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Šaunus koncertas St. 
Petersburg, FL. 
Šventėme Jurgines. 
Kino savaitgalis su rež. 
V. V. Landsbergiu. 

2psl. 

Nauji religiniai 
reiškiniai. Lietuvos 
dangų gali aptemdyti 
šlubuojanti ekonomika. 
Susitikimas su atstovu 
Henry Hyde. 

3 psl. 

Žinios iš Vasario 16-os 
gimnazijos. Parkų 
pavadinimai atspindi 
visuomenės pokyčius. 

4 psl. 

Ne visiems pavyksta 
papasakoti anekdotą. 

5 psl. 

42-asis Lietuvių fondo 
metinis narių 
suvažiavimas. Korp! 
Neo-Lithuania 
dalyvaus Maldos ir 
atminimo iškilmėse. 

6 psl. 

JAV vadovas: karo pabaiga Baltijos šalims atnešė okupaciją 

as 
* Treč i ad i en į s u ž a i s t o s 

p a s k u t i n ė s N a c i o n a l i n ė s 
fu tbo lo k l u b ų a s o c i a c i j o s 
OTFKA) Lietuvos A lygos pir
menybių VII rato rungtynės. 
Vilniaus „Žalgirio" (7 tšk.) bei 
Šiaulių „Šiaulių" (5 tšk.) vie-
nuolikės susitikimas baigėsi be 
įvarčių 0:0. Čempionate pir
mauja pergalingai žaidžiantis 
Panevėžio „Ekranas" (21 tšk.). 
antrąją vietą užima Kauno 
FBK „Kaunas" (15 tšk.), tre
čiąją — Vilniaus „Vėtra" (13 
taškų). 

* Po dviejų s a v a i č i ų per
t r a u k o s T a r p t a u t i n ė s leng
vos ios a t l e t i kos f ede rac i jų 
asociaci jos (IAAF) paskelbto
je naujoje planetos sportininkų 
klasifikacijoje tarp vyrų dukart 
olimpinis bei pasaulio čempio
nas disko metikas Virgilijus 
Alekna lieka ketvirtas. Lietu
vos lengvaatletis ketvirtąją vie
tą dalijasi su Švedijos trišuo-
lininku Christin Olsson. 

* Šeš io l ik t ą p e r g a l ę 
P r a n c ū z i j o s vyrų k r e p š i n i o 
pirmenybių XXXII rato 
rungtynėse iškovojo ir į devin
tą vietą pakilo Dainiaus Ado
maičio „Maritime" komanda. 
Antradieni „Maritime" krepši
ninkai namuose 94:78 nugalėjo 
„ESPE" komandą ir užsitikrino 
vietą atkrintamosiose varžybo
se. 

Naujausios 
žinios 

* JAV ragina dorai įver
tinti praeitį, investuoti į gerų 
santykių su Rusija perspekty
vą. 

* P r e m j e r a s n e i g i a kal
bas apie koal ic i jos , socialde
mokratų partijos skilimą bei jo 
atsistatydinimą. 

* Lie tuvai re ikia dvasi
n ė s revoliuci jos, s a k o prezi 
d e n t a s . 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.666 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Vilnius, gegužės 4 d. 
(BNS/„Draugo" info.) — Antrojo 
pasaulinio karo pabaiga atnešė 
Vakarų Europai išlaisvinimą, 
tuo tarpu Vidurio ir Rytų Euro
pai — sovietinę okupaciją ir ko
munizmą. 

Tai rašoma JAV prezidento 
George W. Bush laiškuose, ku
riuos gavo Baltijos šalių prezi
dentai JAV vadovo vizito į Rygą 
išvakarėse. 

Laiškuose G. W. Bush teigia 
laukiąs susitikimo su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vadovais Val

du Adamkumi, Vairą Vike-Frei-
berga bei Arnold Ruutel. 

„Mūsų susitikimas — svar
bi galimybė paminėti laisvę ir 
saugumą, kuriuo džiaugiasi jū
sų tauta , ir atnaujinti mūsų 
bendrą įsipareigojimą plėsti 
laisvę, klestėjimą ir toleranciją 
Europoje bei pasaulyje. Sveiki
nu galimybę aptarti , kaip demo
kratinės šalys, pasikinkiusios 
ištisų tautų stiprybę, gali su
stiprinti laisvę namie ir plėsti ją 
už sienų", rašo JAV prezidentas. 

Jis taip pat padėkojo už Bal

tijos valstybių indėlį stiprinant 
pilietinę visuomenę regione ir 
remiant laisvės įtvirtinimo mi
sijas Afganistane ir Irake. 

„Per šią kelionę aš paminė
siu Amerikos ir daugelio kitų ša
lių auką nugalint nacizmą. Va
karų Europai Antrojo pasaulinio 
karo pabaiga atnešė išlaisvini
mą. Vidurio ir Rytų Europai ka
ras taip pat a tnešė sovietinę 
okupaciją, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos aneksiją ir komunizmo 
įvedimą", la iške rašo G. W. 
Bush. 

„Atsižvelgdamas į šią 
skausmingą istoriją, aš supran
tu jūsų sprendimo dėl dalyvavi
mo gegužės 9-sios iškilmėse 
Maskvoje sudėtingumą ir ger
biu sprendimus, kuriuos priė
mėte jūs ir kiti Baltijos valsty
bių vadovai", rašo JAV preziden
tas. 

G. W. Bush atvyks į Rygą 
susitikti su trijų Baltijos valsty
bių prezidentais gegužės 6-7 
dienomis prieš viešnagę Mask
voje, k u r dalyvaus pergalės 
prieš nacius 60-ųjų metimų mi

nėjime. 
JAV Kongrese dabar svars

tomas nutarimo projektas, ragi
nantis Rusiją pripažinti Baltijos 
šalių sovietinės okupacijos ir 
prievartinės inkorporacijos į 
SSRS sudėtį faktą. 

Primename, kad kartu su G. 
W. Bush kelionėje lydėsiančiais 
pasaulinės spaudos atstovais 
vyksta ir „Draugo" bendradar
bis Algis Zaparackas. Su dien
raščio skaitytojais savo įspū
džiais iš šio vizito žurnalistas 
pasidalins jau kitą savaitę. 

Dėstytojai siūlo 
reformuoti 
mokslą ir 
studijas 

Vilnius gegužės 4 d. 
(ELTA) — Lietuvos mokslo ir 
studijų reforma trunka jau ke
liolika metų, tačiau lauktų re
zultatų kol kas nepasiekta, nu
tar ta trečiadienį Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų institute 
(VU TSPMI) vykusioje apskri
tojo stalo diskusijoje „Aukštojo 
mokslo reforma Lietuvoje". 

Diskusijos metu docentai 
Vytautas Radžvilas ir Antanas 
Kulakauskas pristatė VU 
TSPMI požiūrį į aukštojo moks
lo reformą, pavadindami jį 
„.Lietuvos mokslo ir studijų 
sistemos reformos gairėmis". 

Pasak A. Kulakausko, gali
ma ilgai vardyti mokslo ir stu
dijų sistemoje susikaupusias 
problemas, tačiau vargu ar tai 
ką nors keistų, nes „minėtos 
problemos vertintinos tik kaip 
stiprėjančios sistemos krizes 
simptomai". 

Gairių rengėjų nuomone, 
pagrindinė reformų nesėkmių 
priežastis ta, kad jas planuo
jant ir įgyvendinant trako pa
čios akademines bendruomenes 
ir visuomenės dalyvavimo. 
Akademinės bendruomenės 
vardu iki šiol kalbėjo vadina
masis akademinis elitas, o vi
suomenes — už mokslą ir studi
jas atsakingi valstybės pareigū
nai. 

Lietuvos mokslo ir studijų 
sistemos reformos gairių auto
riai išskyrė tris svarbiausius 
mokslo ir studijų sistemos re
formos tikslus. 

Pirmasis — visos mokslo ir 
studijų sistemos finansavimo 
principų pakeitimas. Gairių au
toriai pabrėžė, valstybė di
džiausią dėmesį turėtų skirti 
mokslinio ir intelektualinio po
tencialo stiprinimui ir teikti 
prioritetą nacionaliniu požiūriu 
svarbioms, būtinoms mokslo 
sritims. 

Kalbėdami apie antrąjį re
formos tikslą docentai pabrėžė 
būtinumą ryžtingai apsispręsti, 
ar likviduoti iš sovietmečio pa
veldėtą mokslo ir studijų siste
mos dvilypumą, ar stiprinti 
aukštųjų mokyklų mokslinį po
tencialą, keičiant nusistovėjusį 
santykį tarp mokslinio tiriamo
jo ir edukacinio darbo aukštojo
je mokykloje. 

Dėstytojų nuomone, moks
linis darbas aukštosiose ar bent 
jau universitetinėse mokyklose 
turėtų būti ne priedas prie edu
kacinio darbo, kaip dabar, o 
tapti pamatiniu šio darbo pa
grindu. 

Trečias švietimo ir mokslo 
sistemos reformos tikslas — 
kurti nacionalinę instituciją, 
kuri taptų socialine baze aka
deminei laisvei skleistis, profe
siniams reikalams spręsti. 

Lietuvos mokslo ir studijų 
sistemos reformos gaires gali
ma rasti TSPMI interneto sve
tainėje www.tspmi.vu.lt . 

Gegužes 4-ąją šalies ugniagesiai mini savo globėjo — gaisfų sergėtojo šv. Florijono dieną. Nuo vidurdienio ugnia
gesių švente užvaldė Gedimino prospektą nuo Arkikatedros iki Savivaldybės aikštės. Sostinės centre buvo išri
kiuoti gaisriniai automobiliai, įvairi gelbėjimo įranga, išskleistos ugniagesių palapinės. Žiūrovai galėjo paben
drauti su ugniagesiais gelbėtojais, apžiūrėti gaisrinę ir gelbėjimo techniką, stebėti ugniagesių gelbėtojų pasirody
mus. Valdo Kopūsto ELTAi nuotr 

Šachmatų varžybose Seimo 
narius nugalėjo moksleiviai 

Vilnius, gegužes 4 d. --BNS) 
— Seime trečiadienį surengtose 
draugiškose šachmatų varžybo
se moksleiviai įveikė parlamen
tarus. 

Rezultatu 2:3 po įtemptos 
kovos Seimo nariai nusileido 
Lietuvos mokinių bendrojo lavi
nimo mokyklų sporto žaidynių 
šachmatų varžybų nugalėtojų ir 
prizininkų komandai. 

Kaip po varžybų pripažino 
par lamentarai . trečiadienį 
šachmatų varžybose teko susi
kauti su itin stipriais varžovais. 

„Vaikai labai gerai žaidžia, 
profesionaliai", konkurentus 

įvertino penkioliktu ėjimu šach
matų partiją pralaimėjęs kon
servatorius Jul ius Dautar tas . 

„Organizuodamas a taką 
pražiopsojau pėstininką", apie 
lemtingą klaidą, nebepalikusią 
galimybių įveikti priešininko, 
pasakojo J. Dautar tas . 

Šachmatų varžybose nuga
lėję moksleiviai sakė. jog įveikti 
Seimo narius šachmatų varžy
bose toli gražu nebuvo lengva. 

,,Ėjimai logiški, pagalvoti 
reikia žaidžiant", konkurentus 
įvertino aštuoniskart Lietuvos 
šachmatų čempionė Gabrielė 
Saulytė. 

A. Brazauskas: mokestis bus 

Premjeras Algirdas Brazauskas (d) ir ūkio ministras Viktoras Uspaski-
chas. 

Vilnius, gegužės 4 d. 
(ELTA) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas, grįžęs iš atostogų, 
pakartojo, kad valdančiojoje 
koalicijoje nesutarimų nėra, tė
ra žurnalistų kalbos, atskirų 
politikų, apžvalgininkų fantazi
jos vaisius. A. Brazausko teigi
mu, dėl Mokesčių reformos pa
siliekama prie Politinės tarybos 
priimto modelio. 

Premjeras A. Brazauskas 
sako, kad mokestis nuo įmonių 

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

apyvartos yra būtinas, nes for
muojant kitų metų biudžetą ne
bus iš kur imti lėšų įsipareigoji
mams įvykdyti, kurie sudaro 
900 milijonų litų. 

Premjeras taip pat nema
no, kad gresia skilimas Seimo 
Socialdemokratų frakcijai. Sei
mo vicepirmininkas Viktoras 
Muntianas, pri taręs premjerui, 
kad nesutarimų nėra, taip pat 
teigė, jog mokestis turi būti 
imamas nuo apyvartos. 

Parlamentaras 
siūlo svarstyti 

eutanazijos 
temą 

Viln ius , gegužės 4 d. 
(BNS) — Lietuvos delegacijos 
Europos Tarybos Parlamenti
nėje Asamblėjoje (ETPAj atsto
vas liberalcentristas Jonas Ce-
kuolis siūlo pradėti diskusijas 
eutanazijos tema. 

Eutanazija — tai dirbtinis 
gyvybės nutraukimas, kurį at
lieka kitas žmogus mirštančia
jam sąmoningai prašant arba 
su art imų žmonių sutikimu. 

Kaip sakė J. Čekuolis, nors 
„eutanazijos klausimas Lietu
voje yra jautrus ir 'žalias', ta
čiau Europos valstybės ris dau
giau dėmesio skiria diskusi
joms del eutanazijos įteisini
mo". 

Balandžio pabaigoje ETPA 
buvo svarstomas nutarimas, 
kuriuo buvo siūloma ET šalyse 
narėse nebijoti diskusijų euta
nazijos klausimu. 

Pasak Lietuvos delegacijos 
ETPA atstovo J. Čekuolio, nu
tar imas susilaukė itin aštrių 
ETPA parlamentarų diskusijų. 

Šiam nutarimui ETPA par
lamentarai , J. Čekuolio teigi
mu, pateikė rekordinį skaičių 
pataisų —71. 

Pasak parlamentaro, ka
dangi keletas iš šių pataisų, kai 
kurios — akivaizdžiai priešta
raujančios nutarimo tekstui — 
buvo priimtos, balsuojant dėl 
galutinio nutarimo teksto, prieš 
jį pasisakė tiek nutarimo ren
gėjai, tiek oponentai. 

J . Čekuolis tvirtino, jog, 
nors ETPA ir nepritarė nuta
rimui dėl eutanazijos, „tai yra 
žingsnis į priekį". 

Pasak parlamentaro, nuta
rimas buvo atmestas labai ne
daugelio balsų persvara. Tuo 
tarpu Nukelta į 5 psl . 

Opozicija 
valdančiosios 

koalicijos 
nerems 

Vilnius, gegužės 4 d. 
(BNS) — Seimo opozicijos 
atstovai, išskyrus liberaldemo
kratus, skeptiškai vertina pre
zidento Valdo Adamkaus ragi
nimus paremti valdančiąją koa
liciją stabilumo šalyje vardan. 

„Dabartinė valdančioji koa
licija yra nedarbinga ir bet ko
kios jėgos įsiliejimas, mano 
nuomone, nepakeis situacijos", 
sakė Liberalų ir centro (LCS) 
frakcijos seniūnas Algis Čapli
kas. 

Prezidentas paragino kitas 
politines jėgas paremti valdan-. 
čiąją koaliciją, siekiant užtik
rinti jos stabilumą ir išvengti 
sukrėtimų šalyje. 

„Jei jie gali rasti bendrą 
kalbą ir sustiprinti esančią 
koaliciją, visi Lietuvos žmonės 
sveikintų tai", pridūrė jis, pa
klaustas, kaip vertintų liberal-
centristų prisijungimą. 

Liberalcentristai tokią gali
mybę atmeta ir vadina ją ne
realia. 

„Aš prezidento norus su
prantu, bet tam nėra realių ga
limybių. Šiuo metu tai yra ne
realus ir nereikalingas žings
nis", teigė vienas LCS pirmi
ninko pavaduotojas Vytautas 
Bogušis. 

Pasaulinėje 
parodoje 
japonai 

sveikinasi ir 
dėkoja 

l ietuviškai 
Vilnius , gegužės 4 d. 

(ELTA) — Japonijoje, Nagoya 
mieste, per daugiau kaip mėne
sį veikiančioje pasaulinėje pa
rodoje ,.Expo 2005" Lietuvos 
paviljone jau sulaukta apie ket
virtį milijono lankytojų. Šią sa
vaitę per dieną mūsų šalies pa
viljoną aplanko rekordiškai 
daug — maždaug po 12.000 
žmonių. Tokį antplūdį paskati
no Europos Sąjungai skirtos sa
vaitės akcijos. 

