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Siame 
numeryje: 
„Lituanicos" komanda 
iš futbolo turnyro 
parsivežė laimėjimą. 
Apdovanotas Alfredas 
Kleinaitis. Kylanti 
sporto žvaigždė. 

2 psl. 

Atsisveikino su buvusiu 
prezidentu. Dėl 
„Mažeikių naftos" 
daugiau gandu, kaip 
faktu. 

3psl. 

Aistuvos arkliai. 
Anglų kalbos pamoka. 

4 psl. 

Įteikti Lietuvos garbės 
apdo vanoj imai. 
Grėsmė valstybei. 

5 psl. 

Nemokami vasaros 
renginiai Čikagoje. 
Į tautinių šokių šventę 
atvyks prez. Artūras 
Paulauskas. Pasikeitė 
Lemonto LB Socialinių 
reikalų sk. ištaiga. 

6 psl. 

Sportas 
* T r e č i a d i e n į Texas va l s 

tijoje p r a s i d ė j o JAV s t u d e n 
t u l y g o s (NCAA) I p o g r u p i o 
lengvosios atletikos pirmeny
bės, kuriose dalyvauja 1,123 
sportininkai. Vienintelė lietu
vė, patekusi į pagrindines JAV 
studentų varžybas, Inga Sta-
siulionytė sėkmingai įveikė ie
ties metimo varžybų atrankos 
rungtį. Nepalankiomis oro sąly
gomis j au pirmuoju mėginimu 
ietį ji nusviedė 54.20 m bei pa
siekė geriausią rezultatą t a rp 
visų dalyvių. Likusių dviejų 
bandymų South Califomia uni
versitetui atstovaujanti I. Sta-
siulionytė atsisakė. Galutinės 
ieties metikių važybos NCAA 
čempionate vyks penktadienį. 

* T r e č i a d i e n į b a i g ė s i 
s e p t i n t a k a r t a Lenki jo je vy
k u s i o s d a u g i a d i e n ė s d v i r a 
t i n i n k i ų lenktynės „ E k o 
T o u r " . Devynioliktąją vietą 
tarp 64 finišavusių dalyvių užė
mė Daiva Tušlaitė. Lietuvos 
dviratininkė bendroje įskaitoje 
6 minutes ir 3 sekundes pra
laimėjo varžybų nugalėtojai ita
lei Tat iana Guderzo. 

* P e n k i o l i k t ą k a r t ą t r e 
č i a d i e n į Vokie t i jo je v y k u 
s iose t a r p t a u t i n ė s e „Laus i -
t z e r M e e t i n g " lengvaatlečių 
varžybose dalyvavo du Lietuvos 
bėgikai. 800 m ats tume devin
tąja vietą ta rp 22 dalyvių užė
mė Mindaugas Norbutas, nuo
tolį įveikęs per 1 minutę 49.27 
sekundės. Rungties nugalėtoju 
tapo vokietis Rene H e r m 
(1:46.39). 

Naujausios 
žinios 

* V y r i a u s i o j i r i n k i n i u 
k o m i s i j a a t m e t ė P. Auš t r ev i -
č i a u s rinkimų štabo skundą. 

* S e i m a s p a t v i r t i n o p a 
p i l d o m ą Vaiko t e i s i ą s u s i t a 
r i m o protokolą dėl seksualinio 
išnaudojimo. 

* E u r o p o s c e n t r i n i o b a n 
ko l e i d i n y s — i r l i e tuv iu ka l 
ba . 

* S m u r t a u t o j a m s še imo
j e ga l i b ū t i u ž d r a u s t a gy
ven t i s u j ų a u k o m i s . 

Darbo partijos vadovas ragina P. Auštrevičių 
atsiriboti nuo konservatorių 

V i l n i u s , birželio 10 d. 
(BNS) — Darbo partijos vado
vas milijonierius Viktoras Us-
paskichas paragino savo remia
mą kandidatą į prezidentus Pet
rą Auštrevičių atsiriboti nuo ki
tos jį remiančios partijos — Tė
vynės sąjungos, nes jam kyla 
įtarimų dėl kandidato priklau
somybės nuo konservatorių. 

„Darbo partijos nuomone, 
kandidatas į Lietuvos preziden
to postą R Austre vi čius turi rea
liai įvertinti situaciją ir pagal
voti apie atsiribojimą nuo visiš
kai susikompromitavusios kon
servatorių partijos taip, kaip 
Rolandui Paksui buvo siūloma 
atsiriboti nuo susikompromita
vusių rėmėjų", Seime surengto
je spaudos konferencijoje ketvir
tadienį sakė V. Uspaskichas. 

„Kitaip visuomenė ir opo
nentai įžvelgs panašumų tarp 

šių dviejų situacijų R. Pakso ir 
Jurij Borisov bei P. Auštrevi-
čiaus ir konservatorių", pridūrė 
jis. 

Savo ruožtu, Darbo partijos 
vadovas pabrėžė, jog jo partija 
kol kas nekeičia nuostatos remti 
prezidento rinkimuose P. Auš
trevičių. 

V. Uspaskichas teigė, jog pa
raginti P. Auštrevičių atsiriboti 
nuo konservatorių paskatino 
šiems nepalankios „Mažeikių 
naftos" privatizavimą tyrusios 
parlamentinės komisijos išva
dos. 

Be to, jo nuomone, Seimui 
ateityje gali tekti spręsti klau
simą dėl apkaltos pradėjimo pri
vatizavimą vykdžiusiems politi
kams, jeigu parlamentinės ko
misijos išvadas gavusi prokura
tūra nustatytų įstatymų pažei
dimus. 

Tačiau tokiu atveju, pasak 
V. Uspaskicho. gali iškilti klau
simas dėl konservatorių paramą 
priėmusio P. Auštrevičiaus ne
šališkumo, jeigu jis būtų išrink
tas prezidentu. 

Šią savaitę parlamentinės 
komisijos narys socialdemokra
tas Jonas Jurkus teigė manąs, 
jog apkalta galėtų būti surengta 
buvusiam Seimo pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui, konser
vatorių vadovui Andriui Kubi
liui, buvusiam premjerui Gedi
minui Vagnoriui. 

Komentuodamas Darbo par
tijos kreipimąsi, P. Auštrevičius 
teigė nesąs susaistytas jokiais 
įsipareigojimais nė su viena 
partija, todėl neturįs dėl ko at
siriboti. 

Konservatoriai V. Uspaski
cho raginimus P. Auštrevičiui 
nuo jų atsiriboti apibūdino kaip 

„su sveiku protu gerokai pra
silenkiančius kaltinimus Tėvy
nės Sąjungai". 

Anot Tėvynės sąjungos va
dovo Andriaus Kubiliaus, V. Us
paskicho samprotavimai apie 
tai, kad konservatoriai privati
zuojant „Mažeikių naftą" galėjo 
vykdyti užsienio valstybių pa
reigūnų nurodymus ir taip su
laužyti priesaika Lietuvos vals
tybei „labai puikiai atskleidžia 
paties kalbėtojo antivakarietiš-
kas pažiūras". 

„Kai tokius politinio maža-
raštiškumo protrūkius dar ban
doma derinti su primygtiniais 
nurodymais vienam ar ki tam 
kandidatui, kyla rimtos abejo
nės, ar tai tikrai padeda Darbo 
partijos neva remiamam kandi
datui laimėti rinkimus", cituoja
mas A. Kubilius konservatorių 
pranešime spaudai. 

V. Adamkus 
paskelbė 

galimą savo 
komandą 

V i l n i u s , birželio 10 d. 
(BNS) — Prezidento posto sie
kiant is Valdas Adamkus pa
skelbė asmenis, kurie pergalės 
rinkimuose atveju galėtų užim
ti jo patarėjų postus. 

Kaip p ranešė kandidato 
r inkimų š tabas , V. Adamkus 
pirmiesiems dirbti jo komando
je sėkmės atveju pasiūlė Vil
niaus banko prezidento pata
rėjui Gitanui Nausėdai, Teisės 
universiteto Konstitucinės tei
sės katedros vedėjai Tomai Bir-
montienei, Lietuvos agrarinės 
ekonomikos ins t i tu to Žemės 
ūkio politikos tyrimo skyriaus 
vyriausiajai mokslinei bendra
darbei Ramute i Naujokienei, 
leidyklos „Baltos lankos" vado
vui Sauliui Žukui. Lietuvos sa
vivaldybių sąjungos viceprezi
dentui, Anykščių rajono merui 
Dariui Gudeliui, kuris šiuo me
tu yra V. Adamkaus rinkimų 
štabo vadovas. 

Pasiūlymą dirbti su V. 
Adamkumi ta ip pat gavo buvęs 
Jungt inių Tautų darbuotojas, 
dabar — rinkimų štabo atsto
vas spaudai Marius Lukošiū
nas , Lietuvos ambasadorius 
Lenkijoje Darius Degutis, Lie
tuvos ambasador ius Italijoje 
Edminas Bagdonas, buvęs V. 
Adamkaus patarėjas valstybės 
saugumo klausimais Rytis Mu-
raška, Lietuvos jaunimo orga
nizacijų ta rybos prezidentas 
Mindaugas Kiznis, Panevėžio 
J. Balčikonio gimnazijos direk
torius Raimondas Dambraus
kas bei advoka tas Česlovas 
Okinčicas. Pas taras is dirbo V. 
Adamkaus komandoje per jo 
buvusią kadenciją. 

Pasak pranešimo spaudai, 
šie asmenys pergalės atveju 
dirbtų visuomeniniais arba 
nuolatiniais patarėjais. 

Pranešime spaudai pažymi
ma, kad V. Adamkus nori iš 
anks to visuomenei paskelbti 
galimą jo būsimos komandos 
sudėtį, nes mano. kad tai labai 
svarbu daugeliui rinkėjų. 

„Žmonės nori žinoti ne tik. 
kas bus prezidentu, bet ir kurie 
asmenys dirbs jo komandoje. 
Mano manymu, tai labai svar
bu, žinant, kiek daug kritikos 
dėl to sulaukė buvęs valstybės 
vadovas", tvirtina V Adamkus 

Pasak V. Adamkaus, išrink
tas prezidentu, jis sieks atsta
tyti per pastaruosius metus kri
tusį pasitikėjimą prezidento 
institucija. J i s įsitikinęs, kad 
prezidentas bei jo patarėjai turi 
skaidriai dirbti visuomenės ir 
valstybės t ikslams. 

Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą valdanti Rusijos bendrovė „Yukos" nesvarsto galimybes parduoti „Mažeikių 
naftos" akcijas, o ketina plėsti savo veiklą šioje bendrovėje. Tai ketvirtadienį apsilankiusiam „Mažeikių naftos" 
įmonėje premjerui Algirdui Brazauskui patvirtino laikinai „Yukos RM" prezidento pareigas einantis Piotr Zolo-
toriov. A. Brazauskas taip pat susitiko su gamyklos darbuotojais, apžiūrėjo naujus benzino kokybės gerinimo 
įrengimus. Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

Dešinieji pirmauja prezidentinėje kampanijoje, 
Europarlamentinėje — populistai ir kairieji 

Vi ln iu s , birželio 10 d. 
(BNS) — Buvusiam euroderybi-
ninkui Petrui Auštrevičiui prisi
vijus Valdą Adamkų, šie deši
niųjų ir vidurio jėgų remiami 
kandidatai į prezidentus dabar 
akivaizdžiai lenkia likusius tris. 

Kaip rodo vėliausias visuo
menės nuomonės tyrimas, kurį 
atliko bendrovė ..Vilmorus", bir
želio 13 dieną vyksiančiuose pir
malaikiuose prezidento rinki
muose už Valdą Adamkų ir P. 
Auštrevičių ketina balsuoti po 
16.2 proc. apklaustųjų. 

„Vilmorus" direktorius Vla
das Gaidys spartų P. Auštrevi
čiaus populiarumo padidėjimą 

aiškina sėkminga rinkimų kam
panija. 

Už socialinės apsaugos ir 
darbo ministrę sociallibaralę Vi
liją Blinkevičiūtę ketina1 balsuo
ti 9.9 proc. apklaustųjų, laiki
nąjį Seimo pirmininką social
demokratą Česlovą Juršėną — 
8.6 proc.. Seimo narę Valstiečių 
ir Naujosios demokratijos parti
jų sąjungos vadovę Kazimierą 
Prunskienę — 7.4 proc. ap
klaustųjų. 

Tačiau iki pirmalaikių pre
zidento rinkimų likus vos kele
tui dienų, tebėra daugiau nei 
trečdalis neapsisprendusių, 
kaip balsuos — net 35 proc. ap

klaustųjų. 
Visai neketino balsuoti 6.7 

proc. apklaustųjų. 
Tas pats tyrimas didžiausią 

sėkmę Europos Parlamento rin
kimuose pranašauja populis
tams ir kairiesiems bei visišką 
pralaimėjimą — euroskepti
kams. 19 proc. apklaustų rinkė
jų ketino balsuoti už Darbo par
tiją, 9.3 procentų — socialdemo
kratus. 

Kaip rodo tyrimas, penkių 
procentų rinkėjų balsų barjerą, 
skiriantį partijas nuo Europos 
Parlamento, taip pat įveiktų Tė
vynės sąjunga (6 proc.) ir libe-
ralcentristai (5.2 proc.) 

atsisveikina su 
prezidentu 

Ronald Reagan 

Ronald Reagan (1911 — 2004; 
WASHINGTON, D.C. 
Tūkstančiai amerikiečių 

ketvirtadienį praeina pro JAV 
Kapitolijuje pašarvotą Ronald 
Reagan, tylomis pareikšdami 
paskutinę pagarbą 40-ajam JAV 
prezidentui. Nuo pat trečiadie
nio vakaro nenut rūks tamas 
žmonių srautas pamažu juda 
pro JAV vėliava uždengtą kars
tą Kapitolijaus Rotondoje. 

Per valandą su velioniu at
sisveikina mažiausiai 2,000 
amerikiečių. Kai kuriems jų 
karštą ir tvankią naktį eilėje te
ko laukti iki septynių valandų. 

„Tai pirmas ir vienintelis 
kartas , kai galėsiu pabūti šalia 
jo", anksti ketvirtadienį televi
zijai CNN sakė 36 m. JeffRiley, 
kurį R. Reagan įkvėpė įstoti į 
jūrų pėstininkų dalinį. „Tokia 
galimybė pasitaiko kartą gyve
nime". 

I Kapitolijų 40-ojo preziden
to palaikai buvo lėtai nuvežti 
žirgo traukiamu kariniu kata
falku. Paskui katafalką ėjo juo
das žirgas be raitelio, kurio bal
no balnakilpėse buvo atvirkš

čiai apsukti R. Reagan mėgsta
mi batai, simbolizuojantys karo 
vado mirtį. 

Virš procesijos nedideliame 
aukštyje skraidė kariniai lėktu
vai. Visą kelią iki Kapitolijaus 
aidėjo būgnai, o ant šaligatvių 
stovėjo tūkstančiai žmonių, ku
rie nepaisydami karščio atėjo 
pagerbti velionio. 

Žmonės plojo ir sveikino R. 
Reagan 82 metų našlę Nancy, 
išlipusią iš automobilio pažiūrė
ti, kaip karstas dedamas ant 
karinio katafalko. Buvusi pir
moji ponia, kuri atrodė labai 
silpna, atsirėmė į vieno kari
ninko ranką ir pamojavo miniai 
padėkodama už plojimus. 

Kapitolijuje nukėlus karstą 
netoli tos vietos, kur R. Reagan 
1981 m. sausį davė prezidento 
priesaiką, buvo iššauta 21 šū
vio salvė. Garbės sargyba užne
šė karstą stačiais balto marmu
ro laiptais ir įnešė į pastatą. 

Orkestras grojo prezidento 
Abraham Lincoln mėgstamiau
sią melodiją — „Battle Hymn of 
the Republic". 

K. Prunskienė sulaukė nušalinto 
prezidento paramos 

Vilnius , birželio 10 d. 
(BNS) — Už šiurkštų Konstitu
cijos pažeidimą ir priesaikos su
laužymą nuo prezidento parei
gų nušalintas Rolandas Paksas 
pirmalaikiuose prezidento rin
kimuose parėmė buvusią Kazi
mierą Prunskienę. 

