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Los Angeles L i e tuvos 
D u k t e r ų d r a u g i j o s 
sukakt i s ; k i toks 
reng inys Omaho je ; 
šven tė Merr i l lv i l le , IN. 

2 psl. 

L a u k i m a s pas iba igė , 
vedamas is ; L i e tuvos 
p r e z i d e n t a s i r 
a i šk ia regė ; senoji 
E u r o p a p r i e š ina s i . 

3 psl. 

P a v a s a r i n i s k o n c e r t a s ; 
d a r viena K a z i u k o 
mugė; kalbėjo A s t a 
Banionytė ; M i n d a u g o 
k a r ū n a San Diego, CA. 

4 psl. 

Vizitinių ko r t e l i ų 
e t ike tas . 

5 psl. 

Posėdžiavo JAV LB 
ta rybos p r e z i d i u m a s ; 
p r a t ę s i a m a s k a n d i d a t ų 
s iūlymo la ikas ; 
Užgavėnės mokyklo je ; 
dėl skau tų s k y r i a u s . 

6 psl. 

Sportas 
* Vilniaus „Lietuvos ry

to" krepšininkai antradienį 
namuose į t ikinamai laimėjo 
FIBA—EUROPA Čempionų taurės 
antrojo etapo B grupės penkto
jo rato rungtynes prieš Saloni
kų PAOK 109:79 ir iškovojo tre
čiąją pergalę. Vilniečiai išsau
gojo viltis grupėje užimti I vietą 
ir tiesiogiai patekti į ketvirtfi
nalį. 

* Antradienį Olandijoje 
pras idėjo . ,Sudirman Cup" 
turnyras — VIII pasaulio ko
mandinis badmintono čempio
natas , kuriame dalyvauja 50 
komandų. Sėkmingai keturių 
komandų 6B grupės varžybas 
pradėjo Lietuvos rinktinė. 5:0 
sutriuškinusi Grenlandiją. 

* Lietuvos futbolo rink
t inės gynėjas Aurelijus Skar
balius atsisakė atvykti į Lie
tuvos rinktinės stovyklą prieš 
2004 metų Europos futbolo 
čempionato atrankos rungtynes 
su Vokietijos ir Škotijos koman
domis. Vyriausiojo r inkt inės 
trenerio Algimanto Liubinsko 
iškviestas į rinktinę A. Skarba
lius pareiškė, kad dėl šeimy
ninių aplinkybių palieka rinkti
nę. Jo žmona Jolanta artimiau
siu metu turi gimdyti ir. dėl nu
matomų komplikacijų, žaidėjas 
šiuo atsakingu momentu nu
sprendė būti kartu su žmona. 

f ' 1 
Naujausios 
žinios 

* L i e t u v o s prez identas 
pradėjo pirmąjį savo vizitą 
Briuselyje. 

* Igna l inos a t o m i n ė 
elektrinė n e t r u k u s pradės 
panaudoto kuro saugyklos sta
tybos darbus. 

* Vilniaus mokykloje — 
lietuvių ir lenkų moksleivių 
konfliktas. 

* S a v i v a l d y b ė s š i emet 
nesurinko planuotų pajamų. 

* Sve ika tos r e i k a l ų ko
m i t e t a s — p r i e š v a l s t y b ė s 
ins t i tuc i jų a t v a i z d u s ant al
koholinių gėrimų. 

* Bus t i r i ami p a r e i g ū n u 
veiksmai įsigyjant ' žemę. 

Lietuva humanitarinėmis priemonėmis prisidės 
prie Irako krizės sureguliavimo 

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas savo laiške JAV 
prezidentui George W. Bush pa
tvirtino Lietuvos paramą Ame
rikai. 

Laiške pranešama, kad pir
madienį posėdžiavusi Valstybės 
gynimo taryba išreiškė Lietuvos 
pasirengimą kar tu su sąjungi
ninkais iš JAV, Europos ir kitų 
valstybių politiškai ir kitomis 
ribotomis priemonėmis prisidėti 
prie t a rp tau t inės koalicijos 
veiksmų, skirtų Irakui nugink

luoti. 
„Galimas Lietuvos indėlis 

prisidedant prie Irako krizės su
reguliavimo yra ne karinio, o 
humanitarinio pobūdžio dalyva
vimas, nukreiptas į neigiamų 
padar inių likvidavimą, t.y. 
siunčiant medikus, ap ta rnau
jantį personalą ar kitokių spe
cialistų, bei dalyvaujant pagal
bos Irako gyventojams ta rp tau
tinėse programose, įskai tant ir 
paramą maisto produktais", ra
šoma laiške. 

J a m e pažymima, kad 

Lietuva visada siekė ir sieks tai
kaus t a rp tau t in ių krizių ir kon
fliktų sprendimo būdų, tačiau iš 
savo istorinės pat i r t ies ji sup
ranta , kad ta i s atvejais, kai šie 
būdai nepadeda, prieš diktato
rius būt ina imtis ir kitų prie
monių. 

„Pas i s akome už Europos 
Sąjungos ir Euroat lant inio Al
janso šalių vienybę ir pabrėžia
me, kad JAV ir Europai yra itin 
svarbu i š la ikyt i vieningumą, 
išsaugoti t r a n s a t l a n t i n į ryšį 
randant a t s akymus į strategi

nius klausimus", laiške JAV 
prezidentui pabrėžė R. Paksas. 

Pasak jo, labai svarbu, kad 
į pasaulio įvykius būtų žvelgia
ma per visuotinai pripažintas 
žmogiškąsias vertybes ir deda
mos visos pastangos, kad įsiga
lėtų moralė ir teisingumas. 

Nukelta į 5 ps l . 

Lietuviai uždirbs ir griaunant, 
ir atstatant Iraką 

Vilnius, kovo 19 d. (BNS; 
— Irako konfliktas lietuviams 
jau neša pelną — uždirba gau
nantys JAV kariuomenės už
sakymų. 

Po neišvengiamo karo 
Lietuvos bendroves gali tikėtis 
pelningų užsakymų Irakui at
statyti, trečiadienį rašo dien
raštis „Verslo žinios". 

Izrae l į p a l i e k a 
L i e t u v o s d i p l o m a t ų 

š e i m o s 
Artėjant galimai karinei 

operacijai I rake, iš netoliese 
esančio Izraelio išvyksta Lietu
vos diplomatų šeimos. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas", diplomatai jau prieš ke
lias savaites į Lietuvą išsiuntė 
savo šeimų narius ir iki mini
mumo apribojo ambasados 
veiklą. 

Jei, prasidėjus karinei ope
racijai, kiltų pavojus, kad Tel 
Avivas gali tapti Irako raketų 
taikiniu, iš miesto į saugesnę 
vietovę persikeltų ir Lietuvos 
diplomatai. 

Vis dėlto Lietuvos ambasa
da, kurioje dabar liko dirbti du 
diplomatai ir vietinė sekretorė, 
visiškai iš valstybės evakuotis 
nežada. 

Prieš kurį laiką ambasados 
darbuotojai paskambino vi
siems Izraelyje gyvenantiems 
Lietuvos piliečiams ir paragino 
juos išvykti iš valstybės. 

Izraelyje gyvena daugiau 
kaip 150 Lietuvos piliečių, ir vi
si jie tvirtino, jog išvykti neketi
na. ,BNS> 

Karo Irake atveju naftos kainos gali 
normalizuotis ar net sumažėti 

Vertindami pastarųjų dienų 
pasaulines naftos ir jos produk
tų rinkos tendencijas, „Mažei
kių naftos" pareigūnai nesitiki 
naftos ir jos produktų kainų au
gimo artimiausiu metu, ne t jei 
prasidės karas Irake. Pastarą
sias tr is savaites susivienijimo 
parduodamų benzinų didmeni
nės kainos nesikeičia, norma
lizavosi ir dyzelino kainos. 

„Prognozuojame, kad arti
miausiu metu 'Mažeikių naftos' 
produkcijos didmeninės kainos 
liks stabilios, o gali ir sumažė
ti", teigė naftos susivienijimo 
komunikacijos tarnybos vado
vas Giedrius Karsokas. Jo teigi
mu, naftos, o po kiek laiko ir 
naftos produktų kainos gali su
mažėti j au pirmosiomis karo 
Irake dienomis, jeigu JAV ir jų 
partnerių atakos bus sėkmin
gos. „Tai manyti leidžia 1991-
ųjų patirtis: tą pačią dieną, kai 
sąjungininkai smogė I rakui , 
pradėdami Kuveito išvadavimo 
operaciją, pasaul inės naftos 
kainos krito apie 30 procentų. 
Taip biržos sureagavo sulauku
sios pirmųjų pranešimų apie 

sėkmingus sąjunginįpikų veiks
mus prieš Iraką", sakė C. Ka»' 
šokas. 

J is a tkre ipė dėmesį į tai, 
kad JAV prezidento George W. 
Bush pirmadienio vakarą pa
teiktas u l t i m a t u m a s Irako pre
zidentui n u r a m i n o pasaul inę 
naftos r inką, j a u dvi dienas 
.juodojo aukso" ka inos krenta. 

Antradienį New York'o pre
kių biržoje iki prekybos sesijos 
pabaigos „Brent" rūšies naftos 
kaina balandžio mėnesio sando
r iams smuko 3.33 JAV dolerio, 
arba 9.5 procento, iki 31.6 JAV 
dolerio už s ta t inę . Šis vienos 
dienos naftos kainos smukimas 
yra didžiausias nuo 2001 metų 
lapkričio, o iki žemesnio lyg
mens Juodojo aukso" kaina ne
nusileisdavo nuo šių metų sau
sio 8 dienos. 

Ant rad ien į naftos kainos 
ateities sandor iams smuko ir 
Ta rp t au t inė j e naftos biržoje 
Londone. „Brent" rūšies naftos 
kaina gegužės mėnesio sando
r iams smuko 2,23 JAV dolerio, 
arba 7.6 procento. 

N u k e l t a į 5 psl. 

Lietuvos vidaus reikalų ministras Juozas Bernatonis (kairėje) ir Jungti
nės Karalystės ambasadorius Jeremy Hill apsikeitė sutart ies pa
sirašymo dokumentais. Eltos nuotr. 

