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Lie tuv i a i k repš in inka i 
a m e r i k i e č i u spaudoje. 

2psl. 

N e n i e k i n k i m e praei t ies 
n e b i j o k i m e ateities; 
r a d i j a s i r televizija 
p a s a u l i n i u mastu . 

3 psl. 

Kai p e r d a u g laisvės; 
V a s a r i o 16-oji Lemonte. 

4 psl. 

Visas p u s l a p i s 
„ D r a u g o " l ie tuviukams. 

5 psl. 

Blogai žaidžiama, n o r s 
ž a i d i m a s geras ; Rusijos 
p i l ieč ių t r anz i t a s pe r 
L ie tuvą . 

. 6 psl. 

N u o „Gaz ie tos 
l i e t u w i s k o s " iki „Info 
Ti l to" . 

7 psl. 

Sveč ia i Cicero lietuvių 
šven tė je . 

8 psl. 

Sportas 
* I s p a n i j o j e , O u r e n s e 

m i e s t e , į vykus i ame Ispanijos 
sportinio ėjimo čempionate I 
vietą užėmė lietuvė Sonata Mi-
lušauskaitė, 20 kilometrų ats
tumą įveikusi per 1 valandą 30 
min 53 sekundes. Tai — geriau
sias šio sezono rezultatas pa
saulyje. 

* 2002-2003 metų sezono 
E u r o p o s krepšinio turny
r u o s e sėkmingiausiai š iame 
sezone žaidžia Lietuvos krep
šinio lygos čempionas Vilniaus 
„Lietuvos rytas", o Kauno „Žal
giris" geriausių žemyno ko
mandų statistikos sąraše uži
ma 76-ąją vietą. 

* Maskvo je baigėsi t a r p 
t a u t i n i s š a c h m a t u t u r n y r a s 
„Aeroflot Open-2003", kuriame 
dalyvavo 489 dalyviai, pagal 
pajėgumą suskirstyti į tris gru
pes. Pajėgiausiųjų A grupės 
turnyre žaidęs lietuvis Šarūnas 
Šulskis surinko 5 taškus ir ta rp 
201 šachmatininko užėmė 80-
ąją vietą. 

Naujausios 
žinios 

* L ie tuvos valdžia ragi
na Lenkija, spręsti vietos lietu
vių švietimo problemas. 

* Karal iaučiaus sr i t ies 
Dūma prašo Lietuvos pasie
niečių pademonstruoti gailes
tingumą tranzito tvarką pažei
dusiems Rusijos piliečiams. 

* S iū loma įteisinti darbo 
biržos te ise tarpininkauti dėl 
įdarbinimo užsienyje. 

* Laikraščio „Vakaro ži
nios" redaktorius už rinkimų 
agitacijos pažeidimą nubaustas 
pinigine bauda. 

* Vi lniaus valdžia skirs 
200,000 l itų referendumui 
dėl narystės ES pasirengti. 

* AIDS centras Lukiškių 
kalėj imui padės kovoti su 
ŽIV ir narkomanija. 

* Naftos terminalas per
na i patyrė 1.7 mln. Ltnuosto-
Hu. 

* Golfo laukai Vilniuje 
bus įrengiami tik atlikus po
veikio aplinkai analizę. 

Amerikiečiai dėkoja „Vilniaus dešimtukui" 
už solidarumą prieš Irako diktatorių 

Vašingtonas, vasario 20 d. 
(BNS) — Lietuvos ambasada 
Vašingtone kasdien dešimtimis 
gauna amerikiečių laiškus, ku
riuose dėkojama „Vilniaus de
šimtuko" valstybėms, parėmu
sioms ryžtingą JAV nuostatą 
dėl Irako diktatoriaus Saddam 
Hussein nuginklavimo. 

„Kaip Amerikos pilietis no
riu padėkoti Lietuvos žmonėms 
ir vyriausybei už jūsų paramą 
mano valstybei Irako klausi
mu", rašoma viename iš laiškų, 
atsiųstų šią savaitę ambasado
riaus JAV Vygaudo Ušacko var

du. „Tikiu, kad pasaulis iš jūsų 
valstybės pavyzdžio galėtų 
pasimokyti apie laisvės ir kovos 
su tironija kainą", rašoma kita
me. 

Kenneth R. Orzel iš Floridos 
savo padėkoje už paramą Ame
rikai pažymi, kad „priešingai 
nei Vokietija ir Prancūzija, jūsų 
valstybė patyrė baisiausią So
vietų Sąjungos imperializmą". 
„Nesuprantu, kas nutiko Vokie
tijai, Prancūzijai ir Belgijai, kad 
jos nori remti 20-ties milijonų 
Irako piliečių vergiją, ir kodėl 
irakiečių žmogaus teisės tiek 

mažai terūpi šių valstybių pi
liečiams", rašo K. Orzel, septin
tojo dešimtmečio pradžioje tar
navęs JAV misijoje Vakarų 
Berlyne. 

Laiškuose ambasadai ka i 
kur ie amerikiečiai siūlo „Vil
n iaus dešimtuko" valstybėms iš
naudoti savo pareikštą paramą 
JAV, skat inant turizmą į šias 
valstybes. „Kasmet keliauju į 
Europa, i r nuo šiol stengsiuos 
per metus aplankyti vieną ar 
dvi iš tų, kurios mus parėmė, 
kol pamatysiu visas", rašoma 
viename laiškų. Nukelta į 5 psl. 

.Economįst": Lietuva ateityje vaidins 
pirmaujanti vaidmenį regione 

» 

Vilnius, vasar io 20 d. 
(BNS) — Lietuva, kurios eko
nomika sugebėjo atsispirti pa
saulyje vyraujančioms ekonomi
kos smukimo nuotaikoms, jau 
artimiausiu metu turėtų išsi
vaduoti iš kaimyninių Latvijos 
bei Estijos šešėlio ir tapti viena 
iš sparčiausiai augančių ekono
mikų regione, teigia verslo lei
dinio „Economist" tyrimų pa
dalinys „Economis Intelligence 
Unit" (EIU). 

Pasak EIU, nors pagrindi
nėse Lietuvos eksporto rinkose 

paklausa didėja labai lėtai arba 
iš viso nedidėja, valstybės eks
portas 2002 m. ketvirtąjį ketvir
tį šoktelėjo 14.6 proc., o einamo
sios sąskaitos deficitas sumažė
jo iki 4.4 procento. 

Kiti pagrindiniai ekonomi
kos rodikliai taip pat rodo spar
čią Lietuvos plėtrą. Pernai di
dėjo vidaus pardavimai (per 
vienuolika 2002 m. mėnesių 
išaugo 13.5 proc.) ir investicijos 
(per devynis 2002 m. mėnesius 
padidėjo 20.7 proc.), o nedarbas 
2002 m. pabaigoje sumažėjo iki 

10.9 procento. 
Viena iš priežasčių, lėmusių 

gerus Lietuvos ekonomikos ro
diklius, y ra atsigaunanti bend
rovės „Mažeikių nafta" veikla, 
kuriai teigiamos įtakos turėjo 
Rusijos naftos susivienijimo 
„Jukos" atėjimas. 

Tačiau ekonomikos augimą 
lėmė ne t ik „Mažeikių naftos" 
veikla. Valstybėje didėja vidaus 
vartojimas, Lietuvos gamintojai 
plečia pardavimus užsienyje, 
ypač sparčiai auga paslaugų 
eksportas. Nukelta į 5 psl . 

S k a n d a l i n g a i 
pagarsėjęs p o l i t i k a s 

susirgo s u n k i a 
plaučių l i g a 

Nuo antradienio Lietuvos 
onkologijos centre Vilniuje gy
domam Lietuvos laisvės sąjun
gos vadovui, par lamentarui Vy
t a u t u i Šustauskui nus ta ty ta 
sunki plaučių liga. 

Kaip ketvirtadienį rašo 
spauda, medikų pagalbos Sei
mo nariui prireikė penktadienį 
nuvykus į Klaipėdą laikyti eg
zaminų. 

Politikas neakivaizdžiai 
studijuoja Klaipėdos universi
teto Socialinių mokslų fakulte
te vadybą. 

„Maniau, kad peršalau", 
sakė V. Šustauskas. Tačiau šeš
tadienį jam pasidarė itin blo
gai, todėl buvo paguldytas į 
Klaipėdos jūrininkų ligoninę, o 
vėliau pervežtas į Lietuvos on
kologijos centrą Vilniuje. 

„Prognozės blogos", sakė V. 
Šustauskas. Per rinkimų kam
paniją kasdien po du pakelius 
cigarečių surūkydavęs politikas 
dabar šio įpročio teigė atsisa
kęs. (BNS) 

Į Lietuvą sugrįžo dalis nužudyto 
kunigo R. Mikutavičiaus kolekcijos 

Į Lietuvą iš Vokietijos par
vežti du paveikslai iš nužudyto 
kunigo Ričardo Mikutavičiaus 
kolekcijos. 18 amžiuje tapytus 
paveikslus „Peizažas I" ir 
„Peizažas I I" ketvirtadienio 
naktį iš Vokietijos lėktuvu par
gabeno Lietuvos Generalinės 
prokuratūros pareigūnai. 

Meno vertybės Vokietijoje 

buvo sulaikytos 2001 metų va
sarą, kai jas buvo bandoma par
duot i vertelga apsimetusiam 
Anglijos policijos'agentui. 

Anot bylą tiriančio ir pa
veikslus parvežusio prokuroro 
Rolando Tilindžio, paveikslų 
grąž in imas Lietuvai užt ruko 
dėl formalumų bei lėšų trūku
mo kelionei. Nukelta į 5 psl . 

JAV kaltinimai dėl aukšto 
piratavimo" lygio — neteisingi 

Vi ln ius , vasario 20 d. 
(BNS) — Lietuvos verslininkai 
ir pareigūnai teigia, kad įtakin
gos JAV autorių teises ginan
čios asociacijos išplatinta infor
macija, jog muzikos įrašų „pira
tavimo" lygis Lietuvoje siekia 
85 proc., neat i t inka tikrovės. 

„Tai yra sąmoningai klaidi
nanti informacija, kuria siekia
ma sumenkinti ne tik valstybės 
institucijų darbą, bet ir pačios 
Lietuvos prestižą", ketvirtadie
nį vienintelėje Lietuvoje optinių 
diskų gamykloje „Baltic Optical 
Disk" surengtoje spaudos konfe

rencijoje sakė Kriminalinės po
licijos Nusikal t imų tyr imų 
tarnybos Intelektinės nuosavy
bės apsaugos poskyrio vadovas 
Tomas Graužinis. 

Prieš savaitę šešias JAV au
torių teisių asociacijas vienijan
ti Tarptaut inė intelektinės nuo
savybės sąjunga (IIPA) reko
mendavo JAV prekybos atsto
vybei Lietuvą bei dar aštuonias 
valstybes, tarp jų ir Lenkiją, 
į t raukt i į pirminį autorių teisių 
priežiūros sąrašą bei pasiūlė šių 
valstybių valdžiai keisti 

Nukelta į 5 psl . 

Po apdovanojimų įteikimo (iš kairės) JAV viceprezidento valstybinio saugumo patarėjas Eric Edelman, JAV pre
zidento specialusis padėjėjas Daniel Fried, Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas ir JAV Valstybės de
partamento pasekretorius Mare Grossman. LR ambasados JAV nuotr 

JAV pareigūnams — garb ing i L i e t u v o s 
apdo vanoj im a i 

Vašingtonas, vasario 19 d. 
(LR ambasada) — Lietuvos am
basadorius Vašingtone Vygau
das Ušackas įteikė Lietuvos val
stybinius apdovanojimus trim 
JAV pareigūnams už jų asme
ninį indėlį remiant Lietuvos 
transatlantinę integraciją. 

Ceremonijoje trečiadienį 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Komandoro di
dieji kryžiai buvo įteikti JAV 
Valstybės departamento pasek-
retoriui Mare Grossman, vice
prezidento valstybinio saugumo 

patarėjui Eric Edelman bei pre
zidento specialiajam padėjėjui 
Daniel Fried. 

Apdovanojimai įteikti po 
Lietuvos ambasados JAV Va
šingtono „Corcoran" meno gale
rijoje 85-ųjų Lietuvos Valstybės 
atkūrimo metinių proga sureng
to lietuvių pianisto Edvino 
Minkštimo koncerto. 

Šios šventės proga Lietuvą 
pasveikino JAV Kongreso ir ad
ministracijos oficialūs asmenys, 
Jungtinėse Valstijose reziduo
jančio diplomatinio korpuso, 

žiniasklaidos, nevyriausybinių 
organizacijų, l ie tuvių bend
ruomenės atstovai. 

„Šias metais mes ne tik pa
žymime Valstybės a tkūr imo 85-
metį, bet džiaugiamės Europos 
Sąjungos ir NATO sprendimais 
pakviesti Lietuvą į savo gretas. 
Ši šventė yra taip pa t įžanga į 
Lietuvos Karal iaus Mindaugo 
karūnavimo 750 metų sukak
t ies minėjimą, per kurį įvyks ir 
trečioji Pasaulio lietuvių dainų 
šventė", renginio dalyviams sa
kė ambasadorius V. Ušackas. 

A m e r i k i e č i a i nori 
i n v e s t u o t i į Lie tuvos 

p r a m o g ų vers lą 
Čikagos klubinio verslo or

ganizatorius „Pure", rengiantis 
žymiausių pasaulio diskotekų 
vedėjų pasirodymus Čikagos ir 
kitų JAV miestų klubuose, pa
reiškė norą įsigyti Klaipėdos 
naktinį klubą „Dada". Be to, 
Čikagos firma domisi galimybė
mis įsigyti ir vieną Vilniaus 
naktinių klubų, su kuriuo dery
bos tik prasidėjo. 

„Malonu, kad Amerikos 
kompanija pareiškia norą įsigy
ti Lietuvos klubą. Tai būtų pir
mas atvejis Lietuvoje, kai nak
tinio klubo biznį perimtų Ame
rikos kompanija", sakė klubo 
„Dada" renginių ir reklaminių 
akcijų organizatorius Mindau
gas Bačiliūnas. 0MB) 

Ženevoje steigiamas 
Lietuvos generalinis konsulatas 
Šveicarijos vyriausybė pri- jokios dvišalės atstovybės, todėl 

general inio konsula to įsteigi
m a s palengvins dvišalį Lietuvos 
ir Šveicarijos bendradarbiavi
mą", sakė URM Konsulinio de
par tamento N u k e l t a į 5 psl . 

tarė Lietuvos siūlymui pakelti 
Lietuvos konsulinio atstovavi
mo statusą Ženevoje į genera
linio konsulato lygį. 

„Šveicarijoje neturėjome 

L i e t u v o s p a t o l o g i j o s c e n t r u i — A m e r i k o s 
p r i p a ž i n i m a s 

{vertinusi Laboratorijų ak- tyr imų kokybę. 
reditavimo inspekcijos duome
nis, Amerikos patologų kolegija 
(College of American Patholo-
gists) Lietuvos valstybiniam pa
tologijos centrui suteikė akre
ditaciją su pagyrimu. 

Centro vadovas Arvydas 
Laurinavičius buvo informuotas 
apie šį tarptautinį pripažinimą 
ir pasveikintas su puikiais pa
siekimais gerinant patologijos 

Amerikos patologų kolegija 
y ra didžiausia pasaulyje gydy
tojus patologus vienijanti aso
ciacija ir plačiai pr ipažinta la
boratorijų kokybės užtikrinimo 
programų srityje. 

Lietuvos valstybinis patolo
gijos centras yra vienas iš dau
giau nei 6,000 Amerikos patolo
gų kolegijos akredituotų įstaigų 
pasaulyje. (Eitai 

Pasaulio naujienos 
•fcomianas AFP, Bertais, AP, )nwrtax. STAR-TASS BNS 

iWų agBrtflnf pransSSmass} 

EUROPA 
Vatikanas. Ketvirtadienį 

popiežius Jonas Paulius II pa
reiškė esąs susirūpinęs , kad 
gresiantis ka ras I rake gali 
įžiebti religinę nesantaiką. 
„Nei karo grėsmei, nei pačiam 
karui neturėtų būti leista su
kiršinti krikščionis, musulmo
nus , budistus, hinduistus ir ki
tų religijų atstovus", sakė po
piežius. Kreipdamasis į delega
ciją iš Indonezijos, kurioje gyve
na didžiausia pasaulyje musul
monų bendruomenė, Šventasis 
Tėvas sakė, kad visi tikėjimai 
privalo siekti taikos ir drauge 
veikti, kad išvengtų „tolesnio 
pasaulio religijų skilimo". „Ka
ras visuomet yra žmonijos pra
laimėjimas; tuo pačiu tai trage
dija religijai", teigė pasaulio 
krikščionių vadovas. 

Paryžius. Dešimtys Pran
cūzijos ir Afrikos viršūnių susi

t ikime dalyvaujančių Afrikos 
valstybių vadovų ketvirtadienį 
pareiškė, kad palaiko Pary
žiaus reikalavimą skirti dau
giau laiko J T ginkluotės patik
rinimams Irake. „Karui yra al
ternatyva", sakoma 52 Afrikos 
valstybių atstovų viršūnių susi
t ikime p r i imtame bendrame 
pareiškime, kuriame pabrėžia
ma, kad ka ras gali būti tik pas
kutinė priemonė krizei išspręs
ti. 

prašymo dislokuoti amerikiečių 
pajėgas. JAV išreiškė nepasi
t enk in imą Turkijos delsimu 
priimti jai siūlomą 1 milijardų 
dolerių finansinės pagalbos pa
ketą mainais į leidimą naudotis 
kar inėmis bazėmis ir jūros uos
tais . 

JAV 

TUKMA 
Ankara . Turkija neleis 

amerikiečių pajėgoms naudotis 
valstybės karinėmis bazėmis, 
jei Vašingtonas nesuteiks raš
t iškų garant i jų dėl paramos 
Turkijai ir jos vaidmens gali
mame kare su Iraku, pareiškė 
valdančiosios partijos vadovas 
Tayyip Recep Erdogan. Turkija 
nusprendė at idėt i balsavimą 
parlamente dėl skubaus JAV 

Vaš ingtonas . JAV gyny
bos sekretorius Donald Rums-
feld išdėstė tris galimus krizės 
aplink Iraką sureguliavimo va
riantus. Pirma — Irako prezi
den tas Saddam Hussein gali 
pasir inkti savanorišką tremtį, o 
naujoji vadovybė paklus tarp
taut inei teisei; antra — jis bus 
nušal in tas ; trečia —jis įvykdys 
visas J T Saugumo Tarybos re
zoliucijas. Sekretorius taip pat 
patvirtino, kad „karas nėra ne
išvengiamas", bet Irakui „lai
kas baigiasi". 

N e w York. J T ginkluotės 
tikrintojų vadovas Hans Blix 
nusprendė paprašyti Irako su
naikinti savo raketas „Al Sa-
moud 2", tačiau dar nenutarė, 
ar ta ip pat reikia nurodyti su

naikinti ir jų raketinius varik
lius. Šią savaitę pareigūnai be
veik kasdien tikrino objektus, 
kuriuose surenkamos raketos, 
leidimo įrenginiai ir kiti kom
ponentai. Irakui būtų didelis iš
bandymas sunaikinti šią rake
tų sistemą tuo metu, kai JAV 
telkia savo kariuomenę gali
mam įsiveržimui. JAV atstovai 
yra nurodę, jog atsisakęs su
naikinti šiuos ginklus, Irakas 
pažeistų Saugumo Tarybos re
zoliucijas. Irakas teigia, kad 
šios raketos yra teisėtos. 

Tampa. Floridos valstijos 
pietiniame Tampos mieste su
imti keturi musulmonai, įtaria
mi ryšiais su teroristinėmis 
grupuotėmis, ketvirtadienį pra
nešė FBI atstovas spaudai Bill 
Carter. Kaip pranešė vietos ra
dijas, tarp suimtųjų yra Pietų 
Floridos universiteto dėstytojas 
Sami AJ-Arian. kuris, kaip įta
riama, per universitetą siuntė 
pinigus „Islamo jihad'o" organi
zacijai 

JAV valstybinio saugu
mo departamento vadovas Tom 
Ridge trečiadienį paragino 

amerikiečius imtis trijų papras
tų žingsnių, siekiant pasirengti 
galimiems teroro išpuoliams — 
paruošti avarinių a tsargų ir 
reikmenų rinkinį savo namuo
se, parengti šeimos susisiekimo 
planą bei žinoti, kur kreiptis 
oficialių patarimų. Ankstesnes 
vyriausybės rekomendacijas 
įsirengti namuose izoliuotą 
kambarį kol kas galima atidėti, 
nors jų dar gali prireikti iš
puolių su cheminiais arba bio
loginiais ginklais atveju, taigė 
T. Ridge. 

Britanijos ket inimams surengti 
kar inę operaciją Saddam Hus
sein režimui nuversti. 

L IRANAS 

RUSIJA 

Maskva. Jungtinių Tautų 
tikrintojams, kurie tęsia savo 
misiją Irake, daromas politinis 
spaudimas, siekiant juos išpro
vokuoti išvykti iš valstybės, pa
reiškė Rusijos užsienio reikalų 
ministras Igor Ivanov. Rusija 
drauge su Prancūzija, Vokieti
ja, Kinija ir kai kuriomis kito
mis valstybėmis pr imygtinai 
reikalauja, kad tikrintojai tęstų 
darbą, ir pasiūlė Irako ta ikaus 
nuginklavimo planą, priešta
raudami JAV ir Didžiosios 

Teheranas . Irano pietry
čiuose trečiadienį sudužus Rusi
jos gamybos Irano karinių pajė
gų transporto lėktuvui „IL-86", 
žuvo 302 juo skridę valstybės 
elitinių pajėgų kariai ir įgulos 
nar iai . Tyrėjai kol kas negali 
pasakyti , kodėl įvyko avarija, 
tač iau nea tmeta gal imybės , 
kad viena priežasčių galėjo būti 
blogas oras. nes tuo metu buvo 
prastos matomumo sąlygos ir 
pūtė smarkus gūsingas vėjas. 