Per dvi televizijos stotis tre
čiadienį vakare rodytame įraše 
R. Paksas pareiškė neturįs tei
sės savintis savo rėmėjų balsų 
ir atiduoti juos kuriam nors 

kandidatui, bet išreiškė palan
kumą Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungos 
pirmininkei K. Prunskienei. 

„Viliuosi, jog profesore K. 
Prunskienė geriau negu kuris 
kitas kandidatas gebėtų tęsti 
valstybės atnaujinimo darbą", 
sakė R. Paksas. 

K. Prunskienė anksčiau tei
gė, jog tikisi R. Pakso paramos, 
nes nepritarė jo nušalinimui ap
kaltos būdu. 

Kandidatas į kariuomenės vadus netrumpintų 
privalomosios karo tarnybos laiko 

Lietuvos nacionaldemokratų partijos, pasisakančios prieš valstybės na
rystę Europos sąjungoje, vadovas Mindaugas Murza (k) prie Seimo su
rengtame pikete ragino rinkėjus dalyvauti prezidente rinkimuose, bet pa
tarė išbraukti visus kandidatus. Negausiame pikeli' dalyvavo apie 10 
skustagalvių jaunuolių ir keli vyresnio amžiaus žmones 

Mykolo Ambrazo E'.TA) nuotr 

Vi ln ius , birželio 10 d. 
(BNS) — Lauko (sausumos) pa
jėgų vadas brigados generolas 
Valdas Tutkus, kurį laikinasis 
prezidentas Artūras Paulaus
kas pasiūlė naujuoju kariuome
nės vadu, nepritaria siūlymui 
perpus sutrumpinti privalomo
sios karo tarnybos trukmę. 

„Aš manau, jog šiuo metu 
esanti tarnybos trukmė yra ge
ra", sakė V. Tutkus, atsakyda
mas į parlamentarų klausimus. 

Seimui yra pateikta opo
zicinės Liberalų ir centro frakci
jos nario Algirdo Griciaus pa
rengta Karo prievoles įstatymo 
pataisa, kurioje siūloma su
trumpinti privalomosios karo 
tarnybos laiką nuo 12 iki 6 mė
nesių. 

Pasiūlymą apsvarstęs Na
cionalinio saugumo ir gynybos 
komitetas nusprendė, jog gali
ma kalbėti tik apie tarnybos lai
ko sutrumpinimą iki 9 mėnesių 
bei pasiūlė Seimui paklausti vy
riausybes nuomones, nes daž
nesnis šauktinių keitimasis pa
reikalautų papildomų išlaidų. 

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius ketvirtadienį 
per vyriausybes valandą Seime 
pakartojo, jog nepritaria siūly
mui trumpinti privalomosios 
karo tarnybos laiką, nes tai nei
giamai įtakotų šauktinių paren
gimą. 

Ministras pabrėžė, jog tokia 
yra karinių tyrimų nuomone ir 
j is stengsis ją apginti vyriausy
bėje 

Karinių žinovų nuomone, 
tam tikrus reikalavimus atitin
kančiam kariui parengti reikia 
ne mažiau 9 mėnesių. 

Tvirtindamas 2004 metų 
Lietuvos kariuomenes sudėtį 
Seimas yra nustatęs, kad šie
met kariuomenėje ta rnaus 
8,100 arba du trečdaliai karių 
profesionalų, gaunančių atlygi
nimą iš valstybes biudžeto, ir 
4,500 šauktinių. 

Tuo tarpu, A. Gricius ir Al
gis Kašėta ketvirtadieni užre
gistravo nutarimo projektą, ku
riame siūloma vyriausybei iki 
šių metų pabaigos parengti Lio 
tuvos kariuomenes portvarkv 
mo programą, numatant ateity
je visiškai pereiti prie profesio
nalios kariuomenes 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA „Lituanicos" futbolininkai grįžo su taure 

MES JAIS DIDŽIUOJAMĖS 

LIETUVOS PENKIAKOVININKAS 
VĖL PASIPUOŠĖ PASAULIO 

ČEMPIONO TITULU 
Lietuvos penkiakovininkas 

Andrejus Zadneprovskis — vėl 
stipriausias pasaulyje. Tai jis 
įrodė sekmadienį pasaulio čem
pionate Maskvoje, puikiu finišu 
bėgimo rungtyje laimėdamas 
savo antrąjį asmeninį pasaulio 
čempiono titulą ir tapdamas 
artėjančių Atėnų olimpinių žai
dynių pirmuoju. 

Panaši padėtis buvo ir 2000 
metais, kai Andrejus laimėjo 
pasaulio pirmenybes Italijoje ir 
vyko į Australiją tikėdamasis 
aukštos vietos. 

Trečiojoje savo olimpiadoje 
dalyvausiantis A. Zadneprovs
kis puikiai žino, kad geriausio 
pasaulyje t i tulu jis galės pui
kuotis t ik apie tris mėnesius, o, 
laimėjęs olimpines žaidynes, 
būtų t i tu luojamas geriausiu 
mažiausiai ketverius metus. Be 
to, rugpjūčio 31-ąją, iškart po 
olimpinių žaidynių, jam sukaks 
30 metų — apie geresnę dovaną 
kaip olimpinis medalis jubi
liejui nebūtų galima ir galvoti. 
Amžius irgi jau toks, kad geres
nio gali nebūti . 

Į Maskvoje pasiektą viršū
nę Andrejus kopė ilgai ir nuo
sekliai. Be Atlantos žaidynių, 
kur buvo užimta 12-oji vieta, ir 
Sidnėjaus olimpiados, kur ne
sėkmingas star tas neleido pa
kilti aukščiau septintosios vie
tos, buvo daugybė pasaulio tau
rės tarpsnių, Europos ir pa
saulio čempionatų, po kurių 
mūsiškis ne kartą pirmavo 
pasaulio geriausiųjų tarpe. 

2002 metais laimėtos pa
saulio taurės varžybos iškart 
atvėrė A. Zadneprovskiui kelią 
į Atėnų olimpines žaidynes, 
todėl praėjusių ir šių metų star-

L i e t u v o s p e n k i a k o v i n i n k a s J 
Z a d n e p r o v s k i s . 
M y k o l o A m b r a z o ( E l t a ) n u o t r . 

tuose jam neteko atlaikyti psi
chologinės įtampos siekiant 
kelialapio. 

Tuo tarpu Maskvoje vyko 
kova dėl keturių paskutiniųjų 
laisvų vietų. Jos atiteko čekui 
Liborui Capaliniui, kinui Qian 
Zhenhua, latviui Denisui Čer-
kovskiui ir meksikiečiui Sergio 
Salazar. 

Bėgime puikiai pasirodęs, 
A. Zadneprovskis gegužės 30 d. 
finale surinko 5,608 taškus ir 
dvylika taškų aplenkė korėjietį 
Choon-huan Lee, bei 28 taškais 
— čeką Liborą Capalinį. 

Prieš bėgimo rungtį A. Zad
neprovskis buvo tik penktas, 
tačiau jam pavyko ne tik likvi
duoti atsilikimą, bet ir aplenkti 
visus laiko persvarą turėjusius 
varžovus. 

Kitas Lietuvos atstovas Ed
vinas Krungolcas, taip pat jau 
iškovojęs olimpinį kelialapį, 
t a rp 32 finalo dalyvių užėmė 
19-ąją vietą. Jam itin nesisekė 
fechtuotis, kur buvo surinkti 
tik 664 taškai. (Elta) 

2 AR YRA IR 

Iš Philadelphijoje vykusio 
JAV futbolo turnyro „Lituani
cos" futbolininkai sugrįžo su 
didele taure. Turnyrą suorgani
zavo vietinis futbolo entuzias
tas, Lietuvoje buvęs geras fut
bolininkas Virgis Anusauskas, 
norint pažymėti Lietuvos įsto
jimą į NATO ir Europos 
Sąjungą. 

Kaip mums pasakojo „Li
tuanicos" treneris Gediminas 
Jarmalavičius, „Lituanica" ne
turėjo daug vargo šioje pergalė
je. Iš viso čia dalyvavo 8 ko
mandos (jos buvo suskirstytos į 
dvi grupes po keturias). Iš jų 
dvi pirmosios pateko į pusfina
linę grupę, o laimėtojos — į 
finalą. 

Iki finalo čikagiečiai nesu
laukė pasipriešinimo. Ir tik 
baigmėje, kovojant prieš Phila-
delphijos komandą, jau buvo 
šiek tiek sunkiau. Bet ir čia, 
pirmaujant 4 -1 , dėl teisėjo ma
nevrų, laimėta tik 4-3 . Či-
kagiečių naudai įvarčius pelnė: 
Edvinas Trinkūnas, Laimonas 
Bytautas, Giedrius Žutautas ir 
Virgis Žuromskas. 

Po turnyro šeštadienio va
kare Philadelphijos Lietuvių 
namuose vyko pobūvis. Čika-

KITŲ? 

P a s i ž y m ė j ę s 
H i g h l a n d . IN 

įka s G a r v Š i m k u s iš 

Paskaičius tokiu 
pavadinimu straipsnį 
'„Draugas", 2004 m. 
gegužės 14 d.), panoro
me supažindinti skai
tytojus su Gary Šim
kum (18 m.) apie kurį 
dažnai rašo Indiana 
valstijos spauda. Gary 
yra antrosios lietuvių 
kartos gimusios Ame
rikoje. Šiais metais 
baigė Highland gim
naziją. Čia jis sėkmin
gai dalyvavo trijose 
sporto šakose: futbole 
1 soccer), amerikiet iš-
kame futbole ir krepši-
nyje^ Gary buvo High
land vidurinės mokyk
los futbolo komandos 
kapitonas ir pripažin
tas naudingiausiu žai

dėju, įmušęs 19 įvarčių. 2003 m. pateko į Indiana pirmąją 
komandą (ISCA INDIANA ALL STATE-ls t Team) ir yra geriau
sias Šiaurės vakarų Indiana futbolo žaidėjas. Gary pateko į „Hali 
of Fame". kaip pirmas Highland gimnazijos istorijoje futbolo žaidė
jas, patekęs į Visos Indiana valstijos 1-ąją komandą. 

Gary Šimkus, būdamas 6 pėdų 6 colių, pasižymi ir krepšinyje: 
vidutiniškai pelnydamas komandai 13.5 taško per žaidimą, be to, 
jis yra ir komandos kapitonas. „Hoosier" krepšinio žurnalas 2003— 
2004 m. jį išrinko į visos Indianos valstijos jaunuolių geriausių 
žaidėjų sąrašą. 

Amerikietiškame futbole yra komandos _kicker/punter". 
Neatsilieka Gary ir moksle: Highland ' IN! gimnaziją jis baigė 

su pagyrimo diplomu. Laisvalaikį, kurio būdavo nedaug, skyrė 
visuomeninei veiklai. Aktyvus „Key" klubo narys — pagalba ne
įgaliems vaikams. 

Gary nėra vienintelis sportininkas šeimoje. Jaunesnė sesuo 
Cathy '16 m.s žaidžia krepšinio ir futbolo komandose. Jauniausias 
brolis Bnan (12 m.) jau pasiekė pergalių šuoliuose j aukštį ir 400 
m bėgimo distancijoje Tikimės, kad vyresniojo brolio parodytas 
pavyzdys bus užkrečiamas. Rudenį Gary tęs studijas ir sportinę 
karjerą VVabash College. IN. 

Kęs tu t i s S i d a b r a s 

Futbolo s i rgal ių e n t u z i a z m o l i e t u s n e s u m a ž i n o . 
D i m i t r y K a l i n i n i r D a l i o s B a g d o n i e n ė s n u o t r . 

giečiai ne tik gavo komandinę 
taurę, bet ir individualių ap
dovanojimų. Geriausio žaidėjo 
žymuo atiteko Bytautu i , o 
saugo — Žutautui. Geriausiuo-
ju t reneriu pripažintas J a r 
malavičius. Taip pat pažymėti 
ir visi kiti laimėjusios koman
dos nariai. Dovanas paskyrė 
Lietuvos futbolo federacija. 

Dvi finalininkų komandos — Čikagos . .L i tuan ica" i r N e w J e r s e y 
„ D a i n a v a " d rauge su Lietuvos ambasado r iumi JAV Vygaudu U š a c k u . 

D i m i t r y K a l i n i n i r D a l i o s B a g d o n i e n ė s n u o t r . 

kurios viceprezidentas Aivaras 
Vyšniauskas asmeniškai daly
vavo turnyre. 

Turnyre taip pat pasirodė 
ir Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone Vygaudas Ušackas, 
kuris čia išspyrė kamuolį. Buvo 
išleistas gražus tu rnyro lei
dinys, vyravo puikus jo orga
nizuotumas, kurio dažnai pasi
gendama kitur. 

Iš Čikagos iš viso buvo 
nuvykęs 21 žmogus, jų tarpe 11 
futbolininkų. Beje, komandą 
sudarė 8 žaidėjai, buvo žaidžia
mi du kėliniai po 15 minučių, 
todėl turnyrą buvo galima 
užbaigti per vieną dieną. 

Šis turnyras yra graži lietu
vių futbolo Amerikoje atgaivi
nimo pradžia. Tik ateityje gal 
reikėtų organizuoti „nor
malaus" pobūdžio rungtynes ir 
labiau žiūrėti į komandų koky
bę, bet ne į jų gausą. Žinoma, 
vieną kartą gal ir buvo gerai 
suvažiuoti ka r tu įvairiose 
vietovėse gyvenantiesiems fut
bolininkams ir atgaivinti ryšius 
bei pažintį. O dabar — gal būtų 
laikas pereiti prie „rimtesnio" 
pobūdžio futbolo. E.Š. 

PIRMENYBINIS FUTBOLAS ŠĮ SEKMADIENĮ 
Po dviejų praleistų sekma

dienių, „Lituanicos" futbolinin
kai vėl turi varžytis pirmenybi-
nėse rungtynėse. Jos bus žai
džiamos birželio 13 d., 3 vai. p.p. 
aikštėje prie PL centro Lemon-
te. Nuo 1 valandos rungtyniaus 
rezervinės sudėtys. 

Mūsiškių varžovas — „So-
ckers" komanda, kuri šiuo metu 
stovi antroje pirmenybinės 
lentelės pozicijoje — turi 27 
taškus. Pirmąja eina „Polonia" 
su 34 taškais. 

Lietuviai dabar rikiuojasi 9-
je vietoje su 13 taškų, tačiau yra 
sužaidę vienerias rungtynes 
mažiau negu jų svarbieji varžo
vai dėl 8-os vietos, kuri yra 
„saugi", norint išlikti „major" 

divizijoj. Septintą poziciją dabar 
turi „United Serbs", 16 tšk., po 
keturių antro ra to pra la i 
mėjimų, iškovoję dvi pergales 
(praėjusį sekmadienį įveikė 
„Vikings" net 3-0). Atrodo, ser
bai yra pasisamdę gerų žaidėjų 
ir jų pagalba skina pergales. 8-
tą vietą užima „Lightning" vie-
nuolikė, irgi 16 tšk., prieš kurią 
praėjusį sekmadienį turėjo ko
voti lietuviai, tačiau dėl išvykos 
į Philadelphiją, rungtynės buvo 
nukeltos į pirmenybių pabaigą 
— birželio 27-ąją. 

..Lituanicai" dabar labai rei
kia taškų. Jeigu šį sekmadienį 
bus įveikta „Sockers" komanda, 
reikalai žymiai pasitaisys, o jei
gu ne — tai išlikimas aukščiau

sioje divizi joje s u s i k o m p 
l ikuos . 

„Green-White", kurią būsi
mieji lietuvių varžovai „So
ckers" praėjusį sekmadienį įvei
kė 3-0 su 5 taškais jau negali 
išbristi iš paskutinės 'vietos ir 
tv i r ta i pasmerkt i iškristi . 
Tačiau, jeigu lietuviai užimtų 9-
ąją vietą, dar jie turėtų gali
mybę rungtyniauti su I divizijos 
antrosios vietos užėmėja — gali
mas dalykas „Kickers" ko
manda, dėl išlikimo „major" di
vizijoje. Tačiau, reikia manyti, 
mūsiškiai sugebės įsitvirtinti 8-
je ar net 7-je vietoje. O tam per 
likusias 4 rungtynes, reikia 8 ar 
9 taškų. 

