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Nr.6
Kaina 50 c.

Šiame
numeryje:
Sporto atgimifnas Rytų 
valstijose; „Lituanica” 
suklupo; VDU sporto 
žvaigždė; žvilgsnis į
2002-ius sporto metus.

2 psl.

D. Bindokienės 
vedamasis: ar Lietuva 
tikrai neturi įtakos 
užsienio politikai; 
venezuelięčiai nori 
pinigų ir daugiau 
pinigų; reikės 
registruotis ir 
piliečiams; karvedys J. 
Variakojis.

3 psl.

„Bičiulystė” tęsia 
naujametinio renginio 
aprašymą; ožkos metai.

4 psl.

„Draugo lietuviukai” 
apie pilis, piliakalnius, 
giminystės ryšius; ką 
daryti su raide ch?; 
„Dainavos” koncertas; 
renginys „Draugo” 
paramai Cicero LB 
apylinkėje.

6 psl.

Sportas
* Kauno „Žalgirio*” 

krepšininkai trečiadienį na
muose užtikrintai laimėjo vy
rų krepšinio klubų Eurolygos 
B grupės dešimtojo turo rung
tynes prieš Malagos „Unica- 
ja” komandą 87:67 ir iškovojo 
trečiąją pergalę. Šis laimėji
mas leido kauniečiams turny
ro lentelėje pakilti į 7-tąją vie
tą ir išsaugoti teorines viltis 
patekti į aštuntfinalį, jei bus 
laimėtos likusios ketverios 
rungtynės.

* Ketvirtąjį pralaimėji
mą moterų krepšinio klu
bų Eurolygos varžybų B gru
pėje patyrė Vilniaus „Lietu
vos telekomo” krepšininkės, 
7-tojo rato rungtynėse trečia
dienį išvykoje po atkaklios 
kovos nusileidusios Ružom- 
beroko SCP (Slovakija) ko
mandai 66:77.

* Po dviejų pergalių iš 
eilės pirmąją nesėkmę pa
saulio jaunimo (iki 20 metų 
amžiaus) ledo ritulio čempio
nato II pogrupio šešių ko
mandų A grupės varžybose 
Rumunijoje patyrė Lietuvos 
rinktinė. Ketvirtacįienį lietu
vių komandą 6:1 sutriuškino 
viena Estijos komanda.

Naujausios
žinios

* Irako deklaracijoje 
dar daug neatsakytų klau
simų, sako vyriausias JT gin
klų.tikrintojas.

* Du sulaikyti nuodin
gos, medžiagos gamyba įta
riami asmenys Britanijoje ieš
ko prieglobsčio.

* Maskva nesvarsto ga
limybės suteikti prieglobstį 
Saddam Hussein.

* Čečėnų kovotojai jė
gas atgauna Turkijoje įsi
gytuose viešbučiuose, teigia 
Rusijos diplomatai.

* Britanija neigia ragi
nusi atidėti karą prieš Ira
ką iki rudens.

* Izraelis nesureikšmi
na prie Sirijos sienos įvy
kusio susišaudymo.

Išrinktasis prezidentas R. Paksas norėtų 
panaudoti V. Adamkaus patirtį

Politikai ir politologai sveikina 
liberalu ir centristu ketinimą 

vienytis
Vilnius, sausio 9 d. (Elta) 

— Kadenciją baigiantis prezi
dentas Valdas Adamkus ir iš
rinktasis valstybės vadovas 
Rolandas Paksas ketvirtadie
nį Prezidentūroje aptarė, kaip 
užtikrinti valstybės vidaus ir 
užsienio politikos tęstinumą.

Iki vasario 26-osios, kuo
met R. Paksas perims iš V. 
Adamkaus prezidento parei
gas, dabartinis ir busimasis 
valstybė vadovai ketina dar 
ne kartą pasimatyti.

Po maždaug valandą tru
kusio pokalbio išrinktasis pre
zidentas žurnalistams sakė, 
jog norėtų panaudoti V. 
Adamkaus patirtį ne tik už
sienio, bet ir vidaus politikoje. 
„Patikinau Jo Ekscelenciją V. 
Adamkų, kad nesikeis užsie
nio politikos prioritetai — Eu
ropos Sąjunga, NATO, gera 
kaimynystė”, pakartojo savo 
nuostatą busimasis valstybės 
vadovas. Pasak R. Pakso, su
sitikimo metu aptarti vidiniai 
valstybės reikalai tebuvo 
įžanga į vidaus politikos te
mą. Valstybės vidaus proble
mas ketinama gvildenti ir 
vėlesniuose susitikimuose.

Prezidento patarėjas Da
rius Kuolys teigė, jog V. 
Adamkus paprašė išrinktojo 
prezidento išlaikyti tą užsie-

Išrinktajam prezidentui siūloma pabandyti 
„išmušti” skolas iš Rusijos

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 
— Finansų ministrė Dalia 
Grybauskaitė siūlo išrinkta
jam prezidentui pademonst
ruoti savo sugebėjimų^ už
sienio politikoje susigrąžinant 
iš Rusijos Lietuvos gyventojų 
indėlius, padėtus į buvusį 
Sovietų Sąjungos „Vnešeko- 
nombank”.

Tuo tarpu Rolandas Pak
sas primena, kad valstybės 
vadovu iki vasario pabaigos 
bus Valdas Adamkus, šias pa
reigas ėjęs 5 metus, ir žada 
imtis šios problemos, jei ji iki 
to laiko nebus išspręsta.

„Rusijoje tokius dalykus 
pirmiausia sprendžia prezi
dentas. Taigi naujasis prezi
dentas (R. Paksas - BNS) tik
rai galėtų parodyti savo gali
mybes užsienio politikoje ir 
padėti susigrąžinti pradžioje 
bent šitą sumą”, Seime sakė

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters, AP. Interfax, ITAR-TASS, 8NS 

Jlntų agentūrų praneSimais) - . ■

Berlynas. Ketvirtadienį 
JAV ginkluotosios pajėgos 
pradėjo sunkiosios įrangos 
pervežimą iš Vokietijoje esan
čių mokymo poligonų į Persi
jos įlankos regioną. Taip pra
sidėjo naujas karinės galios 
telkimo Persijos įlankos regio
ne etapas, rengiantis galimai 
karo operacijai prieš Iraką. 
Bavarijos žemės rytuose esan
čiame Vilseko miestelyje į 250 
vagonų platformų buvo pa
krauta daugiau kaip 500 mas
kavimo apdangalais uždengtų 
ginkluotųjų pajėgų traktorių, 
buldozerių, sunkvežimių bei 
kitų sunkiųjų mašinų, kurios 
naudojamos tiesiant kelius, 
tiltus bei įrengiant stovyklas. 
Kartu šiuo traukiniu išvyko 
kovinio palaikymo pajėgos.

Paryžius. Pradėti karą

Kadenciją baigiantis prezidentas Valdas Adamkus ir išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas (viduryje) sausio 
8-ąją spaudė vienas kitam rankas spaudos fotografijų parodoje „Mes — prezidentai". Sostinės galerijoje „Elgreco” 
po pirmojo prezidento rinkimų rato atidaryta pirmoji tokio pobūdžio spaudos fotografijų paroda šįkart papildyta 
emocingomis akimirkomis iš lemiamo antrojo prezidento rinkimų rato. Apie 30 naujų nuotraukų — balsavimo 
dienos, laukimo nakties, džiugesio ir nusivylimo akimirkos.

Nuotr.: Dabartinis ir busimasis Lietuvos prezidentai — Vąldas Adamkus ir Rolandas Paksas — su rinki
minę kampaniją įamžinusiais fotografais. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

nio politikos lygį, kurį Lietuva 
šiandien yra pasiekusi. Da
bartinis valstybės vadovas pa
brėžė gegužės mėnesį planuo
jamo Lietuvos piliečių referen
dumo dėl narystės ES svarbą. 
„Labai svarbu visiems pagrin
diniams politikams, turin
tiems autoritetą žmonėms, su
telkti jėgas, kad šis referendu
mas pavyktų. Lietuva turi vie
ną istorinį šansą, kurio dau
giau neturės. Šitą visi Lie-

finansų ministrė D. Grybaus
kaitė, atsakydama į konserva
toriaus Vytauto Landsbergio 
klausimą apie Sovietų Sąjun
gos nusavintų rublinių indėlių 
kompensavimą.

D. Grybauskaitė patiksli
no, jog kalbama apie 9 mln. 
JAV dolerių skolą, kurią „iš 
principo pripažįsta Rusija”.

V. Landsbergis siūlė So-
Seimas raginamas paskelbti referendumą 

dėl stojimo į NATO
Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 

— Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirminin
kas Rolandas Pavilionis ket
virtadienį paragino Seimą 
kartu su referendumu dėl na
rystės Europos Sąjungoje su
rengti referendumą ir dėl sto
jimo į NATO.

„Kreipiamės į Lietuvos 
Seimą, Seimo Užsienio ir Eu-

prieš Iraką reikštų pripažinti 
savo nesėkmę, todėl Paryžius 
ir toliau skatins ieškoti tai
kaus dabartinės krizės spren
dimo, ketvirtadienį pareiškė 
Prancūzijos prezidentas Jac- 
ques Chirac. „Jėgos panaudo
jimas visuomet yra nesėkmės 
pripažinimas ir blogiausias iš 
visų sprendimų”, sakė prezi
dentas. „Nuo pat pradžių mes 
bandėme skatinti taikaus 
sprendimo paieškas, manyda
mi, jog karinio įsiveržimo ga
limybė... turėtų būti svarsto
ma, tik žlugus absoliučiai vi
soms kitoms galimybėms, ir 
žinoma tik su JT Saugumo 
Tarybos sprendimu”, sakė J. 
Chirac.

Berlynas. Vokietijos 
kancleris Gerhard Schroeder 
trečiadienį pareiškė, kad jo 
valstybė sieks taikaus Irako 
krizės sprendimo, ir paragino

tuvos žmonės, nepriklausomai 
nuo politinių pažiūrų, nuo įsi
tikinimų, turėtų suprasti ir 
būti vieningi šio referendumo 
metu”, teigė D. Kuolys.

Kalbėdamas apie vidaus 
politiką, V. Adamkus pabrėžė 
tai, ką teigė ir per visą prezi
dento rinkimo kampaniją. „Ir 
nedarbo, ir skurdo problemas 
mes išspręsime eidami į ES, 
užsitikrindami ES struktūri
nių fondų pagalbą ir sugebė-

vietų Sąjungos nusavintų rub
linių indėlių kompensavimą 
įtraukti į tos valstybės Lietu
vai padarytos ir iš ten grąžin
tinos žalos sąskaitą.

Konservatorių vadovo 
nuomone, tai užbaigtų Lietu
voje spekuliacijas, jog dėl šios 
skolos negrąžinimo yra atsa
kinga Lietuvos vyriausybė.

Nukelta į 5 psl.

ropos reikalų komitetus ir ra
giname priimti Seimo nutari
mą 2003 metais surengti ben
drą referendumą dėl Lietuvos 
stojimo į Europos Sąjungą ir 
dėl Lietuvos stojimą į NATO”, 
kalbėdamas iniciatyvinės gru
pės referendumui dėl Lietuvos 
stojimo į NATO surengti 
vardu, pareiškė R. Pavilionis.

Nukelta į 5 psl.
tarptautinę bendriją nugin
kluoti šią valstybę nesigrie- 
biant karo veiksmų. Sausio 1 
dieną Vokietija pradėjo eiti 
dvejus metus truksiančią ne
nuolatinės JT Saugumo Tary
bos narės kadenciją. Kartu su 
ja į Saugumo Tarybą atėjo ir 
keturios kitos naujai išrinktos 
narės. G. Schroeder komenta
rai atitinka jo nuostatą, kad 
Vokietija neturi veltis į gali
mą karą prieš Iraką.

Briuselis. Trečiadienį 
Europos Komisija paragino 
pradėti tarptautinę kampani
ją, kuria būtų siekiama už
drausti žmogaus klonavimą, 
nors JAV veikiantis religinis 
kultas jau paskelbė, kad gimė 
pirmieji klonuoti kūdikiai. 
Pasigirdus šiems „raelininkų” 
bendruomenės, tikinčios, kad 
žmoniją klonavimo būdu su
kūrė prieš 25,000 metų į Žemę 
nusileidę ateiviai, pareiški
mams, savo pasipiktinimą iš
reiškė Europos Komisijos 
mokslinių tyrimų įgaliotinis 
Philippe Busųuin. Jis parėmė 
prancūzų ir vokiečių siekį

darni juos efektyviai panaudo
ti, kad jie nenukryptų į šešėli
nes struktūras, kad būtų 
skaidriai panaudoti visų Lie
tuvos žmonių labui”, šias V. 
Adamkaus mintis išsakytas R. 
Paksui, žiniasklaidai perdavė 
D. Kuolys. Pasak jo, viena iš 
didžiausių busimojo preziden
to atsakomybių — užtikrini
mas, kad iš ES į Lietuvą at
einanti didelė parama pasiek
tų kiekvieną Lietuvos žmogų.

JAV FBI Vilniuje 
rengia krizių 

valdymo kursus
Vilnius, sausio 9 d. (BNS 

— Kitą savaitę Vilniuje vyks 
krizių, susijusių su masinio 
naikinimo ginklais, valdymo 
kursai, kuriuos rengia JAV 
Gynybos departamentas ir 
Federalinio tyrimų biuras 
(FBI) kartu su JAV ambasada 
Lietuvoje.

Kursai yra skirti Lietuvos 
vadovams ir teisėsaugos pa
reigūnams, kurie atstovauja 
vyriausybės įstaigoms, atsa
kingoms už reagavimą į bet 
kurį su masinio naikinimo 
ginklais susijusį ar kitą inci
dentą, ir kurie galėtų veikti 
operaciniuose valdymo punk
tuose.

Lietuvoje masinio naikini
mo ginklo nėra, tačiau specia
listai perspėja, kad Baltijos 
valstybes teroristai gali mė
ginti panaudoti savo ginkluo
tės tranzitui.
parengti žmogaus klonavimą 
draudžiančią pasaulinę kon
venciją ir pastebėjo, kad Ja
ponija šią technologiją ragina 
paskelbti už įstatymo ribų.

