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Šiame 
numeryje: 
Ar yra ir JAV gimusių 
lietuvių sportininkų. 
„Lituanica" sukovojo 
lygiomis. Baigiasi 
C LKL pirmenybės. 

2psL 

Priklausymas ES: 
pliusai ir minusai. 
Lietuvos jaunimui 
atsiveria naujos 
galimybės. 

3psl. 

Kitokios muzikos 
festivalis. Būsime, kol 
lietuviškas žodis bus. 
Mokykimės angliškai. 

4 psl. 

Administracinis teismas prašo Konstitucinio Teismo išaiškinimo R. Pakso byloje 

Žurnalistai ir JAV 
prezidentas. 

5 psl. 

Metai be prel. dr. J . 
Prunskio. „Spindulėlis*1 

iš Floridos dalyvaus 
XII Lietuvių tautinių 
šokių šventėje. Šventei 
ruošiasi ir Gedimino 
lit. mokyklos mokiniai. 

6 psl. 

Sportas 
* I span i jos sos t inė je 

vykus i ame Europos plauki
m o č e m p i o n a t e s idab ro me
dalį vyrų 50 m distancijoje nu
gara iškovojo Darius Grigalio-
nis. Ketvirtadienį finale pane
vėžietis a ts tumą įveikė per 
25.67 sekundės. 

* L ie tuvos k r epš in io ly
gos (LKL) f inale t r eč ią per
galę iš eilės iškovojo nugalė
tojo titulą ginantis Kauno ..Žal
giris", trečiadienį namuose 
98:77 sutriuškino šalies vice
čempioną Vilniaus „Lietuvos 
rytą" bei pirmaujantis žaidime 
iki keturių pergalių 3:0. Ket
virtosios komandų rungtynės 
šeštadienį bus žaidžiamos Vil
niuje. Trečiadienio rungtynėse 
nugalėtojų gretose rezultaty
viausiai žaidė 21 tašką įmetęs 
Tanoka Beard, 20 taškų pelnęs 
Dainius Šalenga ir Arvydas Sa
bonis (19 taškų). Svečių ko
mandoje sėkmingiausiai žaidė 
Aaron Lucas (25 tšk.) bei Ro
bertas Javtokas (19 taškų). 

* Dvi pe rga l e s L ie tuvos 
beisbolo p i r m e n y b ė s e iško
vojo v icečempione Vilniaus 
„Juodojo vikingo" komanda. 
„Juodasis vikingas" sostinėje 
du kartus 6:4 ir 19:3 nugalėjo 
praėjusių metų bronzos meda
lininkę Vilniaus „Vanagų" ko
mandą ir, iškovojęs penkias 
pergales iš šešių galimų, pavijo 
penkių komandų turnyro pir
mūnę, visas penkias pergales 
iškovojusia čempionę Kauno 
„Lituaniką". 

Naujausios 
žinios 

* T i r i a m a vers i ja , k a d 
Lie tuvos p a s i e n i e t ė galė jo 
pa t i susižalot i Rusijos trauki
nyje. 

* P r e z i d e n t o r i n k i m u o s e 
d a u g i a u s i a i b a l s u g a u t u 
Valdas Adamkus , rodo tyri
mas. 

* P e r n a i be p a g r i n d o iš
m o k ė t a 0.6 mln . l i tų SA-
PARD p a r a m o s . 

* R. P a k s a s vėl n e a t v y k o 
l iudy t i „ M a ž e i k i u na f to s" 
privatizavimą tiriančiai komi
sijai. 

Teismo posėdyje dalyvauja nušalintasis prezidentas R. Paksas, Seimo na
rys R. Pavilionis, Liberaldemokratų partijos vadovas V Mazuronis. 

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Viln ius , gegužės 13 d. 
(BNS) — Vyriausiasis adminis
tracinis teismas ketvirtadienį 
paprašė Konstitucinio Teismo 
išvados, ar Prezidento rinkimų 
įstatymo pataisos, užkirtusios 
kelią susikompromitavusiam 
buvusiam prezidentui Rolandui 
Paksui vėl siekti prezidento pos
to, neprieštarauja Konstitucijai. 

Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija svarstė 
R. Pakso šalininkų prašymą pa
naikinti Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) sprendimą ne
registruoti jo kandidatu į prezi
dentus. 

Kol Konstitucinis Teismas 
(KT) svarstys prašymą, admi
nistracinis teismas sustabdė by

los del R. Pakso šalininkų skun
do nagrinėjimą. 

VRK atstovavęs jos narys 
Julius Jasaitis žurnalistams Vy
riausiojo administracinio teismo 
sprendimą įvertino kaip „vi
siškai logišką ir išmintingą". 

„Teismas nerizikavo priimti 
sprendimo remdamasis įstaty
mu, kuris gali būti pripažintas 
prieštaraujančiu Konstitucijai", 
sakė J. Jasaitis. 

„Po KT sprendimo VRK la
bai greitai reaguos bei nesu
darys dirbtinių kliūčių, jeigu įs
tatymas bus pripažintas ne
galiojančiu", pabrėžė J. Jasaitis. 

KT Prezidento rinkimų įsta
tymo pataisų atitikimą Konsti
tucijai ketina pradėti svarstyti 

gegužės 18 dieną. Tą pačią die
ną VRK įstatymas įpareigoja 
paskelbti oficialų kandidatų į 
prezidentus sąrašą. 

R. Paksas žurnalistams tei
gė tikėjęsis „geresnio" sprendi
mo. 

„Maniau, jog sprendimas 
galėjo būti geresnis. Teismas ga
lėjo išspręsti bylą iš esmės", sa
kė R. Paksas. 

Paklaustas apie savo toli
mesnius veiksmus R. Paksas sa
kė: „veiksmų planas vienas — 
išlošti rinkimus". 

Teismas svarstė R. Pakso ir 
jį iškėlusios Liberalų demokra
tų partijos (LDP) prašymus pa
naikinti gegužės 7 d. Vyriausio
sios rinkimų komisijos (VRK) 

sprendimą neregistruoti R. Pak
so kandida tu į prezidentus. 

VRK sprendimas, advokatų 
nuomone, pažeidė teisėtus rin
kėjų lūkesčius balsuoti už jų pa
rašais paremtą kandidatą bei 
yra papildoma bausmė R. Pak
sui, j au nuša l in tam nuo prezi
dento pareigų. 

Vyriausiajai rinkimų komi
sijai atstovavę jos nariai Ed
mundas Saka lauskas ir J. Ja 
saitis a tmetė R. Pakso gynėjų 
argumentus . Kai kurie jų komi
sijos na r i ams sukėlė šypseną. 

„Nemanau , kad VRK nuta
rimai vienas k i tam prieštarau
ja, kaip vienas k i tam neprieš
tarauja san tuoka ir ištuoka", 
šmaikštavo J . Jasa i t i s . 

Silvio Berlusconi: Lietuvos ambasados prob lema bus išspręsta 
Vilnius/Roma, gegužės 13 

d. (ELTA) — Italijoje viešintis 
premjeras Algirdas Brazauskas 
ketvirtadienį išgirdo asmeninį 
tos valstybės vyriausybės vado
vo pažadą išspręsti ambasados 
klausimą. 

Romoje susitikime su Silvio 
Berlusconi A. Brazauskas pažy
mėjo, kad Lietuvos ambasados 
klausimus labai sėkmingai pa
vyko išspręsti tiek Prancūzijoje, 
tiek ir Vokietijoje. Liko vienin
telė vieta, kur šis klausimas dar 
neišspręstas — tai Italija — sa
kė Lietuvos vyriausybės vado
vas. 

S. Berlusconi pajuokavo, 
kad „italai negali būti blogesni 
už prancūzus", ir pažadėjo pa
sirūpinti, kad ši problema būtų 
kuo greičiau išspręsta. 

Susitikime premjerai išreiš
kė viltį, kad dar šį pusmetį — 
Europos Sąjungai (ES) pirmi
ninkaujant Airijai — pavyks su
derinti Europos Sąjungos Kons
tituciją. 

A. Brazauskas ir S. Berlus

coni diskutavo apie galimybę 
pritraukti į Lietuvą kuo dau
giau italų visuomenes ir verslo 
dėmesio. Lietuvos ministro pir
mininko prašymu S. Berlusconi 
teikė patarimus, kaip tai pada
ryti, ir pažadėjo asmeninę pa
ramą keičiantis tarp valstybių 
televizijos programomis. 

S. Berlusconi domėjosi mo
kesčių sistema Lietuvoje. Anot 
jo, Italijoje šiuo metu fizinių as
menų pajamų mokestis siekia 
45 proc. Italijos vyriausybė ti
kisi sumažinti šį mokestį iki 33 
proc., koks dabar galioja Lietu
voje, kalbėjo S Berlusconi. 

Susitikime taip pat buvo 
aptarti įvykiai Irake. Išreikštas 
apgailestavimas dėl netinkamo 
elgesio su belaisviais, bet abu 
premjerai tvirtai parėmė sąjun
gininkų pajėgų buvimą Irake. 

A. Brazauskas pakvietė S. 
Berlusconi atvykti į Lietuvą — 
tai būtų pirmasis Italijos mi
nistro pirmininko vizitas mūsų 
valstybėje. Toks vizitas galėtų 
įvykti šių metų rugsėjį 

Iš kairės į dešinę 
susitikime Romoje. 

aremjeras Si Ivio Berlusconi 
EPA-ELTA nuotr. 

Liberalcentristas 
grasina apkaitą 
vidaus reikalų 

ministrui 
Vilnius , gegužės 13 d. 

(BNS) — Parlamentinio Nacio
nalinio saugumo ir gynybos ko
miteto pirmininko pavaduoto
jas liberalcentristas Algis Ka
šėta siūlys Liberalų ir centro 
frakcijai svarstyti galimybę 
pradėti apkaltą vidaus reikalų 
ministrui Virgilijui Bulovui. 

Seime ketvirtadienį su
rengtoje spaudos konferencijoje 
A. Kašėta sakė, kad V. Bulovas 
„nepajėgus toliau eiti savo pa
reigų" dėl kelių priežasčių. 

„Jo išleidžiami įsakymai 
sukuria chaosą pasienyje. įsa
kymus ministras pasirašo bet 
kur ir bet kaip. nesugeba vyk
dyti pavaldžių ministerijai įs
taigų parengtų raštų kontrolės, 
pats priima sprendimus nede
rindamas su institucijomis, ku
rios turi jo įsakymus vykdyti. 
Jo vadovaujamos ministerijos 
neskaidrią veiklą parode Vals
tybės kontrolė", sakė A. Kašėta. 

Remdamasis Valstybės 
kontrolės veiklos patikrinimo 
išvadomis, jis priekaištavo V. 
Bulovui dėl neskaidrios minis
terijos veiklos steigiant Bend
rąjį pagalbos centrą. 

A. Kašėtos teigimu, centras 
steigiamas ne tik pavėluotai, 
bet ir netaupant lėšų. Pagalbos 
telefonas 112, nuo gegužės 1 d. 
turėjęs veikti visoje Lietuvoje, 
veikia tik Vilniaus apskrityje. 

Parlamentinė opozicija šią 
savaitę taip pat kritikavo V. 
Bulovą dėl nepakankamų pas
tangų ištirti Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos pareigūnės 
sumušimą Rusijos traukinyje. 

Lietuvos dainininkams vėl 
nepasisekė „Eurovizijos" konku 

Konstitucinis Teismas: 
Prezidentūros skandalą tyrusi 

komisija — teisėta 

Lietuvos dainininkai Simona ir Linas „Eurovizijos" konkurse. 
EPA-ELTA nuotr 

Vilnius, gegužes 13 d. 
'BNS) — Istambul trečiadienį 
vykusiame ..Eurovizijos" kon
kurso pusfinalyje galimybę var
žytis galutiniame šio dainų kon
kurso ture iškovojo dešimties 
valstybių atstovai, o dvylikos 
valstybių, tarp jų ir LieTuvos. 
dainininkai liko už borto. 

Tik dešimt laimėtoji; — Al
banija, Bosnija ir Hercegovina, 
Kipras. Kroatija. Graikija, Ma
kedonija, Malta. Nyderlandai. 
Serbija ir Juodkalnija bei Uk
raina — kartu su kitomis vietas 
jau užsitikrinusiomis keturioli
ka valstybių dalyvaus šeštadie
nį įvyksiančiame finale 

Be Lietuvos dainininkų Li
no Adomaičio ir Simonos Jaku
bėnaitės, pusfinalis t.np pat bu
vo nesėkmingas Andoros. Balta
rusijos, Danijos. Estijos. Izrae
lio, Latvijos, Monako. Portuga
lijos, Slovėnijos. Suomijos ir 
Šveicarijos atstovams 

Lietuvių dainininkai atliko 
specialiai šiam konkursui ra
šytą dainą „What s happened to 
your lover, kuriai muziką su
kūrė šiais metais geriausiu pri
pažintas kipriečių kompozito
rius Michal Antoniou ir pats L. 
Adomaitis. 

Populiarųjį dainų konkursą 
visoje Europoje stebėjo keli mi
lijonai žiūrovų, nors jame skam
bančios muzikos lygis sulaukia 
nemažai kritikos. 

Šeštadienį vyksiančiame fi
naliniame ..Eurovizijos" rengi
nyje iš viso pasirodys 24 grupės 
— praėjusių metų pirmojo de
šimtuko dalyviai —- Airija. Aus
trija. Belgija, Islandija, Norve
gija, Lenkija, Rumunija, Rusija, 
Švedija ir Turkija, taip pat ke
turios privilegijuotos valstybės 
— Didžioji Britanija, Pran-
cuzija. Vokietija ir Ispanija bei 
pusfinalyje išrinkto dešimtuko 
atlikėjai. 

Vi ln ius , gegužės 13 d. 
'BNS) — Konstitucinis Teismas 
(KT) ketvirtadienį nusprendė, 
jog Konstitucijai neprieštarauja 
laikinųjų parlamentinių ko
misijų veiklą apibrėžiantys įs
tatymai. 

Pasak KT atstovės spaudai 
Ramunės Sakalauskaitės, Teis
mas taip pat nutraukė bylą dėl 
parlamentarų paklausimo, ar 
neprieštarauja Konstitucijai 
Prezidentūros skandalą tyru
sios parlamentinės komisijos iš
vados. 

Pasak atstoves spaudai. KT 
nustatė, kad pareiškėjai negin
čija komisijos veiklos rezultatus 
patvirtinusio Seimo nutarimo 
teiginių teisėtumo ir pagrįstu
mo. 

Konstitucinis Teismas na
grinėjo dviejų Seimo narių gru
pių prašymus ištirti, ar pagrin
diniam įstatymui neprieštarau
ja Seimo laikinosios tyrimų ko
misijos dėl galimų grėsmių Lie
tuvos valstybiniam saugumui 
išvados ir Seimo laikinųjų tyri
mo komisijų įstatymo nuos
tatos. 

Šioje byloje į vieną yra su
jungti du prašymai, kuriuos 
teismas gavo pernai lapkričio 
28 ir gruodžio 18 d. Abiem Sei
mo narių grupėms atstovauja 
parlamentines Liberaldemo
kratų frakcijos seniūnas Henri
kas Žukauskas. 

Pirmoji Seimo narių grupė 
abejojo, ar pernai dirbusios Sei
mo laikinosios tyrimo komisijos 
dėl galimų grėsmių Lietuvos 
valstybiniam saugumui išvada 
neprieštarauja konstituciniam 
teisinės valstybes principui ir 

penkiems Konstitucijos straips
niams. 

Antroji Seimo narių grupė 
abejojo, ar kai kurios Seimo lai
kinųjų tyrimo komisijų įstaty
mo nuostatos nepr ieš tarauja 
net šešiems Konstitucijos 
straipsniams. 

Suinteresuotam asmeniui 
— Seimui — atstovavo parla
mentaras Juozas Bernatonis ir 
Seimo kanceliarijos Teisės de
partamento vyresnysis patarė
jas Antanas Jatkevičius. 

Teismas nusta tė , kad tik 
Seimas yra tautos atstovybė, to
dėl Seimui reikia turėti išsa
mią, objektyvią informaciją apie 
valstybėje ir visuomenėje vyks
tančius procesus, apie padėtį 
įvairiose valstybės bei visuo
menės gyvenimo srityse ir jose 
kylančias problemas. 

Seimas taip pat turi teisę 
sudaryti tokius savo struktūri
nius padalinius, kuriems būtų 
pavedama atlikti tyrimą, su
rinkti informaciją. 

Tam, kad galėtų įvykdyti 
Seimo suformuluotus uždavi
nius, Seimo laikinoji tyrimo ko
misija turi turėti teisę reika
lauti informacijos iš valstybės ir 
savivaldybių institucijų, jų pa
reigūnų, kitų asmenų. Ginči
jamose Seimo laikinųjų tyrimo 
komisijų įstatymo nuostatose ir 
yra įtvirtintos tokios teisės. 

KT nustatė, kad Seimas pa
gal Konstituciją ir Seimo Statu
tą turėjo teisę priimti nutarimą, 
kuriuo buvo pritarta Seimo su
darytos laikinosios tyrimo ko
misijos dėl galimų grėsmių Lie
tuvos valstybiniam saugumui 
išvadai. 