E.Š. 

LEDO RITULIO NAUJIENOS 

D. Zubrus neatsisako atstovauti Rusijai 
Lietuvoje atostogaujantis Šiaurės Amerikos 

Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) žaidėjas 
Dainius Zubrus š.m. Pasaulio ledo ritulio taurės 
turnyre tikriausiai atstovaus Rusijos rinktinei, 
tačiau tai neužkirs kelio vėliau tarptautinėse 
varžybose užsivilkti ir Lietuvos rinktinės unifor
mą. „Tai jau patvirtino Tarptautinė ledo ritulio 
federacija (IIHF)", — birželio 2 d. spaudos kon
ferencijoje sakė 25 metų Lietuvos ledo ri
tulininkas. 

Pagal IIHF reglamentą, sportininkas, atsto
vavęs vienai šaliai tarptautinėse varžybose, atei
tyje nebegali žaisti kitos šalies rinktinėje. Tačiau 
rugpjūčio 30 - rugsėjo 14 d. vyksiančias aštuonių 
komandų Pasaulio taurės varžybas rengia NHL 
ir jos žaidėjų sąjunga, todėl IIHF taisyklės šiame 
turnyre negalioja. 

D. Zubrus teigė, kad dalyvauti Pasaulio tau-
r"S turnyre jį vilioja aukštas varžybų lygis, o atei
tyje, jei reikės, jis užsivilks ir šiemet į antrąjį 
pagal pajėgumą divizioną sugrįžusios Lietuvos 

rinktinės aprangą. „Norisi, kad Lietuvos koman
da patektų į aukščiausiąjį divizioną, — sakė D. 
Zubrus. — Kaip bus, parodys laikas. Noriu žaisti 
ir laimėti". D. Zubraus sutart is su NHL klubu 
„Washington Capitals" po šio sezono baigiasi. 

Vašingtono komandoje nuo 2001 metų kovo 
mėnesio žaidęs lietuvis dar nežino, kur jam teks 
rungtyniauti kitą sezoną. Prognozuojama, kad po 
šio sezono NHL bus paskelbta situacija, kai NHL 
žaidėjų asociacija ir klubų savininkai nutraukia 
savo veiklą ir derasi dėl naujos sutart ies. Dėl to 
gali žlugti a te inant is NHL sezonas, todėl D. 
Zubrus ieško klubo Europoje — veda derybas su 
Šveicarijos, Italijos ir Rusijos komandomis. 
Aštuonis sezonus NHL rungtyniavęs, Lietuvos 
ledo ritulininkas teigė, kad kol kas geriausią 
pasiūlymą jam pateikė Rusijos klubas „Lada" iš 
Toljačio. D. Zubrus sakė, kad į Rusiją, kur ge
riausi ledo ritulio žaidėjai uždirba panašiai tiek 
pat kaip ir NHL, jis vykti nebijo. 

(Elta) 
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ALFREDAS KLEINAITIS GAVO 
AUKŠTĄ APDOVANOJIMĄ 

2003 metais atiteko, kaip tik 
mūsiškiui. Žurnale yra rašoma, 
kad Kleinaitis yra 22-sis tokios 
premijos laimėtojas. Čia cituo
jamas ir Alfredo pasisakymas, 
jog šis apdovanojimas jam yra 
labai mielas ir reikšmingas. 

A. Kleinaitis taip pat 
aprašytas ir JAV futbolo (Soc
cer) federacijos leidinyje „Fair 
Play". Čia irgi duodami trumpi 
lietuvio pasiekimai. Be kitų jo 
pasižymėjimų, minima, jog A. 
Kleinaitis yra patekęs į „Soccer 
Hali of Fame" — o tokių šiame 
krašte nėra daug, taip pat kaip 
ir „Pearson Award" apdova
notų. 

Kaip mus šis nuoširdus fut
bolo darbuotojas informavo, jis 
šiuo metu ypač užimtas, nes 
dažnai dalyvauja atrankinėse 
varžybose dėl patekimo į 2006 
m. pasaulio pirmenybes, kurios 
įvyks Vokietijoje. Jis priklauso 
teisėjų brigadai dėl Šiaurės, 
Vidurio Amerikos ir Karibų 
salų zonos atrankinių rung
tynių. Kleinaitis čia eina 
teisėjų inspektoriaus pareigas 
(iš viso yra trys teisėjai, vienas 
atsarginis teisėjas, inspekto
rius bei komisijonierius). 

Vienos iš paskutiniųjų šios 
zonos pirmenybių rungtynių 
vyks birželio 13 d. Panama City 
(tarp Panamos ir Dt. Lucia) ir 
birželio 20 d. Bermudos valsty
biniame sporto centre (tarp 
Bermudos ir EI Salvadoro). Jis 
apgailestauja, jog dabar negali 
užsukti pasižiūrėti „Lituanicos" 
komandos, kurioje j is žaidė 
daugiau negu 15 metų. 

Norisi palinkėti A. Klei-
naičiui geros sėkmės ateityje ir 
dar toliau kopti karjeros laip
tais. 

E. Šu la i t i s 

Alfredas Kle ina i t i s . 

Čikagietis Alfredas Klei
naitis, kuris anksčiau yra žai
dęs „Lituanicos" futbolo vienuo-
likėje, o tada tapo teisėju, 
dabar yra JAV „Soccer" fede
racijos teisėjų rengimo ir lavi
nimo vadovu. Taigi pačiu aukš
čiausiuoju asmeniu šioje srityje 
Amerikoje. 

Reikia pažymėti, jog jis ilgą 
laiką buvo ir tarptautinio lygio 
(FIFA) teisėju, pravedęs eilę 
žymių tarpvalstybinių rung
tynių. Šiuo metu jis yra įparei
gotas vykti į tarpvalstybinio 
pobūdžio susitikimus ir ten ste
bėti tų rungtynių teisėjų darbą. 
Visur jis važiuoja kaip JAV 
atstovas, įgaliotas Amerikos 
futbolo federacijos. 

Mus pasiekęs žurnalas 
„Referee" („Teisėjas"), kuris yra 
skirtas beisbolo, softbolo, futbo
lo („soccer" - amer.) futbolo ir 
krepšinio šakų teisėjams 2004 
m. birželio mėn. laidoje, kaip 
tik plačiai aprašo mūsų tautietį 
ir spausdina jo nuotrauką. 

Aprašymo priežastis — A. 
Kleinaičiui paskirtas „Pearson 
Award" — tai aukščiausias 
apdovanojimas teisėjui Ame
rikoje. Jie duodami kas metai ir 

r • 
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JAV valstybių 
Prezidentūra — Baltieji 
rūmai VVashington, DC. 

Daugiau gandų negu faktų 
Savo nuomonę apie „Mažei-

kių naftos" privatizavimo istori
ją dėsto politikos analitikas 
Kęstut is Šk iudas . 

— Sutartis su „Williams" 
smarkiai pakenkė konserva
torių politiniam įvaizdžiui. 
Tuometinė opozicija ir didžioji 
dalis žiniasklaidos krit ikavo 
Tėvynės sąjungą, kad ji pasirašė 
abejotiną „Mažeikių naftos" 
pardavimo sutart į Jūsų požiū
riu, ar tikrai tai buvo abejotina 
privatizacija? Ar tikrai reikėjo 
„Mažeikių naftą" privatizuoti? 

— Nevienas politikas iš 
„Mažeikių naftos" istorijos su
sikrovė politinį kapitalą, ja R. 
Paksas nuosekliai naudojosi 
prezidento rinkimų kovoje. 
Praktiškai kiekvienas Lietuvos 
gyventojas turi savo nuomonę 
dėl šios privatizacijos, deja, daž
niausiai gandų daug daugiau 
nei laktų. Atrodo, jog kai 
kuriems politikams naudinga 
manipuliuoti gandais. 

Didelė dalis žmonių yra įsi
tikinę, kad „Mažeikių naftos" 
įmonės pardavimo sutartis yra 
žalinga Lietuvai. Bet jei pa
klaustume kodėl, — vargu ar 
daug kas galėtų paaiškinti. Tuo 
tarpu faktas yra tas, kad šian
dien „Mažeikių naftos" įmonė 
dirba pelningai. Per metus į 
biudžetą ji sumoka beveik du 
milijardus litų įvairiausių mo
kesčių. Praėjusiais metais taip 
pat dirbo pelningai, ir ji veikia 
pagal tą pačią sutartį, kuri buvo 
pasirašyta su amerikiečių ben
drove „Williams". Iš tiesų anks
čiau, ir iki privatizavimo, ir po 
jo, kelerius metus įmonė patir
davo nuostolių. Kas atsitiko, 
kodėl jmonė staiga ėmė dirbti 
pelningai, nors sutarties sąlygos 
nepasikeitė? Pagrindinė prie
žastis, mano galva, yra ta, kad 
tiek naftos terminalui, tiek naf
tos perdirbimo įmonei pastaruo
ju metu netrūksta žaliavos. Pa
lankiai susiklostė ir padėtis 
tarptautinėse rinkose, gerokai 
išaugo pelnas už naftos perdir
bimą. Pernai tokia situacija su
siklostė pirmą kartą po daugelio 
metų pertraukos. 

- Jūsų nuomone, kas būtų 
atsitikę, jei „Mažeikių naftos" 
įmonė nebūtų buvus privatizuo
ta? 

— Svarbiausias dalykas, 
kurį šiuo atveju reikia prisi
minti, yra tai, kad, prieš priva
tizuojant 1998 metais, į „Ma
žeikių naftos" įmonę buvo įjung
ta „Mažeikių naftos" per
dirbimo gamykla su Būtingės 
terminalu bei Biržų naftotiekiu. 
Tokiu būdu „Mažeikių naftos" 
įmonė perėmė visas Būtingės 
terminalo statybos skolas. 

Tokių paskolų terminalo 
statybai valstybės vardu buvo 
paimta daugiau kaip 1 mlrd. 
litų. Po to „Mažeikių naftai" 
ypač ėmė stigti apyvartinių lėšų 
(1999 m. pradžioje trūko apie 
700 mln litų), nes jos buvo pa
naudotos naftos terminalo sta
tybai, o paskolų gauti darėsi vis 
sunkiau. Pagal visus finansi

nius rodiklius, iš esmės tai jau 
buvo bankrutavusi bendrovė, ji 
laikėsi tik valstybės suteikiamų 
naujų paskolų dėka. O valstybės 
garantuotų arba suteiktų pas
kolų bei įmonei duotų valstybės 
garantijų suma buvo jau dau
giau kaip milijardas litų. 

Tik matan t tikrą, nepagra
žintą „Mažeikių naftos" tuome
tinę padėtį, galima paaiškinti 
sandorio su „Williams" esmę. 
Tai nebuvo įprastas privatizavi
mo sandoris, nes, kaip minėta, 
bendrovė jau buvo bankruta
vusi. Tai buvo „Mažeikių naftos" 
gelbėjimo sandoris su ameri
kiečiais. Buvo tikimasi, kad ge
ra amerikiečių vadyba išnaikins 
vagystes, užtikrins nenutrūk
stamą naftos tiekimą ir naftos 
gaminių pardavimus, pelningą 
įmonės darbą. Valstybei vien 
savo jėgomis tai padaryti buvo 
labai sunku. 

Reikia pažymėti, kad pagal 
1999 m. sutar t į į „Mažeikių 
naftą" valstybė neįdėjo nė vieno 
lito iš biudžeto. Be anksčiau 
suteiktų paskolų, Vyriausybė 
„Mažeikių naftai" dar papildo
mai paskolino (perskolino) apie 
600 mln. litų. Įskaičiuojant 
anksčiau „Mažeikių naftai" su
teiktas paskolas, bendra sutar
tyje minima paskola sudarė be
veik 1,3 mlrd. litų. Tokia pat 
600 mln. litų suma (300 mln. 
litų paskola ir 300 mln. litų už 
įsigytas akcijas) „Mažeikių naf
tos" apyvartinį kapitalą papildė 
„Williams". Tokiu būdu „Ma
žeikių naftos" bendrovė atkūrė 
savo finansinius rodiklius, ga
lėjo pradėti normaliai dirbti, 
pirkti naftą ir grąžinti „Būtin
gės naftos" statybos skolas. 

Sąmoningai pateikiu skai
čius, nes yra labai daug keistų 
interpretacijų bei neretai neat
sakingai kartojamas gandas, 
kad „Williams" nuskurdino Lie
tuvą. 

Jeigu sutart is nebūtų buvu
si pasirašyta, visus mano minė
tus įdėjimus būtų dariusi viena 
Vyriausybė (pabrėžtina — ne 
paskolinti, bet būtent — įdėti). 
Šalia to 1999 metų pabaigoje, 
valstybėje siaučiant finansų 
krizei, iš kažkur dar būtų rei
kėję paimti daugiau kaip ket
virtį milijardo litų „Mažeikių 
naftai" suteiktų paskolų, o 2000 
m. — dar antra tiek. Valstybės 
biudžetas tuo metu nebuvo 
surenkamas, skolinimosi palū
kanos augo kaip ant mielių. Na
cionalinis ir Sodros biudžetai 
1999 m rudenį nesurinko dau
giau kaip 1.5 mlrd. litų. 

Neabejotinai galima teigti, 
kad tuomet valstybę nuo artė
jančio bankroto ir lito devalvavimo 
išgelbėjo dū dalykai: sutarties 
su „Vvilliams" pasirašymas. Tai 
leido grąžinti „Būtingės naftos" 
terminalo statybos skolą ir sub
alansuoti pinigų srautus valsty
bėje. Biudžeto reikmėms vėl 
tapo įmanoma skolintis fi-nansų 
rinkose. 

Jei tokie žingsniai būtų bu
vę padaryti anksčiau, būtų buvę 
daug mažiau sukrėtimų, tuomet 

išgyventa krizė nebūtų buvusi 
tokia gili. Atsakomybė dėl to 
krenta premjerui R. Paksui. Jis 
pabėgo nuo sunkių sprendimų ir 
įklampino valstybę į dar sun
kesnę duobę. Tokio elgesio vals
tybės krizės metu negalima va
dinti kitaip nei išdavyste. Neat
mestina galimybe, kad jau tuo
met jis nebuvo laisvas rinktis, 
nes jau tada galėjo būti priklau
somas nuo rusiškų įtakų bei 
LUKoil pinigų. 

— Tačiau kalbama, kad 
sutar t is dėl „Mažeikių naftos" 
privatizavimo leido amerikie
čiams iš Lietuvos išvežti milijar
dus litų- Ar tai tiesa? 

— Jei kalbame apie ame
rikiečių išvežtus pinigus, tai 
tokius iš dalies galima laikyti 
tik „Williams" gautą valdymo 
mokestį. Valstybės kontrolės 
metu yra apskaičiuota, kad iš 
viso amerikiečiams už „Mažei
kių naftos" valdymą per dvejus 
su puse metų sumokėta apie 
141 mln. litų. Tai išties nemaži 
pinigai net tokiai bendrovei 
kaip .Mažeikių nafta". Valdymo 
mokestis galėjo būti gerokai 
mažesnis, jeigu būtų laikomasi 
nuostatų, kurios buvo sutartos 
iki R. Paksui tampant premjeru 
ir E. Maldeikiui perimant 
vadovavimą deryboms. Mūsų 
skaičiavimais, pagal ankstesnį 
susitarimą valdymo mokestis 
būtų priklausęs nuo perdirba
mos bei perkrautos naftos ir bū
tų buvęs apie 100 mln. litų ma
žesnis. Vadinasi, tiek būtų buvę 
mažesni ir bendrovės per tą lai
ką patirti nuostoliai. Po E. Mal-
deikio „patobulinimų" valdymo 
mokestis tapo nepriklausomas 
nei nuo valdymo kokybės, nei nuo 
finansinių bendrovės rodiklių. 

Beje, tai toli gražu ne vie
nintelis R. Pakso valdymo laiko
tarpiu valstybei padarytas ne
naudingas sprendimas. Nesino
ri galvoti, kad tai buvo daroma 
sąmoningai, tarsi jau iš anksto 
žinant, jog sutartis nebus pasi
rašyta ir reikia kuo daugiau 
tokių „patobulinimų", paro
dančių, kokia ta sutartis bloga. 

