
metų Gegužės dienos eisenų 
nerengė pagrindinė valstybės 
kairioji profesinė sąjunga 
OPZZ. Šios dienos renginių 
nebuvimu ji protestavo prieš 
didelį nedarbą ir augantį skur
dą. 

RUSIJA "Į 
Maskvoje profsąjungų 

vadovaujamose demonstracijo
se buvo reikalaujama geresnių 
gyvenimo sąlygų, o kelios poli
tinės partijos, t a rp jų ir komu
nistai, protestavo ..prieš karą ir 
prieš didįjį verslą, eksploatuo
jantį darbo žmones". 

džio 20 dienos, kai Kinijos 
valdžia prisipažino kovojanti su 
SARS pro t rūkiu valstybėje. 
Beijing infekuotųjų skaičius 
išaugo iki 1,440. Spėjama, kad 
šia liga gali būti užsikrėtė- dar 
1.408 asmenys. Iki šiol nuo šio 
mirtino viruso Kinijos sostinėje 
mirė 75 žmonės. 

IRAKAS. 
ĮVYKIAI IR FAKTAI 

KINIJA 
Beijing. Su ūmaus kvė 

pavimo takų sindromo SARS 
protrūkiu kovojanciame Rcijing 
karantino sąlygomis laikoma 
daugiau nei 11,000 žmonių, 
ketvirtadienį pranešė valsty
binė žiniasklaida Nuo balan-

* Neto l i Bagdado esan
č i a m e Faludž mieste ankstu 
ketvirtadienio rytą dviem neži
nomiems asmenims permetus 
kelias granatas per JAV karių 
būstine juosiančią sieną, buvo 
sužeist i septyni amerikiečiai 
kar ia i , p ranešė pare igūnai . 
Pasak 82-osios oro desan to 
divizijos žvalgybos pareigūno 
kap i tono Frank Rosenblat t . 
nugr iaudė jus sprogimams 1 
vai. vietos laiku, šeši kariai 
pa ty rė apysunkius kūno 
sužalojimus, o septintojo suža
lojimai yra ,,labai nedideli" Per 

išpuolį prieš JAV karių būstinę 
t a ip pat buvo apgadinti du 
visureigiai „Humvee". Anks
čiau Faludž centre esanti 
būst inė priklausė Irako val
dančiajai „Baath" partijai. 

* D idž iaus ias Londone 
le idž iamas arabų laikraštis 
„Al-Quds Al-Arabi" trečiadie
nį išspausdino laišką, kurio 
autor ius , pasak leidinio, yra 
nuverstasis Irako prezidentas 
Saddam Hussein. Laiške dikta
torius ragina irakiečius kilti į 
kovą ir išguiti iš valstybės oku
pacines britų ir amerikiečių 
pajėgas. „Esu matės jo autogra
fą anksčiau, ir parašas laiške 
panašus į jo. Bet aš ne eksper
tas" , pridūrė redaktorius. 
Laikraštis išspausdino laiško 
tekstą, taip pat fakso su 
Saddam Hussein parašu nuot
rauką. Šaltiniai buvusio Irako 
prezidento aplinkoje, kuriais 
remiasi ,,A1-Quds Al-Arabi", 
parašą laiko tikru 

Demonstruodamas 
Washington ryžtą aktyviai 
dalyvauti Afganistano atstaty
mo procese, JAV gynybos sek

retorius Donald Rumsfeld ket
virtadienį iš Kuveito atvyko į 
Kabulą. J Afganistano sostinę 
D. Rumsfeld atvyko po vizito 
Irake, kur iame jis apsilankė 
praėjus t r ims savaitėms po to, 
kai JAV pajėgos užėmė Bag
dadą. Afganistane D. Rumsfeld 
susitiks su valstybės preziden
tu Hamid Karza ir kitais aukš
to rango politikais. Vakare, 
pasibaigus susitikimui su H. 
Karza, JAV gynybos sekreto
rius ket ina surengti spaudos 
konferenciją. 

* JAV prezidentas G. W. 
Bush kalbėdamas iš arabų 
v a l s t y b i ų kilusiems ameri
kiečiams, pažadėjo, kad JAV 
padės irakiečiams susikurt i 
taikią ir klestinčią valstybę. 
Taip pa t padėkojo už pagalbą 
JAV pajėgoms per karinę ope
raciją. 

* Rus i ja n e m a t o pag
rindo, kuo remdamasis Ira
k a s galėtų atsisakyti savo už
sienio skolų. Irakas buvo tarp
tau t inės bendrijos pripažinta 
valstybe, ir būtent todėl su juo 
buvo palaikomi santykiai. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

„OLIMPINE PANORAMA" — NAUJAS 
SPORTO ŽURNALAS LIETUVOJE 

EDVARDAS ŠULAITTS 

Per daugiau negu dešimt
metį nuo nepriklausomybės 
ats ta tymo Lietuvoje buvo 
bandyta leisti ne vieną sporto 
žurnalą. Bene įdomiausias iš 
jų buvo „Sporto veidas", tačiau 
ir jis „numirė" dar vaikystėje, 
negalėjęs įsitvirtinti gausioje 
Lietuvos leidinių rinkoje. 

Tad su nekantrumu laukė
me naujo bandymo šioje srity
je. Ir pagaliau — sulaukėme. 
Neseniai mus pasiekusi 
„Olimpinė panorama" yra lyg 
ankstyva šio pavasario kregž
dė, skelbianti naujo sporto 
žurnalo gimimą. 

Žurnalas, kurį leidžia Lie
tuvos Tautinis olimpinis ko
mitetas (LTOK), yra 62 pus
lapių, gražiai i l iustruotas 
spalvotomis nuotraukomis. Jo 
redaktorius — patyręs sporto 
žurnalistas Bronius Čeka
nauskas, anksčiau kurį laiką 
redagavęs ir „Kario" žurnalą. 

LTOK pirmininkas Artū
ras Poviliūnas šio žurnalo 
(pradžioje bus leidžiamas kas 
3 mėnesiai) įžanginiame žody
je rašo: „'Olimpinėje panora
moje', tikiuosi, rasite tai , ko 
nėra kituose leidiniuose. Žur
nalas padės suprasti, kokią 
didelę reikšmę žmonijos istori
joje turėjo ir turi olimpinis 
judėjimas ir sportas, supa
žindins su žymiausių lietuvių 
ir pasaulio sporto žmonių 
gyvenimu, olimpinių žaidynių 
istorija bei nūdiena". 

O žurnalo redaktorius B. 
Čekanauskas, pažymėjęs, kad 
šis leidinys yra apie olimpinį 
judėjimą, teigia: „Leidinyje 
rasite populiarių mūsų šalyje 
žurnalistų, sporto specialistų 
straipsnių, apybraižų, prob
leminių rašinių. Bus humoro, 
kryžiažodžių, konkursų ir net 
tęstinis detektyvas. Manau, 
kad žurnale įdomių temų ras 
ir visą gyvenimą su sportu 
draugaujantys žmonės, ir 
moksleiviai, dar ieškantys 
takelių į didįjį sporto kelią". 

Čia išvardintus dalykus 
jau randame pirmajame žur
nalo numeryje, kurio viršelyje 

matome geriausiojo 2002 
metų Lietuvos sportininko, 
dviratininko Raimundo Rum
šo nuotrauką. Apie šį „Tour de 
France" lenktynių prizininką 
ir jo šeimą rašo Lina Dau
gėlaitė. 

Kituose žurnalo pusla
piuose pateikiama trumpų 
žinių su nuotraukomis iŠ 
LTOK veiklos bei Lietuvos 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento bei jo gen. direkto
riaus Vyto Nėniaus darbų. 

Šių žinių tarpe yra 
rašinėlis apie sporto žaidynes 
(finalinis ra tas bus Vilniuje 
birželio 28-29 d.), skirtas 
Lietuvos Valstybės dienai — 
karaliaus Mindaugo karūna
vimo 750 metų jubiliejui pami
nėti. Čia skelbiama, kad žai
dynėse dalyvaus per 6,000 
sportininkų, iš jų apie 300 bus 
užsienio lietuvių. „Žaidynėse 
norą dalyvauti pareiškė lietu
viai, gyvenantys Rytų Euro
poje, JAV, Kanadoje ir net 
Argentinoje bei kitose šalyse", 
rašoma žurnale. 

„Olimpinė panorama" taip 
pat spausdina rašinį, apie 
olimpinių žaidynių atgaivinto
ją, Prancūzijos baroną Pierre 
Fredy de Coubertin, nuo kurio 
gimimo 2003 m. sausio 1 d. 
suėjo 140 metų. Yra medžiaga 
apie tarptautinio kilnaus elge
sio sporto komiteto veiklą ir jo 
sąjūdį Lietuvoje. 

Žurnale taip pat nurodomi 
pagrindiniai rengimosi olimpi
nėms žaidynėms principai, 
yra straipsnis apie Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinę, 
Lietuvos lengvosios atletikos 
federacijos veiklą, rašoma 
apie 70-metį minintį Lietuvos 
sporto mokslo tarybos, Olim
pinės akademijos, Vilniaus 
pedagoginio universiteto ir 
Lietuvos KKA žurnalo „Sporto 
mokslas" atsakingąjį sekre
torių Joną Žilinską ir kt. 

Linkime šiam žurnalui 
ilgo amžiaus ir pritariame 
planams 2004-siais jį leisti 
kartą per mėnesį. 

2003 Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
PLAUKIMO PIRMENYBĖS 

2003 metų Š. Amerikos 
Lietuvių plaukimo pirmeny
bės įvyks 2003 m. gegužės 10 
d., šeštadienį, John Carroll 
universiteto (JCU) Johnson 
Natator ium (baseine). JCU 
adresas yra: 20700 North 
Park Boulevard, University 
Heights, Ohio. Johnson Nata
torium yra Campus šiau
rės-rytų dalyje, prie South 
Belvoir Blvd. Įvažiavimas į 
„Campus' ' — iš S. Belvoir 
Blvd. Baseinas yra 25 jardų 
ilgio ir turi 6 linijas. Varžybas 
rengia Cleveland LSK „Žai
bas". 

Registracija ir apšilimas 
— nuo 5 vai. p.p. Varžybų pra
džia 6 vai. Vasžybos vyks šiose 
klasėse: vyrų ir moterų (17-24 
metų); senjorų vyrų ir moterų 
(25 m. ir vyresnių); berniukų 
ir mergaičių — 15-16 metų, 
13-14 m., 11-12 m., 9-10 m. ir 
8 metų ir jaunesnių. Taipogi 
bus pažymėti ir 6 metų ar jau
nesni vaikai, jei tokių atsi
rastų. Klasifikacija — pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną. 

Čikagos „Lituanicos" pirmoji futbolo komanda po 
Lemonte. 

Verbų sekmadienio draugiškų rungtynių PLC aikštėje, 
E. Šulai&o nuotr . 

Programa apima visus sti
lius. Šuolių į vandenį nebus. 
Estafečių irgi nebus. Daly
vauti kviečiami visi lietuvių 
kilmės plaukikai. 

Išankstinė dalyvių regist
racija iki balandžio 26 d. imti
nai: Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117-
2122, USA. Tel.: 216-486-
0889; faksas: 216-481-6064; 
E-paštas: 

Vyt8@VPAcct.com 
Papildomai: Pilypas Ta-

raška, tel. 440-944-7743; cell. 
tel. 440-552-0195; E-paštas: 

ptara8ka@yahoo.com 
Nevėluokite registruotis! 

Jei vėluojate, praneškite A. 
Bielskui ar P. Taraškai tele
fonu, faksu ar E-paštu. Laiku 
užsiregistravusieji, jei reiks, 
gaus papildomas instrukcijas. 

Informacijas gauna klubai 
ir mums jau žinomi plaukikai. 

ŠALFASS -gos centro 
valdyba 

FUTBOLININKAI RUNGTYNIAUS ŠĮ SEKMADIENĮ 
Šį sekmadienį, gegužės 4 rudens ratą baigė ketvirtoje 

d., Lemonte (aikštėje prie PL 
centro) „Lituanicos" futbolo 
klubo komandos žais pirmeny-
bines rungtynes „Metropo
litan" lygos „major" divizijoje. 
Lietuvių pirmoji vienuolikė 
susitiks su „Maroons" klubo 
futbolininkais 3 vai. p.p., o re
zervinės ekipos varžysis 1 vai. p.p. 

„Maroons" futbolininkai 

vietoje su 13 taškų, o lietuviai 
tvirtai atsistojo pirmoje pozici
joje su 23 taškais (mūsiškiai 
neturėjo nė vieno pralaimėji
mo — 7 pergalės ir 2 lygio
sios). Kaip bus šį sekmadienį 
— pamatysime. Žinoma, 
reikia tikėtis, jog lietuviai ir 
toliau tęs pergalių seriją. 

Kaip paprastai, žiūrovų 

laukia ne vien rungtynės, bet 
ir pasivaišinimas, o taip pat 
pabendravimas su draugais ar 
pažįstamais. Oras numatomas 
geras, tad — visi į Lemonte 
vykstančias pirmenybines fut
bolo rungtynes, kurios, beje 
bus pirmosios pavasario se
zone, nes dvejos (Verbų ir At
velykio sekmadieniais) buvo 
atšauktos. E. Š. 

IŠEIVIJOS SPORTININKAI KVIEČIAMI Į ŽAIDYNES LIETUVOJE 
Šią vasarą, šalia kitų ren

ginių, skirtų karaliaus Min
daugo 750 metų karūnavimo 
sukakčiai paminėti, yra ruo
šiamos ir plačios apimties 
sporto žaidynės, kurių baig
miniai susitikimai vyks birže
lio 28-29 d. Vilniuje (atidary
mas pirmąją dieną, 12 vai. 
Vingio parke, Vilniuje).-Į jas 
kviečiami ir sportininkai iš 
išeivijos. Bus varžomasi įvai
riose sporto šakose ir išeivijos 
atstovams nereikės dalyvauti 
kvalifikacinėse varžybose. 

Dėl informacijos bei regis
tracijos reikia kreiptis į Kūno 
kultūros ir sporto departa
mentą Vilniuje. Adresas: Že
maitės 6, elektroninis paštas 
— raslanas@kksd.lt Šis 
adresas yra Kūno kultūros ir 
sporto departamento gen. sek
retoriaus Algirdo Raslano, ku
ris yra Užsienio šalių dalyvių 
priėmimo darbo grupės vado
vas. Taip pat ten darbuojasi 
Milda Laurutėnaitė ir Algi
mantas Kukšta. Pačiam komi
tetui vadovauja Vytas Nėnius. 

JAV ir Kanados lietuviai 
sportininkai, norintieji tose 
žaidynėse dalyvauti, gali regis
truotis ir pas ŠALFASS gen. 
sekretorių Algirdą Bielskų, 
tel. 216-486-0889. Šių kraštų 
sportininkai yra kviečiami 
gausiai dalyvauti. 

Tuoj po šių žaidynių pra
sidės Dainų ir šokių švenčių 
repeticijos, šventiniai rengi
niai ir oficialūs karaliaus Min
daugo sukakties minėjimai, 
PLB seimas ir kt. 

Šių žaidynių Lietuvoje 
reikalais gavome du prane
šimus — laiškus: vieną iš Kū
no Kultūros ir sporto departa
mento prie Lietuvos respub
likos vadovybės (pasirašė ge
neralinis direktorius ir kartu 
Organizacinio komiteto pirmi
ninkas Vytas Nėnius), o kitą 
— iš ŠALFASS centro valdy
bos pirmininko (pasirašė Ri
mantas Dirvonis). 

Antrame laiške yra dau
giau žinių, į kurias norime at
kreipti dėmesį. Jame rašoma, 
kad užsienio lietuviai spor

tininkai prieš, laike ir po žai
dynių bus, kaip svečiai, ap
gyvendinti ir maitinami. Vi
siems žaidynių dalyviams taip 
pat bus sudarytos lengvatos 
dalyvauti ir jubiliejiniuose 
renginiuose. 

ŠALFASS laiške be kitų 
dalykų yra rašoma: 

„Šiuo laišku norime pra
šyti sporto vadovus, kad jie pa
ragintų savo sportininkus, 
ypatingai jaunąją mūsų išei
vių kartą, pasinaudoti šia pui
kia proga aplankyti savo tėvų 
ir protėvių kraštą. Lietuva 
auga ir gražėja. Neapsivilsite". 

Iš savo pusės ir mes 
norime paraginti sportininkus 
atkreipti dėmesį į šį reikalą, 
ir gausiai žaidynėse dalyvauti. 
Išeivijoje yra nemažai sporte 
pažengusio jaunimo, kuris 
galėtų tinkamai reprezentuoti 
Š. Amerikos lietuvius spor
tininkus tėvynėje. Tad pri
imkite šį kvietimą ir pirmyn į 
Lietuvą! 

Ed. Šulaitis 

STALO TENISO PIRMENYBĖS ATŠAUKTOS 
53-jų ŠALFASS-gos žai

dynių stalo teniso varžybos, 
turėjusios įvykti š.m. gegužės 
10 d. Clevelande, kaip dalis 
53-jų žaidynių, yra atšauktos, 
dėl nepakankamo dalyvių 
skaičiaus. Iki dalyvių regis

tracijos termino, balandžio 26 
d. užsiregistravo tik 4 žaidėjai 
(3 iš New Yorko ir vienas iš 
Rochester). Esant tokiai padė
čiai, nutarta stalo teniso var
žybų nevykdyti. 

Visos kitos sporto šakos, 

krepšinis, tinklinis, plaukimas 
ir šachmatai, bus vykdomos 
pagal numatytą planą. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 
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SPORTO DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAS 
CLEVELANDE 

53-jų ŠALFASS-gos sporto 
žaidynių proga, ŠALFASS-gos 
centro valdyba ruošia sporto 
klubų atstovų susirinkimą, 
pasitarti gyvybiniais ŠALFASS-
gos reikalais, kaip jaunučių 
krepšinio pirmenybės, masi
nės žaidynės Lietuvoje Lie
tuvos karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo 750 metų jubiliejui 
paminėti, ŠALFASS-gos var-
žybinio kalendoriaus antro 
2003 metų pusmečio reikalai, 

administraciniai reikalai ir kt. 
Susirinkime dalyvauti 

taip pat kviečiami sporto dar
buotojai, spaudos atstovai ir 
kiti lietuvių sportiniu judėji
mu besidomintieji asmenys. 

