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Šiame 
numeryje: 
S k a u t ų s k y r i u j e : 
V y d ū n o f o n d o p o s ė d i s ; 
k ū č i o s F i l ade l f i j o j e ; 
L S S t a r y b o s 
p i r m . p r a n e š i m a s . 

2psl. 

B . N a i n i o v e d a m a s i s : 
p o l i t i k a i v a l g o p i g i a i ; 
L i e t u v o s n a c i o n a l i n i o 
r a d i j o i r t e l e v i z i j o s 
v e i k l o s k r y p t y s . 

3 psl. 

S k a i t y t o j a i k o m e n t u o j a 
i r i š s a k o s a v o n u o m o n ę 
l a i š k u o s e ; p a t a r i m a i 
š e i m i n i n k ė m s . 

4 psl. 

K a r a š o L a t v i j o s 
s p a u d a ; d a i n u o j a A. 
M a m o n t o v a s . 

5 psl. 

J A V L B K u l t ū r o s 
t a r y b o s p o s ė d y j e 
ž v e l g t a \ p r a e i t i e s ir 
a t e i t i e s d a r b u s ; 
š o k o l a d o f e s t i va l i s ; 
š v ę s i m e V a s a r i o 
Š e š io l i k t ą j ą . 

6 psl. 

Sportas 
* Anykščiuose vykusio 

Lietuvos dešimties sportinių 
šokių čempionato aukso 
medalius suaugusiųjų grupėje 
iškovojo Kauno ..Sūkurio" 
pora Gediminas Grigonis ir 
Gintarė Bankauskaitė. Lietu
vos čempionai iškovojo teisę 
atstovauti valstybei vasario 
22-ąją Kanadoje vyksiančia
me pasaulio dešimties šokių 
čempionate. 

* VI Europos jaunimo žie
mos olimpiniame festivalyje 
Slovėnijoje merginų 5 km sli
dinėjimo distancijoje klasiki
niu stiliumi antradienį 58-ąją 
vietą užėmė 17-metė Lietuvos 
atstovė Natalija Kočergina. 
atstumą įveikusi per 19 minu
čių 43.4 sekundės. 

* Devintą pergalę 45-tose 
JAV NBA reguliariojo sezono 
rungtynėse (po šešių pralai
mėjimų iš eilės) iškovojo Cle-
velando „Cavaliers" klubas su 
Žydrūnu Ilgausku. pirmadie
nį namie 104:100 įveikęs Los 
Angeles ..Clippers" . Tai buvo 
pirmoji „Cavaliers" pergalė, 
komandai vadovaujant nauja
jam treneriui Keith Smart. 

r 
Naujausios 
žinios 

* Rusijos prezidento atsto
vas skuba į Vilnių ..išmuši
nėti" paprastesnio tranzito į 
Karaliaučių. 

* Seimas uždraudė par
davinėti tabako gaminius imi
tuojančias prekes. 

* Premjeras siūlo muitinei 
sugriežtinti savo veiklą kovoje 
su kontrabanda. 

* Studentai tikisi naujo
sios Prezidentūros dėmesio 
mokslui ir studijoms. 

* Lietuvos elektrinės 2002 
metų grynasis pelnas —-21.3 
mln. litų. 

* Seimas naujajam prezi
dentui skubiai padidino atly
ginimą 

* Didžiausias minimalus 
darbo užmokestis pernai 
gruodi buvo Lietuvoje. 

Baltijos valstybės tarsis dėl dalyvavimo galimoje 
operacijoje Irake 

Vilnius , sausio 28 d. 
(BNS) — Vilniuje susitikę 
Baltijos valstybių parlamentų 
Užsienio reikalų komitetų 
(URK) pirmininkai sutarė de
rinti veiksmus, siekiant sėk
mingo stojimo į ES ir NATO 
sutarčių patvirtinimo šių val
stybių parlamentuose, taip 
pat derinti nuostatą dėl daly
vavimo galimoje karinėje ope
racijoje Irake. 

„Mes sutarėme, kad šiuos 
klausimus derinsime tarpu
savyje. Šitą poziciją koordi
nuosime taip pat, kaip ir mū
sų žingsnius dėl narystės 
NATO ratifikavimo", antra
dienį surengtoje spaudos kon
ferencijoje sakė Lietuvos Sei
mo URK vadovas Gediminas 
Kirkilas. 

Neseniai JAV paprašė 
Lietuvos, kad ši leistų JAV ir 
kitų koalicijos bendrininkų 
lėktuvams skristi per Lie
tuvos oro erdvę ir, esant rei
kalui, apsistoti Lietuvos teri
torijoje. JAV pageidautų, jog 
Lietuva sustiprintų jos diplo
matinių atstovybių apsaugą, 
suteiktų nedidelių speciali-

d š ka i rės ) Latvijos, Lietuvos ir Estijos parlamentų Užsienio reikalų komitetų pirmininkai — Inese Vaidere, Ge
d iminas Kirkilas ir Anti Liiv. KęstuCio Vanago iELTA:> nuotr. 

zuotų komandų krovinių ap
tarnavimui ir karo medikų. 

Šiems prašymams turi pri
tart i Lietuvos Seimas. Latvija 
jau davė sutikimą JAV naudo
tis savo valstybės oro erdve. 

G. Kirkilo nuomone, tai, 
jog Baltijos valstybėms nepa
vyko susitarti vienu metu su

rengti referendumus dėl stoji
mo į Europos Sąjungą nėra 
„koks nors nesutarimas", tai 
lėmė „konkrečios politinės 
priežastys" — parlamentų rin
kimai Latvijoje ir Estijoje. 
Latvijoje parlamento rinkimai 
vyko praėjusių met;; pabaigo
je, Estijoje vyks šių metų pa

vasari-
Anksčiau buvo siūloma 

Baltijos valstybėms referendu
mus dėl stojimo į ES surengti 
šių metų rugpjūtį, tačiau 
dabar Lietuva referendumą 
ketina surengti šių metų ge
gužę. Latvija ir Estija — rug
sėjį. 

Lietuvos kariuomenė ruošiasi potvyniui pajūryje 
Vilnius, sausio 28 d. 

'BNS) — Kariuomenės pada
liniai rengiasi teikti pagalbą 
gyventojams galimo potvynio 
metu Klaipėdos apskrityje. 

Pasak KAM pranešimo, 
planuojama, kad būtiniausiai 
pagalbai potvynio apsemtų 
Šilutės rajono ir Pagėgių savi
valdybės gyventojams teikti, 
jiems evakuoti ir potvynio ra
jono žvalgybai iš oro atlikti 
bus skirti keturi šarvuočiai bei 
lėktuvai ,An-2" ir „Wil-35A". 

Gelbėjimo darbai pagal 
planą bus pradedami vandens 

lygiui teritorijose pasiekus 
kritinę ribą. Kol kas, kaip in
formavo Vakarų karinės apy
gardos štabo skyriaus virši
ninkas kapitonas Virginijus 
Gečas, vandens lygis Vakarų 
Lietuvoje pakilęs minimaliai. 

KAM teigimu. Vakarų ka
rinės apygardos kariškiai pa
tys kiekvieną dieną registruo
ja vandens lygį. 

Šilutėje ir Pagėgiuose jau 
veikia Ekstremalių situacijų 
valdymo centrai, kuriems pri
skirta ir po vieną Vakarų kari
nės apygardos ryšio karinin

ką. Kariuomenės pajėgos į pot
vynio vietas bus siunčiamos 
Civilinės saugos departamen
to prie Krašto apsaugos minis
terijos direktoriaus prašymu. 

Pasak KAM pranešimo, 
toks planas rengiamas kiek
vienais metais, išanalizavus 
praėjusiais metais kilusių pot
vynių bei jų padarinių likvi
davimo situacijas, patikslinus 
užliejamų teritorijų gyventojų 
sąrašus. Pasirengimo potvy
niui plane numatomos galimos 
karių dislokavimo vietos, lo
gistika, reikalinga gelbėjimo 

darbams. 
Praėjusiais metais kariuo

menes daliniai taip pat teikė 
pagalbą Šilutės ir Pagėgių sa
vivaldybių gyventojams: buvo 
sudaryta operatyvinė karių 
grupė, padėjusi Klaipėdos ap
skrities civilinės saugos de
partamentui kontroliuoti si
tuaciją potvynio apsemtoje te
ritorijoje. 

Lietuvos policininkų 
profesionalumą įvertino 

JAV ir Belgijos spectarnybos 
Vilnius, sausio 28 d. 

(BNS) — Nors Lietuvoje poli
cija neretai sulaukia priekaiš
tų dėl prasto darbo, jos profe
sionalumas gerai vertinamas 
užsienyje, o viena lietuvių ope
racija net įtraukta į JAV Fe
deralinio tyrimų biuro (FBI) 
vadovėlį. 

Kaip antradienį sakė Lie
tuvos policijos generalinis ko
misaras Vytautas Grigaravi
čius, Lietuvos pareigūnų dar
bas užsienyje įvertintas po 
sėkmingai išaiškintos meno 
vertybių pagrobimo bylos. Lie
tuvos policininkai kartu su 
JAV, Didžiosios Britanijos ir 
Vokietijos teisėsaugininkais 
prieš dvejus metus sėkmingai 
išpainiojo Kauno kunigo Ri
čardo Mikutavičiaus nužudy
mo ir iš jo namų pagrobtos 
vertingos meno kūrinių kolek
cijos bylą. „FBI šią operaciją 
įtraukė į savo vadovėlį kaip 
mokymo priemonę, nes ji buvo 
labai sudėtinga ir unikali", sa
kė V. Grigaravičius. 

Generalinio komisaro tei
gimu, ši operacija nepakarto

jama tuo, kad, ją tiriant, daly
vavo keturių valstybių specia
liosios pajėgos, be to, kolekcija 
buvo didelės vertės. 

Pagrindinis bylos kaltina
masis Vladas Beleckas nuteis
tas kalėti už kunigo nužudy
mo organizavimą iki gyvos 
galvos. 

Praėjusią savaitę Lietuvos 
policijos vadovas gavo padėką 
iš Belgijos policijos už pagalbą 
išaiškinant stambios narko
tikų kontrabandos bylą. 

Pasak V. Grigaravičiaus, 
du narkotikų prekeiviais apsi
metę Lietuvos pareigūnai įsi
skverbė į tarptautinį narkoti
kų mafijos platinimo tinklą ir 
Belgijos pareigūnams suteikė 
vertingos informacijos, kuri 
padėjo sulaikyti 250,000 tab
lečių „Extasy" siuntą. Tai yra 
pati didžiausia Belgijos istori
joje sulaikyta narkotinių me
džiagų siunta. 

Be to, lietuviai belgų kole
goms padėjo sulaikyti narko
tikus iš Italijos atvežusius ir 
juos pirkusius asmenis. 

Nukelta \ 5 psl. 

Karo policija tiria šovinių vagystę 
iš karinių pajėgų sandėlio 

Vilnius, sausio 27-28 d. Karinių jūrų pajėgų (KJP) 
(BNS-Elta) — Karo policija 
dėl šovinių vagystės iš Kari
niu jūrų pajėgų (KJP) san
dėlio Klaipėdoje iškėlė bau
džiamąją bylą ir pradėjo tyri
mą. 

Kairių poligone įsikūręs 

Internet o kavinių „magija" 
pažeidžia vaikų teises 

,Minijos nafta" rado naują naftos telkinį Vakarų Lietuvoje 
Vilnius, sausio 28 d. 

iBNS) — Danijos bendrovės 
„Odin Energi A/S" valdoma di
džiausia Baltijos valstybėse 
naftos gavybos bendrovė „Mi
nijos nafta" pranešė atradusi 
didelę naftos sankaupą Vaka
rų Lietuvoje. / 

Sausio mėnesį bendrovė 
aptiko nafta prisotintą smil
tainį už žinomo rezervuaro ri
bų. „Dar per anksti spėlioti, ar 
daug naftos ; f rasta, tačiau jau 
dabar galime pasakyti, kad tai 

yra labai reikšmingas atradi
mas, iš esmės įtakojantis pa
ieškų strategiją bei įgalinantis 
optimistiškiau vertinti naftos 
išteklius tiek mūsų licencijos 
plote, tiek visoje Vakarų Lie
tuvoje", sakė „Minijos naftos" 
paieškų vadovas Igoris Šešto
kas. 

Geofiziniai gręžinio tyri
mai patvirtino, kad nafta teka 
iš sluoksnio, kuris yra 25 met
rus giliau nei oficialiai nusta
tyta „Minijos naftos" naudoja

mo Dieglių telkinio žemutinė 
riba. 

Tai labai reikšmingas 
atradimas, kuris reiškia, kad 
Dieglių telkinio ištekliai yra 
gerokai didesni arba egzistuo
ja kitas iki šiol nežinomas naf
tos rezervuaras. 

„Minijos nafta" yra pir
maujanti naftos bendrovė 
Baltijos valstybėse — pernai 
bendrovė išgavo daugiau nei 
70 proc. Lietuvoje išgautos 
naftos. 

Vaiko teisių apsaugos kont
rolierei Gražinai Imbrasienei 
kelia susirūpinimą interneto 
kavinės, kuriose be priežiūros 
likę paaugliai dažnai imasi 
abejotinų pramogų ar net tam
pa narkotikų platintojų auko
mis. 

Kontrolierė kreipėsi į Vil
niaus merą Artūrą Zuoką, nu
rodydama, jog specialiais tei
sės aktais nereglamentuota 
interneto kavinių veikla pa
žeidžia vaiko teisę būti sau
giam. 

Vaiko teisių apsaugos kont
rolieriaus įstaigos žiniomis, 
interneto kavinėse, kur gali
ma žaisti kompiuterinius žai

dimus ir laisvai naudotis in
ternetu, nepilnamečiai lankosi 
ir pamokų metu, o dar daž
niau — vėlyvais vakarais, net 
ir naktimis. Būtent naktimis 
siūlomos didelės nuolaidos, 
kurios ir vilioja vaikus. 

Kontrolierė G. Imbrasienė 
pripažįsta, kad internetas turi 
daug privalumų, tačiau vaikai 
jo galimybėmis dažnai naudo
jasi priešingai savo intere
sams. Laiške sostinės merui 
kontrolierė pabrėžė ir tai, jog 
interneto kavinės, ypač nakti
mis, tampa idealia vieta įvai
rių kvaišalų platintojams ne
pastebimai pasiekti nepilna
mečius. Nukelta į 5 psl . 

lengvosios ginkluotės sandėlis 
buvo apvogtas praėjusį antra
dienį. Iš sandėlio dingo įvairių 
šovinių, daugiausia pagrobta 
7,62x39 kalibro „Kalašniko
vo" automato šovinių. Pasak 
pareigūnų, nuostoliai siekia 
10,000 litų. 

Karo policijos viršininko 
majoro Dainiaus Janėno tei
gimu, iš sandėlio pagrobta tik 
šoviniai, ginklai apiplėštame 
sandėlyje nebuvo laikomi. 

Nustatyta, kad į laivyno 
ginklų teritoriją nusikaltėliai 
pateko iškirpę skyles metali
nėje tvoroje, o į sandėlį įsibro
vė numušę spynas. Tačiau kol 
kas nežinoma, kaip vagys 
įveikė sandėlio teritoriją ir ne
buvo pastebėti ginkluotos ap
saugos ir šunų. 

Krašto apsaugos vicemi
nistro Jono Gečo teigimu, 
KAM generalinė inspekcija 
taip pat pradėjo tyrimą, ar va
gystę galėjo lemti vadų ir kitų 
kariuomenės pareigūnų pada
ryti tvarkos ir drausmės pa
žeidimai. Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remianfis AFP. Reu!e»s. AP. ireeria*. ITAR-TASS. 8NS 

iirtų agensatų pfane&matsį 

EUROPA 

Briuse l i s . Europos Są
jungai pirmininkaujanti Grai
kija antradienį paragino Ira
ką ir tarptautinę bendruome
nę, pasinaudojant „reta pro
ga", leisti Bagdadui taikiai 
nusiginkluoti ir išvengti karo. 
Graikijos užsienio reikalų 
ministras George Papandreou 
tokį pareiškimą padarė po to, 
kai Briuselyje posėdžiaujan
tys ES užsienio reikalų minis
trai aptarė JT vyriausiojo gin
kluotės tikrintojo Hans Blix 
ataskaitą, kurioje Irakas buvo 
apkaltintas nepakankamu 
bendradarbiavimu su JT mi
sija, tikrinančia, ar Bagdadas 
tikrai sunaikino turėtus ma
sinio naikinimo ginklus. 