Įdomu, kad dar rugsėjo 
mėnesį R. Paksas teigė nematąs 
didesnių sutarties blogybių. Jis 
tvirtino, kad sutartis yra „pri
imtina abiem pusėms ir arti
miausiu metu bus pasirašyta". 
Kas atsitiko per paskutinį 
mėnesį, kad sutartis staiga tapo 
pražūtinga ir nebepakeliama 
Lietuvai, dėl kurios nukentėtų 
„vaikų mokslas", „tėvų sveika
ta", imtume stokoti „kasdienės 
duonos" (kabutėse citatos iš gar
siosios R. Pakso kalbos)? 

— Ką turėjo galvoje genera
linis p rokuroras A, Klimavi
čius, sakydamas, kad valstybė 
dėl 1999 m. pasirašytos sutarties 
patyrė 1.3 mlrd. litų žalą? 

— Generalinė prokuratūra 
tokiais kaltinimais jau nebesiš-
vaisto. Tai išties labai neatsa
kingos kalbos arba atviras poli
tikavimas. Niekam ne paslap
tis, kad šia byla kai kurie poli
tikai jau pasinaudojo, ir nauja 
joje yra tik tai, kad į šiuos 
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žaidimus įtraukiama ir proku
ratūra. Būtina pažymėti, kad 
valstybė į biudžetą nuolat gau
na palūkanas už 1999 metais 
suteiktą paskolą. Iki 2003 metų 
pradžios iš viso valstybei su
mokėta jau 415 mln. litų. Šias 
paskolas numatoma baigti grą
žinti 2013 metais, taigi palū
kanos į biudžetą bus mokamos 
visą tą laiką. 

Valstybės patirtais nuosto
liais po 1999 m. sutarties pasi
rašymo galima vadinti nebent 
140 mln. litų nurašymą į negrą
žinamą rezervą. „Williams" tai 
padarė dėl to, kad Vyriausybė 
1999 m. nepasirūpino naftos tie
kimu. Taigi valstybės gautas 
pelnas jau seniai viršijo patir tus 
nuostolius. 

— Koks R. Pakso Vyriau
sybės vaidmuo „Mažeikių 
naftos" privatizavime? 

— Matant rusiškas į takas 
pastaruosiuose prezidento rin
kimuose, galima manyti, kad jų 
būta jau anksčiau. Niekas ne
paneigė praėjusių metų pabai
goje pasirodžiusių pranešimų, 
kad vienas svarbiausių 2002 m. 
R. Pakso rėmėjų prezidento 
rinkimuose — J. Borisov buvo 
tik tarpininkas, per kurį buvo 
gauti milijonai iš LUKoil ir kitų 
Rusijos energetikos milžinų. 

Nepaneigtas ir kitas, „Vei
do" žurnale (2004 m. Nr. 9) nu
skambėjęs pranešimas, kad su 
R. Paksu ir „Restako" bendrove 
susijusi firma „Chanty-Man-
syjsk Severostroj" (statybos 
įmonė Rusijos šiaurėje) „yra 
viena iš stambiųjų LUKoil ran
govų". Tokių užsakymų siekia 
ne viena statybos bendrovė. Ži
nant verslo taisykles Rusijoje, 
nesunku suprasti, kad jie nėra 
dalijami vien už gražias akis. 

Rusijos įmonė LUKoil visą 
laiką siekė valdyti „Mažeikių 
naftos" perdirbimo įmonę. J i 
buvo svarbi dėl kelių priežasčių. 
Pirmiausia todėl, kad tai vienin
telė naftos perdirbimo gamykla 
Baltijos šalyse, jos pagamina
mas benzinas, dyzelinas gali vi
siškai patenkinti šių šalių po
reikius. „Mažeikių naftos" turi
ma didelė pardavimų rinka Bal
tijos ir gretimose valstybėse yra 
antroji ir, regis, dar svarbesnė 
priežastis, dėl kurios LUKoil 
taip troško ir tebetrokšta žūtbūt 
įkelti koją į Mažeikius. 

Akivaizdu, kad LUKoil ne
tenkino tokios sutar t ies dėl 
„Mažeikių naftos" privatizavimo 
su „Williams" pasirašymas. 
Todėl negalima atmesti prielai
dos, kad per jiems palankiai 
nusiteikusius asmenis LUKoil 
stengėsi pasiekti, kad sutartis 
nebūtų pasirašyta. Kita vertus, 
netrūksta akivaizdžių įrodymų, 
kad atskiri R. Pakso Vyriau
sybės nariai derybų su LUKoil 
vadovybe, amerikiečiams neži
nant net buvo tariamasi dėl ga
limo LUKoil dalyvavimo „Ma
žeikių naftos" privatizavime. 

— Dėkoju už poka lb į . 
Kalbino T o m a s G r u o d i s 

Iš „Lietuvos vardan", 
2004 m. Nr. 1 

DANUTE BINPOKIENE 

Amerika atsisveikino su buvusiu 
prezidentu 

Būdamas JAV prezidentu, Ronald Reagan 
ne tik sugebėjo pats taikiai sugyventi su 
opozicinės partijos Senato ir Kongreso 

nariais , bet mokėjo, jeigu ne bendram darbui, 
tai bent dialogui, suvesti aštr iai priešiškus 
asmenis . (Kaip tokio prezidento reikėtų 
Lietuvai!) Tačiau ši jo būdo ypatybė pasireiškė 
ir po R. Reagan mirties: j au visą savaitę 
Atstovų rūmų demokratai ir respublikonai, 
šiaip beveik niekad nesutardami net dėl nelabai 
svarbių dalykų, liaupsina buvusį 40-ąjį valsty
bės prezidentą, gražiai visi susirinko į jo laido
tuves, petis petin trečiadienį kar tu stovėjo kapi-
toliaus apvaliojoje salėje (rotundoje), kai ten 
buvo atvežtas R. Reagan kars tas . 

Buvusio prezidento laidotuvės buvo iškil
mingos ir graudžios. Galbūt tos gražios apeigos 
daugeliui, ypač neseniai atvykusiems į šį kraštą 
i r pra tus iems amerikiečius vadinti lengva
būdžiais, lėkštais, buvo t ikra staigmena. Tre
čiadienį galėjome akivaizdžiai pamatyti, kad tai 
valstybė su giliomis, prasmingomis tradici
jomis, mokanti pagerbti tauta i ir valstybei nu
sipelniusius asmenis. Tūkstančiai, ne — dešim
tys tūkstančių — žmonių, kurie valandų valan
das nusitęsusiomis eilėmis slinko pro prez. 
Reagan karstą jo vardu pavadintoje biblioteko
je Simi Valley, Calif, dar gausesnės minios, 
susirinkusios VVashington, DC, atiduoti pagar
bą paskutinį kartą į sostinę sugrįžusiam prezi
dentui, tarti jam sudiev ir ačiū. Labiausiai už jo 
paprastą natūralų žmogiškumą, sugebėjimą 
vienodai traktuoti iš užsienio atvykusią kara
lienę ir eilinę Baltųjų rūmų tarnaitę, už tai, kad 
jis savo šalį nuoširdžiai mylėjo ir nebijojo tos 
meilės parodyti. 

Bet Reagan galėjo būti griežtas, kai to 
reikėjo. Kai tuometinis Izraelio gynybos minis
t ras Ariel Sharon (tas pats, su kuriuo ir šian
dien Izraelio kaimynai turi problemų), nepai
sant 1982 m. pasirašytos sutarties sustabdyti 
karo veiksmus, nesiliovė bombardavęs Beiruto, 
prez. Reagan paskambino Izraelio ministrui 
pirmininkui Menachem Begin ir pareikalavo, 

kad bombardavimai būtų sustabdyti. Reikala
vimas išpildytas. Ar galime įsivaizduoti dabar
tinį JAV prezidentą taip griežtai pasielgiantį su 
Izraeliu? 

Ronald Reagan mokėjo būti kietas ir su 
Maskva, prieš kurią tiek dešimtmečių kelia
klupsčiavo Vakarų pasaulis. J is nebijojo Gor-
bačiov savo nuomonę pasakyti dėl Berlyno 
sienos, dėl nekaltai įkalintų ar ištremtų į Sibirą 
disidentų (jų tarpe buvo ir mons. A. Svarins
kas). Nors prezidento patarėjai labai jaudinosi 
dėl tokios tiesios R. Reagan kalbos ir perspėjo 
,,neerzinti sovietų, kad santykiai dar nepa-
aštrėtų", jis į perspėjimus nekreipė dėmesio ir 
elgėsi taip, kaip jam atrodė teisinga. 

Ronald Reagan mylėjo Ameriką ir jos laisvę, 
todėl troško, kad visi planetos žmonės būtų lais
vi. J is pirmasis pradėjo griauti sovietų imperi
jos pamatus, o atsiradusiais juose plyšiais pa
sinaudojo pavergtos tautos, visų pirma — Lie
tuva. Senajame Testamente rašoma, kad, žydų 
tautai priėjus prie tvirtomis sienomis apsupto 
Jericho miesto ir nesitikint jį užkariauti, pra
našai liepė pūsti trimitus, nuo kurių garso sie
nos sutrupėjo. Lietuvių tauta sovietų imperijos 
sienas sutrupino malda, giesme ir daina. Ne
veltui tas laikotarpis vadinamas „dainuojančia 
revoliucija". 

Visą savaitę kiti įvykiai kažkaip nuslinko į 
šalį. Net smurtas Irake ir prezidentinių rin
kimų kampanija neteko savo aštrumo, kai 
dėmesys buvo sutelktas į prez. Ronald Reagan 
gyvenimą, mirtį ir laidotuves. Kitą savaitę 
grįšime į realybę, bet bent trumpą laiką buvo 
gera prisiminti vieno žmogaus — prezidento — 
idealizmą ir įsitikinimą, kad kiekvienas galime 
padaryti skirtumą, bent savo aplinkoje. Lie
tuva Ronald Reagan taip pat prisimena su pa
garba ir padėka. Būtų dar geriau, jeigu as
menys, šiuo metu besirungiantys dėl prezidento 
kėdės, imtų nors dalelę pavyzdžio iš 40-ojo 
Amerikos prezidento, kuris už viską labiau 
mylėjo savo šalį ir dirbo jos gerovei. 

SIS TAS APIE POPIEŽIUS 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.6 

Po to net ir šiandien mes vadiname popiežių 
„šventuoju Tėvu", nors tai niekada nebuvo 
paskelbta, kaip dogma. 

I n o c e n t a s III ir Kryž i aus k a r a i 
Panašiai arogantiškai, pompastiškai ir išpūs

tai bandė mokyti ir popiežius Inocentas III 
(1198-1216): „Mes esame apaštalų Princo įpė
diniai, o ne vikarai kokio nors apaštalo (kad ir 
paties šv. Petro — A.V.), bet vikarai paties Jėzaus 
Kristaus". Anų laikų vyraujanti kyšių dvasia pri
mena ir kai kuriuos šių dienų, ypač Afrikos, 
žmones. Jungtinių Tautų gen. sekretorius Kofi 
Annan taip skundėsi apie savo gimtąjį kraštą: 
„Jei tau ko reikia, ar iš tavęs reikalauja leidimo, 
žmogus išduodantis tokį leidimą, tuojau reikalau
ja kyšio, ir 1.1." Nors oficialiai Bažnyčia kyšių 
neėmė, bet už savo patarnavimus reikalaudavo 
nus t a ty tų aukštų duoklių. Todėl santuokos 
panaik in imą galėdavo gauti tik turtingieji, 
sumokėję aukštus nus ta ty tus mokesčius. 
Popiežius Inocentas III mėgo rengtis, kaip impe
ratorius. Jodavo ant balto arklio, su karūna ant 
galvos, vilkėdamas brangenybėmis ir auksu siu
vinėtais šilkiniais rūbais. Kai Anglijoje tuo metu 
buvo bandoma su Magna Carta įvesti šiek tiek 
parlamentarinės demokratijos, Inocentas III ją 
pasmerkė, kaip nelegalų Dievo pateptojo kara
liaus teisių varžymą. 

Taip save išaukštinę, kaip krikščioniško 
pasaulio vadovus, popiežiai pradėjo rūpintis ir 
kaip atgauti iš musulmonų kontrolės Šventąją 
žemę. Kaip ir visi karai, jie pritraukdavo viso
kiausio plauko kovotojų, kurie priešo teritorijoje 
nesivaržė jokių brutalių veiksmų Žuvo tūkstan
čiai nekaltų žmonių, ir kartais vien todėl, kad jie 
buvo ne krikščionys, bet musulmonai. Kadangi 
kryžiaus karai buvo organizuojami popiežių, dėl 
jų karių nusikaltimų pasauliniai teismai neturėjo 
galios. Priešingai, kryžiaus žygyje dalyvaująs 
karys gaudavo visišką nuodėmių atleidimą 
(indulgenciją), ir pažadą, kad. jam žuvus, dan
gaus vartai bus jam atdari. 

Ypatingu žiaurumu Inocentas III pasižymėjo, 
kai pietų Prancūzijoje jis beveik išnaikino vieną 
krikščionių sektą, kuri, atrodo, norėjo vesti labai 

asketišką gyvenimą, ir abejojo sakramentų 
veiksmingumu. J o kariai, gavę visišką indulgen
ciją, žudė vyrus, moteris ir vaikus. O popiežius, 
pasirinkęs sau „Nekaltojo" vardą, aiškino, kad 
eretikai turėjo būti išnaikinti, pirm negu jie 
užkrėtė kitus. Negeriau jo kariai elgėsi ir 
Konstantinopolyje, kur, grįždami iš kryžiaus karo 
Jeruzalėje, jie pjovė savo brolius krikščionis 
graikus ne su daugiau gailesčio negu musul
monus ar prancūzų eretikus. 

Inocentas III buvo pirmas popiežius, kuris at
kreipė dėmes} į Rytų Europos pagoniškus kraštus, kaip 
Prūsus ir Livoniją, ir mes, lietuviai, žinome, kaip 
krikščioniškai buvo bandoma tuos kraštus įvesti į 
naują religiją. Tuoj po jo buvęs popiežius 
Honorius III (1216-1227) jau galėjo pasigirti ir 
kaip inkvizicijos, kurios teismai galėjo tardyti, 
kankinti ir užmušti įtariamus eretikus, kūrėjas. 

Niekuo ypatingu Europos istorijoje nepasi
žymėjęs, popiežius Inocentas IV (1243-1254) 
turėjo daug bedu su Sicilijos valdovu Fridrichu II. 
ir, jo bijodamas, turėjo laikinai pasitraukti iš 
Romos į Lijoną, o paskui ir į Milaną. Ten 
būdamas, jis priėmė Mindaugo pasiuntinius, ir 
tuo įėjo į Lietuvos istoriją, kai 1251 metais jis 
Mindaugui suteikė karaliaus karūną, nors tuo 
pačiu metu jis ragino kryžiuočius į žygį prieš pa
gonis žemaičius. 

XIII amžius baigėsi, popiežium esant Bo
nifacui VIII (1294-1303). tikram psichopatui, 
kuris įsivaizdavo save esantį turtų ir visiškos ga
lybės viršūnėje. Sekdamas tą maniją, jis mėgo, 
panašiai kaip ir Inocentas III, rengtis, kaip 
pasaulietis imperatorius. Jis net pakeitė iki tol 
buvusią paprastą popiežiaus smailą kūgio pavi
dalo karūną į trikampę tiarą, kuri turėjo sim
bolizuoti popiežiaus galybę, kaip kunigo, kara
liaus ir imperatoriaus. Ši tiara buvo dėvima visų 
popiežių, kol popiežius Paulius VI ją pardavė ir 
gautus pinigus padalino vargšams. Bonifacas VIII, 
prieš tapdamas popiežiumi, buvo kanonų advo
katas, gerai suprato finansinius reikalus ir įvedė 
pirmuosius, dabar jau tradicinius. Jubiliejinius 
metus, kurie pritraukdavo į Romą minias turtin
gų maldininkų, kartu ir su jų pinigais 

Bus d a u g i a u 



D R A U G A S , 2 0 0 4 m. bi ržel io 11 d., p e n k t a d i e n i s 

Aistuvos arkliai 
Prieš keletą metų, k a r t u su 

Lietuvos nacionalinės te
levizijos laidos „Po savo 

s togu" kūrybine g rupe , išva-
žinėjom Lietuvą skersai ir išil
gai Nespėjom istorijai palikti 
užfiksuoti) visą įdomiausių žmo
nių, visų Lietuvos „deiman
čiukų". Bet tie, su kur ia is liki
mas suvedė, visi gyvi mano at
mintyje. Tiems, kurie gimė, au
go, gyveno Suvalkijoje, arkliai , 
matyt , nebus naujiena, bet gal 
ir j ie pamiršo jų sukūr imo ir 
skulptoriaus likimo istorijas. 

