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V. Adamkus: tikiuosi, antrą 
kar tą to nereikės išgyventi 

luratė Skėrytė 
Alfa.lt 

Valstybės saugumo departamen
to (VSD) skandalą sukėlė politiniai 
interesai ir noras šią instituciją tu
rėti savo įtakos zonoje. Nuolatiniai 
šalį purtantys skandalai ir dėl įtakos 
valstybės gyvenimui kovojančios in
teresų grupės stabdo Lietuvos ėjimą 
į priekį. Iš horizonto dingęs idealiz
mas, bendrų tikslų nebuvimas ir vi
suotinis nesusikalbėjimas veda j ta
patybės krizę. 

Išskirt iniame interviu Alfa.lt 
prezidentas Valdas Adamkus vylėsi, 
kad antrą kartą to šaliai neteks iš
gyventi. 

Ne kritika, o realybė 

- J ū s ų metiniame pranešime 
nuskambėjo daug griežtų, kritiš
kų žodžių. Sulaukėte priekaištų, 
kad ne įžve lgėte nieko gera vals
tybės gyvenime. Ar sunku buvo 
sakyti š ią kalbą? 

- Nėra sunku kalbėti, kai esi 
šventai įsitikinęs savo tiksliu pa
dėties įvertinimu. Girdėjau kritiškų 
pastabų, kad visais klausimais nei
giamai pasisakiau. Kaip tik priešin
gai, manau, kad realybės įvertinimas 
nėra neigiamas pasisakymas. Matau, 
Lietuvoje be galo daug gėrio, gražių 
svarbių darbų, atliktų Lietuvos žmo
nių. Tačiau jokiu būdu bandymas 
kritiškiau kalbėti nėra paneigimas 
visų nuveiktų darbų. 

Stengiausi atkreipti Seimo dė
mesį į darbus, kurie nėra atlikti. Į 

Prezidentas Valdas Adamkus. 

darbus, kuriuos privalu padaryti įsta
tymų leidybos srityje. Bandžiau pa
sakyti, kad negalima paskęsti siau
ruose rėmuose, o reikia stengtis išpil
dyti žmonių viltis. Visiems turbūt 
aišku, kad daug dalykų neina taip, 
kaip turėtų. 

Atvirai pasakius, sunku net ir 
kalbėti. Manau, kad trūkumų, kurie 
visiems akivaizdžiai matomi, primi
nimas jokiu būdu nėra kritika ar nei
giamas pasisakymas, kuris žlugdytų 
bendrą darbą. 

- Pasakėte it in skaudžius žo
džius - kad valstybę ištiko tapą-

AIfa.lt nuotr. 

tybės krizė. Kas Jus verčia ta ip 
manyti? 

- Vertinau tai, kas vyksta mūsų 
visuomenėje. Pažiūrėkite - politinės 
partijos Seime eina viena kryptimi, 
žmonės gyvena vadovaudamiesi ki
tais tikslais, savivalda suka savo ke
liu. Visiškas nesusikalbėjimas net 
tarp valdžios institucijų. Jau nekalbu 
apie visuomenę. 

Atrodo, kad iš mūsų horizonto 
dingo idealizmas, bendri tikslai. Tai 
ir rodo, kad vyksta procesai, liudijan
tys, jog turime rimtų problemų, į ku
rias reikia Nukelta į 6 psl. 
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JAV ambasada Vilniuje. 

Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) — 
Bevizio režimo su JAV siekiančios 
Lietuvos diplomatai svarsto galimy
bę į pagalbą pasitelkti Amerikos lo
bistus. 

„Tokios galimybės yra svarsto
mos, žiūrimos sutartys su galimais 
lobistais", — sakė URM Spaudos 
skyriaus vedėja Daiva Rimašaus-
kaitė. 

J i plačiau nekomentavo žiniask-

laidoje pasirodžiusių pranešimų apie 
tai, jog Lietuva su dar šešiomis nau
josiomis Europos Sąjungos (ES) na
rėmis planuoja pasamdyti lobistus 
JAV 

Lobistai turėtų įtikinti JAV įsta
tymų leidėjus panaikinti atvykimo 
vizas Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Čekijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
piliečiams. 

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Čeki
jos, Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos 
atstovai — Baltijos ir Višegrado gru
pės valstybės pernai rudenį sutarė 
drauge siekti savo piliečiams bevizio 
režimo su JAV 

JAV ambasadorius ES Boydenas 
Gray pirmadienį pranešė, jog Jung
tinių Valstijų valdžia vizų reikalavi
mus naujųjų bendrijos narių pilie
čiams gali panaikinti iki šių metų 
pabaigos arba dar vėliau 2008 metų 
eigoje. 

DRAUGAS 
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VILNIUS 
AR PILDOSI LEGENDINĖ 
SAPNO PRANAŠYSTĖ? 

Rytoj skaitykite priedą Menas, 
literatūra, mokslas. 

Britanijos 
karalienė 
atvyko į JAV 

Ričmondas , gegužės 3 d. 
(„AFP7BNS) — Didžiosios Brita
nijos karalienė Elizabeth II ketvirta
dienį pradėjo pirmąjį per 16 metų 
valstybinį vizitą Jungt inėse Vals
tijose, skirtą pirmosios anglų gyven
vietės šioje šalyje 400 metų jubiliejui. 

Pirmą kartą apsilankiusi Džeim-
staune 1957 metais, kai buvo minima 
350 metų sukaktis, karalienė vėl grį
žo į šį Virdžinijos (Virginia) miestą 
paminėti gyvenvietės, nuo kur ios 
prasidėjo supervalstybės istorija, įkū
rimo. Nukel ta \ 7 psl . 
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SPORTO APŽVALGA 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 
Paruošė Ed. Šulaitis 

DVI „LITUANICOS 99 
99 

FUTBOLININKŲ PERGALES 
Paskutinis balandžio savaitgalis 

„Lituanicos" klubo futbolininkams 
atnešė dvi pergales: šeštadienį gražų 
laimėjimą (4:0) išplėšė klubo vetera
nų ekipa, o sekmadienį visus tris taš
kus pelnė ir vyrų vienuolikė. 

Šeštadienį Bambrick Park aikš
tėje, Lemonte, įvykusiame veteranų 
lygos pirmenybių susitikime lietuviai 
neturėjo daug vargo prieš „Croaton" 
futbolininkus. Pirmą kėlinį baigę 2:0 
rezultatu, po pertraukos mūsiškiai 
padvigubino šį rezultatą — 4:0. Lie
tuviai galėjo lengvai įmušti dar bent 
porą įvarčių, tačiau neišnaudojo 
gražių progų. 

Kadangi šeštadienį gana skaudų 
(6:6) pralaimėjimą dėl čempionų ti
tulo patyrė pagrindiniai lietuvių 
varžovai — „Schwaben" komanda, 
„Lituanica" dabar gali didžiuotis pir

mąja pozicija pirmenybių lentelėje. 

Įveikė „Zrinski" 

Sekmadienio popietę antrąsias 
„Metropolitan" lygos pirmenybių 
rungtynes žaidė lietuvių vyrų ekipa, 
kuri iškovojo pergalę 2:1 prieš „Zrins
ki" futbolininkus — vienus iš stipres
niųjų I divizijoje. 

Žaidžiant brangioje, net pusę mi
lijono dolerių kainavusioje, dirbtinę 
dangą turinčioje Cicero aikštėje, mū
siškiai Audriaus Zinkevičiaus dėka 
išsiveržė į priekį ir kurį laiką pirma
vo 1:0. Tačiau gaila, kad vėliau rung
tynių teisėjas varžovų naudai pasky
rė nepelnytą baudinį, o mūsų var
tininkas Algirdas Zamalaitis buvo 
bejėgis atlaikyti į vartų kamputį pa
siųstą šūvį. 

Lietuvių žiūrovų būrelis stebi mūsiškiu futbolininkų balandžio 29 d. rung
tynes Cicero. E. Šulaičio nuotr. 

Čikagos LFK ..Lituanica" futbolininkai per rungtynių su „Zrinski" ekipa per
trauka.. Varžybos baigėsi lietuvių pergale 2:1. E. Šulaičio nuotr. 

Lygiosios išsilaikė iki antrojo kė
linio 10-osios minutės. Tada „Litua
nicos" naujas žaidėjas Al Dunkan per
svėrė rezultatą 2:1. Toks rezultatas 
išliko iki baigiamojo švilpuko ir ši 
pergalė atnešė mūsiškiams reikalin
gus taškus bei galimybę siekti pirmos 
vietos savoje grupėje. Nors varžovai 
labai stengėsi ir kovojo kietai, lietu
vių ekipa šį kartą žaidė užtikrintai. 

Kitą sekmadienį, gegužės 6 d., 3 
vai. p.p. „Lituanicos" vyrai kovos sa
vo aikštėje — Bambrick Park aikš
tyne, Lemonte. Lietuvių varžovas — 
„Rams" vienuolikė, kuri yra viena iš 
silpnesniųjų I divizijoje. Tačiau ir čia 
reikės pasistengti, norint iškovoti 
t r is taškus. 

Sį šeš tadieni — „Lituanicos" 
pokyl is 

Gegužės 5 d. „Lituanicos" futbo
lo klubas ruošia lėšų telkimo pokylį, 
kur i s Įvyks PLC didžiojoje salėje, 
Lemonte. Jau 6 vai. vakaro galima 
bus pasivaišinti kokteiliais, po to 
vyks oficialioji dalis, po kurios svečių 
lauks vakarienė bei šokiai, grojant 
populiariajam „Cigar Band" orkest
rui. 

Programą ves klubo pirmininkas 
Dainius Ruževičius. Mindaugui Pa
laimai bus įteiktas „Metų futbolinin
ko" apdovanojimas. Vyks loterija bei 
kitos pramogos. 

Kadangi klubas yra įsipareigojęs 

Čikagos „Fire" 
futbolininkai vėl laimėjo 

Čikagos „Fire" profesionalų fut
bolo komanda, žaidžianti „Major 
League Soccer" Rytų konferencijoje 
(7 ekipos) iš trijų susitikimų yra 
surinkusi 10 taškų (dvi pergalės ir 1 
lygiosios) ir stovi lentelės viršūnėje. 

Sekmadienį čikagiečiai išvykoje 
rezultatu 1:0 įveikė Houston „Dyna-
mo" ekipą. Pergalingą Čikagos nau
dai įvartį 60-ąją žaidimo minutę 
įmušė Chris Rolfe. 

Po trijų rungtynių Rytų grupėje 
10 taškų turi ir New York komanda. 
Trečioje vietoje (9 taškai) yra Kansas 
City futbolininkai. Vakarų grupėje su 
7 taškais (bet iš 6 rungtynių) pir
mauja FC Dalias atstovai. 

Šiose profesionalų varžybose iš 
viso rungtyniauja 13 komandų, iš 
kurių 7 priklauso Rytų konferencijai, 
o 6 — Vakarų. 

Čikagos „Fire" savo namų rung
tynes žaidžia naujai pastatytame sta
dione Bridgeview miestelyje, piet
vakarinėje Čikagos dalyje. E . S. 

Į ČIKAGĄ SUGRĮŽO TRENERIS 
G. JARMALAVIČIUS 

Po beveik dvejų metų pertrau
kos į Čikagą sugrįžo buvęs LFK „Li
tuanicos" vyrų komandos treneris 
Gediminas Jarmalavičius. Čikagą 

į Čikaga, sugrįžęs futbolo treneris 
Gediminas Jarmalavičius (kairėje) 
futbolo rungtynėse kartu su „Litua
nicos" valdybos nariu Romu Karpa
vičiumi. E. Šulaičio nuotr. 

palikęs 2005 m. birželio mėnesį, šis 
vyras vėl pasirodė „vėjuotame" 
mieste. 

Sį futbolo žinovą ir entuziastą 
praėjusį šeštadienį sutikome „Litua
nicos" veteranų vienuolikės rung
tynėse Lemonte. Gediminui teko ga
limybė pamatyti jo buvusius vyrų 
komandos auklėt inius , kurie per 
porą metų „paseno" ir įsijungė į ve
teranų ekipos gretas. 

G. Jarmalavičius „Lituanicos" 
vyrų komandą paliko, kai ji lauko ir 
salės futbolo pirmenybėse rungtynia
vo aukščiausioje — „major" — divi
zijoje. Sugrįžęs iš Kauno, Gediminas 
jau rado mūsiškius iškritusius į že
mesnę grupę. 

Kalbėjomės apie priežastis, dėl 
kurių lietuviai futbolininkai iškrito. 
Viena iš jų — aikštės prie PL centro 
suniokojimas, s tatant Jaunimo rūmų 
priestatą. 

Nukel ta į 8 psl. 

sutvarkyti (kartu su PLC vadovybe) 
pagrindinę futbolo aikštę (sąmata 
yra apie 20,000 dolerių), tikimasi, jog 
šis pokylis bus pelningas. 

Dėl bilietų į šį renginį dar galima 
skambinti Laimai Glavinskienei tel.: 
630-323-6302. Būtų gerai, jei mūsų 
visuomenė išgirstų šį kvietimą, gau
siai apsilankytų šiame pokylyje, pri
sidėtų prie svarbaus projekto įgyven
dinimo. 0 tai bus įmanoma padaryti 
tik sutelktomis jėgomis — su mūsų 
sporto mėgėjų talka. 
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GEGUŽĖS 3-011: KODĖL MINIME? 
ANDRIUS KUBILIUS 

Kodėl minime? 

Iškilmingai minime 1791 m. ge
gužės 3 d. Konstitucijos metines. 
Šiemet sukanka 216 metų, kai Lie
tuvos ir Lenkijos ketverių metų Sei
mas priėmė Valdymo įstatymą ir 
Abiejų tautų tarpusavio įžadą. Ir nors 
tai nėra jubiliejinė data, tačiau šis 
minėjimas yra ypatingas. 

Pirmiausia todėl, kad po daugelio 
metų šį įvykį vėl iškilmingai minime 
Lietuvoje. Pagaliau supratome, kad 
atėjo laikas atsigręžti į šio istorinio 
laikotarpio savo kultūros paveldą, 
kurio ilgai nenorėjome pastebėti dėl 
vienokios ar kitokios politinės kon
junktūros. 

Gegužės 3-ioji ir jos Konstitucija 
— tai ir mūsų istorija, lygiai taip pat, 
kaip mūsų istorija yra ir Žalgirio 
mūšis ar Liublino unija. Minint Ge
gužės 3-ios Konstituciją verta prisi
minti, kad vienas iš pagrindinių jos 
rengėjų buvo Ignotas Potockas, 
Lietuvos didysis maršalka, „patrio
tų" partijos vienas iš steigėjų ir lyde
rių. Pabrėžiu — Lietuvos maršalka, o 
pirmą kartą Konstitucijos projektas 
Seimo nariams buvo perskaitytas 
Radvilų rūmuose, Varšuvoje (pa
brėžiu — Radvilų rūmuose), slap
tame susirinkime, taip slepiantis nuo 
Rusijos pasiuntinio Varšuvoje Jakovo 
Bulgakovo planų skubiai sukviesti į 
Seimą ir Konstitucijos priešininkus. 
O į gegužės 3 d. Seimo posėdį ke
liomis dienomis pavėlavęs Ukmergės 
atstovas Koscialkovskis, perskaitęs 
Konstituciją, pareiškė pasijutęs pir
mosios Europos šalies piliečiu. Taigi 
Lietuvos atstovai paliko ryškų pėd
saką kuriant Gegužės 3-ios Konsti
tuciją ir nesuprantu tų, kurie šio mū
sų istorijos puslapio nenori minėti. 