Kariuomenės 
vadas atsisakė 

nušalintojo 
prezidento 

suteikto 
apdovanojimo 

V i l n i u s , gegužės 13 d. 
(BNS) — Kadenciją baigiantis 
Lietuvos ka r iuomenės vadas 
generolas majoras Jonas Kron-
kaitis a ts isakė Lietuvos priė
mimo į NATO proga jam su
teikto Vyčio kryžiaus ordino 
Komandoro didžiojo kryžiaus, 
rašo dienrašt is „Lietuvos ry
tas". 

Šį apdovanojimą generolui 
buvo paskyręs nuo pareigų nu
šalintas prezidentas Rolandas 
Paksas . 

įstojimo į Europos Sąjungą 
išvakarėse atsi imti ordino J . 
Kronkaitį į Prezidentūrą pa
kvietė la ikinasis prezidentas 
Artūras Paulauskas . 

Apdovanojimų išvakarėse 
Prezidentūros kanceliarijai ge
nerolas majoras atsiuntė raštą, 
jog atsisako ordino. 

„Tegul šis ordinas simbo
liškai būna sk i r tas visiems 
tiems, kurie tikėjo ir atkakliai 
dirbo, kad Lietuva taptų saugi 
ir patikima", sakoma rašte. 

Kariuomenės vadas primi
nė, kad už nuopelnus Lietuvai 
2003 m. jam buvo suteiktas Vy
tauto Didžiojo ordino Karinin
ko kryžius, todėl mano, kad 
Lietuvos žmonės jau įvertino jo 
darbus. 

„Atvykdamas į Lietuvą ži
nojau, kad pa ts didžiausias ap
dovanojimas ir mano darbo 
įvertinimas bus nuoširdus bent 
vieno part izano 'dėkui'. Aš jį 
jau gavau ir daugiau man nie
ko nereikia nei kaip Lietuvos 
kar iuomenes vadui, nei kaip 
lietuviui"', laikinajam preziden
tui A. Pau lausku i sk i r tame 
laiške parašė J . Kronkaitis. 

Kariškis taip pat patikino, 
kad apsisprendimas atsisakyti 
apdovanojimo yra tvirtas ir se
niai pr i imtas , todėl neturi jokių 
sąsajų su pastarojo pusmečio 
Lietuvos politiniu gyvenimu. 

Dienraščiui J. Kronkaitis 
teigė į Lietuvą atvykęs dirbti, o 
ne medalių, todėl tikisi, kad šis 
jo žingsnis nebus palaikytas 
akibrokštu. 

Tačiau kai kurie politikai 
pradėjo svarstyti , jog atsisaky
damas iš A Paulausko priimti 
R. Pakso suteiktą ordiną ka
riuomenes vadas galbūt siekia 
išsaugoti postą. 

J. Kronkaitis neigė, kad šis 
jo žingsnis gali kaip nors būti 
susijęs su kadencijos pabaiga 
a r noru įtikti pirmalaikiuose 
rinkimuose išrinktam naujam 
valstybes vadovui. 

Kariuomenes vadas tvirti
no negalvojęs apie galimybę 
šias pareigas eiti dar vieną ka
denciją. 
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SPORTO 

Ar yra ir kitų? 
APŽVALGA 

KREPŠINIO NAUJIENOS 

ČIKAGOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS BAIGIASI 

Čikagos lietuvių 
krepšinio pirmenybių 
pirmasis sezonas jau 
artėja prie pabaigos. 
Gegužės 9 d. Lemonto 
parkų distrikto salėje 
įvyko atkrentamųjų 
varžybų pirmasis ra
tas. Jame „Aukštaiti
ja" įveikė s tumbrą" , 
„Alytus" — „Panevė-

] žį", „Radviliškis" — 
1 „Vilnių" ir „Kretinga" 

% — „Lituanicą". 
Šį sekmadienį pus-

j fmaliuose varžysis pir
mųjų dviejų ir antrųjų 
komandų laimėtojų 
poros dėl teisės žaisti 
finale. Šeštadienį, 
5:30 vai. p.p. prasidės 

šios lygos „žvaigždžių" dienos programa toje pačioje salėje. Čia 
rungtyniaus Čikagos „Žalgiris" su ČLKL rinktine, sudaryta iš visų 
dešimties komandų žaidėjų. Taip pat vyks ir tritaškių metimų, 
„dėjimo" į krepšį ir kitos varžybos. 

Čia žada dalyvauti ir Lietuvos ambasadorius Vašingtone 
Vygaudas Ušackas, kuris vra didelis krepšinio entuziastas. 

E . Š . 

Č L K L v i enas o rgan iza tor ių A u r i m a s Matu le 
vičius (d) s u spor to e n t u z i a s t u V y t a u t u Viz
g i rda (k). Nuot r . E . Š u l a i č i o 

IŠ VISUR APDE SPORTĄ 

PRARADO TAŠKUS 
Pirmąjį pralaimėjimą Lie

tuvos nacionalinės futbolo klu
bų asociacijos A lygos čempio
nate patyrė šalies vicečempio
nas Panevėžio „Ekranas", sek
madienį pirmosiose ketvirtojo 
turo rungtynėse Vilniuje 1:3 
pralaimėjęs Vilniaus „Žalgirio" 
vienuolikei. 

Pirmuosius taškus prarado 
ir Kauno FBK ..Kaunas" namuose 
nesugebėjęs palaužti Klaipėdos 
„Atlanto" — 0:0 

Kitose turo rungtynėse „Ši
lutė" 01 pralaimėjo Vilniaus „Vėt
rai", o „Vilnius" 4:1 sutriuškino 
Marijampolės „Sūduvą". 

LIETUVOS IRKLUOTOJOS 
— PASKUTINĖS 

Lenkijoje vykstančio pa
saulio irklavimo taurės varžybų 
pirmojo etapo moterų porinių 
dviviečių valčių B finale šešta
dienį Sidnėjaus olimpinių žai
dynių bronzos medalių laimėto
jos Lietuvos atstovės Kristina 
Poplavskaja ir Birutė Šakic-
kienė finišavo paskutinės, šeš
tos, ir galutinėje įskaitoje tarp 
18 įgulų užėmė tik 12-ąją vietą. 

Mūsiškės B finale 2000 m 
distanciją įveikė per 7 min. 
23,66 sek. Nuo nugalėtojų 
Vengrijos irkluotojų K. Pop
lavskaja ir B. Šakickienė atsi
liko 19,35 sek. Šios varžybos 
irkluotojams — pasirengimas 
birželio mėnesį vyksiančiai olim
pinei atrankos regatai Šveicarijoje. 

„LIETUVOS TELEKOMO" 
TRIUMFAS LENKIJOJE 

Lietuvos moterų krepšinio 
lygos čempionė Vilniaus 
„Lietuvos telekomo" komanda 
Lenkijoje laimėjo tarptautinį 
„Jantar Cup" turnyrą. 

Šeštadienį turnyro finale 
vilnietes 95:80 įveikė I>enkijos 
taurės laimėtoją Pulkovicų 
„CCC Aquapark" komandą. 
Nugalėtojų komandoje rezul
tatyviausiai žaidė Jurgita Šrei-
mikyte-Virbickienė, pelniusi 19 
taškų ir atlikusi 9 rezultatyvius 
perdavimus 18 taškų finale su
rinko Irena Baranauskaite, po 
17 — Sandra Valužytė ir Rima 
Valentiene. 13 — Vita Miklyčiūtė. 

ATGAVO PUSIAUSVYRĄ 
Lenkijos čempionato finalo 

antrosiose rungtynėse šeštadie

nį Sopoto „Prokom Treti" sve
čiuose nugalėjo Vroclavo „Idea-
Sląsk" 79:67 ir išlygino serijos 
iki keturių pergalių rezultatą 
1-1. Sopoto komandoje Gin
taras Einikis pelnė 11 taškų, 
Tomas Masiulis — 9, Tomas Pa-
čėsas — 6, Darius Maskoliūnas 
— 1 tašką. Trečiosios rungtynės 
bus žaidžiamos ketvirtadienį 
Sopote. 

ŽINGSNIU PRIEKYJE 
Lenkijos čempionate kovas 

dėl trečiosios vietos šeštadienį 
pradėjo Varšuvos „Polonia" ir 
Vloclaveko „Anwil" komandos. 
Pirmąsias rungtynes rezultatu 
10884 laimėjo namie žaidusi 
„Anwil" komanda, ji serijoje iki 
dviejų pergalių pirmauja 1-0. 

Nugalėtojų komandai Gin
taras Kadžiulis surinko 17 taš
kų, Tomas Nagys taškų nepel
nė „Polonios" komandos gynė
jas Rolandas Jarutis pelnė 10 
taškų. Antrosios komandų 
rungtynės bus žaidžiamos tre
čiadienį Varšuvoje. 

PRADĖJO PERGALE 
Ispanijos čempionato at

krintamųjų varžybų pirmosiose 
rungtynėse penktadienį Vitori-
jos „Tau Ceramica" namie įvei
kė Badalonos „Joventut" 77:73 
ir serijoje iki trijų pergalių 
išsiveržė į priekį 1-0. Nugalėto
jams Arvydas Macijauskas pel
nė 5 taškus. 

PAAIŠKĖJO LIETUVIŲ 
VARŽOVAI 

Šių metų Europos jaunių 
(iki 18 metų) vaikinų krepšinio 
čempionato finaliniame turnyre 
Lietuvos rinktinė žais B grupėje 
kartu su Graikijos, Turkijos, 
Izraelio, Bulgarijos ir Ispanijos 
komandomis. 

A grupėje rungtyniaus Gru
zijos. Serbijos ir Juodkalnijos. 
Rusijos, Latvijos, Italijos ir 
Prancūzijos krepšininkai. Taip 
leme šeštadienį ištraukti bur
tai 21-ašis Europos jaunių vai
kinų čempionatas vyks liepos 
9 18 dienomis Saragosoje (Is
panijai Tomis pat dienomis 
Bratislavoje (Slovakija) vyks 
21 ašis Europos jaunių (iki 18 
metu> merginų čempionatas. 
Lietuves tarp 12 geriausių Se
nojo žemyno komandų nepateko. 

Parinko E. Šu la i t i s 

Ar š iandien Amerikoje yra 
talentingų, j a u n ų lietuvių 
sport ininkų — gimnazistų, 
kolegijų bei universi tetų stu
dentų — kur ie nė ra atvykę iš 
Lietuvos? Iš aprašymų spaudo
je atrodo, kad ne. Bet ar tai fak
tas, ar tik ta ip atrodo? 

Man šis k laus imas kilo, kai 
pradėjau dažniau susitikti su iš 
Lietuvos a tvykusia is sportinin
kais, pradėjusiais lankyti ko
legijas Amerikoje, siekiant įsi
gyti aukštąjį mokslą ir kartu 
parodyti savo sporto talentus: 
krepšinyje, lengvojoje atletiko
je, plaukime, futbole ir kt. 

Kadangi gyvenu JAV ry
tuose ir d a u g i a u a r mažiau 
pažįstu šios sri t ies sporto veik
lą, a tsakymo pradėjau ieškoti 
čia. 

Ilgai ieškoti nereikėjo. 
Yra t ikrai gerų, Amerikoje 

gimusių lietuvių sportininkų, 
apie ku r iuos plačiai rašo 
amerikiečių spauda , nors jie 
nėra žinomi mūsų visuomenei. 
Tad, n o r ė d a m a s pakeist i šią 
padėtį, kiek galėdamas, nuta
riau supaž ind in t i ' l ietuvius su 
šiais sport ininkais . 

J o n a s M a c i ū n a s — 20 m., 
antrų metų Yale universiteto 
s tuden tas , g imė Connecticut 
valstijoje. P i rmuos iu s dvejus 
metus žaidė kaip gynėjas uni
versiteto futbolo pirmoje ko
mandoje. Pr ieš tai gimnazijoje 
visus ke tver ius me tus Jonas 
žaidė dviejose komandose — 
krepšinio ir futbolo. Paskuti
niais gimnazijos metais jis buvo 
išrinktas t iek krepšinio, tiek 
futbolo k o m a n d o s kapi tonu. 
Nors jam labai patiko šie abu 
sportai — ir gerai abiejuose 
pasižymėjo, J o n a s universitete 
pasirinko žaisti futbolą. 

Daugiau negu 20 pirmos 
divizijos un ive r s i t e tų futbolo 
komandų Jonui Maciūnui siūlė 

J o n a s M a c i ū n a s . 
R . G e d e i k o s nuo t r . 

stipendijas. J i s pasirinko studi
juoti ir žaisti Yale universitete. 

Gimnazijoje Jonas pasižy

mėjo ne tik sporto aikštėje, bet 
ir klasėse. Baigęs paskutiniuo
sius mokslo metus, jis buvo iš
r inktas į ,,All-Conference" fut
bolo komandą ir gavo aukštą 
s tudento-at le to apdovanojimą, 
kurią įteikė „Football Founda-
tion/College Football Hali of 
F a m e " Connecticut valstijos 
skyrius. 

Beje, Jonas taip pat ketve
rius metus žaidė Philadelphijos 
l ietuvių „Aro" krepšinio ko
mandoje (jis buvo vienas pir
maujančių šios komandos žai
dėjų). 

R y a n Hodgson yra 19 m., 
paskutinių metų Long Island, 
NY, gimnazistas, trečios kartos 
lietuvis. Per ketverius mokslo 
metus Ryan žaidė keletoje ko
mandų: futbolo, teniso, euro-

R y a n Hodgson . 
R i m o G e d e i k o s n u o t r a u k a 

piet iško futbolo (soccer), bet 
j am geriausia patiko krepšinis. 

6 pėdų 3 colių aukščio Ryan 
puikiai pasižymėjo ir eilinio 
žaidėjo, ir puolančio gynėjo 
pozicijoje. Ketveri metai gimna
zijoje jam buvo tikrai įspūdingi. 
Nuo pat pirmų metų žaidė pra-
dedančiame penketuke. Baigęs 
pirmą sezoną, jis buvo antrasis 
geriausias komandos žaidėjas 
ir išr inktas kaip vienas iš pen
kių geriausių pirmamečių gim
nazijos žaidėjų Long Island, 
NY 

Antrais ir trečiais mokslo 
metais Ryan išrinktas į ,,A11 
Star" komandą. Taip pat jis 
kiekvieną vasarą buvo kviečia
mas žaisti įvairiuose turnyruo
se su kitais geriausiais gimna
zijų žaidėjais. Tačiau paskuti
nis sezonas buvo geriausias: 
Ryan išr inktas komandos kapi
tonu ir tapo geriausiu koman
dos žaidėju. 

Ryan buvo pasiūlyta net 40 
stipendijų iš įvairių pirmosios 
divizijos kolegijų. J i s pasirinko 

lankyti West Point. 
Philadelphijos lietuvių „Aro" 

krepšinio komanda labai di
džiuojasi, kad Ryan, nors gy
vendamas Long Island, NY. ap
sigalvojo žaisti toje komandoje. 
Jis su „Aru" jau žaidė ketverius 
metus: tiek jaunių, tiek ir vyrų 
komandos sudėtyje. Ryan pa
dėjo „Aro" jauniams laimėti 
pirmą vietą visų trejų metų Ry
tinio pakraščio krepšinio tur
nyruose. Taip pat pereitais me
tais, jam ir jo dviem broliams 
žaidžiant vyrų komandoje, 
„Aras" laimėjo pirmą vietą III 
turnyre. 

Nors Ryan, jo du broliai ir 
sesuo yra trečios kartos lietu
viai, jie ir jų tėvai labai daug 
prisidėjo prie rytinio JAV pak
raščio sporto veiklos: vaikai, 
kaip žaidėjai, tėvai, kaip tur
nyrų organizatoriai. Yra malo
nu matyti šeimą, kuri taip di
džiuojasi savo lietuviška kilme. 

Kristina Gineitytė gimė 
Amerikoje, dabar yra 18 m., 
pirmų metų studentė George 
Washington universitete. Jos 
ūgis — 6 pėdos 3 coliai. Pirmąjį 
sezoną Kristina žaidė labai sėk
mingai, bet, deja, žaidžiant 
an t ras rungtynes, Kristina 
smarkiai susižeidė koją. Ilgai 
truko pasveikti ir dėl to ji 
nedaug galėjo šį sezoną žaisti. 

Būdama gimnazistė, Kristi
na buvo viena geriausių žaidėjų 
Philadelphijos apylinkėse Pas
kutinius dvejus metus ji pateko 
į „Ali Star" komandą ir pas
kutinį sezoną buvo išrinkta, 
kaip geriausia konferencijos 
žaidėja. 

Pirmieji metai universitete 
Kristinai nebuvo laimingi, nes 
per sezoną tris sykius susižeidė 
ir neteko daug žaisti. 

Tomas Vengris gimė 
Amerikoje prieš 20 m. Jau dve
jus metus studijuoja Coiumbia 
universitete. Ten jis nuo pirmų 
metų irkluoja 4 vyrų ir 8 vyrų 
valčių komandose. Jis yra vie
nas geriausių irkluotojų ryti
niame Atlanto pakraštyje. 

Chris S tanka i t i s — 
antros kartos lietuvis, trečia
kursis St. Joseph kolegijos stu
dentas. Žaidė kolegijos koman
doje, kuri šiais metais buvo pati 
geriausia. Labai gerai pasirodė, 
antrą pusę sezono žaisdamas 
NCAA turnyre. 