Susirinkimas numatomas 
gegužės 10 d., šeštadienio va
kare, Cleveland, Ohio. Tikslus 
laikas ir vieta bus pranešta 
vietoje. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

Šią savaitę Vakarų spau
doje straipsnių Pabaltijo te
momis, išskyrus sportines, 
daugiausia susijusias su ledo 
rituliu, vėl buvo labai mažai. 
Beveik vieninteli politirų straips
nį paskelbė pereitą šeštadienį 
internetinis gynybos reikalų 
laikraštis „Stratfor Commen-
tary". Jame rašoma, kad Lie
tuva ir Rusija balandžio dvi
dešimt trečią baigė derybas 
dėl Rusijos piliečių keliavimo 
iš Kaliningrado (Karaliau-

VAKARŲ SPAUDA APIE PABALTIJĮ 
čiaus — red.) srities į pagrin
dinę Rusijos dalį ir iš jos į Ka
raliaučiaus sritį, ir kad tų de
rybų rezultatai daugmaž at
spindi Lietuvos reikalavimus. 
Pagrindinė Vilniaus sėkmės 
priežastis yra ta, kad jam de
rybas perleido Briuselis, leis
damas Vilniui neoficialiai kal
bėti visos Europos Sąjungos 
vardu. O tai labai pažemino 

reikalavimus savo buvusios 
mažos kolonijos, kurios pasi
priešinimas tarybinei valdžiai 
1990-aisiais dargi privedė prie 
vi;,os Tarybų Sąjungos iširi
mo. Bet tai, bent jau rusų po
žiūriu, Europos Sąjungos ir 
Rusijos derybas pastato į keb
lią padėtį, nes Pabaltijo šalys 
gali dabar tikėtis, kad Euro
pos Sąjunga stos jų pusėn, kai 

Europos Sąjungą — juk tai 
pagrįstas lūkestis, ligi šiol 
pasitvirtinęs ir kiekvienos ki
tos į Europos Sąjungą įstoju
sios šalies atveju. O Rusija to 
nelabai gali pakeisti. Nors ji ir 
toliau yra Lietuvai, Latvijai, 
Estijai pagrindinė energijos 
žaliavų tiekėja, ji negalės nu
traukti tiekimo, nesugadin

dama santykių su visa Eu
ropos Sąjunga. Visos trys vals
tybės taip pertvarkė savo ūkį, 
kad jų pagrindinės prekybos 
partnerės yra nebe Rusija, o 
tokios šalys, kaip Suomija. 
Švedija. Lenkija, Danija, Vo
kietija, ypač neenergetinėse 
srityse, — rašė internetinis 
1 a i k rastis „Stratfor Commentary" 

Parengė Mykolas Dranga 
Laisvosios Europor radijas 

Maskvą — juk sunku priimti jų nesutarimai su Rusija lies • • -MARGUMYNAI • • • 

Dvi Rusijos energetikos 
bendrovės — „Jukos" ir „Sib-
neft" — patvirtino žadą 
jungtis, kartu sukurti šeštą 
didžiausią pasaulio naftos ir 
dujų bendrovę. Bendrovių 
atstovų teigimu, sandoris ga
lėtų būti užbaigtas iki metų 
pabaigos. Rusija yra antra 
•didžiausia naftos gamintoja, 
po Saudo Arabijos, bet jos 
naftos bendrovės kol kas per 
mažos konkuruoti su pasaulio 
gigantais, kaip Exxon, Shell 
arba BP. Bendrovė „Jukos 
Sibneft" būtų pajėgi konku
ruoti su šiomis bendrovėmis 
dėl investicijų, telkinių ir rin
kų. Dauguma „JukosSibneft" 

EKONOMIKOS ŽINIOS 
naftos telkinių yra vakarų 
Sibire, tačiau bendrovė žada 
ryžtingai plėsti savo veiklą. 
Bendrovių planui pritaria 
Rusijos vyriausybė, praneša 
dienraštis „Wall Street 
Journal". 

Amerikiečiai ir irakiečiai 
inžinieriai atkūrė naftos gavy
bą Irako pietuose. Galimas 
daiktas, jog netrukus pavyks 
atkurti gavybą ir šalies šiaurė
je. Daugiausia naftos Irake 
pumpuojama iš telkinių prie 
Kirkuko, valstybės šiaurėje, ir 
Basros — pietuose. Amerikos 
kariuomenės inžinierių korpu
so teigimu, pietuose netrukus 
bus pumpuojama beveik du 

šimtus tūkstančių barelių per 
dieną. Nafta tenkins vidaus 
paklausą. Paskutinėmis die
nomis atidaryta Bagdado di
džiausia perdirbimo įmonė. 
Tikimasi po mėnesio, kito 
gavybą padidinti iki aštuonių 
šimtų tūkstančių barelių per 
dieną. Dar neaišku, kada Ira
kas vėl pradės naftos eks
portą, kurį lig šiol reglamenta
vo Jungtinės Tautos. Taip pat 
dar neaišku, kas atstovaus 
Irakui šios savaitės OPEC 
susitikime Vienoje. 

Parengė Darius Udrys 
Laisvosios Europos radiją-'. 

SOFA „PAGAVO"VYRĄ 

Vieno Kenzingen (Vokie
tija) miesto gyventojo poilsį 
sugadino miegamoji sofa, kai, 
jam atsigulus, sofa netikėtai 
užsidarė ir savininką taip kie
tai suspaudė, kad jis nei pa
judėti negalėjo. Po kelių va
landų šaukimo ir baldymosi, 
pagaliau išgirdo kaimynai ir 
iškvietė policiją, kuri žmogų iš 
sofos išlaisvino. NYT 

EŽIUKŲ SALA 

North Uist yra nedidelė sala 
Atlanto vandenyje, netoli Ško
tijos krantų. Saloje gyvena ke
li šimtai žmonių, kurie verčia
si avių ūkiu ir žvejyba, bet di
džiausią gyventojų grupę su

daro ežiukai. Jų yra tiek daug, 
kad žmonės nakties metu ven
gia važiuoti keliais — kiek
vieną rytą pakelės būna nuk
lotos suvažinėtais ežiukais. 
Jie taip pat baigia išnaikinti 
pakračių paukščius, nuėda 
daržus ir kitus augalus. 
Didžioji Britanija (jai priklau
so ši sala) pasisiūlė sumažinti 
3.000 ežiuku skaičių: sugau
dyti ežiukus ir perkelti, kur jie 
turės daugiau vietos ir maisto. 
Vietiniams gyventojams siūlo
ma po 8 dol. už kiekvieną su
gautą ir atiduotą ežiuką, bet 
norinčių taip uždarbiauti ne
daug atsirado — žmonės apsi
galvojo, kad jiems ežiukų da
roma žala visgi nėra tokia bai
si, o šie dygliuoti gyvuliukai 
pritraukia turistus. 

t 
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TAIKA IR KARAI — JAUSMAI 
IR STATISTIKA 

V I L I U S B R A Ž Ė N A S 

Matėme vėl sostinių aikš
tes ir gatves užpildančias už 
taiką Irake žygiuotojų minias. 
Be abejo, yra pagrindo bijotis 
karų, ir todėl daug žmonių 
nuoširdžiai žygiuoja už taiką. 
Visgi kyla klausimas, kaip 
nuoširdžiai taiką myli pasau
liniu mastu taikos mylėtojus 
žygin pakelia organizatoriai. 

Ne taip seniai buvo aiš
kios, be padidinamojo stiklo 
matomos, NKVD-KGB pirštų 
nuospaudos ant „Pasaulinio 
sąjūdžio už taiką". Tada buvo 
žygiuojama prieš JAV artimų 
a ts tumų raketų išdėstymą 
Vakarų Europoje, atsverti to
kių pat raketų rikiuotę sovietų 
okupuotoje Europos dalyje. 
Minios žygiavo JAV atbaidyti 
nuo niutrono bombos išvysty
mo, nes tokia bomba, negriau
dama Vakarų Europos pas
tatų, net nesunaikindama so
vietų tankų, sunaikintų jų 
įgulas. Tik duok rausvą prie
žastį, ir taikos mylėtojai žy
giuoja visar-3 pasaulyje. Ste
bint dabartinį „taikos sąjūdį", 
kyla į tarimas, kad, nors 
NKVD taikos mašina sugriu
vo, kai kurie jos rateliai tebe
sisuka. Lyg sukapotos gyvatės 
besiraitančios dalys. Ligi 
šiolei buvo aišku, kad už taiką 
demonstracijų dirigentams 

rūpėjo ne taika, o tironiškų 
sistemų apsauga. Tai buvo ir 
tebėra aišku, matant prieš ko
kius karus, agresiją ir invazi
jas nebuvo ir nėra demon
struojama pasauliniu mastu. 

Nepaprasta taikos meilės 
ir karo Irake smerkimo banga 
pasiekė ir Lietuvą. Jeigu Lie
tuvoje būtų paskelbtas kon
kursas „Didžiausio taikos my
lėtojo" vardui įgyti, remiantis 
jo viešu (kur tik pasisuka TV 
kameros) politikavimu, laimė
toju būtų buvęs universiteto 
rektorius, Seimo narys, Seimo 
švietimo komiteto pirminin
kas, prof. Rolandas Pavilionis, 
f Kažkodėl, su juo ginčyda
miesi, politikai jam dažnai 
prisega ir titulą „gerbiamas", 
nors kitus vardu ir pavarde 
vadina. Nejaugi žodis „gerbia
mas" turi ir kokią nors kitą, 
negu įprastą, reikšmę?) 

Tačiau nuo terminologijos 
grįžkime prie karo ir taikos 
klausimo TV ekranuose vis 
matome Rolandą Pavilionį „vi
som keturiom" stovintį už 
taiką Irake. Neteko pastebėti, 
kad debatuose kas nors būtų 
iš jo išgavęs ką kitą, negu 
taikos meilę bet kuriomis 
aplinkybėmis. Aišku, kad gali
ma ginčytis apie reikalingą ar 
nereikalingą, teisėtą ar ne

teisėtą „koalicijos" be JT palai
minimo įsibrovimą į Iraką. 
Lygiai kaip galima ginčytis 
apie teisėtumą JT organizaci
jos, kuri po Antrojo pasaulinio 
karo buvo, daugiausia sovietų 
ir JAV komunistų rankomis, 
sulipdyta ant melo pamatų, 
1945 m. iškelta virš pasaulio 
ant pečių „taiką mylinčių naci
jų", kurių tarpe buvo ir „tai
kingiausia" Sovietų Sąjunga. 
Tuo metu ji vykdė okupacinį 
genocidą Lietuvoje. Įsidėmėti
na, kad tada nebuvo pasau
linio masto demonstracijų 
prieš Lietuvos okupantą. 

Pagaliau atidžiau pažvel
kime į taikingo Rolando Pa
vilionio aršiai tarp kitų klau
simų keliamą taikos ir karo 
klausimą. 

Lietuva pergyveno du pa
saulinius karus. Tačiau mūsų 
tauta be karų patirties turi 
dar ir okupacinės „taikos" pa
tirtį. Tad tais klausimais sta
tistika turėtų dominti ir to
kius taikos mylėtojus, kokių 
dabar turime Lietuvoje. 

Nors ir nepatogu, tačiau, 
kad neištęsus kalbos, tenka 
naudotis pačiais artimiausiais 
informacijos šaltiniais. „Prof. 
Ramelis (J. R. Rummel), sie
kęs būdų žmonijai nuo karų 
gelbėti, savo nuostabai paskai
čiavo, kad 20-me šimtmetyje 
(baigiant statistiką 1987 m.), 
tironiškos, daugiausia komu
nistinės, vyriausybės šalta
kraujiškai išžudė keturiskart 
daugiau žmonių, negu žuvo 
karių to šimtmečio visų karų 

frontų kautynėse. Vyriausybės 
nužudžiusios 151 milijoną 
žmonių, o kautynėse žuvę 38,5 
milijonai", nurodoma leidinyje 
„Lietuvių tauta ir pasaulis", 
III, 10 psl. (Konferencijos 
2002.12.15 „Globalizacija: 
Lietuva šiandien ir rytoj", Vi
liaus Bražėno pranešimas 
„Globalizmas be priedangų".) 

Kiek detaliau tironiškos 
taikos statistika duodama 
(remiantis autoritetais) — to 
paties autoriaus knygoje 
„Nauja pasaulio santvarka?" 
Tarp 1917 ir 1947 m. vien tik 
marksistai diktatoriai esą 
nužudę 95 milijonus žmonių. 
Taikos metu! Ar dėl to snieč-
kiniai mokslininkai didžiuo
jasi komunizmo pasiekimais? 
Tikima, jog vien tik sovietinė 
vyriausybė tame laikotarpyje 
nužudė 61,911,000 žmonių. Jų 
tarpe ir mūsų tautiečius. Ke
turis kartus daugiau, negu vi
sų valstybių karių, žuvusių 
per Antrąjį pasaulinį karą (15 
milijonų). Ten yra ir daugiau 
statistinių akistatų tarp karo 
ir taikos. 

Anton Antonov Ofsejenko 
(Raudonosios armijos didvyrio 
sūnus) savo knygoje „Stalino 
laikai: tironijos portretas" 
teigia, jog tik 1917 ir 1947 
metų laikotarpyje sovietiniai 
valdovai nužudę 83,000,000 
žmonių. Jis pateikia net deta
lią kruviną buhalteriją. 

Taip, karas yra baisus 
žmogaus apakimo, piliečių ne-
apsišvietimo, politikų piktos 
valios ar vangumo bei tautų 

inteligentijos prabilti, kai dera 
kalbėti, bei politikoje dalyvau
ti prievolės neatlikimo pa
darinys. 

TV matome, kad Irake 
kenčia ir žūsta moterys, vai
kai. Tačiau, ar kada buvo ro
dyta TV ekranuose lietuvių 
moterų ir vaikų kančios bei 
žūtys vien tik sovietiniuose 
ešalonuose. Ir kiek tokių bu
vo? Ar ne daugiau, negu vi
same Irake? Ar kas rodė (be
rods Karagandoje) medicinos 
seselę, bandžiusią gelbėti ba
du mirštančio savo kūdikio 
gyvybę, maitinant jį savo 
krauju iš venų. 

Taip, karas yra baisus da
lykas. Tačiau tironiška taika 
būna dar didesnis siaubas. Už 
ką — už karą ar taiką — mel
dėsi ešalonuose trokštantys 
lietuviai? Ar nesimeldė, kad 
staiga atskristų karo bombo
nešiai bombarduoti geležinke
lių stočių? Ar prie duobių na
cių išrikiuoti mirčiai žydai bei 
mūsiškiai kaliniai Štuthofo 
konclageryje ir sovietų gulage 
džiaugėsi „taika"? Tikėkimės, 
kad mūsiškiai Irako karo prie
šai nesiekė tironiškos taikos 
prailginimo. 

Daug taikos advokatų nu
rodo popiežiaus Jono Pauliaus 
II šaukimą taikai, tačiau pa
miršta tai, kad popiežius šau
kiasi žmonių dvasingumo, bro
liškos meilės žmogaus žmogui. 
Tad taikos vertė, palaima ir 
siaubas, priklauso nuo to, ko
kiose rankose yra taikos kar
das. 

DRAUGAS, 2003 m. gegužės 2 d., penktadienis 

Šes. Ona Mikolai. 

NAUJA BRANDUOLINE JĖGAINE LIETUVOJE? 
Prezidentas Rolandas Pak-

sas tiki, kad Lietuvoje gali 
būti statoma nauja branduo
linė jėgainė ir kvies tarp
taut inę ekspertų komisiją, 
kuri turėtų išanalizuoti tokią 
galimybę. Sprendimas turėtų 
būti priimtas iki 2005 m. 

Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis ir Europos 
komiteto generalinis direkto
rius Petras Auštrevičius užbė
go įvykiams už akių, teigdami, 
kad nauja branduolinė jėgainė 
Lietuvoje neturi perspektyvos, 
LE radijui sakė prezidento 
patarėjas Alvydas Medalinskas. 

J is priminė, kad valsty
binėje energetikos strategijoje 
numatyta 2003—2004 m. at
likti studiją, kurioje turi būti 
įvertintos energetikos vysty
mosi perspektyvos Lietuvoje, 
taip pat būtų duotas atsaky
mas, ar Lietuvoje gali išlikti 
branduolinė energetika. 

Prezidentas rodys iniciatyvą, 
kad tokia komisija, į kurią 
turėtų būti įtraukti nešališki 
tarptautiniai ekspertai, būtų 
įsteigta. O kol kas prezidentas 
domisi, kaip naujos jėgainės 
statybą vertintų Europos Są
jungos, taip pat šalių kaimy
nių pareigūnai. Alvydas Meda
linskas: „Apie tokią galimybę 
statyt iš tikrųjų kalbama ir 
konsultuojamasi su mūsų part
neriais, buvo kalbėta ir su 
Prancūzijos atstovais, pavyz
džiui, Prancūzijos Europos rei
kalų ministre buvo kalbėta šia 
tema. Apie energetika kalbama ir 
šiandieną, pavyzdžiui, Taline, 
kur prezidentas susitinka su 
Estijos vadovais, ir. manau, gali 
būti šnekama ir trišaliame susi
tikime, kur trys Baltijos valsty
bių prezidentai susitinka". 

Per įvairius susitikimus 
daug aukštų Europos Sąjun
gos šalių pareigūnų palankiai 

vertino idėją statyti jėgainę 
Lietuvoje — Prancūzijos, Is
panijos, kitų valstybių minis
trai, ministerijos sekretoriai. 
Per vizitą Briuselyje preziden
tas Rolandas Paksas apie tai 
kalbėjo su Europos Komisijos 
pirmininku Roman Prody ir 
Europos Komisijos nariu 
Giunter Ferhoigen. Tad kaip 
tokius Lietuvos ketinimus 
vertina Europos Sąjungos 
pareigūnai? „Jie mums aiškiai 
pasako: taip, tai yra Lietuvos 
teisė priimti tokį sprendimą. 
Kai kurie eina dar toliau ir pa
sako tokį dalyką, kad jeigu jūs 
įrodot savo studijoj, kad tai 
yra labiausiai naudingiausia 
ir efektyviausia elektros 
energija ir elektros energijos 
šaltinis, kurį Lietuva gali nau
doti ir savos produkcijos 
gamybai, ir eksportui, tai į ši
tuos argumentus bus labai 
rimtai įsiklausyta". 

Nereikia toli ieškoti argu
mentų už naujojo reaktoriaus 
statybą. Uždarius senuosius 
reaktorius, Lietuvoje liks 
jėgainės infrastruktūra, yra 
patirties, specialistų. Tačiau 
kitoje svarstyklių pusėje — 
taip pat svarūs samprotavi
mai. Lietuvos rinka per maža 
branduoliniam reaktoriui, be 
to, dar ne vienerius metus 
Lietuva galės verstis po bran
duolinės jėgainės uždarymo 
likusiais energetiniais pajėgu
mais. Viena iš galimybių — 
įgyvendinti bendrą projektą su 
Latvija ir Estija. Šios šalys jau 
kuria bendrus energetinius 
projektus, kuriuose galėtų 
dalyvauti ir Suomija. Estija 
norėtų investuoti į branduo
linės jėgainės statybą užsieny
je, tad Lietuva galėtų tuo pa
sinaudoti. 

