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Šiame 
numeryje: 
Lietuv i šk i šok ia i 
j a p o n a m s laba i p a t i k o ; 
Ph i lade iph i jo je a t k u r t a 
L i e t u v i ų j a u n i m o 
sąjunga; N a u j ų m e t ų 
s u t i k i m a s D e t r o i t e . 

2psl. 

Kas yra l a i m ė , k a s y r a 
l a i m i n g a s — s e s . O. 
Mika i la i t ė s v e d a m a s i s ; 
ar L i e t u v a yra t ikra 
va l s tybė . 

3 psl. 

Gyva l i e t u v i š k a v e i k l a 
Omahoje; a p i e R u s i j o s 
k o s m o s o t y r i m ų a te i t į 
ir g a l i m y b e s . 

4 psl. 

Velnia i n e m o k a 
l i e tuv i ška i . 

5 psl. 

Vaizdajuos tė a p i e 
Kauno ark ivyskup i ją ; 
V. Š l iūpo d o v a n a 
L i t u a n i s t i k o s t y r i m o ir 
s tudi jų c e n t r u i ; L. ir T. 
G u t a u s k ų m e n o 
paroda. 

6 psl. 

Sportas 
* Lietuvos s t ip ruo l i s 

Žydrūnas Sav ickas Oahu 
(Hawaii, JAV) vykusių 2002 
metų pasaulio galiūnų taurės 
varžybų ,,IFSA Strongman 
Super Series" galutinėje įs
kaitoje užėmė III vietą. 

* Lietuvos čempionai 
Vilniaus „Lietuvos ryto" 
krepšininkai pergalingai 
pradėjo FIBA-Europa Čem
pionų taurės antrąjį ratą, pir
mosiose B grupės rungtynėse 
namuose įveikę Rygos „Skon
to" komandą 96:89. 

* Antrąją pergalę Alžy
re vykstančio vyrų teniso 
komandų Deviso taurės var
žybų Europos/Afrikos zonos 
III grupės turnyro B grupėje 
iškovojo Lietuvos rinktinė, 
antradienį nugalėjusi Angolos 
komandą 2-1. 

* Lietuvos moterų 
teniso žiemos čempionato 
nugalėtoja vilnietė Lina Stan-
čiūtė, kuriai vasario 7 d. su
kaks 17 metų, iškopė į Čekijo
je vykusio 15-ojo tarptautinio 
turnyro ,.Czech International 
Junior Indoor Champion-
ships" finalą. 

* Lietuvos šachmati
ninkas Šarūnas Šulskis 
(ELO 2567) tarptautiniame 
šachmatų turnyre Gibraltare 
po aštuonių ratų užima ant
rąją vietą. 30-metis kaunietis 
turi 6 taškus iš 8 galimų. 

Naujausios 
žinios 

* Europos Komisijos 
atstovas: Europos durys Lie
tuvai plačiai atvertos. 

* Pratybos parodys, ar 
tinkamai pasirengta pot
vynio gelbėjimo darbams. 

* Konservatoriai grasi
na Seime skelbti išrinktojo 
prezidento rinkimų kampani
jos finansavimo tyrimą. 

* Kompensacijoms už 
išperkama žemę šiemet bus 
skirta 35 mln. litų. 

* Bus steigiama Lietu-
vos-Ukrainos parlamentinė 
asamblėja. 

Rytu Europos valstybės remia JAV prezidento 
s iekius nuginkluoti Iraką 

Vilnius , vasario 5 d. 
(BNS) — Pakviestąsias NATO 
nares ir narystės sąjungoje 
siekiančias kandidates vieni
janti Vilniaus grupė parengė 
deklaraciją, kur ia reiškiama 
parama JAV prezidento Geor
ge W. Bush siekiui nuginkluo
ti Iraką. 

Kaip pranešė naujienų 
agentūra „Reuters", Rumuni
jos, Bulgarijos ir Baltijos vals
tybių pareigūnai nurodė, kad 
Vilniaus grupės narės tariasi 
dėl dokumento formuluočių. 

Dokumentas turi būti pa

skelbtas Jungtinėse Valstijose 
trečiadienį, po JAV valstybės 
sekretoriaus Colin Powell kal
bos Jungtinių Tautų (JT) 
Saugumo Tarybai, kurioje bus 
išdėstyti Vašingtono argumen
tai prieš Iraką. 

Aukštas Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos pareigū
nas trečiadienį patvirtino, jog 
toks dokumentas parengtas. 
Pareiškimą, kurio turinys kol 
kas neskelbiamas, trečiadienį 
Vašingtone JAV Valstybės de
partamentui įteiks Rumuni
jos, Latvijos ir Slovakijos am

basadoriai. 
„Dokumente bus reaguoja

ma į C. Povvell'o pareiškimą 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryboje. Tai, be abejonės, para
mos laiškas", sakė aukštas 
diplomatas. 

BNS žiniomis, laišką pasi
rašys mažiausiai devynios iš 
dešimties Vilniaus grupės 
valstybių. 

Minėtoji „Vilniaus dešim
tuku" vadinama grupe vienija 
Rytų, Vidurio ir Pietų Europos 
valstybes — Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Slovakiją, Slovėniją, 

Rumuniją, Bulgariją, Albani
ją, Makedoniją ir Kroatiją. 
Pirmosios septynios pernai 
lapkritį gavo pakvietimą į 
NATO, Albanija, Makedonija 
ir Kroatija laikomos kandida
tėmis į sąjungą. 

Rytų Europos valstybės 
paramą JAV demonstruoja po 
praėjusią savaitę paskelbto 
panašaus aštuonių Europos 
Sąjungos valstybių pareiški
mo, tačiau dideles abejones 
reiškiant tradicinėms JAV są
jungininkėms Prancūzijai ir 
Vokietijai. 

Kariuomenė ir policija nesuranda šovinių vagystės kaltininkų 
Viln ius , vasario 5 d. 

(BNS) — Praėjus daugiau nei 
dviem savaitėms po šovinių 
vagystės iš Karinių jūrų pajė
gų (KJP) sandėlio Klaipėdoje, 
nei krašto apsaugos, nei poli
cijos vadovybė nenustatė įta
riamųjų, kurie galėjo pavogti 
keliolika tūkstančių šovinių. 

Tai po susitikimo su iš
rinktuoju prezidentu Rolandu 
Paksu trečiadienį sakė Lietu
vos kariuomenės vadas, gene
rolas majoras Jonas Kron-
kaitis ir policijos generalinis 
komisaras Vytautas Grigara
vičius. 

Vagystė iš Kairių poligone 
įsikūrusio K J P lengvosios gin
kluotės sandėlio buvo paste
bėta prieš dvi savaites. Iš san
dėlio dingo apie 15,000 šovi
nių „Kalašnikovo" automa
tams. 1.200 smulkesnių šovi
nių, 54 sprogstamieji paketai 
ir 15 signalinių raketų. Nuos
toliai siekia 10,000 litų. 

Kaip po susitikimo sakė J. 
Kronkaitis, į saugomą terito-

Lietuva prisijungė prie Europos 
Sąjungos nuostatos dėl Irako 
Vilnius, vasario 5 d. 

(BNS) — Lietuva kartu su ki
tomis Europos Sąjungos (ES) 
valstybėmis kandidatėmis 
trečiadienį prisijungė prie pa
reiškimo, kuriame reiškiamas 
gilus susirūpinimas dėl Irako 
krizės ir raginimas Bagdadui 
bendradarbiauti su Jungtinė
mis Tautomis. 

„Laikas senka. Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos (JT 
ST) rezoliucija Nr.1441 su
teikė Irakui paskutinę galimy
bę taikiai nusiginkluoti. Jeigu 
valstybė nepasinaudos šia ga
limybe, atsakys už visas pa
sekmes", teigiama antradienį 
Irako misijoms Atėnuose, 
Briuselyje ir New York'e įteik
tame ES dokumente. 

Jame pabrėžiama, kad 
Irakas turi visiškai atsisakyti 
masinio naikinimo ginklų. 
„Tą norime pasiekti taikiu ke
liu. Tačiau tai bus įmanoma, 
jeigu Irakas visiškai, besąly
giškai bei nedelsiant paklus 
visoms susijusioms JT ST 

rezoliucijoms ir ypač 2002 me
tų lapkričio 8 dieną priimtai 
rezoliucijai Nr. 1441. Irakas 
turi tuoj pat visiškai paklusti 
joje įtvirtintiems reikalavi
mams nusiginkluoti", rašoma 
ES dokumente. 

ES pareiškė visišką para
mą JT ginkluotės tikrintojų ir 
Tarptautinei atominės energe
tikos agentūros (TATENA) va
dovams Hans Blix bei Moha-
med EI Baradei ir jų misijai, 
numatytai rezoliucijoje Nr. 
1441. 

Joje primenama, kad JT 
ST ne kartą įspėjo Iraką, jog 
jeigu bus toliau pažeidinėjami 
Bagdadui pateikti reikalavi
mai, jis susidurs su „rimtomis 
pasekmėmis". 

Prie ES dokumento prisi
jungė stojimo derybas su ES 
baigusios Čekija, Estija, Kip
ras, Latvija, Lietuva, Lenkija, 
Malta, Slovakija, Slovėnija, 
Vengrija bei asocijuotos vals
tybės — Bulgarija, Rumunija 
ir Turkija. 

Lietuvos kariams — JAV padėka 
už paramą kovoje prieš terorizmą 

Prezidentūroje susitiko (iš ka i rės ! Lietuvos kariuomenes vadas, generolas majoras Jonas Kronkaitis, išrinktasis 
prezidentas Rolandas Paksas ir policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

riją buvo įsibrauta su tarna
vusių arba tarnaujančių kariš
kių pagalba. 

Pareigūnų teigimu, yra 
kelios vagystės prielaidos. 

tačiau nei J. Kronkaitis. nei V. 
Grigaravičius jų neatskleidė. 
Policijos generalinio komisaro 
teigimu, „kol kas nė viena iš 
iškeltų versijų nėra atmesta. 

Akivaizdu, kad tokį nusikalti
mą atėjęs iš gatvės, ten netar
navęs prieš tai, nežinodamas 
patalpų, negalėjo padaryti. 

Nukelta i 5 psl. 

Siaurės investicijų bankas skyrė 
3 mln. eurų moterų verslui Lietuvoje 

Viln ius , vasario 5 d. 
(BNS i — Šiaurės investicijų 
bankas kar tu su Europos vys
tymo banku įsteigė 3 mln. eu
rų (10.35 mln. litų) paskolos li
niją, kuri parems smulkųjį ir 
vidutinį moterų verslą Lietu
voje. 

Bendradarbiavimui pasi
rinkti Šiaulių ir „Sampo" ban
kai, kurie administruos atitin
kamai 1 mln. ir 2 mln. eurų 
paskolas apyvartos lėšoms pa
pildyti bei finansuoti gamy
bos, statybas, prekybos ar pa
slaugų srities investicijų pro

jektus, pranešė Šiaurės Mi
nistrų tarybos informacijos 
biuras Lietuvoje. 

„Sampo" bankas. 2002 
metų pabaigoje pasirašęs su
tart is su Šiaurės investicijų 
bei Europos vystymo bankais, 
pranešė nuo vasario 3 d. pri
imant is moterų paraiškas 
gauti 5 metų ir ilgesnės truk
mės paskolas. „Sampo" banko 
valdybos narys. Verslo banki
ninkystės direktorius Renatas 
Dudonis sakė, jog paskolos 
bus skiriamos verslui, kurio 
savininkės. Nukelta j 5 psl. 

L e n k i j o j e ga l i būt i 
u ž d a r y t o s k e l i o s 

l i e t u v i ų m o k y k l o s 

Suvalkai, vasario 5 d. 
(PAP-Elta) — Lenkijoje gali 
būti uždarytos kelios lietuvių 
mokyklos, kadangi Palenkės 
vaivadijos Seinų ir Punsko 
gminos (seniūnijos - red.) šie
met gavo mažiau lėšų švieti
mui nei pernai. 

Punsko apylinkėse 80 pro
centų gyventojų sudaro lietu
viai. 

Valstybės finansinė para
ma Seinų švietimo įstaigoms 
šiais metais sumažinta 
700.000 zlotų. 

Lietuvos piliečių 
gretas papildė 
13 užsieniečių 

Vilnius, vasario 5 d. 
(BNS) — Prezidento Valdo 
Adamkaus vadovaujama Pi
lietybės komisija suteikė Lie
tuvos pilietybę trylikai užsie
nio piliečių. 

Komisija iš viso svarstė 28 
prašymus. Lietuvos pilietybė 
suteikta keturiems Rusijos, 
trim Izraelio, dviem JAV pi
liečiams, pasais su Vyčio at
vaizdu taip pat gaus teisę di
džiuotis ir po vieną Kanados, 
Baltarusijos, Lenkijos ir Uk
rainos pilietį. Nukelta į 5 psl. 

Tampa-Vilnius, vasario 5 
d. (BNS) — Už JAV karinių 
operacijų planavimą Vidurio 
Azijos regione atsakingo JAV 
ginkluotųjų pajėgų Jungtinio 
štabo (CENTCOMi vadas 
Tommy Franks susitikima su 
JAV viešinčiu Lietuvos krašto 
apsaugos ministru ^įnu* Lin
kevičiumi pagyrė Lietuvos 
karių dalyvavimą misijoje Af
ganistane ir padėkojo už Lie
tuvos paramą kovoje prieš 
tarptautinį terorizmą. 

Susitikimas vyko Floridos 
valstijos Tampos mieste, kur 
ir įsikūręs štabas. 

Ministras L. Linkevičius 
pažymėjo, kad Lietuva ir to
liau bus aktyvi antiteroristi-
nės koalicijos dalyvė, prisidė
dama politine parama ir konk
rečiais veiksmais. 

Lietuva praėjusią savaitę 
paskelbė esanti pasiryžusi pri
sidėti prie operacijos prieš Ira
ko režimą. 

Prezidentas Valdas Adam
kus pareiškė, kad Lietuva re
mia visas įmanomas taikos su 
Iraku paieškas, tačiau, pra
sidėjus karinei operacijai, yra 
pasirengusi suteikti savo pa
galbą. Antradienį išrinktasis 
prezidentas Rolandas Paksas 

taip pat sakė remias Lietuvos 
valdžios paskelbtą politikos 
kursą Irako atžvilgiu. 

Susitikimuose Tampoje 
dalyvavo Lietuvos gynybos 
atašė JAV ir Kanadai pulki
ninkas leitenantas Gediminas 
Grina. Lietuvos ryšio karinin
kas Jungtiniame štabe, pulki
ninkas leitenantas Juozas Ka-
čergius. 

Jungtiniame štabe buvo 
pristatytas Lietuvos ryšio ka
rininkas pulkininkas leite
nantas Nerijus Rinkevičius, 
kuris įsitrauks į štabo darbą, 
jeigu būtų imtasi karinių 
veiksmų prieš Iraką. N. Rin
kevičius yra Klaipėdoje dislo
kuoto Dragūnų bataliono va
das. 

J. Kačergius į štabą buvo 
pasiųstas pernai derinti veiks
mų, susijusių su Lietuvos 
karių dalyvavimu tarptauti
nėje antiteroristinėje operaci
joje „Enduring Freedom". Šio
je misijoje nuo pernai rudens 
dalyvauja apie 40 Lietuvos 
specialiųjų pajėgų karių, Af
ganistane dirbo ir Lietuvos 
karo medikai. 

Lietuvos karininkai — pir
mieji tarp Baltijos valstybių, 
pradėję dirbti CENTCOM. 

J A V v a l s t y b ė s s ekre tor ius pate ikė Iraką 
k o m p r o m i t u o j a n č i u s įrodymus 

JAV va ls tybės sekretor ius Colin 
Powell Jung t i n ių Tau tų Saugumo 
Tarybos posėdyje. 

J u n g t i n ė s Tautos, va
sario 5 d. (Reuters-BNS) — 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretorius Colin Powell, mė
gindamas įtikinti Jungtinių 
Tautų (JT) Saugumo Tarybos 
(ST) nares, kad Irakas pažei
džia JT rezoliucijas, trečiadie
nio posėdyje pateikė du Irako 
kariškių pokalbių telefonu 
Įrašus. 

C. Povvell teigė, jog ši me
džiaga patvirtina „Irako ban
dymus nuslėpti valstybėje lai
komus draudžiamus ginklus". 

Pirmojoje juostelėje įrašy

tas neįvardytų Irako elitinės 
kariuomenės generolo ir pul
kininko pokalbis, kuriame 
kalbama apie kažkokią „mo
difikuotą transporto priemo
nę", kurią, pasak pašnekovų, 
būtina nuslėpti nuo tarptau
tinių tikrintojų. 

Ši transporto priemonė 
buvo gauta iš firmos ,,A1 Kin-
di", kuri, pasak C. Powell, ne
teisėtai importuoja ginkluotę į 
Iraką. „Mes viską evakavome, 
nieko nebeliko", sako vienas 
pokalbio pašnekovų. 

Antrojoje juostelėje neį
vardyti du oficialūs Irako ats
tovai kalbasi apie kažkokią 
„draudžiamą ginkluote". Vie 
nas pašnekovas įsako antra
jam „sunaikinti anksčiau gau
tą pranešimą, SUSIJUS; SU šiuo 
ginklu". 

„Tai. ką mes sužinojomi 
per eilę metų, kelia labai di
delį susirūpinimą Qr" 
Hussein ir jo režii 
jokių pastangų nus: inkluo' 

kaip buvo reikalaujama", sakė 
C. Povvell. 