Ryga-Talinas. Suomijos 
jūrų tyrimų specialistai spėja, 
kad šią žiemą ledas gali užk
loti visą Baltijos jūrą. Pasku
tinį kartą taip yra nutikę 
1948 metais, o didelė jūros da
lis buvo užšalusi ir 1979 m. 
Žymus jūros tyrinėtojas Ari 
Seina sakė, kad paprastai le
do dangos plotas Baltijos jūro
je žiemą siekia 200,000 kvad
ratinių kilometrų. Iki 2003 m. 
pradžios ledas jau buvo su
kaustęs beveik tokį plotą, ta
čiau itin aktyviai didės iki va
sario pabaigos-kovo pradžios. 
Bendras Baltijos jūros plotas 
— apie 370,000 kvadratinių 
kilometrų.

JAV
Vašingtonas. JAV pradė

jo teikti JT ginkluotės tikrin
tojams reikšmingus duomenis 
apie Irako ginklų programas, 
tačiau ir toliau neatskleidžia

Vilnius, sausio 8 d. (BNS) 
— Tiek dešiniojo, tiek kairiojo 
sparnų politikai bei politologai 
sveikina žinią apie liberalų ir 
centristų vienijimąsi bei įžvel
gia kadenciją baigiančio prezi
dento Valdo Adamkaus gali
mą vaidmenį centro dešinės 
vienybei.

„Aš tai vertinu pozityviai, 
nes reiškia, kad aiškėja libera
laus bloko kontūrai”, sakė Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) pirmininko pirma
sis pavaduotojas Andrius Ku
bilius. Jis atmetė galimybę, 
jog prie šių partijų galėtų pri
sijungti ir konservatoriai, ta
čiau įžvelgia galimybę ateityje 
glaudžiam bendradarbiavi
mui.

„Aš matau Lietuvos deši
nės ateitį besiklostančią pagal 
europietišką modelį. Tas mo
delis reiškia, kad Lietuvoje tu
ri atsirasti aiškūs du blokai 
dešinėje — liberalusis ir kon
servatyvusis, besiorientuojan
tys į Europos liaudies partijos 
ir Europos liberalų internacio
nalo ideologijas”, sakė A. Ku
bilius. „Aš tikiuosi, kad tas 
pats vyks konservatyviajame 
bloke”, pažymėjo jis.

Liberalų ir centristų vieni
jimąsi sveikino ir kairiosios 
Lietuvos socialdemokratų par-

R. Ozolas žada skaldyti su liberalais 
besivienijančius centristus

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 
— Lietuvos liberalų sąjungos 
(LLS) ir Lietuvos centro są
jungos (LCS) vadovams prabi
lus apie partijų vienijimąsi, 
buvęs centristų vadovas Ro
mualdas Ozolas teigia, jog tai 
reikš LCS skilimą. „Partija 
neišvengiamai skils. Aš pada
rysiu viską, kad taip atsitik
tų”, sakė R.Ozolas.

Jo vadovaujama Nuosek
liųjų centristų frakcija Centro 
sąjungoje kreipėsi į kitus par
tijos narius, pareikšdama, jog 
LCS vadovo Kęstučio Glavec
ko pasisakymai apie vieniji
mąsi su liberalais yra netei
sėti ir laikytini tik jo „asmeni
ne nuomone”.

„Tai yra pučas”, sakė R. 
Ozolas, kalbėdamas apie K. 
Glavecko pasisakymą, jog li
beralai ir centristai susivie
nys. „K. Glaveckas po pralai
mėtų prezidento rinkimų ne-
dalies pačios reikšmingiau
sios savo informacijos, pa
reiškė JAV valstybės sekreto
rius Colin Powell ketvirtadie
nį dienraštyje „The Washing- 
ton Post” išspausdintame in
terviu. Per pastarąsias kelias 
dienas JAV pradėjo šiuos in
formacijos mainus, siekda
mos, kad tikrintojai veiktų 
„agresyviau ir visapusiškiau 
atliktų savo darbą”. Tačiau jis 
pridūrė, kad JAV sakant ne
atskleidžia dalies pačios 
reikšmingiausios informaci
jos, norėdamos įsitikinti, ar 
JT tikrintojai „sugebės susi
tvarkyti ir pasinaudoti” jiems 
jau suteikta papildoma infor
macija. Didžioji dalis informa
cijos, kurią JAV žvalgyba su
teikė ginkluotės tikrintojams, 
susijusi su numanomais Irako 
ginklų kūrimo bei saugojimo 
objektais.

RUSIJA
Maskva. Stiprūs šalčiai 

Europoje pareikalavo dar 
daugiau žmonių gyvybių, o 
dėl plikledžio, sniego ir stiprių

tijos (LSDP) atstovai. „Libe- 
raų ir centristų vienijimąsi aš 
vertinu pozityviai, nes tai sta
bilizuoja situaciją dešiniajame 
flange. Buvęs šalies preziden
tas, tapdamas neformaliu šios 
partįjos lyderiu, galėtų suteik
ti jai didesnio politinio svorio 
ir stabilumo”, sakė LSDP pir
mininko pavaduotojas Gedi
minas Kirkilas.

V. Adamkus nesiryžta at
skleisti savo vaidmens busi
mojoje dešiniųjų sąjungoje. 
„Neturiu net supratimo, ko
kiame lygyje jie kalbasi. Jie 
šiandien mane informavo, kad 
tai yra jų tikslas. Aš sakiau, 
kad džiaugiuosi, kad politiniai 
junginiai jungiasi”, sakė V. 
Adamkus. Tačiau jis pakarto
jo, jog aktyviai dalyvaus 
Lietuvos gyvenime ir „nuoša
lyje nesėdės”.

Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų instituto dėstyto
jas Alvidas Lukošaitis abejoja, 
ar kadenciją bebaigiantis pre
zidentas Valdas Adamkus su
tiktų tapti galimo Lietuvos li
beralų ir Centro sąjungų 
sparno vadovu. „Ne kartą bu
vo kalbėta, ne vieni rinkimai 
buvo, kad patys politikai sup
rastų, kad didelių kalnų neiš- 
vartysi, Nukelta į 5 psl.

nori atsistatydinti, todėl sie
kia sujungti partijas”, aiškino 
buvęs centristų vadovas.

Pats K. Glaveckas teigė, 
jog tai nėra jo vienašmenis 
sprendimas. „Absoliuti dau
guma skyrių palaiko idėją 
vienytis su liberalais”, sakė 
jis.

LCS Klaipėdos skyriaus 
pirmininkas Vytautas Čepas 
patvirtino, jog įgaliojimus K. 
Glaveckui tartis dėl partijų 
vienijimosi suteikė partijos 
valdyba. „Partijos pirminin
kas tokią teisę tikrai turi. Tre
čiadienį įvyko valdybos posė
dis, kuriame jam tokia teisė 
buvo suteikta”, sakė V. Čepas, 
pažymėjęs, jog anksčiau ir 
pats R. Ozolas yra rėmęs par
tijų vienijimosi idėją.

Nuosekliųjų centristų 
frakcija vienįja apie 30-40 na
rių. Iš viso LCS yra per 3,000 
narių.
vėjų žemyno keliuose toliau 
vyrauja chaosas. Maskvoje iš 
viso nuo spalio mėnesio dėl 
šalčių žuvo 242 žmonės. Tuo 
tarpu Prancūzijos sostinėje 
nuo savaitgalio dėl šalčių mi
rė 4 benamiai. Vokietijoje per 
šalčius žuvo 8, Baltijos valsty
bėse — 10, Slovakijoje — 3, 
Italijoje — vienas žmogus.

ARTIMIEJI RYTAI
Jeruzalė. Izraelio prem

jeras Ariel Sharon trečiadienį 
pareiškė, kad jam pateikti 
kaltinimai korupcija yra „gė
dingas politinis šmeižtas” ir 
jis įrodys, kad jie yra neteisin
gi. A. Sharon pirmą kartą vie
šai komentavo spaudoje pasi
rodžiusius pranešimus apie 
premjero ir jo šeimos finansi
nes machinacijas. Šis skanda
las kijo dėl 1.5 mln. dol. pa
skolos, kurią A. Sharon ir jo 
sūnūs gavo iš vieno Pietų Af
rikos verslininko ir ketino pa
dengti skolas, susidariusias 
dėl finansinių pažeidimų per 
1999 m. vykusią jo kampaniją 
dėl „Likud” vadovo posto.

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SPORTO

ŽVILGSNIS Į PRAĖJUSIUS METUS 
MŪSŲ SPORTE

EDVARDAS ŠULAITIS Tačiau, jeigu kam nors rei-

Peržengus Naujųjų —
2003-jų metų slenkstį, norisi 
pažvelgti, kokie buvo praėju
sieji lietuvių Šiaurės Amerikos 
kontinente ir tėvynėje vyku
siame sportiniame gyvenime.

Praėjusieji metai Lietuvo
je ypatingais sportiniais lai
mėjimais nepasižymėjo. Mažė
jant finansavimui iš valstybės, 
sportininkų pasirodymai tam
pa vis liesesnį.

Geriausiuoju Lietuvos spor
tininku dviejose apklausose 
(„Lietuvos ryto” ir „Sporto” 
laikraščio skaitytojų) buvo 
pripažintas dviratininkas, 
„Tour de France” lenktynių 
prizininkas, Raimundas Rum
šas, kuris pakeitė anksčiau 
prizininkų tarpe buvusias dvi
ratininkes — Editą Pučinskai
tę ir Dianą Žiliūtę.

Beje, Raimundas Rumšas 
buvo pripažintas geriausiuoju 
sportininku ir Kauno mieste. 
Buvo renkami ir geriausieji 
atstovai atskirose sporto ša
kose. Futbolo laureatu tapo 
Raimondas Žutautas — Lietu
vos futbolo rinktinės ir Haifos 
„Makabi” saugas. Lietuvos 
sporto federacijos rinko ir popu
liariausius 2002 metų Lietu
vos sporto žurnalistus. Buvo 
išvardintos net 67 pavardės, o 
pirmąja, pagal balsų daugu
mą, pripažinta „Sporto” laik
raščio žurnalistė Marytė Mar
cinkevičiūtė, gerokai aplenku
si antrąja likusią Lietuvos te
levizijos korespondentę Laimą 
Janušonytę. Kaip atrodo, Lietu
voje net ir sporto žurnalistais 
yra domimasi ir jų ten pa
kankamai yra, o išeivijoje to
kių labai mažai beliko ir apie 
juos niekas neprabyla, jau ne
kalbant apie kokių nors prizų 
jiems dalinimą.

Reikia pasakyti, jog išeivi
joje, konkrečiai Šiaurės Ame
rikoje, kur dar yra kiek gausesnė 
sportinė veikla, labai mažai 
dėmesio skiriama mūsų spor
tui, sportininkams, jo darbuo
tojams. Jeigu kitų kultūrinių 
šakų atstovai kas metai yra 
pažymimi premijomis, tai spor
tas ir čia yra paliktas „už bor
to”. Bet, žinoma, tai nieko 
naujo, nes ir „senais gerais lai
kais” taip būdavo.

„LITUANICOS” FUTBOLININKAI SUKLUPO 
PIRMENYBIŲ STARTE

„Lituanicos” vyrų koman
da 2003-jų metų „Metropoli
tan” lygos žiemos pirmenybių 
salėje pirmame susitikime 
sausio 5 d. gavo pylos nuo 
„Kickers” futbolininkų. Mūsiš
kiai pralaimėjo 2—4, nors var
žovai šiemet, kaip atrodo, ne
pretenduoja į prizininkų tarpą.

Šios rungtynės buvo tikrai 
stulbinančios, ko dar niekada 
nėra tekę matyti. Jau rung
tynių pradžioje lietuvių var
tininkas Virgis Žuromskas, 
kuris pirmenybėse lauko aikš
tėse gana užtikrintai gynė var
tus, įsileido du lengvus įvar
čius, kuomet „Kickers” vyrai į 
tuščius vartus pasiuntė ka
muolius. Žiūrovus nustebino 
faktas, jog šis patyręs futbo
lininkas sugalvojo įsijungti į 
puolimą, o vartus palikdavo Die
vo valiai.

Kada 14-je žaidimo minu
tėje Audrius Zinkevičius sušvel
nino sėkmę 1-2, po kurio laiko 
vartininkas vėl išsirengė į sa
vo neapgalvotą žygį. Šį kartą 
jis beveik suspėjo grįžti į var

ketų kandidatų į geriausiųjų 
sąrašą, mes pirmoje vietoje re
komenduotume Čikagos apylin
kėse gyvenančią rankos len
kikę Dalią Medžiaušytę, kuri 
šios sporto šakos Pasaulio pir
menybėse iškovojo du aukso 
medalius. Iki šiolei geriausiuoju 
jau eilę metų būdavau linkęs 
įvardinti, irgi čikagietį, ilga
metį JAV lengvosios atletikos 
rinktinės narį, ieties metimo 
JAV čempioną ir rekordininką 
— Tomą Pukštį, kuris pernai jau 
pasitraukė iš aktyvaus sporto.

Iš komandinių vienetų tektų 
išskirti Čikagos Lietuvių fut
bolo klubą „Lituanica”, kurio 
komandos yra vienintelės išei
vijoje ir apskritus metus reiš
kiasi amerikiečių bei kita
taučių tarpe. Taip pat pažy
mėtina yra ir Čikagos „Aido” 
klubo veikla, pasireiškianti 
aktyvumu rankų lenkimo 
sporte amerikiečių aplinkoje.

Kiti JAV ir Kanadoje vei
kiantieji lietuvių sporto klubai 
ir jų nariai susirenka daugiau
sia į Šiaurės Amerikos Lietu
vių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos rengiamas žaidynes 
tik kartą metuose. Apie šios 
organizacijos veiklą nedaug ką 
pozityvaus galima pasakyti 
(nebent, kad ji stengiasi pa
laikyti dar kažkokį lietuvių 
sportinės veiklos Š. Amerikoje 
tęstinumą).

Čia malonią išimti padaro 
Čikagos Lietuvių akademinio 
klubo „Lituanica” prieš 4 me
tus užmegztas jaunimo ko
mandų pasikeitimas tarp Či
kagos ir Vilniaus Šarūno Mar
čiulionio krepšinio mokyklos 
atstovų.

Šiame klube iš didžiųjų 
veikėjų reikėtų paminėti dr. 
Donatą Siliūną, kuris atiduo
davo daug laiko tokių pasi
keitimų reikalams, o dabar jis 
aktyviai purena dirvą naujo, 
milijoninio sporto komplekso 
pastatymui Lemonte, prie Pa
saulio lietuvių centro. Jo pas
tangos yra tikrai vertos dėme
sio ir dolerių.