Tekstiles ir odos gaminių 
siuvimo bendrovės „Skalman-
tas" dėl su karu Irake susijusių 
užsakymų papildomai įdarbino 
keliasdešimt žmonių. Paprastai 
bendrovei dirba 100-200 žmo
nių. 

„Dėl konflikto Irake metai 
prasidėjo labai sėkmingai. Spe- ' 
cialių kar inių užsakymų atsira
do sausį, dabar jų turime tiek, 
kad užteks iki gegužės", sakė 
„Skalmanto" generalinis direk
torius Romanas Rainys. 

Pagal NATO valstybių už
sakymus „Skalmantas" dirba 
ketvir tus metus, gamindamas 
diržus, odinius dėklus, apran
gą. Šie užsakymai sudaro apie 
trečdalį bendrovės apyvartos, 
kuri pernai siekė 13 mln. litų. 

Tuo ta rpu tik Lietuvos ka
riuomenei dirbantis Lietuvos 
tekstilės institutas karo Irake 
įtakos nepajuto. „Kol kas jokio 
pagyvėjimo nesijaučia", teigė 
instituto direktorė Aušra Ab-
raitienė. 

Užsakymų institutas netu
ri ir drabužiams iš savo sukur
tų neperšaunamų audinių ga
minti. Nukelta į 5 psl. 

Didžioji Britanija mokys Lietuvos specialistus 
kovoti su terorizmu 

Viln ius , kovo 19 d. (Elta) — 
„Nauju bendradarbiavimo eta
pu" Jungt inės Karalystės am
basadorius Jeremy Hill pavadi
no susitarimą, kuriuo britų spe
cialistai įsipareigojo dalintis 
pat i r t imi, reikalinga Lietuvai 
įstojus į Europos Sąjungą. 

Trečiadienį Vilniuje šį do
kumen tą pasirašė Jungtinės 
Kara lys tės ambasadorius J . 
Hill ir Lietuvos vidaus reikalų 
minis t ras Juozas Bernatonis. 

„Šis projektas pasirodė pa

čiu laiku, kuomet Lietuva yra 
ant Europos Sąjungos slenks
čio", pabrėžė ambasadorius. J is 
taip pat padėkojo Lietuvos vy
riausybei už paramą Didžiajai 
Britanijai, kitoms antiteroris-
tinės koalicijos prieš Iraką na
rėms. 

Vidaus reikalų ministras J. 
Bernatonis pažymėjo, kad susi
tar imas, kur iame pabrėžiama 
parama Lietuvos vidaus reika
lų sistemos specialistams, pa
sirašytas i t in t inkamu metu, 

S t r a s b ū r e i š k e l t a p i r m o j i b y l a i š L i e t u v o s 
d ė l ž o d ž i o l a i s v ė s 

Pusė \ savivaldybes išrinktų 
parlamentarų nusprendė likti Seime 

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) 
— Strasbūre įsikūręs Europos 
žmogaus teisių teismas nutarė 
toliau nagrinėti pirmąją bylą 
prieš Lietuvą dėl galimai pa
žeistos teisės į žodžio laisvę. 

Kaip trečiadienį rašo dien
rašt is „Lietuvos rytas", šio 
skundo autorė — .,2000 metų 
lietuvio kalendoriaus" sudaryto
ja ir leidėja Danutė Balsytė-Li-
deikienė. J-' kreipėsi į teismą, 
nurodydam kad buvo pažeista 
jos teisė į žodz.o laisvę, kai 2000 

metų pradžioje minėtas kalen
dorius buvo uždraustas platinti , 
o visas jo tiražas — at imtas 

Trijų teisėjų kolegija nutarė 
šią bylą prieš Lietuvą nagrinėti 
ir pateikė klausimus Lietuvos 
vyriausybei. 

Nuo pastarosios atsakymų 
priklausys, ar byla bus nagrinė
jama iš esmės. 

D. Balsytė-Lideikienė skun
dą teismui pasirašė kaip politi
nė pabėgėlė. Ji teigia pasipra
šiusi politinio prieglobsčio Švei

carijoje ir nurodė gyvenanti Že
nevoje, August inų vienuolyne. 

Lietuvos generalinio konsu
lo Šveicarijoje žiniomis, vasario 
pabaigoje D. Balsytei-Lideikie-
nei dėl politinio prieglobsčio bu
vo a t saky ta neigiamai ir šiuo 
metu tva rkoma jos išvykimo iš 
Šveicarijos procedūra. 

Tuo t a r p u Europos žmogaus 
teisių t e i smas suteikė moteriai 
teisinę pagalbą ir moka honora
rą jos advokatui . 

N u k e l t a \ 5 psl. 

Vi ln ius , kovo 19 d. (BNS) 
— Beveik pusė į naujos kaden
cijos savivaldybių tarybas pra
ėjusį gruodį išrinktų parlamen
tarų j a u apsisprendė likti dirbti 
Seime ir atsisakė savivaldybių 
tarybų narių įgaliojimų. 

Antradienį posėdžiavusi 
Vyriausioji rinkimų komisija 
patenkino 31 Seimo nario pra
šymą atsisakyti naujos kadenci
jos savivaldybės tarybos nario 
įgaliojimo. 

Iš viso praėjusių metų gruo
džio 22 dieną vykusiuose 

rinkimuose į savivaldybių tary
bas buvo išrinkti 64 parlamen
tarai 

Vėliau Konstitucinis Teis
mas nustatė, jog Seimo nariai 
negali būti vienu metu ir savi
valdybių tarybų nariais. 

Kol kas tik vienas Seimo 
narys , konservator ius Vitas 
Matuzas nusprendė atsisakyti 
parlamentaro įgaliojimo ir likti 
dirbti Panevėžio miesto savival
dybės taryboje. Konservatoriai 
tikisi, jog jis gali būti išrinktas 
miesto meru. 

nes dokumente numatyta pa
galba, mokant specialistus ko
voti su organizuotu nusikalsta
mumu ir terorizmu. 

Nukelta į 5 psl. 

L i e t u v a p a s i r a š y s 
b e v i z i o r e ž i m o 

s u t a r t i s s u A r g e n t i n a 
i r C o s t a R i c a 

Lietuva rengia dvišales su
tar t is dėl abipusio bevizio reži
mo su Argentina ir Costa Rica. 

Trečiadienį vyriausybė nu
tarė suteikti įgaliojimus pasi
rašyti su tar t i s dėl vizų režimo 
panaikinimo Užsienio reikalų 
ministerijos sekretoriui Dariui 
Jurgelevičiui. 

Ministrų kabinetas taip pat 
nutarė prašyti prezidentą su
teikti įgaliojimus Lietuvos am
basadoriui Ginučiui Voveriui 
pasirašyti Lietuvos ir Singapū
ro vyriausybių sutarti dėl paja
mų dvigubo apmokestinimo iš
vengimo ir mokesčių slėpimo 
užkardymo. 

Šiuo metu dvigubo apmo
kestinimo išvengimo sutartis 

Lietuva taiko su 30 valstybių. 
OTS) 

Pasaulio naujienos 
*Remi3t*s AFP, Reatere, AP, Imerfast, JTAR-TASS, BNS 

Žinių agentūrų pranešimaisi 

EUROPA 
Vatikanas. Popiežius Jo

nas Paulius II trečiadienį mel
dė ..brangios geros valios ir tai
kos dovanos... visai žmonijai, 
ypač tiems žmonėms, kuriems 
šiuo metu gresia karas". „Mel
džiuosi, kad... šią taikai nera
mią akimirką būtų atgaivintas 
harmonijos ir susitaikymo troš
kimas", sakė jis. 

Briusel is . Europos Sąjun
ga trečiadienį išreiškė nepasi
tenkinimą jos būstinėje Briu
selyje aptikta elektronine tele
foninių pokalbių pasiklausymo 
įranga. Kol kas šie, prieš nedi
delį skaičių ES valstybių, tarp 
jų Prancūziją ir Vokietiją, nu
kreipti veiksmai yra tiriami. 

JAV 

J u n g t i n i u T a u t ų (JT) vy
riausiasis ginkluotės tikrinto

jas Hans Blix trečiadienį išreiš
kė apgailestavimą, kad tikrin
tojams nebuvo duota daugiau 
laiko užbaigti savo darbo, nors 
pripažino, kad Bagdadas neat
sakė į daugelį jam pateiktų 
klausimų. „Suprantama, man 
liūdna, kad per tris su puse 
mėnesio darbo Irake (mums) 
nepavyko užtikrinti, kad masi
nio naikinimo ginklų neliko... 

(liūdna, kad daugiau patikrini
mams laiko nėra, ir kad karo 
veiksmai dabar atrodo neišven
giami", sakė H. Blix Saugumo 
Taryboje. 

J u n g t i n ė s Valst i jos tre
čiadienį Jungtinių Tautų (JT) 
Saugumo Tarybai pare iškė , 
kad greitai ruošiasi pateikti re
zoliucijos dėl Irake JT vykdytos 
programos ..nafta už maistą" 
atnaujinimo projektą. Progra
mos vykdymas buvo nutrauk
tas pirmadienį, kai, iškilus ne
išvengiamo karo Irake grėsmei. 

J T general inis sekretorius Kofi 
Annan nurodė visiems J T dar
buotojams išvykti iš Irako. 

N e w York. Rusijos užsie
nio reikalų minis t ras Igor Iva-
nov pa re i škė , jog nė vienas 
Jungt in ių Tau tų nutar imas ne
suteikia te isės panaudoti jėgą 
prieš I raką ir jėga pakeisti šios 
va ls tybės vadovybę. Trečia
dienį ka lbėdamas J T Saugumo 
Tarybos posėdyje, ministras pa
reiškė, kad „būten t tuomet, kai 
Irako nuginklavimo atl iekant 
pa t ikr in imus perspektyva tapo 
daugiau nei t ikroviška, į pirmą
ją vietą buvo iškeltos proble
mos, neturinčios tiesioginio ry
šio su 1441-ąja rezoliucija ir ki
tais J T nu ta r ima i s dėl Irako". 