Irakas turi mažiausiai 
septynias mobilias 

biologinio ginklo gamybos 
laboratorijas 

JT Saugumo Tarybos po
sėdyje C. Powell pareiškė, kad 
šios laboratorijos gali gaminti 
ir juodligės sporas bei riciną. 
Laboratorijos yra įrengtos 
„mažiausiai 18-koje sunkveži
mių" (nuotr. dešinėje), tokių 
laboratorijų praktiškai neįma
noma aptikti, teigė C. Povvell. 
Jis taip pat priminė, jog tik-

tms anksčau nrircikė 
maždaug 4 moti:, kad rastų 

ionarius biologinio ginklo 
gamybos objektus, o aptikti 
mobilias laboratorijas daug 

efl ' r-
mobiliose aboratorijose 

mint i ir juodligės 

Irako mokslininkų ir kariškių 
sluoksniuose. 

Kaip pabrėžė JAV valsty
bės sekretorius, pernai gruodį 
visi Irako mokslininkai turėjo 
pasirašyti įsipareigojimus net 
mirties akivaizdoje neplatinti 
žinių apie atliekamus darbus. 
C. Povvell duomenimis, tarp
tautinių tikrintojų darbo 
laikotarpiu daugiau kaip 10 
mokslininkų buvo skirtas na
mų areštas. Apie vieną moks
lininką Irako valdžia net pa
reiškė, esą jis mirė ir parodė 
mirties liudijimą, nors iš tik
rųjų, kaip tvirtina C. Povvell, 
jis yra gyvas ir slepiamas kaž
kur Irake. 

Tuo remdamasis, JAV vals
tybės sekretorius padarė iš
vadą, kad Irakas „iš esmės 
pažeidė" JT Saugumo Tarybos 
1441-osios rezoliucijos 4-ąjį 
paragrafą. 

Remdamasis šaltinių Ira
ke informacija. C. Povvell pa
reiškė, kad Irako režimas su
kūrė tarptautinių tikrintojų 
apgaudinėjimo ir klaidinimo 

oveikio jiems sistema 
Šiam tikslui buvo pajungti 

Tokiuose sunkvežimiuose, įtariama, 
jas. 

dešimtys tūkstančių Irako 
specialiųjų tarnybų darbuoto
jų, teigė valstybės sekretorius. 

Be to. pasak jo, iš palydo
vų darytų nuotraukų analizė 
rodo. kad Irakas kilnoja kari
nę irangą j įvairius valstybės 
rajonus, neleisdamas su ja su
sipažinti tikrintojams. Taip 
tvirtinti, C. Povvell nuomone, 

hai jo 
traukos 

Irakas įrengęs biologines laboratori-

Irakas turi du iš trijų 
branduolinio ginklo 
gamybai reikalingų 

komponentų 
JAV valstybės sekretorius 

pabrėžė, jog dabar Bagdadas 
bando gauti trečiąjį, trūksta
mąjį, komponentą. 

2001 m. Irakas bandė ne
teisėtai . įsivežti aliuminio 
vamzd/iu. kurie gali būti pa-

Nukelta į 5 psl. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LIETUVIAI AMBASADORIAVO 

JAPONIJOJE 
Baraboo, Wisconsin, dien

rašty „Baraboo News Repub-
lic" amerikietis laikrašti
ninkas Brian Brideford parašė 
straipsnį „Dancing to a diffe-
rent tune" apie „Žaibo" 
ansamblio išvyką į Japoniją. 
Antrinėje antraštėje jis rašė: 
„Baraboo folk dancers share 
culture vvith Japan". Kadangi 
viena pora buvo iš Baraboo 
didmiesčio ( kiti iš Madison ir 
vienas iš Des Plaines, Illinois), 
tai daugiausia dėmesio kreipė 
i j * 

Elise Petrulytė ir Petras 
Etzweileriai buvo tarpe 8 
šokėjų, skridusių iš Madison 
į Chiba provinciją Japonijoje. 
Kartu skrido ir Petro brolis 
Kristoforas Semėnas Etzwiler 
(Petras rašo savo pavardę 
pagal originalią, kilusią iš 
vokiečių rašyseną) — abu yra 
Baraboo gyventojų Nijolės 
Semėnaitės ir prof. David 
Etzvvilerių sūnūs (abu tėvai 
irgi šoka „Žaibe", bet nevyko 
Japonijon). 

Toji išvyka buvo Wiscon-
sin — Chiba valstijų susigi-
miniavimo kultūrinių apsi-
mainymų dalis. Chiba yra prie 
pat Tokijo. 

Su jais taip pat keliavo 8 
Oneida, Amerikos indėnų šo
kėjai, kurie atstovavo Wis-
consin valstijos kultūrai prieš 
europiečiams • atvykstant- į 
JAV. 

Petras aiškino apie lietu
vių tautinių drabužių grožį, jų 
įvairumą, originalumą, spal
vingumą bei menišką jų tra
dicinį audimą. Taipogi jis su
pažindino su tautiniais šo
kiais, jų nuostabų įspūdin
gumą, žiūrint iš aukščiau ir 
stebint puikius nepasikarto
jančius vaizdus, skriejant 
prieš akis kaip kaleidoskopo 
raštai. 

Elise pasakojo žurnalistui, 
kaip jautriai ir labai irnlįai 
japonai priėmė lietuviškus 
šokius. Jų kvietėjai ypač liko 
sužavėti linksma, trankia pol
kos muzika bei gyvu sma
giu šokiu ('akordeonu jiems 
pritarė kartu vykęs ameri
kietis). 

Keliaunininkai buvo tie
siog priblokšti japonų vai
šingumo. Anot Elise, japonai 
yra tokie malonūs, mandagūs, 
meilingi žmonės. „Jie labai 
mylėjo mus; mes buvome 
nepaprastai nuoširdžiai pri
imti", kalbėjo ji. 

Vienas jaudinančiai įdo
mus japonų kultūros patyri

mas buvo apsilankius tra
diciniame Shinto religiniame 
festivaly. Svarbiausioji bei pa
grindinė to kasmetinio šventi
mo dalis buvo didžiulių ryškių 
įvairiaspalvių maskaradinių 
platformų procesija. Tai buvo 
audringas, pašėlęs festivalis. 
Platformos įvairiausių pavi
dalų, kaip slibinas ar mil
žiniški ratai , skiriami ma
žiems altoriams didesnėje 
Shito šventykloje. Tos platfor
mos buvo pririštos storom 
virvėm, o jas tempė didžiulis 
būrys žmonių aplink šventovę. 
Tikriausiai jie vykdė tai pagal 
tam tikrą tvarką, tačiau 
atvykusiems atrodė pašėlusiai 
smarki painiava. 

Žaibiečiai teigė, jog jų 
valdžios šeimininkai iš pra
džių nė neplanavo jiems tra
dicinių japonų kultūros vie
tovių lankymo, kaip, pa
vyzdžiui į Shito festivalį ar 
budistų šventyklas. Jie daug 
labiau linko supažindinti žai-
biečius su pačiais moderniau
siais Japonijos darbais, kaip 
antai viena pačių pažan
giausių DNA laboratorijų vi
same pasaulyje. Japonai mėgi
no ansambliečiams parodyti 
Chiba, kaip kokioje vitrinoje: 
valstijos modernizmą, jų pa
siekimus, išsimokslinimą, lai
mėjimus. 

Nors „Žaibo"' apsilankymo 
metu Japonijoje programa 
buvo perkrauta veiklumu, 
tačiau lietuviai turėjo ne
mažai progų kalbėti apie lietu
višką kultūrinį lobyną: meną, 
muziką, liaudies dainas, 
tradicijas bei papročius, ką 
japonai stebėjo labai įdėmiai 
ir įvertinančiai. Labiausiai 
lietuviai džiaugėsi, jog jie 
galėjo daug kartų šokti tau
tinius šokius, parodyti japo
nams, ką lietuviai sugeba. 
Lietuviai visur buvo sutikti 
tartum „rock" žvaigždės; vi
suomet jie buvo labai džiaugs
mingai, su tikrai nuoširdžia 
meile priimti. Patys šokėjai 
negalėjo atsistebėti, kad paly
ginti santūrūs japonai ne
gailėjo jiems berti tiek triukš
mingų katučių ir skirti ypatin
go dėmesio. Jie tiesiog įsika
bindavo į kiekvieną žodį, lie
tuvių ištartą, stebėjo kiek
vieną jų žingsnį. 

Lietuviai grįžo namo 
patenkinti, lyg jie būtų nešę 
su savimi savo tautos tris
palvę į Tolimuosius Rytus! 

S.E.S. 

Detroitiškiai Naujųjų metų sutikimo pokylyje. Iš kairės: Kizlauskai, Jurgučiai, Butkūnai, Udriai, Rugieniai. 
Visiems buvo linksma ir smagu. 

2003 M. SUTIKIMAS DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOJE 
Tegu šį vakarą tylų, ramų 

naktis ant žemės lyg skraistė 
krinta; 

Te nuo ledinių žiemužės 
gamų širdis liepsnoja 
džiaugsmo žibintu. 

Lai skamba dainos ir 
juokas liejas vidur draugų ir 
bičiulių rato 

Mes linkim jums taikos ir 
meilės, ilgų, laimingų Naujųjų 
metų. 

Su šiomis eilėmis nau
jametinio vakaro vedančioji 
Raminta Skipitytė-Vilkienė 
pradėjo 2002 m. palydas ir 
2003 m. sutiktuves Detroito 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centro salėje. Šį nau
jametinį pokylį ruošė Detroito 
Lietuvių Bendruomenė, vado
vaujama Valdo Piesčio. 

Salė pokyliui buvo sko
ningai ir šventiškai papuošta, 
talkininkaujant nemažam bū
riui jaunų žmonių, kurie daug 
jėgų ir energijos skyrė paruo
šiamajam, organizaciniam dar
bui. Tai: Ingrida Laurinai
tienė ir jos dukrelė Giedrė, pa
dėjusi ne tik puošti salę, bet ir 
šventinio vakaro metu trau
kusi burtus, Titas Laurinaitis. 
Petras Nemarus. Zuzana Bubne-
lienė ir Ramutė Petrulienė pa
puošė stalus naujametinėmis 

— šventinėmis puokštėmis; 
Virginia Šimaitytė, Jurgita 
Mačikėnienė su dukrele Uite, 
Jolanta Jonutytė, Asta Jurgu-
tytė, Marius Pagužinskas, Ra
minta Skipitytė-Vilkienė, Vero
nika ir Viktorija. Ir teatleidžia 
tie, kurių vardai gal nebuvo pa
minėti, bet šiltas jų rankų 
prisilietimas ruošiant šventę, 
tikrai liko įvertintas. 

Dar prieš aštuntą valandą 
vakaro pokylio svečiai pradėjo 
rinktis; moterys tviskėdamos 
gera nuotaika ir savo aprėdais, 
vyrai — apsiginklavę sąmoju
mi. Naujametinės nakties pui
kią nuotaiką, muzikos garsais 
ir dainomis pasiryžęs užtikrin
ti buvo Romas Zableckas su 
Rimo Kaspučio, Narimanto 
Gruzdžio ir dar poros mu
zikantų pagalba. Šventinė va
karienė, paruošta jaunųjų šei
mininkių Eglės Garbenienės ir 
Reginos Piestytės — Binevi-
čienės bei joms talkinusio 
Raimondo Garbenio, lėkštėse 
nespėjo atšalti, tirpte ištirpo 
burnose, kaip ir saldumynų 
stalas ,mris buvo gulte apgul
tas smaližių moteriškių ir ne 
vien jų. Šiuos skanėstus su
ruošė Vilija Idzelytė su pagal
bininkėmis. 

Nelikus nė valandai iki 12 

į salę įsiūbavo seniokas su 
dideliu maišu. Vakaro vedėjai 
Ramintai Vilkienei paklausus, 
ar jis ne pavėlavęs Kalėdų se
nelis su dovanomis, šis prisi
statė esąs „senieji 2002 me
tai", o maiše nešąs neišsipil
džiusias mūsų visų svajones, 
ir atrišęs maišą paleido jas į 
salę, sakydamas, jog Naujiems 
metams prisvajosime naujų 
svajonių. Juk su naujom vil
tim, lūkesčiais ir keliaujame į 
Naujuosius metus. 

O ant Naujųjų metų 
slenksčio sveikinimo žodį tarė 
susirinkusiems vakaro svečiams 
LR garbės konsulas Michigan 
valstijoje Jurgis Jurgutis. Po 
sveikinimo buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas ir pasipylė 
bučiniai, sveikinimai, apsika
binimai, nuoširdūs rankų pas
paudimai, šilčiausi palinkėjimai. 

Taip, niekur lyg ir neida
mi, atėjome į Naujuosius 2003 
metus. Ir toliau tęsėsi šokiai, 
linksmybės, kas anksčiau pa
vargo, anksčiau ir namo išgu-
žėjo. Liūdnų veidų nebuvo ma
tyti, o ir kam tas liūdesys to
kią gražią ir paslaptingą nak
tį, kai vieni metai nejučiomis 
pakeičia kitus? 

Raminta Skipitytė -
Vilkienė 

FILADELFIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
ATKŪRIMAS 

Viskas prasidėjo jau prieš 
kurį laiką užuominų, pokal
bių, neoficialių susibūrimų 
forma. Per pastaruosius de
šimt metų Filadelfijoje, kaip ir 
kituose didesniuose lietuvių 
bendruomenės židiniuose, spar
čiai padaugėjo „trečiosios ban
gos" lietuvių imigrantų. Ma
lonu pasidžiaugti, kad būtent 
Filadelfijoje, kaip nedaugelyje 
Lietuvių Bendruomenės židi
nių, net ir su naujaisiais na
riais bendruomenės vienybė 
išliko tokia pat stipri, o santy
kiai tokie šilti ir artimi, lyg 
būtume didelė viena šeima. Iš 
tikrųjų, tai veikla atgijo — lyg 
ir gavo naujos energijos arūpo 
— pradeda atkakliai imtis 
senųjų darbų ir siekių. 

2002 m. lapkričio 13 dieną, 
būrelis Filadelfijos jaunuo
menės, atkūrimo dvasios vedi
ni, susirinko dr. Daumanto 
Matulio jaukioje namų ap
linkoje ir pagaliau įtvirtino 
tai, kas buvo prieš 30 metų 
pradėta ir pastaruoju metu 
šiek tiek primiršta — buvo 
atkurta Filadelfijos Lietuvių 
jaunimo sąjunga. Pirmajame 
atkūrimo susirinkime dalyva
vo šešiolika dalyvių, susirin
kusių tą vakarą su idėjomis, 
mintimis, lūkesčiais ir pla
nais, ką naujai atkurta organi
zacija turėtų daryti, kam ir 

kaip atstovauti, ir kaip siekti 
pagrindinio tikslo — aktyvinti 
lietuviškąjį jaunimą dalyvauti 
Lietuvių Bendruomenės veik
loje, puoselėti ir tvirtinti savo 
tautines šaknis ir kultūrą, 
dirbti Lietuvos ir lietuvybės 
naudai. 

Naujai išrinkta FLJS val
dyba, kurią sudaro: dr. Dau
mantas Matulis, sąjungos pir
mininkas; Ieva Vozbutaitė, vi
cepirmininkė; Jurgita Čepo
nytė, sekretorė; Dainius Didž-
balis. finansininkas; Joana 
Gaizelyte-Lacy. visuomeninių 
reikalų sekretorė: Saulius Ga-
ralevičius. informatikos tech
nikas. FLJS patvirtino ben
drus JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos įstatus ir pasiryžo 
laikytis ir bendromis jėgomis 
siekti, įstatuose išvardintų 
taisyklių bei siekių. 

FLJS oficialiai prisistatė 
Filadefijos Lietuvių Bendruo
menei, taip pat suorganizavo 
bendrą susirinkimą su Lietu
vių namų ir Krašto valdy
bomis, kur dar kartą buvo 
įtvirtintas noras dirbti kartu 
ir išvien siekti tų pačių tikslų 
— lietuvybės diegimo jaunimo 
tarpe. Buvo pasidalinta patir
timi, mintimis, idėjomis ir pla
nais, kaip visokeriopai suak
tyvinti Filadelfijos Lietuvių 
Bendruomenės veiklą. Yra 

svarbu pabrėžti, kad jau šiuo 
metu, bendrų jėgų dėka, Fi
ladelfija atkūrė jaunimo tau
tinių šokių grupę, kuri akty
viai ruošiasi dalyvauti Dainų 
ir šokių šventėje Lietuvoje šių 
metų liepos mėnesį. Sąjunga 
taip pat aktyviai dirba, rink
dama lėšas nusiųsti tris ats
tovus į Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą, kuris įvyks šių 
metų liepos mėnesį Vokietijoje. 

Be pramogų, diskusijų ar 
kongresų, FLJS nariai taip 
pat supranta, kad aktyvi veik
la bendruomenės gyvenime 
reiškia, be viso ko, ir atsa
komybę — reikia išlaikyti Fi
ladelfijos Lietuvių namus, juos 
prižiūrėti, remontuoti ir sau
goti. Todėl štai jau pirmąjį 
vasario savaitgalį jaunimas 
organizuoja talką, kurios me
tu bus išdažyta viena, labiau
siai remonto reikalaujanti, 
salė. Jei pavyks šis projektas, 
planuojama imtis ir tolimes
nių darbų, kurių Lietuvių na
muose niekada nestinga. Ben
dromis jėgomis turėsime na
mus, kuriuose jauku ir miela 
bus ne tik mums, Fildelfijos 
lietuviams, bet ir mūsų svečiams. 

Daugiau informacijos apie 
mūsų veiklą galite rasti inter-
neto puslapyje fįs.net firrna.com 
Iki greitų susitikimų! 