O įžengus į Naujuosius, 
linkime, kad lietuvių sportas 
Čikagoje, ir apskritai Ameri
koje suspindėtų gražiomis 
spalvomis.

tus, tačiau ir ši jo avantiūra 
baigėsi įvarčiu. Po to varžovai 
pelnė dar vieną įvartį, nors ir 
vartininkas buvo savo vietoje 
(beje, jis rungtynių metu atrė
mė ir ne vieną pavojingą šūvį).

Antrojo kėlinio 12-je minu
tėje Petro Šmigelskio šūviu 
mūsiškiai priartėjo 2-4, tačiau tas 
jau buvo maža paguoda. Ypač 
kuomet šis žaidėjas po var
žovų šiurkštaus žaidimo, norė
damas „atsilyginti” puolė bok
suotis ir gavo raudoną kortelę.

Taigi pirmasis sezono bly
nas „Lituanicai” prisvilo ir jau 
dabar reikia ieškoti būdų, 
kaip iš šios nesėkmės išbristi, 
jeigu norima garbingai pasi
rodyti. Žinant, kad „Litua
nica” salės pirmenybėse prieš 
dvejus metus buvo prizininkų 
tarpe, o pernai irgi atsistojo 
aukštokai — 6-je vietoje, verta 
rimtai susimąstyti.

Kitą sekmadienį „Lituani
cos” vyrų laukia stipri „Eagles” 
vienuolikė. Rungtynių pradžia 
4:30 vai. p.p. Vieta: „Odeum” 
salė, Vilią Park, IL. Ed. Š.

Connecticut krepšininkai (iš kairės): Arūnas Eidukaitis, Marijus Kovaliukas, Laurynas R. Misevičius (su BLAK 
„auksiniu” kamuoliu), Rytis Grybauskas, Vytas Brasauskas ir Vaidas Nutautas.

SPORTO ATGIMIMAS — GRAŽUS PAVYZDYS RYTŲ PAKRAŠČIUI

Laurynas R. Misevičius, specialiai „Draugui”

Dar praeitą vasarą birželio 
mėnesį Philadelphia vykusio
se JAV Rytų pakraščio lietu
vių sporto varžybose nedidelė 
Naujosios Anglijos regiono 
Connecticut valstija atsivežė 
dvi vyrų krepšinio komandas 
— savo amžiaus grupėje lai
mėjusius senjorus ir vyrų „B” 
grupėje trečiąją vietą iškovo
jusį jaunimą. Netrukus dar 
labiau suaktyvėjo mūsų valsti
jos lietuvių sportinė veikla, į 
krepšinio varžybų organiza
vimą įsijungus Sacred Heart 
universitetą (Bridgeport, CT) 
pabaigusiam, dar 1994 m. su 
Lietuvos jaunių rinktine tapu
siam Europos čempionu, Ma
rijui Kovaliukui, kuris, prabė
gus vos mėnesiui, su dar ke
liais aktyviais „trečiabangiais” 
suruošė kelių kaimyninių vals
tijų krepšinio komandų tur
nyrą, į kurį suvažiavo apie 80 
žmonių, o Marijaus vadovau
jami Čonnecticut vyrai jau 
tapo šių varžybų nugalėtojais, 
rungtynėse dėl pirmos vietos 
įveikę, tik neseniai į JAV 
atvykusių, Bostono lietuvių 
penketuką. Po to vėl sekė Phi
ladelphia, LB Krašto valdybos

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO ŽVAIGŽDĖ

Vis tvirtesnius žingsnius 
žengianti Lietuvos studentų 
krepšinio lyga (LSKL) jau 
skaičiuoja penktuosius gyva
vimo metus. Vasario mėnesį 
kovas krepšinio aikštelėse 
pratęs 17 vaikinų ir 7 merginų 
komandos, o vėlai pavasarį 
paaiškės, kas gi užsidės jubi
liejinio čempionato nugalėtojų 
karūną. Vytauto Didžiojo uni
versiteto vaikinų rinktinė sos
te įsitaisiusi jau dvejus metus 
iš eilės.

Studentai krepšininkai 
2002-2003-iųjų metų LSKL 
pirmenybėse rungyniauja 
dviejose grupėse. Stipriausių
jų grupėje — 9 komandos: 
Vytauto Didžiojo universitetas 
(VDU), Kauno Technologijos 
universitetas (KTU), Lietuvos 
Kūno kultūros akademija 
(LKKA), Lietuvos žemės ūkio, 
Šiaulių, Klaipėdos (KU), Vil
niaus (VU),Vilniaus pedagogi
nis (VPU) ir Lietuvos teisės 
(LTU) universitetai.

Antroje grupėje dvi naujo
kės — Vilniaus ir Kauno 
kolegijos — prisijungė prie še
šių pernai rungtyniavusių eki
pų (Vilniaus Gedimino tech
nikos ir Kauno medicinos 
universitetų, Lietuvos veteri
narijos, Vilniaus dailės, Lie
tuvos karo akademijų ir Liet
uvos krikščioniškojo fondo 
aukštosios mokyklos komandų).

Gaila, kad merginų grupė 
nepasipildė naujomis komando
mis ir iš 15 aukštųjų mokyklų 
atstoves į LSKL deleguoja tik 
7 universitetai: VDU, LKKA, 
KTU, VU, KU, VPU ir LTU.

-vicepirmininko Rimo Gedeikos 
iniciatyva per labai trumpą 
laiką surengtas kelių vyrų 
krepšinio komandų turnyras 
rugsėjo mėnesį, kurį taip pat 
laimėjo Connecticut — tą kar
tą nugalėjome New Jersey 
„Statybą” ir finale įveikėme 
Jungtinių Valstijų sostinei at
stovavusius „Vėjo” krepšininkus.

Nuo tada pradėta rimtai 
šnekėti ir apie mūsų valstijos 
atletų klubo atkūrimą, nes 
norinčių sportuoti ir dalyvauti 
varžybose skaičius vis augo. 
Kitose varžybose, spalio 19 d., 
Baltimorėje (Maryland valsti
ja) paskutiniu momentu nu
sprendę dalyvauti vietos Lie
tuvių atletų klubo 30 metų su
kakties krepšinio turnyre pir
mose rungtynėse įveikėme 
kaimynus iš New Yorko LAK 
(Lietuvių atletų klubo), tuo
met Philadelphia „Arą” ir fi
nale po gražios kovos nuga
lėjome aikštelės šeimininkų 
BLAK „Vilką”, namo parsivež- 
dami „auksinį” kamuolį. O jau 
po savaitės — lapkričio 1 d., 
Waterbury mieste oficialiai 
atgimė Connecticut Lietuvių 
sporto klubas (KLSK).

Sezono naujovės

Šiame sezone LŠKL įdiegė 
keletą naujovių. Viena jų 
aiškiai atskiria panašumus 
tarp Lietuvos ir JAV studentų 
pirmenybių (NCAA). Pagrin
dinė LSKL naujiena — po ne 
vienerius metus trukusių 
svarstymų LSKL buvo leista 
rungtyniauti ir studentams, 
žaidžiantiems kitose, tame 
tarpe ir profesionalų, lygose. 
Tai reiškia, kad kiekvienai 
komandai aikštelėje vienu 
metu gali atstovauti ne dau
giau kaip du žaidėjai iš Lie
tuvos krepšinio lygos (LKL), 
Lietuvos krepšinio A lygos, 
merginų tarpe iš Lietuvos mo
terų krepšinio lygos (LMKL) 
ar kitų lygų. Tam, kad tokie 
žaidėjai galėtų padėti savo 
universitetui atkrintamosiose 
varžybos, jie turės sužaisti ne 
mažiau kaip pusę LSKL regu
liaraus sezono ryngtynių.

Kita naujiena sulygino 
LSKL ir NCAA vykdomų fi
nalų sistemą — šiemet vietoj 
pusfinalių ir finalų serijų ir 
LSKL bus rengiamas keturių 
komandų finalinis turnyras.

Auksiniai VDU metai

VDU rinktinei pavasaris 
bus labai nelengvas, nes jau 
antrą kartą teks ginti nugalė
tojų titulą. 2001-ųjų ir 2002- 
ųjų metų LSKL čempionai tą 
padaryti gali, to laukia ir uni
versiteto vadovai. Viena pa
grindinių VDU rinktinės pas
tarųjų metų sėkmės priežas

Pirmajame naujai atkur
tos sporto organizacijos su
sirinkime buvo vienbalsiai iš
rinkta pirmoji klubo valdyba, 
kurią sudaro septyni nariai. 
Taigi gruodžio 28 d. Philadel
phia vykusiame naujametinia
me krepšinio turnyre daly
vavome ne tik jau atstovauda
mi naujajam KLSK, bet ir vėl 
kaip praeitą vasarą vežėmės 
net dvi vyrų krepšinio koman
das, šį sykį pirmajai komandai 
davę uždavinį kovoti dėl aukš
čiausių apdovanojimų, o ant
rajai deramai sužaisti su savo 
pajėgiais varžovais. Dabar vi
sus Connecticut lietuvius, norin
čius tapti naujais organiza
cijos nariais ir dalyvauti 
KLSK veikloje maloniai prašo
me kreiptis į klubo prezidentą 
(šių eilučių autorių — tel. 203- 
895-7147) arba į valdybos sek
retorę Sigitą Šimkuvienę (tel. 
203-773-1257). Taip pat pra
nešame, kad nuo 2003 m. sau
sio mėnesio Waterbury St. Jo
seph Lietuvių mokyklos sporto 
salėje triskart per savaitę — 
trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais, vyks vyrų ir 
moterų krepšinio treniruotės.

Vytauto Didžiojo universiteto krepšininkai — čempionai

čių — universiteto vadovų 
parama komandai. Ne paslap
tis, kad VDU rektorius prof. 
Vytautas Kaminskas yra vie
nas aistringiausių komandos 
gerbėjų ir retai praleidžia savo 
komandos rungtynes.

VDU yra pirmas univer
sitetas Lietuvoje, kuris pritai
kė vakarietišką modelį ir ge- 
riausiems krepšininkams sudaro 
palankesnes mokymosi są
lygas — daugelį jų, studijuo
jančių mokamose studijose, 
atleidžia nuo mokesčio už jas 
ir taip „medžioja” vidurines 
mokyklas baigiančius krepši
ninkus, siekiančius ir toliau 
sportuoti ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą.

VDU ryšiai su užsienio ša
limis duoda naudos ir VDU 
krepšinio rinktinei, kuriai
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2003 M. SENJORŲ 
KREPŠINIS HAMILTONE

2003 metų vyrų senjorų (35 
m. ir vyresnių) krepšinio pir
menybes numato suruošti Ha
miltono LSK „Kovas” 2003 
m. kovo 29-30 d., Hamiltone, 
Ontario, Kanadoje.

buvo organizuotos ir įsiminti
nos išvykos. Viena iš jų — į 
JAV, kur 1996 m. VDU ekipa 
lankėsi Purdue Calumet uni
versiteto kvietimu. 2001-ųjų 
pavasarį VDU krepšininkai 
viešėjo Prancūzijoje, kur su
žaidė eilę kontrolinių rungty
nių su šios šalies komandomis.

Šių metų LSKL pirmeny
bėse trenerių Arūno Jukne
vičiaus ir Mindaugo Valan
čiaus auklėtiniai sužaidė jau 
18 rungtynių ir iškovojo 12 
pergalių. Šis rezultatas lei
džia VDU rinktinei dalintis 
antrąja pozicija su LTU. 
Čempionate pirmauja ŠU (14 
pergalių ir 5 pralaimėjimai). 
Nedaug nuo šios trijulės at
silieka ir LKKA studentai. 
Čempionate rungtyniaujama 
keturių ratų sistema, todėl

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA
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Alvydo Vaitkevičiaus nuotr.

visoms komandoms regulia.- 
riajame dar liko sužaisti dau
giau nei 10 rungtynių.

LSKL rungtyniaujančioms 
kamandoms dabar žiemos 
atostogos. Kovos bus pratęstos 
pavasario 12 dieną, o prieš tai 
turėtų įvykti ir tradicinė 
šventė „Žvaigždžių dieną”.

Ar VDU komandai pavyks 
trečią kartą pratęsti domina
vimą Lietuvos studentų krep- 
šinyje, sužinosime gegužės 
mėnesį, o visas LSKL nau
jienas galite skaityti oficia
liame LSKL tinklapyje adresu:

http7Zlskl.ktu.lt.

Eimantas Pūras
VDU laikraščio 

„Universitas Vytauti Magni” 
korespondentas
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KO NORI VENEZUELIEČIAI?
Keletas pastabų po Lietuvos prezidento rinkimų 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

„Lietuvos prezidentu tapo 
Žirinovskij”, — pirmadienį 
(sausio 6) paskelbė 10 mln. ti
ražu einančios Maskvos 
„Pravdos” antraštė. Turėta

f aivoje ne vien R. Pakso ir V.
irinovskio partijų pavadini

mų tapatumus, b«t ir platesnė 
jų politinės raiškos paletė.

Frankofonų spauda prezi
dento rinkimus laimėjusį Ro
landą Paksą savo skaityto
jams pristatė kaip lietuviš
kąjį Le Pen, išskirtinai pasi
žymėjusį oro akrobatikoje...

Sklaidydamas ne itin pa
trauklius užsienio spaudos at
siliepimus, prisiminiau vokie
čių dienraščio „Frankfurter 
Allgemeine” karikatūrą, iš
spausdintą tuojau po LDDP 
triuškinančio laimėjimo prieš 
Sąjūdį Seimo rinkimuose 1992 m.

Už aukštos mūrinės sienos 
buvo matyti sovietinio konc- 
lagerio sargybos bokštelis su 
komunistine žvaigžde. Sienoje 
išgriauta anga, pro kurią iš 
aptvaro plūdo minia, mojuo
dama trispalvėmis ir krykš
taudama iš džiaugsmo. Virš 
angos — parašas: „Landsber
gis”. Koncentracijos stovyklos 
išorėje pastatyta rinkimų bū
delė, prie jos spontaniška mi
nia palaipsniui tvarkingai ri
kiuojasi, gražiai eina po vieną 
vidun, įmeta kiekvienas savo 
balsą balsadėžėn ir drausmin
gai grįžta į tuos pačius „ne
laisvės namus”. Tik šįsyk — 
jau ne pro išverstą sieną, bet 
pro čia pat plačiai atvertus pa
grindinius vartus. Juos žymi 
užrašas „Brazauskas”. Po ka
rikatūra — parašas: „Geheim- 
nisvolles Litauen” (Paslaptin
goji Lietuva).'