J u n g t i n ė s Tautos . Pran
cūzijos užsienio reikalų minist
ras Dominiąue de Villepin, tre
čiadienį ka lbėdamas JT Sau
gumo Taryboje pareiškė, kad 
karas su I raku gali sustiprinti 
terorist inę veiklą Artimuosiuo
se Rytuose. J i s pareiškė, kad 
Paryžius mano, jog atėjo laikas 
ta rp taut ine i bendruomenei su
sitelkti ir apsvarstyt i humani

ta r inės pagalbos Irakui porei
kius. Vokietijos užsienio reika
lų minis t ras Joschka Fischer 
pareiškė, kad vis dar galima 
taikiai nuginkluoti Iraką ir to
dėl Berlynas „kategoriškai" pa
sisako prieš karą. 

KUWAIT 
Kuwait 'o saugumo tarny

ba trečiadienį pranešė, k a d 
JAV vadovaujamos pajėgos įva
žiavo į Iraką ir Kuwait?ą ski
riančią Demilitarizuotąją zoną, 
greičiausiai rengdamosi beveik 
neišvengiamam puolimui prieš 
Iraką. 

D ė l smarkios smė l io 
a u d r o s Šiaurės Kuwait'o dy
kumoje, kur JAV pajėgos ren
giasi įsiveržimui į Iraką, mato
m u m a s trečiadienį sumažėjo 
vos iki kelių metrų. JAV vadai 
yra sakę, kad nuo oro sąlygų 
gali priklausyti Irako puolimo 
laikas. Smėlio audros dykumoje 
sumažina matomumą ir pripus
to smėlio į akis, sudėtingą apa
ra tūrą bei įrangą, bet, kita ver
t u s , t a i p pat pridengia nuo 
priešo ir padeda puolan

tiesiems akindamos besiginan
čią valstybę. Be to, vėjas maži
na dykumos karštį, kurį sunku 
pakelti puolantiems kariams, 
vilkintiems specialius apsaugos 
nuo cheminio ginklo kombine
zonus. 

Penkiol ika Irako karių 
trečiadienį kirto sieną ir Ku-
wait'e pasidavė JAV pajėgoms. 
Visi dezertyrai buvo perduoti 
Kuwait'o policijai, sakė JAV 
kariuomenės trečiosios pės
tininkų divizijos štabo kuopos 
vadas, kapitonas Darrin The-
riault. Pasak jo, „JAV nekont
roliuoja nė vieno priešo karo be
laisvio". 

tremtį ir grasinama priešingu 
atveju nuversti jį jėga. 

Bagdadas . Irako premjero 
pavaduotojas Tareq Aziz trečia
dienį tiesioginėje TV laidoje 
kalbėjosi su žurnalistais, norė
damas paneigti gandus, jog, 
mėginant pabėgti iš Irako sos
tinės, j is buvo sužeistas. 

! BAHRAIN J 

L 
IRAKAS 

B a g d a d a s . I rako parla
mentas trečiadienį surengė ne
eilinę sesiją, kurios metu prezi
dentui Saddam Hussein ištiki
mi deputatai žadėjo atiduoti už 
jį savo gyvybes Kaip ir Irako 
vadovybė bei Saddam Hussein 
šeima, par lamentara i atmetė 
JAV ultimatumą, kuriuo prezi
dento reikalaujama iki anksty
bo ketvirtadienio ryto išvykti į 

Manama. Bahrain'o kara
lius Hamad bin Issa al-Khalifa 
pasiūlė prieglobstį Irako prezi
dentui Saddam Hussein. Šis 
pranešimas buvo paskelbtas li
kus kelioms valandoms iki JAV 
paskelbto Irako vadovui ulti
matumo per 48 valandas išvyk
ti iš valstybės pabaigos. 

SAUDIARABIA 
Rijad. Pagrindinė Jungti

nių Valstijų sąjungininkė Sau-
di Arabia. siekdama išnaudoti 
bene paskutinę galimybę padė
ti išvengti-karo, trečiadienį pir
mą kartą oficialiai pasiūlė su
teikti prieglobstį Irako prezi
dentui Saddam Hussein ir jo 
šeimai. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LOS ANGELES LIETUVOS 

DUKTERŲ DRAUGIJOS 30-METIS 
Šių metų vasarį Los An

geles Lietuvos Dukterys susiė
jome į metinį susirinkimą. Šv. 
Mišiose pasimeldėme už drau
gijos įkūrėją a.a. prel. dr. Fe
liksą Gurecką ir mirusias 49-
ias nares. Vien pernai ne
tekome labai pasiaukojusiai 
dirbusių keturių sesių: buvu
sios pirmininkės Salomėjos 
Šakienės, Izabelės Oksienės, 
Danutės Domkienės ir Sofijos 
Brazauskienės. Susirinkusios 
į salę, paminėjome prel. 
Feliksą Gurecką, jo nuveiktus 
darbus, pilnus gerumo ir iš
minties straipsnius. Buvo pri
simintas garbiojo prelato at-

- vykimas į mūsų miestą, į kur 
jis atvyko jau ligos kamuoja
mas, sunkiai paeidamas. Kaip 
j is turėtų apsidžiaugti, jei 
galėtų girdėti, kad jo vienin
telis vizitas į Los Angeles 
įkvėpė nares dirbti trisde
šimčiai metų. Šiandien Lietu
vos Dukterų draugija savo 
narių priskaičiuoja beveik iki 
šimto, ir yra viena pačių veik
liausių Los Angeles mieste. 

Buvo išklausytos valdybos 
narių ataskaitos. Pagal iždi
ninkės Laimos Baltrėnaitės 
finansinę ataskaitą, per praei
tus metus daugiau negu du 
šimtai vargingų Lietuvos šei
mų su vaikais buvo paremtos 
už 15,000 dolerių ir pasiųsti 
45 gerų šiltų drabužių, vita
minų ir avalynės siuntiniai. 
Buvo pažymėtos narės, kurios 
pasiaukojusios dirba, negailė-
damos jėgų ir laiko. Tai — Ge
novaitė Žaliūnienė, kuri pa
aukotus drabužius sutvarko, 
išplauna, išvalo, kartais ir su
siuva, ir tik tada siunčia. Pra
ėjusių metų vasarą ji su dukra 
Darija aplankė Lietuvoje dau
gelį mūsų paremtų šeimų, 
parvežė video filmą, kurį žiū
rėdamos, ne viena braukėme 
ašaras. Tai iždininkė Laima 
Baltrėnaitė, sekretorė Aldona 
Venckūnienė, šeimininkė An
tanina Uldukienė, sekmadie
nių kavos virėja Lidija Stu-
ronienė, pasišventusi ligonių 
lankytoja Marija Kairienė, 
darbščiosios sesės Ingrida Jo-
delienė, Danutė Baltutienė, 
Ema Dovydaitienė, Lionė Vili
mienė, Ona Norkienė, Alicija 
Vilčinskienė ir kitos. Mūsų 
narės sekmadieniais parapijos 
virtuvėje gamina kugelį, ver
da cepelinus; dvi dienas daly
vauja Lietuvių dienose, par-
davinėdamos draugijos narių 
suaukotus pyragus ir sūrius. 
Du kartus metuose ruošiame 
pokylius, kurie papildo iždą. 
Praeito rudens pokylio metu 
mus stipriai parėmė gerieji 
aukotojai Gintaras Ch. Kai
rys, Emilis Sinkys, Salomėja 
Nyerges ir daugelis kitų. Mū
sų labdaringą veiklą parėmė 
Kalifornijos Lietuvių kredito 
sąjunga ir „Roque and Mark" 
įmonė. 

Tačiau aukas gauti darosi 
vis sunkiau gal ir dėlto, kad 
prašančių skaičius nepapras
tai padidėjo, ypač paskutiniais 
metais. Kas mėnesį laiškų su 
pagalbos prašymais gauname 

po 30-50. Laiškuose motinos 
išsako ne vien savo fizinį var
gą, bet ir moralinį, kai bedar
bis vyras palieka šeimą ant 
vienos moters pečių; kai vai
kai serga ir vieniša motina ne
turi lėšų nuvežti vaiką pas 
specialistą. Ekonominė Lietu
vos būklė, nors ir labai paū
gėjusi, dar labai varginga, 
ypač tų šeimų, kurias išlaiko 
tik vienas iš tėvų, paprastai 
motina. Skaitant jų laiškus, 
motinos dažniausiai prašo ne 
pagalbos, bet darbo. Kaip ne-
užjausti šeimos, kurioje vy
riausias brolis, vos 17-kos 
metų, liko vienas su dviem 
mažais broliukais, nes tėvas 
buvo nuteistas už motinos nu
žudymą. Kitose šeimose mo
terys skundžiasi, kad vyras 
dingo, nemoka alimentų vai
kams. Jos neturi 580 Lt, kad 
galėtų bent skyrybų bylą iš
kelti; tai padarius, jos gautų 
už vaikus nors ir nedidelę pa
ramą iš socialinės rūpybos. 
Daugeliui šeimų biudžetui 
nepakeliami mokesčiai už 
buto šildymą, vandenį, dujas. 
Daugelis kaimo šeimų prašo 
padėti vaikus leisti į mokyklą, 
neturi pinigų apavui, kny
goms, laboratoriniams dar
bams ar kompiuterių praty
boms apmokėti. 

Mūsų narių Janinos Mika
lajūnienės ir Birutės Pociū
nienės rūpesčiu gavome Kur
šėnų ir Anykščių rajonų so
cialinės rūpybos skyrių reko
menduotinų šeimų sąrašus. 
Daugiausia paramos prašan
čių šeimų yra kaip tik iš Šiau
lių, Kuršėnų, Naujosios Ak
menės, Telšių, Mažeikių, Uk
mergės. Iš daugybės gaunamų 
laiškų skaudančia širdimi 
tenka atmesti pusę ar daugiau 
ne todėl, kad tos šeimos ne-
remtinos, bet dėl mūsų ribotų 
galimybių. Dažnai kreipiamės 
į visuomenę per parapijos 
spaudą ir radiją, prašydamos 
aukoti medikamentus, vitami
nus, gerus atliekamus, šiltus 
drabužius, apavą, netgi pata
lynę. Mes esame vienintelis 
vienetas, kuris suteikia greitą 
pagalbą varge atsidūrusiai 
šeimai su vaikais. Šių, 2003-ių 
metų gegužės 25 dieną Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
ruošiame pokylį-gegužinę. Kvie
čiame visus, kam brangios 
Lietuvos šeimos su mokykli
niais vaikais, prisidėti bet 
kokia auka, kad tų vaikų 
vaikystė būtų kuo sotesnė, 
kad jiems, mažiems, nereikėtų 
bijoti pašaipos dėl išnešioto 
rūbelio, kad jie galėtų šiame 
technologijos amžiuje naudo
tis, tegul ir mokyklos, kompiu
teriu ar bibliotekos Interneto 
svetaine. Juk už viską reikia 
mokėti jau net ir Lietuvoje. 
Mūsų draugija per tuos ilgus 
veiklos metus padėjo tūks
tančiams tokių šeimų. At
siųsti padėkos laiškai už 
pagalbą byloja ne tik apie me
džiaginį atsikvėpimą, bet ir to
kių šeimų moralinį pastip-
rėjimą. Ir tai skatina mus veikti. 