Reikšminga ir tai, kad šią datą 
Emanuelio Zingerio iniciatyva pirmą 
kartą minime kartu su broliais len
kais, su kuriais ilgus istorijos šimt
mečius ne visada buvome draugiški 
kaimynai. Tačiau šiandien esame pa
tys artimiausi bičiuliai Europoje ir 
Siaurės Atlanto sąjungoje, ir tai sim
bolizuoja šis bendras Gegužės 3 d. 
Konstitucijos paveldo minėjimas. 

Sis minėjimas taip pat yra gera 
proga pažymėti ir mūsų bendros 
narystės Europos Sąjungoje trečią
sias metines, nes Gegužės 3-ios Kons
titucija buvo ne tik pirmoji rašytinė 
Konstitucija Europoje, bet ir pirmoji 
daugiavalstybinė Konstitucija pa
saulyje, nes vienu metu sprendė bent 
dviejų valstybių Sąjungos konsti
tucines problemas. Šiuo metu, kai 
Europos Sąjunga bando vienu konsti
tuciniu dokumentu spręsti dvidešimt 
septynių valstybių sąjungos konsti
tucines problemas, tikrai verta grįžti 
prie Lietuvos ir Lenkijos konsti
tucinės patirties. 

Todėl verta nagrinėti ne tik 
Gegužės 3-ios Konstitucijos tekstą, 
analizuojant, kiek modernus jis buvo 
to meto Europoje, bet labai svarbu 
yra pamatyti ir tas istorines analogi
jas, tarp to, kas Abiejų Tautų Res
publiką paskatino tokią Konstituciją 
priimti ir kodėl vėliau Abiejų Tautų 
Respublika žlugo, ir to ką matome 
šių dienų Europos ir mūsų regiono 
istorijos vingiuose. 

Kodėl Abiejų Tautų Respublikai 
reikėjo Konstitucijos ir ko iš to gali 
pasimokyti šiandieninė Europa? 

Istorinės prielaidos, kodėl reikėjo 
Gegužės 3-osios Konstitucijos, yra 

gerai žinomos. Kaip rašo istorikai, po 
1772 m. padalijimo iš kažkada buvu
sios didžiausios Europos valstybės — 
Abiejų Tautų Respublikos — buvo 
likęs tik trečdalis. Žlugimo ženklai 
buvo nuolatinis Seimų išardymas, 
naudojantis l iberum veto, bajorų 
teisėtai kuriamos kovai su karaliumi 
skirtos konfederacijos, kai magna
tams pasirodydavo, kad karalius pa
žeidžia jų teises ir laisves. Saliai buvo 
reikalingos reformos, ypač dėl ūkio 
pažangos, augančių miestų, didė
jančio pavojaus iš užsienio bei dėl 
kaimyninių valstybių intrigų nuolat 
destabilizuojamos vidaus padėties. 

Taigi liberum veto, savo galias 
saugantys galingieji ir vis didėjantis 
užsienio šalių, visų pirma Rusijos, ki
šimasis paskatino Abiejų Tautų Res
publikos apsišvietusį elitą suvokti, 
kad šalis darosi nevaldoma ir todėl 
reikia ieškoti skubių išeičių. Vienin
tele tinkama išeitimi ir tapo Gegužės 
3-ios Konstitucija. 

Jeigu pažvelgsime į šiandieninę 
Europą, pamatysime tą patį — labai 
daug galimybių atskiroms valstybėms 
naudotis liberum veto teise, stambių
jų valstybių noras išsaugoti savo pri
vilegijas ir vis didesnė priklausomybė 
nuo Rusijos dujų. Tai visą Europos 
Sąjungą kartais daro panašią į XVIII 
a. pabaigos Abiejų Tautų Respubliką. 
Remiantis dviejų šimtų metų senumo 
analogija nesunku įsitikinti, kodėl 
šiandien Europos Sąjungai yra būti
na konstitucinė sutartis. 

Kodėl Konstitucijos idėja žlugo? 

Abiejų Tautų Respublikos žlugi
mas po Gegužės 3-ios Konstitucijos 
priėmimo taip pat yra vertas dėmesio 
dėl kai kurių savo analogijų ir para
lelių su šiais laikais. 

Žinia, 1791-ųjų birželį, praėjus 
mėnesiui po Konstitucijos priėmimo, 
Rusijos imperatorė Jeka te r ina . II 
pasiuntiniui Lenkijoje, tam pačiam 
Bulgakovui, nepatenkinta rašė, jog 
priimtas dokumentas paverčia Len
kiją iš „pasyvios laikysenos į aktyvią" 
ir iš „anarchijos į veikimo būseną". 
Taigi veikimo būsena Rusijai buvo 
nereikalinga. 

Nenuklysdamas į istorines de
tales apie garsiąją išdavikiškąją Tar-
govicos Konfederaciją, kurią sudarė 
savo galių nenorintys prarasti mag
natai, noriu priminti tik tą paprastą 
istorinį faktą, kad Konstitucijos gyni
mo kare 1792 m. Abiejų Tautų Res
publika buvo išduota sąjungininko, 
Prūsijos karaliaus Frederiko Willia-
mo II, su kuriuo sutartį buvo sudaręs 
karalius Stanislovas Augustas Ponia
tovskis, ir Abiejų Tautų Respublikos 
kariuomenė buvo sutriuškinta Jeka
terinos II kariuomenės. Po to sekė 
antrasis ir trečiasis Abiejų Tautų 
Respublikos padalijimas. 

Visos Gegužės 3-osios Konstitu
cijos istorijos moralė šiai dienai tokia: 
tie, kurie turi istoriškai paveldėję 
didelių galių, visais laikais priešinosi 
ir priešinasi konstituciniam sistemos 
sutvarkymui. Taip buvo Abiejų Tau
tų Respublikoje, taip yra ir šiandie
ninėje Europos Sąjungoje. 

Antra moralė yra tokia — ačiū 
Dievui, kad per šiuos du šimtus metų 
Europoje kai kas pasikeitė, ir visų 
pirma tai, kad vietoje Prūsijos turime 
šiandieninę Vokietiją. Paskutinis mo
ralas yra visai paprastas — Rusija, 
kokia buvo, tokia ir liko. Bent jau 
savo geopolitinių pretenzijų šiame 
regione prasme. 

Estai — teisūs! 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Civilizuotos šalys tiek savo, tiek priešo kariams statydina vienodus 
paminklus. Antai Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje vokiečių 
įrengtose kapinėse stovi vienodi kryželiai vokiečių ir rusų kariams 

su atitinkamais įrašais. Yra broliškų kapų, kur, kaip byloja užrašai, vieno
je duobėje palaidoti vokiečių ir rusų kariai. Kovose su lenkais žuvusius 
lenkų karius lietuviai laidojo su pagarbos ženklais, jiems statydino atmi
nimo paminklus vienodus, kaip ir savo kariams. Kitų šalių karių kapines 
paprastai prižiūri valstybės, kurių teritorijoje tos kapinės yra. 

Antrajame pasauliniame kare SSRS elgėsi ne kaip civilizuota šalis, 
nes tik saviems kariams statydino atminimo paminklus. Todėl ten, kur su 
mūšiais pražygiavo SSRS kariuomenė, vokiečių kapų nerasime, nes jie 
buvo laidojami su panieka — užkasami į žemę, nepaliekant jokio ženklo. 

Sovietiniai paminklai kariams buvo statydinami ne vien kaip kario 
atminimo ženklai, bet ir paminklai, kaip SSRS imperijos simboliai. Todėl 
išsivadavusios nuo SSRS okupacijos šalys tokių simbolių negali toleruoti, 
nes jie liudytų pritarimą okupacijai. 

Lietuvos teritorijoje įrengtose SSRS karių kapinėse, tarp atskirų ar 
broliškų grupinių kapų, paprastai buvo statomas vienas centrinis pamin
klas su tokiu, tarkim, įrašu: „Kariui išvaduotojui — dėkinga lietuvių 
tauta". Panašūs paminklai okupuotuose Baltijos kraštuose buvo pastatyti 
ir ne kapinėse, o miestų aikštėse, žmonių lankomose vietose. Jei tokius 
paminklus Rusijos teritorijoje vertiname kaip normalų reiškinį, tai SSRS 
okupuotuose kraštuose, jie, jei paliekami stovėti atgavus šalims neprik
lausomybę, laikytini okupanto įsitvirtinimo tąsa. Jei SSRS būtų Lietuvą, 
Latviją ir Estiją išvadavusi nuo vokiškojo okupanto ir iš šių šalių pasi
traukusi, gal tie paminklai ir turėtų teisę į pagarbą. Tačiau karo audrai 
nuslinkus į Vakarus, karo audra Lietuvoje nenurimo, čia užvirė partiza
ninis karas, pasipriešinimo okupacijai karas. Šį karą okupantas vykdė ne 
tik prieš ginkluoto pasipriešinimo dalyvius, bet ir prieš civilius gyvento
jus: juos žudė, kalino, trėmė į Sibirą. 

Baltijos okupuotų šalių miestai ir miesteliai buvo sėte nusėti komu
nistinių stabų paminklais, kurie, atgavus nepriklausomybę, buvo be dide
lio Rusijos pasipriešinimo pašalinti. Tačiau paminklus bevardžiam „ka
riui išvaduotojui", kurių Baltijos šalyse buvo pastatydintas ne vienas, 
Rusija nori būtinai išsaugoti, nes tai imperijos simboliai, tarsi tebestovin
ti simbolinė okupanto koja laisvoje šalyje, ženklas, kad okupantas nėra 
atsisakęs kėslų sugrįžti. 

Kai estai Taline nusprendė pašalinti panašią kario Istatulą, Rusija 
griebėsi protestuoti, skatino rusakalbius Talino gyventojus priešintis tos 
statulos nukėlimui, grasina Estijai sankcijomis, terorizuoja Estijos am
basadą Maskvoje. 

Vilniuje ant Žaliojo tilto taip pat tebestovi simbolinės okupanto skulp
tūros, kurių iki šiol kažkodėl nesiryžtama nukeldinti. Balvonais vadina
mus sovietinių stabų paminklus, sugabentus į Grūto kaimą Dzūkijoje 
neva tam, kad primintų gūdžią okupacijos praeitį, dar daugelis lanko su 
nostalgija, dar ir gvazdiką kokiam Iljičiui ar Visarionovičiui padeda. Taigi 
ir čia balvonų subūrimas reiškia ne vien nekaltą parodą, bet ir simbolį. 

Deja, per okupacijas nuožmiai prievartautos, fiziškai ir moraliai 
gniuždytos, praradusios vertybinę orientaciją tautos, išsivadavusios iš 
okupacijos, apie simbolinę sovietinių paminklų reikšmę prarado ir nuo
voką, todėl kai kas jas dar tebelaiko istoriniu ar kultūriniu paveldu. 

Gerbtini ir svečios, net ir okupacinės, šalies karių kapai, tačiau oku
panto simboliniai paminklai bei simbolinę reikšmę turintys užrašai ant jų 
yra šalintini. Išsivadavus nuo okupacijos, būtina vaduotis ir nuo okupan
to simbolių. 

Estai — teisūs. Juos privalome palaikyti, sekti jų pavyzdžiu! 

Taigi istorija mus moko kai kurių 
paprastų dalykų, kuriuos verta visa
da prisiminti. Šiandien turime pri
siminti tai, kad, laiku nesutvarkius 
valstybių ar jų sąjungos konstitucinių 
reikalų, galima susidurti su labai 
liūdnomis pasekmėmis. Kaip prieš du 
šimtus metų, taip ir dabar pavojai 
tokiai valstybių sąjungai yra tie patys 
— galingieji viduje, kurie nenori per
mainų, ir galingieji išorėje, kurie 
nenori konkurentų. Efektyvi valsty
bių sąjunga galima tik su modernia ir 
efektyvia Konstitucija. Taip pat labai 
svarbu nepavėluoti ją priimti. 

Konstitucijos vertė 

Istoriografijoje dažnai nurodo
ma, kad Gegužės 3-osios Konstitucija 
yra antroji pasaulyje po JAV ir pirmo
ji Europoje rašytinė konstitucija. 
Tačiau ne pirmenybė yra svarbiausia. 
Svarbiausia yra tai, kad Konstitucija 

buvo pažangiausių to meto Europos 
idėjų rezultatas, įkūnytas pagrindi
niame valstybės įstatyme. 

Todėl Konstitucija yra ne tik 
Lietuvos ir Lenkijos istorijos pavel
das. Tai yra paminklas pažangiausiai 
to meto Europos visuomenės minčiai, 
atvėrusiai kelią Europos konsti
tucinės teisės ir modernios politinės 
sistemos susiformavimui, pradėjusiai 
naują parlamentarizmo raidos etapą. 

Šiandien, kai Europa ieško kon
stitucinių savo daugiavalstybinės są
jungos problemų sprendimo, Gegužės 
3-ios Konstitucija yra gražus dviejų 
valstybių sąjungos Europai pateiktas 
pavyzdys. 

Gal ir Abiejų Tautų Respublikos 
įpėdine sąrangos prasme galėtų tapti 
dvidešimt septynių tautų respublika? 
Ką gali žinoti? Visko būna. 

Kalba skaityta gegužės 2 d. iškil
mingame Seimo posėdyje, minint 1791 
m. gegužės 3-iosios Konstituciją. 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE 

ORGANIZACIJOSE 
GIMSTA J Ė G A 

GIEDRE IEVA S1PAILAITĖ 
LGAVO „Sugrįžus" narė 

2007 m. balandžio 23 d. Lietuvių, 
gyvenusių Amerikoje, visuomeninės 
organizacijos nariai klausėsi Seimo ir 
JAV lietuvių bendruomenės komisi
jos narės, Yale Universiteto profe
sorės Elonos Vaišnienės paskaitos 
„Visuomeninis kapitalas". 

Praeitų metų vėlyvą vasarą susi
būrusių vienminčių būriui tai buvo 
idealus laikas pasitikrinti, ar teisin
gai pasirinkti veiklos tikslai, ar aiš
kiai suformuota misija, a r tinkamos 
priemonės renkamos įgyvendinti 
užsibrėžtiems darbams. 

Susitikimas truko pusantros va
landos, tačiau jis VDU ir Lietuvos 
Išeivijos instituto organizuojamoje 
konferencijoje besiruošiantiems savo 
organizaciją pristatyti Lietuvių, gy
venusių Amerikoje, visuomeninės 
organizacijos (LGAVO) „Sugrįžus" 
nariams suteikė neįkainojamą gali
mybę pasiruošti t inkamam pristaty
mui. 

Paradoksalu, tačiau teko pripa
žinti, jog didžiausi profanai esame 
ten, kur viskas yra elementaru, kas
dieniška, žinoma. Jei visi galėtume ir 
turėtume laiko pastudijuoti savąją 
kasdienybę, jos privalumus ir trūku

mus, nesunkiai pamatytume, kad 
viskas šiame egzistencijos procese — 
vadinamame „gyvenimu" priklauso 
nuo mūsų bendravimo. Tiek mikro, 
tiek ir makro mastu. 