PAKISTANAS 
I s l a m a b a d a s . Pak i s t ano 

š iaurės vakaruose ketvirtadie
nį sudužus kariškių lėktuvui, 
žuvo valstybės oro pajėgų va
das maršalas Mushaf Ali Mir, 
jo žmona ir dar 15 žmonių. Tur-
bosraigtinio lėktuvo „Fokker-
27" nuolaužos rastos 27 km į 
rytus nuo Kohato miesto, ava
rijos priežastis kol kas nežino-

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

Z. ILGAUSKAS AMERIKOS 
DIENRAŠTYJE 

Nepaisant, kad Žydrūnas 
Ilgauskas 52-se NBA 
žvaigždžių varžybose žaidė 
trumpai ir nepelnė taškų, ta
čiau jo asmuo buvo labiausiai 
paminėtas Amerikoje didžiau
siu tiražu leidžiamame „USA 
Today" dienraščio pirmadienio 
(vasario 10 d.) laidoje. 

Ilgokas rašinys, pavadin
tas „Cavaliers Ilgauskas lands 
on feet again" yra pailiustruo
tas Žydrūno nuotrauka NBA 
„All-Star" uniforma. 

Čia rašoma, jeigu ne 
Ilgausko 5 operacijos, dėl 
kurių jis turėjo praleisti be
veik du sezonus, jis šiandien 
būtų panašiame dėmesio cen
tre, kaip ir naujasis NBA 
aukštaūgis Yao Ming iš 
Kinijos. Straipsnyje paminėta 
jo lietuviška kilmė ir nu
pasakojamos praeities nesėk
mės ryšium su turėtomis ope
racijomis. Cituojamas pats 
Žydrūnas, kuris džiaugiasi, 
jog galėjo ne vien tik atsitiesti, 
bet ir padidinti savo taškų 
vidurkį iki 18.2 ir 12.4 nuimtų 
kamuolių vidurkiu per rung
tynes. „Jeigu net aš nežaisčiau 
daugiau nė vienerių rung
tynių, aš laimingas: esu daug 

pasiekęs — sugrįžau ir 
patekau į „All-Star rinktinę", 
— taip kalba Ilgauskas. 

Straipsnyje taip pat cituo
jamas ir TNT televizijos anali
zuotojas, buvęs „Cavaliers" 
treneris 1996-siais, kada 
Ilgauskas NBA naujokų biržo
je buvo pašauktas į Cleveland 
komandą 20-ju numeriu NBA 
naujokų biržoje Mike Fratello. 
Jau pradžioje jo įmestų taškų 
vidurkis siekė 13.9, kas jam 
garantavo vietą NBA naujokų 
rinktinėje, kurioje lietuvis 
gavo „naudingiausio" žaidėjo 
titulą. Tai labai gerai nuteikė 
„Cavaliers" klubo vadovybę, 
kuri su juo pratęsė kontraktą, 
pasirašydama 6 metų sutartį 
70.9 milijonų sumai. 

„Aš jau ne toks atletiškas, 
kaip buvau. Aš negaliu iššokti 
taip aukštai , kaip galėjau. 
Tačiau aš galiu be to apsieiti. 
Kada mano atletiniai suge
bėjimai sumažėjo, aš pradėjau 
labiau pasikliauti metimų ir 
kamuolio valdymo dalykais. 
Tas per ilgesnį laiką pasiteisi
no", — aukščiau minėtame 
rašinyje kalba Ilgauskas. 

Edvardas Šulaitis 

„Draugo" skaitytojai gerai 
prisimena Prano Mickevi
čiaus rašinius sportinėmis te
momis, gerokai anksčiau 
spausdintus šio dienraščio 
sporto skyriuje. Jo straipsnių 
būdavo ir „Naujienų" dienraš
tyje bei „Sporto" žurnale. P. 
Mickevičius savo pastabose 
būdavo griežtas, neatlaidus 
tiems, kurie blogai atlikdavo 
apsiimtas pareigas. 

Tačiau netikėta liga P. 
Mickevičių prieš maždaug 3 
metus privertė padėti savo 
aštrią plunksną į stalčių. 
Dabar jis sako spaudai nega
lintis rašyti: džiaugiasi, kad 
trumpus laiškelius sugeba 
sumegzti. 

Vasario 27 d. šis lietu
viškame sporto pasaulyje 
daug pasižymėjęs žmogus 
minės savo 80-jį gimtadienį. 
Tai tikrai garbinga sukaktis, 
verta visų sporto mėgėjų 
dėmesio. 

Gimęs 1923 m. vasario 27 
d. Kybartuose, jis to miesto 
gimnazijoje ir sporto koman
dose pasireiškė kaip geras 
krepšininkas, o vėliau, pasi
traukęs į Vokietiją, sportavo 
Augsburge. 

Jis ne vien užsiiminėjo 
sportavimu, buvo ir sporto 
darbuotoju, vėliau — sporto 
žurnalistu. Jau 1943—1944 
metais buvo Kybartų 
„Perkūno" sporto klubo valdy
boje, o Augsburge — vietos 
„Dainavos" sporto klubo val
dybos narys. Rašė į „Žiburių" 
laikraštį sporto temomis, 
redagavo sporto skyrių. Buvo 
Vyr. Fizinio auklėjimo ir 
sporto komiteto (FASKo) 
Vokietijoje vienas steigėjų ir 

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI SIEKS PIRMOSIOS 
PERGALĖS 

Po savaitės pertraukos, šį 
sekmadienį „Lituanicos" fut
bolo komanda vėl tęs „Met
ropolitan" futbolo lygos salės 
futbolo pirmenybes „major" 
divizijoje. Jų varžovas — irgi 
be pergalių einanti „Green 
-White" komanda, kurią 
reikia būtinai įveikti, nenorint 
likti paskutinėje vietoje. 

Tai jau bus septintojo rato 
rungtynės ir. stengiantis bent 
kiek padidinti taškų skaičių, 
jau mūsiškiams būtų pasku
tinė proga rimčiau susi
mąstyti. Tačiau, norint išsi
laikyti geriausioje grupėje, 
lietuviams nepakaktų laimėti 
tik šį sekmadienį. Jiems 

reikėtų įveikti ir kitus du liku
sius varžovus — „Lightning"' 
bei „Schwaben". Priklausomai 
nuo kitų rungtynių rezultatų 
„Lituanicai" galbūt pakaktų 
dviejų laimėjimų ir vienų 
lygiųjų — 7 taškų. Pridėjus 
jau turimą vieną tašką, 
susidarytų 8 taškai, kurie 
mūsiškius gal ir išgelbėtų nuo 
iškritimo į žemesniąją grupę. 

Šio sekmadienio (vasario 
23 d.) rungtynių pradžia 3 
valandą p.p. Tą pačią dieną, 6 
vai. vak., bus sprendžiamas 
pirmosios vietos laimėtojas, 
nes rungtyniaus lentelės 
viršūnėje esančios „United 
Serbs" ir „Eagles" komandos. 

Gaila, kad „Lituanica" 
šiemet ne tik nekovoja dėl me
dalių, kaip buvo prieš 2 metus, 
bet tik stengiasi nelikti pas
kutinėje vietoje. Net ir antroji 
vieta nuo galo neišgelbėtų 
mūsiškių, nes žemyn krenta 
dvi komandos. Būtų tikrai 
keista, kad lietuvių komanda, 
kuri lauko futbole rudens rate 
nepatyrė nė vieno pralaimėji
mo, tik su dviems lygiosiomis 
surinko 23 taškus ir tvirtai 
atsistojo pirmoje vietoje, salės 
futbole užimtų paskutinę ar 
priešpaskutinę vietą ir turėtų 
atsisveikinti su „major" divizi
ja. Toks atvejis būtų pirmasis 
Čikagos futbolo istorijoje. 

VYTAS DANELIUS PASIŽYMĖJO 
Lietuvis krepšininkas iš 

Kauno — Vytas Danelius. 
kuris yra antrametis studen
tas Wake Forest universitete 
Vvinston-Salem, NC, su šios 
mokslo įstaigos vyrų krepšinio 
rinktine vasario 13 d. namuo
se pelnė gražią pergalę, 
įveikiant vieną pajėgesnių 
JAV studentų vienetų — Duke 
universitetą 94-80. Šis lai
mėjimas buvo pasiektas tik po 

dviejų pratęsimų ir rungtynių 
herojumi buvo lietuvis, savo 
komandai sumetęs daugiausia 
— 20 taškų ir atkovojęs nuo 
krepšio net 14 kamuolių. 

Šios rungtynės buvc mato
mos televizorių ekranuose 
visoje Amerikoje ir žiūrovai 
galėjo žavėtis lietuvio suge
bėjimais. Rytojaus dieną po 
rungtynių ir Čikagos dien
raščiai iškėlė Vyto žygdarbius, 

valdybos narys. 
Atvykęs į JAV, ilgą laiką 

gyveno Milwaukee mieste 
Wisconsin valstijoje. Tame 
mieste jis darbavosi kitose 
organizacijose, nes lietuvių 
sportininkų ten nebuvo ir 
sporto veikla užsiimti nega
lėjo. Tačiau jis dažnai atvyk
davo į Čikagą, stebėdavo spor
to varžybas. Kartais net va
žiuodavo į tolimesnes vietoves 
JAV ir Kanadoje, kur būdavo 
rengiamos lietuvių žaidynės. 
Apie jas, o taip pat ir bendruo
sius sportinius klausimus, P. 
Mickevičius aprašinėdavo 
„Drauge" bei kitoje spaudoje. 

Vienas stambesniųjų P. 
Mickevičiaus darbų buvo ap
žvalginės knygos „Išeivijos 
lietuvių sportas" (išl. 1986 m.) 
suredagavimas (kartu su 
Sigitu Krasausku ir Kęstučiu 
Čerkeliūnu). 

Kuomet prieš maždaug 5 

nugalint Duke krepšininkus, 
kurie buvo laikomi favoritais. 
„Chicago Sun-Times" dien
raštis įsidėjo Vytauto Dane
liaus nuotrauką iš šių rung
tynių. Dabar Wake Forest uni
versiteto komanda stovi jos 
konferencijai priklausančių 
studentų rinktinių pirmojoje 
vietoje. Visoje Amerikoje Vyto 
Daneliaus komanda užima 15-
ąją vietą. E. S. 

metus j is buvo paprašytas 
padėti telkti medžiagą apie 
išeivijos sportininkus Lietuvo
je jau seniai planuojamai leisti 
„Lietuvos sporto enciklopedi
jai", Pranas irgi prie šio darbo 
nemažai prisidėjo. 

Daug būtų galima rašyti 
apie sukaktuvininką, kurį te
ko pažinti jau nuo Kybartų 
laikų. Nemažai įspūdžių kartu 
su juo patyrėme, kai kur net 
kar tu keliavome. Vėliau — 
laiškais susirašinėjome, tele
fonu kalbėjomės. Tai tęsiasi 
iki šių dienų, nors jis, apleidęs 
Milwaukee miestą, dabar 
gyvena tolėliau Wisconsin vals
tijoje — Wausau vietovėje. 

Šios garbingos sukakties 
proga Pr. Mickevičiui — di
deliam sporto entuziastui ir 
asmeniniam prieteliui — 
norisi palinkėt dar daug gra
žių metų sulaukti! 

Edvardas Šulaitis 
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EDMUNDAS VT2NAS, M.D„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts. 5 ir 6 

Chicago, iL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Edvardas Šulai t is (kairėje) ir Pranas Mickevičius prieš maždaug 40 metų 
— autobusu grįžta iš Kanadoje vykusių lietuvių sporto žaidynių. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
500 Bamey Dr., Suite A 

JolietJL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wvw^»r«Brfo(su^eryardtX9aslri8allh.coiTi 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

KREPŠININKAI DONATAS ZAVACKAS IR VYTAS DANELIUS 
Donatas Zavackas iš 

Pittsburgo universiteto ir 
Vytas DaneMus, žaidžiantis 
Wake Forest universiteto stu
dentų rinktinėje, yra pagrin
diniai Lietuvos krepšininkai 
šį sezoną atstovaujantieji 
gerųjų JAV universitetų 
krepšinio komandas, kurie 
įsitvirtino pagrindinėse jų 
sudėtyse. 

Pit tsburgas sekmadienį 
peinė jau 12-ją pergalę šį 
sezoną, įveikęs Rutgers 70-63 
pasekme. Zavackas prie per
galės prisidėjo su 10 taškų: jis 
pataikė 3 metimus (du tri
taškius) iš 7 ir abi mestas 
baudas. Zavacko komanda 
dabar stovi 6-je vietoje iš 337 
JAV studentų pirmojo divizi-
jono komandų. Pitsburgiečiai 
yra pralaimėję tik vieną kartą 
iš 13 susitikimų. 

Sausio 12 d. visa Amerika 
galėjo matyti vieninteles, dar 
be pralaimėjimo ėjusias, 

Amerikos pirmojo diviziono 
komandas — Duke ir Wake 
Forest universitetų krepšinio 
komandas tarpusavio susi
tikime. Žaidžiant namuose, 
porą kartų JAV studentų 
čempionatą laimėjusieji. 
Duke atstovai šį kartą 
neturėjo daug vargo prieš 
Vyto Daneliaus komandą, 
kurią nugalėjo 74-55. 
Danelius, jau rungtynių 
pradžioje greitai spėjęs gauti 
dvi baudas, vėliau rungtynia
vo tik epizodiškai, ir įstengė 
pelnyti 6 taškus (trys pataiky
mai iš 9). Kuomet pasirodyda
vo Vytas, Wake Forest suge
bėdavo lyg ir geriau laikytis, 
nes aukštaūgis Danelius 
žaidė agresyviai ir pasiauko
jančiai. Tik gaila, jog jam 
teisėjai dažnai švilpdavo 
pražangas, taip pat, kaip ir 
pernai šį universitetą baigu
siam Lietuvos rinktinės 
žaidėjui Dariui Songailai. 

Beje, užsidirbtomis bau
domis Vytas pirmauja savo 
komandoje — iki šiol jo 
sąskaitoje jau 30 pražangų. 
Taip pat su 18 atkovotų 
kamuolių jis yra pirmasis 
Wake Forest universiteto ko
mandoje. Pagal taškų skaičių 
(jo vidurkis — 12 taškų) Vytas 
komandoje yra trečiasis. 

E. Šulaitis 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS-CHIRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Te!. 815-741-3220 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

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

EUGENE C. DECKER DDS, PC. 
- DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo vaiandų, skambinti 

„pager' numeriu 708-644-0074. 

LIETUVOJE PRADĖTAS LEISTI 
„FUTBOLO EKSPRESAS" 

Ir vėl Lietuvoje bandoma 
leisti leidinį, skirtą tik fut
bolui. Neseniai Vilniuje pa
sirodė savaitinis laikraštis, 
pavadintas „Futbolo ekspreso" 
vardu, kurio leidėju pasirašo 
UAB „Sporto komunikacijos". 
Šio, 16 puslapių turinčio, sa
vaitraščio redaktorius Dalius 
Matvatevas, o komercijos di
rektorius — Juozas Girdaus-
kas. Apžvalgininkų tarpe ma
tome Ingvarą Butautą, Kęs
tutį Gimbutą, Modestą Kuodį 
ir kt. 

Leidinyje plačiai rašoma 
ne vien apie Lietuvos futbolo 
pirmenybių rungtynes, bet ir 
apie užsienio futbolą, o taip 

pat ir apie užsienyje rungty
niaujančius lietuvius futboli
ninkus. Spausdinama aprašy
mų ir apie žymiuosius pasau
lio futbolininkus. 

Tačiau, mūsų nuomone, ir 
šis leidinys vargu ar sugebės 
švęsti bent pirmąjį gimtadie
nį. Šiuo metu įstengia rodytis 
tik vienintelis sporto laikraš
tis, kuris vadinasi „Lietuvos 
sportu". Tačiau ir šis tegali 
egzistuoti gana kukliai, trimis 
laidomis per savaitę. Buvo 
bandoma jį spausdinti dien
raščiu, tačiau tokie planai greitai 
sužlugo. Greitai užsidarė ir 
kurį laiką ėję Lietuvos sporto 
žurnalai. E. Š. 

Marčiulionio krepšinio mokyklos šeimų turnyre , pernai vykusiame 
Vilniuje, galėjo žaisti 3 asmenys iš vienos šeimos. I. Tįjanėlienes nuo
traukoje — Galeckų šeima: senelis , sunūs ir anūkėl ia i . 

įu fondo" salėje 
ksta Pasaulio lietuvių 
I. Tjjonėlienėe nuotr. 

2003 M. ŠALFASS-gos 
VYRŲ SENJORŲ 

KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

2003 metų ŠALFASS-gos 
Vyrų senjorų krepšinio pir
menybės įvyks 2003 m. kovo 

29-30 d. Hamiltone, Ont., 
Kanadoje. Vykdo — Hamilto
no LSK „Kovas". Senjorų kla
sei priklauso 35 metų ir vyres
ni vyrai, pagal 2003 m. gruo
džio 31 d. Kitaip tariant, gi
musieji 1968 m. ir vyresni. 

Komandų ir žaidėju re
gistracija 3u mokesčiais pri

valo būti atlikta iki kovo 1 d. 
imtinai, šiuo adresu: 

Viktoras Vinerskis, 120 
High Ridge Ave., Stoney 
Creek, Ont. L8E 3Y9, Canada. 
Tel.: 905-560-9189; E-mail: 

vinerskis@syrnpatico.ca 

Smulkesnę informaciją gau

na ŠALFASS-gos krepšinio 
komandos ir klubai. Nauji vie
netai prašomi kreiptis į V. Vi-
nerskį. 

Dalyvavimas atviras vi
siems ŠALFASS-gos klubams 
bei kitokiems vienetams, at
likusiems 2003 m. ŠALFASS 
registraciją. 

mailto:administracija@draugas.org
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mailto:rastine@draugas.org
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RADIJAS IR TELEVIZIJA 
GLOBALINIAME PASAULYJE 

VIDMANTAS VALIUŠAITS 

Dueseldorfe ir Paryžiuje 
veikiantis Europos žiniasklai-
dos institutas (The European 
Institute for the Media), 
drauge su Latvijos nacio
naline radijo ir televizijos 
taryba (The National Broa-
casting Council of Latvija), 
Rygoje sausio 23-24 d. su
rengė tarptautinę konferenci
ją „Radijas ir televizija: naujos 
problemos, nauji sprendimai" 
(Broadcasting: new problems, 
new solutions). Konferencijoje 
dalyvavo Baltijos valstybių 
nacionalinių bei komercinių 
transliuotojų atstovai, taip pat 
ekspertai iš Vokietijos, Švedi
jos, Lenkijos ir Suomijos. Man, 
kaip Lietuvos nacionalinio ra
dijo ir televizijos tarybos na
riui, teko pristatyti Lietuvoje 
besiklostančią situaciją, ku
riant europietiško pavyzdžio 
visuomeninį transliuotoją. 

Europos žiniasklaidos ins
titutas yra nevyriausybinė 
nepelno organizacija, kurios 
svarbiausia veiklos sritis — ži
niasklaidos raiškos lauko tyri
mai ir patarimai šalių vyriau
sybėms bei nevyriausybinėms 
institucijoms. Europos Komi
sija 2000 m. balandy pritarė 
trejų metų programai Vidurio 
ir Rytų Europos šalims, kuri 
numato intelektualinės ir 
praktinės patirties pagalbą, 
pertvarkant šio regiono žinia-
sklaidos priemones į vakarie
tiško pavyzdžio struktūras, 
įskaitant naujųjų technologijų 
taikymą, žiniasklaidą regu
liuojančius teisinius pagrin
dus, profesinius reikalavimus 
žurnalistams ir 1.1. 

Dvi dienas trukusi konfe
rencija parodė, kad Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, o taip pat 
kitose Vidurio bei Rytų Eu
ropos valstybėse radijo ir tele
vizijos raiškos sąlygos skiria
si, bet pagrindinės problemos 
yra panašios. Nacionaliniai 
transliuotojai veikia komer
cinių transliuotojų aktyvios 
konkurencijos aplinkoje, jiems 
nelengva rasti pakankamai 
išteklių užtikrinti kokybiškas 
ir konkurencingas programas, 
kurios laiduotų deramas žiū
rovų auditorijas. Jau artimoje 
ateityje, sparčiai plečiantis TV 
ir radijo transliacijoms skait
meninėmis technologijomis, 
kai įsijungus kompiuterį bus 
galima laisvai pasirinkti BBV, 
CNN ar kitų žiniasklaidos 
milžinų nelygstamo informa
cinio srauto, kokybiškos pro
dukcijos internetines trans
liacijas, nacionaliniams trans
liuotojams problemų bus dar 
daugiau. 

„Vartotojui tokia padėtis, 
kai nevaržomai gali pasirinkti 
bet kurį pasaulio kanalą, yra 

paranki, tačiau kiek kartų per 
metus BBC ir CNN kalba apie 
Baltijos valstybes ar net Len
kiją?", — retoriškai klausė 
prof. dr. Karol Jakubowicz, 
Lenkijos nacionalinio radijo ir 
televizijos tarybos pirmininko 
patarėjas. 

Todėl rasti būdų užtikrinti 
nacionalinių transliuotojų gy
vybingumą globalizacijos epo
choje, pasak lenkų eksperto, 
yra išskirtinai svarbu, jeigu 
norima išsaugoti Europos kul
tūrų įvairovę ir jų tapatybę. 

Tapio Varis, Tamperės 
universiteto Suomijoje žinia-
sklaidos profesorius, sakė, kad 
Europa yra vienas labiausiai 
komercinį susidomėjimą au
diovizualinei produkcijai 
keliančių regionų pasaulyje. 
Pasak prancūzų žurnalo „Le 
Monde Diplomatiąue", Ameri
kos žiniasklaidos didieji Time-
Warner-Turner, Diuseny-ABC 
ir Westinghouse-CBS vis la
biau ir labiau įsitvirtina Euro
poje, ypač per vietines kabe
linės TV bendroves. 