Regina Gasparonienė 

Vasario 16-osios minėjime Merrillville, Ind., iš kairės: prel. dr. Ignas Urbonas, paskait ininkas Jurgis Riškus, 
Kęstut is Pocius, Rūta Sidabrienė ir Kęstutis Sidabras. 

MERRILLVILLE, IN 
VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS 

Vasario 9 d. ALTo, Lietu
vos Vyčių ir LB valdybos 
surengė Lietuvos Nepriklau
somybės 85 metų sukaktį 
American Legion Post #430 
salėje Merrillville, IN. Ofi
cialią minėjimo dalį atidarė 
JAV LB East Chicago apy
linkės pirm. Birutė Vilutienė. 
Amerikos ir Lietuvos himnų 
giedojimus pravedė muz. Bro
nius Mūras. Maldą už žuvu
sius kovojant dėl Lietuvos 
laisvės sukalbėjo mūsų bran
gus svečias iš Lemonto, buvęs 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, prel. dr. Ignas Urbonas. 

Pagrindinis kalbėtojas 

Jurgis Riškus, visuomeni
ninkas, mūsų jaunosios kartos 
atstovas, gražiai perdavė 
lietuvių ir anglų kalba, pui
kiai paruoštą paskaitą. Pa
grindinė mintis: NATO ir Eu
ropos Sąjungos svarba Lie
tuvai. 

Vincas Gumuliauskis, Ame
rikoje gimęs ir augęs Korėjos 
karo veteranas, taurus lietu
vis, ilgametis ALTo Lake 
apskr. skyriaus pirmininkas, 
mirė 2002 m. rugpjūčio 20 d. 
Jo prisiminimą pravedė seselė 
Janina Golubinckaitė. 

Mildred Jagiella perskai
tyta rezoliucija susirinkusiųjų 

buvo vienbalsiai priimta ir 
bus išsiųsta JAV prezidentui, 
Indiana valstijos senatoriams 
ir mūsų apylinkės atstovui 
Peter Visclosky. 

Puikias lietuviškas vaišes 
paruošė šeimininkės: B. Ruz
gienė, M. Ruzgienė, U. Ta-
verienė, J. Rudzevičiūtė, L. 
Vician, M. Jagiella ir E. Sta-
rewicz. Salę papuošė L. Vi
cian. Po vaišių muz. Bronius 
Mūras linksmino dainomis ir 
šokių muzika, į dainas ir šo
kius įjungdamas visus daly
vius. Minėjimą pravedė B. 
Vilutienė. 

B. V. 

Merrillville, Ind., telkinio darbščiosios seimininkės. Iš kairės: Birutė Ruzgienė, Marytė Ruzgienė, Uršulė 
Taverienė, Mildred Jagiella, Loreta Vician ir Lietuvos Vyčių 82-osios kuopos pirm. Joana Rudzevičiūtė. Jos vaiši
no \ Vasario 16-osios minėjimą susirinkusius svečius. 

BRANDŽIAUSIAS MĖNUO METUOSE 

Lietuvos Dukterys džiaugiasi pobūviu Šv. Kazimiero parapijos salėje. Iš 
kairės : vyr iaus ia renginių šeimininkė Antan ina Uldukienė, su 
talkininkėmis — Martyna Žemeliene ir Ingrida Jodeliene. 

Aktyviai dirbant ištisus 
metus, kyla daug naujų 
minčių, norisi apibendrinti 
savo atliktus darbus. įvertinti 
tai, kas jau padaryta, ir planuoti 
ką nors nauja, gražaus. Visas 
gruodžio mėnuo tampa lyg 
metų darbo ataskaita. 
Kiekviena organizacija savo 
nariams nori sudaryti šven
tišką nuotaiką, pradžiuginti 
nauju renginiu, išreikšti pa
dėką tiems, kurie metų eigoje 
dirbo. Taip mes Omahoje tu
rėjome tautinį Kalėdų renginį 
muziejuje, kur buvo eglutė, kon
certas ir lietuviškų dirbinių 
paroda. Moterų klubo nariai 
rengė kalėdinius pietus. Li
tuanistinės mokyklos moki
niai, švęsdami prie kalėdinės 
eglutės, dainavo ir šoko savo 
tėveliams. Naujai atvykusieji 
šventė Kūčias ir Kalėdas prie 
vieno stalo. 

Choro „Rambynas" vado
vas Algimantas Totilas su 
choro nariais nutarė surengti 
Naujų metų sutikimą visai 
mūsų bendruomenei. Vakaro 
organizatore sutiko būti Da
nutė Sulskienė, vaišėmis rū
pintis Irena Matz. Kur dingsi 
be Eugenijaus Radžiūno, kuris 
visada aktyviai rūpinasi baru? 

Po puikios šventinės vaka
rienės buvo šventinė progra
ma. Vakarą vedė Danutė Suls
kienė. Ji norėjo visiems pri
minti savo ar tėvų praeitį, 
jaunystėje girdėtas dainas, 
šokius. Juk malonu bent va
landėlei sugrįžti į jaunystės 
dienas. Šį vakarą pavadino 

„Einam jaunystės taku". 
18-19 amžiuje vyravo kla

sikinė muzika. Dauguma žino
jo operų, operečių ištraukas. 
Štrauso valsų muzikos sūku
ryje turbūt sukosi kiekvienas. 
Užgesus šviesoms, gražiai 
išpuoštoje scenoje, skambant 
Dunojaus valsui, šokėjų pora 
sustingusi judesyje labai įdo
mioje pozoje. Jaunas kari
ninkas ir balta vakarine suk
nele mergaitė staiga pajudėjo 
ir nuskrido kaip plaštakė su 
visais to meto šokio atlikimo 
papročiais. Žiūri, ir atrodo 
pats nuskrendi į tą laikmetį, 
prisimeni savo prabėgusias 
dienas. Tai Jurgita Tučkutė ir 
Kęstutis Vedeckis, kurie da
bar baigia studijas Omahos 
Nebraskos universitete. 

18 šimtmečio pabaigoje 
Amerika tik pradeda jungtis į 
valstybę. Aplinkui dykumos. 
Atvykę naujieji gyventojai 
ieško darbo, aukso. Jie keliau
ja iš rytų į vakarus per nežino
mas vietas. Arkliai ar jaučiai 
vos patempia vežimus. Vaikai, 
moterys ir vyrai eina pėsti. 
Tik po ilgos dienos gali pailsėti 
ir padainuoti liūdną dainelę. 
Su senoviniais rūbais, kaubo
jiškomis kepurėmis, vos gali
mi atpažinti, Gediminas Mu
rauskas ir Algimantas Totilas, 
atsisėdę ant kelmo, dainuoja 
senovinę liūdną dainą „Namas 
kaime". Jiems švelniai smui
keliu pritaria Nijolė Sudavi-
čiūtė-MacCallum. Ne tik daina, 
bet ir atlikimas senoviškas. 

Atėjo ir 1951-ji metai. 

Amerika jau smarkiai pažen
gusi į priekį: Ateiviai turi dar
bus ir namus. Jaunimas links
minasi, šoka. Štai gražios jau
nuolės ir Foncy išlekia kaip 
vėjas į sceną. Likusi jaunuolių 
pora taip mikliai šoka, kad net 
dulkės rūksta. Pažiūrėjus į jų 
kojas, atrodo, kad jos pačios 
keliasi. Su tokia energija ir 
taip drąsiai gali šokti tik jau
nimas. Bet tai Irena ir Jerry 
Matz, kurie greit ir anūkams 
vestuves kels. Ne veltui jie 
visą gyvenimą šoko. Didžiuo
tis tik galime jais. 

Bandykime nuklysti į Vo
kietijos, Austrijos alpes. Juk 
atvykusiųjų keliai kryžiavosi 
visur. Ne vienas iš čia esančių 
mokėjo jų dainas ir šokius. 
Išgirstame Jurgitos Tučkutės 
ir Kęstučio Vedeckio dainuoja
mą dainą „Tu esi mano širdy". 

Yra tokių nuomonių, kad 
Elvis Presley dar gyvas. O 
šiandieną jis kaip tik sukasi 
apie Šv. Antano parapijos salę 
Omahoje. Bet tai dar ne vis
kas. Jo pavardė ne Presley, o 
Elvis Preslauskas. Ir štai sce
noje Bryan Hathawey. Kuo jis 
išvaizda ir rūbais nepanašus į 
tikrą Elvį? Nuskamba Elvio 
dainuota daina „Mylėk mane". 
Ne tik plaukai ir apranga, bet 
ir tembras šiek tiek panašus. 

Gal ir ne vienas, žiūrėda
mas į vaivorykštę, svajojo apie 
savo gimtą kraštą. Persunkta 
tomis mintimis, nuaidi daina 
„Wizard of Oz". Dalia Suda-
vičiūtė-Murauskienė švelniai 
dainuoja dainą. Jos rankose 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (VS.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (VS.) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
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$85.00 

3 mėn. 
$38.00 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerfo<sun3eryandbreaslhealruxjrn 

EDMUNDAS VTŽINAS, M£>, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Araher Ave. Sts. 5 k-6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valančios pagal susitarimą 

VIDAS J. NBAICKAS, M.D. 
KARDCLOGAS-ŠIFaES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, !L 

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

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

Lietuvos ambasadorius JAV-ėms Vygaudas Ušackas Lietuvos Nepriklau
somybės šventėje, vasario 15 d. ruoštoje Waukegan LB apylinkės. Šventė
je dalyvavo lietuvių šokėjų grupė iš Minnesota valstijos, su kuriais 
ambasadorius ir nusifotografavo. 

krepšelis su šuniuku, nuo ku
rio ji nenuleidžia akių. Jai pri
taria jos sesuo Nijolė Suda-
vičiūtė-MacCallum. Pasižiū
rėjus į sceną, atrodo kaip 
vaizdelis iš senovinės knygos. 