Europos Komisijos delega
cija Japonijoje išleistame žur
nale „Europa" japonų kalba 
trumpai pristato visas „Expo 
2005" dalyvaujančias ES šalis. 
Taip pat išleisti pasaulinės pa
rodos lankytojams skirti ES 
„pasai" su pagrindine informa
cija apie bendriją. 

Pasak Lietuvos ekspozicijos 
generalinio komisaro Romo 
Jankausko, lankytojai, varty
dami „pasą", sužino ES valsty
bių sostines, gyventojų skaičių, 
išmoksta žodžius „ačiū" bei „la
ba diena" visomis ES kalbomis. 
Šis projektas turėtų paskatinti 
domėtis Europos Sąjunga, jos 
tikslais ir vertybėmis bei aplan
kyti visus ES šalių paviljonus 
„Expo 2005" parodoje. 

Parodos lankytojui, aplan
kiusiam penkis ES šaiių pavil
jonus ir „pase" surinkusiam jų 
antspaudus, įteikiamas Euro
pos Komisijos delegacijos pri
zas. 

Pagrindinį prizą — kelionę 
į Briuselį — galima laimėti su
rinkus dešimties ES valstybių 
spaudus. Parodoje dalyvauja 
septyniolika ES šalių. 

Atskirus paviljonus turi 14 
šalių. Lietuvos paviljone apsi
lankę japonai, norėdami Lietu
vos spaudo ES „pase", sveiki
nasi ir dėkoja lietuviškai. 

V. Muntianas: pirmalaikiai 
r inkimai nieko nepakeistų 

Vilnius , gegužės 4 d. 
(BNS) — Pirmalaikiai rinkimai 
nepakeistų politinių jėgų išsi
dėstymo, mano vienas Darbo 
partijos vadovų. Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Viktoras 
Muntianas. 

„Nuo rinkimų niekas ne
pasikeitė, žmonių nuomonių 
pasiskirstymas panašus, koks 
buvo ir prieš praėjusius rinki
mus, politinių jėgų išsidėsty
mas būtų toks pat", sakė dau
giausia vietų Seime turinčios 
Darbo partijos frakcijos narys 
V. Muntianas. 

Valdančiajai keturių parti
jų koalicijai niekaip nesusita
riant del mokesčių reformos 
parlamentinės liberalcentristų 
partijos vadovas, Vilniaus me
ras Artūras Zuokas pasiūlė Sei
mui save paleisti. 

Tuo tarpu Seimo pirmi
ninko pavaduotojas V. Muntia
nas opozicinių liberalcentristų 
vadovo siūlymą pavadino vie
šųjų ryšių akcija. 
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Viktoras Muntianas 
Mykolo Ambrazn [ELTA) miotr. 

Interneto vartai „Omni" 
trečiadienį paskelbė interviu su 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
kuriame prezidentas teigia ne
matantis alternatyvos dabarti
nei keturių centro-kairės parti
jų koalicijai, sudarytai po spalį 
vykusių parlamento rinkimų. 

Partizanai su veteranais kar tu nešvęs 

Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) 
— Laisvės kovų dalyviai neigia
mai reagavo į valstybes vadovų 
kvietimus dalyvauti iškilminga
me Antrojo pasaulinio karo pa
baigos 60-ųjų metinių mi
nėjime. Laisvės kovotojų sąjun
gos vadovas Jonas Burokas 
„Lietuvos rytui" sakė, jog rezis

tentams ši data nėra šventė. 
„Bet mes negalime nepa

gerbti karo veteranų, kurie bus 
pagrindiniai šio renginio daly
viai. Kita vertus, nenorime, kad 
žmonės vel susipyktų. Tikimės, 
kad salf bus pilna", tikėjosi mi
nistro pirmininko patarėjas Vi
lius Kavaliauskas 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://www.tspmi.vu.lt
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LIETUVIŲ TELKIN 
PETERSBURG, FL 

IAI 

KOVO 11-OSIOS KONCERTAS 
J a u visiems žinoma, kad 

žiemą St. Petersburg vyksta 
įvair iausi renginiai , lankosi 
gausybė giminių ir svečių, ta
čiau šiemet kovo pradžia buvo 
perpildyta įvairiausių renginių. 
Veik tuo pat metu vyko garbės 
konsulato ruošiamas golfo tur
nyras, ambasadorius Vygaudas 
Ušackas į St. Petersburg su
kvietė visus Amerikoje gyve
nančius konsulus į metinį 
suvažiavimą, klebonas kan. 
Bernardas Talaišis organizavo 
gavėnios rekolekcijas, ir netgi į 
tradicinį , kasme t rengiamą, 
tarptaut inį festivalį (SPIFFS) iš 
Varėnos atvyko 39 žmonių 
grupė, su 29 jaunuoliais, „Mi-
kituko" ansamblio nariais. Vi
sur reikia eiti. Su visais susi
tikti , pabendrauti , priimti jau
nuolius į namus ir t.t. Viena 
atgaiva — Nepriklausomybės 
a tkūr imo proga, kovo 11-tosios 
dienos vakare konsulato ir 
Lietuvių klubo ruoštas „He
rald" vokalinės grupės koncer
tas . 

Koncertas vyko Lietuvių 
klubo svečių pilnoje salėje. 
J ame , be LR ambasadoriaus ir 
dvylikos Garbės konsulų bei 
konsulų iš Peru ir Dominikos 
Respublikos bei St. Pete Beach 
mero, dar buvo nemažai ang
liškai kalbančios visuomenės. 
Visa programa vyko angliškai. 
Pradžioje Lietuvių klubo pir
mininkė Angelė Kamiene, pa
minėdama šios dienos svarbą, 
iškvietė St. Pe te rsburg apy

linkės garbes konsulą Algi
mantą Karnavičių toliau tęsti 
programą. Šis išvardino visus 
ten dalyvavusius: ambasado
rius, konsulus bei kitus garbin
gus svečius. Po to pakvietė 
ambasadorių Vygaudą Ušacką 
įžanginiam žodžiui. Ambasa
dorius, trumpai išryškindamas 
kovo 11-sios svarbą Lietuvos 
Respublikai, nurodė penkioli
kos metų pasiekimus, paminė
jo kai kuriuos svarbesnius 
įvykius ir su deramu optimiz
mu nurodė Lietuvos ateities 
galimybes. Toliau vyko koncer
tas. 

„Herald" vokalinis ansamb
lis buvo sukurtas 2002 metais 
iš Tampa Bay apylinkėje gyve
nančių talentingų muzikos pro
fesionalų. Kiekvienas iš jų ne 
tik dainuoja, bet ir groja įvai
riais instrumentais. Dauguma 
jų yra baigę įvairias aukštąsias 
muzikos mokyklas ar univer
sitetus ir dirba dėstytojais, 
vadovauja bažnytiniams cho
rams, moko studentus privačiai 
ar dirba kitose srityse. Yra kon
certavę visuomeninėse salėse, 
bažnyčiose, mokyklose ir ma
žesniuose renginiuose. Šio kon
certo programoje dalyvavo try
lika asmenų. Vienas iš grupės 
narių —baritonas, gitaristas 
Rimas Karnavičius. Veik pu
santros valandos vykusiame 
koncerte skambėjo penkiolika 
dainų, atliekamų kartu ar solo, 
ir veikalai grojami pianinu. Kai 
kurie kūriniai parinkti iš operų 

„Hera ld" vokal in io ansambl io na r i a i , a t l ikę p rogramj 
P i rmos ei lės viduryje — b a r i t o n a s R i m a s Karnavičius. 

!-osios šventėje St . P e t e r s b u r g Lietuvių klube. 
M e č i o S i l k a i č i o nuotr . 

Kovo 11-os ios koncerto dalyviai St . Pe te r sburg Lietuvių k lube . P i rmoje eil. iš ka i r ė s : g a r b ė s k o n s u l a s Alg imantas 
Karnav ič ius , a m b . V y t a u t a s D a m b r a v a su žmona, Nancy Karnav ič i ene , a m b . V y g a u d a s U š a c k a s i r kiti . 

J u o z o Š u l a i č i o nuotr . 

bei gerai žinomų kompozitorių, 
kiti mažiau žinomų kūrėjų. 
Koncertas buvo klasikinis, bal
sai gerai suderinti, techninis 
atlikimas be priekaištų. Kai 
kurios sudėtingos dainos buvo 
atliktos profesionaliai, puikia 
vokaline technika. Balsai 
skaidrūs, nors nėra labai 
stiprūs. Pianistas Duncan J . 

MacMillan skambino du lietu
vių kompozitorių kū-rinius. 
Vytauto Miškinio „Dif-fusa est 
Gratia" ir M. K. Čiurlionio tris 
atskiras kompozicijas: du preli
udus ir vieną noktiurną. Tie 
kūriniai buvo atlikti pasigėrėti
nai gerai. Apskritai visas kon
certas tikrai buvo t inkamas 
renginys, organizuotas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 
paminėjimo proga. Po kiek
vienos dalies klausytojai nuo
širdžiais plojimais sveikino 
atlikėjus. Po koncerto visi buvo 
pakviesti pabendrauti bei pasi
vaišinti ambasadoriaus V. 
Ušacko užsakytais užkandžiais 
bei gėrimais. 

Mečys Silkaitis 

DAYTONA BEACH, FL 

SMAGUS POBŪVIS 
LIŪDNOJE APLINKOJE 

Maždaug prieš du dešimt
mečius Veronika ir Jurg is 
Januša ič ia i iš Čikagos did
miesčio persikėlė gyventi į 
Floridą ir įsikūrė Daytona 
Beach mieste, kuris yra prie 
gražiausio pasaulyje paplūdi
mio. (Taip skelbia savo rekla
mose kelionių biuro įstaigos). 

Atsikėlęs į Floridą, Janu-
šaitis tuojau įsijungė į lietuvių 
visuomeninę veiklą, o ypač su
spindėjo jo įgimti žurnalistiniai 
gabumai . J i s parašė daug 
straipsnių įvairiais klausimais 
daugelyje lietuviškų laikraščių. 
Bet ypač stropiai „Draugo" dien
raštyje aprašė visus kultūrinio 
ir visuomeninio gyvenimo įvy
kius šiame telkinyje. 

Tik labai gaila, kad prieš 
kelis metus palūžo Jurgio 
Januša ič io sveikata. J i s liko 

prirakintas prie lovos ir tuo 
pačiu buvo priverstas padėti į 
šalį rašomąją mašinėlę. 

Janušaičiai buvo įsikūrę 
patogiame name, bet nelabai 
seniai j ie šį namą paliko ir 
pasistatė naują, šalia savo 
dukros ir žento namų. Tad ir 
šiemet balandžio 23 d. Janu
šaičiai Jurgio vardadienį šventė 
jau naujoje rezidencijoje. Ne
paisant sunkios Jurgio ligos. 
Veronika sukvietė į naujus 
namus gražų būrelį artimų 
šeimos draugų ir labai širdingai 
juos priėmė, skaniai pavaišino. 

Kai kurie svečiai jau buvo 
buvę šiuose namuose, bet 
daugelis svečiavosi čia pirmą 
kartą. Jie visi gėrėjosi puošniai 
įrengtais ir skoningai lietuvių 
dailininkų paveikslais papuoš
tais namais. Tačiau, besigėrė

dami naujais namais, tuojau 
prisiminė tas puikias dienas ir 
susibūrimus senuose namuose. 
O kiek gi kartų visiems yra 
tekę anuose namuose švęsti 
vardines, minėti įvairias šei
mynines sukaktis, sutikti Nau
juosius metus, smagiai pasi
svečiuoti ir pabendrauti įvai
riomis kitomis progomis. Visi 
prisiminė Janušaičių širdingą 
vaišingumą ir tas giedrias nuo
taikas, kurias Jurgis ir Vero
nika kiekviena proga sugebėda
vo sukurti. 

Bet Janušaičių vaišingu
mas nedingo. Jie ir šį kartą 
labai skaniai ir gausiai visus 
pavaišino. Tad, nors pobūvį šį 
kartą gaubė liūdnoka aplinkos 
nuotaika, visi maloniai tuose 
naujuose Janušaičių namuose 
praleido kelias valandas, pasi
dalino mintimis ir, širdingai 
padėkoję Veronikai už tokį 
gražų priėmimą, atsisveikinę 
su lovoje gulinčiu šeimininku, 
išsiskirstė. 

Ž u r n a l i s t a s J u r g i s J a n u š a i t i s , ka i r a šomoj i m a š i n ė l ė j a m būdavo 
..paklusni". A- Š i l b a j o r i o nuotr . 

Tą pačią dieną savo varda
dienį šventė ir Janušaičių 
tradicinis kaimynas, Jurgis 
Mažeika. O kiek gi kartų Ja-
nušaičiams ir visiems kitiems 
yra tekę šias vardines švęsti ir 
svetinguose Mažeikų namuose. 

Bet šiais metais jis su savo 
Aniceta svečiavosi drauge su 
visais k i ta i s Janušaičių na
muose. Tad čia ir turėjo progą 
visi jį širdingai pasveikinti. 

J . Dgl. 

BRIDGEPORT, CT 

JAV LB Bridgeport 
dovana N. Otai ir kita veikla 

NIIOLE TARVAINAITE 

Dažnai girdime guodžian
tis, ypač iš mūsų tėvynės Lie
tuvos, jog t rūksta lėšų kai ko
kiems projektams įgyvendinti, 
ar netgi pinigų vienokioms ar 
kitokioms buities reikmėms 
patenkinti , nors neretai tai gy
venimiški, kasdieniai ir mažiau 
reikšmingi dalykai palyginus 
su tuo, kad yra žmonių, o skau
džiausia — vaikų, kurie gal
būt ne t ne tur i pakankamai 
maisto ar kur miegoti! Ir juo 
labiau šaunu, kai a ts i randa 
kilnių, veiklių žmonių, kurie 
galvoja ne tik apie save. 

Turbūt ne vieną kartą skai
t ėme spaudoje apie lietuvių 
išeivių pagalbą neturtingoms 
Lietuvos kaimų mokykloms bei 
organizacijas, įsteigtas paremti 

neturt ingiausius mūsų šalies 
nuošalesnėse vietose gyvenan
čius vaikus? Daugelis piniginių 
lėšų bei pagalbos kitokia forma 
Lietuvai buvo ir yra skiriama 
JAV Lietuvių bendruomenės ar 
jos pavienių narių. Norėčiau pa
minėti vieną, neseniai įvykusį 
projektą, kurio dėka atokioje 
Prienų rajono vietovėje įsikūru
sios Naujosios Ūtos pagrindinės 
mokyklos vaikai dabar turi gali
mybę naudotis naujomis infor
macinėmis technologijomis bei 
turiningai praleisti laisvalaikį. 

Taigi keletas neseniai atsi
kūrusios LB Connecticut apy
gardos Bridgeport apylinkes 
aktyvistų prisidėjo prie šio pro
jekto įgyvendinimo. Praėjusių 
metų rudenį vieno LB Bridge
port nario Deivio Valentos ini
ciatyva iš jo darbovietės („Tu-

Lietuvos Seimo narys Jonas Če-
kuolis kalba Vasario 16-osios šven
tėje Bridgeport, CT 
dor Investments", Greenvvich, 
CT) pasisekė gauti nemažą 
kiekį geros kokybės naudotų 
kompiuterių (45) ir monitorių 
(15), kaip auką JAV Lietuvių 
bendruomenei. Po to, kai per 
www. j av lb .o rg tinklalapį 
atėjo laiškelis iš Lietuvos, kurį 
paraše Naujosios Ūtos mokyk
los direktorė Regina Žvirblienė, 
buvo susisiekta su LB Krašto 

valdybos pirmininke Vaiva 
Vėbraite. Tuomet JAV LB va
dovė, pasitarusi su Bridgeport 
(CT) skyriaus pirmininku 
Laurynu Misevičium, pasiūlė 
dovanoti po 10 monitorių ir 
kompiuterių šiai vargingai 
besiverčiančiai Prienų rajono 
vaikų lavinimo įstaigai. Gerai 
žinomo Amerikos lietuvio bos-
toniečio verslininko Gintaro 
Karos firma „Viltis" lengva
tinėmis sąlygomis nuplukdė šią 
dovaną į Lietuvą. 