Intensyvėjant tarpkultūri-
niams ryšiams globaliame 
pasaulyje, būtina suprasti ir 
branginti skirtingas vertybes 
bei kultūrų įvairovę. Didžio
sios civilizacijos ir kultūros 
savo komunikacijos formomis 
yra labai skirtingos ir naudo
jasi labai nevienodomis pasau
lio suvokimo sampratomis. 
„Tad jei iš tiesų bus sukurta 
globali informacinė visuo
menė, kur kas daugiau dėme
sio turės būti skiriama 
kultūrų įvairovei ir skirtingų 
civilizacijų bendrabūviui", — 
sakė prof. Tapio Varis. 

Lietuvoje, greta Naciona
linio radijo ir televizijos, vei
kia trys komerciniai TV ka
nalai. Latvijoje nacionalinė te
levizija turi du kanalus, taip 
pat veikia ir du komerciniai. 
Estijoje, greta nacionalinio 
transliuotojo — du komerciniai. 

Uldis Grava. Latvijos tele
vizijos generalinis direktorius 
(buvęs „Laisvosios Europos" 
radijo Latvių tarnybos va
dovas), pateikė iškalbingų 
skaičių. Lenkijoje vienam tele
vizijos kanalui tenka 6,5 mln. 
gyventojų, Čekijoje — 2.5 
mln., Lietuvoje — apie 
900,000, Estijoje — 500,000. 
Latvijoje — 400.000. Baltijos 
valstybių rinkos paprasčiau
siai yra nepajėgios atlaikyti 
transliuotojų naštos, kokia 
dabar joms yra tekusi. 

Estijos nacionalinis trans
liuotojas, aktyviai spaudžia
mas komercinių kanalų pasi
traukti iš reklamos rinkos, 
nuo praėjusių metų vidurio 
reklamos atsisakė. Su parla
mento partijomis, pasak Hagi 

Lietuvos Nepriklausomybės šventės paminėjime š.m. vasario 16 d. Cicero mieste, Lietuvos ambasadorius JAV ir 
Meksikai priima draugiškumo dovaną iš Cicero miesto prezidento (mero) Ramiro Gonzales. Sėdi: Bernardas 
Narušis ir JAV LB Tarybos pirm. Regina Narušienė. 
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Shein, Estijos nacionalinės 
radijo ir televizijos tarybos 
nario, buvo susitarta ir nus
t a ty ta pastovi biudžetinio 
finansavimo kvota trejiems 
metams į priekį. Kai reikalas 
priėjo iki balsavimo parla
mente, pinigų buvo paskinta 
30 proc. mažiau. 

Ar veiks Estijos modeli: 
kol kas neaišku, nes pati 
per t rumpa daryti išvadoms. 
Estija yra vienintelė valstybė 
Europoje, kur nacionalinis 
t ransl iuotojas yra visiškai 
pasitraukęs iš reklamos rin
kos. Visų kitų šalių nacio
naliniai transliuotojai, pasak 
K. Jakubovvicz, savo biu
džetines ar abonentinio mo
kesčio įplaukas papildo ir ko
mercinėmis pajamomis: nuo 
25-30 proc. D. Britanijoje. 
Norvegijoje, Lietuvoje iki 50 

jį 

proc. Čekijoje. Belgijoje, 
Latvijoje, Austrijoje, Vengri
joje ar net 70 proc. Danijoje, 
Airijoje. Ispanijoje, Lenkijoje. 

„Kadangi Estija yra ne 
pokomunistė, bet Skandina
vijos valstybė, galimas daik
tas, kad jai netinka tos taisyk
lės, kurias bando pritaikyti 
Vidurio ir Rytų Europos vals
tybės. Matysim, kaip jai pa
siseks", — su šypsena paste
bėjo lenkų ekspertas. 

Apie Švedijos visuomeninę 
televiziją kalbėjo jos atstovė 
Inger Etzler. Ji plačiai komen
tavo švedų visuomeninio 
transliuotojo programų turinį, 
pasakojo, kaip dėmesingai 
siekiama atspindėti įvairiau
sių visuomeninių grupių reik
mes bei lūkesčius, įskaitant ir 
svetimšalių, kurie šalyje su
daro apiei 10 proc. gyventojų. 

Švedų dėmesingumu 
pabėgėliams ir imigrantams, 

kurie ten sudaro labai margą 
ir nevienalytę masę, išties ga
lima pasigėrėti — dedama 
daug pastangų supažindinti 
juos su šalies kultūra ir įves
dinti į Švedijos visuomenę. 
Visuomeninei TV čia tenka 
nemenkas vaidmuo. 

„Ar jūs būtumėte taip pat 
dėmesingi imigrantams, jeigu 
turėtumėte jų ne 10, bet 50 
procentų?" — paklausė 
Zigmars Liepinš, trijų privačių 
Latvijos radijo stočių sa
vininkas iš Rygos. — „Į jūsų 
klausimą šiuo metu atsakyti 
negalėčiau", — rimtomis aki
mis kalbėjo toliau švedė. Ta
čiau latvis neatlyžo: „Bet juk 
jūs iš Švedijos, ne iš Suomijos. 
Ar švedai irgi taip ilgai galvo
ja kaip suomiai?" 

Z. Liepinš vėliau kalbėjo 
ne tik apie sunkumus, su ku
riais susiduria dvikalbė visuo
menė, kokia iš esmės yra Lat
vijoje, bet ir apie Rusijos radi
jo ir TV kanalų agresyvią ko
mercinę veiklą, siekiančią 
aplenkti Latvijos įstatymus. 
Neseniai rusai pradėjo komer
cines transliacijas per paly
dovą, nenaudodami Latvijos 
retransliacijos įrenginių. Jie 
susirenka reikšmingą komer
cinių pajamų dalį iš Latvijos 
verslo subjektų, bet mokesčių 
Latvijai nemoka. 

Pirmosios tarptautinės 
konkurencijos „kregždės" 
transliuotojų rinkoje pastebi
mos ir kitose Baltijos valsty
bėse. Iš Maskvos transliuo
jamų kanalų programos jau 
orientuojamos tikslinėms au
ditorijoms: tie patys rusiški 
filmai aprūpinami lietuviš
kais, latviškais, estiškais pa
rašais, filmų pertraukose ro
domos reklamos — parengtos 

tautinėmis kalbomis ir nu
kreiptos į vietinę rinką. 

Konferencijoje Lietuvai 
taip pat atstovavo Lietuvos ra
dijo direktorius Kęstutis Pet
rauskis, komercinio kanalo 
TV-3 gen. direktorė Vilma 
Marciulevičiūtė, Lietuvos ra
dijo ir televizijos komisijos 
pirmininkas Jonas Liniauskas 
bei šios komisijos nariai Broni
slovas Saikus, Ramunė Vėliu-
vienė, Viktoras Popandopula, 
Danguolė Skapaitė. 

TAI ĮDOMU 

VLENOS DIENOS 
PREZIDENTAS 

Dar vis pasiginčijama, kiek 
Lietuva iš tikrųjų turėjo prezi
dentų (nesunku pasakyti, kiek 
ji turėjo karalių — tik vieną 
Mindaugą): ar Vytautas Lands
bergis vadintinas prezidentu, 
ar Antano Smetonos dvi 
kadencijas — skirtingu laiku 
— suplakti į vieną, ar jį skai
čiuoti, kaip du atskirus prezi
dentus? Panašiai galima būtų 
pasakyti ir apie JAV-es, nes 
mažai kas žino, kad 1849 m. 
Amerika turėjo prezidentą, 
kurio kadencija truko tik vie
ną dieną. Kai 1849 m. kovo 4 
d. turėjo būti prisaikdintas 
naujas prezidentas Zachary 
Taylor, inauguracijos diena 
pasitaikė sekmadienį. Kadan
gi Taylor buvo giliai religin
gas, jis atsisakė priesaiką pri
imti šventą dieną. Užuot jo 
prezidento pareigas perėmė 
Senato pro tempore pirminin
kas iš Missouri valstijos David 
Rich Atchinson. Rytojaus die
ną buvo prisaikdintas Zachary 
Taylor ir Atchinson kadencija 
po vienos dienos pasibaigė. ScChM 
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Danutė Bindokienį, 

Neniekinkime praeities, 
nebijokime ateities 

Už savaitės Lietuva turės 
naują prezidentą. Tauta to pa
sikeitimo laukia ir su viltimi, 
ir nerimu. Kurlink kraštą vai
ruos prez. Paksas? Ar visa tai, 
kas atlikta per pastaruosius 
penkerius metus, bus praras
ta, ar Lietuva neatsuks nuga
ros Vakarams ir vis daugiau 
pasiduos Rytų įtakai? 

Tokios mintys ir abejonės 
visai suprantamos, kai žmo
gus — ar valstybė — stovi ant 
nežinomo .rytojaus slenksčio. 
Tačiau nereikia eiti per lieptą, 
kol nepriėjome upės... 

Po antro prezidento rin
kimų balsavimo rato šių metų 
pradžioje daugelis Lietuvos 
piliečių (deja, ir gyvenančių už 
Lietuvos ribų nepiliečių, kurie 
„neprisirengė" užpildyti rei
kiamų dokumentų ir gauti pi
liečio pasą) jautė nusivylimą, 
kad rinkimus pralaimėjo Val
das Adamkus. Pasipylė tam
sios pranašystes, kas laukia vals
tybės, kai jos priekyje atsistos 
„šis vėjavaikis". Pačiomis pir
momis dienomis po rinkimų 
pralaimėjęs prezidentas buvo 
„tepamas medumi", o laimėto
jas — .juodžiausiu degutu". 
Bet štai dar vienas netikėtu
mas: praėjus maždaug mėne
siui laiko, mūsų tautiečių nuo
monės pradėjo žymiai keistis. 
Dabar jau Paksas daugeliui 
neatrodo toks neigiamas, o 
Adamkus — teigiamas. Vis 
daugiau pasigirsta balsų, kad 
Valdas Adamkus kažkaip pats 
kaltas dėl pralaimėjimo, kad 
jis tarytum apvylęs žmones, 
kurį jie rėmė ir jo pergale 
tikėjo. 

Tiek Lietuvoje, tiek šioje 
pusėje Atlanto labai ryškus 
tas nepasitenkinimas prez. 
Adamkaus rinkimine kam
panija bei jo štabu, kuris per
nelyg pasyviai laikėsi, tarsi 
net nemėgindamas atsverti, 
viesulu kraštą nusiaubusios, 
Rolando Pakso priešrinkimi
nės propagandos. Kai kas 
tiesiog stebisi, kad Paksas, o 
ne Adamkus, pasinaudojo 
„amerikietiško pobūdžio" (su
prask — agresyvia) kampani
ja, o džentelmeniška preziden
to laikysena (kaip jis pats kan
didatuodamas pasižadėjo) 
galėjo net sudaryti įspūdį, kad 
Valdui Adamkui nelabai svar
bu: laimės jis rinkimus, ar ne. 

Pastarieji penkeri metai, 
valstybės prezidentu esant 
Valdui Adamkui, visgi atnešė 
Lietuvai daug pasikeitimų, 
daug naujovių, daug gero. 
Jeigu ieškosime tik neigiamų 
reiškinių, jų, be abejo, rasime. 
Jeigu nebijosime tiesos ir 
pažvelgsime platesniu žvilgs

niu, pamatysime, kad Lie
tuva pasiekė tai, ko visais is
torijos amžiais troško: būti lai
koma Vakarų, o ne Rytų vals
tybe. Rytų slavų įtakai Lie
tuva visomis jėgomis stengėsi 
atsispirti ir prieš 1918 m. 
vasario 16-ąją, ir vėliau, po ne
priklausomybės praradimo, 
nepaisant, kad buvo pavartota 
daug priemonių, skirtų pa
lenkti lietuvių tautai Rytų pu
sėn. 

Nors Pirmojo pasaulinio 
karo metu nemažai lietuvių 
pabėgėlių pasinaudojo Rusijos 
globa, bet jie neprarado savo 
tautinės tapatybės, o iš Rytų 
kultūros ir mokslo aruodų pa
sisemtas žinias parsivežė at
gal į tėvynę ir panaudojo jos 
gerovei. 

Panašiai buvo elgiamasi ir 
bolševikų okupacijos dešimt
mečiais: lietuviai visų pirma 
kūrė, dirbo, mokėsi, krovė 
dvasinius lobius savo tėvynės 
labui, net jeigu reikėjo nusi
lenkti okupantui. Bet visgi 
sielos gilumoje dauguma linko 
į Vakarų kultūrą, į demokrati
jos vertybes, svajodami, ruoš
damiesi dienai, kada atsivers 
geležinė uždanga ir visa tai 
bus pasiekiama. 

Vakarietis prezidentas, 
Vakaruose žinių ir darbo eti
kos pasisėmęs kariuomenės 
vadas bei kiti pasišventėliai, 
grįžę į Lietuvą po nepriklau
somybės atkūrimo, daug pri
sidėjo, kad įvyktų toks greitas 
persilaužimas, kad Lietuva 
bent iš dalies pasiektų savo 
tikslą: ji buvo pakviesta įsi
jungti į NATO ir Europos Są
jungą. Jeigu pavyks šiose or
ganizacijose įsitvirtinti, tapti 
lygiateise nare, atsivers nau
jos galimybės, sumažės pavo
jai, kad vėl kada istorija pa
sikartos ir kaimynas iš Rytų 
mėgins įtraukti lietuvių tautą 
į savo „įtakos sferą". 

Valdas Adamkus jau įmy-
nė gilias pėdas demokratiškos, 
vakarietiškos Lietuvos istori
jon. Niekas to šviesaus perio
do negali užtemdyti. Galbūt 
galėtume teigti, kad Lietuva 
ilgainiui vis tiek būtų sulau
kusi tos pagarbos ir pripažini
mo tiek Vašingtone, tiek Eu
ropos sostinėse, bet procesas, 
be abejo, būtų nepalyginamai 
ilgiau užtrukęs. Valstybė, ku
rios užsienis gerai nepažįsta, 
visų pirma vertinama pagal 
jos vadovus. Valdas Adamkus 
buvo tinkamas savo valstybės 
vertės matas. Jam užveriant 
Prezidentūros duris, turėtume 
visų pirma tai prisiminti ir 
atiduoti pagarbą, kurios jis 
vertas. 

LIETUVA PAKVIESTA Į 
NATO IR ES: KAS TOLIAU? 

VYGAUDAS UŠACKAS 

LR ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko kalba, pasakyta 2003 m. 
sausio 25-26 dienomis Los Angeles vykusio Politinių studijų savaitgalio 
metu. kurį jau 36-jį kartą surengė Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūris. 

Tačiau šie pasiekimai nėra 
tikslas savaime. Kaip Ame
rikos lietuvių parama Lietu
vos valstybingumo atstatymui 
bei NATO narystei, taip ir 
eventuali Lietuvos narystė 
NATO ir ES, nėra Lietuvos 
kelio pabaiga. Priešingai, 
narystė NATO ir ES — tai tik 
naujo, daug žadančio kelio 
pradžia, tai prielaidos saugiai 
ir klestinčiai Lietuvai stiprėti. 

Nepretenduodamas į visa
pusišką atsakymą dėl Lietu
vos užsienio politikos pirmu
mų bei raidos ateityje, drįstu 
pasidalinti savo nuomone dėl 
tolesnių Lietuvos, būsimos ES 
ir NATO narės, santykių su JAV. 

Tęsinys 
- Ar tai reiškia, kad galime 

įsilieti į vieningą Europos rin
ką, džiaugdamiesi, kaip kai ne 
kurie mūsų kaimyninių šalių 
politikai, jog „galų gale tapsi
me nuobodžia Šiaurės vals
tybe?" 

Per 12 atkurtos nepriklau
somybės metų Lietuvos pa
siekimai užsienio politikoje 
yra įspūdingi. Atstatėme dip
lomatinius santykius su pa
saulio valstybėmis, atkūrėme 
diplomatines atstovybes ir iš
plėtėme jų ratą, nustatėme 
draugiškus santykius su kai
mynais, tapome PPO nariais, 
baigiame stojimo į Europos 
Sąjungą ir NATO darbus. 

ES narystės pokyčiai LR — 
JAV santykių atžvilgiu 

Visų pirma, būtina pri
pažinti, kad Lietuvos įstojimas 
į Europos Sąjungą įneš žymius 
pokyčius į Lietuvos vidaus ir 
užsienio reikalų tvarkymą, o 
tuo pačiu įtakos Lietuvos — 
JAV santykių pobūdį. Lietuva 
taps ekonominės ir politinės 
Europos Sąjungos dalimi, kuri 
ruošia ir reiškia bendrą pozici
ją kitų valstybių atžvilgiu 
ekonomikos, aplinkosaugos, 
vidaus reikaluose bei vis pla
čiau užsienio politikos srityje. 
ES — JAV santykių klausi
mai, ypatingai ES — JAV eko
nominės politikos klausimai 
neišvengiamai taps svarba 
Lietuvos — JAV santykių dali
mi. Lietuvos naryste Europos 
Sąjungoje suteiks naujas gali
mybes geriau ir įtakingiau at
spindėti mūsų nacionalinius 
in teresus naujame Pasaulio 
prekybos organizacijos derybų 
Doha raunde. 

Gal pradžioje kiek neįpras

tai, tačiau vis dažniau ir giliau 
Lietuvos santykiai su JAV bus 
persmelkti Europos Sąjungos 
dvasia, o dvišaliai klausimai 
bus sprendžiami ne tik Lie
tuvos trispalvės, bet ir Euro
pos Sąjungos vėliavos fone. 
Tapdami visateisiais ES na
riais, sėdėsime prie vieno stalo 
su kitomis 24-iomis Europos 
valstybėmis, aptariant su 
JAV-jomis tokius klausimus, 
kaip kova su terorizmu, abipu
sė teisinė parama dėl ekstradi-
cijos, transporto ir konteinerių 
saugumo klausimai, ekologinė 
žemdirbystė, muitų procedū
ros, plieno prekybos ir žemės 
ūkio subsidijų klausimus. Tai 
būtent yra šiuo metu ES 
pirmininkaujančios šalies — 
Graikijos, numatyti ES — JAV 
santykių pirmumai šiam pus
mečiui. 

Jau antras pusmetis, kai 
Lietuvos atstovai dalyvauja 
Konvencijos dėl Europos atei
ties darbe, kurį numatoma už
baigti šių metų pradžioje. Kon
vento nariams pavesta pa

rengti rekomendacijas dėl 
naujos Europos Sąjungos po
litinės, teisinės ir institucinės 
struktūros tam, kad išsiplė
tusi Europos Sąjungą nuo 15-
os iki 25 valstybių — narių 
būtų demokratiškai ir efekty
viai sprendimus priimanti 
Sąjunga, išlaikant šalių ir pi
liečių lygybę bei tampanti vis 
stipresnė veikėja tarptautiniuose 
reikaluose. Šias rekomendaci
jas Konventas turi pateikti 
Tarpvyriausybinei konferenci
jai, kuri darbą pradės 2004 m. 

Nuo stojimo į ES sutarties 
pasirašymo, kuris numatomas 
2003 metų balandžio 16 d. 
Atėnuose, iki stojimo rati
fikavimo pabaigos — t.y. vi
sateisės narystės, Lietuvos ats
tovai dalyvaus Europos Są
jungos Tarybos veikloje ak
tyvių stebėtojų statusu, svars
tant ir ruošiant Europos 
Sąjungos sprendimus. 

Narystė ES ir NATO su
teiks ne tik visumą galimybių 
Lietuvos žmonėms, bet pa
reikalaus ir dar didesnio pro

fesionalumo ir efektyvumo iš 
Lietuvos valdininkijos. Lietu
va per metus turės dalyvauti 
apie 5.000 ES institucijų susi
tikimų; 300 Lietuvos val
dininkų nuolat, beveik kiek
vieną dieną turės dalyvauti at
skiruose ES institucijų posė
džiuose; apie 400 LR piliečių 
jau pirmaisiais įstojimo į ES 
metais taps tikrais Briuselio 
eurobiurokratais. 

Panašūs išbandymai mūsų 
laukia NATO kontekste. Nu
matoma, kad Lietuvos misijoje 
prie NATO darbuotojų skai
čius padidės iki 34 žmonių, 
įskaitant diplomatus, gynybos 
patarėjus, kariškius ir techni
nį personalą. Lietuva taip pat 
turės siųsti kariškius į NATO 
vadavietes ir darbui tarp
tautinėse karinėse struktū
rose (IMS). Tikėtina, kad šiam 
darbui Lietuva kelių metų 
bėgyje turės išsiųsti dar apie 
35 vyrus ir moteris su antpe
čiais. Tačiau aljanse yra labiau
siai vertinamas praktinis įna
šas, karių ir pajėgumų daly

vavimas operacijose. Tiesa, šie 
žmonės nedirbs aljanso ar LR 
misijos struktūrose, bet jie 
atstovaus Lietuvai aljanso 
operacijose. Jau dabar iš viso 
dalyvavusių NATO operacijose 
skaičius sudaro per 1,000, o 
ateityje dar natūraliai didės. 

Taigi, Lietuvos vidaus ir 
užsienio politikos dėmesys vis 
labiau koncentruosis ties Briu
seliu, kur bus derinami ir pri
imami Lietuvos vidaus ir už
sienio politiką išreiškiantys ir. 
antra vertus, ją įtakojantys 
sprendimai. 