Laikas bėga greitai. Atėjo 
1964 metai. Iš Anglijos atvykę 
4 berniukai labai sužavėjo mūsų 
mergaites. Mergaitės tirpo ir 
džiaugsmo. Ir štai šiandien, po 
30 metų, jie sugrįžo į Ameriką 
gundyti jaunų širdelių. Tai 
Beattles. Jerry Matz, Gedimi
nas Murauskas, Kęstutis Vedec
kis ir Antanas Prišmantas 
dainuoja jų dainą „Sunkios 
dienos naktis". 

Apkeliavę mintimis kelis 
šimtus metų. grįžtame į savo 
tėvynę. Juk čia taip pat yra 
labai gražių dainų ir šokių. 
Išgirstame dainą apie mer
gužėlę ir bernužėlį, kurią 
atliko Jurgita Tučkutė, Irena 
Matz, Birutė Prišmantienė, 
Dalia ir Nijolė Sudavičiūtės. 

Programa eina į pabaigą. 
Pasigirsta Indrės Mažeikaitės 
daina „Kalėdos". Ji labai įs
pūdingai nuskambėjo, atlie
kant solistei Jurgitai Tučkutei 

ir pritariant grupei dainininkų. 
Tai buvo mažas spektak

lis. Pasirodo, kad gerai atlikti 
gali ne tik jauni, bet nei kiek 
ne blogiau ir vyresni. Atliko 
visi puikiai. Kai kurie rūbai 
buvo skolinti net iš teatro ir 
atitiko laikmetį. 

Po programos grojo ir dai
navo Artūras Bereiša. Visi ge
roje nuotaikoje šoko gražiai iš
puoštoje salėje. Sienos ir lubos 
nusėtos balionais, o poros 
sukosi tarp balionų kaspinų. 

Buvo pakeltos šampano 
taurės už Naujuosius metus ir 
palinkėta visiems gerų, svei
kų, laimingų 2003-ųjų metų. 

Norisi padėkoti visiems 
rengėjams, atlikėjams, tiems, 
kurie nors truputį prisidėjo 
prie šio vakaro sėkmės. Dė
kojame ir atsilankiusiems, 
maloniai praleidusiems laiką 
kartu. Būsime dėkingi ir Al
giui Praičiui, kuris, aišku, pa
pildys savo nuotraukų kolek
ciją svetainėje, ii tikiu, kad jis 
paruoš gražų filmuką šio 
vakaro prisiminimui. 

Rūta Talioniene 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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PREZIDENTAS IR AIŠKIAREGE 
Pagaliau Rolandas Paksas 

viešai paaiškino savo santykius 
su aiškiarege gruzine Lena 
Lolišvili, griežtai paneigda
mas jos įtaką valstybės valdy
mui ir pareigūnų paskyri
mams. Kita vertus, preziden
tas pripažino, jog Lolišvili as
menybės poveikis jo gyvenime 
buvęs be galo reikšmingas. 
Filosofo Vytauto Ališausko 
nuomone, šiandieninis Rolan
do Pakso pareiškimas apie 
santykius su žiniuone negali 
būti pavadintas „pakankamu". 

Panašu į tai, kad, besiaiš
kindamas dėl savo santykių 
su gruzine aiškiarege, prezi
dentas nebuvo nuoseklus ir 
dėstė vienas kitam prieštarau
jančius teiginius. Bet apie vis
ką iš eilės. 

Kovo 13 d. Prezidentūroje 
Rolandas Paksas padarė pa
reiškimą, kuris prasidėjo šiais 
žodžiais: „Pastaruoju metu 
žiniasklaida skyrė ir tebe
skiria daug dėmesio mano šei
mos ir Lenos Lolišvili santy
kiams. Jau esu pareiškęs, kad 
mano šeimos ir Lenos Lolišvili 
santykiai yra asmeniški ir ne
turi jokios įtakos valstybiniams 
sprendimams. Tačiau vis nau
jos mūsų pažinties ir ben
dradarbiavimo interpretacijos 
jau priartėjo prie ribos, kai 
diskredituojama ne tik Prezi
dento institucija, bet ir Lie
tuvos valstybė. Todėl nuspren
džiau dar kartą priminti kai 

• 

kuriuos savo biografijos fak
tus". 

Toliau jis sakė sirgęs sun
kia liga, beje, Prezidentūros 
atstovai atsisakė informuoti, 
kokia konkrečiai. Ir štai tuo
met, kai sveikatos būklė buvo 
kritiška, „Nebijau pasakyti, 
kad ši moteris įžiebė man gy
venimo viltį, o viltis, kaip sako 
žmonių išmintis, yra geriau
sias vaistas", — prisipažino 
prezidentas. 

Po to, susigrąžinus viltį, aust
rų chirurgas atliko sėkmingą 
operaciją, tokią sėkmingą, 
kad, kaip šiandien tvirtino Ro
landas Paksas, jam nebaisios 
ir didžiulės perkrovos akroba
tinio skrydžio metu. 

Na, „O Lenai Lolišvili esu 
ir būsiu dėkingas ne tik už 
grąžintą viltį, bet ir už tai, kad 
jau keleri metai esu giliai ti
kintis, kad supratau tikėjimo 
prasmę". 

Filosofas Vytautas Ali
šauskas gana kritiškai vertina 
šį pareiškimą. Pirmiausia, jis 
yra nepakankamas, kadangi 
nepaaiškina kai kurių šios 
istorijos dalyvių ankstesnių 
teiginių. Pavyzdžiui, „Čia nėra 
nė vieno žodžio apie taria
mąsias žiniuonės pranašystes 
ir galų gale prezidentas ne
išreiškė savo santykio su savo 
asmeninės draugės nuomone, 
išsakyta viešai, kad jis yra 
Dievo išrinktasis, tai nėra as
meninis prezidento reikalas, 

DRAUGAS, 2003 m. kovo 20 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Pasibaigė laukimas 

Lietuvos Prezidentūroje š.m. vasario 26 d. iš kairės: Jonas Urbonas (iš Detroit, MI), LR ambasadorius JAV-ėms 
ir Meksikai Vygaudas Ušackas, JAV ambasadoriaus Lietuvai žmona Mariella ir amb. John Tefft, Angelė ir 
Romas Nelsai (Los Angeles, CA). 

jeigu jo ar jo šeimos draugai 
viešai skelbia, jį esant Dievo 
išrinktuoju". 

Vytautas Ališauskas taip 
pat atkreipė dėmesį į akivaiz
dų prieštaravimą Rolando 
Pakso samprotavimuose. Vie
na vertus, valstybės vadovas 
aiškina, kad santykiai su ži
niuone yra jo asmeninis rei
kalas, antra vertus, pripažįs
ta, kad Lolišvili turėjo didžiu
lės įtakos jo asmenybės forma
vimuisi. Betgi visuomenei ne
gali nerūpėti, kas ir kokios įta
kos turėjo, formuojantis šalies 
prezidento asmenybei, juk šio 
žmogaus sprendimai gali nu

lemti daugybės žmonių liki
mą. Pasiklausykime Vytauto 
Ališausko komentaro: 

„Šiuo atveju jinai aiškiai 
jam yra autoritetas, o ne šaip 
bičiulė. Žmogus, kuris pakei
čia egzistencinę kito žmogaus 
būklę, jisai sako, kad jį atvedė 
į tikėjimą. Bet mes žinome, 
kad tikėjimas yra nepaprastai 
svarbus žmogaus dalykas ir 
štai Pakso gyvenimo situacija 
iš esmės yra pakeista Lenos 
Lolišvili pastangomis. Tai mes 
negalime sakyti, kad tai yra 
privatus reikalas. Mes prezi
dentą turime tokį, kokį tu
rime, būtent šitos Pakso 

draugės dėka". 
Vytauto Ališausko taip pat 

neįtikino prezidento įrodinėji
mas, kad dabar jis esąs pui
kios sveikatos, kadangi gali 
atlaikyti akrobatinio skraidy
mo perkrovas. Politiko perkro
vos yra visai kitokio tipo negu 
lakūno perkrovos, tad nežinia, 
ar Rolandas Paksas pajėgs su 
jomis susidoroti. Štai kodėl, 
pasak filosofo, visuomenė pri
valo būti informuota apie 
tikrąją prezidento sveikatą. 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui ir 

rDraugui" iš Vilniaus 

Kai vienam dideliam Ame
rikos „karo vanagui" — politi
kui nepasisekė savo kalbomis 
ir piešiniukais įtikinti Euro
pos didžiųjų karo priešinin
kių, politikas įsikarščiavęs 
leptelėjo „senoji Europa" nie
ko neišmano. Tai parodo, kaip 
karščiuoja Amerikos vadai, 
trokšdami karo. Vienas Euro
pos karo priešininkų politikų 
patarė j auna i Amerikai pasi
mokyti iš senosios Europos 
patirties". Tai tikra tiesa. 

Dar ir šiandien vokiečiai 
prisimena karą jų žemoje, 
prisimena, kaip prieš 60 metų 
sąjungininkai. Amerikos ve
dami, subombardavo Kassel, 
kur per vieną naktį per 
10,000 žmonių, tarp jų 2,000 
kūdikių ir vaikų sudegė. Di
džiųjų Kassel kapinių nuo
šalioje vietoje masiniame ka
pe palaidota per 6,000 sude
gusiųjų neatpažintų kūnų, ki
ti buvo artimųjų palaidoti at
skirai. Likę gyvi stebėjosi, ko
kie maži yra sudegusių žmo
nių kūnai. Kassel po karo at
statytas kaip modernus mies
tas, bet „be veido" kaip ir kiti. 
Dresden. artėjant karo pabai
gai, per tris dienas ir naktis 
bombarduotas pakaitomis ar-

SENOJI EUROPA PRIEŠINASI 
domomis ir padegamomis 
bombomis. Tai sudarė iki tol 
nematytas ugnies audras, 
kuriose sudegė per 80,000 
žmonių. Daug lietuvių ten la
bai skausmingai baigė savo 
sunkią bėglio kelionę nuo bol
ševizmo. Dresden buvo moks
lų, kultūros, meno ir muziejų 
miestas be reikšmingos karo 
pramonės. 