Lietuvos energetikos insti
tuto direktorius akademikas 

Jurgis Vilemas ir kiti special
istai ne kartą kalbėjo, kad pati 
Lietuva nepajėgtų pastatyti 
naujos jėgainės. Statyba at
sieitų brangiai, be to, reikėtų 
pradėti iškart rinkti lėšas 
jėgainės uždarymui, tad elek
tros energijos savikaina būtų 
aukštesnė, nei dujomis kūre
namų elektrinių, be to, reikia 
plėtoti alternatyvių energijos 
šaltinių energetiką. Todėl, pa
sak Jurgio Vilemo, branduoli
nės energetikos idėjos padik
tuotos patriotinių jausmų ir 
emocijų, tačiau vargu, ar turi 
ekonominį pagrindimą. Kita ver
tus, akademikas pripažįsta, 
kad galima apsvarstyti projek
tą, kuriame be Lietuvos daly
vautų Latvija, Estija, Tarptau
tinės atominės energetikos 
agentūra, galbūt ir kitos šalys. 

Saulius Spurga 
Laisvosios Europos radijui ir 

„Draugui" iš Vilniaus 

TAI ĮDOMU 

DAUG MIRTIES BAUSMIŲ 

Texas valstija pasižymi 
labai uoliu mirties bausmės 
vykdymu savo nusikaltė
liams. Per 20 metu. kai buvo 

vėl sugrąžinta mirties baus
mė. Texas ja nubaudė ir baus
mę įvykdė 300 asmenų. AP 

LANKYSIS POPIEŽIUS 

Vatikanas paskelbė, kad 
popiežius Jonas Paulius II 

š.m. birželio 22 d. apsilankys 
Bosnijoje. Jis sustos tik Bonja 
Luką vietovėje ir. tikimasi, 
paskelbs palaimintuoju Ivan 
Merz, kuris tame mieste gimė 
1896 m. ir pasižymėjo ypatin
gu pamaldumu. 

NYT 

MAŽIAU ŠIRDIES 
ATAKŲ 

Po to kai Helena, Mont., 
gyventojai pernai vasaros 
pradžioje nubalsavo uždrausti 
rūkyti pastatuose, labai paste
bimai sumažėjo širdies atakos. 

Tačiau draudimas galiojo tik 6 
mėnesius, nes dėl kai kurių 
legalių priežasčių turėjo būti 
atšauktas. Leidus rūkyti vi
suose pastatuose, gydytojai 
pastebėjo širdies atakų padaž
nėjimą. 

AP 

Merdinti krikščionybė? 
Kai kurie liberalių pažiūrų 

teologai ir neteologai jau kelis 
dešimtmečius pranašauja krilš-
čionybės laidotuves. Vienas 
tokių bene bus anglikonų 
vyskupas John Shelby Spong, 
prieš kelis metus išleidęs 
knygą: „Kodėl krikščionybė 
turi keistis arba mirti" („Why 
Christianity Mušt Change or 
Die"). Šiuo veikalu jis argu
mentuoja, jog krikščionybė 
žlugs, jei nepakeis savo tra
dicinio tikėjimo bei moralės 
principų, nesiderinančių su 
šiuolaikinio pasaulio pažiū
romis bei kultūra. 

Šiuo metu mūsų planetoje 
priskaičiuojami du milijardai 
krikščionių — jų vienas mili
jardas yra katalikai. Europoje 
gyvena 560 milijonų krikš
čionybę išpažįstančių žmonių 
— tai didžiausias krikščionių 
telkinys viename žemyne. 
Lotynų Amerika turi 480 mili
jonų krikščionių, o Afrika — 
360 milijonų. Azijoje 313 mili
jonų žmonių save laiko krikš
čionimis, tuo pralenkiant Šiaurės 
Amerikos 260 milijonus. 

Pennsylvanijos religinių 
studijų profesorius Philip Jen-
kins, parašęs knygą, „Ateities 
krikščionija: globalinis krikš
čionybės kilimas" („The Next 
Christendom: The Corning of 
Global Christianity) prog
nozuoja, jog krikščionybė tu
rinti aiškią ateitį, nes per 
paskutiniuosius du šimtme
čius ji yra išplitusi visame pa
saulyje. Prof. Jenkins many
mu, ateinančio 20-mečio eigoje 
krikščionių skaičius Afrikoje, 
Azijoje ir Lotynų. Amerikoje 
sparčiai kils. 

Sparčiausiai augančios 
krikščionių bendrijos pieti- • 
niuose žemynuose yra labiau 
tradicinės, morališkai konser
vatyvios, pabrėžiančios mal
dos gyvenimą bei mistinį Die
vo artumo išgyvenimą. Vadi
namame „trečiajame pasauly
je", kur daugiau vargo ir skur
do, žmones labiausiai traukia 
charizmatinio pobūdžio ben
drijos: šios prie savo skaičiaus 
kasmet prideda 20 milijonų ti
kinčiųjų. Pietų Amerikos ka
talikų skaičiai gausūs, tačiau 
labai trūksta kunigų juos 
aptarnauti. 

Įdomu pažvelgti į tokį 
kraštą, kaip Pietų Korėją, tu
rintį 8,5 nuošimčius katalikų 
iš 47,3 milijonų gyventojų. Šie 
tikintieji suskirstyti į vieną 
arkivyskupiją ir 5 vyskupijas. 
Katalikų Bažnyčia klesti 
Pietų Korėjoje per pastaruo
sius 50 metų ir korėjiečiai ka
talikai su entuziazmu priėmė 
Vatikano II Susirinkimo nuta
rimus. Daugelis korėjiečių yra 
priėmę kunigų šventimus ar 

įstoję į vienuolynus, taip kad 
šiuo metu daugumas Korėjos 
dvasininkų yra vietiniai, ne 
atvykėliai iš kitų kraštų. J ie 
patys vyksta misijonieriauti į 
Aziją, Europą ir kitas Vakarų 
pasaulio valstybes. Popiežius 
Jonas Paulius II aplanke 
Pietų Korėją 1984 ir 1989 m. 
Pirmuoju apsilankymu, į šven
tųjų eiles pakėlė kun. An
driejų Tegon, kad korėjiečiai 
turėtų savo tautos šventąjį. 

Komunistinio režimo pri
spausta. Šiaurės Korėja vienu 
metu turėjo dvi katalikų vys
kupijas, tačiau persekiojimas 
katalikus suvarė pogrindin. 
Daug vyskupų, kunigų ir 
pasauliečių tikinčiųjų buvo 
kalinami ir žudomi dėl savo 
tikėjimo. Per stebuklą išlikusi 
katalikų saujelė kenčia ir 
laukia geresnių dienų. Šiaurės 
Korėjos valdžia, žinoma, tei
gia, jog krašte yra visiška re
ligijos laisvė. 

Katalikų tikėjimas į Ko
rėją atkeliavo įdomiu keliu: 
per japonų karius, įsiveržu
sius 16-ame amžiuje. Japonai 
katalikai kariai supažindino 
korėjiečius su Katalikų Baž
nyčia, juos krikštijo ir išmokė 
esminių katekizmo tiesų. 
Korėjos katalikai yra išgyvenę 
kelias religinio persekiojimo 
bangas. Ilgainiui. Europos 
misijonierių dėka. katalikybė 
atsigavo ir dar giliau įsišakni
jo, ypač po 1883 m., kuomet 
įvesti įstatymai, užtikrinantys 
religinę laisvę. 

Tikriausiai todėl, kad pa
tys patyrė persekiojimą, Ko
rėjos katalikai susidomėjo mū
sų, lietuvių, Sibiro maldak
nyge, parašyta Adelės Dirsy
tės- -ir .jos bendro .likimo 
draugų. Šis maldų rinkinėlis 
yra išverstas į korėjiečių kalbą 
ir pavadintas „Marija, Sal-
vaci". Dailus leidinėlis, iš
spausdintas Seoul mieste. 
Pietų Korėjos sostinėje 1967 
m. Knygelės viršelis papuoš
tas Aušros Vartų Marijos pa
veikslu, maldos gražiai su
dėliotos ir iliustruotos lietu
viškais kryžiais bei koply
tėlėmis. 

Bendras tikėjimas ir ben
dri jo išlaikymo vargai jungia 
skirtingų kultūrų žmones. 
Kaip nuostabu, jog ir mūsų 
Mažosios Lietuvos religinės 
kovos bei laimėjimai kam 
nors. kitame pasaulio pakraš
tyje, teikia paguodos bei vil
ties. Sibiro taigose vargdama. 
Adelė nė svajoti nebūtų drį
susi, kaip plačiai nuskambės 
jos žodžiai: „Ir šioje valandoje 
kunigas lenkiasi prieš Tavo 
altorių. Viešpatie, už visą 
pasaulį, taip pat ir už mane..." 

— v 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITUANO 

PĖDSAKU IEŠKANT 
J . M. DUNDURAS 
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Rimša pakartotinai man 
pasakojo, kaip labai jis mėgo 
Yungas slėnius, jų turtingą, 
spalvotą gamtą, jų indėnus. 
Pasakojo, jog jau iš pirmo žvil
gsnio į Yungas aplinką, jis 
įžiūrėjo stiprų lygiagretiš-
kumą su prancūzų postim-
presionisto Paul Gauguin pa
veiksluose pasauliui pristaty
ta egzotiška Tahiti salos ap
linka ir tahitiečiais. Gauguin 
buvo Rimšos mėgstamiausias 
dail ininkas, jo paveikslas 
„LAppel" vienas jo favoritų ir 
jo originalą, kabantį Cleve-
land meno muziejuje, Rimša 
ne kartą susikaupęs stebėjo. 
Pakartotinių apsilankymų 
Yungos metu, jam vis stiprėjo 
noras pamatyti ir pajusti 

Gauguin Tahiti, gal net ir likti 
ten ilgesniam kūrybiniam 
laikui. Ir štai pagaliau, pro 
Cleveland ir keletą kitų mūsų 
telkinių, jis jau pakeliui į iš
svajotą Tahiti. 

Paroda, paminėta „Cleve
land Plain Dealer" dienraščio 
straipsniu, datuotu 1965 metų 
lapkričio 14 dieną ir pavadin
tu „Meet The Gauguin of 
South America", tęsėsi nuo 
lapkričio vienuoliktos iki 
gruodžio keturioliktos, ir pra
ėjo su dideliu teigiamos kriti
kos bei komerciniu pasise
kimu. Gedgaudų „Galery In
ternational" patalpose. Dau
gumą paveikslų įsigijo kita
taučiai. Jdomu, kad įrėmuotų 
Rimšos paveikslų antroje 

pusėje būdavo įklijuota spaus
dinta etiketė, su spalvotu 
Vyčio herbu ir ispanišku teks
tu, liudijančiu, kad tai yra jo 
originalus kūrinys, pasirašy
tas: JUAN RIMŠA-PINTOR 
LITUANO. Jis man sakė, jog 
Vyčio herbą etiketėje naudoti 
jam formaliai leido Lietuvos 
Respublikos pasiuntinys Ar
gentinai, dar pirmosios nepri
klausomybės laikotarpiu. Su 
greitai po parodos iš Cleve
land išvykstančiu Rimša at
sisveikinau su „iki greito pasi
matymo Tahiti saloje". Bet jo 
atlaidi šypsena rodė. kad jis 
tuo netikėjo. 

Artėjant vidurnakčiui, il
gas skrydis iš Honolulu slinko 
prie pabaigos ir, žvelgiant pro 
lėktuvo langą, tolumoje, hori
zonto kairėje, buvo matyti 
mėnulio apšviesti Tahiti kal
nų profiliai bei sostinės Pa-
peete šviesos. Ten, kažkur. 
Rimša turbūt jau miega. 
Žiūrėjau į besiartinančią Ta

hiti. Kairėje, tamsumoje tu
rėjo būti Matavai įlanka, kur 
„Bounty" laive, kilo garsiojo 
maišto mintis. Dešinėje mie
gojo Punaauia kaimelis, kur 
gyveno ir kūrė Paul Gauguin. 
Pačiame centre, prie uosto 
krantinės, turėtų būti legendi
nis Quinn baras, kur neabe
jotinai, net ir šią valandą, 
bent pora merginų iš Borą 
Borą salos, nusispyrusios ne
įprastus batus, daugiatauti-
nei, akis išputusiai ir entuzi
astiškai išsižiojusiai jachtinin-
kų ir svieto perėjūnų klientū
rai, ant stalų demonstruoja, 
kaip atrodo „Tamure" šokis, 
jei šokamas autentiškai, taip, 
kaip jis buvo šokamas pir
miesiems europiečiams, didie
siems jūrininkams — Wallis. 
Bligh, de Bougainville ar Cook 
— prieš porą šimtų metų. 

Mintimis grįžau atgal į to
limą vaikystės praeitį ir prie
šingoje mūsų planetos pusėje į 
Taisos ežerą (tada populiariai 
ir tiksliai vadinta „Frenkelio 

Marmalyne") atsirėmusius tuo- — tuščią, medinę. „Persil" Melanezijos žmogėdras. Ama-
laikinius Šiaulius. Ten. Dvaro skalbimo muilo miltelių dėžę, zonijos indėnus, kapitono 
gatvės Nr. 100. motinos virtu- su didžiu įsijautimu skaityda- Cook keliones Pietų jūrose ir 
vėje įsisėdęs į savo skaityklos, vau dabar jau pamirštų au- jo įspūdžius Tahiti saloje, 
laivo ir lėktuvo kombinaziją torių plonas knygutes apie Bus daugiau 

Svečiuose pas Rimšą Tuarau šeimoje Iš kaires Danute Dundunene. Adnen Tuarau dešimtmeti 
Rimša, dažnas Rimšos modelis Tuarau duktę Maeva Sėdi Madame Tuarau ir jos duktė s tudente . 
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DŽIUGI ŽINIA APIE KUN. V. VALKAVICIU 

Mus ką tik pasiekė žinia 
iš Lietuvos dėl kunigo Vinco 
Valkavičiaus pristatymo na
cionalinei premijai. Kaip ži
nia, praeitais metais surinkę 
per keturiasdešimt užsienio 
lietuvių mokslininkų, visuo
menės veikėjų parašų, bandė
me praminti taką įvertinimui. 
Nepavyko. Šiais metais vėl 
užsimojome, jei ne premijai, 
tai — Garbės daktaro vardui. 
Vėl surinkta daugybė parašų. 
Ta intencija ambasadorius 
Vygaudas Ušackas parašė 
atskirą laišką, o pakviesda
mas VDU rektorių prof. Vy
tautą Kaminską pristatyti 
kunigą Vincą Valkavičių Gar
bės daktaro vardui, nacionali
nės premijos suteikimui. 

Žemiau spausdiname Leo
nardo Aleksiejūno straipsnį, 
išspausdintą „Vorutoje", Lie
tuvos istorijos laikraštyje 
(2003.04.14). 

Ligija Tautkuvienė 

Kun. Viljamas Valkavičius 
bus pristatomas 

Nacionalinei premijai 

„Vorutoje" šių metų pra
džioje (2003.01.25, Kr. 2) buvo 
išspausdintas mūsų tautie
tės iš JAV Ligijos Tautkuvie-
nės straipsnis „Nacionalinė 
premija kun. Viljamui Valka-
vičiui". Autorė rašė, kad Lie
tuvos nacionalinės meno pre
mijos gali būti suteikiamos ir 
užsienio lietuviams, o mokslo 
jiems, ko gero, nepasiekia
mos, nes pernelyg daug dirb
tinių užtvarų. Vaizdžiai L. 
Tautkuvienės žodžiais, per
nai visaip mėginta pramušti 
kietą Lietuvos mokslo premi
jų komiteto stogą, bet nepa
vyko. Vienas, kurį rekomen
davo pristatyti šiai premijai 
užjūrio Lietuva, kurį palaikė 
tvirta Amerikos mokslo, vi
suomenės veikėjų grupė, ku
nigas V. Valkavičius ir jo tri
jų tomų veikalas „Lithuanian 
Religious Life in America" 
(„Lietuvių religinis gyveni
mas Amerikoje"). 

Šiandien jau galime pasa
kyti „stogas pramuštas". Pati 
..kiečiausia" jo dalis, pasirodo, 
buvo institucija, kuri turėtų 
teisę pristatyti kandidatą Na
cionalinei mokslo premijai. 
Užsienyje tokios institucijos, 
pavaldžios Lietuvai, nėra. 
Kun. V. Valkavičius Lietuvos 
katalikų mokslo akademijos 
iLKMA) narys. Į ją pirmiau
siai ir nukrypo pristatymo 
premijai iniciatorių (išskirti
nis vaidmuo tarp jų tenka Ed
vinui Giedrimui) akys. Aka
demijos vadovybė pažadėjo 
savo paslaugas, bet susidūrė 
su formalia kliūtimi. Darbus 
Nacionalinei premijai gauti 
pristato valstybės mokslo 
įstaigos, o LKMA visuome
nės institucija. Tada ieškota 
kitų kelių. Prašy*-., kad tar
pininkautų Vytauto Didžiojo 
universitetas (VDU), jo Išei
vijos institutas. Lietuvos 
mokslo premijų komitetas 
gavo JAV ir Kanados daugiau 
kaip trijų dešimčių mokslo, 
visuomenės veikėjų pasi
rašytą kreipimąsi. 

J šio komiteto duris, kaip 
rašė „Vorutoje" L. Tatku-
vienė, dėl kun. V. Valkavi
čiaus darbo pristatymo Na
cionalinei premijai buvo bels-
tasi jau 2002-ųjų balandi. 

Kun. Viljamas Valkavičius. 

Apsisuko visų metų aiškini
mosi, susirašinėjimo, įrodi
nėjimo ratas ir 2003-ųjų pava
saris sutinkamas pralaužtais 
ledais, pradedama įprasta 
rengimosi pristatyti premijai 
procedūra. Lietuvos mokslo 
premijų komiteto pirminin
kas, Lietuvos mokslo tarybos 
pirmininkas prof. habil. dr. 
Kęstutis Makariūnas, kun. V. 
Valkavičiaus kandidatūrą Na
cionalinei premijai pristaty
siančio VDU išeivijos institu
to vadovas prof. habil. dr. 
Egidijus Aleksandravičius su
silaiko nuo pranašavimų, 
kaip galėtų baigtis kandida
tūros svarstymas, nors gera 
pradžia turbūt labai tiktų 
pavadinti pusę darbo. „Val
kavičiaus darbai yra tikrai 
įspūdingi. Naudojamės ir ste
bimės. Malonu, kad rūpinatės 
tokių iškilių žmonių įverti
nimu Lietuvoje", ištrauka iš 
prof. E. Aleksandravičiaus 
laiško E. Giedrimui. 