A. Bfazauskaš'pSr dešimtu 
mėtį tos minios į Maskvą vis 
dėlto nenuvedė. Dar daugiau 
— antrojo Lietuvos prezidento 
rinkimų rato išvakarėse A. 
Brazausko, nelyginant kokio 
inkaro, buvo stveriamasi, kad 
toji inertiška minia nepa- 
sineštų priešinga euroatlanti- 
nės krypties tekėjimui linkme.

Būtent šios „paslaptingo
sios Lietuvos” praėjusio sek
madienio (sausio 5) pasi
rinkimą Vakarų spauda be
veik vienbalsiai pavadino ri
zikingu ir „netikėtu”, nors ne
tikėtas jis buvo daugiau stebė
tojams „iš atokiau”. Arba ir 
arti esantiems, tačiau politika 
paviršutiniškai besidomin
tiems žmonėms. Įdėmesniems 
stebėtojams Rolando Pakso 
išrinkimas Lietuvos preziden
tu didelė staigmena nebuvo.

O jei ir būtų čia kuo ste
bėtis, tai galbūt ne tuo, kad R. 
Paksas vis dėlto laimėjo, bet 
KAIP jis laimėjo; Jo laimėjimo 
pobūdis greičiau tik patvirtino 
Lietuvos, kaip gana neišran
kaus skonio, sakytum, riboto

110 METŲ KARVEDŽIUI 
J. VARIAKO JUI
STASYS IGNATAVIČIUSNr.5

Šiemet, pažymint karve
džio 110-ąsias gimimo meti
nes, vyko visa eilė iškilmingų 
renginių pik. ltn. J. Variakojo 
gimtinėje, kovų ir tarnybos 
miestuose — Kėdainiuose, Pa
nevėžyje, Ukmergėje, Vilniuje, 
Kaune, Biržuose, Kupiškyje, 
Obeliuose...

Į šiuos iškilmingus ren
ginius iš Čikagos atvyko ir 
karvedžio sūnus inžinierius 
Jonas Variakojis.

Kaip visada šiuose ren
giniuose aktyviai dalyvauja 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąjungos nariai, at
sargos karininkai, vietos savi
valdybės, Karininkų ramovės, 
muziejai, įgulų kariškiai, sa
vanoriai, šauliai, birutietės,

politinio raštingumo visuome
nės, vardą.

Visi trylika demokratinio 
nepriklausomos Lietuvos gy
venimo metų paženklinti 
aukšta jausminio dramatizmo 
gaida ir ne tiek racionaliai, 
kiek jausmais motyvuotais 
politiniais pasirinkimais. Tai 
liudija itin didelius, praktines 
galimybes pranokstančius vi
suomeninius lūkesčius ir tik 
minimalų pačios visuomenės 
savikritiškumo jausmą. Be
veik po kiekvienų rinkimų gir
dėti tie patys „graudūs verks
mai”: tauta „ir vėl apsiriko”...

Po Sąjūdžio euforijos ir 
nepriklausomybės paskelbimo 
1990-aisiais, netruko atsiristi 
politinės depresijos banga, 
1992 m. nušlavusi nuo politi
nės arenos nepriklausomy- 
bininkus ir pastačiusi prie vals
tybės vairo žmones, neatsieja
mus nuo sovietinės adminis
tracijos pozicijų paskutiniai
siais okupacijos dešimtme
čiais. Įskaitant ir į preziden
tus įkeltą valstybės vadovą.

Greit buvo įsitikinta, kad 
mana iš dangaus vis tiek 
nebyra ię stebuklų nerodo nė 
„LDDP piramidė”. Priešingai, 
būtent 1992—1996 metais, 
išryškėjo itin. dideli socialiniai 
kontrastai, šalį sukrėtė bankų 
skandalai, plačiai įsivyravo 
korupcijos atmosfera.

Nelyginant gelbėjimosi ra
to, visuomenė griebėsi konser
vatorių, 1996 m. rinkimuose 
užtikrintai atidavusi jiems 
Seimo kontrolę, o 1997 m. 
pabaigoje išsirinkusi ir prezi
dentą iš Vakarų, vildamiesi 
netrikdomai sulaukti ir tų Va
karų gerovės. Tačiau premjero 
G. Vagnoriaus vidiniai par
tiniai žaidimai ir mėginimai 
krautis politinį kapitalą iš 
Rusijos ekonominės krizės, 
pakirto visuomenės pasiti
kėjimą konservatoriais, su
skaldė partiją ir sukrėtė visą 
dešinįjį politinį sparną 
Lietuvoje.

2000-aisiais — vėl nusi
vylimas ir vėl naujų pranašų 
karštligiškos paieškos. „Nusi
pelnėme gyventi geriau!” — 
skelbė Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) rinkimų plakatai 
ir žmonėms tai patiko. Dau
gelis rinkėjų pamanė, kad čia 
— apie juos, atidavė savo bal
sus.

Šiandien, kai didžiumai 
rinkėjų paaiškėjo, kad „gyven
ti geriau nusipelnė” toli gražu 
ne jie, o tik jų išrinktieji, kaip 
šiaudo griebtasi naujo gelbėto
jo iš dangaus (lakūno). „Tvar
ka bus!” — savo parašu rekla
miniuose stenduose laidavo 
Rolandas Paksas ir žmonės 
vėl tikėjo.

Nesvarbu, kad tokie tvirti
nimai nebuvo paremti jo

įvairios visuomeninės organi
zacijos.

2002 m. sukako 110 metų 
nuo vieno žymiausių ir daug 
Lietuvai nusipelniusių Nepri
klausomybės kovų dalyvio, 
pik. ltn. Jono Variakojo gimi
mo. Pagerbiant jį ir įvertinant 
jo nuopelnus tėvynei, Lietu
voje buvo surengta 12 iškil
mingų minėjimų.

Jis buvo vienas pirmųjų 
Lietuvos savanorių, stojusių 
ginti tėvynę nuo žiauraus 
priešo — rusų bolševikų, kurie 
1919 metais bandė užgrobti 
visą Lietuvą. Karvedys Jonas 
Variakojis su savo savanorių 
būriu pastojo jiems kelią ties 
Kėdainiais, mūšį laimėjo prieš 
keliskart gausesnį priešą,

Dabartinė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Iš kairės (pirmoje eil.): pirm. Vytautas Kamantas, Milda 
Lenkauskienė, Bronius Makauskas; II eil.: Marytė Šmitienė, Gabrielius Žemkalnis, Regina Kučienė, Laima Žlio- 
bienė; III eil.: Algis Rugienius, Matas Stanevičius, kun. Edis Putrimas.

kiomis, blaiviu protu suvo
kiamomis, prielaidomis; ne
svarbu, kad rinkimų kampa
nijoje žarstyti pažadai nebuvo 
susiję su prezidento įgalioji
mais; nesyarbu, kad rinkimų 
kampanija buvo finansuoja
ma neaiškios kilmės milijo
nais; nesvarbu, kad joje buvo 
panaudotos kovos priemonės, 
nepuošiančios nei rinkimų 
laimėtojo, nei visuomenės, ku
ri tokias priemones toleruoja...

O viso to — pažadų, pagy
rų, fotografijų, reklaminių 
klipų, šlovinančių siužetų ir 
ištisų filmų apie šių rinkimų 
herojų — buvo daug. Labai 
daug. Jie stačiai dribo iš laik
raščių puslapių, TV ekranų, 
radijo laidų. Dalis žiniasklai
dos be perstojo dirbo šio kan
didato naudai kelis mėnesius, 
o pigiausias dienraštis, su 
prieš V. Adamkų nukreiptais 
paskviliais, paskutinę rinki
mų kampanijos dieną (kad 
būtų „patikimai” užlaužtos 
rankos ir nebeliktų galimybių 
atsikirsti), buvo išleistas 
350,000 egz. tiražu ir išdaly
tas balsuotojams nemokamai.

Valdo Adamkaus rinkimų 
strategija buvo visiškai kita. 
Jo rinkimų kampanijos, gali
ma sakyti, kaip ir nebuvo — 
jis paprasčiausiai toliau veikė 
kaip prezidentas, bandyda
mas atlikusiu nuo tiesioginių 
pareigų laiku pateikti vi
suomenei savo penkerių mefų 
darbo ataskaitą, pažvelgti į 
Lietuvos perspektyvas per 
artimiausią penkmetį. Kalbė
jo apie tai susitikimuose su 
žmonėmis, diskutavo televizi
jos debatuose, pristatė turi
ningą, išliekančios vertės 
knygą „Penkeri darbo metai”.

Žmonėms, kuriems žo
džiai turi prasmę, o atlikti 
darbai — vertę, V. Adamkaus 
pozicijos, lyginant jas su jo 
oponentų „politine amunici
ja”, atrodė nelyginant A. Sa
bonio išėjimas į krepšinio 
aikštelę prieš pulkelį gim
nazistų, ligi tol meistrams tik 
padavinėjusių kamuolį iš 
užribio. Daug kam atrodė,

išvadavo Ukmergę, Panevėžį, 
Kupiškį, Rokiškį, Obelius įr 
juos atstūmė net už Dauguvos 
upės Latvijoje. Savo karinę 
tarnybą pradėjo su 7 savano
riais, Panevėžio srities apsau
gos būriu. Kovojant su bolše
vikais ir bermontininkais, bū
rys išaugo iki bataliono, vėliau 
iki Lietuvos karaliaus Min
daugo 4-to pėstininkų pulko, 
kuriam jis vadovavo. Buvo ap
dovanotas 5 ordinais ir 2 me
daliais. 1921 m. buvo paskir
tas III pėstininkų divizijos 
štabo viršininku. 1924 m. 
baigė Aukštųjų karininkų 
kursus. 1928 m. buvo pakvies
tas į Ministrų kabinetą ir užė
mė Susisiekimo ministerijos 
valdytojo postą. 1929 m. buvo 
paskirtas Krašto apsaugos 
ministru.

Minėjimai
Lietuvos krašto apsaugos 

ministerija, Krašto apsaugos

kad čia visiškai pakaks inte
lektualinės „ūgio persvaros”.

Lietuva, deja, tuo ir yra 
„geheimnisvolles”, kad reikš-, 
mingai jos elektorato daliai 
suprasti, reikia išmokti pen
kias taisykles, kurias išgirdo 
ambasadorius Vytautas Damb- 
rava, gyvendamas Venezueloje.

Pirma taisyklė: venezue- 
liečiai nop pinigo. Antra: 
venezueliečiai nori daug pini
go. Trečia: venezueliečiai nori 
daug pinigo greitai. Ketvirta: 
venezueliečiai greitai nori 
daug pinigo, su pastangom ar 
be jų. Penkta: venezueliečiai 
nori daug pinigo greitai, su 
pastangom ar be pastangų, 
legaliai ar...

Nepavejamas „auksinio 
avinėlio” vaizdinys pasirodė 
vis dėlto didelis papiktinimas 
„nusipelniusiems, bet negyve
nantiems geriau”. Nesvarbu, 
kad aplinkinių kaimynų 
duona nepalyginamai rupes
nė, bet Lietuva vis tiek — ne

* • * * *MARGUMYNAI* • • • •
------- -- --- ------------- - —_———i-- -- ---------- -- ----
IR VĖL SUVARŽYMAI
Po 2001 m. rugsėjo ll- 

osios teroristinių išpuolių JAV 
oro uostuose, įvairiose val
diškose įstaigose, stadionuose 
ir kitose svarbiose vietose, kur 
susirenka daug publikos, įves
ta žymių pakeitimų: ieškant 
galimų naujų išpuolių, tikri
nami keleivių ar lankytojų do
kumentai, bagažas, net kiše
nės. Žmonės, apsaugos dėlei, 
sutinka su visais nepatogu
mais ir naujomis taisyklėmis. 
Tačiau pastarosiomis dieno
mis Vašingtonas ruošiasi įgy
vendinti dar vieną suvaržymą, 
kuris jau susilaukė pasiprie
šinimo.

Visi Amerikos piliečiai, 
kurie atvyksta į JAV ar iš jų 
išvyksta, turės užpildyti doku
mentus, nurodant kelionės 
priežastis, trukmę ir kitas 
smulkmenas. Ši informacija 
elektroninėmis priemonėmis 
bus persiųsta atitinkamoms 
valdžios įstaigoms, kurios ją 
palygins su jau turimais

savanorių pajėgos, Motorizuo
tosios pėstininkų brigados 
„Geležinis vilkas” Panevėžio 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
batalionas, Lietuvos kariuo
menės Vilniaus ir Kauno įgulų 
karininkų ramovės, Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademija, Panevėžio miesto, 
Biržų, Kupiškio, Kėdainių, 
Ukmergės rajonų savivaldy
bės, krašto muziejai ir kariuo
menės įgulos šiais metais 
organizavo Viešosios įstaigos 
studijos „Pro Patria” inicijuo
tus nepriklausomybės kovų 
karvedžio Jono Variakojo gi
mimo 110-jų metinių minėji
mus. Kiekviename minėjime 
buvo rodomas studijos „Pro 
Patria” sukurtas dokumenti
nis filmas „Karvedys Jonas 
Variakojis”. Minėjimai vyko 
2002 m. gegužės, birželio ir 
spalio mėn.

Krašto apsaugos ministe
rijos Viešųjų ryšių departa

Švedija. Metai iš metų dar
dant mediniu vežimu paskui 
tolydžio tolstančią „aukso vil
ną”, galima suprasti ir ne
kantrumą, su kuriuo šoktasi 
keisti arklius net brastoje...

Aišku, žmonių valią, kokia 
ji bebūtų, gerbti privalu. Kaip 
privalu atiduoti deramą pa
garbą ir prezidentui, gavu
siam tautos mandatą. Tokie 
demokratijos dėsniai.

Tik kai vandeningas smė
lis iki ašių pasiglemžia brastoj 
paliktą vežimą, o tekanti sro
vė ima versti iš ratų mužiko 
naudą, įstrigusiam ir aklu 
pykčiu užsidegusiam važny
čiotojui — rinkėjui nedera 
griebtis botago: talžyti stra- 
paliojantį naujai įkinkytą ark
lį, keikti putojančius vandenis 
ir upės dugną. O tuščiomis grį
žusiam ir tik šlapią skrandą 
namo parnešusiam — girtis 
savo išmaninga galva, išnešu
sią iš sūkuriuojančio vandens 
dar ir lapinę kepurę...

duomenimis apie dokumentus 
užpildžiusį asmenį.