Galima papasakoti t ik apie 
a rk l ius , kuriuos mato te nuo
traukoje, bet istorija butų netiksli, 
je i neparašyčiau apie žmogų, iš 
kurio iupų išgirdau, kad tokių 
žirgų Lietuvoje esama. 

Tas žmogus — P r a n a s Mi
ka lauskas (Antalkis) — krašto
ty r in inkas , žurnal is tas , peda
gogas. Spaudoje paskelbęs per 
200 s t ra ipsnių , pa ra šę s apy
braižą apie mūsų (įžymius žmo
nes , surinkęs medžiagos apie 
lietuvių kultūrinius ryšius su 
įžymiais pasaulio mokslo, me
no, kul tūros veikėjais. 1962 me
ta i s P. Mikalauskas Vilkijoje 
pradėjo aktyvią k raš to ty ros 
veiklą, išsaugojo nuo sunaikini
mo ne vieną istorijos paminklą, 
mokykloje įsteigė k raš to ty ros 
muziejų, parengė paminkloty-
ros darbų. Yra įteikęs vertingos 
medžiagos VU bibliotekos rank
raš tynui . Lietuvos MA Lietuvių 
kalbos ir li teratūros ins t i tu tui . 
Būdamas 16 metų, sunkiai su
sirgo osteomelitu ir dešimt me
tų išgulėjo ligos patale, iš kurio 
pakil t padėjo Vydūno „Sveikata, 
j a u n u m a s , grožė". 

Pirmą kartą Prano Mika
lausko pavardė paminėta , kai 
turėjo vos 12 metų. J i s pažinojo 
B. Brazdžionį. S. Zoborską, S. 
Tamulai t į . V. Mačernį. Jo refe
ra tų klausėsi Vydūnas, noveles, 
apsakymus spausdino žurna las 
„Savaitė", dalyvavo radijo lai
dose. 

Iš jo pogrindžio archyvo 
„Katakombos": Xemiamos reikš
mės turėjo 1943 metais 'Savai
tė je ' i špausdin tas a p s a k y m a s 
'Išverktos akys'. Il iustravo žino
mas dail ininkas A. Vaičaitis. 
Šiame apsakyme aprašiau, kaip 
1941 m. buvo tremiami lietu

viai. Kadangi ilgą laiką sirgau 
ir gyvenau užkampyje, tai likau 
nenubaustas . Stalinui mirus, ši 
byla išaiškėjo, bet man vis tiek 
buvo uždrausta reikštis groži
nėje literatūroje". 

Pasmerk ta s užmarščiai , 
Pranas Mikalauskas nenuleido 
rankų: nelegaliai išleido knygas 
„Nepažįstamas Vydūnas", „Su
temų sklidinos akys", „Metėlės 
kartybė", „Pakeliui į tėvo na
mus", „Atvertos medžių šerdys". 
Tik 1992 metais „Nepažįstamas 
Vydūnas" pasirodė legaliai. 
Dienos šviesą išvydo ir kitos 
knygos: „Žaibams susikryžia
vus", „Odisėjas ieško nemir
tingumo", „Vienišas ir paskuti
nis", „Lietuvis danguje". J i s 
paruošė spaudai dar 25 tomus, 
ir iki paskutinės savo gyvenimo 
minutės tikėjo, kad kada nors 
skaitytojai sulauks ir jų. 

Fi lmuodami Praną Mika
lauską Vilkijoje žvarbų 1997 
metų sausį, išgirdome tarp kitų 
įdomių pasakojimų ir šį, apie 
arklius. 

Pirma rašytojo pažintis su 
jais buvo važiuojant į ekskursi
ją, kurios tikslas aplankyti Tau
tinės giesmės autoriaus pamin
klą Kudirkos Naumiestyje. Ne
toli miestelio ekskursantų dė
mesį patraukė tie arkliai — di
džiuliai. Šviesi prisiminimų 
banga nušvietė pasakotojo vei
dą ir kaip pavasarinis ledonešis 
prasiveržė ilgu monologu: — 
J ū s atsiminkite, kad žirgo įvaiz
dis gyvas manyje iš mano tėve
lio knygnešio pasakojimų. Prieš 
akis „išdygę" arkliai man pa
sirodė perkelti iš Aistuvos. (Jis 
gerąja to žodžio prasme „klie
dėjo" Aistuva, „Aušros" gimna
zijoje buvo mokytojo apšauktas 
melagiu už bandymą įrodyti, 
kad jo gimtinėje būta Aistuvos, 
patyrė begalę šmeižtų, pajuokų, 
net grasinimų už norą tarnaut i 
tiesai ir apginti gimtinę nuo 
įžūlių klastotojų, biurokratų, 
pasipūtėlių. Jam į pagalbą atė
jo, tuomet dar ne daktaras, ne 
profesorius, o mokslinis bendra
darbis Edvardas Gudavičius). 
Je i aš turėžiau lėktuvą, įso
dinčiau jus. iškelčiau aukštyn ir 
jūs pamatytumėt įdomų reginį 
— štai Nemuno juosta, aukštyn 
kilkite prieš Dubysos vandenis 

v a i k . n ūkyje s u s i p a ž į s t a s u k a r v u t e . V. K a p o č i a u s n u o t r . 

— rasite tenai Gineivę. Ja susi
jungsi te su Nevėžiu, kuriuo 
žemyn ties Raudondvariu vėl į 
Nemuną pateksite. Iš oro pa
maty tumėte salą, kuri, ka ip 
man sekėsi iš istorinių šaltinių 
atrasti , buvo didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių žirgynai. Arkliai 
t a r p pelkių, liūnų, akivarų, 
ežerėlių augo laisvi, atėjus lai
kui, gaudomi, apmokomi Arkli
ninkuose, anapus Nevėžio. Iš 
čia patvarūs, kantrūs žemai
tukai kaimenėmis žingsniuoda
vo į Kulikovo mūšį ar Žalgirio 
kautynes , nusipelnė neblės
tančią kantrybės šlovę. Ir kro
nikos rašo, ir žmonės pasakoja, 
kad ir Trakuose Didysis kuni
gaikštis turėjo baltus ir juodus 
žirgus. Ir tas mitas šviesus 
išlikęs iki mūsų dienų. 

Prisimenat kunigaikštį Kęs
tutį ir vaidilutę Birutę? — 

nelaukdamas atsakymo P. Mi
kalauskas tęsė toliau — pa
grobęs parsivežė ją į Trakus, bet 
mirdama Birutė paprašė pa
laidoti ją Palangoje. Kęstutis 
pakinko 300 juodų žirgų, pats 
priekyje eisenos per visą Lie
tuvą Birutę lydi į Palangą. Ei
sena sustojo Kauno pilyje, Vil
kijos dvare, Seredžiuje. Mįs
linga, kad Lietuvos širdį, kurią 
gobia Dubysa, Nemunas, Ne
vėžis, sujungia su aukštaičiais, 
dzūkais, žemaičiais ta eisena. 
Žirgo įvaizdis, Didžiojo kuni
gaikščio žirgas, mūsų stiprybė 
ats iduria ir mūsų valstybės 
herbe. 

Atleiskit, užbūrė tie žirgai 
mane. — sugrįžęs iš legendų į 
dabartį tęsė pasakojimą Pranas 
Mikalauskas apie Kudirkos 
Naumiesčio žirgus. 

Užėję į namelį, mažesnį už 
arklius, ekskursantai susipaži
no su šeimininku — savamoks
liu tapytoju ir skulptoriumi 
Pranu Sederevičiumi. (Užrašas 
ant namo: „1951—1979 m. gyve
no savamokslis skulptorius ir 
tapytojas Pranas Sederevičius". 
— A.K. pastaba. Iš skulptoriaus 
ir rašytojo pokalbio galima 
numanyti, kad pirmą kartą jie 
susitiko apie 1975-1976 metus). 

Arklių šeimininkas, jausda
mas, kad jis jau svečias šiame 
pasaulyje, buvo susirūpinęs sa
vo kūrinių likimu. P. Mika
lauskas pasiūlė perkelti tuos 
arklius į Vilkiją, tarėsi, kur jie 
galėtų stovėti. 

Paskutinę viešnagę K. 
Naumiestyje kartu su žurnalis
tu Endriukaičiu pamena nus
palvintą niūriom spalvom — 
grįžęs po kelionės, mirė Endriu
kaitis, netrukus ir P. Siderevi-
čius. Rašytojas P. Mikalauskas 
dėjo nemažų pastangų perkelti 
didžiuosius arklius į Vilkiją, ra
do ir tam pritariančių žmonių, 
bet įsikišo kultūros ministerija 
ir t ie arkliai liko Kudirkos Nau
miestyje, kur gimė ir šaknis įlei
do. 

— Bet kaip gi jie gimė ? — 
nut raukiau nelabai linksmus 
rašytojo prisiminimus savo 
klausimu. 

— Po Dariaus ir Girėno 
skrydžio per Atlantą, skulpto

rius ryžosi daryti „sparnuotų 
lakūnų" bareljefą, vėliau ėmėsi 
Vaižganto ir kitų skulptūrų. Bet 
esmė ta, kad pradėjo sapnuot... 
Kartoju, ką jis pasakojo: 

— Užmiegu naktį ir matau, 
kaip sujuda, sukruta žemė ir iš 
jos išlenda arklio galva. Jis tar
tum kokiam raiste skęsta. Jau
čiu per sapną, kaip einu, imu už 
karčių tą arklį, padedu jam iš
lipt. Pabundu nuo žmonos riks
mo — ko čia patalą tampai? O 
man rodos, kad arklio karčius 
tempiu. Kilo noras padaryti tą 
arklį, ne arklį — žirgą, kad visi 
pamatę suprastų, kad tai Vy
tautas su žirgu, Lietuvos tai 
vaizdas. 

Ir pradėjo tuos arklius 
lipdyti. Bet susidūrė su šiurpiu 
technikos nepažinimu. Prisi
maišo skiedinio, padaro arma
tūrą, išlanksto vielas ir staiga 
pamato, kad iškritusios arklio 
kojos ar tai viduriai. Ieškoda
mas atsakymo, kaip sujungti 
visa tai, blaškėsi, kankinosi, 
svajojo, kad jo sapnai ir gyveni
mas būtų prasmingas, jei palik
tų tuos arklius. Kai pagaliau 
virš namelio iškilo didingi ark
liai, kai buvo nugalėtos pirmos 
kliūtys, gimė dar viena svajonė 
— padaryt arkliams sparnus, 
bet nesidavė tie sparnai padaro
mi. Gerai, kad nesidavė, nes 
nelietuviški būtų buvę. Skaity
damas Kudirkos raštus skulpto
rius rado dailininko Adomo 
Brako vinjetę su nusileidusiu į 
žemę Parnaso žirgu, jis Lietu
voje skabo lietuvišką žolę ir ja 
atsigaivina. Didelis arklys ir 
sparnus turi. Jų taip ir nepa
vyko padaryti, bet paliko Lie
tuvai žirgus, — baigė pasako
jimą Pranas Mikalauskas. 

Laidos „Po savo stogu" 
kūrybinė grupė, atvažiavusi į 
Kudirkos Naumiestį 1997-ai-
siais rado žirgus, truputį aptru
pėjusius, bet tokius pat įspūdin
gus. Tik namelyje jau šeimi
ninkavo kitas — buvęs agrono
mas Justinas Jasukynas. Jis 
nebuvo labai iškalbingas ir tik 
keliais sakiniais papildė, dau
giau kaip prieš dvidešimt metų 
iškeliavusio Anapilin, savamok
slio skulptoriaus Prano Sede
ravičiaus portretą: 

„Dirbo jis bažnyčioje zakris
tijonu, o kai gimė dukros, ve-
džiojosi vieną už rankutės, kitą 
ant sprando pasisodinęs. Kuni
gai nekentė, kad vaikai laks
tytų, rhaišytųsi, drausdavo, o jis 
vis tiek vesdavosi. Po to ir atlei
do. 1938 metais neteko tarnybos 
bažnyčioj. Neperkalbamas bu
vo, ką užsimojo, tą padarė. Iš 
nuobodumo — vieną, kitą 
skulptūrą nulipdė..." 

Netrukus po to, kai per tele
viziją parodėme laidą apie Pra
ną Mikalauską 'Antalkį) ir Ku
dirkos Naumiesčio žirgus, ga
vau netikėtą laišką, parašytą 
vos įskaitomu braižu. Kadangi 
jame įrašyti žodžiai testamen
tas, manau, turiu teisę jį pa
garsinti: 

„Miela redaktore, rašau at
gavęs pusiausvyrą. Ištiko mane 
žiaurus infarktas. Pagilėjo kiti 
senatvės priepuoliai. Išveža ma

ne į Kauno reanimaciją. Jeigu 
sugrįšiu, atsiųsiu medžiagą — 
atsiminimus apie dailininką 
Vaclovą Kosciušką. Jo 'Du 
gaideliai' iki šiol mane guodžia 
sunkiose valandose. Tai vaikiš
ka. Bet taip atsitinka. Gal neat
sigausiu. Palieku testamentą. 
Visiems, kas domisi Tnanimi i r 
mano sveikatos sistema, tik tiek 
iš širdies galiu patar t i : per
skaitykite neskubėdami, ap
galvodami Vydūno Sveikatą, 
jaunumą, grožę'. Tai knygų 
knyga apie sveikatą Daugiau 
nieko negaliu patar t i . (Pa
braukta P. Mikalausko). Įdo
mus sutapimas: tuo pačiu metu, 
kaip ir aš dabar, Vydūnas pa
teko ligoninėn. Tikiuosi, kad pa
vasaris atgaivins. Man uždraus
ta kalbėti, rašyti , skaityti . 
Absoliuti ramybė. Patekau į 
rojų. Kad tik skausmai nekan
kintų. Gydytojai stebi, perspėja. 

Ačiū Jums už laidą 'Po savo 
stogu'. Šiuo metu galvoje toks 
sąmyšis, kad nieko padoresnio 
jau nesugalvoju. Jaučiu baisų 
nuovargį. Atleiskite. Tai, kad 
dabar turėčiau nors 50 metų! 

Ačiū, dar kartą Jums ačiū. 
Pranas Antalkis". 
Tai aš, tai mes visi turėjome 

pasakyti išėjusiam ačiū už viltį, 
tikėjimą, meilę. Jau 7 pavasa
riai kloja kaštonų, vyšnių snai
gėm žemę. Gimtajame Prano 
Mikalausko (Antalkio) Antalkių 
kaime liko tiek nedaug: „...ap
glėbiu gandrų beržą, nusilenkiu 
kryžiui. Tuomžyg praregiu. Aš 
mirsiu čia. Būsiu palaidotas tik 
čia. Širdim jaučiu, kad šis ma
žas, maždaug 4 arų gimtinės lo
pinėlis yra ypatingai ramus, net 
laimingas, nepaliečiamas. Čia 
neramių vandenynų sala. Į šį 
granitą ats imušė ir sudužo 
engėjų kėslų bangos. Tarsi ma
gišku apskritimu kryžius, gand
rų beržas neliečiamom aukštu
mom iškėlė mažą lietuviškos 
žemes lopinėlį ir pašventė 'ius 
asyli' teise. Kas čia atbėgs, tas 
bus apsaugotas, išgelbėtas. 

Dabar aš praregiu, galutinai 
atsisakau liūdesio, nerimo. 