E. Giedrimas savo ruožtu 
apie veikalo „Lithuanian Re
ligious Life in America" au
torių rašė: „Besidomėdami 
JAV lietuvių istorija atrado
me, kad čia milžinišką darbą 
atliko kun. V. Valkavičius. 
Jis daugiau kaip dešimt metų 
dirbo rinkdamas medžiagą 
būsimoms knygoms: apvažia
vo visas lietuvių bažnyčių pa
rapijas, ištyrinėjo tų miestų 
bei bažnyčių vyskupijų ar
chyvus bei kt. Visą šią medžiagą 
išspausdino trijose knygose, 
kurios sudaro 1,500 p." 

Straipsnio „Vorutoje" au
torė L. Tautkuvienė primena, 
kad šiose knygose aprašyta 
kiekviena lietuvių imigrantų 
Amerikoje bažnyčia, kas ir ka
da ją statė, vienuolynai, para
pijos, lietuvių namai, kapinės. 
Medžiagą didžiuliam veikalui 
kunigas rinko atostogų metu. 
už jį negaudamas jokio atly
gio. Veikalas rašytas anglų 
kalba, nes šia kalba kun. V. 
Valkavičius didesnę gyvenimo 
dalį kalbėjo, mokėsi, dirbo. 
Amerikoje gimęs lietuvių imi
grantų vaikas išsaugojo ir 
tėvų kalbą, meilę Lietuvai. Ir 
savo enciklopedinį veikalą jis 
skiria tėvui ir motinai: „To 
my Lithuanian imigrant pa-
rent Liudvikas Valkavičius 
Village of Lomeniai, Gegužinė 
Parish, and Elena Žukaus
kaitė Village of Lelenai, Pa
parčiai Parish". 

Kun. V. Valkavičiui 1999 
metais įteiktas Lietuvos ap
dovanojimas, Gedimino ordi
nas. Tikėsimės, kad prie šio 
prisidės ir Lietuvos mokslo 
premija. 
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Muzikos skyrius: kanklių 
klasė 

Užgesęs daugiau nei prieš 
ketvirtį amžiaus, B. Pakšto 
liaudies instrumentų ansamb
lis buvo paskutinis Čikagos 
lietuvių ansamblis, apjungęs 
liaudies instrumentais gro
jančius išeivius. 

Kurdama Meno mokyk
lėlę, pirmiausia ir pagalvojau 
apie liaudies instrumentų 
skyrių. Čikagoje tuo metu jau 
garsėjo kanklininkė-solistė, 
Muzikos akademijos liaudies 
instrumentų katedros kanklių 
specialybės absolventė, liau
dies instrumentų ansamblio 
„Sutartinė" (vad. prof. Pranas 
Tamošaitis) narė, Daiva Kim-
tytė. Mielai sutikusi dėstyti, 
Daiva Kimtytė atsivedė į mo
kyklėlę ir privačiai besimokiu
sią Aušrą Bužėnaitę. Kank
liavimo meno mokėsi sesutės 
Sandra, Kristina ir Živilė 
Badaraitės bei Audra ir Rasa 
Miliūnaitės. Dėstytoja per ste
bėtinai trumpą laiką sugebėjo 
išmokyti moksleives nesudė
tingų kūrinėlių, jungė į an-
samblinį grojimą. Neturėjome 
kanklių. Paskelbus spaudoje, 
išeivijos žmonės mielaširdin-
gai dovanojo užsilikusias folk
lorines kankles. Jau Anapilin 
iškeliavusi, išeivijos lietuvė 
Aldona Jankauskaitė testa
mentu per JAV LB Švietimo 
tarybą (tuo metu vadovavo 
Regina Kučienė) paliko pinigų 
kanklėms. Šiais pinigais užsi
sakėme iš Lietuvos trejas kon
certines kankles, pagamintas 
meistro E. Virbašiaus. Iš Lie
tuvos kankles suvežė išeivijos 
žmonės rankose (atiduoti į ba
gažinę buvo pavojinga), ku
riems ir iki šiol esame dėkingi. 
Įsigijome skudučius ir svajojome 
apie augančią kanklių klasę, 
būsimus koncertus. 

Pasikeitus Daivos Kimty-
tės gyvenimo aplinkybėms ir 
jai išvykus gyventi Floridon, 
aktyviai ieškojome, kas gatetų 
ją pakeisti. Irma Vatson, pusę 
metų mokė mergaites daugiau 
pirštų technikos, koncertams 
neruošė. 2000—2001 metų 
sezonui darbui mokyklėlėje 
pasisiūlė Genė Razumienė. 
Dirbo gerai, koncertavome. 
Pavasariop pradėjo aiškėti, 
jog tos pačios kanklininkės 
viename koncerte atstovauja 
mokyklėlei, o kitame, vykusia
me net tą pačią dieną, jau 
skelbiamasi „Naujas kanklių 

trio", nors buvo kankliuojama 
mokyklėlės kanklėmis... Rei
kėjo nujausti, kad naujoji mo
kytoja asmeniniais sumeti
mais puoselėja kitokius pla
nus. Mokslo metams pasibai
gus, Genė Razumienė iš mo
kyklėlės išėjo, sugrąžinusi dvejas 
koncertines kankles su nu
trauktomis bosinėmis stygo
mis, nesugrąžinusi vieno rak
to — suprask, kad niekad jo 
neturėjusi, — ir išsivedusi moks
leives... Netrukus tos pačios 
kanklininkės pradėjo koncer
tuoti, tik kitu pavadinimu 
„Gabija". Taip, jokių pastangų 
nei energijos neįdėjusi, orga
nizuojant mokyklėlę, ieškant 
lėšų kanklėms, patalpų nuo
mai ir t.t., be jokios sąžinės 
graužimo buvo sugriautas 
kanklių skyrius. Taigi, esame 
tokie, kokie esame. 

Naujiems mokslo metams 
aktyviai ieškome doro mokyto
jo, galinčio ir norinčio perteik
ti savo žinias jauniems lietu
viams — mokyti kanklių 
meno. Norinčių mokytis kank
liavimo turime. Atsiliepkite. 

Fortepijono klasė 
Pirmoji fortepijono dėsty

toja — Valst. Muzikos aka
demijos auklėtinė, pianistė 
Jurgita Nomeda Bach. Pamo
kos vyko Lemonte. Atvykus iš 
Lietuvos Klaipėdos universite
to prof. Algiui Zaborui, pa
mokos vyko ir Čikagos Jau
nimo centre. Šiuo metu Le
monte, PLC patalpose, neturi
me instrumento, todėl pamo
kos nevyksta. Čikagoje netu
rime dėstytojo. Tikimės nuo 
rudens atgaivinti fortepijono 
pamokas. Šiuo metu mokyk
lėlė naudojasi Mildos Šatienės 
dovanotu instrumentu. J a u 
gavome pasiūlymą iš Paužuo-
lių šeimos — priimti, kaip do
vaną, nebevartojamą pianiną. 
Dėkojame nuoširdžiausiai. 

Gitaros klasė 
Pirmasis dėstytojas — Da

rius Nausėda, dirbo tik pusmetį. 
Po pusmečio sutapus pamokų 
laikui su studijomis kolegijoje, 
mokyklėlėje nebedirbo. Norin
čių mokytis skambinti gitara 
yra, tačiau dėstyti — nelabai. 

#** 
Iš perspektyvos, tikimės, 

kad muzikos skyrius augs, turtės 
instrumentų įvairovė. Tiriame 
paklausą norinčių mokytis 
smuiko, akordeono klasėje. 

Kanklių klasės mokytoja Daiva Kimtytė su pirmosiomis 
kanklininkėmis Kristina, Živile ir Sandra Badaraitėmis 1998 m. 

TEMĄ PASIŪLĖ SKAITYTOJAI 

r 

Prieš keletą metų sėkmin
gai Jaunimo centre veikė Jū
sų įkurtas „Šeimos klubas", 
kurio renginiuose keletą kartų 
teko ir man dalyvauti. Tai bu
vo labai geras sumanymas. 
Tų susitikimų mes laukdavo
me. Temos buvo labai įvairios 
ir aktualios. Prisimenu prof. 
A. Norvilo paskaitą apie lietu
vybės išlaikymą, 6a. Amerikoje. 
Buvo labai naudinga diskusi
ja. L. Šalčiuvienė bandė disku
tuoti apie tėvų ir vaikų santy
kius, dr. V. Kerelytė kalbėjo 
apie vitaminus ir taisyklingą 
mitybą ir kt. Apmaudu, kad 
klubo platesnė veikla buvo nu
traukta. Pasigendame tokio 
klubo". Galėtume „Šeimos klubo" 

darbą tęsti, „Bičiulystėje" 
spausdinant įvairius patari
mus tėvams, šeimoms, jau
niems žmonėms. Laikraštyje 
ta tema — dar nearti dirvonai, 
o mums, trečios bangos žmo
nėms, tokios temos yra labai 
aktualios. Lietuvoje buvo gali
ma daug rasti įvairios litera
tūros šeimos psichologinio kli
mato, vaikų auklėjimo ir pan. 
tematika. Ir Amerikoje tokios 
literatūros yra. Bėda ta, kad 
ne visi gerai suprantame ką 
perskaitome angliškai. Juokas 
juokais, bet kitą kartą ir visai 
ne į tą pusę nusiverti. Manau, 
kad man pritars ne vienas 
„Bičiulystės" skaitytojas. 

Jūratė Stankevičienė 

Koncertuojame Jaunimo centro mugėje 2001 m. Iš k.: Aušra Bužėnaitė, Milda 
Tautkuvienė, Giedrė Elekšytė, dėst. Genė Razumienė. 

VAIKAS TINGI MOKYTIS 

Razumaitė, Ligija 

Dažnai tėvai klausia — ką 
daryti, kai vaikas tingi mo
kytis? Tinginystė. 

Tinginysčių rūšių yra net 
keletas, gal dar ir ne visos gy
dytojų, mokslininkų ištyrinė
tos. Yra pažinimo tinginystė, 
yra ir protinė tinginystė 
(emocinis gyvenimo susirgi
mas), iš kurios išsivysto dar 
kita tinginystė, kaip nemokėji
mo taisyklingai mokytis pa
sekmė. Mokėjimas taisyklin
gai mokytis dar nereiškia mo
kėti skaityti, skaičiuoti, pieš
ti. Dažniausiai mokėjimas, tai 
mokėjimas išskirti mokymo 
užduotis pagal svarbą, mokėti 
sukaupti ir valdyti dėmesį, 
atmintį , mokėti paskirstyti 
savo laiką ir dar daugelis kitų 
dalykų. Jei vaiko neišmokė 
mokytis, o tai pasiekiama tik 
labai atkakliai, kruopščiai ir 
sistemingai, tai jis blogai 
įsisavina mokyklines užduo
tis, lėtai stumiasi į priekį. Čia 
atsiranda pati didžiausia blo
gybė — protinė tinginystė. 
Tvirtinama, kad nemokėjimą 
dirbti pagimdo nenoras, o 
nenorą — tinginystė. 

Kai vaikas vystosi fiziolo
giškai, susiformuoja nesąmo
ninga atmintis — įsiminimas 
be tikslo įsiminti. Vėliau akty
viau susiformuoja sąmoninga 
atmintis. 

Kaip tvirtina psichologai, 
išanalizavę mokyklinius duo
menis, vaikų atmintis charak
teringa tuo, kad persimoky-
mas panašios medžiagos, 
nutrina prieš tai buvusią. Štai 
kodėl mokantis naują infor
maciją, reikia padaryti per
t rauką ir pakeisti veiksmų 
eigą. Kad vaikas geriau įsimin
tų, jam mokymo procese gali
ma užduoti klausimą: kas apie 
tai kalbama? Apie ką čia? Kai 
kada pedagogai ir psichologai 
patar ia stipresniam naujos 
medžiagos įsisavinimui, pa
mokyti jį prieš miegą (ei
lėraščiai, matematinės ir fi
lologinės taisyklės, daugybos 
lentelė ir t.t.). Geresniam įsi
minimui galimi ir keli piešinio 
štrichai: kad įsimintum — nu
piešk. Galima panaudoti ke
letą pratimų, atminčiai vys
tyti. Taip atminties vystymui 
skaičiams, raidėms, galima 
parodyti vaikui skaičių seką, 
parašytą kortelėje ir paprašyti 
pakartoti juos ta pačia seka, 
kaip surašyti. Po to padidinti 
šitą eilutę vienu skaičiumi, po 
to pažymėti, kokį maksima
liausią skaičių kiekį gali 
pakartoti vaikas. Toliau gali
ma paprašyti vaiko atlikti tą 
pačią užduotį, bet prie to 
skaityti skaičius jų neparo
dant. Jei pirmu atveju treni
ravome regimąją atmintį (pa
rodyti!), tai antru atveju — 
garsinę atmintį (suskaičiuo
ti!). Trečioje sesijoje vaiką mo
kome vieną iš būdų įsiminti. 
Pradedame nuo skaičių sekos, 
kurios vaikas jau negali pa
kartoti. Kad būtų lengviau įsi
minti kiekvieną skaičių, vaiką 
mokome atrasti analogiją su 
atitinkančiu skaičiumi. Pvz., 
kažkoks skaičius sutampa su 
vaiko amžiumi, kitas skaičius 

— su buto numeriu, kitas — 
su kokia istorine data ir t.t. 

Vaiko atminties vystymui, 
treniravimui, galima vartoti 
įvairiausius žaidimus: „At
skrido paukščiai", „Kas išny
ko arba — ko nebėra?", „Kas 
yra kas?", „Perversk puslapį" 
— žaidimai su paveiksliukais 
ir piešiniais. 

Atmintis eina kartu su dė
mesiu arba dėmesio sukaupi
mu. Tyrinėjant supantį pasau
lį vaiko dėmesį palaiko su
sidomėjimas. Psichologas Mc-
Dhugal pabrėžia, kad „smal
sumo instinktas yra pačių 
nuostabiausių žmogaus pasie
kimų pagrindas, taip kaip bū
tent jame pagrindinės ištakos 
jo mokslinės ir teorinės veiklos 
šaknys pačiu nuostabiausiu 
žmogaus pasiekimu". 

Ir dar. Daugelis pagrindi
nių psichologinių tyrimų paro
dė, kad vaikų dėmesio vysty
mas dažnai atsilieka nuo kitų 
psichinių funkcijų. Tad tėvai 
turi atsiminti: vaiko dėmesys 
priklauso nuo mūsų išradingu
mo, nuo mūsų fantazijos. Ne
visavertis moksleivio dėmesys 
— natūrali amžiaus savybė ir ne
reikia reikalauti neįmanomo. 

Mažam moksleiviui tūks
tančius kartų kartojama: 
„Būk dėmesingas", o jis neži
no, kas tai yra, jis dar nemoka, 
neišmoko valdyti savo dėme
sio. Apskritai vaikas nežino ir 
net neįtaria, kad dažnai nuo 
dėmesio priklauso, supras jis 
naujos medžiagos aiškinimą, 
įsisavins ar ne. Blogas dėme
sys sukelia mažus ar smulkius 
nemalonumus: pasmerkimą, 
pastabą, priekaištą ir, savai
me suprantama, blogus pažy
mius bei mokyklos baimę (pri
siminkime: „neisiu į mokyk
lą"), įvairias mokyklines neu
rozes, kurios savo ruožtu dar 
daugiau pablogina vaiko dė
mesį: juk sunku būti dėme
singam tam. kas nemalonu, ko 
bijaisi. Buvo atlikti nedideli 
tyrimai. Antros klasės moks
leivius klausinėjo, kaip jie 
supranta išsireiškimą „būti 
dėmesingu". Gauti tipiški 
atsakymai: „Tai reiškia — ne
išdykauti"; „Būti dėmesingu 
— reiškia sėdėti tiesiai ir 
žiūrėti į mokytoją". „Sėdėti 
tyliai, ramiai". Tuo tarpu tarp 
septintus metus lankančiųjų 
mokyklą vaizdas visai kitoks, 
nors ir ne per daugiausia; „Sė
dėti gerai pamokose": „Klau
syti mokytojo ir nežiūrėti pro 
langą". Ir toks atsakymas: 
„Klausyti mokytojo, stengtis 
nieko nepraleisti". 

Yra ir grupė pedagogų bei 
psichologų, kurie įsitikinę, 
kad specialiai mokyti kaip 
sukaupti dėmesį nereikia, nes 
moksleivis mokosi būti dėme
singu mokymo turiniu: kai 
jam įdomu, jis bus dėmesin
gas. Be abejo, ne kiekvienas 
su tuo sutiks. Ir štai kodėl. Ži
noma, kad dėmesys, kada 
vaikui įdomu — tai nevalin
gas dėmesys, bet su tuo pa
laipsniui reikia vystyti ir va
lingą dėmesį. Galbūt tokiu 
natūraliu būdu vis tik galima 
išvystyti ir valingą dėmesį, bet 

tam ir egzistuojančiai sistemai 
mokslo pažangumo moksleivių 
veikia ar pažangumas. 

Egzistuoja keletas pakan
kamai paprastų būdų, kaip 
sukaupti dėmesį tam paslap
tingam psichologiniam proce
sui ir priversti suprasti esmę. 
Pedagoginėje psichologijoje 
žinomas „korektūros" bandy
mo. Jis pakankamai paprastas, 
tėvai gali jį nesunkiai pri
taikyti savo vaikams. Vaikui 
duodamas popieriaus lapas, 
kuriame yra keletas raidžių 
eilių. Vaikas turi pabraukti ar 
išbraukti vieną nurodytą raidę 
iš daugelio surašytų. Užduotį 
galima varijuoti. Pvz., duoda
mi skaičiai, arba reikia pa
braukti ar išrinkti du ženklus, 
ne vieną. Prie visų pakeitimų 
išlieka pagrindinė taisyklė — 
įdėmiai sekti ženklus, išrinkti 
tuos, į kuriuos reikėjo atkreipti 
dėmesį. 

Galima sugalvoti ir žai
dimą. Susirasti vaikišką kny
gutę su stambliu šriftu. Vaikui 
skelbiamos žaidimo taisyklės 
— dėmesio sukaupimas. Taigi, 
puslapyje reikia užbraukti 
visas „B" raides. Reikia įspėti, 
kad darbas nėra lengvas, gal 
net neįmanomas, nes tikrai 
praleis kokią vieną raidę. 
Visiems tampa įdomu, kiek 
raidžių vaikas suras, o kiek 
praleis. Galima užfiksuoti 
laiką, pvz., 7-10 min., arba 
nustatyti tik darbo apimtį. 