Kompiuteriai Naująją Ctą 
pasiekė šių metų pradžioje. 
Gautas padėkos laiškas buvo 
pats geriausias atlygis už suteik
tą pagalbą: „Tokia paramos 
forma, kai geri darbai ir pastan
gos skiriami vaikams, labiau
siai laukiantiems šilto žodžio, 
žmogiškosios paguodos ir nuo-
širdžis globos, neabejotinai lai
kytina humanistine veikla", — 
cituojame tos pačios mokytojos 
Reginos Žvirblienės mintis. 

pasiekusias JAV LB KV sekre
toriatą prieš keletą savaičių. 
Galvojant, kaip padėti šiai ir 
panašioje nepavydėtinoje situa
cijoje atsidūrusioms kitoms 
Lietuvos kaimuose esančioms 
vaikų lavinimo institucijoms 
ateityje, gera idėja būtų įkurti 
ne pelno siekiančią organizaci
ją— pavyzdžiui, fondą Ameri
koje „parama Lietuvos kaimo 
mokykloms", kuriame būtų 
kaupiamos lėšos mūsų šalies 
rajonų mokyklų padėčiai gerin
ti. Be abejo, JAV ir taip apstu 
įvairiausių fondų, labdaros or
ganizacijų, tačiau nėra nė vie
no, kuris rinktų lėšas būtent 
Lietuvos kaimų ir mažų mies
telių mokykloms. Manau, dau
gelis atokesnių Lietuvos mo
kyklų vadovų viliasi, jog atsiras 
veikliu, supratingų, geros valios 
žmonių, kurie imsis iniciatyvos 
ir pradės vystyti minėtą veik
lą. Juo labiau, kad įsteigus 
panašią labdaros organizaciją ir 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFDOLOGAS-SIRDES UOOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRJ DALUS PRUNSNS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.iliirH3ispain.com 

EDMUNDAS VT2NAS, MDn S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Ave. Ste. 5 * 6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvancys dar*s už pnanamą kaną. 
Sustermu kabėti angfckai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Surte 2401, 

Chicago, IL 
TeL 708-422-8260. 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagai susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

LOS ANGELES, CA 

KINO SAVAITGALIS SU 
REŽ. V. V. LANDSBERGIU 

Los Angeles, CA, Lietuvių 
bendruomenė gegužės 14-15 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
ruošia kino savaitgalį su re
žisieriumi Vytautu V. Lands
bergiu. Šeštadienį, gegužės 14 
d., tarp 2 ir 5:30 vai. p.p. bus 
parodyti filmai: „Apreiškimai 
Jonukui" (2004 m.; Ar galima 
kalbėtis su Dievu. Kas yra 
apreiškimas? — svarsto septyn
metis Jonukas); „Baladė apie 
Daumantą" (1995 m.; apie 
Lietuvos partizanų kovas su ta
rybine okupacija pokario me
tais); ,,Vilties prezidentas" 
'1996 m.; filmas apie a+a Stasį 
Lozoraitį). Gegužės 15 d., tarp 
4:30 ir 8:30 vai. v.: „Dvi 
seserys" (1996 m.; apie dvi 
seseris, kurios savo sodybos 
klėtyje įkūrė Lietuvos istorijos 
muziejų); „Niujorkas — mano 
šuo" (2004 m.; pasivaikščioji

mas New York mieste su rež. 
Jonu Meku); „Iš dangaus" 
(2004 m., apie gamtos grožį, 
vysk. A. Baranauską ir 
Anykščių šilelį); „Visa teisybė 
apie mano tėvą" (2003 m.; pri
vatus režisieriaus tėvo prof. V. 
Landsbergio portretas). 

Bus proga ne tik filmų 
pasižiūrėti, bet pabendrauti ir 
pasivaišinti. 

Pr. 

iš JAV federalinės apmokesti
nimo inspekcijos gavus specialų 
ne pelno siekiančios kompani
jos numerį (kodą), visas aukas 
tokiem projektams tiek priva
tūs asmenys, tiek bet kuri 
Amerikoje registruota verslo 
Įmone galėtų nurašyti nuo savo 
pajamų mokesčių. 

Vietoje epilogo: 
Beje, nedidelėje, bet itin 

aktyvioje prieš trejetą metų ofi
cialiai atgimusioje JAV LB 
Connecticut apygardos Bridge
port apylinkėje vyksta nema
žai renginių, kuriuose kviečia
me apsilankyti. Šių apylinkių 
lietuviai ir mums neabejingi 
kitataučiai kartu su Lietuvos 
Vyčių 141 — osios kuopos na
riais paminėjo Vasario 16-osis 

šventę, kurioje dalyvavo LR 
Seimo narys Jonas Čekuolis 
atvykęs iš Vilniaus. Šeštadienį 
(balandžio 23 d.) visi linksmi
nosi garsių dainininkų dueto Li-
vetos ir Petro Kazlauskų, taip 
pat atvykusių iš Lietuvos, kon
certe lietuvių įkurtoje Šv. Jur
gio (St George), bažnyčios para
pijos alėje. Taip pat primename, 
kad dar turime keletą likusių 
nuo „Tudor Investments" dova
nojimo geros kokybės naudotų 
„Dell" kompiuterių, kuriuos 
siūlome įsigyti už simbolišką 
100 dol. auką JAV LB veiklai 
paremti. Bridgeport apylinkės 
adresas: c/o Laurynas R. Mise
vičius, 218 Pastors Walk, 
Monroe, CT 06468, tel./fax 203-
452-5208 

http://www.javlb.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:a@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.iliirH3ispain.com


ŽYDRĄ LIETUVOS DANGŲ GALI APTEMDYTI 
STINGSTANTI EKONOMIKA 

ANDRIUS KUBILIUS 

S e k t i n a s Air i jos 
p a v y z d y s 

Tėvynės sąjungai švenčiant 
12-ąsias metines, džiaugiamės 
pirmosiomis narystės Europos 
Sąjungoje metinėmis. Žvelgiant 
į valdančiosios koalicijos veiklą 
atrodo, mūsų laukia tik žydras 
pavasario dangus, netemdomas 
jokių problemų. Iš tiesų taip nė
ra. Šiandien norėčiau aptarti 
vieną problemą, kuri gali netru
kus apniaukti Lietuvos dangų. 

Praėjusią savaitę ekonomi
kos ekspertai paskelbė žinią, 
apie kurią kalbėjome gana se
niai — Lietuvos ekonomikos 
augimas pradeda lėtėti. Kaip 
teigia ekonomikos ekspertas 
prof. R. Rudzikis, šių metų pir
mojo ketvirčio BVP augimas 
siekia tik 5.5 proc, ir tai yra 
lėčiausias augimas nuo 2001 
metų. 

Galima butų guostis, kad 
toks augimas vis tiek yra vie
nas iš didžiausių Europos 
Sąjungoje, tačiau turime atsi
minti, kad mūsų siekis yra iki 
2020 m. pasivyti Europos Są
jungos vidurkį. Todėl mūsų 
metinio augimo tempai turi būti 
ne 4—5 pore , bet 8—10 proc. 
Noriu primint i , kad Airija, 
kurios pavyzdžiu mes norėtume 
sekti, per pastaruosius 15 metų 
sugebėjo pasiekti , kad jos 
ekonomika išaugo beveik 2.5 
karto, ir dar 1988 m. buvusi 
Europos atsilikėlė Airija šian
dien tapo viena pirmaujančių 
ES valstybių pagal BVP kiekį, 
tenkantį vienam gyventojui. 
To Airija sugebėjo pasiekti 
per laikotarpį nuo 1990 iki 2000 
rrtety, nuolat demonstruodama 
metinį 8—10 proc. augimą. 

Taigi Lietuvoje, besidžiaug
dami tariamai gražia ekonomi
ka, tur ime konstatuoti , kad 
nuosekliai artėjame prie eko
nominės stagnacijos. Tokią 
ekonominę stagnaciją sukelia 
visų pirma valdžios stagnacija. 
Valdžia patogiai atostogauja 
egiptuose ir jos nejaudina ne

rimą keliančios ekonomikos ten
dencijos. 

Ką d a r y t i ? 

Atsakymas yra visiems ge
rai žinomas. Kaip sako tas pats 
prof. R. Rudzikis: „Ryškesnių 
pridėtinės vertės kūrimo projek
tų Lietuvoje kol kas nesimato 
— to sunku pasiekti be tie
sioginių užsienio investicijų. 
Deja, dabar galima tvirtai 
sakyti, pralaimėjome kovą dėl 
tiesioginių užsienio investicijų". 

Savo viltį pamatyti žymiai 
didesnį investicijų srautą, 
ateinantį į Lietuvą, tur ime 
atidėti tolesnei ateičiai. 

Noriu priminti, kad 2004 
m liepos 1 d. duomenimis, 
Lietuvoje vienam gyventojui 
teko 4,264 litų kapitalo inves
ticijų, Estijoje — 15,082, 
Latvijoje — 4,684 litų. Taigi 
investicijų srityje Lietuvoje taip 
pat visiška stagnacija. 

Norint prisivilioti investici
jų valstybei visų pirma reikia 
turėti konkurencinių pranašu
mų ir juos gerai reklamuoti. 

Estija ir Slovakija diktuoja 
madas ir vilioja investicijas, 
visų pirma kurdamos valstybių 
su palankiais investicijoms 
mokesčiais įvaizdį. Estija pir
moji neapmokestino pelno. Slo
vakija Europoje, ypač Centri
nėje Europoje, diktuoja „plokš
čių mokesčių" madą: ten nese
niai buvo suvienodinti visi trys 
verslo mokami mokesčiai — 
pajamų, pelno ir PVM — po 19 
proc. Apie tas madas galima 
sužinoti, pvz., pavarčius žur
nalą „Economist". 

Iš spaudos galima spręsti, 
kad tuo pavyzdžiu gali sekti ir 
kitos valstybės, visų pirma, 
Lenkija ir Rumunija. Tuo pačiu 
jos vilios ir investicijas, kurios 
iki šiol aplenkė Lietuvą. 

Reikia konstatuoti, kad 
Lietuva su savo siekiu sumažin
ti pajamų mokestį iki 27 proc. 
yra nesėkminga atsilikėlė. Atsi
likėlė dėl to. kad kitos šalys 
pajamų mokestį mažina žymiai 
didesniais masteliais. Nesėk

minga dėl to, kad galima spėti 
iš diskusijų Lietuvoje, mokesčių 
reforma liks įstrigusi ties keis
tuoju „solidarumo" mokesčiu, 
kurios autorystės niekas nenori 
prisiimti. Net jeigu ir pavyktų 
tokį mokestį arba visą reformą 
patvirt inti , vis t iek Lietuva 
būtų atsilikėlė. 

Kyla klausimas, kodėl Lie
tuvoje nedrįstama žengti ra
dikalesnių žingsnių pertvar
kant mokesčių sistemą? Šian
dien yra gera proga Vyriau
sybei atsisakyti savo sukom
promituoto mokesčių reformos 
plano, kuris net įgyvendintas 
būtų per mažai radikalus ir 
negebantis konkuruoti su kai
myninių valstybių reformų 
planais, ir imtis naujo, žymiai 
radikalesnio pertvarkymo. 

Mūsų atlikti skaičiavimai 
rodo, kad Lietuva gana nesun
kiai galėtų pasekti, kad ir 
Slovakijos pavyzdžiu ir įgyven
dinti tą pačią „plokščiąją" 
mokesčių reformą, nustatant 
visus 3 pagrindinius mokesčius 
— PVM, pelno mokestį ir gyven
tojų pajamų mokestį ties 20 
arba 19 proc. riba. Jeigu būtų 
nustatyta 20 proc. riba ir papil
domai įgyvendintos ekspertų 
Vyriausybei siūlytos priemonės, 
a ts isakant įvairių išimčių 
mokesčių srityje, valstybės 
pajamos išliktų beveik tokios 
pat, kaip ir buvo. Tačiau valsty
bė taptų žymiai patrauklesnė 
konkuruojant su kitomis valsty
bėmis. Be abejo, būtų reikalingi 
žymiai detalesni skaičiavimai. 
Tai gali atlikti Finansų minis
terijos ekspertai. Įgyvendinant 
tokią reformą, turi būti rimtai 
apsvarstyti kai kurie šalutiniai 
faktoriai. Sakykim, PVM mo
kesčio padidinimas 1—2 proc. 
gali atsiliepti infliacijai. 

Re ik ia r a d i k a l i o s 
mokesč iu r e fo rmos ir 

invest ic i jų p r i t r a u k i m o 
po l i t ikos 

Pagrindinis siūlymas aiš
kus ir paprastas — Lietuvai 
reikalinga žymiai radikalesnė 

SUSITIKIMAS SU 
ATSTOVU HENRY HYDE 

Š.m. balandžio 29 d. Čika
gos pabaltiečių delegacija susi
tiko su JAV Atstovų rūmų na
riu, JAV Tarptautinių ryšių ko
miteto pirmininku Henry Hyde 
jo būstinėje Addison, IL. Buvo 
diskutuota John Shimkus pri
statyta rezoliucija (H. Con. Res. 
128), kurioje reikalaujama, kad 
Rusijos Federacija aiškiai ir 
atvirai pasisakytų, pripažintų 

bei pasmerktų 1940 ir 1944 m. 
Sovietų Sąjungos neteisėtą Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos oku
paciją bei aneksiją. 

„Midwest Baltic Coalition" 
atstovas įteikė JAV Kongreso 
nariui Henry Hyde laišką, pra
šydamas paremti šią rezoliuciją. 
Atrodo, kad H. Hyde su rezoliu
cija j au yra neblogai susi
pažinęs, palaiko draugiškus ry

šius su atstovu John Shimkus, 
pagyrė jo iniciatyvą ir pastan
gas, remia ir neabejoja, kad 
rezoliucija bus pravesta JAV 
Kongrese. Iš savo pusės jis pa
žadėjo visišką pritarimą. Aps
kritai Henry Hyde yra ilgametis 
pabaltiečių draugas, suprantan
tis mūsų rūpesčius bei siekius 
Baltijos tautų ir valstybių ge
rovei. P . J . 
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Apsilankymo metu Kongreso nario Henry Hyde būstinėje. Iš kairės: „Midvvest Baltic Coalition" latvių atstovas 
Artis Inka, ALTo centro valdybos pirm. Saulius Kuprys, „Estonian American National Council" atstovė Gildą 
Karu, JAV Kongreso narys Henry Hyde, latvių žurnalistė dr. Liesina Ose, Lietuvių respublikonų lygos ir ALTo 
atstovas Pranas Jurkus. 

mokesčių reforma, ir ją tikrai 
galima įgyvendinti. Tam reikia 
išminties ir politinės valios. 
Įgyvendinus tokią mokesčių 
reformą, reikėų kardinaliai 
keisti ir investicijų paieškos 
politiką. Lietuva ir šioje srityje 
labai s t ipr iai atsilieka nuo 
kaimyninių valstybių. Kaimy
ninės valstybės nuo valstybės 
reklamos pereina prie, vadin
čiau, investicijų medžioklės. 
Sąmoningai nusitaikoma į 
kompanijas, kurios ieško naujų 
vietų investicijoms. Tokioms 
kompanijoms yra sukuriamos 
išskirtinės sąlygos investuoti. 
Užtenka prisiminti Airiją, 
kurios Plėtros agentūra 1987— 
1988 m. „medžiojo" „Intelli" 
korporacijos investiciją ir suge
bėjo ją „sumedžioti" bei atvesti 
į Airiją. Tai rodo, kad radika
liai mums reikia keistis. Tokių 
investicijų, kaip 1987—1988 m. 
ieškojo Airija, šiandien ieško ir 
slovakai, ir čekai, kurie investi
cijas pas i t inka labai ryškiu 
raudonu kilimu, suteikdamos 
išskirtines sąlygas ne tik žemės 
plotais, bet ir subsidijomis 
paremdamos žmonių kvali
fikacijos kėlimą ir suteikdamos 
kitų privilegijų. Daroma viskas, 
kad užsienio investicijos tikrai 
ateitų. 

Mes neseniai kalbėjomės su 
Lietuvos plėtros agentūros 
vadovybe, kuri pripažįsta, kad 
agentūros įgaliojimai leidžia 
užsiimti tik nedidele dalimi to, 
ką daro kitos valstybės, mūsų 
kaimynės. Lietuvos plėtros 
agentūra daugiau užsiima 
viešųjų ryšių darbu, bet ne rea
liu investicijų pritraukimu, jų 
paieška, nes tam neturi tin
kamų įgaliojimų. 

Taigi radikaliai mokesčių 
reforma ir investicijų paieškos 
radikali reforma būtų tas 
kelias, kuriuo Lietuva turėtų 
nedelsiant pradėti eiti, jeigu 
šiandieninė valdžia išgirstų 
tuos pavojaus varpus, kuriuos 
ekonomikos augimo statistika 
jau pradeda mušti. Ar išgirs, 
turiu abejonių, bet tiesą pasa
kyti turiu pareigą. 