Ieva Vozbutaitė 

DETROIT, MI 
KAZIUKO MUGE 

Geru d n - visuomenininkai kun Vytas Memenąs ir Terese 
Indrės Tijonėlienės nuotr 

Detroito „Gabijos" ir „Bal
tijos" skaučių ir skautų tuntai 
ruošia savo tradicinę Kaziuko 
mugę sekmadienį, kovo 2 die
ną. Dievo Apvaizdos parapijos 
kultūros centre. Kviečiame vi
sus, ne tik skautų šeimas, bet 
ir visą Detroito bei apylinkių 
visuomenę apsilankyti Kaziu

ko mugėje. Galėsite įsigyti 
įvairių rankdarbių, išbandyti 
laimę velykinio stalo loterijo
je, pažaisti žaidimų. Bus gar
džių lietuviško maisto patie
kalų, skanių pyragų ir tortų. 
Smagiai praleisite popietę ir 
tuo pačiu paremsite Detroito 
skautes bei skautus. 

Mugėje bus ir mažesnių 
laimėjimų loterija. Jei kas no
rėtų laimėjimų paaukoti, jie 
bus renkami parapijoje sa
vaitgaliais, vasario mėnesį. 

Jei kas turėtų klausimų, 
galite skambinti tuntininkam 
— Rasai Karvelienei (tel. 248-
380-1363) arba Sauliui 
Anužiui (tel. 517-394-0859). 
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DIDELĖS ŠEIMOS BENDROS KUCIOS 
Rochester, NY, Lietuvių 

bendruomenės vaidyba 12.22.02 
labai planingai suruošė para
pijiečiams bendras Kūčias. 
Tai buvo tikrai neeilinis sek
madienis. 9 vai. ryto mūsų 
bendruomenės pirmininkė 
Birutė Litvinienė radijo ban
gomis (pirmą premiją laimėjęs 
„Dainos aidas") paaiškino 
klausytojams Kūčių prasmę, 
įpindama šiai progai priderin
tas dainas ir muziką. Po to, 
10:30 vai., šv. Mišios ir tam 
pritaikytas pamokslas visų 
parapijiečių gerbiamo ir my
limo kun. Domininko Mocke
vičiaus. (Tarp kitko kun. 
Domininkas 11.03.02 atšventė 
80-tąjj gimtadienį. Bendruo
menės valdyba jam suruošė 
puikias vaišes su programa). 

Po šv. Mišių Regina Juo
deikienė parapijos salėje pra
bilo į gausiai susirinkusius: 
..Baigiasi Adventas — niūrus 
tamsiausias metų laikas... 
Dėkokime Dievui, kad galė
jome šiandien čia susirinkti". 
Užtikrino, kad mūsų lietuviš
kos tradicijos tebėra nepa
mirštos. Aiškino, kodėl 12 pa
tiekalų (12 apaštalų), kodėl 
pradėti nuo obuolio 2-jų skil
telių 'gruodžio 24 d. yra mūsų 
pirmųjų tėvų Adomo ir Ievos 
vardinės), būtinai ragauti 
kiekvieno patiekalo, (kad 
ateinantys metai būtų laimin
gi), nepersivalgyti ir 1.1. Pri
mine, kad šis susiėjimas yra 
laba: prasmingas, nes čia da
lyvauja kelių kartų lietuviai, 
sudarydami vieną darnią Šv. 
Jurgio parapijos šeimą. 

Birutė Litvinienė suglaus
tai paaiškino apie tris gene
racijas angliškai. (Tas labai 
patiko čia gimusiems). 

Pakvietė uždegti žvakes: 
Moniką Vosylienę, atvykusią j 
Ameriką prieš daugiau nei 50 
metų. Glorią Balaišytę-Zlot-
kienę, nes jos ir jos vyro tė
vai buvo pirmieji šios baž
nyčios statytojai, ir jauną stu
dentą, krepšininką Mindaugą 
Borutą, čia atkeliavusį tik 
prieš vienerius metus. Nebuvo 
pamiršti ir patys jauniausi — 
Balys ir Kristijonas Moc-
kevičiukai. Jie mums gražiai 
deklamavo eiles. 

Po kun. Domininko Moc
kevičiaus Kūčių maldos, poros 
giesmių, su Raimundu Oba-
lium prie pianino, kalėdaičių 
laužymo, vieni kitiems linkė
jimų linksmų šv. Kalėdų ir 
geresnių ateinančių metų, visi 
eilute artinosi prie stalų ir 
pildėsi lėkštes tradiciniu 
Kūčių maistu. Aišku, visi 
patiekalai buvo pasnikiniai, 
bet taip išradingai pagaminti 
mūsų talentingų šeimininkių, 
jog kai kurie išsireiškė, kad 
tai buvo pats skaniausias 
maistas. Pagarba šeiminin
kėms. Jau seniai turėjome 
tokias bendras kūčias. O kai 
kuriems tokioje didelėje šei
moje buvo pirmos. Pasise
kimas didžiulis. Rengėjų no
ras sukviesti kuo daugiau 
parapijiečų su kaupu išsipildė. 
Sutraukė per šimtą žmonių. 
Mūsų telkiniui tai labai 
didelis skaičius. Ačiū Bend
ruomenės valdybai. O didžiau
sia padėka, daugiausia darbo 
įdėjusioms ir viską koordi 
navusioms, Reginai Juodeikie
nei ir Ievai Malašauskienei. 

Visų dalyvių troškimas, 
kad ši tradicija ir toliau tęs
tųsi. 

Kostas Mačiulis 

* 
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ŽENKIME Į TIKRĄJĄ BŪTĮ 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Daug netikrumų pasaulyje tuvos politinėje erdvėje yra 
ir, deja, jų daugėja: netikri partijos pagal lytį (moterų), 
pinigai, netikri maisto pro
duktai, genetiškai pakeisti 
augalai ir gyvūnai, jau bando
ma sukurpti netikrą žmogų. 
Amžinosiomis ar bendražmo-
giškosiomis vertybėmis ne
grindžiama gyvensena tampa 
netikra, todėl nuo jos bėga ar 
savu noru daugelis iš gyveni
mo pasitraukia. Netikros vals
tybės, nes pamatai netikri; 
netikras valdymas, nes ne
tikras valstybės reikalų tvar
kymas — politika; netikra po
litika, nes netikros, ne ideolo
gijų, o interesų pagrindu ku
riamos partijos; netikri rinki
mai, todėl netikros valdžios. 

Politikos svetimkūniai 
Valstybė kuriama ir tvirti

nama tam tikros ideologijos 
pagrindu. Lietuvos valstybė 
1918 ir 1990 metais atkurta 
tautiniu pagrindu, nes pa
lankiausia tautos būsena yra 
savoje nepriklausomoje vals
tybėje. Lietuva yra krikščio
niška šalis, kurios dorovės šal
tinis — krikščionybė, Baž
nyčia. Lietuvių tauta yra sėsli, 
gerbianti savo praeitį, iš jos 
stiprybe semianti. Todėl būtų 
natūralu, kad Lietuvos Res
publika vadovautųsi trimis 
ideologijomis, o joms atsto
vautų trys politinės partijos — 
tautiškoji, krikščioniškoji ir 
konservatyvioji. Visi kiti poli
tiniai dariniai Lietuvoje yra 
dirbtiniai, sukurpti ne ideo
logijų, o grupinių interesų pa
grindu. Daugelis jų ne tik ne
prisideda prie valstybingumo 
tvirtinimo, bet jam kenkia. 
Pats partijų Lietuvoje skirsty
mas į kairiąsias, dešiniąsias ir 
centrines yra netikras, todėl 
žmonės suvokia dešinę kaip 
valstybės palankumą Vaka
rams, kairę — Rytams, centrą 
— neutralumui, pasyvumui. 
Kai visos partijos normalioje 
valstybėje turėtų laikytis 
vienos politinės krypties — 
kurti ir tvirtinti valstybę, dau
guma Lietuvos politinių parti
jų žvalgosi naudos, siaurų 
interesų tenkinimo. 

Partijų dirbtinumą atspin
di patys jų pavadinimai. Lie
tuva yra demokratinė Respub
lika, todėl priedas prie parti
jos pavadinimo „demokratinė" 
yra dirbtinumo požymis, nes 
demokratinėje respublikoje 
nėra ir negali būti nedemokra
tinių politinių darinių, niekas 
jų prievarta nekuria, prievar
tinės narystes nėra. Įvairūs 
socialdemokratai, liberalde-
mokratai. krikščionys demok
ratai, naujieji demokratai yra 
nutolę nuo vakarietiškų tra
dicinių ideologijų. Dirbtinumą 
ar iškrypimą ženklina priedai 
„nuosaikieji", „modernieji'", 
„naujieji". 

tautybę (rusų sąjunga, lenkų 
rinkimų akcija), profesiją ar 
luomą (valstiečių), mąstyseną 
(gyvenimo logikos). O štai so
cialdemokratų partija Lietu
voje yra gryniausias SSRS Ko
munistų partijos (bolševikų) 
paveldas, nes tik pavadinimu 
yra panaši į vakarietišką ar 
nepriklausomos Lietuvos so
cialdemokratiją. Nauja Lietu
voje yra Liberalų partija, tu
rinti net tris atmainas — libe
ralų, socialliberalų ir liberal-
demokratų. Tai — ardantis 
politinis darinys, nes jaunoje 
trapios demokratijos valstybė
je, kokia yra Lietuva, ta parti
ja, užuot tvirtinusi laisvę, 
kylančią iš atsakomybės ir 
pareigos, tvirtina bet kokią, 
prilygstančią palaidumui, 
laisvę. Ji panaši į paveikslą be 
rėmų, kuriame ir pats paveikslas 
neturi turinio. 

Partijų netikrumą liudija 
jų programos, iš kurių kyšo 
grupiniai interesai, siekiai val
dyti verslą ar politiką, ją pa
versti verslu. Minimos „parti
jos" kuriasi nekokiai valsty
binei idėjai įgyvendinti, o labiau
siai utilitariniams siekiams 
tenkinti. Paprastai jas kuria 
žinomesnės, įtakingesnės as
menybės ar interesų grupuotės. 

Iš netikrumų aritmetinės 
sumos (susijungimai, koalici
jos) negalima laukti naujos 
kokybės, naujos ideologijos, 
naudos valstybės valdymui ir 
pačiam valstybingumui. To
dėl, kaip rodo rinkimų patir
tis, nenatūralius politinius 
darinius visuomenė atmeta, 
tačiau „šluotos" būdas neveiks
nus, nes, nušlavus vienas par
tijas, atsiranda kitos: pa
žadais, pinigais ar blizgučiais 
vėl perkančios rinkėjų balsus. 
Tikriausia užtvara netik
riems politiniams dariniams 
kurtis būtų pilietinė, tautiškai 
susipratusi visuomenė. Tačiau 
tokią visuomenę ugdyti ir 
telkti politiniams verteivoms 
nenaudinga, nes minią, „liau
dį" lengviau valdyti, mulkinti, 
iš jos turėti naudą. Dėl verty
binės mąstysenos, pilietišku
mo stokos mūsų visuomenė to
dėl tebeseka paskui pažadus, 
leidžiasi lengvai paperkama 
tuo, kas auksu žiba. 

Netikriausia, tačiau la
biausiai įsitvirtinusia visose 
valstybės valdymo struktū
rose, laikytina Socialde
mokratų partija. Kitos parti
jos, jų gausa tai partijai yra 
naudinga sudaryti demokra
tinio valdymo regimybę, mas
kuoti vienos partijos diktatą, 
pastoviai laikytis aukščiau
siose valdžiose. Kaip bebūtų 
keista, tarp netikrumų nepri
klausomoje Lietuvoje randa
me ir tai, kas tikrai tikra: ko-

Tikri svetimkūniai Lie- munistai, kovoję su buržua

zija, patys tapo naująja bur
žuazija, o valdymas išliko jų 
rankose, liko vėl viena partija, 
viena „tiesa". 

Netikri vadovai 
Kokia visuomenė, tokią 

sau valdžią išsirenka. Dešimt
mečius morališkai žlugdyta, 
komunistiškai ugdyta, visuo
menė prarado vertybinę mąs
tyseną, nes tikrosios vertybės 
buvo suniekintos, pakeistos 
komunistinės ideologijos pa
kaitalais (komunistinė mora
lė, partinė sąžinė, proletkul-
tas, klasių kova, rusifikuojanti 
tautų draugystė). O vadovą vi
suomenė nori matyti į save 
panašų, nenori, kad asmenybė 
būtų iškili (lygybės sindro
mas), kad asmenybė budintų, 
judintų iš tūnojimo, skatintų 
siekti idealų, grįžti į tikrosio
mis vertybėmis grindžiamą 
gyvenseną. 

Pirmasis ir tikrasis atku
riamos ir atkurtos Lietuvos 
valstybės vadovas buvo Vy
tautas Landsbergis. Jis buvo 
Atkuriamojo Seimo prezidiu
mo pirmininkas ir kartu ėjo, 
dar tuo metu formaliai neįtei
sintas, tačiau realiai egzista
vusias, prezidento pareigas. Ta
čiau „rašto aiškintojai" (Kons
titucinis teismas) nusprendė, 
kad Seimo priimta įstatymo 
pataisa, kurioje V. Landsber
gis buvo įvardintas kaip vals
tybės vadovas, esanti neteisė
ta, nes Seimo sprendimą pa
sirašė ne Seimo pirmininkas 
(tuomet buvo užsienyje), o jo 
pavaduotojas. Remiantis mini
mu sprendimu, V. Lands
bergiui atimtos teisės naudo
tis socialinėmis garantijomis, 
kokios suteikiamos baigu
siems kadencijas kitiems pre
zidentams. (Tas pats sprendi
mas prilygino partizanus ka
gėbistams ir suteikė pasta
riesiems teisę gauti valstybi
nes pensijas.) Dabartinė val
dančioji Seimo dauguma kons
titucinio teismo sprendimą — 
išaiškinimą įteisino, preziden
tas nevetavo (tiesa, pastarasis 
klaidą vėliau bandė taisyti, 
tačiau — nesėkmingai). Taip 
V. Landsbergis, iki šiol buvu
siu valstybės vadovu nepri
pažintas, nors lietuvių tauta 
tikresnio ir ryškesnio, labiau
siai nepriklausomybei ir jos 
gynybai nusipelniusio, už jį 
vadovo iki šiol neišvydo. 

Gėdingai pasielgė ir tautos 
dauguma valstybės vadovu 
rinkdama ne tikrą patriotą 
Stasį Lozoraitį, o okupacinės 
valdžios nomenklatūrininką 
Algirdą Brazauską. 

Netikrumu, nepastovumu, 
žalingų valstybei ir visuo
menei sprendimų priėmimu 
paženklinti ir kelių vyriausy
bių vadovai. Vyriausybių va
dovų netikrumą liudija dažna 
jų kaita, atstatydinimai ir 
atsistatydinimai. Tik A. Bra
zauskas įsitvirtino premjero 
pareigose, nes netikras tarp ne
tikrų jaučiasi esąs savo vietoje. 

Pilietinė visuomenė ar 
liaudis? 

Sovietų Sąjungoje pilieti
nės visuomenės nebuvo: buvo 
„sovetskij narod" — tarybinė 
liaudis, „litovskij narod" — 
lietuvių liaudis. Tad tą imperi
nę valstybę sudarė ne pilie
tinė visuomenė, o jos valdžia. 
Todėl valstybė su Kovo 11-ąja 
pradėjo griūti, o liaudis griū
čiai nesipriešino, neišėjo į gat
ves, nestojo valdžioje sukon
centruotos valstybės ginti. Po 
imperijos griūties liaudis ir 
liko liaudimi. Panaši padėtis 
liko Lietuvoje. Komunistuo
jančioms ir liberalioms val
džioms tautinis, patriotinis bei 
pilietinis ugdymas mažai rūpi, 
nes, pajungus propagandos 
mechanizmą, „liaudį" galima 
kreipti sau palankia linkme, 
priversti sekti paskui vaka
rykščius prievartautojus. Tik
ra Dievo dovana — mūsų ka
riuomenė. Savo vadovų dėka, ji 
— ne tik vyriškumo mokykla. 

Ar tikri rinkimai? 
Demokratinį valdymą nu

mato demokratiški, išreiš
kiantys daugumos piliečių va
lią rinkimai. Valia gali būti 
gera, bloga arba jos gali 
nebūti. Valią gali reikšti tik 
veiksnus, sąmoningas pilietis, 
nes valia grindžiama sąmo
ninga ana' :ze, lyginimu, verti
nimu. Jei pilietis tik formalus 
valstybės gyventojas, jei jis 
nėra jos patriotas, jei jis nesu
vokia kurios valstybės patrio
tu reikia būti (Rusijos, Len
kijos?), jei jis nėra įsisąmo
ninęs piliečio teisių, pareigų ir 
atsakomybės, jei jam neaiškūs 
renkamųjų vertinimo kriteri
jai, jis gali reikšti blogą valią 
arba geresniu atveju — tik 
emocijas. Per trylika metų vy
kę savivaldybių, Seimo ir pre
zidento rinkimai, drįstu tvir
tinti, nebuvo piliečių valios 
raiška, nes sąmoningų pilie
čių, kaip rodo įvairios apklau
sos bei rinkimų patirtis, tėra 
tik keliolika procentų. Viso
kios rinkimų „švytuoklės", ne
tikėtumai, nenuspėjami posū
kiai, juokdarių ir kitokių poli
tinių nulių kandidatavimas 
bei išrinkimas, yra „liaudies" 
emocijų, o ne pilietinės visuo
menės valios išraiška. Beveik 
pusė Lietuvos gyventojų, per 
pastaruosius rinkimus už 
nieką nebalsavusi, parodė, 
kad ji rinkimams nėra subren
dusi, kad ji nesugeba ana
lizuoti, lyginti, vertinti ir pa
grįstai reikšti valią, kad ji dar 
neprisiima pareigos ir atsako
mybės naštos. Gera tai, kad 
neatėjusi į rinkimus, ji tuo pa
čiu atsisakė vadovautis emoci
jomis, patikėti gražiais šūkiais 
ir blizgučiais. 