Negąsdina senatvė. Aš sugrįžtu 
Antalkių tvirtovėn viltingas, 
atsigaivinęs. Kaimynystėje ma
tau sėjamą ir auginamą duoną. 
Ją prižiūri vargingoje žemėje 
įsikūrę žemdirbiai. Nenoriu 
niekur iš čia išeiti. Tegul kre
matoriumuose susidegina ste
pių gyventojai, tegul savo pe
lenus išneša sveturkeliais. Aš 
gulsiu čia, prie šio kryžiaus ir 
beržo. Žinau. Po mirties neturė
siu valios. Mane galės įkišti kur 
nors Vilkijoje, galės ant širdies 
užversti sunkų akmenį. Bet 
mano siela ištrūks, sutraukys 
bet kokias grandines. Ji skris į 
Antalkius, nes iš čia ryškiausiai 
matysiu Šienpjovius, Grigo ra
tus, visą lietuviškomis žvaigž
dėmis nusėtą dangų — amžiną, 
žėrintį, brangų". (Ištrauka iš P. 
Antalkio „Aš grįžtu į Antal
kius", 1993, Katakombos, Iš 
pogrindžio archyvo Nr. 39 (54). 

Žurnalistė 
A u d r o n ė Kosc iušk ienė 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

T w e n t y n i n t h l e s s o n . fTuenty nainth leson) — 
I h fdešnnl devint i pamoka. 

I n e e d a s u m m e r j o b d u r i n g my v a c a t i o n . (Ai 
nyd e samer džab diur ing mai veikeišion) — Man 
reikia darbo vasaros atostogų metu 

I need to e a m s o m e m o n c y d u r i n g t h e sum-
m r r . Ai nyd tu ėrn sam many diuring tha samer) — 
Man reikia per vasara užsidirbti pinigų. 

What kind of a job a re you looking for? IUat kaind 
a f e dzab ar ju luking for) - Kokio darbo tu ieškai? 

I would likę to work in a jitore, that way I can get 
M>m«- exper»ence, as w«*H a.s ea rn some money. (Ai uod 

laik tū uork in e stor, thet uey ai ken get 
sam ekspyriens, az uel az ėrn sam many) 
— Aš norėčiau dirbti parduotuvėje, tokiu 
būdu gaučiau patirt ies ir kartu 
užsidirbčiau pinigų. 

Did you put in an app l i ca t ion at 
a n y of t h e s to res th i s spring? (Didž jū put in en 
eplikeišion et eny of the stors this spring) — Ar tu šį 
pavasarį pateikei prašymą bet kurioje parduotuvėje? 

Yes, b u t I d idn ' t get any rep l ies . (Jes, bat ai 
didnt get eny ryplais) — Taip, bet aš negavau jokių 
atsakymų. 

S o m e t i m e s its be t t e r to go in p e r s o n and fili 
out the app l i ca t ion . (Samtaims its beter tū gou in 
persan end fil aut tha cplikeišian) — Kartais geriau 
asmeniškai nuvykti ir užpildvti prašymą 

H o w w o u l d I k n o w i f t h e v n e e d t o h i r e s o m e o n e ? 

(Hau uod ai nou if they nyd tū haier samuon) — Kaip 
aš galiu žinoti, ar jiems reikia ka pasamdyti (ar jiems 
reikia darbininkų)? 

You can ahvays look in the newspaper or call 
before applying. (Jū ken olueys luk in tha njūspeiper j 
or kol byfor aplaijing) — Tu visuomet gali pasižiūrėti j 
laikraštyje arba paskambinti prieš kreipiantis. 

Good idea, also. I r ead a b o u t a n e w s t o r e 
t ha t t hey just bui ld. they migh t need some > 
employees. (Gud aidya. olsou, ai red ebaut e njū stor j 
thet they džast bilt, they mait nyd sam employs) — 
Gera mintis, aš taip pat skaičiau apie naują, tik pas- | 
tatytą parduotuvę, gal jiems reikia darbininkų. 

I hope that you find a job t h a t you enjoy for 
the summer . (Ai houp jū faind e džab thet jū endžoi Į 
for tha samer) — Aš linkiu, kad rastum patinkantį ! 
šios vasaros darbą 

Kudirkos Naumies t i s ,1994 m.) . Iš ka i rės : rėžis . J u s t i n a s L ingys , ž u r n . 
Audronė Kosciuškienė, g a r s o rež. Ramojus Ski r sg i las . 

SIŪLO DARBA PASLAUGOS 

CNA and C OMPAMOVS 
We are looking for experienced care-
givers (minimum of 2 years with an 

agency in home health care) uilhng to 
work a.s Hve-ins oron vveekends. Part-
time and fuli-time positions available. 

Driver's license ana available car help-
ful. Mušt speak English and have uork 

authorization paper. 
Call 312-739-9144. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chcago, IL 60629 
Prekyba, instalavimas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
Jn[___ Landmark 
—***• properties m 

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

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Plauname, atnaujiname 
DEKUS 

aparatūros pagalba. Lakuojame. 
TeL 708-415-1343. 

Qzntui>£ 
21. 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VoieeYfci: 77344547820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail : 
d . i .mayer@»orldnet .a t t .ne t 

D A N A Š Č E R B A I T Ė M A T E * 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės į 
DANLTĘ MAYER Profesionaliai n 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

S T A T E F A R M 
I N S U R A N C E 

A U T O M O B I L I O . 
N A M Ų , S V E I K A T O S IR 
GYVYBĖS D R A U D I M A S 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th St.. 

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

PARDUODA 

; Parduodamas butas Včiame aukšte. 2 ; 
;micg-. 2 vonios, skalbykla, medinio parketo; 
I grindys, stoglangis. įėjimas Į balkoną iš vir-I 
• tuvės. vienos mašinos garažas, mašinoms " 
• statymo aikštelė. Chicago Ridge miestelyje • 
• (Ridgeland ir 106 gatvė) Tel. darbo 630- • 
• 243-8000: namu vak. 708-229-1828. • 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $600 - $640: 

2 mieg. — $680 - S720. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Prie Kedzie Ave . i r 6 6 S t . i šnuo
m o j a m a s 1 mieg.. 3 kambarių 

butas su ši ldymu ir oro vėsintuvu. 
Kaina $420. Te l . 708-425-7160; 

708-275-2070 (mob.). 

I Š N U O M O J A M A S 
4 kambar ių b u t a s M a r ą u e t t e 

P a r k e 
naujesn iame n a m e . $550. 

Apši ldymas į t r a u k t a s j ka iną . 
Te l . 773-737-0835 

VACATION IN 
KENNEBUNK. MAINE! 

F r a n c i s c a n G u e s t H o u s e 
Ncar Monasterv. Beach & Shops 

C a l l : 207-967-4865 
www.franciscan2uesthouse.com 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIUSKITE PER 

ATLANTIC 
btpressCorp. 

V ' Y K A ( ; . \ I I M Y B I 
" " U / S I S A K V I I K O N ! I . I N ! R ! 

LIETUVA. LATVIJA. ESTIJA. >;KR^!NA. BALTARUSUA 
I Š S I U N Č I A M U K R i K V l U N A S A V A I VU. 
P R I S L A ' I O M E G A V Ė J U I I U S1A1Į RANKAS. 

1-800-775-SEND 
M u š u a t s t o v a i : 
B r n v o C b t t c c :<n<! d c l i 

2AN M a i n s » r . L E M O N f . IL. <so4.v,>. n-l:(S.3<>-257-.3.3(X) 
K/vrY7sJA c o r p 

,235LsL£2MXŠES5 Rogd PAl AT l> r t i 60P67. TRsl:y«7-77fe-77e6 
27l<> W 7 1 s t S t ! t UU A< .< ). U 6 0 6 2 9 . T o l : 77.3-434-7>> I «> 
SNO! ''H TU Av< ttftTlMit VI f \ V H 6 0 4 5 5 , lfcl: '7O&-S99-960O 

http://www.franciscan2uesthouse.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. *nfertax, ITAR-TASS, BNS 

imtų agemorų pranešimais) 

E U R O P A 

DUBLIN. 
Penktadienį airiai dalyvau

ja referendume dėl pilietybės, 
kuriam rengiantis kilo aštrios 
diskusijos apie rasę, akivaiz
džiai parodžiusios, kaip valsty
bė pasikeitė nuo tų dienų, kai 
kone visi jos gyventojai buvo gi
mę Airijoje ir baltaodžiai. Refe
rendumą dėl šios opios proble
mos vyriausybė nusprendė su
rengti norėdama užlopyti, pa
sak jos, konstitucijos spragą, 
kuri i škar t suteikia pilietybę 
visiems Airijos teritorijoje gi
musiems vaikams. Ari ja — vie
nintelė Europos Sąjungos (ES) 
valstybė, kurioje gyvuoja tokia 
teisine praktika. Vyriausybė tei
gia, kad ne ES valstybių pilie
čiai naudojasi šia įs tatymų 
spraga ir atvyksta į Ariją gim
dyti, o tapę Arijos piliečio tė
vais, gali gauti leidimą nuolat 
gyventi valstybėje. Penktadienį 
pasakę „taip", žmonės atvertų 
pa r l amen tu i galimybę taisyti 
konstituciją. Tokie ketinimai 
papiktino žmogaus teisių gyni
mo aktyvistus, kai kuriuos reli
ginius vadovus, Valstybinę pa
bėgėlių tarybą ir dar kelias ma
žesnes politines partijas. Jie va
dina pasiūlymą niekšišku ir pa
remtu juokingais arba nevisa-
pusiškais įrodymais. Įtakinga 
Arijoje Katalikų Bažnyčia iš

reiškė susirūpinimą dėl referen
dumo, tačiau susilaikė nuo pa
tarimų rinkėjams, kaip derėtų 
balsuoti. 

STOKHOLMAS. 
Vyriškis, kuris prisipažino 

nužudęs Švedijos užsienio rei
kalų ministrę Ann Lindh, grei
čiausiai bus gydomas psichiatri
jos ligoninėje ir neturės atlikti 
įkalinimo iki gyvos galvos baus
mės, nes psichiatrai nus ta tė , jog 
jis serga psichikos liga. Vals
tybinė sveikatos komisija tre
čiadienį sakė, kad 25 metų Mi-
jailo Mijailovič buvo psichiškai 
nesveikas, kai praėjusių metų 
rugsėjį vienoje iš Stokholmo 
parduotuvių nudūrė A Lindh. 
Si komisijos išvada prieštarauja 
ankstesnėms psichiatrinio tyri
mo išvadoms, kad M. Mijailovič 
suvokė savo veiksmus. Teismai 
retai neatsižvelgia į Valstybinės 
sveikatos komisijos nuomonę. 
Apeliacinio teismo teisėjas Kari 
Bergkvist, kuris teisėju dirba 
jau daugiau nei 30 metų, sakė: 
„Per visą savo darbo praktiką 
aš nė karto nesu priėmęs spren
dimo, kuris prieštarautų žinovų 
siūlymams." M. Mijailovič nie
kada nekalbėjo apie žmogžudys
tės motyvus, tačiau tvirtino, 
kad tai neturi nieko bendra su 
politika. Žudikas sakė buvęs iš
vargintas nemigos ir apsvaigęs 
nuo antidepresantų, kai išgirdo 
balsus, kurie jam liepė pulti 

A. Lindh. Jei Apeliacinis teis
mas sutiks su sveikatos komisi
jos išvadomis, A. Lindh žudikas 
bus paguldytas į psichiatrijos li
goninę, kur bus gydomas, kol 
nebekels grėsmės visuomenei. 

J A V 

SAVANNAH, GA 
Atsižvelgdami į vis didėjan

čią besivystančių valstybių 
reikšmę turtingųjų Didžiojo aš
tuoneto (G-8) narių vadovai tre
čiadienį svarstė įvairias mintis 
dėl nuolatinių derybų su tokio
mis valstybėmis kaip Kinija ir I 
Indija. Kanados premjeras Paul \ 
Martin sakė iškėlęs mintį, kad i 
būtų galima rengti ir „didžiojo 
dvidešimtuko", kurį sudarytų 
Aštuonetui priklausančios ir ki
tos svarbios valstybės, viršūnių 
susitikimus. Italijos premjeras 
Silvio Berlusconi sakė, kad G-8 
vadovai galvoja apie galimybę 
Kiniją ir Indiją pakviesti į patį j 
„aštuonetą". Tuo tarpu Rusijos ! 
dalyvavimas šiuose pasitari
muose kai kam vis dar kelia 
abejonių. „Rusija yra labai di- j 
dėlė valstybė ir visada tokia 
bus, bet Nyderlandų BVP dalis I 
vienam gyventojui yra tr is kar
tus didesnė, Kinijos kar inės ! 
struktūros svarbesnės, o Indijos i 
gyventojų skaičius — didesnis", 
redakcijos skiltyje rašė „The j 
"VVashington Post". 

Baigta žymėti Lietuvos ir Baltarusijos siena 
Vi ln ius , birželio 10 d. 

(BNS) — Užsienio reikalų mi
nistro Antano Valionio nuomo
ne, tiksliai sužymėta Lietuvos 
valstybės siena užtikrins arti
mesnį bendradarbiavimą, ska
tins saugų asmenų ir kapitalo 
judėjimą ta rp valstybių bei pa
didins jų tarpusavio pasitikė
jimą ir pagarbą. 

Tai ministras sakė ketvirta
dienį pris tatydamas Lietuvoje 
dirbantiems Europos Sąjungos 
ambasadoriams Lietuvos ir Bal
tarusijos valstybės sienos Rai
gardo ruožą, kur visiškai už
baigtas jos žymėjimas. 

Ketvirtadienį Lietuvos ir 
Baltarusijos atstovai pasirašė 
protokolą, įteisinantį pirmąją 
visiškai pagal keliamus reikala
vimus sutvarkytą abiejų valsty
bių valstybės sienos atkarpą. 

Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) praneš imu. 
19.3 km ruožas driekiasi Drus
kininkų savivaldybės ribose, 
nuo Raigardo iki Latežerio. Šia
me ruože stovi 55 Lietuvos vals
tybės sieną žymintys ženklai. 

Lietuvos ir Baltarusijos sie
nos žymėjimo darbai prasidėjo 
1997 metais. Visa valstybės sie
nos linija, kurią sudaro beveik 

660 kilometrų, buvo padalinta į 
dvi apytikriai lygias atkarpas. 

Vieną jų — nuo Lenkijos 
sienos iki taško, esančio šiau
riau Dieveniškių iškyšulio — 
žymėjo Lietuva, kitą — iki Lat
vijos sienos — Baltarusija. 

Lietuvos pusėje yra paženk
linti visi 653 kilometrai valsty
bės sienos, įrengiant 5 metrą 
pločio pasienio juostą, pastatyti 
1.845 pasienio ženklai . 

Šiuo metu VSAT sprendžia, 
kur papildomai statyti apsaugi
nes tvoras, kurios bus jungia
mos su vaizdo stebėjimo įranga 
ir judesio davikliais. 

Dingo Kalvarijos liberaldemokratų pirmininkas 
Vi ln ius , birželio 10 d. 

(BNS) — Kalvarijos policijos pa
reigūnai teigia neatmetantys ti
kimybės, kad nuo trečiadienio 
vakaro be žinios dingęs Liberal
demokratų partijos Kalvarijos 
skyriaus pirmininkas Algirdas 
Geležius gali būti pagrobtas. 

Kaip sakė Kalvarijos polici
jos komisariato viršininkas Ro
mualdas Kubilius, komisariatas 
dėl neteisėto laisvės atėmimo 
pradėjo ikiteisminį tyrimą. 

Pasak komisaro, netoli Kal
varijos esančio Jurgežerių ežero 
pakrantėje, kur buvo aptiktas 
atrakintas A. Geležiaus auto
mobilis „Mazda 626" ir jo meš
kerė, rasta ir grumtynių žymių. 
Pakrantė buvo ištrypta, o ant 
automobilio kėbulo ras ta pa
našių į kraujo dėmių. 

Manyta, kad vyriškis galėjo 
nuskęsti arba buvo nuskandin
tas , tačiau visą dieną ežero pa
krantės vandenis žvalgę narai 

nieko nerado. 
Apie vyro dingimą ketvirta

dienį ryte policijai pranešė A. 
Geležiaus žmona. Moteris teigė, 
kad trečiadienį vakare jos vyras 
išvažiavo į žvejybą ir dingo. 
Dingusiojo žmona pareigūnams 
sakė, kad šeima nebuvo sulau
kusi jokių grasinimų. 