Kasdien mes pykstame, kad esa
me valdomi, o negalėdami patys val
dyti, dažnai kaltiname laikmetį, dar 
dažniau — visuomenę, jos įstatymus, 
skundžiamės, kad mūsų nesupranta, 
kad liekame neįvertinti, nepaste
bėti... 

O atsakymas yra šalia. Ir jis, 
matyt, per daug paprastas, kad būtų 
suvoktas, kaip išeitis. Norint gerai 
jaustis, tereikia bendrauti. Bendra
vimas plečia akiratį, skatina pažangą, 
inicijuoja naujas idėjas ir lyderystę, 
stiprina pasitikėjimą kitais, bet svar
biausia - mažina įtampą. Bendrau
jantys žmonės yra sveikesni. 

Prof. E. Vaišnienė paskaitoje pa
teikė nemažai pasaulio mokslo įstai
gose darytų tyrimų ir apklausų rezul
tatų pavyzdžių, kurie apstulbino net 
ir „pasaulio mačiusius", gimtinėn 
parvykusius lietuvaičius. 

Dažnas sutiks, kad mūsų ne
drąsa išeiti į viešąją edrvę, išsakyti 
savas mintis, prisistatyti ar prista
tyti, inicijuoti bendravimą, o juo la
biau — jam vadovauti, yra mūsų tau
tinis bruožas. 

Tik horizontalioje erdvėje, kai 

, 

Su LGAVO nariais pusantros valandos bendravo Elona Vaišnienė. 

pašnekovas tampa ne vadovu ar 
pavaldiniu, o tiesiog bendro projekto 
partneriu, einama sėkmės link. 

Partneris yra tas, kuriuo pasiti
kima, su kuriuo tariamasi, apsikei
čiamą patirtimi, idėjomis, vizijomis. 
Partnerystės dėka gimsta organizaci
jos, kurias vienija bendra idėja, gi
miningos vertybių sistemos. Šios or
ganizacijos — bet kurios valstybės 
stiprybės ir sveikatos4 pamatas. Tad 
kiekvienas iš mūsų esame visuomeni
nis kapitalas — ir dėl savęs, ir dėl 
savos šalies. 

Vienišumas, uždarumas skatina 
neigiamas emocijas, apima lėtinis 
irzlumo jausmas, nuolatinis nepa
sitenkinimas, kurį lydi neveikia, ap
sileidimas, o vėliau — ir degradacija. 
Nebendravimas skatina vertybių kai
tą, netgi jų netekimą. 

Tad kas kartą atsitraukdami nuo 
atsakomybės, veiklos, atsiribodami 
nuo žmogaus ar tiesos, nuskriau-
džiame ne tik save, kitą, bet ir plačią
ja prasme - savo šalį. 

Moksliniai tyrimai rodo, jog 
vienišiai yra neatsparūs įtampai, daž
nai serga širdies ir kraujagyslių 
ligomis, anksčiau miršta. Juos visada 
lydi rūpestis dėl savęs — ne dėl kitų. 

Atrodo paprasčiau nei paprasta 
tiesa — norint, kad tau būtų gerai, 
tereikia rūpintis kitu. Kad jaustum 
savos egzistencijos vertę, reikia dary
ti kažką didesnio, nei pats esi. Reikia 
tikėti ir pasitikėti. 

Visiems lietuviams labai tiks ger
biamos profesorės Elonos Vaišnienės 
patarimas: „Nori gyventi sveikai — 
rūpinkis kitais. Nori gyventi pras
mingai — bendrauk ir pasitikėk". 

LGAVO „Sugrįžus" nar ius vieni
ja panaši išgyventa patirtis, įveiktos 
kliūtys, padarytos klaidos ir atradi
mai. Bet labiausiai juos jungia žinoji
mas, kad visi jie turi bendrą tikslą -
padėti lietuviams grįžti į Tėvynę. Tai 
tikrai nemaža užduotis apie 40 narių 
jungiančiai lietuviškos visuomenės 
dalelei. 

Naujas žvilgsnis į lietuvių tautinę tapatybę 
EGLĖ NAPRYTĖ 

VDU Socialinės antropologijos 
centro atlikti lietuvių tautinės tapa
tybės tyrimai parodė, kad „būti lietu
viu" šiandien neišvengiamai reiškia 
kažką kita negu prieš porą ar keletą 
dešimčių metų. 2005—2006 metais 
vykdytas projektas „Lietuvių tauti
nės tapatybės raiškos būdai: socialinė 
atmintis, kultūrinis tęstinumas ir 
kaita globalizacijos sąlygomis" pa
teikia naujų ir netikėtų įžvalgų apie 
tai, kaip savo tapatybę suvokiame 
šiandien. 

Klišės klijuojamos, 
tik i lgiau nepamąsčius 

Projekto metu buvo atlikti šeši 
integruoti tyrimai, kuriais siekta nu
statyti lietuvių tautinio identiteto 
raiškos būdų įvairovę bei ištirti veik
snius, lemiančius identiteto sta
bilumą ir kaitą globalizacijos procesų 
sąlygomis. Lietuvos valstybinio mok
slo ir studijų fondo remiamame pro
jekte dalyvavo Socialinių tyrimų 
instituto sociologai bei antropologai 
iš JAV ir Vokietijos. Projektui va
dovavo VDU Socialinės antropologi-

Audiovizualinės projekto dalies pristatymas Kauno istorinėje preziden
tūroje. Projekto dalyviai (iš kairės): prof. R. VaŠtokas. viena projekto vado
vių doc. J Kuznecovienė. 0. Volungevičiūtė. projekto vadovas doc. V. Čiub-
rinskas. Kalba Prezidentūros vadovė B. Garbaravičienė. 

jos centro vadovas doc. Vytis Čiubrin-
skas ir Sociologijos katedros vedėja 
doc. Jolanta Kuznecovienė. 

Atlikus tyrimus, buvo apibrėžti 
svarbiausi pačių informantų įvar
dinti bruožai, su kuriais jie sieja lie
tuvių taut inę tapatybę. Taip pat 
išskirtos dvi lietuvių tautinės tapaty
bės sampratos: stereotipinė ir kon-
tekstualizuota. 

Pirmoji samprata informantų 
atsakymuose išryškėja tada, kai šie 
atsakinėja greitai ir ilgai nemąstyda
mi. Tada jie remiasi griežtai apibrėž
tu, stabiliu lietuvių tautinės tapaty
bės bruožų rinkiniu: „šaknys"/„krau-
jas", „gimimas/augimas Lietuvoje", 
lietuvių kalba, tradicijų ir papročių 
laikymasis, meilė ir pagarba Lietuvai. 
Tačiau daugeliu atveju, apibūdinda
mi tapatybės bruožus tam tikrame 
kontekste ar situacijose, informantai 
netaiko šių griežtų klišių ir konstruo
ja kitas — situacines, individualizuo
tas. 

Svarbiausi kriterijai, kurie, pa
sak informantų, apibūdina lietuvį, 
yra šie: „gimti/augti Lietuvoje", Lie
tuvos pilietybė bei gyvenimas Lietu
voje, ketvirtoje vietoje — „šaknys", 
kalba bei meilė Lietuvai. Toliau seka 
lietuviškų tradicijų ir papročių laiky
masis, Lietuvos Konstitucijos bei 
įstatymų gerbimas ir katalikiškas 
tikėjimas. 

Ka,p Lietuvą bei lietuviškumą 

reprezentuojančius simbolius infor
mantai dažniausiai minėjo gintarą, 
Lietuvos valstybės vėliavą, krepšinį 
ir Gedimino pilį. Labiausiai lietu
višką būdą atspindintys bruožai iš
sirikiavo tokia seka: pavydas, darbš
tumas, vaišingumas/svetingumas, už
darumas ir kiti. 

Vis didesnė svarba — pi l ie tybei 

Tiriant šių požymių tarpusavio 
sąsajas ir pasiskirstymą tarp infor
mantų, buvo nustatyti keli faktoriai. 
Pilietinį faktorių sudaro tokie bruo
žai: „gyvenimas Lietuvoje", „Lietu
vos pilietybė", „Lietuvos Konstitu
cijos ir įstatymų gerbimas", „kalbėji
mas lietuviškai". 

Apibendrinant tyrimų duomenis 
nustatyta, kad tik nežymiai daugiau 
nei trečdalis apklaustųjų gali būti 
griežtai priskirti etnogeneologiniam 
modeliui. Sį faktorių sudaro veiks
niai: „gimiau ir augau Lietuvoje", 
„lietuviškos šaknys" bei „laikausi 
lietuviškų tradicijų ir papročių". Sie 
žmonės lietuviškumą suvokia kaip 
paveldimą, įgimtą bruožą. 

Dėl šios priežasties tyrėjai teigia, 
kad nėra pagrįstas vis dar dažnai 
pasitaikantis įsitikinimas, kad lietu
viais save laikantys žmonės savo ta
patybę nusako tik etninės (kultūri
nės) sampratos bruožais. 

N u k e l t a j 5 psl. 
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Atkelta iš 4 psl. 
Pilietinio požiūrio bruožai reikš

mingi daugumai informantų. Didžia
jai daliai apklaustųjų būti lietuviu 
nereiškia visų pirma turėti „lietu
viškas šaknis",, laikytis lietuviškų 
tradicijų ir papročių ar išpažinti kata
likų tikėjimą. Būti lietuviu reiškia 
būti Lietuvos piliečiu, gyventi Lie
tuvoje, gerbti Lietuvos Konstituciją ir 
įstatymus, mokėti lietuvių kalbą. 

Etnogeneologinis modelis gero
kai būdingesnis vyresnio amžiaus in
formantams (60 metų ir vyresniems). 
Jaunų informantų atsakymuose daug 
dažniau minimi pilietinės dimensijos 
bruožai. 

Pagal tyrimų duomenis, ryš
kiausi skirtumai egzistuoja tarp tu
rinčių pradinį ir žemesnį bei univer
sitetinį išsilavinimą informantų. 
Būtent pirmieji yra labiausiai linkę 
tapatybę apibrėžti pagal etnogene-
ologinį modelį. Universitetinį išsila
vinimą turintieji dažniau negu kito 
išsilavinimo grupės įvardija bruožus, 
būdingus tapatinimuisi per pilieti
nius tautos konstravimo elementus. 

„Emigruoti" dar nereiškia 
„nutautėti'' 

Siekdami išsiaiškinti pagrin
dinius lietuvių tautinės tapatybės 
bruožus, tyrėjai siekė nustatyti ir 
svarbiausius „anti-bruožus" arba 
atskyrimo bruožus. Remiantis tyri
mais, nors dalis informantų nulietu-
vėjimą sieja su kitų kultūrų elementų 
perėmimu, pasireiškiančiu svetimos 
kalbos vartojimu žiniasklaidos prie
monėse (ypač muzikinėse radijo lai
dose), užrašuose, netaisyklinga lietu
vių kalbos vartosena, jos „užteršimu" 
svetimybėmis, apskritai kalbos ne
mokėjimu, netradiciniu švenčių šven
timu ir tradicijų nesilaikymu, tačiau 
svarbiausiu bruožu, žyminčiu nulie-
tuvėjimą, buvo įvardinta nepagarba 

bei abejingumas Lietuvai. Nulietu-
vėjęs yra žmogus, negatyviai kalban
tis apie Lietuvą, nematantis ir ne
vertinantis joje pozityvių dalykų, 
nemylintis Lietuvos, pilietiškai abe
jingas žmogus. • 

Neretai paskutinio meto viešuo
siuose diskursuose Lietuvos gyvento
jų emigracija įvardijama kaip di
džiausia nulietuvėjimo grėsmė. Tyri
mų duomenimis, dauguma informan
tų nesmerkia emigravusių tautiečių. 
Emigracija pateisinama „susiklosčiu
siomis aplinkybėmis", „ekonominė
mis sąlygomis", būtinybe pasirūpinti 
šeima ar net geresnėmis profesinės 
karjeros galimybėmis. 

Dauguma informantų nutautėji
mą sieja ne su emigracija, bet su jos 
neigiamomis pasekmėmis, konkrečiai 
savo kultūrinio specifiškumo atsisa
kymu, asimiliacija. Taigi emigracija 
tampa nutautėjimo priežastimi tik 
ryšyje su laisva valia pasirinkta asi
miliacija (pavyzdžiui, pamirštama 
kalba, nelietuviškai auklėjami vaikai). 

Prigimtinės kultūros tradicijų 
laikymasis, gyvenant kitoje šalyje, 
nepriešinamas akultūracijai arba, 
apklaustųjų žodžiais tariant, kitos 
kultūros perėmimui. Toks perėmi
mas suvokiamas kaip būtinas ir ne
išvengiamas prisitaikymo prie gyve
namos kultūrinės aplinkos veiksnys. 
Daugumos apklaustųjų nuomone, 
savos kultūros išsaugojimo ir prisi
taikymo prie kitos kultūros procesai 
yra suderinami. Tik nedidelė dalis 
informantų nutautėjimą įžvelgia kitų 
kultūrų elementų perėmimo reiški
niuose (nekrikščioniškų religijų išpa
žinimą, nelietuviškos kilmės švenčių 
šventimą, lietuviškų papročių ir 
tradicijų nesilaikymą). 

Tapatybės bruožai nuolat k inta 

Kaip rodo tyrimų duomenys, 
globalizacijos procesai neišvengiamai 
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keičia sąvokų „lietuviška" / „nelietu
viška" turinį. Tačiau, tyrėjų nuo
mone, būtina pripažinti, kad tapaty
bės bruožų kaita yra neišvengiama. 
Pokyčiai nereiškia tautinės tapatybės 
praradimo: vyksta ne lietuviškumo 
„praradimai", o dėsninga kaita. 

Tyrimų duomenimis, pirmiausia 
šią kaitą galima „apčiuopti" pagal 
pasirenkamų bruožų pobūdį — vieto
je pakankamai lengvai identifikuo
jamų skirties ženklų (kilmė, religija, 
gyvenamoji vieta, kalba ir pan.) vis 
dažniau pasirenkami sunkiau ap
čiuopiami jausminės-emocinės bei 
moralinės dimensijos bruožai. Tauti
nės tapatybės raiška individualėja — 
tiesa, labiau tarp jaunosios kartos 
atstovų nei tarp vyresniųjų. Daugu
ma apklaustųjų naudoja daugiau 
ar mažiau standartizuotus ideolo-
ginius-institucinius tapatybės kon
stravimo išteklius, bet individualiai 
juos pasirenka, interpretuoja ir „var
toja". 

Tyrimai parodė, kad tautinės ta
patybės apibrėžime mažėja specifinių 
etninių-kultūrinių išteklių svarba; 
neretai tapatybės žymeniu lieka tik 

du bendri elementai — kalba ir teri
torija (pastaroji kartais nesiejama ir 
su jokiomis simbolinėmis pras
mėmis). Todėl vienas iš svarbiausių 
veiksnių, palaikančių lietuvių tautinę 
tapatybę, turėtų būti jos moralinės 
bei jausminės-emocinės dimensijos 
(patriotizmo, pagarbos jausmo ir 
pan.) konstravimas. 

