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Pagal iau „L i tuan ica i " 
pasisekė; svarb ios 
futbolo rung tynės ; 
p r i s imin tas „Taikos 
žygis" dv i rač ia i s . 

2 psl. 

Mintys po p r e z i d e n t o 
inauguraci jos ; a r 
Lietuvos ž in iask la ida 
pras i l enk ia su t iesa . 

3 psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo l i e t u v i u k a m s " 
p r i s t a tomos Užgavėnės . 

5 psl. 

Tautos mažakrau jys t ė ; 
b i ru t ieč ių šventė 
Kaune. 

6 psl. 

Respubl ikonai ž a d a 
ištesėti; mokin ia i 
šventė Lie tuvos 
Vasario Šešioliktąją. 

8 psl. 

Sportas 
* Moterų krepšinio klu

bų Euro lygos va r žybų pas-
I kutiniajame rate B grupėje 

Vilniaus „Telekomas" ketvirta
dienį namie sutriuškino Ru-
žemberoko SCP (Slovakija) 
krepšininkes 77:44 rezultatu. 

* Lietuvos dvirat ininkas 
Raimondas Rumšas, praėju
siais metais buvęs trečias pres
tižinėse „Tour de France" lenk
tynėse, teigia, kad abejoja savo 
komandos ,,Lampre r galimybė
mis gauti kvietimą dalyvauti 
šiose lenktynėse šią vasarą. R. 
Rumšas grįžo į italų komandą, 
kurios sporto direktorius Pietro 
Algeri tvirtina, kad jis netiki R. 
Rumšo pasakojimu apie savo 
nekaltumą dopingo skandale ir 
esą jam nepatinka, kad jauni 
komandos dviratininkai ..visa 
tai mato". Tuo tarpu pats dvira
tininkas R. Rumšas dar kartą 
neigė savo kaltę, tvirtindamas, 
kad jis neturi ko slėpti — per 
„Tour de France" varžybas visi 
dopingo tyrimai buvo neigiami, 
o neleistini medikamentai, ku
riuos automobilyje gabeno jo 
žmona Edita, buvo skirti ne 
jam. 

* Italijoje prasidėjusia
me Europos biatlono čem
pionate trečiadienį jaunimo 10 
km sprinto varžybose Lietuvos 
atstovas Aleksandras Lavrino-
vičius iškovojo aukštą 8-tąją 
vietą tarp 59 dalyvių. 

Naujausios 
žinios 

* NATO general inis sek
retorius ragina Lietuvą su
stiprinti kovą su korupcija. 

* Reikalui esant, Baltijos 
valstybės bus apgintos , tiki
na NATO vadovas. 

* Informaciją apie „Dvi
račio šou" vadovus r inkes 
Valstybės apsaugos depar ta
mento pareigūnas Gintaras Ša
tas pažemintas pareigose. 

* Prezidento v isuomeni
nio patarėjo Juozo Petrai
čio finansine veikla domėjosi 
britų policija ir Interpolas 

Rolandas Paksas: strateginis Lietuvos politikos tikslas — NATO ir ES 
Vilnius, vasario 27 d. 

(BNS) — Naujasis Lietuvos pre
zidentas Rolandas Paksas, ket
virtadienį Prezidentūroje susi
tikęs su Lietuvos diplomatinių 
atstovybių užsienyje vadovais, 
prezidentais sakė, kad įsijungi
mo į ES ir NATO srityje dabar 
svarbiausia yra įgyvendinti pri
siimtus įsipareigojimus tiek val
stybės viduje, tiek ir tarptau
tinėje arenoje. Be to, prezidento 

teigimu, reikia stengtis, kad 
Lietuvos stojimo į ES ir NATO 
sutar tys būtų sėkmingai pa
tvirtintos šių organizacijų vals
tybių parlamentuose. 

Prezidentas pakartojo pats 
asmeniškai be išlygų remias 
Lietuvos stojimą į ES. Pasak jo, 
„pačiu artimiausiu metu turėsi
me apsispręsti, kaip ES klausi
mus koordinuoti Lietuvoje. Aiš
ku, iki visiškos narystės ES 

klausimai ir toliau liks svarbiu 
užsienio politikos prioritetu". 

R. Paksas pabrėžė, kad, ruo
šiantis į NATO, reikia nuosek
liai vykdyti įsipareigojimus gy
nybos finansavimo k laus imais 
ir toliau derinti Lietuvos gyny
binius pajėgumus prie NATO 
reikalavimų. * 

Naujasis prezidentas pažy
mėjo, kad santykiai su kaimy
ninėmis valstybėmis bus svar

bus Lietuvos užsienio politikos 
t ikslas. „Su Lenkija, Baltijos ir 
S iaurės valstybėmis ir toliau 
palaikysime tradicinius partne
rystės santykius. Rusija, jos Ka
l in ingrado sr i t is ir apskri tai 
Šiaurės Vakarų regionas, Balta
rusija bei Ukraina ir toliau rei
ka laus mūsų nuolatinio dėme
sio", sakė R. Paksas . 

R. Paksas ke t ina didelį dė
mesį skir t i Lietuvos narystės 

ES ir NATO „kokybei". „Stoji
mo derybos su Europos Sąjunga 
baigėsi, bet narystė Europos Są
jungoje bus kasdieninės derybos 
ginant Lietuvos nacionalinius 
interesus", sakė prezidentas. Jo 
nuomone, Lietuvos narystės ES 
privalumai bus išnaudoti tik 
tada, kai Lietuva sugebės efek
tyviai įsisavinti finansinius fon
dus, į t raukti Sąjungą į svarbių 
strateginių, ekonominių, verslo 

plėtros ir infrastruktūrinių pro
jektų finansavimą. 

Pasak prezidento, nemažai 
iššūkių Lietuva laukia ir NATO 
srityje, tačiau narystė prisidės 
prie Lietuvos ekonomikos bei 
mokslo ir technologijų plėtros. 

Pasak jo, po JAV vadovo 
George W. Bush vizito Vilniuje 
neliko abejonių, kad Amerika 
užtikrins Lietuvos saugumą. 

Nukel ta į 7 psl. 

L i e t u v o s d i p l o m a t a i ir k a r i š k i a i r u o š i a s i d a r b u i NATO 

Misijos prie NATO vadovė ambasa
dorė Gintė Damušytė . 

Gedimino Žilinsko <ELTAJ nuotr. 

Vilnius, vasario 27 d. 
(BNS) — Lietuvai tapus visa
teise NATO nare, jos finansinis 
įnašas į sąjungos biudžetą ne
viršys 12 milijonų litų, ketvir
tadienį Vilniuje surengtoje 
spaudos konferencijoje sakė 
Lietuvos misijos prie NATO va
dovė ambasadorė Gintė Damu
šytė. 

Jos teigimu, Lietuvai 2004 
m. gegužę tapus visateise 

NATO nare, ji pradės mokėti 
nario mokesčius į tris pagrindi
nius NATO biudžetus — civili
nį, karinį ir NATO saugumo in
vesticijų programą. Šis mokes
tis sudarys tam tikrą procenti
nę dalį nuo viso NATO biudžeto 
sąmatos, ir neviršys 12 mln. li
tų per metus. 

Pernai lapkritį per NATO 
viršūnių susitikimą Prahoje 
Lietuva ir dar šešios Rytų ir Vi
durio Europos valstybės buvo 
pakviestos prisijungti prie są
jungos. Užbaigusi nesudėtingas 
technines derybas, Lietuva 
kovo 26 d. Briuselyje pasirašys 
prisijungimo prie NATO pro
tokolus. Juos iki kitų metų ge
gužę planuojamo NATO viršū
nių susitikimo turės patvirtinti 
19-kos sąjungos narių parla
mentai, o Lietuvos Seimui teks 
patvirtinti sąjungos kertinę — 
Vašingtono — sutartį. 

Pasak ambasadorės G. Da-
mušytės, nuo šio balandžio Lie
tuva ir kitos pakviestosios vals
tybės turės galimybę stebėtojų 
teisėmis dalyvauti daugiau 
kaip 400 NATO komitetų 

Nukelta į 7 psl. 

Ketvirtadienį į Vilnių su t r u m p u vizitu atvyko NATO general inis sekretorius lordas George Robertson •'kairėje), 
kuris susitiko su naujuoju Lietuvos Respublikos prezidentu Rolandu Paksu. Prezidentūroje buvo surengta ben
dra R. Pakso ir NATO vadovo spaudos konferencija. Vėliau G. Robertson nuvyko į Seimą, kur susitiko su Seimo 
pirmininku Artūru Pau lausku bei pasakė kalbą Seimo visuotiniame posėdyje, atsakė i Seimo narių klausimus. 

Kęstučio Vanago (ELTA; nuotr. 

Lietuvos ekonominė pažanga pranoko 
optimistiškiausius lūkesčius 

Vilnius, vasario 27 d. (Elta) 
— Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) direktorių valdyba, įver
tinusi 2002 metų Lietuvos eko
nominius rodiklius ir ekono
mikos kryptis, pripažįsta vals
tybę per metus padarius įspū
dingą pažangą bei numato pas
tovų augimą 2003 metais. 

Tarptautinio valiutos fondo 
direktorių valdyba, vasario 26 
d. Vašingtone vykusiame posė
dyje išanalizavusi Lietuvoje dir
busios TVF misijos ataskaitą 
bei naujausią jai pateiktą infor
maciją, pripažino Lietuvos vy
riausybės vykdytas struktūri
nes reform.- buvus sėkmingas 
ir sukūrusią.- pagrindą toles

niam ekonomikos augimui. 
TVF žinovų teigimu. BVP 

augimas, pagrįstas eksportu bei 
šoktelėjusia vidaus paklausa ir 
pasiekęs 5.9 proc., pranoko net 
pačius optimistiškiausius lūkes
čius. 

Jų ataskaitoje taip pat pa
brėžiama, kad 2002 m. bendre 
valstybės biudžeto deficitas, iš
ankstiniais vert inimais, buvo 
1.2 proc., t.y. žemesnis nei užsi
brėžta 1.5 proc. riba. Dokumen
te teigiama, kad toks fiskalinio 
deficito lygis pasiektas nepai
sant sumažėjusios mokesčių ba
zės. 

TVF žinovų vertinimu, ..glo
balaus ekonominio nuosmukio 

sąlygomis Lietuvos ekonomika 
pademonstravo a t spa rumą bei 
lankstumą, ir jos ekonominė pa
dėtis toliau gerėjo". Ataskaitoje 
pabrėžiama, kad daugelis svar
biausių Lietuvos ekonomikos 
rodiklių 2002 metais buvo netgi 
geresni nei numatyta programo
je. 

TVF direktorių valdybos 
patvir t intame dokumente tei
giamai vertinama 2002 m. vyk
dyta mokesčių reforma, Vyriau
sybės veiksmai savivaldybių fi
nansų priežiūros srityje bei ad
ministraciniu gebėjimų stiprini
mas siekiant kuo efektyviau pa
naudoti ES struktūrinių fondų 
paramą. 

V i l n i u s g a u n a l ė š a s 
K a r a l i a u č i a u s 

t r a n z i t o 
į g y v e n d i n i m u i 

V i l n i u s , vasar io 27 d. 
(BNS) — Lietuva netrukus 
gaus pirmuosius 12 mln. eurų, 
kur ie bus skirti Lietuvos. ES ir 
Rusijos sus i ta r imams dėl Ru
sijos t ranzito į Karaliaučiaus 
sritį ir iš jos Įgyvendinimui. 

Kaip pranešė Finansų mi
nisteri ja , pagal Lietuvos vy
riausybės ir Europos Komisijos 
finansinį memorandumą dėl 
specialiosios Karal iaučiaus 
t ranz i to programos. Lietuvai 
bus skir iama ES finansinė pa
rama —12 mln. eurų ( apie 41.5 
mln. litų), kuriuos Lietuva gaus 
iki įstojimo j ES — iki 2004 
metų gegužės 1 dienos. 

V e r s l i n i n k a i 
rag inami r u o š t i s 
pr i imt i E u r o p o s 

Sąjungos p a r a m ą 
Didžiausių Lietuvos įmonių 

vadovai kar tu su Europos ko
miteto ir Finansų ministerijos 
atstovais ketvirtadienį diskuta
vo, kokiais būdais verslininkai 
galėtų efektyviausiai pasinau
doti Europos Sąjungos (ES) 
fondų lėšomis. 

Pasak Europos komiteto 
generalinio direktoriaus Petro 
Auštrevičiaus, s t ruk tūr in ia i 
fondai nėra tiesiog skiriami — 
lėšas iš jų verslininkai turi pa
siimti, teikdami konkurencin
gus ir kokybiškus projektus. 

Per pirmuosius 3 narystės 
ES metus Lietuvai bus skirta 
per 9 mlrd. litų (apie 2.7 mlrd. 
eurų) parama. Iš jų didžiąją jos 
dalį — daugiau kaip 2.7 mlrd. 
Lt (792 mln. eurų) — Lietuva 
gaus per ES s truktūr inius fon
dus: Plėtros, Socialinį, Žuvinin
kystės ir Žemės ūkio. 

Pasak Finansų ministerijos 
sekretorės Astos Ungulaitie-
nės, didelė dalis šių lėšų bus 
skiriama socialinės-ekonomi
nės Nukel ta į 7 psl. 

Rusija turi padėti tremtiniams 
grįžti į Tėvynę 

Vi ln ius , vasario 27 d. 
(BNS) — Opozicinės Tėvynės 
sąjungos - Lietuvos konserva
torių partijos pirmininkas Vy
tau tas Landsbergis paragino 
vyriausybę ir naująjį prezidentą 
Rolandą Paksą priminti Rusijai 
jos įsipareigojimus padėti so
vietinių deportacijų aukoms su
grįžti į Lietuva 

Ketvirtadienį paskelbtame 
V. Landsbergio pareiškime pa
žymima, kad Rusija ligi šiol ne
vykdo jos 1996 metais prisiimto 
oficialaus įsipareigojimo Euro
pos Tarybai padėti asmenims, 
per sovietų okupaciją deportuo
tiems iš Baltijos valstybių, taip 
pat jų palikuonims, sugrįžti į 

Tėvynę. 
Konservatorių vadovo nuo

mone, dabar vykstančios Rusi
jos ir Lenkijos derybos dėl kom
pensacijų Sibiro t remt in iams 
turėtų padrąsinti Lietuvą pri
minti Rusijai jos įsipareigoji
mus. Pasak V. Landsbergio, 
lenkai su rusais jau svarsto net 
konkrečias kompensacines su
mas, kurias tremtiniams iš Len
kijos turėtų sumokėti Rusija. 

Vasario 20 d. Varšuvoje 
;vykusiame Rusijos premjero 
Michail Kasjanov bei Lenkijos 
premjero I^eszek Miller susitiki
me buvo aptartas klausimas dėl 
žalos kompensavimo lenkų 
tremtiniams. Nukel ta \ 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
;Remia<iSs AFP. ReuSe»v AP, lrterfax. STAfi-TASS, SNS 

žirag agentūrų pranaSmnats) 

JAV 
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush, kuris 
siekia įtikinti pasaulį karo bū
tinybe, trečiadienį sakė, kad, 
nušalinus dabartinę Irako va
dovybę, Artimuosiuose Rytuose 
atsirastų galimybė sukurti tai
ką, ir žadėjo, kad JAV liks Ira
ke tol, kol bus būtina. „Išlais
vintas Irakas gali pademonst
ruoti laisvės galią šiam gyvy
biškai svarbiam regionui trans
formuoti, milijonų gyvenimams 
suteikiant viltį ir pažangą", sa
kė jis Amerikos verslo institu
tui. Prezidento kalba yra atsa
kas arabų valstybėms ir sąjun
gininkėms Europoje, kurios 
smerkia galimą karą ir baimi
nasi, kad jis gali destabilizuoti 
Artimuosius Rytus ir dar la
biau komplikuoti Izraelio ir pa
lestiniečių krizę 

Jungt inės Tautos. Susi

skaldžiusi ir didelį spaudimą 
patirianti Jungtinių Tautų (JT) 
Saugumo Taryba ketvirtadienį 
pirmą kartą susitiko aptart i 
JAV, Didžiosios Britanijos ir Is
panijos parengtą naujos rezo
liucijos, kuri atvertų kelią ka
rui su Irako režimu, projektą. 
Siekdamos užkirsti kelią šios 
rezoliucijos priėmimui, Prancū
zija, Vokietija ir Rusija mėgina 
įtikinti dvejojančias Saugumo 
Tarybos nares pritarti jų pa
rengtiems alternatyviems pa
siūlymams dėl JT ginkluotės 
tikrintojų Irake sugriežtinimo 
ir jų pratęsimo dar mažiausiai 
4 mėnesiams. 

Vašingtonas. Saudi Ara-
bia sutiko padidinti naftos ga
vybą 1.5 mln. statinių per die
ną, jeigu naftos tiekimas iš Ira
ko sutriks, JAV pradėjus kari
nius veksmus prieš šią valsty
bę, trečiadienį pareiškė JAV 
atstovai. Jeigu JAV vadovauja

mos pajėgos pradės karą prieš 
Iraką, jo naftos gavyba, šiuo 
metu sudaranti 2.2 mln. stat i
nių naftos per dieną, tu rė tų 
bent jau laikinai nu t rūk t i . 

N e w York. Kai Saddam 
Hussein Irake bus nuvers tas , 
JAV užsienio politikos žinybos 
imsis iniciatyvos pakeisti val
dančiuosius režimus I rane , Li
bijoje ir Sirijoje, rašo ameri
kiečių in te rne t in i s leidinys 
www.worldtribune.com. Didin
damas arabų valstybių vadovų 
susirūpinimą, aukš tas JAV gy
nybos žinybos ats tovas pareiš
kė žurnalistui arabui , jog reži
mų pakeitimo takt ika bus skir
tinga kiekvienai valstybei, bet 
galutinis rezultatas bus vienas 
— įvesti demokratiją visame 
arabų pasaulyje. 

Vašingtonas . Šimtai tūks
tančių karo Irake priešininkų 
trečiadienį surengė „vir tualų 
žygį į Vašingtoną" — skambino 
ir siuntė faksus bei elektroni
nes žinutes JAV vadovams, ke
liom valandoms visiškai užim
dami Baltųjų rūmų ir Kongreso 
telefono linijas. . .Vi r tua laus 

žygio" organizatoriai — karui 
I rake nepr i ta r iančių nepelno 
organizacijų ir religinių bei pili
etinių grupių koalicija ,,Win 
Without War" — siekė, kad 
visą dieną kiekvieno JAV sena
toriaus sekretoriate kas minutę 
pasigirs tų mažiausia i vienas 
telefono s k a m b u t i s ir ateitų 
bent vienas fakso pranešimas. 
Pa sak organizatorių, šis 
uždavinys įvykdytas su kaupu 

EUROPA 
V i e n a . J ung t in ių Tautų 

Tarptaut inė atominės energe
tikos agentūra (TATENA) ket
virtadienį kategoriškai pasisa
kė prieš Šiaurės Korėjos bran
duolines jėgainės naudojimą be 
J T tikrintojų priežiūros. JAV 
trečiadienį pranešė, kad Pchen-
j anas paleido vieną Jongbjono 
branduolinį reaktorių, kuris, ži
novų te igimu, leistų išgauti 
sodrintąjį plutonį, t inkamą gin
klų gamybai 1994 m. išjungto 
reaktoriaus paleidimas yra lai
komas dar viena šios uždaros 
komunistinės valstybės provo
kacija nuo praėjusiais motais 

kilusios branduolinės krizės 
pradžios. Krizė dėl Šiaurės Ko
rėjos branduolinės programos 
kilo spalio mėnesį, kai JAV pa
skelbė, jog Š. Korėja pripažino 
vykdanti urano sodrinimo prog
ramą ir taip pažeidžianti svar
bius tarptautinius įsipareigo
jimus. 

Haga. Jungtinių Tautų 
(JT) karo nusikaltimų tribuno
las ketvirtadienį paskelbė nuo
sprendį buvusiai Bosnijos ser
bų prezidentei Bilianai Plavšič, 
„geležinei ledi", kuri prisipaži
no kalta dėl kroatų ir musulmo
nų persekiojimo Bosnijos karo 
metais. B. Plavšič paskirta 11 
metų kalėjimo bausmė. 