Nepaisant, kokiomis su
siekimo priemonėmis asmuo 
atvyks ar išvyks iš Amerikos, 
visi turės pateikti šią informa
ciją. JAV piliečiams duodamas 
mėnuo laiko, kai jie gali pasi
sakyti už ar prieš šią naują 
kontrolės priemonę. Tikima, 
kad įstatymas įsigalios apie 
šių metų vidurį. ChTr

ATSISAKĖ LABDAROS
Salvation Army, vienos 

šiame krašte žinomiausių ir 
labiausiai patikimų labdaros 
organizacijų, vadovybė Flori
doje atsisakė priimti 10,000 
dol. auką iš asmens, kuris 
tuos pinigus laimėjęs loterijo
je. David L. Rush buvo vienas 
iš 4 asmenų, laimėjusių 100 
mln. dolerių Floridos „Lotto” š.m. 
gruodžio 14 d. Kadangi Salva
tion Army kovoja prieš azar
tinius lošimus, priimti loteri
joje laimėtus pinigus būtų 
nusižengta jo principams. NYT

mentas išleido studijoje „Pro 
Patria” paruoštos parodos ir 
sukurto įspūdingo plakato 
„Karvedys savanoris kūrėjas 
Jonas Variakojis” 1892— 
2002” tiražą.

Tariau didžiausio palankumo 
ir dėmesio nusipelnė visuose 
renginiuose dalyvavęs ir kal Bus daugiau

Pik. ltn. J.Variakojo minėjimas Kėdainiuose. „Geležinio vilko" garbės sargybos kuopa. Nuotr. Jono Variakcrjo.
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Į Danutė Bindokienė,

Prie Landsbergio žodžių 
nieko nereikia pridėti
Dar vis pasigirsta prie

kaištai, kad lietuvių tauta per 
13 nepriklausomybės metų 
nieko neišmoko, nepasistū
mėjo tolyn nuo sovietinio men
taliteto, o visos pastangos jį 
pakeisti atsimuša kaip žirniai 
į sieną. Praėjus keliom dienom 
po prezidento rinkimų, galime 
matyti, kad bent nemaža mū
sų tautos dalis visgi pasikei
tusi. Ne ta, kuri kažko ieško, 
kažko tikisi ir lengvai suvilio
jama gražiais pažadais, bet 
kitoji, jau turėjusi progos susi
pažinti su demokratiniais pro
cesais, kuriai tikrai rūpi savo 
tėvynės reikalai.

Tai galima spręsti iš gau
sių pasisakymų, kad įvairios 
partijos pasiruošusios bendra
darbiauti su naujuoju prezi
dentu ir remti jo darbus. Ne
paisant jų pačių kandidatų, 
pralaimėjusių rinkimuose, ne
paisant, kad jos buvo pasi
šovusios remti Valdą Adamkų, 
viltims nepasitvirtinus ir pre
zidentu išrinkus Rolandą 
Paksą, siūlosi kooperuoti ir vi
sokeriopai padėti, jeigu nauja
sis prezidentas tik tos pagal
bos panorės.

Ir jam būtų tikrai naudin
ga panorėti, į talką pasi
kviesti įvairių partijų, įvairių 
pažiūrų žmones, stengtis juos 
įjungti į bendrus darbus ir tiks
lus, o panašių ideologijų parti
jas paskatinti jungtis, tuo 
sumažinant tarpusavį skal
dymąsi, niekuomet tautai ne
atnešantį naudos.

Užsienyje gyvenantys lie
tuviai, visuomet pasiruošę 
Lietuvai padėti, yra panašios 
nuomonės. Jeigu tauta savo 
balsų daugumą atidavė už Ro
landą Paksą, jos valią reikia 
gerbti ir naujam prezidentui 
parodyti deramą pagarbą, su
teikti pagalbą, jeigu tik jis ne
nusisuks nuo savo tautiečių, 
gyvenančių už Lietuvos ribų.

Ir norime tikėti, kad nenu
sisuks. Buvęs ir Vilniaus me
ru, ir premjeru (net dukart), 
R. Paksas, be abejo, yra neblo
gai susipažinęs su užsienio lie
tuvių veikla bei pastangomis 
savo tautos labui. Be tos pa
galbos Lietuva neapsiėjo nei 
prieš Pirmą pasaulinį karą, 
nei po jo; nei prieš Antrąjį, nei 
po jo, nei okupacijos dešimt
mečiais, nei per trylika nepri
klausomybės metų. Neapsieis 
ir toliau; tad naujam preziden
tui nederėtų „pūsti prieš vėją” 
ir užsienio lietuviją atstumti. 
To netrukus .tektų labai gai
lėtis.

Tiek Europos, tiek JAV 
žiniasklaida labai stipriai rea
gavo į prezidento rinkimus ir 
jų pasekmes. Beveik visur pir
miausia pasireiškė nustebi

bėjęs, du kartus tais pačiais 
metais aplankęs Lietuvą ne
priklausomybės kovų herojaus 
sūnus Jonas Variakojis. Dau
gelyje minėjimų taip pat daly
vavo artimas giminaitis Al
mantas Variakojis.

Kėdainiuose, istoriniame 
pirmosios lemtingos pergalės

mas, nes, atrodo, užsienis taip 
pat neprileido galimybės, kad 
Adamkus gali pralaimėti. Ir 
šiandien jam net galėtume 
daryti rimtų priekaištų, kad 
nepanaudojo ryžtingesnius 
rinkiminės kampanijos ėji
mus, kad nesuorganizavo 
veiklesnio, efektyvesnio savo 
rinkiminio štabo. (Galima net 
manyti, kad kai kurie to štabo 
žmonės dirbo ne Adamkaus 
labui, o kažkam kitam...)

Pakso populistines ir kai 
kuriais atžvilgiais net radi
kalias pažiūras vienur kitur 
Europos laikraščiai palygino 
su Prancūzijoje tikrą audrą 
sukėlusiu „populistu” Le Pen. 
Kai kas jį lygina ir su Austri
jos kraštutiniosios dešinės va
dais, išgąsdinusiais ir Europos 
Sąjungos, ir NATO vadovybę.

Labiausiai patenkintas at
rodo radikalusis Rusijos Dū
mos narys Vladimir Žiri
novskij, kuris, pagal Klai
pėdos „Vakarų ekspresą”, džiau
giasi Pakso laimėjimu: „Tai, 
kad prie jūsų valstybės vairo 
atsistos tokio paties pavadini
mo, kaip manoji, partijos 
lyderis, tikrai maloni žinia iš 
Pabaltijo... V. Adamkus nieka
da man nepatiko, nes tokią 
galybę, kaip Rusija, ignoruoja 
ir vis tikisi, kad Europa ar 
Amerika užtars ne tik jį, bet ir 
jūsų miniatiūrinę, jokios įta
kos pasaulinėje politikoje ne
darančią ir neturinčią, Lie
tuvą”. Bet čia Žirinovskij jau 
prašauna pro šalį. Kaip iš vis
ko matyti, Lietuva visgi pa
saulinei (bent vakariečių) poli
tikai įtakos turi ir jiems labai 
rūpi, kuriuo kelių. Paksas ją 
ves.

Rusijos Vladimir Putin ir
gi negaišo daug laiko su svei
kinimais naujai išrinktam 
prezidentui. Jis išreiškė viltį, 
kad bendromis pastangomis 
bus suteiktas naujas teigia
mas postūmis Lietuvos ir Ru
sijos santykiams abiejų vals
tybių naudai ir geros kai
mynystės įtvirtinimui. (Argi 
per pastaruosius penkerius 
metus tarp Rusijos ir Lietuvos 
buvo didelių problemų?) 
Seimo narys V. Landsbergis 
čia taip pat mato pavojų ir 
linki Paksui būti atsargiam. 
„Jeigu bus pastangų keisti 
valstybės kursą, tai reikš, ko 
gero, kad Rusija nusipirko 
Lietuvoje svarbų postą”, sako 
V. Landsbergis. Jis mano, kad 
„bus visokių spaudimų, ir la
bai daug reikš išrinkto prezi
dento R. Pakso galimybės atsi
laikyti ir ryžtas išlaikyti 
Lietuvos nepriklausomybės 
kursą”.

Prie tokių linkėjimų nieko 
pridėti nereikia.

kare su bolševikais mieste, 
110-jų savanorio kūrėjo Jono 
Variakojo gimimo metinių mi
nėjimo šventė įvyko 2002 m. 
gegužės 17 d. Dalyvavo ir buvo 
išrikiuoti Lietuvos kariuo
menės garbės sargybų kuopos 
kariai.
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Bičiulystė
Parengia Ligija Tautkuvienė, 

talkinant sūnui Adomui

Rašykite mums „Draugo" adresu su nuoroda „Bičiulystei” 
arba P.O. Box 4102, Wheaton, IL 60189

Nr.67 eJ. paštas: biciulyste@aol.com

NAUJIEJI ATKELIAVO
Tęsinys

Linksmai sukdamiesi šo
kio sūkuryje Kristina ir Algis 
Šutinai priekaištų rengėjams 
neturėjo, muzika priminė 
gražius laikus Vilniuje, o ant

.Aušra ir Gintaras Vyš
niauskai.

— Lietuvos žmonėms gy
venantiems Amerikoje, nori
me palinkėti, kad lietuviai,

Irena ir Zigmas Vilimai. 
„'Draugo’ neprenumeruojame, 
bet 'Bičiulystę' skaitome. Labai 
džiaugiamės, kad tokia yra, 
kad yra kūrybinga.” Truputėlį*' 
dažniau reiktų pokalbių su 
žmonėmis. Naujų metų proga 
visiems lietuviams — san
tarvės, taikos, ramybės, kad 
Lietuva greičiau žengtų

Danutė ir Jonas Grigaliū
nai pirmą kartą atvyko į tokį 
Naujųjų sutikimą, rengiamą 
Lemonte. Jų studentiško am
žiaus atžalos Auksė ir Jonas 
— aktyvūs Amerikos lietuvių 
Jaunimo sąjungos nariai. 
Pasidomiu, ar patiko tėve

naujametinio stalo dvylikos 
žmonių kompanijai galėjo būti 
skirti du buteliai šampano, 
kad visiems pakaktų nau
jametiniam tostui...

demokratijos keliu. O mums 
visiems kantrybės, toleranci
jos. Toli gražu nesame tokie 
draugiški. Nors avinas, ožka ir 
raguoti, bet tas nereiškia, kad 
mes turime būti raguoti. Šis 
vakaras labai geras, ramus. 
Gera muzika. Lietuvai, kad 
išsirinktų tikrą prezidentą”.

liams toks šurmulingas Nau
jųjų metų sutikimas ar dar 
kartą atkeliaus?

— Patiko, manau, kad 
atsilankysime. Visiems lietu
viams norisi palinkėti sveikų 
ir gražių metų.

Renata ir Egidijus Kancle
riai.

— Visiems lietuviams, pra- 
mynusiems čia pirmuosius 
žingsnius Amerikoje, nepasi

Dr. Edita Vasiliauskienė 
nemėgsta Naujuosius sutikti 
tokiose didelėse salėse, Lie
tuvoje buvo įpratę kitaip — 
gamtoje, su slidėmis ir pan. 
Na, o kaip dabar, ar patiko?

— Kaip pasakius, esame 
atsitiktinai, taip išėjo, bet 
visai smagu.

— Esi gydytoja — stoma
tologė. Šiuo metu persimokai 
Los Angeles universitete, kad 
gautas diplomas tiktų ne tik 
vienoje valstijoje, bet visoje 
Amerikoje, sieki tapti DDS. Ar

Iš kairės: Bronius Dainius, dr. Tomas ir dr. Edita Vasiliauskai.

Kalbinu Jolantą, besidar
buojančią prie baro.

— Kodėl dirbate per Nau
juosius prie baro, ar ne liūd
na?
’ — Ne, tikrai neliūdna.
Netgi linksma ir įdomu. Kaž
kas turi tokį darbą atlikti, o 
pinigai ir nepamaišo. Visiems 
visiems gero, linksmo vakaro.

būdami čia neliūdėtų, o visą 
laiką prisimintų Lietuvą. 
Džiaugsmo, derlingų ir vaisin
gų metų čia ir Lietuvoje 
gyvenantiems.

matai JAV savo ateitį?
— Taip, mano vieta čia ir

aš tuo tikiu. Mokausi Los An
geles todėl, kad kai Tomas baigs 
rezidentūrą, nežinia kur gaus 
darbą. Tad man svarbu siekti 
tokio lygio, jog galėčiau, prisi
taikydama prie jo kardiologo 
specialybės, dirbti savo spe
cialybėje. Nelengva ir net la
bai, bet, jei užsikrauni sau to
kią naštą, turi ją nešti. Dveji me
tai ir daug ir ne. Visiems — 
gerų metų.

duoti, ryžtingai eiti į priekį, 
siekti pagerinti savo gerovę, 
kas čia įmanoma, o svarbiau
sia, kad nepalūžtume. Laimin
gų Naujųjų, sveikatos ir meilės.

Iš kairės: Leonas ir Regina Narbučiai, Anatolijus ir Sigita Šlutai, Aurelija Dobrovolskienė, Aldona ir Donatas 
Pečiūros. II eilėje iš dešinės Dalia Šlenienė.

Nuo linksmos kompanijos 
stalo Anatolijus Šlutas linkėjo:

— Nuoširdžiausiai linkim 
Tautkuvienei nepavargti nie
kad, o Meno mokyklėlės vi
siems mažuliukams žvirb
liams ir toliau linksmai strak
sėti, dainuoti, džiuginti mūsų 
lietuvių širdis. Svarbiausia, 
kad visi, be išimties, troški
mai išsipildytų, šiais metais.
„Bičiulystė” — labai įdomu, 
gerai, kad yra. Nors mes, dy- 
pukai, kartais pykstame už 
kai kuriuos dalykus, bet vis
kas labai gerai, labai gerai, 
tvarkoj, bravo!

Aldona Pečiūrienė.
— Ištvermės, kantrybės, 

sveikatos visiems lietuviams.
„Bičiulystė” norėčiau, kad 
būtų tokia pati kaip yra ir ne
botų jokios kritikos.

Leonas Narbutis.
— Linkiu visiems išlikti 

lietuviais!

Pastebėjusi vienišą sėdin
tį jaunuolį, kartais gana liūd
noku žvilgsniu pervedantį 
akimis per salę, nutariau pra
kalbinti. Ilgokai išsisukinėjęs 
nuo mano fotoaparato — kam 
jums tas liūdnas veidas, pa
tariu ieškoti linksmesnių?! 
Prisistatęs tik Andriumi, vis 
tik vėliau, liko prakalbintas, 
bet jau taip ir liko įamžintas 
su nukirsta kakta... Sužino
jau, kad šis 30-metis vaikinas 
jau ketvirti metai Amerikoje, 
kažkada studijavęs farmaciją 

♦ Kauno Medicinos akademijo
je, per hobi — radijo informa
cinę, studentišką laidą, atra
dęs save ir jau nežadąs grįžti

Nuo 2003-iųjų vasario 1 die
nos prasideda Ožkos metai.