Be abejo, yra daugiau žai
dėjų, apie kuriuos sužinosime 
vėliau. Būtų malonu, kad šio 
sporto puslapio skaitytojai, kai 
sužino apie Amerikos lietuvius, 
pasižymėjusius savo sportiniais 
ta lentais amerikiečių tarpe, 
parašytų į spaudą. 

Rimas Gedeika 

DRAUGAS 

R. ŠALAVIEJUS TEISĖJAVO 
TARPVALSTYBINĖMS RUNGTYNĖMS 

Čikagietis t a rp tau t inės klases bokso teisėjas, 
anksčiau pa t s buvęs Lietuvos bokso čempionas, 
Rimantas Šalaviejus , teisėjavo t a rp t au t inėms 
bokso rung tynėms ta rp JAV ir Puer to Rico val
stybinių r inkt inių. 

Rimantas šiam darbui buvo iškviestas gana 
staigiai ir per pora dienų jis turėjo skristi į Reno 
miestą, Nevada valstijoje, kur buvo pravestas šis 
svarbaus lygio susi t ikimas. Pagal nupirktą bilie
tą, l ietuvis turė jo pradžioje a t s i r a s t i San 
Francisco mieste , o iš ten — keliauti į kelionės 
tikslą — Reno. 

Penktadienio vakare vykusios rungtynės 
buvo Eldorado viešbutyje, į kurio erdvią salę 
susirinko šimtai žiūrovų. Iš viso buvo 11 rung
tynių, iš kurių amerikiečiai laimėjo 7 ir kartu 
tapo šio susitikimo nugalėtojais. JAV komandos 
tarpe net 5 boksininkai priklausė JAV olimpinei 
rinktinei, kuri kovos Graikijoje įvykstančioje 
olimpiadoje del olimpinių medalių. 

Čikagietis džiaugiasi, kad jam pavyko ir 
pabandyti laimę Eldorado viešbučio, kur susiren
ka žmonės iš viso pasaulio, kazino. 

ČIKAGOJE LANKĖSI LAURYNAS MISEVIČIUS 
Praėjusį savaitgalį Čikagoj* viešėjo Amerikos 

lietuvių sporto veikloje, o taip pat ir kitose orga
nizacijose bei spaudoje pasižymėjęs vyras 
Laurynas Misevičius iš JAV rytų J i s dabar yra 
ŠALFASS-gos Rytų apygardos pirmininkas, o 
taip pat ir metinių šios Sporto sąjungos rengiamų 
žaidvnių, įvykstančių birželio mėnesį, vadovas. 

J i s Čikagoje dalyvavo Lietuvių fondo suva-
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FUTBOLAS ČIKAGOJE 

FUTBOLO TURNYRAS 

Gegužės 30 d., sekmadienį, futbolo turnyras „trys prieš 
„Lituanicos" futbolo klubas pir- tris". Čia bus daug komandų ir 
menybių rungtynių neturės, nemaža susitikimų, o taip pat ir 
Tačiau tą sekmadienį, aikštėje kitų įvairumų, 
prie PL centro yra rengiamas 

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI 
SUKOVOjO LYGIOMIS 

„Lituanica"-„Schwaben" 2-2 

Iš Buffalo Grove miestelio 
Čikagos šiaurėje, „Lituanicos" 
futbolo vienuolikė praėjusį sek
madienį (geg. 9 d.) parsivežė 
vieną tašką, sukovojusi lygio
mis (2-2) su aikštės šeimi
ninkais — „Schwaben". 

Lietuviai šį kartą buvo arti 
pergalės ir turėdami šiek tiek 
daugiau laimės, galėjo išeiti 
nugalėtojais. Nepaisant, kad 
varžovai stovi lentelės priekyje, 
mūsiškiai kartais jiems įvary
davo nemaža baimės. 

Po be įvarčių pasibaigusio 
pirmojo kėlinio, varžovai 5-je 
minutėje ženklino 1-0 savo 
naudai. Tačiau netrukus, po 
gražaus Lino Jakovlevo pakė
limo, Virgis Žuromskas meist
rišku šūviu rezultatą išlygino. 
Tada vėl tas pats Linas pats 
atsidūrė vienas prieš varti
ninką ir šis jam griebė už kojos, 
tuom užsidirbdamas 11 metrų 
baudinį. Šią progą užtikrintai 
išnaudojo Lietuvos futbolo rink
tinės buvęs žaidėjas Viktoras 
Olšanskis, persverdamas 2-1 
lietuvių naudai. Tačiau 35-ją 

antrojo kėlinio minutę šeimi
ninkai įstengė rezultatą išlyginti. 

Nepaisant, kad vėliau lietu
viai turėjo gražių progų (ypač 
atmintinas Edvino Trinkūno 
prasiveržimas ir šūvis, pataikęs 
į varžovų vartų virpstą) mū
siškiam persverti nepavyko. At
rodo, kad šios rungtynės kaina
vo nemaža nervų ne tik žiūro
vams, bet ir „Lituanicos" trene
riui Gediminui Jarmalavičiui. 
Šis už replikas teisėjo adresu, 
buvo pradžioje išprašytas iš 
komandos vadovų tarpo, o vė
liau — net ir iš kitoje aikštės 
pusėje buvusių žiūrovų būrio. 

Gerai, kad sekmadienį pra
laimėjo ir pirmenybinės lentelės 
uodegėlėje stovinčios koman
dos, tai mūsiškiai išliko aštun
toje vietoje su 12 taškų. Pasku
tinėje „įsitvirtino" „Green-
White" (ją įveikė „Polonia" 4-0), 
o priešpaskutinėje buvusi „Uni
ted Serbs" (nusileido „Sockers" 
1-2. „Green White". po 4 antro
jo rato pralaimėjimų, tebeturi 
tik 5 taškus, o „United Serbs", iš 
4 susitikimų nepelniusi nė vie
no taško, yra surinkusi 10 
taškų. 

žiavime, Čikagos lietuvių krepšinio lygos rung
tynėse, susitiko su vietiniais sporto veikėjais. 
Taip pat turėjo dalyvauti ir „Amerikos lietuvio" 
savaitraščio keturių gyvavimo metų sukakties 
minėjime Tačiau minėjimas dėl šio laikraščio lei
dėjo Broniaus Abručio motinos Lietuvoje mirties 
ir jo išvykimo į laidotuves, negalėjo būti praves
tas. 

ŠĮ SEKMADIENĮ SU „VIKINGS' 

Sekmadienį „Lituanicą" vėl 
turi keliauti į tą patį „Schvvaben 
Center", Buffalo Grove, II, kur 
rungtyniaus su „Vikings" ko
manda, kuri nebeturi nuosavos 
aikštės Mūsiškių busimus 
varžovus praėjusį sekmadienį 

įveikę, „Eagles" futbolininkai 
net 3-0. Tačiau dar nereiškia, 
kad tai silpna komanda Su ja 
reikės gerai pakovoti, norint 
uždirbti taškus. O „Lituanicai" 
trys taškai labai praverstų. 

E . Š . 
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Švenčiant Lietuvos pri
ėmimą į Europos Sąjun
gą š.m. gegužės 1 d., 
Vilniuje, Nepriklauso
mybės aikštėje, pakelta 
Lietuvos valstybės ir 
Europos Sąjungos vėlia
va. 

Jono Česnaviciaus 
nuotrauka 

Lietuvos jaunimui atsiveria naujos 
galimybės 

AUŠRA PAULIKAITYTE 

2003 metais „Gallup" orga
nizacijos vykdyto „Eurobaro-
metro" tyrimo apie kandidačių 
šalių jaunimo požiūrį į Europos 
Sąjungos (ES) plėtrą (Candi-
date Countries Eurobarometer 
2003.1 on Youth) duomenimis, 
Lietuvos jaunuoliai nori gyventi 
tokioje Europoje, kurioje galėtų 
jaustis saugūs, išreikšti save, 
realizuoti savo svajones bei tiks
lus. Tikimasi, kad Lietuvos in
tegracija į ES suteiks galimybes 
lengviau susirasti darbą, studi
juoti Europos universitetuose ir 
ten kelti savo kvalifikaciją, 
užtikrins geresnes socialines 
garantijas. Tyrimas taip pat pa
rodė, jog Lietuvos jaunuomenė 
laukia ekonominio bei tech
nologinio šalies lygio pakilimo, 
geresnės švietimo ir studijų 
politikos, o taip pat tiki tuo, kad 
ES galės jaustis lvgiais ir 
nediskriminuojamais. 

Ir štai gegužės 1-ąją Lie
tuva tapo visateise ES nare. No
rėdami sužinoti, ką ši diena 
reiškia jauniems žmonėms ir ko 
jie tikisi iš integracijos, pakalbi
nome Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto (VDU) Ekonomikos 
ir vadybos fakulteto Finansų ir 
bankininkystės studijų krypties 
I kurso magistrantą Karolį 
Vinciūną. Šiuo metu K. Vinciū-
nas yra vienas geriausių fakul
teto studentų, aktyviai dalyvau
jantis akademiniame bei vi
suomeniniame universiteto ir 
Kauno miesto gyvenime, sėk
mingai derinantis šią veiklą su 
projektų vadovo pareigomis 
tarptautinėje nekilnojamojo 
turto kompanijoje. Su juo kal
bėjosi VDU Politikos mokslų ir 
diplomatijos insti tuto magis
trante Aušra Paulikaitytė. 

- Šių me tu gegužės 1 d. 
Lie tuva t a p o v i s a t e i s e ES 
n a r e . Ką ši d i e n a r e i š k i a 
J u m s ? Ar ka ip n o r s ypat in
gai ją pažymėjote? 

- Man ši diena iš tiesų reiš
kia labai daug. Nuo mažumės 
buvau auklėjamas daugiau va
karietiškai ir visuomet žinojau, 
kad tikroji Lietuvos vieta yra ne 
su slavais, bet su vakarietiškąja 
Europos dalimi. Todėl, kai pra
eitais metais Lietuva sėkmingai 
užbaigė derybas su ES, aš tikrai 
džiaugiausi, jog gyvenu lem
tingų permainų laikotarpiu. O 
pačią įstojimo dieną, kaip ir de
ra tikram studentui, atšvenčiau 
pakankamai triukšmingai. Su 
kurso draugais buvome nuvykę 
į Vilnių Europos aikštėje klau
sėmės koncerto, o vėliau, su
siėmę už rankų, šypsojomės pa
lydovui, kuris mus fotografavo 
iš kosmoso. Šventės metu jau
čiausi pakiliai ir didžiavausi, 
kad esu lietuvis. 

- Kaip m a n o t e , k o k i u s 
pokyčius Lie tuvos j a u n i m a s 
pajus a r t imiaus iu me tu? Ar 
a t s ive r s nau jų ga l imybių , 
p e r s p e k t y v ų ? O gal iškils 
daugybė s u n k u m u ? 

Manau, kad tiek jauni

mas, tiek ir visi Lietuvos žmo
nės artimiausiu metu didelių 
pokyčių nepajus. Šiek tiek pa
kils kainos, pasikeis prekybos 
taisyklės, tačiau didesnės per
mainos bus vėliau. Ir būtent su 
jomis bus susijusios ir naujos 
perspektyvos bei galimybės. ES 
fondų pinigai, atsiveriančios se
nųjų narių sienos laisvam darbo 
jėgos judėjimui, aukštojo išsi
lavinimo diplomų pripažinimas 
visoje Europoje - tai tik dalis 
naujovių, kurios bus lemtingos 
mūsų šalies jaunimui. Jei mes, 
šių dienų jaunimas, nebūsime 
tinginiai ir iš visos širdies no
rėsime, jog mūsų vaikai gyventų 
neblogiau, o galbūt ir geriau nei 
vakariečių atžalos, sugebėsime 
pasinaudoti šiomis galimybėmis 
ir susikursime tikrai visavertį ir 
aprūpintą gyvenimą. 

- Su kokiomis problemomis 
susiduria dirbant is Lietuvos 
studentas? Ar tikite, kad ateity
je jaunimui bus lengviau sude
rinti studijas su darbu? 

- Nors dauguma mano, jog 
pagrindinė šių dienų studentų 
problema yra finansiniai sunku
mai arba nuolatinis pinigų 
trūkumas, mano manymu, pir
miausia būtina pakeisti įsise
nėjusią mąstyseną, jog studentu 
privalo kažkas pasirūpinti: val
stybė, tėvai ir pan. O juk mes ir 
taip turėtume džiaugtis, jog ga
lime nemokamai studijuoti. Net 
ir tie. kurių neremia valstybė, 
iš tiesų moka tik grašius, nes to
kio lygio išsilavinimas, kurį mes 
gauname Lietuvos universite
tuose, iš tikrųjų kainuoja daug 
daugiau. Todėl pragyvenimu tu
rime pasirūpinti patys. Gerė
jant Lietuvos verslo padėčiai, 
daugėja sezoninio darbo vietų, 
todėl esu įsitikinęs, jog ateityje 
nedirbantis s tudentas mūsų 
šalyje taps retenybe. O suderin
ti studijas ir darbą tikrai nėra ir 
nebus sunku. Kaip minėjau, tie, 
kurie norės kažko pasiekti gy
venime, tikrai sugebės daryti 
viską - tiek mokytis, tiek ir 
dirbti. 

- Ar J u m s d a u g t e n k a 
kel iaut i , da lyvau t i ES orga
nizuojamose konferenci jose , 
s t u d e n t ų m a i n ų p r o g r a 
mose, s t ažuo tėse? 

- Šiuo metu kiekvienam 
Lietuvos universitetui atsiveria 
galimybės dalyvauti įvairiose 
tarptautinėse programose. Ne 
išimtis ir VDU. Man teko daly
vauti keliose tarptaut inėse 
mokslinėse konferencijose. Vie
noje jų. kuri vyko Paryžiuje, bu
vo nagrinėjami vieningos buhal
terinės apskaitos naujoje Eu
ropoje principai. Tuo tarpu 
Varšuvoje diskutavome apie 
eurą Tiek vienur, tiek ir kitur 
pavyko susipažinti su įvairių 
Europos šalių studentais. Galiu 
drąsiai teigti: mes, lietuviai, 
esame tikrai daug pažangesni ir 
labiau išsilavinę nei dauguma 
senųjų Europos valstybių jauni
mo -Jie pripratę sočiai gyventi, 
nesistengia įdėti daugiau pas
tangų j savo darbą, todėl mes. 

Lietuvos j aunuomenė , t u r i m e 
nedelsdami tuo pasinaudoti ir 
kiek galėdami stiprinti Lietuvos 
pozicijas Europoje. 

- Žodžiu, J ū s t e i g t u m ė t e , 
j o g L i e t u v o j e u n i v e r s i t e t o 
b a i g i m o d i p l o m ą įg i jęs j a u 
nuo l i s y r a p a s i r e n g ę s sėk
m i n g a i k o n k u r u o t i e u r o p i 
nėje d a r b o r i n k o j e . A r ta i 
re i šk ia , k a d d a b a r t i n ė L i e t u 
vos aukš to jo m o k s l o s i s t e m a 
y r a p a k a n k a m a i g e r a ? 

- Kaip jau minėjau, mūsų 
studentai yra pakankamai gerai 
pasiruošę. Žinome, j iems t rūks
ta praktinių žinių, tačiau esu 
įsitikinęs, jog, laikui bėgant , 
Lietuvos univers i te tuose bus 
daugiau dėmesio sk i r i ama ir 
praktiniams užsiėmimams. To
dėl šiek tiek pasikeitimų Lie
tuvos aukštojo mokslo sistemoje 
turėtų būti. Visų pirma, būtina 
sugriežtinti a tranką į universi
tetus ir taip sumažint i stojan
čiųjų skaičių. O visiems įstoju
siesiems siūlyti tokias studijų 
programas, kurios leistų gavus 
diplomą p a k a n k a m a i drąs ia i 
žengti į savarankiško gyvenimo 
kelią. 

- Ka ip , J ū s ų n u o m o n e , 
p a s i k e i s l i e t u v i o j a u n u o l i o 
g y v e n i m o b ū d a s a t e i t y j e ? 
Ka ip J ū s p a t s s a v e į s iva iz 
d u o j a t e p o 5 m e t ų ? 

- Mano manymu, dar labiau 
ims vyrauti popkultūra, o tai 
nėra geras ženklas. Tačiau iš ki
tos pusės, tuo galima sėkmingai 
pasinaudoti j a u n i m o ugdymo 
tikslais. Dar mokykloje gana 
patrauklia ir populiaria forma 
kiekvienam jaunam žmogui de
rėtų pateikti Lietuvos taut inio 
identiteto sampra tą , ska t in t i 
kultūrinį bei istorinį Europos 
šalių pažinimą, ugdyti pilietinj 
aktyvumą. Pats save įsivaizduo
ju kaip kosmopolitišką asmeny
bę, daug keliaujančią, bendrau
jančią su įvairių tautybių žmo
nėmis, nesėdintį vienoje darbo 
vietoje. Be to, manau , norint iš
laikyti konkurencingą kvalifi
kaciją, teks nuolat mokytis, o tai 
dar labiau paįvairins gyvenirną. 

- Labiausiai mane nerami
na daugiatautė naujosios ES 
sandara . Jos vadovai t u r ė s 
vykdyti itin apgalvotą politiką, 
kuri užtikrintų patikimą eko
nominės ir politinės ES siste
mos veikimą. Nors išsiplėtusi 
ES atveria ir daugybę naujų ga
limybių, drauge tai sukelia ir 
nemažai naujų rizikų, kurias 
suvaldyti nebus taip lengva. Aš 
tikiuosi, kad viskas bus gerai ir 
naujoji sąjunga nežlugs tokio
mis pasekmėmis , ka ip žlugo 
ankstesnės tokio dydžio sąjun
gos, aljansai ar imperijos. 