IRAKAS ! 
Bagdadas Irakas atsakys 

į Jungtinių Tautų reikalavimą 
pradėti naikinti turimas drau
džiamo nuotolio raketas „Al 
Samoud", turimus jų variklius 
ir kitus komponentus per arti
miausias dvi dienas, iki J T vy
riausiojo ginkluotės tikrintojo 
Hans Blix nustatyto termino 
pabaigos — kovo 1 dienos Ra

ketų, kurių skrydžio nuotolis 
viršija JT nustatytą 150 kilo
metrų apribojimą, sunaikini
mas būtų rimtas smūgis JAV 
pajėgų įsiveržimui besiruošian
čiam Irakui. 

Bagdadas. Irako preziden
tas Saddam Hussein paragino 
irakiečius savo soduose kasti 
apkasus, kuriuose butų galima 
slėptis antskrydžių metu, ir 
perspėjo JAV, kad, jei ji puls 
Iraką, sumokės „daugybe krau
jo". „Pasakykite jiems, kad jei 
kiekvienas pilietis su savo 
šeima per puolimus eis į apka
sus . išsigelbės, net jei bomba 
nukris an t jo namo", sakė prezi
dentas. 

Į TURKIJA ] 
Ankara. Turkijos parla

mentas ketvirtadienį nutarė 
vėl atidėti svarbų sprendimą 
dėl leidimo dislokuoti tūkstan
čius JAV kareivių galimam ka
rui prieš Iraką, kuriam griežtai 
nepritaria parlamento nariai ir 
valstybės viešoji nuomone De
batai dėl susitarimo su JAV 
atidėti iki šeštadienio 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://www.worldtribune.com
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SPORTAS ČIKAGOJE 
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„LITUANICOS" FUTBOLININKŲ PERGALĖ 

Vasario 23 d. „Metropo
litan" lygos salės futbolo pir
menybių septintame rate lie
tuviai futbolininkai iškovojo 
pirmąją pergalę „major" gru
pėje. Mūsų futbolininkai įvei
kė irgi lentelės gale įsitaisiu
sius, „Green-White" vyrus 
4-0 ir pakilo j priešpaskutinę 
vietą. 

„Lituanicos" komanda per 
6 ratus sugebėjusi pelnyti tik 
vieną tašką I lygiosios su „Eag
les"), šį kartą ne tik sugebėjo 
pasiglemžti 3 taškus, bet ir 
įmušė daugiausia įvarčių ne
gu iki šiolei šią žiemą. 

Tačiau rungtynės nebuvo 
tokios vienašališkos, kaip jų 
pasekmė rodo. „Lituanica" 
rungtynių pradžioje. Žilvino 
Čenio šūviu ženklinusi 1-0, 
turėjo laukti iki pat jų pabai
gos, kuomet per 3 minutes bu
vo pelnyti net trys įvarčiai. Šią 
seriją pradėjo jaunasis Aud
rius Zinkevičius, padaręs 2-0, 
o tada pasižymėjo Rolandas 
Urbonavičius ir Edvinas Trin
kūnas. Paskutinis įvartis į 
varžovų vartus krito beveik su 
baigmine rungtynių sirena. 

Reikia pasakyti, kad lietu
viai ne tik pagerino taškų 
kraitį, bet ir įvarčių santyki, 
kuris tačiau dar yra jų nenau
dai 14-24. Tik paskutinėje 
vietoje atsidūrusi ..Groen-
-\Vhite~ turi btogrsnj įv:irčių 
santykį POLIU niu-iskiai — 
7-20. 

Sekmadienio pergali1 buvo 
gera pradžia kovoje dei išliki
mo aukščiausioje Cikajr«*5 ir 
apylinkių komandų grupėj**. 
Bet dar reikia (veikti ir liku
sias :lvi komandas: šį sekma
dieni (kovo 2 d." 4:30 vai. p.p. 
— ..Lightning" ir kovo 9 d.. 6 
vai. vak. — ..Schvvaben". Prieš 
šias komandas mūsiškiai ne 
kartą yra laimėję, tad tai pa
daryti yra įmanoma, tik reikia 
sumobilizuoti visus galimus 
žaidėjus, atsivežti ir užsis
pyrimą pergalei. O to praėjusį 
seknfadienį netruko ir tas 

nenuėjo veltui. Taip pat gerai 
sukovojo ir vartininkas Jonas 
Putna, vėl sugrįžęs iš vete
ranų komandos. 

Beje, dar nuo iškritimo 
nėra apsaugotos ir „Kickers" 
bei „Maroons" vienuolikės, ku
rios turi po 9 taškus, ir „Light
ning", kurios sąskaitoje 7 taš
kai. Jeigu mūsiškiai laimės 
abejas rungtynes, jie galėtų 
turėti 10 taškų ir tų, kaip 
atrodo, pakaktų išlikimui 
„major" divizijoje. 

Praėjusį sekmadienį „Uni
ted Serbs" įveikė savo pagrin
dinius varžovus — lenkų 
„Eagles" 5-3 ir vėl perėmė 
vadovaujančią poziciją. Dabar 
serbai turi 18 taškų, o lenkai 
— 16. Galimas daiktas, kova 
dėl čempionų titulo jau iš
spręsta, nors netikėtumų visa
da dar gali būti. E. Š. 

„LITUANICOS" 
FUTBOLO KLUBO 

ŽINIOS 

Kadangi salės futbolo pir
menybės artėja prie galo, jau 
yra numatytas metinis šio 
klubo narių susirinkimas, 
kuris įvyks kovo 16 d., 1 vai. 
p.p.. Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte posėdžių kambaryje. 
Čia bus įvairių klubų parei
gūnų pranešimai, diskusijos 
veiklos klausimais, naujos val
dybos rinkimai ir daug kitų 
dalykų, kuriuos būtina spręs
ti, prieš prasidedant pagrin
dinėms pirmenybėms lauke. 

Laukiama ir naujų narių, 
kurie norėtų prisidėti prie 
klubo veiklos. Cia bus galima 
susimokėti ir nario mokestį. 

Kiubo valdybos pirminin
kas Albertas Glavinskas savo 
atostogas praleido šiltojoje 
Floridoje, iš kurios sugrįžo 
pailsėjęs ir vėl griebėsi darbų, 
nes be jo šis klubas sunkiai 
gali išsiversti. Atostogas Flo
ridoje praleido ir klubo revi
zijos komisijos narys Romas 
Kartavičius. E. Š. 

Vasario 24 d. Vilniuje at idarytas didžiausias Baltijos valstybėse teniso aikštynas „Teniso pasaulis". 
Renato Neverbicko I Elta) nuotr. 

PRISIMENAMAS DVIRATININKŲ „TAIKOS ŽYGIS" 
2003-ųjų sausio 25-ąją su

kako treji metai, kai lietuviai 
dviratininkai grįžo iš „Taikos 
žygio", kur pusantrų metų jie 
drauge su kitų šalių atstovais 
keliavo dviračiais aplink pa
saulį, bendraudami su Šiaurės 
ir Pietų Amerikų, Afrikos, Eu
ropos ir Azijos žemynų gyven
tojais. 

Jų kelionė įrodė, kad žmo
nės, turėdami norų ir tikėda
mi žmonių solidarumu ir drau
giškumu, gali įveikti sunkiau
sius gamtos ir kalbos barjerus 
ir nepažinimo sienas. Ši ke
lionė pakeitė jų gyvenimą, pa
teikusi daug išbandymų. 

Norėdami pasidalinti savo 
išgyvenimais, žygeiviai pa
rengė net dvi fotografijų paro
das. Pirmoji, „Taika prasideda 
mumyse", surengta pirmą kar
tą 2000 metų Kovo 11-tajai pa
žymėti Vilniaus Sportininkų 
namuose. Šiuo metu ji keliau
ja per Lietuvą. Garsioji „Tai
kos juosta", simboliškai apjuo
susi žemės rutulį, kurioje 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus pirmasis įrašė 
„Neškite Lietuvos žmonių 
linkėjimus pasaulio žmo
nėms". 75-ios fotografijos, dvi
ratis, kuriuo numinta daugiau 
nei 24,000 kilometrų akme
nuotais pasaulio takais, žygio 
suvenyrai, amuletai, 45 pa

saulio šalių pinigėliai ir kita 
jau pabuvojo 22-jose Lietuvos 
vietovėse. Šimtai, tūkstančiai 
žmonių galėjo susipažinti su 
žygeivių akimis išvystu pa
sauliu. 

Visuose susitikimuose žy
geiviai demonstruoja meni
nius video filmus apie „Taikos 
žygį". Iš 120 valandų filmuotos 
Edvardo Žižio medžiagos, LTV 
režisierius Virgilijus Kubilius 
sukūrė du videofilmus. Pir
mojo premjera įvyko Hirosi
mos 55-sioms metinėms pažy
mėti 2000 metų rugpjūčio 6 d. 
Birštone. Antrojo, pavadinto 
„Don Kichotai ant ratų" — 
2002 m. rugsėjo 6 d: Vilniuje, 
Lietuvos Radijo ir televizijos 
komitete bei spalio 1 d. — Vil
niaus Mokytojų namuose. 

Tuokart buvo pristatyta ir 
antroji žygeivių paroda, Ją 
sudaro 85 fotonuotraukos, 
kurias iš tūkstančių fotokadrų 
atrinko dailininkė Aušra Ja-
siukevičiūtė. Ši paroda pava
dinta „Taikos spalvos", ir yra 
paskirta bendražygio peruie-
čio Walter Jaime Ramon, tra
giškai žuvusio Indijoje, atmi
nimui. 

Paroda suruošta prisime
nant šviesios atminties ve
lionės Ugnės Karvelis, tuome
tinės Lietuvos ambasadorės 
prie UNESCO, pageidavimą 

SVARBIOS FUTBOLO RUNGTYNES 
Šį sekmadicn), kovo 2 d., 

„Lituanicos" futbolininkų lau
kia svarbiausios šio sezono 
salės futbolo rungtynės, nuo 
kurių priklausys lietuvių ko
mandos išlikimas „major" 
divizijoje. 

„Lituanica" 4:30 vai. p.p. 
susitiks su lenkų „Lightning" 
klubo atstovais, kuriems irgi 
gresia iškritimas, ypač, jeigu 
jie pralaimės prieš mūsiškius. 
Todėl jie, be abejo, irgi dės 
visas pastangas pasiekti per
galę. 

Lietuviams reikia būtinai 
pelnyti 3 taškus, norint išsi
laikyti geriausiųjų grupėje. 
Jeigu mūsiškiai įveiktų „Ligh

tning", paskutinį pirmenybių 
sekmadienį, dar reikėtų pasis
tengti nugalėti ir „Schvvaben". 
Bet tai jau antrasis tarpsnis 
kovoje dėl išlikimo. Pralai
mėjus ar sužaidus lygiomis su 
„Lightning", paskutinės rung
tynės jau būtų bereikšmės. 
Reikia priminti, kad į žemesnę 
grupę krenta dvi komandos. 

„Lituanicos" gerbėjai tu
rėtų gausiai ateiti į „Odeum" 
salę, 1033 Villa Ave, Villa 
Park miestelyje, esantį į šiau
rės vakarus nuo Čikagos. Mū
siškių žiūrovų raginimai tu
rėtų įkvėpti „Lituanicos" 
vyrus siekti pergalės. 

išvysti ją Paryžiuje. Su viltimi, 
kad galėtų pamatyti ir tų 
kraštų, pro kuriuos vyko tai
kos karavanas, žmonės. Ypač 
tų vietų, kur taip šiltai, dė
mesingai ir su meile dvirati
ninkai buvo priimti, globoti, 
suprasti — tai JAV Ramiojo 
vandenyno pakrantė, prade
dant starto vieta — Seattle. 

Parodos „Taikos spalvos" 
ekspozicija Lietuvos Respub
likos Užsienio reikalų minis
terijoje vyks iki kovo mėnesio. 
Tikimės, kad šios reprezenta
cinės šalies vietos erdvės, 
kuriose taip ryškiai atsispindi 
margaspalvio pasaulio viltys, 
padės parodai išskleisti spar
nus ir įgyvendinti Didžiojo 
tūkstantmečio taikos žygio va
dovo, visų parodų entuziastin
go ir nenurimstančio rengėjo, 
fiziko ir keliautojo Sigito Kučo 
svajonę - - parodos kelionę 
aplink pasaulį. 

Pastaba. Šis rašinys yra 
gautas iš vilnietės Danutės 
Tomkevičienės, kuri dėkoja 
„Draugui" už anksčiau patal
pintą medžiagą dviratininkų 
„Taikos žygio" reikalais. Ji 
taip pat dėkoja ir Inai 
Bertulytei-Bray daug prisi
dėjusiai prie šio žygio organi
zavimo. 

E. Š. 

TAI ĮDOMU 

ČIUOŽYKLA DYKUMOJE 
Bahrain emirato valdovas 

nusprendė pastatyti čiuožyk
los rūmus, kurie kainuosią 
apie 175 mln. dol. (Bahrain dyku
mose vasarą oro temperatūra 
siekia iki 122 laipsnių F). 
Čiuožyklą pavesta statyti 
„BCB Bartels Consult" Ber
lyno firmai. Ji bus pavadinta 
„Ledkalnio bokštu", kuriame 
pramogautojai galės gėrėtis 
ledo skulptūrų parku, Ark
tikos zoologijos sodu, slidinė
jimu, čiuožimu ir pasivaži
nėjimu rogėmis. Vėliau pla
nuojama prie šios „žiemiškos 
pramogų vietos" prijungti apsi
pirkimo centrą, viešbutį ir pan. 

„Metropolitan" futbolo („soccer") lygos „major" 
divizijos salės pirmenybių lentelė (po vasario 23 d.) 

1. „United Serbs" 
2. „Eagles" 
3. „Schvvaben" 
4. „Vikings" 
6. „Sockers" 
6. „Maroons" 
7. „Kickers" 
8. „Lightning" 
9. „Lituanica-Liths" 
10. „Green-White" 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

18 
16 
13 
13 
10 
9 
9 
7 
4 
2 

32-16 
30-18 
15-13 
20-19 
19-18 
17-17 
20-21 
13-18 
14-24 
7-20 

(Iš eilės — vieta, komandos vardas, rungt. sk„ taškai, įvarčių santykis) 

NFL „Super Bowl" Čempionas, Cleveland, OH, lietuvis -loo Jurevičius rodo 
savo Vytį, tatuiruot.! ant rankos ir žyminčią jo lietuviška kilme. J . 
Jurevičius žaidė su Tampa Bay ..Buccaneers" ši komanda laimėjo 
šiemetini čempionato Lino Johansono nuotrauka 

Vasario 23 d. „major" lygos 
susitikimų pasekmės — „Li
tuanica" — „Green-VVhite" 
4-0, „Schvvaben" — „Ligtht-
ning" 1-0, „Kickers" — „Vi
kings" 4-4. „Sockers" — 

„Maroons" 4-1, „United Serbs" 
— „Eagles" 5-3. 

Tą pačią dieną žemesnėje 
— I divizijoje užfiksuota keis
tų rezultatų: „Lions" — „Di-

namo" 9-7. „Zrinski" — 
„Rams" 8-2. Joje aiškiai pir
mauja „Polonia" ir „Legovia". 
kurios, kaip matyti, pakils į 
„major" diviziją. 
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EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kslbcims hstuvišksi 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxanterfoisL»gefyanct!reQstrBa)lruwTi 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

T e l . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLiOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitanmui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Vasario 21 d. Vilniuje, Lietuvos Xautinio olimpinio komiteto (LTOK) 
būstinėje, Įvykusioje steigiamojoje konferencijoje įkur ta Lietuvos 
olimpiečių asociacija, vienysianti olimpinėse žaidynėse dalyvavusius 
Lietuvos sportininkus. Tokios asociacijos jau veikia 114 pasaulio valsty
bėse. Naujosios asociacijos prez. atviru balsavimu išrinktas buvęs irkluo
tojas Eugenijus Levickas (kairėje), o garbės prezidentu — LTOK prez. 
Artūras Poviliūnas. Kęstučio Vanago Kitai nuotr. 

Arvydas Sabonis ir Scottie Pippen treniruojasi prieš rungtynes Čikagos 
„United Center* pernai gruodžio 31 d Indrės Tųūnėlienės nuotr. 
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TAIP MELUOJA ŽURNALISTAI 
VIDMANTAS VALIUŠAITS 

„Miniies" leidykla išleido 
žinomo vokiečių žurnalisto, 
įtakingo dienraščio „Frank
furter Allgemeine" redakto
riaus Udo Ulfkotte knygą 
„Taip meluoja žurnalistai" 
(Vilnius, Mintis, 2003). 

Udo Ulfkotte gimė 1960 
m., studijavo politiką ir islamo 
religiją. Jo interesų sritis — 
Afrika ir Artimieji Rytai, taip 
pat slaptųjų tarnybų politika. 
Be to, jis dėsto Liuneburgo 
universitete. Savo knygomis 
„Krisenherd Nahost" (Arti
mieji Rytai — konfliktų ži
dinys), „Verschlusache BND" 
(Įslaptinta byla BND) arba 
„Marktplatz der Diebe" (Vagių 
turgaus aikštė) Udo Ulfkotte 
išgarsėjo kaip populiariausių 
kūrinių autorius. 

Savo knyga „Taip meluoja 
žurnalistai" Udo Ulfkotte su
teikia gerą progą gilesniems 
apmąstymams apie nevie
nareikšmiškus spaudos ir vi
suomenės santykius. Nors 
knygoje analizuojama Vakarų 
žiniasklaidos raiškos faktai ir 
apibendrinama jos patirtis, 
tačiau knyga yra išskirtinai 
naudinga ir lietuvių visuo
menei. Ji yra, sakyčiau, sa
votiškas vėsus, žvalumą grąži
nantis dušas tiems, kurie žinia-
sklaidos „pažinimo knygą", 
įskaitant ir visus kitus libera
lios ekonomikos bei modernios 
Vakarų civilizacijos raiškos 
pavidalus, dar tik pradedame 
„skaityti". 

Tarptautinis sociologinis 
tyrimas „Vertybės: Europa — 
1999", kuriame Lietuva daly
vavo drauge su kitomis 32 
Europos valstybėmis, išryški
no gana išraiškingą mūsų 
visuomenės socialinį profilį. 
Greta kitų dalykų, liudijančių, 
kad Lietuvos piliečiai ne itin 
brangina laisvo gyvenimo ir 
demokratinės santvarkos pri
valumus, paaiškėjo dar ir tai. 
kad Europoje nėra kitos val
stybės, kurioje būtų taip 
pasitikima žiniasklaida, kaip 
Lietuvoje. Nuolat dienraščiuo
se skelbiami visuomenės nuo
monės tyrimai rodo. kad pa
sitikėjimas žiniasklaida Lie
tuvoje siekia arti 70 proc. ir 
šiuo atžvilgiu su ja įstengia 
konkuruoti tik Bažnyčia. Pa
sitikėjimas, pavyzdžiui, parla
mentu pas mus nesiekia nė 10 
proc. (Islandijoje — 77 proc.), 
nekalbant jau apie partijas, 
kuriomis pasitiki vos 5—6 proc. 
Lietuvos piliečių. 

Romėnai buvo įsitikinę: 
„vox populi vox Dei". Lietuvoje 
šį posakį šiandien jau galima 
perfrazuoti į „vox media vox 
Dei". (Prezidento rinkimai tai 
patvirtina.) Kai kurie dideli 
dienraščiai šito jau ir neslepia: 
„Čia visos tavo mintys", — 
laikraščio reklamose šnabžda
ma vartotojui į ausį, užkalbė
tojams ir fokusininkams bū
dingu intymumu bei paslap

tingumu. 
Padėtis, kai pamaldžiai 

tikima popieriuje išspausdin
tais žodžiais ar virtualiame 
pasaulyje parodytais vaizdais, 
daugiau sako ne tiek apie žinia-
sklaidos vertę ar jos patiki
mumą, kiek apie visuomenės 
išprusimą, kuris leidžia jai 
socialinių inžinierių, vaizdų 
magijos specialistų ir įvaizdžio 
technologų produkciją nekri
tiškai vartoti kaip tikrovės 
atspindį ir juo naiviai pasi
kliauti. 

Idėjos dabarties pasaulyje 
mažai ką domina. „Reikalin
gos ne idėjos ar sąvokos, juo
lab ne tiesa ir aistringos jos 
paieškos, o tiesiai į smegenis 
įkalami vaizdai — jaunystė, 
sveikata, sėkmė ir jėga trykš-
tantys bei šiuos dalykus pro
jektuojantys veidai, šypsenos 
ir galios simboliai", — pastebi 
filosofas Leonidas Donskis. 
Kitaip tariant, jėgos pasauly
je, nepripažįstančiame huma
nistinių vertybių ir pagarbos, 
už save silpnesniam, vertę tu
ri tik tai, kas gali būti matuo
jama pinigais: teisus yra tas, 
kuris brangiau moka. 