Kopenhaga. Tarptautinė 
bendrija turi išsaugoti stiprią 
sąjungą prieš Iraką, nes pre
zidentas Saddam Hussein 

pasinaudos bet kokiais nesu
tarimais, antradienį pareiškė 
Danijos premjeras Anders 
Fogh Rasmussen. „Svarbiau
sia yra sutelkti gretas tarp
tautinėje koalicijoje, nes jeigu 
sąjungoje atsiras kokių nors 
plyšių ar įtrūkimų, Saddam 
Hussein elgsis lygiai taip pat, 
kaip elgėsi pastaruosius 10-12 
metų — ims žaisti su tarptau
tine bendrija", sakė jis. 

B r i u s e l i s . 35 Europos 
Parlamento nariai, demonst
ruodami savo susirūpinimą 
dėl galimų karo veiksmų prieš 
Bagdadą, kitą savaitę planuo
ja vykti į Iraką. Kaip rodo vi
suomenės nr.omonės apklau
sų rezultatai, Europos ir išti
kimiausios Vašingtono są
jungininkės Britanijos, gyven
tojai vis griežčiau pasisako 
prieš karą Irake. Panašių pozi
cijų laikosi ir tokių prieš karą 
nusistačiusių valstybių, kaip 

Vokietija, Prancūzija, Belgija 
ar Švedija, politikai. 

Talinas. Estijos vyriausy
bė leido NATO karo lėktu
vams skristi virš savo teritori
jos, jei kiltų karas su Iraku. 

[ J A V Į 

Vašingtonas. JAV prezi
dento George VV. Bush admi
nistracija antradienį pareiš
kė, kad prieš imantis bet ko
kių karinių veiksmų Irake, 
būtų pageidautina turėti nau
ją Jungtinių Tautų (JT) rezo
liuciją, tačiau ji „nėra privalo
ma". „Prezidentas visada bu
vo linkęs imtis veiksmų, ku
riems labiausiai pritaria tarp
tautinė bendruomenė. Tačiau 
jeigu šio? paramos nepakaks, 
tai nesutrukdys prezidentui ir 
besiformuojančiai koalicijai 
apginti savo interesus, jeigu 
tai bus būtina", sakė Baltųjų 
rūmų atstovas spaudai Ari 
Fleischer. Šis pranešimas nu
skambėjo likus kelioms valan
doms iki prezidento G. W. 
Bush metines kalbos, kuria jis 
mėgins paruošti amerikiečius 

galimam karui su Iraku. 
Vašingtonas JAV valsty

bės sekretorius Colin Powell 
jau kitą savaitę galėtų pateik
ti Jungtinėms Tautoms nau
jos žvalgybos tarnybų infor
macijos apie Irako masinio 
naikinimo ginklus. 

JAV federalinis tyrimų 
biuras (FBI) ieško 3,000 imig
rantų iš Irako, kurie laikomi 
„dingusiais" Amerikoje. Kaip 
pareiškė laikraščiui „The 
Washington Post" aukštas ko
vos su terorizmu skyriaus va
dovas, būgštaujama, kad kai 
kurie iš šių asmenų yra susiję 
su ekstremistų grupuotėmis 
arba yra Bagdado režimo 
agentai. Iš viso FBI nori ap
klausti 50,000 imigrantų ira
kiečių. Saugumo agentai, da
lyvaujantys šioje operacijoje, 
kruopščiai tikrina iš imigran
tų gautą informaciją, kad ga
lima būtų ja pasinaudoti ren
giant galimus karo veiksmus 
ir jų metu. 

to Saddam Hussein patarėjas 
Amir Muhammad Rasheed 
antradienį pareiškė, kad 
Jungtinių Tautų (JT) Saugu
mo Taryba turėtų liepti Irake 
dirbantiems ginkluotės tik
rintojams nepaisyti JAV ir 
Britanijos daromo spaudimo 
ir tęsti savo darbą. Jis apkal
tino JAV ir Britaniją, kad šios 
daro spaudimą ir gąsdina JT 
tikrintojus, ieškančius drau
džiamų ginklų, bei „trukdo jų 
misijai", kuri vykdoma pagal 
JT Saugumo Tarybos rezoliu
ciją. 

sipriešinimo", sakė V. Putin. 
Maskva. Rusijos užsienio 

reikalų ministras Igor Ivanov 
kritikavo Irako vadovų pa
reiškimus apie galimus atsa
komuosius smūgius kaimyni
nėms valstybėms, tarp jų Ku-
wait'ui, jei prieš Bagdadą bū
tų pradėta karinė operacija. 
„Rusija tvirtai pasisako prieš 
bet kokius karinius veiksmus 
tiek Irako atžvilgiu, tiek ir iš 
jo teritorijos", sakė jis. 

AFGANISTANAS 

RUSIJA 

IRAKAS 

Bagdadas. Irako preziden-

Maskva. Rusijos preziden
tas Vladimir Putin mano, kad 
Rusijai pavyko suaktyvinti 
užsienio politiką ir sudaryti 
palankias sąlygas tolesnei 
valstybės raidai. „Rusijos geri 
santykiai su JAV nereiškia, 
kad visiškai sutampa mūsų 
pozicijos. Mes ne su viskuo su
tinkame ir nepritariame kai 
kuriems JAV sprendimams. 
Bet mūsų santykių lygis ne
leidžia mums nusiristi iki su-

Bagramas. JAV ir afganis
taniečių pajėgos Pietų Afga
nistano kalnuose kovoja su di
dele sukilėlių grupe. Tai di
džiausias mūšis Afganistane 
per pastaruosius metus. Šiuo 
metu. kai Vašingtonas sutel
kė dėmesį į Irako krizę, Afga
nistane esančioms JAV pajė
goms vis dažniau tenka at
remti sukilėlių antpuolius. 
Tai rodo, kad praėjus 14 mė
nesių po Talibano režimo nu
vertimo. JAV pajėgoms nepa
vyko sutriuškinti šio islamo 
fundamentalistų judėjimo. 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 * < J D I = * 

LSS TARYBOS PIRMININKĖS 
PRANEŠIMAS 

LSS Vadovybės rinkimai: 
LSS Vadovybės rinkimai, 

vykdomi pagal 1995 m. LSS 
Statuto/LSS Vadovybės Rinki
mų Nuostatus užbaigti prieš 
metų pabaigą. Kiekvieno na
rio pareiga dalyvauti rinki
muose — balsuoti, kandida
tuoti, išreikšti savo nuomonę 
ar siūlyti LSS Tarybai pa
keitimus, liečiančius sąjungos 
veiklą. LSS vadovybė yra įpa
reigota rinkimuose pateikti 
trejų metų veiklos prane
šimus, o Kontrolės komisija 
privalo paskelbti sk. vienetų ir 
įvairių sk. kasų finansines 
apyskaitas. 

Didelė padėka LSS Vado
vybės Prezidiumui, ypač pir
mininkui v.s. Romui Fabijo
nui, už rinkimų pravedimą. 

LSS Tarybos veikla: 
Akivaizdiniame posėdyje 

2001 m. balandžio 21-22 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL, Taryba aptarė (1) 
LSS rinkimuose balsuotojų 
nuomones; (2) nuostatų klau
simą ir sudarymą komisijos 
peržiūrėti nuostatus ir (3) 
2003 m. Jubiliejinę stovyklą. 
Šioje kadencijoje įvyko vienas 
korespondencinis posėdis ir 
vienas akivaizdinis posėdis. 
Išsiųsta penki aplinkraščiai ir 
numatytas dar vienas pasku
tinis aplinkraštis. Kita LSS 
veikla nurodoma Pirmijos 
aprašymuose. 

Pirmijos veikla: 
Įvyko 14 Pirmijos posėdžių 

(11 koresp., 3 akivaizdiniai 
posėdžiai) ir keli telefoniniai 
pasitarimai). 

Sudaryta trys komisijos 
„2003 m. Jubiliejinės stovyk
los komisija", LSS Nuostatų 
peržiūrėjimo komisija" ir JKo-
misija sustatyti LSS Nuos
tatus liečiančius Tax Exempt' 
statusą IRS". 

50 metų skautavimo ženk
liukas įteiktas 27 Sąjungos 
nariams. Pakelti į vyresnišku
mo laipsnį: į vyresnio,-ės 
skautininko,-ės (12); į skau
tininko,-ės (24); į paskau-
tininko,-ės (49). Apdovanoti: 
Lelijos ordinu (9); Padėkos 
ordinu (4); Padėkos ordinu su 
rėmėjos kaspinu (1); Gyvybės 
Gelbėjimo Kryžiaus ordinu (2), 
ir Geležinio Vilko ordinu (5). 

Sąjungai atstovavau ir 
aplankiau: 2000 m. Ramiojo 
Vandenyno raj. žvaigždyno" 
stovyklą; 2000 m. ir 2001 m. 
Atlanto raj. stovyklas „Pasakų 
šalis" ir „Gaida"; 2002 m. 
Kanados rajono „Romuvos 
Šiaurės Žvaigždynas" 40-metų 
jubiliejų; 2002 m. Latvių skau
tų ir skaučių Jubiliejinę sto
vyklą „Kalnaine" Treasure 
Valley, Paxton, MA; Kaziuko 
muges; JAV Lietuvių Bend
ruomenės sukaktį Čikagoje. 

2002 m. vasario 28 d. — 
kovo 9 d. 25 Pirmijos nariai ir 
skautininkai,-ės (25 skau
tininkai iš išeivijos — 22 iš 
JAV, 2 iš Anglijos ir 1 iš Ka
nados) vyko į Lietuvą apdo
vanoti Geležinio Vilko ordinu 
Lietuvos Respublikos prezi
dentą Valdą Adamkų, pas
tatyti Sąjungos kryžių Kryžių 
Kalne ir susipažinti/paben
drauti su dabartiniais Lie
tuvos Skautijos ir Lietuvos 
Skautų sąjungos vadovais. 

Su kitataudais skautais ry
šius palaikome įvairiomis progo
mis Ryšiai su kitomis liet. jau
nimo organizacijomis yra 

draugiški. 
LSS Tarybos akivaizdinia

me posėdyje 2001 m. ba
landžio 21 d., 2003 metų Ju
biliejinės stovyklos komisijos 
pirmininkė Rūta Žilinskienė 
pravedė pasiūlymus, liečian
čius JS stovyklavietę. Buvo du 
pasiūlymai: „Rakąs", Michi-
gan ir Kalifornija. Po diskusi
jų, Akivaizdinio posėdžio da
lyviai balsavo, kad JS vyks 
Kalifornijoje. Per LSS Tarybos 
Pirmijos akivaizdinį posėdį 
Pirmija balsavo, kad JS var
das bus „Karalius Mindau
gas". JS vyks 2003 m. rugp
jūčio 6-16 d. Holcomb Valley 
Scout Ranch, CA. 

Paskutinius trejus metus 
„Skautų aidą" labai gražiai 
redaguoja v.s. Alė Namikienė, 
s. Renata Borucki atliko tech
ninį redagavimą, o ilgametė 
administratorė v.s. Albina Ra
manauskienė sąžiningai atlie
ka šį atsakingą darbą. Didelis 
skautiškas ačiū Joms. „Skau
tų aidas" išleidžia šešis nume
rius per metus. 

J3kautįa": 
Šioje kadencijoje Skautijos 

numeriai yra spausdinami 
„Skautų aide". Išleidom du nu
merius ir trečias numeris bus 
išleistas kadencijai baigiantis. 

Archyvas ir muziejus, ve
damas v.s. fil. Sigito Miknai-
čio. Kartu su broliu Sigitu 
dirba v.s. Justinas Kirvelaitis 
ir v.s. Romas Puodžiūnas. Šį 
labai svarbų darbą atlieka 
skautijos naudai. 

Ūkio skyriui rūpestingai 
vadovauja v.s. Pranas Pakal
niškis. 

Lietuviškosios Skautijos 
fondui pirmininkauja v.s. fil. 
Petras Molis. LSF palūkanos 
stipriai remia LSS darbus. 

Suruošti du Rašinių kon
kursai — temos „21-mojo šimt
mečio aušroje" ir „Man patin
ka stovyklauti". Dėka prelato 
ps. Juozo Prunskio fondui Lie
tuvių fonde. 

2002 m. rugsėjo mėn. amži
nybėn išlydėjom a.a. v.s. fil. Vladą 
Morkūną Kanadoje. Reiškia
me gilią užuojautą šeimai fr 
artimiesiems. 

Kadenciją užbaigiant: 
Lapkričio 1 dieną švenčia

me Lietuviškosios Skautybės 
84-ąjį gimtadienį. Niekad 
nepamirškime, kad Sąjunga 
yra lietuvių jaunimo auklėji
mo organizacija, turinti tikslą 
žaidimais, iškylomis ir prak
tiniu gyvenimu išauklėti savo 
narius eiti Dievo, Tėvynės ir 
Artimo keliu. Lietuvių Skautų 
sąjunga siekia auklėti, išauginti 
skautus ir skautes, dorais, 
kilnios dvasios, tvirto būdo. 
sveikais žmonėmis, sąmoningais 
lietuviais ir naudingais piliečiais. 
Tikiu, kad šioje kadencijoje 
pasiekėm šiek tiek šį tikslą 
savo veiksmuose ir darbuose. 

Aš tikiu, kad kiekvienas 
kandidatas rimtai pagalvojo 
apie tas pareigas, kurioms yra 
pasiruošęs atiduoti ateinan
čius trejus metus ir yra pasi
ryžęs jas sąžiningai atlikti 
jaunimo labui. 

Širdingai dėkoju Pirmijos 
nariams už gražų bendradar
biavimą Sąjungos gerovei ir 
pareigų svarbumo supratimą. 
Taip pat skautiška padėka Jums 
visiems už darbą ir paramą LSS 
Vadovybės darbuose. 

Budėkime' 
v.s. Birute Banaitienė 

LSS Tarybos Pirmininke 

Skautės , dalyvavusios Kūčių progn 
Andries, V. Viliamaitė, L. Maciunaitė, A. Bagdonavičiūtė 

R. Bagdonavičiūtė, D. Maciunaitė, K. Babinskaitė, D. 
D. Surdėnienės nuotr. 

PHILADELPHIJOS SKAUTŲ 34 KŪČIOS 
Katalikų Bažnyčia šv. 

Kalėdomis pradeda visą mė
nesį besitęsiantį Kristaus Gi
mimo šventės laikotarpį. 
Kalėdų dienos išvakarėse 
renkamės prie Kūčių stalo. Ši 
tradicija puoselėjama ne vien 
lietuvių šeimose, bet ir jų 
organizacijose. 

Philadelphijoje 2002 m. 
gruodžio 15 d., tuoj po lietu
viškų Mišių, žmonės rinkosi į 
Šv. Andriejaus parapijos salę 
švęsti tradicines bendruo
meniškas Kūčias. Šią šventę 
čia kasmet surengia skautiš
kos šeimos. Salė papuošiama 
žalumynais, stalai padengia
mi iš vakaro, o Kūčių valgiai 
ant stalų sudedami rytą prieš šv. 
Mišias. Skautai organizuotai 
dalyvauja šv. Mišiose ir Mišių 
skaitymuose. 

Bilietai jau prieš savaitę 
buvo parduoti. Atsirado dau
giau norinčių dalyvauti negu 
buvo galima prie stalų suso
dinti. 

Kūčiose su skautais daly
vavo 175 asmenys. Skautams 
ir svečiams susėdus prie 
stalų, valgius pašventino ir 
maldas sukalbėjo parapijos 
klebonas kun. Petras Bur-
kauskas ir svečias kun. Ž. 
Kulpys. Skautams ant stalų 
uždegus žvakes, visi dalijosi 

kalėdaičiais, vieni kitiems 
linkėdami linksmų švenčių, 
draugiškai ir linksmai, ypač 
jaunimas. 

Stalai gausiai apdėti 
tradiciniais Kūčių valgiais, 
pagamintais skautų ir skau
čių mamyčių, visus viliojo 
pradėti Kūčių vakarienę. 