- Kaip manote , koks Lie
tuvos įvaizdis d a b a r vyrauja 
Europoje? Kaip Lietuvos jauni
mas galėtų pr is idėt i p r ie 
teigiamojo konstravimo. 

- Nors žiniasklaida kasdien 
mums bando įteigti, jog 
Lietuvos įvaizdis užsienyje yra 
gana „banditiškas'*, mano patir
tis rodo ką kitą Dauguma eu

ropiečių apskritai neturi apie 
mus jokios nuomonės (nebent 
tai, kad mes esame geri krep
šininkai), tad dabartinis Lie
tuvos jaunimas savo veržlumu 
ir išprusimu, geru užsienio kal
bų mokėjimu galėtų nemažai 
prisidėti prie teigiamo mūsų 
įvaizdžio formavimo. 

- A r L i e t u v o s j a u n i m a s 
p a k a n k a m a i p i l ie t i ška i ak
t y v u s ? Kok ios k iekvieno iš 
m ū s ų g a l i m y b ė s t ap t i ak
t y v i o s E S p i l i e t i n ė s visuo
m e n ė s d a l i m i ? 

- Nors šiuo metu tikro pilie
tinio aktyvumo trūksta ne tik 
jaunimui, bet ir daugumai Lie
tuvos gyventojų, mano many
mu, Lietuva yra gana jauna 
demokrat inė valstybė, todėl 
visos pilietinės tradicijos vis dar 
formuojasi. Įstojimas į ES šį 
procesą tik paspart ins ir lietu
vaičiai ne t ruks tap t i aktyvia 
naujosios visuomenės dalimi. Aš 
tvirtai tikiu, kad mes nebūsime 
pasyvūs stebėtojai, o pasinau
dosime visomis galimybėmis 
aktyviai reikšti savo nuomonę 
vienais ar ki tais aktualiais ES 
vidaus gyvenimo klausimais. 

- A r J ū s ų nevi l io ja gali
m y b ė s dirbti k i toje Europos 
ša ly je? Ar pr i tar ia te nuo
m o n e i , j o g L ie tuvos j aun i 
m a s , pas i renkant i s karjeros 
g a l i m y b e s s v e t u r , i šduoda 
savo šal į? 

- Šiuo metu tur iu tikrai 
labai gerą darbą, gaunu didesnį 
nei vidutinį atlyginimą, numa
tau karjeros perspektyvas, tad 
išvykimas į užsienį šiuo metu 
manęs tikrai nevilioja. Tačiau 
jei dabart iniame darbe iškiltų 
tam tikros veiklos užsienyje 
poreikis, tu rbū t išvykčiau kū
nam laikui, nors daug kas pri
klausytų ir nuo šeimyninių ap
linkybių. O dėl išvykstančių lie
tuvaičių - aš t ikrai nemanau, 
jog jie išduoda savo šalį. Juk 
kiekvienas ieško geresnių gali
mybių sau. Vieni j as randa čia, 
Lietuvoje, kiti jų ieško užsieny
je 

- Lietuvoje p r i e š gegužės 
1-ąją vėl pr i s imintas agitaci
nis šūkis „Būkime europie
čiai!'', nuo lat kalbama apie 
tai, j o g l i e tuv iams dar teks 
daug pas is tengt i , kad pradė
tume gyvent i paga l europie
ti š k a s v e r t y b e s . Kaip J ū s 
m a n o t e , ką re i šk ia būt i eu
r o p i e č i u ? I r o n i š k a i k lau
s i a n t - k o m u m s trūksta, kad 
b ū t u m e p a n a š ū s į ki tų Eu
r o p o s ša l ių gyven to ju s? 

- Nors pats šūkis man taip 
pat nepa t inka (mes visada 
buvome europiečiais ir dabar 
jais tapti jau nebereikia), tačiau 
tam tikrų savybių mums galbūt 
iš tikrųjų t rūksta . Turėtų for
muotis pozityvesnė mąstysena. 
žingeidumas, et iketo išmany
mas, savivertės pojūtis, noras 
siekti aukščiausių rezultatų 
Tai būtina, kad Europoje jaus
tumėmės oriai ir pilnavertiškai 

- Ačiū už p o k a l b i . 
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SES. ONA MIKAiLAITE 

Priklausymas ES: pliusai ir minusai 

Europos Sąjunga, padidinta naujais na
riais, dabar apima 25 valstybes su 450 
milijonų gyventojų. Briuselyje Europos 

Sąjungos reikalus tvarko 3,500 biurokratų, o 
100,000 puslapių įstatymų ir taisyklių bus 
išversta į 20 kalbų visiems sąjungos nariams. 

Priėmimas į sąjungą Pabaltijo kraštams bei 
kitoms buvusioms sovietų okupuotoms respub
likoms sukėlė didelį džiaugsmą, nes pagaliau 
jos štai sugrįžo į Europos šalių šeimą, nuo ku
rios buvo atskirtos 50 metų. Priėmimo iškilmių 
Airijoje metu buvo grojama Bethowen Devin
tosios simfonijos iškilminga pabaiga — džiaugs
mo giesmė. Vilniuje septyniolikmetė Jūratė Ru
dytė, įsisupusi į žvaigždėtą sąjungos vėliavą, 
aiškino žurnalistams: bepr is imenu, kokia bu
vo Sovietų Sąjunga, tačiau mane labai džiugina 
Europos Sąjunga, į kurią Lietuva dabar priima
ma". 

Lenkijos prezidentas Kwasniewski kalbėjo 
savo tautos žmonėms: „Šiandien jūsų svajonė 
tapo realybe. Lenkija sugrįžo į Europos tautų 
šeimą". Lenkijoje, Vengrijoje ir Čekijoje būta 
jaudinančių momentų, kai senosios sovietmečio 
sienos, skiriančios t as šalis, buvo panaikintos. 
Vengrijos premjeras tvirtino, jog jo kraštas 
visuomet suvokė stovįs ties Europos vartais, 
tačiau dabar Jau nebestovime už vartų, o 
esame viduje". 

Europos Sąjungos narystė tačiau ne visiems 
Europos kraštams turi vienodą reikšmę. Jau 
seniau priimti ispanai aimanuoja, jog po įsi
jungimo ir valiutos keitimo, jiems gerokai paki
lo pragyvenimo kaina. Prancūzai ir vokiečiai 
būgštauja, jog jų šalis dabar užtvindys darbų 
ieškantys iš buvusių Sovietų Sąjungos oku
puotų kraštų. Šios dvi stiprios ir gausios valsty
bės nori gauti daugiau balsų, kad užtvirtintų 
savo pranašumą Europos kraštų tarpe. 

Jacąues Chirac ramina prancūzus, jog nėra 
ko būgštauti dėl būsimų pakeitimų bei reformų, 
nes prancūzai gana skeptiškai žiūri į Europos 
Sąjungą. Chirac sako : „Kitos didelės pasaulio 
šalys juda pirmyn daug sparčiau nei mes. Mūsų 
žmonių amžius kyla, o darbingumas krinta; 

mūsų socialinės pagalbos sistema sunkiai be-
prisitaiko prie naujų sąlygų, o ekonomika nepa
jėgia rungtyniauti su labai pažangiom šalim. 
Todėl šio iššūkio akivaizdoje Europai būtina 
save įtvirtinti pasaulyje" (Supraskim, jog čia 
kalbama apie Europą vis a vis JAV). 

Buvęs Vokietijos kancleris Helmut Kohl bu
vo vienas iš garbių svečių, iškilmingai perėjusių 

. Neisse upės tiltu, kur susiliečia Vokietija, Len
kija ir Čekija. Atlikęs šį simbolinį žygį, Kohl, 
labai susijaudinęs, tarė: „Tai rodo, jog Europoje 
niekuomet nebebus karo". 

Kohl tačiau atstovauja ankstyvesnei Vo
kietijos užsienio politikai. Vokietija dabar 
džiaugiasi, būdama Europos dalimi ir neturi 
imperialistinių ambicijų. Per pastaruosius 40 
metų Vokietija buvo lojali ir ištikima JAV 
sąjungininkė bei pagalbininkė šaltame kare su 
sovietais. Dabar tačiau j i . sprendžiant iš 
užsienio reikalų ministro Joschka Fischer ir 
kanclerio Schroeder pareiškimų bei veiksmų, 
nenusiteikusi aklai sekti JAV užsienio politika. 
Vokietija šiuo metu turi naujus siekius bei nau
jus pirmumus, norėdama prisidėti prie pas
tangų kurti stiprią bei vieningą Europą. Tai 
nebus lengva, nes šiuo metu Europa nėra taip 
stipri nei labai vieninga. Vokietis Egon Sahr, 
užsienio politikos analistas, tvirtina: „Dabar, 
kai Sovietų Sąjunga nebeegzistuoja, logiškai 
Europa turi siekti savo išsilaisvinimo vis a vis 
Jungtinių Valstijų". 

Popiežius Jonas Paulius II dėmesingai stebi 
naujosios Europos žygius. J aunas būdamas, jis 
išgyveno Europos suskaldymą ir pavergimą. Jo 
rūpestis Europos kilimu yra gilus ir nuoširdus. 
Jo noras tačiau viršija visokius politinius ir 
ekonominius siekius; jo vizijos centre — 
Europos sukrikščioninimas. 

Stebėdami nūdienius įvykius Lietuvoje, ir mes 
jaudinames dėl savo krašto ateities. Lietuvos 
narystė NATO ir Europos Sąjungoje kelia viltis. 
Norėtųsi matyti Lietuvoje brandžią, savo kraštą ger
biančią vadovybę su tvirtais krikščioniškais 
principais. Priklausymas Europos Sąjungai turi 
tapti ne vien simbolika, o tvirta realybe. 

LAVINANT SIELĄ LIETUVOJE 
INDRE THŪNEL1ENE 

Nr.1 

„Kad tik neišvežtų Elzytės, juk ji ir Julytė 
nieko nepadarė..." sniegu užpustytame kaime 
verkšlendama kartojo devyniasdešimtmetė mo
čiutė, laikinai sumaišiusi šiandieną su anais 
raudonojo teroro laikais. 

„Atsėdėjau eilę metų Sibire, vargais negalais 
grįžau į tėvynę ir vėl kažkas įskundė ir vėl 
ištrėmė septyneriems! Dabar sužinojau, kad abu 
kartus įskundė mano žmona' Ir taip ledynuose 
prabėgo jaunystė, o prisidėję prie raudonojo maro 
dabar tebesėdi šiltose kėdėse, apdovanojami 
medaliais, žemės sklypais", kitoje Lietuvos pusė
je, su sarkastiška šypsena pro dantis šnypštė, 
savo širdį liedamas, aštuoniasdešimtmetis smul
kus, bet patvarus, žmogelis. 

Kaip klysta tie, kurie mano. kad okupacijos 
žaizdos jau pamirštos, jau užgijo. Nors Lietuva 
skleidžiasi kaip pavasario pumpuras saulėje, 
praeities šmėkla tebedrasko Lietuvos sielą. 

Kai lapkričio viduryje lėktuvas nusileido 
Vilniuje, nesijaudinom, kad valandą vėluojasi. 
Niekam nebuvom pranešę, kad atskrendam. 
niekas oro uoste nelaukė. Nors, prieš išvykstant 
iš Čikagos, LR prezidento skandalas jau buvo 
pradėjęs virti, mes neįsivaizdavom, kad, esant 
Lietuvoje beveik iki Kūčių, viskas ne tik neužges, 
bet dar stipriau įsiliepsnos. 

Lietuva — kultūrinio gyvenimo lobynas, tik 
spėk visur apeiti, viskuo iki soties pasimėgauti 
iki kito atvykimo, o viskas miela su kaupu, nes tie 
rašytojai, muzikai, šokėjai, menininkai ir dva
sininkai yra mūsų, yra lietuviai' Deja, vis tiek 
visko negali aprėpti, tenka rinktis, be to, ne tam 
atvykai — Lietuvos vargšai irgi yra mūsų... 

Tikra muzikos šventė, nepaprastas koncertas 
„Didysis muzikų paradas 2003" buvo lapkričio 22 
d. Nacionalinėje filharmonijoje. Renginys pra
sideda 12 vai ir baigiasi apie 9 v .v. Dalyvauja 
daug muzikinių grupių, solistų, chorų, kurie 
atlieka įvairaus žanro kūrinius, pvz., Vilniaus 
styginių kvartetas, sopranas Rasa Juzukonytė su 
pianiste Aušra Motuziene, saksofonistas Petras 
Vyšniauskas, pianistas Povilas Jaraminas, pa
mėgtasis Vytautas Kernagis. Vilniaus B. Dva
riono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių 
simfoninis orkestras ir 11. Nuostabiai grojo aukš
čiausio meistriškumo birbynininkas Antanas 
Smolskus. Kritęs į depresijos liūną, kaip anks
čiau komp A. Rekašius, gal pergyvendamas 

sunkias gyvenimo sąlygas netrukus po koncerto 
Antanas Smolskus nusižudė. Pianistė Noreikienė 
atkreipė dėmesį, kad pagyvenę muzikai vis 
negauna, arba gauna labai mažas pensijas. 

Jei bilietas perkamas visai dienai, tarp pa
sirodymų galima išeiti ir vėl grįžti į savo vietą. 
Taip pat tą vakarą būna įteikiama premija „Auk
sinis diskas" Tokia premija 2003 metais buvo 
apdovanoti pianistai Petras Geniušas. Egidijus 
Buožis. Valstybinis Vilniaus styginių kvartetas ir 
baritonas Vytautas Juozapaitis. Tačiau tuo metu 
j is gastroliavo JAV, dainuodamas pagrindinį 
vaidmenį operoje „Don Giovanni", tad šventės 
meno vadovui, Lietuvos muzikų sąjungos prezi
dentui kompozitoriui prof. Rimvydui Žigaičiui te
ko Vytautui Juozapaičiui premiją įteikti kita pro
ga, o man jo premiją nufotografuoti užkulisiuose. 

Sekmadienį, Vilniaus styginių kvarteto atlik
ta Europos Sąjungos kraštų kamerinė muzika. 
Vilniaus Filharmonijoje buvo paskutinis koncer
tas . Kadangi kvartetas (Vainiūnaitė. Šilalė, 
Jakut is , Vasiliauskas) lapkričio 23 d. su Pary
žiuje gyvenančia virtuoze pianiste Mūza Rubac-
kyte grojo Ispanijai skirtą programą, girdėjome 
Turiną, Grandos bei Albeniz kūrinius. 

Vilniaus Operos ir baleto teatre gausus pa
sirinkimas vilioja lankytis kasdien. Išsirinkome 
lapkričio 29 d. operą „Pikų dama" su solistais V. 
Taščenko, S. Stonyte. E. Klivickaite, E. Vasilevs-
kiu, V. Juozapaičiu. A. Rubežium, L. Norvaiša ir 
Č. Nausėda Nors muzika Čaikovskio, pastatymas 
modemus Donatui ir man didebo jspūdžio nepaliko. 

Kitaip nuteikė gruodžio 13-osios Mozart 
„Don Giovanni", kurio pastatymą su solistais V. 
Juozapaičiu. E. Vasilevskiu, J. Stupnianek, K. 
Alčiauskiu. R Šilinskaite, E. Dauskurdžiu, S. 
Stonyte ir A Markausku klausėmės ir žiūrėjome 
su malonumu Buvo proga palyginti šios operos 
pastatymą Vilniuje su „Teatro Lirico" pastatymu 
Springfield. Illinois, kur taip pat dainavo mūsų 
pamėgtasis solistas Vytautas Juozapaitis. (Ta
čiau, mūsų nuomone, „Pikų damos" nei jis nesu
gebėjo išgelbėti.) 

Progai pasitaikius, siūlyčiau nepraleisti ba
letų „Graikas Zorba". bei „Raudonoji Žizel" ir baž
nytinių koncertų. Vilniaus Sv. Mikalojaus baž
nyčioje šv Mišioms lyg angelų choras giedojo Eg
lės Juozapaitienės moterų ansamblis „Egle" 

Bus d a u g i a u 
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Busim, kol lietuviškas žodis bus 

Vieną pirmųjų lietuviškos 
spaudos 100-mečio atga
vimo renginių surengė 

Aukštųjų Panerių seniūnija. 
Prie Mažosios Lietuvos spaus
tuvininko Enzio Jagomasto 
šeimos kapo paminklo (prieš 3 
metus pastatyto kuklaus 
paminklo projekto autorė — 
Živilė Mačionienė) š.m. gegužės 
5 d. susirinko gražus Trakų 
Vokės, Panerių pagrindinės mo
kyklos mokinių būrys, patrioti
nių organizacijų — Lietuvi
ninkų bendrijos „Mažoji Lie
tuva", Knygnešių draugijos, 
Mažosios Lietuvos reikalų tary
bos ir Lietuvių tautininkų są
jungos atstovai, Vilniaus Kari
ninkų ramoves kariūnų kuopa. 