Lietuvos kultūrininkai, 
sakytum, būtų Lauryno Ivins
kio „Metskaitlių" (1846— 
1878) prenumeratoriai, to dar 
neišsiaiškino. Dar neseniai jie 
rašė laišką „ciesoriui", t.y. 
prezidentui Valdui Adamkui, 
dėl lietuviškos žiniasklaidos 
tendencijos „įvairiausiais bū
dais neigti tradicines dvasines 
vertybes, dorovės normas, 
krikščioniškos kultūros puo
selėjamus tarpusavio santykius", 
piktinosi, kad „daugumos žini-
asklaidoje rašančiųjų ir 
kalbančiųjų žodžiuose beveik 
neliko pozityvios nuostatos šių 
vertybių atžvilgiu — iš mo
ralumo tyčiojamasi, kaip, beje. 
ir iš patriotizmo, tautiškumo, 
religingumo ir panašiai". 

Kultūrininkų peticija pre
zidentui rodo, koks naivus 
mūsų visuomenės požiūris į ži
niasklaida, koks ribotas žmo
nių supratimas apie jėgas, vei
kiančias žiniasklaidos raiškos 
lauke. Ir tai Lietuvos šviesuo
menės — menininkų, rašyto
jų, kultūros ir visuomenės 
veikėjų — suvokimas... O ką 
jau kalbėti apie nuovoką eili
nių žmonių, nė nenutuo
kiančių apie gebėjimus žinia-
sklaidos, lemiančios kam „nu
grimzti į užmarštį arba išvis 
niekada taip ir nepatekti į vi
suotinio matomumo rojų. o kam 
— tapti mūsų laikų didvyriu". 

Antra vertus, iš kur tas 
supratimas galėjo ir ateiti? 
Visuomenė, 50 metų mulkinta 
okupavusios jėgos prievartos 
ideologija ir išnaudotojui 
pajungta vienintele neginčyti
na tiesa, kurią unisonu karto
jo visi totaliai kontroliuojami 
informacijos kanalai, staiga 
atsidūrė laisvos spaudos, nau

jų komunikacijos galimybių ir 
rafinuotų „imagologų" (įvaiz
džių kūrėjų) rankose. Reikia 
laiko plačiau įsisąmoninti, kad 
nei prezidentas, nei kultūros 
ar kitas kuris ministras, juo 
labiau — kariuomenės vadas, 
kardinolas ar miesto meras 
neturi nė mažiausios kompe
tencijos spaudos ar kurio nors 
TV kanalo atžvilgiu. Ir kad bet 
kokie kultūrininkų skundai 
„aukščiau stovinčių" įstaigų 
pareigūnams ar kolektyviniai 
„pasipiktinimo laiškai" redak
cijoms negali susilaukti kito
kių pasekmių, kaip tik ironiš-

i kų komentarų, pašaipių rep
likų tų pačių leidinių skiltyse 
ar atviro pasityčiojimo be tabu 
rengiamose pramoginėse TV 
bei radijo laidose. 

Žiniasklaidos raiškos lau
ke dabar veikia kiti dėsniai, 
kitokios jėgos juos įtakoja, 
kitokios paskatos žiniasklaida 
stumia pirmyn, verčia keistis 
ir ieškoti išsilaikymo formų. 
Tuo tarpu pačios visuomenės 
socialinė branda — svarbiau
sias veiksnys žiniasklaidos ko
kybei laiduoti — pas mus vis 
dar tebelaikoma antraeiliu 
reiškiniu, nesaistančiu rinkos 
sąlygomis veikiančios spau
dos, tad išlaisvinančiu rankas 
kiekvienam nepatenkintam 
skaitytojui kabintis į atlapus 
laikraštininkams, už jų „žur
nalistinės kokybės standartų" 
neatitinkančios produkcijos 
tiražavimą. Šitai neįvertinti, 
vadinasi, ne tik pasilikti stag
nacijos laike, kurį Lietuva 
apleido 1990 kovo 11-ąją, įžen
gusi į laisvą, nors kokybiškai 
kur kas sudėtingesnių žmonių 
tarpusavio santykių erą, bet ir 
paneigti sau galimybę kon
struktyviai įsiterpti į dialogą 
su tais, kurie linkę siekti tuos 
santykius pakylėti į aukštesnę 
etinę pakopą, nors tai galbūt 
ir ne visada taip paprasta, 
kaip kartais atrodo vien 
laiškais su redakcijomis ben
draujantiems skaitytojams. 

Tuo nenoriu pasakyti, kad 
Lietuvos žiniasklaidos kokybė 
pakankama ir kad problemų 
čia nėra. Problemų yra, ir gal 
net labai nemažai, tačiau jų 
prigimtis bei sprendimo gali
mybės dažnai yra visiškai ne 
ten, kur prezidentūrai ar 
vyskupijų valdytojams adre
suotuose žiniasklaidos „gydy
mo receptuose" aiškina nepa
tenkinti laikraščių skaitytojai. 

Klausydamasis kartais 
beatodairiškos Lietuvos žinia-
sklaidos kritikos, esą, visa ji 
be išimties „bulvarinė", „ciniš
ka", „pornografinė", ignoruo
janti „kultūrą", „pilietiškumą", 
„tautines vertybes" ir 1.1., 
tokių kritikų klausiu: kada 
jūsų saviraiškos galimybės 
siekė plačiau — tada, kai par
torgo pavedimu buvote verčia
mas privalomai prenumeruoti 
G. Zimano redaguojamą 
„Tiesą", o Kybartų bažnyčios 
klebonas S. Tamkevičius po
grindyje leido „Katalikų Baž
nyčios Kroniką", ar dabar, kai 

jūsų netenkina nei vienas iš 5 
ar 6 nacionalinių dienraščių, 
nepaisant to, kad Bažnyčia 
šiandien nevaržomai plėtoja 
savo informacinį lauką inter
nete, turi radijo „Mažąją stu
diją", televizijos laidas, eina 
mažesni krikščioniškos pa
kraipos laikraščiai? Žmonės 
susimąsto. 

Skaitytojams, radijo 
klausytojams ir televizijos 
žiūrovams U. Ulfkotte knyga 
naudinga tuo, kad ji nutraukia 
aksominę uždangą nuo žur
nalistikos teatro scenos ir pa
rodo ne itin tvarkingus šio 
žinių fabriko užkampius, ati
dengia negrimuotus eterio 
žvaigždžių veidus, į dienos 
šviesą išvelka spaudos riterius 
be amunicijos. Lietuviams, 
kurie tradiciškai dar nuo 
spaudos draudimo laikų yra 
įpratę pagarbiai žvelgti į 
laisvą spausdintą lietuvišką 
žodį ir juo pasikliauti, labai 
naudinga pažinti ne vien 
knygnešių žygius XDC am
žiaus pabaigoje, bet ir XXI 
amžiaus „imagologų" techno
logijas, kurios taikomos ne
priklausomai nuo to, kokiu 
laipsniu su tomis technologi
jomis jie susipažinę. 70 proc. 
pasitikėjimo spauda vertini
mai rodo, kad susipažinę jie 
aiškiai nepakankamai. 

Ulfkotte knyga turėtų būti 
naudinga ir lietuvių žurnalis
tams, greitai įsisavinusiems 
moderniąsias technologijas, 
ištobulinusiems savo raiškos 
instrumentus, besidžiaugian
tiems populiarumu „visuotinio 
matomumo rojuje", tačiau vis 
dar budriai sergstintiems 
nepravėdintą, kandžių apka
potos amunicijos garderobą, 
tamsiausioje grimo kambario 
kertėje. Tačiau U. Ulfkotte 
savo knygoje įtikinamai paro
do, kad pridulkėjęs perukas 
nuplikusio žurnalisto neiš-
gelbsti („žurnalistams, kurie 
dirba, vadovaudamiesi prin
cipu 'svarbu ne pati tiesa, o 
tai, ką dauguma laiko tiesa', 
jokie patarimai nepadės"), nes 
jo patikimumas ir profesinė 
vertė tikrinama ne prirašytų 
eilučių kiekiu ar nepaliauja
mu barškėjimu eteryje, — o 
sąžiningu kritiškumu ir nuo
sekliu įsipareigojimu perteikti 
tiesą taip, kaip ji suvokiama. 

Profesinis reikalavimas — 
perduoti tiesą, neinterpretuo
jant jos pagal reporterio 
požiūrį į vieną ar kitą reiškinį 
— Lietuvoje vis dar taikomas, 
švelniai tariant, gan atlai
džiai. Patyrusio vokiečių žur
nalisto pavyzdys, galbūt padrą
sins ir lietuvių kolegas žvelgti 
į lietuviškosios žurnalistikos 
raiškos lauką iš mums vis dar 
gana neįprastos — savikri
tiškos — perspektyvos. 

Neabejoju, kad ateis laikas 
ir bus taip pat apibendrinta 
lietuviškosios spaudos patir
tis, panašiai kaip tai padarė 
Udo Ulfkotte, pažvelgęs į 
Vakarų žiniasklaidos prak
tiką. Nedera turėti iliuzijų — 

visada bus žurnalistų, kurie 
vadovausis „tiesos reliatyvu
mo" dėsniais, mažai kvaršin
dami galvą dėl profesinės eti
kos subtilybių bei savojo 
žodžio atoveiksmio visuome
nėje; lygiai kaip pakaks ir 
skaitytojų, klausytojų bei žiū
rovų, graibstančių pigią raš
liavą, kuriems gandai, paska
los, tušti plepalai, bergždžia 
gaišatis, nepasotintos aistros 
bus „tikroji gyvenimo duona". 
Tačiau kasdienį žurnalistų 
triūsą analizuojantys darbai 
būtent tam ir reikalingi, kad 
„vidutiniškos kokybės" žurna
listinį produktą gaminantys 
amatininkai matytų savo 
ribas ir nuolat jaustų pareigą 
„atsinaujinti" bei „kelti kvali
fikacijas", o tų produktų varto
tojai ne atlapaširdiškai jais 
pasikliautų, bet gebėtų iš
laikyti bent iš dalies kritišką 
santykį į senais perukais pli
kes pridengusių gražbylių 
barškėjimą. 

Ir tai būtų pats tiesiausias 
kelias į lietuviškosios žurna
listikos kokybės gerinimą. Ne 
per prezidentūrą, ne per 
vyskupijas, bet per sąmoningą 
ir kritišką pačios žiniasklaidos 
raiškos lauko vertinimą bei 
atitinkamą visuomenės nuos
tatą. O kad Lietuvos žinia-
sklaida nepriklausomybės me
tais padarė didžiulį kokybinį 
šuolį profesinio meistriškumo 
kryptimi — nepastebėti sta
čiai negalima. Tai pripažįsta 
net ir tie žmonės, kurie šiaip 
jau žiniasklaidai galėtų turėti 
sąskaitų. Pavyzdžiui, Vytau
tas Landsbergis, galbūt ryš
kiausias pastarųjų 15 metų 
Lietuvos spaudos puslapių 
herojus, apie pagerėjusį žur
nalistų profesinį meistriš
kumą yra taip kalbėjęs: 

„Dažnai parodoma labai 
didelio meistriškumo, žurna
listika yra pasiekusi nepa
prastų aukštumų. Aš prisi
menu epizodą iš to laikotarpio, 
kai buvau opozicijoj. Kai kurie 
mane laikė Seimo opozicijos 
vadovu, nes buvo išrinkę, kiti 
tai neigė. Nesvarbu. Bet aš tu
rėjau didelį interviu, didelia
me laikraštyje. Draugišką | 
interviu, įdomų, su padisku-
tavimu. Manęs klausė: kaip aš 
žiūriu į tai, kas dabar vyksta. 
Ir aš buvau pasakęs tokį saki
nį: LDDP neturi jokių idėjų, 
jokių pasiūlymų. Ir paskui tas 
mano interviu pakankamai 
padoriai buvo perteiktas. Bet 
pavadinimas buvo didžiulėm 
raidėm: „Vytautas Landsber
gis, dvitaškis: LDDP irgi 
neturi jokių idėjų"... Aš lenkiu 
galvą prieš tokį aukštą 
pilotažą. Ar tai sąžininga — 
čia kitas klausimas, galima 
svarstyti. Bet pilotažas yra 
aukštas..." 

Linkėčiau, kad Udo 
Ulfkotte knyga „Taip meluoja 
žurnalistai" paskatintų ir lie
tuviškąją visuomenę savikri
tiškam žvilgsniui, o žurnalis
tus — sąžiningumui ir pro
fesiniam tobulėjimui. 
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Danutė Bindokienė 

Kad tik nepamirštų ką 
žadėjo... 

Vasario 26-oji jau praeitis. 
Pasirašyti dokumentai, išsa
kyti atsisveikinimo ir „pasis
veikinimo" žodžiai, padaryti 
pasižadėjimai kartu dirbti, 
pasikeista žymenimis... Net 
didieji Lietuvos laikraščiai 
(ypač „Lietuvos rytas") jau 
spėjo komentuoti ir prez. 
Pakso inauguracinę kalbą, ir 
palyginti jo pirmuosius žings
nius po išrinkimo su buvusiu 
prez. Adamkumi. Šiuo atveju 
daug aukštesni pažymiai teko 
prez. Adamkui. 

Lietuva turi naują prezi
dentą. Nepaisant, ką žada bū
simieji penkeri metai, R. Pak-
sas turės savo rankose laikyti 
valstybės vairą. Ne vienas, bet 
kartu su premjeru ir Seimu. 
Jis turės išmokti ne tik 
įsakyti, bet ir klausytis. 

Vasario 26-oji laimėtojams 
buvo džiaugsmo diena. Reikia 
linkėti, kad ir visa Lietuva 
galės dalintis tuo laimėjimo 
džiaugsmu, arba bent nepatirs 
skaudaus nusivylimo. Tauta 
pareiškė savo valią ir išsirinko 
R. Paksą. Vadinasi, ko norėjo, 
tą ir gavo. Ar su R. Pakso lai
mėjimu Lietuva pralaimėjo, 
parodys ateitis. Sprendžiant iš 
naujojo prezidento pirmosios 
oficialiosios kalbos, prognozė 
neatrodo liūdna. 

Tokiomis iškilmingomis 
progomis prezidentai visuo
met pasižymi gražbylyste. Ne
atsiliko ir Rolandas Paksas. 
Kalba buvo gera. Kažkas savo 
„namų darbą" veiksmingai 
atliko. Todėl, įsiklausius į jo 
kalbą, galėjome girdėti ir Val
do Adamkaus žodžių, pasa
kytų prieš penkerius metus, 
aidą. 

Prez. V. Adamkus savo pa
žadus, kiek tai buvo įmanoma, 
vykdė. Jeigu prez. Paksas, 
gavęs į rankas valstybės esta
fetės lazdelę, ją neš toliau tais 
pačiais keliais laimėjimo link, 
per būsimus penkerius metus 
galime tikėtis dar daugiau 
teigiamų pasikeitimų ir atlik
tų darbų, kurių prez. Adam
kus nespėjo baigti. 

Jų svarbiausi — Lietuvos 
saugumo užtikrinimas, pakvie
timus į NATO bei Europos 
Sąjungą, pakeičiant tikrąja 
naryste. Prez. Paksas tvirtai 
pasižadėjo to siekti. Nemažiau 
svarbu yra ir valstybės eko
nomika: ją sustiprinus, page
rės ir eilinių piliečių gerovė. 
Galbūt tauta nebepraras tiek 
gyventojų — ypač jaunų — be
siveržiančių į užsienį geresnio 
gyvenimo ieškoti. 

Naujojo prezidento atei
ties planus ir numatytus tiks
lus teigiamai įvertino ir opozi
cija, ir valdančioji Seimo dau
guma (bent tą vieną dieną). 

Ypač už jo tvirtą pasisakymą 
užsienio politikos atžvilgiu. 
„Prezidento ryškus pasisaky
mas už Lietuvos narystę 
Europos Sąjungoje ir NATO 
yra svarbiausia jo inauguraci
nės kalbos žinia", kalbėjo 
Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirm. pavaduotojas, 
socialdemokratas Gediminas 
Kirkilas. Kiti išreiškė panašią 
nuomonę. Ir tai parodo, kiek 
Lietuvos politikų pažiūros pa
sikeitė per pastaruosius pen
kerius metus: daugelis jau 
prarado „Vakarų baimę" ir 
pozityviai žiūri į valstybės 
priklausymą šioms tarptauti
nėms organizacijoms. Tai gir
dėdami, gali pajusti paleng
vėjimą ir užsienyje gyvenan
tys lietuviai, kurie po prezi
dento rinkimų išreiškė rū
pestį, kad, ko gero, šios pa
žiūros pasikeis. Būkime tikri: 
jeigu prezidentas Paksas dėl 
kokių priežasčių „pamirštų" 
savo inauguracinės kalbos pa
žadus, būtų pakankamai ,,su 
gera atmintimi", kurie jam tai 
primintų. 

J u k ir kadenciją baigęs 
prez. V. Adamkus, kaip pats 
žadėjo, nepasitrauks iš politi
nės veiklos. Jis Lietuvai gali 
būti net labiau naudingas, 
kaip eidamas prezidento pa
reigas, nes turės laisvesnes 
rankas. Nepaisant, kad dau
gelis būtų mieliau matę va
sario 26 d. prez. Adamkų, 
pasirašantį antrosios kadenci
jos dokumentą, bet ir mes 
neturime bijoti pasikeitimų. 
Nauji žmonės ateina su nau
jomis idėjomis ir pasiryžimais. 
Jeigu R. Paksas tą savo J a u 
natvišką energiją" taip de
monstruotą rinkimų kampani
jos metu, nukreips į valstybės 
reikalų tvarkymą, galbūt pa
matysime ir labai pozityvių 
rezultatų. Manykime, kad jis 
visas kliūtis ir iššūkius (o jų 
bus pakankamai) drąsiai su
tiks ir nepasielgs, kaip praei
tyje, premjero kadencijos metu... 

Pirmosiosios nepriklau
somybės laikotarpiu Lietuva 
turėjo tr is prezidentus, kol 
okupacija šią demokratišką 
eigą pertraukė net pusšimčiui 
metų. Kaip dabar populiariai 
skaičiuojama, Rolandas Pak
sas yra trečiasis Lietuvos pre
zidentas nuo nepriklausomy
bės atkūrimo 1990 m. (Su tuo 
daugelis nesutiktų ir R. Paksą 
būtų linkę vadinti ketvirtuoju, 
nes visgi Vytautas Landsber
gis laikytinas pirmuoju po 
1990 m. kovo 11-osios valsty
bės vadovu.) Linkime jam sėk
mingų darbo metų. o Lietuvai 
— pasiekti savo tikslus, žen
giant į geresnę ateitį. 

PETRAPILIO CARINIAI MENO 
LOBIAI 

STASĖ E. SEMĖNIENĖ 

Net ir aistringai kelionių 
mėgėjai bei nepagydomai opti
mistei niekad netoptelėjo 
jokia menkiausia mintelė 
aplankyti Maskvą, Kremlių... 
Gal jaunystėje širdin nugrimz
dusios nuosėdos neprileido vi
lionės pamatyti savo tautos 
smaugėjų lizdą. Per ištisus 
dešimtmečius neišblėso iš 
atminties Justino Paleckio su 
„deputatais" vežamoji Stalino 
saulė, kuri niekad ne tik 
nešvietė, nei šildė, nei 
linksmino, bet atvirkščiai — 
įvyko saulės užtemimas, trun-
kąs beveik pusę šimtmečio. 

Tuo tarpu Sankt Peter-
burg, it šviečianti skaidri 
žvaigždelė danguje, traukte 
trauke savo kultūros gausa, 

meno muziejais, imperatorių 
rūmais, puikiom cerkvėm, 
lygiai kaip Japonijoje, ne tiek 
domino Tokijo, kaip kultūros 
židinys — Kyoto — savo seno
vės imperatorių rūmais, 
auksiniu paviljonu, muziejais 
bei meno galerijomis. Arba vėl 
ne tiek Kinijoje Beidžingas 
(nors ir ten kupina įdomybių: 
Didžioji siena, Uždraustas 
miestas, imperatorių rūmai, 
gausios šventyklos), kiek — 
Xian — buvęs pasaulio didžiau
sias miestas, savo archeo
loginėm iškasenom bei kitais 
kultūros ir meno požymiais 
tiesiog viliote viliojo, tartum 
mažą vaiką žaidimų aikštele. 