JAV dėmesio kaita 

ES ir NATO plėtros iš
davoje, vertindami neišvengia
mą Lietuvos vidaus ir užsienio 
politikos dėmesio judėjimą 
„Briuselio link", turime pri
pažinti ir objektyvius naujus 
reiškinius bei svarstymus dėl 
JAV užsienio ir saugumo poli
tikos Baltijos regiono Europoje 
ir aplamai Pasaulio aktualijų 
atžviigiu Bus daugiau 
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VASARIO 16-0 J I LEMONTE 
Šeštadienis 

Lietuva, Lietuva, nors tu 
taip toli 
Bet mūsų. širdžiai artima 

esi 
Šįvakar Laisvės šventę 
švęsdami 
Mintimis susiliejame 

kartu 
su Tavimi 

Tokiomis savo kūrybos 
eilėmis JAV LB Lemonto 
apylinkės valdybos pirmi
ninkė Nijolė Nausėdienė pra
dėjo trumpą oficialiąją dalį 
Vasario 16-ajai skirtame 
pokylyje. Jau antri metai šios apy
linkės bendruomenės valdyba 
stengiasi sukviesti žmones ir 
švęsti kiek kitaip, gal daugiau 
panašiau į JAV Nepriklau
somybės šventimą — ištaigin
gai, linksmai. Kuriamos nau
jos tradicijos sunkiai skinasi 
kelią — ir šiais metais pas
tangos nedavė laukiamo re
zultato — planuoto pusantro 
šimto nesusirinko. 

Susirinkusiuosius sveiki
no garbės konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza, pasidžiaugęs 
šiandieninės Lietuvos pasie
kimais tarptautinėje plotmė
je, pabrėždamas, kad esame 
viena senesnių Europos vals
tybių, su garbinga praeitimi. 
Tačiau nereikia pamiršti, jog 
pakvietimas į NATO, dar 
nereiškia, kad esame priimti. 
Tam dar reikia mūsų visų 
pastangų. 

Meninėje dalyje klausė
mės solistės Genovaitės Bige-
nytės, akompanuojant Meno 
mokyklėlės dėstytojai 
Nomedai — Jurgitai Bach, at
liekamų lietuvių kompozi
torių dainų. Skambėjo A. Bra
žinsko muz. A. Baltakio žo
džiams „Ugnelė", A. Kača-
nausko muz. E. Mieželaičio 
žodžiams „Vilnelė" ir Normos 
kavatina iš to paties pavadini
mo V. Bellini operos. Normos 
kavatina — kiekvienos so
listės Everestas, ypač aukš
tuose tonuose. Buvo malonu, 
kad solistė išvengė forsavimo, 
balsas skambėjo maloniai, 
minkštai. Publikai prašant, 
solistė padainavo J. Tallat-
Kelpšos muz., S. Nėries žodž. 
„Mano sieloj šiandien šventė". 

Gražu, kad rūpestingi val
dybos vyrai, Rimantas Dir
voms ir Gediminas Kazėnas, 
abi moteris apdovanojo gėlė
mis. Misijos kunigui A. 
Paliokui sukalbėjus invokaci-
ją, svečiai buvo pakviesti 
vakarieniauti. Maistas ir šį 
kartą buvo skanus — Lemon-
tas seniai pripažinęs šei
mininkę Aldoną Šoliūnienę, 
kuri kartu su padėjėjais, pa
sistengia, kad ir padažo pa
kaktų, ir salotos nebūtų 
sausos... 

Pažadėjęs dalyvauti Lie
tuvos ambasadoms JAV 
Vygaudas Ušackas, žodį ište
sėjo ir, nors pavėluotai, į Le-
montą suspėjo. O pavėluotai 
todėl, kad vyko tiesiai iš Wau-
keagan. Ten, šiaurinėje mies
to dalyje gyvenantys lietuviai, 
pasikvietę kelias tautinių šo
kių grupes, puikiai atšventė 
Nepriklausomybės šventę. 
Šiaurėje, kiek teko patirti, 
susiklostė gražūs tarpusavio 
santykiai tarp anksčiau atvy
kusiųjų išeivių ir dabartinių 
trečiabangių. 

Lemontiškių šiltai sutik
tas, ambasadorius tarė keletą 

žodžių — pasidžiaugė praeitų ' 
istorinių metų derliumi — 
gautas pakvietimas į NATO, 
užbaigtos derybos su Europos 
Sąjunga. Neilgai pabuvęs, pa
skanavęs ir pagyręs skanius 
A. Šoliūnienės vyniotinius, 
ambasadorius išvyko — kitą 
dieną laukė Cicero parapi
jiečiai ir Maria gimnazijoje 
ALTo rengiamas pagrindinis 
minėjimas. Ačiū, kad nepasi
didžiavo ir atvažiavo — žodį 
ištesėjo. Svečių tarpe buvo 
Garbės konsulas Floridai 
Stanley Balzekas, jr., Čikagos 
konsulato darbuotojas Ramū
nas Astrauskas su žmona 
Asta. 

Lemontiškiai, išeivijos 
atstovai ir trečiabangiai, bi
čiuliškai darbavosi rengiant 
pokylį. Nedėkingai pailgą salę 
ne taip paprasta tokiai šven
tei saikingai papuošti. Dalia 
Šlenienė sumaniai ir kukliai 
dekoravo pakylos sienelę — 
trispalvė ir šviečiančios lem
putės tarsi įprasmino laisvės 
ir amžinos ugnies simbolius. 
Bilietus platino Leonidą Ka-
zėnienė su Gene Stasiuliene, 
už baro draugiškai visiems, 
kas ko pageidavo, pilstė Leo
nas Juraitis su Vytautu Jag
minu. 

Keliais žodžiais persime
tėme su garbės konsulu Vac
lovu Kleiza. Jo nuomone, ge
riau rengti vieną dieną tokią 
šventę, kad ir su trumpa 
akademine valandėle. Reiktų 
atsiminti senus laikus, kai 
šiai datai paminėti į vieną 
vietą suplaukdavo 3,000-4,000 
lietuvių. Nusistebėjęs lietuvių 
noru kalbėti, kaip pavyzdį, 
paminėjęs lituanistinėje mo
kykloje vykusį minėjimą, kur 
net septyni kalbėtojai lipo į 
sceną, su baime pastebėjęs, 
jog tokie ištęsti minėjimai, 
tikrai atgrasins jaunimėlį. 
Laikas visiems suprasti, kad 
ilgos kalbos seniai nebe
reikalingos. Juolab, kai 
nepasakoma nieko nauja... 

Na, ir kaip visada, poky
lio neatsiejama dalis — šo
kiai. Šįkart grojo netaip seni
ai susikūręs muzikantų trio, 
arba Broniaus trio, kurį 
sudarė Bronius Mūras (akor
deonistas, vokalas), Alvydas 
Stakaitis (bass gitara, vokalas) 
ir Romas Tamašauskis (mu
šamieji, vokalas). Vyrai gerai 
susirepetavę, susidainavę, 
groti netingėjo, gal tik per 
garsiai skambėjo, nes su
sikalbėti, sėdintiems prie 
stalų, nelabai ėjo... 

Žmonės šoko, linksminosi, 
lėtai skirstėsi. Vadinasi, buvo 
jauku, buvo smagu. Trūko 
bendros lietuviškos dainos, 
kurią, rodos, taip nesunku bu
vo užtraukti. Turėkime viltį, 
kad toks Nepriklausomybės 
šventimas galėtų tapti tradi
cija, o žmonių susirinktų vis 
daugiau ir daugiau. 

Sekmadienis 

Sekmadienį pilnutėlė salė 
išklausė Nijolės Nausėdienės 
proginę kalbą. JAV LB Švieti
mo tarybos vicepirmininkas 
Juozas Polikaitis įteikė žy
menį ilgamečiui lituanistinės 
mokyklos mokytojui, direkto
riui Juliui Širkai, Lietuvių 
fondo pirmininkas dr. An
tanas Razma — tradicinį čekį 
Maironio mokyklai, o visi ap
dovanotieji tarė padėkos žo
delį. Meninę dalį pradėjo Pa-

Lemonto LB apylinkės vasario 16 d. ruoštame pokylyje Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės proga svečius sveikina Lietuvos garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza; šalia stovi apylinkės valdybos pirm. Nijolė 
Nausėdienė. Ramūno Astrausko nuotr. 

vyresniems. Būdami tarp 
žmonių, tarpe lietuvių, daly
vaudami tokioje šventėje, kur 
visi kalba lietuviškai, moks
leiviai supranta ir savo 
reikšmę, džiaugiasi, kai jiems 
ploja, vertina. Dėkodami tė
vams, kad vaikus atveda lie-
tuviškon Meno mokyklėlėn, 
stengiamės jiems duoti viską, 
kas sieja lietuvius — kalbą, 
papročius ir šiandieną. Pro
gramą papildė Maironio li
tuanistinės mokyklos atstovė 
Skaistė Jagelavičiūtė, gražiai 
paskaičiusi Kęstučio Genio 
eiles ir Meno mokyklėlės dės
tytoja Loreta Umbrasienė, 
padainavusi Kipro Maša-
nausko dainą „Lietuva". 

12-ASIS ZODIAKO 
ŽENKLAS ŽUVYS 

Vasario 19 — kovo 20 d. 
Žuvys priklauso Vandens 

ženklui. Tai ketvirtasis nepa
stovus ženklas. Žuvis valdo 
Neptūno planeta. Garsi astro
logė E. Adame yra pasakiusi 
apie Žuvų ženklo žmones: 
„Tai, kad jie yra Žuvys — tai 
viena; tai, kad jie — dvi Žuvys 
— tai antra; o tai, kad tos Žu
vys plaukia į skirtingas puses 
— visiškai kita". Tame ir yra 
Žuvų ženklo sudėtingumas. 

Spalvos: jūros spalva, mė
lyna, plieno spalva ir raudo
nai — violetinė. 

Akmenys — safyras, sma
ragdas, ametistas. 

Safyras — Antikos laikais 
ir viduramžiais buvo laiko
mas turįs gydomųjų galių; 
mėlyna jo spalva simbolizavo 
dangų, dangaus prieglobstį ar 
— alchemikams — orą. Apo
kalipsėje safyras priklauso 
dangaus Jeruzalės pamatams. 
Kaip ir visi mėlynos spalvos 
akmenys Rytuose laikomas 
itin veiksminga priemone ap
siginti nuo piktos akies. 

LIETUVA, TĖVYNE MUŠU 

KAI PER DAUG LAISVĖS 

Meno mokyklėles Pramoginių šo
kių klasės moksleiviai šoka Va
sario 16 minėjime. 

Džiugu pastebėti, kad 
Vilniuje, Katedros aikštėje, tą 
dieną buvo surengtas nuo
taikingas koncertas „Vilties 
himnai"'. Naujas populiarių 
laisvės dainų interpretacijas 
kartu su „Ąžuoliuko", „Liepai
čių" ir Karo akademijos cho
rais atliko operos solistas 
Vytautas Juozapaitis, popu
liarūs estrados dainininkai 
Gytis Paškevičius, Violeta 
Riaubiškytė, Povilas Meškėla, 
Neda, Vytautas Kernagis, 
Česlovas Gabalis, grupės „G 
& G Sindikatas" ir JRebel-
heart". 

Malonu buvo sužinoti, kad 
per Kauno radiją buvo skel
biama apie Lemonto apy
linkės lietuvių surengtą po
kylį Vasario 16-ąjai paminėti. 
Nepriklausomybės paminėji
mo banga, nusiritusi per visą 
Lietuvą ir per visas lietuvių 
bendruomenes už Lietuvos 
ribų, tarsi nematoma gija 
sujungė jaunus ir senus į 
vieną šeimą — lietuvių ben
druomenę arba. paprastai 
tariant, meilę Lietuvai. 

Ligija Tautkuvienė 

Apie Lietuvos kalėjimus 
daug žinome iš žiniasklaidos. 
Kaliniai vis skundžiasi blogo
mis gyvenimo sąlygomis, kad 
dažnai pažeidžiamos jų teisės 
ir 1.1. Jų valdžia irgi skun
džiasi, kad trūksta lėšų geres
niam kalinių aptarnavimui, 
trūksta patalpų ir patikimų 
apsaugos kadrų. Rodos, prob
lema neišsprendžiama. 

Neseniai televizijos laidoje 
rodė „Frontą". „Kovojo" nu
teistieji su teisininkais. Žiū
rovai savo balsavimais pas
merkė teisininkus, nes jų įsta
tymuose yra daug spragų. 
Auksakalbiai advokatai daž
nai net sudėtingas bylas iš- • 
aiškina kalinių naudai. Pri
žiūrėtojai tokių gynėjų beveik 
neturi . Tokia pas mus de
mokratija. Geresnei — dar ne
pasiruošę. 

Nuo tarybinių laikų pa
pratę meluoti, vogti, sukčiau
ti, kitaip gyventi dar neiš
mokome. Tikyba buvo drau
džiama. Mūsų vaikai užaugo 
be 10-ties Dievo įsakymų, 
nebijodami nuodėmės. Svar
biausia, kad žmonės nema
tytų, negirdėtų. Su partiniu 
bilietu buvo visai saugu. 

Per 12 nepriklausomybės 
metų nedaug kas pasikeitė. 
Daug valdininkų tebesinaudo
ja tarnybine padėtimi. Nu
baustų beveik nėra. Pamenu, 
vienoje televizijos laidoje Al
girdas Brazauskas, dar bū
damas prezidentu, sakė, jog 
kiekvieno valdžios atstovo 
žingsniai turi būti skaidrūs ir 
matomi, kaip veidrodyje. Deja. 
pats to nesilaikė: save ir gimi
nėlę viskuo aprūpino, net sve
timą žmoną pasisavino. Keis
ta, bet liko „skaidrus". Toks 
yra pavyzdys visai tautai. Tad, ar 
stebėtis, kad Lietuvoje kalėji
mai perpildyti, kad demo
kratiška teisėtvarka nepajėgi 
kovoti su nusikaltėliais? 

Jei mano valia būtų, ka
lėjimuose įvesčiau griežtesnę 
tvarką, nes turiu patirties. Ta
rybiniais laikais (1948 m.) bu
vau politkalinė. Tardoma 8-
nius mėnesius praleidau Vil
niaus KGB rūsyje. Mintyse 
dėkodavau Dievui, kad iš nak
ties tardymų dar savo kojomis 
į kamerą pareidavau, nors ir 
paryčiais. Dieną kameroje 
miegoti draudžiama. Net ko
jas sukelti ant gultų nevalia. 
Negalima garsiai kalbėtis ka
meroje. Prie sudėtingesnių by
lų neatiduodavo siuntinių. Ga
vę irgi nedaug džiaugdavosi: 
visi maisto produktai sumai-
gyti, supjaustyti, sulaužyti per 
tikrinimą, kad juose nebūtų 

paslėpta adata, ar kitas ašt
resnis daiktelis. Drabužiuose 
išpjaustydavo metalines sa
gas. Neduodavo jokios rašo
mos priemonės, jokio popie
rėlio. Nuolat kratydavo kame
ras. Iššniukštinėdavo visus 
kampelius. Kalinius išrengda
vo nuogai. Dar tekdavo pašoki
nėti, išsižioti, kad nieko drau
džiamo nepaslėptumei. Maiti
no supuvusių kopūstų sriuba 
ir dvokiančia žuvimi. Anksti 
rytą ir vakarą 10-čiai minučių 
išleisdavo į tualetą ir apsi
prausti, jei, žinoma, suspėji. 
Reikalui prispyrus, naudo
jomės „parašą" — medine sta
tine, stovinčia kameros kam
pe. Jos turinį išnešdavome tik 
einant į tualetą. Be „parašos" 
kameroje buvo prie sienų pri
tvirtinti gultai ir lenta-stalas. 
Miegoti leido tik po komandos 
„atboj", bet reta naktis praei
davo be tardymų kabinetuose. 
O miegančioms įsakyta dėti 
galvas tik į durų pusę ir jų 
neužsikloti. Prižiūrėtojai per 
durų akutę ir naktį stebėjo 
kalinius. Apie tai, kad kali
niams priklauso 15-kos mi
nučių pasivaikščiojimas kiemo 
aptvertame garde, aš sužino
jau tik pasibaigus tardymams, 
esant jau Lukiškių kalėjime. 
Neapsakomas džiaugsmas po 
8-nių mėnesių vėl pamatyti 
danguje laisvai plaukiančius 
debesėlius! 

Prieš porą metų su keliais 
buvusiais politkaliniais pasi
prašėme ekskursijon į Šiaulių 
kalėjimą. Labai nustebome 
pamatę, kaip gerai gyvena da
bartiniai kaliniai. Kamerose 
yra tualetai, prausyklos. Jie 
skaito laikraščius, klausosi 
žinių. Virtuvėje matėm sku
tant bulves, pjaustant mėsos 
porcijas, verdant kvapnią sriubą. 
Mums parodė koplyčią, pačių 
kalinių išpuoštą, turtingą 
vaistinę. Koridoriuje perskai
tėme užrašus: procedūrinis, 
rentgeno, stomatologinis kabi
netai. Sovietiniais laikais tar
dytojai kaliniams sveikus dan
tis išmušdavo. Taigi, tarybi
niai kalėjimai nuo šiandie
ninių — demokratinių skiriasi 
kaip diena nuo nakties. Gal 
dėl to dabar nusikaltėliai ne
bijo pakliūti už grotų? Jei bū
tų sunkesnis režimas, dides
nės bausmės, jų sumažėtų, o 
valstybei sumažėtų išlaidos. 
Gal padidėtų algos kalėjimo 
darbuotojams, policininkams. 
Jie sąžiningiau atliktų savo 
pareigas. Net juokinga, kad 
dabar per kontrolę prasmun
ka narkotikai, mobilieji tele
fonai. Tikrintojai galėtų pasi-

Smaragdas susijęs su sim
boline žalios spalvos reikšme. 
Vidurio Amerikoje indėnai 
siejo jį su krauju — žalia ir 
raudona indėnams vienodu 
mastu išreiškia gyvenimo jė
gą, su lietumi ir mėnuliu. 

Europoje žalia spalva sie
jama su vaisingumu, drėgme 
ar mėnuliu ir pavasariu. Ro
moje buvo Veneros atributas. 
Pagal Apreiškimą Jonui sma
ragdas priklauso prie dangaus 
Jeruzalės akmenų. Smaragdo 
simbolinis turinys viduram
žiais įvairiaprasmis, daug kur 
jis buvo veiksmingas talisma
nas, nes pats kitados lyg kilęs 
iš pragaro, itin veiksmingas 
prieš pragariškas jėgas, bet 
drauge buvo tikima, kad su 
smaragdu ant liežuvio galima 
prisišaukti piktas jėgas. Sma
ragdui priskiriama savybė 
išlaisvinti kalinius. Krikščio
nių Bažnyčios simboliniam maty
me smaragdas reiškė tyrumą, 
tikėjimą ir nemirtingumą. 

Ametistas — plačiai papli
tęs brangakmenis, antikoje 
manyta, kad jis apsaugo nuo 
nuodų ir girtumo (gr. Amet-
hystos — negirtas). Krikščio
nybės simbolių sistemoje ati
tinka nuolankumą, nes yra tos 
pačios spalvos, kaip ir darželio 
našlaitė, tai pat susijęs su 
Kristaus kančia — violetine 
spalva. Tai paaiškina, kodėl iš 
akmenėlių dažnai daromi ro
žančiai. Ametistas taip pat lai
komas vienu iš Jeruzalės pa
matinių akmenų. 

Žuvys — pats ekscentriš-
kiausiais ženklas iš viso Zo
diako. Jų valdovas—Neptūnas— 
revoliucingas, mistiškas ženklas, 
romantiškas, kartais nepakalti
namas, bet visada atsiskyręs. 
Jis suteikia savo pavaldiniarns 
nervingumą ir nerimą. 

Žuvys — paskutinis Zodia
ko ženklas, gal todėl Žuvų 
žmonės mėgsta save nuvertin
ti. Jie nesavanaudiškai tenki
na kitų užgaidas. Žuvys — tre
čias vandens ženklas ir jam 
priklausantys žmonės ypatin
gai emocionalūs ir savotiškai 
aistringi. Kai jos nusiteikusios 
teigiamai, jų emocijos ir 
aistros stiprios, kūrybiškumas 

Marytė Rimkienė. 

mokyti iš buvusių kagėbistų, 
kurie mokėjo ne tik kalinius 
išpurtyti, bet komunistų par
tijai įsakius, sunaikinti savo 
draugą, ar net šeimos narį-
Tarybų Sąjunga laikėsi tik 
partine drausme ir žmonių 
baime. Prieš Tarybų valdžią 
net cyptelti visi bijojo. O da
bar? Laisvė begalinė. Įstaty
mai lyg guma tampomi. Kur 
pinigai, ten galybė. 

Kaip gražiai pinigėliai iš
puošė „Mis nelaisvę"! Puikiai 
atrodė scenoje Panevėžio ka
lėjimo mergelės. Net laisvėje 
esančios galėjo joms pavydėti. 
Tiek romantikos! Užsienis, 
pamatęs „Mis nelaisvę" televi
zijoje, turbūt šyptelėjo, kokie 
įdomūs tie lietuviai. 

Tikrai, dabar įdomiai gy
vename: tėvai negali pažeist 
savo vaikų teises, mokytojai 
— mokinių, prižiūrėtojai — 
kalinių, policininkai — nusi
kaltėlių, valdininkai — paval
dinių. Istorikai, įstatymų lei
dėjai Lietuvos partizanų 

— begalinis, tačiau kai nusi
teikimas neigiamas, tai Žuvis 
gali atvesti į susinaikinimą. 
Dvasinės Žuvų žaizdos negyja 
labai ilgai. Žuvims patinka 
būti kankinio vaidmenyje ir 
jos linkusios gailėtis savęs bei 
nepakankamai gerai save ver
tinti . Žuvys yra kuklios ir 
drovios, bet taip pat ir nervin
gos bei kupinos energijos, o 
bendras vaizdas išeina toks, 
tarsi jos visąlaik būtų neapsis
prendusios ir sutrikusios. Jos 
visada linkusios pergyventi ir 
nervintis dėl smulkmenų. Žu
vys labai priklauso nuo arti
mų žmonių, jos labai patiklios 
ir dėl to gali būti apgautos. 
Tačiau, jeigu jos suprato esan
čios apgautos, gali staiga tap
ti perdėtai nepatiklios, įtarios 
ir uždaros. Jų nuotaikos taip 
pat plaikstosi lyg vėliava — 
tai jos santūrios, tai džiaugs
mingos ir sąmojingos, tai 
atvirkščiai, suglebusios, mie
guistos, melancholiškos. Žu
vys turbūt sutiks, kad surasti 
tokį kilniaširdį partnerį, kokio 
jos trokšta, praktiškai neį
manoma. Todėl jos netgi ne
bando ieškoti... Žuvys valdo 
12-tuosius horoskopo namus, 
kurie vadinami slaptų priešų 
ir žūčių namais. Šie namai 
susiję su psichinėmis ligomis 
ir seksualiniais nukrypimais. Jie 
taip pat valdo nenumatytas 
tragedijas žmogaus gyvenime, 
jutiminių organų sutrikimus, 
atsiskyrimą, nes yra daug 
žymių žmonių, gimusių po 
šiuo ženklu, kurie juos nu
galėjo: Džordžas Vašingto
nas, Mikelandželas, Viktoras 
Hugo, Albertas Einšteinas, Šo
penas. Žuvys gerai dera su Mer
gelės ir Svarstyklių ženklų žmo
nėmis, ypač emocinėje srityje, 
nes šie ženklai turi problemų 
dėl fizinės meilės. Vyro ir mo
ters santykiuose Žuvys yra 
linkusios į „šeimininko — ver
go" modelį kur joms tenka ver
go vaidmuo. Jų noras kam 
nors paklusti verčia jas ieškoti 
partnerio stipriu charakteriu, 
ir valia, kurie jas valdo vos ne 
kariška drausme visose gyve
nimo srityse. 