Puotai įpusėjus skautės 
atneša saldumynus ir kavą, 
nes kisielius ir aguonų pienas 
su prėskučiais jau iš anksto 
buvo padėti ant stalų. Laikas 
pradėti programą, kuriai va
dovavo vietininkė v.s. Laima 
Bagdonavičienė. Į sceną pa
kviestos septynios skautės, 
akompanuojant jų mokytojai 
muzikei Ilonai Babinskienei, 
gražiai padainavo 3 dainas. 
Paskui į sceną, prie šiaudi
niais puošmenimis papuoštos 
eglutės, rinkosi visi skautai ir 
skautės giedoti tradicines 
Kalėdų giesmes. Į bendrą gie
dojimą jungėsi ir visi tėveliai 
bei svečiai. Vvravo jauki Ka
lėdų nuotaika. 

Draugiškame skautų šei
mos ratelyje, šios 34-tos jų 
ruošiamos tradicinės Kūčios 
artėjo prie pabaigos. Skau
tininke Laima Bagdona
vičienė padėkojo tėvams, židi-
nietėms ir visiems prisidė
jusiems prie šios šventės 

ruošimo. Šią nuotaikingą 
popietę baigiant, visi buvo pa
kviesti sugiedoti „Lietuva 
brangi" ir „Ateina naktis". 

Paspaudę vieni kitiems 
rankas sakėme „labanaktis", 
„linksmų švenčių" ir „iki pasi
matymo ateinančiais metais". 
Svečiai skirstosi, o skautų 
tėvai sutvarko salę. Tik eglutė 
pasilieka stovėti, visiems pri
mindama, kad Kristaus gimi
mo šventė tebesitęsia. 

v.s. D. Surdėnienė 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily exeept Sundays and Mondays. legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd Street. Chicago. 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd Street, 
Chicago. IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto 

JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur CU.S.) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
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Vyriausia redaktore - Danutė Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
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rastine@draugas.org 
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Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

172 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

Tai - Jūsų laikraštis 
D R A U G A S 

Prie Kūčių stalo (iš kairės): A. Surdėnas , Razgaitis ir A. Kučas. D. 
Surdėnienės nuotr . 

VYDŪNO FONDO TARYBOS POSĖDIS 
Vydūno fondo tarybos 

posėdis įvyko 2002 metų 
gruodžio mėn. 22 d. VF/ASS 
būstinėje Lemonte. Posėdyje 
dalyvavo 10 narių. Posėdį 
pradėjo tarybos pirmininkas 
Leonas Maskaliūnas. Pir
miausia buvo prisimintas 
2002 m. lapkričio mėn. 3 d. 
miręs tarybos narys fil. s. An
tanas Rauchas. Per anksti jis 
išėjo, liko jo nebaigti darbai. 
Jo atminimas buvo pagerbtas 
trumpu susikaupimu. 

Taryboje ir valdyboje vyks
ta narių pasikeitimai. Buvo 
pasveikinti valdybos naujasis 
pirmininkas Šarūnas Rimas, 
kuris pakeitė daug metų 
valdybos pirmininku buvusį 
Vytautą Mikūną. ir narė dr. 

Renata Staniškienė. Taip pat 
yra pakviesti į tarybą (ir gauti 
jų sutikimai) jaunesnės kartos 
nariai: Juozas Ivanauskas, 
Linas Paužuolis ir Ramunė 
Papartienė. 

Pirmininkas padėkojo 
visiems už talką išsiunčiant 
kalėdinius atvirukus. Aukos 
už atvirukus jau gaunamos. 
Tai yra pagrindinės pajamos 
Vydūno fondo veiklai remti, 
padėti studijuojančiam lietu
vių jaunimui siekti mokslo, 
telkiant lėšas stipendijoms, 
knygų leidimui ir kitaip re
miant lietuvišką kultūrą. 

Valdybos pirm. Šarūnas 
Rimas atliko trumpą 
pranešimą. Jis paminėjo, kad 
iš Lietuvos yra gaunama daug 

prašymų studentų stipendi
joms. Iki dabar kasmet 
Lietuvai buvo skiriama 40 
negrąžinamų stipendijų. Jos 
pirmoje eilėje yra skiriamos 
tremtinių, žuvusių partizanų 
palikuonims ir gausių šeimų 
vaikams. Taip pat yra 
prašymų paremti knygų lei
dimą. Pirmininkas sakė, kad 
gauta padėka iš Lietuvos 
ambasados Washingtone už 
įteiktus Lietuvos žemėlapius. 

Iždininkas Liudas Rama
nauskas paruošė finansinį 
pranešimą. 

Kapitalo telkimo komisija 
organizuoja finansinę paramą 
Vydūno fondui ir yra pa
ruošusi taisykles sutarčiai su 
aukotojais. Jai vadovauja 

s L. Bagdonavičiene sveikina Kilčių dalyvius. Šalia jos - svečias kun 7, Kulpys ir klebonas kun. P. Burkauskas. 
D. Surdėnienės nuotr. 

Vytenis Kirvelaitfs. J is pra
nešė, kad Leonas Maskaliū
nas yra paskyręs 20.000 dol. 
stipendijoms studentams Vil
niaus Gedimino Technologijos 
universitete. 

Jau daugelį metų, kai Vy
dūno fondas leidžia knygas. 
Vytautas Mikūnas paminėjo, 
kad yra ruošiamos kelios kny
gos spaudai. Los Angeles 
skautai akademikai ruošia 
poeto Bernardo Brazdžionio 
poeziją dviem kalbom — lietu
vių ir anglų. Išleista ant ra 
laida rašytojos Nijolės Užu-
balienės .Atvirukai". 

Vytenis Kirvelaitis per
žiūrėjo įstatus (by-laws) ir 
pasiūlė padaryti kelis pakei
timus. Tai buvo pateikta VF 
tarybai tvirtinti, kuri vienbal
siai priėmė ir patvirtino. Jau 
keleri metai, kai prie Vydūno 
fondo yra paskirti rašinių 
konkursams ruošti fondai: tai 
Kęstučio ir a.a. Erikos Si
dabrų ir prelato ps. Juozo 
Prunskio. Sidabrų konkursas 
vyksta Lietuvoje, temas pa
renka K. Sidabras ir mokyto
jai. Praėjusių metų sureng
tame konkurse buvo gauta 
142 moksleivių rašiniai ir 
paskirtos premijos. 2002— 
2003 metų rašinių konkursui 
parinktos šios temos: „Ir 
skleisies. Tu, it žiedas amži
nai". „Mamos rankos" ir „Vi
sur gražu, bet tėviškėje gra
žiausia". Prel. J. Prunskio 
konkurse labai mažai dalyva
vo čia besimokančio jaunimo. 
Buvo siūloma parinkti kitas 
temas arba konkursą skirti 
kitiems projektams. Konkur
sų reikalus tvarko ir su 
Lietuva ryšius palaiko fil. Vi
da Brazaitytė, o Lietuvoje 

MARIUS KAT1UUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JolietlL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
vyww.CBrtBrfar3urg8ryandbreasftie8fflT.oorr: 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagaiba po darbo valandų, skambinti 

„pagef' numeriu 708-644-0074. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIFOES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tei, 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas 
6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 

60402. Tel. 708 - 484-1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai. 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūsles, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York, Bmhurst, IL 60126 

630-941 -2609 

ARAS 2UOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EDMUNDAS VENAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

atstovauja E. Kulikauskas. 
Baigiant posėdį buvo dis

kutuojama, kad reikėtų su
pažindinti su ASS veikla nau
juosius ateivius ir pakviesti 
prisidėti prie darbo. Tikimės, 
kad ateinantieji metai bus 
sėkmingi, kol visuomenė 
rems, o jaunesnės kartos na
riai prisidės ir tęs Vydūno 
fondo darbg. 

Fil. Irena Kairytė 

mailto:aoministracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://vyww.CBrtBrfar3urg8ryandbreasftie8fflT.oorr


LIETUVOS NACIONALINIO 
RADIJO IR TV VEIKLOS KRYPTYS 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

LRT tarybos narys 

Lietuvoje suformuotas tei
sinis pagrindas žiniasklaidos 
savitvarkos mechanizmams 
veikti: priimti Visuomenės in
formavimo, Lietuvos naciona
linio radijo ir televizijos įstaty
mai, Seimas yra patvirtinęs 
Europos Tarybos rezoliuciją 
„Dėl žurnalistinės etikos", žur
nalistų ir leidėjų organizacijos 
bendru sutarimu yra priėmu
sios Lietuvos žurnalistų ir lei
dėjų etikos kodeksą. Laisvė 
gauti ir skleisti informaciją 
įtvirtinta 25-tuoju LR Konsti
tucijos straipsniu. Valdžios 
struktūroms įstatymais apri
bota teisė kištis į žurnalistikos 
'virtuvę", o visus su žurnalis
tinės etikos pažeidimais susi
jusius klausimus sprendžia 
Vyriausybės įgaliotos, tačiau 
pačių žurnalistų ir leidėjų for
muojamos institucijos, būtent, 
Žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisija ir Žurnalistų etikos 
inspektorius. Jokia kita Vy
riausybės, Seimo ar preziden
to įstaigos tarnyba neturi 
kompetencijos spręsti su ži
niasklaidos raiška susijusių 
žurnalistinės etikos klausimų, 
išskyrus teismą, į kurį neprik
lausomai nuo Etikos komisijos 
ar Etikos inspektoriaus išva
dų konkrečiu klausimu, pagal 
įstatymą turi teisę kreiptis 
kiekvienas pilietis dėl garbės 
ir orumo pažeidimų ar šmeižto. 

Lietuvos nacionalinis radi
jas ir televizija veikia pagal 
atskirą specialų įstatymą, ku
ris apibrėžia įstaigos raiškos 
pobūdį bei formaliai apriboja 
politikų galimybes kištis į 
nacionalinio transliuotojo veiklą. 
Atrodytų, problemų šioje sri
tyje likti neturėjo: konsti
tucinėmis garantijomis įtei
sinta spaudos laisvė, panai
kintos prielaidos atsirasti cen
zūrai ar galimybei valdžiai 
tiesiogiai kištis į visuomenės 
informavimo sritį, įstatymais 
įtvirtinti žiniasklaidos savi
tvarkos mechanizmai. Tačiau 
problemų liko. 

LRT veiklą reglamentuo
jantys Visuomenės informavi
mo ir Nacionalinio radijo ir 
televizijos įstatymai užtikrina 
teisinį nacionalinio transliuo
tojo nepriklausomumą, tačiau 
negarantuoja finansinio sava
rankiškumo. Ligi šiol Lietuvos 
nacionalinis radijas ir televizi
ja 80-90 proc. veiklai reika
lingų lėšų, parlamento nuta
rimu, gaudavo iš biudžeto. Ir 
tik praėjusiais metais. Nacio
naliniam transliuotojui ėmus 
aktyviau veikti reklamos rin
koje, komercinės pajamos pa
kilo beveik iki 30 proc., o biu
džetinio finansavimo dalis 
sudarė apie 70 proc. bendrųjų 

pajamų. 
Aktyvesnė LRT raiška 

reklamos rinkoje išryškino 
Lietuvos žiniasklaidos veiklą 
reglamentuojančių teisinių 
pagrindų spragas ir tik sąly
gišką visuomeninio transliuo
tojo nepriklausomumą nuo 
politinių įtakų. 

Dera priminti, kad LRT 
įstatymas buvo priimtas 2000 
m. ir papildytas 2001 m. po to, 
kai per nepriklausomybės 
dešimtmetį pasikeitė dešimt 
Nacionalinio transliuotojo va
dovų, finansavimas iš valsty
bės biudžeto sumažėjo nuo 66 
mln. iki 35 mln. Lt, o įstaigos 
skolos 2002-aisiais buvo pa
siekusios 20 mln. Lt skolų ri
bą. Tai apgailėtina pasekmė 
politinių kovų dėl įtakos vi
suomeniniam radijui ir tele
vizijai. 

Nacionalinio transliuotojo 
nepajėgumas ir palaipsnis po
zicijų praradimas buvo paran
kus komerciniams kanalams, 
kurių Lietuvoje yra trys. Tarp 
jų vyksta atkakli konkuren
cinė kova, nes Lietuvos rinka 
aiškiai per maža sėkmingai jų 
visų veiklai. Anksčiau ar vė
liau kažkam, matyt, teks pasi
traukti. Juo labiau nepagei
dautinas buvo ketvirto veik
laus žaidėjo, kokiu pastaruoju 
metu tapo LRT, atsiradimas 
reklamos rinkoje. 

Reikia pripažinti, kad ko
mercinių transliuotojų susirū
pinimas LRT veikla reklamos 
rinkoje pagrindo turi, nes 
konkurencinėje kovoje LRT 
pozicijos, turint dar ir biudže
tinį finansavimą, be abejo, yra 
privilegijuotos. Tačiau proble
ma šiandien yra ne LRT daly
vavimo reklamos rinkoje mas
tai, bet visuomeninio trans
liuotojo skolos, susidariusios 
iš dalies dėl neapgalvotų poli
tinių nutarimų. Skolų neį
manoma likviduoti be veiks
mingų politinių sprendimų ar 
aktyvaus Nacionalinio trans
liuotojo dalyvavimo komerci
nėje veikloje. 

LRT yra pasirengusi iki 
minimumo apriboti ar net 
visai atsisakyti komercinės 
reklamos, jei bus priimti poli
tiniai sprendimai dėl kitų fi
nansavimo šaltinių, užtikri
nančių įstaigos ūkinį sava
rankiškumą. Vienas jų — abo
nentinis mokestis, kuris yra 
numatytas LRT įstatyme, ta
čiau dėl jo įvedimo Seimas iki 
šiol neįstengia apsispręsti dėl 
politinių priežasčių. 

Viena vertus, sprendimas 
įvesti dar vieną papildomą 
mokestį nebūtų populiarus 
visuomenėje, antra vertus, 
tokia neapibrėžta padėtis, kai 
visuomeninis transliuotojas 
slegiamas milijoninių skolų ir 
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spaudžiamas komercinių ka
nalų pasitraukti iš rinkos be 
alternatyvų įstaigos finansi
nei būklei subalansuoti, yra 
patogi politikams ir sudaro 
sąlygas spausti Nacionalinį 
transliuotoją bei netiesiogiai 
siekti realizuoti vienašališką 
valdančiosios daugumos poli
tinę valią. 

Politinės iniciatyvos Sei
me tai patvirtina. 

LRT įstatymas numato 
gan patikimą įstaigos apsau
gą nuo tiesioginių politinių 
įtakų. LRT tarybą, kurią su
daro 12 narių ir kuri yra 
aukščiausia Nacionalinio 
radijo ir televizijos institucija 
(renka įstaigos gen. direk
torių, tvirtina biudžetą, 
sprendžia laidų pobūdį ir t.t.), 
formuoja prezidentas. Seimas 
ir nevyriausybinės organizaci
jos. LRT narius paskyrusios 
institucijos nebeturi teisės jų 
atšaukti, jeigu rinkimų metu 
pasikeičia minėtų institucijų 
politinė linkmė. Tai padaryta 
sąmoningai, atsižvelgiant į 
skirtingą prezidento, Seimo ir 
LRT tarybos kadencijų truk
mę (atitinkamai 5. 4 ir 6 
metai). Tuo siekta išvengti 
politinės švytuoklės pagal po
litinių rinkimų taktą. 

Vis dėlto finansinės ne
priklausomybės stoka LRT 
savarankiškumą riboja ir su
daro prielaidas senoviško po
būdžio politiniams siekiams. 
Praėjusios kadencijos Seimas 
priimtu Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos įstatymu 
žengė tinkamą žingsnį link 
Vakarų Europos šalyse įsi
tvirtinusio visuomeninio trans
liuotojo modelio. Jis nebuvo 
pakankamas, nes finansinės 
nepriklausomybės LRT ne
suteikė. Daliai šios kadencijos 

Seimo narių, galvojančių apie 
vienašališką naujos politinės 
daugumos įtaką Naconali-
niam transliuotojui, net ir šis 
įstatymas tapo kliūtis mi
nėtiems ketinimams. 

Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirminin
kas Rolandas Pavilionis ir 
dalis Seimo narių (daugiau iš 
kairiojo sparno), negalėdami 
paveikti pageidautina linkme 
nei LRT administracijos, nei 
LRT tarybos, taip pat neturė
dami galių jų atstatydinti ir 
pakeisti naujais, praėjusių 
metų vasarą pradėjo kam
paniją prieš LRT. Tikslas — 
pakeisti LRT įstatymą taip, 
kad susidarytų sąlygos nuša
linti neįtinkančią įstaigos va
dovybę ir padaryti ją faktiškai 
kontroliuojamą dabartinės po
litinės daugumos. 