Kaip visada, kiekvienam 
gimusiam, kad ir po skirtingu 
ženklu, astrologai žada per
mainas. Natūralu — augam, 
gražėjam, bręstam, gyvenam, 
senstam ir iškeliaujam ne
grįžtamai... Ožkos metai stre
sinių permainų nežada, nes ir 
pats ženklas ramaus namų 
gyvulėlio. Metai žada būti 
šeimyniški ir taikingi. Šiam 
ženklui būdingi elementai — 
vanduo, spalva — juoda, o 
energija — moteriška.

Koks ryšys tarp mus su
pančio išorinio pasaulio — Oro, 
Žemės, Ugnies ir jūsų širdies 
bei proto reikalų? Mūsų žen
klai dažnai priklauso nuo jų.

Labiausiai nuo Oro pri
klausomi gimusieji Dvynių, 
Svarstyklių ir Vandenio Zo
diako ženkle. Permainingas 
charakteris atitinka šaltą ra
mybės būklę ir šiltą pasi
keitimų bangą. Oras — ats
tovauja protui, jo galiai. Pui
kiai priimate naujas idėjas, 
tačiau jūsų nuomonė būtų 
daugiau gerbtina, jei pūste
lėjus stipresniam vėjui, jos 
nekeistumėte, neišmuštumė- 
te iš vėžių aplinkinių. Mėgs
tate keliauti, ieškoti, nenu- 
rimstate. Pavasarį labiausiai 
esate imlus draugystei, netgi 
meilei. Geriausia sąjunga su 
Žemės ženklais, nes su Van
dens ženklų atstovais sąjunga

Dr. Algirdas ir Vida Peteriai. 
— Skaitome „Bičiulystę”. 

Linkime ir toliau tęsti tą 
darbą. Linkim, kad pasibaigtų 
Lietuvos košmarai, nes nuo jų 
mes bėgame iš Lietuvos. Čia

atgal farmacijon, nori gilinti 
žinias radijo žurnalistikoje ir 
tobulinti „Margučio” laidas, 
jei pavyktų. Taigi, Andrius 
Mockapetris, pakeitęs Rytį 
Janušką, — „Margučio II” ras.,, 
dijo laidų vedėjas. Jei tiktų 
šios radijo stoties klausyto
jams, pasiūlytų kokią vieną 
kitą naujesnę idėją. Kol kas 
stengiasi ir nori gerai vesti 
laidas. Amerikoje žada būti 
tiek, kiek skirta.

— Žmonėms norėčiau pa
linkėti būti daugiau, dažniau 
kartu.

Gediminas Deveikis.
— Labai patinka „Bičiulys

tė”, nesustok, rašyk toliau.

gali būti labai audringa.

Žemės ženklams priklauso 
Jautis, Mergelė ir Ožiaragis.
Žemė — mūsų maitintoja, mū
sų gyvybės šaltinis. Žemės ženk
lo žmonės — ramybės ir tai
kos mylėtojai. Lengvai sekasi 
bendrauti, raminanti energija 
pripildo aplinkinius žmones. 
Būna sunku išlaikyti pozici
jas, kai kitų ženklų (Vandens, 
Ugnies) žmonės meta iššūkį. 
Būdami kūrybingi, galite ne
sunkiai išspręsti susidariusias 
problemas. Mokate patraukti 
kitus žmones, būnate nesa
vanaudiškas padėdamas, rū
pindamasis jais. Poroje labiausiai 
tinkantys Oro žmonės.

Ugnies šėlsmui priklauso 
Avinas, Liūtas, Šaulys. Ugnis 
— mūsų gyvybė, šiluma, 
šviesa. Ugnis ir naikintoja.

gyvenantiems, kad neišblėstų 
sentimentai Lietuvai, kad 
ryšys neišnyktų, o daugeliui 
sunkiai dirbantiems, kad 
turėtų jėgos ir kantrybės. Kad 
būtų daug šviesių akimirkų.

Andrius Mockapetris.

— Ar turite priekaištų?
— Per Naujus metus —

niekada! Visiems lietuviams 
gyvenantiems čia —- viso ge
riausio, svarbiausia, kad ne
pamirštų Lietuvos ir kalbos. 
Geriausių Naujųjų metų!

Kalbėjosi ir fotografavo 
Ligįja Tautkuvienė

Tai nuotaikų kaita. Geriau
sias laikotarpis vasara — bran
da. Vadinasi, jaunystėje reikia 
įsitvirtinti, tada ir senatvė 
nebaisi. Meilei ieškokite Oro 
ir net Vandens žmogaus. Dau
giau kontroliuokite savo jausmus.

Vandeniui priklauso Vė
žys, Skorpionas, Žuvys. Bū
danti taikūs ir mėgstantys 
švarų vandenį esate ir karš
takošiai, ir šaltakraujiški. 
Vanduo siejamas su apsivaly
mu ir atgimimu, jūs galite 
pasinaudoti Mėnulio pilnaties 
galia ir užsitikrinti sėkmę, nes 
jūsų sėkmė turi tendenciją 
būti cikliška. Nuotaikos, emo
cijos labai priklauso nuo mė
nulio, kas apsunkina draugus 
jus suprasti. Geriausias laikas 
ruduo. Brandos laikas. Ge
riausi draugai iš Oro ap
linkos. •

mailto:biciulyste%40aol.com
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Trumpai apie viską
(N»ud«į«nti» „Lietuvos ryto” (LR), „Lietuvos tioių” (LŽ), „Respublikos" (R), 
„Kauno dienos* (KOL „Klaipėdos” (K) „Valstybės žinių” (VŽ) dicnraėėių. BNS 
ir Ritos inCorniacŲtunis)

Išrinktajam prezidentui siūloma pabandyti 
„išmušti” skolas iš Rusijos

Atkelta iš 1 psl. „Gera idėja. 
Tikrai tai padės mums kal
bantis su mūsų visuomene ir 
su Rusijos vyriausybė Be to, 
čia būtų konkretus pasiūly
mas, į kurį galėtų įsijungti ir 
naujasis prezidentas”, pritarė ' 
finansų ministrė. «

Sausio 5 dieną Lietuvos 
prezidentu išrinktas Liberalų 
demokratų partijos vadovas 
Rolandas Pakšas savo rinki
mų programoje skelbė, jog 
rublinių indėlių grąžinimas 
yra tik „politinės valios klau
simas”. „Sieksiu, kad jis būtų 
kuo greičiau išspręstas”, teigė 
R. Paksas.

Ketvirtadienį komentuo
damas finansų ministrės pa
reiškimą, R. Paksas pirmiau
sia pažymėjo, kad šiuo metu

jis dar nėra prezidentas ir kad 
šias pareigas iki vasario 26 
dienos eis Valdas Adamkus.

„Būdamas premjeru, susi
tikime su tuometiniu Rusijos 
vyriausybės vadovu Sergejumi 
Stepašinu aš kėliau indėlių 
grąžinimo problemą ir atsaky
mas iš esmės buvo pozityvus. 
Tačiau vėliau S. Stepašinas 
buvo pašalintas iš pareigų, o 
man Lietuvoje taip pat nebuvo 
leista dirbti, ir ši problema li
ko neišspręsta”, sakė išrinkta
sis prezidentas.

„Aš sieksiu, kad ši proble
ma būtų išspręsta, tačiau pir
miausia todėl, kad ji aktuali 
Lietuvos žmonėms, o ne todėl, 
kad Finansų ministerija norė
tų patikrinti mano kompeten
ciją” , teigė R. Paksas.

Politikai ir politologai sveikina 
liberalų ir centristų ketinimą vienytis

Atkelta iš 1 psl. einant 
atskirai tokių darbų daryti”, 
teigė jis.

A. Lukošaitis abejojo, ar 
bendra liberalų ir centristų 
partija galėtų prilygti susivie
nijusiai Lietuvos socialdemok
ratų partijai. Tačiau jis pa
brėžė, kad tokia nauja politinė 
jėga galėtų įsitvirtinti kaip

„pagrindinė alternatyva kai
riajai pusei” ir pablogintų Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) situaciją.

Paklaustas apie kai kurių 
politikų užsiminimus, kad 
prie naujo sparno galėtų prisi
jungti ir konservatoriai, dės
tytojas tvirtino, kad tai tik 
kelia juoką.

Seimas raginamas paskelbti referendumą 
dėl stojimo į NATO

Atkelta iš 1 psl.
„Mes taip pat kreipiamės 

į išrinktąjį Lietuvos preziden
tą — Lietuvos Konstitucijos 
garantą, prašydami paremti Šį 
mūsų raginimą. Taip būtų pa
demonstruota Seimo pagarba 
tautai ir piliečių referendume 
priimtai Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai”, pridūrė jis.

R. Pavilionio vadovaujama 
iniciatyvinė grupė per nusta
tytą trijų mėnesių laikotarpį 
nesurinko ir Vyriausiajai rin
kimų komisijai nepateikė 
300,000 parašų, būtinų refe
rendumui surengti.

"H Laikas pateikti minėtuo
sius parašus baigėsi trečia
dienį, sausio 8 dieną.

* Dabartinės valdančiosios Seimo daugumos atstovai socialdemokratai para
gino koalicijos bendrininkus 
socialliberalus iki ateinančio 
pirmadienio „susitvarkyti frak
cijos viduje”. Kitu atveju neat
metama tikimybė, kad val
dančioji dauguma ims byrėti. 
Naujosios sąjungos (socialli

beralų) frakcijos informacijos 
centro vadovas Vytautas Kviet- 
kauskas vakar teigė, kad no
rinčių palikti frakcįją nėra, o 
skleidžiamus gandus apie ga
limą naujos parlamento val
dančiosios koalicijos sudary
mą jis pavadino bandymu su
skaldyti dabartinę. Tuo tarpu 
neoficialiai daugelis socialli-
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RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą
• Pensininkams nuolaida

beralų teigia, jog frakcijoje 
jaučiamas tam tikras „pakri
kimas bei neaiškumas”.* Lietuvos socialdemokratų vadovas, premjeras 
Algirdas Brazauskas paragino 
partijos bendražygius išlaikyti 
Seime esamą daugumą su 
Naująja sąjunga (sociallibera
lais) bei sudaryti su jais kaip 
galima daugiau koalicijų nau
jos kadencijos savivaldybių 
tarybose. „Mes šiandien tu
rime tvirtą koaliciją su Nau
jąja sąjunga. Aš nematau kitų 
koalicijų. Mes turime išban
dytą koaliciją, mes turime nor
maliai produktyviai dirbančią 
koalicinę vyriausybę, kuri gali 
dirbti visiškai normaliai ir 
ateityje”, Seime susitikęs su 
socialdemokratų skyrių pirmi
ninkais, merais, apskričių va
dovais, Socialdemokratų frak
cijos Seime ir vyriausybės na
riais, pareiškė A. Brazauskas.

(KD, LR, Elta)* Rolando Pakso pergalė prezidento rinkimuose gali 
palikti Seimo narį socialde
mokratą Gintautą Mikolaitį 
be pastogės. Seimo Liberalde- 
mokratų frakcijos narys Vla
das Žalnerauskas tvirtina, 
kad socdemas jam pralošė 
lažybas dėl to, kas laimės pre
zidento rinkimus. Savo vadovo 
pergale tikėjęs V. Žalneraus
kas teigė, jog lažybose statė 
naują „Audi” markės auto
mobilį, o jam prieštaravęs G. 
Mikolaitis — neseniai statytą 
nuosavą namą Raseiniuose. 
Vyrai net rankomis sukirtę 
kitų Seimo'narių akivaizdoje. 
Tačiau G. Mikolaitis ginasi, 
kad tai buvo ne rimtos 
lažybos, o šiaip — Juoko for
ma”. V. Žalnerauskas teigia 
apgailestaująs, jog kolega ne 
tik nesirengia tesėti pažado, 
bet net ir neatsakinėja į skam
bučius mobiliuoju telefonu.

(BNS, R)* Lietuvos saugios laivybos administracijos komi
sija baigė tirti 2002 m. gruo
džio 11 d. įvykusios Argenti
nos kompanijai „Baldwin Ma- 
ritime Ine.” priklausančio bei 
su Panamos vėliava plaukio
jančio tanklaivio „Princess 
Pia” avarijos Klaipėdos uosto 
akvatorijoje priežastis. Avari
jos kaltininku pripažintas 
tanklaivio „Princess Pia” kapi
tonas. Komisijos išvadose nu
rodoma, kad tanklaivis „Prin
cess Pia” nebuvo deramai pa
rengtas išplaukti. Nustatyta, 
jog netinkamos buvo tanklai
vio radijo lokacinės stotys. 
Komisija taip pat nustatė, kad 
laivo kapitonas faktiškai nusi
šalino nuo laivo valdymo iš
plaukiant iš uosto. (K, Eito)

* Lito per s i ėjimą nuoJAV dolerio prie euro ir 
Lietuvos banko leidimą tarpu
savio atsiskaitymams Lietu
voje naudoti eurus pramoni
ninkai bei bankininkai laiko 
svarbiu žingsniu, palengvinu
siu prekybinius ryšius su Va
karų Europa, tačiau pažymi, 
kad procesas buvo pavėluotas. 
Lietuvos pramonininkų konfe
deracijos Ekonomikos ir fi
nansų departamento direkto
riaus Andriaus Nikitino tei
gimu, dabar 55 proc. Lietuvos 
pramonės eksporto atitenka 
Vakarų Europos valstybėms, 
atsiskaitoma eurais. Tuo tar
pu dauguma žaliavų perkama 
Rusijos rinkoje už JAV dole
rius, kurių kursas vis krenta. 
Taigi žaliavų bazė atpigo, o 
pajamos padidėjo dėl tokios 
valiutų kaitos. (LŽ, Elta)* Trečius metus rengiamą Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 
metų jubiliejų premjeras Al
girdas Brazauskas pasiūlė 
pervardinti Valstybės 750 me
tų jubiliejumi, „Aš labai abejo
ju, ar teisingas šios šventės 
pavadinimas. Čia yra vals
tybės 750 metų — tai daug 
reikšmingesnė data negu vie
no karaliaus karūnavimas”, 
netikėtai vyriausybės posėdyje 
pareiškė premjeras. Anot jo, 
šventės pavadinimas nu
skambės per visą pasaulį, ir 
dėl to reikėtų pamąstyti. „Čia 
žodžio valstybės nėra, todėl 
daugelis nesuvoks, kad tai 
valstybės jubiliejus. Pakei- 
čiam nuo šios dienos pavadi
nimą ir viskas”, pasiūlė prem
jeras svarstant klausimą dėl 
jubiliejaus komisijos sudary
mo. * Finansų ministerijos skaičiavimu, naujasis Gy
ventojų pajamų mokesčio įs
tatymas, įsigaliojęs nuo sau
sio 1 dienos, duos dirbantiems 
žmonėms per 400 mln. Lt pa
pildomų grynųjų pajamų.