Parengta naudojant 
įvairią spaudą 

neskiria nuo stribų ir kagė
bistų. Žmonėms nekilnojamą 
turtą čia gražina, čia vėl ati
ma. Kandidatai į prezidentus 
save giria, kitus šmeižia. Kaip 
elgtis paprastam žmogeliui? 
Tokia demokratija visiems 
sumaišo protą. 

Kai nėra tikėjimo, nebėra 
doros, sąžinės, atsakomybės. 
Didelė klaida, kad depolizuo-
tos mokyklos, bažnyčios, ku
rios privalėtų vesti jaunimą 
teisingu keliu. Įstatymai tu
rėtų būti trumpi, visiems aiš
kūs ir privalomi. Kai nėra 
drausmės, nėra ir tvarkos. 
Aprašydama tarybinį kalėji
mą, neperšu jo metodus tai
kyti dabartiniams kaliniams. 
Tai būtų per žiauru. Tik ne
laisvėje negali būti per daug 
laisvės. Kodėl kaliniai negali 
dirbti fizinio darbo? Pvz. su 
kastuvais išvalyti melioraci
jos griovius, sukasti dirvonuo
jančius laukus, išvalyti miš
kus. Oi, kaip apsidžiaugtų Lie
tuvos žemelė! Žinoma, tam rei
kėtų daug sargybos, įrankių, 
darbo aprangos. Bet, jei dar
bas būtų griežtai prižiūrimas, 
normuotas, išlaidos pamažu 
atsipirktų. Darbštus kalinys, 
pūslėtomis rankomis išėjęs į 
laisvę, nebijos darbo, o į kalė
jimą sugrįžti tikrai nebenorės. 

Žinau, jog ne vienas pa
sakys, kad čia niekus raši
nėju. Vis tiek kitaip nebus. O 
jei kartu pamąstysime, kokie 
mes turėtume būti, ką dar 
galime ištaisyti, kaip elgtis 
ateityje, gal nebeverkšlen-
tume, kad ne tokios laisves 
norėjome. Visi norime labai 
daug, bet mąstome ir dirbame 
labai mažai. 

Marytė Rimkienė 
Šiauliai 

mailto:biciulyste@aol.com
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Š Y P S O K I M Ė S ! 

Gerai tiems rėksniams 

Šešiametis klausia: 
- Mamut, ar tu sakei, kad 

maži kūdikiai atsiranda iš 
dangaus? 

- Taip, vaikeli, sakiau... 
Šešiametis kiek pagalvo

jęs taria: 
- Tai aš tų dangaus an

gelų ir nekaltinu, kad jie to
kius rėksnius išmeta iš dan
gaus. 

A B C P A T I E M S 
M A Ž I A U S I E M S 

E 
Ėriukas - avinukas, 
Ėriukas be ragiukų. 
Ėriukas - avies vaikas, 
Ėriukai pievoj vaikos. 

Danutės Augienės-Lip-
čiūtės ketureilis patiems ma
žiausiems supažindins su 
raidele Ė. 

PATARLES, 
PRIEŽODŽIAI, 

POSAKIAI 

Maironis savo eilėse rašė: 

Aš norėčiau prikelti 
nors vieną senelį 
Iš kapų milžinų, 
Ir išgirsti nors vieną, 
bet gyvą žodelį 
Iš senovės laikų! 

Pasisemkime išminties iš 
mūsų senolių, kurie savo ste
bėjimus į patarles ir posakius 
sudėjo, o vėliau ir užrašė: 

Sakalu iškilo - vabalu 
nutūpė. 

Sulig Jurgiu ir kepurė. 
Padirbtu raktu į rojų 

neįeisi. 
Žmogų pasitinka pagal 

rūbą, pagal protą palydi. 
Žmogų pažinsi iš darbų. 
Žmogų pažinsi iš jo 

draugų. 
Žmogus daro, ką gali, o 

Dievas, ką nori. 
Žmogus turi dvi ausis, kad 

daugiau girdėtų ir vieną 
liežuvį, kad mažiau kalbėtų. 

Žodžių vertė ne pagal 
skaičių, bet pagal svorį. 

Auksas akis gadina. 
Aklas ir savo pakaušį ma

to. 
Ant kvailos galvos nė 

plaukas nesilaiko. 
Ant smėlio rūmus tik vai

kai stato. 

Parengta pagal J . Mingirdo 
knygą ..Patarlės, priežodžiai. 

posakiai" 

K A L E N D O R I N Ė S 
Š V E N T Ė S 

Artėjant pavasariui pra
sideda daug kalendorinių 
švenčių. Nuo senų senovės lie
tuviai pažymėdavo reikšmin
gus gamtos pasikeitimus: 
metų laikų kaitą, dienų ilgėji
mo pradžią - saulės sug
rįžimą, žemės dirbimo pra
džią, paukščių parskridimą ir 
kt. Pavyzdžiui, Jurginės -
žemės dirbimo pradžia, Už
gavėnės - žiemos pabaiga, 
Joninės arba dar vadinama 
Rasos - trumpiausia naktis ir 
ilgiausia diena metuose. 

Labai įdomu, vaikai, kad 
šių dienų šventės, kaip Jo
ninės, Žolinė, Sekminės ar net 
Velykos, turi senųjų, pago
niškų papročių liekanų. 

Kas gi yra pagonybė? 

************************************* ************************ 

1. Žalvarinė Perkūno statulėlė , 
rasta Kernavėje XIII a. 

************************************** 

P A G O N Y B E 

Senovės lietuviai buvo 
pagonys. Jie tikėjo aukščiau
siąją dievybę Dievą, Pra
amžių, Viešpatį. 

Žmonės nesugebėjo paaiš
kinti gamtos reiškinių: kodėl 
dieną keičia naktis, dingsta 
mėnulis arba šviečia pilnatis, 
kodėl po šiltos vasaros ateina 
žiema. J ie garbino medį, 
akmenį ar giraitę, manydami, 
jog ten gyvena dievybė. 

Dangų ir visa, kas virš že
mės, taip pat žmogaus dorą, 
globojo ir saugojo dievaitis 
Perkūnas. Neteisingą, blogą 
žmogų jis nubausdavo nu
trenkdamas. 

Visa, kas po žeme, globojo 
dievaitis Velnias (Vėlinąs). 
Tarp Perkūno ir Vėlino vyko 
nuolatinė kova. 

Likimo valdovė Laima, 
nuosprendžių vykdytoja Gil
tinė ir piktoji Ragana - dievy
bės, atėjusios iš seniausių 
laikų. Kai įsigalėjo žem
dirbystė, tas dievaites nu
rungė Žemyna, žemės der
liaus globėja. Ugnį globojo 
Gabija, linus - Vaižgantas, 
miškus - Medeina, bites -
Austėja, galvijus, piemenėlius 
- Ganyklis, namus saugojo 
Žemėpatis. Ypač buvo garbin
ti Saulė ir Mėnulis. Labai 
griežtai žiūrėta, kad nebūtų 
teršiama ugnis ir vanduo. 

Žmonės dievus garbino al
kuose ir romuvose. Ten kū
renosi amžinoji ugnis, pri
žiūrima vaidilučių, gyveno 
dievų tarnai kriviai ir vaidi
los. 

3. Ugnies kūrenimas Dūkštų ąžuolyne prie Kernavės. 

Lietuvoje ir dabar yra iš
likę pagoniškų švenčių, ku
riose laikomasi įvairių seno
vės papročių. 

Žodynėlis: 
Pagonybė - senieji 

nekrikščioniškieji tikėjimai. 
Alkas - miškelis su auku

ru aukoms deginti. 
Romuva - pagoniškoji 

šventa vieta. Čia augo ąžuolai, 
lietuvių laikomi šventais me
džiais, degė amžinoji ugnis, 
čia buvo mirusiųjų deginimo 
vieta. Romuvoje gyveno vaidi
lutės, vaidilos, kriviai. 

ČIKAGOS LITUANISTINĖ MOKYKLA 

L I E T U V I Š K A S 
S K A L I K A S 

Ar žinojote, vaikai, kad 
turime lietuvišką šunų veislę, 
vadinamą Lietuvišku skaliku. 

Lietuviškas skalikas -
stiprus ir ganėtinai tvirtas 
šuo. Turi gerai išvystytus rau
menis ir trumpą juodą, glotnų 
kailiuką. 

Šiai šunų veislei būtina 
daug judėti. Lietuviškas ska
likas - puikus medžiotojas. 

Šeimoje, kurioje gyvena. 
būna labai draugiškas ir 
prieraišus. Turi daug energi
jos, mėgsta būti nevaržomas, 
subalansuotai ir grakščiai 
juda. 

Lietuviškas skalikas -
sukryžminta veislė, tarp 
Beagles, Lenkiško skaliko ir 
vėliau Rusiško skaliko. Dar 
1970 m. šios veislės šunų 
buvo labai nedaug. Tačiau 
1976-77 m. medžioklės sezono 
metu, daugelis medžioklinių 
šunų žuvo nuo šernų. Tais 
metais Lietuvos vyriausybė 
nusprendė išvesti naują 
medžioklinių šunų veislę. 

Šios veislės šunų galime 
sutikti ne tik Lietuvoje, bet ir 
kitose šalyse. 

M A N O GYVŪNĖLIS 

Mano kiškis 

Aš turėjau laukinį kiškį. 
Man buvo sunku turėti jį, 
todėl, kad jis daug valgė. 
Kiekvieną dieną turėjau pri
žiūrėti jį, išplauti jo kibirą. Jis 
graužė morkas, salotas ir gėrė 
vandenį. Kartą kiškiui nutiko 
nelaimė - lūžo jo kojytė. Mano 
tėtis pagydė kiškį ir po kelių 
savaičių išvežėme jį į mišką, 
nes ten jo tikrieji namai. Man 
buvo gaila skirtis su juo. 

Aistė Šeškaitė, 4 sk. 

Mano gyvūnėlis 

Aš turiu žiurkėną. Jo var
das Čipas. Jam labai patinka 
maitintis salotomis. Per visą 
dieną jis miega arba valgo. 
Kol valau jo narvelį įdedu jį į 
tokį permatomą kamuolį. Per 
naktį jis sportuoja ir mane 
kartais prižadina. Žiemą jis 
šeriasi, o pavasariop kailiukas 
vėl labai gražiai užauga. Jis 
buvo tris kartus pabėgęs ir 
vieną kartą mano mama rado 
jį savo lovoj. O kartą jis pra
graužė mano sofą. Aš labai 
myliu savo žiurkėną. 

Matas Povilaitis 

Mano šuo Bilas 

Mano šuo Bilas jau senas. 
Jo veislė vadinasi či-va-va. 
Bilas rudos spalvos. Jis pir
masis Izos, mūsų kalytės, vai
kas. ' 

Bilas yra laimėjęs dauge
lyje konkursų, gal todėl, kad 
Lietuvoje tokios veislės šunų 
nėra daug. Kai kažkas ateina 
į namus,, jis pradeda loti. 
Kartais mano tėtė nešdavosi 
šuniuką kišenėje, nes šie yra 
labai maži. Bilas mėgsta val
gyti mėsą ir gerai tarnauja. 
Daug žmonių nori įsigyti 
šiuos šuniukus. Mano močiutė 
šį rudenį pardavė kelis šu
niukus ir užsidirbo pinigų 
bilietui į Ameriką. Aš labai 
pasiilgau savo bičiulio. Dabar 
jį primena tik nuotraukos. 

Rimantas Grabliauskas, 
4 s k 

Mano noras 

Vieną saulėtą vasaros 
dieną aš išėjau žvejoti. Atsi
tiko stebuklas - aš pagavau 
auksinę žuvelę. Įdėjau ją į 
kibirą ir parsliūkinau namo. 
Vakare močiutė paprašė pa
leist žuvelę atgal į prūdą, bet 
aš nenorėjau. Tada močiutė 
pasakė, jei paleisiu, išsipildys 
vienas mano noras. Pasakiau, 
jog gimtadieniui norėčiau tu
rėti katę. Prieš mano gimta
dienį atėjo baltas, gražus ka
čiukas. Jis buvo baikštus, bet 
kai jam davėme žuvies, jis pri
prato prie manęs. Pavadi
nome jį Kis-kis. Aš labai 
myliu savo katiną. 

Guoda Cicėnaitė, 4 sk. 

************************** 
D Ė M E S I O VAIKAI! 

Visiems vaikams, norin
tiems sportuoti, lavinti savo 
kūną ir sielą, atsirado puiki 
galimybė. 

Jaunimo centro salėje, 
Lino Kevličiaus įkurtame 
sporto klube, sekmadieniais 
vyks sporto užsiėmimai vai
kams: 

nuo 10 v. r. iki 12 v. p. p. -
sporto užsiėmimai (treneris 
Linas Kevličius), 

nuo 12 v. p. p. iki 13 v. p. 
p. - Mišios vaikams ir sielos 
lavinimo užsiėmimai (prave
da Kazimieras Ambrasas). 

Su savimi atsineškite 
sportinę aprangą ir gerą nuo
taiką. Šį sekmadienį pirmasis 
užsiėmimas, visi vaikai lau
kiami! 

2. Prūsų dievai : Perkūnas, Patrimas, Pikuolis. 

LAUMĖS 

Tėvynėj prie ežero seno 
Senovėje laumės gyveno. 
Jos buvo sidabro verpėjos 
Ir aukso audimų audėjos! 

Jos naktį sau plaukus 
šukavo, 

Dainas nuostabiausias 
dainavo. 

Ir kas laumių dainą 
girdėjo, 

Iš laimės užmigt negalėjo. 

PASAKA 

Baltu žirgu 
Princas jojo. 
Kur? Nė vienas 
Nežinojo! 

Viktoras Šimaitis 

ŽEMAITE 
( 1 8 4 5 - 1 9 2 1 ) 

Seniai nebeveikiančioje 
„Naujienų" redakcijoje, Čika
goje, dar 1990 m. tebestovėjo 
apdaužytas, dulkių sluoks
niais apneštas stalas, prie 
kurio Žemaitė dirbo ir rašė. 
Nupustę metų dulkių nuosė
das ir pravėrę stalčius, galė
tume pažvelgti koks juose 
palikimas. 

Žemaitė yra buvusi Ame
rikoje du kartus. Gyvenimas 
tarp ateivių liko dokumentuo
tas, nors šia tema ji neparašė 
stambaus veikalo, o tik ją už-
tiuopė trumpuose vaizduose. 

Vis dėlto problemos buvo 
pastebėtos ir Žemaitės apra
šytos. Tuo ji Amerikoje tapo 
pirmoji mūsų klasikė egzode, 
kuri iškėlė identito praradimo 
grėsmę, įsiliejant į svetimo 
krašto gyvenimo srovę. 

Kokie vaikai gyvena Že
maitės kūrybos pasaulyje, yra 
mažai dar teliesta tema. Gy
vendama Amerikoje ji parašė 

4 S £ 

E L E N A T U M I E N E 

„ G I N T A R O Š A L I E S 
B A L A D Ė " 

Dažnai ir vaikų poezijoje 
sut inkame minimus pago
niškuosius dievus, dievaičius 
ir vaidilutes. Antai Elenos 
Tumienės „Gintaro šalies ba
ladėje" apdainuota tėvynė, 
aisčių žemė su senovės die
vaitėmis: 

Jai liko nerami širdis... 
Ar būt likimą savo 
rankom palytėjus? 
Gal tai dievaitės Mildos 
išdaiga? 
Nejau ir deivė Laima šalia 
anos dievaitės 
Ten miško pakrašty stovėjo? 

arba: 

Ir tada Gabija 
Šilta liepsnele spragsėjo, 
Ir dainuodamos jai 
Jūros bangos prakalbėjo... 

Baladė baigiama lyrišku 
aprašymu: ' — ~ 

Prie vartų diemedis, 
Sode čiobrelis, 
O ant naujos tvoros 
Besivejąs 
Žaliūkas -
spurguotas apynėlis. 
Ir laukų lyrika 
Ir pievų dainos, 
Kai Vaiva savo juostas 
klosto... 
Ir jūra 
Kur švyturys atkvies 
Ir vėl laivus 
Į tavo uostą. 

I r * * * * * * * * * * * * * ************** 
tris pasakas: „Žvirbliai", „Iš
tikimas šuo" ;r „Kalėdos". 

V. Auryla apie Žemaitę 
rašė: „...autorė giliai anali
zuodama vaiko psichologiją, 
atskleidė specifišką jo mąs
tymą ir vaizduotę". 

Autorės aprašytų perso
nažų: Antanuko išgyvenimai 
buvo susieti su nežinomo krašto 
baime, Juozuko - su pasa
kiškomis legendomis, Onytės 
- su nesuprantamu mamos 
elgesiu, Laurynuko - su bau
džiavos metų skurdu bei žiau
rumu, o Amerikos vaikų - su 
naujais žodžiais, su nu
tautėjimu. Jei suskaičiuotum 
visus vaikus, sutiktus jos kū
rybos puslapiuose, galėtu
mėm teigti, kad ji buvo viena 
iš pagrindinių rašytojų, pali
kusių gausių ir reikšmingų įžval
gų į tos epochos vaikų pasaulį. 

Tai palikimo gintarai, kurie 
bus suverti ant Žemaitės penk
mečio gijos Amerikoje. 

Ar žinote, vaikai, ant 
kokios vertės lito yra Že
maitės atvaizdas0 

Žvėrys darbininkai. Saimantas Žagas,4 klasė. 
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KAI GERAS ŽAIDIMAS 
ŽAIDŽIAMAS BLOGAI 

BRONIUS NAINYS 

Kuris politikas, žurnalis
tas, visuomenininkas ar kitas 
pasauliniuose įvykiuose šiek 
tiek susigaudantis žmogus 
galėtų tikėti, kad Irako dikta
torius Saddam Hussein nieko 
bendra neturi su Osama bin 
Laden vadovaujama „ai 
Qaeda"? Juk Amerika — di
džiausias Irako diktatoriaus 
priešas, kurį jis siekia sunai
kinti, o „ai Qaeda" brutaliomis 
teroristinėmis priemonėmis šį 
jo užmojį vykdo, tai kaip su 
tokia sėbrija nebendradar
biausi, juo labiau — jai 
nepadėsi? Tačiau visgi yra šia 
labai aiškia aksioma „netikin
čių". O pats ryškiausias jų — 
Prancūzijos prezidentas Ja-
ques Chirac, įkandin sekamas 
kito Europos didžiojo, Vokie
tijos kanclerio Gerhard Schro-
eder. Įrodyk tai, spiria jie JAV 
prezidentą George W. Bush, 
jeigu nori, kad mes pritar
tumėm tavo planuojamam 
karui Irako diktatorių nuver
sti. O šis tuos Europos didžiuasius 
patenkinančių „įrodymų" neturi. 
Ir tas keistas žaidimas tęsiasi jau 
daugiau kaip metai. 

Iš tikrųjų jis prasidėjo tuo
jau Amerikos-Irako, kitaip 
vadinamam Persų įlankos, 
karui pasibaigus. Palyginti 
greitai ir lengvai karą lai
mėjęs, dabartinio prezidento 
tėvas diktatorių Saddam 
Hussein galėjo pašalinti ir 
Irake įvesti demokratinę sant
varką. Bet taip daryti jis 
kažkodėl nenorėjo. Ar tada 
Vašingtonui Hussein atrodė 
kitoks? Kažin, nes JAV va
dovai, Jungtinių Tautų (JT) 
padedami, visgi jį bandė tram
dyti. Padiktavo sunkias taikos 
sąlygas, įmygo tarptautinę 
ekonominę priespaudą, įsakė 
sunaikinti visus mases naiki
nančius ginklus, jų gaminimo 
priemones, uždraudė tyrinė
jimus branduolinei jėgai vys
tyti, o šių sąlygų vykdymui 
tikrinti JT įsteigė inspektorių 
tarnybą. Vašingtonas pasiliko 
sau teisę karinių sąlygų vyk
dymą kontroliuoti dar ir žval
gybinių lėktuvų skrydžiais. 
Tačiau tokiu būdu Irako dik
tatoriaus sudrausminti nepa
sisekė. 