Lietuviškos spaudos išsi
laisvinimo iš kirilicos jungo 
šimto metų sukaktis yra dar 
viena proga su dėkingumu pri
siminti tuos, kas spausdintam 
lietuviškam žodžiui aukojo visą 
gyvenimą. Atkakli kova prieš 
Didžiosios Lietuvos rusinimą 
nebūtų įmanoma be Mažosios 
Lietuvos. Be jos nebūtų nei 
„Aušros", nei „Varpo". Nebūtų ir 
1918 metų Vasario 16-osios... 

Draudžiamos lietuviškos 
spaudos kelias prasidėdavo Ma
žosios Lietuvos Ragainės, Bi
tėnų ar Tilžės spaustuvėse. Til
žiškis Enzys Jagomastas 
(1870—1941) buvo ne vien 
spaustuvininkas — leidėjas. 
Buvo jis, prieš 110 metų (t.y. 
1894 m.) įkurto Tilžės lietuvių 
klubo iniciatorius, daugelio kitų 
lietuviškų draugijų aktyvus 
narys. Jis ir garsiojo 1918 metų 
Tilžės akto signataras (vienas iš 
24-rių). 

Spaustuvininko duoną E. 

Jagomastas pasirinko prieš 120 
metų, stojęs mokytis šio amato. 
Nuo tada jam teko susieiti su 
knygnešiais ir imti rūpintis jais. 
Būdamas vos šešiolikos metų 
(1886 m.), E. Jagomastas 
įsteigė savo spaustuvę, kuri nuo 
1912 metų gavo leidyklos sta
tusą ir įpareigojantį vardą 
„Lituania". 

Lietuvišką žodį engė ne 
vien šovinistai: juodašimtis 
maskolius ir ekspansionistas 
lenkas. Prieš 80 metų vokiečiai 
Mažojoje Lietuvoje sustabdė 
visų jų spausdinamų lietuviškų 
laikraščių leidimą. E. Jago
mastas į tai, ta is pačiais 1924 
metais, ėmė du kartus į savaitę 
leisti savo — „Naująjį Tilžės 
keleivį" (redagavo jo dukra — 
Ana Jagomastaitė). 

1934 metais, naciams ėmus 
uždarinėti dar veikiančias lietu
viškas organizacijas, Jagomas
tų namai Tilžėje (Aukštoji g-vė 
Nr. 78) tapo Karaliaučiaus 
krašto lietuvių kultūros židiniu. 
Po to, kai naciai 1940 m. rugsėjo 
mėn. uždarė „Naująjį Tilžės 
keleivį" ir leidyklą „Lithuania", 
Jagomastai persikėlė gyventi į 
Vilnių. Čia juos Tilžės gestapi
ninkai suėmė ir, keršydami už 
lietuvišką veiklą Tilžėje, 
Aukštuosiuose Paneriuose vi
sus sušaudė... 

Caro ir fiurerio parankinių 
niekinamos ir draudžiamos, 
lietuviškos spaudos leidėjo En
zio Jagomasto atminimas įam
žintas paminklu jo žūties vieto
je. Šių dienų Tilžės lietuviai, 
savo ruožtu, prieš kelis metus 
bandė gauti vietos valdžios lei
dimą prikalti atminimo lentą 
prie namo, kuriame gyveno ir 

dirbo {žymusis tautietis. Deja, 
nesėkmingai. Nepavyko galbūt 
todėl, kad nesulaukė paspirties 
iš Lietuvos Respublikos Kultū
ros ir Užsienio reikalų ministe
rijų. Matyt, aukštai atsisėdus, 
pamirštama, kad už išsaugotą 
seniausią pasaulyje lietuvių 
kalbą turime būti dėkingi to
kiems rūpintojėliams, pasiau-
kojėliams kaip Enzys Jagomas
tas. 

Minėjimas prasidėjo evan
gelikų liuteronų vyskupo 
Mindaugo Sabučio malda ir 
įžangos žodžiu. Knygnešių 
draugijos valdybos vicepirm. 
Aloyzas Sušinskas, taręs žodį 
apie knygnešius, pabrėžęs, kad 
knyga — lietuviško žodžio 
tvirčiausias akmuo, perskaitė 
kelis savo eilėraščius apie juos 
(įdomu, viename jų visi žodžiai 
— tik iš raidės K!). Kalbėjęs 
Lietuvos laisvės kovotojų są
jungos leidinio „Varpas" redak
torius Algimantas Zolubas 
atkreipė klausytojų dėmesį į 
paradoksą, kad Lietuva, mo
kiusi Rusiją kaip kiriliškai 
rašyti (Vievyje 1619 m. išleista 
pirmoji slaviška gramatika) , 
„atsidėkojant" už tai, buvo rusi
nama ir pravoslavinama. J is 
pabrėžė, kad Lietuva atsigavo 
per Karaliaučiaus krašte lei
džiamos Aušros" patekėjimą ir 
„Varpo" skambėjimą. Apie 
kar tu su tėvu nužudytą jo 
sūnų, Jurgį Jagomastą, jauną 
Lietuvos karininką, papasakojo 
Algis Karosas, Panerių memo
rialinio muziejaus direktorius. 
Apie patį Enzį Jagomastą kal
bėjo šių eilučių autorius. Lie
tuvininkų bendrijos „Mažoji 
Lietuva" seimelio narys Vytau-

PASLAUGOS 

Minint Spaudos draudimo panaikinimo 100 m. sukaktį, prie spaudos pla
tintojų Jagomastų kapo kalba Mažosios Lietuvos Reikalų tarybos pirm. 
Vytautas Šilas. J o n o Česnavič iaus nuotr. 

tas Gocentas, pasidžiaugęs gra
žiu minėtojų būriu, priminė 
anapilin nuėjusios mokytojos 
Rūtos Hakaitės nuopelnus rū
pinantis nacių nužudytos Jago
mastų šeimos atminimo vieta. 

Šventė įprasmino Panerių 
pagrindinės mokyklos mok
sleivių pasirodymas (grupinio 
deklamavimo eilėraštis ir ke
lios dainos), Trakų Vokės kul
tūros namų liaudiškos muzikos 
kapelos „Vacio armonikėlė" 
atliktos trys patriotinės dainos. 
Trakų vidurinės mokyklos mok
sleiviai sugiedojo iš XIX am
žiaus atėjusį Knygnešių himną 
ir paeiliui deklamavo mokytojos 
Bronės Daunorienės eilėraštį 
„Buvom, nebuvom". Juo ir 
užbaigsiu reportažą apie lietu
vių tautai nusipelniusį spaustu
vininką Enzį Jagomastą: 

Žodžiai ne žodžiai 
Dainos ne daines 
Skamba vienodai 
Skaudžiai ir graudžiai. 

Ar mes lietuviai, 
Ar ne lietuviai? 
Buvom nebuvom, 
Žuvom nežuvom. 

Iš Prūsų ėjom, 
Maldą kalbėjom, 
Knygelę nešėm, 
Slaptai ją rašėm. 

O gal nebuvom, 
O gal nežuvom 
Vaikeliai mūsų, 
O gal ne mūsų? 

Iškreiptas žodis 
Ateina i širdį, 
Mokam nemokam — 
Angliškai suokiam. 

Buvom nebuvom, 
O gal dar būsim, 
Jei atsiminsim 
Protėvius mūsų. 

Vytautas Šilas 
Mažosios Lietuvos reikalų 

tarybos pirm. 

ffi-
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kecae Chcagc, ii. 60629 
Prekyba, instaiaMffnas, aptarnavimas 

— Licsnsed — Bonded— Insured 

775-7784007 
773-531-1833 

Plauname, atnaujiname 
DEKUS 

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

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $600 - S640; 

2 mieg. — $680 - $720. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas 
Worth rajone 

$700 + , 

1 mieg. „condo" 
Netoli „Metrą" 

.security". 
Išnuomojam*, namas Oak Brook 

rajone. Tel. 708-289-8577; 
708-423-4761. 

SIŪLO DARBĄ 

Caregiver j o b for live-in 

position in VVisconsin. 

SS a n d DL helpful. 

Call Greg 262-657-8044. 

Čikagoje vieši įžymi Lietuvos aktorė 
OLITA DAUTARTAITĖ. 

Gegužės 15 d. 7:30 v.v. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje įvyks jos spektak

lis „Intymi išpažintis." Autorius I. 
Bergmanas. Rež. V. V. Landsbergis. 

Po spektaklio aktorė padainuos keletu 
..žiaurių " romansų. Bus vaišės, muzi
ka ir, jeigu publika pageidaus, šokiai. 

Bilietai parduodami „Lietuvėlėje" 
„Seklyčioje. ..I.ithuanian Plaza 

Bakery & Deli". 
Rengia teatras-studija „Kaukė" 

„ D r a u g o s k e l b i m ų 
skyr ius 

T e l . 1 - 7 7 3 - S 8 S - 9 5 0 0 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Pro-Team 
Bus.: 708-361 -0800 
Voke Ma4 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer @ worldnet.att.net 

DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui 

GREIT PARDUODA 
ms 

Landmark 
properties 

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

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

PARDUODA 

ALSIP— PERFECT 
STARTER HOME. Ranch 

2 bedroom. New bath. Oak floors. 
Move-in condition. Ali appliances. 
»arage. 50x10' lot. S129.900. Call 
773-262-3534 or 773-343-4631. 

KITOKIOS MUZIKOS FESTIVALIS 

Europai skirtas ketvirtasis 
klasikinės muzikos festi

valis „Alternatyva 2004-Euro-
pai" gegužės 7-16 d. Lietuvos 
klausytojams dovanoja puokštę 
intriguojančių koncertų ir atvi
rose Vilniaus erdvėse. 

Festivalio „Alternatyva 2004-
Europai" direktorius, smuiki
ninkas Martynas Švėgžda von 
Bekker spaudos konferencijoje 
sakė, jog šio festivalio tikslas, 
kaip ir ankstesniais metais, -
suteikti galimybę klausytojams 
pasirinkti tarp klasikinės, džia
zo ir šiuolaikinės muzikos 
žanrų. 

„Stengiamės kasmet pen
kių koncertų rėmuose pristatyti 
tik aukščiausios kokybės 
muziką, kokios šiais laikais 
nelengva išgirsti", - sakė M. 
Švėgžda von Bekker, festivalį 
rengiantis kartu su savo bičiu
lių komanda. 

Festivalį pradėjo trijų dalių 
kamerinės muzikos koncertas 
„Europa extravaganzza" Lie
tuvos nacionalinės filharmoni
jos didžiojoje salėje. Šiame kon
certe dalyvavo garsus styginių 
kvartetas „Fine Arts" iš JAV, 
pasak rengėjų, jis yra „neįkan-

MYKOLAS DRUNCA 

Garsūs rašytojai kartais 
gali būti ir plagiatoriai, bet dėl 
to jų nereikėtų laikyti mažiau 
gerbtinais. Taip bent mano 
Vokietijos dienraščio „Welt" 
komentatorius Tilman Krause. 
Kuo jis grindžia savo nuomonę? 

Prieš kelias savaites vo
kiečių televizijos stotis ZDF 
pranešė įdomią žinią Lite
ratūros kritikas Michael Maar 
atsitiktinai užtiko, kad žymusis 
rusų-amerikiečių rašytojas Vla-

damas" net gerai finansuoja
miems festivaliams, tačiau 
kvarteto pirmąsias gastroles 
Rytų Europoje finansuoja vie
nas JAV fondas. 

Pradžios koncerte taip pat 
grojo žinomi muzikai iš Pran
cūzijos, Vokietijos, Rusijos ir 
Lietuvos. Trijų valandų koncer
tas įdomus tuo, kad klausytojai 
galėjo klausytis atskiromis da
limis - laisvai išeiti ir vėl grįžti. 
Šis kamerinės muzikos koncer
tas gegužės 8 dieną buvo karto
jamas Panevėžio Kristaus 
Karaliaus katedroje. 

Gegužės 9 dieną Lietuvos 
nacionalinėje filharmonijoje 
skambėjo simfoninės muzikos 
koncertas, kuriame grojo Lietu
vos muzikos akademijos rinkti
nis simfoninis orkestras, diri
guojamas Roberto Šerveniko. 
Pirmą kartą festivalio istorijoje 
šiame koncerte smuiku griežė ir 
M. Švėgžda von Bekker Kon
certo programoje - Alfred 
Schnittke pirmasis Koncertas 
smuikui ir"orkestrui, buvusioje 
Sovietų Sąjungoje paskutinį 
kartą skambėjęs 1968 metais ir 
dėl užkoduotų prasmių už
draustas sovietinės valdžios. 

Taip pat koncerte atlikta Lud-
vig van Beethoven ketvirtoji 
simfonija ir Johannes Brahms 
„Akademiškoji šventinė uver
tiūra". 

Kitokio pobūdžio muzika 
klausytojus pasiekė gegužės 14 
dieną buvusio kino teatro „Per
galė", statyto prieš beveik pus
šimtį metų pagal vieno italų ko
munisto architekto projektą, 
autentiškose erdvėse. Čia vyko 
išskirtinis „regio" muzikos kon
certas, kuriame pasirodė iš Af
rikos kilęs populiarus Prancū
zijos „regio" muzikos atlikėjas 
Kizito su ne mažiau egzotiška 
savo grupe. Šį unikalų koncertą 
dovanojo Prancūzų kultūros 
centras Vilniuje. 

„Alternatyvos" uždarymui 
rengėjai pateikia dar vieną 
staigmeną - „Gospel" muzikos 
koncertą, skirtą Tarptautinei 
šeimų dienai. Gegužės 16-osios, 
sekmadienio, vakarą Vilniaus 
rotušės aikštėje pasirodys patys 
tikriausi šios bažnytinės muzi
kos rūšies atlikėjai - Harlem 
„Gospel" choras iš New York, 
surengęs įspūdingą koncertą už 
taiką ir meilę Prekybos centro 
dangoraižių griuvėsiuose. Vil-

P E R S I U N C I A M E \ L I E T U V Ą 
R E M O N T U O J A M E 

1 rifim^k. P A R D U O D A M E 

Muzikos festivalio ,.Alternatyva 2004 — Europa" direktorius Martynas 
Švėgžda von Bekker. Vlado Kopūs to (Elta) nuotr. 

niuje 13 choristų pradės kon
certinę kelionę po Baltijos šalis. 
Muzikos festivalis nestokos 
vaizduojamojo meno. Festivalio 
išvakarėse, gegužės 6 dieną, 
sostinės „Vašingtono aikštės 
galerijoje" atidaryta savamoks
lės tapytojos Ainos Cicėnienės 
portretų paroda. Šios autorės 
kūryba vadinama išskirtine 
dailės srityje. 

Gegužės 12-osios vakarą 
prie Užupio tilto buvo surengtas 
vaizdo ir muzikos spektaklis. 

kurio autorius - švedas Eke 
Parmerud. Jo vaizdo projekcijos 
buvo rodomos ant granito ak
menų krantinės sienos ir įdomiai 
atsispindės Vilnelės vandenyje. 

Viso festivalio sąmata virši
ja 100 tūkstančių eurų (apie 
350 tūkst. Lt.). Festivalio orga
nizatoriai už paramą ypač 
dėkingi Švietimo ir mokslo mi
nisterijai, Prancūzų kultūros 
centrui Vilniuje, bankui „Ve-
reinsbank" ir Panevėžio miesto 
vadovams. (Elta) 

KAI PLAGIAVIMAS NĖRA NUODĖMĖ 
dimir Nabokov (1899—1977) 
galėjęs „pasiskolinti" savo gar
siojo romano „Lolita" (1955) ne 
tik pagrindinės veikėjos vardą, 
bet ir siužetą. Mat, jau 1916 m. 
kažkoks Heinz von Lichberg 
išleido to paties pavadinimo 
romaną apie paaugles mer
gaitės suvedžiotą vyra. Kai 
kurie Nabokov gerbėjai pasipik
tinę atmetė kaltinimą plagia-
vimu, bet kiti netruko pastebėti, 
kad panašų nusižengimą galima 
prikišti ir, ko gero dar dides
niam rašytojui, Thom Mann 

(1875—1955). Visą jo garsiojo 
romano „Zauberberg" (liet. „Ste
buklų kalnas", 1924) veiksmo 
vietą bei aplinką galima rasti 
jau 1907 m. išėjusioje novelėje 
„Tarp sveikų ir ligotų Davose — 
vienų atostogų istorija", kurią 
parašė, taip pat visiškai nežino
mas, Johannes Uhtenwoldt. 

Na ir kas iš to? Ar dėl to 
reikia perrašyti l i teratūros 
istoriją? Nuvainikuoti du mo
derniosios beletristikos žymū
nus? Visai ne — sako Tilman 
Krause. Reikia įsiklausyti į 

Thom Mann žodžius, kad rašy
tojas nėra išradėjas, bet žmo
gus, kuris iš jam prieinamos 
medžiagos „kažką" padaro. O iš 
nesvarbios medžiagos ir Nabo
kov, ir Mann kažką padarė — 
sukūrė nepakartojamus, neuž
mirštamus literatūros kurmius. 