(LŽ, Elta)

* Finansų ministerijos Finansinės paramos departamento vadovas Rolandas 
Kriščiūnas tikina, jog iki šiol 
įvairių šaltinių skelbta Euro
pos Sąjungos struktūrinių fon
dų parama verslui nėra tiksli. 
Jis skeptiškai vertina teigi
nius, kad verslas gaus tik 5.7 
proc. visos paramos ir teigia, 
jog verslo dalis gali siekti 15 
proc. iš Lietuvai skirtų 1.4 
mlrd. eurų. (Vž, Elta)* Daugėjant lietuvių, vykstančių uždarbiauti į užsienį, sparčiai populiarėja 
greitieji pinigų pervedimai per 
tarptautinius siuntimo tink
lus. Ūkio bankas, prisįjungęs 
prie Rusijos bankų sukurto 
tarptautinio tinklo „Contact”, 
sulaukė netikėtai didelio 
klientų susidomėjimo šia pas
lauga. Pervedimų skaičius 
paskutinį 2002 m. ketvirtį, 
palyginti su 2001 m. laikotar
piu, išaugo daugiau nei dvigu
bai. Banko „Hansa-LTB” gry
nųjų pinigų pervedimų, atlie
kamų per „Westem Union” 
sistemą, paklausa per metus 
išaugo nuo 40 iki 70 proc. Šios 
paslaugos paklausos augimą 
pastebėjo ir bankas „Snoras”, 
prisijungęs prie „MoneyGram” 
tarptautinės grynųjų pinigų 
pervedimo sistemos. (Vž, Elta)

* Sausio 3 d. baigėsi Kultūros ministerįjos skelbtas atviras konkursas Kauno 
valstybinio akademinio dra
mos teatro vadovo pareigoms 
užimti. „Negavome nė vieno 
prašymo dalyvauti jame. 
Neatsiradus pretendentų, ar
timiausiu metu konkursas bus 
skelbiamas iš naujo”, sakė 
Kultūros ministerįjos Teisės ir 
personalo skyriaus vyresnioji 
specialistė Angelįja Semeniu- 
kienė. Buvusio teatro vadovo 
Vidmanto Bartulio atsistaty
dinimo iš pareigų pareiškimą 
kultūros ministrė Roma Do
vydėnienė patvirtino prieš 
mėnesį. (KD, Elta)
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Nepamirštamam mūsų šeimos bičiuliui

A. t A.
JONUI ŽEBRAUSKUI

iškeliavus pro amžinybės vartus, nuoširdžiai 
užjaučiame Jo mylimą šeimą — žmoną JUZĘ, 
dukras LIDIJĄ ir KRISTINĄ su šeimomis bei vi
sus artimuosius.

Kartu liūdėdamos,

Gražina Vitienė 
Milda Aguilar, Ispanija

A. t A.
Pulk. JONUI C. ŠIMUČIUI

mirus, jo šeimai ir jo broliui, mūsų sąjungos bu
vusiam pirmininkui prof. dr. LEONARDUI 
ŠIMUČIUI nuoširdžią užuojautą reiškia 

Šiaurės Amerikos Lietuvių muzikos 
sąjunga ir josios valdyba bei „Muzikos Žinių” 

redaktoriai:
Faustas Strolia, Antanas Giedraitis, 

Kazys Skaisgirys, dr. Loreta Venclauskienė, 
Alma Preisaitienė, Stasys Sližys, 

Darius Polikaitis, Birutė Mockienė

SIŪLO IŠNUOMOTI

Westmont išnuomojamas 2
mieg. apšildomas butas. 

Pirmas mėnuo veltui. Kaina 
$750 + „security deposit”.

Tel. 630-415-2405. ‘

Woodridge išnuomojami
1-2 mieg., naujai suremontuoji 

butai. Žiemos kainos $581- 
$682.

Tel. 630-910-0644, Jana.

j —
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vcfce Mat 773-854-7X20 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 

DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 901-218-7481.

PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIUNAMŲ, SVEKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS, 

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. 708-424-8654, 773-581-8654

a C 24 HRS, 7 DAYS
“Oi J 773531-1833

312-371-1837
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliaciia
Vandens šildytuvai Kaminai,
Gariniai boileriai Centrinė šaldymo sistema

T ai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE OAILV

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President
Palariteujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

Ilgamečiu! ALGS nariui

A. f A.
DR. GEDIMINUI GRINIUI

išėjus į Amžinybę, reiškiame širdingą užuojautą 
žmonai ALDONAI, sūnui dr. GEDUI, dukrai dr. 
ASTAI, visiems giminėms ir artimiesiems bei 
kartu liūdime.

Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjunga

Medicinos studijų kolegai

A. f A.
DR. GEDIMINUI GRINIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai ALDO
NAI, dukrai dr. ASTAI su vyru DAINIUMI ir 
šeimai, sūnui dr. GEDIMINUI su žmona ANITA 
ir šeimai, giminėms bei artimiesiems.

Ilsėkis ramybėje mielas kolega.

Aldona ir Antanas Lipskiai

□ 50 m. moteris ieško darbo pri
žiūrėti pagyvenusius žmones. 
Turi patyrimo ir geras rekomen
dacijas.Nori dirbti lietuvių, rusų, 
lenkų, ukrainiečių šeimose.
Tel . 773-436-4465, Nora.
□ Moteris ieško darbo 4-5 vai. per 
dieną arba pakeitimų savaitga
liais. Tel. 708-430-2607.
□ 50 m.moteris ieško darbo pri
žiūrėti pagyvenusius žmones ir 
gyventi kartu Amerikos lietuvių 
šeimoje. Turi patirties, yra dirbusi 
slaugos namuose. Tel. 630-369- 
2657.
□ 49 m. moteris ieško darbo pri
žiūrėti senus žmones ir gyventi 
kartu. Gali atlikti pakeitimus pie
tiniuose rajonuose, netoli Bur
bank . Tel.708-599-9582.

F/ Neseniai atvykote j

Z šį kraštą, ieškote darbo, N 
norite išsinuomoti butą, 

tačiau jus gąsdina skelbimų 
kainos laikraščiuose? Ne 

bėda! „Draugas” pasiruošęs 
ištiesti pagalbos ranką. Jūsų 

skelbimą spausdinsime 
nemokamai, tereikia kreiptis 

į „Draugą” 
tel. 773-585-9500, 

fax 773-585-8284 arba 
tiesiog apsilankyti adresu 

4545 W63 St. Chicago,
IL 60629

k?

□Vyras ir moteris , turintys patyri
mo, ieško darbo valymo dar
buose nuo 6 v.v iki 10v.v. Tel. 815- 
439-9355, 708-525-8508 .

A. t A.
BENEDIKTAS JASINSKAS
Mirė 2003 m. sausio 8 d. po sunkios ir ilgos ligos, 

sulaukęs 65 metų. Gimė Lietuvoje. Gyveno Bridgevievv, 
anksčiau Marųuette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: sesuo Birutė Albert su šeima; daug 
dukterėčių ir sūnėnų, kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, sausio 10 d. 
nuo 2 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namų 
koplyčioje, 12401 S. Archer Avė. (arti Derby Rd.) Le
mont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 11 d. 9:30 
vai. ryto Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš 
kur a.a. Benediktas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matu
laičio misįjos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukoja
mos gedulingos Mišios. Po šv. Mišių velionis bus pa
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji.
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 1-800-994-7600, 

www.petkusfuneralhomes.com

Mūsų mielam draugui

A. f A.
DR. GEDIMINUI GRINIUI

mirus, jo skaudų netekimą išgyvenantiems žmo
nai ALDONAI GRUDZINSKAITEI, sūnui dr. 
GEDUI, dukrai dr. ASTAI ir jų šeimoms, gilią 
užuojautą reiškiame

Baukienė, Aldona 
Degėsiai, Danielius ir Roma 

Drukteinienė, Aldona
Dzikienė, Zuzana 

Giedraitienė, Jadvyga 
Kaminskas, Jonas 

Kiaunienė, Emilija 
Karniai, Albinas ir Angelė

Lapas, Edvardas 
Masčiai, Viktoras ir Roma 

Mažeikai, Pranas ir Aldona
Miklienė, Marija 

Siemaškos, Liutaveras ir Danutė 
Šilkaičiai, Mečys ir Irena 

Šliažai, Adolfas ir Algė 
Šulaičiai, Juozas ir Aldona 

Tumasonienė, Vida 
Valienė, Aldona 

Vienužienė, Janina

St. Petersburg, FL

http://www.petkusfuneralhomes.com
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VILNIAUS KVARTETAS LEMONTE
Kukli reklama skelbė, kad 

antradienį, sausio 7 d. Pal. J. 
Matulaičio misijoje koncertuos 
Vilniaus valstybinis kvarte
tas, praeitais metais apdova
notas Lietuvių fondo dr. A. 
Razmos vardine 25,000 dol. 
premįja.

Pilnutėlė bažnyčia nuteikė 
džiaugsmingai — dėkui Die
vui, mes dar nenustojome my
lėti klasikinę muziką. Pama
čiusi net iš Marųuette Parko' 
atvykusius tėvynaiAius ir vi
sai nudžiugau — ką reiškia 
toks atstumėlis, kai kvartetas 
atvykęs iš už Ątlanto, sekma
dienį (sausio 5 d.) koncerta
vęs New York kamerinėje sa
lėje Weill Hali, pakeliui į toli
mesnes gastroles stabtelėjo 
koncertuoti Lemonte.

Pirmoje dalyje nuskambė
jęs lietuvių simfoninės muzi
kos pradininko Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio Kvar
tetas c-mol, buvo lyg Dievo pa
laima kiekvieno širdžiai ir 
ypač tiems, kurie gal pirmą 
kartą išgirdo kūrinį, taip gy
vai atliekant. Po to — Juozo 
Gruodžio Kvartetas d-mol ir 
Franz Schubert vienos dalies 
— kvartetas c-mol. Antrojoje 
dalyje išgirdome Robert Schu
mann Kvartetą Nr 3, A-dur 
op. 41. Bisui pagrotas Juozo 
Pakalnio mažasis preliudas. 
Rašau ir galvoju, ką galiu 
pasakyti daugiau? Kad kon
certas patiko, kad muzikantų 
griežime jautėsi susiklausy
mas, susicementavimas? Gal 
kiek pritrūko žaismės, to mu
zikinio, taip įdomaus instru
mentų tarpusavio pokalbio. 
Tačiau tik smulkmena.

Po koncerto New Yorke 
antradienio „The New York 
Times” išspausdinta Ann Mid- 
gette recenzija „A Lithuania 
Legend’s Century - Old Quar- 
tet, or Most of it”. Tačiau ir 
čia mes turime savų muzikų, 
savų žinovų, tad po koncerto 
pakalbinu nors ir trumpam.

Pianistas Manigirdas 
Motekaitis.

— Toks grojimas, kameri
nė muzika, tarsi pakelia mus į 
kitą pasaulį. Man labai įdo
mu, nes taip skambėjusios lie
tuvių kompozitorių muzikos 
nebuvau girdėjęs. Daug grožio 
M. K. Čiurlionio, J. Gruodžio 
kūriniuose. Muzikantai susi
groję, sutaria kaip ta muzika 
turi skambėti. Džiaugiuosi ir 
didžiuojuosi, kad amerikiečių 
publikai šis lietuvių kvartetas 
yra malonus atradimas.

Operos solistas Arnol
das Voketaitis

— Nuostabu! Tarptautinis 
lygis! Mano visa pagarba. 
Man šis kvartetas jau pažįsta
mas — prieš trejus metus, Ro
kas ir Sonata Zubovai buvo 
surengę eilę koncertų M. K. 
Čiurlioniui atminti, buvo atvy
kęs ir kvartetas. Tada man te
ko suorganizuoti jų gyvą kon

Likę a good neighbor, State Farm is there.® 
tate Farm Insurance Companies • Home Offices: Bloomington, Illinois

certą per radijo stotį WFMT. 
Klasikinę muziką mėgstančiai 
publikai buvo pristatytas šis 
Vilniaus kvartetas iš Lietu
vos. Be jokių svyravimų gali
ma teigti, kad Vilniaus kvar
tetas pristato Lietuvą aukš
čiausiame lygyje — jų groji
mas rodo Lietuvos muzikinę 
kultūrą.

Kvarteto kompaktinių 
plokštelių (CD) galima įsigyti 
Lemonte, PLC, krautuvėlėje, 
kurioje galit įsigyti tris CD su 
viduriniojo laikotarpio L. van 
Beethoven kvartetais. Kitas 
dviejų kompaktinių plokštelių 
(CD) rinkinys skirtas lietuvių 
kompozitorių kūriniams. Įgro
ta M. K Čiurlionio, Juozo 
Naujalio, J. Jakubėno, Jeroni
mo Kačinsko, Gaidelio ir kitų 
kompozitorių muzika.

Išsiskiriant noris palinkėti 
gerų koncertų, šiltų žiūrovų. 
Dėkojame, kad nepasididžia
vote ir į svečius užvažiavote. 
Praturtinote mus. Dėkojame 
ir organiztoriams, nes be jų 
visuomeninių pastangų niekas 
ir neįvyktų. Dėkui kun. J. Pa
liokui — bažnyčioje kamerinė 
muzika skambėjo puikiai.Ligija Tautkuvienė

„Dainavos” ansamblio 
rengiamas religinis koncer
tas „Marija, gelbėk mus” 
įvyks sekmadienį, sausio 19 
d., 3 vai. p.p., Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marųuette 
Parke. Koncerte dalyvauja: 
muz. Ričardas Šokas — var
gonai; solistai Danutė Milei- 
kienė ir Algimantas Barniš- 
kis, taip pat „Dainavos” an
samblis su orkestro palyda. 
Diriguoja muz. Darius Polikai
tis. Koncertas skirtas pa
minėti Sibiro maldaknygės 50 
m. sukaktį. Visuomenė nuo
širdžiai kviečiama. Bilietus iš 
anksto galima įsigyti „Sek
lyčioje”. Vaikams iki 12 metų 
įėjimas nemokamas.