Viena vertus, gal nepa
kako pastangų, antra, gal ir 
nebuvo per didelio noro. Nors, 
respublikonams prezidento 
rinkimus pralaimėjus, Irako 
atžvilgiu politika gal ir 
nepasikeitė, tačiau Clinton 
įsivėlimas į karus Balkanuo
se, ypač Kosove, Amerikos 
dėmesį Irakui sumažino. Tai 
išnaudodamas. Saddam Hus
sein nuo sąlygų vykdymo pra
dėjo tolti, ypač karinėje srity
je, ir 1998 m. išdrįso net 
inspektorių atsikratyti. Va
šingtonas į tai irgi pažiūrėjo 
pro pirštus. O tai buvo pirmoji 
ir, ko gero, pati didžiausia šio 
žaidimo klaida. Ir jeigu ne 
rugsėjo 11-osios šiurpas, Irako 
diktatorius šiandien jau gal 
būtų ir visų kitų sąlygų 
atsikratęs, o Vašingtonas būtų 
tapęs bejėgis jį toliau tram
dyti. Dabar atrodo, kad, tą 
klaidą supratęs JAV preziden
tas sūnus George W. Bush jos 
ne tik nebenori kartoti, bet 
ryžosi atitaisyti. Tam tikslui 
siekti skubiai griebęs patarėjų 
„vanagų'7 jam pakištą pačią 
kraštutiniausią priemonę — 
karą, perša jį Amerikos 
sąjungininkams, net ulti
matyviai grasindamas: nepri-
tarsit, kariauju vienas. 

Sprendimas gal ir tikslus, 
Irako įžūliam diktatoriui at
sikratyti kito kelio gal ir nėra, 
bet JAV prezidento posūkis į jį 
tokiu tikslumu tikrai 
nepasižymi. George W. Bush 
elgesys daugumai jo sąjun

gininkų, net ir iki šiol buvu
siems patiems ištikimiesiems 
Europos vadovams, pasirodė 
lyg koks nuomonės primeti
mas: priimkite ją, arba žinoki
tės, man jūsų nereikia. Ir iš 
Vašingtono europiečiai taip 
girdi nebe pirmą kartą. Pagal 
juos, panašiai, tik gal kiek 
švelniau, buvo elgiamasi ir 
karų Balkanuose dienomis, 
nors tada jie prieš Ameriką 
taip nesišiaušė, bet, pagal ga
limybes, bendradarbiavo. Gal 
nebūtų taip pasipriešinę nė 
dabar, jeigu jie būtų įsitikinę, 
kad karas prieš Irako dikta
torių yra tik dėl jo ryšių su 
teroristais ir Vakarams pavo
jingo ginklavimosi masinio 
naikinimo ginklais. 

Vakarų pasaulio vadovai 
gerai žino, kad jų kraštų mo
dernaus ekonominio gyvenimo 
gerovė priklauso nuo naftos, 
kuri, deja, vis mažėja, ir jos 
šaltiniai kada nors gali išsek
ti. Todėl kiekviena šalis nori 
įsigyti kiek galima daugiau tų 
šaltinių laukų, nes, juos turė
dama, ji ilgam laikui, tarkim, 
kol pasaulis sugalvos naftai 
pakaitalą, užtikrins ne tik 
savo gyventojų egzistenciją 
bei gerovę, bet kontroliuos ir 
kitų kraštų ekonomiką, žino
ma, lenkdama ją savo naudai. 
Didžiausi, bent iki šiol žinomi, 
naftos šaltiniai yra Saudi 
Arabijoje, po jos — Irako 
laukai. Abu šie kraštai kol kas 
nepriklausomos valstybės ir 
daugiau ar mažiau juose 
esančius naftos laukus kon
troliuoja. Ir kuris kitas kraš
tas nenorėtų iš jų tos kon
trolės paveržti, jeigu tik 
jaustųsi esąs pakankamai 
pajėgus tai padaryti? Amerika 
jaučiasi tokią galybę turinti, o 
ar jai panaudoti gali atsirasti 
geresnė proga, kaip kova su 
terorizmu, kurios rėmėjas — 
dydžio atžvilgiu antrųjų 
naftos laukų savininkas 
Saddam Hussein. Belieka tik 
paskelbti jam karą. nugalėti, 
užimti kraštą — ir pats esi šio 
gyvybiško žemės turto 
savininkas. O iš Irako nebetoli 
jų ir kaimynė Saudi Arabija — 
didžiausi naftos laukai. 
Vašingtonas, aišku, apie tai 
nekalba, priekaištaudamas 
dievagojasi to nesiekiąs, ta
čiau visas kitas pasaulis žino 
kitaip. Dėl to Prancūzija. 
Vokietija, Rusija, Kinija, 
dabar jau ir Belgija „neturi" 
įrodymų, kad Irako diktato
rius Saddam Hussein yra 
Osama bin Laden teroristų 
rėmėjas. Bet kodėl tų kraštų 
vadovybės sutinka diktatorių 
pašalinti taikiomis priemo
nėmis? Atsakymas aiškus: 
Irakui taikiai pačiam persi
tvarkius į nepriklausomą 
demokratinę valstybę, prie 
naftos šaltinių priėjimas vie
nodas visiems kraštams: lais
vos rinkos varžybos, kurias 
lemia kaina ir paslauga. 

Bet Vašingtonas visgi 
nenusileidžia, savo blogą 
žaidimą suvokęs, bando jį 
taisyti. Vasario 5-tą, gerai pa
siruošęs, specialistų kruopš
čiai suteiktais duomenimis 
remdamasis, JAV Valstybės 
sekretorius Colin Powell JT 
Saugumo tarybai įtikinančiai 
įrodė Saddam Hussein ryšį su 
teroristais, taip pat ir pastan
gas pasigaminti branduolinius 
ginklus. CIA direktorius Geor
ge Tenet per viešą apklausi
nėjimą JAV Kongrese irgi fak
tais parodė pasauliui Irako 
diktatoriaus sudarytas sąly
gas teroristams jo globoje 
kurti celes, telktis lėšas ir 
ruoštis išpuoliams. Padėjo 
jiems ir lyg tyčia tuo pačiu 
laiku paskelbtas, nežinia 
kieno iš tikrųjų įkvėptas, bin 

Laden atsišaukimas, įtaigau
jant is Iraką kovoti prieš Ame
riką teroru ir kitomis gali
momis priemonėmis. Po šių 
JAV politikų, ypač po labai 
išmintingo Colin Powell prane
šimo — demokratai jį dėl to 
net į JAV prezidentus siūlo — 
bent jau Kinijos ir Rusijos va
dovai sutiko pripažinti Hussein 
įsivėlimą į prieš Ameriką nu
kreiptus teroristinius veiks
mus, bet karui pritarti kol kas 
dar nelinkę. Prieš karą pa
sisakė ir popiežius Jonas Pau
lius II, sutikęs oficialiai kal
bėtis su Hussein pirmuoju pa
vaduotoju ministru Taria Aziz. 
Bet Powell pranešimo įtai
gautų, karui pritariančių ame
rikiečių skaičius net 17 nuo
šimčių padidėjo, ir tūkstan
čiais piktų telefono skambu
čių jie apipylė prieš karą pasi
sakiusios Prancūzijos ambasadą. 

Tačiau ir visų tų protestų 
akivaizdoje, Vašingtonas tiki
si iš JT Saugumo tarybos išs
paus t i karui pritariančią 
rezoliuciją, o kas bus, jeigu tai 
j am nepavyks. Trenks Irakui 
vienas? O tai būtų dar viena 
didelė šio žaidimo klaida. 
Žinom, Amerika yra pasaulio 
galybė, visais atžvilgiais 
pralenkianti kitas valstybes. 
J i ir karą prieš Iraką, tarkim 
— net greitai, laimės, dikta
torių nušalins, bet kas, vienai 
likusiai, toliau? Kelerių metų 
okupacija, sugriauto krašto 
a t s ta tymas? Demokratinės 
vadovybės sukūrimas gali 
būti taip pat sunkus kaip ir 
buvusioje Jugoslavijoje, nes 
dėl valdžios irgi kelios tautos 
varžysis. Šalia to, musulmonų 
sektų nauji teroro veiksmai 
Amerikoje? Kažin ar negeriau 
JAV prezidentas George W. 
Bush padarytų, silpnesniųjų 
paklausydamas? 

MYLIU GIMTĄJĄ SŪDUVĄ 
Žiema. Balta žemės pasa

ka sustingsta tyloje ir ramy
bėje. Kai kur, lyg pabaidytas 
vėjo, nurieda švelnus šna
resys medžių viršūnėmis ir 
pasislepia už sniego kopos. 
Vėl aprimsta. Visur tylu. Tik 
Vištyčio P. Kriaučiūno viduri
nėje mokykloje girdėti šur
mulys, batų šlepsenimas, 
vaikiškas juokas, rimtas mo
kytojo žodis. Rodos, įprasta, 
kasdieniška ir truputį nuo
bodoka. Bet, deja... Nuobo
džiauti netenka. Tik pasižval
gykime aplinkui: čia ruošia
ma dailės piešinių paroda, ten 
repetuoja šokių kolektyvas, 
audringais šūksniais palydi
mas krepšinio komandų susi
tikimas, o ten, prie paradinių 
durų, rikiuojasi jaunieji gam
tos bičiuliai, juk baltasis 
badas jau beldžiasi į paukš
telių ir žvėrelių būstus. Ir taip 
kiekvieną savaitę, kiekvieną 
mėnesį. 

O štai, kad ir šiandien. 
Jaunieji kraštotyrininkai, va
dovaujami ilgametės nenuils
tančios mokyklos muziejaus 
vedėjos B. Mardosaitės, su
sirinko į popietę: „Suvalkija 
— mūsų žemė gimtoji". Tai ne 
šiaip popietė, bet viktorina, 
kurios metu varžysis šeštos, 
septintos, aštuntos ir devintos 
klasės komandos. Jos ir įro
dys, kad ne veltui Suvalkijos 
vaikais vadinami, kad ne vel
tui — jaunųjų kraštotyri
ninkų vardą nešioja. 

Kiekviena komanda išsi
rinko kapitoną, sugalvojo pa
vadinimą, paruošė namų dar
bą. Ir vardai, ir užduotys, ir 
dainos, ir eilės — tik apie 
Suvalkiją, apie savą kraštą. 
Reikėjo atsakyti į klausimus 
apie įžymius žmones, gamtos, 

istorijos, kultūros paminklus 
ir 1.1. Kad viktorina nepa
bostų, atokvėpio valandėlėmis 
skamba septintos klasės mer
gaičių atliekamos dainos 
(mokines ruošė mokyt. D. Lan-
džiuvienė), poetų žodžiai, įpin
ti į vedančiųjų E. Žemaitytės 
ir J. Pečiulytės lūpas. O kaip 
gera, kai gali pasišaipyti iš 
savęs ir iš savo taupumo. Ir tai 
išgirsti tik linksmuose anek
dotuose arba šmaikščiosiose 
istorijose (vaidinimuose) apie 
suvalkietį. Viskas taip pažįs
tama ir sava. O jei ir nežinai, 
tai sužinosi, juk mokytis teks 
ne vienerius metus, ir ne 
vienerius dar vaikščiosi J. 
Basanavičiaus, V. Kudirkos, 
S. Nėries, A. Vaičiulaičio, P. 

Kriaučiūno, K. Griniaus, Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio ir 
kitų šio krašto garsių žmonių 
pėdomis. 

Popietė artėja į pabaigą. 
Vertintojai apdovanojo visus, 
negaili švelnių žodžių, nes 
nėra nei vienos komandos, 
kuri nebūtų apgynusi savo 
vardo: „Knygnešiukai", „Suvalkie-
tukai", „Ąžuoliukai", „Vienara
giai". Visiems gera, o ypač 
mums, mokytojams. Auga gra
ži karta, kuri ateity pakeis 
mus, dar labiau mylėdami 
savo kraštą, papročius, kalbą 
ir namus. Jie mokės ir papras
tutėje kaimo trobelėje įžiebti 
šviesos ir vilties kibirkštėlę, 
neleis Tėvynės istorijai, pro
tėvių papročiams ir tradici

joms, žmonių gyvenimams 
nugrimzti užmarštin. 

Taip norisi išsakytus 
žodžius patvirtinti mūsų kraš
tiečio poeto P. Keidošiaus 
mintimis: „Mane augino ir 
maitino Sūduvos žemė, pa
gimdžiusi Lietuvai daug gar
sių žmonių valstybės veikėjų, 
mokslininkų, menininkų, 
poetų. Čia man prasidėjo gim
tinė, tėviškė, čia man pra
sidėjo Lietuva. Sūnaus meile 
myliu gimtąją Sūduvą, len-
kiuose jos darbštiems žmo
nėms". 

Elena Dereškevičienė 
Vištyčio Petro Kriaučiūno 

vidurinės mokyklos 
mokytoja 

Dail. P. Rimšos (1881-1961) tėviškes sodyba Sūduvoje — Vilkaviškio raj., Pilviškių apylinkėje, Naudžių kaime. 

REFERENDUMAS DĖL STOJIMO Į ES 
Vasario 17 d. Seimo frakci

jos pasisakė už tai, kad refe
rendumas dėl stojimo į Eu
ropos Sąjungą būtų privalo
masis. Tuo tarpu visai nese
niai Referendumo informac
inės kampanijos koordinacinė 
taryba pasiūlė rengti dvi die
nas truksiantį konsultacinį refe
rendumą, mat daugelis poli
tikų nerimauja dėl jo baigmės. 
Sociologai ragina be reikalo 
nesiblaškyti, nekaitalioti žai
dimo taisyklių ir visas jėgas 
sutelkti žmonių įtikinėjimui, 
kad jie dalyvautų referen
dume. 

Pačiais naujausiais, šian
dien paskelbtais duomenimis, 
už Lietuvos narystę Europos 
Sąjungoje yra nusiteikę bal
suoti du trečdaliai gyventojų, 
arba beveik 64 nuošimčiai. Tai 
kur kas daugiau negu reikia, 
kad referendumas laimėtų. 
Tačiau kiek eurošalininkų 
ateis balsuoti — štai kur 
pagrindinis klausimas. 

J jį šiandien atsakyti ne
gali niekas, aiškino LER viešo
sios nuomonės tyrimo centro 
direktorius „Vilmorus" Vladas 
Gaidys, turėdamas omeny dvi 
aplinkybes. Pirma, į privalo
mąjį referendumą, kad jis 
įvyktų, turi ateiti balsuoti ne 
mažiau kaip pusė visų rinkėjų, 
o kad jis laimėtų reikia, jog 
pusė atėjusiųjų balsuotų „už" 
ir dar kad taip balsavusiųjų 
būtų ne mažiau kaip trečdalis 
nuo bendro skaičiaus, t.y. 
maždaug 900,000. Antra, 
gruodyje ir sausyje vykusiuose 
rinkimuose dalyvavo vos vos 
daugiau kaip pusė rinkėjų. 

Tad nieko nuostabaus, jog4 

Europos komiteto generalinis 
direktorius Petras Auštre-
vičius šiandien „Lietuvos ry
tui" atvirai prisipažino, kad jį 
kankina sunkūs sapnai. 

Galimo piliečių pasyvumo 
baimė paskatino Lietuvos sto
jimo į Europos Sąjungą infor
macinės kampanijos koordi

nacinę tarybą siūlyti rengti ne 
privalomąjį, o patariamąjį refe
rendumą, kuris vyktų dvi 
dienas ir kuriam laimėti 
užtektų paprastos balsų dau
gumos. Be to, į tokio pataria
mojo balsavimo rezultatus 
Seimas galėtų visai neatsi
žvelgti ir pats patvirtinti Sto
jimo į Europos Sąjungą su
tartį. 

Tiesa, šiandien Seimo 
pirmininko Artūro Paulausko 
į pasitarimą sukviestos Seimo 
frakcijos priėjo bendros išva
dos, jog Europos referendumas 
turįs būti privalomasis. Ta
čiau mūsų radijo žiniomis, ir 
parlamento frakcijos numato 
dar svarstyti, ar nevertėtų 
keisti įstatymo, atsisakant 
nuostatos, kad pergalei priva
lomajame referendume yra 
būtinas trečdalio visų rinkėjų 
palaikymas. 

Tačiau sociologai mano. 
kad reiktų tiesiog geriau 
ruoštis referendumui, užuot 

manipuliavus jo sąlygomis. 
„Dabar Lietuvos elitas 

supanikavo. Aš šitokių baimių 
taip jau neakcentuočiau ir 
pats nežiūriu taip nerimastin
gai, kaip baigsis. Tik reikia 
dirbti, ypatingai akcentuot 
tokias pilietines iniciatyvas, 
kad piliečiai imtųsi tų dis
kusijų ir įtikinėjimų, paga
liau, už ir prieš, ir aš manau, 
kad visa tai bus", — sakė 
Vladas Gaidys. Jam antrino 
„Baltijos tyrimų" generalinė 
direktorė Rasa Ališauskienė: 

„Mano galva, vis tiek pa
grindinė problema yra kaip 
vyks pati agitacinė kampani
ja, kas už ją atsakys ir kokie 
argumentai žmonėms bus 
pateikiami, kodėl reikia ateiti 
balsuoti. Ne kodėl reikia 
įstoti, nes dėl įstojimo abejo
jančių lyg ir yra nedaug, bet 
būtent kad žmones įtikinti 
ateiti pareikšti savo valią. Ir 
nepriklausomai nuo to, ar tai 
bus vienos dienos referendu
mas, kaip buvo iki šiol, ar 
dviejų, vis tiek pagrindinė 

problema išlieka agituoti žmo
nes ir įtikinti, kad jie ateitų. O 
tas taisyklių keitimas tik įne
ša, ko gero, daugiau painia
vos". 

Vladas Gaidys taip pat 
mano, kad referendumo orga
nizatoriai turėtų pagalvoti, ar 
nereiktų peržiūrėti rinkėjų 
sąrašo, kuriame, ko gero, yra 
daug šiuo metu užsienyje gy
venančių asmenų, taip pat 
galbūt vertėtų pagalvoti apie 
rinkimų apygardų sumažini
mą, kad kaimo gyventojams 
būtų arčiau ir patogiau atvyk
ti į balsavimą. Be to. anot 
Gaidžio, populiariausi šalies 
vadovai — Paksas, Adamkus 
ir Brazauskas — turi labai 
aiškiai kviesti žmones į refe
rendumą ir raginti balsuoti už 
narystę Europos Sąjungoje. O 
valdžios gudravimai su refe
rendumo įstatymu nieko gero 
neduos, — pridūrė sociologas. 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui 

ir „Draugui" iš Vilniaus 

RUSIJOS PILIEČIŲ TRANZITAS 
PER LIETUVĄ 

Nuo šių metų liepos pir
mosios Rusijos pilietis, keliau
siantis traukiniu per Lietuvą į 
Kaliningrado sritį ar iš jos, 
tikriausiai turės kreiptis į bet 
kurią iš šešių tūkstančių 
Rusijoje esančių geležinkelio 
kasų, kur raštiškai, užpildy-
damas tam tikrą dokumentą, 
paprašys leidimo supaprastin
tam tranzito dokumentui 
gauti . Tas prašymas nuke
liaus į Lietuvos konsulinę 
įstaigą ir. teigiamo atsakymo 
atveju, po vienos ar dviejų 
parų keliautojas, antrąsyk 
atėjęs į geležinkelio kasą, gaus 
leidimą. Su tuo leidimu žmo
gus galės vykti traukiniu, o 
mūsų Vidaus ir Užsienio mi
nisterijų techniniai darbuoto
jai, įsėdę į traukinį jau išvyki
mo stotyje, t.y. dirbsiantys va
žiuojančiame traukinyje, į jo 
pasą įklijuos supaprast into 

tranzito dokumentą. 
Užsienio reikalų vicemi 

nistras Darius Jurgelevičius 
mums sakė, kad Lietuvos 
diplomatai stengiasi, jog ru
sai, keliaujantys Kaliningrado 
traukiniais, neturėtų didelių 
nepatogumų: „Kad žmogus, 
kuris ateina ir turi idėją ir 
poreikį keliauti į Kaliningrado 
sritį ir iš Kaliningrado srities į 
Rusiją, absoliučiai nežinotų ir 
nejaustų, kad yra pasikeitusi 
ta tvarka tiek, kad tas mecha
nizmas yra sudėtingas. Kad 
jisai atėjęs, minimaliai su
gaišęs laiko gautų tą doku
mentą, kuris leistų jam atlikti 
jo norimą kelionę". 

Kita vertus, pabrėžė Da
rius Jurgelevičius, pasiūlytoji 
tvarka yra tokia paprasta, 
kiek tai netrukdys Lietuvos 
siekiui patekti į Šengeno 
erdvę: 

„Mūsų pasiūlyta schema 
tikrai, yra paremta ir mūsų 
poreikiais ir, svarbiausia, kad, 
mūsų galva, tai yra schema, 
kuri atitinka formaliuosius 
Šengeno reikalavimus. Jeigu 
šengenas bus keičiamas, kad 
supaprastinti tą schemą, ir 
mes, priimdami tą paprastes
nę schemą, neturėsime prob 
lemų ateityje su mūsų naryste 
Šengene, mes galėtume žiū
rėti ir kitas schemas". 

Vis dėlto būtina pažymėti, 
jog dėl visos šios tranzito 
tvarkos dar reiks susitarti su 
Rusija ir gauti Europos Ko
misijos pritarimą. Nors mūsų 
politikų teigimu, su Rusija iš 
esmės jau viskas suderėta. 

Tačiau tai nereiškia, kad 
su kaimynais neturime prob
lemų. Rusai vangiai vykdo ki 
tus savo įsipareigojimus, kurie 
tiesiogiai yra susiję su Kali

ningrado tranzito problemos 
sprendimu. Anot Seimo už 
sienio reikalų komiteto nario 
Jono Čekuolio: 

„Rusijos pusė prisiėmė dėl 
Lietuvos Rusijos readmisijos 
sutarties, dėl Lietuvos Rusijos 
sienos sutarties ratifikavimo, 
dėl leidimo steigti Lietuvos 
konsulatą Sovietske, dėl 
palankių Lietuvos piliečiams 
kelionių režimo į Rusiją, tai 
dar yra daug daug svarstytinų 
klausimų ir panašu į tai, kad 
turime... Lietuvos pusė, ta ini
ciatyvioji pusė, kuri ragintų 
derybų pokalbio partnerius 
vykdyti laiku ir tinkamai savo 
prisiimtus įsipareigojimus". 