CEEC 

GENERALINĖ 

ASAMBLĖJA 
Kovo 18-19 d. Vilniuje sve

čių namuose Domus Maria 
vyko Europos katalikiškojo 
švietimo komiteto (European 
Committee for Catholic Edu-
cation — CEEC) generalinė 
asamblėja. 

Asamblėjoje buvo nagrinė
jama mokytojų rengimo dirbti 
katalikiškoje mokykloje klau
simai. Ypatingas dėmesys skir
tas tam, kaip surasti tinkamą 
vertybių auklėjimo pusiaus
vyrą išvengiant kraštutinių 
pozicijų — indoktrinacijos ir 
abejingumo bei reliatyvizmo. 
Pagrindinį pranešimą kovo 18 
d. skaitė dr. Andrew McGrady, 
Dubline (Airija) įsikūrusio „Ma-
ter Dei" Švietimo instituto Edu
kologijos studijų prorektorius. 

Lietuvai asamblėjoje atsto
vavo kun. Gintaras Vitkus, SJ, 
Kauno jėzuitų gimnazijos 
direktorius, ir Nacionalinės 
katalikiškųjų mokyklų aso
ciacijos pirmininkas. 

Europos katalikiškojo švie
timo komitetas, įsteigtas 1974 
m., vienija katalikiškas mokyk
las 24 Europos valstybėse. Or
ganizacijos pagrindine būstinė 
yra Briuselyje, ji atstovauja 
30,500 mokyklų, kuriose moko
si daugiau kaip 7.5 mln. moki
nių. Komitetas labiausiai rūpi
nasi tuo, kad katalikiškasis 
švietimas Europoje būtų nemo
kamas. 

BŽ 

SES. ONA MI KAI LAITE 

Nauji religiniai reiškiniai 

Katalikams Marijos garbinimas visiškai 
natūralus — giedam gegužines, kalbam 
spalinį rožinį, meldžiame Marijos užtari

mo. Protestantai, taip pat krikščionys, nors ger
bia Mariją kaip Kristaus-Mesijo Motiną, bet 
šiaip pamaldumo į ją neturi jau daugiau kaip 
300 metų. Tai išreiškė neseniai išpopuliarėjusi 
autorė, išauklėta metodiste, Kathleen Norris: 
„Kalėdų metu išsitraukiame Mariją, o joms 
pasibaigus, vėl gražiai suvyniojame, užmiršda
mi ją metams bėgant... Nepripažįstame jai 
vietos krikščioniškoje tradicijoje ir net gerokai 
piktinamės katalikų jai teikiama vieša ir jaus
minga pagarba". K. Norris dabar lankosi bene
diktinų vienuolynuose, kur ji randa dvasinės 
atgaivos katalikų liturgijoje. 

Kaip tik toks įdomus reiškinys, kuomet pres
biterionų pastorius Brian Mcguire, dirbantis 
Xenia, OH, savo šventraštiniame būrelyje kalba 
apie Mariją. Jo manymu, Velykų laikotarpiu 
ypač dera minėti Mariją — pirmąją ir paskuti
niąją Kristaus mokinę — stovėjusią po Jo kryžiu
mi. To būrelio dalyviai pritaria, jog Marija 
gerbtina dėl jos visiško atsidavimo Dievui. 

Gerokai susiskaldžiusiame protestantų 
pasaulyje įdomu stebėti, kaip ilgai Mariją ap
gaubusi aukšta siena pradeda palengva trupėti. 
Princton universiteto teologinės seminarijos Šv. 
Rašto prof. Beverly Gaventa stebisi, kad protes
tantų teologai yra taip mažai studijavę Mariją. 
J i laiko Marijos „Magnificat" nuostabia viso 
Jėzaus mokymo santrauka, kuri Marijos balsą 
paverčia pranašišku. Jos knyga „Marija: žvilgs
niai į Jėzaus Motiną" („Mary: Glimpses of the 
Mother of Jesus") teigia, kad nė vienas Naujojo 
Testamento asmuo Marijai neprilygsta. 

Timothy George, Beeson dvasinės akademi
jos Alabamoje dekanas, neseniai paskelbė 
straipsnį žurnale „Christianity Today", kuria
me primena, kad ankstyvesnieji protestantų re
formatoriai gerbė Mariją, tvirtindami, jog J e i ji 
nebūtų tikėjusi, nebūtų pradėjusi..." Martynas 
Liuteris ypač gerbė Mariją, joje rasdamas puikų 
Dievo teikiamos malonės nuolankiesiems 

pavyzdį. O dabartinis popiežius Benediktas XVI 
vertina Liuterio teologines įžvalgas. Kai kurie 
kiti reformatoriai tačiau nesutiko su katalikų 
keliamu Marijos, kaip dangiškos užtarėjos pas 
Dievą, vaidmeniu. Jų manymu, šis vaidmuo 
gali priklausyti vien Kristui . 

Amžiams slenkant, protestantų nepasiten
kinimas Marijos gerbėjais virto pasipiktinimu 
ir jos ignoravimu. Tai ypač buvo ryšku, iš 
kalvinistų išsišakojusiose, presbiterionų ben
drijose. 1991 m. presbiterionų bažnyčia išleido 
trumpą tikėjimo sant rauką — „A Brief State-
ment of Faith", kur iame išaukštinti pranašai , 
apaštalai ir net Abraomo žmona Sara, bet Mari
ja aplenkiama. 

Tačiau pastaruoju metu kai kuriose protes
tantų bendrijose kyla naujas mąstymas apie 
Mariją, remiantis paties Šv. Rašto žodžiais. 
Autoriai Braaten ir Jensen , išleidę veikalą, 
pavadintą „Marija, Dievo Motina" (o šis, Piezo 
susirinkimo 433 m. patvir t in tas , t i tulas buvęs 
itin protestantams nepri imtinas) , teigia, jog 
Marija „ne vien stovi šalia Jėzaus mokinių, ji 
stovi jų priešakyje". Metodistų pas tor ius 
Donald Charles Lacy, prieš eilę metų iš savo 
bendrijos išmestas dėl Marijos garbinimo, prisi
pažįsta: „Daugelį metų stovėjau vienų vienas, 
todėl jaučiu didelį pasitenkinimą, kad dabar ir 
kiti žmonės pradeda šiuo keliu eiti..." 

Baptistų dvasininke Mary Burkes-Price, 
įšventinta 1987 m. ir daug metų dirbusi sielo
vados srityje, 1998 m. pra radus i artimą žmogų 
lėktuvo avarijoje, išgyveno sukrečiantį skaus
mą ir savo sielvarte kreipėsi į Mariją: „Suvo
kiau, jog ji žino, ką reiškia matyti savo sūnų 
mirštantį ant kryžiaus, išgyventi širdgėlą ir 
netektį. Jutau, jog ji man duoda langą į Dievo 
užuojautą mano skaudžioje netektyje". Jos raš
tinė dabar papuošta Marijos įvaizdžiais ir mal
domis į Mariją. J i ten laiko ir rožinį savo kata
likams klientams, tvir t indama: „Galbūt jie ir 
nesupranta, jog aš tą maldą žinau net geriau 
negu jie". 

ŽVILGSNIS! GYVENIMĄ 
ALE RŪTA 

Nr.3 

Be galo pasigendu mirusių kolegų. Žinoma, 
likusias jų knygas gali skaityti. (Jei dar gali — 
dėl akių — skaityti). 

Ir pasiilgstu Lietuvoje gyvenančių, kuriančių 
kolegų. Taip pat gali dar susisiekti retkarčiais su 
Čikagoje esančia kolege Stase, Rašytojų draugijos 
pirmininke, su keliais ten apie „Draugą" susi
būrusiais; nors rašo nebe daugelis jų; vien 
Anatolijus Kairys dar paberia poezijos posmų, 
sklandžiai sueiliuotų, neseniai mūsų mieste dar 
jo parašytą komediją suvaidino. Bet viskas — 
tyliau, paprasčiau, negu seniau būdavo, kai dar 
būrys kolegų užsieny buvo nemažas. — Ar ben
draujame — laiškais, kaip kitaip? Vieni išėjom, 
kiti pasenom, treti —jauni, ir jie daugiau už mus 
žino... Taip eina pasaulis — karta po kartos. 

Dar esu dėkinga vienam kolegai, netoli gyve
nančiam (kaimynui, lyg ir šeimos draugui), kuris, 
kur paskaitęs nauja, telefonu papasakoja, pako
mentuoja. Tai dar šioks toks tarpkoleginis ben
dravimas. 

Iš Lietuvos nemažai kolegų dar parašo 
asmeninius-šventinius laiškus. 

Draugas, kaimynas, kolega. Vis tai gražūs 
žodžiai jų prasmė — graži, vertinga, jei žmonės 
tikrai nuoširdūs, jei vienas antram linki gero. 
Niekam gyvenimas nėra lengvas, bet tarpusaviu 
sugyvenimu, pagarba, pagalba galime jį patys 
palengvinti — sau ir kitiems. 

Retkarčiais susisiekiame su kolege Julija iš 
Čikagos — telefonu ar laiškeliais; ir tai yra geras, 
malonus ryšys. Yra gerų ryšių ir asmeninių, ne 
vien per „Draugą", „Tėviškės žiburius", „Dar
bininką", „Dirvą", ar, jei nebegali paskaityt, tai 
bent su tais, kurie paskaito ar į ten rašo. 

(Jau nekalbu apie savos šeimos pagalbą, kuri 
didelė ir brangi). 

Telefoninis ryšys — koks džiaugsmas! Ypač 
gerai pagyvenusiam ir nebeišvažiuojančiam, 
nepaskaitančiam. Yra ir kitų, modernesnių prie
monių — susisiekti. Taigi, nėra ko skųstis. 

Tačiau, yra mūsų mieste (ar ir kitur) pade
juojančių našlelių, kad mirę rašytojai, kiti kūrėjai 
greit užmirštami Tai gal ir tiesa. Neberašoma 
apie juos, nebedaromi bendruomeniniai jų pami
nėjimai... 

O ne visi' Minimas ir poetas Bernardas 
Brazdžionis, ir Jurgis Jankus. O sulaukę šimto 
metų nuo jų gimimo, mirusieji lietuvių tautos 
gražiai prisimenami, pagerbiami, jų kūryba, tary
tum, gražinama į greitai bėgantį gyvenimą. Tai 

graži tradicija, tai rodo, kad tau ta gyva, jos 
kultūrinė sąmonė visada palaiko menų. rašto 
kūrėjų, mokslo kūrėjų darbus , kad jie priimti, 
įsigėrę į tautinę sąmonę. 

Jei mūsų mieste kai kurie primiršti mirę 
rašytojai (Jurgis Gliaudą, Elena Tumienė, Juozas 
Švaistas, Juozas Tininis, Bronys Raila, Danutė 
Mitkiene, Bronius Budriūnas, M. Paškevičius, — 
ir kiti buvę „Dailiųjų menų" klubo nariai), ta i 
neretai ir jų šeimų neapsižiūrėjimas. Nesakau, 
kad šeimos jų nemylėjo, ar kad juos pamiršo, bet, 
kai nėra religinių papročių prisilaikoma ar ki taip 
pagerbiama kūryba ir asmenų jų pačių šeimų, tai 
ko norėti iš kitų, iš visuomenės? Visi turi savus 
gyvenimus, visi jais užimti . 

O jei kas iš šeimos pasirūpina, tai yra gražu 
ir pavyzdinga, tokia pas mus buvo Monika, irgi 
dabar jau mirusi, kuri savo vyrą, poetą Praną 
Lembertą įvairiomis progomis palaikė visų 
atminty, leisdama pomirt ines jo knygas, net 
įsteigdama Kaune vyro vardu li teratūrinę premi
ją studijuojančiam jaunimui . 

Taip pat šeimos buvo labai gražiai paminėta 
Petronėlės Orintaitės gyvenimas ir kūryba — po 
jos mirties Antano Vaičiulaičio, iškilaus prozi
ninko, atminimas iki dabar gaivinamas šeimos... 

Esu patyrusi kolegiškos šilumos ir Lietuvoje, 
vyrui mirus, ten jo palaikus laidojant, buvau ap
gaubta užuojautos ir dėmesio, ir Vilniaus rašyto
jų sąjungos pirmininko, ir Kauno rašytojų sąjun
gos pirmininko ir kai kurių kolegų; nors į laido
tuves nėra kokių kvietimų ar dėmesio siekimų. 

Tik viena draugė ir kolegė užsigavo, būk aš 
su ja nesikalbėjau, ar ir nepasisveikinusi. . Kaip 
gali kalbėtis, džiūgauti susitikus, kai tik atsi
radom greta bažnyčioje, išeinant po gedulingų 
pamaldų0 

Po mano vyro mirties ir jos motina mirė, — 
užjaučiu ją, nors neturėjau progos to išreikšti 
Draugė ir draugas lieka man visam laikui, jei 
draugystė buvo tikra. 

Šios gyvenimiškos mintys apie kolegas, 
kaimynus, draugus — nieko ypatingo, bet norė
čiau, kas jas paskaitys, kad pažvelgtų atidžiau į 
save, į gyvenimą, į ki tus. Gal bus kiek lengviau 
gyventi0 — Nors ir nesisektų, nors vienatvė — 
senatvė slėgtų, nors kas kita blogo. Sakoma, nėra 
to blogo, kas neišeitų į gerą... Man regis, tai tios;i 
Nes ir nebegalint paskaityti , dar gali žvelgt į 
gyvenimą vidiniu žvilgsniu. 

Bus d a u g i a u . 
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ŽINIOS IŠ VASARIO 16-OSIOS 
GIMNAZIJOS 

Lietuvių kalbos 
olimpiadoje — pirmoji vieta! 

Šalčininkų Lietuvos tūks
tantmečio vidurinėje mokykloje 
2005 m. kovo 21—23 d. vyko 
užsienio l ietuviškų mokyklų 
bei Vilniaus vidurinės interna
tinės mokyklos „Lietuvių na
mai" lietuvių kalbos olimpia
da. 

Pirmąją šio konkurso dieną 
mokiniai atliko dvi su puse 
valandos t rukus ią rašymo ir 
kalbos vartojimo užduotį. Antrą 
dieną moksleiviai deklamavo 
pasirinktą l ietuvių poeto 
eilėraštį arba lietuvių autoriaus 
prozos kūrinio ištrauką. Tos 
pačios dienos popietę buvo 
t ikr inami gebėjimai kalbėti 
lietuviškai monologu ir dialo
gu, pasakoti, reikšti savo 
nuomonę, argumentuoti, api
būdinti, lyginti reiškinius, kelti 
hipotezes ir pan. Pokalbiai vyko 
mokinio parinkta tema ir turėjo 
atskleisti dalyvių komunikacinę 
kompetenciją. 

Mūsų mokyklai atstovavo 
vienuoliktoke Agnė Galinskytė 
ir dvyliktokas Audrius Ma
kauskas. Juos ruošė ir lydėjo 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Emilija Meikienė. 
Didžiuojamės Audriumi Ma
kausku, kur is , suvedus visų 
trijų užduočių atlikimo rezulta
tus, užėmė pirmąją vietą ir 
gavo Olimpiados pirmojo laips
nio diplomą. 

A r t ū r o P a u l a u s k o 
delegaci ja V a s a r i o 16-osios 

g imnaz i jo je 

Grįždama iš Kanados, Lie
tuvos Respublikos Seimo 
pirmininko Artūro Paulausko 
vadovaujama Seimo delegacija 
turėjo Frankfurte 4 valandas 
laukti lėktuvo į Lietuvą. Lie
tuvos ambasador iaus Vokie
tijoje Evaldo Ignatavičiaus siū
lymu Seimo nariai mielai pa
naudojo šią per trauką ap
lankyti Vasario 16-sios gim
naziją ir ten vykstančias Euro
pos lietuvių krepšinio varžy
bas. 

Gimnazijos direktorius An
drius Šmitas labai džiaugėsi. 

galėdamas pasveikinti garbin
gus svečius, bet labai ap
gailestavo, kad per tokį trumpą 
laiką nebuvo galima paruošti 
mokinių programos pasitiki-
mui. Visi mokiniai, kaip žaidė
jai, padėjėjai arba sirgaliai 
dalyvavo krepšinio olimpiadoje. 
O mokyklos patalpų irgi nebu
vo kaip rodyti, nes visose 
klasėse šį savaitgalį buvo apsi
gyvenę sportininkai. Todėl sve
čiai, t rumpai apžvelgę patal
pas, susitiko konferencijų kam
baryje su gimnazijos mokytojais 
ir bendruomenės atstovais 
t rumpam pokalbiui. 