Keletą mėnesių vykę at
kaklūs politiniai mūšiai, ku
riuose kaip suinteresuotoji 
pusė aktyviai dalyvavo ir komer
ciniai transliuotojai, pasibai
gė laikinomis paliaubomis 
praėjusių metų pabaigoje. 

Seimo Informacinės visuo
menės plėtros komitete susi
tikę komercinių transliuotojų 
bei Lietuvos radijo ir televi
zijos vadovai sutarė parengti 
ir pateikti politikams svars

tyti bendrus pasiūlymus dėl 
visuomeninio transliuotojo fi
nansavimo modelio. Komite
tas, pasak jo pirmininko, yra 
pasirengęs šiuos pasiūlymus 
apsvarstyti ir, remiantis jais, 
parengti bei pateikti par t i 
joms politinio susitarimo dėl 
LRT projektą. 

„Reikėtų pasiekti panašų 
susitarimą, koks buvo pasiek
tas dėl Lietuvos stojimo į 
NATO ir ES", — sakė jis ko
miteto posėdyje. Sutarta , kad 
privalu ieškoti kompromiso, 
nors kompromisas dar neras
tas. Taip pat nustatyta, jog 
informacinis komercinių tele
vizijų ir LRT karas dėl rek
lamos uždraudimo yra nenau
dingas nei visuomenei, nei 
žurnalistams. 

Visuomeninių jėgų akista
ta dėl Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos savaran
kiškumo ir nepriklausomumo 
nuo politinių įtakų — tegu ir 
netiesioginių, o per finansinę 
įstaigos kontrolę, kaip yra 
dabar — yra rimtas išbandy
mas Lietuvos demokratijai. 
Nuo to, kaip jį pavyks mums 
išlaikyti, priklausys tiek 
Lietuvos visuomeninio gyveni
mo atmosfera, tiek mūsų vals
tybės demokratiškos raidos 
perspektyvos. 

•MARGUMYNAI* 
WISCONSIN VALSTIJAI 

TRŪKSTA SNIEGO 

Wisconsin valstijos turiz
mui daug pelno atneša žiemos 
sportas, tačiau dėl nedidelio 
kiekio sniego kritulių turistai 
pramogų ieško kitur. VV'iscon-
sin turizmo departamentas 
pasiruošęs skirti vieną mili

joną dolerių reklamoms, kvie
čiančioms aplinkinių valstijų 
sporto mėgėjus ir žadėdamas 
įvairias kitas, nebūtinai su 
sniegu susijusias, pramogas. 
Wisconsin valstija ' šįmet 
numato 2 milijardų dol. biu
džeto deficitą, todėl svarbu 
privilioti kiekvieną turizmo 
dolerį. ChTr 

Jeigu nesi ryjikas, Vy
riausybės valgykloje pietus 
gali pavalgyti už du litus: 
lėkštę sriubos ir gerą davinį 
varškėtukų. Tačiau ir tai val
džios tarnautojams per bran
gu, nes prieš Kalėdas jiems 
prireikė pakelti atlyginimus 
— apie 15 nuoš. Šalia to, mi
nistrai susėdo į prabangius 
automobilius. Ypač puošniai 
važinės moterys: finansų mi
nistrė Dalia Grybauskaitė — 
prabangiu „Volvo", o kultūros 
ministrė Roma Dovydaitienė 
ir socialinės globos bei darbo 
ministrė Vilija Blinkevičiūtė 
— naujutėliais ,J3MW". Juk rei
kia vežioti svečius iš užsienio, 
o vyrai iš ten — ne bet kas, 
sako. Viskuo kvepia. Bet jeigu 
taip gali daryti Vyriausybė, 
tai kuo už ją blogesnis Seimas, 
nė kiek ne daugiau už pietus 
mokėdamas? Už penkis litus 
mėsos kepsnį vos suraitysi ir 
parą nevalgęs. Bet 5 litai 
jiems jau gerokai brangu, to
dėl jie paprašė dar rimtesnių 
pakėlimų. Ir ne tik už šios 
dienos sunkų triūsą, bet ir už 
praeitį. „J viešumą išniro ke
tinimai skirti Kovo 11-tosios 
Nepriklausomybės aktą pasi
rašiusiems buvusios Aukš
čiausiosios Tarybos nariams 
apie tris tūkstančius litų per 
mėnesį siekiančias pensijas. 
Tokį įstatymo projektą pa
rengė ne kas kitas, o patys 
aktą pasirašiusieji", — rašo 
„Kauno dienos" (2003.01.24) 
vedamasis. Svarstomas ir pre
zidento algos pakėlimas, kuri, 
beje, prieš rinkimus buvo su
mažinta: iš beveik 13,000 Lt 
Adamkui iki 8,600 Lt Paksui. 
Prezidentūrą maitina „Stik
liai", ir pietūs čia tris kartus 
pigesni negu jų pačių res
torane. Tad ar ne puikus Vil
niaus politikų gyvenimas: litų 
daug, pavalgai vos ne už cen
tus, o pasisotinęs grįžti atgal į 
Seimo posėdį su nauju sau 
pačiam algos pakėlimo projek
tu? Kas tokio gyvenimo ne
norėtų? 

Tik, deja, nedaug Lietuvos 
žmonių tokiu gyvenimu džiau
giasi. Pagal šį projektą, trijų 
tūkstančių litų pensijas gautų 
ir tie buvę Aukščiausiosios ta
rybos nariai, kurie, balsuojant 
Lietuvos nepriklausomybės 
klausimą, susilaikė ir tie, ku
rie balsavo prieš. O pen
sininkai, kurie, 1991 m. sau
godami Seimo rūmus, rizikavo 
nemažiau negu juose posė
džiavę aktą pasirašiusieji, gauna 
vos trijų šimtų litų pensijas. 
Ką jie apie tai pasakys, klau
sia „Kauno dienos" vedama
sis? O pagal įstatymus dabar
tinė valstybinė pensija — 550 
litų turėtų ir jiems pri
klausyti. Tad su tokia padėti

mi susipažinęs, gal ir ne be rei
kalo „Lietuvos ryte" (2003.01.10) 
Rimantas Banys klausia, 
„Kaip vadinti valstybę, kuriai 
nerūpi jos gynėjai?" 

Vilniaus ponų karalystė, 
atsakyčiau nedvejodamas, ir 
bet kokiam teisme šį savo tei
ginį apginčiau. Žinoma, jeigu 
tas teismas vyktų kur nors 
kitur ir nebūtų iš tų pačių 
Vilniaus ponų sudarytas. 
Apginčiau, remdamasis tais 
pačiais Rimanto Banio pateik
tais duomenimis apie Sausio 
tryliktosios aukas. Sunkiai su
žeisti, suluošinti dar ką nors 
gauna, nors ir tas varganas 
300 litų pensijas, bet šimtai 
lengviau sužeistų, nuo spro
gimų trenksmo apkurtusių, 
nuo liepsnų šviesų priakusių, 
sužeistom rankom, kojom, pa
likti savo valiai. Nėr pinigų 
net vaistams nusipirkti. Tie
sa, apie tai jau rašiau ir karto
tis gal ir nebevertėtų, bet kaip 
gali ištverti nepriminęs, maty
damas tokį naujos Lietuvos 
aristokratijos, beje, ne savo 
prakaitu pralobusios, bet mo
kesčių mokėtojų litais tun-
kančios, neatsakingą savava
liavimą. Kaip tuos ponus su
tramdyti? 

Sunku, nes didelis kliuvi
nys iš sovietinių laikų par
tinių privilegijų užsilikęs 
mentalitetas, per trylika metų 
jau ir laisvėje spėjęs įsisenėti, 
ir naują kastą sukurti. Bet 
pirmoji kregždutė jau atskri
do: Konstitucinio teismo nu
tarimas išgrūsti seimūnus iš 
savivaldybių tarybų. Pasi
girsta jau ir kitas malonus 
varpelis: atimti seimūnams ir 
ministrų kėdes, atriboti nuo 
bet kokio verslo, net ir jų žmo
nas. Sumažinti Seimą bent iki 
100 ir į jį rinkti ne Vilniaus 
ponus, bet vietinius, rajonuose 
gyvenančius, politikus. Rinki
muose panaikinti partijų są
rašus, taip atpalaiduojant juos 
nuo partijos vadovo dikta
tūros. Seime įvesti griežtas 
tarnybos taisykles, ypač pasi
ruošimą posėdžiams ir jų lan
kymą. Ar bereikia didesnės 
nesąmonės, kai įstatymas pri
imamas, dalyvaujant kelio
likai žiovaujančių Seimo narių 
aštuonių prieš septynis balsų 
dauguma? Ir tokį sąrašą ga
lėčiau tęsti net per kokias tris 
skiltis. Tad labai gerai būtų, 
kad naujas prezidentas nesi
vaikytų dabar labai išpuoselė
to užsienio politikos patoso, 
daugiau darbo palikdamas už
sienio reikalų ministrui, ku
riam iš tikrųjų tas uždavinys 
ir priklauso, bet savo jaunas 
jėgas pasuktų į krašto vidų čia 
keliamų klausimų sprendimų 
kryptimi. 
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Čia įdėta ir 1.31 karato 
deimantas iš šiaurės kasyklų. 
Jvairūs pagražinimai atspindi 
indėnų gentis. Kotas yra iš 
vario ir atliktas pagal „nar-
whal" kaulą, gerbiant parla
mento istoriją. Viduj yra 
akmenėliai, rinkti iš 33 terito
rijos apylinkių. Kai ši lazda 
pajudinama, akmenukai skam
ba, lyg sutartiniai apylinkių 
balsai. Apačia šešiakampė iš 
sidabro. 

Pasisekė aplankyti ir Kul
tūros centrą, pavadintą Prince 
of Wales vardu. Čia ekspo
natai labiau matyti: baltos 
meškos iškamša, indėnų pala
pinė, kanojos, briedžių iškam
šos, na ir stumbro iškamša su 
pavadinimu, užrašytu 10-čia 
kalbų. 

Rytojaus ryta atsisveiki
nome su stovyklavietės šei

mininkais, aš dar nufotogra
favau didžiulę stumbro galvą 
ir atgal iki Enterprise, truputį 
į pietus nuo Hay River, kur 
kelias vedė į vakarus. Pus
dienį pavažiavus, apsistojome 
gražioje pustuštėje stovykla
vietėje. Vietos daug, stovyk
lautojų vos kelios poros, karš
to vandens apstu. Smagiai 
pastovyklavę, ryte sukame į 
pagrindinį kelią, kuris nuties
tas per didžiulį krioklį. Prieš 
tai sustojome šiukšles išmesti. 
Romas. palikęs užvestą 
motorą, pasisiūlė tai atlikti, o 
aš, ta proga pasinaudodama, 
pagriebiau porą popierinių 
rankšluostukų ir iššokau ga
linį langą pavalyti. Langą 
bešluostant. Romas įlipo į 
„Aviną" ir išvažiavo, o aš pasi
likau stovinti su popierinėmis 
servetėlėmis rankoje! Labai 

keistas jausmas, kai taip pasi
likau, net su tuščiomis ki
šenėmis. Ką daryti? Nuėjau į 
čia pat esamą stovyklavietės 
raštinę ir pasiguodžiau, kas 
atsitiko. Kai jie baigė juoktis, 
man pasiūlė kavos. Padėkojau 
ir patikrinau laikrodį, noriu 
sužinoti, kiek ilgai truks, kol 
Romas pastebės, kad manęs 
„Avine" nėra. Tuo tarpe jis 
vairuodamas labai linksmai su 
„manimi" šnekasi, atkreipia 
dėmesį į gražų krioklį, pataria 
atsimerkti, nes jau per aukštą 
tiltą pravažiavome (man aukš
tumos nepatinka), toliau kvie
čia atsiliepti... ir pagaliau su
stabdė „Aviną", pažiūrėti, ko
dėl aš neatsiliepiu. Apžiūrėjęs 
motornamį, įsitikino, kad 
manęs ten nėra ir grįžo atgal 
prie raštinės. Jo teko laukti tik 
septynias minutes. Dėkojau 
Dievui, kad ten buvo tas 
įspūdingas krioklys. Antraip 
būtų reikėję jo laukti gal net 
kelias valandas, nes jis vairuo
ja, klausosi muzikos, o aš 

skaitau. Pasikalbam, kai rei
kia nutarti, kur pietauti. 

Diena saulėta, smagus 
važiavimas. Vakare apsisto
jome stovyklavietėje be elek
tros, čia mus apniko debesys 
uodų. Tie uodai buvo labai 
tylūs — nesigirdėjo jų zvimbe
sio, tad. kol susigaudėme kas 
čia vyksta, jie spėjo įsipilie-
tinti „Avine". Apsirengėm savo 
tinkliniais rūbais, lauke pabu
vojome, tačiau ruošiantis mie
gui, tuos rūbus nusivilkome ir 
pasilikome uodų valiai. Ką gi, 
apkramtė mus. Rytojaus rytą, 
važiuojant toliau, daužėm 
uodus ir aš purškiausi su 
„Solarcane"'. Atidarius galinį 
langą, pasisekė juos priplot 
prie šoninių sietukų ir sunai
kinti. Per pietus sustojus, 
nusipirkau „Raid" ir visus nu
galabinau. Stebėjausi, kiek jų 
iš visų kampų išlindo, man pa-
purškus. Dabar vėl galime pa
togiai stovyklauti. 

Toliau į vakarus pavažia
vus, pasiekėme Davvson 

Creek. Ši vietovė žinoma, kaip 
Aliaskos kelio pradžia. Kelią 
pradėjo statyti Amerikos kariuo
menei per Antrą pasaulinį 
karą, kad būtų susisiekimas 
per Kanadą į Aliaską. Jei būtų 
užpuolimas Aliaskoje, tai 
Amerika turėtų kaip gynybos 
reikmenis pris tatyt i . Kelias 
tęsiasi iki Fairbanks, Alias
koje. Ilgainiui keliu buvo leis
ta ir civiliams važinėti, jis bu
vo taisomas, lyginamas. Mes 
šiuo keliu važiavome prieš 22 
metus iki pat Fairbanks. 
Tuomet dar buvo daug kilpų, 
žvyro grindinys. Dabar kelias 
ištiesintas ir beveik visas 
asfaltuotas. Lengviau keliauti. 

Prieš Dawson Creek. dar 
Northwest Territories, prava
žiavome keletą kaimelių, ku
rie save didingai fortais vadi
no. Fort Liard — mažas kai
melis, viena pagrindinė gatvė. 
Šalimais buvo suvenyrų par
duotuvė, kurion užsukome. 
Čia radome vietinių indėnų 
rankdarbių: iš beržo tošies 

padaryti krepšeliai, papuošti 
spalvotais ežių spygliais, įvai
rių gėlių raštais. Labai gražu, 
labai brangu, labai vietą (ku
rios neturime) užima. Čia gat
vė irgi negrįsta, šaligatvių nė
ra, įėjus į restoraną, prašoma 
prie durų palikti batus. Mus su 
batais įleido, nes diena buvo sau
sa, dumblu neteko braidyti. 

Kitas įdomus panašaus 
būdo miestelis — Fort Simp-
son. Čia pagrindinis kelias tai
somas, reikia aplink važiuoti, 
žinoma, viskas dumblina. Suk
dami ratą apie statybą, ra
dome įdomų turistų centrą. 
Pasikalbėjome su užvaizdą, 
kuris parodė svarbiausią eks
ponatą: Popiežiaus kėdę. Taip. 
čia popiežius Jonas Paulius II 
turėjo lankytis 1984 metais. 
Tačiau tą dieną oro uostas 
buvo paskendęs migloje ir 
popiežiaus lėktuvas negalėjo 
nusileisti. Tačiau popiežius 
prižadėjo grįžti ir pažadą iš
pildė 1987 metais, kur jo dar 
vis laukė speciali kėdė. Ši kode 

pastatyta iš elnių ragų, elnių 
kailio, atrama sunerta iš gluosnio 
šakelių, o kėdės pagalvė ap
traukta bebro kailiu ir papuoš
ta laukinio kiškio kailiu. Šią 
kėdę popiežius panaudojo, čia 
aukodamas šv. Mišias. Tai 
progai buvo pastatytas alto
rius už miesto, šalia indėnų 
genčių susirinkimo vietos, 
kuri laikoma šventa. 