Essen. Dortmund. Pfozh-
reim. Hamburg. Berlin ir kiti 
161 Vokietijos miestų per dve
jus su puse metų buvo sunai
kinti, sudeginti, žuvo apie 
650.000 gyventojų, vaikų, mo
terų... Vokiečiai prisimena, 
kad prie Stalingrad kautynėse 
žuvo apie 300,000 vokiečių ka
rių, apie 100.000 pateko rusų 
belaisvėn. Labai maža dalelė 
suvargusių ir ligotų, po ilgų 
vergijos metų Rusijoje, grįžo 
Vokietijon. Rusijoje amžinai 
liko (mirė) apie 1,952.000 karo 
belaisvių. 

Prisimena jie, kaip pasku
tinėmis karo dienomis rusai 
nuskandino Raudonojo Kry
žiaus laivą, pilną karo pa
bėgėlių iš Prūsijos, daugiausia 

moterų ir vaikų. 
Prisimena rusų žiaurumus 

Rytų ir Vakarų Prūsijoje, kur 
buvo žudomi visi iš eilės, iš
niekinamos mergaitės nuo 9 
metų ir net 90 metų senutės. 
Kraujas tekėjo jų kojomis. 
Prisimena, kaip Dievo stebuk
lu likę gyvi našlaičiai — nu
skurę ir alkani ėjo į Lietuvą el
getauti. Prisimena, kur daug. 
daug tūkstančių vokiečių karo 
belaisvių amerikiečių globoje, 
jau karui pasibaigus, buvo ba
du ir troškuliu marinami, nors 
Dunojaus upė buvo tik už šįm-
to žingsnių, plikame lauke be 
medicininės pagalbos ir be pa
stogės Amerikos generolo D. 
Eisenhover akimis bereikalin
ga mirtis. (Skaitykite knygą 
„Other Losses" autorius Ja
mes Bacque. spausdinta 1989 
Stoddart Publishing Co. Ltd. 
Canada. Šios knygos Ameri
koje nėra. Kanadoje dar gali
ma rasti.) 

Tie prisiminimai ir dar 
daug kitų vokiečių sielas sle
gia. Jie labai jautrus tam. Vo
kiečiams kiekviena proga dar 
ir šiandien yra prikišamas ho-

lokaustas, lyg tai kiekvienas 
vokietis yra tuo kaltas, lyg 
kiekvienas vokietis apie tai 
žinojo ir kiekvienas galėjo su
stabdyti Hitlerį. Net dabar gi
musiai kartai 'yra prikišama 
kaltė. Jei progos nėra holo-
kaustą prikaišioti, proga yra 
sudaroma. Tas vokiečiams la
bai įkyrėjo. 

Vokiečiai jokiu būdu ne
gali pritarti karui prieš Iraką, 
kad irakiečių istoriniai mies
tai, seniausia civilizacija būtų 
sunaikinta, sudeginta vien dėl 
Amerikos mažo „draugo", ku
ris Amerikai labai brangiai 
kainuoja. 

Ir vėl Amerika vadovaus 
žiauriam puolimui, kaip prieš 
vokiečių miestus, kur žus 
daug tūkstančių gyventojų, 
dauguma moterys, vaikai ir 
senukai. Vokiečiai tiki, kad be 
žudynių, taikos būdu galima 
pasiekti daug daugiau, nei 
žudant ir naikinant. 

Po karo vokiečiai prisiekė: 
„Karo iš Vokietijos žemės nie
kad nebebus"! Tos priežastys 
ir dar daug kitų verčia vokie
čius — per 80 procentų karui 

priešintis. 
Prancūzai priešinasi karui, 

nes jie matė karo pasekmes 
Indo-Kinijoje (Vietnam), kur 
apsupime žuvo per 6,000 le
gionierių. Daugumas jų buvo j 
svetimtaučiai. Prancūzai pri
simena karo žiaurumus Afri
koje. Karui prieš Iraką Ame
rika vadovaus, nurodinės, 
viskas turės būti, kaip ji sako. 
Šis karas yra dėl užvaldymo 
naftos šaltinių, santykių su
ardymo tarp arabų, progos su
teikti galutinį Izraelio įsiga
lėjimą palestiniečių ir arabų 
žemėse. 

Prancūzams nepatiko po
kario metais Amerikos kiši
masis į jų vidaus ir užsienio 
politiką, nepatiko Amerikos 
pastangos suamerikietinti 
Prancūziją. Jau tada buvo 
matoma trintis. Žinoma, yra 
dar ir kitų priežasčių. 

Rusai nepritaria karui 
prieš Iraką: pavydas dėl didė
jančio Amerikos dominavimo 
pasaulyje, Irakas yra labai 
prasiskolinęs Rusijai, jie žino, 
kad karą pralaimėjęs Irakas 
jiems niekad skolos nebe-
grąžins. Tai būtų labai didelis 
nuostolis ubagiškai Rusijai. 

Nukelta į 5 psl. 

Per trumpą palyginti 
George W. Bush prezidentavi
mo laikotarpį jam pavyko 
nemažą dalį pasaulio visiškai 
nustatyti prieš Ameriką ir gal
būt pirmą kartą istorijoje šią 
demokratišką valstybę nu
piešti visiškai kitokiomis, per
nelyg agresyviomis spalvomis. 
Tiesa, Amerika bei ameri
kiečiai populiarūs ir taip ne
buvo, dažniausiai teigiamai 
prisimenami tik tada, kai tiki
masi konkrečios paramos a r 
kitokio naudingo palankumo. 
Kadangi tai turtinga ir viena 
galingiausių šiandieninių vals
tybių, atviras priešiškumas 
Amerikai niekam, net ir fana
tiškiausiems priešams, neat
rodo naudingas. 

Po lemtingųjų rugsėjo 11-
osios teroristinių išpuolių 
Amerika pasaulyje įsigijo 
daug simpatijų ir užuojautos. 
Sąjungininkės Europoje ir ki
tur nedelsiant sutiko, kad su 
teroristais reikia susitvarkyti 
jų pačių lizde, tad ir karas 
Afganistane susilaukė įvairio
pos talkos. Tačiau Vašingto
nas kažkodėl nenorėjo (ar 
nesugebėjo) pasinaudoti šia 
visuotine gera valia, gausiai 
plūstančia Amerikos link. Tą 
galima pasakyti ir apie patį 
JAV prezidentą, kai jis pra
dėjo vis atviriau sieti Iraką su 
„ai Qaeda" teroristais, nors jo
kių konkrečių įrodymų ne
turėdamas. Manyti, kad Sad-
dam Hussein ir visas jo val
džios aparatas yra „švarus, 
kaip neseniai iškritęs snie
gas", būtų tiesiog neišmanėliš
ka. Po Persų įlankos karo, 
kurio metu iš Irako okupacijos 
buvo išlaisvintas Kuveitas , 
praėjo daugiau kaip 12 metų. 
Per tą laiką Hussein tik šai
pėsi iš visų sąjungininkų 
sankcijų ir niekuomet nesi
laikė taikos sutarties nuosta
tų. (Beje, ekonominės a r 
kitokios sankcijos, atrodo, nie
kad savo tikslo nepasiekia, 
jeigu kai kurios, jas įvedusios, 
valstybės atranda būdų drau
dimus „apeiti" savo naudai. 
Dėl visokių suvaržymų dau
giausia kenčia eiliniai gyven
tojai, o diktatoriams jos — nė 
motais.) 

Visgi tiek JAV prezidento, 
tiek jo kabineto narių tonas, 
tvirtinant, kad atėjo laikas 
Hussein pašalinti, diploma
tiškas nebuvo. Iš pat pradžių 
jis skambėjo arogantiškai , 
įsakmiai ir davė suprasti, kad 
iš esmės Amerikai jokių 
sąjungininkų nereikia — ir be 
jų galinti Iraką parklupdyti. 

Be abejo, tai tiesa — niekas 
neturi tiek išteklių ir moder
niausios ginkluotės, kaip JAV. 
Tačiau tas visiškas neatsižvel
gimas į skirtingą nuomonę 
(tiek iš JT ar NATO valstybių 
viršūnių, tiek iš eilinių žmo
nių, milijoninėmis miniomis 
išėjusių į gatves protestuoti 
prieš karą) draugų Amerikai 
nesuras. 

Laukimas pasibaigė. Su 
Amerika už karą stovi tik Di
džioji Britanija ir Australija, 
nors prez. Bush tvirtina, kad 
iš viso 30 valstybių karui pri
taria. Vašingtonas į visą šį 
reikalą žiūri — arba bent 
mėgina savo tautai bei užsie
niui taip pristatyti — tarytum 
karas būtų eilinė ekskursija į 
dar neaplankytą vietovę: Ira
kas bus tiesiog žaibišku grei
čiu užimtas, Hussein pašalin
tas, demokratija įgyvendinta, 
griuvėsiai atstatyti , gyvento
jai aprūpinti maistu ir visais 
kitais buitiniais reikmenimis, 
o po to — visur įsiviešpataus 
taika ir ramybė! 

Žavus paveikslas — kaip 
pasaka. Ir būtų tiesiog dan
gaus palaima, kad bent pusė 
tos pasakos virstų tikrove. Bet 
karas yra žiaurus, kruvinas ir 
ilgas — nepaisant geriausio 
pasiruošimo ir kilniausių tik
slų. Ypač karas su fanatikais. 
Jau kuris laikas matome daug 
reportažų iš pasiruošimo JAV 
bazėse netoli Irako sienos. 
Stebėdami j aunus , šviesius, 
pasiryžusių savo paskirtį at
likti karių veidus, nejučiomis 
pagalvojame: kiek jų gyvi ir 
sveiki sugrįš namo... Nega
lime negalvoti ir apie nesus
kaičiuojamas minias karo pa
bėgėlių, kurie jau dabar pra
deda judėti iš savo namų di
desniuose Irako miestuose, 
ypač sostinėje. O kaip bus su 
irakiečiais karo belaisviais? 
Kas jais rūpinsis, saugos, 
maitins? Kiek ilgai Amerikos 
kariuomenė turės pasilikti 
„demokratiškame" Irake? 
Kiek ilgai ir po karo pabaigos 
(jeigu ji tikrai greitai ateitų) 
po Vakarų pasaulį dar slan
kios fanatikai teroristai, pa
siryžę net mirti, bet padaryti 
nuostolių „priešui". Kaip 
Amerika elgsis su tūkstan
čiais musulmonų, savo piliečių 
arba ir nepiliečių? Jau dabar 
matyti ženklų, kad visgi nebus 
išvengta diskriminacijos, ypač 
jeigu šiame krašte pasireikš 
terorizmas. Taigi, kaip... 
Klausimų — be galo... Į kai 
kuriuos netrukus bus atsaky
ta... 