Sąmoningą pilietį, o ypač 
išrinktą savivaldybės narį ar 
prezidentą galėtume klausti: 
ar jis tikrai jaučiasi išrinktas 
daugumos valia, ar rinkiminės 
kampanijos sukeltomis emoci
jomis? Teatleidžia išrinktieji, 

kad atsakysiu už juos: daugu
mas jų, ypač naujai išrinktas 
prezidentas, nebuvo išrinkti 
sąmoninga piliečių valia, o iš
rinkti milijoninių sumų su
keltų emocijų dėka. Todėl jie 
yra netikri, nes netikri, minios 
emocijomis grįsti rinkimai. 

Ar tikra valstybė? 
Jei tvirtiname, kad ne

tikros partijos, netikri vado
vai, netikra pilietinė visuo
menė, netikri rinkimai ir netikri 
išrinktieji, savaime kyla klau
simas: ar tikra valstybė? At
sakysime — dar netikra. Mo
tyvų teiginiui patvirtinti — 
daugybė. Paminėsime kai 
kuriuos. 

Valstybė, užuot skyrusi lė
šas ir pastangas visuomenės, 
kuri ir sudaro valstybę, švie
timui bei ugdymui, tas lėšas 
skiria bilietams į valdžias 
įsipirkti (parama partijoms, 
rinkimų kampanijoms ir t.t.). 
Valstybė toleruoja ir skatina 
viešą korupciją (įmonių, orga
nizacijų ir asmenų) — paramą 
kandidatams į valdžias, kad 
su jos pagalba pastarieji keltų 
emocijas, pirktų piliečių bal
sus, o, patekę į valdžias, tarnautų 
ne rinkėjams, bet rėmėjams. 

Tikra valstybė gerbia ir 
švenčia valstybines šventes. 
Švenčių dienomis prie valsty
binių ir privačių pastatų kelia 
vėliavas. Seimo valdančiosios 
daugumos (socialdemokratų, 
liberalų, socialliberalų) pas
tangomis pasiekta įstatymo 
pataisa, ši priedermė buvo pa
naikinta. 

Ne tik paprasčiausių eili
nių aktų, bet ir Konstitucijos 
pažeidimų gausa, įsigalėjęs 
teisinis nihilizmas bei įteisi
namas neteisingumas liudija, 
kad valstybė dar nėra teisinė. 

Valdžios vyrai ir moterys 
— liaudies tarnai — gauna 
dešimtis kartų didesnius atly
ginimus už šeimininkės — 
liaudies atstovus. 

Kultūringa ir civilizuota 
valstybė rūpinasi visuomenės 
dorove. Lietuvoje dorovės rei
kalai palikti Bažnyčiai, kuri 
atskirta nuo valstybės, o vals
tybė, leisdama su dorove pra
silenkiančius įstatymus (azar
tinių žaidimų legalizavimas, 
prekybos alkoholiu liberaliza
vimas ir pan) nebendradar
biauja su Bažnyčia, smukdo 
tautos dorovę. 

Tikrose valstybėse neloja
liam piliečiui užimti atsa
kingas valstybines pareigas 
teisė ribojama. Lietuvoje tokio 
ribojimo nėra. 

Iš valstybės, kurioje pilie
tis yra įvairiapusiškai saugus, 
pastarasis nebėga, nesižudo. 
Iš Lietuvos bėga, žudosi. 

Netikrumams mūsų vals
tybėje surašyti jaučio odos 
neužtektų, bet gi jų nematyti, 
dangstyti ar nutylėti — ne
valia. Ir ne paverkšlenimo dė
lei. Įvardijus, paviešinus ne
geroves, galima jas šalinti, su 
jomis dorotis, jų vengti. 
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Ses. Ona Mikailaitė 

Kas laimingas? 
Kažkoks išminčius paste

bėjo, kad laimingas žmogus 
yra toks lėkštas, jog nesusivo
kia, koks jis turėtų būti ne
laimingas. 

Arizonoje dirbantis psicho
logas Dan Baker su savo pa
dėjėjais apžvelgė įvairias stu
dijas apie psichines ligas ir jų 
suskaičiavo 54,000, tuo tarpu 
tik 415 studijų, arba 1 proc. 
gvildena laimingumą. 

Pastaruoju metu daug 
JAV spaudoje rašoma apie 
džiaugsmą, laimę ir kaip toji 
būsena sukuriama. Vystosi 
naujas pozityvios psichologijos 
sąjūdis, kurio tikslas kelti 
žmonių stiprias puses bei suge
bėjimus, ne vien nagrinėti 
silpnybes ir ligas. Pennsyl-
vania universitete dirbantis 
psichologas Martin E. P. 
Seligman ką tik išleido knygą, 
„Authentic Happiness" (Tikro
ji laimė), kurioje apibūdina 
tris laimingumo rūšis. Pirmo
ji: malonus gyvenimas — tai 
Hollywood brukamas gerų 
jausmų ir nesibaigiančių šyp
senų laimingumas. Antroji 
rūšis: gero gyvenimo laimin
gumas — tai darbas, meilė, 
draugystė, įsitraukimas į gy
venimo užsiėmimus ir pasi
nėrimas juose, it muzikoje. 
Aukščiausia laimingumo pa
kopa — tai prasmingas gyve
nimas: asmuo panaudoja savo 
sugebėjimus prasmingai tar
nauti kitiems ir dirbti kitų 
gerovei. Winston Churchill ir 
Abraham Lincoln yra geri pa
vyzdžiai: abu buvo stipriai lin
kę į depresiją, tačiau sugebėjo 
gyventi prasmingą gyvenimą, 
nuveikdami daug savo tautai 
ir apskritai žmonijai vertingų 
darbų. 

Gyvenimo aplinkybės ne-
visuomet daro mus laimingus: 
nei geras klimatas, nei pinigų 
krūva, net nei sveikata au
tomatiškai laimės neatneša. 
Laimingiausi žmonės, pagal 
esamas studijas, apsupa save 
šeimos nariais ir draugais, 
nesidrasko, rungtyniaudami 
su kaimynais medžiagine ge
rove ir — svarbiausia — suge
ba kitiems būti atlaidūs. 

Pasitenkinimas gyvenimu 
žmogų užplūsta tuomet, kai jis 
užsiima teigiama veikla, kurioje 
gali visiškai pasinerti, už
miršti laiką, liautis rūpinęsis 
ir tiesiog plaukti pasroviui. 
Šie laimingai plaukiantys 
žmonės gali būti užsiėmę 
rankdarbių darymu, grojantys 
muzikos instrumentu, pade
dantys vaikui išspręsti už
duotį ar darantys sudėtingą 
smegenų operaciją — ne taip 
svarbus veiklos turinys, svar
bu žmogaus pasinėrimas joje. 

Seligman teigia, jog net 
žmonės, susirgę sunkia liga, 
nėra nelaimingesni negu kiti. 

Du faktoriai tačiau esą itin 
reikšmingi laimei: geras vedy
binis gyvenimas ir tikėjimas. 
Aplamai, vedusieji laiminges
ni už viengungius, o tikintys 
laimingesni negu netikintys. 

Laimingi žmonės sugeba 
savyje kurti ir palaikyti gerus 
jausmus ir taip pat moka ki
tiems pareikšti meilės ir įver
tinimo žodžius. Jie gali pasi
džiaugti smulkiais kasdienos 
dalykėliais ir pastebėti gam
tos grožį, kasdien juos pasi
tinkantį. 

Laimingi žmonės daug ir 
dažnai juokiasi. Juokaujant 
atsigaivina protas, žmogus pa
ilsi ir pragiedrėja. Nelaimin
gais ir net nesveikais laikomi 
paniurėliai, irzlūs, susiraukę 
žmonės. Ne veltui vienoje lie
tuviškoje pasakoje kalbama 
apie nelaimingą karalaitę, ku
rios niekas nesugebėjo prajuo
kinti. Lietuviški priežodžiai 
tvirtina, kad juokas į svei
katą išeina", arba patariama: 
„Nenusimink, dūšele, ir vėl 
tekės saulele". Laime tačiau 
lietuvis nelinkęs pasitikėti, 
nes ji nepastovi: „Visaip pasi
taiko gyvenime — ir ant suolo 
ir po suolu". Senovės lietuviai 
tikėjo suasmeninta likimo dei-' 
ve Laima. „Taip Laima lėmė", 
yra ir šiandien girdimas prie
žodis. Lietuvių gyvenimą pa
žįstąs vokietis mokslininkas 
M. Tietz 1893 m. rašė: „Lie
tuviai linkę tikėti į absoliutų 
nuskyrimą..." O. Galgau 1869 
m. pastebėjo, jog lietuviai 
dideli fatalistai (likimu tikin
tys). 0 visgi laimės ieškojimas 
tai prigimtinė žmogaus teisė, 
kaip tvirtina Amerikos konsti
tucija — ir mes, lietuviai, 
ieškom laimės lygiai taip uo
liai, kaip ir kiti žmonės. 

Kaip tad būti laimingu, 
ypač kad laimingumas mus 
daro protingesniais, sveikesniais 
ir labiau sugebančiais bendrauti 
su kitais. Seligman siūlo tris 
laimingumo taisykles: 

1. Sustok, apsižvalgyk ir 
įsiklausyk: kasdien kreipk 
dėmesį į aplinką — į spalvas, į 
gamtos ir žmonių sukurtą gro
žį. Tuo patenkinsi savo grožio il
gesį ir sukelsi gerus jausmus. 

2. Suprask, kad galėtų bū
ti blogiau: įvertink, ką turi ir 
būk dėkingas už visą gerą, 
esantį tavo gyvenime. Tuomet 
ne taip žiūrėsi blogybių ir 
sieksi daugiau gėrio. 

3. Gaudyk laimingumo 
momentus: džiaukis pasitai
kančiais laimės momentais ir 
gėrėkis jais, teigiamos patirtys 
pratęs laimingumo jausmą. 

Net mirties momentu šv. 
Tomas Moras sugebėjo būti lai
mingas, sveikindamas savo bu
delį: „Melskis už mane ir aš 
melsiuos už tave, kol abu links
mai susitiksime danguje!" 

LAISVOSIOS EUROPOS RADIJO 
LIETUVIŠKŲJŲ LAIDŲ 
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Kadangi migracija yra 
aštri socialinė problema visoje 
Europoje (jau nekalbant apie 
kitus pasaulio regionus), LER 
lietuviškos laidos jai skiria 
itin daug dėmesio, ypač 
neišleisdamos iš akių tai, kad 
lietuviai darbo ieškodami kas
met tūkstančiais keliasi į 
Vakarus (bent laikinai). Lai
dose įvairiais požiūriais apta
rinėjami Vokietijoje, Anglijoje, 
Austrijoje, Italijoje, Ispanijoje, 
Amerikoje bei kitur veikiantys 
imigracijos, apsigyvenimo tei
sės, įdarbinimo, socialinės glo
bos įstatymai, vietos gyvento
jų nuostatos atvykėlių atžvil
giu, atvykėlių įsiliejimo į vi
suomenę sėkmės ir nesėkmės, 
darbo rinkos tendencijos. 

Lietuvos žiniasklaidoje aps
čiai pasitaikančius praneši
mus apie lietuvaičių „nuoty
kius" svetur LER laidos mėgi
na papildyti analitiškesne me
džiaga, apibendrinta iš nuo
latinių pokalbių su tenykš
čiais politologais, psichologais, 
sociologais, ekonomistais, ver
slininkais, parlamentarais, 
valdininkais. Siekiama vyks
tančius į užsienj (ar apie tai 
galvojančius) aprūpinti patiki
ma informacija apie sąlygas, 
kurių jie ten gali tikėtis. Tiks
las — nei migraciją stabdyti, 
nei ją skatinti, o tik visapu
siškai žmones šviesti, kad jie 
galėtų informuotai patys ap
sispręsti. 

Apie buities ir gyvenimo 

sąlygas kituose pasaulio kraš
tuose užsimenama daugelyje 
LER pranešimų, bet ypač 
laidoje Kelias į Europą, kurio
je, pateikiant medžiagą apie 
įvykius ar poslinkius Vakarų 
Europos šalyse, stengiamasi 
įvesti kuo daugiau palyginimų 
su Lietuva. Daug dėmesio 
skiriama pačių ES šalių-
narių vidinėms diskusijoms 
bei nesutarimams įvairiau
siais klausimais — del inte
gracijos lygio ir krypties; dėl 
valdžios funkcijų pasidalijimo 
tarp trijų lygmenų: 1. ES cen
tro Briusely ir Strasbūre, 2. 
šalies-narės (pvz., Vokietijos) 
federacinės vyriausybės, par
lamento bei teismų ir 3. ša
lies-narės žemių arba kraštų; 
dėl euro (pinigo) įsivedimo; dėl 
mokesčių politikos (ar pirmiau 
siekti greito ūkio augimo ir 
paskui rūpintis jo gėrybių 
paskirstymu, ar pirmiausia 
akcentuoti socialinį teisin
gumą); dėl plėtros į rytus 

tempų ir sąlygų (dotacijos, 
kvotos, išimtys) ir taip toliau. 
Pateikiamos tiek „euroentu-
ziastų", tiek „euroskeptikų" 
nuomonės. Parodoma, kad ir 
Europos Sąjungon įstojus ša
liai kai kurios problemos 
sprendžiasi lengviau, bet kitos 
— sunkiau ir randasi naujų, 
dėl kurių vėlgi vyksta aštrūs 
ginčai, grasinantys išvis su
stabdyti rytų plėtrą. 

Gerokai daugiau dėmesio 
nei Lietuvos žiniasklaida LER 
lietuviškosios laidos skiria ir 
Lietuvos šiaurės bei pietų 
kaimynams kelyje į Vakarų 
struktūras — tai Estija, Lat
vija, Lenkija, Čekija, Slova
kija, Vengrija. Slovėnija, 
Kroatija, Serbija-Juodkalnija, 
Makedonija, Rumunija, Bulga
rija, Albanija. Kas šeštadienį 
apžvelgiami Estijos ir Latvijos 
įvykiai, o Lietuvos pietų kai
mynėms nuo pirmadienio iki 
penktadienio skiriama atskira 
priešpietine dešimties minu

čių žinių ir pranešimų laida. 
Kadangi vienas viso LER, 

tuo pačiu ir lietuviškųjų jo 
laidų tikslų yra klausytojams 
padėti įveikti totalitarinės sis
temos paveldą ir kartu skatin
ti kitų kultūrų supratimą bei 
pakentimą, būtų galima šių 
laidų ugdymo sampratą bei 
puoselėjamas vertybes ir taip 
apibūdinti: „Ugdymas — as
menybę kuriantis žmonių ben
dravimas, sąveikaujant su 
aplinka bei žmonijos kultūros 
vertybėmis. ... Atsisakius au-
toritariškai diegiamų ugdymo 
procese vertybių, ... vienintelė 
išeitis — vertybių pliuraliz
mas kaip pagrindinis auklėji
mo turinio sudarymo princi
pas. Bet pliuralizmas — ne 
amorfinis (gr. amorphos — be
formis) vertybių funkcionavi
mas, o vertybių sistema, ku
rios hierarchinėje viršūnėje 
yra tolerancijos, tai yra pagar
bos ir pakantumo vertybės" 
(Sajienė, 2001, p. 43). 

Lietuviškose laidose tole
ranciją skatinantis pliuraliz
mas puoselėjamas ne tik gau
siomis laidomis apie visus Lie
tuvos kaimynus, bet ir dėme
siu visoms be išimties pačioje 
Lietuvoje gyvenančioms tauti
nėms ir religinėms mažu
moms. Jų problemos aprašo
mos, analizuojamos ir palygi
namos su bėdomis, kurias jos 
patiria Latvijoje bei Estijoje. 
Jei pastarosioms šalims aktu
aliausi rusai, tai lietuviams 
opiausi santykiai su lenkais. 
Šiai temai skiriama daugiau
sia dėmesio įvairiose laidose. 
Tačiau neužmirštami ir Lie
tuvos baltarusiai, latviai, vo
kiečiai, totoriai, čigonai bei tos 
mažumos, kurios Lietuvoje gy
vena tik laikinai (arabai ir kiti 
musulmonai). Tiek istorijos, 
tiek dabarties fone svarstomi 
ir sudėtingi lietuvių-žydų san
tykiai. Per Kalėdas ir kitas 
šventes kalbinami ne tik kata
likų, bet ir protestantų bei 

stačiatikių dvasininkai, o lai
doje Kultūra ir religija pra
nešama apie poslinkius visose 
pasaulio pagrindinėse ir ma
žesnėse religijose (nors dau
giau pranešimų, sutinkamai 
su Lietuvos tradicijomis, vis 
dėl to tenka katalikybės prob
lemoms). Rinkdama ne tik 
Kultūrai ir religijai, bet ir vi
soms kitoms laidoms medžia
gą, LER lietuvių redakcija 
stengiasi parengti pranešimus 
tokiomis temomis ar jų aspek
tais, kurių mažiau ar visai ne
pasitaiko Lietuvos žinia-
sklaidoje. 

Išvados 
LER lietuviškosios laidos 

stengiasi tiksliai, visapusiš
kai, objektyviai pateikti glaus
tus, bet kartu ir pakankamai 
išsamius pranešimus apie pe
litinius ir visuomeninius įvykius 
bei -poslinkius maždaug šia 
svarbos tvarka: 1. Lietuvoje, 

Nukelta į 5 psl. 
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BENDRUOMENĖS 
GYVENIMAS IR RŪPESČIAI 

Vidury Amerikos, kaubojų 
krašte, toli nuo didžiųjų mies
tų, yra saujelė l ietuvių. J ų 
nedaug beliko, bet da rbš tūs , 
kaip skruzdės. Gyvenimo eigo
je organizacijų buvo daug, bet 
visa eilė jų išnyko. Keičiasi 
gyvenimas, keičiasi ir porei
kiai. Dabar liko tos, kurios yra 
reikalingos, o kai kur ios ir 
naujai įsikūrė. Omahos Lie
tuvių Bendruomenė nesnau
džia, daro tai , kas j i ems rei
kalinga. J i ems nere ik ia nei 
nurodymų, nei raginimų. J ie 
dirba pa tys , p a d r ą s i n d a m i 
vienas kitą, nes pas juos dar 
yra praeities didelės veiklos 
energijos likutis. 