Vaikas, žinoma, iškart 
susidomi ir griebiasi to darbe
lio, tvirtai tikėdamas, kad 
visas raides suras. Koks bus 
vaiko nustebimas, kad pralei
do pakankamai daug raidžių 
— ne mažiau 25-30 proc., gali 
būti ir daugiau. Dažnai vaikas 
pamatęs, kad tiek daug pralei
do, prašo pakartoti. Dažniau
siai tada vaikui sakoma — 
kitą kartą, turėk kantrybės. Ir 
išties, kitą kartą, vaikas daug 
įdėmiau ir stropiau atlieka 
užduotį, žymiai mažiau 
palikdamas praleistų raidžių. 
Taip išauga dėmesio sukaupi
mo procentas. Tokį eksperi
mentą galima tęsti mėnesį, 
užuot 7 -10 min., laiką padi
dinti 12-15 min. Galima keisti 
užduotis. Vienoje eilutėje 
užbraukti A raidę, o kitoje pu
sėje — apvesti ratuku. Vaikas 
kiekvieną kartą dalyvauja ir 
įvertinime — jis nori būti ge
resniu, geriau įvertintu. 

Užsiėmimuose reikia visa
da kartoti — būsi dėmesingas 
— mažiai' klaidų padarysi. 
Ilgainiui vaikas pats gali 
atsakyti į klausimą: ką reiškia 
būti dėmesingų? Jau vidury
je eksperimento dažnai vaikas 
atsako, kad būti dėmesingu 
vadinasi, reikia sekti, kaip 
taisyklingai viską atlikti, tai 
galvoti apie tai, ką darai. 

Nepamirškime, kad dėme
sio sukaupimas, tai tik vien 
sudėtinė mokėjimo mokytis 
dalis. Labai svarbu mokyti 
vaiką mokytis, o ne reikalauti 
iš jo tai, ko jis iškart nemoka. 

Pagal William Rukman ir kt 
užsienio autorius parengė 

L. Tautkuvienė, A.Tautkus 

mailto:biciulyste@aol.com


LIETUVIAI 
KVIEČIAMI į 

SKUBIĄ TALKĄ 
JAV Senate jau baigiasi apklausinėj imai N A T O 
plėtros klausimu ir greitai bus balsuojama už 
Lietuvos ir kitų šešių šalių pr iėmimą į N A T O 
sąrangą. Senate te ig iamai tu r i pasisakyti 6 7 
iš 100 senatorių. 

Amerikos Lietuvių Taryba kviečia visą 
lietuvišką visuomenę aktyviai įs i jungt i į 

šią akciją, kad ilgai lauktas istorinis 
momentas—Lietuvos įsi jungimas į 

NATO sąrangą taptų t ik rove. 

Todėl visi kviečiami telefonais ir faksais kreiptis į 
savo senatorius, kad jie teigiamai pasisakytų už 
Lietuvos priėmimą į NATO. 

KAIP SIŲSTI FAKSĄ 
Fakso numeris žr. 

Senator įrašyti senatoriaus vardą žr. (J) 
US Senate 
VVashington, DC 20510 

Dear Senator: 

čia įrašykite laiško tekstą žr. (2) 

Jūsų parašas ir adresas 

KAIP KREIPTIS TELEFONU 
Surinkite te le fono n u m e r į žr. 

"I am a resident of t h e State of pasakykite 
valstijos pavadinimą . I vvould likę t o express 
my suppor t for an u p c o m i n g vo te . I u rge t h e 
Senator t o vote in f a v o r of L i thuania 's m e m -
bership in NATO" 

Pasibaigus pokalb iu i padėkoki te 
y o u " 

'Thank 

(4) Pavyzdiniai laiškai/pasisakymai 
"* Please vo te in favor of NATO membership fo r Lithuania and t h e o t h e r app l i can t 

countr ies. 

• • Please suppor t NATO Enlargement for all of the Vilnius-7 coun t r ies . 

'"* I urge rat i f icat ion of NATO enlargement for the Baltic coun t r ies . 

""*• We seek your support for NATO membership for t he Baltic States. 

""*• A vote in favor of NATO enlargement is needed t o suppor t vvor ld peace and i n te rna 

t ional security. 

Prašome savo aukomis paremti NATO plėtros veiklą. 

Vardas ir Pavardė 
Adresas 

3 Paskambinau savo senatoriui 
\3 Pasiunčiau faksą savo senatoriui Mano auka $ 

Lithuanian American Council 
6500 S. Pulaski Road, Chicago, IL 60629 

Alabama 
Alabama 
Alaska 
Alaska 
Arizona 
Arizona 
Arkansas 
Arkansas 
California 
California 
Colorado 
Colorado 
Connecticut 
Connecticut 
Delaware 
Delaware 
Florida 
Florida 
Georgia 
Georgia 
Hawai i 
Hawai i 
Idaho 
Idaho 
Illinois 
Illinois 
Indiana 
Indiana 
Iowa 
lowa 
Kansas 
Kansas 
Kentucky 
Kentucky 
Louisiana 
Louisiana 
Maine 
Maine 
Maryland 
Maryland 
Massachusetts 
Massachusetts 
Michigan 
Michigan 
Minnesota 
Minnesota 
Mississippi 
Mississippi 
Missouri 
Missouri 
Montana 
Montana 
Nebraska 
Nebraska 
Nevada 
Nevada 
New Hampshire 
New Hampshire 
New Jersey 
New Jersey 
New Mexico 
New Mexico 
New York 
New York 
North Carolina 
North Carolina 
North Dakota 
North Dakota 
Ohio 
Ohio 
Oklahoma 
Oklahoma 
Oregon 
Oregon 
Pennsytvania 
Pennsylvania 
Rhode Island 
Rhode Island 
South Carolina 
South Carolina 
South Dakota 
South Dakota 
Tennessee 
Tennessee 
Texas 
Texas 
Utah 
Utah 
Vermont 
Vermont 
Virginia 
Virginia 
Washington 
Washington 
West Virginia 
West Virginia 
Wisconsin 
Wisconsin 
VVyoming 
Wyoming 

Jeff Sessions 
Richard Shelby 
Lisa Murkowski 
T e d Stevens 
Jon Kyl 
John McCain 
Blanche Lincoln 
M a r k Pryor 
Barbara Boxer 
Dianne Feinstein 
W a y n e Allard 
Ben Campbell 
Christopher Dodd 
Joseph Liebertnan 
Joseph Biden Jr 
Thomas Carper 
Bob Granam 
Bill Nelson 
Saxby Chambliss 
Z e l I Mi l ler 
Daniel Akaka 
Daniei Inouye 
Larry Craig 
Michael Crapo 
Richard Durbin 
Peter Fitzgerald 
Evan Bayh 
Richard Lugar 
Charles Grassley 
T o m Harkin 
Sam Brownback 
Pat Roberts 
Jim Bunning 
Mitch McConnelI 
John Breaux 
Mary Landrieu 
Susan Collins 
Olympia Snowe 
Barbara Mikulskį 
Paul Sarbanes 
Edward Kennedy 
John Kerry 
Car l Levin 
Debbie Stabenow 
N o r m Coleman 
M a r k Dayton 
Thad Cochran 
T r e n t Lott 
Christopher Bond 
Jim Talent 
Max Baucus 
Conrad Burns 
Charles Hagel 
Ben Nelson 
John Ensign 
H a r r y Reid 
Judd Gregg 
John Sununu 
Jon Corzine 
Frank Lautenberg 
Jeff Bingaman 
Pete Domenici 
Hi l lary Clinton 
Charles Schumer 
Elizabeth Dole 
John Edwards 
Kent Conrad 
Byron Dorgan 
Mike DeVVine 
George Voinovich 
James Inhofe 
Don Nickles 
Gordon Smith 
Ron VVyden 
Riek Santorum 
Arlen Specter 
Lincoln Chafee 
Jack Reed 
Lindsey Graham 
Ernest Hollings 
Thomas Daschle 
T i m Johnson 
Lamar Alexander 
VVilliam Frist 
John Cornyn 
Kay Bailey Hutchison 
Robert Bennett 
O r r i n Hatch 
James Jeffords 
Patrick Leahy 
George Allen 
John Warner 
Mar ia Cantwell 
Patty Murray 
Robert Byrd 
John Rockefeller IV 
Russell Feingold 
H e r b Kohl 
Michael Enzi 
Cra ig Thomas 

(202)224-4124 
(202) 224-5744 
(202) 224-6665 
(202) 224-3004 
(202)224-4521 
(202) 224-2235 
(202) 224-4843 
(202) 224-2353 
(202) 224-3553 
(202)224-3841 
(202)224-5941 
(202) 224-5852 
(202) 224-2823 
(202)224-4041 
(202) 224-5042 
(202)224-2441 
(202)224-304! 
(202) 224-5274 
(202)224-3S2l 
(202) 224-3643 
(202)224-6361 
(202) 224-3934 
(202) 224-2752 
(202)224-6142 
(202)224-2152 
(202) 224-2854 
(202) 224-5623 
(202)224-4814 
(202) 224-3744 
(202) 224-3254 
(202)224-6521 
(202) 224-4774 
(202) 224-4343 
(202)224-2541 
(202) 224-4623 
(202) 224-5824 
(202) 224-2523 
(202) 224-5344 
(202) 224-4654 
(202) 224-4524 
(202) 224-4543 
(202) 224-2742 
(202)224-6221 
(202) 224-4822 
(202)224-564! 
(202) 224-3244 
(202) 224-5054 
(202) 224-6253 
(202)224-5721 
(202)224-6154 
(202) 224-265! 
(202) 224-2644 
(202) 224-4224 
(202)224-655! 
(202) 224-6244 
(202) 224-3542 
(202) 224-3324 
(202)224-284! 
(202) 224-4744 
(202) 224-3224 
(202)224-552! 
(202)224-662! 
(202) 224-4451 
(202) 224-6542 
(202) 224-6342 
(202)224-3154 
(202) 224-2043 
(202)224-255! 
(202)224-2315 
(202) 224-3353 
(202)224-472! 
(202) 224-5754 
(202) 224-3753 
(202) 224-5244 
(202) 224-6324 
(202) 224-4254 
(202)224-2921 
(202) 224-4642 
(202) 224-5972 
(202)224-6121 
(202)224-2321 
(202) 224-5842 
(202) 224-4944 
(202) 224-3344 
(202) 224-2934 
(202) 224-5922 
(202) 224-5444 
(202)224-5251 
(202)224-5141 
(202) 224-4242 
(202) 224-4024 
(202) 224-2023 
(202)224-344! 
(202)224-2621 
(202) 224-3954 
(202) 224-6472 
(202) 224-5323 
(202) 224-5653 
(202) 224-3424 
(202)224-644! • 

(202)224-3149 
(202)224-3416 
(202)224-5301 
(202) 224-2354 
(202) 224-2207 
(202) 228-2862 
(202)228-1371 
(202) 228-0908 
(202)228-1338 
(202) 228-3954 
(202)224-647! 
(202) 228-4609 
(202)224-1083 
(202) 224-9750 
(202)224-0139 
(202) 228-2190 
(202) 224-2237 
(202)228-2183 
(202)224-0103 
(202) 228-2090 
(202)224-2126 
(202) 224-6747 
(202)228-1067 
(202)228-1375 
(202) 228-0400 
(202)228-1372 
(202)228-1377 
(202) 228-0360 
(202) 224-6020 
(202) 224-9369 
(202)228-1265 
(202)224-3514 
(202)228-1373 
(202) 224-2499 
(202) 228-2577 
(202) 224-9735 
(202) 224-2693 
(202)224-1946 
(202) 224-8858 
(202)224-1651 
(202)224-2417 
(202) 224-8525 
(202)224-1388 
(202) 228-0325 
(202)224-1152 
(202) 228-2 i 86 
(202) 224-9450 
(202) 224-2262 
(202)224-8149 
(202)228-1518 
(202) 228-3687 
(202) 224-8594 
(202)224-5213 
(202)228-0012 
(202)228-2193 
(202) 224-7327 
(202) 224-4952 
(202)224-4131 
(202)228-2197 
(202) 224-4054 
(202) 224-2852 
(202) 228-0900 
(202) 228-0282 
(202) 228-3027 
(202)224-1100 
(202)228-1374 
(202) 224-7776 
(202)224-1193 
(202)224-6519 
(202)228-1382 
(202) 228-0380 
(202) 224-6008 
(202) 228-3997 
(202)228-2717 
(202) 228-0604 
(202)228-1229 
(202) 228-2853 
(202) 224-4680 
(202)224-1189 
(202) 224-4293 
(202) 224-6603 
(202) 228-5765 
(202) 228-3398 
(202)228-1264 
(202) 228-2856 
(202) 224-0776 
(202) 228-1'$8 
(202) 224-633! 
(202) 228-0776 
(202) 224-3479 
(202) 224-5432 
(202) 224-6295 
(202)228-0514 
(202) 224-0238 
(202) 228-0002 
(202) 224-7665 
(202) 224-2725 
(202) 224-9787 
(202) 228-0359 
(202)224-1724 
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TAIKOS MISIJOJE 

Inga, A r ū n a s ir Ernestas Laucevičiai. 

VIENI ATSTŪMĖ, KITI — PADĖJO 
Praėjusių metų rugsėjo 

mėnesį „Drauge" papasako
jome apie Arūno Laucevi
čiaus, trisdešimtmečio medžio 
skulptūrų drožėjo, gyenančio 
Noriškių kaime netoli Plun
gės, pastangas įsteigti savo 
smulkaus verslo įmonėlę. 
Žmogus tikėjosi nedidelės 
valdžios paramos — viso labo 
3,000 Lt lengvatinės paskolos 
tobulesniems įrankiams nu
sipirkti, bet atsimušė į visiško 
abejingumo sieną. „O buvau 
šventai įsitikinęs, jog valdžios 
vyrai man ne tik padės, bet už 
savarankiškumą ir sumanu
mą dar paskatins, juk pats 
sus i radau savo gaminiams 
pirkėjus užsienyje, maniau, 
uždirbsiu šeimai duonos ir 
valstybei mokesčius sąžinin
gai mokėsiu. Deja, visos mano 
viltys sudužo į šipulius," — 
kalbėjo tuomet apie savo pa
tirtą nuoskaudą jaunas vyras. 

Mūsų rašinys taip ir vadi
nosi — „Abejingumas". Jame 
papasakojome ir apie skau
džią Arūno vaikystę girtau
jančio tėvo šeimoje, jo patirtas 
kančias sovietiniame vaikų 
„konclageryje" — specialiojoje 
Čiobiškio mokykloje — inter
nate . Straipsniui „Drauge" 
pasirodžius, Arūnas sulaukė 
nemažai laiškų iš už Atlanto, 
įsigijo tikrų draugų. Taigi bro
liai lietuviai, esantys šalia ir 
dar valdžioje, atstūmė, o sesės 
lietuvės (daugiausia atsiliepė 
jautriaširdės moterys), gyve
nančios tolimoje šalyje — 
padėjo. Vienos geru žodžiu, o 
kitos — ir pinigais. Buvusi 
kaunietė Albina Birgiolienė iš 
Bedford Park, IL, laiške ste
bėjosi ir piktinosi, kad jaunas, 
energingas, auksines rankas 
tur int is , žmogus Lietuvoje 
negali „prasimušti" net smul
kiam verslui. Albina papasa
kojo skaudžią savo gyvenimo 
istoriją apie tai, kaip ji. vaikas 
būdama, liko našlaitė, kaip 
slėpėsi pas žmones, kad 
neišvežtų į Sibirą, o ir vėliau, 
jau ištekėjusi, drauge su vyru 
buvo KGB persekiojami. 
Laiške Arūnui moteris pa
rašė: „Labai džiaugiuosi, kad 
vaikystėje nuklydęs, radai 
stiprybės atsistoti ant savo 
kojų ir sukūrei gražią šeimą. 
Rašau apie savo gyvenimą dėl 
to, kad noriu pasakyti, jog 
žmogus, tik pats praėjęs pra
garą, gali suprasti ir kito 
kančią. Kiek yra gerai gyve
nančių žmonių, bet ar jie su
pranta, kad gėris yra ne tik 
turėti, bet ir kitam padėti, nes 
jie, matyt, neturi Dievo širdy-

fc^Mafa? Hm lt t dm 

je. Gaila, kad šiandien Lie
tuvos valdžioje sėdi bešir
džiai, išlaikomi iš mokesčių 
mokėtojų pinigų". 

Arūnui parašė ir bendra-
pavardė Jadvyga Laucevičius 
iš Woodhaven, NY: „Mano 
vyras kilęs iš Šiaulių, jo mo
čiutė turėjo 12 sūnų. Gal tamsta 
esi iš tos giminės, iš nuot
raukos esate panašus į Lau
cevičius. Aš noriu padėti Jūsų 
šeimai, kiek galiu. Vyro tėvas 
buvo vardu Tacijonas, motina 
Gabrielė Petkevičaitė". Šis 
laiškas paskatino Arūną ieš
koti savo šaknų, apie kurias, 
dėl jau minėtų priežasčių, jis 
labai mažai žinojo. 

Netrukus talentingas me
džio drožėjas gavo ir įdomių 
užsakymų. Jau paruoštas ke
lionei už Atlanto labai gražus 
3 metrų aukščio koplyt
stulpis, kuris papuoš Vaidos 
ir Rimanto Petraičių sodybą. 

Nepamiršta žemaičio, at
kakliai besikabinančio į gy
venimą, ir ankstesnioji jo ge
radarė Irena Karalienė, lietu
viškų suvenyrų parduotuvės 
savininkė, pati pirmoji ištie
susi jam pagalbos ranką. 

Tas žmonių, gyvenančių 
toli nuo savo tėvynės, geru
mas Arūną ir Ingą Lauce
vičius labai nustebino ir su
jaudino, pažadino jiems viltį 
dėl geresnės rytdienos. O pati 
svarbiausioji šeimos naujiena 
yra ta, kad netrukus turėtų 
gimti vienturčio Ernesto 
sesutė. Laucevičių šeima iš 
visos širdies dėkoja visiems 
savo geradariams Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir linki 
šviesių gražių šventų Velykų. 

Irena Vitkauskienė 

Pasibaigus karui Irake, 
Lietuva gali siųsti savo karius 
į šalį, kur jie atliktų taikos 
palaikymo misiją. Apie tokią 
galimybę nedviprasmiškai už
siminė krašto apsaugos minis
tras ir parlamentinio užsienio 
politikos komiteto pirmi
ninkas. Manoma, kad ne
trukus šis klausimas bus 
svarstomas Valstybės gynimo 
taryboje. 