Išvažiuojant iš miestelio. 
Romas nutarė greičiau pava
žiuoti. Mat, už miestelio yra 
beveik mylia asfaltuoto kelio. 
Tuo tarpu už pasisukimo vienas 
policininkas 'Royal Canadian 
Mounted Police) savo moki
nukui rodė. kaip radarą naudoti. 
Tai taip ir pagavo Romą per-
greit važiuojant. Aplinkui nei 
gyvos dvasios, o čia pagavo su 
radaru besiskubantį... Prisiar
tinęs „mountie" gražiai su Ro
mu pasikalbėjo, pasiaiškino, 
kiek pergreit važiavo, palin
kėjo smagios keliones ir palei
do, pabaudos nesurašęs. 

Bus daugiau 



DRAUGAS, 2003 m. saus io 29 d., p e n k t a d i e n i s 

LsdškaL miGmoinšs. !kt 

AR LIETUVAI REIKIA NAUJO DIENRAŠČIO 
2002.12.21 „Drauge" buvo 

išspausdintas įdomus A. Nau
jokaičio s t ra ipsnis „Lietuvai 
reikia naujo dienraščio", kuriame 
svars tomos tokio d ienrašč io 
bū t inumo priežastys. S t ra ips
nyje pare ikš tos m i n t y s y ra 
teisingos, nes Lietuvos dien
raščių puslapiai dažna i atsi
duoda dvokiančiu l iūnu. Ke
le tas minčių ta tema. 

Prae i t ą vasa rą v i e n a m e 
didžiaus ių Lie tuvos dien
raščių tilpo „patarimas", kaip 
mylėtis miške, kopose, laively
j e , vandeny ir pers i rengimo 
kambarėlyje. Kad nekan t r au 
j an t i ems būtų a iškiau, buvo 
pridėti ir a t i t inkami piešiniai. 
Matyt redakcijai t ikrai rūpėjo 
skaitytojų dvasinė gerovė. Ži
noma, negalima viską beato
dair iškai peikti, nes po šių 
vaizdžiai i l ius t ruo tų „pata
rimų" yra ir... vaikų skyrius. 
Toks įdomus sugre t in imas , be 
abejo, vaikus subrand ina daug 
greičiau. 

Panaš ių pavyzdžių y r a 
daug. Ištisais puslapiais pui
kuojasi „adomai ir ievos" su 
smulkmeniškais jų akrobati
nės meilės aprašymais ir spal
votomis nuot raukomis . Nejau
ku ir ne sup ran tama , bet skai
tytojų laiškų skyriuje tokiu 
„aukštu" dienraščio lygiu ne-
siskundžiama. Gal pr ieš tarau
jan tys laiškai nespausd inami , 
o gal skaitytojai j a u tiek „už
grūdint i" ir „nuskausmint i" , 
kad toks jovalas j ų j a u nebe-
jaud ina? 

Ki tame šio d ienraščio 
2002 m. straipsnyje, praside
danč iame „Jau šių metų 
pabaigoje lietuviai galės pasi
girt i 'mano- p a b r a u k t a ) turį 
pirmąjį savo erotinį serialą", 
aprašoma vienos l ie tuvai tės 
visai rūbų ne re ika l au j an t i 
„vaidyba". Šis va idmuo j a i 

nukr i to t a r s i iš dangaus" , sce
nari jus ja i „nepasi rodė gaš 
lus", o art imiej i j a i p r i t a rė j e i 
tik ja i tai bus į naudą". Fil
mavimas t ruko dvi nak t i s , nes 
„dieną bibliotekoje (mano 
pabrauk ta ) knibžda akademi 
nis jaunimėlis"! Tai da r v ienas 
ryškus dienraščio tur in io pa
vyzdys, kur i s prašosi kiek a t 
naujinto seno l ietuviško po
sakio: mūs l ie tuvai tė — darbš 
ti mergai tė : ravi ir sėja ir siu
vinėja. . . i r k i t a s „ i šda igas" 
išdarinėja. 

Tame pač iame dienraštyje 
y ra ir juokų skyr ius . Ir d a r 
koks! Skaitytojai y ra kviečia
mi s iųs t i l a ik rašč iu i savo 
juokus . Tai dažn iaus ia i neš
vankiaus ių juokų r inkinys . Už 
„geriausią" s a v a i t ė s j u o k ą " 
laimėtojas apdovanojamas vy
no buteliu a r dėže a laus . Toks 
at lyginimas y ra labai gundan
tis p a s k a t i n i m a s to l imesniam 
„kūryb ingumui" , m a t y t t u 
rinčiam neįkainojamą auklė
jamąją ver tę . 

Sunkia i iškovotai nepr ik
lausomybei a t v ė r u s la i svės 
var tus , pro juos prapl iupo ne 
t ik V a k a r ų dorybės , be t ir 
niekšybės — s m u r t a s , seksas 
ir kitos „vertybės" — kvaišala i 
sujaukiantys skaitytojų sąmo
nę. Ir tai vien dėl to, kad lais
vės sąvoka buvo iškreipta , ne
s u p r a s t a ir p i k t n a u d o j a m a , 
p a m i r š t a n t , k a d n e v i skas 
auksas , kas Vakaruose a u k s u 
žiba, ir kad i š r a n k u m a s daž
nai yra dorybė. 

Šios l ietuviškos dvas inės 
kul tūros nuosmukio nega l ima 
nepastebėt i ir bū tų gėda į jį 
nekreipti dėmesio. Dienraščiai 
puose lė jan tys žmogų įžei
džiantį š lamštą , nenusipelno 
atleidimo, tačiau vieno pade 
r a u s d ienrašč io l i e tuv i ška i 
sąmonei iš dorovinio sąst ingio 

a t g a i v i n t i t i k r a i n e p a k a k s . 
K u r dingo leidėjų a t sakomy
bės j a u s m a s ? N e n u o s t a b u , 
kad tok iu „penu" m a i t i n a m a , 
v i suomenė p radeda p a m a ž u , 
be t n e i š v e n g i a m a i , g r i m z t i 
toje s r u t ų duobėje. Ar Lie tuva 
t ik ra i tokio likimo nusipelnė? 

V y t a u t a s Matulionis 
Cleveland H t s , O H 

MAN VIS TTEK NEAIŠKU 
Tik ką a t šven tėme M a r t i n 

L. King, J r . ,va ls tybinę šven tę . 
Ž m o g u s , k u r i s pr ieš beveik 
lygiai 40 metų demonstraci jos 
m e t u Vašingtone kalbėjo t u r į s 
sva jonę , k a d „a t e i s d i e n a , 
k a d a apie žmones bus sp ren
d ž i a m a n e p a g a l j ų odos 
spalvą, bet pagal jų cha rak 
terį". Ar ne k i lnu? Tad ka ip 
s u p r a s t i tuos gaus ius politi
kus , k u r i e praleido visą p i rma
dienį, saus io 20 dienos šventę , 
ieškodami balsų ir ciniškai 
ža i sdami „ras ių korta", re ika
l a u d a m i , kad valdžia bei un i 
vers i t e ta i ir toliau r ink tų lai
mėtojus a r pra la imėtojus pa
gal jų odos spalvą? 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights , IL 

KLAIDINGA PAŽIŪRA 
Aurel i ja M. Ba laša i t i enė 

y ra v iena iš m a n o mėgs t amų 
žurnal isčių, tač iau jos s t ra ips 
nis „Por ink imin ia i apmąs ty 
mai" (Dr. — 03.01.21.) gerokai 
apvylė, nes t eks te pas idegau 
šal t in ių nurodymų. Apie to
kius t r ū k u m u s dėmesį a tk re i 
pė V y t a u t a s Strol ia (Dr. — 
03.01.22) , t e i g d a m a s , k a d 
„Draugo" puslapiuose „dažna i 
pas igendama nuorodų — kas , 
ką, k u r ir t.t." 

Autorė rašo: „po pamaldų , 
s u s i r i n k u s pa rap i jų sve
ta inėse . . . " (kokioje valstijoje, 
parapijose?), „.... d a u g u m a ak
tyvių v i s u o m e n ė s nar ių . . . . " 
(kas j ie?) . A. B a l a š a i t i e n ė 
pas i sako kažkieno va rdu , kad 
akcija y r a p lanuojama boiko
tuo t i iš L ie tuvos a t v y k s 
t anč ius gas t rolėms m u z i k u s , 
da in in inkus , ak tor ius , t uomi 
pakenk t i Lietuvai ir a t ke r šy t i 

jos žmonėms už t a i , kad bal
savo ne pagal j ų norą, ne už 
prez. Valdą Adamkų. Skai tau 
ir galvoju, ar, r a š y d a m a apie 
kerštą ir neapykantą, neturėjo 
omenyje Vidurinių Rytų prob
lemų. 

Mes, palaimintojo Jurgio 
Matulaičio l ietuvių katal ikų 
misijoje, Lemonte, prie Čika
gos, irgi išgyvenom LR prezi
dento rinkimų rezul ta tus sa
vaip. Užuot puolę į paniką, 
ruošėmės koncertui, kurį at
liko Valstybinis Vilniaus 
kvartetas (iš Lietuvos!) po pre
zidentinių r inkimų sausio 7 
dieną. Visų trijų bangų klau
sytojų buvo t iek , kad neužte
ko sėdimų vietų- O už nuosta
bų kūrinių in te rp re tav imą , 
kurį muz. F a u s t a s Strol ia 
apibūdino „Drauge" sausio 11 
dieną, kvarteto nar ia i susi
laukė gausių aplodismentų , 
buvo apdovanoti puokštėmis 
ir pagerbti atsistojimu. Jie 
buvo apsistoję jaukioje aplin
koje, pas privačius žmones, 
(ne viešbutyje), buvo broliškai 
priimti ir svetingai vaišinami 
— taip, kaip p r idera krikščio
niškais principais besivado
vaujantiems parapijiečiams. 

Leonidas Ragas, 
Itasca, IL 

PADĖTIS SUNKL BET 
IŠGYDOMA 

Jau keletą metų skai tau 
„Draugą". Gyvenan t i t a rp 
amerikiečių, toli nuo tėvynės, 
pasiilgstu l ie tuviško žodžio 
kuris vis rečiau pasirodo Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių ra
šyboje. Ska i t au kiekvieną 
dienraštį, kad to žodžio ne
užmirščiau. 

Su įdomumu perskaičiau 
Vytauto V. Landsbergio (kino 
režisieriaus) r a šymus . Sklan
džioje rašyboje dėstomos auto
riaus mintys. Papras ta i s žo
džiais ir aiškia logika ragina 
skaitytojus s u n k i a s t emas 
apmąstyti k i ta ip , kitu žvilgs
niu. „Alkoholikų Lietuva" 
straipsnyje Landsbergis paly
gina dabartinę dvasinę Lie
tuvą su alkoholiku. Nagrinėja 

keturis taškus: gailestis sau, 
ieškojimas kaltų, nesistengi-
mas pasikeisti, ir nesugebėji
mas mylėti. Bene svarbiausias 
ketvir tasis , tai meilės klausi
mas . Su t inku su a u t o r i a u s 
pastaba — keisti pirma save 
patį. Pridedu šią mintį: prieš 
mylint kitą žmogų, ar nebūt i 
na save mylėti? Reikalinga kū
ną ma i t in t i sveiku ma i s tu , 
dažnai jį mankštinti; išsila
vinti protą, prisemti jį malo
niomis mintimis, pozityvia 
galvosena, neišblaškomais stip
riais t ikslais; o sielą mai t int i 
meilės jėga, pas i tv i r t inęs 
Aukščiausiu. Tik tada galė
sime t ikra i kitus mylėti. 

Romėnas Marcus Aurel ius 
Antoninus rašė: „Laimingas 
mintis seka laimė gyvenime". 
M a h a t m a Gandhi pastebėjo, 
kad „Jėga nepriklauso kūnui , 
bet a t s i randa žmogaus valio
je". O Norman Vincent Peale 
teigia: „Pakeisk savo mint is ir 
pakeisi pasaulį". Taigi, Lietu
vos padėt is kaip ir alkoholiko 
sunki , bet išgydoma. Pakeis-
kim jos sąmonę ir pakeis im 
jos ateitį. 

Marija R Andrijonaitė 
Mason, MI 

LENGVA RANKA 
ATIDUOTA 

PREZIDENTŪRA 
Karo istorijoj yra žinoma, 

kaip kar ta is kariuomenės ne 
gina savo tvirtovių ir be kovos 
jas užleidžia priešui. P i rmo 
pasaulinio karo metu Kaunas , 
svarb iaus ia rusų tv i r tovė 
prieš vokiečius, buvo be kovos 
užleista vokiečiams. Rinkimai 
savo sudėt imi yra p a n a š ū s 
karui . 

Prez. Adamkus ir jo rin
kiminė komanda per a n t r ą 
r inkimų ratą lengvai galėjo 
a t remti R. Pakso r inkiminę 
propagandą ir parodyti jo r in
kiminius pažadus. — pakelt i 
pensi jas , išmokėti indė l ius , 
sudaryt i daugiau darbo vietų, 
ir kitką, ko iš tikrųjų yra vert i 
— tušt i pažadai. Tie re ikalai 
yra ne prezidento, bet Seimo 
ir vyriausybės veiklos sr i tyse. 

Be to R. Paksas , pa t s būdamas 
premjeru, tose sr i tyse nieko 
nepadarė. Tačiau V. Adamkus 
ir jo š tabas, nieko nedaryda
mi, ramiai sėdėjo a n t savo 
rankų. 

Liūdna tik, kad šiuo Lie
tuvai istoriniu laiku į Prezi
dentūrą atėjo nepastovus , ne
patyręs ir advent iūr iško būdo 
asmuo, kurio „nauji akcentai" 
gali Lietuvai ir jos gyvento
jams atnešti skaudžių pasek
mių. 

Jeronimas Tamkutonis 
Chicago, IL 

REIKIA „SPYGLIŲ — 
DYGLIU" 

Daktaras , nuodugnia i iš
tyręs pensininko sveikatą, sa
ko: „Puikiam stovyje esat . Su 
tokia sveikata, lengvai 100 m. 
sulauksite". Bet, pone dak
tare, aš j a u esu 100 metų. 
„Matai, a r nesakiau!" 

Šiuo noriu pasiūlyt i , kad 
„Drauge" būtų a t g a i v i n t a s 

NEKILNOJAMASIS T U R T A S 

-j&r-~ 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

P a r u o š i a A d e l ė 

GRYBŲ GREITUČIAI 

1 sv. šviežių grybų 
4 kiaušiniai (arba be cho

lesterolio iš bal tymų padary
tas kiaušinių produktas) 

4 šaukštai miltų 
1 nedidelis svogūnas, suka

potas 
1 skiltelė česnako, smul

kiai supjaustyta 
1/4 šaukštelio druskos 
1/4 puod. aliejaus 
Grybus suma l t i , k iauš i 

n ius išplakti su mi l ta is ir 
druska. Svogūnus ir česnaką 
pakepinti t ruputyje aliejaus, 
kol suminkštės . Viską gerai 
sumaišyt i , pa la iky t i 10 -15 
min. šaldytuve, o paskui dary
ti nedidelius blynelius ir kepti 
aliejuje. Skanūs karšti arba 
šalti. 

MORKTNĖ „BOBA" 

1/2 puod. pieno (sumažin
to riebumo) 

j 4 tarkuotos morkos 
2 ir 1/2 puod. miltų 

1/4 puod. al iejaus 
2 kiaušinia i 
1 pakelis džiovjntų mielių 
1/2 puod. cuk raus 
1/2 šaukšte l io romo esen

cijos ( rum extract) 
1/2 šaukšte l io d ruskos 
Paš i ldy t i pieną, be t 

neperkai t in t i . Supilti cukrų , 
mieles ir palaikyt i , kol skys t i s 
pradės burbuliuoti — mielės 
pradės veikti. Supilt i mi l tus , 
t a rkuo tas morkas (jeigu su
sidarys per daug sulčių, nu 
spaust i ) , druską, romo esenci
ją, aliejų, gerai sumaišyki te ir 
leisti pak i l t i ap ie 30 min . 
Pakilusią tešlą da r ka r t ą su-
minkyti , sukrės t i į r iebaluotą, 
džiūvėsėliais pabars ty tą for
mą ir kepti 350 laipsnių F or
kaitėje apie 1 vai. Iškepusį py
ragą atvėsint i a n t grotelių, o 

po to viršų pabars tyt i ma l tu 
cukrumi . 