29-rių metų A. Geležius yra 
ir Kalvarijos savivaldybės tary
bos narys. Policijos žiniomis, jis 
verčiasi prekyba automobiliais. 

Teismas nubaudė buvusį prezidentą 
Vi ln ius , birželio 10 d. 

(BNS) — Vilniaus apygardos 
teismas ketvirtadienį nubaudė 
nušalintą nuo prezidento parei
gų Rolandą Paksą. kuris ne
atvyko į bylos dėl ..Mažeikių 
naftos" privatizavimo aplinky
bių nagrinėjimą. 

R. Paksui teismas skyrė 5 
minimalaus gyvenimo lygių dy
džio — 625 litų — baudą. R. 

Paksas buvo kviečiamas į posė
dį liudytoju. 

Šaukimą į teismą pasirašė 
buvusio prezidento žmona, todėl 
laikoma, kad šaukimas įteiktas. 
Teismas nusprendė, kad liudy
tojas tinkamai neinformavo 
teismo apie savo neatvykimą ir 
už tai skyrė baudą. 

Tuo tarpu Generalinė pro
kuratūra R. Paksui siūlė skirti 

30 minimalaus gyvenimo lygių 
dydžio — 3.750 litų baudą. 

Beje, 48-ąjį gimtadienį ket
virtadienį švenčiantis R. Paksas 
nepasirodė ir Vilniaus miesto 3-
ojo apylinkės teismo posėdyje, 
kur taip pat turėjo būti apklaus
tas liudytoju bendražygio Gin
taro Šurkaus byloje dėl tuometi
nio Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko apšmeižimo. 

Švietimo ir mokslo ministro {sakymas supriešino studentus 
Viln ius , birželio 10 d. 

(BNS) — Švietimo ir mokslo mi
nis t ro A g i r d o Monkevičiaus 
įsakymas dėl naujos studentų 
pažymėjimų išdavimo tvarkos 
supriešino dvi didžiausias Lie
tuvoje studentų organizacijas. 

Lietuvos studentų atstovy
bių sąjunga (LSAS) ketvirtadie
nį išplatino pareiškimą, kad dėl 
įsigaliojusio A. Monkevičiaus 
įsakymo daugiau nei 170.000 
Lietuvos aukštųjų mokyklų stu
dentų neteko Lietuvos studento 
pažymėjimo (LSPK Įsakymą 
„Dėl Lietuvos aukštųjų mokyk
lų s tudentų pažymėjimų išdavi
mo tvarkos patvirt inimo" A. 
Monkevičius pasirašė birželio 1 
dieną. 

Švietimo ir mokslo ministe

rijos (ŠMM) atstovai tokius stu
dentų teiginius paneigė. 

„Visi pažymėjimai galioja ir 
galios iki 2005 mokslo metų pa
baigos. Jokių tragedijų ir jokių 
nuostolių neturėtų būti", sakė 
ŠMM sekretorius Saul ius Ven
gris. 

Pasak jo. naujuosius stu
dentų pažymėjimus gaus pirmo
jo kurso studentai, o kitų kursų 
studentai galės pasikeisti pa
žymėjimus per a te inančius 
mokslo metus. 

S. Vengris pripažino, kad 
ministro įsakymas ..Del Lietu
vos aukštųjų mokyklų studentų 
pažymėjimų išdavimo tvarkos 
patvirtinimo" buvo paruoštas 
„nežinant kai kurių dalykų". 
Šiuo metu ruošiami įsakymo 

pakeitimai. 
įsakyme numatyta rengti 

viešuosius konkursus pažymėji
mo išdavimui organizuoti. Iki 
šiol studentų pažymėjimus iš
duodavo dvi studentų organiza
cijos — Lietuvos studentų są
junga (LSS) ir LSAS. 

Atsiradusi konkurencinė 
kova supriešino abi studentų or
ganizacijas — LSS vertinimu, 
LSAS kaltinimai A. Monkevi
čiui dėl birželio 1-osios įsakymo 
— „tik negražūs žaidimai prieš 
konkursą dėl studento pažymė
jimo teisės suteikimo". 

„Vieną iš pusių ši kova gąs
dino, nes laimes tik vienas, o ki
tiems dings ir garbė, ir pinigai", 
tarp studentų atsiradusią įtam
pą apibūdino S. Vengris. 

Nutylėtoji gėda — grėsmė 
nacionaliniam saugumui 

DRAUGAS, 2004 m. birželio 11d . penk tad ien i s 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Laikinoji Seimo komisija, 
tyrusi „Mažeikių naftos" priva
tizavimo eigą, paskelbtose išva
dose teigia, kad „bendrovė nebuvo 
privatizuota, o tiesiog atiduota 
„VViliams International", kad 
„sandoris buvo neapgalvotas, 
nepasvertas ir nenaudingas 
Lietuvai". Premjeras A. Bra
zauskas kur kas griežtesnis — 
sandorį pavadina „gėdingiausią 
sutartimi". Seimo valdančiosios 
daugumos teisinis spektaklis 
sinchronizuotas su rinkimų kam
panija, begėdiškai manipuliuo
jant faktais ir nepaisant eko
nomikos logikos. Ar t inka tokiu 
būdu remti socialdemokratų 
kandidatą į prezidentus? 

Tačiau kodėl nutylima tik
roji šios istorijos gėda? O jos 
šaknys gilios. Kremliaus planas 
sutrypti gležną Lietuvos nepri
klausomybę nebuvo išradingas. 
„Gintarinės ledi" vyriausybė 
1991 m. sausio 7 d. pakelia maisto 
produktų kainas. Trys tūks
tančiai jedinstvenininkų su gru
pe įsimaišiusių ginkluotų Omo-
no smogikų mėgina suvaidinti 
„pasipiktinusios liaudies sukili
mą" ir šturmuoja Parlamento 
rūmus. Juos nušluoja pašaukti 
pagalbon vilniečiai patr iotai . 
Rusakalbis „nacionalinio gelbė
jimo komiteto" ruporas jau nieko 
apgauti negali. Žlunga ir kruvina
sis smogikų šturmas sausio 13-ąją 

LKP CK sausio 17 d. pa
skelbia savo svarbiausią užda
vinį: „Pagrindine ideologinio 
darbo kryptimi laikyti Lietuvoje 
vykstančių politinių įvykių 
ištakų ir esmės respublikos 
gyventojams aiškinimų, respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
su V. Landsbergiu priešakyje, 
kaip svarbiausio 1991 m. sausio 
13 dienos tragiškų įvykių 
kaltininko, antiliaudinės poli
tikos demaskavimą". 

Nepriklausomai nuo LKP 
fasadinių iškabų keitimo šis 
uždavinys liko nepakitęs iki 
mūsų dienų — už viską, kas 
„bloga Lietuvoje" kaltinamas prof. 
V. Landsbergis ir konservatoriai. 

Peikiamas sandoris iš tiesų 
buvo naudingas Lietuvai ir poli

tiškai aiškiai orientuotas į Va
karus. Tai patvirtino preziden
tas V. Adamkus, o Seimo narys 
A. Stasiškis vaizdžiai paaiški
no: „Už VVilliams' stovi Vašing
tonas, o už 'Lukoil' — Maskva". 

Seimas 2002 m. gegužes 28 
d. patvirtino „Nacionalinio 
saugumo strategiją". Šiame 
teisės akte rašoma: „Vyriausybė 
privalo užtikrinti alternatyvius, 
nuo monopolinio tiekėjo neprik
lausomus kuro ir žaliavų įsigiji
mo šaltinius. Aprūpinimas ener
getiniais ištekliais negali būti 
perduotas šalių, iš kurių šie 
ištekliai tiekiami, subjektų kon
trolei. (...) Pernelyg didelė 
Lietuvos Respublikos priklau
somybė nuo vienos šalies strate
ginių žaliavų bei energijos tieki
mo ar užsienio kapitalo, atsto
vaujančio ekonomikai, kur 
laisvoji rinka neužtikrinta ar 
nestabili, koncentracija kuria
me nors ar keliuose ekono
mikos sektoriuose, strategiškai 
svarbiuose nacionaliniam sau
gumui, yra potencialus pavojus 
ne tik ekonominei gerovei, bet ir 
šalies saugumui". 

Po „Williams" pasitraukimo 
iš Lietuvos, Vyriausybės spren
dimu „Mažeikių nafta" patenka 
Rusijos bendrovei „Jukos". Vi
siškai nepaisoma esminių na
cionalinio saugumo strategijos 
nuostatų. Tokiu būdu, Lietuva, 
gaudama 90 proc. pirminės 
energijos (energijos šaltinių ir 
žaliavos) iš vienintelio tiekėjo, 
tampa pavojingai priklausoma 
nuo Rusijos, kuri savo imperi
nių tikslų ir slėpti nemėgina. 

Ar toks sprendimas nėra 
gėdingas? Šalies piliečių ren
kamoji, lygiai taip pat skiriamo
ji valdžia, rūpinasi arba turėtų 
rūpintis svarbiausiu valstybės 
vidaus ir užsienio politikos tiks
lu — stiprinti nacionalinį sau
gumą ir šis tikslas neturėtų 
būti nei ginčijamas, nei keičia
mas. Kaip atsilieps Lietuvai 
„Jukos" bankrotas? Ar ir šiuo 
kartu bus imtasi teisminio 
persekiojimo dabartines Vy
riausybės premjero ir ministrų 
už iš tikrųjų gėdingą sprendi
mą? Pavojus nacionaliniam 
saugumui akivaizdus. 

ĮTEIKTI „LIETUVOS GARBĖS" 
APDOVANOJIMAI 

Garbingi ir garsūs Lietuvos 
žmonės — politikai, sportinin
kai, menininkai, televizijos 
žvaigždės, verslininkai, mados 
ir žiniasklaidos atstovai — pa
gerbė TV3 Žinių projekto 
„Lietuvos garbė" herojus — 
papras tus Lietuvos žmones, 
savo gražiais darbais, drąsiais 
poelgiais labiausiai prisidėju
sius prie kitų žmonių laimės, 
svajonių išsipildymo ir džiaugs
mo. 

Šešiose keletą mėnesių vy
kusio projekto nominacijose bu
vo apdovanota net dešimt 
„Lietuvos garbės" herojų. 

Metų drąsos vaiko titulą 
pelnė trys vaikai: Sandra 
Strazdauskaitė iš Kuršėnų, jau 
keletą metų kovojanti su ne
gailestinga liga ir nepraran
danti vilties pasveikti; Sandra 
Budrytė iš Lazdijų, iš gaisro 
išgelbėjusi šešis savo broliukus 
ir sesutes; Renatas Jankauskas 
iš Ruklos, Jonavos rajono, pa
aukojęs gyvybę už bendra
klasės gyvenimą. 

Metų pareigos apdovano
jimą pelnė ugniagesiai gelbėto
jai: šilutiškiai Evaldas Bilevi-
čius ir Andrius Pavernikas, iš
gelbėję dvi skendusias Rusnės 
miestelio mokinukes. Metų at
sidavimo nominacijos laureate 
tapo Raminta Rakauskaitė iš 
Ukmergės, nuo 11 metų augi
nanti penkis broliukus ir se
sutes. Metų geradariais pa
skelbti Regina ir Jurgis Ratni-
kai iš Kelmės rajono, savo šei
moje priglaudę 15 netekusių 
tėvelių vaikučių. 

Metų kaimynu išrinkta Zi
ta Daukintienė iš Telšių rajono. 

rūpestingai slaugiusi vėžiu sir
gusią kaimynę, o po jos mirties 
priglaudusi dvi jos dukras. 

Metų žygdarbio autorius — 
Kęstutis Skučas iš Kauno. Jis 
yra Pasaulio neįgaliųjų plauki
mo vicečempionas, Europos 
neįgaliųjų plaukimo čempio
nas, pirmasis neįgalusis, Kau
no kūno kultūros akademijoje 
apsigynęs disertaciją ir tapęs 
pavyzdžiu bei viltimi to paties 
likimo žmonėms. 

Specialioje TV3 Žinių nomi
nacijoje apdovanotas Seimo 
narys Aloyzas Sakalas. 

Laureatams įteiktos spe
cialios „Lietuvos garbės" statu
lėlės, pagamintos iš juodojo 
marmuro, aukso ir sidabro. Visi 
projekto „Lietuvos garbė" nomi-
nantai apdovanoti specialiais 
projekto diplomais, Almos 
Adamkienės piniginėmis pre
mijomis, rėmėjų — „Biovela" ir 
„Topo centras" — dovanomis. 

Specialiai šiai įspūdingai ir 
iškilmingai apdovanojimų cere
monijai šventinius duetus ir 
pasirodymus rengė garsiausios 
Lietuvos populiariosios ir kla
sikinės muzikos žvaigždės. 

(Elta) 

A t A 
ONA LIŠKUNIENĖ 

TALLAT-KELPŠAITĖ 
Mirė 2004 m. birželio 8 d., sulaukusi 75 metų. 
Gyveno Čikagoje, Mt. Greenvvood apylinkėje. Gimė 

Laukuvoje, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: sūnūs Algis Liškūnas ir Vytautas Liš-

kūnas su žmona Suzanne. anūkai Melissa, Chris, Jon, 
Loren ir Emily; sesuo Mary Metzger, broliai Kazys Tallat-
Kelpša su žmona Dana, Kęstas Tallat-Kelpša su žmona 
Glenda ir Algis Tallat-Kelpša su žmona Milda bei jų 
šeimos. 

A.a. Ona bus pašarvota penktadienį, birželio 11d. nuo 
4 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 12 d. 9:30 v.r. 
Petkus-Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. Ona 
bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, 
kur 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Kviečiame visus artimuosius, gimines ir draugus da
lyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs Algis ir Vy tau t a s bei a r t i m i e j i 

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel 800-994-7600. 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
PETRAS RŪKAS 

Mirė 2004 m. birželio 4 d. Šv. Kryžiaus ligoninėje, su
laukęs 85 metų. Buvo gimęs Ignalinos apylinkėje, Ameri
koje išgyveno 53 metus. Lietuvoje paliko giminių, bet 
Amerikoje artimų neturėjo. Mirė nesudaręs testamento ar 
įgaliojimų. Laidoja Lietuvos dukterys. 

Draugo fondo garbės nariui 

A t A 
BRONIUI ANDRIUKAIČIUI 

iškeliavus į amžinybę, gilią užuojautą reiškiame 
žmonai DF garbės narei PETREI, dukrai ALDO
NAI, sūnums JONUI ir BRONIUI, jų šeimoms 
ir visiems artimiesiems. 

Draugo fondas 

Mielam 

A t A 
JONUI NAVICKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
DANGUOLEI, vaikams, visiems giminėms bei 
artimiesiems. 

Magdalena Ulenienė 
Saulė Kliorytė 

Rima ir Hoįvard Frederickson 
Vaiva ir Marco Boertje 
Jonas ir Birgit Ulenai 

Metų drąsaus vaiko titulą pelniusi Sandra Budryte (kairėje Lietuvos 
..Garbes apdovanojimų" iškilmėse Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
A.NP LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

tu** nu*« 

22 3 2 Wcst Ccrmak Road. Chitago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcpben M Oksas, FftMemt 

Patarnauja/n Cikegm ir Apylinkių Lietuviam*. Daugiau Kaip 9.5 Metus. 
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APYLINKĖSE 
XII Tautinių šokių šventė 

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ liute
ronų Tėviškės parapija, 6641-45 
South Troy St., Čikaga, šį šešta
dienį, birželio 12 d. 12 v.p.p., 
sodelyje prie Marąuette Parko, 
šalia bažnyčios, ruošia vaka
ronę tėvo dienai paminėti. Bus 
maistas, kurį ruoš parapijos 
vyrai ir gaivinantys gėrimai. 
Visi kviečiami dalyvauti. Atei
kite su šeimomis ir draugais. 
Tel. pasiteiravimui 773-471-
1599. 