Šis lietuvių tautinį identitetą 
tyręs projektas buvo pristatytas ketu
riose tarptaut inėse konferencijose 
Latvijoje, Didžiojoje Britanijoje ir 
Lietuvoje, taip pat specialiuose semi
naruose Kopenhagos ir Oslo univer
sitetuose. Pastarąjį organizavo pa
saulinio garso mokslininkas Thomas 
Hylland Eriksenas. Didelio visuo
menės ir žiniasklaidos dėmesio su
laukė vizualinis šio projekto tyrimas 
— prof. Romo Vaštoko dokumentinis 
filmas „Štai ir mes: viešosios lietuvių 
tautinio identiteto manifestacijos", 
rodytas Vilniaus „Skalvijos" kino 
teatre ir Kauno istorinėje preziden
tūroje. 

„Universitas Vytauti Magni" 
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Tame pat kalne, dešinėje, yra buvusios šven
tovės griuvėsiai. Kai kurie mano, kad čia, Vieš
pačiui įžengus į dangų, apaštalams pasirodė du 
vyrai ir pasakė: „Vyrai galilėjiečiai, ko stebitės?" 
(Ap. d., 1) Bet kad jau šv. Lukas aiškiai rašo juos 
kitoje vietoje buvus matytus, nežinau, kuo remian
tis reikėtų juos į šią vietą atkelti. 

Lipdami nuo kalno, atėjome į tą vietą, kur 
Kristus verkė žiūrėdamas į miestą (Luko kn., 

19). Čia gaunami septyneri metai ir septynios ketu-
riasdešimtinės atlaidų. Čia yra maža turkų mečetė 
be stogo. Iš čia labai gerai matyti visas miestas. 
Puikiai atrodo Saliamono šventovė. Tokį vardą ji 
tebeturi, bet vidury kiemo matyti greičiau aštuon
kampė šventykla, man atrodo, didesnė už Romos 
šv. Mariją Rotondą, arba Panteoną. Kiemo aikštė 
pailga, priaugusi laukinių figų ir laukinių alyv
medžių. Sako, kad ta bažnyčia šv. Elenos statydin
ta. Kairėje tos aikštės pusėje, prie sienos, — kita 
bažnyčia, gana graži, ilga, taip pat skarda dengta. 
Pasakoja, kad toje vietoje šv. Mergelė aukojus 
bažnyčioje Kristų. Iš čia matyti ir Auksiniai vartai. 
Pro juos įeidavo į Saliamono šventovę. Pro juos 
Kristus įjojęs į Jeruzalę raitas ant asilo (Mato kn., 
21). Dabar, remiantis mums nežinomu Dievo 
sprendimu, tie vartai užmūryti. Patys turkai mano, 
kad būtų nedora juos atidaryti. Jie tvirtina, kad tie 
vartai kada nors būsią atverti kokiam dideliam, 
labai galingam karaliui. Pro šiuos vartus jis įženg
siąs į Jeruzalę ir valdysiąs visą pasaulį. Paklau
sėme turkus, kodėl jų imperatorius neįžengia pro 
šiuos vartus, kad be didelio vargo užvaldytų visą 
pasaulį. Jie nieko neatsakė. Nebuvo kaip prisispy
rus juos klausinėti, nes, anot Mahometo nuostatos, 
kas nori dėl tikėjimo ar dėl valdovo ginčytis, pa
prastai gauna rykščių už savo žodžius. 

Lipant nuo kalno, kairėje rodo vietą, kurioje 
Kristus apaštalus pamokė kalbėti „Tėve mūsų" 
(Mato kn. 6). Senovėje čia buvo koplytėlė; dabar ji 
visai sugriuvusi. Tik vienas stulpas tebėra sveikas. 
Čia suteikiama septyneri metai ir septynios ketu-
riasdešimtmes atlaidų. 
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Nulipę dar žemiau, vėl aplankėme vietas, kur 
Kristus meldėsi ir kur buvo žydų suimtas. Iš ten 
vėl lipdami aukštyn per pirmojo kankinio šv. Ste
pono akmenimis užmušimo vietą, pro jo vardo, ar
ba Efraimo, vartus įėję į miestą, kairėje pusėje ma
tėme avių tvenkinį (Probaticam piscinam). Jis gre
ta Saliamono šventovės kiemo, gana didelis ir gi
lus. Kiti portikai visai gerai išlikę. Dugne nendry-
nėlis rodo, kad ir dabar toje vietoje drėgna. Čia sep
tyneri metai ir septynios keturiasdešimtinės at
laidų. 

Nuo ten ta pačia gatve grįždami prie šv. Ste
pono vartų, pasiekėme kitą gatvę, kuria 

buvome nuėję į Juozapato slėnį. Ta gatvė nuo pat 
vartų veda į Piloto rūmus. Dešinėje rūmų pusėje 
yra dalis portiko, arba pilioriai, lig šiol tebevadina
mi Piloto vardu. Tas portikas dabar yra išsikišęs į 
gatvę, o senovėje buvęs pačiuose rūmuose, nes tie, 
matyt, buvę labai erdvūs. Senovėje iš to portiko bu
vo matyti vandens telkinys kieme ir miesto gatvė. 
Virš portiko išlikusi sveika siena. Joje du langai, 
tarp jų — marmurinė kolonėlė. Viename lange 
stovėjęs erškėčiais vainikuotas Kristus, kitame — 
Pilotas, kai rodydamas Kristų žydams ištaręs: 
„Štai žmogus" (Ecce Homo). Dabar ši vieta didelė
je, viešoje gatvėje. Kadangi ta gatve šen ir ten 
vaikščioja turkai, ir krikščionys piligrimai negali 
atsiklaupti, tai, praeidami sukalbėję „Tėve mūsų" 
ir „Angelo pasveikinimą", gauna visuotinius 
atlaidus. 

Adrichomas rašo, kad prieš šį vartininko rūmų 
portiką buvusi Antonijaus pilis, ir Pilotas tame 

portike rodęs Jėzų žydams. Tas gana tikėtina atro
do, nes iš ten visai gerai matyti gatvė. Be to, rašo, 
kad ten buvęs užrašas: „Salin, šalin, nukryžiuok 
jį!" Bet dėl senumo iš tolo nieko negalėjau įžiūrėti. 
Manau, jei būtų buvę galima prieiti arčiau, būčiau 
įžiūrėjęs tokį įrašą. 

Prie Piloto rūmų, vaikščiojant gausybei turkų, 
kaip būna vidury miesto, saulei kepinant, 

ėjome, kaip piligrimai paprastai eina, viduriu gat
vės, turkams palikdami laisvai vaikščioti palei na
mus, pavėsiuose. Tenai trijų ar keturių uolekčių 
pločio šaligatviai pakelti kiek aukščiau, tad saulės 
spinduliai einantiems nebe taip žalingi. 

Mano palydovas Mykolas Konarskis, būdamas 
storesnis, ėjo kiek atsilikęs. Slėpdamasis nuo 
karščio, ėjo arčiau namų tuo aukštesniu šaligatviu. 
Priešais ateinant trims turkams, jis nepasitraukė į 
gatvės vidurį ir truputį užkliudė vienam šoną. Tas 
tuojau tvojo kumščiu jam į sprandą ir ėmė graibytis 
akmenų. Puolė ir kiti turkai, ypač berniukai. Būtų 
ištikusi didelė nelaimė, jeigu mūsų sargybiniai, — 
buvo du raiti ir du pėsti, — nebūtų apraminę tur
kų. Be abejo, jie būtų mus užmušę, nes jau iš kitų 
gatvių subėgo didelis jų būrys. 

Broliai vienuoliai mums pasakojo, kad prieš 
keletą metų buvo taip atsitikę. Beveik dėl tokios 
pat priežasties, kad nenorėjo turkams pasitraukti 
iš kelio, tada keli piligrimai tuojau buvo nužudyti. 

Nuo Piloto rūmų, — apie jų architektūrą bus 
vėliau pasakyta, — prasideda Kryžiaus Kelias (Via 
Dolorosa). Juo Kryžiaus prislėgtas Kristus buvo 
vedamas į mirties vietą. 

Išėjus pro vartus, dešinėje pasirodo nedidelė 
kalva. Joje stovėdama, Mergelė Marija nerimavo 
laukdama pamatyti, kas ištiko jos mylimąjį sūnų. 
Pamačiusi jį erškėčiais vainikuotą, baisiai sukru
vintą, pasikeitusiu, pamėlynavusiu veidu, didžiulį 
kryžiaus rąstą ant pečių nešantį, kaip didžiausią 
nusikaltėlį tempiamą nužudyti, kaip negyva kri
tusi žemėn. 

Bus daugiau. 
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V. Adamkus: tikiuosi, antrą kartą 
to nereikės išgyventi 

Vladimiras Žirinovskis aiškina savo poziciją žiniasklaidai. 

V. Žirinovskis smerkia Estijos 
diplomatų persekiojimą 

Maskva, gegužės 3 d. („Inter-
fax"/BNS) — Rusijos Valstybės Dū
mos pirmininko pavaduotojas Vladi
miras Žirinovskis mano, kad jaunimo 
organizacijų, apsupusių Estijos am
basadą Maskvoje, veiksmai yra vie
šųjų ryšių akcija, kuri tik pakerta ša
lies autoritetą. 

Kraštutinės nacionalistinės Ru
sijos liberalų demokratų partijos 
(RLDP) vadovo nuomone, diplomatų 
neliečiamybė išlieka net vykstant ka
rui, nes „įstatymas aukščiau už mo
ralę". 

„Negalima blokuoti ambasados 
nė vienos šalių, net jeigu su šia šalimi 
būtų pradėtas karas", — pažymėjo V 
Žirinovskis. 

Jis pridūrė, jog Jeigu net Estija 
okupuotų Rusijos Pskovo sritį, vis 
viena mes neturėtume teisės imtis 
kokių nors veiksmų prieš diplomatus 
iš Estijos ambasados pastato". 

RLDP vadovo nuomone, visiškai 
teisūs tie, kurie, remdamiesi Vienos 
konvencija, numatančia ambasados 
teritorijos neliečiamybę, sako, kad 
neleistini kai kurių jaunimo organi
zacijų, dieną ir naktį piketuojančių 
prie Estijos ambasados, veiksmai. 

V. Žirinovskio nuomone, šiuo 
ažiotažu, kuris buvo sukeltas dėl pa
minklo Bronziniam kariui nugriovi
mo Taline, siekiama pirmiausia at
kreipti dėmesį į naują politinę jėgą — 
kai kurias jaunimo organizacijas. 

Tikslas, jo nuomone, — parodyti, 
kokie jie „karšti patriotai, atsirado, 

girdi, naujų Aleksandrų Morozovų, 
Olegų Koševojų, Zojų Kosmodem-
janskajų". Tačiau iš tikrųjų išėjo at
virkščiai — pakertamas šalies auto
ritetas, — pareiškė RLDP vadovas. 

V Žirinovskis įsitikinęs, kad Es
tija turėjo teisę priimti sprendimą 
perkelti į kitą vietą paminklą Kariui-
išvaduotojui, nes kiekviena šalis pati 
pasirenka, kokie paminklai ir kurioje 
vietoje turi ar neturi stovėti. 

„Moraliniu požiūriu, mums tai 
nemalonu, bet įstatymas aukščiau už 
moralę", — pažymėjo RLDP vadovas. 

Jis pasiūlė žvelgti į situaciją pla
čiau — „turima omenyje ne panai
kinti paminklą mūsų kareiviams, ši 
šalis pašalina sovietų režimo, kuris 
buvo jai priešiškas, simbolius". 

RLDP vadovas mano, kad Talino 
pavyzdžiu netrukus paseks ir lenkai, 
ką jie jau pareiškia, ir latviai, ir lietu
viai, ir apskritai visa Rytų Europa. 
Ukraina ir Gruzija taip pat eis tokiu 
pačiu keliu. 

„Dar kartą noriu pasakyti: tai 
nėra paminklų žuvusiems kareiviams 
išniekinimas", — mano V Žirinovs
kis. 

Jis paragino ramiai žiūrėti į to
kius gretimų valstybių sprendimus, 
nes jos veikia pagal savo įstatymus ir 
savo moralę, , juridiniu požiūriu, mes 
negalėsime to sustabdyti". 

Diplomatų ir politikų klaida pa
vadino V Žirinovskis dabartinius Ru
sijos valdžios veiksmus. 

* Dalyvauti prestižinėse 
„Porsche Mobili Supercup" tau
rės autolenktynėse šiame sezone 
pakviestas pirmasis Lietuvos auto
mobilių sporto atstovas — žiedinių 
lenktynių meistras Nemunas Dagilis. 
N. Dagiliui, kuris atstovaus Vokie
tijos „SPS performance" komandai, 
įsijungti į kovą teks nuo trečiojo 
„Porsche Supercup" etapo, kurio 
varžybos gegužės 13 dieną vyks Bar
selonoje (Ispanija). 

* Ispanijoje vykstančio ITF 
serijos (38-e Trofeu Carles Ylla) 
teniso turnyro vienetų varžybų 
šešioliktfinalyje perspektyviau
sias Lietuvos tenisininkas Ričardas 
Berankis 6:7 (3:7), 2:6 pralaimėjo 
favoritui prancūzui Augustinui Gen-
see bei pasitraukė iš tolesnės kovos. 
ATP klasifikacijoje lietuvis užima 
803-čiąją vietą, o į aštuntfinalį iško
pęs jo varžovas — 372-as. 

* Penktąsias NBA čempiona-
to Vakaru konferencijos ketvirt

finalio rungtynes Lino Kleizos 
Denverio „Nuggets" komanda trečia
dienį svečiuose 78:93 (21:25, 27:19, 
11:19, 19:30) pralaimėjo San Antoni
jaus „Spurs" krepšininkams, kurie 
laimėjo seriją iki keturių pergalių 
(4:1) bei iškopė į konferencijos pusfi
nalį. Trečiadienio rungtynėse lietuvis 
į arenos šeimininkų krepšį įmetė 2 
taškus bei surinko dvi pražangas. Per 
8 su puse žaidimo minutės L. Kleiza 
pataikė 1 dvitaškį iš 2. 

* Po šešerių metu pertraukos 
atgaivintose Lietuvos krepšinio 
federacijos (LKF) moterų mažo
sios taurės varžybose pagrindinį 
prizą iškovojo Kauno krepšinio mo
kyklos (KM) auklėtinės, trečiadienį 
atsakomosiose finalo rungtynėse na
muose 78:60 (23:16, 21:11, 19:15, 
15:18) įveikusios Vilniaus „VU-Arvi" 
krepšininkes. Pirmąsias finalo rung
tynes sostinėje kaunietės laimėjo 
73:64. 28 taškus nugalėtojoms pelnė 
Gintarė Petronytė. 

Atkelta iš 1 psl. 
atkreipti dėmesį ir bandyti ieškoti 
sutarimo. Visuomenė, žmonės ir val
džios institucijos negali eiti skirtin
gais keliais. 