„GRANDINĖLEI" — 50 METŲ 
BUVUSIOS ŠOKĖJOS PRISIMINIMAI 

. 

ŽIVILE KLIORYTE-VAITKIENE 
Nr. 4 

Visiems su pasididžiavi
mu prisistatydavom esą lietu
viai ir aiškindavom apie Lietuvą. 

Autobuse visko būdavo. 
Jei keliaudavom dienos metu. 
tai autobuse skambėdavo dai
na. Mėgome dainuoti, o savo 
tarpe turėjom ir muzikantų, ir 
šokėjų, kurie, išsitraukę gi
tarą, pritardavo dainoms. Ka
dangi visi buvome gimnazistai 
arba universiteto studentai, 
dažnas su savim veždavosi 
knygas ir ruošdavo pamokas. 
Visiems būdavo išdalintas ke
lionės tvarkaraštis: kada 
išvykstame, kada sustojame, 
kada repeticija prieš koncertą, 
kas darosi po koncerto, ir įvai
rūs priminimai bei pastabos. 
Ir šie tvarkaraščiai neapsiei
davo be mūsų jaunatviško iš
dykavimo. Prieš išspausdi
nant lapus, tarpo svarbios ir 
tikslios informacijos (pvz., ke
lintą valandą renkamės j au

tobusą, kada koncerto pradžia 
ir t.t.) kūrybingi šokėjai pri
rašydavo visokių juokų, viens 
kitą traukdami per dantį, pri
mindami įvykusias klaidas iš 
praėjusių koncertų. Kelios 
ištraukos iš 1972 m. kelionės 
tvarkaraščio į Čikaga (kur bu
vo atlikti du koncertai, šešt. ir 
sekm.): 

7 v.v. šokame; L neuž
miršk apatinio, kai šoksi „Iš
kilmingą trejinį". 

9:15 v.v. V. Ž. bus laisvas 
pasirašyti autografus ir para
šyti savo telefono numerį vi
soms mergaitėms. 

12 v.r. važiuojame į motelį, 
kur visi tuoj pat krentame į lo
vas sapnuoti. 

Grandinėlės disciplina 

Pas MM kariška disciplina, 
Ponia kambarius tikrina. 
Negalim iš vietos: pajudėt, 

turim kampe ramiai tupėt. 

Kurie rūko arba geria, 
Tokiems pastabas daryt gali. 
Bet kuris bus išsimiegojęs, 
Tai pas tą šokiams miklios 
kojos. 

Net telefonu skambint 
nevalia. 
Tokia pas mus Sagių tvarka. 
O jei nebūtų drausmės tokios. 
Tai „Grandinėlės" nebūt 
garsios! 

Kaip matote, ne tik viens 
iš kito pasijuokdavom, bet ne-
vengdavom ir vadovų paerzin
ti. Mėgdavom paerzinti, nes 
juos mylėjome, jais didžia-
vomės. džiaugėmės, -būdami 
„Grandinėlės" dalimi. Buvome 
didelė šeima. Kaip ir kiek
vienoj šeimoj, buvo meilės ir 
juoko, buvo kartais ir trinties 
ar noro daugiau laisvės. Iš jau
natviško lengvabūdiškumo 
mums atrodydavo, kad Sagiai 
bereikalingai rūpinasi. Tik 
dabar, jau mums patiems au
ginant savo „teen-agerius", ga
lime suprasti ir atjausti Sa-
gius. Suprasti, kad viską, ką 

jie darė buvo reikalinga gru
pės labui: kad tuomet jie nešė 
didžiausios atsakomybės naš
tą publikai, tėvams ir visuomenei. 

Kai sueiname ir kalbamės 
apie „senus laikus" „Grandi
nėlėje", ir pagalvojame, ar kas 
iš mūsų ryžtųsi (ar drįstų), 
kad į trumpą kelionę su maža 
grupe paauglių (jau nekalbant 
apie kelių savaičių ilgio ke
liones į užsienį su 50 jaunų 
žmonių!) visi vienbalsiai sa
kome .jokiu būdu!" Nei ne
norim pagalvoti apie galvos 
skausmus, rūpestį ir planavi
mą, kurio tas reikalautų. O 
mūsų vadovai, Liudas ir Alek
sandra Sagiai, neatsisakė tos 
atsakomybės, net 37 metus va
dovaudami „Grandinėlei", nuo 
1953 iki 1990 metų. 

Pagyrimai, peikimai, 
propaganda 

„Mums buvo parodyta, 
kokie spalvingi, ryškūs, har-
moniškai įvairūs, išbaigti gali
mumai slypi liaudies šokiuose, 
jei jie yra pateikti tobulo, sub
rendusio ansamblio. Dar nėra 
tekę matyti vien iš šokių su

sidėjusiu spektaklio, kuris 
būtų galėjęs tiek nenutraukia
mai sukaustyti žiūrovo dėme
sį, lyg tai būtų ne atskiri šokiai, 
bet viena ištisinė pasaka. Iš 
tikrųjų dauguma šokių ir tu
rėjo tam tikrą, aiškiai paro
dytą liaudies gyvenimo fabulą, 
stilingai įterptą ir jais iš
reikštą. Šokėjų technika, mi
mika, vaidyba yra tiek sklan
di, jog sunku tikėti, kad tu
rime reikalo ne su profesiona
lais, bet su mokykliniu jau
nimu. Visa, ką matėme sceno
je, buvo sava, miela, lietuviš
ka. Nebuvo tai, suprantama, 
grynas akademinis folkloras. 
Čia buvo toli nueita sceniško 
išsiplėtojimo keliu. Bet eita 
natūraliai, organiškai, plačiai 
vartojant liaudies tematiką 
bei motyvus" (prof. VI. Jaku-
bėna.', iš „Draugo" kultūrinio 
priedo, kovo 25 d.. 1972 m.). 

Būdavo pagyrimų, būdavo 
priekaištų ir propagandos: 

„...Susirūpino(me) todėl, 
kad tautinei kultūrai puose
lėti sukurtoji Grandinė'ė ' 
pradėjo domėtis ne lietuviš
kais, bet Lietuvą pavergusios 
rusų tautos šokiais ir drabu-

„Kregždutės" šokėjos. D. Marcinkevičiūtė. R. Giedraityte, N. Mainelytė, J. 
Nasvytytė Nuotrauka iš trečiojo ..Grandinėles" gyvavimo šimtmečio. 

žiais. 'Grandinėlė" pradėjo 
puoštis ne vien lietuviškais 
drabužiais, bet į savo repertu
arą įtraukė ir nelietuviškus 
šokius... Tuo tarpu oficialiai 
nieko nepaskelbta, bet oku
puotoje Lietuvoje yla jau išlin

do iš maišo. Lietuvai rusų pri
mestas premjeras M. Šu-
mauskas įteikė pavergtos Lie
tuvos šokių reikalus tvarkan
čiam J. Lingiui Lenino medalį 
už nepaprastai gerai okupan
tui atliktą misiją. Bus daugiau 
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ 

LB San Diego a p y l i n k ė 
suruošė 85 metų Lie tuvos Ne
priklausomybės šventę . J i pa
sižymėjo programos tu r t ingu
m u ir publ ikos g a u s u m u . 
„Jūra" šokėjams pr i s tač ius vė
liavas, Ša rūnas L a n d y s pra
vedė Amerikos ir L ie tuvos 
h i m n ų giedojimą, p i an inu 
akompanuojant Mildai Lan-
dienei . P rog ramos vedėja 
Giedrė Milašienė pakvie tė , ne
seniai į San Diego atvykusį , 
lietuvių ki lmės kun igą J o h n 
Puodžiūną iš Phi ladelphi jos 
sukalbėti invokaciją. J i s t rum
pai prisis tatė ir džiaugėsi pro
ga pabendraut i su San Diego 
l ie tuviais . Sve ik in imo žodį 
t a rė LB San Diego apyl inkės 
p i rmininkas Sau l ius Lisaus
kas . Neatsiliko ir Oceanside 
miesto meras Ter ry Johnson, 
kur is ne tik visus pasveikino, 
be t ir S. L i s a u s k u i į teikė 
Oceanside miesto proklamaci
ją, pažymint Lietuvos Nepri
klausomybės šventę . Sveikini
mą a t s iun tė ir Kalifornijos 
gubernatorius Gray Davis. 

Šios š v e n t ė s p a g r i n d i n e 
prelegente pakvies ta R a m u t ė 
Dičienė, daugel į m e t ų užė
musi aukš t a s pare igas didžiu
lėse Amerikos korporacijose. 
Nuo 1975 m. ypa t ingas jos 
dėmesys sk i r t a s Lietuvai , jos 
politikai ir mokslo s is temai , 
medicinos be i gydymo sis
temai , piliečių teisės ir prie
volės sri tyse. J i yra skaičiusi 
paskai tas t a rp t au t i n io verslo 
temomis Vi lniaus univers i te te 
ir ki tur . Savo a t idarymo žo
džiais va izdž ia i ap ibūd ino 
kara l iaus Mindaugo da rbus ir 
reikšmę Lietuvos istorijoje. Iš
samiai ir įdomiai pasakojo tų 
laikų pol i t ines in t r igas , ka 
ral iaus Mindaugo ir jo vaikų 
bei va ikaič ių pas i ek imus i r 
likimą. Antroje paskai tos da
lyje p re legentė t r u m p a i su
pažindino klausytojus su da
bar Lietuvoje dedamom moks
lo i r p ramonės pas tangomis 
paruošti j a u n i m ą st ipriai įsto
t i į t a rp t au t in io darbo areną. 