Direktorius A. Šmitas pa
pasakojo apie gimnazijos dar
bą, Vokietijos LB valdybos 
pirm. A. Šiugždinis apie ben
druomenės veiklą. Seimo na
riai domėjosi, kuo skiriasi 
Vokietijos ir Lietuvos mokslo 
programos, kokie dalykai dės
tomi lietuvių, kokie vokiečių 
kalba, kokie vadovėliai naudo
jami, iš kur ir kodėl į gimnaziją 
atvyksta mokiniai, ką daro abi
turientai gavę brandos atestatą 
ir t.t. Klausimų dar būtų buvę 
daug, bet Seimo pirmininkas A. 
Paulauskas su jį lydinčiais 
Seimo nariais Loreta Grau-
žiniene, dr. Arimantu Dum
čium, Ju l ium Sabatausku ir 
Gediminu Jakavoniu skubėjo 
dar aplankyti krepšinio olim
piadą. Atsisveikinant jiems 
visiems buvo įteiktas gimnazi
jos „Metraštis", kad galėtų 
apie visa tai pasiskaityti ir 
pamatyti nuotraukose, ko dėl 
laiko stokos nespėjo sužinoti ar 
apžiūrėti. 

T reč i a s i s Eu ropos 
l i e tuv ių k repš in io 

t u r n y r a s 

Balandžio 9 d. Vasario 16-
osios gimnazijoje vyko trečiasis 
Europos lietuvių krepšinio tur
nyras. Pirmasis vyko Muens-
teryje, antrasis Hamburge. 
Antrajame turnyre pirmąją 
vietą užėmė maišyta buvusių ir 
dabartinių mūsų gimnazijos 
mokinių komanda. Todėl jie 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 
\ .J 

^ m Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Lietuvos Seimo delegacija Vasario 16-osios gimnazijoje. Iš kairės: J. Sabatauskas, ambasadorius E. Ignatavičius. 
A. Ramanauskaitė, Seimo pirm. A. Paulauskas, L. Graužinienė, Br. Lipšienė, dr. A. Dumčius, L. Szarlinski. 

Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės nuotr. 

turėjo pravesti trečiąjį turnyrą. 
Pagrindinis organizatorius bu
vo Martynas Lipšys. Jam pa
dėjo Vokietijos LJS pirmininkas 
Aidas Šiugždinis, Vaidotas Ne-
verauskas ir daugelis kitų. 

Jau penktadienį, balandžio 
8 d. vakare, suvažiavo koman
dos. Jų atvyko iš viso 10: Ko
penhagos, Londono, Paryžiaus, 
Punsko, Hamburgo, Berlyno, 
Nuernbergo, Frankfurt — Main 
„Taunus", Frankfurto — Kėdai
nių ir Heidelbergo'Mannheimo 
„Žalčiai". Vienuolikta komanda 
buvo patys Vasario 16-osios 
gimnazijos mokiniai.. Atvyku
sias komandas pasitiko, užre
gistravo ir gimnazijos klasėse 
apnakvydino Laima Lipšytė, 
Martynas Gaurilčikas ir Sofija 
Loiterytė. Krepšininkai ir jų 
atsivežti sirgaliai, iš viso apie 
120 žmonių, penktadienį vakare 
gimnazijos salėje šventė neil
gai, nes norėjo pailsėti prieš 
lemtingą dieną. O šeštadienį 
nuo pat ryto iki 8 vai. vakaro 
vyko žaidimai. Gimnazistai, 
deja, pirmame rate iškrito, ta
čiau buvę gimnazistai, Heidel
bergo /Mannheimo studentai 
„Žalčiai", laimėjo taurę. Antrą 
vietą užėmė Punsko, o trečią — 
Londono krepšininkai. 

Taures įsteigė Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija ir 
Lietuvos ambasada Berlyne. 
Buvo ir kitų dovanų iš ambasa
dos: taikliausiam žaidėjui Min
daugui Jacinevičiui, geriau
siam žaidėjui Vitalijui Niki

tinui, J aun imo sąjungos taurė 
vyriausiam žaidėjui Edmundui 
Jankūnui , vyriausiam turnyro 
sirgaliui R. Baliuliui ir t.t. 

Po pietų turnyrą aplankė 
Seimo p i rmin inkas Ar tūras 
Paulauskas ir Seimo delegacija. 
Dalyviai juos pasitiko audrin
gais plojimais. Paulauskas pa
sveikino tu rny ro dalyvius ir 
pagyrė organizator ius . Seimo 
nariai būtų mielai įsijungę kaip 
dvyliktoji komanda, bet nebuvo 
laiko: j i e turėjo skubėti į 
Frankfurto oro uostą, kad sus
pėtų į Vilniun skrendantį lėk
tuvą. O ambasadorius Evaldas 
Ignatavičius su visu pulku savo 
bendradarbių stebėjo žaidynes 
visą dieną. 

Po t u r n y r o sportininkai 
šoko ir linksminosi gimnazijoje 
vos ne iki ryto. Tik punskiečiai 
turėjo da r nakt į išvažiuoti, 
prieš tai spėję su Heidelbergo 
„Žalčiais" susitarti , kad kitas 
turnyras vyks Punske. 

N a u j ų moks l e iv iu 
r e g i s t r a c i j a 

Naujiems mokslo metams į 
penktą klasę priimame 10 vo
kiečių mokinių. Likusios vietos 
paliekamos lietuviams. Vokie
čių mokinių registracijos termi
nas baigėsi kovo 31 d. I šias 10 
vietų a ts i rado 39 kandidatai. 
Jie visi savo pažymiais tinka 
gimnazijai, yra geri mokiniai. 
Jų tarpe yra ir kaimyninių 
gimnazijų mokytojų vaikai ir 

net kaimyninės mokyklos 
direktoriaus sūnus. Tai reiškia. 
kad vokiečiai mūsų gimnaziją 
ir jos darbą labai aukštai verti
na. Esame prestižinė gimnazija. 
Sunku bus iš 30 atrinkti 10 
tinkamiausių. 

Vokiečiai mokiniai reikalin
gi dėl paramos. Valstybinis pri-
pažinamas mokyklai suteikia
mas tik tada, kai jos mokytojai 
pakankamai kvalifikuoti ir jei 
pusė mokinių yra iš Vokietijos 
ir tuo pačiu bent 20 procentų 
iš apskrities. Tačiau ne vien 
dėl pinigų reikalingi vokiečiai. 
Svarbiau, kad jie padeda mo
kiniams iš Lietuvos greičiau 
išmokti vokiečių kalbą. Vokie
čiai mokiniai susidraugauja su 
lietuviais, čia daug sužino apie 
Lietuvą, ir, išėję iš gimnazijos, 
bus mūsų užtarėjai. Dėl vokie
čių mokinių buvimo litua
nistinė gimnazijos programa nė 
kiek nesumažinta. Lietuviai, 
kaip ir anksčiau, mokosi lietu
vių kalbos ir literatūros, lietu-
vos istorijos, ir geografijos 
visose klasėse lietuvių kalba 
dėstoma tikyba ir muzika, o kai 
kuriose klasėse ir istorija, 
geografija, biologija, dėstoma 
lietuviams lietuvių kalba. 

Naujų lietuvių mokinių re
gistracija prasidėjo tik dabar. 
J i tęsis tol, kol bus laisvų vietų. 
Lietuviai mokiniai priimami į 
visas klases. Tikimės sulaukti 
apie 20 naujų lietuvių, tad ben
dras mokinių skaičius nesu
mažės. 

Visuomenės pokyčiai atsispindi 
parkų pavadinimuose 

Nors Čikaga yra vienas 
didžiausių JAV miestų, tačiau 
užterštumu ji nusileidžia ne tik 
tokiems didmiesčiams kaip New 
York ar Los Angeles, bet ir 
daugeliui mažesnių. Pastarai
siais dešimtmečiais miesto 
valdžia deda daug pastangų ir 
nemažai lėšų į parkų plėtimą 
bei esamų žaliųjų zonų prie
žiūrą. Parkai, kaip ir gatvės ar 
architektūros objektai, yra svar
bi miesto istorijos ir kultūros 
paveldo dalis, todėl nenuostabu, 
kad j ie dažnai pavadinami 
miestui nusipelniusių asmenų 
garbei arba siekiant įamžinti 
kokį nors reikšmingą įvykį. 

Kadangi JAV didmiesčiuose 
vyrauja demokratinė — funk
cinė gatvių pavadinimų sis
tema, kai daugelis jų numeruo
jama skaičiais, parkai yra pato
gi vieta pagerbti bendruomenei 
nusipelniusių žmonių atmini
mą. Drauge parkų pavadini
mai išreiškia ir tam tikrus 
visuomenės pokyčius ar besi
keičiančią valdžios politiką ir 
ideologiją Tai ypač akivaizdu, 
kai vienus ar kitus objektus 

dėl kokių nors priežasčių nu
sprendžiama pervadinti. 

Naujausios Čikagos parkų 
administracijoje vyraujančios 
tendencijos susijusios ne su 
kokio nors režimo įtvirtinimu, 
bet su mėginimu atitaisyti 
skriaudą ir bent dalį miesto 
parkų pavadinti žymių moterų 
vardais. Tam pradžią padarė 
tuometinio prezidento Bill 
Clinton žmona Hillarv Clinton, 
kurios iniciatyva vienas iš 
Čikagos esančių seniausių 
parkų buvo pavadintas visų 
miestui nusipelniusių moterų 
garbei — „Chicago VV'omens 
Park and Gardens" (1827 S. 
Indiana Ave., Chicago. IL 
60616). Vieta ir parkas pa
sirinkti neatsitiktinai. Parko 
apylinkėse yra Clark House — 
namas, laikomas seniausiu 
išlikusiu Čikagos gyvenamuoju 
namu. Greta esantys sodai, kaip 
manoma, taip pat mena maž
daug 1830-tuosius metus. 
Clark House yra ir vienas pir
mųjų namų Čikagoje, kurio 
archi tektūra smarkiai nutolo 
nuo Viktorijos laikų stiliaus 

Kaip teigia architektūros žino
vai, būtent Clark House įkvėpė 
žymųjį architektą Frank Lloyd 
Wright leistis į dar drąsesnius 
architektūrinius eksperimentus. 

Beje, minėtasis parkas 
periodiškai organizuoja pažin
tines ekskursijas suaugusiems, 
kurių metu galima ne tik 
išsamiai susipažinti su parku, 
jo istorija, bet ir su aplinkinių 
namų architektūra. Jdomu iš 
arti pažvelgti į 1836 m. viduri
niosios klasės amerikiečių buitį 
ir patirti, kaip pasikeitė ne tik 
dabartinės gyvenimo sąlygos, 
bet ir visuomenės vertybės, 
apsilankymas parke nemoka
mas, bet už ekskursijas teks 
mokėti. 

Nuo 2004 m. net penkioli
ka pavadinimų neturėjusių ar 
nereikšmingai įvardintų parkų 
buvo pervadinti miestui nusi
pelniusių moterų vardais. Pa
sak generalinio Čikagos parkų 
direktoriaus Timothy J. Mit-
chell, buvo stengtasi, kad per
vadinti parkai būtų ne toliau 
kaip trys mylios nuo tos vietos, 
kurioje gyveno ar dirbo moteris. 

kurios vardą parkui nutarta 
suteikti. Šiuo metu iš 555 Či
kagoj esančių parkų 42 pava
dinti garsių moterų vardais. 

Tarp naujausiai pervadintų 
parkų y ra šie: Chokeberry 
pa rkas (664448 S.University 
Ave.) nuo šiol turės Arnita 
Young Bosvvell vardą; buvęs 
Hermi tage parkas (4626 N. 
Hermi tage Ave.) pavadintas 
Helen Zat te rberg parku, o 
buvęs Hyacinth Park. '4534— 
40 S. Greenvvood Ave), pava
dintas Gwendolyn Brooks gar
bei. 

A. Young Bosvvell (1920— 
2002) buvo žinoma visuomenės 
veikėja bei švietėja. Gimusi 
Detroit , augusi Kentucky, ji 
atvyko į Čikagą, kur dirbo 
socialinio darbo profesore 
University of Chicago, vėliau 
University of Illinois Socialinio 
darbo ir specialių poreikių 
vaikų depar tamento direktore. 
A. Young Bosvvell buvo pirmoji 
nacional inės valstybinių mo
kyklų programos Head Start 
kf>ordinatorė K,irtn su savo 
broliu Whitney Youg, Jr., ji 

vaidino svarbų vaidmenį pilie
tinių teisių išsivadavimo kovo
je. Garsiajame 1966 m. Martin 
Luther King, Jr. , organizuo
tame žygyje ji buvo atsakinga 
už moterų grupės, dalyvavusios 
eisenoje, organizavimą. 

Helen Zatterberg (1902— 
2002) buvo viena žymiausių 
miesto bibliotekininkių. Visą 
gyvenimą ji dirbo Čikagos šiau
rinės dalies bibliotekose. Nuo 
1931 m. ji pradėjo domėtis 
North gatvės apylinkių istorija: 
rinko su tuo susijusią istorinę 
medžiagą, rengė seminarus ir 
visuomenės švietimui skirtas 
paskaitas. 1935 m. ji įkūrė 
Ravensvvood — Lakevievv istori
jos sąjungą, pusiau privačią 
organizaciją, kuri tebegyvuoja 
iki šiol. 

Buvęs Hyacinth park, 
(4534—40 S. Greenvvood Ave.) 
pervadintas Gvvendolyn Brooks 
vardu. G. Brooks buvo viena 
mėgstamiausių Čikagos poečių, 
be gausybės kitų apdovanojimų, 
laimėjusi ir nacionalinę Pu 
!;"/'"T prr-miįa 

Monika F5<>nrkut«-

Sixty e i g h t h l e sson . (Siksty 
eith leson) — Šešiasdešimt aš
tunta pamoka. 
Garage sa le . (Garąž sėl) — 
prekyba garaže. 
This s p r i n g I n e e d to c lean 
out my b a s e m e n t a n d my 
garage. (This spring ai nyd tū 
klyn aut mai beisment ęnd mai 
garąž) — Šį pavasarį man rei
kia išsivalyti rūsį ir garažą. 
What a r e you go ing to do 
with all t h e n i c e th ings t ha t 
you h a v e s t o r e d t h e r e ? tUat 
ar jū going tū dų uit oi tha nais 
things thęt j u hev stord ther) 
— Ką tu darysi su visais tais 
gerais daiktais, kuriuos esi ten 
pasidėjusi? 
I will h a v e to s o r t t hem out , 
some I wil l k e e p , o t h e r s I 
will sell i n a g a r a g e sale . (Ai 
uil hev t ū sort them aut, sam ai 
uil kyp, athers ai uil sel in a 
garąž sėl) — Aš turėsiu juos 
išrūšiuoti, kai kuriuos pasilik
siu, kitus parduosiu iš savo 
garažo. 
When a r e y o u p l a n n i n g 
your g a r a g e s a l e ? (Uen ar jū 
plęning j ū r garąž sėl) — Kada 
tu planuoji turėti išpardavimą? 
Our n e i g h b o r h o o d h a s a 
vveekend eve ry s p r i n g a n d 
every fall w h e n they hold 
garage sa les . (Aur neiborhud 
hez e uykend evry spring ęnd 
evry fol uen they hold garąž 
sėls)— Mano apylinkėje vienas 
savaitgalis pavasarį ir vienas 
rudenį yra paskirtas prekybai 
garažuose. 
I have a few th ings , n o t 

e n o u g h t o hold a g a r a g e 
sale, c a n I ask you to sell 
t h e m for me? (Ai hev a fjū 
things, na t inaf tū hold e garąž 
sėl, ken ai ęsk jū tū sel them 
for mi) — Aš turiu kelis daik
tus, nepakanka pačiai par
davinėti, ar galiu tavęs pa
prašyti, kad juos man parduo
tum? 
Of c o u r s e , t he m o r e t h i n g s 
in a g a r a g e sale, t h e m o r e 
successful it is. (Af kors, tha 
mor things in e garąž sėl, t ha 
mor saksesful it iz) — Žinoma, 
juo daugiau daiktų parduo
dama, tuo sėkmingesnė preky
ba. 
T h a n k y o u so m u c h , I c a n 
he lp y o u set u p t h e t ab le s 
a n d t h e display . (Thęnk jū 
sou mač, ai ken help jū set ap 
tha teibls ęnd tha displei) — 
Labai ačiū, aš tau galiu padėti 
sustatyt i stalus ir išdėlioti 
daiktus. 
You k n o w , I w o u l d rea l ly 
a p p r e c i a t e it, it 's so m u c h 
work , t h i s way we can d o i t 
in ha l f t h e t ime . (Jū nou, ai 
uod ryly apryšieit it, its sou 
mač uork, this uey ui ken dū it 
in hęf tha taim) — Žinai, aš 
tikrai būčiau dėkinga, yra tiek 
daug darbo, šitaip mes galėsi
me viską perpus greičiau atlikti. 
T h e n i t ' s se t t led, j u s t let m e 
knovv w h e n you a r e h a v i n g 
t h e g a r a g e sale . (Then i ts 
setld. džest let mi nou uen jū 
ar heving the garąž sėl) — Tai 
sutarta, t ik pasakyk, kada ruo
šiesi prekiauti savo garaže. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

« c» Šildymas 
*^įį& Šaldymas 

6556 S. Kedzie Cricago. IL 60629 
Prekyba, rstafavrnas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
l-2mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710: 

2 mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMQ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Viima Jaruiienė, 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Uest 95th St.. 