Paremkime kasdieninį 
savo draugą! Cicero apy
linkės LB valdyba pirmąjį 
savo Naujųjų metų renginį 
skiria dienraščiui „Draugui”. 
Sausio 19 d., sekmadienį, tuoj 
po Mišių, parapijos salėje ren
giamos vaišės, kurių tikslas — 
sutelkti lėšų dienraščio leidy
bai paremti. Kiekvienas atvy
kęs ne tik skaniai pasivaišins, 
bet galės išbandyti savo laimę: 
žadame turėti labai vertingų 
dovanų. Rengėjams būtų ma
lonu salėje matyti iš artimes
nių (ir net tolimesnių) Cicero 
priemiesčių atvykusių svečių.

SKELBIMAI
• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Šlutas 
-kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL 
60632.

Dėl
draudimo 

skambink man

FRANK
ZAPOLIS

3208 1/2 West 95th 
Street

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

AUTOMOBILIO, NAMU, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

Miela redakcija, Jums 
rašo šį laišką maži ketvirtak
lasiai iš Lietuvos pakraščio. 
Mūsų mokytoja skaito Jūsų 
laikraštį „Draugas”, o mes 
skaitome „Draugo” lietuviu
kus. Jau seniai mes norėjome 
Jums parašyti apie savo kla
sės gyvenimą, apie savo mažą 
miestelį, bet vis pritrūkdavo 
mums drąsos. Praeitą savaitę 
„Draugo” lietuviukų puslapy
je radome matematinį galvo
sūkį. Sėdo mūsų gudragalviai 
ir tuoj pat išsprendė. Na, tuo
met ir nutarėme parašyti ir 
išsiųsti atsakymą.

Mūsų klasėje mokosi 22 
mokiniai - 11 mergaičių ir 11 
berniukų. Esame labai jud
rūs, smalsūs ir išdykę. Kele
tas klasės mokinių groja dūdų 
orkestre, kiti mokosi pinti iš 
vytelių, o dar kiti lanko šokių 
būrelį.

Gyvename mes trijų vals
tybių trikampyje. Mes Lietu
voje, už keletos kilometrų - 
Lenkija, o už keleto metrų — 
Rusija (buvusi Prūsija).

Tikimės sulaukti Jūsų at
sakymo.

Su pagarba Vištyčio
P. Kriaučiūno vid. m-klos 
ketvirtaklasiai

Laišką rašė
Darius Labačiauskas

O ŠTAI IR IŠSPRĘSTAS GALVOSŪKIS
Neįtikėtina, kad taip toli, 

pačiam Lietuvos pakrašty, gy
venantys mažieji skaitytojai, 
noriai dalyvauja „Draugo” lie
tuviukų rašinių bei galvosū
kių konkursuose ir siunčia 
atsakymus. Kaip ir buvo ža
dėta, jų laiškelis spausdina
mas laikraštyje. Labai Ačiū 
jums, mažieji bičiuliai!

Labas!
Neseniai mums buvo atos

togos. Tačiau aš sirgau, todėl 
beveik niekur nėjau. Mokyk
loje viskas sekasi gerai, 
„Liepaitėse” irgi.

Su choru mums nusimato 
trys koncertai: kalėdinis mo
kykloje, Naujininkų mokyklo
je ir televizijos bokšte.

Turiu labai mažai laisvo lai
ko. Tomis dienomis, kai turiu 
eiti į „Liepaites”, dažniausiai 
net nespėju grįžti namo pa
valgyti, todėl tenka valgyti mies
te. Bet šie metai muzikos 
mokykloje paskutiniai, todėl 
turiu pasistengti.

Gruodžio mėn. „Dainorė- 
lio” koncertas. Jame grosiu ir 
aš. Koncerto klausys mokyto
jai ir ketvirtokai.

Lietuvoje šalta, prisnigę. Gat
vėse susidaro kamščiai ir dėl 
to reikia anksčiau išeiti iš namų.

Rūta Dirsytė, 7 kl. mok. 
Jėzuitų gimnazija, Vilnius

Vilniaus menų darželis - mokykla „Dainorėliai”. Mokytoja Saulė Dirsienė.
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PARTARLĖS,
PRIEŽODŽIAI,

POSAKIAI

Patarlių, priežodžių ir po
sakių yra daug rūšių ir daug 
panašių. Nenorėdamas karto
tis, tautosakos rinkėjas Jonas 
Mingirdas, į rinkinį dėjo vienas 
kitas iš jų, kurios atrodė reikš
mingesnės ar sklandesnės.

Ką apie patarles sako 
kitos tautos?

Patarlės tai suglausta 
žmonių išmintis. (Carl 
Seelbach)

Patarlės - amžių išmintis. 
(Vokiečių)

Patarlės nemeluoja. 
(Ispanų)

Išmintis tautos spindi jos 
trumpuose posakiuose. (W. 
Penn)

Kaip jau minėjau „Drau
go” lietuviukų leidime, patar
les spausdinsime pagal tema
tiką. Šiandienos tema - apie 
kvailius:

Kvailą ir bažnyčioj muša.
Kvailas drumsčia van

denį, o gudrus žuvį gaudo.
Kvailas ir pirštą paro

džius juokias.
Kvailas, kaip bato aulas.
Kvailas, kaip durnaropių 

apsirijęs.
Kvailas nesupras, o pro

tingas nieko nesakys.
Kvailas per visą pilvą.
Kvaili juokai visus kvai

liais daro.
Kvaila žuvelė, kuri antru- 

kart ant meškerės pakliūna.
J. Mingirdas

Smulkioji tautosaka

AR ŽINOJOME, KAD...
Giminystės ir genties 

ryšiai
Lietuvių liaudyje giminys

tės kilmė buvo skirstoma į dvi 
rūšis: 1) kraujo ir 2) vedybų. 
Kraujo ryšiais susiję žmonės 
vadinami giminėmis, o vedy
bų - gentimis.

Kraujo giminystės ryšiai 
buvo tokie: tėvas, motina, 
dukterys, sūnūs. Tėvų tėvai - 
senelis ir senelė. Motinos ar 
tėvo broliai - dėdės, jų žmo
nos - dėdienės; motinos ar 
tėvo seserys - tetos, jų vyrai - 
tetėnai. Tetų ir dėdžių vaikai
- pusbroliai ir pusseserės. 
Seneliams jų vaikų vaikai: 
anūkai, anūkės, vaikaičiai, 
vaikaitės. Kartais apie tolimą 
giminę sakoma: devintas van
duo nuo kisieliaus.

Vedybų keliu įsigytieji gi
minės (arba gentys) taip vadina
mi: vyro tėvas jaunamartei - 
šešuras, žmonos tėvas žentui
- uošvis. Vyro motina - anyta, 
žmonos motina - uošvė. Vyro 
tėvams sūnaus žmona yra 
marti, o merginos tėvams duk
ters vyras - žentas. Būtų gai
la, jei visa ši komplikuota gi
minystės geneologija išnyktų 
iš lietuvių kalbos. Juk tai mū
sų kalbos turtas ir įvairumas.

Kai kuriose Lietuvos vie
tose ir tarmėse giminių vardai 
skiriasi nuo čia pateiktųjų. 
Šie yra priimti bendrinėje 
kalboje.

Parengta pagal D. Brazy- 
tės - Bindokienės knygą „Lie
tuvių papročiai ir tradicijos 
išeivijoje”

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS

Ar mažieji dainorėliai, 
busimieji choristai, pasiruošę 
išmokti Danutės Lipčiūtės- 
Augienės ketureilį apie rai
delę ch?

Ch
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Choras, choras scenon
žengia.

Choras puošniai
apsirengęs.

Chore dainas mes
dainuojam,

Choru žodžius pakartojam.

VAIKŲ GALERIJA

Kovo ll-osios lituanistinės 
mokyklos moksleivės Maitanos 
Zagaitės piešinys.

„.ir Tėvynėj mano 
debesėlis verkia. 
Lietuvoj jau žmonės 
rudenėlį švenčia.
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ISTORINIAI PADAVIMAI APIE PILIS IR PILIAKALNIUS 
Merkinės piliakalnis

Kur prasideda (įteka į Ne
muną) upelis Merkys, pasako
ja žmonės, jog tas kalnas 
užburtas. Vieną kartą Mer
kinės parapijos kunigui prisi
sapnavo graži moteriškė, kuri 
sakė: „Eik ant to kalno ryt su 
procesija”. Taip tarusi išnyko. 
Bet kunigas nepaęiskubino ir 
kitą naktį vėl prisisapnavo. 
Galų gale išsirengė, bet taip 
labai skubinosi, kad užmiršo 
uždėti manipulį. Ir kai tik 
užėjo ant kalno, kalnas griuvo 
į vidurį- Kunigas labai nusi
gando ir grįžo namo. Sekančią 
naktį vėl prisisapnavo ta pati 
moteriškė, kuri tarė: „Už tavo 
neatsargumą žuvo tūkstančiai 
žmonių. Su laiku tas kalnas 
visai nugrius ir visą Merkinę 
užtvindys”.

Gelgaudiškio užburta pilis
Maštaičių kaime apie Gel

MAŽIEJI SKAITOVAI
VINCAS AURYLA

„LIETUVIŲ EGZODO VAIKŲ IR JAUNIMO 
LITERATŪRA”

Lietuvių egzodo vaikų ir 
jaunimo literatūra gimė iš XX 
a. tragiško tautos likimo: ka
rų, okupacijų ir tremties kan
čių, laisvės kovų bei nepri
klausomybės ir grįžimo į tė
vynę siekių. Per visus tuos 
metus tautiečiai ne tik augino 
jaunąją kartą, bet ir sukūrė 
gausią vaikų literatūrą.

Šiandien, dalį anos meniš
kos literatūros, užkloję dul
kių klodai, o jos kūrėjus glem
žiasi nežinomybė. Ar ši kūry
ba su šimtu jos rašytojų taip 
ir liks dabartinėje kultūros 
nuošalėje? Kad taip neatsitik
tų, buvo nedelsiant parengta 
ir išleista lietuvių egzodo 
vaikų ir jaunimo literatūros 
antologija. Išeivįjos periodinė 
spauda - „Draugas”, „Tėviš
kės žiburiai”, „Pasaulio lietu
vis”, „Dirva”, skelbė antologi
jos sudarymo principus.

Svarbiausiu egzodo ir jau
nimo literatūros požymiu lai
kytinas jos meniškumas. Jei 
pažvelgtumėte nuo didžiųjų

gaudiškį yra kalnas - tai 
užburta pilis. Tame kalne 
kitąsyk buvo skylė. Kai pie
menys berdavo akmenukų, tai 
skambėdavo ir skambėdavo. 
Išeidavo kitąsyk iš to kalno 
pana. Sykį kerdžius pamatė 
ją. Ji jam papasakojo, kad jis 
galėtų ją ir tą pilį išvaduoti, 
tik turi, kai ji iš kalno išeis 
rūpuže, per šilkinę skepetą 
pabučiuoti. Kerdžius priža
dėjo. Ugi išėjo baisiausia rū- 
pužė. Kerdžius persigando ir 
valy bėgt. Paskui ta rūpužė at
virto į paną ir sugrįžo į kalną 
verkdama. Nuo to sykio ji jau 
nebeišeina.

Piliakalnis nesiduoda kasti
Žemių kaimo viduryje yra 

piliakalnis. Žmonės pasakoja, 
kad jame yra urvas, kuris esąs 
uždarytas geležinėmis duri
mis, kurių niekas negali ati
daryti, nes rakto neturi. Pa
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šiuolaikinės vaikų ir jdunimo 
literatūros aukštumų, gal ne 
visi egzodo literatūros kūri
niai pasirodytų įspūdingi. Ta
čiau juose yra ir universalių 
dalykų: tautinis kraštovaizdis 
ir pasaulėvaizdis, ugdomieji 
laikotarpio interesai, pastan
gos j aunąj ai kartai rodyti lais
vės kelius, šviesos, gėrio, gro
žio idealus.

Išeivįjos kritikai kurį lai
ką buvo pripratę egzodo lite
ratūrą skirstyti į tris etapus 
ar periodus, kiekvieną su savo 
specifika. Šitą modelį galima 
pritaikyti ir vaikų literatūrai.

Knygos vaikams nebuvo 
leidžiamos sistemingai, ir da
bar sunku jas visas suran
kioti. Vaikiškos knygos raida 
kiek paini ir sudėtinga. Ji ki
to, kiekviename istoriniame eta
pe palikdama savitą pėdsaką.

Kiekvieno rašytojo kūryba 
pradedama trumpomis žinio
mis apie autorių. Antologija 
bus platinama Lietuvoje ir 
tarp pasaulio lietuvių (auto
rius V. Auryla).

Antologija- įvairių autorių 
rinktinių raštų rinkinys.

SUDIE, SENIEJI METAI

Sudie, senieji metai,
Pas mus gražiai gyvenę, 
O po linksmų Kalėdų 
Tuoj ėmę ir pasenę.

Jauni ir smagūs buvot, 
Linksmybių daug turėjot, 
Žiedų pribarstėt žemę, 
Paukščiukų priperėjot.

Vaikus upely maudėt, 
Daug obuolių pririnkot, 
O gruodis kai atėjo, 
Sušalot ir sulinkot.

Keliaukit sau laimingi, 
Jaunieji neužgaišo - 
Ir jie mums dovanėlių 
Atneš pilniausią maišą.

Vytė Nemunėlis

sakoja, kad tas raktas esąs 
vienoje žuvyje. Reikia naktį 12 
valandą eiti prie kalno 
bėgančio upfelio ir išsimau
dyti. Besimaudant atplauks 
didelė žuvis, kurią reikia su
gauti ir perpus perplėšti, ir jos 
žiomenyse ras tų durų raktą. 
Kai raktas sugirgždės duryse, 
tai jos atsidarys, o už jų ra
sime daug visokių turtų: 

'aukso, sidabro ir kitokių daik
tų, kurie labai daug kainuoja.

Vieną šviesią vasaros nak
tį trys vyrai, kaimo drąsuoliai, 
sumanė kalną kasti.ir įsikasti 
į tą urvą, į kurį vedė durys. Jie 
kasė kasė, ir nė nepajuto, kaip 
atsirado už kelių kilometrų, 
kito kaimo ganyklose. Po to jų 
iškastoji duobė vėl pasidarė, 
kaip buvusi.

Paruošta pagal dr. Jono 
Balio knygą „Istoriniai pa
davimai”
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