Be to, Rusijoje nuolat vyksta 
įvairūs protesto veiksmai 
prieš griežtėjančią Kalining
rado tranzito tvarką. Nese
niai Maskvoje buvo įvykdytas 
tikras vandalizmo aktas — į 
Lietuvos ambasados pastatą 
buvo mesti penki buteliai Su 
skysčiu, kuris aptaškė pastato 

sienas, mūsų valstybės vėlia
vą ir herbą. Štai trumpas 
Dariaus Jurgelevičiaus ko
mentaras: „Paskutiniu metu 
padažnėjo piketai ir kitokios 
protesto akcijos prieš tranzito 
tvarką, mūsų suverenią teisę 
nustatyti tą tvarką, kurią val
stybė skaito reikalinga tranzi
tu vykti piliečiams, kokios val
stybės jie bebūtų. Ir mes tike-
tumėmės, kad Rusijos Fe
deracijos oficialios institucijos 
imsis būtinų priemonių tam. 
kad šitokie visokie vandaliz
mo aktai nebūtų priežastimi, 
nebūtų pagrindu mūsų ge
riems kaimyniniams santy
kiams pablogėti arba šiek tiek 
pasikeisti į blogąją pusę". 

Lietuvos ambasada įteikė 
notą Rusijos užsienio reikalų 
ministerijai, prašydama už 
tikrinti diplomatų ir jų šeimų 
narių saugumą. 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui 

ir „Draugui" iš Vilniaus 



A m e r i k i e č i a i dėkoja „Vi ln iaus deš imtukui* 
už so l idarumą p r i e š Irako d i k t a t o r i ų 

Atkelta iš 1 psl. 
Vasario pradžioje septynias 

pakviestąsias į NATO valstybes 
ir tris kandidates vienijanti va
dinamoji „Vilniaus grupė" pa
skelbė pareiškimą, raginant į 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybą priversti Iraką nusigink
luoti. 

Amerika ta i įvertino kaip 
draugišką sąjungininkų ženklą 
jos nuostatai dėl Irako diktato
riaus nuginklavimo, kuri yra 
ryžtingesnė, nei kai kurių Eu
ropos Sąjungos „sunkiasvorių" 

— Vokietijos ir Prancūzijos. 
„Vilniaus deš imtuko" ir 

kitų Vidurio Europos valstybių 
moralinė p a r a m a JAV ypač 
smarkiai suerzino Prancūziją, 
kurios prezidentas Jacąues Chi-
rac pavadino šias būsimąsias 
ES nares „nelabai gerai išauk
lėtomis" ir pareiškė, kad jos 
„praleido gerą progą patylėti". 

JAV nuostatą parėmusios 
Didžiosios Britanijos premjeras 
Tony Blair ta proga replikavo, 
kad tai Prancūzijos prezidentas 

TARP MŪSŲ KALBANT D R A U G A S , 2003 m. v a s a r i o 21 d., p e n k t a d i e n i s 

„praleido progą patylėti" 

„Economist": Lietuva ateityje vaidins 
pirmaujantį vaidmenį regione 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
Pasak EUI, nepaisant gerų 

ekonomikos rodiklių, Lietuva 
dažniausiai būdavo mažesnes 
ekonomikas turinčių Latvijos ir 
ypač Estijos, kuri pirmoji iš Bal
tijos valstybių pradėjo rimtas 
ekonomikos reformas, šešėlyje. 
Tačiau ateityje Latvijos ir Es
tijos ekonomikų padėtis gali 
tapti sudėtingesnė. 

Lietuva aplenkė savo kai
mynes ir pagal bendrojo vidaus 
produkto (BVP) augimo tem
pus. Pernai Lietuvos BVP, iš
ankstiniais duomenimis, padi

dėjo 5.9 proc., tuo ta rpu Latvijos 
ekonomika pernai augo maž
daug 4.8-5.0 p roc , o Estijos -
5.7 procento. 

Be to, nepaisant nepalankių 
reiškinių aplinkinėse rinkose, 
Lietuvos ekonomikos augimas 
neturėtų smarkiai sulėtėt i ir 
per art imiausius dvejus metus 
jis vidutiniškai sieks po 5 pro
centus. Akivaizdu, jog, nepai
sant nepalankių išorinių sąly
gų, didžiausią Baltijos valsty
bėse ekonomiką tur int i Lietuva 
pradeda išnaudoti tu r imas ga
limybes, teigia EIU. 

Į Lietuvą sugrįžo dalis nužudyto kunigo 
R. Mikutavičiaus kolekcijos 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
Be paveikslų, vokiečiai Lie

tuvos pareigūnams kaip įkaltį 
perdavė 28,000'JAV dolerių, už 
kuriuos tariamas vertelga įsigi
jo meno kūrinius. Taip pat per
duoti garso ir vaizdo įrašai, ku
riuose įrašytos derybos dėl me
no vertybių pardavimo ir kiti 
daiktiniai nusikalt imo įrody
mai. 

Pasak R. Tilindžio, parvež
tieji paveikslai bus perduoti ži
novams, paskui atiduoti R. Mi
kutavičiaus turto paveldėtojai 
seseriai Liucijai Kolaitienei. 

Kunigas R.Mikutavičius 
1998 m. birželio 31-osios vakarą 
buvo išviliotas iš savo namų, 
nuvežtas prie Nemuno, suvy

niotas į tinklą ir nuskandintas . 
Nužudymo organizavimu ap
kaltintas ir iki gyvos galvos nu
teistas Vladas Beleckas su ben
drais iš kunigo buto pavogė 
įvairių meno vertybių už dau
giau nei 5 mln. litų. Vėliau jos 
buvo rastos įtariamųjų ir jų gi
minaičių butuose įrengtose 
slėptuvėse. 

Prokuroro R. Tilindžio tei
gimu, 22 iš 51 pavogto paveikslo 
buvo rasti j au pirminėje tyrimo 
stadijoje. Iki šiol neras ta maž
daug 20 paveikslų. 

Tarptaut inė operacija, kai 
sandorio metu buvo sulaikyti 
nužudytojo kunigo paveikslai, 
į traukta į JAV FBI pareigūnų 
rengimo vadovėlius. (Bxs> 

JAV kaltinimai dėl aukšto 
„piratavimo" lygio — neteisingi 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
autorių teises ginančius įs

t a tymus ir griežčiau kontro
liuoti optinių diskų gamybą. 

IIPA teigimu, Lietuvoje, pa
lyginti su kitais regionais, „pi
ratavimo" lygis yra aukščiau
sias, o valstybė tapo svarbiu ne
legalių Rusijos ir Baltarusijos 
kompaktinių diskų perskirsty
mo punktu jų kelyje į Skan
dinavijos, Rytų bei Vakarų Eu
ropos valstybes. 

Išankstiniais duomenimis, 
prekybos nuostoliai dėl „pira
tavimo" Lietuvoje pernai siekė 
16.9 mln. dolerių. 

Lietuvos muzikos industri
jos asociacijos prezidentas Kęs
tutis Pūkas tvirtino, jog užsie
nio atlikėjų muzikos piratavimo 
lygis siekia apie 60 proc, rusiš
kos — apie 40 proc, o lietuviš
kos — mažiau kaip 10 procentų. 

Lietuvos autorių teisių gy
nimo asociacijos agentūros 

(LATGA-A) įrašų direkcijos va
dovė Inga Giedrienė teigė, jog 
gamintojų bei didžiųjų prekybos 
tinklų duomenimis, Lietuvoje 
legaliai parduota apie 2.3 mln. 
kompaktinių diskų ir kasečių su 
muzikos įrašais, arba 0.76 laik
menos vienam gyventojui. 

I. Giedrienės teigimu, da
rant prielaidą, kad vienas Lie
tuvos gyventojas per metus įsi
gyja dvi laikmenas su muzikos 
įrašais (Suomijoje įsigyjamos 
trys laikmenos), piratavimo ly
gis Lietuvoje siekia apie 62 pro
centus. 

Tuo tarpu didžiosioms už
sienio įrašų firmoms atstovau
jančios Fonogramų gamintojų ir 
platintojų asociacijos, pateiku
sios duomenis IIPA, direktorė 
Irena Ališauskienė teigė, jog 
ataskaitoje nurodytas ne abso
liutus piratavimo lygis, o JAV 
gamintojų nuostolių Lietuvoje 
dėl piratavimo lygis. 

Ženevoje steigiamas 
Lietuvos generalinis konsulatas 

Atkelta iš 1 psl. 
vadovas Gedminas Šiaud-

vytis. 
Iki šiol Lietuvai Šveicarijoje 

atstovavo Lietuvos ambasada 
Romoje, kuri tai darys ir toliau. 

• Tačiau Ženevoje veikia Lie
tuvos nuolatinė misija Jungti
nių Tautų skyriuje, kurioje dir

bantis Erikas Petr ikas ta ip pat 
ėjo ir konsulo Šveicarijoje parei
gas. Dabar j is taps Lietuvos ge
neraliniu konsulu. 

Lietuvos general inis kon
sulatas dirbs tose pačiose patal
pose, kaip ir Lietuvos nuolatinė 
misija Jungtinių Tautų skyriuje 
Ženevoje. <BNSI 

NUO „GAZIETOS LIETUWISKOS" IKI „INFO TILTO" NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO DARBĄ 

V a r g u , a r k a s nors iš m ū s ų 
s u g e b ė t ų i švardin t i v isus mū
sų g y v e n a m a j a m e k ra š t e leis
t u s l i e t u v i š k u s l a i k r a š č i u s . 
Yra ž inoma , kad 1879 m. rug
pjūčio 16 d. New Yorke 
p a s i r o d ė p i r m a s i s Amer ikos 
l ie tuvių l a ik raš t i s , p a v a d i n t a s 
„Gazie ta Lie tuwiska" (Rasz tas 
p s z w ę s t a s dėl L i e t u w n i n k ų 
Amerikoje) . Šį periodinį laik
raš t į le ido ir redagavo My
kolas T v a r a u s k a s . J i s , deja, 
ne i lga i gyvavo. Tokio p a t liki
mo s u s i l a u k ė to pa t i e s lei
dė jo—redaktor iaus 1891 m. 
a t g a i v i n t a s nauju pavad in imu 
l a i k r a š t i s . Šisai vadinosi „New 
Yorko Gaz ie t a Lietuwiszka". 

Š ių me tų vasar io 7 d. Či
kagoje pas i rodė pirmoji nau
j a u s i o Amer ikos l ietuvių laik
raščio (savai traščio) laida — 
„Info T i l t a s " . „Gazie ta Lie-
t u w i s k a " ir „Info Ti l tas" yra 
n e p a l y g i n a m i nei formatu, nei 
t u r i n i u , ne i spaudos technika . 
N e n u o s t a b u , juos skir ia dau
g iau n e g u šimto metų laiko
t a r p i s . Ka i k u r i e mūs i šk i a i 
t e i g i a m a i ver t ina naujo laik
raščio pasirodymą, o kit i šai
posi . Ž inoma, val ia kiekvie
n a m s a v a i p reikšt i nuomonę. 

Dauge l i s mūsų nesidžiau
gė, o t i k apga i les tavo New 
Yorke (Brooklyne) „Darbinin
ko" ir Montrealyje (Kanadoje) 
leisto „Nepr ik lausoma Lietu
va" l a i k r a š č i ų už s ida rymą . 
Buvo l iūdnoka nu t i lus „Gar
sui", l i e tuv iams Romos ka ta 
l ikų sus iv ien i j imo o r g a n u i . 
P a n a š i a i ga l ima i š s i t a r t i i r 

laukiant , nesulaukiant „Tėvy
nės" ir „Sandaros" laikraščių 
laidų pasirodymo. 

Beje „Darbininkas" vėl at
gijo. Tų pačių leidėjų leidžia
mas laikraštis j au ki ta ip atro
do. Dabartinis „Darbininkas" 
t ik vieną kartą pe r mėnesį, 
gerokai mažesniu formatu 
išleidžiamas. O Kanados lietu
viai tenkinasi Toronte (Missi-
ssaugoje) leidžiamu „Tėviškės 
žiburių" savaitraščiu. 

Mūsų gyvenamajame krašte 
(JAV ir Kanadoje) buvo lemta 
pasirodyt i daugybei įvai
r iaus ių laikraščių. Deja, ne 
v is iems pavyko išs i la ikyt i . 
Tokio pat l ikimo gal ima 
t ikėtis ir ateityje. Tikriausiai 
anksčiau ar vėliau užsidarys 
ne vienas dabar mūsų skaito
mas laikraštis, o jų vietoje 
a t s i r a s nauji le idinia i . Vis 
dėl to reikėtų m a n y t i , kad 
mūsiškia i (JAV i r Kanados 
l ietuviai) dar i lgai galės 
skaityt i lietuviškais laikraš
čiais vadinamus leidinius. 

„Info Tiltas" pirmosios lai
dos įžanginiame straipsnyje 
rašoma: „Mūsų leidinys gimė 
kaip toj dainoj — ...nei per 
anks t i , nei per vėlai — pačiu 
laiku... tebūna j is ankstyvojo 
pavasario vyturys, s tuksenan
t is į Jūsų namus, žadinantis 
sielą, kviečiantis kiekvieną 
ketvirtadienį pasiklausyti sa
vo 'giesmių'..." Straipsnio pa
baigoje teigiama, jog leidinys 
yra nemokamas, o prenumera
torius jis pasieks pašto pirmą
ja klase. Laikraščio metrikoje 

BENAMIAI GYVŪNAI UKRAINOJE 

U k r a i n o s gyvūnų globos 
draugi jos sus i rūpinus ios be
n a m i ų gyvūnų l ikimu. Nuo
g ą s t a u j a m a , k a d su bena 
mia i s gyvūnais ž iaur ia i elgia
m a s i , šios problemos neapi
brėž ia jokie į s ta tymai . 

U k r a i n o s valdžia a t m e t a 
g y v ū n ų globos d raug i jų 
k a l t i n i m u s , esą šalyje ž iaur ia i 
e lg i amas i su benamia i s gyvū
na i s . P a s a k pareigūnų, siekia
m a išvalyt i šalį nuo benamių 
g y v ū n ų , k u r i e t ik p l a t i n a 
l igas , o nere ta i ir užpuldinėja 
žmones . 

Lvove įs ikūrusios Vaka rų 
U k r a i n o s gyvūnų globos d rau 
gijos p i r m i n i n k a s Andre jus 
K u r a c h a s teigia: 

— Pinigų s tygiaus ir įs
t a t y m ų bazės problemos ka ip 
t ik i r a tveda į tokią būklę , 
k u r i o j e š i and i en a t s i d ū r ė 
Lvovas , o ir visa Ukra ina . P a s 
m u s n ė r a ku r priglobti be
n a m i ų gyvūnų, visi beglobiai 
gyvulė l ia i galą gauna perdir
b imo įmonėse . 

Kijeve veikiančios Ukra i 
nos gyvūnų globos draugijos 
p i r m i n i n k ė T a m a r a Ta rnavs -
k a s a k ė , kad sost inės savi
va ldybė y ra įkūrusi specialią 
organizaciją, pavadintą Gyvū
nai mies t e , kuri ir rūpinas i 
b e n a m i ų šunų gaudymu. Pa
s a k T a r n a v s k o s , Kijevo šun
g a u d ž i a i y ra labai ž i au rūs . 
Va ikydamies i papildomo cen
to, šungaudž ia i gyviems šu
n i m s lupa kailį, toks kail is la
b i a u v e r t i n a m a s , y ra koky
b i š k e s n i s . Juodojoje r inkoje 
v e r t i n a m i ir š u n s t a u k a i , 
n e m a ž a i ukra in ieč ių mano , 
j o g t a i p u ik u s v a i s t a s nuo 
džiovos. Trvs l i trai šuns tau-

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
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kų kainuoja apie šimtą dole
rių. 

Pernai spalį Kijevo gy
vūnų globos draugija su ke
liais buvusiais šungaudžiais 
nacionalinei televizijai pa
rengė laidą apie šunų gau
dynes Ukrainos sostinėje. 
Pasirodo, šungaudžiai naudo
j a pavojingus nuodus, gyvū
nai miršta lėtai, skausmuose. 
Filmavimui buvo panaudo
jamos paslėptos kameros. Lai
da sulaukė p la taus atgarsio, 
tačiau padėtis nepasikei tė . 

— Panaudojus nuodus , 
gyvūnas , panaš ia i ka ip ir 
žmogus, paralyžiuojamas, ta
čiau lieka sąmoningas ir mirš
t a t ik po penkiolikos minučių 
agonijos, — sako Tarnavska. 
— Šungaudys gali sugauti šu
nį, tačiau gyvūnas mi r š t a 
baisiose kančiose. 

Kijevo savivaldybės šun
gaudžių tarnyba teigia, ne-
naudojanti tokių nuodų ar 
žiauriai besielgianti su gyvū
na i s . Bendrovės , ,Gyvūnai 
mieste" direktoriaus pavaduo
tojas Valerijus Budko sakė, 
kad nuodus „dietileną" Uk
rainoje leidžiama naudot i , 
tačiau jų bendrovė pasirinko 
ki tus , -kurie ne tokie skaus
mingi. Pasak Budko, šunes, 
ku r i e laikomi pavojingais 
nužudomi pirmiausia. Kiti — 
po dešimties dienų, jeigu per 
tą laiką nea t s i r anda šuns 
savininkai. Pareigūnas tikino, 
kad šungaudžių tarnyba at
lieka svarbų darbą, nes valka
taujančių šunų Ukrainoje vis 
gausėja. 

Prancūzijoje įsikūręs Bri-
gitte Bardo fondas rūpinasi 
gyvūnų teisių apsauga visame 
pasaulyje. Fondo atstovė 
Salema Sisler teigia, kad be
globių gyvūnų padėt is Ukrai
noje tokia pat bloga, kaip ir 
daugelyje šio regiono šalių. 
Sisler sakė prieš keletą metų 
specialiai domėjusis padėtimi 
Rumunijoje. Ten šungaudžiai 
šunis užmuša elektra , elgia
masi labai žiauriai. 

Parengė Gintaras 
Aleknonia 

Laisvosios Europos 
radijas 

pažymėta, kad prenumerato
riams teks mokėti 60 centų už 
kiekvieną laikraščio persiun
timą. Kitoje vietoje parašyta: 
„Mūsų la ikrašt is laukia Jū sų 
visose lietuviškose parduotu
vėse". Tur imomis žiniomis, 
dar ne visose lietuvių parduo
tuvėse už t inkamas šis, nemo
kamai dalinamas, savaitraštis. 

Tiesą pasakius , nemoka
mai p l a t i n a m a s , l ietuvių 
kalba le idž iamas la ikraš t i s 
yra savotiška naujiena. Žinia, 
Čikagos mieste , o taip pa t 
kitose vietovėse yra d a u g 
anglų, rusų, žydų, lenkų ir 
kitomis kalbomis leidžiamų, 
veltui da l i namų laikraščių. 
Tokio pobūdžio laikraščių lei
dimo išlaidas dengia ir k i tas 
pinigines pajamas užtikrina 
komerciniai skelbimai. Nema
žai skelbimų y ra ir „Info Tilto" 
puslapiuose . Tačiau t e n k a 
abejoti, a r „Info Tilto" laidose 
matomi komerciniai skelbi
mai ga lė tų padengti susi 
darančias pinigines išlaidas. 

Kun. P. P . Cinikas, MIC, 
čiagimis lietuvių žurnalistas, 
„Draugo" dienraščio 1959 m. 
gegužės 23 d. laidoje rašė : 
„Mūsų v isuomenė t u r ė t ų 
didžiuotis, kad turi taip daug 
laikraščių, nors jų išlaikymas 
yra l aba i brangus" . T e n k a 
manyt i , kad naujoji („Info 
Tilto") laikraščio leidimo ne
aplenks didelių išlaidų naš ta . 
Ak, a tvir iau kalbant, atei t is 
išryškina „Info Tilto", o taip 
pat ir kitų mūsų laikraščių 
likimą. Petras Petrutis 

TAI ĮDOMU 
VENECIJA APSAUGOS 

SAVO GAMINIUS 
Venecijos miestas (Italijo

je) pasižymi ne tik savo kana
lais, gondolomis, senove, tu
rizmu, bet ir įvairiais, tik tai 
vietovei būdingais, gaminiais 
— daugiaus ia iš stiklo. Tačiau 
pas ta ra i s i a i s dešimtmečiais 
rinkose vis daugiau ats i randa 
pigių reprodukcijų, nieko ben
dra netur inčių su Venecija, 
tik mėginančių pasipelnyti iš 
jos vardo. Kad apsaugotų savo 
gamin ius , Venecijos miesto 
savivaldybė nu ta rė kiekvieną 
daiktą, pagamintą Venecijoje, 
pažymėti savotišku ženklu: 
tamsiai raudona liūto galva, 
iš kurios vienos ausies nusi
tiesia spa rnas . Tikima, kad 
šis ženklas, užspaustas a n t vi
sų Venecijos gaminių, apsau
gos miesto įvaizdį ir sustab
dys įvairius vertelgas, nele
galiai pasinaudojančius Vene
cijos vardu. NYT 

VYRESNIŲ ŽMONIŲ 
„PRIEAUGLIS" 

T a r p 2000 ir 2030 m. vy
resnio amžiaus žmonių skai
čius JAV-se gerokai pagausės 
ir gali pasiekti net 71 mln., 
kai t uo tarpu 2000 m. jų būta 
35 mln. Sveikatos apsaugos 
įstaigos teigia, kad žmonės 
apskri ta i daba r ilgiau gyvena, 
be to , iki to laiko pensininkų 
amžiaus sulauks ir po Ant
rojo pasau l in io karo gimę 
asmenys. NYT 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voiue M A 773S54-7820 
Fax: 708-361-9618 

D A N U T Ė 
M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Live-in 5-6 davs 
positions 
English. 

Tel 

available 
cleaning & 
experience 

NANY 
Mušt have 
childcare 

. 847-910-2772. 

GREIT PARDUODA 
-na^.-^ Landmark 
— * * * properties 

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

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

Puiki galimybė 
užsidirbti. 

Šokiai. 
Tel. 312-388-2582, 

SERRY. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1.500 iki S 1.800. 
Tel. 901-218-7481. 