Kol kas apie Lietuvos taik-
darių siuntimo į pokario Iraką 
planus žinoma visiškai ne
daug. Pirmasis apie tai užsi
minė krašto apsaugos minis
tras Linas Linkevičius, kuris 
balandžio 4 d. interviu žinių 
agentūrai BNS pareiškė, kad: 
„Mes svarstysime galimybę 
siųsti į Iraką taikdarius. Bū
sime nuoseklūs, ir jei dalyvau
jame karinėje fazėje Irake ir 
taikos palaikymo operacijose 
kitur, svarstykime ir vaid
menį pokarinėje fazėje Irake". 

Priminsime, kad keturi 
karo medikai ir dešimt logis
tikos specialistų jau išvyko į 
Persijos įlankos regioną, kur 
įsijungė į Amerikos vadovau
jamą tarptautinę operaciją. 
Ten jie dislokuoti užnugario 
regione. Jie nėra taikdariai, 
kadangi Irake nepasibaigė 
karinė fazė, kita vertus jie gali 
būti palikti šioje šalyje ir po 
karo. Anot Lino Linkevičiaus, 
tokia galimybė buvo numatyta 
dar tuomet, kai buvo nuspręs
ta šiuos kariškius pasiųsti 
pusmečiui į Persijos įlankos 
regioną: „Ir kuomet mes svars
tėme savo galimą dalyvavimą, 
mes taip pat numatėme ir 
pokarinę fazę — kaip kad 
mūsų pirmasis kontingentas 
iš karto liks pokarinėje fazėje. 
Jau yra vietoje... jie dalyvaus 
toje pokarinėje fazėje taip pat. 
Jie liks ir kitoje operacijoje, 
kai baigsis karinė operaciįa ir 
bus kitos. Tai jie ir toliau liks". 

Beje, nusiuntusi savo karo 
gydytojus ir logistikos specialis
tus Lietuva tapo septyniolikta 
JAV vadovaujamos koalicijos 
dalyve, prisijungusia prie jos 
su humanitarine misija dar 
vykstant karo veiksmams. 

Tačiau čia reiktų pabrėžti, 
kad valdžios viršūnėse jau 
svarstoma, nors kol kas 
neviešai, galimybė siųsti į Ira
ką daugiau Lietuvos kariškių, 
kurie ten atliktų taikos pa
laikymo misiją. Ir atliktų ją 
kartu su tarptautine koalicija, 
Jungtinėmis Tautomis ir kito
mis tarptautinėmis organi-
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zacijomis. Žinoma, mūsų radi
jui sakė Linas Linkevičius, 
prieš tai reikia nuodugniai 
apsvarstyti visus finansinius 
ir kitus tokio žingsnio aspek
tus, ir tik po to nuspręsti: „Ir 
tas viskas bus padaryta, o po 
to, žinoma, jeigu bus nutarta, 
kad tikslinga, įprasta tvarka 
prezidentas teiks dekretu Sei
mui ir tuos papildomus, sa
kykime, mūsų vienetus. Ir 
noriu pabrėžti, kad papildo
mus, nes kartais manoma, 
kad mes visai nedalyvaujame 
karinėje fazėje. Tai yra 
netiesa". 

Seimo užsienio reikalų 
komiteto vadovas Gediminas 
Kirkilas sakė manąs, jog visa 
įvykių eiga, pirmiausia, šiuo 
metu beprasidedąs Europos 
Sąjungos valstybių požiūrių į 
Irako karą suartėjimas, rodo, 
jog Lietuva pasielgė teisingai 
nutarusi siųsti savo karo 
medikus ir logistikos specia
listus su humanitarine misija 
į Persijos įlankos rajoną. Tad 
Lietuvai būtų naudinga žengti 
ir kitą žingsnį ta pačia linkme, 
t.y. siųsti į Iraką savo taikdar
ius. „Ir aš manyčiau, kad 
Lietuvai būtų naudinga siųsti 
savo taikdarius", — pabrėžė 
Gediminas Kirkilas ir pridūrė, 
kad jo manymu, Lietuvoje bus 
priimtas pozityvus sprendi
mas šiuo klausimu. 

Į klausimą, kokie karo 
specialistai iš Lietuvos galėtų 
įsilieti į tarptautines taikos 
palaikymo pajėgas Irake, Li
nas Linkevičius atsakė, kad 
tai priklausys nuo poreikių, 
kurie paaiškės tik tada, kai 
baigsij karas. 

Mūsų radijo žiniomis, Lie
tuvos taikdarių siuntimo į po
kario Iraką klausimas bus 
gvildenamas Valstybės gyni
mo taryboje, į kurią įeina Res
publikos prezidentas, minist
ras pirmininkas, Seimo pir
mininkas, Krašto apsaugos 
ministras ir kariuomenės va
das. Atėnuose buvo pasirašyta 
Lietuvos ir dar devynių dery
bas baigusių šalių kandidačių 
stojimo į Europos Sąjungą su
tartys. 

Šiuo metu Lietuvos kariai 
dalyvauja Amerikos vadovau
jamoje antiteroristinėje ope
racijoje „Tvirta taika" Afga
nistane ir tarptautinėje taikos 
operacijoje Kosove. 

Rimgaudas Geleževi&us 
Laisvosios Europos radijui i r 
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Lietuviai kariai šiandien gerai pasiruošė, kaip lygus su lygiais, dirbti, kovoti ir bendradarbiauti vakariečių ka
rinėse operacijose. Eltos nuotr . 

IRAKO KARO POVEIKIS EKONOMIKAI 

liaus i JAV lietuvių sodyba Čikagoje. 
įceviCiaus kunnys netrukus iSke-
Irenos Vitkauskienės nuotraukos. 

Konventas dėl Europos 
Sąjungos ateities pradeda 
svarstyti valstybių narių išsto
jimo iš sąjungos tvarką. Šis 
faktas turėtų būti nemalonus 
Lietuvos euroskeptikams, ku
rie savo agitacijoje nuolat 
pabrėžia, jog Europos Sąjunga 
neturi vadinamojo išstojimo 
mechanizmo, nors tokį — tegu 
ir labai nevykusį — buvo nu
mačiusi net Tarybų Sąjunga. 

Apie Europos Sąjungos 
ateities konvento pirmininko 
Valery d'Esteno pasiūlytą išs
tojimo iš sąjungos tvarkos pro
jektą mūsų radijui papasakojo 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Rytis Martikonis. 
Anot jo, pateiktasis projektas 
numato, „kad arba tas išstoji
mas įvyksta pasirašiuius išs
tojimo sutartį, arba konsti
tucinė sutartis (ES konsti
tucinė sutartis) nustoja galioti 
po dviejų metų nuo paraiškos 
išstojimui pateikimo". 

O kokios priežastys paska
tino konventą svarstyti išstoji
mo tvarkos klausimą? „Mums 
tas klausimas gal ir akivaiz
džiausias, mums Lietuvoje. 
Išstojimo patirtis Lietuvoje, 

Prieš prasidedant Irako 
karui ekonomistai baiminosi, 
kad karas gali užsitęsti, ir tai 
atneš neigiamų pasekmių pa
saulio ekonomikai. Karas, 
kaip žinia, truko trumpiau, 
nei numatė net ir greitojo karo 
scenarijus. Kita vertus, sklai
dantis kovų dūmams, rinkos 
įsitikina, kad, nors ameri
kiečių ir britų sąjungos perga
lė buvo lengva, pasaulio ūkio 
rodikliai nėra džiuginantys. 

Prieš Irako karą ekono
mistai dėliojo greitojo ir už
sitęsusio karo scenarijus. 
Greitasis karas turėjo užtruk
ti iki trijų mėnesių. Numa
tomos karo išlaidos galėjo 
siekti nuo 50 iki 100 milijardų 
dolerių. Iš tikrųjų karas ne
truko ir mėnesio, o išlaidos su
darė vos 20 mlrd. dolerių. Pa
sak ekonomisto Gitano Nausė
dos, pasaulio rinkoms t<jkia 
įvykių eiga neabejotinai pa
lanki. Vis dėlto daugelis eko
nomikos rodiklių nebuvo pa
lankūs iki karo pradžios, tad 
dabar kokio nors didesnio šuo
lio tikėtis nevertėtų. „Šiuo 
metu rinkos turbūt skausmin
gai suvokia, kad karui pasibai
gus visos ekonomikos proble
mos savaime neišsisprendė. 
tai yra, ir ekonomikos kilimo 
tempai, ir vartotojų pasitikėji
mo indeksas, visi šitie rodik
liai tikrai nėra geri ir Jung
tinėse Amerikos Valstijose, ir 
Europos Sąjungoje, ir todėl tai 
buvo viena iš priežasčių tur
būt, kad Amerikos dolerio kur
sas nesustiprėjo taip, kaip 
buvo galima laukti, kad jisai 
sustiprės pasibaigus karui ir 

pasibaigus šiam neapibrėžtu
mui, kuris tvyrojo ore prieš 
Irako konfliktą, ir netgi at
virkščiai, euras šiek tiek įgijo 
daugiau vertės palyginti su 
Amerikos doleriu, jeigu mes 
nagrinėtume praėjusios savai
tės rezultatus". 

Visus domina naftos kai
nos, turinčios reikšmės pa
saulio ūkiui. „Naftos kainos la
bai įdomiai reagavo į konflikto 
pradžią. Tai yra, vos tik pra
sidėjus konfliktui jos padarė 
didžiulį šuolį į apačią, labai 
tikrai milžinišką, ir po to jos, 
reiškia, reaguojant į įvykius 
karo fronte ir kurį laiką tvyro
jus neaiškumams, kad štai ka
ras gali užsitęst galbūt ilgiau, 
gali būt skausmingesnis, jos 
neturėjo vienareikšmiškų ten
dencijų, kai kuriais momen
tais net kilo, tačiau po to, kai 
viskas išaiškėjo, kaip ir nebe
liko tų veiksnių, dėl kurių 
naftos kainos turėtų būti 
aukštos". 

Gitanas Nausėda progno
zuoja palankią padėtį, naftos 
kaina turėtų būti 25-30 proc. 
žemesnė, nei laukiant karo, 
kai kainų lygis buvo pasiekęs 
aukščiausią tašką. 

Tačiau, mažėjant žalios 
naftos kainai, degalų kainos 
Lietuvoje nemažėja. Seimo na
rys Jurgis Razma įtaria, kad 
Lietuvos degalinių tinklai pa
sinaudojo karu Irake ir susi
tarė palaikyti aukštesnes de
galų kainas: „Mažeikių nafta, 
aš turiu lentelę, ten tą kainą 
pastarąsias dvi savaites 
nuosekliai mažina. Na, čia irgi 
truputį sumažėjo, bet labai jau 

simboliškai, jeigu lygini Lat
vijoj ir Estijoj, ten žymiai la
biau sumažėjo, tai man ir kilo 
ta mintis, kad gali būti šiek 
tiek bandoma paspekuliuoti 
tuo Irako faktorium, ir žmonės 
galvoja, na, čia kainos aukš
tesnės dėl karo Irake. Ir psi
chologiškai yra palanki atmos
fera padaryt kartelinį susi
tarimą ir laikyti tas kainas 
užaukštintas". 

Degalinėse pardavinėja
mas jau vasarinis dyzelinas, 
bet kaina beveik tokia pati. 
kaip Arktinio dyzeline sako 
Seimo narys. Savo įtarinėji
mus jis išdėstė pareiškime 
konkurencijos tarybai. 

Šios tarybos pramonės 
skyriaus vedėjas Arvydas Ma
čiukas sakė, kad degalų kainos 
nuolat stebimos, tačiau karte
linių susitarimų iki šiol nepa
stebėta: „Tačiau mes pasižiū-
rėsim šitą faktą, dar kartą 
išsinagrinėsim, kaip tai susiję 
su biržomis, kokią įtaką pa
darė kariniai veiksmai. Tik
riausiai vėl degalai buvo už-
pirkinėjami masiškai, todėl 
biržose turėjo vykti, užsienio 
biržose, spekuliacija tam tik
ra. Ir tai daro įtaką ir Lietuvos 
rinkai". 

Konkurencijos taryba yra 
pastebėjusi, kad, kai naftos 
kaina kyla, degalų kainos 
Lietuvoje taip pat pakyla žai
biškai, tačiau, kai naftos kaina 
krinta, degalų kaina žemėja 
pamažu. Tačiau laisvosios rin
kos sąlygomis tai nėra pažeidimas. 

Saulius Spurga 
Laisvosios Europos radijui ir 
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AR BUS GALIMA IŠSTOTI IS ES? 
taip pat kaip Latvijoje ir 
Estijoje, yra šviežiausia. Iš tik
rųjų, dalis valstybių, ir ne to
kia maža dalis nemato reikalo 
tokiam straipsniui. Viena ver
tus, jos argumentuoja, kad. jei 
ES buvo pradėta be tokio 
juodo ant balto užrašymo apie 
išstojimą, vadinasi, tėvai įkū
rėjai turėjo tam pagrindą ir 
toks straipsnis nieko neprideda". 

Be to, pridūrė Rytis Marti
konis, išstojimo tvarkos nus
tatymas turėtų paryškinti na
rystės Europos Sąjungoje lais
vanoriškumą. 

Seimo vicepirmininkas, li
beralas Gintaras Steponavi
čius tvirtino, kad išstojimo 
tvarkos nustatymo klausimo 
iškėlimas išmuša svarbų gink
lą iš euroskeptikų rankų, ku
rie referendumo išvakarėse 
nuolat kartoja, kad Europos 
Sąjunga — tai organizacija. į 
kurią patekus, durys užsi
trenkia: „Svarbiausias ir galu
tinis žodis yra Lietuvos žmo
nių tiek nusprendžiant, ar da
lyvauti tokios organizacijos 
veikloje mūsų valstybei, ar 
susiklosčius aplinkybėms pa
sitraukti iš jos. Ir psicho

logiškai tikrai svarbu jausti, 
kad aiškiai apibrėžta ES nau
jai rengiamoje konstitucijoje 
ar konstitucinėje sutartyje. Ir 
manau, kad tai yra galutinis ir 
aiškus argumentas tiems, 
kurie bando spekuliuoti, kad 
neva ES yra organizacija į ku
rią patekus durys yra galuti
nai užtrenktos". 

Pati žinia, jog Europos 
ateities konvente pradedamas 
svarstyti išstojimo tvarkos 
klausimas, turėtų padėti apsi
spręsti kai kuriems svyruo
jantiems Lietuvos žmonėms 
balsuoti už Lietuvos narystę 
Europos Sąjungoje, teigė Gin
taras Steponavičius. 

Tačiau tokiai narystei 
prieštaraujantis Seimo narys 
Egidijus Klumbys mums tvir
tino, kad kol kas niekas ne
pasikeitė, kadangi į Europos 
Sąjungą stojame dabar, o apie 
tai, kokia bus išstojimo tvarka 
sužinosime dar negreitai: „Ma
no nuomone, kad aiškus išsto
jimo mechanizmas turi būti 
žinomas dar iki stojimo į ES. 
Kad žmonės žinotų, kokiom 
sąlygom stoja ir kokiomis sąly
gomis jie galės išstoti, jų vals

tybė. O dabar pirmiausia mes 
pasirašėme jau sutartį stoji
mo, o pačio išstojimo mecha
nizmo dar nėra, jis svarstomas 
ir neaišku, koks jis bus". 

Konventas dėl ES ateities 
savo darbą baigs šią vasarą, 
bet rudenį bus sušaukta 
tarpvyriausybinė konferenci
ja, kuri priims svarbiausius 
sprendimus. 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui ir 
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JUODA DUONA — SVEIKA 
Vyresnio amžiaus žmonės, 

kurie kasdien suvalgo bent dvi 
riekeles rupių kvietinių arba 
ruginių miltų duonos, gali 
sumažinti širdies ligų pavojų. 
Kaip praneša ..Journal of the 
American Medical Associa-
tion". atlikti tyrimai parodo, 
kad asmenys, sulaukę 65 ar 
daugiau metų. valgydami ru
pių miltų duoną, sumažina 
širdies ligų pavojų iki 21 proc. 
Ruginė, visų grūdų kvietinė ir 
..pumpernickel" duona šiam 
tikslui kur kas naudingesne, 
negu įvairūs javainiai ar kiti 
javų produktai. RnUcn 



A. t A. 
SESUO VIRGINIA MARIE 

VYTELL 
(VAITULEVICIUS), CJC 

Mirė 2003 m. balandžio 27 d. Brocktono S. Joseph 
Manor senelių prieglaudoje, su laukus i 91 metų. Mūsų 
myl ima seselė paskut in iu m e t u gyveno Brockton, MA, 
Nukryžiuoto J ėzaus ir Sopulingos Motinos kongregaci
jos vienuolyne. Vienuolyno įžaduose ji išgyveno 70 me
tų. D a u g metų seselė gyveno Šv. Maria viloje, Elm-
hur s t , PA. Sesuo Virginia gimė 1911 m. rugsėjo 28 d., 
Scranton , PA. Jos tėvai buvo Juozas ir Uršulė (Matulai
tis) Vaitulevicius. 

Nul iūdę liko: CJC vienuolyno seserys; brolis Alber
t a s Vyteli ir šeima, gyvenantys Eas ton, MD; dvi sese
rys, kur ios yra to pat ies vienuolyno seselės — ses. Lid-
wina, C J C ir ses. Marie Celine, CJC; bei kiti giminės ir 
paž įs tami . Sesuo Virginia buvusi mokytoja. Ji dirbo mo
kytoja Pennsylvanijoj — Girardvil le , Tamaąua ir Scran
ton; MA valstijoj — Cambridge ir South Bostone. Seselė 
buvo Vyčių organizacijos narė . J i labai rūpinosi lietu
vybės iš la ikymu ir mokė l ietuviškų šeimų vaikus lietu
vių kalbos bei lietuviškų tradicijų. 

Sesuo Virginia studijavo Lietuvos istoriją, savo vie
nuolyno įkūrimo istoriją ir jos įsteigėjo kunigo Alfonso 
Mar ia Urbanavičius , CP, gyvenimą bei veiklą. Apie tai 
s u r i n k t a s žinias j i aprašė knygoje „Praise the Lord, Ali 
You Nations", kurią išspausdino 1974 m. 

Velionė pašarvota ketvir tadienį , gegužės 1 d. nuo 2 
v. p .p . iki 7 v.v. Nukryžiuoto J ė z a u s vienuolyne, 261 
Tha tche r St., Brockton, MA. Laidotuvių šv. Mišios vyks 
penktadienį , gegužės 2 d., 10:30 v.r., vienuolyno kop
lyčioje. Po šv. Mišių a.a. sesuo Virginia bus palaidota 
vienuolyno kapinėse. f 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvaut i laidotuvių Mišiose 
ir pas imels t i už seselės sielą. 

N u l i ū d ę C J C v i e n u o l y n o s e s e r y s . 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 

BENDRADARBIUI, BUVUSIAM ALTO 

INFORMACIJOS DIREKTORIUI 

A.fA. 