Šiaipjau šiedu, klasikais ta
pę autoriai, labai skirtingi, ta
čiau juos jungia vienas bendras 
bruožas — artistiškumas. Kad 
ir kiek jie bebūtų siekę „gilumų" 
— o Šis siekis buvo ypač ryškus 
Mann atveju, — jie visų pirma 

vertino kruopščiai, švariai, 
nepriekaištingai atliktą tech
nišką kūrybos darbą, o tatai jų 
stilistiškai meistriškuose roma
nuose ir atsispindėjo. Be to, 
jiems nebuvo svarbiau už viską 
būti originalumo genijais. Pa
vyzdžiui, — šitai irgi iškėlė mi
nėtasis kritikas Michael Maar, 
— visa Mann kūryba tiesiog 
alsuoja kadaise perskaitytų 
Anderseno pasakų aidais. 

Taigi, plagiavimas tam 
tikromis aplinkybėmis nebūti
nai turi būti nuodėmė. 

P A D E D A M E J S I S Y T I A U K C I O N U O S E 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

T w e n t y F i f th l e s son . 
(Tuenty fifth leson) — 
Dvidešimt penkta pamoka. 

F ina i e x a m s before g rad-
uat ion from the un ive r s i t y . 
(Fainal egzęms byfor gred-
žueišian fram tha jūniversity) 
— Paskutinieji egzaminai prieš 
baigiant universitetą. 

I am go ing to be b u s y 
s tudy ing for my finai e x a m s 
next week . (Ai em going tū by 
bizy stadying for mai fainal 
egzęms nekst uyk) — Aš būsiu 
užsiėmęs, besiruošdamas bai
giamiesiems egzaminams (ku
rie bus) kitą savaitę. 

Are you a l r e a d y g r a d u a t -
ing from the u n i v e r s i t y ? (Ar 
jū alredy gredžueiting fram tha 
jūniversity) — Ar tu jau baigi 
universitetą? 

I will g r a d u a t e if I p a s s 
my finai e x a m s . (Ai uil gre-
dueit. if ai pęs mai fainal 
egzęms) — Aš baigsiu, jeigu iš
laikysiu paskutiniuosius egza
minus. 

I w o u l d n ' t w o r r y if I 
were you, you w e r e a l w a y s a 
good s t u d e n t . Ai uodnt uory if 
ai uer ju, jū uer olweys e gud 
student) — Aš tavo vietoje ne
sirūpinčiau, tu visuomet buvai 
geras studentas. 

Yes, b u t t h e r e is a lot of 
p r e s s u r e d u r i n g finai exams , 
and I can ' t t h i n k u n d e r p res 
su re . (Jes, bat ther iz e lat af 
prešur diuring fainal egzęms, 
ond ai kent think ander prešur) 

— Taip, bet per baigiamuosius 
egzaminus yra daug įtampos ir 
aš negaliu galvoti, kai esu 
įsitempęs. 

D o n ' t w o r r y , you h a v e 
p a s s e d so m a n y egzams to 
ge t t o t h i s p o i n t . you will do 
wel l . (Dont uory. jū hev pęst 
sou meny egzęms tu get tū this 
point, jū uil du uel) — 
Nesi rūpink , tu esi iki šiol 
išlaikęs tiek daug egzaminų, 
kad tau gerai pasiseks. 

T h a n k you for h a v i n g so 
m u c h c o n f i d e n c e in me, I 
a p p r e c i a t e i t . (Thenk jū for 
heving sou mač konfidens in 
my, ai epryšieit it) — Ačiū už 
tokį didelį pasitikėjimą manimi, 
aš už tai esu dėkingas. 

I h a v e conf idence in you 
b e c a u s e y o u h a v e good 
g r a d e s a n d y o u s tudy h a r d . 
(Ai hev konfidens in jū bykoz jū 
hev gud greids end ju stady 
hard) — Aš tavim pasitikiu, nes 
tavo pažymiai geri ir tu uoliai 
mokaisi. 

W h e n is g r a d u a t i o n ? 
(Uen iz gredueišion) — Kada 
bus užbaigimas? 

My g r a d u a t i o n is going 
t o be in t w o w e e k s a t t h e 
U n i v e r s i t y of I l l ino i s in 
C h i c a g o a u d i t o r i u m . (May 
gredueišion iz going tu by in tū 
uyks et tha Jūniversi ty af 
Illinois in Šikagou oditonum) — 
Mano užbaigimas bus už dviejų 
savaičių Illinois universiteto 
Čikagoje salėjo 

http://worldnet.att.net


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

žroų agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

ATĖNAI. 
..Revolutionary Struggle" 

pasivadinusi grupuotė ketvirta
dienį prisiėmė atsakomybę už 
Atėnuose praėjusią savaitę nu-
griaudėjusius tr is sprogimus, 
tvirtindama, kad taip išreiškė 
savo nepasitenkinimą sustip
rintomis saugumo priemonė
mis, kurių buvo imtasi artėjant 
šios vasaros olimpinėms žaidy
nėms. Vėlai naktį šalia centri
nės Atėnų policijos nuovados 
sprogus dinamito bomboms su 
detonatoriumi ir laikrodiniu 
mechanizmu, buvo apgadintas 
pastatas, bet žmonės nenuken
tėjo. „Mes teigiame, kad Graiki
jos pavertimas tvirtove, NATO 
dalyvavimas, užsienio žvalgy
bos tarnybų veikla ir buvimas 
aiškiai rodo. kad Olimpinės žai
dynės bus ne šventė, kaip tvirti
na organizatoriai, bet karas", 
pažymėjo grupuotė. Minėtieji 
sprogimai sukėlė pasaulio su
sirūpinimą dėl saugumo sąlygų 
būsimų žaidynių metu. Graikija 
saugumui užtikrinti jau skyrė 1 
mlrd. eurų. 
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N*EW DEHLI. 
Indijos valdantieji hinduis-

tų nacionalistai ketvirtadienį 
pripažino netikėtai pralaimėję 
visuotinius rinkimus, o Gandhi 
šeimos vadovaujama Kongreso 
partija, kurią parėmė skurdūs 
kaimo gyventojai, nurodė esanti 
pasirengusi formuoti naują vy
riausybę. Premjero Atal Behari 
Vajpayee dešiniosios pakraipos 
Nacionalinis demokratinis susi
vienijimas (NDS) pranešė for
muosiąs opoziciją, nors 370 mln. 
balsalapių dar iki galo nesu
skaičiuoti. Kongreso partija, ku
riai vadovauja Italijoje gimusi 
Indijos garsiausios politinės šei
mos įpėdinė Sonia Gandhi, pra
nešė prašysianti prezidento Ab-
dul Kalam leisti jai formuoti vy
riausybę. Kongreso partijos, ku

ri Indijai vadovavo 45 metus, 
bet 1996-aisiais prarado val
džią, būstinėje ant žemės nu
sileido milžiniškas plaštakos 
formos balionas. Plaštaka yra 
šios 119 metų gyvuojančios par
tijos simbolis. Dar neaišku, kas 
taps naujuoju ministru pirmi
ninku. Daug įtakingų politikų 
prieštarauja, kad S. Gandhi bū
tų vyriausybės vadove, nes laiko 
ją užsieniete, nors ji visuomet 
dėvi sąri ir nors su akcentu, bet 
laisvai kalba hindi kalba. 57-e-
rių metų S. Gandhi gimė Itali
joje, tačiau tapo Indijos piliete, 
ištekėjusi už Rajivo Gandhi, tre
čiojo ministro pirmininko iš gar
siausios valstybės politinės di
nastijos, kuris 1991 m. per pasi
kėsinimą buvo nužudytas. 

i : : — -

ARTIMIEJI RYTAI 
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BAGHDAD. 
Irako šventajame Karbala 

mieste ketvirtadienį prasidėjo 
nauji JAV7 pajėgų ir radikalių ši
itų vadovo Moątada ai Sadr ko
votojų susirėmimai. Siaurose 
miesto gatvelėse, vos už kelių 
šimtų metrų nuo centre esan
čios Hussein mečetės buvo gir
dimi šūviai. Tolumoje virš šven
tovės buvo matomi kylantys juo
di dūmai. Kaip pranešė „Reu
ters" televizijos koresponden
tas, kovotojai reaktyvinėmis 
granatomis apšaudė JAV tanką 
..Abrams". Tuo tarpu į Iraką ne
tikėtai atvyko JAV gynybos se
kretorius Donald Rumsfeld —jo 
vizitas surengtas tuo metu. kai 
JAV stengiasi slopinti kritiką 
dėl Amerikos karių elgesio su 
irakiečių kaliniais. Gynybos se
kretorius lankosi i t in sustip
rinto saugumo sąlygomis. Jis 
atskrido į Baghdad oro uostą, o 
vėliau uostinėje pradėjo susi
tikimus su aukšto rango JAV 
karininkais. 15 valandų užtru
kusio skrydžio iš ^"ashington. 
D.C. metu D. Rumsfeld neigė, 
kad Pentagon mėgina užgniauž
ti skandalą Abu Ghraib kalėji
me. „Jei kas nors mano. jog esu 
Irake tam, kad pilčiau ant lieps

nos vandenį, tai jie klysta", sakė 
jis kartu su juo skridusiems žur
nalistams. „Mums rūpi tai, kad 
su sulaikytaisiais būtų teisingai 
elgiamasi. Mums rūpi tai, kad 
kareiviai elgtųsi teisingai ir tai, 
kad vadovavimo sistema veik
tų", pridūrė jis. Kiti JAV gyny
bos pareigūnai sakė, kad ši ne
tikėta D. Rumsfeld ir štabų va
dų komiteto pirmininko genero
lo Richard Myers kelionė buvo 
surengta dėl neseniai paskelbtų 
nuotraukų, kuriose matyti, kaip | 
Amerikos kariai tyčiojasi iš nuo
gai išrengtų irakiečių kalinių. 

PIETŲ AMERIKA 

BRASILIA. 
Brazilijos prezidentas Luiz 

Inacio Lula da Silva trečiadienį 
sulaukė griežtos vidaus ir už
sienio kritikos dėl savo sprendi
mo išsiųsti iš šalies dienraščio 
..The New York Times" kores
pondentą, parašiusį apie prezi
dento pomėgį išgerti. Vienas iš 
prezidento kritikų jį pavadino 
„trečiarūšės respublikos dikta
toriumi". Tai pirmasis užsienio 
žurnalistas, išvarytas iš Brazi
lijos nuo 1985-ųjų, kai baigėsi 
21-erius metus trukusi karinė 
diktatūra, per kurią L. I. L. da 
Silva. buvęs karingas profsą
jungų narys, užsitarnavęs popu
liarumą kaip engiamųjų gynė
jas, buvo įkalintas. Vyriausybė j 
gynė savo sprendimą panaikinti j 
vizą Larry Rohteri, „The New \ 
York Times" biuro Brazilijoje : 
vadovui. J i tvirtina, kad sekma
dienį pasirodęs straipsnis įžeidė j 
prezidento garbę ir orumą. Ta- j 
čiau tokią vyriausybės reakciją \ 
griežtai sukritikavo opozicija | 
bei žmogaus teisių ir žinias-
klaidos gynimo grupės, pavadi
nusios tai išpuoliu prieš spau
dos laisvę. L. I. L. da Silva yra | 
kilęs iš prastuomenės. Vyriau- i 
sybė neigia, kad prezidentas tu-
ri problemų dėl nesaikingo alko-
holio vartojimo. Žinoma, kad jis ! 
mėgsta išgerti vieną ar dvi tau- i 
res. o Brazilijoje gana laisvai 
žiūrima į alkoholį. 

Lietuva gali tapt i Europos sąjungos fondų išlaikytine 
Vi ln ius , gegužės 13 d. 

(BNS) — Lietuvos ekonomikos 
žinovai nuogąstauja, kad kai 
kuriuos mokesčius pakėlus iki 
Europos Sąjungos (ES) lygio, 
tiesioginių užsienio investicijų į 
Lietuvą dar labiau sumažėtų. 
Tada esą Lietuva taptų ES fon
dų išlaikytine. 

Pernai, palyginti su 2002-
aisiais, tiesioginių užsienio in
vesticijų sumažėjo beveik pen
kis kartus. Žinovai tvirtina, kad 
pritraukti investicijų nepakan
ka gerų ekonomikos rodiklių. 

„Užsienio verslininkui, ku
ris naudojosi Lietuva tik kaip 
vieta, kurioje pagaminamos 
prekės ir paslaugos, eksportuo
jamos į užsienio rinkas, nesvar
bu, ar Lietuvoje BVT auga 10 

proc., ar 2 proc.". teigė Vilniaus 
banko prezidento patarėjas Gi-
tanas Nausėda. 

Žinovai ragina vyriausybę 
imtis investicijų skatinimo poli
tikos ir kurti laisvąsias ekono
mines zonas. Tuo tarpu Ūkio 
ministerija su tuo nesutinka. 

„Taikyti tokius 'rojaus mo
kesčių lopinėlius" kai kuriose 
valstybėse ypatingai bijo ES 
senbuvės, kad pramone iš jų ne
pabėgtų, todėl nemanau, kad tai 
yra vienintelis ins t rumentas , 
kuris viliotų", mano Ūkio minis
terijos sekretorius Gediminas 
Rainys. 

ES senbuvių kalbos apie vi
sos bendrijos mokesčių suvieno
dinimą žinovus verčia nuogąs
tauti. Dabar fizinių asmenų pa

jamų ir pelno mokesčius valsty
bės nustato pačios. Esą juos pa
kėlus iki bendro europinio lygio 
dar labiau sumažėtų investicijų. 

..Gali susiklostyti keista si
tuacija, kad suvienodinsim savo 
mokesčių sistemas, tačiau tada 
pretenduosime į amžiną išlaiky
tinių dalią. 

Negalėdami patys augti 
taip sparčiai ekonomiškai, kad 
kuo greičiau pasiektume Euro
pos sąjungos vidurkį, būsime 
priversti gyventi iš ES struk
tūrinių fondų, iš kitų finansinės 
paramos fondų", tvirtino G. 
Nausėda. 

J is da r kartą pakartojo 
ankstesnę nuostatą, jog Lietu
voje reikėtų sumažinti fizinių 
asmenų pajamų mokestį. , 

Bažnyčiai pasipiktinus, Vilnius stabdo lytinio švietimo programą 
Vi ln ius , gegužės 12 d. 

(BNS) — Vilniaus miesto savi
valdybė nusprendė nevykdyti 
Katalikų bažnyčios ir kitų orga
nizacijų pasipiktinimą sukėlu
sios j aun imo lytinio ugdymo 
programos ,.Jaunimui palan
kios paslaugos Lietuvoje". 

Nepalankus sprendimas dėl 
Jungtinių Tautų parengto sau
gaus sekso propagavimo projek
to priimtas trečiadienį savival
dybėje vykusiame pasi tar ime 
lytinio ugdymo klausimais, ku
riame dalyvavo Vilniaus meras 
Artūras Zuokas. kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis. mokslei
vių tėvai , akademinės visuo
menės bei suinteresuotų organi
zacijų atstovai. 

Kaip pranešė savivaldybės 
spaudos tarnyba, A. Zuokas nu
tarė surengti pasitarimą, nes į jį 
kreipėsi tėvų atstovai, surinkę 
daugiau nei šimtą parašų, ragi
nančių atkreipti didesnį dėmesį 

į jaunimo lytinį ugdymą. 
Taip pat į A. Zuoką kreipėsi 

ir kardinolas A. J. Bačkis. kvies
damas persvarstyti projekto 
„Jaunimui palankios paslaugos 
Lietuvoje" vykdymą. 

Kardinolo teigimu, projek
tas yra nesuderinamas su tra
dicine šeimos samprata bei Lie
tuvos teisės aktais, apibrėžian
čiais tėvų teises ir pareigas, bei 
yra netinkamo lytinio švietimo 
pavyzdys. 

Kaip teigiama savivaldybės 
pranešime, pasitarime dalyvavę 
psichologijos bei edukologijos ži
novai taip pat nustatė, jog pro
jektas „Jaunimui palankios pa
slaugos Lietuvoje" nėra taikyti
nas Vilniaus ir visos Lietuvos 
mokyklose. 

Jų vertinimu, projekto pa
grindiniai teiginiai — saugaus 
sekso propagavimas — visiškai 
nesusijęs su doriniu ugdymu, be 
to. kenkia psichinei ir Fizinei 

dar nesubrendusių žmonių 
sveikatai. 

Šiuo metu Švietimo ir mok
slo ministerijos darbuotojai kar
tu su įvairių sričių žinovais ruo
šia Rengimo šeimai ir lytiškumo 
ugdymo programą, kuri taip pat 
jau sulaukė prieštaringų verti
nimų. 

Švietimo ir mokslo bei Svei
katos apsaugos ministerijų vyk
domomis jaunimo lytinio švieti
mo programomis pasipiktinimą 
reiškė opozicinės Tėvynės są-
jungos-konservatorių frakcijos 
Seime narė Irena Degutienė. 

Pasak jos. vaikams jau nuo 
dešimties metų dėstomos nuos
tatos, kurios skelbia seksuali
nės saviraiškos laisvę, teisę į 
saugų lytinį gyvenimą. 

Seimo narę ypač papiktino 
tai, kad pamokose tai dėstoma 
ne tik žodžiais, bet ir pateikia
mos „tam tikros vaizdinės prie
monės". 

Žurnalistai ir 
prezidentas 
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EDMUNDAS RINGUS 

Žurnalistų įtaka Amerikoje 
didelė ir jų skaičius auga. 
Didelis skaičius laikraščių ir 
žurnalų turi būti aprūpinti 
medžiaga. Aktuali medžiaga 
turi būti pristatyta televizorių 
stotims kasdien. Netgi fronto 
pirmose linijose randami žur
nalistai , be šautuvų, bet su 
fotoaparatais, perduoda įvy
kius, šiuo metu labai nemalo
nius, tiesiogiai į visus kraštus 
įvariomis kalbomis. 