Vyriausybės kaita būtų 
kenksminga 

- Metinėje kalboje sakėte, 
kad pagrindinis mažumos Vy
riausybės darbas yra pastangos 
išlikti, nepradėta jokios reikš
mingesnės reformos. Kokią ma
tytumėte išeit}: bandyti plėsti 
koaliciją, dėti daugiau pastangų 
tariantis dėl sprendimų, o gal 
vis dėlto atėjo laikas pirmalai
kiams rinkimams? 

- Pirmiausia nemanau, kad pir
malaikiai rinkimai išspręstų bet ko
kią krizę. Reikalingas institucijų su
tarimas, užsibrėžti bendrus tikslus 
ir jų siekti, pasitikėti vieniems kitais 
ir turėti labai aiškų tikslą. Vyriau
sybei šiuo metu iškelta labai daug 
uždavinių, kuriuos reikia spręsti. 
Todėl kyla politinių partijų atsako
mybės klausimas. Ar jaučiame atsa-

Pasisakau už tolesnį mažu
mos Vyriausybės darbą. Bet 
koks pasikeitimas šiuo metu 
tikrai sukeltų dar daugiau 
nesutarimų ir net padarytų 
neigiamos įtakos ekonomi
niam gyvenimui. 

» 
komybę už prisiimtas pareigas, ar 
jaučiame atsakomybę prieš Lietuvos 
žmones? Manau, kad išsilaikymas 
valdžioje nėra tikslas savaime. 

Mažumos Vyriausybė yra pirmas 
toks mūsų politinės sistemos išban
dymas. Iki šiol tokios Vyriausybės 
nesame turėję, tad drauge tai ir mū
sų demokratijos supratimo, politinių 
partijų brandumo išbandymas. 

- Ar partijos išlaikė tą išban
dymą? Ar tikrai Lietuvoje mažu
mos Vyriausybė gali efektyviai 
veikti? 

- Manau, kad gali veikti. Jeigu 
tik bus supratimas ir noras tokią Vy
riausybę išlaikyti. Aišku kaip dieną 
partijos parodys savo pilietiškumą ir 
brandumą. 

Vyriausybė artėja prie vienerių 
metų darbo sukakties. Nepamirški
me, kad ne vienas užsimotas darbas 
yra padarytas. Daug skeptikų pra
našavo ankstyvesnį šio Ministrų ka
bineto subyrėjimą. 

Pasisakau už tolesnį mažumos 
Vyriausybės darbą. Bet koks pasi
keitimas šiuo metu tikrai sukeltų 
dar daugiau ir nesutarimų, ir net pa
darytų neigiamos įtakos ekonomi
niam gyvenimui. 

Dėl VSD vyksta interesų 
kova 

- Jūsų akimis, dėl ko kilo va
dinamasis Valstybės saugumo 
departamento skandalas? 

- Kad ir kaip sunku būtų, reikia 
pripažinti, kad čia lėmė daugiau poli
tiniai interesai, nei kas nors kitas. 
Nėra abejonės, kad klaidų buvo pa
daryta iš abejų pusių. Tiek tų, kurie 
kėlė klausimus dėl VSD darbo, tiek 
pačiame Valstybės saugumo departa
mente, ypač vadovybės elgesyje. Visa 
tai buvo politizuota ir privedė prie la
bai kenksmingų visai valstybei pada

rinių. 
Mes, galima sakyti, griauname 

labai svarbią valstybės instituciją. Ji 
netenka bet kokio užnugario. 

Be to, didžiausią dėmesį sutelkė
me ties asmenybėmis. Tačiau juk vie
no asmens pakeitimas nepakeis ben
dros situacijos, kuris susidarė VSD. 
Noriu pabrėžti - aišku, kad vadovas 
yra atsakingas už institucijos darbą. 
Akivaizdu, kad dabartinėje situacijo
je VSD vadovas toliau eiti pareigų ne
gali, nes neturi pasitikėjimo Seime. 
Tolesnis jo darbas yra suparalyžiuo
tas. 

Deja, sprendžiame ne vieno as
mens klausimą, o visos struktūros. 
Buvau sukvietęs Seimo frakcijų se
niūnus, atvirai įvertinome padėtį, ir 
reikia tikėtis, kad Seimas ir aš, su
prasdami padėties rimtumą, arti
miausiu metu tą problemą išspręsi
me. Ne asmenybių, bet valstybės in
teresų pagrindu. 

- Sakėte, kad VSD skandalas 
kilo dėl politinių interesų. Ar tai 
reiškia, kad vyksta kova, kuri 
partija, interesų grupės „val-
dys", turės savo įtakos zonoje 
Saugumo departamentą? 

- Visi, kurie stebėjo šį ilgą proce
są, negali nuneigti, kad interesų kova 
dėl šios institucijos buvo, yra ir, nė 
kiek nenustebčiau, jeigu ji bus ir atei
tyje. Kiekviena grupė nori turėti įta
kos politiniame gyvenime, neišskirti
nas ir šis atvejis. 

Įvairios grupės viešai yra pasiū
liusios kandidatus į VSD direkto
riaus postą ar nurodžiusios, kokiam 
kandidatui pritartų, kokiam ne. 
Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad šis 
klausimas negali būti sprendžiamas 
tik vadovaujantis grupiniais intere
sais, bet reikia žiūrėti, kas naudinga 
valstybei. 

Mano pareiga - suderinti skirtin
gas pozicijas ir sudaryti sąlygas, kad 
ta institucija profesionaliai galėtų 
atlikti jai priskirtas pareigas. 

NSGK išvados remiasi 
prielaidomis 

- Ar skaitėte Seimo Naciona
linio saugumo ir gynybos ko
miteto parlamentinio tyrimo iš
vadą? Kaip ją vertinate? 

- Skaičiau. Nesileisiu j išvadų ty
rinėjimą, mane stebino tik vienas da
lykas - kad tie, kurie jas rašė ir skai
tė, vertino, išvadas padarė, mano su
pratimu, tesiremdami prielaidomis. 

- Lietuvoje šis tyrimas verti
namas dvejopai. Vieni tvirtina, 
kad šis tyrimas atskleidė ydin
gus, valstybei kenkiančius parei
gūnų ir |monės „Dujotekana" va
dovu ryšius. Kiti teigia, kad vis
kas remiasi kelių VSD pareigūnų 
liudijimais, kurie nepagrįsti jo
kiais dokumentais ir įrodymais. 
Kuo tikėti visuomenei? Kuo ti
kite Jūs? 

- Nežinau, kuo visuomenė turi 
tikėti, pasakysiu, kuo aš tikiu. Įstaty
mais, kurie aiškiai nustato teisėtumo 
ribas, ir vertintojo sąžine. 

Visuomenė 1,500 lapų (tiek už
ima visa Seimo komiteto tyrimo me
džiaga - Alfa.lt) neskaitys, ten gali
ma pražūti beskaitant. Bet tie, kurie 
darė, kuriems buvo patikėta atsako
mybė, kurie kiekvieną žodį rašė, 
svarstė, ginčijosi, jiems reikia savęs 
paklausti, ar jie tikrai pritaikė tuos 
kriterijus - įstatymų, Konstitucijos 
ir, svarbiausia, savo sąžinės. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žimų agentūrų pranešimais) 

Japonijos premjeras ragina 
persvarstyti konstituciją 

Shinzo Abe. 

Tokijas, gegužės 3 d. („Reu-
ters"/BNS) — Japonijos premjeras 
Shinzo Abe ketvirtadieni, per 60-
asias šalies pacifistinės konstitucijos 
įsigaliojimo metines, paragino ją 
svarstyti iš naujo. 

Šalyje intensyvėja diskusijos dėl 
to, ar reikia keisti pagrindinį įstaty
mą. 

Konstitucijos dienos proga pa
skelbtame pareiškime Sh. Abe sako, 
kad JAV okupacinių pajėgų 1947 me
tais įvesta konstitucija dabartinėmis 
geopolitinėmis sąlygomis yra pase
nusi, ir ragina Japonijos visuomenę 
diskutuoti dėl jos ateities. 

„Diplomatinės ir nacionalinio 
saugumo gairės su konstitucija prie
šakyje negali spėti su dideliais pasi
keitimais ir ją reikia persvarstyti", — 
sakoma Sh. Abe pareiškime, kuris 
yra pirmasis per 10 metų premjero 
pareiškimas Konstitucijos dienos pro
ga. 

„Debatų dėl konstitucijos inten
syvinimas, grįžimas prie jos šaknų 
pokario režimo metais nuves prie nu
sistatymo atverti naują pasaulį", — 
sakė premjeras. 

52 metų Sh. Abe, kuris yra pir-

AP nuotr. 

masis Japonijos premjeras, gimęs jau 
po Antrojo pasaulinio karo, žadėjo at
sikratyti JAV primesto „pokario reži
mo" ir iš esmės persvarstyti konstitu
ciją drauge su švietimo reforma, ku
rios tikslas yra sugrąžinti į mokyklas 
pasididžiavimą ir discipliną. 

Jis taip pat pabrėžė, jog reikia iš
aiškinti šalies ginkluotųjų pajėgų sta
tusą, kuris yra neaiškus dėl 9-ojo 
konstitucijos straipsnio karo atsi
sakymo klausimu, kad jos galėtų pla
nuoti svarbesnį vaidmenį užtikrinant 
saugumą pasaulyje. 

Japonija tuo konstitucijos straip
sniu atsisakė teisės kariauti karą ar 
išlaikyti kariuomenę, bet jis buvo in
terpretuotas taip, kad šaliai galima 
turėti pajėgas savigynai. 

Pastaraisiais metais apribojimai 
buvo peržengti duodant leidimą daly
vauti karinėse misijose užsienyje, 
įskaitant karių dislokavimą Irake, 
kur jie dalyvauja ne kovos veiksmuo
se. 

Sh. Abe yra sakęs, kad jo pažiū
ros atsispindi 2005 metais jo valdan
čiosios Liberalų demokratų partijos 
paskelbtame naujos konstitucijos 
projekte. 

Britanijos karalienė atvyko į JAV 
Atkelta iš 1 psl. 

Elizabeth II savo šešių dienų vi
zitą pradėjo Virdžinijos sostinėje Rič-
monde, kur pasakė kalbą valstijos 
parlamentui — seniausiai Naujojo 
Pasaulio įstatymų leidžiamajai insti
tucijai. 

Vizitas, kurio metu Baltuosiuose 
rūmuose taip pat įvyks oficiali va
karienė su JAV prezidentu George'u 
W. Bushu, yra skirtas bendrai šių ša
lių istorijai, taip pat ateities bendra
darbiavimui mokslo, švietimo ir ino
vacijų srityse. 

Ši Elizabeth II kelionė įvyko vos 
po kelių savaičių nuo žudynių Vir
džinijos technikos universitete, per 
kurias buvo nušauti 32 studentai ir 
mokytojai ir kurios tapo kruviniausiu 
šaudymo incidentu JAV švietimo 
įstaigose. 

Karalienė, lankydamasi šioje ry-

EUROPA 

PARYŽIUS 
Rinkėjai mano, kad konservato

rių kandidatas į Prancūzijos prezi
dentus Nicolas Sarkozy per debatus 
televizijoje buvo labiau įtikimas negu 
jo varžovė, socialiste Segolene Royal, 
parodė ketvirtadienį paskelbti 
„Opinionway" apklausos rezultatai. 
Anot tyrimo, už N. Sarkozy pasisakė 
53 proc, o už S. Royal — 31 proc. ap
klaustųjų. Skaičius rinkėjų, norinčių, 
kad gegužės 6 dieną įvyksiantį an
trąjį prezidento rinkimų turą lai
mėtų buvęs vidaus reikalų ministras 
N. Sarkozy, po debatų išaugo iki 52 
proc, nors prieš juos siekė 48 proc. 

LONDONAS 
Pasitraukiančio Didžiosios Brita

nijos premjero Tony Blairo Leiboris
tų partijai gresia pralaimėjimas vie
tos ir regioniniuose rinkimuose, ku-
rie ketvirtadienį vyko Anglijoje, Ško
tijoje ir Velse, rodo apklausos. Ypa
tingo dėmesio sulauks rinkimai Ško
tijoje, kur Škotijos nacionalinės par-

! tijos (SNP) pažadai pergalės atveju 
surengti referendumą dėl nepriklau
somybės pakurstė įspėjimus apie ga
limą Jungtinės Karalystės subyrė
jimą. Analitikai sako, kad leiboristai 
po rinkimų gali netekti 600-700 vie
tų, kurios atiteks jų pagrindiniams 
varžovams konservatoriams, o SNP 
gali laimėti daugumą vietų Škotijos 
parlamente. 

BELFASTAS 
Alsterio savanorių pajėgos (Uls-

ter Volunteer Force — UVF), laiko
mos daugiausiai gyvybių atėmusią 
Siaurės Airijos protestantų sukarinta 
grupuote, ketvirtadienį paskelbė, 
kad nutraukia ginkluotą kovą ir 
imasi „nekarinio" vaidmens. „Nuo 
ketvirtadienio, 2007 metų gegužės 3-
iosios, vidurnakčio Alsterio sa
vanorių pajėgos ir Raudonosios ran
kos komandosai (Red Hand Com-
mando — RHC) prisiima nekarinį, ci
vilinį vaidmenį", — rašoma UVF pa
reiškime. Grupuotė taip pat nurodė, 
kad nutraukė naujokų verbavimą ir 

| sustabdė karinius apmokymus bei iš

formavo savo karinius junginius. 

TALINAS 
Estijos ekonomikos „nusilei

dimas" veikiausiai bus minkštas, ta
čiau kiek staigesnis ir sunkesnis nei 
tikėtasi iki šiol, prognozuoja didžiau
siai finansų grupei Baltijos šalyse 
„Hansabank" priklausanti finansų 
maklerio įmonė .„Hansabank Mar
ke ts". Anot „Hansabank Markets" 
ekspertų, sunkesnį Estijos ūkio „nu
sileidimą" lems atlyginimų bei pensi
jų augimas praėjusių metų pabaigoje, 
taip pat ilgas vyriausybių kaitos pro
cesas, paskatinęs vartojimo augimą. 
Tikėtina infliacija šiais metais — 4,9 
proc, ateinančiais — 5,2 proc, 2009-
aisiais — 4 procentai. 

BERLYNAS 
Europos Sąjungoje (ES) pirmi

ninkaujančios Vokietijos federalinė 
kanclerė Angelą Merkei, trečiadienį 
kalbėdamasi telefonu su ministru 
pirmininku Andru Ansipu, pareiškė 
paramą Estijai jos dabartiniuose san
tykiuose su Rusija. Tai pranešė vy
riausybės spaudos tarnyba, kurios 
duomenimis A. Ansipas pateikė A. 
Merkei pastarųjų įvykių Estijoje ir 
Maskvoje apžvalgą, taip pat papa
sakojo apie Rusijos Valstybės Dūmos 
deputatų vizitą f Taliną. 