SPECIAL LIBRARIES Association 
(nuo 2004 m. pavadintos vien 
SLA) profesinio žurnalo 
„Informatios Outlook" 2004 m. 
birželio mėn. numeryje r.pausdi-
namas Audronės Glosienės 
straipsnis apie Lietuvos spau
dos atgavimo šventę, pavadin
tas „Lithuania Marks lOOth 
Anniversary of Press Freedom". 
Autorė, Lietuvos bibliotekinin
kų sąjungos vicepirmininkė ir 
Vilniaus universiteto dėstytoja, 
vieno puslapio straipsnyje 
pateikia žinių apie Lietuvos 
gyventojus, valstybės ir knygų 
spausdinimo istoriją. 

48-OJI LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
savaitė, rengiama Lietuvių 
fronto bičiulių, šią vasarą bus 
Dainavoje rugpjūčio 22-29 d. 
Daugiau informacijos apie 
savaitės programą ir paskai
tininkus bus paskelbta vėliau. 

BIRŽELIO 13 D. 1 V.P.P. Jauni
mo centro kavinėje (5600 S. 
Claremont Av., Čikagoje) „Pa
žinčių klubas" kviečia į 
Antaninių šventę. Skambės 
linksma muzika, dainos, šokiai, 
loterija, veiks baras. Kviečiame 
visus, ne tik Antanus ir 
Antaninas, į šventę! 

SOUTHVVEST ORCANIZINC 
Project kviečia į renginį penkta
dienį, birželio 18 d., nuo 6 v.v. 
iki 9 v.v. Čia bus proga paben
drauti bei palaikyti ir paremti 
darbą, atliekamą šios organi
zacijos, kurioje aktyviai reiš
kiasi Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija. Bus įvairaus maisto, 
muzika, loterija. Vakaras vyks
ta St. Mary, Star of the Sea, 
6435 So. Kilbourn Ave. Daugiau 
informacijos tel. 773-471-8208. 

BIRŽELIO 27 D., SEKMADIENI, 
rengiama Pasaulio lietuvių cen
tro gegužinė. Ateikite pasilinks
minti, skaniai pavalgyti, pasi
klausyti smagios muzikos. 

PRADEDANT BIRŽEUO MĖNESIU 
Lemonto Socialinių reikalų 
skyrius bus atidarytas tik vieną 
dieną per savaitę - penktadie
niais. Liepos m. skyrius bus 
uždarytas. 

PAL. ARKIVYSKUPO JURGIO 
Matulaičio skulptūra bus 
pašventinta birželio 13 d., Šv. 
Antane bažnyčioje, Cicero, laike 
lietuviškų 9 v.r. šv. Mišių. 
Šventins naujai šiam Čikagos 
arkivyskupijos vikariatui pa
skirtas augziliaras vysk. Tho-
mas Paprocki. Skulptūrą sukū
rė dail. Ramojus Mozoliauskas. 
Visa Čikagos ir apylinkių lietu
vių visuomenė yra kviečiama 
dalyvauti pamaldose ir pašven
tinime. 

BIRŽELIO TREMTINIŲ minėji
mas vyks birželio 13 d., sekma
dienį Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje. 10:30 v.r. šv. Mišios 
ir programa parapijos salėje. 
Ruošia ALTo Čikagos skyrius. 

1S ARTI IR TOLI 

LR AMBASADA VAŠINGTONE 
2622 16 St, ,VW, Washingtor, D.C 

Td. 202-234-S860. ext. 119; 
fax: 202-328-0466; e-mail: jurgita€Htembassyus.org 

Artūras Paulauskas 

kas 

LAIKINASIS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

A. PAULAUSKAS DALYVAUS XII 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖJE ČIKAGOJE 

Laikinasis Lietuvos Respublikos 
prezidentas Artūras Paulauskas š.m. 
liepos 1-4 dienomis dalyvaus XII Lie
tuvių tautinių šokių šventėje 
Čikagoje, IL. 

Šokių šventės Amerikoje bei Ka
nadoje yra ruošiamos Amerikos ir Ka
nados lietuvių bendruomenių ir Tau
tinių šokių instituto vardu. 1957 m. 
buvo surengta pirmoji šokių šventė 

ketveri metai įvairiuose Amerikos ir Čikagoje. Jos vyksta 
Kanados miestuose. 

Šiais metais ruošiamas ypatingai iškilmingas šokių šventės 
atidarymas Čikagos centre Daley Plaza, trečiadienį, birželio 30 d. 
Atidarymo metu bus iškilmingai pakelta LR vėliava, gros liaudies 
kapelos, vyks mugė. Šventės organizatoriai atidaryti šokių šventę 
pakvietė Lietuvos ambasadorių )AV Vygaudą Ušacką, Čikagos 
miesto merą Richard M. Daley, bei Lietuvos krepšininką, žaidusį 
NBA, Šarūną Marčiulionį. 

Detalesnė informacija: 
Kęstutis Vaškelevičius 
Press and Public Affairs 
Tel. 2020-234-5860 #121 
kv@tlembassyus.org 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

• Amer ikos l ie tuvių radi 
j a s , vad Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 

i per WCEV 14.50 AM. Tel. 
1773-847-4903, adresas 4459 
! S. Francisco, Chkago, EL 60632. 

DĖMESIO! DEMESIOfNeseniai 
atvykote, ieškote darbo ar 

buto, tačiau skelbtis laikrašty
je brangiai kainuoja? Ne 

bėda. DRAUGAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tel. 775-
585 9500 ar užsukti j DRAUCO 
administracija adresu 4545 W 

63 St., Chicago. H 60629. 

^ A M i m e n j 
""r-.. p**IfOitt.--'" į 

*- v -* \ 

Šokių šventėje dalyvaus trys grupės 
iš Cleveland 

Cleveland, vienas iš di
desnių Amerikos miestų, 
pasižymi pasaulyje žino

mu simfoniniu orkestru, turtin
gais meno ir istorijos muziejais, 
garsia medicinos klinika, ir 
įtakingais universitetais. Lie
tuviai Clevelande įsikūrė prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą. Nors jų 
skaičius visuomet buvo mažes
nis negu, pavyzdžiui, Čikagos, 
Clevelando lietuviai stipriai 
puoselėjo lietuvių kultūrą 
Amerikoje, įsteigdami įvairius 
šokių ir dainos vienetus. Žino
miausi buvo „Čiurlionio'' ir 
„Grandinėlės" ansambliai. Jų 
pasirodymai, pažymėtini origi
nalumu, profesionaliu bei 
meistrišku programos išpildy
mu, nei karto neapvylė žiūrovų. 

Turint tokią ilgą turiningą 
istoriją šokio ir muzikos srityje 
ateinančioje šokių šventėje iš 
Clevelando dalyvaus net trys 
šokių grupės: „Grandinėlė", „Šv. 
Kazimiero lituanistinė mokyk
la" ir „Švyturys". 

Lietuvių sceninių liaudies 
šokių ansamblis, „Grandinėlė", 
buvo įsteigtas Liudo Sagio 1953 
metais. Jam talkino Aleksandra 
Sagienė, o šokėjai buvo vietiniai 

lietuviai studentai, kurie savo 
laisvalaikį skyrė šokiui. Visi, 
vadovai ir šokėjai, dirbo be atly
ginimo. Su įvairiais spektak
liais „Grandinėlė" aplankė daug 
didžiųjų JAV ir Kanados miestų 
ir gastroliavo Pietų Amerikoje, 
Europoje ir Australijoje. Daly
vavo audiencijoje su popiežium 
Paulium VI ir popiežium Jonu 
Paulium II. 1990 m. išsipildė 
Liudo Sagio svajonė, kai su 
ansambliu dalyvavo Lietuvos ir 
šokių dainų šventėje. „Gran
dinėlė" jau penkiasdešimt metų 
gyvuoja ir dalyvaus ateinančioj 
šventėje. Šoks studentų grupė 
vadovaujama Eglės Laniaus-
kienės i r veteranų grupė, kuriai 
vadovauja Rasa Valaitienė. 

„Grandinėlės" paruošiamoji 
dirva tai yra jaunesniųjų grupės 
„Šv. Kazimiero l i tuanist ines 
mokyklos" ir „Švyturio" moki
niai. Galima džiaugtis, kad „Šv. 
Kazimiero mokyklos" ansamblis 
gan didelis, virš penkiasdešimt 
mokinių nuo 5 iki 14 metų 
amžiaus. J am vadovauja Aušri
nė Širvinskienė ir Audronė 
Majorovienė, ta lkininkaujant 
Mildai Chmieliauskaitei. 

„Švyturys" — tai mokslo, 

kultūros ir lituanistinio ugdymo 
tęsinys. „Švyturio" vardo kursai 
gimnazistams, veikiantys prie 
„Šv. Kazimiero l i tuanistinės 
mokyklos", buvo pradėti 1994 
m. Ritos Kliorienės ir Eglės 
Laniauskienės iniciatyva. Šiuo 
me tu dvidešimt moksleivių, 
lankančių šiuos kursus ruošiasi 
ateinančiai šventei ir yra nese
niai pasirodę tautybių festivaly
je, kur is vyko Clevelando miesto 
Allen Theatre. Vyriausia grupės 
vadovė yra Aušrinė Širvin
skienė , ja i ta lkina Živilė 
Vaitkienė, Venta Civinskaitė ir 
Ričardas Širvinskas. 

„Grandinėlės", „Šv. Kazi
miero mokyklos" ir „Švyturio" 
šokėjus bus galima pamatyti 
ateinančioj XII Lietuvių tau
tinių šokių šventėje, kuri įvyks 
2004 m. liepos 3 d., 2 vai. p.p., 
Allstate Arena, Čikagos prie
miestyje Rosemont. Pasimatysi
me! 

Daugiau informacijos gali
ma rast i tinklalapyje 

(www.javib.org/ssvente04). 

Šven tės r e n g i m o 
k o m i t e t a s 

Nemokami vasaros renginiai Čikagoje 

Chicago Blues Festival - birželio 10-13 
d ienomis . 

Taste of Chicago - birželio 25-liepos 4 
d ienomis . 

Chicago Country Music Festival - birželio 
26-27 dienomis. 

Chicago Outdoor Film Festival - birželio 13 
- rugpjūčio 24 dienomis. 

Chicago Venetian Night - liepos 31 d. 

Chicago Air& VVater Schow - rugpjūčio 
21-22 dienomis. 

Viva! Chicago Latin Music Festival - rug
pjūčio 28-29 dienomis. 

Daugiau informacijos te lefonu 
312-744-3370. 
www. cityofchicago. org/specialevents 

KINO FILMAI PRIE EŽERO 

Šią vasarą daug kino filmų bus rodomi po 
atviru dangumi prie ežero. Vėsus ežero oras 
atgaivins po dienos karščių ir suteiks daug ma
lonių pojūčių. Kino filmai rodomi nemokamai . 

„Harry Potter and the Sorcerer's Stone" -
birželio 16 d. Museum of Science&Industry, 57th St.&Lake Shore Dr. 

„Shrek" liepos 23 d., Dearborn Park, 865 S. 
Park Ter. 

„Sh rek" - l iepos - 28 d., Museum of 
Science&Industry, 57th St.&Lake Shore Dr. 

, ,Radio" - rugpjūčio 6 d., Clarendon Park 
C o m m u n i t y Center, 4501 N. Clarendon Ave. 

„Forest G u m p " - rugpjūčio 20 d., Loyola 
Park, 1230 W. Greenleaf Ave. 

Grant Park Film Festival - liepos 13-rug-
pjūčio 24 d. (kiekvieną an t r ad ien io vakarą), 100 
S. Lake Shore Dr. 

„His Giri Friday" - liepos 13 d. 
„The Birds" - l iepos 20 d. 
„Mr. Smith Goes to VVashington" - liepos 27 

d 
„Guess VVho's Corn ing to Dinner" - rugpjūčio 

3 d. 
. Jnvasion of the Body Snatchers" - rugpjūčio 

10 d. 
„Roman Hol iday" - rugpjūčio 17 d. 
„Guys and Dolls" - rugpjūčio 24 d. 

Clevelando „Grandinėlė". 

Lemonto apylinkėje 

LEMONTO APYLINKĖS LB 
SOCIALINIO SK. PASIKEITIMAS 

Lemonto apylinkės LB socia
linio skyriaus vedėjas ir šio 

skyriaus įkūrėjas, Gediminas 
Kazėnas, nutarė pasitraukti iš 
šių pareigų. Jis nori daugiau 
praleisti laiko Lietuvoje, pail
sėti, pavažinėti. 

Gediminas Kazėnas sociali
nio skyriaus veiklą išplėtė ir 
puikiai jai vadovavo. Jis ruošė 
įvairias išvykas į istorines vie
tas, kiekvieną penktadienį buvo 
ruošiamos kultūrinės popietės, 
kurių metu buvo rodomi Lie
tuvos įvairių miestelių ir apy
linkių filmai, organizavo išvy
kas į įvairius spektaklius, orga
nizavo kelionę į Kanadoje vyku
sią dainų šventę, kiekvieną ru
denį pasirūpino, kad Lemonto 
apylinkės LB nariai galėtų 
pasiskiepinti nuo gripo, socia
linio sk. dėka į didesnius mūsų 
renginius buvo pasirūpinta au
tobusais. J socialinį skyrių žmo
nės kreipiasi dėl vizų pratęsi
mų, dokumentų notarizavimų ir 
vertimų, bei kitais įvairiais 
reikalais. Socialinis skyrius yra 
padalinys Lemonto apylinkės 
LB valdybos, tad ir jis finan
siškai remiamas jos. Taip pat 
socialinis skyrius gauna finan
sinę paramą iš LF. Socialinis 
sk. nuomoja patalpas iš Le
monto PLC. Be vedėjo dar sky
riuje dirba sekretorė Lilija Kiz-
laitienė ir šis skyrius dirba ant
radieniais ir penktadieniais. Už 
visas skyriaus atliekamas pas
laugas nėra nustatyto mokes

čio, o tik auka socialiniam 
skyriui. 

Lemonto apylinkės socia
linio skyriaus vadovavimą perė
mė visiems gerai žinomas visuo
menininkas Romualdas Kronas. 
Iš profesijos inžinierius, ėjęs ir 
einantis įvairias pareigas lietu
viškoje veikloje. Kelias kadenci
jas R. Kronas buvo LB Lemonto 
apylinkės pirmininkas, LB Vi
durio Vakarų apygardos pir
mininkas, Lietuvių kultūrinės 
draugijos „Aušra" tarybos 
narys, PLC administratorius, 
PLC tarybos narys, LF revizijos 
komisijos narys, „Pasaulio lie
tuvio" administracijos padėjė
jas. Tiek jis, tiek ir jo žmona 
Baniūtė Kronienė yra gerai 
žinomi lietuviškoje visuomenė
je, kurioje abu labai aktyviai 
reiškiasi. Tad neabejotina, kad 
Lemonto socialinio skyriaus 
veikla nesužlugs, o ir toliau plė
tosis, nes pereina į patyrusio, 
energingo visuomenininko rankas. 

Lemonto apylinkės LB val
dyba reiškia padėką Gediminui 
Kazėnui už ilgus, paaukotus 
metus socialinio skyriaus dar
bui, už jo nuoširdų bendravimą 
su visa valdyba, už jo meniškai 
paruoštus plakatus dėl kiek
vieno valdybos renginio ir ak
tyvų dalyvavimą LB veikloje. 
Linkime jam gero poilsio, geros 
sveikatos ir ilgų metų. 

L e m o n t o apyl inkės LB 
va ldyba 

,Draugo" knygynėlyje 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

THE LITHUANIAN WO«LO-WIO£ DAILY 

Vii S. Vaitas, Sr. and Alfonsas Tamulynas 

600-YEARS HISTORY OF A SEMOGITIAN 
NOBILE FAMILY 

Vilniaus universiteto lei
dyklos spaustuvė 2004 m. iš
spausdino istorine knygą 
,,600-years History of a 
Semogitian Nobile Family". 

Knygoje pasakojama apie 
vietovę Lietuvoje, vadinamą 
Semogitia bei jos gyventojus. 
Knygoje naudojami vietovių 
žemėlapiai, istoriniai doku
mentai, nuotraukos. 

Kaina 24 dol. Norintieji įsi
gyti šią ar kitas knygas, skam
binkite į „Draugo" knygynėlį, 
tel. 773-585-9500. 

mailto:kv@tlembassyus.org
http://www.javib.org/ssvente04