KIAULĖS AUSŲ 
VYNIOTINIAI 

2 didelės kiaulės ausys 
1/2 svaro liesos k iaul ienos 

1 nedidelė morka 
1 sukapotas svogūnas 
1 petražolės šaknis 
1/4 šaukštel io m a l t ų pi

pirų 
1/2 šaukštel io d ruskos 
1/8 šaukš te l io t a r k u o t o 

m u s k a t o r iešuto (nutmeg) 
Kiaulės aus i s i švi r t i su 

p r i e s k o n i n ė m i s d a r ž o v ė m i s . 
An t lentelės plonu s luoksniu 
kloti maltą kiaulieną, a n t jos 
a u s i s , p a b a r s t y t i d r u s k a , 
pr ieskoniais . Viską s u s u k t i į 
r i t inėl ius , suvynioti į m a r l ę ir 
apr iš t i storu siūlu. Sudė t i į 
puodą su šal tu vanden iu ir 
vir t i apie 1 vai. Išvirusį pa
t iekalą paslėgti t a r p dviejų 
lentel ių (arba lygių lėkščių) ir 
a t ša ldyt i . Į stalą pa t iek t i su
pjaustytą plonomis r iekelėmis 
su įvairiomis žaliomis daržo
vėmis . 

ŽIRNIŲ „ANKŠTYS" 

1 sv. maltos kiaul ienos* 
1 svogūnas 
2 kiaušiniai 
3 šaukš ta i manų kruopų 
aliejaus kepimui 
1/2 šaukštel io d ruskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
konservuotų arba ša ldytų 

žirnelių (apie 3 š aukš t a i ) 

* Galima naudoti maltą 
liesą kalakutieną, višt ieną 
arba jautieną. 

Maltą mėsą sumaišyti su 
manais, kiaušiniais, pakepin
tu aliejumi svogūnu, pipirais 
ir druska. Įpilti maždaug 1/2 
puod. sultinio, šviesaus vyno 
arba vandens, gerai sumin-
kyti. Iš gautos masės padaryti 
maždaug piršto storio ir ilgio 
„ankšteles", pakept i aliejuje, 
kol mėsa bus visai iškepusi. 

Vieną iškepusių „ankščių" 
šoną įpjauti i r į pjūvį prikai
šioti žirnelių. Papuošt i kra
pais arba petražolėmis. Pa
tiekti su bulvių koše ir marin
uotais burokėliais. 

KOPŪSTINIS PYRAGAS 

Tešla 
4 puod. mi l tų 
2 lazdelės sviesto arba 

margarino 
1 kiaušinis* 
1 puod. vandens 
žiupsnelis druskos 
Įdaras 
1 didelė šviežio kopūsto 

galva 
1 ir 1/2 lazdelės sviesto** 
1 svogūnas, sukapotas 
4 kietai v i r t i kiaušiniai 
druskos i r pipirų pagal 

skonį 
* Galima panaudoti ir iš 

baltymų pagamintą kiaušinio 
produktą (Better 'n Eggs. Egg 
Beaters). Skoniu i nepaken
kia, o cholesterolio sumažėja. 

** Čia vieton sviesto gali
ma pavartoti aliejų, m a ž d a u g 
2/3 puod. 

Sumaišyt i m i l t u s i r 
druską su sviestu, kapojant ir 
lanks tant tešlą, kol svies tas 
visiškai „pranyksta" mil tuo
se. Įdėti kiaušinį, l anks t an t ir 
tuo pačiu maišant tešlą; pa
mažu supilti vandenį, kapo
jan t ir maišant tešlą, kol ji pa
sidaro lygi ir vienoda. Su
spaust i tešlą į kamuolį, su
vynioti į vaškuotą popierių ir 
palaikyti šaldytuve kelias va
landas arba per naktį . 

Sukapotą svogūną pake
pinti riebaluose, sudėti smul 
kiai supjaustytą kopūs tą , 
d ruską ir pipirus. P a v i r t i , 
nuolat maišant, kol kopūs tas 
suminkštėja (neuždengti kep
tuvės). 

Tešlą padalinti į dvi dalis 
ir iškočioti. Vieną dalį įdėti į 
miltais pabarstytą 9x13 colių 
dydžio keptuvą, an t v i r šaus 
vienodu sluoksniu s u d ė t i 
paruoštus kopūstus, t u o m e t 
plonai supjaustytus k i auš i 
nius***, viską uždengti an
trąja iškočiota tešlos dalimi, 
suspaudžiant šonus, kad ne
būtų plyšių. Viršutinį sluoks
nį aptepti išplaktu k iauš in iu 
ir šakute subadyti, kad galėtų 
kepan t išeiti gara i i r t e š l a 
nesuskiltų. Kepti 375 laipsnių 
F orkaitėje 45 minutes . 

*** Vieton viso kiaušinio, 
galima pavartoti tik ba l tymus 
— skoniui nepakenkia, o cho
lesterolio kiekis sumažė ja . 
Taip pat pyrago viršų ap tep t i 
galima su trupučiu vandens 
(arba lieso pieno) i šp l ak tu 
kiaušinio baltymu. 

Šis buvo vienas mėgsta
miausių a ta A. Likander ienės 
patiekalų. Atsiuntė jos d u k r a 

Rita 
Likanderytė— 

RaSymienė 

GREIT PARDUODA 
••X3---.— Landmark 
-—*** properties 

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

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

I Š N U O M O J A 

Nuosavame name Chicago 
Ridge išnuomojamas 

1 kambarys. 
Tel. 708-425-7829, 

palikti žinutę. 

\Voodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos S581-S682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas kamba rys su 
baldais 

šiauriniame priemiestyje. 
Tel. 847-912-1485. 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
nuosavame name. Didele virtuvė. 
Kiemas ir vieta 2 automobiliams 

aptverta. 
Išnuomojami du atskiri 

kambariai. Tel. 773-376-2874 
(48 St. ir VVestern Ave.) 

Hickory Hills, Clean 1 BR. 
$625/mo. Incl. heat 

Good Credit & sec. required. 
Contact Tom 

Tel. 630-963-7437 

„Spyglių ir Dyglių" jumoro 
skyrius, kadaise taip sėkmin
gai vedamas a.a. Aloyzo Ba
rono. Vieton dėstyti Zodiako 
nesąmones, ar diskutuoti kur 
— Lietuvoj a r Amerikoj — žolė 
žalesnė, ar oras geresnis — ge
riau pasijuokti. Nesu metere-
ologas, bet kaip mano senelis 
(sulaukęs 104 metų!) sakyda
vo: „Oras , kaip ir oras — bus 
geras, jei nepagadinsi!" 

Ar žinote, kad.... „Skra
jojantis Olandas" turėjo burinį 
laivą, o „Skrajojantis Rolan
das — lėktuvą!". Tuos, kur ie 
balsavo už Rolandą, galima 
būtų vadint i „paksiukais", bet 
reikia labai saugotis korek
tūros klaidų, kad neišeitų „pa-
cukais". Taip , ta ip — jumoras 
duos daug iau sveikatos nei 
sus i la ikymas nuo lietuviškų 
„ taukų torpedų " — cepelinų. 

Pax vobiscum (et eum 
humorum tuum) . 

Karolis (Charles) Ruplėnas 
Chicago, IL 

S I Ū L O D A R B Ą 

Masažo salonui reikalingi 
masažistai. 

Truputį kalbėti angliškai. 
Pravedami masažo kursai. 

Tel. 847-691-7348. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyainimas nuo 

$1,500 iki $1.800. 
Tel. 901-218-7481. 

P A S L A U G O S 

ELEKTROS 
ĮVEDJMAI-PATAISYM AI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBH J a NAMU, SVEKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Affentas Frank Zapolis ir Ott. Msr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviška?. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 
STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plytelės: ..sidings". 

..soffits", „decks". ..gutters'.plokšti 
ir „shingle" stogai: cementas. 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis. tel. 630-241-1912 

P A R D U O D A 

Pigiai parduodami juodo 
karakulio ir rudos lapės 

puskailiniai. 
Tel. 773-376-2874. 

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to 

Vilnius 
Fregata TraveI 

250 W est 57 Street. New York, 

ĮVAlfeUS**JVAIRŪS**rVAIRUS**IVAIRUS 
* Moteris ieško darbo lietuvių 

šeimoje. Gyvena Darien. Tel. 
630-794-0307, Ona 

* Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senus žmones arba 
pakeisti bet kurią savaitės dieną. 
Tel. 773-988-3114. 

* A Christian, single (never 
been married ), Lithuanian, 43 year 
old lady who has won a GC card 
to work and live in the USA would 
iike a job as an live in caretaker. 
Ali other offers will be considered. 
Ptease contact tel. 370-37-393431 or 
e-mail agteas@takas.ll 

* Moteris, turinti žalią kortą, 
gerai atrodanti, galinti padėti 
numesti viršsvorj, turinti ma-
nikiūristės sertif ikatą,gaminanti 
sveiką maistą, ieško bet kokio 
darbo.Tel.773-847-5895 . 

* Moteris perka darbą žmonių 
ar vaikų priežiūroje, gali gyventi 
kartu.Turi automobilį, rekomen
dacijas. Legalūs dokumentai. Tel. 
630-910-7050. 

* 26 m. mergina, gerai kal
banti angliškai, pirktų darbą. Siū
lyti įvairius variantus.Tel. 847-
208-7603. 

' Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje ar valymuos. Gali 
pakeisti. Siūlyti įvairius varian-
tus.Tel. 708-415-1395. 

* Medicinos sesuo ieško 
darbo su grįžimu arba su gyveni
mu. Siūlyti įvairius variantus. 
Susikalba angliškai, turi automo
bilį. Mokėsiu už 2 savaites. Tel. 
630-323-0533. 

* Moteris ieško darbo rusų ar 

lietuvių šeimose. Tel.708-499-
0149. 

* Mergina, turinti žalią kor
telę, vairuojanti automobilį, ieško 
darbo vaikų priežiūroje arba gali 
pakeisti. Tel. 773-517-4314. 

" Moteris ieško darbo šeš
tadieniais ir sekmadieniais iki 
pietų. Tel. 708-220-3202, palikti 
žinutę. 

* 64 m. moteris turi žalią kor
tą, rekomendacijas, vairuoja au
tomobilį, ieško darbo prižiūrėti 
pagyvenusius žriones ir gyventi 
kartu. Tel. 773-737-0152. 

*53 m. med. sesuo-masa-
žistė ieško darbo prižiūrėti senus 
žmones. Gali gyventi kartu.Tel. 
708-598-2656. 

* 55 m. moteris galėtų dirbti 
lietuvių ar rusų šeimose. Lie
tuvoje daug metų dirbo slaugos 
namuose. Tel. 773-585-2629. 

* Moteris, kalbanti lietuviškai, 
rusiškai, lenkiškai, ieško darbo 
prižiūrėti pagyvenusius žmones. 
Gali gyventi kartu. Tel. 773-581-
4074. 

* 45 m. moteris, susikalbanti 
angliškai, turinti rekomendacijas, 
ieško darbo žmonių priežiūroje su 
gyvenimu. Tel. 708-691-4414. 

* 33 m. vyras, vairuojantis 
automobilį, susikalbantis angliš
kai, ieško bet kokio darbo. Tel. 
773-320-7805 

* Moteris ieško darbo po pie
tų savaitės dienomis. Gali pa
keisti savaitgaliais. Geros reko
mendacijos, kalba angliškai. Tel. 
708-424-2884, palikti žinutę. 

file:///Voodridge
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Lietuvos policininkų profesionalumą įvertino 
JAV ir Belgijos spectarnybos 

•MARGUMYNAI* DRAUGAS, 2003 m. SAUSIO 29 d., trečiadienis 

Atkelta iš 1 psl. 
Praėjusį rudenį Lietuvos 

pareigūnai padėjo Vengrijos 
policijai, išgelbėdami vieno žy
maus šios valstybės visuome
nės veikėjo gyvybę nuo užsa
kytos žmogžudystės. Operaci
jos detalių V. Grigaravičius 
neatskleidė. 

V. Grigaravičius sakė, kad 
šiuo metu Policijos mokymo 
centrui priklausančio Kino

logijos centro vadovas daly
vauja Toronte vykstančiame 
Kanados policijos pareigūnų 
susitikime, kur moko juos, 
kaip pasinaudoti odorologijos 
metodu — įvykio vietoje nuo 
nusikaltėlio paliesto daikto 
„paimti" nusikaltėlio kvapą, jį 
užkonservuoti ir pagal jį su 
specialiai apmokytais šunimis 
ieškoti nusikaltimą įvykdžiu-
sio asmens. 

Karo policija t iria šovinių vagystę 
iš karinių pajėgų sandėlio 

Atkelta iš lpsl. 
Girtavimas tarnybos metu 

įvardijamas kaip viena galimų 
prielaidų. 

Antradienį į Klaipėdą at
vykęs Lietuvos kariuomenės 
vadas Jonas Kronkaitis, susi
pažinęs su situacija ir apžiū
rėjęs įvykio vietą, atmetė prie
laidą, kad nusikaltimas galėjo 
būti inscenizuotas, nes ta i , 
anot jo, patvirtina po apžiūros 
netoli sandėlio rastos dvi šo
vinių dėžės, kurių, matyt, ne
spėta išnešti. 

Kariuomenės vadas tvirti
na, kad, apsilankęs amunici
jos sandėliuose, pastebėjo kai 
kurių apsaugos t rūkumų. 
Anot jo, šią teritoriją derėtų 
geriau apšviesti, nugenėti ar 
išpjauti vaizdą užstojančius 

medžius, tačiau ar tai ir tapo 
vagystės priežastimi, nekonk
retizavo. 

J. Kronkaitis pažymėjo, 
kad kaltinti sargybą aplaidu
mu kol kas anksti, ar būta 
nusižengimų paaiškės tik bai
gus tyrimą. 

Tirdami vagystę kariškiai 
riboja informaciją apie nusi
kaltimo aplinkybes, nes bai
minasi, kad ji gali pakenkti 
Karo policijos darbo eigai. 
Nors apie konkrečius įtaria
muosius ar kaltuosius kol kas 
nešnekama, tądien sargyboje 
buvę kariškiai nuo jos nuša
linti, bet tarnybą tęsia. 

Teigiama, kad tai didžiau
sia amunicijos vagystė per 
pastaruosius kelerius metus 
Lietuvos kariuomenėje. 

Interneto k a v i n i ų „magija* 
paže idž ia v a i k ų t e i se s 

Atkelta iš 1 psl. 
G. Imbrasienės vertini

mu, teritorinių policijos komi
sariatų nepilnamečių reikalų 
poskyrių inspektoriai bei ati
tinkamos savivaldybės vaiko 
teisių apsaugos tarnybos dar
buotojai organizuoja tik epizo
diškus reidus, kurie nėra pa
kankamai veiksmingi. Todėl 
vaiko teisių apsaugos kontro

lierė siūlo sostinės merui pa
bandyti kartu išspręsti susi
dariusią problemą, atsižvel
giant į vaiko teises ir teisėtus 
interesus. 