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

SIŪLO DARBĄ 

Išnuomojamas gražus 
2 mieg. butas 

Kedzie Ave766 PI 
Tel. 708-656-6599 

Ornamentai metai studio seeks 
experienced vvelder/craftsman 

mig, t ig , drafting, shop dravvings 
for custom furniture, stair railings, 
fine art. Please call 847-869-5850. 

Fax resume if availabie 
to 847-869-5860. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
tj.'l.' i | Į 

• 

ntOKCtACf 

Real 

V I D A M . 
S A K E V I C I U S 

Estate C o n s u l t 

6 
ant 

N e k i l n o j a m o j o t u r t o 
p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 

7 0 8 8 8 9 2148 

WINDOW VVASHERS/CUTTER CIEANERS 
Must have own car. Men & 

Women 1-3 person teams. Mon-
Sat 7am-5pm, fui! t ime or part 

t ime Make 5100+per person, PAID 
DAILY. No experience needed, vvill 
train Residential only/suburbs & 

city. Come today 6t start tomorrovv. 
Pnme Time Window Cleaning, Inc. 
JTS E. Colf Rd *208 Arlmgton Hts. 

(Arl ington Office Sauare) 
I90 to ArfHts.Rd, Nort to Coff. SE 
corner. Across from Valli Produce 

Ask for Will 

SKELBIMU SKYRIUS TEL. 773-585-9500 

3801 7Stn Av* BrMgtvtt*, IL 60-155 Tel. I 7Q8-S9?-9680 
fax. 1 7QŠS99*tš2 Tet. t 300 773 7J6J 
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KAIP NEPASAKOTI 
ANEKDOTŲ? 

DRAUGAS, 2005 m. gegužės 5 d., ke tv i r tad ien is 

EUROPA 

LONDONAS 
Rinkimų, per kuriuos tur

būt užsitikrins istorinę trečiąją 
kadenciją, išvakarėse britų mi
nistras pirmininkas Tony Blair 
kreipėsi į rinkėjus ragindamas 
atidėti į šalį nuogąstavimus dėl 
Irako ir palikti jį valdžioje dėl 
klestinčios ekonomikos. T. Blair, 
kurio populiarumas, kaip rodo 
apklausos, yra didesnis už opo
zicijoje esančių konservatorių 
populiarumą, paskutinę rinki
mų kampanijos dieną karštli
giškai dalijo interviu ir važinėjo 
po šalį. Balsavimas prasidės 
ketvirtadienį 7 vai. ryto vietos 
laiku. T. Blair tikisi, kad rinki
mus jam padės laimėti Didžio
sios Britanijos ekonomikos, kuri 
pastaraisiais pasaulinio nuos
mukio metais aplenkė kitas Eu
ropos šalis, klestėjimas. 

TALINAS 
Estija sutiko su Rusijos siū

lymu pasirašyti sienos sutartį 
šių metų gegužės 18 d. Mask
voje. Trečiadienį Rusijos amba
sada perdavė į URM notą su ofi
cialiu užsienio reikalų ministro 
Sergej Lavrov kvietimu užsie
nio reikalų ministrui Urm Paet 
pasirašyti sienos sutartį. Sienos 
su tar t i s parengta pasirašyti 
nuo 1999 m., kai per derybas ją 
patvirtino valstybių delegacijų 
vadovai. 

GENEVA 
Šveicarijos policija Bern 

mieste areštavo buvusį Rusijos 
atominės energetikos ministrą 
Jevgenij Adamov. Pranešama, 
kad tai padaryta JAV prašymu. 
JAV Federalinė valdžia kaltina 
J. Adamov pagrobus 10 mln. do
lerių, kuriuos JAV energetikos 
ministerija skyrė Rusijos atomi
nių elektrinių saugumui užtik
rinti. J. Adamov bus pateiktas 
kaltinimas dėl kelių sukčiavimo 
ir pinigų plovimo atvejų. 

Antrojo pasaulinio karo užėmė 
Baltijos valstybes ir kitas terito
rijas, nors Rusija jaučia vis di
desnį tarptautinį spaudimą šias 
aneksijas pripažinti priešiška 
okupacija. „Kai žmonės šian
dien aptarinėja, okupavome 
mes ką nors ar ne, norisi jų pa
klausti: o kas būtų jums nutikę, 
jeigu mes nebūtume sulaužę 
stuburo fašizmui? Ar šiandien 
jūsų tauta būtų tarp gyvųjų?", 
laikraščiui „Rossijskaja gazeta" 
sakė S. Ivanov. „Turime paliu
dyti, kad Antrojo pasaulinio ka
ro pabaiga buvo diena, kai buvo 
nugalėtas fašizmas, ir kad tai 
buvo pergalės diena, tačiau, de
ja, ne visiems", sakė jis. 

JAV 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos gynybos ministras 

Sergej Ivanov neapgailestavo 
dėl to, kad Sovietų Sąjunga po 

WASHINGTON, DC 
JAV žvalgybos vadai agen

tams nurodė nukirstą Osama 
bin Laden galvą pristatyti dė
žėje su sausuoju ledu, o kitų „ai 
Qaeda" vadovų galvas pa
smeigtas iškelti ant iečių, at
skleidė vienas į pensiją išėjęs 
karininkas. Po 2001 m. rugsėjo 
11-osios, Amerikai neatsigau-
nant nuo šoko, buvęs CŽV kari
ninkas Gary Schroen buvo nu
siųstas į Afganistaną padėti 
opoziciniam Šiaurės aljansui 
nuversti prieglobstį O. bin La
den suteikusį Talibano režimą. 
Tai buvo pirmas kartas per 30 
metų, kai žvalgybininkui buvo 
nurodyta nužudyti ieškomus as
menis. Tačiau įtariamas teroro 
atakų sumanytojas taip ir nebu
vo sučiuptas; iš dalies dėl to, 
kad CŽV operatyviniams dar
buotojams buvo sunku prisiar
tinti prie O. bin Laden, iš dalies 
— dėl jo sugebėjimo greitai per
sikelti iš vienos vietos į kitą. 

NEW YORK 
Daugelis vaikų New York 

negali atsikratyti 2001 m. rug
sėjo 11-osios teroro išpuolių pa
darinių — jaučia nerimą arba 
yra prislėgti, ir jų dvasinė būklė 
gali dar labiau pablogėti, jeigu 
tokie įvykiai pasikartotų. Tai 
sakoma tyrėjų iš Coiumbia uni
versiteto Medicinos centro ir 
New York valstybinio psichiatri
jos instituto medžiagoje, pa
skelbtoje leidinyje „Archives of 

General Psychiatry". Remiantis 
gautomis išvadomis, iš daugiau 
kaip 8,000 4-12 klasių mokslei
vių, dalyvavusių tyrime, praė
jus šešiems mėnesiams po tero
ristų a takų 29 proc. ėmė skųstis 
viena a r keliomis iš šešių neri
mo sindromo atmainų bei dep
resija. 

ARTIMIEJI RYTAI 
E : : i 

BAGHDAD 
Šiaurės Irake šalia vienos 

kurdų partijos būstinės susi
sprogdinus kovotojui mirtinin
kui, žuvo mažiausiai 60 žmonių. 
Tai buvo daugiausia aukų parei
kalavęs išpuolis nuo tada, kai 
prieš savaitę buvo suformuota 
s tabi lumą žadėjusi šalies Vy
riausybė. Pasak liudininkų, 
mir t in inkas susisprogdino prie 
Kurdis tano demokratinės parti
jos (KDP) skyriaus pastato, ku
riame ta ip pat verbuojami nau
jokai į policiją. Policija ir saugu
mo pareigūnai sakė, kad prie 
pastato a takos metu buvo susi
rinkusi didžiulė minia žmonių. 

Netoli Saddam Hussein 
gimtojo Tikrit miesto buvo su
imtas nuversto diktatoriaus sū
nėnas, kuris , kaip įtariama, pa
dėjo finansuoti Irake vykstantį 
sukilimą. Balandžio 10-ąją Vy
riausybė buvo paskelbusi, kad 
vasario pabaigoje netoli sienos 
su Sirija saugumo pajėgos taip 
pat suėmė žinomo teroristo Ay-
man Sabaw brolį Ibrahim. 

ISLAMABAD 
Pakis tano saugumo pajėgos 

suėmė Abu Faraj Farj ai Liby — 
vieną ,,al Qaeda" vadovų, kuris 
suplanavo du pasikėsinimus 
nužudyti prezidentą Pervez Mu-
sharraf. Vienas ištikimiausių 
JAV sąjungininkų kare su tero
rizmu 2003 m. gruodį išgyveno 
du pasikėsinimus į savo gyvybę. 
Pakis tano valdžia buvo paža
dėjusi 20 mln. rupijų i maždaug 
896,000 litų) atlygį už informa
ciją, kuri padėtų sučiupti šį iš 
Libijos kilusį ..ai Qaeda" kovoto
jų vadą. Daugiau informacijos 
apie šį reikšmingą suėmimą ir 
su juo susijusias detales nepa
teikiama. 

Parlamentaras siūlo svarstyti eutanazijos temą 

Atkelta iš 1 psl. 
prieš pora metų, J. Čekuolio tei
gimu, diskusijas dėl eutanazijos 
įteisinimo palaikė tik penkta
dalis ETPA parlamentarų. 

Lietuvos delegacijos ETPA 
narių nuomonės balsuojant dėl 
nutarimo, kuria siūloma skatin
ti diskusijas eutanazijos klausi

mu, išsiskyrė. 
Kaip sakė Lietuvos delega

cijos ETPA pirmininko pavaduo
tojas konservatorius Egidijus 
Vareikis, balsuodamas jis pasi
sakė prieš diskusijas eutanazi
jos tema. 

Visgi E. Vareikis spaudos 
konferencijoje pripažino griež

tai pas isakant is ne tiek prieš 
diskusijas eutanazijos klausi
mu, kiek dėl pačios eutanazijos 
įteisinimo. 

„Diskutuot i galima visais 
klausimais", sakė E. Vareikis. 

Šiuo metu eutanazija yra 
įteisinta dviejose Europos ša
lyse — Olandijoje ir Belgijoje. 

Viešųjų darbų nesibodinčius romus bandoma įdarbinti 
privačiose bendrovėse 

Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) 
— Vilniaus miesto savivaldybes 
bei policijos atstovai, siekdami 
integruoti romus į visuomenę, 
paprašė verslininkų įdarbinti 
savo bendrovėse bent kelis ro
mus. 

Naujininkų seniūnas Bene
diktas Citovičius, sostinės poli
cijos vadovas Erikas Kaliačius 
bei vienas romų vadovų Josifas 
Tyčina susitiko su aplink romų 
taborą įsikūrusių bendrovių sa
vininkais. 

E. Kaliačius paprašė versli

ninkų neignoruoti šios tautinės 
mažumos atstovų. 

„Jei mes juos pamiršime ir 
paliksime likimo valioje, gali 
atsitikti taip, kaip Rumunijoje, 
kuomet įeiti į taborą pareigūnai 
gali tik pasitelkę kariuomenę", 
sakė Vilniaus policijos vadovas. 

Verslininkai savo ruožtu pa
žymėjo, jog įdarbintų kelis ro
mus, jei už tai gautų mokesčių 
lengvatų. 

Vilniaus miesto savivaldybė 
jau prieš pusmetį buvo pasiren
gusi į darbą priimti maždaug 50 

romų, tačiau šie noro iki šiol ne
parodė. Romams buvo pasiūly
tas specialios kvalifikacijos ne
reikalaujantis darbas — tvar
kyti skverus, parkus, viešąsias 
miesto erdves bei dirbti kitus 
viešuosius darbus. 

Elektros tinklų atstovas su
sitikime pabrėžė, kad elektrifi
kuojant romų taborą buvo iš
leista apie 200.000 litų, tačiau 
iš kelių šimtų romų už elektrą 
susimoka tik 2-3. Be to, tabore 
buvo sulaužyta apie 40 proc. 
elektros spintelių. 

Teismas nepasigalėjo Valstybės turto fondo vadovo 

Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) 
— Valstybės tur to fondo va
dovui Povilui Milašauskui teks 
sumokėti 1,000 litų baudą už 
medžioklės taisyklių pažeidimą. 

Lietuvos vyriausiasis admi
nistracinis teismas nepatenkino 
P. Milašausko'-skundo, kuriuo 
jis prašė nutraukti jo adminis
tracinę byla 

Tačiau teisėjų kolegija pali

ko galioti Panevėžio apygardos 
administracinio teismo šiemet 
vasario 3 d. paskelbtą nutartį, 
kuna už medžiojimą be leidimo 
P. Milašauskas nubaudžiamas 
1.000 litų bauda. 

Lietuvos vyriausiojo admi
nistracinio teismo nutartis yra 
galutine ir neskundžiamą 

Praėjusių rr.rtų spai;o 19-
ąj3 P Milašauską ir tris su juo 

medžiojusius asmenis, iš kurių 
du yra jo pavaldiniai, Ignalinos 
rajone, ..Padysnio" medžiotojų 
būrelio medžioklės plotuose ša
lia Šiūlėnų kaimo sulaikė aplin
kosaugos pareigūnai. 

Medžiojantys vyrai buvo su
laikyti , nes nelegaliai šaudė 
st irnas iš tarnybinio Valstybės 
Mir^o fondo visw6UOO Hyundai 
Tprrarar." 

ALEKSAS VITKUS 

S e n a t o r i a u s Durbin 
n e s ė k m ė ? 

Kad ne visi moka anekdotus 
pasakoti, JAV senatorius Diek 
Durbin patyrė visai neseniai, 
kai j is n u t a r ė į savo kalbą 
įterpti kokį nors amerikiečių, 
ypač politikų, taip mėgstamą 
juoką ar anekdotą. Tai įvyko 
balandžio 9 dieną Springfield, 
IL, kur, dalyvaujant ir Ame
rikos prezidentui George W. 
Bush, buvo iškilmingai atidary
tas prezidento Abraham Lin
coln muziejus. 

Mūsų senatorius Durbin, 
kurį mes mėgstame vadinti 
lietuviu, bandė savo kalboje 
pakartoti istorijėlę, kurią 2001 
m. miręs federalinis teisėjas 
Abraham Lincoln Marovitz jau 
nevieną kartą labai sėkmingai 
pasakodavo, kaip jis tapo tokio 
garbingo „Abraham Lincoln" 
vardo savininku. Deja, jam 
kažkas ne taip išėjo, ir jau po 
kelių dienų Amerikos laikraš
čiai daugiau rašė apie tą 
nepavykusį anekdotą, negu 
apie muziejaus atidarymą. 

Marovitz buvo jau 95 metų, 
kai j is mirė. Viengungis, iš 
Lietuvos atkeliavusių žydų (lit-
vakų) sūnus , gimė Oshkosh, 
VVisconsin, bet užaugo Čikagoje. 
Per ilgą savo gyvenimą jam 
teko dalyvauti II Pasaulinio 
karo mūšiuose, vėliau tapo 
Illinois valstijos senatoriumi, 
po to beveik 40 metų buvo 
teisėju. Gerai sugyveno su 
žmonėmis, labai mėgo vaikus ir 
niekada nebijojo priminti, kad 
jis buvo imigrantų sūnus. Ir su 
kuo jis bekalbėtų, ar su vaikais 
mokykloje, ar su sporto, ar poli
tikos garsenybėmis, ar su imi
grantų grupėmis, kuriuos jis 
labai mielai prisaikdindavo 
teismo salėje kaip naujuosius 
Amerikos piliečius, ar ir visai 
nedidelėje kompanijoje, jis 
kiekviena proga mėgdavo pa
pasakoti, kaip jis gavo garsiau
sio Amerikos prezidento vardą. 

O istorija buvo tokia. 
Septynių vaikų šeimoje jis buvo 
ketvirtas. Kai motina jo laukėsi, 
jai pas i ta ikė pabūti vienoje 
paskaitoje apie Amerikos is
toriją. Erdvioje salėje kabėjo du 
dideli dviejų vyrų portretai. 
Vieną jų moteris atpažino, nes 
jau daug kartų buvo mačiusi jį 
ant vieno dolerio banknoto. 