AZIJA 

HONKONGAS 
Honkonge po visame pasaulyje 

paskelbtų paieškų buvo sučiuptas 
vienas labiausiai Amerikoje ieškomų 
sekso nusikaltėlių, kaltinamas tuo, 
kad išžagino savo dukrą ir internete 
paskelbė šio nusikaltimo vaizdo įra
šą. 45 metų buvęs policininkas ir kul-
tūristas Kennethas Freemanas buvo 
sulaikytas pietinės Kinijos teritorijos 
tarptautiniame oro uoste. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGDADAS 
JAV pajėgos Irake nukovė aukšto 

rango „ai Qaeda" veikėją, kuris buvo 
kaltinamas dėl JAV žurnalistės Jill 
Carroll ir kitų užsieniečių pagrobi
mo, ketvirtadienį pranešė Amerikos 
kariškiai. Muharibas Abdul Latifas 
ai Jubouri, „ai Qaeda" Irake „aukš
tas informacijos ministras", nukau
tas antradienį į šiaurę nuo Bagdado. 

tinėje valstijoje, pagerbs aukų atmin
imą. Tikslios detalės dar derinamos, 
bet monarchės vizito į universitetą 
galimybė buvo atmesta. 

Elizabeth II, aistringa žirgų 
lenktynių gerbėja, gegužės 5 dieną po 
vizito Virdžinijoje taip pat įgyvendins 
seną troškimą pažiūrėti Kentukio 
(Kentucky) žirgų lenktynes. 

Ketvirtadienį Ričmonde Eliza
beth II surengtas karališkas sutiki
mas šio miesto neoklasikinėje Kapito
lijaus aikštėje, kur buvo grojama Vir
džinijos muzika nuo bliuzo iki džiazo 
ir nuo kantri muzikos iki bažnytinių 
juodaodžių giesmių. 

„Nors ir yra užsienietė, karalienė 
Virdžinijoje, kur gyvena gana daug 
anglofilų, yra mylima", — sakė 65 
metų buvęs teisininkas Forrestas 
Morganas. 
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įvairios sporto žinios FUTBOLAS 

RETA, BET GRAŽI 
„OLIMPINĖ PANORAMA" — 

ŽURNALAS, KURIS 
DŽIUGINA SPORTO MĖGĖJUS 

„Olimpinė panorama" - tai gan 
retokai pasirodantis leidinys - tik 
keturi numeriai per metus, tačiau jis 
yra labai laukiamas sporto mėgėjų 
svečias. Šiomis dienomis mus pa
siekęs pirmasis 2007 m. numeris savo 
64-iuose puslapiuose pateikia daug 
įdomios medžiagos, kurios nerasi 
kituose leidiniuose. 

v 

Žurnalo viršelis šįsyk papuoštas 
vieno garsiausių pasaulyje disko me
tiko Virgilijaus Aleknos nuotrauka. 
Čia šį sportininką matome su ketu
riais „Sauliais" - geriausio Lietuvos 
metų sportininko simboliu. 

Pirmame puslapyje, kaip papras
tai, randame LTOK prezidento Ar
tūro Poviliūno ir žurnalo vyr. redak
toriaus Broniaus Čekanausko pasisa
kymus apie Lietuvos sportinės veik
los aktualijas. 

Drąsios LTOK prez. 
A. Poviliūno mintys 

„Niekada viešai nekritikavau 
savo kolegų - sporto šakų vadovų, -
rašo A. Poviliūnas. - Tačiau federaci
jų sąjungos suvažiavimas, vykęs va
sario mėnesį, tiesiog verčia tai daryti. 
Daug kalbėtojų, daug emocijų, tačiau 
viskas apie pinigus... Suprantu, tai 
labai aktualus klausimas. Apie skur
dų šalies sporto biudžetą ne tik 
kalbame, bet ir kartu su Sporto de
partamento vadovais stengiamės 
pataisyti padėtį, įrodinėdami šalies 
valdžiai, kad pinigų sportui reikia 
daugiau". LTOK vadovas pabrėžia, 
kad apie Lietuvos sporto situaciją 
suvažiavime taip nieko ir neišgirdo. 

Apie pinigus rašo ir B. Čekanaus
kas. Jis teigia, kad kasmet po biudže
to lėšų dalybų prasideda nepatenkin
tųjų vertinimai, net pasigirsta balsų 
apie galimą sporto šakos mirtį. „O gal 
ir būtų neblogai, jeigu kelios iš tų 
beveik 120-ies mūsų krašte gyvuo
jančių sporto šakų nutrauktų savo 
veiklą," - rašo redaktorius. Vėliau jis 
irgi prideda pora sakinių apie pini
gus: „Ko gero, Kauno žalgiriečiai ir 
be geriausių Suomijos, Naujosios 
Zelandijos krepšinio žvaigždžių, o 
vien su namuose žaidžiančiais lietu
viais būtų sugebėję užimti paskutinę 
vietą Eurolygoje. O gal ir ne? Bet 
kiek pinigų klubas būtų sutaupęs". 

Salia ilgesnių straipsnių įvairio
mis temomis žurnale randame LTOK 

kroniką. Čia, be kitų dalykų, rašoma, 
kokio dydžio stipendijomis apdovano
jami Lietuvos rinktinės kandidatai, 
besirengiantys olimpinėms žaidy
nėms Pekine. Daugiausia pinigų (po 3 
tūkst. Lt mėnesiui) gauna 10 spor
tininkų: V Alekna, A. Skujytė, Ž. Bal
čiūnaitė (lengvoji atletika), A. Zad-
neprovskis, E. Krungolcas (šiuolai
kinė penkiakovė), A. Duonėla, 
E. Balčiūnas (irklavimas), S. Krupec-
kaitė (dviračių sportas), R. Vyšniaus
kas (sunkioji atletika) ir V Janušaitis 
(plaukimas). 

Taip pat dar 10 sportininkų 
gauna po 2 tūkst. Lt, 5 - po 1500 Lt 
ir 4 - po 1000 Lt. Šias stipendijas 
skiria LTOK vykdomasis komitetas. 
Geriausieji sportininkai taip pat 
gauna ir valstybės stipendiją. 

Rašoma ir apie čikagieti 
A. Grinių 

LTOK kronikoje yra žinia pava
dinimu „Mirė Lietuvos sportininkų 
bičiulis". Pranešama, kad Čikagoje 
po sunkios ligos mirė Anicetas 
Grinius (1925.12.25 - 2006.12.23), 
kuris dar 2006 m. spalio mėnesį vie
šėjo Lietuvoje, lankėsi olimpiniame 
komitete ir buvo apdovanotas LTOK 
plakėte. Zinutėje sakoma, kad A. Gri
nius buvo ištikimas lietuvybės sklei
dėjas ir propaguotojas JAV didelis 
sporto, ypač teniso mėgėjas. Pažymi
ma apie jo finansinę paramą Lietuvos 
teniso sąjungai ir atsikūrusiam Lie
tuvos tautiniam olimpiniam komite
tui. Įdėta ir A. Griniaus nuotrauka. 

Skyriuje „Istorijos puslapiai" išs
pausdintas gausiai iliustruotas Vy
tauto Gudelio straipsnis „Pergalė, 
kuri stebina iki šiol". Jame skaityto-

' jams pasakojama apie tai, kaip prieš 
70 metų (1937 m. gegužės 7 d.) Lie
tuvos vyrų krepšinio rinktinė Rygoje 
pirmą kartą tapo Europos čempione. 
„Tai buvo lyg perkūnas iš giedro dan
gaus. Iki tol sporte nepasiekusi jokių 
ryškesnių pergalių, Lietuva iš karto 
Įsiveržė į Senojo žemyno krepšinio 
elitą. Si pergalė, o po dvejų metų ir 
jos pakartojimas Kaune, padarė krep
šinį antrąja religija Lietuvoje", - ra
šoma tame straipsnyje. Kaip žinome, 
tai buvo pasiekta JAV gyvenančių lie
tuvių krepšininkų dėka. 

„Olimpinė panorama" ne tik 
turiniu, bet ir savo išvaizda daro gerą 
įspūdį. Kviečiame ir mūsų sporto 
mėgėjus juo susidomėti. 

Žurnalo adresas: Olimpiečių g. 
15, 09200 Vilnius, Lietuva. Šiuo 
adresu galima kreiptis ir prenume
ratos reikalais. 

Edvardas Šulaitis 

Į ČIKAGĄ SUGRĮŽO TRENERIS 
G. JARMALAVIČIUS 

Atkelta iš 2 psl. 
Jo šeimininkai buvo pažadėję 

aikštę sutvarkyti, bet tai ir liko tik 
pažadais. Nors statytojams klubas 
buvo paaukojęs gana didelę auką, 
dabar jis vėl turi rinkti pinigus naujai 
futbolo aikštei įrengti. Darbai turėtų 
prasidėti tik šį pavasarį (naudotis ja 
bus galima tik ateinančiais metais). 
Taip buvo prarasta pora metų, kurie 
klubui buvo labai nuostolingi. 

G. Jarmalavičius per beveik dve
jus metus Lietuvoje tobulinosi futbo
lo srityje. Jis pusę metų lankė tre
nerių kursus ir mokėsi. Išlaikė egza
minus, gavo profesionalaus trenerio 
pažymėjimą. 

Salia to jis dirbo vaikų komandų 
treneriu. Perskaitė daug trenerio 
darbui skirtos literatūros anglų kal
ba, kurią iš Čikagos jam atsiuntė jo 
draugas, kurį laiką treniravęs „Li-
tuanicos" futbolininkus, Algiman
tas Šalkauskas. 

Čikagoje ir bendrai Amerikoje 

profesionalių futbolo trenerių beveik 
nereikia, nes čia yra mažai komandų, 
kurios pajėgia samdyti mokslus bai
gusius trenerius. Tuo tarpu Jarmala
vičius dirba.su sportu nieko bendro 
neturintį darbą, kaip bus ateityje — 
jis nedrįsta pagalvoti. Čikaga jam 
prie širdies, nes čia gyvena jam artimi 
šeimos nariai. Beje, sūnus yra įsikū
ręs Londone ir jį, važiuodamas į JAV 
aplankė. Jis yra vienas iš tų lietuvių, 
kurie yra „pakibę" tarp Lietuvos ir 
Amerikos. 

G. Jarmalavičius neatmetė gali
mybės vėl treniruoti „Lituanicos" 
vyrų komandą, žinoma, nesitikint 
jokio atlyginimo, nes šis klubas nėra 
finansiškai pajėgus mokėti jam algą. 
Tačiau jo dėmesys futbolui ir lietu
viams yra toks didelis, kad jis galėtų 
paaukoti šiems reikalams savo lais
valaikį. 

Edvardas Šulaitis 

1938 m. Lietuvos tautinė olimpiada 
Į redakciją kreipėsi visuomenės 

veikėjas, Lietuvos akademinio irkla
vimo veteranas Romualdas Lankas, 
prašydamas padėti sužinoti, kur šiuo 
metu gyvena prieškario pirmojoje 
Lietuvos tautinėje olimpiadoje, įvy
kusioje 1938 m. vasarą Kaune, daly
vavę irklininkės ir irklininkai. R. 
Lankas rašo: „Labai prašau padėti 
surasti prieškario pirmosios Lietuvos 
Tautinės olimpiados akademinio irk
lavimo čempionus. Gal įmanoma ras
ti pagal pokario telefonų abonentų 
knygas ar archyvuose?" 

R. Lankas ieško informacijos apie 
šiuos žmones: 

„Santaros" sporto organizacijos 
(SSO) moterų irklininkių, 1938 m. 
Tautinėje olimpiadoje Kaune, lai
mėjusių aukso medalį: Bertos Kavo-

lytės, V Krepsaitės, M. Kazlaus
kaitės. 

SSO akademinės valties lengvos 
ir sunkiosios keturvietės su vairi
ninku komandos vyrų (treneris M. 
Tendys): Gr in ingas , Pe t r a i t i s , 
Berte, Mikšys, vair. Ruzgys. Ji 
laimėjo tris kartus Lietuvos pirme
nybes, o Tautinėje olimpiadoje iško
vojo aukso medalį. 

Ką nors žinančius apie šiuos 
sportininkus prašome kreiptis į 
„Draugo" redakciją adresu: 

„Draugas", 
4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 
arba ei. paštu: 
redakcija@draugas.org 
arba rašykite tiesiai R. Lapinui: 
lankas.trakai@gmail.com. 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS m 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. 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 

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

Call 262-657-8467 

Experienced Malė & Female 
Live-in CNA or Home Health Aide 
needed. Mušt have valid proof to 

work in the United States. 
Mušt speak English & Drive. 

312-648-1565 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

| S 5 f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
JRjBi (773) 847-7747 
LENOER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

http://dirba.su
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:lankas.trakai@gmail.com
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KREPŠINIO PASAULYJE 

„Caval iers" 
iškopė į pusfinalį 

Ketvirtosiose Šiaurės Amerikos 
Nacionalinės krepšinio asociacijos 
(NBA) Rytų konferencijos ketvirtfi
nalio rungtynėse Žydrūno Ilgausko 
Cleveland „Cavaliers" klubas pirma
dienį išvykoje 97:90 (22:23, 22:24, 
22:20, 31:23) nugalėjo VVashington 
„Wizards" ekipą su Dariumi Son
gaila bei iškopė į konferencijos pusfi
nalį. 

Pirmą kartą per visą NBA lygos 
istoriją „Cavaliers" klubui atkrin
tamųjų varžybų etapą pavyko įveikti 
sužaidus minimalų rungtynių skai
čių. 

Pirmąsias trejas ketvirtfinalio 
iki keturių pergalių rungtynes Cle
veland komanda laimėjo 97:82 ir 
109:102 (savo aikštėje) bei 98:92 
(svečiuose). 

Pirmadienio varžybose Z. II-
gauskas pasižymėjo dvigubu dubliu 
— pelnė 20 taškų ir po krepšiais at
kovojo 19 kamuolių. Be to, jis atliko 
rezultatyvų perdavimą, blokavo du 
varžovų metimus, dukart suklydo bei 
surinko 3 pražangas. Per daugiau nei 
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40 žaidimo minučių (40:14) Ž. II-
gauskas pataikė 9 dvitaškius iš 16 bei 
įmetė abu baudų metimus. 

D. Songaila į svečių krepšį įmetė 
16 taškų (12 — per ketvirtąjį kėlinį), 
sugriebė 2 kamuolius, kartą suklydo 
bei triskart prasižengė. Per 19 su 
puse minutės jis pataikė 8 dvitaškius 
metimus iš 13. 

Sėkmingiausiai nugalėtojų gre
tose žaidusio LeBron James sąskaito
je — 31 taškas, 11 atkovotų ir 3 per
imti kamuoliai bei 7 rezultatyvūs 
perdavimai. 

19 taškų į arenos šeimininkų 
krepšį įmetė Larry Hughes, 14 — 
Drew Gooden, 8 — Daniel Gibson. 

Be D. Songailos, ,,Wizards" gre
tose sėkmingiausiai rungtyniavo 
Antawn Jamison (31 tšk.) bei An-
tonio Daniels (13 tšk.). 

,,Wizards" klubui tai buvo aštun
tos iš eilės namuose pralaimėtos 
rungtynės — šešias varžybas "VVa
shington ekipa pralaimėjo NBA regu
liariojo sezono pabaigoje bei du Rytų 
konferencijos ketvirtfinalyje. 

„Cavaliers" tapo trečiuoju Rytų 
konferencijos klubu, kuris pateko į 
pusfinalį trumpiausiu keliu. Detroito 
,,Pistons" keturiose rungtynėse 
įveikė Orlando ,,Magic" krepšinin
kus, o Čikagos „Bulis" iš tolesnės 
kovos eliminavo NBA čempionus 
Miami „Heat" krepšininkus. 