Vilniuje veikia daugiau in
terneto kavinių negu kituose 
didmiesčiuose, todėl vaiko tei
sių apsaugos kontrolierė krei
pėsi būtent į Vilniaus miesto 
merą. i Eitai 

KĄ RAŠO ESTIJOS IR LATVIJOS LAIKRAŠČIAI 

NYKSTA ŽVIRBLIAI 

Kai kurios Europos vals
tybės pradėjo rūpintis, kad 
labai sumažėjo žvirblių skai
čius. Stebėtojai Londone, 
Amsterdame, Kopenhagoje, 
Paryžiuje ir kituose Europos 
miestuose teigia, kad žvirbliai 
jau retai matomi. Didžiojoje 
Britanijoje žvirbliai įtraukti į 
„raudonąją knygą" (nyks
tančios floros ir faunos są
rašą). Sakoma, kad prieš 30 
metų toje šalyje priskaičiuota 
iki 12 milijonų žvirblių porų. 
dabar tėra likę apie 7 mln. 
Kodėl žvirbliai nyksta? Niekas 
dar negali tikrai pasakyti — 
spėliojama, kad kalta oro tar
ša, klimato pasikeitimas, žmo
nių pagausėjimas. Kaltinamas 
net dabar visur vartojamas be 
švino priemaišų benzinas ir 
gausiai įvairiais nuodais purš
kiami daržai, laukai. ChSMon 

NORĖJO NUNUODYTI 
KLASĖS DRAUGĘ 

Keli Denver, CO, vienos 
pradinės mokyklos penktojo 
skyriaus mokiniai susitarė 
nunuodyti klasės draugę, nes 
ji ,jiems nepatiko". Būsimieji 
žmogžudžiai į mergaitės gė
rimą primetė švino, kreidos 
gabaliukų, kažkokių vaistų 
tablečių ir dažų. Kai ji pasi
skundė mokytojai, nusikal
tėliai (penkios mergaitės ir du 
berniukai) buvo nubausti: 
penkias dienas jiems neleista 
lankyti mokyklos... ChiTr 

PAVĖLAVO LAIŠKAS 

Žmonės dažnai skundžiasi 
prastomis pašto paslaugomis, 
ypač per ilgai užtrunkančio
mis siuntomis ir laiškais. Bet 
tokie pavėlavimai pasitaiko ne 
vien eiliniams gyventojams. 
Šiomis dienomis Švedijos ka
ralius gavo JAV prezidento 
George W. Bush laišką, iš 

Praėjusią savaitę paskelb
tas algų pakėlimas Latvijos 
ministrams domino visuo
menę bei spaudą ir šią sa
vaitę, ypač kad viena iš ketu
rių valdančiosios koalicijos part
nerių, Žaliųjų ir ūkininkų są
junga, netikėtai pareiškė, jog 
algų pakėlimas niekada ne
turėjo būti priimtas, nes dėl to 
Latvijos ministrai tapo turt in
giausi iš visų Pabaltijo mi
nistrų. Pasak laikraščio JDie-
na", daugelis žmonių pritaria 
tam, ką šiuo klausimu sakė 
žaliasis ūkininkas Andris 
Brigmanis. Bet kodėl, klausia 
„Diena". Žalieji ir ūkininkai 
paskelbė tokį pareiškimą tik 
savaitę po vyriausybės, kurio
je jie dalyvauja, nutarimo. Be 
to, pasak „Dienos", ir Naujojo 
laiko partijos nariai nebuvę iš 
anksto painformuoti apie savo 
vadovo, ministro pirmininko 
Einaro Repšės nutarimą. Die
ną anksčiau partija turėjusi 
posėdį, bet Repšė nieko ne
užsiminęs apie savo ketinimą 
kitą dieną pasiūlyti kelti algas 
sau ir kitiems ministrams. 

Kita tema — Andr iaus 
Škėlės atsisveikinimas su Sei
mu. „Diena" rašė: po septyne
rių metų politikoje, dviejų 
gerų pasirodymų Seimo rinki
muose, tris kartus ministru 
pirmininku buvęs ir Liaudies 
partijai vadovavęs Andris Skėlė 
oficialiai atsisakė savo parla
mentinio mandato per keturias
dešimt penktąjį savo gimtadi
enį, sausio šešioliktąją. 
Latvijos laikraščiai pranešė, 
kad savo paskutinėje kalboje 
jis padėkojo ir buvusiam prezi
dentui Gunčiui Ulmaniui, ir 
dabartinei prezidentei Vairai 
Vikei-Freibergai už suteiktą 
galimybę tris kartus vadovau
ti Latvijos vyriausybėms, bet 
didžiausią padėką jis skyrė 
savo rinkėjams, kurių pasiti
kėjimas juomi davė jam stip

rybės daryti sprendimus. 
Laikraštis „Neatkariga Rita 
Aviže" klausia, kas su Liau
dies partija bus dabar, ir pri
mena Škėlės žodžius — prieš 
septynerius metus jis sakęs 
„aš dar nepasiekiau savo. bet 
tuoj pasieksiu", o neseniai jis 
pabrėžęs, kad žaidimas dar 
neprasidėjo, čia esąs tik „sušili-
mas". Taigi dienraštis daro 
išvadą, kad reikia tikėtis dau
giau, Liaudies partijos dainelė 
dar nesudainuota. Nors daug 
kas abejoja, ar Skėlė iš tiesų 
pasitraukė iš politikos, verslo 
laikraštis „Dienas Bizness" 
kalbino verslininkus, pasak 
kurių Latvijos verslui išeitų į 
naudą galimas Škėlės sugrįži
mas į finansų pasaulį. 

Estijos spauda šią savaitę 
skyrė dėmesio valstybės prezi
dento siūlymui sudaryti 
visuomeninį susitarimą. Pir
masis projektas bus pristaty
tas žmonėms trumpai prieš 
visuotinius rinkimus kovo mė
nesį, — rašė dienraštis „Eesti 
Paevaleht" ir tęsė: visuomenės 
susi tarimas turėtų apimti 
demografiją, švietimą, ekono
miką ir galios pasidalijimą. 
Pagrindą visiems šiems daly
kams nustato Konstitucija. 
Žinoma, galima sakyti, kad 
konstitucija ir valstybinis 
susitarimas yra du skirtingi 
dalykai, kaip tai yra Lietuvoje 
ir Airijoje, bet jie neturi vienas 
kitam prieštarauti. Prezidento 
iniciatyva sveikintina, nes ji 
skatina politines jėgas nuo
dugniau pasvarstyti priemo
nes, kaip pasiekti svarbiau
sius visuomenės plėtros tiks
lus. Bet susitarimas turi likti 
parlamento žinioje, kaip ir 
Konstitucijos pataisų inicia-
vimas, jeigu to reikėtų plėtros 
tikslams pasiekti, — rašė 
„Eesti Paevaleht". 

Parengė Mykolas Drunga 
Laisvosios Europos radijas 

Vašingtono pasiųstą 2001 m. 
spalio 23 d. Laiške JAV prezi
dentas dėkoja karaliui ir mi
nistrui pirmininkui už pa
reikštą užuojautą ir pasiūlytą 
pagalbą po 2001 m. rugsėjo 11-
osios teroristinių išpuolių. 
Pridėtame pranešime aiški
nama, kad laiškas sulaikytas 
dėl galimo užkrėtimo „anth-
rax" bakterijomis. ChTr 

SENIAUSIA PELĖ 

Pelės paprastai gyvena 
apie dvejus metus, bet Pietinio 
Illinois universiteto (Carbon-
dale) laboratorijoje viena pelė 
išgyveno beveik 5 metus. 
Tyrimų laboratorijos vadovas 
dr. Andrzej Bartke spėja, kad 
toks ilgas pelės amžius pri
skirtinas jos genų pakeitimui 
dirbtiniu būdu. NYT 

REIKALAUJA UŽDRAUSTI 
FILMĄ 

Kipro Ortodoksų bažnyčios 
dvasininkija reikalauja už
drausti populiarų filmą „Har-
ry Potter and the Chamber of 
Secrets", nes jis savo „demonišku 
turiniu užburianti vaikus, 
propaguojanti raganavimą ir 
burtus". Kai filmas pasirodė 
kino teatruose, pirmąjį savait
galį parduota 10,000 bilietų. 

NYT 

RUOŠIASI MARSO 
TYRINĖJIMUI 

NASA erdvių tyrinėjimo 
laboratorijose ruošiami du 
tapatiški aparatai-vežimėliai, 
skirti tolimesniems Marso 
tyrinėjimams, ypač stengianti 
sužinoti, ar toje planetoje yra 
buvusi gyvybė. Instrumentai 
bus į erdves paleisti š.m. ge
gužės ar birželio mėnesį, jie 
važinės Marso paviršiumi ir 
siųs informaciją į Žemę. 
Tikima, kad per 90 dienų, iki 
jie sustos veikę, savo misiją 

gerai atliks ir taip bus surink
ta daug naudingų duomenų. 

ChTr 

NUODĖMĖS BRANGIAI 
KAINUOJA 

Čikagos arkidiecezijos 
kardinolas Francis George 
patvirtino, kad kaltinimai 26 
arkidiecezijos kunigams kai
navę netoli 17 mln. dolerių. Į 
tą sumą įeina atlyginimas 
nusikaltimų aukoms ir kitos 
išlaidos. Visi šie kunigų 
nusižengimai įvyko seniai, kai 
kurie net 1950 m. Per pasta
ruosius 10 metų arkidiecezijo-
je nusikaltimų prieš vaikus ar 
jaunuolius nepasitaikė. Nei 
vienas apkaltintųjų kunigų 
nebedirba parapijose ir neda
lyvauja kitoje, su sielovada 
susijusiose, veikloje. Čikagos 
arkidiecesija yra viena pažan
giausių ir dvasininkijos nusi
žengimus netoleruojančių vi
soje Amerikoje. ChTr 

ŽMOGŽUDYSČIŲ 
SOSTINĖ 

Jau devinti metai iš ei
lės Čikaga paskelbta „žmog
žudysčių sostine" — miestu, 
kuriame 2002 m. buvo nu
žudyta daugiausia žmonių. 
Tikrinant nužudymų duome
nis miestuose, turinčiuose 
daugiau kaip vieną milijoną 
gyventojų, rasta, kad Čikagoje 
100,000 gyventojų tenka 22.2 
žmogžudystės. Antrąją vietą 
užima Philadelphia, PA — 19; 
toliau — Los Angeles, CA — 
17.5; Phoenix, AZ — 15.6; Dal
ias 15.5, Houston — 12.9, San 
Antonio 8.5 — visi šie trys 
miestai Texas valstijoje; New 
York tik 7.2, o San Diego, CA — 
3.4. 

2003 metai Čikagoje nero
do pagerėjimo, nes per pirmą
sias sausio mėn. savaites jau 
nužudyti 22 žmonės, mažiau
sias — 2 m. amžiaus berniu
kas. ChTr 

Alma Adamkiene su Vilniaus universiteto studentais prie Prezidentūros, pradedant Almos fondo žaislų rinkimo 
vajų nepasiturintiems vaikams Kalėdų proga. Indrės Tijūnėlienėa nuotrauka 

AUSTRIJOS AMBASADORIAI 
ŽEMUTINĖS PILIES TERITORIJOJE 

Valdovų rūmų paramos 
fondo valdybos pirmininkas 
Edmundas Kulikauskas ir 
Valdovų rūmų atstatymo 
mokslinis vadovas, architek
tūros tyrinėtojas dr. Napaleo-
nas Kitkauskas sausio 25 
dieną, Vilniaus žemutinės 
pilies teritorijoje pasitiko 
svečius — Austrijos amba
sadorių Lietuvoje Michael 
Schwarzinger ir ambasado
riaus svečius Austrijos am
basadorių Franz Cede su po
nia iš Maskvos bei tris svečius 
iš Austrijos. 

Su Austrijos ambasada Lie
tuvoje Valdovų rūmų pa-ra-
mos fondą sieja gražūs bičiu
liški ryšiai. 2002 m. gegužės 
24 d. Austrijos ambasados ini
ciatyva Taikomosios dailės 

muziejuje koncertavo Graco 
saksofonų kvartetas (Graco, 
Austrija). 

Austrijos ambasadorius 
Michael Schwarzinger savo 
svečiams pasiūlė ekskursiją 
po Vilniaus Žemutinės pilies 
teritoriją. Svečiams buvo 
trumpai pristatytas rūmų 
atstatymo projektas, parodyta 
statybų aikštelė. Dr. Napa-
leonas Kitkauskas parodė 
Vilniaus Arkikatedros rūsius. 
Svečiai lankėsi Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje, 
archeologinės ekspozicijos 
salėse. Taikomosios dailės 
muziejuje svečiams Austrijos 
gide pristatė Katedros lobyno 
ekspoziciją. 

info. 

LENGVATOS MOTINOMS 

Daugiausia lengvatų pa
gimdžiusioms kūdikius mote
rims suteikia Švedija, atleis
dama jas iš darbo net 96 sa
vaites, kad galėtų rūpintis 
naujagimiu. Be to. už pusę 
praleisto laiko jos gauna iš 
darboviečių 80 proc. turėto 
atlyginimo. 

Nemažos lengvatos moti
noms suteikiamos ir Norve
gijoje. Naujojoje Zelandijoje, 
Australijoje — jos gauna 52 
savaites atleidimą iš darbo. 
Prasčiausiai motinoms sekasi 
Singapūre ir Taivane —jos iš 
darbo išleidžiamos tik 8 
savaites. ChTr 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2003 metų sau
sio 28 d., sulaukusi 90 metų, šį žemišką pasaulį paliko 
mūsų brangioji Mamytė ir Močiutė 

A. f A. 
MARIJA STUKAITĖ 

ANKUDIENĖ 
Gimė 1912 m. rugsėjo 13 d. Daugeliškiuose. Gyveno 

Kupiškyje, Lietuvoje. 
Kauno Vytauto Didžiojo universitete baigė odontalo-

gijos ir medicinos mokslus. 1936 m. ištekėjo už Stasio 
Ankudavičiaus. Po Antro pasaulinio karo gyveno Ha-
nau, Vokietijoje ir 1949 m. atvyko į Ameriką. 50 m. gy
veno Baltimorėje ir tik paskutiniu laiku gyveno Wes-
tern Springs, IL. 

Giliame liūdesyje paliko: duktė Milda Jakštienė, 
anūkė Kristina Jakštytė ir giminės Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 31 d. 
Witzke Funeral Home of Catonsville, Maryland. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, vasario 1 d. Gedulingos Mišios 
už a.a. Marijos sielą bus aukojamos St. William of York 
ir velionė bus palydėta į Lorraine Park Cemetery. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Witzke Funeral Home of Catonsville, 1630 Edmon-
son Ave., Castonsville, MD, 21228; Tel. 410-744-8600. 

Mielai kolegei 

A f A. 
DANUTEI ŠČIUCKIENEI 

KASPARAVIČIŪTEI 

mirus , gilią užuojau tą reiškiame jos vyrui J O 
NUI, g iminėms , ar t imiesiems bei d r a u g a m s ir 
ka r tu l iūdime. 

Buvę Pabaltijo universiteto kolegos 

A f A 
STASEI GVAŽDINSKIENEI 

mirus , nuoširdžią užuojautą re išk iame sūnui 
POVILUI su še ima, seserims bei g iminėms ir 
ka r tu l iūdime. 

Union Pier Lietuvių draugija 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

ANDRIAUS 
MAMONTOVO DAINOS P R E M J E R A 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUCiA^ 

Sausio 31 dieną „Radio-
centro"apdovanojimų koncerte 
nuskambės visiškai nauja, 
niekur neskelbta ir neatlikta 
Andriaus Mamontovo daina 
„Ten, kur laukia naktis". Šią 
dainą Andrius Mamontovas 
įrašė kartu su buvusiu kole
ga iš grupės „Foje" Arnoldu 
Lukošiumi. „Ten. kur laukia 
naktis" pateks į kovo mėnesį 
planuojamą išleisti naują 
Andriaus Mamontovo albumą, 
kurio įrašų darbai vyksta nuo 
praėjusių metų rugpjūčio 
mėnesio. 

Andrius Mamontovas 
vyksiančiuose „Radiocentro" 
apdovanojimuose pretenduoja 
laimėti dviejose nominacijose 
— geriausio atlikėjo ir geriau
sios dainos (už kūrinį „O, 
meile!"). Geriausios dainos 
kategorijoje dominuoja naujai 
perdainuotos senos dainos, 
tuo tarpu ..O. meile!" tarp 
nominantų yra vienintelis 
visiškai originalus kūrinys. 
Šią dainą Lietuvos radijo 
klausytojai išrinko populia
riausia ir skambiausia 2002-
ųjų metų daina. 

Šiuo metu radijo stotyse 
vis didesnio pasisekimo 
sulaukia kitas Andriaus 

Mamontovo kūrinys „Spalvoti 
sapnai", pasiekęs įvairius 
dešimtukus, o radijo stotyse 
„Lietus" ir „FM-99" pakilęs 
iki pirmosios vietos. Visgi 
..Radiocentro" apdovanojimų 
koncertui buvo pasirinktas 
kūrinys „Ten, kur laukia nak
tis", kurio galutinis suvedimas 
buvo padarytas praėjusios 
savaitės pabaigoje. 

„Aš labai džiaugiuosi vėl 
grodamas su Arnoldu 
Lukošiumi. — sakė Andrius 
Mamontovas. — Šiais laikais, 
kai klausytojai virto vartoto
jais, o kūryba — produkto 
pardavimui gaminimu, mes 
norime grąžinti muziką į 
sceną". 