Caregivers needed in YVisconsin. 
English. sočiai security, refe-

rences. Some experience necessary. 
Driver"s licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

IŠNUOMOJA 

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

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Reikalingas ..security deposit". 

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

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

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

PASLAUGOS 

Dainos ir akordeono muzika 
per Jūsų šventes. 

VLADAS SALTONAS 
Mokau vaikus groti akordeonu. 

Tel. 773-737-8687. 

A & S 24HRS.7DAYS 
773631-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine saldymo sistema 

ALTOVlOHLia NAMŲ SVHKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Ot'f. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sažininsai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Dėl 
draudimo 

skambink man 

FRANK 
ZAPOLIS 

3208 1/2 W e s t 95 th 
S t r e e t 

T e l . 708-424-8654 
773-581-8654 

AUTOMOBILIO. NAMŲ, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

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

*JVAIRUS ***ĮVAIRŪS***ĮVAIRUS 
* Patyręs, tvirto sudėjimo vyras, 
senų ir ligotų žmonių prižiūrėto
jas, ieško pastovaus darbo su gy
venimu. Susikalba angliškai, vai
ruoja automobilį, turi geras reko
mendacijas. Tel. 773-531-2382. 

" Ieško bet kokio darbo. Kalba lie
tuviškai, rusiškai, lenkiškai, trupu
tį angliškai. 773-581-4074 
"Moteris ieško darbo šeštadie
niais ir sekmadieniais iki pietų. 
Tel. 708-220-3202. palikti žinutę. 

i 
/Z ^ ^ 9525 S 79* Avenue 

^r^mmmpm*~ Surte207 
\ ^ J M j INTERNATIONAL H^ory HiMs, IL 60457 

\ J ^ J TRAVEL AND CRUISE CONSUITANTS 

Patikimas, profesionalus aptarnavimas visais kelionių reikalais 
.v 
v 
'.v 
• > 

v 
.v 

Damų Švente Lietuvoj - NAUJA PROGRAMA Phonr f708) 430 7272 
Specializuotos (custom) kelionės nuo 2 iki 20 žmonių f8oo) 4$2-2584 
Jūsų patogumui, raštine Lietuvoje E-mail: gtichic«go<gyahoo com 
Avia bilietai - vietiniai, tarptautiniai, š Lietuvos bei j Lietuvą 
Atostogų pasiūlymai ir užsakymai 
KALĖDINIŲ MUGIŲ KRUIZAS upėmis Vokietijoj ir Austrijoj - GRUODŽIO 6. 2003 
KARIBŲ KRUIZAS - PRINCESS CRUISE LINES - VASARIO 29, 2004 

ESAME AKREDITUOTI KRUIZŲ BEI KARIBŲ SPECIALISTAI 

ccny ii B &m 



8 D R A U G A S , 2003 m. vasa r io 2 1 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

P a s k u t i n į v a s a r i o sekma
d i e n į , vasa r io 23 d., t. jėzuitų 
koplyčioje, 2345 W. 56th Str., 
tel. 773-737-8400. šv. Mišios 
ne t ik 10 vai . r., bet ir 12 vai. 
— v a i k a m s ir jų tėveliams. 
Kovo 1 d., šeštadienį , koply
čioje rožinys ir Mišios po 
pietų, 4 vai . Pamaldoms vado
vaus kun . Kęs tu t i s Trimakas. 
T. j ėzu i ta i kviečia kuo gau
siau da lyvau t i . 

Šį s e k m a d i e n į , vasar io 23 
d., Br igh ton P a r k Švč. M. Ma
rijos Neka l to Prasidėjimo pa
rapijos koncer tuos daininin
kas iš Lietuvos Algirdas 
Motūza. J i s giedos 10:30 vai . 
r. Mišių m e t u . o po Mišių a t 
liks koncer tą parapijos mo
kyklos salėje (4420 S. Fair-
field Ave, įėj imas iš kiemo). 
Po koncerto bus vaišės. 

B e v e r l y S h o r e s , IN, Lie
t u v i ų k lubas kovo 9 d., sek
madienį , ruoš ia Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios pa
minėjimą, tuoj po 1 vai. p.p. 
Mišių Šv. Onos bažnyčioje, 
Beverly Shores . Mišias aukos 
kun . Rimvydas Adomavičius, 
vargonais gros muz. Vytautas 
G u t a u s k a s . Pagrindinė šven
tės kalbėtoja — LR garbės 
konsule Ohio ir Kentucky vals
tijoms Ingr ida Bublienė, Be
verly Shores Lietuvių klubas ir 
Union P ie r draugi ja širdingai 
kviečia v i sus gausia i dalyvau
ti. 

T a u t i n i ų š o k i ų g r u p ė s 
„Grandis" sukaktuvinis po
kylis ruoš i amas vasario 28 d., 
penktadienį , 7:30 vai. vak., 
Willowbrook salės „Bunkery
je". Vie tas užsisakyti galima 
tel. 708-839-9844. 

K o v o 1 d., šeš tad ien į , 7 
v a i . v a k . , visi kviečiami į Lie
tuvių operos organizuojamą 
Užgavėnių kauk ių balių J a u 
nimo cen t re . Originaliausios 
k a u k ė s , šokių konkurso nu
galėtojai ir ki t i bus vertinami 
pr izais . Ž a d a m a gera muzika 
(brolių Švabų) , švediškas s ta
las. . . Bi l ie tus galima įsigyti 
,At lantoje" , „Transpak", J a u 
nimo cent re veikiančioje par
duotuvėje „Lietuvėlė". 

L i e t u v i ų opera praneša , 
kad j a u galima įsigyti bilietus 
į š įmetinį G. Verdi „Kaukių 
bal iaus" operos spektaklį 
„Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Str, Chicago, IL 60629. Šio
kiadieniais bilietai parduoda
mi nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p., 
šeš tadieniais nuo 10 v. r. iki 2 
v. p.p. Bilietus galima įsigyti 
ir pa š tu , įdedant adresuotą su; 
pašto ženklu vokelį. Paš tu už
sakymus siųsti: Li thuanian 
Opera Co„ Inc., 3222 W. 66th 
Place, Chicago, IL 60629. 
Daug iau informacijos suteiks 
valdybos pirm. Vaclovas 
Momkus tel. 773-925-6193. 

M a r ą u e t t e Parko Lietu
vių n a m ų savininkų draugija 
maloniai kviečia visus apy
linkės savininkus ir gyvento
jus į susir inkimą penktadienį, 
vasar io 21 d., 6:30 vai. vak,, 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6820 S. Washte-
naw. Bus pranešimas apie 
vykdomus pakeitimus organi
zacijoje. Kandidatai į 15-tos ir 
18-os apylinkės seniūnus pa
kviesti dalyvauti susirinkime. 
Bus ir vaišės. 

Adminis trac i ja praneša , 
kad d a r yra 62 „Draugo" skai
tytojai, kurių prenumerata 
baigėsi 2002 m. gruodžio mė
nesį. Je igu jie nedelsiant 
nea ts iųs prenumeratos mo
kesčio, dienraščio s iuntimas 
bus sustabdytas. Pasižiūrė
kite į gaunamo dienraščio pir
mąjį puslapį: jo viršuje (deši
nėje) y r a jūsų adresas ir data, 
kada prenumerata baigiasi. 
Je igu dėl kokios priežasties 
negavote paraginimo susimo
kėti, pa tys tuo pasirūpinkite. 
P renumera tos kainos randa
mos antrojo puslapio viršuje, 
dešiniajame kampelyje. 

N e d a A u g u t i e n ė , St. Pete 
Beach. FL. parėmė „Draugą" 
50 dol. auka. Ačiū! 

M a r i j a B a j o r ū n i e n ė , Pom-
pano Beach, FL, atnaujinda
ma „Draugo" prenumeratą, 
pridėjo 100 dol. auką. Šir
dingai dėkojame! 

PASKUTINIS SUSIRINKIMAS 
E a s t Chicago Lietuvių me

džiotojų ir meškeriotojų klu
bas , įs isteigęs 1969 metais, 
gražiai ir da rn ia i veikė iki 
1998 metų. Ta is metais Gary 
mieste buvusi Šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčia užsidarė, 
tuo pačiu ir salė , kurioje vyk
davo klubo susirinkimai, Lie
tuvių Bendruomenės suruošti 
Vasar io 16-tos minėjimai su 
įdomiais paskait ininkais i r 
dažniaus ia i dalyvaujant mies
to meru i , bei ki t i įvairūs lietu
vių sus i r ink imai . Netekus pa
togios sa lės , visa lietuviška 
veikla buvo nu t rauk ta . 

2002 m. rugpjūčio 25 d. Eas t 
Chicago Lietuvių medžiotojų 
ir meškeriotojų klubo valdyba 
bei revizijos komisija turėjo 
posėdį, da lyvaujant R. Pečiu
liui, B. Tampauskienei, O 
Tuskiew, J . Neverauskui, V. 
Ruzgai, V. Markevičiui, ku
r iame buvo ap ta r t a esama 
klubo veikla ir padaryta revi
zija. Klubo kasoje ras ta 
4,131.05 dol. 

Nuspręs t a sušaukt i visuo
tinį nar ių susir inkimą su pa
s iūlymu likviduoti klubą i r 
e s amus pinigus išdalinti pelno 
nesiekiančioms Hetuviškoms 
organizacijoms. Klubo na 
r i ams iki 1997-tų metų sąrašo 
išs iunt inėt i šauk imus susirin
kimui , kur i s įvyks spalio 26-tą 
d. Alexander S take and Sea-
food House, Highland, IN, ne
išskir iant ir narių žmonių, o 

išlaidos padengiamos iš klubo 
kasos. 

Susir inkimo pravedimui pa
s iūlytas V. Markevičius sek
re tor iaut i pakvietė V. Ruzgą. 
Susir inkimą pradedant, buvo 
paprašy ta pagerbti mirusius 
klubo narius. Susirinkime da
lyvavo 27 nariai. Paminėjus 
esamą klubo situaciją ir pa
p raš ius balsuoti už klubo lik
vidavimą, „už" balsavo 18 na
rių, susilaikė — 9. Nutar ta 
klubą likviduoti. 

Paprašy ta narių pasiūlyti 
pelno nesiekiančias lietuviš
kas organizacijas, kurioms reikia 
aukų. Sumokėjus susirinkimo 
iš la idas 1,014.05 dol. ir pašto 
iš la idas 20 dol., likusieji 3,097 
dol. buvo išdalinti po lygų 
skaičių siūlytoms organizaci
joms: „Saulutė" 400 dol., „Vai
ko v a r t a i į mokslą" — 400 dol., 
„Vaikų viltis" — 400 dol., Par
t i z anams — 400 dol., „Lie
tuvių balsai" — 400 dol., BAL-
Fui — 400 dol., „Draugui" — 
400 dol., iš viso 2,800 dol. Li
kusieji 297 dol. padalinti: Lie
tuvių operai — 150 dol., už 
mi rus ius klubo narius šv. Mi
šios užpirktos Jaunimo centro 
koplyčioje 75 dol., Mišios Le-
monto bažnyčioje 72 dol. 

Bendra suma — 3,097 dol. Ir 
taip baigėsi darnaus klubo gy
vavimas paskutiniame susi
r inkime. 

Vytautas Markevičius 

Lietime trispalvė, prie Cicero savivaldybės rūmų pakelta vasario 13 d., 
plevėsuos visą savaite, primindama ir lietuviams, ir nelietuviams, kad 
vasario 16 d, Lietuva paminėjo savo Nepriklausomybes šventę. 

SVEČIAI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIME 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Kun. Kęstutis Trimakas skaito invokaciją vasario 13 d., Lietuvos tri
spalves pakėlimo prie Cicero miesto savivaldybės rūmų proga. 

Vasario 16 d. Šv. Antano pa
rapijos salėje Cicero pravestas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas sut raukė 
daug svarbių svečių iš lietu
viško ir amerikietiškojo pa
saulio. Svarbiausieji jų buvo: 
Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Vygaudas Ušackas ir 
Cicero miesto prezidentas 
(meras) Ramiro Gonzalez. 

Visi šie svečiai to sekmadie
nio ryte susirinko į Šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kur kun. 
dr. K. Tr imakas aukojo šv. Mi
šias, skir tas šiam minėjimui. 
J is pasakė ir prasmingą pa
mokslą, kur iame supažindino 
su Sibiro t remtiniais , jaunos 
merginos Adelės Dirsytės 
tremtinių maldaknyge, pa
ženklinta 1953 m. vasario 16 
d. data. Ši maldaknygė apke
liavo ne tik Sibiro platybes, 
ten kur buvo lietuvių, bet ir 
pasiekė Ameriką, ir čia iš
spausdinta, padarė didelį 
įspūdį mūsų taut iečiams. Pa
mokslininkas nurodė, kad to
kie žmonės, kaip Dirsytė ir 
kiti, prisidėjo prie Lietuvos 
Nepriklausomybės ats tatymo 
ir jų darbais reikėtų sekti. 

Pamaldų metu gražiai giedo
jo vis geriau skambant is lietu
vių bažnytinis choras, kurio 
giesmes ypatingai paįvairina 
sol. Genovaitės Bigenytės solo 
atlikti kūriniai. Tikintieji, o jų 
šį kartą buvo gana daug, 
džiaugėsi t ikrai puikia atmos
fera, kokia jau senokai buvo 
jaučiama šioje, lietuvių pini
gais pastatytoje, šventovėje. 
Beje, šios šventės proga prie 
bažnyčios ilgesnį laiką plevė
savo lietuviška trispalvė (ji su 

a t i t inkamomis iškilmėmis bu
vo iškelta ir prie Cicero miesto 
savivaldybės rūmų vasario 13 
d.). 

P a g r i n d i n i s kalbėtojas 
V. U š a c k a s 

Po pamaldų , susirinkus į 
parapijos salę, minėjimo daly
viai turėjo progą susipažinti 
su svečiais, kurių šį kartą bu
vo t ikrai daug. Tačiau pats žy
miaus ias j ų čia buvo Lietuvos 
ambasador ius JAV ir Meksi
kai V. Ušackas . 

Jį čia minėjimo dalyviams 
pr i s ta tė Lietuvių Bendruome
nės tarybos pirm. Regina Na-
rušienė, suminėdama šio, dar 
j auno vyro, nuopelnus Lietu
vai bei l ietuviams. 

V. Ušackas pažymėjo, kad 

Sol. Genovaite Bigenyte susirinkusius į Vasario 16-osios šventę Sv. 
no parapijos mokyklos salėje, žavėjo savo dainomis. 

Cicero miesto tarybos personalas su prez. Ramiro Gonzalez (pirmoje eil. viduryje) po Lietuvos trispalvės 
pakėlimo prie miesto rotušės vasario 13 d. Visos nuotraukos E. Šulaičio 

ir k i tų minčių iš Lietuvos isto
rijos, o t a ip pa t ir ne t a ip senų 
la ikų, rodančių, jog j i s y ra ge
ra i įs isavinęs l ie tuviškąs ias 
p rob lemas ir j a s gerai gali per
duot i ir k i t iems. 

Prab i lo ir Cicero mies to 
prez . R. Gonzalez, ir Šv. An ta 
no parapi jos k lebonas k u n . 
J a m e s Kast igar . Klausytojai 
y p a t i n g a i šiltai su t iko mies to 
prez identą , gimusį Meksikoje, 
iš gaus ios šeimos kilusį vyrą, 
k u r i s kandida tuo ja per r ink i 
m u i . J i s pažymėjo, jog s tengia
si sup ras t i visų Cicero 
žmonių , j ų t a rpe ir l ietuvių, 
p rob l emas ir nori j i ems padėt i . 

V a i š ė s ir m e n i n ė d a l i s 

Pr i e š minėjimą salėje ir pe r 
p e r t r a u k ą susir inkusiej i galė
jo va i š in t i s šeimininkių pa
r u o š t a i s sumuš t in ia i s , py ragu 
bei k a v a . Už ta i š e imin inkėms 
ir p rogramos dalyviams LB 
Cicero apyl . valdybos p i rm. M. 
B a u k u s išreiškė padėką. 

Minėj imo pabaigoje vyko i r 
m e n i n ė dal is , kurios m e t u t r i s 
k ū r i n i u s pada inavo sol. G. Bi
geny te , savo skambiu balsu 
sugebėjus i patekt i į klausytojų 
š i rdž ių g i lumas . 

O po to visi suda inavo t r a 
dic inę dainą, j au kone g iesme 
t a p u s i ą — „Lietuva brangi" , 
k u r i o s žodžiai ver tė v isus ne 
t ik sus imąs ty t i apie Lietuvą, 
b e t t a i p p a t ir dirbti jos n a u 
da i . 

Beje, minėjimo me tu buvo 
r e n k a m o s ir aukos l ietuviš
k i e m s re ika lams . Kadangi mi
n ė j i m a s buvo reng tas dviejų 
organizaci jų pas tangomis , t a i 
ir a u k o s buvo renkamos a t sk i 
r a i — jų d a r b a m s f inansuoti . 
L ie tuv ių Bendruomenei buvo 
s u d ė t a 1,919 dol., o Amerikos 
Lie tuv ių Tarybai — 1,130 dol. 
Taigi ir aukų skaičiumi š iemet 
minė j imas buvo la ikomas pa
s i sekus iu . 

S u s i d r a u g a u s C i c e r o 
m i e s t a s s u L i e t u v o s 

v i e t o v e 
Po m»»iėjimo jų rengėjų su

ruoš tuose pietuose šios šven
t ė s svečiams irgi buvo pateik
t a įdomių minčių. Vieną jų iš
kėlė Cicero miesto p rez iden tas 
R. Gonzalez, kur i s Lietuvos 
ambasado r iu i V. Ušackui davė 
pas iū lymą dėl Cicero ir kur io 
nor s mies to Lietuvoje susi
d r a u g a v i m o (pagal vadinamą
ją „Sis ter Cities" programą) . 

Č ia buvo pa te ik ta ir daug iau 
įdomių dalykų, pake l ta tostų 
t a r p u s a v i o bendravimo t e m a . 
Lie tuvos ambasador ius ir Ci
cero miesto p rez iden tas čia 
pas ike i t ė dovanomis. 

Norisi pasidžiaugti ne vien 
g raž iu Lietuvos Nepr ik lauso
mybės šventės minėj imu Cice
ro, be t ir tapusavio bendrada r 
b iav imui pasėtomis sėklomis. 

Cicero lietuvių telkinyje lan
kosi pirmą kartą, nors apie ci-
ceriečius lietuvius yra nema-
žai gerų žodžių girdėję^, dė
kojo visiems, kurie darbavosi 
Lietuvos naudai . Tačiau kal
bėtojas priminė, kad dabar 
da r ne laikas atsipalaiduoti, 
nes prieš akis dar daug svar
bių darbų. „Reikia išlaikyti 
t ampr ius ryšius ta rp JAV ir 
Lietuvos", — skatino ambasa
dorius. 

Svečias iš Vašingtono sakė, 
kad reikia stengtis Lietuvą 
sustiprinti ekonomiškai, o tai, 
jo nuomone, galima pasiekti, 
ska t inant turi.-:.ną, raginant 
amerikiečius važiuoti atosto
gauti į Lietuvą. Kalbėtojas tei
gė, kad amerikiečius galima 
sudominti Lietuvos grožiu, 

Anta-

gamta . 
Kadangi minėjime dalyvavo 

amerikiečių ambasador ius , o 
ta ip pa t ir ki t i l ietuviai ka l 
bėtojai savo min t i s re iškė 
abiem kalbomis. 

Šventės rengėjų v a r d u kal
bėjo LB Cicero apyl. valdybos 
pirm. Mindaugas B a u k u s ir 
ALTo Cicero skyr iaus p i rm. 
Stasys Dubauskas . Kun. dr . 
K. T r i m a k a s perska i tė invoka
ciją, o programos vedėja Aldo
na Zailskai tė — Lietuvos Ne
pr iklausomybės paske lb imo 
aktą. 

Iš lietuvių čia buvo pr i s ta ty
ti ir kiti svečiai: LB Vidurio 
Vakarų apyg. p i rm. B i ru t ė 
Vindašienė, ALTo pi rm. adv . 
Saul ius Kuprys , JAV LB ta ry 
bos narys dr. P e t r a s Kisiel ius, 
JAV LB Kul tūros t a rybos 
pirm. Marija Remienė ir kt. 
Kai kur ie jų ta ip p a t pasidal i 
no mint imis su klausytojais . 

N e t r ū k o ir ž y m i ų j ų 
a m e r i k i e č i ų 

Šį ka r t ą į l ietuvių t a rpą a t 
vyko ir d a u g amerikiečių sve
čių — beveik visi Cicero mies
to valdybos nar ia i su pačiu 
prezidentu Ramiro Gonzalez. 
Čia buvo ir naujai į Cicero 
miesto policijos vado postą pa
skir tas is Wayne Johnson . 

I lgametis l ietuvių d r a u g a s , 
seniausias Cicero miesto val
dybos na rys , J o h n Kosciolko 
perskai tė Cicero rezoliuciją — 
proklomaciją, kur io je , mies to 
gyventojai y ra rag inami t inka
mai paminė t i Vasar io 16-ją — 
Lietuvos Nepr ik lausomybės 
a t s t a tymo dieną. 

Šis vyras , be to, d a r pridėjo 

SKELBIMAI 

Naujasis Cicero m 
LR ambasadorius Vygaudas Ušackas (kairėje) *r LR konsulato atašė 
Ramūnas Astrauskas Vasario 16-osios šventėja < 'icero. I L. 

policijos viršininkas Wayne Johnson, miesto val
dybos narys .John Kosciolko ir JAV LB Tarybos pirm Regina Narušiene 
Vasario 16-osios šventėje Šv. Antano parapijos salėje vasario 16 d. 

• A m e r i k o s L i e t u v i ų ra
d i j a s , vad. Anatolijus S i u t a s 
- kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
pe r WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903. adresas : 4 4 5 9 
S . F r a n c i s e o , C h i c a g o , I L 
6 0 6 3 2 . 