Vienu laiku Petrapilis 
buvo Lietuvos jaunimo mokslo 

židiniu. Daug lietuvių patriotų 
bei šviesuolių ten baigė moks
lus. XX š. pradžioje Petrapily 
buvo priskaitoma nuo 5,000 iki 
10.000 ten gyvenančių lietuvių. 

Todėl, pasitaikius progai, 
amerikiečių suruoštai kelionei 
laivu Baltijos jūra, aplankant 
8 šiaurės Europos kraštus: 
Angliją, Vokietiją, Estiją, Ru
siją. Suomiją bei 3 skandinavų 
šalis, pradėjome ruoštis įdo
miam plaukimui (Tik Rusija 
su Suomija nebuvo regėtos, o 
pastaroji jau visad vaikystėje 
masino, kaip vos iškepta kvapi 
ruginė duona Lietuvoje). Taigi 
kyštelėjau nosį į Gogolio „No
sį" ir Dostojevskio „Baltąsias 
naktis", kad atsigaivintų mo
kyklos suole skaityti ir bai
giantieji nuslinkti užmarštin 
apsakymai apie Petrapilį. O 
dar ir trečiabange giminaitė 
sumanioji Ramune paragino 
tai padaryti. Nuo mažens 
visuomet žavėjo Mamulės (bai

gusios rusų kalba Gesau gim
naziją Liepojoje) Lermontovo, 
Puškino bei kitų puikios poezi
jos atmintinai išsakomas grožis. 

Atskridę į Londoną, Ang
lijoje, autobusu nudardėjome 
per vieną valandą į Dover, kur 
uoste lipom į mūsų laukiantį 
„Nonvegian Dream" (Norwe-
gian Cruise Line) 4 žvaigždžių 
laivą. Dover nuolat žavi kiek
vieną naują atvykėlį savo aki
nančiai baltom didžiulėm uo
lom, lyg Lietuvos kaimietės iš
kabintam išbaltinto lino marš
kom, kurios ištisom nesibai-
giančiom sienom, saugo Di
džiosios Britanijos karalystę. 

Keliavome per amerikiečių 
Vantage (pirmenybė, pranašu
mas) Deluxe Vvorld Travel 
agentūrą, esančią Boston, MA, 
ir jau veikiančią per 20 metų. 
Per visą kelionę nuo pat 
Amerikos lydėjo mus dvi paly
dovės, kurios turėjo savo sta
liuką laive, kad galėtų kasdien 

patarnauti keliautojams. Atvi
rai pasakius, sykį atsirandi 
laive, jau to patarnavimo ne
bereikia. Esi viskuo aprūpin
tas iki ausų: peni, kaip Lie
tuvoje žąsį prieš Kalėdas, tik 
pareikšk savo pageidavimą — 
tučtuojau išpildo, kas vakarą 
teatre vis nauja programa 
keliautojams palinksminti, 
norintiems ką nors laimėti (ar 
prasilošti?) yra „casino" ir 1.1. 
Mūsų grupę sudarė 94 
amerikiečiai turistai iš visų 
JAV-jų. Palydovės kas vakarą 
sudarydavo du stalus su 10 
asmenų prie kiekvieno stalo ir 
vakarienes metu vaišino vynu 
(alkoholinius gėrimus reikėda
vo apsimokėti patiems — ke
lionės sąskaiton nebuvo įskai
tyta). 

Verta suminėti ir apie pati 
laivą, nes jis buvo kitoks, negu 
kitų linijų (o, teisybę pasakius, 
kiekviena laivų linija turi savo 
skirtingas savybes). „Celeb-

rity" (amerikiečių) pasižymi 
elegancija (gal net ir „pra
našesniais" keliautojais); „Cos-
ta" (italų) — būdinga jų tautai 
— pvz., tokia „Costa Atlan-
tica" — plaukiojanti meno 
galerija: statulos, skulptūros 
ir paveikslai, vazos, sienų 
papuošimai bei kitos meno 
puošmenos — užgožtas visas 
laivas. „Holland America" 
(olandų) — patarnavimas aukš
čiausio laipsnio (giriasi gavę 
už tai 5 žvaigždučių žymenį ne 
vieną sykį ir iš anksto garsi
nasi „No tiping"). „Princess" 
(britų) visiems turistams la
biausiai patinkanti, tiesiog 
lankstosi kuo geriau paten
kinti savo keliauninkus. O 
kaip norvegų linija? Viena tu
riste laive tvirtino, jog ją iš
pirko arabai. Ar tai tikra tiesa, 
ar tik tuščios nuogirdos — 
neteko išsiaiškinti. Tačiau no
risi tikėti, kad teisybe buvo pa
porinta. Laive 1.748 keleiviai. 

o įgula — 500. Patarnautojų iš 
50 skirtingų kraštų. Jų tarpe 2 
lietuvaičiai: Gediminas Valiū
nas (aukštas, lieknas blondi
nas) iš Mažeikių, ir jo draugas 
iš Panevėžio. Laive keistai 
tvarkosi — vis po pora. Tu
rėjome 2 kambarinius — vieną 
iš Čilės, kitą iš Indonezijos. 
Plauna langus — 2: vienas 
šlapia šluota braukia stiklu, 
kitas iš paskos eidamas, gu
miniu įrankiu nuspaudžia 
žemyn sausai . Vakarienia-
vimas — laisvu pasirinkimu 
(tą jau ir kitos linijos įvedė): 
kuriuo laiku nori. kuriame 
restorane užsigeidi ir su kuo 
pageidauji sėdėti. Jau pačią 
pirmą dieną pranešė, jog ..žmo
nių patogumui" (kad nereiktų 
lakstyti, pinigus keisti ir pan.i 
kasdien automatiškai uždeda 
tavo sąskaiton 10 dol. arbat
pinigių kiekvienam asmeniui. 

Bus daugiau 



DRAUGAS, 2003 m. vasario 28 d., penktadienis RAŠOME „BIČIULYSTEI' 

Bičiulystė 
Parengia Ligija Tautkuvienė, 

talkinant sūnui Adomui 

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

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS-

AR ATSIMENI? 

Nr.74 ei. paštas: biciulyste@aol.com 

BRONIAUS TRIO 
Lemonte, vasario 16a-jai 

skirtame pokylyje, trys vyrai 
iš Lietuvos nepavargdami grojo, 
dainavo šokantiems. Tai — 
Bronius Mūras (akordeonas, 
vokalas), Alvydas Stakaitis 
(bass gitara, vokalas) ir Ro
mas Tamašauskis (mušamie
ji, vokalas). Naujasis muzi
kantų trio, pasivadino Bro
niaus vardu. 

Pasinaudodama proga pri
statau vieniems jau pažįsta
mus, kitiems — mažiau, šio 
trio dalyvius. Pažintį pradė
sime nuo trio galvos, arba 
vadovo — Broniaus Mūro. 

Bronius Mūras — buvęs 
Klaipėdos fakultetų liaudies 
instrumentų katedros dėsty
tojas, puikus akordeonistas iš 
„Uostamiesčio muzikantų" 
ansamblio ir čia jau daugelio 
pažįstamas, veik prieš tris 
mėnesius suorganizavęs šį 
naują muzikantų trio. O pra
eityje 1978 m. susikūrė Vil
niaus Konservatorijos (dabar 
Muzikos akademija) Klai
pėdos fakultetų birbynių seks-

nebereikia — visokiems po
būviams kviečia groti vieną 
didžėjų diskotekoje — pakan
ka. Be to, šiandieniam jauni
mui visai kitokio repertuaro 
reikia, — teigia Bronius. 

Sunkvežimio (populiariai 
vadinamas „troku") vairuoto
jo darbas užtikrina pragyven
imą. Dirba įmonei. Nėra blo
gai, nėra lengva. Bet, kai dirbi 
pastovioje darbovietėje, atly
ginimas irgi pastovus. Ar 
patenkintas savo likimu? * 

— Šiandien gerai kaip 
yra. Gerai ir tai, kad iš tokio 
darbo, kokio niekada nedir
bau, — čia tapau profesiona
liu vairuotoju, — galiu pa
remti jaunesnę dukrą Lie
tuvoje, kuri yra studentė. Ki
tai paramos nereikia — ji 
gerai gyvena. Likimo nekei
kiu. Žmona Sigita, su kuria 
jau vedę dvidešimt septyneri 
metai, iš profesijos istorikė, 
dirba, ką ir visos moterys dir
ba. Jei kas pasiūlytų darbą 
lituanistinėje mokykloje 
dėstyti istoriją — mielai 

Ar prisimeni laikus, kai 
buvom studentai? Kaip kartu 
lankydavom paskaitas, dalin-
davomės užrašais su tais, ku
rie paskaitose būdavo ne
dažni svečiai? Kartu spręs
davome uždavinius, sukom 
galvas, per naktis dirbdavom 
prie projektų. Nakties vidury 
benrabutyje ruošdavom ben
drus pietus. Prieš egzaminus 
dalindavomės vadovėliais, 
persirašinėdavom paskaitų 
konspektus, kartu aiškinda-
vomės užduotis. Padėdavom 
mažiau gabiems ar pritin-
gintiems draugams. Egzami
nų dieną prie auditorijos, ku
rioje vykdavo egzaminas, du
rų kartu drebindavome kinkas 
(„ak, nieko nemoku!"), guos-
davom ir drąsindavom vienas 
kitą. Tos pačios „špargalkės" 
apkeliaudavo visus. Sulaukę 
iš egzaminų auditorijos išėju
sio draugo, smulkiai išklausi-
nėdavom: kaip vyko egzami
nas, ko klausė dėstytojas, 
kokia apskritai to „dėstytojo" 
nuotaika šiandien ir ko iš jo 
tikėtis. Prisimeni, žinoma, 

Bronius Mūras 

tetas, kuriame grojo ir Bro
nius. Kai pradėjo groti, ne
turėjo jokio statuso, nors ir 
profesionalai, bet grojo kaip 
saviveiklininkai. Daug kon
certuodami Valstyb. Filhar
monijos renginiuose, įgijo ir 
statusą, ir „tarifikaciją" (nu
statytas atlyginimas už 
valandą). 1983 m. praėjo kon
kursą. Tuometinis filhar
monijos direktorius Rimvydas 
Žigaitis pasiūlė pasivadinti 
„Uostamiesčio muzikantais". 
Tapę filharmonijos kolektyvu, 
turėjo pildyti koncertų 
planus. Kas mėnesį po savaitę 
koncertai. Pavyzdžiui — sa
vaitė — po Lietuvą. Taip 
apkeliauta Ukraina, Latvija, 
Estija. Kaip mano Bronius, 
per 1983 — 1988 metų laiko
tarpį, kasmet reikėdavo atlik
ti per 100 koncertų. Gastrolės 
užsienyje. Koncertuota Vokie- ' 
tijoje, Šveicarijoje, Lenkijoje, 
Suomijoje. Dabar jau treti 
metai gyvena JAV. Pakeitė 
specialybę — tapo profesiona
liu krovininio sunkvežimio 
vairuotoju. Kartais atsilanko 
buvę bendradarbiai iš Klai
pėdos — Vytautas Zelenis, 
Pranas Kasperai*is Tada gro
jama kartu, atsigauna širdis... 
Kodėl Amerikoje? Buvo vis 
sunkiau ir sunkiau išgyventi. 
Filharmonija panaikino dau
gelio grupių koncertinę veik
lą. Ansambliai tiesiog suby
rėjo, patiems išsilaikyti, va
dovą išlaikyti tapo sunku. Vi
si pradėjo eiti ten, kur galėjo 
užsidirbti pragyvenimui. Koks 
koncertėlis nebuvo išeitis. 
Žmones nebenorėjo užsisakyti 
visos grupės muzikantų — 
brangu. Paskui išėjo iš an
samblio, nes nebeliko veiklos. 

Lietuvoje mūsų, žinau, 

kaip kartu „laistydavome" 
sėkmingai pasibaigusią egza
minų sesiją bendrabučio kam
baryje ar miškelyje, prie lau
žo. Kaip kvailiodavom, šok
davom, dainuodavom, krėtėm 
pokštus ir eidavom galvom. 
Kitą rytą, surinkę tuščius bu
telius, nešdavom „priduoti 
kailiukus". 

O fakulteto šventės! Per-
sirengėliai, vaidinimai, pro
gramos. Kas linksmiau, kas 
šmaikščiau, kas išradingiau. 
Smagus- buvo laikas. Buvom 
studentai — to paties likimo 
broliai: kursiokai, bičiuliai, 
draugai... 

Ar tau teko girdėti, kaip 
yra šiandien? Ar patikėtum: 
jie nesidalina! Padėsi draugui 
— jis" išlaikys geriau, o tu 
blogesniu pažymiu gali netek
ti stipendijos. Kursiokui 
pavyks — tau negerai. Padėti 
draugui reiškia kišti koją sau. 
Tu — sau, tavo kursiokas — 
sau. Kiekvienas už save, 
kiekvienas atskirai. 

Jūratė Stankevičienė 
Vilnius 

PATIRTIS 
Gražių didelių namų gra

žioje didelėje svetainėje 
vairuoju siurblį. Iš vonios 
kambario atlinguoja pagyve
nusi šių namų ponia. Ateik, 
ką parodysiu, sako man. Einu 
paskui ją. Nešvaru, neblizga. 
Neišvalei. Žiūriu, net matau 
švarų vonios paviršių. Dar čia, 
baksteli pirštu už unitazo, 
pažiūrėk, liko nevalyta. Prieš 
penkias minutes čia baigiau 
valyti, trinti ir šveisti. Tikrai 
švaru. Bet ponia to nežino. Jos 
akys mato, ką jos nori matyti. 
Ką gi, klientas teisus, visada. 
Tveriuos šluosčių ir vėl va
lau... 

Dar kartą darau, ką jau 
dariau. Rezultatas tas pats, 
bet šįkart ponia patenkinta. 
Aš žinau: šituose namuose 

sutiktų. 
Kaip susikūrė trio? Kai 

visas gyvenimas buvo atiduo
tas muzikai, negali taip vie
nas — du ir nurašyti viską. 
Negali gyventi tik tuo nau
juoju darbu. Tai šen, tai ten 
stengiamės pagroti. Šiaip mu
zikantai daugiau ar mažiau 
žino vieni kitus. Taip ir susi
būrėme. Jau trys mėnesiai 
grojame, dainuojame kartu, 
— mielai pasiduoda šnekina
mas Bronius. 

Pasidomėjau ką kiti vy
rai veikia, kai negroja. Ro
mas dirba mūrininku, Al
vydas, kartu su žmona, namų 
priežiūra užsiima. Joks dar
bas žmogaus nežemina, ypač 
jei gali iš jo išgyventi ir kitus 
paremti. Abu vyrukai tik dve
jus metus skaičiuoja Ame
rikoje. O kaip muzikantai 
gyveno Lietuvoje — ar galėjo 
išgyventi? Romas — trečio
sios kartos muzikantas savo 
šeimoje: senelis grojo armoni
ka, tėtis mušė būgną ir Romas 
muša būgną. Dirbo Klaipėdos 
„Trinyčių" fabrike, ansambly
je „Kopų balsai", kur grojo 
mušamaisiais. Ir neblogai 
gyveno. Vėliau, laikams pa
sikeitus, perėjo dirbti į di
džiausios parduotuvės „Hi-
perMaxima" apsaugą. Klau
siu, ar pagaudavo daug va
gių. O taip — kasdien po 15-
20. Kas daugiausia vogdavo? 
Narkomanai — maistą, šoko
ladą, ko jiems labiausiai trūksta. 
Dabar čia, Amerikoje, reikia 
keisti specialybę, ieškoti kaip 
užsidirbti duoną. Nėra leng
va, bet įmanoma. Džiaugiasi, 
kad gali groti, kad rankos, 
nors ir pavargsta, bet būgną 
muša taip, kaip reikia. 

Alvydas, kaip jis pats save 

visada taip. Taip ar panašiai 
yra ir kituose namuose, ku
riuos, kaip teko pastebėti, 
valdo iš žemumų į ponias išė
jusios ar Amerikoje išponėju
sios moterys. Gimusios ponio
mis už tokį darbą, kurį pada
rau jų namuose, tris kartus 
pagiria ir penkis kartus pa
sako ačiū, kad namus apkuo
piau. 

Neseniai atvykusioms no
riu patarti — neįrodinėkite, 
kad jau valėte. Nesiner-
vinkite. Paimkite skudurą ar 
popierinį rankšluostį ir išva
lykite dar kartą. Taip nepra
rasite darbo, sutaupysite ner
vus ir daugiau pažinsite Ame
riką... 

Roma Siaurutytė 
iš Floridos 

ĮDOMU ŽINOTI 
Astrologijos specialistai 

primena, jog šiais metais 
pagrindinės spalvos: juoda, 
šviesiai ruda ir mėlyna. 

Rusų astrologinės mokyk
los vadovas Aleksandras Za-
rajevas tvirtina, kad sėkmę 
šie metai žada turtingos vaiz
duotės ir išradingiems žmo
nėms. Geri jie bus daili
ninkams, fotografams, rašyto
jams, muzikantams ir psi
choterapeutams. Labai tikėti
na, jog Ožkos metais aktyviai 
reikšis ir žmonės, turintys 
uoslę lengvai pasiekiamiems 
pinigams, o būtent dykaduo
niai, valkatos ir avantiūristai. 
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Tokiais metais, sako astrolo
gas dažniausiai gimsta naujos 
mados kryptys, netikėti 
požiūriai ir gyvenimo filosofi
ja. Rytuose tikima, kad Ož
kos metais aukščiausios jėgos 
būna ypač palankios geriems, 
atviraširdžiams žmonėms. Kai 
kada šios jėgos įsikiša 
sprendžiant pačius sudėtin
giausius ir klampiausius rei
kalus, jei jie kankina nuošir
džias asmenybes. Tada teigia
mi rezultatai gali pasireikšti 
visiškai netikėtai, tarsi ste
buklas ar dieviškas įsikiši
mas. 

pristato, kilęs iš Kalvarijos, 
baigęs Marijampolės aukštes
niąją Kultūros mokyklą, įgijęs 
chorvedžio specialybę, daina
vo Putliųjų verpalų fabriko 
chore „Sūduva", vadovavo es
tradiniam ansambliui. Atga
vus nepriklausomybę, kai 
daugelis meno saviveiklos ko
lektyvų sužlugo arba neišsi
laikė, bandė užsiimti verslu — 
pervarinėti mašinas iš užsie
nio į Rusiją. Padidėję muitai, 
ypač iš Rusijos pusės, ir kitos 
susiklosčiusios aplinkybės, tą 
verslą nužudė. Dabar dirba 
čia, groja ir taupo pinigus 
ateičiai. Iš muzikos, kad ne
pragyvens, žino. 

Beje, savaitgaliais (penk
tadienį vakarais ir sekmadie
nį dienos laiku) vyrai groja 
šiaurinėje miesto dalyje 
Norridge miestelyje įsikūru
siame austrų restorane „Edel-

Vasario 16-osios minėjimo koncerto dalyvės, Meno mokyklėles moksleivės su viešnia. Pirmoje eil. iš kairės: 
Kotryna Staputytė, Julyte Lukoševičiūtė; II eil.: Gerda Subačiūtė, Milda Pranskute, Enriką Sinkevičiūtė, Justina 
Andriuškevieiūtė, Kamilė Kibildytė; III eil.: Justina Navikaitė, Simona Sidaugaitė, Indrė Vaitkevičiūtė ir Maria 
Pappas, Cook apskrities iždininkė (Cook County Treasurer). 

KLAIDŲ ATITAISYMAS 

Praeitoje „Bičiulystėje" ne 
dėl redaktorės kaltės, įsivėlė 
klaida (ačiū skaitytojams, kad 
pastebėję tuoj paskambino) — 
praleista visa pastraipa „Va
sario 16-oji Lemonte", kuri 
keičia mintį. Atsiprašome 
skaitytojų ir pakartojame dalį 
straipsnio. L.T. 