„Radiocentro" apdovano
jimų koncertas bus pirmasis 
šiais metais Andriaus 
Mamontovo muzikinis pasiro
dymas. Vasario mėnesį mu
zikantas ketina toliau tęsti 
naujo albumo įrašus, kuriuos 
tikimasi užbaigti per kelias 
savaites. Antroje kovo mėne
sio pusėje planuojama išleisti 
naują Andriaus Mamontovo 
dainų albumą ir surengti kon
certų' turą. 

Vaidas Stackevičiufl 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE) 
PIRMAJAME 2003-ųjų JAV LB 

KULTŪROS TARYBOS POSĖDYJE 

..Saulutės™, Lietuvos vaikų globos būrelio, jaunieji talkininkai. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, padėję išsiųsti kalėdinius siuntinėlius būrelio 
globojamiems vaikučiams Lietuvoje. Tik padėdami kitiems, už save ne-
turtingesniems. vaikai gali suprasti, kaip dėkingi turėtų būti už visa, 
kuo jie kasdien naudojasi. Indrės Tijūnėlienės nuotrauka 

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos metinis susi
rinkimas įvyks š.m. vasario 9 
dieną, 12 vai., Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. Vi
si kviečiami dalyvauti, išgirsti 
apie misijos veiklą, pabend
rauti. Bus renkami du nariai į 
misijos tarybą. 

Lietuvos Nepriklausomy
bės š v e n t ė s paminėjimas 
Brighton Parke įvyks vasario 
9 d. Pradžia 10:3o" vai. r. Mi-
šiomis Šv. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje. Gie
dos Algimanto Barniškio va
dovaujamas parapijos choras, 
Mišias aukos kun. Jaunius 
Kelpšas, dalyvaus organizaci
jos su savo vėliavomis. Po 
Mišių — akademinė ir me
ninė dalis vyks parapijos sa
lėje. Pagrindinę kalbą pasa
kys adv. Povilas Žumbakis. 
Programą atliks trys Brighton 
Park tenorai, taip pat G. Ra-
zumienės vadovaujamas kank
lių ir skudučių ansamb
lis. Po programos — vaišės. 

Ar j u m s pa t inka šoko
ladas? Jeigu atsakymas tei
giamas, tai verta prisiminti, 
kad Čikagos Parkų adminis
tracija ruošia ..Šokolado festi
valį" vasario 8 ir 9 d., nuo 11 
vai. r. iki 5 vai. popiet, Gar-
field Park gėlyno patalpose 
'Garfield Park Conservatory, 
300 N. Central Park Ave). Bus 
paskaitos, programos, augalų, 
ant kurių „auga šokoladas", 
apžiūrėjimas ir kitokios įdo
mybes (net šokolado ir kaka
vos paragavimas) suaugu
siems bei vaikams. 

Kai lauke baisiai šalta ir 
pilka, gera paganyti akis ir 
širdis tarp žydinčių gėlynų 
bei žalumynų. Čfkagos parkų 
administracija kasmet suruo
šia gelių parodas Lincoln 
Park Conservatory, 2391 \ . 
Stockton Drive, ir taip pat 
Garfield Park Conservatory, 
300 N". Central Park Ave. Pir
moji šių metų gėlių paroda 
prasidės vasario 8 ir tęsis iki 
gegužės 11 d. Lankytojai galės 
pamatyti daugiau kaip 3.000 
įvairiausių žydinčių gėlių, 
medžių ir krūmų. Įėjimas į 
šiuos šiltadaržius nemoka
mas. Norintieji daugiau infor
macijos, gali skambinti tel. 
312-746-5100 arba susisiekti 
elektroniniu būdu: 
uvvw.chicagoparkdi.strict.com 

Nemira Sumskis, Chicago. 
IL. už kalėdines korteles ir 
gražųjį 2003 m. ,.Draugo" ka
lendorių mūsų dienrašti ap
dovanojo 100 dol. auka. Dė
kui už dosnumą! 

JAV LB VVaukegan/Lake 
County apylinkės valdyba 
ruošia Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės paminėjimą 
sekmadienį, vasario 16 d., 5 
vai. p.p., College of Lake 
County, pastatas „C", audito
rija C005; adresas: 19351 W. 
VVashington Str., Grayslake, 
IL. Šventėje dalyvaus Lietu
vos ambasadorius JAV Vygau-
das Ušackas, JAV LB Tarybos 
pirm. Regina Narušienė. pro
gramą atliks tautinių šokių 
grupės net iš keturių vietovių: 
„Šaltinis" — Detroit, MI; 
„Vėjava" — St. Paul, MN; 
..Spindulys" — Lemont, IL: 
,.Klumpė" — VVoodstock, IL. 
Visuomenė, ypač šiaurinių 
priemiesčių lietuviai, kviečia
mi dalyvauti ir kartu švęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. 

Lie tuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygarda ruošia 
kasmetinį ..Lietuvos prisimi
nimų" pokylį vasario 2 d. 5 
vai. p.p.. Martiniąue pokylių 
salėje. Jo metu šiemet bus pa
gerbtas vysk. Hansas Dumpys 
už gausią ekumeninę ir visuo
meninę veiklą. Programą at
liks Vyčių choras, vadovauja
mas Almos Preišaitienės, o 
šokiams gros A. Barniškio or
kestras. Vietas užsisakyti 
prašoma skambinant Evelyn 
Oželienei 773-254-7553 arba 
Algirdui Braziui 708-361-
5594. 

t 
Po 50 dol. „Draugo" iš

l a idoms sumažinti atsiuntė 
Algis P . Strimaitis, Chicago, 
IL, Mari ja Šeduikis, Chicgo, 
IL, dr. Aras ir Lina Žliobai. 
Lisle, IL. Jan ina J a r a š iu s , 
Oak Forest, IL. Visiems šiems 
savo rėmėjams sakome stiprų 
ir nuoširdų ačiū! 

Posėdžio data sutapo su 
Laisvės gynėjų diena, todėl, 
tik susirinkę, prisiminėme 
prieš dvylika metų, sausio 13-ą 
dieną, ne vien Lietuvą sujau
dinusius įvykius, kai prieš 
okupacinę sovietų armiją stojo 
visos lietuvių tautos vienybė. 
Beginkliai žmonės ėjo į kovą 
su tankais, vedami vienintelės 
idėjos — meilės Lietuvai. Ne
buvo baimės, — visų lūpose 
buvo tik žodis LIETUVA. 

Pasidalinome prisiminimais, 
trumpai apžvelgėme 2002-
aisiais su kaupu įvykdytus 
darbus, kurių išsamią apžval
gą KT pirmininkė Marija Re
inienė išspausdino sausio 4-
osios dienos „Draugo" nume
ryje. Vienas didžiausių ir su
dėtingiausią praėjusių metų 
darbų buvo menininkų iš Lie
tuvos, Mizgirių gintaro paro
dos atgabenimas į JAV. Progą 
apžiūrėti parodą lietuvių bei 
amerikiečių visuomenė turėjo 
per dvi savaites Lietuvos am
basadoje, Washington, o vė
liau Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont, kur su unikaliais gin
taro dirbiniais susipažino ir li
tuanistinės bei amerikiečių 
mokyklų mokiniai. Tai buvo 
tikrai neeilinė paroda, lydima 
išsamios K. Mizgirio paskaitos 
apie gintarą, kuria, manau 
džiaugėsi kiekvienas, ją matęs. 

Tačiau svarbiausias šio mū
sų posėdžio tikslas buvo ap
tarti 2003-ųjų metų darbo pla
ną. Taigi, kuo galime pradžiu
ginti šiais metais? 

Dar pernai planuose atsira
do projektas „Lietuviškų židi
nių pėdsakai JAV", numatan
tis supažindinti jaunąją Lietu
vos kartą su JAV lietuvių gy
venimu. Surinkti straipsniai 
su nuotraukomis jau išsiųsti į 
Lietuvą, kur knyga ir bus 
spausdinama. Knygą redaguo
ja labai sparčiai dirbanti 
žurnalistė, gerai pažįstama 
„Draugo" skaitytojams, Audro
nė Škiudaitė, todėl tikimės, 
kad šį leidinį, skirtą visoms 
Lietuvos mokykloms bei bib
liotekoms, išvysime jau atei
nantį rudenį. 

Šiais metais sukanka 750 
metų nuo dienos, kai kuni
gaikštis Mindaugas buvo ka
rūnuotas visos Lietuvos kara
liumi, o Lietuva formaliai pri
pažinta Europos valstybe. Ta 
proga LB skelbia 2003-uosius 
Karaliaus Mindaugo metais. 
Tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje 
vyks visa eilė šventinių rengi
nių, o Kultūros Taryba, savo 
ruožtu, paskelbė konkursą 

jauniems universiteto istorijos 
fakulteto studentams, kurie 
iki birželio 6-os dienos — 
Valstybės Dienos proga — turi 
pateikti rašinį „Mindaugas ir 
jo reikšmė Lietuvos istorijoje". 
Konkurso mecenatas yra dos
nusis dr. Adomavičius, skyręs 
pinigus premijuoti šešiems ge
riausiems darbams, kurie bus 
atspausdinti „Drauge" ir „Vo
rutoje". Minėjimai, kuriuos 
JAV LB Kultūros Taryba 
ruošia visoje Amerikoje, pra
sidės jau nuo sausio mėnesio 
pabaigos. Minėjimų grafikas 
sudarytas, ir laiškai išsiunti
nėti per dvidešimt LB apylin
kių. Šį darbą KT pirmininkė 
M. Remienė atliko jau praėjusių 
metų birželio pradžioje. Chica
go minėjimas įvyks kovo 2 d. 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Iš Lietuvos atvyksta Kau
no dramos teatro aktorius 
Egidijus Stancikas, apie kurį 
buvo rašyta šių metų „Drau
go" literatūriniame priede, ir 
jį lydintis jaunas dainininkas 
Raigardas Tautkus. 

Apie kovo 30 d. numatomos 
Los Angeles Dramos sambūrio 
gastrolės Jaunimo centre. 
Matysime Žemaitaičio režisuo
tą Jono Mackonio komediją 
„Ledi Makbet iš Akmenės". O 
gegužės 18 d. JC turėtų įvykti 
nauja „Žaltvykslės" teatro 
premjera. Žiūrovams numato
ma parodyti Tennessee Wil-
liams „Pasmerkti namai". 

Gegužės 23 d. — tradicija 
tapusios Poezijos dienos PLC, 
Lemont, kurios sutaps su 
Mokslo ir kūrybos XII simpo
ziumu. Šių metų Poezijos die
nų viešnia — jau ne vien Lie
tuvoje pelniusi pripažinimą, 
jauna poetė ir aktorė Birutė 
Marcinkevičiūtė, atvežantį, 
poezijos monospektaklį. Ge
gužės 18 d. aktorės paruoštą 
programą matys ir Los An
geles žiūrovai. 

Rugsėjo 21 d. solistės Viole
tos Urmanos koncertas, akom
panuojant Lyric Opera simfo
niniam orkestrui. Garsi solistė 
pirmąkart koncertuos Ameri
kos lietuviams. Koncertas ruo
šiamas Morton mokyklos au
ditorijoje, Cicero. 

Lapkričio mėnesį numatyta 
Premijų šventė iškiliausiems 
šių metų JAV lietuvių išeivijos 
kultūros veikėjams pagerbti, 
kurią, matyt, ruošime Čikago
je. Kol kas dar nenutarta, 
kada rengsime III Jaunųjų at
likėjų festivalį. 

Violeta Drupaitė-Cole 
JAV LB Kultūros Tarybos 

sekretorė 

LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ 

MOKYTOJAMS 

Š.m. vasario 23 d., sekma
dienį, JAV LB Švietimo tary
ba PL centre, Lemont, Illinois, 
ruošia lituanistinių mokyklų 
mokytojams darbo konferen
ciją. Renkamės į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misiją 9 vai. 
ryto šv. Mišioms, programą tę
sime PLC Bočių menėje 10 
vai. ryto. 

Programoje sutiko dalyvauti 
dr. Rima Kašubaitė-Binder, 
Švietimo tarybos narys, Bend
ruomenės mokslų dėstytojas 
Čikagos ir Maironio mokyk
lose Juozas Polikaitis ir kiti 
mokytojai. Pietausime drauge 
ir dienos programą baigsime 
apie 3 vai. po pietų. Maloniai 
kviečiame ir laukiame visų li
tuanistinių mokyklų moky
tojų. 

JAV LB Švietimo taryba 

Amb. Vygaudas l'šackas dalyvaus 
Cicero lietuvių šventėje, minint 
Vasario 16-ąją sekmadienį, vasario 
16 d., Šv. Antano parapijos baž
nyčioje ir salėje. 

JAV LB East Chicago apy
linkės, ALTo Lake apskri
ties skyriaus ir Lietuvos 
Vyčių kuopos Nr. 82 valdy
bos ruošia Vasario 16-osios 
minėjimą vasario 9 d., 1 vai. 
r., American Legion Post 430 
patalpose. 7430 Broadway, 
Marrillville, IN. Bus pietūs, 
programa, šokiai, dainos. Vi
sus linksmins muz. Bronius 
Mūras. Pagrindinę paskaitą 
skaitys Jurgis Riškus. Malo
niai kviečiami apylinkės lietu
viai dalyvauti šioje šventėje. 

Vasario 16-oji — Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė. 
Cicero miestelyje Lietuvių 
Bendruomenės valdyba ir 
ALTo skyrius ruošia šventės 
paminėjimą. Jis vyks net ke
lias dienas! Vasario 13 d., ket
virtadienį, 12 vai., prie Cicero 
miesto rotušės (26-os g. ir 50 
Ave) — Lietuvos trispalvės 
pakėlimas. Vasario 16 d., sek
madienį, 9 vai. r., Mišios Šv. 
Antano bažnyčioje. Tuoj po 
Mišių parapijos salėje — aka
deminė programa. Kalbės Lie
tuvos ambasadorius JAV-se 
Vygaudas Ušackas. Visi vieti
niai ir apylinkiniai lietuviai 
kviečiami šioje šventėje daly
vauti. Pasidžiaukime savo 
tautos žmonių kovingumu, 
įvertinkime pastangas, kurių 
reikėjo, kad jie vėl galėtų iš
kelti trispalvę Gedimino kal
ne! 

Kunigunda Šilinis, Chica
go, IL, ir Marija Andriušis, 
Chicago, IL, su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė po 50 dol. 
auką „Draugo" leidybos išlai
doms sumažinti. Joms abiem 
reiškiame nuoširdžią padėką. 

http://uvvw.chicagoparkdi.strict.com


IAV LB Kultūros taryba. Sėdi iš kairės: Juozas Žygas, pirm. Marija Remienė, Violeta Drupaitė-Cole; stovi: 
^eonas Narbutis, Ligija Tautkuvienė, Laima Petrauskaitė-Vanderstoep, Dalia Anysienė ir Aušrelė Sakalaite. 
Tarybai dar priklauso Dalia Šlenienė. 

Los Angeles Dramos sambūrį Čikagos ir apylinkių lietuviai gerai pažįsta: jis daug kartų lankėsi su įdomiais, 
turiningais spektakliais, visuomet dalyvaudavo Teatro festivaliuose (ir nunešdavo pirmąsias vietas!), o dabar 
ruošia scenos meno mėgėjams malonią staigmeną — komediją, pavadintą JLady Makbet iš Akmenės". Šį „scenos 
perliuką" galėsime matyti kovo 30 d., sekmadienį, 3 vai. popiet Jaunimo centre. Žiūrovus kviečia ne tik LA 
Dramos sambūris, bet ir ..Draugas", kuriam bus skiriamas šio renginio pelnas. Sigito Šniro nuotraukoje — visi 
„Lady Makbet iš Akmenės" veikėjai. 

J o n a s i r Ona D a u g i r d a i , 
H i n s d a l e . IL, k a r t u su p renu 
m e r a t o s a tnauj inimu a t s i un t ė 
d a r ir 50 dol. dovaną. Ačiū! 

w 
SKELBIMAI 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont. IL 

Komp. Raigardas Tautkus. 

Advokatas 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-77&6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
GIN T A R A S P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago. IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago. n . 60603 
Galimos konsultacijos šeštadienia i s 

Aktorius Egidijus Stancikas. 

ADVOKATAS 
Genadij COLOVCHUK 

CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

•TRAFFK, OUI 
•SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS 

(M7)401-9221 
9933 N. Lavvter Avc., Sutte 100, 

Skokie, 1.60077 

mailto:Gibaitis@aol.com