Renginių čia t ikra i daug. 
Beveik kiekviena organizacija 
turi po du r eng in iu s per 
metus. An t r ame pusmety je 
buvo planuota 12 renginių ir 
visi vyksta pagal planą. Be 
planuotų renginių buvo ir 
keletas a t s i t ik t in ių , pas i ta 
rimų, svarstymų, informacijų. 
Buvo atvykęs Vytau tas Šliū
pas, kuris supažindino ben
druomenės nar ius su jo orga
nizuojama pagalba Lietuvai , 
Auksučių ūkio veikla, ir kvietė 
prisidėti savo lėšomis pr ie 
ekologiškai š v a r a u s žemės 
ūkio ir miškų tvarkymo. Kar
tu visi peržvelgėme ir apta
rėme naują pi l ie tybės įs ta
tymą. Buvo malonu girdėti , 
kad galima bus tu rė t i dvigubą 
pilietybę. O kur susi t ikimai ir 
diskusijos su senator iumi Ben 
Nelson. Gauta svarbi a r įdomi 
informacija visada skelbiama 
informacinėje lentoje. Pas 
mus nepamirš tama visa ta i . 
kas svarbu gyvenime. Dar be 
planuotų ir neplanuotų ren
ginių atvyksta ir įvairūs 
atlikėjai, daugiaus ia iš Šiau
lių, nes tai seserinis miestas. 
J ie tai visi viršplaniniai . Š ta i 
šiame pusmetyje lankėsi pia
nistas Rimantas Vingras, ku
rio puikaus koncerto visi klau
sėsi universiteto salėje, „Da-
gylio" koncertinė grupė, kur i 
koncertavo ne viename Ame
rikos mieste. Šios grupės pui
kiajai smuikininkei Linai, vos 
tik atvykus, įteikė sužadėtu
vių žiedą, taip pa t šiaulietis, 
studijuojantis muziką Omaha 
Nebraskos universi tete, Kęs
tutis Vedeckis. J is ne t ik stu
dentas, bet jis mūsų bendruo
menės pagalbininkas. J i s dai
nuoja „Rambyno" chore, rei
kalui esant , diriguoja ar pra
veda atskirų balsų repeticijas. 
Ir štai staiga visa bendruo
menė atšventė, atšoko jų ves
tuves. Būna ir ta ip . kad kon
certai baigiasi vestuvėmis. Tik 
gaila, kad greitu laiku mes jį 
prarasime. Išvyks gyventi pas 
savo mylimą žmoną į Vilnių. 

Metai dar nesibaigė, bet 
sujudimas didelis , visi ruo
šiasi šventiniams renginiams. 
J au ir choro koncertą , bei 
puikią l ie tuviškų menin ių 
dirbinių parodą — pardavimą 
turėjome t au t in iame Kalėdų 
renginyje D u r h a m VVestern 
Heri tage muziejuje. Pa roda 
buvo labai didelė, kurią įdo
miai suorganizavo mūsų ben
druomenės p i rmin inkė . Tai 
buvo jos ir jos motinos eks
ponatai. O j ų — kaip iš gausy
bės rago. Tikrai turėjo žmonės 
kuo pasigėrėti , n e t kai ką ir 
nusipirkti. Kad šie metai baig
sis sėkmingai aš neabejoju, 
bet kiti metai m u m s bus labai 
atsakingi. Juk mes sutikome 
2003 metais rugsėjo 12 dieną 
pas mus surengti JAV Lietu
vių Bendruomenės Tarybos 
sesiją. Tai neeilinis įvykis ir 
jam jau reikia pradėt i ruoštis 
dabar. Kad už t ik r in tų gerą 
pasirengimą ir suder in tų visų 
organizacijų nuomones. Lietu
vių Bendruomenės pirmininkė 
Danguole Antanėlytė-Hanson 
pernai spalio 20 dieną su

kvietė p a s i t a r t i visų esančių 
o rgan izac i jų v a d o v u s . Buvo 
no r ima n e t ik p a s i t a r t i dėl 
s u v a ž i a v i m o , b e t i r i šg i rs t i 
k iekvienos organizaci jos vado
vo žodį ap ie j ų š ia is meta is 
n u v e i k t u s d a r b u s , p lanuoja
m u s r e n g i n i u s ateičiai , esa
m u s s u n k u m u s ir k a m kokia 
pagalba reikalinga. Ypač svar
bu, kuo i r k a i p k iekv iena orga
nizaci ja ga l i p r i s i d ė t i p r ie 
m ū s ų b e n d r ų , s v a r b i a u s i ų 
r eng in ių , k a i p 2 0 0 3 me tų 
L ie tuvos N e p r i k l a u s o m y b ė s 
minė j imo i r y p a č J A V LB 
Tarybos suvaž iav imo . 

M ū s ų v i e n a s centr in ių ko
lektyvų, t a i choras JRamby-
nas" . J o v a d o v a s Alg iman tas 
Tot i las su choru d i rba j a u 26 
meta i . C h o r a s k iekvieną sek
m a d i e n į g i e d a pe r Miš ias , 
r eng in ių m e t u koncer tuo ja , 
repeticijos v y k s t a regul iar ia i . 
B ū t ų ge ra i į jungti nau jų cho
ristų, nes g re tos re tė ja . Gerai , 
kad t a l k i n a k a i k u r i e a tvykę 
s tudi juot i s t u d e n t a i . Šiuo me
tu cho ra s d a r o švent in ių gies
mių į r a š u s ir g re i tu la iku bus 
iš leis tas k o m p a k t i n i s d i skas . 
J u k r e ika l i ngas ir da rbo įam
ž in imas . A i š k u , r u o š i a m a s i 
p a g r i n d i n i a m s reng in iams i r 
k a r t u da inų šven tės r eper tu 
a r a s , nes da l i s choris tų vyks ta 
į L ie tuvą , d a l y v a u t i d a i n ų 
šventėje. 

Šokių g r u p ė s „Aušra" 
vadovė G r a ž i n a Reškevičienė, 
k u r i d a u g m e t ų vadovau ja 
š iam kolektyvui , pas idž iaugė , 
kad a k t y v i a i veikia mažųjų 
šokėjų g r u p ė , k u r i ą d a b a r 
moko R a m i n t a Urbonavič ienė . 
Tradic iškai r e n g i a m a s kaukių 
bal ius , k u r šokėjai dalyvauja 
su s avo k a u k ė m i s , v y k s t a 
kaukių p a r a d a s . Šis kolekty
vas tu r i gražią, tur t ingą , p ra 
eitį. Yra šokę n e t penkios am
žiaus g r u p ė s . Šoko parapijos, 
miesto r eng in iuose , nuvažiuo
davo būre l i s i r tol iau. Dau
g u m a O m a h o s l ie tuvių yra šo
kę š i a m e kolektyve . Algiman
t a s P r a i t i s y r a p a d a r ę s puikų 
įrašą — filmą, k u r parodoma 
jų veikla nuo p a t pradžios iki 
šių d ienų . Visi ga l ime pasi
gėrėt i šokėjų grakšč ia i s jude
siais , n u o s t a b i u šokimu aidint 
l i e tuv iška i muz ika i . J į pažiū
rėjus, a t rodo , k a d gaun i polėkį 
gyvent i . Buvo s iū loma šį į rašą 
padaug in t i , k a d galėtų įsigyti 
šokėjai, p r i s i m i n d a m i praėju
sias d i e n a s , a r t ie , kur ie do
misi šokio m e n u . 

M o t e r ų k l u b a s , ak tyv ia i 
d i r b ę s , k e i t ė s avo valdybą. 
D a b a r p i r m i n i n k e i š r i n k t a 
Margari ta Sederavičiūtė Hatha-
wey. D a r t ik jos d a r b o pradžia. 
P lanų y r a d a u g ir gana įdo
mių. Nor i keis t i darbo stilių. 
Atei t is p a r o d y s . 

Medžiotojų ir meškeriotojų 
k lubas „Aras", vadovaujamas 
Algirdo Mackev ič iaus , vis da r 
gyvuoja. Didžiąją dalį nar ių 
suda ro Mackevič ių giminė. O 
jo g iminė y r a laba i plati . J i e 
valdo l ie tuvišką kepyklą, ku
rios l i e t u v i š k a d u o n a ga r -
džiuojasi n e t ik l ietuviai , bet ir 
ki tų t a u t y b i ų žmonės . J ų Na-
paleono t o r t a s ne t ik s iunt inė
j a m a s po visą Ameriką, bet 
pas iekia n e t Japoni ją . Būrelio 
n a r i a i r u o š i a i švykas pr ie 
ežero, žvejoja, da ro p iknikus , 
r e tka rč i a i s medžioja. Organi
zuoja š a u d y m u s į ta ik inį . 
Veiklą ž a d a s u a k t y v i n t i , 
įjungti d a u g i a u nar ių . 

S k a u t ų būre l iu i vadovauja 
I r ena L i l e ik i enė . J o s nar ia i 
i š s ibars tę po v i sas organizaci
j a s . D a u g i a u pas i re išk ia Lie
tuvos Nepr ik l ausomybės die
nos m i n ė j i m o m e t u , orga
nizuoja M o t i n o s d ienos mi
n ė j i m u s . A r t i m i a u s i u m e t u 
žada d a r y t i s u s i r i n k i m ą ir 
p radė t i a k t y v i a u vesti bendrą 
o rgan izac i jo s da rbą . Gal 

pas i seks suorganizuot i ir jau
nų skau tų . Praei tyje jų buvo 
p a k a n k a m a i , bet paskut in iu 
m e t u i šnyko. K a i p skau tų 
organizacijos dal is , y ra „Šal
pos" būrel is , ku r i s dirba net 
labai aktyviai . „Šalpos" būre
liui vadovauja La ima Anta-
nėl ienė. Šiuo m e t u Lietuvoje 
a p r ū p i n a 77 še imas . Siunti
n i u s s iunčia 34 k a r t u s per 
m e t u s . Įėjus į jos sandėlį, ta i 
ir pas isukt i ne laba i yra kur , 
n e s gėrybių p r i k r a u t a tiek, 
kad už teks d a r daugybei siun
t inių. 

Mokyklos vedėja Danutė 
Š u l s k i e n ė pas idž i augė , kad 
mok in ių mokykloje padau
gėjo. Lanko 18 va ikų ir 10 su
augus ių . Šiais meta i s lanko ir 
labai mažų 45 me tų vaikai, 
k u r i e m s reikėjo p i rk t i mažus 
s t a l i ukus ir kėdes . Beveik visi 
t a u t i n i ų šokių šokėjai lanko 
mokyklą. J ie j a u ruošia Ka
lėdų eglutės programą, žada 
d a l y v a u t i V a s a r i o 16 mi
nėj ime. 

O m a h a y r a susigiminia
vusi su Šiaul iais . Pagal suda
ry tą pas ike i t imo s tuden ta i s 
p rogramą šiuo m e t u Omahos 
un ivers i t e tuose studijuoja 8 
s tuden ta i . „Sister City" vice
p rez iden ta s Ged iminas Mu
r a u s k a s aiškino, kad dabar 
s u d a r y t a nauja 9 žmonių gru
pė, kur i rūpinas i susigiminia
vus ių miestų programos vyk
dymo reikalais ir a tvykstan
čiais s tuden ta i s . J i e rūpinasi 
ir a t sk i rų menin inkų, koncer
t in ių grupių, bei miesto a r 
un ive r s i t e t o veikėjų, profe
sorių a tvykstančių iš Šiaulių, 
p r iėmimu, ir veiklos progra
ma. D a r yra 9 s tuden ta i atvy
kę iš kitų miestų, kur ie studi
juoja savo lėšomis dirbdami. 
J ie baigę studijas grįžta dirbti 
į Lietuvą. 

Parapijos re ika la is rūpi
nas i parap i jos p i rmin inkė 
I rena Gar t iga i tė . Dar nese
niai mes gavome naują lietu
vių ki lmės kunigą Peter M. J . 
Stravinską. Tai didelio išsi
lavinimo žmogus, kur is tur i 
d u dok to ra to l a ipsn ius iš 
filosofijos ir teologijos mokslų, 
pa ra šę s t r i sdeš imt dvi knygas 
ir per 500 s t ra ipsnių . J i s pro
fesoriavo kel iuose universite
tuose. Reikia many t i , kad pa
rapijoje tu rės savo darbo pla
ną, kurį mes žinosime ateityje. 

Lie tuvių B e n d r u o m e n ė s 
p i r m i n i n k ė pažymėjo , kad 
grei tu laiku m u m s reikia su
d a r y t i p r o g r a m ą ir įvesti 
in ternet in į skyr ių apie Oma
hos veiklą. Kiekvienas , norin
tis sus ipažint i su mūsų ben
druomene , galės atskleisti in
te rne t in į puslapį . 

Visi p a m a t ė m e , kad tokie 
bendri sus i r ink imai yra labai 
reikalingi . Tada labiau galime 
susipažint i su kiekvienos or
ganizacijos veikla, o tuo pačiu 
ir da rbą s u a k t y v i n a m e . 
M u m s tai y ra labai svarbu, 
n e s labai a t s a k i n g i atei
nantiej i meta i . Aš tikiu, kad 
sugebės ime t i n k a m a i pasi
ruoš t i , nes m ū s ų Bendruo
menės p i rmin inkė Danguolė 
Antane ly tė -Hanson j au šį dar
bą labai aktyviai pradėjo. 

Rū ta Tajžūnienė 

RUSIJOS KOSMOSO TYRIMŲ 
PROGRAMA SENSTA 

Šaltojo ka ro laikais itin Kosmonautų alga Rusijoje per 
karštos Vaka rų ir Rytų varžy
bos vyko erdvių tyrimų srity
je. Pirmoji į priekį išsiveržė 
Tarybų Sąjunga ir pagrindinė 
jos varžovė Amerika ją ap
lenkė t ik po dešimtmečio. 
Nors tarybinė erdvių tyrimų 
programa liko galinga kon
kurente , o po šaltojo karo Ru
sija su J u n g t i n ė m i s Valsti
jomis ėmėsi didelių bendrų 
projektų, pas tara is ia is metais 
a ts i randa vis daugiau pagrin
do būgš tav imams, kad rusai 
sukauptos milžiniškos patir
ties ne tur i k a m perduoti — 
rusiškos kosmoso tyrimų pro
gramos pradin inkai traukiasi 
į už ta rnau tą poilsį, o nauji į 
Žvaigždžių miestelį neskuba. 

Nors plačioji visuomenė 
dažn iaus ia i žino tik apie 
Rusijos nesugebėjimą finan
suoti t a r p t a u t i n ė s kosmoso 
stoties ir pas tangas bent kiek 
lėšų sur inkt i iš milijonierių 
turistų, skylėtas šalies biu
džetas pėdsakų paliko visoje 
erdvių tyr imų programoje, o 
kai kurie padariniai ilgalaikiai. 

6-ajame dešimtmetyje pli
koje Kazachijos stepėje išdygo 
Baikonūras — uždaras mies
tas , sukur t a s būt i tarybinės 
kosmoso ty r imų programos 
širdimi. 1957-aisiais iš Baiko
nūro kosmodromo rusai pa
siuntė į Žemės orbitą pirmąjį 
žmonijos istorijoje dirbtinį 
palydovą „Sputnik". Po 4-erių 
metų iš čia į orbitą pakilo. 
Žemę apskriejo ir sėkmingai 
grįžo pi rmasis žmogus kosmo
se — Jur i jus Gag . r inas . Nors 
iš pradžių Rusijos komunis
tinį režimą domino tik „Sput-
niką" iškėlusi raketa, kuria 
tikėjosi ne t rukus orbiton iš
kelti į V a k a r u s nukreiptus 
ginklus, ne t rukus šios tech
ninės varžybos peraugo į vals
tybinės garbės klausimą. JAV 
Tarybų Sąjungą pranoko tik 
1969-iais, į Mėnulį ir atgal nu
skraidinusios savo astronau
tus. Maskvos padėtis ėmė šly
ti drauge su žlungančiu ūkiu. 
Vis didesni nepritekliai pri
vertė užkonservuoti arba ap
skritai palaidoti daugelį pro
jektų. 

Laikas Rusijai itin negai
lestingas: jos erdvių tyrimų 
programą d a b a r sudaro dau
giausia kosmoso epochos pra
džioje pasamdyt i žmonės. Da
bar j iems po 60 a r 70 metų. 
daugelis galvoja apie pensiją. 

„Deja, j a u n i m a s šia sritim 
beveik nesidomi, — apgailes
tauja vyriausiasis Baikonūro 
kosmodromo rake tų paleidi
mo bloko inžinierius Igor Baimi
na. — Tai labai r imta proble
ma, o išeities nerandame". 

Amerikos erdvių tyrimų 
agentūra NASA per artimiau
sią dešimtmetį irgi planuoja 
pensijon išleisti daug specia
listų, bet, žinovų nuomone, jai 
labiau sekasi ieškoti pamai
nos: aukščiausio rango NASA 
mokslinių vadovų amžius svy
ruoja nuo 50 iki 60 metų. 

J a u n i m ą s u n k u įtikinti 
atsisakyti ger iau apmokamų 
karjerų verslo srityje vardan 
tėvynės kosmoso programos. 

Omaha, NE, telkinio vakaro organizatorė Danutė ', 
soliste Jurgita Tučkute. 