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
laimintojo J. Matulaičio baž
nyčios choras, diriguojamas 
Jūratės Lukminienės, kankliavo 
„Gabija" (buv. Meno mokyk
lėlė moksleiviai sudaro grupės 
pagrindą). Jaunatviškai, vaik
iškai smagiai meninę dalį 
užbaigė meno mokyklėlės 
moksleiviai. Žiūrovų šypsenos 
ir karšti plojimai rodo atkak
laus mūsų darbo įvertinimą. 
Manau, žmonės supranta, jog 
jaunimui reikia duoti viską, 
kas šiandien jiems aktualu, ne 
tik mums, vyresniems. 

P A S I J U O K I M E 

vveis", adresas 7650 Irving 
ParkRd.. tel. užsakymas. 708 
—452 6040. Sekmadieniais 
daug žmonių. Ar ten šoka? Šo
kama. Daug lietuvių po tru
putį sužino. Daugiau lankosi 
vokiečių kilmės, čekų. Euro
piečiai. Bronius pradėjo groti 
prieš metus su čeku. Vėliau jis 
susirado kitus darbus, tai 
tada Broniui reikėjo surasti 
naujus partnerius. Taip ir 
susikūrė Broniaus trio. 

Beje, jei kas nori pasikviesti 
muzikantus, skambinkite Bro
niaus nešiojamu tel. 773-459-
3144 (mobilus). Norisi palin
kėti visiems vyrams ištvermės 
ir sėkmės, kad jų muzika 
skambėtų ir žmonės būtų 
patenkinti. Ypač, jei kartais 
muzika skambėtų ne taip gar
siai... 

Ligija Tautkuvienė 

Būdami tarp žmonių, tarpe 
lietuvių, dalyvaudami tokioje 
šventėje, kur visi kalba lietu
viškai, moksleiviai suranda ir 
savo reikšmę, džiaugiasi, kai 
jiems ploja, vertina. Dėko
dami tėvams, kad vaikus atve
da lietuviškon meno mokyk
lėlėm stengiamės jiems duoti 
viską, kas sieja lietuvius — 
kalbą, papročius ir šiandieną. 
Programą papildė Maironio 
lituanistinės mokyklos atstovė 
Skaistė Jagelavičiūtė, gražiai 
paskaičiusi Kęstučio Genio 
eiles ir Meno mokyklėlės 
dėstytoja Loreta Umbrasienė, 
padainavusi Kipro Maša-
nausko sukurtą dainą „Lie
tuva". 

(toliau kaip tekste) 

Šv. Valentino dienos išlai
dos — 60 procentų ameri
kiečių pinigus išleido resto
ranui, šokoladui ir gėlėms, 20 
procentų pinigus išleido juve
lyriniams dirbiniams. 

Mintys 

Kai garbinamas tik vy
riškas pradas, dingsta pusiaus
vyra. Tad daugelis dabartinių 
mūsų klaidų yra natūralios 
patriarchalinei visuomenei. 
Vyro stiprybė — aktyvumas, 
drąsa, gebėjimas veikti pa
saulį valios pagalba. Kai šių 
savybių per daug, prasideda 
karas. Nėra kas pasakytų: 
mokėk mylėti, atleisti, keisti 
aplinką taikiomis priemonė
mis. Ateis laikas, kai grįšime 
prie moteriškų vertybių. Tai 
nereiškia, kad turėtume tapti 
sentimentalūs ir ištižę. Mums 
labiausiai stinga gebėjimo 
prisitaikyti prie aplinkos, prie 
Žemės, o ne agresoriškai ją 
eksploatuoti. Vyro vertybė — 
racionalus protas, tačiau jis 
gali būti šaltas, bedvasis, o 
moteris turi išminties, kuri 
jungia meilę, gyvenimo patir
tį, dvasingumą. Todėl mūsų 
kelias — iš protingos vi
suomenės į išmintingą. 

Moterys turi būti dvigubai 
geresnės už vyrus, kad pasiek
tų nors pusę, ką jie gali pa
siekti. Laimė, tai yra visiškai 
nesunku. 

Sumani moteris turi mili
jonus prigimtinių priešų: visus 
kvailus vyrus. 

Moteris myli vyrą už tai, 
kad jis myli ją. Vyras myli 
moteris dėl to, kad jis myli jas 
apskritai. 

! Moterys myli vyrus ne to
dėl kad jie vyrai, o todėl kad 
jie ne moterys. 

Kalbasi moterys 

Kaip sužavėti moterį? — 

Mylėk ją, apkabink ją, glamo-
nėk ją, sakyk jai komplimen
tus, gink ją, palaikyk ją, leisk 
pinigus jai, veskis į resto
ranus, pirk jai daiktus, klau
sykis jos, rūpinkis ja, paremk 
ją, eik iš proto dėl jos... 

Kaip sužavėti vyrą? — Nu
sirenk, atnešk alaus... 

Kodėl Lietuvoje tiek daug 
vienišų moterų? 

— Nes jos verčiau laiko 
kiaulienos gabalą šaldytuve, 
negu visą kiaulę, išsidrėbusią 
svetainėje. 

Kaip vadinamas vyras, 
praradęs protą? 

— Našliu. 
Kaip vadinamas vyras su 

puse smegenų? 
— Genijum. 
Kaip vadinasi- protingas 

vyras Lietuvoje? 
— Turistu. 
Kodėl vyrai dažnai nešio

ja kepurėlę? 
— Nes šiukšlių dėžė be 

dangčio nieko verta. 
Kodėl Dievas iš pradžių 

sukūrė vyrą, o tik po to — 
moterį? 

— Nes iš pradžių jam 
reikėjo nupiešti eskizą, prieš 
nutapant šedevrą. 

Kaip vadinamas vyras, ku
ris gražiai, spalvingai ren
giasi? 

— Gėjus. 
Kaip vadinamas vyras 

mėgaujantis savo atvaizdu? 
— Narcizas. 
Kodėl vyrai bėgioja pas

kui moteris, neketindami jų 
vesti? 

— Dėl to paties, kodėl šu
nys bėga paskui mašinas, nors 
nemoka vairuoti. 

Kodėl vyrai greitesni psi
choanalizėje, negu moterys? 

— Nes joje reikia sugrįžti į 
vaikystę. 

Jeigu vyras atidaro maši-

nos duris savo žmonai, tai 
reiškia: arba mašina nauja, 
arba žmona. 

Kodėl vyro galvos vertė 
šiais metais išaugo? 

— Nes padidėjo mokestis 
už vandenį. 

Vyrai kaip traukiniai: 
vieną praleidus, galima įsėsti į 
kitą. 

Vyro širdis, kaip traukinio 
vagonas — įsėdus, nežinai, 
kiek ilgai važiuosi viena. 

Koks skirtumas tarp vyro 
ir pomidoro? 

— Pomidoras subręsta. 
Kai Dievas sukūrė vyrą, 

turėjo pridėti ir naudojimo 
instrukciją... 

Kaip vadinami vyrai 
baseine? 

— Daržovių sriuba. 
Kaip nuspėti, kad vyras 

pasakys ką nors protinga? 
— Kai jo frazė prasideda 

„Mano žmona sakė. kad..." 
Koks skirtumas tarp vyrų 

ir paršų? 
— Paršai nepavirsta vy

rais kai pasigeria... 
Pagal įvairią žiniasklaidą 

L.T. 

NE ANEKDOTAS 

Parvažiuoja lietuvis (iš tų, 
kurie dar išgali važinėti) iš 
užsienio, tarkim, iš Paryžiaus. 
Kaip ten tas užsienis? — klau
sia, tikrai domėdamiesi ar tik 
iš mandagumo, pažįstami ir 
draugai. Oi, gražu buvo, įspū
dinga. Tiek daug mačiau: Ei
felio bokštą, Luvrą, Notre Da-
me katedrą, Pompidų centrą, 
Monmartrą. Po Eliziejaus lau
kus pasivaikščiojau. Įspūdin
ga buvo kelionė. Buvo gerai. 

Sugrįžta amerikietis iš ke
lionės po Europą. Na, kaip ta 
kelionė? — klausia bendradar
biai. Maistas buvo skanus, 
viešbutis patogus, lėktuvas 
nevėlavo, atsako. Buvo gera. 

Kas kam svarbiausia? 

Milda Gaudžiunaitė, IN 

mailto:biciulyste@aol.com
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S K A I T Y T O J Ų L A I Š K A I 

Labai smagu, vaikai, su
laukti jūsų laiškučių su ra
šinėliais, eilėraštukais ar 
tiesiog pasidalintomis minti
mis. Malonu, kad lituanis
tinių mokyklų pedagogai ir 
moksleiviai skaito „Draugo" 
lietuviukus. Savo ruožtu, mes 
pasižadame spausdinti jūsų 
rašinius ir skatinti kiekvieną 
jaunąjį kūrėją. 

Detroito Žiburio lituanis
tinės mokyklos, trečio sky
riaus mokiniai atsuintė ei
lėraščius apie žiemą. 

Sninga, sninga, visur balta, 
Kartais man yra šalta, 
Aš stačiau sniego senį, 
Jo vardas yra Baden Poįvell 

Man patinka slidinėti, 
Su broliuku ir draugais, 
Kiekvieną dieną, 
Ir net vakarais. 

Audrius Matvekas 

Žiema, žiema kaip gražu, 
Man yra labai smagu. 
Sniego1 senį pastatau, 
Aš kaip miegu nematau. 

Sniego sviedinį aš metu, 
Kad pataikyčiau į draugus, 
Bėgu, bėgu nuo draugų, 
Kad nepaimtų mano pinigų. 

Aleksas Matvekas 

Žiemą gražu, 
Žiemą smagu, 
Galima čiuožti, 
Galima slidinėti. 

Galima eiti pėsti, 
Bet man geriausiai patinka, 
Statyti sniego senelį, 
Mano kiemely. 

Romas Šonta 

Žiema šalta, 
Diena balta, 
Ir aš laiminga, 
Ir sveika! 

Einu linksma, 
Viena į kiemą, 
Lipdysiu senį, 
Visą dieną. 

Viktorija Stanovaja 

Kada yra žiema, 
Yra labai smagu, 
Sninga visur, 
Aš einu į lauką ir žaidžiu. 

Visą dieną man smagu, 
Žaisti su sniegu, 
Man patinka čiuožinėti, 

slidinėti, 
Visą dieną man smagu. 

Monika Kvasytė 

UŽGAVĖNES 
Užgavėnėmis (užugavo-

mis) baigiasi nuo Kalėdų tru
kęs mėsėdis arba tarpušven-
tis: linksmybių, vakaronių, 
piršlybų, vestuvių metas . Už
gavėnės - grynai kalendorinė 
žiemos pabaigos šventė, iš
laikiusi daug senovinių 
papročių. 

Per jas kaunasi Lašininis 
ir Kanapinis, vaikšto kaukėti 
persirengėliai. Tie persiren-
gėliai, arba kaukininkai, yra 
neatsiejama Užgavėnių dalis. 
Lietuviškas karnavalo kaukes 
pasidarydavo patys žmonės. 
Jose labai daug vaizduotės ir 
išradingumo. Kaukės padaro
mos iš paprastos medžiagos: 
medžio tošies, kailio, linų 
pluošto, pakulų ir pan. Buvo 
mėgstama persirengti čigo
nais, elgetomis. Iš mitologinių 

,būtybių - velniu, giltine. Iš 
gyvulių - arkliu, ožiu, bež
džione, gerve a r kitokiu 
paukščiu. 

Visi stengiasi l inksmintis, 
kaime buvo važinėjamasi ark
liais, voliojamasi sniege, sup-
tasi, kad geriau javai derėtų, 
bitės eitųsi. Tą dieną daug ir 
riebiai valgo, kepa blynus, nes 
jie apvalumu primena saulę, 
kuri skelbia a r tė jan t pa
vasarį. Vakare sudegina Mo
re, išveja iš kiemo žiemą, dai
nuodami: 

Žiema, žiema, 
Bėk iš kiemo! 

Užgavėnės pasižymi būri
mais, spėjimais, bet jie visi 
susiję su žemdirbyste: kad 
linai gerai derėtų ir j ų pluoš
tas būtų ilgas, kad kenkėjai 
nedarytų žalos gyvuliams ir 
pasėliams, kad daržai vešliai 
augtų, kad verpiami siūlai 
būtų plonesni, kad avys 
atsivestų po du ėriukus ir jie 
būtų balti, gražūs, nes ir vil
nos tokios bus. 

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

F 
Fabriko aikštėj būrys 
Futbolą svaido linksmai. 
Fausto smarkus sviedinys -
Futbolas skrieja aukštai. 

Skubėkite išmokti raidelę 
F, kartu su Danutės Lip-
čiūtės-Augienės ketureiliu. 

Užgavėniškai nusiteikusios mergytės, pasiruošusios vienai linksmiausių kalendorinių švenčių - Užgavėnėms. 

Rytojaus dieną - Pelenų 
diena, o po jos septynios sa
vaitės gavėnios. Tai rimties 
metas be didesnių pasilinks
minimų, tikintieji laikosi pas
ninko. Ateina verbų sekma
dienis, ir keliais skuba 
žmonės su verbomis - vienur 
tai kadagio ir gluosnio ša
kelės, kitur puošnios rištinės 
verbos. 

Kaukes - ypač velnio -
droždavo tiesiai iš medžio. 
Išpjaustoma ilga, kumpa arba 
smaila nosis, ragučiai ir atsi
kišęs smakras. Akims ir bur
nai padaromos skylės. Kar
tais prie apatinės lūpos pri
tvirtinamas kietos odos diržas 
- tai iškištas liežuvis. Plaukai 
padaromi iš linų, kailio, 
kanapių. Kaukę galima taip 
pat iškirpti iš senų kailinių, 
nuskutant vilnas nuo kaktos 
ir skruostų, paliekant tik 
antakius, barzdą, pažandės. 

Lietuviškos Užgavėnių kaukės. 
Viena dažniausiai sutinkamų temų 
— velniai — juo baisesnės ir juo-
kingesnės, tuo geriau, š is pap
rotys neišnykęs iki mūsų laikų: Už
gavėnių eitynėse ar pasilinksmi
nimuose visuomet rasime „velnių". 

,' ; j t ' ~ , • 
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KAIP PASIDARYTI KAUKĘ 

Daugelis jūsų norite per 
šventes atrodyti ypat ingai . 
Patarsiu jums, ka ip iš 
paprastų drabužių ir įvairiau
sių medžiagų pasidaryti kos
tiumą ir kaip neatpažįstamai 
pasikeisti. 

S K A I T Y T O J Ų LAIŠKAI 

Gerb. „Draugo" 
lietuviukų redaktore. 

Rašome jums iš Santa 
Rose, California. Aš - močiu
tė ir dvi mano anūkės - Viltė 
ir Jonė. Jos abi labai mėgsta 
skaityti „Draugo"1 lietuviu
kus, sprendžia galvosūkius, 
skaito eilėraščius, pasakėles, 
padavimus, priežodžius, mįs
les ir piešia neblogai. Siun
čiame jums Jonės pieštą Šv. 
Jurgį. 

Ačiū jums visiems, už 
puikų laikraštį. Aš ir pati gal
voju parašyti apie savo pra
eitį, karus, nelaimes, ligas, 
žūtis... Esu labai religingai 
išauklėta, todėl savo anūkes 
stengiuosi išmokyti poterių, 
skaitau joms Šventąjį Raštą, 
einame į bažnyčią. 

Nekantriai laukiame kiek
vieno ..Draugo" numerio. 

Pagarbiai 
Elizabeta Jančiukienė 

Baidyklė 

Šiaudų juostos 

Norėdami pasigaminti šiau
dų juostas riešams, kulkš
nims ir skrybėlei, šiaudų ga
liukus suklijuokite tarp dvie
jų lipnių juostų. 

Morkos nosis 

18x26 cm kieto popieriaus 
susukite į kūgį. Susukite 
tvirtai, kad kūgis būtų 

Padarykite skylutes 

^"j^Į^umai, kad galėtumėte ap-
Norint pasigamint i 

kostiumą, reikia turėti: 
Storą virvę 
Ryškios medžiagos skiautę 
Šiaudų gniūžtę 
Skaidrios lipnios juostos 
Kieto popieriaus lapą 

oranžinės spalvos dažų 
Gumos 
Šiek tiek kosmetikos 

Pradėkime: 
Apranga 

Apsivilkite sport inius 
marškinius, kelnes ir švarką. 
Kelnes suriškite virve. 

Abiejų rankovių ir kelnių 
klešnių vidų apsukite šiaudų 
juostomis. Aplink j as 
užriškite virvę. 

Skrybėlę iš vidaus apkli
juokite šiaudų juostomis. 
Palikite tarpą veidui. 

j r į j aos t i aplink galvą. Kūgį nu-
ffjgžaijjįžykite kaip morką. 

Bgrg Detalės 
[_-»•<£; Užsimaukite pirštines. 
§ ^ % Kaklą apvyniokite ryš-

|jf^£l«aspalviu šaliku. 
Įlufrf*^' Ištepliokite veidą arba nu-

įgrimuokite jį šviesiai rudai su 
tamsiai rudomis raukšlėmis. 

J viršutinę švarko kišenę 
įsikiškite žaislinę pelę arba 
paukštį. 

Virš kelių kelnes perriš-
kite virvėmis. 

I šoninę kišenę įkiškite 
ryškiaspalvę nosinę. 

Ant kelių prisiūkite arba 
priklijuokite ryškios spalvos 
lopus. 

Galiausiai uždėkite nosį -
morką ir skrybėlę. 

Dabar galite keliauti į 
Užgavėnių kaukių balių! 

PATARLES, 
PRIEŽODŽIAI, 

POSAKIAI 

Gyvenime, vaikai, ne tik 
gėrio, bet ir blogio esti. Kaip 
žmonės apie blogį kalbėjo, 
sužinosite perskaitę šias 
patarles: 

Blogas kareivis, kuris ne
sitiki būt generolu. 

Blogas papratimas gadina 
ir gerą prigimimą. 

Blogas paukštis, kurs 
savo lizdą teršia. 

Blogas pavyzdys greit 
prilimpa. 

Blogi namai, kur vištos 
gaidžiais gieda. 

Blogį tik geru nugalėsi. 
Blogos žinios žaibu lekia. 
Blogos akys gėrio nemato. 
Blogis vyrauja dažnai, bet 

neilgai 
Blogų darbų liūdnas 

galas. 
Parengta pagal J. Mingirdo 

knygą „Patarlės, priežodžiai, 
posakiai" 

ŠVENTASIS 
KAZIMIERAS 

Kovo 4 d. lietuviai rengia 
Kaziuko mugę. Ar žinote, vai
kai, kad Šventasis Kazimie
ras yra Lietuvos ir jaunimo 
globėjas? 

Kazimieras gimė spalio 3 
d. 1458 m. Jaunasis Ka
zimieras buvo karaliaus Ka
zimiero, Lenkijos ir Lietuvos 
valdovo antrasis sūnus. 
Šeimoje buvo dvylika vaikų. 

Karalaitis Kazimieras 
augo ir mokėsi garsiojoje 
Vavelio pilyje. Jis buvo gabus 
ir ruošiamas būti karaliumi. 
Būdamas 16 metų. Kazimie
ras lydėdavo savo tėvą ir jam 
padėdavo kelionėse. Kartu su 
tėvu jis dalyvavo seime ir ka
raliaus tarybos posėdžiuose. 

1483 m. karalaitis Ka
zimieras drauge su savo tė
vais ir jaunesniais broliais 
atvyko į Lietuvą -
į Vilnių. Rytais 
Kazimieras eidavo 
pasimelsti į Vil
niaus katedrą. 

K a z i m i e r a s 
buvo geras varg
šams. Jiems duo
davo pinigų. Žmo
nės kalbėjo, kad 
jaunas karalaitis 
turi gerą širdį - jis 
yra šventas. 

Mirė Kazimie
ras būdamas tik 
25 metų. Jis sirgo 
džiova. Jam mi
rus, visi jį laikė 
šventuoju. 

VERBŲ 
SEKMADIENIS 

Po Užgavėnių ateina ver
bų sekmadienis. Tai sekma
dienis prieš Velykas, kuris 
dar vadinamas Verbomis. Tai 
Kristaus iškilmingo įėjimo į 
bažnyčią paminėjimas, šven
čiamas visos krikščionijos. 
Bažnyčiose tą sekmadienį 
šventinamos augalų šakelės, 
vadinamos verbomis. 

Verbos būdavo paprastos: 
kadugio, išsprogusiu karklo 
puokštelė, arba labai sudėtin
gos, padarytos iš džiovintų 
augalų, jų žiedų, smilgų. 