Nėra nei vieno asmens, 
kuris būtų saugus nuo šios pro
fesijos atstovų, nesvarbu, ar jų 
dėmesio objektas yra garseny
bė, ar eilinis pilietis. Užtenka, 
kad jo elgesys kaip nors sudo
mina skaitytojus ar TV žiūrovus. 
Nuo žurnalistų neapsigina nei 
turtuoliai už aukštų sienų, nei 
gyvenimo palaužti piliečiai, 
gyveną apleistuose namuose. 
Amerika tapo žurnalistų roju
mi. Žodžio laisvė išnaudojama, 
kartais per šimtą nuošimčių. 

J žurnalistų girnas gali 
pakliūti kiekvienas, pakilęs 
virš kasdienybės ribų. Savo ga
lią Amerikos žurnalistai patys 
puikiai supranta ir siūlo įvesti 
savikontrolę. 

Žurnalistai dažnai padeda 
eiliniams piliečiams, rašant 
prisiminimus, rašo biografijas 
garsenybėms, kartais dar jiems 
esant gyviems. Dabar jau tapo 
tradicija, kad, politikai, baigę 
tarnybą, skubiai rašo, kol jie 
dar nepamiršti. Šiuo metu ypač 
pagarsėjo buvusio antiteroris-
tinio skyriaus viršininko R. 
Clark atsiminimai, kuriuose 
autorius apkalt ina Amerikos 
prezidentą ir jo pagrindinius 
padėjėjus, slaptąją tarnybą. 
Kitas žurnal is tas , B. Wood-
ward. pagarsėjęs knyga apie 
Richard Nixon, nu ta rė dar 
daugiau užsidirbti, išleidžiant 
knygą „Plan of Attack". dar ka
rui nepasibaigus. Šis žurnalis
tas yra labai gerai apmokamas, 
todėl skuba leisti knygas vieną 
po kitos, nesiskaitydamas sų 
savo krašto gerove. B. Wood-
ward pagarsėjo, kai drauge su 
kitu žurnalistu, aprašė prezi
dento Nixon prasižengimus, 
kurie privedė prie atsistatydinimo. 
Ar to siekia Woodward šia 
knyga0 

Daugiausia nuo žurnalistų 
nukenčia Amerikos preziden
tai, kurie, tik pakėlę ranką nuo 

Biblijos, patenka į jų ypatingą 
dėmesį. Tuojau prasideda 
įvairūs įvertinimai, nes, pagal 
priimtas tradicijas, prezidentas 
tuojau pradeda ruoštis būsimai 
kadencijai. Vargšas preziden
tas, pasiėmęs neapsakomai 
sunkų darbą, vėl turi iš naujo 
kovoti ne tik su opozicija, bet ir 
žurnalistais. 

Dabartinis prezidentas tur
būt gailisi, pašventęs daug 
laiko ir daug atvirumo pokal
biuose su B. Woodward, kurį 
kasdien po kelis kartus ma
tome TV ekranuose. Kaip nema
tysime, jog knygoje paskelbtos 
žinios sukėlė „bombą" visuo
menėje. Pirmoje knygoje, pa
rašytoje B. Woodward, „Bush 
at War", prezidentas vaizduoja
mas, kaip ryžtingas vadovas, 
antroje „Plan of Attack", Bush 
yra kaltinamas neryžtingumu, 
nesiorientavimu. Toliau „Wa-
shington Post" žurnalistas pe
reina į plačias Amerikos poli
tikos vagas. Pvz., Bush vyriau
sybė yra apkaltinama klaidin
gu elgesių, su kitų didelių vals
tybių nuomonių nesiskaitymų. 
Tokiu būdu Amerika yra 
priversta vesti karą beveik 
viena. Pagal autorių, karas 
Irake pradėtas be tinkamo 
pasiruošimo, kaip reiks valdyti 
kraštą po laimėjimo. Karas 
pradėtas be reikalo, nes pavo
jaus Amerikai iš Irako nebuvo. 
Prez. Bush yra kal t inamas 
„imperialistinėmis tendenci
jomis", noru tapti planetos po
licininku. Ypač nuostolingas 
yra prezidento posakis: „Jeigu 
ne su mumis, vadinasi, prieš". 
Kitų kabineto narių atvirumas 
davė žurnalistui daugiau me
džiagos padidinti knygos „sen-
sacingumą". Tuojau pradėta 
kalbėti apie nesutarimus tarp 
generolų ir gynybos ministrų, 
kas labai pavojinga karui dar 
besitęsiant. 

Maža to. Žodžio laisvė davė 
progos kitam nepatenkintam 
valstybės tarnautojui, kovos su 
terorizmu skyriaus viršininkui 
R. Clark, kur is irgi panoro 
užsidirbti pensijai ir išleido 
knygą aštriai kritikuojančią 
prez. Bush, slaptosios tarnybos 
patarėją C. Rice. Clark knygą 
parašė todėl, kad prezidentas 
neužtektinai kreipė į jį dėmesio. 

Kiti žurnalistai kaltina 
prez. Bush, kad jis įvėlė Ame
riką į karą panašų į Vietnamo. 
Dar kiti piktinasi Bush reli-

A f A 
JONAS BALNIUS 

Po sunkios ligos mirė 2004 m. gegužės 13 d., sulaukęs 
89 metų. 

Gyveno Hickory Hills, IL, anksčiau Danijoje, Argenti
noje ir Floridoje. 

Gimė Šiaulių apskrityje, Stačiūnų valsčiuje, Kutaičių 
kaime. 

Nuliūdę liko: žmona Bronė, duktė Virginija, marti Ali-
cia; anūka i Javier, Juan , Ričardas, Leticia, Dennis, Ian, 
Alejandra ir proanūkė Annabella bei kiti giminės Lietu
voje. 

A. a. Jonas buvo tėvas a.a. Romualdo ir uošvis a.a. Er
nesto. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, gegužės 14 d. 
nuo 6 v.v. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 
S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 15 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas 
Taut inėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę ar t imie j i 

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700. 

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

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

gingumu tik dėl to, kad į klau
simą, a r j is k lausė savo tėvo pa
tar imo, prezidentas atsakė, jog 
jo patarėjas yra danguje. 

Abi šios knygos, išėjusios 
tuo pačiu laiku ir karui Irake 
sus t iprė jus , pasunkins prezi
dento perrinkimą antrai kaden
cijai. Nesutar imo tarp apsaugos 
min i s t ro ir užsienio reikalų 
iškėlimas be reikalo pasunkins 
jo darbą. Blogiausia, kad dar 
liko keletas mėnesių iki rinkimų. 

Išeiviams iš Rytų Europos 
sunku suprast i irakiečių elgesį. 
Toks n e l a u k t a s irakiečių el
gesys suklaidino Ameriką. Iš
mokę iš europiečių, gyvenusių 
d ik ta tor ių priespaudoje ir jų 

l 
l 
i 
l 

kovų dėl laisvės, amerikiečiai 
tikėjosi paramos ir padėkos. 
Tačiau Azija nėra Europa. 
Maža grupė religinių fanatikų 
gali sugadinti Amerikos gerus 
norus. Kad karas pradėtas"dėl 
naftos yra Maskvos argumen
tas. Reikia tikėtis, kad dabarti
nis Amerikos prezidentas ati
taisys ankstyvesnę klaidą. 

Gaila, kad taip reikalinga 
profesija teršia savo vardą dėl 
materialinių išskaičiavimų, kai 
tuo tarpu žurnalistai už 
Amerikos ribų praranda savo 
gyvybę už žodžio laisvę. Žurna
listų sąjunga Paryžiuje (RSF) 
neseniai Rusiją paskelbė žur
nalistų kapinėmis. 

Lietuvos šventė yra ir pasaulinio šventimo dalis 
UNESCO generalinio direktoriaus sveikinimas iškilmingo Lietuvos Respublikos Seimo 

posėdžio dalyviams 
Organizacijos, kuri yra įsi

tikinusi esmine kultūrinės įvai
rovės svarba, vardu šiandien 
kreipiuosi į Lietuvos Respub
likos Seimą iškilmingo spaudos 
lotyniškaisiais rašmenimis at
gavimo minėjimo proga. Iš tie
sų, kiekvieno rašmens morfolo
gija, kiekviena raidė ir kiek
vienas raidynas atskleidžia in
tymųjį atskiros kultūros veidą 
ir jos pasaulio supratimą. Gra
finės sistemos ir jų įvairovė yra 
sudėtinė kalbinės įvairovės 
dalis. O kalbos, jų gausa yra es
minis UNESCO siekiamo idealo 
ir strateginio tikslo kultūrinės 
įvairovės komponentas. Šiuo 
atžvilgiu UNESCO aiškiai įsi
pareigojo, priėmusi visuotinę 

kul tūrinės įvairovės deklara
ciją, už kurią vienbalsiai pasisa
kė visos 2001 metų gruodį į ge
neralinę konferenciją susirinku
sios šalys, narės ir kuri, kartu 
su veiksmų planu tapo ilga
laike strategine organizacijos 
platforma. Ši pliuralistinė dva
sia iš dalies įkvėpė ir nemate
rialaus kultūrinio paveldo ap
saugos konvenciją priimtą dve
jais metais vėliau 32-osios 
UNESCO generalinės konferen
cijos metu. Konvencijos 2 straips
nis konkrečiai į tokį paveldą 
į traukia ir cituoju: „Žodines 
tradicijas bei žodinę raišką 
taip pat ir kalbą, kuri yra kul
tūrinio ir nematerialaus pavel
do vektorius". 

Kaip tik, atsižvelgdama į 
visa tai , Generalinės UNESCO 
konferencijos patvirtinta rezo
liucija, kurios Nr. 32C55, buvo 
n u t a r t a remti 100-ųjų lotyniš
kojo raidyno sugrąžinimo į lie
tuviškąją spaudą metinių 
šventimą. Taigi čia aš jau savo 
žodžius sakau, o ne generalinio 
sekretoriaus, taigi mūsų šventė 
yra ir pasaulinių renginių pa
saulinio šventimo dalis. 

„Įvairovės skatinimas netu
rė tų būt i sup ran t amas kaip 
kv ie t imas kul tūroms užsi
sklęsti į ją, priešingai tai kvieti
mas skat int i kūrinių, idėjų ir 
menininkų mainus, dialogą ir 
judėj imą a tv i rame pasaulyje, 
grįžimas prie lietuvių pasirink-

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
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tos kalbos ir raidyno istorijos, 
kiekvienam mūsų ir kiekvienai 
tautai teprimena pareigą ir 
būtinybę kovoti prieš bet kokio 
pobūžio vienodinimą, atsiverti 
ir kalbėti su kitais ir žvelgti 
toliau už savo asmeninio hori
zonto. Kaip tik todėl aš nuo
širdžiai džiaugiuosi ir jaučiuosi 
pagerbtas, galėdamas simbo
liškai dalyvauti jūsų iškilmin
game posėdyje apie raštą, 
kalbą ir unikalią kultūrą, liudi
jančius apie tautą, kuri suge
bėjo per amžius išsaugoti savo 
vaidmenį ir vietą pasaulio kul
tūrų mozaikoje. Lietuvos prisi
rišimas prie savo kultūros ir 
kalbos išraiškos priemonių sa
vo pliuralistiniu ir pasauliui 
atviru pobūdžiu yra puikiau
sias pavyzdys tų žmogaus pas
tangų, kurti taiką pasaulyje, 
kurios yra visos mūsų veiklos 
pagrindas. Linkiu, kad jūsų iš
kilminga ceremonija taptų nau
ja laisvės ir dialogo pradžia. Kelio, 
kuris yra gyvybine gražios ir 
ilgos jūsų istorijos ašis". 

Pasirašo UNESCO 
generalinis sekretorius 

Koiči ro Masura . 
Info iš Vilniaus 
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Metai be ata prelato dr. Juozo Prunskio 

GEGUŽĖS 16 D., CICERO Šv. 
Antano bažnyčioje, per 9 v.r. šv. 
Mišias giedos „Žodžio kelio" 
programos atlikėjas, daininin
kas iš Lietuvos Mindaugas Jan
kauskas. Dalyvaus aktorius 
Egidijus Stancikas. 

GEGUŽĖS 16 D., SEKMADIENĮ, 
3 v.p.p. Gorton Community 
Center, 400 E. Illinois Rd., Lake 
Forest miesto centre, vyks 
solistės ir dainavimo mokytojos 
Jinos Varytes mokinių koncer
tas. Fortepijonu palydės Mani-
girdas Motekaitis. Dėl informa
cijos skambinti tel. 847-998-
8263. 

UETUVIŲ VETERANU SĄJUNGOS 
„Ramovė" Čikagos skyriaus 
narių susir inkimas vyks ge
gužės 23 d., sekmadieni , 12 
v.p.p. Jaunimo centre. Visi sky
riaus nariai kviečiami dalyvau
ti. 

ATEITININKŲ NAMŲ GEGUŽINĖ 
vyks sekmadienį, birželio 6 d. 
Pradžia 12 v.p.p. Kviečiame 
visus: rėmėjus, draugus, sve
čius, j aunus ir senius pasi
džiaugti ąžuolų apsuptu sodu, 
bei gražiai suremontuota kun. 
Ylos mene. Bus pietūs, muzika, 
loterija, o svarbiausia - smagi 
nuotaika. 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS, SJ, 
aukos šv. Mišias šį sekmadienį, 
gegužės 16 d., 1 v.p.p. Šv. Onos 
bažnyčioje, Beverly Shores, IN. 
Visi kviečiami. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS #3 
kuopos susir inkimas įvyks 
gegužes 22 d., šeštadienį, 3 
v.p.p. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Svarbūs reika
lai bus aptar iami . Prašome 
visas nares dalvvauti. 

GEGUŽĖS 16 D., 3 V.P.P. 
Jaunimo centre įvyks paminėji-
mas-koncertas „Žodžio kelias", 
skirtas lietuviško spaudos žo
džio draudimo panaikinimo ir 
išlaisvinimo 100-mečiui. Prog
ramoje yra patys reikšmingiau
si istorijos faktai, apžvelgiant 
lietuviško žodžio lenkinimo su
dėtingą etapą, rusinimą ir ab

surdišką įsakymą - draudimą 
spausdinti knygas lietuviš
komis raidėmis. Programą su
darė žinomas aktorius Egidijus 
Stancikas. Bilietai gaunami 
„Seklyčioje". Vaikams iki 12 
metų įėjimas nemokamas. 

LIETUVIŠKAS VAIKŲ DARŽELIS 
„Spindulėlis" nuo balandžio 19 
d. paskelbė vaikų registraciją 
2004-2005 mokslo metams. 
Vaikų amžius nuo 3 iki 5 metų. 
Vaikai priimami visai dienai ar 
pusei dienos, dviem, trim ar vi
som penkiom dienom. Darželyje 
sukurta aplinka, kurioje vaikas 
galėtų būti atviras, j aus tųs i 
saugus, suprastas ir išklausy
tas , padrąsintas saviraiškai. 
Darželyje vaikai mokomi eilė
raščių, dainelių, lavinami prak
tiniai sugebėjimai ir įgūdžiai. 
„Spindulėlis" dirba penkias 
dienas per savaitę, nuo 8 v.r. iki 
5 v.v. Del registracijos kreip
kitės adresu: 9000 S. Menard 
Ave., Oak Lawn, IL, arba 
teiraukikės tel. 708-422-1433, 
darželio darbo valandomis. 

VAIKŲ DARŽELIS „SPINDULĖLIS" 
planuoja savaitės ilgio vasaros 
stovyklas mokyklinio amžiaus 
vaikams, nuo 6 iki 10 metų. 
Stovyklos pradžia liepos 5 d. ir 
tęsis iki rugpjūčio 20 d. Dėl 
informacijos ir registracijos 
skambinti tel. 708-422-1433. 
Registracija prasideda balan
džio 19 d. ir tęsis iki gegužės 16 
d. Adresas: Ziono lietuvių 
liuteronų bažnyčia. 9000 S. 
Menard Ave., Oak Lawn, IL. 

LIETUVIŲ VISUOMENĖ kviečia
ma pasidžiaugti lietuvių tau
tiniais šokiais ir jų atlikėjais, 
jaunais ir vyresniais. Prog
ramą, pavadintą „Linksminki-
mos pakol jauni esma" atliks 
tautinis ansamblis „Grandis", 
iškilmingai švęsdamas 45-erių 
metų jubiliejų. Koncertas įvyks 
šeštadienį, gegužės 15 d., 
Mother McAuley gimnazijos 
auditorijoje, 3737 West 99th 
Str., Chicago, IL 60655. Pradžia 
6:30 v.v. Telefonu bilietus gali
ma užsisakyti per Dainą Siliū-
nienę 630-852-3204, arba Elzy-
tę Lietuvninkienę 630-257-861. 