>ulskienp (dešinėje) i 
Algjo PT-RJ6O •:. 

mėnesį tesiekia 300 dolerių. 
Rusijos pareigūnai pripažįsta, 
kad lėšų stygius neleidžia 
imtis įspūdingų ir didelių pro
gramų, kaip kažkada jų pačių 
rusų įšaldyta tolimųjų skry
džių programa BURAN arba 
amerikiečių Marso Odisėjas. 
Rusija dabar šliejasi p r ie 
t a rp tau t in ių projektų, kuriuo
se nereikia sumokėti visų kaš
tų. Pavyzdys — Tarptaut inė 
erdvių stotis. Bet moraliniu 
požiūriu, tokie projektai ne
sukel ia patr iot inės a is t ros , 
kaip kadaise grynai rusiška 
stotis MIR. 

Tarybiniais laikais privi
lioti j a u n i m ą buvo lengva. 
Tarybinė kosmoso programa 
pasaul iui dovanojo didvyrį po 
didvyrio ir su nemenka propa
gandos doze daugelį va ikų 
skat ino svajoti apie galimybę 
t ap t i nauju Gagarinu a r b a 
legendiniu raketų inžinieriu
mi Sergejumi Koroliovu. J ų 
v a r d a i s Tarybų Sąjungoje 
vadintos gatvės ir ištisi mies
tai , j i ems statyti paminklai . 
Kosmoso programa daugeliui 
buvo tarybinės santvarkos trium
fo simbolis. Jos darbuotojai 
dosniai apdovanoti privilegi
jomis , kaip an ta i gal imybė 
pirkti eiliniams piliečiams ne
prieinamose parduotuvėse ir 
atostogauti užsienyje. Net ci
garetės buvo pavadintos pir
mojo į erdves pakilusio šuns 
Laikos vardu, o jam įkandin 
sekę Streiką ir Belka supykdė 
Amer ikos prezidentą J o h n 
Kennedy , kuris tada savo 
mokslininkų pasiteiravo, ko
dėl pirmieji šunys kosmonau
tai yra Streiką ir Belka, o ne 
Rover ir Fido? Rusams tai pa
tiko, ir po kelionės Streikai 
a ts ivedus jauniklių, vieną pa
dovanojo JAV prezidentui. 

Dabar rusų kosmoso pro
gramos darbuotojai liko be
veik a tk i rs t i nuo pasaulio sve
t imoje valstybėje, Kazachi
joje. Į vidury stepių esantį 
Baikonūrą veda duobėtas ke
lias, gyventi tenka apiplei-
šėjusi 'ose senuose daugia
bučiuose, dažnai ištisas sa
vaites be karšto vandens. 

Ba ikonūro t a rp tau t ine i 
kosmoso tyrimų mokyklai va
dovaujantis Dmitrijus Šatalo-
vas pripažįsta, kad, studentų 
pak laus tas apie karjeros per
spektyvas, kol kas turi pasi
telkti gražbylystę. O tie patys 
s t u d e n t a i dažniausia i y ra 
Baikonūre dirbančių tėvų vaikai. 

Parengė Andrius Kunčiną 
Laisvosios Europos 

radijas 

TRUMPAI... 
IŠ RŪMŲ Į KALĖJIMĄ 

Buvusioji Cicero, IL, mies
to mere (ji save vadino Cicero 
prez idente) Betty Lauren 
Maltese, kar tu su kitais Ci
cero miesto savivaldybės pa
reigūnais nuteista už milijonų 
dolerių išeikvojimą, praėjusią 
sava i t ę federaliniame kalė
j ime, Dublin, CA, pradėjo at
likti 8 metų bausmę. Teisėjas 
pagreitino bausmės atlikimo 
pradžią, nes nuteistoji nesi
liovė eikvojusi pinigus, lošda-
ma Las Vegas ir kitaip juos 
švais tydama. Ji buvo įsigijusi 
prabangius rūmus Las Vegas, 
o ta ip pa t turėjo namus Cicero 
mieste. Betty Loren Maltese 
j au gerokai prieš bylos iš
kėlimą buvo pagarsėjusi kaip 
ypač kontroversinė asmenybė, 
an t kur ios dažnai krisdavo 
nus ika ls tamumo šešėliai, bet 
niekas negalėjo konkrečiai tų 
nus ikals tamumų įrodyti. Vis
gi nemažai Cicero gyventojų 
savo prezidentės gailisi ir net 
buvo meldžiamasi bažnyčiose, 
kad ji išvengtų teismo baus
mės. Žmonės tvirtina, kad ji 
s u t r a m d ė gaujų siautėjimą ir 
įvedė tvarką mieste. ChTr 

Maldelė už žuvusius „Columbia" erdvių kelto astronautus... 

PASLAUGOS 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika grindvs, dažymas.-
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 
contractor CONSTHUCT 

312-388-8088; 
773-254-0759; 312-493-8088 

ZiL 
RUCTION 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
aarantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOHLia NAMU SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Asentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

GLOBAL HOME 
LOANS & 

FINANCE, Inc. 
Padedame gauti 

paskolas namams 
pirkti, žemu pradiniu 

įmokėjimu 

Legalus statusas JAV nebūtinas. 
Lietuviškai: (718H23-6092 
arba capitalkaz@msn.com 
Kazimieras Plečkaitis, Associate. 

SIŪLO DARBA 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

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

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo" 
Oak Lawn ir Willowbrook su 

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Reikalingas ..secunty deposit". 

Tei. 708-289-8577. 708-423-4761. 

Mokesčių skaič iuotojų 
paslaugos 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIU 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicaso. IL 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

S1.500 iki $1,800. 
Tel. 901-218-7481. 

Caregivers needed in VV'isconsin. 
English, sočiai security, refe-

rences. Some experience necessary. 
Driver's iicence helpful. 

CalI Home Care @262-657-8467. 

Vaikui reikalinga 45 m. ar 
vyresnė auklė. 

Gyventi 6 d. savaitėje, virti, 
valyti. Susikalbėsite angliškai. 

rusiškai. 
Tel. 630-443-8764, Marina. 

Par t - t ime babysitter wanted. 
Oak Lawn, mušt speak 

English and drive. 
Call mornings 708-425-9404. 

m ^P 
Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 

L'rthuanian American TV, Inc. 

14911 127th Street, Lemorrt, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax.: 708-839-9070 

E-mail :altv @ attbi .com 

ALTV programos rodomos per Čikagos VVFBT 23 kanalą 
ketvirtadienais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 v.v. Čia galite 
matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų veršių, skelbiamas lietuviškų renginių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos: 

•Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameri
kietiška ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglu kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skel
bimų ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-
785-8080. 

mailto:capitalkaz@msn.com


K a r i u o m e n ė ir p o l i c i j a n e s u r a n d a 
š o v i n i u v a g y s t ė s k a l t i n i n k ų 

Atkelta iš 1 psl. 
Mūsų paieškų ratas yra 

daugmaž aiškus". V. Grigara
vičius sakė, jog pavogtais šo
viniais gali naudotis Lietuvos 
nusikaltėliai arba šovinius 
parduoti į užsienį. 

J. Kronkaičio teigimu, ka
riuomenės sandėlio būklė nė
ra patenkinama, teritorijos 
apšvietimas nėra geras, yra 
medžių, kurie turėtų būti nu
kirsti, prasta pastatų būklė. 

Šiuo metu teritoriją saugo 
daugiau sargybos. 

Išrinktojo prezidento Ro
lando Pakso atstovas spaudai trys ekspertizės 

S i a u r ė s i n v e s t i c i j ų b a n k a s s k y r ė 
3 mln . e u r ų m o t e r ų v e r s l u i L i e t u v o j e 

TARP MŪSŲ KALBANT 
Aidas Petrošius sakė, kad R. 
Paksas domisi, kaip vyksta 
tyrimas ir kokių priemonių 
imamasi, kad nusikaltimas 
būtų kuo greičiau išaiškintas. 

Karo policijoje dėl šovinių 
vagystės iškelta baudžiamoji 
byla. Nustatyta, kad į laivyno 
ginklų teritoriją nusikaltėliai 
pateko iškirpę skyles metali
nėje tvoroje, o į sandėlį įsibro
vė numušė spynas. 

Kaip pranešė Ka
riuomenės vadovybes atstovė 
spaudai, šiuo metu jau ap
klausta 19 asmenų, paskirtos 

VELNIAI NEMOKA LIETUVIŠKAI KALBĖTI 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 6 d., ketvirtadienis 

KEISTI REIŠKINIAI LIETUVOJE 

Atkelta iš 1 psl. akcininkės 
ar pagrindinės darbuotojos 
yra moterys. 

Lietuvoje versle kol kas 
sėkmingiau įsitvirtina vyrai, 
todėl šia programa siekiama 
paskatinti tas moteris versli
ninkes, kurios yra pradėjusios 
savo verslą arba nori jį pra
dėti, bet neturi tam lėšų ar 
stokoja žinių bei patyrimo. 

Šiaurės investicijų bankas 
Moterų verslininkių kreditavi
mo programą Lietuvoje pra
dėjo įgyvendinti dar 2000 me
tais — tuomet kreditinė linija 
buvo skirta Lietuvos vystymo 
bankui (dabar — „Sampo" 
bankas;. Bankas finansavo 12 
įvairių projektų, įskaitant sto
matologijos kabinetų įrengimą 
bei tekstilės gaminių gamybą. 

Šiemet „Sampo" teiks 
paskolas moterų vadovau

jamoms ar moterims darbo 
vietas kuriančioms smulkioms 
ar vidutinėms įmonėms, ku
riose dirba ne daugiau nei 100 
darbuotojų. 

Tačiau bankas nekredi
tuos įmonių, jei tarp jų savi
ninkų yra asmenų, didelėse 
įmonėse turinčių daugiau nei 
33 proc. akcijų. 

Vienam projektui iš prog
ramos lėšų bankas galės skirti 
50.000 eurų 1172,600 litų). Jei 
projektui įgyvendinti reikės 
daugiau pinigų, bankas skirs 
nuosavų lėšų. 

Iš verslininkių ,.Sampo" 
reikalaus paprastesnių nei 
įprasta verslo planų bei fi
nansinių prognozių ir taikys 
šiek tiek mažesnes palūkanas. 
Be to. moterys galės pasinau
doti ir „Sampo lizingo" paslau
gomis. 

L i e t u v o s p i l i e č i ų g r e t a s p a p i l d ė 
13 u ž s i e n i e č i ų 

Atkelta iš 1 psl. 
Lietuvos pilietybė suteikta 

žymiam Rusijos krepšinio tre
neriui Aleksandr Gomelskij. 
kurio vadovaujamoje Sovietų 
Sąjungos krepšinio komandoje 
žaidė ir garsiausi Lietuvos 
krepšininkai — Arvydas Sa
bonis, Šarūnas Marčiulionis. 
Valdemaras Chomičius. Ri
mas Kurtinaitis. Šios rinkti
nės sudėtyje lietuvių krepši
ninkai 1988 m. laimėjo Seulo 
olimpinių žaidynių auksą. 

Lietuvos piliečiu taip pat 
tapo ledo ritulio žaidėjas bei 
treneris Dmitrij Medvedev. 
kuris 2001 m. buvo paskirtas 
Lietuvos „Energijos" koman
dos vyriausiuoju treneriu, o 
komandai puikiai pasirodžius 
Rytų Europos ritulio lygoje, 
paskirtas Lietuvos ledo ritulio 
valstybinės komandos vyriau
siuoju treneriu. 

Lietuvos piliečiu tapo ir 
Kanados pilietis Johannes 
Bax. kuris sukūrė psichinės 
sveikatos reformos tinklą 29 
buvusiose komunistinėse vals
tybėse. J. Bax dėka daugiau 
200 Lietuvos psichikos sveika

tos specialistų turėjo galimybę 
mokytis iš žymiausių šios sri
ties žinovų. Vilniuje jis įkūrė 
tarptaut inės organizacijos 
„Ženevos iniciatyva psichiat
rijoje" biurą, iš kurio sklei
džiama pagalba Rytų Europos 
ir buvusios Sovietų Sąjungos 
regionui. bei šiuolaikinį 
Psichosociaiinės reabilitacijos 
centrą. 

Lietuvos piliečiu tapo ir 
baltistas Aleksėj Andronov iš 
Rusijos, kuris 1998 m. Sankt 
Peterburge surengė pirmąją 
baltų kalbotyrai skirtą moks
linę konferenciją, nuo to laiko 
baltistinės konferencijos vyks
ta kasmet. 

Lietuvos piliečiu taip pat 
tapo Lietuvos garbes konsulas 
Izraelyje Amos Eiran. senosios 
didikų Vytauto-Aleksandrovi-
čių giminės palikuonis Sergej 
Poliščiuk Vitold Aleksandro
vui, taip pat amerikietis John 
Arthur Rowell. kuris teikia 
paramą neįgaliems vaikams ir 
suaugusiems, skurstančioms 
šeimoms, jaunimo ir studentų 
renginių organizavimui. 

(BNSi 

JAV v a l s t y b ė s s e k r e t o r i u s p a t e i k ė I r a k ą 
k o m p r o m i t u o j a n č i u s į r o d y m u s 

Atkelta iš 1 psl. urano 
sodrinimui, teigė Valstybės 
sekretorius. Jis taip pat tvirti
no, kad Irakas turi nuo 100 iki 
500 tonų cheminių reagentų. 
Pasak C. Powell, nuo 1998 m. 
Irakas atlieka eksperimentus 
su kaliniais, siekdamas ištirti 
jo gaminamų cheminių ginklų 
poveikį. 

JAV duomenimis. Irakas 
taip pat turi keliasdešimt tūk
stančių bombų, kurias galima 
pavorsti cheminiais ginklais. 
Pasak C. Povvell, praėjusią sa
vaitę tikrintojų rastos 20 bom
bų — tik „ledkalnio viršūnė". 

C. Powell parodė iš palydo
vo darytas nuotraukas, ku
rios, jo manymu, patvirtina, 
jog iš vienos iš cheminių ga
myklų buvo išvežti įrengimai, 
taip pat nuotraukas, kuriose 
matyti, kaip kažkokie objektai 
buvo sulyginti su žeme pra
ėjus dviem dienoms po to. kai 
šie įrengimai buvo išgabenti. 

C. Powell tvirtinimu, taip 
buvo bandoma nuslėpti netei

sėtą cheminių ginklų gamybą. 
Vašingtonas turi duome

nų, kad Irakas gamina nervus 
paralyžiuojančias dujas, pri
dūrė jis. 

Irake slapstosi vienas 
artimiausių bin Laden 

bendražygių 
Pasak C. Povėli, jau 8 mė

nesius Bagdade nevaržomi 
veikia su ..ai Qaeda" susiju
sios grupuotės nariai. Šiai 
grupuotei vadovauja vienas 
artimiausių Osama bin Laden 
bendražygių — jordanietis 
Abu Musab Zarqawi. 

Vašingtono žiniomis, jis 
susijęs su Bagdado nekontro
liuojamoje Šiaurės Irako daly
je veikiančia radikalia musul
monų grupuote ..Ansar al-Is-
lam". 

Pasak C. Povėli. Bagda
das palaiko nuolatinį ryšį su 
Osama bin Laden ir ..ai 
Qaeda". 

Dešimtojo dešimtmečio 
pradžioje, sakė Valstybės 

Anais, seniai prabėgusiais 
laikais sausio 15-tąją švęs-
davome Klaipėdos krašto prie 
Lietuvos prijungimo, patrio-
tiškiau pasakius, to krašto 
išvadavimo šventę. Atgimu
sioje Lietuvoje ši šventė buvo 
„išvietinta". Mūsų išeivijoje 
sausio 15-toji (daugiau ar 
mažiau) tebėra „apvaikščioja
ma". 

Praėjusiais metais Lietu
voje buvo sumaniai paminėta 
Klaipėdos miesto 750 metų 
sukaktis. Apie tai teko skaityti 
ir girdėti mūsų žiniasklaidoje. 

Šių eilučių autoriui dar 
neišblėso iš atminties Klaipė
dos miestas, uostas, nei gyven
to miesto apylinkės. Pamenu, 
1937 metų vėlyvą pavasarį, 
mokyklos mokytojo vedini, 
lankėmės tolimesniame užmies
tyje — Tauralaukyje. Menu, 
praėję kareivines (dabar uni
versiteto pastatus >, žygiavome 
tolyn. Sukorę porą kilometrų, 
pasiekėm Tauralaukio kaimo 
laukus. Eidami vingiuotu 
takeliu, sustojome ties paupy
je žemėje įstrigusiu didžiuliu 
akmeniu. Tokio didelio ak
mens mes niekuomet nebu
vome matę. Mūsų mokytojas, 
vaizdžiai kalbėdamas, pasakė, 
jog vieną kartą, velnias ir 
kaimo kalvis ant to akmens 
lošė kortomis. Pradėjus 
paskutinį (pagal abipusį susi
tarimą lemiamą žaidimą) 
užgiedojo gaidys. Ir tai reiškė, 
kad atėjo laikas nelabajam 

nešdintis į savo buveinę. 
Šis baisiai supyko ir 

trenkė ranka į akmenį, dingo 
tarytum nebuvęs. Tikrai, ak
mens paviršiuje buvo matyti 
rankos plaštakos žymė. Mes 
įdėmiai klausėmės mokytojo 
pasakojimo, nors, tiesa pasa
kius, keli mūsų gudročiai 
bandė pasijuokti. 