Je i Verbų sekmadienį 
sninga, tai tais metais kiek
vieną vasaros sekmadienį lis. 
Jeigu Verboj giedra - nesiseks 
vagims vogti. 

Verbų sekmadienį reikia 
atsikelti anksti ir paruošta 
kadugio šakele plakti mie
gančiuosius. Mušant sakoma: 

Verba plakė, 
linksmai sakė: 
sekmadienį jau Velykos! 

Parsinešę šventintas ver
bas iš bažnyčios, tėvai jomis 
sukirsdavo vaikams, kad ge
riau augtų ir būtų paklusnūs 
visus metus. 

PAVASARIS 
ATJOJO 

Pavasaris atjojo į žemės 
vestuves, 

Prie kojų jai paklojo 
Puikiausias lauktuves: 

Suknelę žydro šilko 
Ir aukso batelius, 
Žaliais švarkais apvilko 
Klevus ir berželius. 

Žiedai iškėlė vyno 
Pripiltas taureles, 
Strazdai ir vyturėliai 
Užtraukė daineles. 

MĮSLĖ 

Trumpai gyveno. 
Anksti paseno, 
O vietoj grabo -
Ant siūlo kabo! 

(seqXa3) 

Viktoras Šimaitis 
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TAUTINE MAŽAKRAUJYSTE 
ALGIMANTAS ZALUBAS 

Lietuva 1918 metais atkurta 
tautiniu pagrindu ir tuo pačiu 
pagrindu ji atkurta po dešimt
mečius trukusios okupacijos, 
1990 metais, tačiau tautos, 
tautiškumo sąvokų tiek poli
tikų, tiek mokytojų žodyne pa
sigendame. Jaunos demokrati
jos valstybėje iki šiol svarbiau
siu procesu laikomas pilie
tinės visuomenės formavimas 
ir ugdymas, bet to proceso tu
rinyje pabrėžiami tik pareigos 
ir atsakomybės valstybei daly
kai. O kur esmingiausi pagrin
dai — dorovė, moralė, tautiš
kumas? Ar tai — tik šeimos, 
Bažnyčios ir etnografinių dari
nių reikalas? Dešimtmečius 
truko ateistinis bukinimas — 
dorovės žlugdymas, „tautų 
draugystės" praktika, tautų 
maišymas ir naikinimas („di
džiosios" tautos naudai), todėl 
krikščioniškos, tautiniu pag
rindu atkurtos valstybės pi
liečių ugdymo turinyje turi 
būti ne tik pareiga ir atsako
mybė, bet dora ir tautišku
mas, juos ugdyti ir puoselėti 
privalo valstybė, mokykla. 

Lietuvoje dorovinis ir tauti
nis ugdymas kaip pilietinio 
ugdymo sudedamosios dalys 
apeinamos arba apie jas kal
bama vangiai, aptakiai, o Sei
mas priiminėja su dorove pra
silenkiančius įstatymus (rūka
lų ir svaigalų reklama, nami
nės degtinės gamybos legali
zavimas, azartinių lošimų le
galizavimas, tautinių švenčių 
ignoravimas ir t.t.), Lietuvoje 
registruojamos ir legaliai vei
kia kitataučių politinės orga
nizacijos. Dėl dorovės ir tau
tiškumo stokos — didžiausias 
nusikalstamumas, teisinis ni
hilizmas, blogėjanti demogra
finė padėtis, tautos asimiliaci
ja. Iš praeities einančios „tau
tų draugystės", pasireišku
sios, deja, tautiniu genocidu, o 
iš dabarties — kosmopolitinės 
nuostatos išlikusius tautinės 
savimonės pradus ne tik už
gožia, bet kėsinasi juos iš
trinti. 

Rašytojas, žurnalistas, pub
licistas Vytautas Alantas 1987 
metais parašė knygą „Tauta 
istorijos vingiais". Knyga 1990 
m. buvo išleista Čikagoje, o jos 
fotografuotas leidinys — 1992 
m. Vilniuje. Knygos skyrelyje 
„Prieš prakalbant" autorius 
prisipažįsta, kad knygą rašęs 
gal visą gyvenimą ir teigia, 
kad sunku nusakyti, kada 
tautos ideologijos dalykai pra
sideda ir kada baigiasi, nes 
tauta esanti gyvas, nuolat pir
myn žengiantis organizmas, 
tad ir savaime peršasi išvada, 
kad tautą reikia nuolat kurti. 

V. Alanto knygą, parašytą 
patrauklia ir žodinga kalba, 
galėtume laikyti tautinės ideo
logijos vadovėliu, ji, greta Ka
tekizmo, Konstitucijos bei eti
kos pagrindų, turėtų būti nag
rinėjama mokyklose. Rašinio 
apimtis neleidžia plačiau na
grinėti knygos turinio, tačiau 
itin svarbius teiginius iš sky
riaus „Pasisakymai", kuriuos 
autorius palygino su savo ilgo 
gyvenimo ir didelės bylos 
konspektine apžvalga, verta 
cituoti, verta įsidėmėti, verta 
taikyti gyvenime: 

„Jokia kita tauta nedavė 
savo kaimynams tiek savo 
kraujo ir smegenų, kaip lietu
vių tauta. 

Valstybėje gali būti daug 
įvairių konfesijų, bet tautos 
vienijantį branduolį sudaro 
lietuvybė. 

Tauta be savo kalbos ir kul
tūros pasmerkta išgaišti. 

Tauta atskleidžia ir išryš
kina savo asmenybe didvyrių 
žygiais ir kūrybiniais darbais 

ir kalba į pasaulį savo talentų 
lūpomis. 

Tautos paskirtis — surasti 
teisingą tautinį kelią amžių 
vingiuose. 

Tauta, paklydusi savo istori
jos vingiuose, ima orientuotis 
pagal svetimas gaires. 

Tikras patriotas bus ne tas 
tautietis, kuris garsiai trimi
tuoja per tautos šventes, bet 
tas, kuris įmūrija patvarią 
plytą į tėvynės pastatą. 

Kada užtvenksim lietuviško 
kraujo srovę, tekančią į sveti
mus baseinus ir sukančią 
svetimas girnas, kada atgrę-
šim srovę į save? 

Mylėk teisybę, bet pirmų 
pirmiausia mylėk savo tautos 
teisybę. 

Lietuvybės drungnumas — 
pakelė į tautinį susinaikini
mą. 

Lietuvis, neatlaiko 'svetimo 
klimato', nors savybėje jo na
rystė neginčytina. 

Lietuviška šeima — lietu
vybės negęstantis židinys, 
arba su lietuvybe atsisveikini
mo kryžkelė... 

Nulietuvėjimas — tautinė 
savižudybė ir trąša sveti
miems dirvonams. 

Lietuvis nenusileis lietuviui, 
bet greit kapituliuoja prieš ki
tatautį. Ar tai įsisenėjusi iš 
baudžiavos laikų atlieka, ar 
tautinio subrendimo stoka, ar 
svetimybių imlus pamėgimas, 
ar viskas kartu? 

Lietuvį tyko per daug pa
gundų ir pavojų tapti tautos 
atskalūnu: mums verkiant rei
kia lietuvybės apaštalų. 

Tautos išdavimas — di
džiausias dievų keršto šau
kiantis nusikaltimas. 

Nėra ko brautis į svetimą 
sąžinę ir šnipinėti, kas ko
kiam dievui žibina žvakutę; 
svarbiausia, kad ten liepsnotų 
lietuvybės liepsna. 

Niekada neužmirškime ke
lių, vedančių į gimtosios kal
bos lopšį! 

Vargu ar rasime kitą tautą, 
kuri būtų parodžiusi tiek he
roizmo kovodama už savo lais
vę kaip lietuviai, bet kodėl jos 
žiedai taip greit nuvysta, pate
kę į svetimą dirvą? 

Mes didžiuojamės esą nar
sios tautos palikuonys ir žvan
giname kardais su savo bro
liais lietuviais, kartais pa
miršdami ir tikruosius savo 
priešus. 

Lietuvybė, neturinti šaknų 
savo istorijoje, yra kasdieny
bės paviršiuje plūduriuojantis 
laivas, kurį vėjai blaško kaip 
nori, ką jau kalbėti apie aud
ras. 

Tautos istorija — kaip didy
sis epas, kuris gal turi pra
džią, bet neturi pabaigos. 

Lietuvio tautybės atgimimas 
dar nėra baigtas. 

Ateinantis XXI amžius bus 
lietuvio tautybės galutinio su
brendimo amžius. 

Lietuvis apčiuops lietuvybės 
šaknis, kurios jį sieja su se
nais tautos mistiniais pavers
miais". 

Kiekvienas cituotų pasisa
kymų yra vertas apmąstymo 
ir gilesnio nagrinėjimo. Jie — 
tautinės ideologijos akcentai 
ir kelrodžiai ženklai. Visa 
knyga, ją išleidus pakankamu 
tiražu, galėtų būti rekomen
duota mokykloms kaip moky
mo priemonė, nes, anot auto
riaus, „Aukotojų uždavinys ir 
pareiga įdiegti jaunimui pa
saulėžiūrą, dedant pagrindan 
tautos ateities, garbės ir ge
rovės idealą". Neabejotina, 
kad įsisąmoninti V. Alanto tei
giniai padėtų vaduotis nuo 
moralinės ir tautinės maža
kraujystės. 

PIRAMIDINIAI INVESTICIJŲ FONDAI IR 
SUKČIAVIMAS 

— garbes sv« Iš Vasario 16-osios šventes Detroit, MI. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre — garbes svečių dalis. Iš 
kairės: anglų kalba pristatęs garbės svečius ir rezoliucijas Andrius Anužis, pagrindine šventės organizatorė, 
Miclugan LB apygardos pirm. Liuda Rugie'nienė, JAV Kongreso narys Joe Knolk-nberg. JAV LB Krašto valdy
bos pirm. Algimantas Gečys, neseniai išrinktas JAV Kongreso narys Thadeus McCotu-r. 

Jono Urbono nuotrauka. 

SAUGANČIOS DVASINGUMO 
UGNIAKURĄ 

Birutė — Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Kęstučio žmona, 
Vytauto Didžiojo motina — 
mūsų tautosakoje, poezijoje 
tapusi moters pasiaukojimo, 
garbingumo ir patriotiškumo 
simboliu. Kauno DLK Birutės 
karininkų šeimų moterų drau
gija, minėdama Birutės dieną, 
surengė popietę, kurioje buvo 
pagerbtos visos kilnios mo
terys, puoselėjančios šias ver
tybes. 

„Dvasingumas, meilė, dora, 
šviesa — šiuos idealus mums 
paliko kunigaikštienė Biru
tė", — sakė Kauno' birutiečių 
draugijos pirmininkė Edita 
Zaborskaitė-Almonaitienė, už
degdama simbolinį popietės 
aukurą, taip priminusi se
novės vaidilučių apeigas, sau
gant šventąją Lietuvos ugnį 
mūsų piliakalnių aukurose. 
Dalia Lukšaitė-Maciukevičie-
nė, paskaičiusi poeto Antano 
Miškinio kūrinio ištrauką „Bi
rutės tėviškė", tarsi nuvedė į 
senovės laikus ir vėl sugrąžino 
į dabartį. 

Lietuvos karininkų žmonos, 
dukros, tęsdamos garbingas 
mūsų tautos moterų tradici
jas, 1925 m. kovo 15 dieną su
sibūrė į Birutiečių organiza
ciją. Steigiamasis susirinki
mas įvyko taip pat čia — Kau
no Karininkų ramovėje. Buvo 
patvirtinti įstatai, išrinkta 
centro valdyba, numatytos 
veiklos kryptys. Draugijos na
rėmis galėjo būti tikrosios tar
nybos ir atsargos karininkų 
žmonos bei dukros. Įstatuose 
buvo numatyta, kad draugija 
siekia suburti karininkų šei
mų moteris tautiniu, morali
niu ir kultūriniu pagrindu glo
boti sergančius karius, karo 
invalidus, sužeistuosius, ruoš
ti nares teikti medicininę pa
galbą, padėti auklėti karių šei
mų vaikus. Draugijos centro 
valdybos ir garbės pirminin
kėmis buvo pačios iškiliausios 
to meto moterys: dr. Ambra -
ziejūtė-Steponaitienė, J. Kubi
lienė, V. Černienė, K. Rašti
kienė, O. Stulginskienė, S. 
Smetonienė ir kitos. 

Sovietams okupavus Lie
tuvą, karininkų šeimų moterų 
draugija buvo uždrausta, dau
gybė jos narių atsidūrė Sibiro 
tremtyje ir lageriuose, ne
mažai pasitraukė į Vakarus. 

1951 m. rudenį jos veikla 
buvo atkurta išeivijoje — 
Čikagoje (JAV). Vėliau draugi
jos skyriai įsikūrė Cleveland, 
Detroit, Los Angeles, New 
York. 

Visa Lietuvos Didžiosios ku
nigaikštienės Birutes karių 
šeimų moterų draugijos veikla 
buvo nukreipta į vieną tikslą 
— Lietuvos laisvę. 

ELVYRA ZEIZIENE 

1990 m. kovo 25 d. Kaune ' 
pirmą kartą po Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo bu- 5 
vo iškilmingai paminėtos 
65-osios draugijos įkūrimo me
tinės, o po metų atnaujinta 
KŠMD veikla Kaune. Po dvejų 
metų susibūrė Vilniaus biru-
tietės. Vilniuje į šią organiza
ciją susibūrė apie 70, o Kaune 
kiek daugiau moterų. 

Po dvylikos veiklos metų 
šios moterys turi nemažą dar
bų kraitį. Viena mėgstamiau
sių ir reikšmingiausių švenčių 
— kasmet minima Birutės 
diena. 

Tądien ramovėje susirinko 
pačių garbingiausių organiza
cijų ir Kauno įgulos karinių 
dalinių atstovai išsakyti pa
dėkos žodžių mūsų nepails
tančioms dvasingumo ugnia
kurų vaidilutėms. 

„Dėkoju, kad vertinate ir 
puoselėjate tokias vertybes, 
kaip dorovė, dvasingumas, tė
vynės meilė", — kalbėjo Kau
no įgulos karo kapelionas kpt. 
kun. Tomas Karklys, laimin
damas ir sveikindamas mote
ris, ant kurių rankų likdavo 
vaikai, kai vyrams tekdavo 
imti ginklus ir eiti kariauti. 
Karo kapelionas priminė, kad 
šiandieną taip pat yra tokių 
šeimų. Mūsų karininkams 
dalyvaujant NATO karinėse 
misijose, jų žmonos patiria 
daugybę problemų. Dvasinin
kas kvietė jų nepamiršti ir 
linkėjo, kad ir šios moterys 
įsilietų į garbingos organizaci
jos gretas. Iš jos senbuvių ga
lima pasimokyti kantrybės, 
ryžto, veiklumo. 

„Netapkite Briuselio pane
lėmis ar Maskvos matrioš-
komis. Puoselėkite tautos dva
sią ir toliau saugokite šven
tąją ugnį", — tokius palin
kėjimus dabartinių karininkų 
žmonoms ir dukroms išsakė ir 
kitas buvęs ilgametis karo ka
pelionas, ats. mjr. ir šio miesto 
birutiečių bičiulis kun. Alfon
sas Bulotas. 

Kauno savivaldybės tarybos 
narys prof. Arimantas Dum
čius, birutietės sūnus, tarda
mas sveikinimo žodį, taip pat 
akcentavo šios organizacijos 
indėlį, puoselėjant patriotiš
kumą, dvasingumą, istorinį 
atminimą. Jis sakė, jog Euro
pai esame įdomūs ir tuo, kaip 
sugebame išsaugoti savo isto
rinį atminimą ir tautos pama
tines vertybes. Profesorius 
įteikė pakvietimą dalyvauti 
konferencijoje dėl stojimo į 
Europos Sąjungą, kurią vasa
rio 22 dieną rengia miesto sa
vivaldybė. Taip pat padovano
jo knygą apie mūsų tautos pa
triarcho Jono Basanavičiaus 
gyvenimą. Ne veltui žymus 

lietuvių išeivijos visuomenės 
veikėjas publicistas Vilius 
Bražėnas ramovėje vykstan
čius birutiečių renginius pava
dino Kauno širdies plakimu, 
kuris skleidžia viltį ir šviesą ir 
daugeliui primena tų dvasin
gumo įdėjų ištakas ir žmones, 
kurie jas mums padovanojo. 

Vilniaus KŽM draugijos pir
mininkė Danutė Urbetienė, 
žuvusio karininko Simono 
Rapšio dukra ir karininko 
Petro Urbečio žmona, išsakė 
pačius nuoširdžiausius linkė
jimus bičiulėms ir bendra
darbėms. Ji perdavė ir Lietu
vos kariuomenės vado gen 
mjr. Jono Kronkaičio žmonos 
Rūtos šilčiausius linkėjimus 
savo bendražygėms. 

Varduvininkes bei organiza
cijos nares sveikino ir rengi
nio metu nuoširdžiai talkino 
Kauno įgulos karininkų ra
movės virš. mjr. G. Reutas ir 
dim. kpt. A. Dagys. Savo kū
rybos eilėmis sveikino Lietu
vos Vytautų klubo nariai. Taip 
pat _ VRM VT pik. ltn. A. Ju
revičius, LAKS dim. mjr. J. 
Vainauskas, pirmasis S. Raš
tikio puskarininkių mokyklos 
viršininkas pik. B. Vizbaras, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 

Vienas gerai žinomas suk
čiavimo būdas — piramidiniai 
investiciniai fondai. Fondai 
laikomi sukčiavimu, kadangi 
pinigai, kuriuos į juos įmoka
te, neinvestuojami į jokią ga
mybą, o tiesiog perskirstomi iš 
apačios į viršų. Piramidinės 
investicinės bendrovės daž
niausiai žada dideles palūka
nas už indėlius, tuo suvilioda-
mos investuotojus, tačiau vei
kia tik tol, kol prie jų prisijun
gia vis daugiau žmonių. Inves
ticijos į piramidines bendroves 
nekuria nieko vertingo, daž
niausiai duoda pelną tik pir
miesiems investuotojams ir vi
sos neišvengiamai žlunga. 

Daugiasluoksnė rinkodara 
— angliškai „multi-level mar-
keting" — ir panaši, ir nepa
naši į piramidines bendroves. 
Daugiasluoksninė rinkodara 
dažniausiai veikia tokiu prin
cipu: jūs kviečiami parda
vinėti kokios nors bendrovės 
prekes, tačiau, užuot bendro
vei mokėjus jums algą, jūs iš 
bendrovės nuperkate prekes ir 
jas paskui mėginate parduoti 
kitiems. Be to, jūs ragindami 
savo ruožtu ieškoti naujų par
davėjų, kurie prekes pirks iš 
jūsų, o jūs iš bendrovės arba 
dar kito pardavėjo. Jūsų su
rasti pardavėjai su jumis esą 
dalysis savo pelnu, kaip jūsų 
pavaldiniai, pirkdami savo 
parduodamas prekes iš jūsų. 

Tokios daugiasluoksnės rin-
kodaros bendrovės dažniau
siai dalyvius mėgina patrauk
ti šūkiais apie galimybę tapti 
nepriklausomais verslininkais 
ir verslo vadovais, apie gali
mybę pasipelnyti iš savo su
rastų pardavėjų darbo ir gauti 
premijas iš bendrovės už sėk
mingą verslo plėtrą — prade-

savanorių sąjungos Kauno sk. 
pirm. A. Markūnas, Lietuvos 
varpininkai, kuriems ši orga
nizacija, jų žodžiais tariant, 
yra pavyzdys, teikiantis vil
ties, kad Lietuva gali atsitiesti 
iš moralinio purvo, abejingu
mo ir nutautėjimo. 

Koncertavo folkloro klubas 
„Liktužė". Jie — nuoširdūs bi
rutiečių renginių, puoselėjan
čių tautines tradicijas, talki
ninkai ir vedėjai, pratęsė šią 
vakaronę Vytauto menėje, 
prie besikūrenančio židinio. 

dant pinigais, baigiant ke
lionėmis į atogrąžos salas. 

O kas čia blogo? Na, tokias 
bendroves sunkiau pasmerkti, 
negu piramidines — priešin
gai piramidinėms investi
cinėms bendrovėms, daugia
sluoksnės rinkodaros bendro
vės pardavinėja konkrečias 
prekes, jas pardavėjai nusi
perka savanoriškai, turi ga
limybę pardavinėti, regis, nie
ko blogo. Užtat įstatymai jų ir 
nedraudžia. 