Prelatui dr. Juozui 
Prunskiui 

mirus, kartu l iūdime ir reiškiame 
užuojautą seseriai Onai Prunskytei-
Garūnienei su šeima, mirusio brolio 
dr. Vlado Prunskio šeimai, giminėms 
ir bendraminčiams Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
GRIGAS VALANČIUS 

Mirė 1978 metais gegužės 1 1 d . Duok, Viepatie, kad 
j is regėtų Tavo garbe ir džiaugtųsi Tavo ramybės prie
globsčiu. 

Pr is iminimo šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, 
gegužės 11 d., 12:30 v. ryto, Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Los Angeles ir Žemaičių Kalvarijos Mažojoje Bazilikoje. 
Lietuvoje. 

Kviečiame visus gimines ir pažįstamus pasimelsti 
už a.a. Grigo sielą. 

D u k t ė D a l i l ė P o l i k a i t i e n ė i r š e i m a 

L i e t u v o s m o k s l e i v i a i p r i t a r ė 
v a l s t y b ė s n a r y s t e i E S 

A t k e l t a iš 1 psl . 
Ministras pabrėžė, kad re

ferendumo metu vyko labai 
daug pokalbių, kurių metu buvo 
bandoma aiškintis, kas yra ES. 
kokią vietą joje užims Lietuva. 
P. Auštrevičius pabrėžė, kad šis 
referendumas yra ypač svarbus, 
nes „jame dalyvavo ta kar ta . 

kurios vardu dažnai yra kalba
ma ir artėjančio referendumo 
atžvilgiu". E. Cicėnaitės teigi
mu, dar vienas šios akcijos t iks
lų buvo siekis paskatinti pa
sikalbėjimus šiais klausimais 
šeimose. Jos manymu, daugu
mos moksleivių nuomonė at
spindėjo jų tėvų nuomonę. 

Su liūdesiu pranešame, kad 2003 m. balandžio 2 1 d . 
mirė mums labai brangi sesuo, mama, močiutė ir pro-
mociutė 

A. f A. 
BRONĖ LIČKUNAITĖ 

VALANČIENĖ ADAMSON 
Gimė 1911 m. birželio 10 d., Liepojoje, Latvijoje. Gy

veno Mažeikiuose, baigė Mažeikių gimnaziją ir lankė 
Vytauto Didžiojo universitetą Kaune. Karo metu su 
šeima pas i t raukus į Vakarus, gyveno Vokietijoje, ir nuo 
1956 m., Los Angeles, Kalifornijoje. 

Nuliūdę liko: sesuo Stasė Fledžinskienė su vyru Vy
tau tu , jų duk tė Giedrė Petrai t ienė" ir sūnus Jurg i s 
Fledžinskas su šeimomis; duktė Dalilė Polikaitienė su 
vyru Antanu , anūkai Rimas ir žmona Ramutė , jų sūnūs 
Jus t inas ir Gajus; Vita Vilkienė su vyru Vyteniu, jų 
sūnūs Aleksas ir Marius; Linas ir žmona Regina, jų vai
kai Lina ir Andrius. Lietuvoje ka r tu liūdi sesers Jadvy
gos Morkūnienės ir brolio Zigmo Ličkūno šeimos. 

Po šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, 
a.a. Bronė buvo palaidota Švento Kryžiaus kapinėse. 
Šv. Mišių m e t u giedojo solistai žentas Antanas Polikai-
tis ir anūkė Vi ta Vilkienė. Karstą nešė šeimos nar ia i ir 
šeimos d raugas Vitas Ruzgys, šv. Mišių metu pa ta rna
vo proanūkai Aleksas ir Lina. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui Stanislovui 
Anužiui, muzikui Viktorui Raliui ir parapijos chorui už 
paskutinį atsisveikinimą ir palydėjimą į Amžinybę. 
Ačiū visiems už atsilankymą laidotuvėse, pare ikš tas 
užuojautas, užprašytas šv. Mišių aukas , už jos atmini
mui skir tas aukas Jesui t Baltic Project ir Vaikų Vilties 
organizacijoms. 

N u l i ū d u s i š e i m a i r a r t i m i e j i 
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A. t A. 
prel. dr. JUOZUI PRUNSKIUI, 

nuoširdžiam lietuviško jaunimo draugui ir Atei
tininkų Šalpos fondo garbės nariui, užbaigus 
žemišką kelionę, gilią užuojautą reiškiame 
GARŪNŲ šeimai, sesutei dr. ONAI, svainiui dr. 
ALBINUI, dukterėčioms RŪTAI SULA ir dr. 
DALIAI SADAUSKIENEI su šeimomis, mirusio 
brolio dr. VLADO PRUNSKIO vaikams dr. TE
RESEI KAZLAUSKIENEI, adv. MARIJAI 
PRUNSKIS ir dr. JONUI PRUNSKIUI bei jų 
šeimoms. Prelato lietuviška veikla telieka gražiu 
pavyzdžiu lietuvių visuomenei. 

Ateitininkų Šalpos fondo taryba ir valdyba 

NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
m Landmark 

properties \ 
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

R I M A S STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

A & S 24HRS,7DAYS 
773531-1833 
312-371-1837 

FREE ESTiMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema 

Atlieku 
dažymo darbus iš lauko ir 
vidaus. Butų remontai už 

prieinamą kainą. 
Tel. 708-420-6790. Algirdas. 

PAGARBIAI PRISIMENAME 
Prabėgusių kelių mėnesių 

la ikotarpyje šion svet ingon 
Amer ikos žemėn a tgu lė du 
t a u r ū s lietuviai, Collinsville 
IL., miesto gyventojai, Vladas 
Tervydis ir Kristupas Kikutis . 

Rokiškėnas Vladas Tervy
dis, Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės kar in inkas , ar t i 
lerijos lei tenantas, sulaukęs , 
g ražaus 87-nerių metų am
žiaus, palikęs žmoną Vandą, 
d u k r a s ir vaikaičius, gausų 
būrį giminaičių ir tėvynainių 
lietuvių, iškeliavo namolei. 

Šioje apylinkėje gyven
damas , Vladas aktyviai daly
vavo lietuviškoje veikloje. 
Dainavo savo parapijos chore, 
platesnėse apylinkėse suorga
nizuotuose l ietuviško meno 
ansambliuose, buvo nuolat inis 
Eas t St. Louis LB apylinkės 
r ink imų komisijos p i rmi
n inkas , BALFo narys, steigė
j a s Tau t inės sąjungos sky
r iaus ir paskutinysis jo pir
min inkas . Nuolatos rūpinosi 
tėvynės gerove ir su dideliu 
dėmes ingumu k lausės i Vil
n iaus radijo perduodamų ži
nių. 

Rūpinkis ir iš Aukštybių 
savo pamiltosios tėvynės 
saugumu, Lietuvos kar ininke! 

Klaipėdiet is K r i s t u p a s 
Kiku t i s , t e i s in inkas , išgy-

PASLAUGOS 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUIOMOHLJa NAMU, SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 YVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

SIŪLO DARBĄ 

Window VV'ashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Vv'ill train. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Washing. 

Tel. 800-820-6155. 

Window VVashers/Gutter Cleaners 
Mušt have own car. 

Men & Women 1 -3 person teams. 
Mon-Sat 7am-5pm, 

full time or part time 
Make $100+ per person. PAID DAILY. 

No experience needed. 
English reauired. 

Residential only/suburbs & ciry. 
Come today & start tomorrow. 

515 E. Golf R'd.# 208 Arlington Hts. 
(ArlinMon Office Square) 

190 to Ari Hts. Rd.. North to Golf. SE 
comer 

Across from Valli Produce. 
Ask for Wil1. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

A N D LOA.N A S S O C I A T I O N O F C H I C A G O 

^ % . 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
T = f (773 - 8 4 7 - " 4 -
Kfygg? Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 9S Metus. 

INTERNATIONAL 

9525 S. 79th Avenue 

Suite 207 

Hickory Hills, IL 60457 

Phone: 708-430-7272 
800-462-2584 

E-mail: 
gtichicago@yahoo.com 

Patikimas, profesionalus aptarnavimas visais kelionių reikalais 
• Dainų šventė Lietuvoje — NAUJA PROGRAMA 
• Specializuotos (custom) kelionės nuo 2 iki 20 žmonių 
• Jūsų patogumui raštinė Lietuvoje 
• Avia bilietai — vietiniai, tarptautiniai, iš Lietuvos bei į Lietuvą 
• Atostogų pasiūlymai ir užsakymai 
• KALĖDINIŲ MUGIŲ KRUIZAS upėmis Vokietijoje ir Austrijoje — GRUODŽIO 6 d.. 2003 
• KARIBŲ KRUIZAS — PRINCESS CRUISE LINES — CASARIO 29 d., 2004 

ESAME AKREDITUOTI KRUIZŲ BEI KARIBŲ SPECIALISTAI 

W*--v#onci 

ri TP*W*' JMV>«* 

*Qmn> 
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venęs net 93 me tus , at
sisveikino su žmona Mėta ir 
dukra i te Nikola vasario mė
nesy. Kikučių vienintelė duk
ra, Viktorija, Anapilin iškelia
vo da r labai j auna . 

Kris tupas su žmona dau
gelį metų su meile, atidžiai 
puošė Collinsville miesto bib
liotekoje l ietuvišką Kalėdų 
eglutę, abu dainavo parapijos 
ir „Aušros" choruose, buvo 
veiklūs Tau t inė s sąjungos 
skyriuje ir BALFe. Kris tupas 
tektyviai dalyvavo Mažosios 
Lietuvos Rezistenciniame ju
dėjime, vadovaujančiuose or
ganuose. 

Kovo 8 dieną, Šv. Jono ka
pinėse, sus i r inko nedidel is 
būrelis Kris tupo giminių ir 
d raugų . Ant stovo padė ta 
nedidelė dėžutė , Kr i s tupo 
pa la ikų u r n a . Sunku buvo 
patikėti , kad tasa i vyras, kaip 
ąžuolas, gali t i lpt i šioje 
mažutėje dėželėje... Kunigas 
maldomis palydėjęs Kristupo 
sielą į Anapus, pakvietė susi
r inkusius pasidalinti apie jį 
p r i s imin imais . Kiek mielų, 
jautr ių , kar ta is net juoko sty
gas paliečiančių, prisiminimų 
buvo pasiklausyta. . . 

Ilsėkis ramybėje, garbin
gas broli l ietuvninke, kovoto
jau už Mažosios Lietuvos teisę 
gyventi kar tu su visa lietuvių 
tauta . 

Zigmas Grybinas 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - S645:2 mieg. - S729 - S758 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Vyresnio amžiaus moterims išnuo
mojamas 2 mieg. naujai Įrengtas butas 
su baldais ..basement". Archer Ave. ir 

Pulaski apylinkėje. 
Tel. 773-218-4351. 

Išnuomojamas 2 mieg. „condo" 
Wiliowbrook su baseinau. šalia 

55 greitkelio. Tel. 708-289-8577 
arba 708-423-4761. 

„MIKADO" J A P O N I J O J E 

1885 m. Londone (Ang
lijoje) VVilliam S. G i l b e r t 
pa ra šė libretą, o Sir A r t h u r 
Sull ivan sukūrė muziką ope
retei apie Japonijos aukštąj į 
luomą — dvas in inkus ir im
p e r a t o r i u s . S a k o m a , k a d 
mint is j i ems kilusi po to, ka i 
aps i lankė japonų ekspozicijo
je , kurioje t a rp kitų nuos tab ių 
dalykų buvę eksponuojami ir 
Chich ibu vietovės š i l ka i . 
Angliškai kalbančioji pub l ika 
Gi lbe r -Su l l ivan ope re t ę be
m a t a n t pamėgo, j i buvo daž
nai s ta toma, o vėliau i šve r s t a 
į k i t a s ka lbas . Tačiau n i ekuo 
met nepasirodė Japoni jos sce
noje — iki šių metų ba landž io 
pradžios . Opere tė buvo pa
s t a t y t a Chichibu m i e s t e , 
esanč iame apie 50 mylių nuo 
Tokijo. J a p o n a m s „ M i k a d o " 
pat iko. NYT 

ĮVAIRUS 

• A m e r i k o s l i e t u v i ų r a 
d i j a s , vad. Anatoli jus S i u t a s 
— kiekvieną sekmadienį 7 V J . 
p e r W C E V 14.50 A M . T e l . 
773-847-4903, ad re sa s : 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau 
skelbtis laikraštyje bran
giai kainuoja? Ne bėda. 
DRAUCAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai . 

Tereikia paskambinate ! . 
773-585-9500 ar užsukti į 

DRAUGO administracija 
adresu 4545 W . 63 St., 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 . 

* Solidus vyras ieško darbo 
žmonių priežiūroje. Turi reko
mendacijas, susikalba angliš
kai. Gali pakeisti. Tel. 773-213-
8597. 
* Moteris ieško darbo slaugyti 
senus žmones ir gyventi kartu. 
Gaiimi ir kiti variantai. Tel. 860-
688-1252. 
* Vyras, turintis patirties namų 
statybos, suvirinimo darbuose, 
susikalbantis angliškai, turintis 
legalius dokumentus, ieško 
darbo. Siūlyti įvairius variantus . 
Tel. 630-243-7727. 

Dėl 
draudimo 

skambink man 

F R A N K 
Z A P O L I S 

X %n 

3208 1/2 W e s t 9 5 t h 
S t r e e t 

T e l . 708-424-8654 
773-581-8654 

AUTOMOBILIO, NAMU. 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

Likę a good neighbor, State Farm is there.® 
•Farm Insurance Oompanies • Home Offices: Bloommgton. Illinois 

Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, 
siusime jj 1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavarde, 
vardą, adresą ir telefono numerį raštu (DRAUGAS. 4545 
W. 63 St.. Chicago. IL 60629) arba telefonu 773-585-9500. 
Būkime pažįstami! (JAV) 

vardas, pavarde 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

mailto:gtichicago@yahoo.com
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UNKE$E\ 
PO SPEKTAKLIO 

EGLE JUODVALKE: „POEZIJA -
NE PASAULIO VALDOVĖ..." 

Poetė, prozininke Eglė Juodvalke. 
Kuomet apsilankai viena

me ar kitame kultūriniame 
renginyje, matai žmones, besi
dominčius menu, muzika, po
ezija... 

Visuomet labai norėjosi 
pakalbinti poetę ir rašytoją 
Eglę Juodvalke. Įdomus pa
saulio suvokimas, tarsi priar
tina prie žmonių, sušildo. Eglė 
ruošia savo kūrybos vakarą, 
kuris įvyks kaip tik šį šešta
dienį, todėl norėdama sudo
minti skaitytojus noriu per
teikti keletą jos minčių. 

- Egle, kaip kilo mintis or
ganizuoti savo kūrybos vaka
rą? 

- Visai neplanuotai. Pado
vanojau savo naują poezijos 
knygą „Veidrodis ir tuštuma" 
Balzeko lietuvių kultūros rū
mams. Staiga sulaukiu skam
bučio su pasiūlymu organi
zuoti kūrybos vakarą ir tuo 
pačiu pristatyti visuomenei 
naująją knygą. 

- Ar pati skaitysi savo ei
les? 

- Taip. Galvoju įdomiau, 
kai pats autorius skaito. 

- Egle, gal pasakytum ką 
dabar rašai? 

- Ką tik parašiau savo pir
mąją novelę. Mano vyras pa
skatino mane .mtis naujų su
manymų, lyg .r užimti naują 
poziciją. Daba: rašau prozą. 

- Kokia tema? 
- Tai mano mamytės 

pasakojimas apie senelę. Pra
džioje paprašysiu „Draugo" 
dienraščio redaktorės, kad iš
spausdintų kultūriniame priede, 
o po to gal išleisiu knygą. 

- Esi pasakiusi viename 
poezijos vakare, kad poezija 

A. Žižiūno nuotr. 
pasaulyje nebepopuliari. Ar 
vis dar taip manai? 

- Taip. Žinau, kaip reaga
vo Frankfurto knygų mugėje 
knygų leidėjai ir skaitytojai. 
Nors aš asmeniškai galvoju, 
kad ji tiesiog būtina, per ją 
žmonija daugiau gali sužinoti 
apie save ir kitus, praplėsti 
akiratį, pamąstyti kaip gyve
nam ir kodėl gyvenam. Be jos 
pasaulis būtų sausas. 

- Ar sutiktum su posakiu, 
kad poezija - kūrybos karalie
nė? 

- Aš nelabai mėgstu kara
liavimo, man kažkaip eina 
prieš plauką visi tituluoti 
įvardinimai. Nemanau, kad ji 
valdo pasaulį, ji - paprasta. Ji 
nevainikuota pasaulio valdo
vė, o atvirkščiai, turi vietą 
kiekvieno žmogaus kasdienio 
gyvenimo supratime. 

- Vienas filosofas yra 
pasakęs, jog suprato kas yra 
poezija, kuomet buvo skaus
me ir kančios laikotarpis.'Ką 
manai apie tai? 

- Tai sudėtingas klausi
mas, nes yra poetų, kurie ku
ria per skausmą, kiti per 
džiaugsmą. Man rašosi poezi
ja lengviau, kai skauda... 

Dėkui. Egle, Tau už tikrai 
neeilinį ir atvirą požiūrį į 
kūrybą ir manau, kad norin
tys sužinoti daugiau apie tave 
ir tavo kūrybą ateis į tavo kū
rybos vakarą. Adresas: Balze
ko lietuvių kultūros muziejus, 
6500 S. Pulaski Rd.. Čikaga. 
Tel. 773-582-6500. Vakaras 
vyks šeštadienį, 6 v. p. p., įėji
mas nemokamas. 

Kalbėjosi 
VitalijaPulokienė 

Praėjo „Kaukių baliaus" 
opera — nuaidėjo po aukštais 
Morton gimnazijos auditorijos 
skliautais paskutiniai jos ako
rdai bei audringi publikos plo
jimai, scenoje pasirodžiu
siems dainininkams, meni
ninkams ir Lietuvių operos 
darbuotojams už įvėrimą dar 
vieno perliuko — keturiasde
šimt septintojo — į lietuvių 
kultūros išeivijoje puoselėji
mo spalvingą vėrinį. Ilgai plo
jo žiūrovai visiems, net atsi
stoję, nuo plojimo ne vienam 
gal įskaudo ir rankos. 

Plojimams atslūgus, į sce
ną su gėlėmis ir fotoaparatais 
rankose, ūžtelėjo banga svei
kintojų bei artimųjų, kurie, be 
gražių sveikinimo žodžių savo 
gerbėjams, norėjo šį šventinį 
renginį įamžinti ir viena kita 
asmeniška nuotrauka. 