Atėjus vasaros atosto
goms, kaip buvo įprasta, 
spardėme futbolą, meškerio
jome Dangės upėje ir Kuršių 
mariose. Retsykiais prisimin
davome Taurala'ukyje matytą 
akmenį. Vieną kartą vienas 
mūsiškių užsiminė, jog ver
tėtų nukakti į Tauralaukį ir 
pakviesti velnią sulošti kor
tomis. Deja, mes nemokėjome 
kortuoti. Todėl nutarėme 
išmokti „66" žaidimą. Vieną 
dieną pamaryje sutiktas mūsų 
bičiulis, buvęs jūrininkas Ka
rolis smagiai pasijuokė iš 
mūsų nutarimo. Jis žinoviškai 
pasakė, jog šiais laikais vel
niai r. ;bevaikšto žemėje, o 
jeigu ir vaikšto, tai neužsi
iminėja „66" žaidimu. 

Tačiau jis mūsų neįtikino. 
Mes pasiryžome žūtbūt susi
tikti su velniu ir jam pasiūlyti 
varžybas. Vieną rudenėjančios 
vasaros popietę, tėvams ir 
kitiems draugams nieko ne
sakę, iškeliavome į Taura
laukį. Beeinant ėmė niauks
tytis. Vienas iš mūsų, pra
našaudamas lietų, gundė 
atsisakyti kelionės. Mes jį 

apšaukėm bailiu. Mes kiti trys 
ryžtingai laikėmės ir negalvo
jome atsisakyti savo užmojo. 

Beeinant pradėjo lynoti. 
Tačiau mes, nebodami lietaus, 
artėjome prie tikslo. Pasiekę 
netoli Dangės upės gulėjusį 
akmenį, jo paviršiuje paguldę 
kortų kaladę laukėme pasiro
dančio velnio. Belaukiant 
blykstelėjo žaibas ir trink
telėjo griaustinis. Tąsyk vie
nas mūsiškių, garsiai surikęs, 
pradėjo bėgti. Mes bėgome iš 
paskos. Mus vijosi šuo. Pa
galiau jis atsiliko, o mes, ne
tekę kvapo, pasiekėm vieškelį. 

Po kelių dienų, sutikę 
Karolį, papasakojome apie 
patirtus nutikimus. Ir vėl Ka
rolis iš mūsų pasišaipė. Tuo
kart jis kikendamas pasakė, 
jog mums reikėjo tarpusavyje 
vokiškai kalbėti. Girdi, velniai 
lietuviškai nesupranta ir 
temoka vokiškai kalbėti. 

Ak, sakau, bėga, bėga 
laikas. Jau spėjo prabėgti dau
giau 50 metų. Daug kas pa
sikeitė. Dabar Klaipėda ir 
Tauralaukis jau kitaip kir
čiuojami, o Dangės upė vadi
nama Danės vardu. Nebėra ir 
Tauralaukyje gulėjusio velnio 
akmens. Gal, sakau, koks 
nelabasis jį nusinešė? O gal 
kas nors jį suskaldė ir panau
dojo statybos darbams? Beje, 
miestas plečiasi ir Taura
laukis jau tapo Klaipėdos 
priemiesčiu. 

Petras Petrutis 
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There are a rtumber of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra. our new class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to vvork or relax. VVhile every seat in all three classes has been nevvly 
designed and features an individual video sereen. Of course, the sense of we!l being you'll 
feel when flying on fhis sophisticafed new aireraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenities. !t's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

it 's Scandinavian SAS 

Lietuvoj dedasi neregėti ir 
keisti dalykai. Pavyzdžiui, 
patyrę saugumiečiai ėmė elg
tis kaip mažvaikiai. Verbuo
damas žurnalistą, Valerijus 
Saveljevas kalba apie svarbią 
misiją, kurią pavedęs pats 
prezidentas Valdas Adamkus, 
tai yra, nutildyti kai kuriuos 
leidinius. O kai paaiškėja, kad 
žurnalistas saugumietį apvy
niojo apie pirštą ir pokalbį fil
muoja, apkūnus saugumietis 
surengia dar vieną spektaklį 
— ima dangstytis veidą doku
mentais ir pasileidžia į kojas 
Gedimino prospektu, kol, per
sekiojamas kameros, sustoja 
uždusęs. Šio įvykio gali būti 
du paaiškinimai. Arba saugu
mo departamento darbuotojas 
pasirodė nekvalifikuotas, net 
kvailokas, arba taip mėgina
ma pasiekti, kad atsistatydin
tų Saugumo departamento 
vadovas Mečys Laurinkus. 

Ne mažiau keisti dalykai 
ir dėl išrinktojo prezidento 
Rolando Pakso įvaizdžio. Visi 
sutinka, kad įvaizdis buvo 
vykęs, gal net geriausias 
Europoje 2002 m. Produktas 
sukurtas, tačiau nėra norinčių 
prisiimti autorystės. Per rin
kimus Pakso nusamdytos vie
šųjų ryšių bendrovės vadovas 
Aurelijus Katkevičius sako, 
kad jo firma išvis remiasi ne 
įvaizdžiais, o tik informacija. 
Tuo tarpu viena iš televizijų 
pagarsino, kad į Lietuvą 
atvyko Rusijos firmos „Al 
Maks" vadovas. Pasak televi
zijos, ši bendrovė konsultavo 
Pakso komandą per rinkimus, 
o dabar jos vadovas atvykęs 
rinkti prezidento komandos. 
Iškalbinga smulkmena — bū
tent su „Al Maks" bendradar
biauja Kauno bendrovė „Avia 
Baltika", skyrusi Rolando 
Pakso rinkimų kampanijai 
daugiau nei milijoną litų. „Al 
Maks" kuria „Avia Baltikos" 
įvaizdį, be to, ko gero, ben
drovė susijusi su Rusijos sau
gumu. 

Tačiau kitą dieną kita 
televizija garsiai praneša dar 
vieną naujieną, kuri turėtų 
nuvertinti „Al Maks" atstovo 
vizito reikšmę. Rolandą Paksą 
konsultavo ne „Al Maks", 
kurios veiklą gaubia paslap
ties skraistė, o garbinga 
Rusijos bendrovė „Nikkolo M". 
Aurelijus Katkevičius žurna
listui kažkaip prasitaria, kad 
praėjusių metų gruodį Vil
niuje buvo susitikęs su „Nik
kolo M" vadovu Igoriu Min
tusovu. Vėliau Katkevičius 
aiškino kavinėje su juo išgėręs 
kavos. Tai, kad „Al Maks" 
nekonsultavo išrinktojo prezi
dento, reportaže pagrindžia
ma dviem, vienas kitą 
paneigiančiais, argumentais. 
Viena vertus, žurnalistui 
nepavyko rasti duomenų apie 
tokios bendrovės egzistavimą 
— gal „Al Maks" išvis nėra. 
Kita vertus, žurnalisto žinios 
gilios, nes informuojama, kad 

„Al Maks" vadovas Anatolijus 
Potninas Lietuvoje paskutinį 
kartą lankėsi 1997-taisiais. 

Toliau reportaže pateikia
mas interviu su „Nikkolo M" 
vadovu Igoriu Mintusovu, dar 
keistesnis, mįslingas, kaip 
pati Rusijos širdis. Į kelis kar
tus pakartotą klausimą, ar 
prisidėjęs prie Rolando Pakso 
rinkimų kampanijos, Min-
tusovas atsako — „be komen
tarų". Reportažo autorius iš 
tokio atsakymo daro išvadą, 
kad „Nikkolo M" vadovas 
neneigia prie kampanijos 
prisidėjęs. Per pokalbi Min-
tusovas visų pirma pabrėžia, 
kad su Rolandu Paksu dirbo 
Lietuvos konsultantai, gabūs 
ir talentingi vaikinai, su ku
riais jis bendrauja ir draugau
ja. Toliau „Nikkolo M" vado
vas, nė neklausiamas, neišma
nėliams lietuviams pradeda 
smulkiai aiškinti, kaip galima 
finansuoti rinkimų kampani
ją, apeinant įstatymus. Ro
lando Pakso rinkimų kam
panija geriausia Europoje 
2002 metais ir kainavo gal 
kokius penkis milijonus dole
rių, tačiau kampanijos pa
jamų ir išlaidų sugaudyti be
veik neįmanoma, kalbėjo Min-
tusovas. 

Šis interviu turėjo didelį 
atgarsį, diskusijose aptarinė
jamas „Nikkolo M" vaidmuo, 
„Al Maks" liko pamirštas. 

Kaip ten bebūtų, panašu, 
kad Rolando Pakso įvaizdis 
pradėtas formuoti anksčiau, 
nei buvo nusamdyta Aure
lijaus Katkevičiaus vadovau
jama bendrovė. Pradėkime 
nuo partijos įkūrimo. Kad ir 
kiek pasaulyje būtų partijų, 
pasivadinusių liberalais de
mokratais, Lietuvoje šis pava
dinimas visų pirma siejamas 
su Žirinovskio partija. Partijos 
simbolika. Nors Pakso rin
kimų štabo vienas iš vadovų 
Gintaras Šurkus sako, kad ir 
„Švyturio" alaus herbe — ere
lis, tačiau liberalų demokratų 
erelis — kaip iš akies lietas 
nacistinis simbolis. Perdėto 
ryžto ir tvirtos rankos linija 
pratęsiama visų pirma rin
kimų klipuose, apie kurių 
gamybos aplinkybes rinkimų 
štabo nariai sako nieko neži
nantys. 

Tačiau klausimas, kas 
konsultavo Rolandą Paksą. 
greičiau įdomus, nei svarbus. 
Kur kas svarbiau — rinkimų 
kampanijos lėšų dydis ir 
kilmė. Dienraštis „Verslo ži
nios" rašo, kad antrajame ture 
besivaržiusių kandidatų į 
prezidentus rinkimų štabai 
teigia agitacijai išleidę panašų 
lėšų kiekį, tačiau, ekspertų 
vertinimu. Rolandas Paksas 
reklamos pirko pustrečio 
karto daugiau. Tai dar viena 
tarp kitų anksčiau minėtų 
keistenybių. 

Saulius Spurga 
Laisvosios Europos radijui 

ir„Draugui" iš Vilniaus 

pradžioje, sakė Valstybės 
sekretorius. O. bin Laden ir 
Saddam Hussein slapta susi
tarė, kad „ai Qaeda" veikla 
nebus nukreipta prieš Iraką. 

C. Povvell nurodė, kad Va
šingtonas turi duomenų apie 
Irako specialiųjų tarnybų va
dovybes ir ..ai Qaeda" ryšius. 
Aštuoni tokie kontaktai, tvir
tino jis. buvo ..labai aukšto ly
gio".Valstybes sekretorius taip 
pat nurodė, kad nuo praėjusio 
amžiaus paskutiniojo dešimt
mečio pradžios iki 2001 metų 
Irako ambasada Pakistane 
buvo ..ai Qaeda" ir Bagdado 
.jungiamoji grandis". 

Jungtinės Tautos gali 
prarasti autoritetą 

C Povvell baigdamas pa

reiškė: „Ši organizacija (JT -
red.) rizikuoja prarasti auto
ritetą, jeigu leis Irakui ir to
liau nepaisyti jos valios ir ne
delsdama į tai efektyviai neat
sakys". 

" Jungtinės Valstijos žino ir 
gali paliudyti, kad Irakas turi 
mobilių bakteriologinių ginklų 
laboratorijų, sakė C. Povvell. 
mėgindamas įtikinti abejojan
tį pasaulį, jog Irakas iš tiesų 
slepia masinio naikinimo gin
klus, ir kad it nuginkluoti gali 
tekti jėga. 

Pabrėžęs, kad Irakas 
..kelia grėsmę tarptautiniam 
saugumui", C. Povvell tvirtino, 
jog ..JT Saugumo Tarybos 
1441-oji rezoliucija suteikė 
Irakui paskutinę galimybę 
nusiginkluoti, ir jis juo nepa
sinaudojo*. 

LAISVOSIOS EUROPOS RADIJO DARBAS... 
Atkelta iš 3 psl. 
2. jos kaimynystėje, 3. Vi

durio ir vakarų Europoje, 4. 
Amerikoje ir 5. likusiame pa
saulyje. Ar joms tai pasiseka? 
LER vadovybe (amerikiečiai) 
kasmet surengia kiekvienos 
redakcijos darbo įvertinimus, 
kurie paremti pačių klausyto
jų šalyje, į kurią transliuoja
ma, apklausu duomenimis ir 
kitais sociologiniais tyrimais 
apie klausytojų kiekį, amžių, 
išsilavinimą ir 1.1. Iš jų aiškė
ja, kad nuolatinių klausytojų 
lietuviškosios laidos turi pro
porcingai daugiau, nei beveik 
visų kitų tautu laidos. Klau
sytojai palankiai atsiliepia 
apie laidų tarptautinę per
spektyva pvz.. patinka nuo 
pirmadienio iki penktadienio 

girdimos Vakarų spaudos apž
valgos), jie pagiria išsamias 
vietos ir tarptautinių įvykių 
analizes, objektyvias, tikslias 
žinias, bei tai, kad įvairiais 
klausimais pateikiama kelios 
aiškiai įvardintos nuomonės. 
Tarp kritiškų pastabų — žinių 
laidos kartais ištęstos, laidų 
vedimas galėtų būti šiltesnis, 
dinamiškesnis. O štai du 2002 
kovo pabaigoje gauti elektro
niniai klausytojų laiškai: 

„Taigi klausau aš kasdien 
Laisvosios Europos laidų ir 
galiu pasakyt, kad tai turbūt 
vienintelis tikrai aukšto lygio 
informacijos šaltinis lietuvių 
kalba. Per 1 vai. išgirstu viską 
kas aktualu. Nors jaunimėlis 
jūsų ir neklauso, bet ką jau 
padarysi. O šiaip viskas labai 

OK! Taip ir toliau!" — Jonas 
(18 m.) Vilnius. 

„Sveiki! Esu lietuvis, gy
venu Utenoje, nors esu dar tik 
dvyliktokas, tačiau labai mėgstu 
paklausyti jūsų laidos. Gal 
šiek tiek yra blogai, jog jūs sa
vo laidą transliuojate vėlai va
kare, tačiau tai. mano many
mu, neatbaido klausytojų. Esu 
labai patenkintas, jog jūs taip 
plačiai apžvelgiate ne tik Lie
tuvos, bet ir Europos bei pa
saulio įvykius. Visuomet įdo
mu išgirsti atsiliepimus apie 
Lietuvą plačiajame kontekste, 
tai yra viso pasaulio mastu. 
Tiesiog esu labai dėkingas, 
kad transliuojate tokias lai
das, parodote Lietuvą tokią, 
kokia ji yra..." — Marius 
Genys. Pabaiga 

http://www.scandinavian.net


DRAUGAS, 2003 m. vasario 6 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Ne PLC, o Jaunimo cen
tro narių met in i s susirinki
mas bus š.m. vasario 23 d., 
sekmadienį. Jaunimo centre. 
Pradžia 11 vai. ..Čikagos ren
ginių kalendoriuje" šį trečia
dienį paskelbtas netikslumas. 
Patiksliname ir atsiprašome. 

Dai l ininkas Vincas Lu
kas ruošia specialią scenos 
dekoraciją Lietuvos valstybės 
— karaliaus Mindaugo 750 m. 
jubiliejui paminėti. Paminė
jimas bu? sekmadienį, kovo 2 
d.. 3 vai. p.p.. Jaunimo centre. 
Programoje: istorikės Rūtos 
Kuncienes paskaita, o meninę 
dalį atliks aktorius Egidijus 
Stancikas ir muzikas Raigar
das Tautkus. Bilietai gaunami 
,,Seklyčioje". Visi maloniai 
kviečiami. Programa — įdomi 
ir naujoviška. 

Vasario 13 d., ketvirta
dienį, 12 vai., prie Cicero 
miesto rotušės (26-oji ir 50 
Ave) bus pakelta Lietuvos tri
spalvė. Tai reikšmingas ir 
džiugus įvykis. Cicero bei 
apylinkių lietuviai kviečiami 
dalvvauti šiose iškilmėse. 

Vasario 16 d., sekmadienį, 
tuoj po 9 vai. ryto Mišių Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, 
tos parapijos salėje vyks Vasa
rio 16-osios minėjimas. Lietu
vos ambasadorius JAV-se Vy
gandas Ušackas bus pagrin
dinis kalbėtojas, dalyvaus 
JAV LB tarybos pirm. Regina 
Narušienė, Vidurio, vakarų 
apygardos pirm. Birutė Vin-
dašienė, Cicero miesto pa
reigūnai. 9 vai. ryte Padėkos 
Mišias aukos kun. Kęstutis 
Trimakas, giedos muz. Jū
ratės Grabliauskienės vado
vaujamas parapijos choras. 
Nepriklausomybės šventės 
paminėjimą ruošia Cicero 
apylinkės LB valdyba ir Cice
ro ALTo skyrius. 

Algimanto Kezio fotogra
fijų parodos ..Lietuva — ar
chitektūriniai fragmentai" ati
darymas vyks vasario 8 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak., Lie
tuvių dailės muziejuje. 14911 
127th Str., Lemont. IL. Visi 
maloniai kviečiami. 

Jonas Kasciukas, Chica-
go. IL. parėmė ..Draugą" 50 
dol. auka. Dėkojame. 

Lietuvos narnininViĮ Leonardo ir Tado Gutauskų kūrybos paroda atidaro
ma vasario 15 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje. 5600 S. Claremont, Chicago. Paroda ruošiama 750 m. Lietuvos 
valstybingumo ir 85 m. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės šventes 
proga. 

Gerbiamieji ,,Draugo" skaitytojai, prašome prisidėti prie 
..Draugo" nesibaigiančių diskusijų su JAV pašto įstaigomis. 
Spausdiname vasario mėn. datas ir prašome pažymėti, kada 
gavote tą ..Draugą". Mėnesiui pasibaigus, prisekite savo 
adreso lipinuką ir atkarpą grąžinkite ,,Draugo" administracijai. 
Turėdami šiuos duomenis, galėsime pateikti tikrus faktus 
pašto įstaigoms ir galbūt pagaliau sutvarkyti dienraščio pri
statymą. 