XII Lietuvių tautinių šokių šventė 
i i 

Floridos „Spindulėlis" ruošiasi XII 
Lietuvių tautinių šokių šventei 

Jaunų lietuvių šeimų skaičiui didėjant, St. Petersburg mieste, 
Floridoje, prieš keletą metų įsisteigė lituanistinė mokykla pasi
vadinusi „Saulės" vardu. Mokyklai vadovauja Vida Meiiiuvienė. 
Praėjus vos metams, buvo sudaryta tautinių šokių grupė pavadin
ta „Spindulėliu". Šokių mokytoja Dalia Adomaitienė bei visi sep
tyniolika šokėjų su entuaziazmu laukia kelionės į Čikagą, kur 
galės dalyvauti XII Lietuvių tautinių šokių šventėje. Tikimės, kad 
šių jauniausių lietuvių neapvilsite ir ateisite pasižiūrėti. 

XII Lietuvių tautinių šokių šventė įvyks š.m. liepos 3 d., 2 
v.p.p. Allstate Arenoje, Čikagos priemiestyje Rosemont. 

Šven tės r e n g i m o k o m i t e t o inf. 

Gedimino lituanistinės mokvklos 
j 

mokiniai dalyvaus šokių šventėje 
Pneš 40 metų, Čikagoje ir 

jos apylinkėse veikė arti dešimt 
lituanistinių mokyklų. Mokinių 
skaičiui mažėjant, mokyklos 
užsidarinėjo - beliko tik kelios 
veikiančios. Tačiau pastarai
siais metais padidėjus emi
gracijai iš Lietuvos, norinčių 
lankyti lituanistines mokyklas 
vis didėja. Prieš metus, Čikagos 
šiauriniame priemiestyje 
VVheeling buvo įsteigta nauja 
Gedimino lituanistinė mokyk
la. Joje mokosi 22 mokiniai ir 
visi dalyvauja tautinių šokių 
pamokose. Šokių mokytoja 
Irena Rutauskienė, atvykusi į 
Ameriką prieš 5 metus, Lie
tuvoje dirbo Panevėžio vaikų 
choreografijos centro „Linelis" 
direktore ir meno vadove. 

Paremkime Gedimino litu
anistinės mokyklos moksleivius 
apsilankydami XII Lietuvių 
tautinių šokių šventėje, kuri 
įvyks š.m. liepos 3 d., 2 v.p.p. 
Allstate Arenoje, Čikagos 
priemiestyje Rosemont. 

Šven tė s r e n g i m o 
k o m i t e t o inf. 

SKELBIMAI 
• Amer ikos l i e tuv ių r a d i 
j a s , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. T e l . 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Franosco, Chicago, IL 60632 

Dr. Ona Garūniene—Prunskytė prel. dr. Juozo Prunskio mirties metinių 
minėjime. Pasaulio lietuvių centre. 

Laikas bėga nesus tabdo
mai. Neveltui vienas val
dovas yra pasakęs: „ati

duosiu visą karalystę ir tu r tus 
tam kas sustabdys laiką", deja 
to padaryti niekas negalėjo. 

Štai jau vieni - metai kaip 
a.a. prelatas Juozas Prunskis 
išvyko į Amžinuosius namus. 
Tai buvo nepapras tas žmogus: 
kunigas, redaktorius, žurnalis
tas, mokytojas, daugybės knygų 
ir straipsnių au tor ius , mece
na tas . Tačiau d idž iaus ias jo 
gyvenimo žymuo, ta i dvasinis 
kilnumas, kurį j au te i būdamas 
jo artumoje. Pre la tas Prunskis 
sau žemiškų tu r tų nekrovė, bet 
ką turėjo, dalino visiems. Jo 
įvaizdžiui tiktų Gabrielės. Pet
kevičai tės-Bitės pasakymas : 
„Žmogus ateina į žemę ne tam 
kad krautų tu r tus , rinktų delnų 
plojimą, ieškotų garbės. Visa 
tai nepastovūs, beverčiai, nykūs 
blizgučiai. Mūsų t iks las turi 
būti amžinas." 

Prelatas labai mylėjo jauni
mą ir jam skirdavo daug dėme
sio, iuos paskat indamas. Žur
nalistus rėmė premijomis, stei
gė fondus a te i t in inkams, skau

tams, vyčiams Amerikoje. Na, o 
Lietuvoje rėmė seminarijas, ka
ta l ikiškus laikraščius, vie
nuolynus ir parapijas. 

Pris imint i a.a. prelato 
Prunskio mirties metines, sesuo 
dr. Ona Garūniene su šeima pa
kvietė prelato gimines, moki
nius, d raugus ir jo gerbėjus 
kartu pasimelsti ir pabendrauti. 

Sekmadienį, balandžio 25 d. 
9:00 vai. ryte rinkomės į pal. 
Jurgio Matulaičio Misiją šv. 
Mišiom, ku r i a s aukojo kun. 
Algirdas Pal iokas, SJ. Savo 
maldose bendravom su velioniu 
ir tikimės, kad būdamas pas 
Aukščiausiąjį, užtars ir mus. 
Mums susikaupti padėjo solistė 
Praur imė Ragienė, pagiedo
dama keletą giesmių. Pasi
meldę rinkomės į PLC salę 
pabendravimui—pietums. 

A. a. prelato sesuo dr. Ona 
Garūniene padėkojo visiems at
vykusiems ir t rumpai papa
sakojo apie velionio gyvenimą 
(jo išsamesnė biografija yra 
Bostone išleistoje Lietuvių en
ciklopedijoje 24 tome). Kadangi 
a.a. prelatas Prunskis buvo vy
riausias šeimoje, tai baigęs ku

nigų seminariją, stengėsi 
padėti jaunesniesiems šeimos 
nariams. Jis taip pat rūpinosi 
ūkio reikalais ir viską aptarda
vo su tėveliu. 1940 m. bolševikų 
persekiojamas ir vyresniųjų 
patar tas prelatas pasitraukė iš 
Lietuvos ir atvyko į Ameriką. 
Tačiau tėvus ištrėmė į Sibirą, 
ku r tėvas ir mirė, o mama grįžo 
į Lietuvą. Dar jiems esant 
Sibire prelatas siuntė siunti
n ius per Raudonąjį kryžių, 
kuriuos gavo tik mama, o tė
velis, būdamas sunkaus režimo 
lageryje, tų siuntinių negavo. 
Didelėmis prelato pastangomis 
mama atvyko į Ameriką dar 
komunistų laikais ir čia mirė. 
Prelatas padėjo visiems savo 
artimiesiems įsikurti, kai jie 
atvyko į Ameriką. 

A. a. prelato Prunskio se
suo, dr. Ona Garūniene dalijasi 
savo brolio paskutinėmis jo 
gyvenimo dienomis. 

Jo gyvenimas senatvėje bu
vo labai sunkus, nes paskuti
nius metus teko praleisti se
nelių namuose - prieglaudoje. 
Nors paskutiniuoju metu nebe
galėjo pavaikščioti ir reikėjo 
pagalbos perkelti iš lovos į va
žiuojamą kėdę, tačiau jo protas 
buvo dar labai šviesus. Kadangi 
sesutei buvo gaila žiūrėti į kar
tais nelabai švelnų elgesį su 
juo, tai į jos klausimą ar nebūtų 
galima kaip nors kitaip su
tvarkyti, jo atsakymas būdavo, 
kad senatvėje reikia pakentėti. 
Tik visada prašydavo, kad ji 
nesustotų jį lankyti, o ji lanky
davo jį kiekvieną dieną. Taip 
slinko dienos, mėnesiai, metai 

Dr. Ona Garūniene dėkoja 
visiems, kurie jį lankė, pasi
kalbėdavo, paskaitydavo, išvež
davo laukan, kur pajusdavo 
vėjelį, išgirsdavo čiulbančius 
paukščius, medžių šlamėjimą. 

Pabendravę, visada paspaudę 
ranką, palinkėdavo laimės. Pa
siteiravus pas gailestingąją se
serį sužinota, kad prelatas ser
ga ir yra pakviestas daktaras 

Juozas Polikaitis dalinasi prisiminimais apie prel. dr. Juozą Prunskj. 
Nuotraukos Br. Juodel io. 

Tą vakarą pranešta, kad pre
latas išvežtas į ligoninę ir pa
talpintas „intensive care unit" 
'reanimacijos skyrių). 

Kitą dieną sesuo aplanko 
prelatą ir jau jis nekalba. Bent 
kiek pagerėjus, pasikalba ir 
prelatas apgailestauja, kad se
suo tiek daug turi važinėti jį 
lankydama. J i s ragina ją kitą 
dieną jo nelankyti. Dar būda
mas prieglaudoje, prašydavo 
paskambinti kiekvieną vakarą, 
nes esą geriau miegoti. 

Kitą dieną paskambina iš 
ligoninės ir kviečia atvažiuoti, 
nes prelato sveikata pablogėjus. 
Atvykus į ligoninę pranešta, 
kad prelatas j au miręs-sustojo 
širdis. Taip a.a. prelatas Juozas 
Prunskis užbaigė savo žemiško, 
garbingo gyvenimo kelionę. 

Toliau dr. Dalia Garūnaitė-
Sadauskienė su savo sūnu

mis, Viktoru ir Aleksu paskaitė 
sesers Anelės Prunskytės 
straipsnį apie brolį kunigą Juo
zą prieš daug metų atspausdin
tą „Ateityje". Savo straipsnyje 
iškėlė brolio dvasingumą, rū
pestį savo šeima, gerumą vi
siems aplink jį esantiems. Tada 
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Zenonas Lukošius ne sykį 
buvo ap ra šy t a s Čikagos 

miesto, priemiesčių ir kitų 
vietovių laikraščiuose. Kas gi 
tas Lukošius9 Ką j is padarė, ar 
nepadarė? 

Pirmiausia tenka pasakyti, 
jog jis y ra l ie tuvių kilmės 
amerikietis. J a m dabar 85-eri 
metai amžiaus. Gyvena ne per 
toliausiai nuo Čikagos. 

1944 m. birželio menes; 
amerikiečiai užtiko prie Afrikos 
pakrančių plūdur iuojant į U-
505, vokiečių povandeninį laivą. 
Vokiečiai, pajutę pavojų, ren
gėsi savo laivą nuskandint i . Ta
čiau amerikiečiai pastojo kelią. 
Priartėjus prie vokiečių laivo, 
du amerikiečiai , užšokę ant 
vokiečių laivo, sus tabdė 
besisunkiantį vandenį . Laivo 
įgula pateko į nelaisvę. Šioje 
akcijoje drąsiai ir sumaniai 
pasireiškė Zenonas Lukošius. 

Keletui metų pras l inkus , 
karo grobis (U-505) buvo atga
bentas į Čikagą ir „patupdytas" 
Mokslo ir pramonės muziejaus 
(Museum of Science Industry) 
kieme. Čia jis išstovėjo bemaža 
50 metų. Mokslo ir pramonės 
muziejuje ne t rūks ta lankytojų. 
Daugelis nepra le idžia progos 
apžiūrėti ir U—505, akivaizdų 
Antrojo pasaulinio karo grobį. 
Deja, nepas tovus k l imatas 
(šaltis, karštis , l ietus ir sniegas) 
neprisidėjo prie laivo ilgesnio 
amžiaus užtikrinimo. Teko ieš
koti tinkamos išeities. Nutar ta 
laivą perkelti į kitą, specialiai 
įrengtą vietą. Naujoje vietoje 
bus įruošta moderni klimato 
kontrolė ir ki t i įrengimai 
Teigiama, kad naujoje patalpoje 
U-505 „gyvenimas" bus prail
gintas keliasdešimčiai metų. 

Prieš porą savaičių U-505 
laivas pajudėjo į naujai jam 
skirtą vietą. Ta proga buvo 

surengtos atitinkamos iškilmės. 
Dalyvavo keletas šimtų aukš
tesnio rango pareigūnų, kvies
tinių svečių ir žiniasklaidos 
atstovų. Grojo JAV karo laivyno 
orkestras. Iškilmėse dalyvavo 
Čikagos miesto meras Richard 
M. Daley, muziejaus preziden
tas David Mosena ir kt. Da
lyvavo ne t vienas Vokietijos 
karo laivyno veteranas, dabar 
gyvenąs JAV. Dėmesio centre 
buvo keturi JAV karo laivyno 
veteranai, 1944 m. dalyvavę U-505 
laivo paėmime. Jų tarpe ir 
Zenonas Lukošius. Jisai mielai 
papasakojo savo prieš pusšimtį 
metų pat ir tus pergyvenimus. 

Šių metų rugpjūčio mėnesį 
naujoji povandeninio laivo 
buveinė bus uždengta stogu. 
Laivo perkėl imas ir nauji 
įrengimai pareikalavo apie 35 
milijonų dolerių išlaidų. Beje, 
laivo s ta tyba kainavo tik 
250,000 dolerių. 

Zenonas Lukošius yra vie
nas iš daugelio mūsiškių, at
likusių pareigas JAV kariuo
menėje. Kažin kiek lietuvių, ar
ba lietuvių kilmės amerikiečių, 
buvo ar tebėra JAV karinėje 
tarnyboje? Kažin kiek jų žuvo 
arba buvo sužeisti karo veiks
muose0 Ne vienam teko išskirti
nai pasižymėti ir būti pagerbtu 
įvairiais žymenimis. Ne vienas 
lietuvis kovojo JAV pilietiniame 
kare. Taipgi mūsų vyrai kovėsi 
abiejuose pasauliniuose karuo
se; kovojo Korėjoje, Vietname ir 
kt. Dabargi atlieka pareigas 
Balkanuose, Vidurio Rytuose. 
Deja, dažniausiai nutylima jų 
tautinė kilmė. 

Va, kad ir Zenonas Luko
šius. Nei laikrašiuose, nei kitoje 
žiniasklaidoje neminimas jo 
kilmes kraštas . Tokia jau mūsų 
gyvenamojo krašto mada. 

P o t r a s Potnit is 

„Draugo" knygynėlis siūlo jsigyti XII Pasaulio lietuvių mokslo 
ir kūrybos simpoziumo tezių rinkinį. 

Šio leidinio parengimą ir išleidimą parėmė Valstybinis mokslo 
ir studijų fondas bei Švietimo ir mokslo ministerija. 

Šis, kaip ir prieš tai vykę simpoziumai - tai vienas iš prasmin
giausių ir turiningiausių renginių, ne tik gera proga pasidalinti 
lietuvių moksliniais laimėjimais abiejose vandenyno pusėse, bet ir 
galimybė aptarti, kaip tokie simpoziumai galėtų atnešti Lietuvos 
mokslui bei jos žmonėms kuo didesnę naudą. 

Rinkinio kaina 15 dol. Norintieji įsigyti šią ar kitas knygas, 
skambinkite į „Draugo" knygynėlį, tel. 773-585-9500. 

Spaudos apžvalga 
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Išleistas naujas Filatelistu 
draugijos „Lietuva" žurnalas, 
kurio viršelį puošia dailininko 
Adomo Varno nuotrauka, pa
skolinta iš Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro, Pasaulio lietu
vių archyvo fotografijos sky
riaus. 

Šiame, puikiausios koky
bės spalvotame leidinyje, kurį 
spausdino ,,Draugo" spaustu
vė, skaitytojai galės sužinoti 
apie filatelistu draugijos „Lie
tuva" leidinius; pereitais me
tais, rugsėjo m. vykusį fila
telistų draugijos „Lietuva" 
visuotinį narių susirinkimą; pri
vačių paštų antspaudų kata
logą ir t.t. 

jonas Variakojis, šio lei
dinio vyr. redaktorius, aprašo pastaruoju metu Lietuvoje išleistus 
pašto ženklus, proginius antspaudus ir vokus. Taip pat velykinius ir 
kalėdinius pašto voku piešinius, bei papildomus proginius Lietuvos 
pašto antspaudus. 

G. Karpavičiaus straipsnyje skaitykite apie dailininko Antano 
Rimanto Šakalio 65-metį ir dar dau daug įdomaus. 

Žurnalo leidėjas: Filatelistu draugija „Lietuva", vyr. redaktorius 
jonas Variakojis, redaktorius Edmundas jasiūnas, spausdinta 
„Draugo" spaustuvėje. 

Parengia Vitalija Pulokienė 
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Nora Sadauskaitė gražiai pa-
griežė smuiku, nes prelatas la
bai mėgo smuiką ir vasaromis 
grįžęs į tėviškę pats pagriežda-
vo smuiku. 

Juozas Polikaitis prisiminęs 
a.a. prelatą kaip ateitininką ir 
labai dosniai juos rėmusį 
įsteigtu fondu. Jis taip pat mi
nėjo jo gerus darbus, iš ko mes 
turė tume pasimokyti. Juozo 
Polikaičio apskaičiavimu prela
tas yra įsteigęs apie 25 fondus. 

Toliau Bronius Juodelis pri
siminė prelatą ne tik kaip žur
nalistą, „Draugo" redaktorių, 
bet kaip dosnų „Draugo" fondo 
rėmėją. Dr. Antanas Razma, 
Lietuvių fondo vardu iškėlė a.a. 
prelatą, kaip raginus dirbti ir 
vykdyti suplanuotus darbus. 
Dr. Antanas Razma paminėjo, 
kad a.a. prelato įsteigti fondai 
Lietuvių fonde šelps įvairias 
organizacijas, spaudą ir t.t. 

Po to kun. Algirdas Pa
liokas, SJ. sukalbėjo maldą ir 
prie pietų stalo tęsėme prisi
minimus apie a.a. prelatą dr. 
Juozą Prunskį. Tegu gerasis 
Dievas jam padeda, kaip jis 
stengėsi visiems padėti žemėje. 

Karo l ina Kubi l ienė 
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