Po trumpo pabendravimo 
— ilgai užsibūti nebuvo kada 
— dainininkams dar reikėjo 
persirengti, nuplauti veido 
grimą, nes Jaunimo centre, 
Čikagoje, jų ir kviestinių sve
čių jau laukė operos spektak
lio pabaigtuvių pokylis. 

Jaunimo centre atvyks
tančius svečius pasitiko ir gu
viai sukinėdamiesi aptarnavo 
Antanas Valavičius, Antanas 
Paužuolis ir Algis Čepėnas. 
Šventiškai atrodė pavasario 
gėlėmis papuošti stalai, ku
riuos sutvarkė operos valdy
bos sekretorė Virginija Savri-
mienė. Stalų puošimui bei jų 
tvarkymui talkino Daina Sa
baliauskienė, Virginija Ra
gauskienė, Danguolė Macke
vičienė, Ramunė Račkauskie
nė ir Gražina Burneikienė. 

Truputį atsigaivinus bei 
įspūdžiais pasidalinus, valdy
bos pirmininkas Vaclovas 
Momkus pakvietė svečius prie 
stalų vakarienei bei malo
niam pabendravimui. Vaka-

Kun. Casimir Toliušis, 
gyvenęs Quincy, IL, pomir
tiniu palikimu parėmė Draugo 
fondą 2,000 dol. ir tapo Drau
go fondo garbės narys. Draugo 
fondas reiškia didelę padėką 
jam ir testamento vykdyto
jams. 

Lietuvių operos pavasario 
šventė nepasibaigė ,.Kaukių 
baliaus" spektakliu. Ją papuoš 
dar vienas neeilinis renginys 
— koncertas šį sekmadienį, 
gegužės 4 d.. 3 vai. popiet, 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Programoje girdėsime 
svečius dainininkus iš Lietu
vos, operos chorą ir savuosius 
solistus. Nepraleiskime šio 
puikaus koncerto, atvykime 
dar kartą pabendrauti su Lie
tuvių opera, o svečiams solis
tams palinkėti, sugrįžus į Lie
tuvą, kelti žmonių nuotaikas, 
garsinti savo tautos meną ir 
kultūrą. Šią visą savaitę bilie
tų dar galima įsigyti „Sekly
čioje". 2711 W. 71st Str., Chi
cago. o prieš koncertą-Jau-
nimo centre. 

Vytautas Vidugiris, gyv. 
Rancho Palos Verdes, CA, 
Draugo fondo garbės narys ir 
visų vajų rėmėjas, pavasario 
vajui atsiuntė 100 dol., pasiek
damas 4.500 dol. įnašų sumą. 
Nuolatiniam Draugo fondo 

mecenatui nuoširdus ačiū. 
Jaunimo centre JAV LB 

XVII Tarybos rinkimai vyks 
gegužės 3-4 ir 10-11 d. Šešta
dieniais nuo 9 v. r. iki 1 vai. 
p.p.. sekmadieniais po 10 vai. 
r. Mišių iki 1 v. p.p. 

Cicero LB apylinkės valdy
ba gegužės 4 d., sekmadienį, 
tuoj po 9 vai. r. Mišių, Šv. An
tano parapijos salėje rengia 
pavasarinį pabendravimą su 
vaišėmis. Tose pačiose patal
pose taip pat vyks ir JAV LV 
XVII tarybos rinkimai. Rinki
mų komisijos pirmininkas 
Mindaugas Baukus ragina ir 
kviečia, kad visi lietuviai jaus
tų tautinę pareigą išrinkti 
darbingus tarybai narius. Kas 
negalėtų balsuoti gegužės 4 d., 
rinkimai dar vyks ir gegužės 
11 d., nuo 8 vai. ryto iki 12 v., 
tose pačiose patalpose. Nebū
kime abejingi lietuviškai veik
lai, balsuokime! 

Vytautas ir Ona Gutaus
kai, gyv. Michigan City, IN, 
Draugo fondo garbės nariai, 
pavasario vajų pareme 100 do
lerių, pasiekiant 1,600 dol. su
mą. Už nuolatinę paramą 
Draugo fondui labai dėkojame. 

Ar patinka čigoniška mu
zika? Chicago Department of 
Cultural Affairs ruošia nemo
kamą čigonų muzikos koncertą 

rienę ir tolimesnį operos ke
lią, jos darbus palaimino kun. 
Kazimieras Ambrasas, SJ. 

Šaunią vakarienę pateikė 
Morkūnų šeimos „Lithuanian 
Plaza Bakery and Deli" šei
mininkės . Pavakarieniavus, 
p i rmininkas tęsė tolimesnę 
vakaro programą. Į priekį jis 
pakvietė valdybos vicepirm. 
Jurgį Vidžiūną, kuris perskai
tė protokolo dalį, apie valdy
bos sekretorę V. Savrimienę. 
J i šiais metais šventė dešim
ties metų dalyvavimo Lietu
vių operos chore bei jos veiklo
je sukaktį. Virginijai pirmi
n inkas padėkojo už stropų 
sekretorės pareigų ėjimą ir 
paminėjo ją, kaip nepamaino
mą choristę. Virginijai buvo 
įteiktas dešimties metų su
kaktuvinis žymuo. V. Savri-
mienė priklauso „trečiosios 
bangos" grupei — kaip mato
me, ir j ie jau pradėjo švęsti 
šiame krašte savo gyvenimo ir 
veiklos sukaktis . Pereitais 
metais tokią pat sukaktį pa
minėjo ir režisierius Eligijus 
Domarkas. 

Sekretorė V. Savrimienė 
perska i tė antrąją valdybos 
protokolo dalį, kurioje pažy
mėjo, kad Giedrė Končienė 
yra pagerbiama už dainavimą 
ir darbą Lietuvių operoje 40 
metų. Už šį ilgą metų skaičių 
Lietuvių operoje Giedrei pa
dėkojo valdybos pirmininkas 
ir ją apdovanojo gėlėmis. Abi 
sukaktuvininkės pasakė ir po 
keletą padėkos žodžių. 

Tolimesniame padėkos žo
dyje valdybos pirmininkas pa
minėjo ir nuoširdžiai dėkojo 
visiems, prisidėjusiems prie 
sėkmingo šių metų spektaklio 
„Kaukių baliaus" pastatymo. 
Jų pavardės buvo paminėtos 
operos spektaklio programoje. 

Maestro Alvydas Vasaitis 
savo žodyje pareiškė gilią pa-

Po „Kaukių baliaus" operos spektaklio vykusiame pobūvyje buvo pagerbti ilgamečiai Lietuvių operos choro na
riai. Iš kairės: valdybos pirm. Vaclovas Momkus, 40 metų chore dainavusi Giedrė Končienė. 10 metų dainavusi 
Virginija Savrimienė. Jurgis Vidžiūnas ir maestro Alvydas Vasaitis. J. Končiaus nuotr. 

dėką visiems už puikų spek
taklį — režisieriui E. Domar
kui, solistams, chorui, savo pa
dėjėjams Gitanai Snapkaus-
kaitei-Variakojienei, Mani-
girdui Motekaičiui ir operos 
valdybai su pirmininku Vac
lovu Momkum. 

Maestro E. Domarkas, kal
bėdamas pasidžiaugė operos 
narių darna, pavyzdingu pa
reigingumu ir linkėjo, kad ši 
graži tradicija tęstųsi toliau. 
Po trumpą žodį tarė svečiai so
listai: Bronius Tamašauskas, 
Liudas Norvaišas. Valerija 
Balsytė, Vytautas Bakula, Li-
gita Račkauskaitė-Čiurins-
kienė, Dainius Stumbras ir 
čikagiškiai Nida Grigalavičiū
tė bei Gintaras Juknys. 

Gražų žodį su linkėjimais 
tarė buvęs ilgametis Lietuvių 
operos solistas Stasys Baras. 
Jis palinkėjo, kad Lietuvių 
opera gražiai gyvuotų, at
švęstų 50-ties metų sukaktį, 
nesustotų skambėjusi ir po jos. 
Džiaugėsi, kad naujoji karta iš 
Lietuvos jungiasi su išeivija į 

vieną gražią lietuvišką šeimą. 
Solistas Algirdas Brazis su 

daina pasveikino solistus, 
chorą, dirigentą A. Vasaitį, su 
„Kaukių baliaus" opera pra
dėjusį dirigavimą prieš dau
giau kaip 20 metų. Linkėjo 
džiaugsmingai atšvęsti 50-ties 
metų sukaktį. Kitų metų veik
lai paremti, iš anksto me
cenatai A. ir A. Braziai įteikė 
500 dol. čekį. 

Fluoštą gražių minčių bei 
prisiminimų apie Lietuvių 
operos veiklą praeityje pasakė 
buvęs ilgametis pirmininkas 
bei vienas Lietuvių operos 
steigėjų, Vytautas Radžius. 

Gražiai praėjusiu „Kaukių 
baliaus" spektakliu pasidžiau
gė, angliškai tardamas savo 
žodį, Morton gimnazijos mo
kytojas Tom Ruznak. Jis pa
minėjo, kad ir jo studentai, 
kurie buvo įsijungę į spektak
lio pastatymo darbus bei sce
nos tvarkymą, buvę spektak
liu nepaprastai sužavėti. Teko 
matyti, kaip kone kiekvienas 
jų, po spektaklio su progra

mos knyga rankoje, sekiojo so
listus bei operos narius, ban
dydami gauti jų parašus. 

Atrodytų, kad kalbėtojų 
bei sveikintojų būta nemažai, 
bet kalbos labai ilgai neužsi
tęsė — kiekviena truko gal mi
nutę ar truputėlį daugiau. 
Nuotaika buvo pakili, tai ir 
kalbėjusieji nepabodo. O kai 
instrumentus ėmė derinti Al
gimantas Barniškis ir jo mu
zikantai, sėdėjusieji prie stalų 
sujudo, o užgrojus, kaip mat 
įsiliejo į valso sūkurį. Šokiui 
pradžią davė solistas B. Ta
mašauskas su „aiškiarege" Ul-
rika (Ligita Čiurinskiene), 
greitu tempu skriedami po sa
lę. Šoko choristai, šoko solis
tai, pagaliau įsismagino ir 
svečiai. 

Šaunus buvo šis užbaigia
masis „Kaukių baliaus" po
kylis. Smagiai visų paben
drauta, ypač malonu buvo ste
bėti, kaip prie to paties mu
zikos ritmo, savaip pritapo 
skirtingų bangų šokėjai. 

Juozas Končius 

gegužės 8 d., ketvirtadienį, 7 vai. 
vak., Preston Bradley salėje, 
Chicago Cultural Center. 78 
E. Washington Str. Programą 
atliks vieni žinomiausių čigo
niškos muzikos virtuozai Ve
ra Bilą ir Kale. Įėjimas nemo
kamas. 

Kun. Vito Mikolaitis šį 
sekmadienį, gegužės 4 d., 12:15 
vai. p.p., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke, aukos savo 
kunigystės jubiliejines padė
kos Mišias. Po Mišių parapi
jos salėje visi kviečiami pa
bendrauti su Jubiliatu, jį pa
sveikinti ir pasivaišinti. Kun. 
Vito Mikolaitis jau daug metų 
darbuojasi šios parapijos sie
lovadoje ir parapijiečiai j am 
už tai labai dėkingi. 

Gražina Kenter, gyv. 
Danbury. CT, Draugo fondo 
garbės narė, pavasario vajų 
parėmė 100 dol.. prie anksty
vesnės 1.800 dol. įnašų su
mos. Už paramą Draugo fon
dui širdingai dėkojame. 

Ernesto Žvaigždino tapy
bos paroda ..Pajūrio fragmen
tai" atidaroma šį šeštadienį, 
gegužės 3 d., nuo 6 iki 9 vai. 
vak.. Lietuvių dailės muzieju
je, 14911 127th Str.. Lemont. 
Paroda veiks iki gegužės 18 d. 
Visi kviečiami apsilankyti. 

Zuzana Pupienė, gyv. 
Lemont, IL. Draugo fondo garbės 
narė, pavasario vajui atsiuntė 
100 dol.. pasiekdama 1.100 
dol. sumą. Už paramą labai 
dėkojame. 

Union Pier Lietuvių klu
bas, Draugo fondo garbės na
rys, pavasario vajui atsiuntė 
100 dol., pasiekdamas 1,400 
dol. įnašų sumą. Dėkojame 
klubo pirmininkei Viktorijai 
Juodgudienei ir visiems klubo 
nariams. 

Šv. Kazimiero kongre
gacijos seserys maloniai vi
sus kviečia dalyvauti šv. Mi
šiose ir pasimelsti, kad kon
gregacijos įsteigėja Motina 
Marija Kaupaite būtų 

paskelbta palaimintąja. Mi
šios bus šį šeštadienį, gegužės 
3 d., 9:30 vai. r., seselių moti
niškame name, 2601 W Mar
ąuette Rd., Chicago. Mišias au
kos kun. Thomas Nairn, OFM. 
Jis yra profesorius „Catholic 
Theological" seminarijoje. 

„Žiburėlio", Montessori 
mokinukų meno darbų paroda 
ruošiama gegužės 9 d„ penk
tadienį, 6:30 vai. v., Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 
Atidarymo metu koncertuos 
„Vyturio" vaikų choras, vado
vaujamas Dariaus Polikaičio. 
Bus vaišės. Visi kviečiami. 

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovė" Čikagos 

skyriaus narių susirinkimas 
vyks gegužės 4 d., sekmadie
nį. 12 vai.. Jaunimo centre. 
Visi skyriaus nariai kviečiami 
susirinkime dalyvauti. 

Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje informuoja, 
kad, pagal Vyriausiosios rin
kimų komisijos sprendimą, 
balsavimas LR generaliniame 
konsulate Čikagoje vyks šiose 
vietose: 

LR generaliniame kon
sulate: 211 E. Ontario suite 
1500, Chicago. IL 60611 — 
2003 m. balandžio 28-30 d., 
nuo 1 iki 5 vai. popiet; gegužės 
5—9 d., nuo 1 iki 5 vai. popiet. 

Pasaulio lietuviu centre. 

SESTADIEM. (,EGLZES 10 d. 7 v.v. 
JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE 

5620 S. Ularemont \v„ Chicago. IL 

Rengia I.ITI AMST1KOS TYRIMO IR STUDUI CENTRAS 

Lemonte, 14911 — 127th Str., 
Lemont. IL 60439: 2003 m. 
gegužės 10-11 d., nuo 8 vai. r. 
iki 2 vai. popiet. 

Jaunimo centre, Čikagoje, 
5600 S. Claremont Ave, Chi
cago. IL 60636 — 2003 m. ge
gužės 10-11 d. nuo 7 vai. r. iki 
1 vai. p.p. 

Konsulatas nuoširdžiai ra
gina visus dalyvauti balsavi
muose dėl Europos Sąjungos 
narystės Lietuvai referendu
mo. 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišiomis ruošiamos šeštadie
nį, gegužės 3 d., 4 vai. p.p., jė
zuitų koplyčioje, prie Jaunimo 
centro, Čikagoje. Artėjant Mo
tinos dienai, šį dangiškai Mo
tinai skirtą mėnesį melsimės 
už motinas. Kviečiame daly
vauti. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia pirmą šių 
metų gegužinę gegužės 4 d., 
sekmadienį, 12 vai.. Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd Str. 
Gros ir dainuos Algimantas 
Barniškis, bus atsigaivinimų 
ir užkandžių, veiks laimės 
šulinys. Visi kviečiami. 

JAV LB Tarybos rinkiniai 
East Chicago, Indiana apylin
kėje bus pravesti korespon-
denciniu būdu. Rinkimų komi
siją sudaro: pirm. Sofija Ho-
liušienė, Roma Dambrauskie
nė. Birutė Pečiulienė, Vytau
tas Markevičius ir Juozas Ne-
verauskas. Rinkimų būstinė: 
4006 Fir Str.'. East Chicago, 
IN. Tel. 219-398-9249. 

Gegužės 4 ir 11 d. (sekma
dieniais), nuo 9 vai. r. iki 1 
vai. p.p.. Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos mokyk
loje, Brighton Parke, vyks 
JAV LB XVII Tarybos rinki
mai. Iš Brighton Park LB apy
linkes kandidatuoja Danguole 
Ilginytė ir kun. Jaunius Kelp
šas. Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami balsuoti rinkimuose 
ir atlikti savo tautinę pareigą. 

Pietvakarių LB apylin
kėje JAV LB XVII Tarybos 

rinkimai vyks gegužės 3 d., 
šeštadienį, „Seklyčioje", 2711 
W. 71st Str., Chicago, nuo 9 
vai. r. iki 7 vai. vak. Gegužės 4 
d., sekmadienį, Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje 
nuo 9 vai. r. iki 1 vai. p.p.; ge
gužės 10 d. „Seklyčioje", nuo 9 
vai. r. iki 7 vai. vak., gegužės 
11 d. balsavimų nebus. Visi, 
Amerikoje gyvenantys lietu
viai, 18 m. amžiaus ir vyresni, 
raginami balsuoti už JAV LB 
XVII tarybos kandidatus. 

Gegužės 3-4 ir 10-11 d., 
nuo 9 v. r. iki 1 vai p.p., Le
monte. Pasaulio lietuvių cent
re, koridoriuje prie didžiosios 
salės durų, dirbs rinkiminė 
komisija, kuri patarnaus bal
suotojams, atėjusiems balsuo
ti JAV LB XVII Tarybos rinki
muose. Visi Lemonto LB gy
ventojai bei iš kitų vietovių 
gali balsuoti PLC. Kviečiame 
visus kuo gausiau dalyvauti 
šiuose rinkimuose. 

Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas šaukiamas šeštadienį, ge
gužės 3 d., 1 vai. p.p., Šaulių 
rinktinės namuose. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. 

AtA Agotos Gudaitienės 
10 m. mirties metinių Mišios 
bus aukojamos gegužės 4 d., 
10 vai. r., t. jėzuitų koplyčioje, 
Čikagoje. Prašome pasimelsti 
už ata Agotos sielą. 

Kviečiami visi, ypač tėve
liai, kurių vaikučiai šį sekma
dienį, gegužės 4 d., priims 
Pirmąją Komuniją, t. jėzuitų 
koplyčioje (2345 W. 56 Ave) 
pokalbiui šeštadienį, gegužės 
3 d. 8:30 vai. r., po kurio, 10 
vai., vaikučiai su tėveliais ga
lės atlikti išpažintį. Koplyčio
je, be rytinių Mišių, pirmąjį 
mėn. šeštadienį dar bus 'r 4 
vai. popietines Mišios bei roži-
nys. Sekmadienį, gegužės 4 d.. 
Mišios 10 vai. r. ir Pirmajai 
Komunijai skirtos Mišios — 
12 vai. 