Tai buvo George Washington, 
Amerikos valstybės tėvas. Kito 
ji nežinojo, nors jo išvaizda ją 
labai intrigavo. Veidas gan 
tamsus, sulysę bruožai, nosis 
lyg truputį kumpa, o barzda — 
kaip tikro rabino. Vos ne tikras 
semitas. 

Nors Marovitz motina dar 
nelabai mokėjo angliškai, bet 
tiek suprato, kad kaip tik tuo 
laiku paskaitininkas pradėjo 
kalbėti apie prezidentą Lincoln. 
J o vardas buvo žydiškas, jis 
buvęs garsus Amerikos prezi
dentas, panaikinęs vergiją, 
nušautas kaip kankinys — si
nagogoje ir jai staiga kilo 
mintis: „Jei žydas galėjo būti 
Amerikos prezidentas, kodėl jos 
būsimą kūdikį nepavadinti tuo 
pačiu vardu — Abraham Lin
coln". 

Ir kada tik Marovitz be
pasakodavo tą istoriją, jo 
klausytojai visuomet leipdavo 
iš juoko, nors ir buvo ją girdėję 
gal jau kelintą kartą. Pasa
kodamas jis į tai įdėdavo savo 
širdį ir pagarbą tos istorijos 
pagrindiniams veikėjams. Pir
miausia jis su giliu įsijautimu 
papasakodavo apie savo sava
mokslę motiną, kaip ji pasi
aukojo savo vaikams, ir kaip 
stengėsi, kad jie išaugtų dorais 
žmonėmis. Po to Marovitz po
rindavo apie prezidentą Lin
coln, primindamas, kad Lincoln 
nebuvo žydas, bet, jeigu jis toks 
ir būtų buvęs, tai jam būtų dar 
viena žvaigždė jo laurų vaini
ke, o visiems žydams — didelė 
garbė. Ir priėjęs prie „punch— 
line", teisėjas Marovitz, užuot 
pasijuokęs iš savo motinos dėl 
to vardo pasirinkimo, mokėda
vo tai gražiai išvesti kaip dar 
vienos imigrantų šeimos sėk
mės istoriją Amerikoje. 

S e n a s anekdotas 

Man tai primena vieną 
anekdotą, kuris gal geriau 
išryškina, kad anekdotus reikia 
mokėti pasakoti, ir ne visi tai 
sugeba. Kažkokiame kalėjime 
kaliniai, kad sutrumpintų savo 
nuobodų sėdėjimo už grotų 
laiką, vieni kitiems pasakodavo 
anekdotus. Ilgainiui, tie ilgi 
anekdotai nusibodo, klausyto
jams belaukiant vadinamojo 
„punch—line" (lietuviškai gal 
pavadintume pribaigiamuoju 
poveikiu?), tai jie kiekvienam 
anekdotui sugalvojo duoti nu-

Mielai ir brangiai Mamai 

Af A 
ALEKSANDRAI ČEREŠKIENEI 

mirus, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą 
fil. MILITAI LAURAITIENEI ir visiems arti
miesiems. 

Vydūno fondo taryba ir valdyba 

merį. Tuomet, užuot pasakojęs 
visą istoriją, pasakotojas tik 
sušukdavo tą numerį, kuris 
patogiau atstodavo „punch— 
line". Visi prie to priprato, kol 
vieną dieną atsirado naujas 
kalinys, kuris niekaip negalėjo 
suprasti, ko tie senbuviai taip 
gardžiai juokdavosi, išgirdę tik
tai kokį nors šauktą numerį. 

Kai jam paaiškino, jiems 
susibūrus į krūvą, jis vieną 
vakarą staiga sušuko „5" — 
jokio atgarsio, niekas nesi
juokia. Atvykėlis vėl pabandė: 
„27"! Ir vėl visi tyli, nei garso. 
Norėdamas pritapti prie se
nųjų kalinių, jis susirūpinęs 
klausia vieno: „Ar ne tuos nu
merius pataikiau?". Tas jam 
atrėžė: „Abu numeriai buvo 
geri, bet, matai, ne visi moka 
anekdotą kaip reikiant pa
pasakoti". 

O kas atsitiko 
senatoriui Durbin? 

Jam skirtas laikas baigėsi, 
Marovitz vardo istorijos kontek
sto j is kažkaip nesurado, ir 
auditorija, jo visiškai nesupra-. 
tusi , sėdėjo nuščiuvusi, neži
nodama, kaip į tą istoriją 
reaguoti. Dar blogiau, kiti ten 
pagalvojo, kad demokratas 
Durbin yra ne tik antisemitas, 
bet su savo nevykusiai išdar
kytu anekdotu jis gal ir be 
reikalo bandęs pasijuokti iš 
respublikono prezidento Lin
coln. 

Aš manau, kad ir pats 
prezidentas Lincoln iš tokios 
teisėjo Marovitz istorijos būtų 
skaniai pasijuokęs, ir būtų 
teisingai supratęs senatoriaus 
Durbin akstiną tą istoriją 
pakartoti. Gaila, bet taip ne
išėjo. O Lincoln, 16-asis Ame
rikos prezidentas (1861— 
1865), nors ir nuvargintas 
brolžudiško Amerikos pilietinio 

karo, buvo plačiai žinomas kaip 
juokus mėgstąs žmogus. 

J is pats mėgdavęs pasakoti 
apie save anekdotą. Po laimėtų 
antros kadencijos prezidentinių 
rinkimų 1864 m., pas jį atėjo 
žmogelis, ieškodamas geros 
valdiškos tarnybos. Kai naujai 
perrinktam prezidentui jis pa
klojęs ant stalo 100 dolerių, 
Lincoln jį išprašė iš kambario. 
Atėję kiti kandidatai siūlė jau 
daugiau kyšio, ir Lincoln juos 
visus išprašė lauk. Kai paga
liau atėjo dar vienas tarnybos 
ieškantis politikas ir pasiūlė 
10,000 dolerių, Lincoln pašoko 
nuo kėdės ir šiurkščiai jį 
išstūmė pro duris. „Kodėl taip 
nemandagiai?", — paklausė su
glumęs prašytojas, į ką Lincoln, 
tas „honest Abe" jam atsakė: 
„Tavo pasiūlyta suma yra per 
daug arti mano ribos". Kaip sa
koma, viskas turi savo kainą. 

Durbin neseniai tapo Sena
to demokratų partijos „Whip", 
ir jo pagrindinė pareiga, kaip 
„Whip" („botagas"), yra paveik
ti savo partijos narius kolegas 
balsuoti taip kaip reikalauja 
partijos vadovai, o nebūtinai 
pagal jų asmeninius įsitiki
nimus. Tam reikia ne tik gero 
ryžtingumo, bet ir takto, gal 
įskaitant ir mokėjimą tinkamai 
pasakoti anekdotus. Pasimokęs 
per Lincoln atsidarymo iš
kilmes, ateityje senatorius 
Durbin bus tikrai daug atsa
kingesnis prieš pradėdamas 
kokį juoką, ir jam to visi lietu
viai galime tik nuoširdžiai 
palinkėti. 

O, kad pradedami pasakoti 
kokį anekdotą ir mes visi, eili
niai piliečiai, dažnai užmirš
tame „punch—line", tai ne 
naujiena. Gaila, kad ir senato
rius Diek Durbin į tą duobę 
įkrito. Bet tokie kaip jis, mokės 
ir atsikelti. 

POLICIJA NETIKI, 
JOC PAVEIKSLAS SUDEGINTAS 

IŠKELIAVO VALYTI EVERESTO 
NUO ŠIUKŠLIŲ 

Norvegijos policija skep
tiškai atsiliepė į laikraščio 
pranešimą, esą vagys sudegino 
Edward Munch paveikslą 
„Šauksmas". Teigta, jog jie taip 
pasielgę todėl, kad policija jau 
lipo jiems ant kulnų. „Oslo poli
cija neturi jokių žinių apie tai", 
- pareiškė tyrimui vadovaujan
tis policijos pareigūnas. Jis tiria 
bylą, susijusią su 1893 m. tapy
to paveikslo „Šauksmas" va
gyste, įvykusia pernai rugpjūtį 
Oslo meno muziejuje. 

Bulvarinis laikraštis „Dagb-
ladet" rėmėsi nusikalstamojo 
pasaulio šaltiniu, kuris tvirtino, 
jog pastarosiomis savaitėmis 
sunaikinti abu pavogtieji pa
veikslai „Šauksmas" ir „Ma
dona", o vagys išsigandę, kad 
policija juos aptiks. 

„Dagbladet" taip pat rašė, 
kad tokia pat informacija yra ir 
s laptame policijos pranešime. 
Dabar, anot dienraščio, policijai 
bus sunkiau įrodyti, kas kaltas, 
jeigu neatsiras norinčio prisi
pažinti ir jeigu tie paveikslai 
nebūtų rasti . Šį mėnesį policija 
suėmė tris žmones, įtariamus 
turėjus ryšį su vagyste, bet apie 
paveikslų likimą policija sako 
nieko nežinanti. 

Du ginkluoti plėšikai vidury 
dienos, stebint dešimtims tu
ristų, pernai rugpjūčio 22 dieną 
E. Munch muziejuje nusikabino 
nuo sienos abu paveikslus, sė
do į automobilį, kuriame buvo 
dar vienas asmuo, ir pabėgo. 
„Šauksmas", vaizduojantis 
išbadėjusią žmogystą kruvino 
dangaus fone. tapo baimės sim
boliu pasaulyje, kurį krečia 
siaubas: holokaustas, atomine 
bomba, terorizmas. Autorius 
buvo nutapęs keturias šio 
paveikslo versijas. Viena buvo 
pavogta 1994 m , bet po kelių 
mėnesių atrasta. Kitame kū
rinyje - „Madona", taip pat 
1893 metų, - vaizduojama 
paslaptinga moteris nuoga krū
tine, palaidais plaukais. 

Šių E. Munch kūrinių, ge
riausiai žinomų pasaulyje, vertė 
siekia milijonus dolerių. Vieno 
norvegų eksperto nuomone, 
„Šauksmas" varžytinėse surink
tų 75 milijonus dolerių, o 
„Madona" - 15 milijonų. 

Policijos nuomone, šie E. 
Munch (1863-1944) darbai taip 
plačiai žinomi pasaulyje, kad 
pavogus jų neįmanoma teisėtai 
parduoti. 

Eit* 

Susipratusių kinų grupė 
iškeliavo į Everestą su svarbia 
misija — surinkti alpinistų ir 
tu r i s tų kalno šlaite paliktas 
šiukšles, rašo „China Daily". 
Anot dienraščio, nuo 1921 metų 
a n t Everesto kalno palikta 
šiukšlių, kurių masė siekia apie 
615 tonų, bet „China Daily" 
smulkiau nepaaiškino, kaip šis 
skaičius nustatytas. 

„Svarinimo operacija vyks 
tik kiniškoje kalno dalyje, iki 
sienos su Nepalu. Pirmiausia 
norima surinkti šiukšles, kurias 
kalno apačioje paliko turistai", 
— rašo „China Daily". 

Prie ekspedicijos prisidės ir 
vietiniai tibetiečiai, savanoriai 
žurnalistai, verslininkai, aplin
kosaugos organizacijos 

Nuo 1995 metų kelios gru
pės surinko daugiau kaip 10 
tonų šiukšlių, nes alpinistai 

skundėsi, kad Everestas tapo 
didžiausiu pasaulyje šiukšlynu. 
Tuo pačiu metu kinų matininkų 
grupė kopia į viršūnę, kad 
išmatuotų Everesto kalną, kurį 
kinai vadina Džomolungma 
^tibetiečių kalba). Pasak „China 
Daily", vardas Everestas esanti 
„britų kolonistų klaida, padary
ta prieš šimtą metų". Mati
ninkai nustatys tikslų vis 
augančios viršūnės aukštį, 
įvertins jo ledynų traukimąsi. 

Nuo 1953 metų į 8,850 
metrų aukščio Everestą yra 
užkopę daugiau kaip 1.500 
alpinistų; mažiausiai 185 žuvo 
jo šlaituose. Pirmasis lietuvis, 
užkopęs į Everestą, buvo Vladas 
Vitkauskas (1993 m. gegužės 10 
d.), po dešimt metų jo žygdarbi 
pakartojo Saulius Vilius (2003 
m. gegužės 22 d.). 

(Elta) 

PASIEKTAS CHORO REKORDAS 
Kinijoje 15,785 darbininkai 

pasiekė naują Guiness rekordą, 
sustoję į didžiausią chorą. 
Tangšanio mieste darbininkai 
choru užtraukė tą pačią dainą 
— „Darbininkai yra stiprūs", 
įvairiuose pramonės srityse 
dirbančius žmones į žemės 
drebėjimams atsparią aikštę 

sukvietė minėto miesto prof
sąjunga. Choro dirigentas sto
vėjo ant 8 metrų aukščio paky
los, skirtos „vyšnioms skinti". 

„Hebei Workers Paper" 
pranešė, kad ankstesnį rekordą 
buvo pasiekęs 12.000 žmonių 
choras. 

(Delfi) 

' \ i 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ĮVYKO 4 2 - A S I S L F 

KORP! NEO-LITUANIA ČIKAGOS 
padalinio valdyba ragina visas 
korporantes ir korporantus 
pasipuošti spalvomis, dalyvau
jant Maldos ir Atminimcdienos 
Lietuvai apeigose Šv. Vardo 
katedroje, gegužės 8 d., 3 v.p.p. 

DAUGELIS VISUOMENINIŲ 
lietuvių organizacijų šį sekma
dienį, gegužės 8 d., 3 v.p.p. su 
vėliavomis jungsis į procesiją 
Laisvės aukų atminimo eku
meninėse pamaldose Šv. Vardo 
katedroje, adresu: 735 N. State 
St., Chicago. Dalyvaus Lietuvos 
vyčiai, Lietuvos šauliai, moks
leivių atei t ininkų Lipniūno— 
Stulginskio kuopa, Nerijos ir 
Aušros-Kernavės skaučių tun
tai. Organizacijas, kurios dar 
neužsiregistravo, prašome sku
biai tai padaryti, skambinant A. 
Kazlauskui, tel. 708-349-1911. 

AUTOBUSAI Į PAMALDAS UŽ 
Lietuvą Šv. Vardo katedroje, 
gegužės 8 d., organizuojami iš 
įvairių Čikagos apylinkių. 
Autobusai vyks iš Marąuette 
Park, Brighton Park, Cicero bei 
Lemont. Norinčius kviečiame 
registruotis iš anksto „Sek
lyčioje", te l . 773-476-2655, 
ALTo būstinėje, tel. 773-735-
6677 ir Lemonto LB apylinkės 
Soc. reikalų skyriuje, tel . 
630-243-8611. Taip pat regis
tracija vyks parapijose ateinan
tį sekmadienį, po lietuviškų 
pamaldų. Kaina asmeniui 5 dol. 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACIJOS 
seserys maloniai visus kviečia 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasi
melsti, kad kongregacijos įstei
gėja motina Marija Kaupaitė 
būtų paskelbta palaimintąja. 
Mišios bus aukojamos šį šešta
dienį, gegužės 7 d., 9:30 v.r. 
seselių mot iniškame name, 
2601 West Marąuette Road, 
Chicago. Mišias aukos kunigas 
Edvvard Udovic, CM, Develop-
ment Director, De Paul Univer-
sity, Chicago. Prašome dalyvau
ti. 

ATEITININKŲ JUBILIEJINĖ sto
vykla įvyks šią vasarą birželio 
29 - liepos 4 dienomis. Kvie
čiame visus ateitininkus ap
lankyti naują svetainę 
www.a te i t i s .o rg / jub . Ten ra
site visą informaciją, regis
tracijos anke tas , ir galėsite 
užpildyti narių apklausos an
ketą. Taip pat galėsite pavar
tyti nuotraukas iš 1975 metų 
Jubiliejinės stovyklos. Apsi
lankykite. 

GEGUŽĖS 9 D., 7 V.V. PASAULIO 
lietuvių centre, Lemont, įvyks 
psichologės Violetos Messinos 
paskai ta , tema: „Tarpusavio 
santykiai tarp šeimos, aplink
inių ir mus supančio pasaulio. 
Raktas į sėkmingą gyvenimą". 
Po paskaitos bus atsakoma į 
klausimus, {ėjimas nemoka
mas, suteikianti finansinę auką 
paremti Lietuvos vaikų aukštos 
sąmonės mokyklų įkūrimą. 