Rytų konferencijos pusfinalyje 
Cleveland susitiks su New Jersey 
„Nets" arba Toronto „Raptors". Kol 
kas šių klubų ketvirtfinalyje „Nets" 
krepšininkai pirmauja 3:1. 

B N S 

Stuburo ir skausmo ligos 11 Širdies i r kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
THH DA11AS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

E l g i n : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

Eik Crove : 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydyto ja i 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
T e l . (708) 598-8101 

V a l a n d o s paga l sus i tar imą 

Akių ligos 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKJŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba fietuviškai. 
4647 W. 103 St , Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Te l . 7 0 8 ^ 2 2 - 8 2 6 0 . 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 
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Jono Grigaičio nuotraukose Žydrūnas l lgauskas. 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
r f i a — i ^ ' r s t Landmark Realty 

Bus . 7 7 3 - 5 9 0 - 0 2 0 5 
Res. 7 0 8 - 4 2 5 - 7 1 6 0 

RIMAS 
STANKUS 

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

S IŪLO D A R B Ą 

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

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

down. No deductions for insurance 
or trailers. Call Jack Black at 

8 0 0 - 7 4 1 - 8 7 9 8 

MARGUTIS II 

Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
K L A U S Y K I T E K I E K V I E N Ą V A K A R Ą 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 

INTERNETU www.wcev1450.com 

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500 

http://www.illinoispain.com
http://www.wcev1450.com
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Lietuvių operos valdybos 
pirmininkas Vytautas Radžius 

SOLISTAS IR PEDAGOGAS 
LIUTAURAS NAVICKAS 

Lietuvių operos valdybos pirm. Vytautas Radžius kaibasi su talkininke iš 
Lietuvos operos ir baleto teatro Vilniuje Irena Zeienkauskaite. kuri .Vie
nos kraujo" operetėje atliks Pepi Pleininger rolę. 

Edvardo Šulaičio nuotr. 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Vytautą Radžiu iš tiesų galima 
vadinti Lietuvių operos (LO) Čikago
je galva: jis yra šio kolektyvo valdy
bos pirmininkas, taip pat ilgiausiai 
jame dainuojantis choristas. Tai su
kaktuvinis — 50-asis V Radžiaus se
zonas Lietuvių operoje — pasieki
mas, kurio niekas kitas nepajėgė 
įveikti šioje 5I-jį sezoną dirbančiame 
kolektyve. 

Gimęs Tūbiniuose, Šilalės valsč., 
Tauragės apskrityje, Vytautas, kaip ir 
daugelis jo likimo draugų, artėjant 
raudonajai armijai, turėjo pasitraukti 
į Vakarus. Ketverius metus išgyvenęs 
Vokietijoje, 1949-siais m. jis atsidūrė 
Čikagoje. Tuoj pat su muz. A. Gečiu 
subūrė vyrų chorą, kuris kiek vėliau 
pasivadino „Vyties" vardu. Nuo 1956 
metų, kuomet įsisteigė LO kolekty
vas, Vytautas į jį įsijungė, jame daina
vo, taip pat ilgą laiką buvo valdybos 
pirmininku. Pernai po 10 metų pir
mininkavimo pasitraukus Vaclovui 
Momkui, V Radžius vėl perėmė šias 
svarbias pareigas. 

Jis džiaugiasi, kad į šio kolektyvo 
valdybą pavyko įtraukti nemažai 
naujai į šį kraštą atvykusiųjų žmonių. 
Tik pirmininko pavaduotoja — Vir

ginija Savrimienė yra iš anksčiau 
atvykusiųjų, o kiti valdybos nariai — 
neseniai atvykę iš Lietuvos: Daina 
Sabaliauskienė, Elena Ablingytė, 
Birutė Mickevičienė, Egidijus Kanc
leris, Gražina Burneikienė, Rima 
Urbonavičienė. 

V Radžius ir dabartinės valdybos 
nariai prieš premjerą, kuri įvyks jau 
šį sekmadienį (gegužės 6 d.) Morton 
High School auditorijoje (2423 S. Aus-
tin Blvd., Cicero), turi daug darbo. 

Reikia pažymėti, kad V Radžius 
yra plačiai žinomas ne vien tik mu
zikos srityje. Jis yra gerai pažįstamas 
ir kaip spaudos darbuotojas, 1984 — 
1994 metais buvo dienraščio „Drau
gas" pirmojo puslapio redaktoriumi 
ir jo administratoriumi. 

V Radžius ilgą laiką redagavo 
praėjusiais metais sustojusį „Lie
tuvių balsą", o dabar redaguoja laik
raštį „Dirva". Taigi jis yra vienas iš 
senesniųjų mūsų spaudos darbuotojų 
Amerikoje. 

Si jo visokeriopa veikla buvo įver
tinta, V Radžiu apdovanojant ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro 
kryžiumi (2003 metais). Tai buvo tik 
mažas atpildas už jo ilgų dešimt
mečių darbą Lietuvos ir išeivijos nau
dai. 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Vilnietį solistą ir vokalo mokytoją 
Liutaurą Navicką sutikome Morton 
aukštesniosios mokyklos scenoje Ci
cero miestelyje, kur jis su kitais sve
čiais iš Lietuvos ir vietiniais solistais 
ruošėsi Čikagos lietuvių operos „Vie
nos kraujas" premjerai, įvyksiančiai 
gegužės 6 d. popietę. 

Jeigu kai kurie šioje operetėje 
dainuojantys solistai čikagiečiams 
yra pažįstami iš ankstesnių pasi
rodymų, tai Liutauras Čikagoje yra 
naujokas. Jis „Vienos kraujo" ope
retėje atliks Josefo vaidmenį. Beje, 
šią partiją jis dainavo ir Lietuvos na
cionaliniame operos ir baleto teatre 
Vilniuje. 

L. Navickas muzikinį išsilavini
mą įgijo Vilniaus muzikos akademijo
je, kur jis lankė vokalo klasę. Pra
dėjęs studijas 1980 m., sėkmingai jas 
baigė 1986-siais. 1987 m. pradėjo pro
fesoriauti toje pačioje akademijoje. 

1994-aisiais Liutauras buvo pak
viestas dainuoti į Nacionalinį operos 
ir baleto teatrą. Pirmoji opera, kurio
je jam teko dainuoti, buvo S. Do-
nizetti „Lucia di Lamermoor" (atliko 
Artūro partiją). 

L. Navickui teko dalyvauti įvai
riuose konkursuose Belgijoje, Ispani
joje, Paryžiuje bei kituose kraštuose. 

Šiuose konkursuose jam gerai sekėsi 
ir jų dėka dainininkas gavo rekomen
dacijas gilinti vokalo studijas pas gar
sius mokytojus. 

Solistas yra surengęs koncertų 
Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje. 

2003 m. pabaigoje L. Navickas Vil
niuje įsteigė vokalinę studiją (adre
sas: Lvovo g. 38-13) ir iki šiol jai sėk
mingai vadovauja. Šios studijos pag
rindinis tikslas - tobulinti jaunų dai
nininkų vokalinę techniką, suburti jau
nus dainininkus rengiant įvairius mu
zikinius vakarus, koncertus ir pan. 

Pažymėtina, kad pats studijos va
dovas L. Navickas kasmet vis gilina 
teorines žinias bei tobulina savo vo
kalinius įgūdžius pas tokius žymiau
sius pasaulio vokalo meistrus kaip 
L. Pavartoti, Ch. Carreras, M. Freni. 

Smagu, kad Čikagos lietuviai tu
rės retą progą išgirsti šį solistą. Jo at
liekama Josefo partija operetėje „Vie
nos kraujas", be abejo, atskleis bent 
dalį Liutauro Navicko sugebėjimų.O 
tų sugebėjimų šis vyras, kaip ma
tome, turi nemažai ir jais jis džiugina 
muzikos mylėtojus ne vien tik Lietu
voje, bet ir visame pasaulyje. Mums 
smagu, kad čia galime pristatyti vie
ną iš naujosios kartos Lietuvos muzi
kos srities atstovų, kurie savo talen
tais prisideda prie kultūros klestėji
mo tėvynėje. 

Vilniečiai solistai Liutauras Navickas (kairėje) ir Bronius Tamašauskas re
peticijų pertraukėlės metu bendrauja su čikagietėmis Rima Urbonavičiene 
ir Renata Kaziūniene. Juos visus matysime „Vienos kraujo" operetės pas
tatyme šį sekmadienį Morton mokyklos salėje, Cicero. 

Edvardo Šulaičio nuotr. 

Sakralinės muzikos koncertas Lemonte 

Nuotraukoje iš kairės: Paul Semanic. Martha Cavender. Jennifer Roonev. 
Dainora Petkevičiūtė. Solveiga Palionienė. Genovaitė Bigenvtė ir Nida 
Grigalavičiūtė 

LB Lemonto apylinkės valdyba 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
joje surengė sakralinės muzikos kon
certą. Koncerte, vykusiame balan
džio 1 d., per Gavėnią, skambėjo ba
roko muzika. 

Programos sudarytoja Solveiga 
Palionienė pasirinko vėlyvo baroko 
(1680-1740 m.) kompozitorių kūri
nius. Ši epocha — sakralinės muzikos 
klestėjimo metas. Kai kurie jų netel
pa baroko rėmuose (G. F. Hendel, J. S. 
Bach, A. L. Vivaldi kūryba). Vargo
nininkė Solveiga Palionienė pro
gramą pradėjo G. F. Hendelio koncer
tu vargonams Nr. 8 Op. 7, kuris nu
skambėjo įtaigiai ir stilingai. Kon
certas vargonams buvo parašytas 
1740 m. Londone. 

Programoje buvo atlikti dar trys 

šio kompozitoriaus kūriniai. Nuos
tabiai nuskambėjo sakralinė giesmė 
,,How beautiful are the Feet" iš kan
tatos ,.Messiah", kurią atliko solistės 
Nida Grigalavičiūtė ir Genovaitė Bi-
genytė, pritariant instrumentalis
tams — Dainorai Petkevičiūtei 
(smuikas), Jeniffer Rooney (klarne
tas) bei Martha Cavender (fogotas). 
Visi instrumentai gražiais tembrais 
papildydami vienas kitą susiliejo į 
bendrą ansambli. Trimitininkas Paul 
Semanic atliko keturis kūrinius: W. 
Boyce ,,Trumpet Voluntary" Nr.l, W. 
Croft „Trumpet Voluntary" D-dur ir 
du didžiojo vokiečių kompozitoriaus 
J. S. Bach kūrinius. Trimitas nu
skambėjo puikiai — jautėsi gera 
muzikanto technika, kūrinio stiliaus 
suvokimas. Nukelta į 11 psl. 
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Balandžio 30 d., pirmadienį, Henry Ford ligoninė
je Detroit, Michigan mirė Lietuvos Respublikos kon
sulas JURGIS JURGUTIS. 

Stanley Balzekas Jr ir Jurgis Jurgutis. 

„Draugo" archyvuose radome Jono Urbono straipsnį, parašytą Jurgiui 
Jurgučiui tapus Lietuvos garbės konsulu Detroit. Perspausdiname sutrum
pintą jo variantą. 

IR VĖL TURĖSIME LIETUVOS 
GARBĖS KONSULĄ DETROITE 
IONAS URBONAS 

Po ilgai užtrukusių svarstymų ir 
kandidatų atrankos greitai vėl tu
rėsime Lietuvos garbės konsulą Det
roite. Nors, kiek žinau, buvo ir dau
giau kandidatų, juo Lietuva pasi
rinko; o Amerika patvirtino -detroi-
tietį Jurgį Jurgutį. Oficialus garbės 
konsulato atidarymas ir pristatymas 
turėtų Įvykti kovo mėnesį. 

Noriu skaitytojus trumpai supa
žindinti su nauju Lietuvos garbės 
konsulu Jurgiu Jurgučių. Jurgis Jur 
gutis gimė 1936 metais Varniuose, 
Žemaitijoje. 1944 m. Jurgučių šeima, 
kaip ir daugelis iš mūsų, artėjant rau
donajai armijai ir antrai Sovietų oku
pacijai, pasitraukė į Vokietiją ir po 
ilgesnio klajojimo, karui baigiantis 
atsidūrė Bavarijoje, Regensburge. 
v 

Cia jau buvo karo audros atblokšti — 
prelatas Mykolas Krupavičius, vys
kupai: Vincentas Brizgys, Deksnys, 
generolas Stasys Raštikis, ir gražus 
būrelis kitų lietuvių pabėgėlių. Sek
madieniais vienoje vokiečių katalikų 
bažnyčioje turėdavome šv. Mišias, 
kurias aukodavo čia prieglobstį radę 
lietuviai dvasiškiai. Pasibaigus karui, 
lietuvių skaičius padidėjo ir buvome 
apgyvendinti pabėgėlių stovykloje. 
Jurgio tėvelis, Kostas Jurgutis, mo
kytojavo lietuviškoje gimnazijoje. Vė
liau visi lietuviai buvo iškelti į atskirą 
lietuviams skirtą pabėgėlių stovyklą 
Sheifelde ir tik būrelis mūsų lietuvių 
likome Regensburge. Aš likau Re
gensburge, nes dirbau nuolatinėje 
pabėgėlių „screeningavimo" įstaigoje. 
Taigi taip ir išsiskyrė mūsų keliai. 
Prasidėjo emigracijos į Ameriką, 
Kanadą, Belgiją, Australiją. 1947 m. 
aš išvykau į Kanadą. Vėl Jurgučių 
Šeimą sutikau 1962 metais, mums 
persikėlus į Ameriką, Detroitą. Jo 
tėtis, Kostas Jurgutis, čia mokytojavo 
šeštadieninėje mokykloje. Artimiau 
su Jurgio Jurgučio šeima teko susi
pažinti mūsų ir jo vaikams kar tu 
lankant šeštadieninę mokyklą ir 
skautų organizaciją. 

1949 m. Jurgučių šeima, Jurgu
čio tėvo brolio iškviesti, atvyko į 

Ameriką, Detroitą. Jo tėveliai gavo 
darbus „General Motors" kompanijo
je. Jurgis pradėjo eiti į mokyklą ir 
1954 m. baigė McKenzie High School. 
Tais pačiais metais įstojo į Wayne 
State universitetą Detroite, bet vos 
pradėjus mokslus užklupo Korėjos 
karas. Jurgis Korėjos karą praleido 
Havajuose, komunikacijos dalinyje. 
Grįžęs baigė Wayne State univer
sitetą, apgynė magistro laipsnį pra
monės inžinerijos ir administravimo 
srityje. Gavo darbą „Ford" kompani
joje. Jo viršininkai greit pastebėjo 
Jurgio gabumus ir jo pareigos darėsi 
vis atsakingesnės. Jis greit pradėjo 
kopti aukštyn. Buvo paskirtas va
dovauti sudarant naujus projektus ir 
sutartis. J a m teko darbuotis ne tik 
Amerikoje, bet ir Europoje, Brazili
joje, Meksikoje ir Japonijoje, va
dovaujant naujų „Ford" gamyklų 
statyboms ir organizuojant „Ford" 
korporacijos aptarnavimo įstaigas. 
1990 m. jis buvo paskirtas vadovauti 
„Ford" korporacijos „service divi-
sion", kur dirbo per 1,300 tarnautojų. 
Skyrius buvo atsakingas per 300,000 
įvairių automobilių dalių pasirūpi-
nimą, paskirs tymu ir pr is tatymu 
visoms „Ford" gamykloms ir partne-
rinėms įmonėms. Jurgutis nepamiršo 
ir mūsų tautiečių, paskutiniais me
tais atvykusių iš Lietuvos, ir, kiek 
žinau, nemažas būrys įsidarbino pas 
jį. Išėjęs į pensiją, Jurgis dirba kaip 
įvairių kompanijų konsultantas ad
ministravimo srityse. Jis yra „Ame
rican Society of Quality Control" ir 
„Society of Automotive Engineers" 
narys. Be lietuvių ir anglų, kalba vo
kiškai. 