Bėda ta, jog, investuodami į 
jas, žmonės dažnai apsirinka 
— tos prekės, kurias jie ragi
nami parduoti, dažnai nėra 
tiek vert is , kiek už jas reikia 
bendrovei sumokėti. Įsigijus iš 
tokios bendrovės atsargų — 
didesnį prekių kiekį — už kurį 
privalote bendrovei sumokėti 
iškart, galite susidurti su pro
blemomis, siekdami jas par
duoti ir atgauti savo investuotus 
pinigus. 

Šitą suvokdamos, tokios 
bendrovės dažnai aiškina, jog 
geriausias būdas užsidirbti — 
tai ne tiesioginis prekių par
davinėjimas, o prekių perpar
davimas jūsų surastiems ir 
jums pavaldiems pardavė
jams. O čia jau panašu į pi
ramidę — pelnas daromas ne 
iš prekių arba paslaugų par
davimo vartotojui, kiek iš nau
jų dalyvių suradimo. Kaip pi
ramidėje, didžiausias pelnas 
tenka tiems, kurie sėdi viršū
nėje. Prisiminkite dar tai, jog 
daugiasluoksnės rinkodaros 
principais veikianti bendrovė, 
kadangi jūs jai jau už prekes 
sumokėjote — parduodama 
jums, ji savo pelną jau padarė. 

Aišku, visos tokios bendro
vės tvirtina priešingai — kad 
jos parduoda kokybišką prekę, 
todėl kainos didesnės, ir kad 
jos visados domisi savo par-

- davėjų sėkme, nes nuo to pri
klauso jos pelnas, ir su tuo 
sunku ginčytis. Kaip jau mi
nėjome, dėl to jų įstatymas ir 
nedraudžia. Tačiau pasižiūrė
ję į tokių bendrovių struktūrą 
ir interesus, spręskite patys ir 
apskritai būkite labai atsar
gūs, prieš atiduodami kam 
nors sunkiai uždirbtus pinigus 
už prekes, kurias jūs raginami 
perparduoti. 

Parengė D a r i u s Udrys 
Laisvosios Europos radijas 

iškilmingai paminėjusios Birutes dier 

iktužė atlikęs programa Kauno birutiečių .šventėje 



Rolandas Paksas: strateginis Lietuvos politikos 
t ikslas — NATO ir ES 

A t k e l t a iš l p s l . 
„Kad ir toliau išlaikytume 

JAV susidomėjimą Lietuva, pri
valome mums naudingomis są
lygomis toliau skatinti abipusę 
prekybą ir investicijas", sakė R. 
Paksas . 

R. Paksas pažymėjo, kad 
kaimyniniai santykiai su Bal
tijos valstybėmis, Šiaurės vals
tybėmis ir Lenkija po narystės 
ES ir NATO taps dar svarbesni. 

Prezidentas ketina siekti su 
Lenkija įgyvendinti visam re
gionui svarbius projektus — 
tiesti automobilių kelius ir gele
žinkel ius , sujungti energijos 
perdavimo tinklus. Be to, R. 
Pakso teigimu, bendros infra
s t ruktūros plėtotė yra svarbi ir 
bendradarbiavimo su Latvija 
bei Estija tema. 

R. Paksas sakė, kad Lietuva 
tur i prisidėti prie Vakarų san
tykių su Rusija tolesnės plėtros, 
kur i teigiamai paveiks ir Lie
tuvos ekonomiką. J i s teigė 
skatinsiantis ne tik dvišalį Lie
tuvos ir Ukrainos ekonominį 
bendradarbiavimą, bet siek
siantis daug aktyvesnių ryšių 
t a rp dviejų valstybių nevyriau
sybinių organizacijų, jaunimo, 
verslininkų bei valdžios institu
cijų, įskaitant parlamentus, vy
riausybes ir prezidentus. 

Kalbėdamas apie santykius 
su Baltarusija, R. Paksas teigė, 
jog „Lietuva yra pasirengusi 

padėti Baltarusijai, kaip 
europinei valstybei, žengti link 
suartėjimo su ES, bet neįgy
vendinus Europos Tarybos ir ki
tų tarptautinių organizacijų 
rekomendacijų, šis siekis yra 
sunkiai pasiekiamas". Be to, R. 
Paksas teigė, jog reikia akty
viau pasidalinti savo patirtimi 
su Pietų Kaukazo ir Vakarų 
Balkanų valstybėmis. 

Baigdamas savo kalbą, R. 
Paksas teigė turintis vieną 
„asmeninį" prašymą ambasado
riams — savo rezidavimo vals
tybėse susitikti su lietuvių ben
druomenėmis. 

„Jos ir toliau išlieka tuo ne
matomu saitu, siejančiu mus su 
išoriniu pasauliu. Perduokite 
mano nuoširdžiausius linkėji
mus ir užtikrinkite, kad steng
siuosi aktyviai išlaikyti nusisto
vėjusius ryšius, kiekvieno savo 
užsienio vizito proga stengsiuo
si susitikti su lietuvių bendruo
menių atstovais, naująja emig
racija", sakė R. Paksas. 

Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis, sveikinda
mas R. Paksą „gražaus ir įspū
dingo starto proga", sakė, kad 
Prezidentūroje susir inkę šie 
energingi žmonės yra tik „ais
bergo viršūnėlė". A. Valionis 
teigė, kad neretai lietuvių pa
prašoma būti „vertėjais" politi
kos, o ne kalbos prasme tarp 
Rytų ir Vakarų. 

Lietuvos diplomatai ir kariškiai ruošiasi 
darbui NATO 

A t k e l t a iš 1 psl . 
ir kitų struktūrinių pada

linių veikloje. 
„Mūsų laukiant is darbo 

krūvis nepaprastai didelis — 
kasmet reikės apdoroti kelias
dešimt tūkstančių slaptų doku
mentų", sakė ambasadorė. Jos 
teigimu, iki 2005 m. misijos prie 
NATO darbuotojų skaičių keti
nama padidinti trigubai — nuo 
10 iki 30-ties. 

Atsižvelgiant į naujas už
duotis, Lietuvos misijoje organi
zuojami keturi skyriai — politi
nis, gynybos, kuriame dirbs 
Krašto apsaugos ministerijos 
civiliai pareigūnai, karinė ats
tovybė bei administracinis apa
ratas. Be Užsienio reikalų ir 
Krašto apsaugos ministerijų 
atstovų, misijoje prie NATO 
dirbs ir Valstybės saugumo de
partamento atstovai. 

Rusija turi padėt i tremtiniams 
grįžti į Tėvynę 

A t k e l t a i š 1 psl . 
Rusija pasižadėjo sumokėti 

kompensacijas į Sibirą ištrem
tiems lenkams. 

Vokietija moka panašias pi

nigines kompensacijas Rytų Eu
ropos gyventojams už priversti
nius darbus nacių Trečiajame 
Reiche bei kitą padarytą žalą 
Antrojo pasaulinio karo metais. 

Verslininkai raginami ruoštis 
priimti Europos Sąjungos paramą 

A t k e l t a iš 1 psl . 
infrastruktūros plėtrai — 

investicijoms į statybas, t rans
porto sektorių, energetiką, ap
linkos apsaugą ir kitas pana
šias sritis, kurioms skiriamos 
investicijos turės teigiamą įtaką 
viso valstybės ūkio plėtrai. 

I t in didelis dėmesys bus 
skir iamas žemės ūkiui — kaimo 
ir žuvininkystės plėtrai. Iš ES 
šiai sričiai per St ruktūr in ius 
fondus bus skiriama 15.6 proc. 
visų lėšų, tuo tarpu bendra pa
rama, pridėjus tiesiogines iš
mokas, žemės ūkiui sudarys net 
trečdalį viso ES 2004-2006 m. 
finansinio paketo Lietuvai. 

..Artėjant Lietuvos narystei 
ES , svarbiausias versl ininkų 
dėmesys šiandien turėtų būti 
skir tas kruopščiam ir atsakin
gam pasirengimui, kad, Lietu
vai t apus vieningos Europos 
nare , jau tą pačią dieną būtų 

galima Briuseliui įteikti pa
rengtus projektus ir preten
duoti į fondų lėšas", sakė P. 
Auštrevičius. 

Lietuva kartu su kitomis 
devyniomis sėkmingai derybas 
baigusiomis kandidatėmis keti
na tapti visateise ES nare 2004 
m. gegužės 1 d. Referendumas 
dėl narystės ES bus rengiamas 
gegužės 10-11 dienomis. 

Likus mažiau nei t r ims mė
nesiams iki referendumo dėl 
Lietuvos narystės Europos Są
jungoje (ES), daugiau kaip du 
trečdaliai valstybės gyventojų 
balsuotų už Lietuvos stojimą į 
ES. 

Remiantis vasarį atliktos 
apklausos duomenimis, referen
dume už Lietuvos narystę ES 
balsuotų 68 proc apklaustųjų. 

vPrieš pasisakytų 11.2 proc. 
20.8 proc. dar neapsisprendė, 
kaip balsuotų. 

Visoje Lietuvoje padidėjusi oro tarša 
Aplinkos apsaugos agen

tūros duomenimis, trečiadienį 
visose oro kokybės tyrimų sto
tyse (Vilniuje. Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžyje, Mažeikiuo
se, Jonavoje, N. Akmenėje) vi
du t inė paros kietųjų dalelių 
koncentraci ja viršijo žmonių 
sveikatos apsaugai nus ta ty tą 
normą. 

Pasak Aplinkos ministerijos 

.. 

pranešimo, padidėjusią oro tar
šą sąlygojo tai. kad keletą pas
tarųjų dienų Lietuvoje vyravo 
nepalankios teršalams išsi
sklaidyti meteorologinės sąly
gos — labai silpnas nepastovios 
krypties vėjas, mažai debesuoti, 
be kritulių orai. 

Teršalai, patekę j . atmosfe
rą, pamažu kaupėsi pažemio 
sluoksnyje. <BNSI 
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„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

IŠNUOMOJA 

SKELBIMAI 
N E K I L N O J A M A S I S T U R T A S 
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Vyresnio amžiaus moterims 
išnuomojamas. 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais ..base-
ment". Archer Ave. ir Pulaski 
apylinkėje. Tel. 773-218-4351. 

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

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

G s r T r t u n ^ — 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 I 
Vote VkA 773*5*7820 ! 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

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

Reikalingas ..security deposit". 
Tel. 708-^89-8577. 708-423-4761. 

GREIT PARDUODA 
- rn -__ . Landmark 
— J J S properties 

Bus. 773-229-8761 I 
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 

International Children's Fund 
„Zhuravlick, Inc." 

212 S. Mitwaukee Ave., Suite A VVheeling, IL 60090 
Tel.: 847-279-8120; 847-279-1069 

Fax.: 847-279-0710 

Pelno nesiekianti organizacija ..Zhuravlick, Inc.", kartu su llinois 
federalinė ..KidCare" programa registruoja 18 meų ir jaunesnius 
vaikus iš mažas pajamas turinčių šeimų bei nėščias moteris (visas 
be išimčių, net neturinčias legalaus statuso JAV) nemokama: arba 
mažo mokesčio (..depend on family income") Illinois federalinio 
sveikatos draudimo programai ,.KidCare" gauti. 

Medicininė programa „Care Entree". 
PPO tinkJas-$54.95/mėn 
Migracija į Kanadą 
1-2 dtenų verslo registracija (FEIN įskaičiuota) 

Adreso keitimo kortelės (AR-11 forma) prašymas nemokamai 

T ' f 

rUdtlare 

D ė l 
d r a u d i m o 

s k a m b i n k m a n 

FRANK 
ZAPOLIS 

3208 1/2 W e s t 9 5 t h 
S t r e e t 

Te 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 

S I Ū L O D A R B Ą 

Reikalingas gerai angliškai 
kalbantis, lengvai 

bendraujantis „salesman". 
Tel. 630-774-1025 arba 815-

462-6263. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

S1.500 iki $1.800. 
Tel. 901-218-7481. 

Caregivers needed in VVisconsin. 
English. sočiai security. refe-

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

Call Home Care @ 262-657-8467. 

P A S L A U G O S 

ALTOMOBU JO, NAVlt; SVHKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Aaentas Frank Zapolis irOtt. Vlgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

A Jfa C 24HRS.7DAYS 
^ * * * •* 773631-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

* 56 m. moteris, Lietuvoje ilgus 
metus dirbusi globos namuose, 
ieško darbo lietuvių šeimose, 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
Tel. 773-931-2260. 

* 30 m. moteris, turinti žalią 
kortą, ieško darbo rytais keturi
oms, penkioms valandoms. 
Tel.708-924-1754, 773-206-
1395 mob. 

* 42 m. vyras ieško darbo 
prižiūrėti pagyvenusius žmones. 
Gali pakeisti.Tel. 773-863-9001, 
Virgis. 

* 53 m. vyras, turintis patirties 
prižiūrėti senelius, ieško darbo. 
Tel. 773-847-2927. 

* Moteris ieško bet kokio darbo 
arba perka. Vairuoja automobiij. 
Tel. 708-430-4611. 

* Moteris gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną. Tel. 773-507-
2055. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SA VENGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
2212 V/est Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Stephen M. Oksas, Prefident 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

P E R S P Ė S APIE P A V O J U 
Viena YVest Virginia valsti

jos įmonė pradėjo gamint i 
juosteles, kurios, a t s i radus 
aplinkoje nuodingų dujų ar 
ki tų cheminių medžiagų, pa
keičia spalvą ir taip perspėja 
žmones. Šia apsaugos prie
mone jau susidomėjo daugelio 
valstijų ugniagesių bei polici
jos vadovybė ir užsisakė 
tūks tančius tų juostelių (kiek
viena kainuoja apie 15 dol.). 
Manoma, kad ne t rukus juos
teles galės įsigyti ir eiliniai gy
ventojai. Daugiau informacijos 
galima rast i svetainėje: 

w w w . s m a r t . s t r i p . c o m . 
ScChrM 

U Ž N U O D I J O M Ė S Ą m. amžiaus, prisipažino, kad 
Buvęs mais to pa rduo tuvės jis norėjęs a tkeršyt i parduo-

darb in inkas Grand Rapids . tuvės sav in inkams ir del to 
MI, ka l t inamas užnuodijęs 
apie 200 svarų maltos j au t i e 
nos, nuo kurios susirgo per 40 

primaišęs į mėsą vabzdžiams 
nuodyti skysčio. Kokia to 
keršto priežastis , kalt inama-

žmonių. Randy J . B e r t r a m . 39 sis nepasakė. CMV 

A. t A. 
PETRONĖLEI KARAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų VYTĄ KA-
RAITJ ir jo šeimą. 

Lietuvių šeimos iš daugiabučio namo 

A. f A. 
AUGUSTINAS PRANSKEVIČIUS 

Mirė 2003 m. vasario 25 d., su laukęs 92 metų . 
Gimė 1910 m. birželio 2 d. Lietuvoje, Vilkaviškio 

apskrityje, Bar t in inkų ka ime . Gyveno Čikagoje Mar-
ąuet te Parko apylinkėje. 

Nuliūdę liko: žmona Marija Markevičiūtė ir visi ar
timieji. 

Priklausė Šaulių sąjungai. 
Velionis bus pašarvotas penktadienį , vasa r io 28 d. 

nuo 3 v. p.p. iki 8 vai. vak. Pe tkus Marąue t t laidojimo 
n a m ų koplyčioje, 2533 W. 71st St. La ido tuvės įvyks 
šeštadienį, kovo 1 d. 9 vai. ry te Petkus M a r ą u e t t e laido
j imo namų koplyčioje iš k u r a.a. Augus t inas b u s pa
lydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, k u r 10:30 
vai. ryte bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. 
Mišių velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero l ietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d r a u g u s i r paž įs ta 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę ž m o n a i r v i s i a r t i m i e j i 

Laidot direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600; 
www.petkusfuneralhomes.com 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
OSVALDAS 
NAKAS, MD 

Suėjo vieneri metai , ka i a.a. dr. Osva ldas N a k a s 
užbaigė savo žemišką kelionę. 

Jį su meile pr is imindami, kviečiame g imines , d rau 
gus, pažįs tamus ir pacientus, prisiminti Osvaldą mint i 
mis ir malda, kovo 6 d., jo gimimo ir mir t ies dieną. 

Mirties met inės Lietuvoje bus min imos 2003 m. 
kovo 9 d. 

Lai a.a. Osvaldo prieglobstis būna su Aukščiau
siuoju. 

N a k ų š e i m a 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
VLADĖ KASELIENĖ 

2003 m. vasario 22 d. sue ina penkeri meta i , ka i ne
gailestinga mirt is a tskyrė iš mūsų tarpo mylimą Mamy
tę, Močiutę ir Uošvę. 

Gimė Ukmergėje, Lietuvoje, 68 metus gyveno Čika
goje. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kap inėse , Chica
go, IL, ta rp savo mylimų vyro Povilo ir s ū n a u s Alber to . 
J i visada pasiliks mūsų mintyse ir maldose. Tegul ilsisi 
Amžinoje ramybėje. 

Šią liūdną sukaktį minint , šv. Mišios už jos sielą 
bus aukojamos Čikagoje Švč. Mergelės Marijos Neka l to 
Prasidėjimo bažnyčioje šeštadienį, kovo 8 d. 4:30 v. p.p. 
Taip pa t Mišios bus aukojamos vasario 27 d.. 7 vai . ryto 
VVatchung, NJ, Šv. Marijos bažnyčioje. Šv. Mišios t a ip 
pat bus aukojamos Lietuvoje — Vilniuje ir Ukmergė je . 

Kviečiame ar t imuosius ir paž į s tamus pr i s imin t i 
mūsų mylimą mamytę , močiutę, uošvę, a . a . V L A D Ę 
K A S E L I E N Ė , dalyvauti pamaldose ir už jos sielą pasi
melsti. 

Nuliūdę: d u k r a L o r e t a S t u k i e n ė , s ū n u s P o v i l a s , 
m a r t i D i a n e l l e , a n ū k a s d r . G r e g o r i u s K a s s e l s u 
ž m o n a N i c h o l a , a n ū k a s E r i k a s K a s s e l , m a r t i A n n a 
M a r i e K a s d i e n e , a n ū k ė G e o r g i a n n a M a c k e s u 
v y r u K e n n e t h , p r o a n ū k ė E l i z a b e t h M a c k e . 

Netekus brangios sesers 

A. t A. 
STASĖS VAINIENĖS 

mirusios Lietuvoje, mielai BRONEI NAVICKIE
NEI ir jos dukrai IRENAI VALAITIENEI su 
šeima, reiškiame gilią užojautą ir kartu liūdime. 

Tauragės lietuvių klubas, valdyba ir nariai 

http://www.smart.strip.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

VASARIO 16 MINĖJIMAS ČIKAGOS 
LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE 

Vasario 16-oji — Lietuvos 
valstybės atkūrimo diena, tai 
visame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių valstybinė šventė. 
Lietuvių tautos laisvės siekiai 
ir valstybingumo tradicijos 
mena dar tryliktąjį šimtmetį, 
kai Lietuvos karalius Mindau
gas sujungė tautą. Valstybin
gumo švente didžiuojasi ir 
Amerikoje gyvenantys lietu
viai, kurie visada buvo solida
rūs, gindami ir skelbdami pa
sauliui tautos laisvės idealus. 

Čikagos lituanistinėje mo
kykloje Lietuvos Nepriklauso
mybės diena švenčiama kiek
vienais metais. Šventėje daly
vavo ne tik mokyklos moki
niai, darželinukai, mokytojai, 
vadovybė, bet susirinko ir 
gausus būrys tėvelių, mamy
čių, senelių, bei kitų artimų
jų. Didžiuojamės, kad į šventę 
buvo atvykę maloniai laukia
mi garbės svečiai: Lietuvos 
generalinis konsulas Giedrius 
Apuokas, Lietuvos garbės ge
neralinis konsulas Vaclovas 
Kleiza, kunigas Rimvydas 
Adomavičius, JAV LB Vakarų 
apygardos pirmininkė Birutė 
Vindašienė, JAV LB Brighton 
Park apylinkės pirmininkė 
Salomėja Daulienė, Amerikos 
Lietuvių tarybos pirmininkė • 
Evelina Oželienė, Lietuvių 
fondo atstovas Vaclovas Mom-
kus, Jaunimo centro valdybos 
pirmininkė ir Pedagoginio 
instituto direktorė Milda Ša
tienė. 