Dėkojame už pagalbą — „Draugo" administracija 

DRAUGO data 
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2003 vasario 4 antradienis 
2003 vasario 5 trečiadienis 
2003 vasario 6 ketvirtadienis 
2003 vasario 7 penktadienis 
2003 vasario 8 šeštadienis 
2003 vasario 11 antradienis 
2003 vasario 12 trečiadienis 
2003 vasario 13 ketvirtadienis 
2003 vasario 14 penktadienis 
2003 vasario 15 šeštadienis 
2003 vasario 18 antradienis 
2003 vasario 19 trečiadienis 
2003 vasario 20 ketvirtadienis 
2003 vasario 21 penktadienis 
2003 vasario 22 šeštadienis 
2003 vasario 25 antradienis 
2003 vasario 26 trečiadienis 
2003 vasario 27 ketvirtadienis 
2003 vasario 28 penktadienis 

gauta 

DRAUGAS 4545 W. 63rd St.. Chicago. IL 60629 

PAMINĖTA MIRTIES SUKAKTIS 

Kur tik reikia talkos lietuviškiems reikalams ar Lietuvai, ten rasime ir JAV Kongreso narį John Shimkusl 
( u r a mums -JAV7 sostinėje turėti tokį ..savą žmogų". Jis atvyksta ir į Čikagą dalyvauti Vasario 16-osios šventėje 
sekmadieni, vasario 16 d.. 2 vai. p.p. ALTo Čikagos skyriaus ruošiamoje Maria gimnazijos auditorijoje. Jeigu 
Kongreso narys Shimkus gali tą dieną iš \Vashington, DC. atvykti net į Čikagą, mes tikrai galime nuvykti į 
Maria gimnazijos sale l)7-oji ir Califomia) ir dalyvauti Nepriklausomybes šventėje. Nuotraukoje: 2002 m. lapk
ričio 22 d. Vilniuje po Lietuvos pakvietimo į NATO. Iš kairės: dr. Mykolas Pakštys — LARF vicepirm.; Audronė 
Pakštienė — LARF NATO koordinatorė; Kongreso narys John Shimkus; dr. Michael Haltzel — JAV Senato 
Užsienio reikalų pakomiteto Europos reikalams štabo narys: Regina Narušienė — JAV LB Tarybos pirmininkė; 
Edward Cowling — paruošiamosios komandos dėl JAV prez. Bush atvykimo į Lietuvą atsakingas asmuo. 

VAIZDAJUOSTĖ APIE KAUNO ARKIVYSKUPĄ 

Pal. arkivysk. Jurgis Matu
laitis, apsilankęs 1926 m. JAV 
ir ta proga pašventinės Cicero 
Šv. Antano lietuvių bažnyčią, 
mirė Lietuvoje 1927 m. sausio 
27 d. Dvasinio ryšio palaiky
mui su pal. arkivyskupu, 
BALFo Cicero skyrius, laiky
damas jį savo globėju, pasta
ruoju laiku kasmet pasirū
pina, kad palaimintojo mirties 
sukaktis būtų paminėta baž
nyčioje pamaldų metu. Taip 
toji sukaktis buvo paminėta 
sausio 26 d., sekmadienį, Šv. 
Antano bažnyčioje. Pamaldų 
dalyviai pasimeldė bendra 
malda (paruošta Aldonos 
Zailskaitės) į palaimintąjį bei 
kun. dr. Kęstutis Trimakas 
pamoksle svariai išryškino 
pal. arkivyskupo šventumo 

Arkivyskupas . Sigitas 
Tamkevičius SJ, savo apsi
lankymo metu Čikagoje atve
žė vaizdajuostę apie Kauno 
arkivyskupijos veiklą 75 metų 
laikotarpyje. Programų vedėja 
Elena Sirutienė, norėdama su
pažindinti „Seklyčios" vyres
niuosius, š. m. sausio 22 die
ną šią vaizdajuostę parodė 
popiečių lankytojams. Į popie
tę atsilankė Jėzuitų gimnazi
jos Vilniuje direktorius kun. 
Antanas Gražulis, SJ. Jis pa
darė pranešimą apie šios mo
kyklos veiklą ir rūpesčius ją 
išlaikant. Norinčių lankyti šią 
gimnaziją yra daug, todėl nau
ji mokiniai priimami išlaikius 
įstojamuosius egzaminus iš 
lietuvių kalbos, matematikos, 
Lietuvos istorijos ir tikybos. 
Stengiamasi priimti kuo dau
giau, bet vietų stoka neleidžia 
to padaryti. Priimami visokio 
pajėgumo mokėjimui už moks
lą jaunuoliai. Gimnazijos tiks
las yra išauginti jaunuolius 
gerais ir susipratusiais kata
likais, mylinčiais tėvynę Lie
tuvą, su artimo meile žmo
nėms. Artimo meilė įsąmoni
nama per visus mokslo metus. 
Visi mokiniai turi atidirbti 
100 valandų visuomeninio ir 
artimo meilės supratimo vi
suomeniniame gyvenime. 
Šiuos darbus atlieka ligoni
nėse, vaikų našlaitynuose, se
nelių prieglaudose ir visuome
ninėse įstaigose. 

J gimnaziją priimami mo
kiniai, kurie nėra visiškai pa
jėgūs užsimokėti gimnazijai 
reikalingų mokesčių, bet yra 
gabūs ir parodo visuomeninį 
veiklumą. Jų mokestis suma
žinamas arba visiškai atlei
džiamas. Ši mokslo įstaiga 
negalėtų išsilaikyti be užsie
nio jėzuitų, rėmėjų pagalbos. 
Lietuvos Vyriausybė apmoka 

tik mokytojams algas, o vi
sas kitas išlaidas turi padeng
ti patys jėzuitai. Susirinkusie
ji, kurių dėl aršaus šalčio buvo 
mažoka, surinko 81 dolerį 
gimnazijos išlaidų sumažini
mui. Kun. Antanas Gražulis, 
SJ, nuoširdžiai padėkojo auko
tojams, pabrėždamas, kad 
kiekvienas doleris prisideda 
prie paruošimo jaunų asmeny
bių būti gerais ir veikliais Lie
tuvos piliečiais. 

Po šio pranešimo buvo pri
eita prie vaizdajuostės rody
mo. Vaizdajuostėje matėme 
Kauno arkivyskupijos nuveik
tus darbus 75 metų laikotar
pyje. Vyskupijos veikla pra
sidėjo 1926 metais, įsteigus 
Lietuvos Bažnytinę provinciją 
ir po pasirašymo konkordato 
su Šventuoju Sostu. Religinis 
gyvenimas labai pagyvėjo, kas 
trečias asmuo buvo įsijungęs 
į religinę ar visuomeninę veik
lą. 1934 m. buvo suruoštas 
Eucharistinis kongresas, su
traukęs per 100,000 lankyto
jų. Kongreso metu Lietuva 
buvo paaukota Švenčiausiai 
Jėzaus Širdžiai. Suklestėjo 
įvairios jaunimo organizacijos 
ir išsivystė vienuolynai. 

Du dešimtmečius truku
sią Bažnyčios plėtotę nutrau
kė rusų — komunistų okupa
cija. Buvo stabdomas religinis 
gyvenimas, ypač pasunkėjo 
rusams grįžus antrąkart į Lie
tuvą. Buvo uždaromos kunigų 
seminarijos, vienuolynai, me
tami kryžiai iš mokyklų, kuni
gai, vienuoliai ir geri Lietuvos 
gyventojai .remiami į Sibirą, 
vergų darbams. Okupacijos 
metu religinis gyvenimas ne
sustojo. Nors ir buvo perse
kiojami, tikintieji kovojo dėl 
savo teisių. Buvo pradėta leis
ti „Katalikų Bažnyčios Kroni-

Padekite „ko\ isto biurokratais", užpildykite šią lentele ir 
atsiųskite ..Draugo"' administracijai Tai ims geras įrodymas, kad nuola
tinis dienraščio vėlavimas yra kažkaip „ne pašto kalte" ..Draugas" vi
siems skaitytojams išsiunčiamas kasdien, tuo pačiu laiku, todėl ir juos 

r.'; turėtų reguliariai Užpildyti duomenys mums padės konkrečiai 
';, kada ..Draugas" išsiųstas ir kada pristatytas Padarykite šia pa 

h , igui" - užpildykite atkarpėle 

įvaizdį. Palaimintojo garbei 
parašytas giesmes gražiai gie
dojo choras, vadovaujamas 
muz. Jūratės Grabliauskienės. 

Pal. J. Matulaičio užrašuose 
yra pareikšta daug minčių 
apie reikalingumą tobulėti, 
ieškant kelio į išganymą. įsi
dėmėtina jo nuoroda — blogį 
nugalėkime gerumu. Kol kas 
teturim tik vieną savo tautos 
šventąjį, šv. Kazimierą. Būtų 
lietuviams didelė garbė, kad 
sulauktų ir antrojo šventojo, 
jei palaimintas Jurgis Matu
laitis būtų paskelbtas šven
tuoju. Bet kažkaip mūsuose 
pasigendama veiklumo ir mal
dų, pal. arkivysk. J. Matulai
čio šventumo ryškinimui. 

B. Motušienė 

Akordeonistas Vladas Saltonas vis dažiau savo muzika palinksmina vy
resniuosius trečiadienio popiečių lankytojus „Seklyčioje" 

tas Tamkevičius su kitais ku
nigais, vienuoliais ir pasau
liečiais. Ši kronika buvo lei
džiama Lietuvoje, bet jos iš
spausdinti numeriai perduo
dami į užsienį, suvaidinę di
delį vaidmenį kovoje su religi
jos priešininkais komunistais 
ir rusų okupantais. 

Prasidėjo atgimimo me
tai ir Bažnyčia pradėjo lais
viau kvėpuoti. Po nepriklauso
mybės atkūrimo 1991 m. Kau
ne buvo įkurtas Lietuvos Ka
talikų centras. Pradėjo atsis-
teigti vienuolynai, kuriuos 
buvo uždarę okupantai. Pra
dėjo steigtis kunigų semina
rijos ir kiti dvasiniai centrai. 
Kaune buvo įkurtas Šeimų 
centras, kuris rūpinosi šeimų 
išlaikymu katalikiškoje dva
sioje. 

Į prie Kauno esantį Pa
žaislio vienuolyną sugrįžo vie
nuolės kazimierietės. Kauno 
vyskupijos pakraštyje esanti 
Šiluvos bažnyčia, kurioje 15-
to šimtmečio eigoje apsireiškė 
Dievo Motina Marija ir tapo 
popiežiaus pripažinta, sutrau
kia daug tikinčiųjų. Kauno 
kunigų seminarija šioje šven
tovėje įruoš Dvasinį centrą. 
Centre mokysis jaunuoliai, no
rintys įstoti į kunigų semi
narijas. Be to, šios patalpos 
bus naudojamos rekolekci
joms, religiniams suėjimams, 
o vasaros metu, net kaip vieš
bučiai, priglausti atvykusius 
turistus į Šiluvą. 

1993 metais Lietuvos ti
kinčiuosius aplankė popiežius 
Jonas Paulius II. Jis taip pat 
atvyko ir į Kauno katedrą. 
Čia yra arkivyskupo namai 
ir iš čia vyksta religinis ir vi
suomeninis veikimas. 

Per 75 metus vyskupija 
daug nuveikė, žiūrint iš reli
ginio ir visuomeninio taško. 
2000 metais buvo suruoštas II 
Eucharistinis kongresas, su
traukęs daug lankytojų. Pažy
mėtina, kad Kauno vyskupija 
yra užvedusi bylą prie Švento 
Sosto A. Dirsytės ir E. Staee-
vičiūtės paskelbimui palai
mintomis. 

Kauno arkivyskupas kun. 
Sigitas Tamkevičius, SJ, Kau
no vyskupijos 75 metų jubilie
jaus proga ragino tikinčiuo
sius atsinaujinti savo evan-
geliškais įsipareigojimais, būti 
pasaulio šviesa ir žemės drus
ka. 

Vaizdajuostėje buvo maty
ti nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimas, okupacija ir šių 
dienų religinė veikla. 

J popietę atsilankė Socia
linių reikalų tarybos pirmi
ninkė Birutė Jasaitienė. Prog
ramų vedėja Elena Sirutienė 
dėkojo lankytojams, kad jie 
nepabūgo šalčio ir atėjo į 
„Seklyčią" pabendrauti ir pa
sisvečiuoti. 

Antanas Paužuol is 

VYTAUTAS ŠLIUPAS PAPILDĖ 
LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDLJŲ 

CENTRO RINKINIUS 
Vytautas Šliūpas seniai 

bendrauja su LTSC: keičiasi 
knygomis ir periodikos leidi
niais. Prieš kelis metus spau
doje buvo paskelbta, kad V. 
Šliūpas LTSC padovanojo visą 
„Vienybės hetuvininkų" 
komplektą. „Vienybė lietuvi
ninkų" — laikraštis ėjęs JAV 
1886-1920 metais. Steigėjas J. 
Paukštys ir A. Pajaujis. LTSC 
jau daugiau kaip metus ruošia 
periodinių leidinių katalogą, 
todėl dažnai tenka kreiptis į 
redaktorius ar kolekcionie
rius, papildytą archyve 
trūkstamus komplektus. Dė
kojame Skautų archyvo ben
dradarbiui J. Kirvelaičiui, 
„Tėviškės žiburių" redakto
riui kun. P. Gaidai, buvusiam 
Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centro ilgamečiui tarybos 
pirmininkui dr. K Ambrozai-
čiui, Tuskeniams, Vydūno fon
dui, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkui Vyt. 
Kamantui ir kitiems, kurie 
paaukojo savo rinkinius, no
rėdami papildyti Pasaulio lie
tuvių archyvo pagrindinę ko
lekciją. 

Vytautas Šliūpas, Burlin-
game, C A yra įkūręs savo tėvo 
aušrininko dr. Jono Šliūpo ar
chyvą ir muziejų, kuris jau 
daug metų puikiai veikia ir 
suteikia informaciją ne tik 
Lietuvai, bet ir kitoms litua
nistinėms organizacijoms JAV. 

Šiuo metu iš Vytauto Šliū
po LTSC sulaukė gana bran

gaus siuntinio, kuris puikiai 
papildė Pasaulio lietuvių ar
chyvo rinkinius: .Artojas", tai 
mėnesinis ateistinis mokslo, 
literatūros ir satyros laikraš
tis, leistas 1920-1925 m. Cle-
veland, OH. Gavome trejų 
metų 1920-1922 m., įrištus ir 
labai gerai išsaugotus komp
lektus. Kitas deimančiukas, 
ko archyvas net neturėjo, tai 
„Nauja draugija" — savaitinis 
laikraštis, nušviečiantis darbi
ninkų reikalus, ėjęs 1898-1899 
metais Baltimore, MD. Redak
torius ir leidėjas J. Laukis. 
Tada pasirašinėjęs D. Bace-
vičia arba D. Keliauninko pa
varde. 

Pasaulio lietuvių archyvas 
tvarkomas ir saugomas Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
tro, vadovaujamo prof. dr. J. 
Račkausko, jau daugiau kaip 
dvidešimt metų renka, kaupia 
ir propaguoja lietuvių išeivijos 
istoriją, kultūrą ir švietimą. 

Norime visiems priminti, 
kad Pasaulio lietuvių archy
vas mielai priims medžiagą, 
kuri gal jums atrodo ir visai 
nesvarbi, todėl, prieš daryda
mi bet kokį sprendimą labai 
prašome kreiptis į Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centrą — 
Pasaulio lietuvių archyvą. 

Mūsų telefonas: 773 434-
4545 — visomis darbo dieno
mis, išskyrus šeštadienį — 
sekmadienį. 

Skirmantė Miglinienė 
Lituanistikos tyrimų studijų centro 

archyvų direktorė 

ŠIRDELIŲ VAKARAS 

Kojos nerimsta, šokt nori
si? Nenusiminkit! Svč. Merge
lės Marijos Nekalto Prasidė
jimo bažnyčios choras rengia 
šaunų „Širdelių vakarą" kaip 
tik tokiom nenuoramom ko
jom vasario 15 d. parapijos 
mokyklos salėje. Bus karšta 
vakarienė, atsigaivinimas, lai
mikių traukimas ir kt. malo
numų. Programoje — pramo
ginių šokių porelė, kiti atlikė
jau, bendras dainavimas, šo
kiams gros A. Barniškio es-
tradicinis ansamblis. Vienišųjų 
gal laukia proga susitikti 
jam/jai skirtą širduką. Nepra
leiskite progos pasilinksmin
ti. Pradžia 6 vai. vakaro. įėji
mas iš kiemo. Adresas: 4420 
S. Fairfiel Ave. Bilietai gau
nami chore sekmadieniais 
prieš arba po 10:30 vai. r. Mi
šių. 

S. D. 

Gavėn ios susikaupimas, 
kaip kiekvienais metais, ruo
šiamas Ateitininkų namų ir 
Skautų akademikų sąjūdžio. 
Šiemet jis vyks kovo 15 d. 
Prašome pasižymėti šią datą. 

Alvydas Arbas. Racine, 
WI, atsiuntė „Draugui" 50 
dol. auka. Labai ačiū! 

SKELBIMAI 
• 27 centai skambinant į 

Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaite, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptautiniuo
se ryšiuose. Tel. 708-386-
0556. TRANSPOINT — 
patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• Karaliaučiaus krašto 
lietuvišku mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 Pijus Pažerūnas. 
$50 — Irena Raulinaitienė, 
Algirdas ir Laimutė Ste-
paičiai, Irena Virkau. $25 — 
Regina Petrauskas. $15 — 
Valeria Pleirys. Dėkojame vi
siems rėmėjams. „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Na-
perville, IL 60540-7011. 
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