Be darbo „Ford" kompanijoje, 
Jurgis Jurgut is aktyviai reiškėsi ir 
lietuviškoje visuomeninėje veikloje. 
Skautas, daugybę metų buvo Det
roito skautų Baltijos tun to tunti-
ninku. Aktyvus Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos narys. Buvo parapi
jos Tarybos pirmininkas, ėjo ir kitas 
pareigas. Priklauso Amerikos lietu
vių respublikonų federacijai, respub
likonas. 

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse Ame
rikos Valstijose nuoširdžiai liūdi dėl Lietuvos Respubli
kos garbės konsulo Detroite JURGIO JURGUČIO mir-

*ties. 
Lietuva neteko jai ištikimo sūnaus ir nepailstančio 

darbininko — ilgametis Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas Jurgis Jurgutis, savo aktyvia veikla ir gerais 
darbais puoselėjo draugiškus santykius tarp gimtosios 
Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. 

Reiškiame gilią užuojautą liūdinčiai žmonai DAN
GUOLEI, dukrai ASTAI ir sūnui PAULIUI. 

Lietuvos Resublikos garbės konsului Detroite 
A t A 

JURGIUI JURGUČIUI 

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, 
gimines bei artimuosius ir liūdime kartu su jais. 

Arvydas Daunoravičius 
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje 

Sakralinės muzikos koncertas 
Atkelta iš 10 psl. 
Vargonininkė S. Palionienė atliko 

V Lubeck kūrinį vargonams „Prae-
v 

ludium und Fuge" F-dur. Sis kompo
zitorius pats buvo vargonininkas, to
dėl labai gerai žinojo šio instrumento 
ypatumus. Solveigai puikiai pavyko 
perteikti šio kūrinio nuotaiką. 

Solistė G. Bigenytė, pritariant 
smuikininkei D. Petkevičiūtei ir var
gonininkei S. Palionienei, atliko J. S. 
Bacho ariją „Seufzer, Tranen..." iš 
kantatos Nr. 21. Puikiai pagrojo klar
netiste Jeniffer Rooney, atlikusi J. S. 
Bacho Arioso iš kantatos Nr. 156. 

Koncertas tęsėsi. Girdėjome sak
ralinę giesmę „Auf, Auf! Mein Herz, 
mit Freuden". Si nuostabų J. S. Bach 

kūrinį atliko abi solistės bei instru
mentalistai (išskyrus trimitą). Visus 
sujaudino trimitininko Paul Semanic 
atliekamas kūrinys: „Bist Du Bei 
Mir" (J. S. Bach). 

Koncerto pabaigoje vargonininkė 
S. Palionienė pagrojo J. S. Bach kūri
nį - Fantazia et Fuga c-moll. Tai iš 
tiesų visomis prasmėmis turtingas 
kūrinys. Išmąstytos ilgos gamos, su
dėtingas kontrapunktas. Si fuga yra 
sakralinės muzikos briliantas. 

Visų atlikėjų dėka, mes klausyto
jai, pajutom begalinę sakralinės mu
zikos didybę ir grožį. Nuskambėjus 
paskutiniam koncerto akordui, sieloj 
buvo šventė. 

Nijolė Penikaitė 

Margumynai 

Slovėnai užkūrė didžiausią pasaulyje laužą 
Slovėnijoje buvo užkurtas 43,44 

metrų laužas — jo dydis viršijo 
pasaulio rekordą. Iki šiol aukščiau
sias laužas buvo užkurtas Japonijoje, 
jis siekė 36,5 m, praneša Lietuvos 
radijas. 

Slovėnijoje, kaip ir kiekvienais 
metais, gegužės 1-osios išvakarėse 
buvo deginami laužai. Nedidelio Slo
vėnijos miestelio gyventojai, kurie iki 
šiol buvo pasiekę net keletą rekordų 

Slovėnijos mastu, tikisi, kad šį kartą 
jų užkurtas didžiausias pasaulyje 
laužas bus įrašytas į Gineso rekordų 
knygą. Šešiakampės piramidės for
mos laužas buvo statomas beveik visą 
mėnesį. Jam buvo sunaudota 50 tonų 
medienos. 

Oficialaus patvirtinimo dėl šio 
laužo įrašymo į Gineso rekordų kny
gą reikės palaukti dar 3 mėnesius. 

Pagal LRT 

Vilniaus ir Sankt Peterburgo universitetai 
pasirašys bendradarbiavimo sutartį 

Sankt Peterburgo valstybinis 
ekonomikos ir finansų universitetas 
ir Vilniaus universiteto Tarptautinio 
verslo mokykla pirmąją gegužės sa
vaitę pasirašo bendradarbiavimo su
tartį. 

Šia sutartimi universitetai su
taria užmegzti, plėtoti ir stiprinti vi
sapusišką studentų, dėstytojų ir 

mokslininkų bendradarbiavimą mok
slo tiriamųjų darbų, dėstymo ir kitose 
srityse. Universitetų bendradarbiavi
mo sutarties pasirašymas bus vienas 
iš Sankt Peterburgo dienų Vilniuje 
renginių. Sankt Peterburgo dienos 
šią ir kitą savaitę vyksta Vilniuje bei 
Kaune. 

BNS 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"! 
www.draugas.org 

http://www.draugas.org


12 DRAUGAS, 2007 m. gegužės 4 d., penktadienis 

Č I K A G O J * IR APYLINKĖSE 

a%Š*&^y:.::;^::x;*^^ 
•fA- N-5X--*vM< 

•L ie tuv ių dailės muziejuje, tus mūsų choro steigėjos Rasos Pos-
14911 127th Street, Lemont, gegužės kočimienės pagerbimui. Pietūs vyks 
5 d. 6 vai. v. atidaroma fotomenininko 
Žilvino Usonio parocla „Iš šiaurės į 
pietus". Paroda veiks iki gegužės 19 
d. Tel. pasiteiravimui: 708-267-3487. 

sekmadienį, gegužės 27 d., 12:30 vai. 
p.p. PLC didžiojoje salėje, 14911 
127th Street, Lemont. Bilietus galė
site įsigyti nuo gegužės 13 d. prieš ir 
po 11 vai. r. šv. Mišių misijos prie-

•Šeštadieni, gegužės 5 d., 7 vai. angyje. Visi maloniai kviečiami ir lau-
v. maloniai kviečiame visus į šv. Sta- kiami. Auka suaugusiems — 25 dol., 
nislovo (Stanley) vardadienio šventę vaikams iki 12 metų — 15 dol. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Vaišinsimės lietuviškais patiekalais •Tradicinės įnirusiųjų atminties 
(cepelinais!), gersime šampaną ir šok- iškilmės Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
sime. Populiarias Antano Sabaniaus- nėse vyks gegužės 28 d. 12 vai. prie Stei-
ko repertuaro ir kitas retro dainas gėjų paminklo tuoj po šv. Mišių kapinė-
atliks ansamblis „Sodžius", kiaušy- se. Susikaupimo apeigas ruošia Bend-
simės senų plokštelių įrašų. Visi Sta- ruomenės pasauliečių komitetas drauge 
nislovai ir Stanislavos, Stasiai ir Sta
sės, atvykę į šventę, nemokamai gaus 
lietuviško šampano butelį! Bilieto 
kaina 25 dol. Vietas užsisakyti ir pa
pildomą informaciją sužinoti galite 
paskambinę tel.: 773-582-6500. Mu
ziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629. 

•Gegužės 6 d., sekmadienį, Pal. J. 
Matulaičio misijoje baigiantis 9 vai. r. šv. 
Mišioms bus vainikuojama Lietuvos 
laukų Marijos skulptūra. 

•Sekmadienį, gegužės 6 d.. 10.30 
val.r. Jaunimo centro jėzuitų koplyčioje 

su kapų savininkais, šauliais, ramovė-
nais. Dvasiniam susikaupimui vado
vaus dvasiškis ir pasauliečių visuomeni
nis atstovas. Dalyvių vardu šiose kapi
nėse amžinąjį poilsį radusiųjų pagerbi
mui bus padėtas vainikas. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

IŠARTURTOUU. 

• A . a biochemijos dr. Kazio Mar-
tinkaus (1953-1984) atminimui įam
žinti 1985 m. jo tėvai, sesuo ir artimi 
draugai įsteigė Dr. Kazio Martinkaus 
stipendijos fondą, kuriuo gali pasi
naudoti visi lietuviai studentai, sie-

vyks šv. Mišios Motinos dienai paminė- kiantys magistro arba daktaro laips-
ti. Tuoj po šv. Mišių, M. K. Čiurlionio 
galerijoje maloniai kviečiame pasi 
klausyti mokytojos J. Banienės fortepi 
jono klasės mokinių koncerto. 

nio tiksliųjų mokslų srityje - vėžio li
gų tyrimo srityse (pvz., farmakologi
jos, biochemijos ir pan.). Norint pasi
teirauti ir gauti prašymų formas, 
kreiptis: Kristina Martinkutė, Dr. 

•Čikagos ir apylinkių tautinių šo- Kazys Martinkus Memorial Scholar-
kių ansamblis „Grandis" savo 48-uosius s h i p F u n d ) 7 1 2 o S. Richmond, Chica-
veiklos metus baigs koncertu „Pora už g 0 ) JL 60629-3011, USA, ei. paštas: 
poros į Kauną". Koncertas vyks Pašau- Krism516@yahoo.com Prašymus pa-
lio lietuvių centro Fondo salėje, Lemont, 
šeštadienį, gegužės 12 d., 6:30 vai. v. Po 
koncerto visi kviečiami vakarieniauti. 
Vakarienę ruoš kavinė „Bravo". Po va
karienės — pasilinksminimas, kurį ves 
Justinas Andriušis. Atėjimu paremkite 
šokėjus. Vietas prašome užsisakyti iš 
anksto tel. 708-447-7033 (Dalia Lietuv-
ninkienė). 

•Prisiminkime ir pagerbkime sa
vo mamas bei močiutes pakviesdami jas 
į renginį „Mama, Tau pietūs", kuris 
vyks gegužės 13 d. 12 vai. p.p. Pasaulio 
lietuvių centre, 14911127th Street, Le
mont. Vietas galite užsisakyti tel. 630-
271-9136 (Vanda Gvildienė). 

•Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje, 5620 S. Claremont Ave., Chica
go gegužės 19 d., šeštadienį, 7 vai. v. 
įvyks susitikimas su JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininke Dalia 
Lukiene. Koncertuos Vytautas Bab-
ravičius-Simas. Įėjimas — auka. Ma
loniai kviečiame visus dalyvauti. 

•Jaunimo centro kavinėje ge
gužės 20 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. 
akių gydytojas dr. M. Vygantas kalbės 
tema „Makuliarinė (maculo) degene
racija". Bus rodomos skaidrės. Nuo 9 
vai. r. Jaunimo centro moterų klubo 
narės kavinėje vaišins gardžiais bly
nais. Visi maloniai kviečiami. 

•Lietuvių karių veteranų sąjun
gos „Ramovė" Čikagos skyriaus na
rių susirinkimas įvyks gegužės 20 d. 
12 vai. p.p. Jaunimo centre. Visi sky
riaus nariai kviečiami dalyvauti. 

•Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos choras ruošia padėkos pie-

duoti iki birželio 15 d. 

•2007 metų birželio 8-10 dienomis 
New York įvyks 57-osios Siaurės Ame
rikos lietuvių sporto žaidynės, kurias 
organizuoja New York Lietuvių atletų 
klubas (LAK). Į šventę planuoja atvykti 
34 krepšinio komandos, 5 tinklinio 
komandos iš visų aplinkinių valstijų, 
taip pat iš Čikagos. Smulkesnę informa
ciją galima rasti LAK internetiniame 
puslapyje: 

www.nylak.com. 

Solistė Skaldra Jančaitė 

Pat. J. Matulaičio Misija ren
giasi Švč. M. MarĮjos apsireiškimo 
Šiluvoje 400 metų jubiliejui. Šiais 
metais Motinos diena pradedame 
Giesmių Marijai vainiku. 

Gegužės 5 d., šeštadieni, 
šventės išvakarėse, 6 vai. v. 

šv. Mišių metu giedos 
žinoma Lietuvos solistė 

SKAIbRA JANČAITĖ 

Po Šv, Mišių vyks sakralinės 
muzikos koncertas. Koncerto me
tu surinktos aukos bus skirtos vė
žiu sergantiems Lietuvos vaikams. 

Atraskite iš naujo Lietuvos vaizdus, garsus ir skonj 35-ojo kasmetinio 
lietuvių festivalio „Pavasario dainos" metu, kuris šiemet fvyks gegužės 
12-13 dienomis Catonsville Armory, 1 30 Mellor Ave., CatonsvUle, MD 
21228. Lietuvių festivalis Baitimorės apylinkėse daugelio vertinamas 
geriausiu iš nedidelių etninių festivalių Maryiand valstijoje, fėjimo 
kaina — 3 dol., vaikams iki 10 metų — nemokamai. Papildoma informa
cija tel. 410-646-0261 arba Marytė Patlabaitė, 3550 Benzinger Rd., 
Balti m ore, Maryiand. Laukiame visų! 
Nuotrauka iš praeitų metų festivalio. 

Gegužės 11 d. 8 30 vai. v. Wi I lovvbrook Grand Kali, 
8800 S. Archer Rd., Wi I low Springs, IL 

koncertuos grupė 

Daugiau informacijos: 
tel. 630-484-5000, 

www.scentras.com 

Bilietus galite įsigyti: 
parduotuvėje „Lietuvėlė", kavinėje „Bravo' 

Mūsų tauta, mūsų ateitis! 
Mūsų tėvai ir seneliai mums įskiepijo ypatinga jausmą - meilę Lietuvai, pagarbą 

viskam kas yra lietuviška ir tautiška. Šias vertybes mes perduodame iš kartos j kartą, 
tuo užtikrindami mūsų mažos tautos tęstinumą ir savitumą. 

Donatas ir Indrė Tijūnėliai su vaikaičiais 

Švęsdami šeimos šventes, pagerbkime įnašais i Lietuvių Fondą 
savo artimuosius, visus tuos, kurie mums Įskiepijo šiuos taurius jausmui! t LIETUVIŲ FONDAS 7T LITHUANJAN FOUNDATION. INC. 
14911 i š>7th Street. Lemont. IL 60439. Tel-. 630-257-16i6. E-mail. admin@lithfund.orc. v?vrelimhinl!H 
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