Renginio tikslas — kad išei
vijoje gyvenantys lietuviai, 
Lietuvių Bendruomenės, mo
kykla, išugdytų tautinę ir pi
lietinę jaunosios kartos savi
monę, įskiepytų meilę ir pa
garbą tėvynei. Ypač svarbu, 
kad mokyklą lankantys lietu
viai išliktų kaip tauta su savo 
kalba, raštu, istorija, neiš
kreiptomis tradicijomis ir 
kultūra. 

Iškilmingos ALTo Vasario 
16-os minėjimo apeigos pra
sidėjo Jaunimo centro kieme 
prie paminklo „Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę". Sunkus, bet 
garbingas mūsų tautos, vals
tybės istorinis kelias. Ne kar
tą jis buvo stabdytas, varžytas 
ir vėl pradėtas kurti iš naujo, 
turėjęs savo didvyrių ir kanki
nių. Gražiu žodžiu buvo pa
gerbti žuvusieji kariai už Lie
tuvos laisvę, padėtas simbo
linis vainikas prie paminklo. 
Tylos minute buvo pasimelsta 
už mūsų didvyrius, paaukoju
sius brangią gyvybę dėl švie
sios tautos ateities. 

Šventė tęsėsi Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje, kurios ati
darymas prasidėjo vėliavų 
įnešimo ceremonija. Didelė 
lietuvių auditorija, sukvietusi 
pačius mažiausius, vyriausius 
dalyvius sugiedojo JAV bei 
Lietuvos himną. Kun. Rimvy
das Adomavičius palaimino 
visus, atėjusius į Vasario 16-
os minėjimą, savo kalboje pa
linkėjo ir toliau stiprinti lietu
višką dvasią, skleisti gėrio ir 
tikėjimo tiesas. 

Jau daugiau kaip 10 metų 
Čikagos lituanistinėje mokyk
loje dirbanti direktorė Jūratė 
Dovilienė nuoširdžiai pasi
džiaugė tėvynės Lietuvos gi
mimo diena — Vasario 16 die
na, tapusia kasmetine ir 
įprasta švente per visą mo
kyklos gyvavimo laikotarpį. 
Direktore pabrėžė, kad šiais 
metais švenčiama Lietuvos 
valstybes 750 metų sukaktis, 
be to, šie metai paskelbti Ka
raliaus Mindaugo metais. 
Pranešime sakoma: „Karalius 
Mindaugas suvienijo Lietuvą, 
jis Lietuvą įkūrė. Jeigu jis ne

būtų subūręs visų kunigaikš
čių, atskirų tautelių — aukš
taičių, žemaičių, jotvingių ir 
kitų, mes nebūtumėme žinomi 
kaip Lietuvos gyventojai, mes 
nebūtumėme lietuviai, kadan
gi nebūtų Lietuvos. Šiandiena 
Karalius Mindaugas džiaug
tųsi, kad jo sutelkta tauta vis 
dar gyvuoja ir klesti". 

Mokyklos direktorė padėko
jo svečiams, kurie atvyko į 
mokyklos minėjimą, taip pa
gerbdami visus mokinius, mo
kytojus, vadovybę ir suteikda
mi didelę reikšmę lituanisti
nės mokyklos tikslams bei už
daviniams — išugdyti naujas 
kartas lietuviškoje dvasioje. 

Svečių sveikinimo kalbose 
buvo išsakytos mintys, svar
bios ir aktualios visiems, Ku
rie rūpinasi savosios tautos 
kultūros išlaikymu. Pasak ge
neralinio konsulo Giedriaus 
Apuoko, lietuvių, gyvenančių 
už Lietuvos ribų, pagrindinis 
vaidmuo buvo, yra ir bus — 
išlaikyti ryšius su lietuvybe, 
išlaikyti lietuvybę savo širdy
se. Vaclovas Kleiza Vasario 
16-os dieną palygino su JAV 
liepos 4-ąja Nepriklausomy
bės diena. Tačiau esminis 
skirtumas, jog Lietuva yra 
daug senesnė už Ameriką, ži
notina, kaip turinti garbingą 
ir turtingą tautos istoriją. 

Lietuvių fondo atstovas V. 
Momkus kreipėsi į vaikučius, 
jaunuolius, pedagogus nieka
da nepamiršti brangios tėvy
nės Lietuvos. Savo kalboje jis 
pabrėžė: „Lietuvių fondas vi
sada remia ir rems mokyklą, 
mokslą, kultūrą, meną. Lietu
vių fondas sveikina mokyto
jus, tėvų komitetą ir prašo ne
pamiršti rūpintojėlių savo 
kryžkelėse, nes Lietuva buvo 
ir bus mūsų brangi žemė". Di
rektorei J. Dovilienei buvo iš
kilmingai įteikta piniginė pre
mija. Ši parama mokyklai yra 
labai svarbi, nes tik iš tėvelių 
surinktų mokslapinigių mo
kykla nepajėgi išsiversti. Taip 
Lietuvių fondas dar kartą pa
tvirtina lituanistinių mokyklų 
reikalingumą, jų reikšmę Lie
tuvių Bendruomenėje. 

Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokiniai parengė 
linksmą ir nuotaikingą Vasa
rio 16-os programą su tauti
niais šokiais, dainomis, eilė
raščiais apie meilę tėvynei. 
Pasirodymo programą padėjo 
paruošti darbščių mokytojų 
komanda: šokių mokytojos Ni
jolė Pupienė ir Onutė Cvili-
kienė, dainavimo mokytoja 
Dalia Gedvilienė. Mokyklos 
sceną papuošė piešimo moky
toja Daiva Blažulionienė ir 
Agnė Blažulionytė. 

Žinoma, tradiciškai šios 
šventės proga visos mokyklos 
vaikai atėjo apsirengę tauti-

, niais rūbais, prisisegę trispal
ves vėliavėles. Smagiai ir 
energingai sušoko „Suktinį" 
trečio skyriaus mokiniai bei 
„Klumpakojį" ketvirto sky
riaus mokiniai. Renginio pabai
goje mokiniai įspūdingai pa
dainavo dainą „Žemė Lietu
vos". Jaunieji choristai „trau
kė" vienas už kitą garsiau, iš 
visos širdies, su didele meile 
ir pasitikėjimu. 

Po renginio visi svečiai ga
lėjo pasigėrėti ir pasidžiaugti 
pradinių skyrių mokinių su
rengta parodėle Vasario 16 
dienos proga. Sužavėjo mažų
jų fantazija, iš popieriaus pa
daryti margaspalviai Lietuvos 
dvarai, pilys, trobelės, dau
giaaukščiai namai. Su didele 
meile, vaikišku nuoširdumu 
padaryti darbeliai sužadino 
didžiulę nostalgiją Lietuvai 

Dalis Čikagos lit. mokyklos jaunesniųjų klasių mokinių su mokytojais. Živi lės Badaraitės nuotrauka. 

Čikagos lit. mokyklos mokinių surengta parodėle Vasario 16-osios proga. Nuotraukoje — darželio A vaikučiai. 

DĖMESIO VERTAS PAŽADAS 
Š.m. vasario 21 d. Illinois 

Lietuvių respublikonų lygos 
atstovai — pirm. Anatolijus 
Milūnas ir Pranas Jurkus — 
dalyvavo Du Page apskrities 
respublikonų partijos Lincoln 
dienos pietuose. 

Renginys vyko Oak Brook 
Hills Resort viešbutyje, Oak 
Brook, IL, ir sutraukė per 700 
dalyvių, jų tarpe eilę respubli
konų partijos vadovų ir rinktų 
pareigūnų. 

Pagrindinis renginio svečias 
ir kalbėtojas buvo senatorius 
iš Minnesota Norm Coleman, 
tai 51 metų respublikonų par
tijos senatorius, savo laimėji
mu atnešęs respublikonams 
daugumos kontrolę JAV Se
nate. Mūsų lygos atstovams 
buvo graži proga pabendrauti 
su eile garbės svečių. Kalban
tis su JAV senatorium Peter 
Fitzgerald, atstovaujančiam 
Illinois valstijai, buvo pasida
linta mintimis apie'praėjusius 
rinkimus Lietuvoje ir jo didelį 
nusistebėjimą rinkimų rezul
tatais. Kalbant apie Lietuvos 
pakvietimą į NATO, išgautas 
senatoriaus pažadas balsuoti 
JAV Senate už priėmimą. Tai 
tikrai dėmesio vertas pažadas. 
Senatorius taipogi pažadėjo, 
jei jo kalendorius nesumaišys, 
dalyvauti Illinois Lietuvių res
publikonų metinėje gegužinė
je rugpjūčio 24 d., PLC Le-
monte. 

Kalbantis su JAV Kongreso 
nare Judy Biggert, buvo iš
reikšta padėka už dalyvavimą 
JAV Atstovų rūmų „Baltic 
Caucus". J i taipogi rodė daug 
dėmesio praėjusiems preziden
to rinkimams Lietuvoje ir jų 
rezultatams. 

Pasikalbėta ir su JAV atsto
vu Henry Hyde, su kuriuo mū
sų lygos atstovai kartas nuo 
karto susitinka pasikalbėti 
apie mums, lietuviams, rūpi
mus klausimus ir susitarta vėl 
netrukus susitikti. 

Malonu buvo pasveikinti ir 
Du Page apskrities pirmi
ninką Bob Schillerstro, kuris, 
nors nėra lietuvių kilmės, ta
čiau jau eilę metų yra Lietu
vių respublikonų lygos narys 

ne vienam tėveliui. 
Atkakliai tikime, kad mo

kykla, jos uolūs mokytojai 
išaugins jaunųjų lietuvių gre
tas mylinčias, kuriančias, ger
biančias mūsų brangią tėvynę 
Lietuvą. 

Indrė Barta.šiūnienė 
ČLM atstovė spaudai 

ir sakė, kad su įdomumu skai
to apie lygos veiklą, gautuose 
leidiniuose. 

O garbės svečių tarpe buvo 
ir daugiau Illinois Lietuvių 
respublikonų lygos narių. Jų 
tarpe Illinois senatorius Kirk 
Dillard, kuris praėjusiais me
tais, lygai prašant, pravedė Il
linois Senate rezoliuciją, pa
sisakant už pakvietimą Lietu
vos į NATO. Kiti lygos nariai 
— tai Illinois valstijos iždi
ninkė ir Illinois respublikonų 
partijos pirmininkė Judy Baar 
Topinka, Illinois atstovė res
publikonų partijos nacionali
niam komitete Mary Jo Arndt, 
buvusi DuPage apskrities ko-
misionierė, lietuvių kilmės, 
Patricia Trowbridge, buvęs 
atstovas ir sekretorius vete
ranų reikalams Edward Der-
vvinski. 

Tai tik dalis Illinois Lietu
vių respublikonų lygos narių, 
kurie nėra lietuvių kilmės, 
tačiau, būdami nariais, visad 
ateina į talką mūsų reika
lams. Ir šio vakaro pobūvyje 
buvo malonu su jais visais pa
bendrauti. 

Kalbantis su garbės svečiu, 
senatorium iš Minnesotos, su
sidarė vaizdas, kad jis žino 
apie lietuvius jo valstijoje, gai
la, kad dėl kitų svečių įsiter
pimo nebuvo spėta išgauti jo 
pasižadėjimo dėl NATO. Kaip 
buvo spaudoje neseniai išsi
reikšta, kad abu Illinois sena
toriai buvo pasisakę už pa
kvietimą Lietuvos į NATO. Ir 
buvo siūloma kitoms valsti

joms sužinoti Illinois lietuvių 
paslaptį, kaip jie tai atliko. 
Dalyvavimas panašaus pobū
džio renginyje, palaikymas ar
timų ryšių su pažįstamais ir 
kūrimas naujų pažinčių su 
partijos pareigūnais, gal ir yra 
ta paslaptis. Tik reikia dirbti 
ir aktyviai dalyvauti šio kraš
to ir savo valstijos politiniame 
gyvenime, jei norime, kad kas 
apie mus žinotų ir, reikalui 
esant, padėtų. 

Šio renginio metu daug dė
mesio buvo parodyta naujai Il
linois respublikonų partijos 
pirmininkei Judy Baar Topin
ka, kurią lietuviai jau seniai 
buvo „įsidukrinę" kaip „Juditą 
Topinskaitę". Tai pirma parti
jos vadovė — moteris Illinois 
respublikonų partijos istori
joje. 

Didelės ovacijos buvo sukel
tos ir buvusiam kandidatui į 
gubernatorius Jim Ryan, ku
ris, deja, pralaimėjo rinkimus, 
tačiau, atrodo, visi jautė, kad 
tai atsitiko ne dėl jo kaltės, o 
įvykusio partijoje susiskaldy
mo ir kaltinimų buvusiam gu
bernatoriui. 

Dalyvaujant šio pobūdžio 
parengimuose, buvo malonu 
pajausti, kad lietuviai respub
likonai turi gerą vardą parti
jos vadovybėje. Džiugu, kad į 
lygos talką jungiasi ir ne lietu
vių kilmės politikieriai, o dar 
džiugiau, kad į lygos tarpą 
ateina ir jaunesnių lietuvių 
respublikonų. Šiomis dieno
mis į Illinois lietuvių respubli
konų lygos vp'dybą įsijungė 

AtA dr. Adolfas Darnusis 
mirė Vilniuje š.m. vasario 27 
d. Platesnės informacijos bus 
praneštos vėliau. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį 
šeštadienį, kovo 1 d., 9:30 vai. 
r., seselių motiniškame name, 
2601 W. Marųuette Rd, Chica-
go. Mišias aukos kun. Richard 
Todd, CMF. iš Claretian St. 
Paul parapijos. 

„Židinio" pamaldos — 
šeštadienį, kovo 1 d.. 4 vai. 
p.p., Jėzuitų koplyčioje (prie 
Jaunimo centro Čikagoje). Čia 
pat ir Šv. Kazimiero šventė. 
Šio Lietuvos globėjo užtarimu 
prašysime Dievo palaimos 
mūsų tautai ir išliekančios 
taikos bei teisingumo visai 
žmonijai. Visi kviečiami. 

Artėja Lietuvos kara
liaus Mindaugo krikšto ir 
karūnavimo 750 m. jubiliejus 
— Lietuvos valstybingumo is
torijos šaknys. Šią svarbią su
kaktį Čikagoje iškilmingai pa
minėsime kovo 2 d., 
šj sekmadienį. 3 vai. p.p.. Jau
nimo centre. Programoje: isto
rikės R. Kuncienės paskaita, 
aktorius E. Stancikas ir komp. 
R. Tautkus. Po minėjimo vai
šės, kavinėje. Visus kviečia 
JAV LB Kultūros taryba. 

PLC moterų renginių 
komitetas keps Užgavėnių 
blynus! Atvykite į Pasaulio 
lietuvių centrą kove 4 d., an
tradienį, nuo 5 iki 8 vai. vak., 
ir būsite pavaišinti bulviniais, 
mieliniais, vyniotais ir dito-
kiais blynais su obuolių koše 
ir spanguolių uogiene (arba be 
jos). Negana to. dar galėsite 
ragauti Baniutės Kronienes 
virtas spurgas — tokias gar
džias, kad. ko gero. liežuvį 
teks nuryti... 

Sigitas Vaznelis — Lemont 
Township Highway komisio-
nierius. Narių tarpe taipogi 
yra naujai išrinktas Will apsk
rities šerifas Paul Kaupas. 
Vasario 16 dieną Illinois lietu
viai respublikonai globojo savo 
lygos garbės narį atstovą John 
M. Shimkų, kuris buvo garbės 
svečiu Amerikos Lietuvių ta
rybos minėjime Čikagoje. Su 
juo palaikomi artimi ryšiai ir 
siunčiami kvietimai dalyvauti 
lietuvių renginiuose, ar pra
šant pasisakyti JAV Kongrese 
mums rūpimais reikalais. 

Tad nepaisant, kad praėju
siuose rinkimuose Illinois res
publikonai patyrė didelį pra
laimėjimą, lietuviai respubli
konai tęsia savo veiklą ir žiūri 
į ateitį, į ateinančius rinki
mus. O čia gyvenant, reikia 
dalyvauti savo krašto politi
nėje veikloje. 

Anatolijus Milūnas 
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Šį šeštadienį, kovo 1 d.. 4 
vai. popiet, t. Jėzuitų kop
lyčioje bus Mišios ir Rožinys; 
sekmadienį, kovo 2 d., Mišios 
bus 12 vai. Kviečia t. jėzuitai. 

Tradicinė Čikagos ir apy
linkių lietuvių skautu Ka
ziuko mugė Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. prasidės šį 
sekmadienį, kovo 2 d., 9 vai. 
Mišiomis Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Po Mišių visi skautai renkasi į 
Lietuvių fondo (Sporto) salę, 
kur 10:15 vai. r. bus iškil
mingas Kaziuko mugės atida
rymas. Lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama atsilanky
ti — įsigyti knygų, dainų ir 
muzikos įrašų, išmėginti savo 
laimę, pabendrauti su skau
tais ir paremti jų prasmingą 
veiklą. Veiks valgykla, kavinė, 
žaidimų kambarys vaikams. 

Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus kartu 
su Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkais ruošiamas Gavėnios 
susikaupimas vyks Ateiti
ninkų namuose (Lemont) kovo 
15 d. Susikaupimui vadovaus 
Vincas Kolyčius iš Toronto. 
Apie dalyvavimą prašome 
pranešti Ramonai Kaveckaitei 
708-499-0687 arba Irenai Poli-
kaitienei 630-257-2022. 

Galbūt kas tu r i t e rašo
mąją mašinėlę su lietuvišku 
raidynu — nesvarbu ar ran
kinė, ar eletrinė, kurią galėtu
mėte padovanoti? Skambin
kite „Draugo" administracijai 
tel. 773-585-9500 darbo valan
domis. Dovana bus labai įver
tinama. 

Šiandien paskut inė vasa
rio diena. Sausio pabaigoje ir 
vasario pradžioje buvo „Drau
ge" spausdinama lentelė su 
vasario mėnesio datomis ir 
prašyta skaitytojų ją užpil
dyti, prikabinti savo adreso 
lipinuką (nuo dienraščio), o 
paskui atsiųsti dienraščio ad
ministracijai. Turėdami Jūsų 
duomenis, galėsime geriau de
rėtis su pašto įstaigomis, ku
rios amžinai pavėluoja ir 
„Draugo" nepristato laiku. La
bai prašome lentelę užpildyti 
ir nedelsiant atsiųsti, tuo pasi
tarnausite ir sau. ir „Drau
gui". 

Vytauto Didžiojo šauliu 
r inktinė rengia Šaulių sąjun
gos įkūrėjo Vlado Pūtvio mi
nėjimą sekmadienį, kovo 2 d.. 
Šaulių namuose. 2417 W. 43rd 
Str. Čikagoje. Minėjimas pra
sidės 10:30 vai. r. Mišiomis 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje Brighton 
Parke, po to, 12 vai.. Šaulių 
namuose, kur bus trumpa pro
grama ir kavutė. Valdyba 
kviečia visus šaulius, ramo-
vėnus ir visuomenę dalyvauti. 

Kovo 2 d., sekmadienį, 
Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos (ALI
AS) Čikagos skyrius kviečia 
visus, norinčius dalyvauti sli
dinėjimo išvykoje į Alpine Val-
ley. WI. Slidinėjimo bazę gali
ma pasiekti, važiuojant 1-90 
greitkeliu į šiaurę iki išva
žiavimo I—43 East. Tada apie 
30 mylių iki Bowers Rd. Juo 
pavažiavus apie 1/4 mylios 
pietų kryptimi, įsukti į kelią 
D, sukti kairėn ir važiuoti 1 
mylią iki Alpine Valey. Vyk
stame individualiai, susitik
sime 1 vai. prie baro. Bazes 
tel. 800-227-9395 arba inter
netas: 
www.alpinevalleyresort .com 

Smulkesnę informaciją tei
kiame tel. 630-257-1858. 

SKELBIMAI 

Illinois Lietuvių respublikonų lygos atstovai, vasario 21 d susitikę su .JAV senatorium Peter Fitzgerald. Iš 
kaires: Pranas . l inkus, sen P. Fitzgerald. ivao~ pirm Anatolijus Milūnas ir Imvps Kongreso narys l>ei sekreto
rius veteranu reikalams Fd\vard I)erwmski 

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

http://www.alpinevalleyresort.com