FAUSTO STROLIOS MUZIKINĖS 
kūrybos koncerto, vyksiančio 
gegužės 15 d., pirmoji dalis pra
sidės 11 v.r. šv. Mišiomis Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje. Visos misijos choro 
giedamos šv. Mišių dalys bus 
komp. Fausto Strolios kūrybos. 
Antroje dalyje, 12:30 v.p.p. -
koncertas Pasaulio lietuvių cen
tre , Lemont, Lietuvių fondo 
salėje. Koncertas prasidės kon-
tata „Suledėjusiomis lupomis" 
ir salės durys bus uždarytos tol. 
kol kontata nosihaigs. Prašome 
nevėluoti į renginį ir dalyvauti 
šiame ypatingame koncetre 

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 
bažnyčioje gegužės 8 d., sekma
dienį, po 10:30 v.r. šv. Mišių 
Marąuette Park ir Čikagos 
Pietvakarių LB valdyba kviečia 
visus į parapijos salę, paminėti 
Motinos dieną ir įstojimo į ES 
bei NATO metines. Programoje 
dalyvaus mokytojai: Jo lanta 
Banienė, Loreta Karsokienė ir 
Mindaugas Matkus. Religinius 
kūrinius atliks mokiniai: Berta 
Brazdeikytė, Emilija Rasins-
kaitė, Erika Lisina, Gabrielius 
Šedys, Indrė Genevičiūtė, Ra-
faela Šedytė, Gediminas Gra
šys. Taip pat dalyvaus Jūratė ir 
Rimas Grabliauskai. Vėliau 
organizuotai autobusais vyk
sime į Ekumenines pamaldas, 
kurios vyks Švento Vardo kate
droje. 

ALDONA AISTIENĖ ATVYKSTA | 
Čikagą ir dalyvaus bei pasi
dalins prisiminimais apie savo 
vyrą, lyriškų eilių poetą Joną 
Aistį, jo raštų knygos sutiktu
vėse gegužės 22 d., sekmadienį, 
12:30 v.p.p. PLC, Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje. 
Poetas Aistis plačiai paminėtas 
Lietuvoje 2004 metais, jo šimto-
jo gimtadienio proga. Mums 
išeivijoje teko palaukti viener
ius metus. Sutiktuves rengia 
JAV LB Kultūros taryba ir 
kviečia visuomenę apsilankyti 
ir pagerbti iškilų rašytoją ir 
poetą. 

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS 
Katalikių moterų sąjungos 3-oji 
kuopa ruošia pabendravimo 
pietus šeštadienį, gegužės 14 d., 
1 v.p.p., „Seklyčioje", 2711 W. 
71st Street, Chicago, IL. Nuo
širdžiai kviečiame visų kuopų 
nares, draugus dalyvauti šiuose 
pabendravimo pietuose. Apie 
dalyvavimą pranešti A. Leščins
kienei, tel. 773-582-7452. 

PLC RENGINIŲ KOMITETAS 
visus kviečia į koldūnų pietus, 
kur ie vyks Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje, gegužės 
15 d., po Fausto Strolios pager
bimo koncerto. Rezervuoti vie
tas prašome 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO 
„Grandis" metinis koncertas su 
kapela „Sodžius" vyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, sekma
dienį, gegužės 22 d. Pradžia 3 
v.p.p. Po koncerto pasivaišin
sime, pasidžiaugsime jaunųjų ir 
vyresniųjų šokėjų gabumais ir 
t ada kviesime apsilankiusią 
publiką įsijungti į folklorinius 
šokius, kuriuos praves „Gran
dies" mokytojai. Tai 46-ųjų 
„Grandies" veiklos metų pabai
gos šventė, kurią gražiai pra
tur t ins „Sodžiaus" kapela. Bi
lietus galima įsigyti iš anksto, 
skambinant Onutei Smilgienei, 
tel. 708-226-9482. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai, kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
J a u trejus metus renkama 
informacija ir nuotraukos. Kny
ga redaguojama Lietuvoje (red. 
Audrone Škiudaitė). Ji bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sines paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity. Inc., 2841 Denton Ct., 
VVostchester. IL 60154. 

VITALIJA PULOKIENE 

Šeštadienį, balandžio 30 d., 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, 9 v.r. rinkosi Lietuvių 
fondo nariai į metinį suvažia
vimą, vykstantį j au 42 kartą. Iš 
viso užsiregistravo 146 LF na
riai. Negalintys dalyvauti, savo 
balsus atidavė įgaliotiems 
asmenims, kur ia is , reikia 
manyti, pasitikėjo. 

Suvaž i av imo p r a d ž i a 

Metinis Lietuvių fondo 
suvažiavimas prasidėjo kun. A. 
Palioko, JS , invokacija, kurios 
metu padėkota už LF gerus 
darbus bei paramą lietuvybės 
tikslams. 

„DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773 S SS 95 OO 

LF žymeniu apdovanotas ilgametis 
fondo narys St. Baras. 

LF Garbės pirmininkas A. 
Razma įteikė žymenį ilga-
mečiui LF nariui St. Barui, o 
visi nariai jį pagerbė, sugiedoję 
„Ilgiausių metų". R. Žemai
tienė pasiūlė prisiminti miru
siuosius LF narius, kurių 2004 
metais buvo t ikrai nemažai, ir 
paprašė O. Norvilienę uždegti 
pagerbimo žvakelę. Tylos mi
nute ir prasmingais O. Jasins
kienės kūrybos posmais apie 
būtį, laiką ir laikinumą, prisi
minti visi Anapilin išėję LF na
riai, paminint kiekvieno pa
vardę. 

Sve ik in ima i 

Į 42-ąjį metinį LF narių 
suvažiavimą atvyko kviestinių 
svečių. Sveikinimo žodžius 
sakė LR generalinis konsulas 
Čikagoje A. Daunoravičius. Jis 
prisiminė 75 metų konsulato 
įkūrimo metines. Ta proga 
spaudoje buvo pasirodę daugy
bė straipsnių iš to laikmečio 
spaudos, kuriuos skaitydami, 
galėjome sužinoti, kokie vienin
gi, atkaklūs ir idėjiški buvo 
žmonės. O ką po 10 metų 
prisimins skaitytojai apie šiuos 
įvykius? Retorinis klausimas 
vertė susimąstyti apie vyrau
jančias nesantaikas tarp LF ir 
LB, kurias vertėtų atidėti į šalį 
dėl vieno, visus mus vienijančio 
žodžio - Lietuva. 

Į metinį LF suvažiavimą 
atvykusius sveikino V. Vėb
raitė - JAV7 LB Krašto valdybos 
pirmininkė. J i pasakojo, kad 
šiuo metu dirba Lietuvoje 
Švietimo ministro patarėja. 
Kaip tik šiuo metu jie ruošia 
„Pilietinio ir tautinio ugdymo" 
projektą, kuris sutampa su LF 
veiklos laikotarpiu. Ką bendro 
jie turi? V. Vėbraitė sakė, kad 
jų pagrindinė mintis - lietuvy
bės supratimo skiepijimas jau
nimui - vienodai aktuali, kurią 
turime parodyti savo pa
vyzdžiu. 

ALTo pirmininkas S. Kup
rys buvo pakviestas į prezi
diumą, kur trumpai pasveikino 
susirinkusius ir siūlė jungtis 
vieningam darbui lietuvybės 
labui. 

K. Ječius, Lietuvių fondo 
tarybos narys, pristatė garbės 
svečius: JAV LB tarybos 
pirmininkę R. Narušienę, PLB 
vicepirmininkę L Rugienienę, 
garbės konsulą V. Kleizą. 

Dar vienas LF narys, iš
dirbęs Lietuvių fonde 43 metus 
- K. Ambrozaitis - buvo 
pagerbtas ir apdovanotas 
Padėkos raštu bei LF žymeniu, 
kurį įteikė A. Razma. 

S u v a ž i a v i m o 1-oji dal is 

Prezidiume sėdėjo LF na
riai: K Ječius, V. Kamantas, V. 
Kirvelaitis, A. Razma ir A. 
Šmulkštienė. Sekretorė A. 
Šmulkštienė perskaitė LF 41-
ojo visuotinio narių suvažia
vimo, vykusio 2004 m. gegužes 
8 d. protokolo santrauką. 
Tuomet iš darbotvarkės buvo 
išbrauktas 12 punktas dėl 
įstatų pakeitimo. 

K l a u s i m a s iš sa lės . P. 
Jurkus: Ar į istorinę knygą bus 
į t rauktas sut rumpintas pro
tokolas,- ar visas? 

A t s a k y m a s : Bus įtraukti 
abu. 

Suvažiavimą vedė K. Je
čius, kuris pasiūlė prisistatyti 
spaudos atstovams ir iš salės 
išrinkti Balsų komisiją balsų 
skaičiavimui. Buvo siūlomi D. 
Ilgenytė, K. Oksas, P. Jurkus, 
P. Stončius, A. Rugienius, A. 
Marchertas, S. Džiugas ir kiti. 
Išrinkus Balsų komisiją, va
dovavimą perėmęs LF narys 
advokatas V. Kirvelaitis pa
kvietė skaityti pranešimus. 

2004 m. LF t a rybos 
p i r m i n i n k o , d a b a r LF 

G a r b ė s p i r m i n i n k o 
dr . A. R a z m o s p r a n e š i m a s 

( s u t r u m p i n t a s ) 

2003 metų gruodžio 2 d. 
perrinktas LF tarybos pirmi
ninku 2004-iesiems. Tuo metu 
LF tarybą sudarė: pirm. A. 
Razma, K. Ambrozaitis, G. Ba-
lukas, S. Balzekienė, S. Baras, 
S. Čyvas, K Ječius, V. Kaman
tas, M. Kasniūnas, P. Kilius, V. 
Kirvelaitis, D. Kojelytė, V. Na
rutis, A. Ostis, R. Steponavi-
čiūtė-Žemaitienė, A. Tamulis, 
V. Vaitkus ir J. Valaitis. Ta
rybos sekretore išrinkta A. 
Razmienė. 

2004 m. vasario 19 d., buvo 
patvirtinta P. Kiliaus vadovau-

LF nariai, dalyvavę suvažiavime. 

N a m a m s p i rk t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Sav ings , 
2212 West C e r m a k Road . 
Tel. (773) 847-7747 

•P IGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Korteles daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio' Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

http://www.ateitis.org/jub
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Prezidiumo nariai: V. Kamantas, K. Ječius, V. Kirvelaitis, A. Razma ir A. Šmulkšt ienė. 

jama LF valdyba, ir tos pačios 
komisijos, kurios puikiai dirbo 
per 2003 metus: Finansų -
pirm. S. Čyvas, Pelno skirstymo 
- pirm. K. Ječius, įstatų - pirm. 
V. Kirvelaitis, Lėšų telkimo ir 
palikimų - pirm. A. Ostis, Meno 
globos - pirm. G. Balukas, LF ir 
Dr. A. Razmos premija - pirm. 
V. Kamantas, koordinatorius J. 
Valaitis. Naujai išrinktas tary
bos narys M. Kasniūnas buvo 
paskirtas dirbti Įstatų ir Meno 
globos komisijose. 

P. Kiliui atsistatydinus, 
t ame pačiame posėdyje buvo 
išrinktas A. Tamulis, o V. Ka
mantas perėjo į Pelno skirstymo 
komisiją vietoje A. Tamulio. 

St. Baras atsistatydino iš 
LF tarybos, o jo kadenciją už
baigti buvo išrinktas S. Anužis. 

Dr. K. Ambrazaitis nutarė 
nekandidatuoti perrinkimui j 
tarybą. 

Per 2004 m. LF taryba 
turėjo 7 posėdžius. Be tarybos 
posėdžių teko dalyvauti valdy
bos ir komisijų posėdžiuose. 

2004 m. LF gavo aukų be
veik septynis šimtus tūkstančių 
dolerių (685,999 dol.). 

LF t a rybos p i rm. 
V. K a m a n t o praneš imas 

( su t rumpin tas ) 

Pradėjo eiti pareigas 2004 
m. gruodžio 15 d., perėmęs jas iš 
dr. A. Razmos, sugebėjusio per 
tuos metus įtraukti per 7,000 
dosniausių ir nuoširdžiausių 
lietuvybės išlaikymo rėmėjų. A. 

Razma buvo išrinktas LF tary
bos Garbės pirmininku su teise 
iki gyvos galvos dalyvauti vi
suose LF tarybos, valdybos ir 
jos komitetų ar komisijų posė
džiuose. 

Dabartinę LF tarybą sudaro 
17 narių: K. Ambrozaitis, S. 
Anužis, G. Balukas, S. Bal-
zekienė, S. Čyvas, K. Ječius, V. 
Kamantas, M. Kasniūnas, V. 
Kirvelaitis, D. Kojelytė, V. 
Narutis, A. Ostis, A. Razma, R. 
Žemaitienė, A. Tamulis , V. 
Vaitkus ir J. Valaitis. 

2005 m. vyko 3 posėdžiai. 
Patvirtinta nauja A. Tamulio 
valdyba, jo pateiktas šių metų 
biudžetas, pr i tar ta planuo
jamiems darbams. Kelis kartus 
buvo keistas, tvirtintas, taisy
tas LF naujų įstatų projektas. 

2005-ieji paskelbti naujų LF 
narių vajaus metais. LF nariai 
kviečiami įrašyti savo vaikus ir 
vaikaičius, gimines ir draugus 
LF nariais. 

Metų pradžioje sudaryta LF 
narių metinio suvažiavimo 
Nominacijų komisija, kur ia i 
pirmininkauja dr. A. Razma, 
nariais yra A. Ostis ir dr. J . 
Valaitis. Kvietėme iš anksto 
siūlyti kandidatus į LF tarybą ir 
Kontrolės komisiją. 

Lietuvių fondo nariai -
didžiausias LF kapitalas. 

LF va ldybos p i r m . 
A. Tamul io p r a n e š i m ą 
skai tė R. A s t r a u s k a s 

Po P. Kiliaus A. Tamulis 

buvo i š r i nk t a s LF valdybos 
pirmininku. 

LF raš t inė yra PLC, k u r yra 
ir visų nar ių susisiekimo punk
tas . LF administracijoje pasi
ke i tė s ą s t a t a s , ka i L. Pet-
roliūnienė perėmė administra
torės pareigas iš R. Astraus
ko. Ja i padeda J . Mareckienė, 
nar ių koordinatorė ir V. Ma
leckaitė, pelno skirstymo koor
dinatorė. 

Nuolat plečiama ir tobulina
ma duomenų bazė, kompiute
rizuota prašymų ir skirstymo 
duomenų bazė, kompiuterizuota 
buhalteri ja. 

J a u šešti meta i , k a i LF 
skir ia apie 1 miln. dol. lietuvy
bės išlaikymui. Ši pa rama - lie
tuviškoms organizacijoms, lie
tuvių bendruomenei ir visiems, 
kurie dirba lietuvybės vardan. 
Nuo LF įkūrimo pradžios yra 
pask i r ta 11 mln. dolerių. 

Vienas iš LF valdybos už
mojų buvo pagyvinti įgaliotinių 
darbą visuose JAV lietuviškuo
se telkiniuose. Tam reikalui V. 
Vai tkus , valdybos iždininkas , 
užsiėmė įgaliotinių kvietimu. J 
suvažiavimą atvyko: D. Jakie-
nė, Blue Bell, PA; R. Puškorius, 
Washington, DC; S. Vanagūnas , 
Tuckson, AZ; R. Mikšys, 
Seatt le, WA. 

Tur ime nauja i pa ruoš tą 
lanks t inuką, sukur tą S. Bal-
zekienės ir ekraninį pr is tatymą 
apie LF. R. Astrauskas prižiūri 
mūsų tinklalapį. 

T ę s i n y s k i t a m e n u m e r y j e . 

rmoje eilėje sėdi (iš k.): R. Narušiene, V. Vėbraitė, E. Juodvalkė, B. Vindašienė ir B. Vilutienė. 
J o n o Kuprio nuotraukos. 

Maldos ir Atminimo 
Diena Lietuvai 

Ekumeninės pamaldos prisimenant visusy 

kurie liudijo tiesą persekiojimo ir neteisybės akivaizdoje 

ŠVENTO VARDO KATEDROJE 
735 N. State Street. Chicago. IL 

Sekmadienį gegužės 8 d. 
3:00 v. p. p. 

Dalyvauja Jungtinis lietuvių choras 

Kviečia Lietuvių Ekumeninis Forumas 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija 

Amerikos Lietuvių Taryba 
Lietuvių Bendruomenė 

Susitelkusios Čikagos Lietuvių organizacijos 