Žiemos sniego pūgom 
uždarant oro uostus Amerikos 

„Jūros™ ansamblio šokėjos šoka „Rezginėlę" San Diego LB apylinkės ruoštoje Vasario 16-osios šventėje. 
Ansambliui vadovauja Stasys Milašius, padedant Ritai Čeponienei. Iš kairės: Gailė Rasienė, Violeta Pivorunienė, 
Milda Landienė, Eglė Čeponytė, Rita Čeponienė, Aušra Vabalienė. 

San Diego LB apylinkės pirm. Saulius Lisauskas priima Oceanside, CA, 
mero Terry Johnson miesto proklamaciją Lietuvos Nepriklausomybės 
šventėj*1. Meras Johnson dalyvavo minėjime ir džiaugėsi programa, ku
riai vertėjavo Aldona Variakojienė. 

At lan to pakrantė je , j a u buvo 
abejojama, a r b e s u l a u k s i m e 
k i tos p a s k a i t i n i n k ė s . Sk ry 
džiui keliom va landom vėluo
j a n t , p a s k u t i n i u l ė k t u v u iš 
Washington , DC, a tvyko Asta 
Banionytė. J i ne tik daug metų 
dirbusi LB Wash ing ton , DC, 
Visuomeninių re ika lų raš t inė
je , bet ir tos r aš t inės įkūrėja. 
Dirbusi penker ius m e t u s kelių 
a t s t o v ų š t a b e , d a b a r d i r b a 
Radio Free Europe/Radio Li
berty, k u r y r a vyr i aus ia r e 
dak torė sava i t in iam Amerikos 
leidiniui „Pabaltijos vals tybių 
rapor tas" . A. Banionytė vaiz
džiai ir a tv i ra i dalinosi Wa-
shington perspektyvomis apie 
Lietuvą, nauja i i š r i n k t ą jos 
prezidentą, įvairių Amer ikos 
investici jų p a s i s e k i m u s ir 
nepas isekimus . J i r ag ino visus 
čia sus i r inkus ius tol iau remt i 
L ie tuvą ir jos s iekį b ū t i 
pa tv i r t in ta NATO bei Europos 
Sąjungos na r e . 

Programoje pas i rodė San 
Diego „Jūra" t a u t i n i ų šokių 
ansambl is , vadovaujamas Sta
sio Milaš iaus , su t r im t rum
pais šokiais: „Kepurine", „Ge
gužine polka" ir „Rezginėle". 
Šokius at l iko smagia i ir gyvai, 
p r i t a r i an t publikos plojimais. 
„Kepurinė", kur i pagal dabar 

t inę tradiciją, y r a šokama t ik 
merginų, b u v o a t l ik ta k a r t u 
merg inų ir vy rų . Šią naują 
choreografiją s u k ū r ė ir išmokė 
Rita Čepon ienė , v iena a n s a m 
blio šokėjų. J i e sus i l aukė ilgo 
ir entuziastiško žiūrovų pritarimo. 

Po t r u m p o s pe r t r aukos ir 
lengvų va i š ių paga l i au sulau
kėm dviejų m e n i n i n k ų iš Lie
tuvos p r o g r a m o s „Kara l i aus 
Mindaugo k a r ū n a " . Aktor ius 
Egidijus S t a n c i k a s ir muz ikas 
R a i g a r d a s T a u t k u s s u k ū r ė 
muz ik inę i s t o r i n ę prozą pa
žymėti M i n d a u g o kr ikš tą bei 
ka rūnav imą , i r Lietuvos vals
tybės 750-ųjų me tų sukakt į . 
Su š ia p r o g r a m a j ie lankosi 
įvairiose LB apyl inkių šven
tėse. Savo m a g i š k a i s žodžiais 
ir da ina j i e m u s visus žavėjo. 
J a u s m a i s p e r k ė l ė į Lietuvą. 
Aktor ius Eg id i jus S tanc ikas , 
pastebėjęs , k a d nemaža i pub
likoje va ikų , v i s u s juos pakvie
tė į bendrą r a t ą apl ink salę ir, 
sus ikab inę r a n k o m , užbaigėm 
programą, k a r t u da inuodami 
„Lietuva". U ž mie lus žodžius 
ir g r a ž i a s d a i n a s dėkojame 
ak tor iu i Egidi jui Stancikui ir 
m u z i k u i R a i g a r d u i T a u t k u i . 
P r i s i m i n s i m ilgai. 

P r i e š minė j imo programą 
įvyko L B S a n Diego apyl inkės 

me t in i s visuotinis susir inki
m a s . Sveikinimo žodį t a r ė 
pirm. Saul ius Lisauskas t r um
pai p ranešė apie jo sukur tą 
S.D. apylinkės tinklalapį 

(http-y/lithuaniansd. 
homestead.com/lacsd.html) 

ir nesenia i išleistą S.D. l ietu
vių a lmanachą bei ateinančių 
m e t ų numa ty tu s reng in ius . 
Sekre torė Regina Lisauskienė 
pe r ska i t ė praeitų metų visuo
tinio susirinkimo protokolą ir 
p r anešė apie buvusį „Sutaro" 
koncertą. Visi valdybos nar ia i 
p r i s t a t ė t rumpas san t raukas 
iš prae i tų metų renginių, ku
riems j ie vadovavo. Revizijos 
komisi ja pagyrė iždininką 
Gintą Kazlauską už ypatingai 
t iks l i a i vedamas išlaidų/pa
j a m ų knygas . San Diego apy
l inkės valdybos rinkimai bus 
pravedami kartu su LB tary
bos a t s tovų rinkimais š.m. 
gegužės mėn. San Diego r inki
mai bus pravedami paštu. ,, 

Nors pasigedom kai kur ių 
veidų, buvo malonu su t ik t i 
naujų ir senų draugų iš San 
Diego bei Los Angeles apylin
kių. J i e m s visiems e s a m e 
nuoširdžiai dėkingi už p a r a m ą 
ir atsi lankymą. Iki greito ir 
ma lonaus pasimatymo. 

Giedrė Milašienė 

Šiais meta is Vasar io 16 
šventes Connecticut valstijoje 
pradėjo New Br i ta in lietuvių 
apyl inkė . Į Šv. Andr ie jaus 
bažnyčią sus i r inko didžiulė 
minia žmonių. Mišios pra
sidėjo iškilmingu vėliavų įne
šimu ir pagerbimu. Bažnyčios 
choristai ir „Sodžiaus" ansam
blio d a i n i n i n k a i , pas ipuošę 
taut iškais drabužia is , gražiai 
palydėjo vėl iavas pr ie alto
riaus. Mišias aukojo kunigas 
Jonas Rikterai t is ir svečias iš 
P u t n a m , k u n i g a s V y t a u t a s 
Gedvainis. Po Mišių visi rin
kos į šventiškai išpuoštą salę. 
J au įprasta vis iems matyti , 
kaip Elzbieta ir Alfonsas Liu-
džiai moka nuotaikingai pra
vesti renginius. I r šį ka r tą bu-

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTES RENGINIAI 
vo įdomu i r vy resn iems , i r 
j a u n e s n i e m s . Ši šventė ypat in
ga l ie tuviams, t ad New Bri
t a in l ie tuvių apyl inkės pir
mininkas Juozas Liudžius pa
kvietė ir šio miesto merą Lu-
cian J . Pawlak , kur i s pasi
džiaugė l ietuvių susi telkimu, 
gražiu t a u t o s tradicijų puose
lėjimu. P a g r i n d i n i s šven tės 
kalbėtojas buvo kunigas Vy
t a u t a s Gedvainis . 

Susir inkusiej i pama tė tik
rą šventinį koncertą, kurį su
ruošė Šv. Andriejaus bažny
čios c h o r a s , vadovau jamas 
Geraldine Ganzer , ir dainų an
samblis „Sodžius", vadovauja
mas Raimondas Aleknavičiū-

t ė s - J a l i n s k a s . Buvo ma lon i 
s t a igmena š iame koncer te iš
g i r s t i ir bažnyčios va rgon i 
n inkės dvynukių, Emilijos ir 
Elizabetos, a t l i ekamų l iaudies 
dainų. Šventės metu buvo ren
kamos aukos Kraš to valdybai , 
bendruomenei . Šventės daly
viai skanavo šeimininkių pa
ruoš tus užkandž ius , vaišinosi . 

Nepr ik lausomybės šventę 
surengė ir New Haven Lietuvių 
Bendruomenė . Nors i r ne t ekę 
savo Šv. Kazimiero bažnyčios 
pa ta lpų , j ie p a s i p r a š ė ne to
liese Šv. Mykolo bažnyčios ku
nigo, kur is mielai už simbolinį 
mokestį p r ig l audė l i e tuv ius . 
Tose pačiose pata lpose j a u nuo 

r u d e n s r epe tuo ja ir šokių gru
pė „Vėtra". Minėjimą pradėjo 
J o n a s K a r o s a s — New Haven 
LB v a l d y b o s p i r m i n i n k a s , 
pa s idž i augęs , kad ugebėjome 
sus i r i nk t i , p a b ū t i k a r t u , pami
nėt i šią sva rb ią šventę . Džiau
g i a m ė s s u s i t i k ę su s e n a i s 
d r a u g a i s . Š i a i s me ta i s šį tel
kinį p a p i l d ė k e l e t a s j a u n ų 
energ ingų žmonių, j i e čia ir 
dirba, ir studijuoja. O kas svar
b iaus ia , t i k a tvykę į s i t rauk ia į 
l ie tuvišką veiklą. Ne t t rys j au
nos m e r g i n o s pap i ldė šokių 
a n s a m b l i o „Vėtra" g re tas . Šio
je mažoje apyl inkėje sus ikūrė 
t e a t r o mėgėjų grupė , kurios 
n a r i a i s k a i t ė poeziją, skir tą 

šiai da ta i . Kas gi nežino Vai
vos Vėbraitės-Gustys, ku r i 
d a u g dirba Lietuvos šviet imo 
labui . Į šią šventę ji atvyko su 
š e i m a ir visi džiaugėsi jų 
aprėdu — tautiniais rūbais . 
Minėjime dalyvavo dr. Elona 
Vaišnienė — JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos pir
min inkė su vyru, Sk i rmantas 
J a n u š o n i s — tinklalapio „Už
jūr io Lietuva" įkūrėjas. „Vėt
ros" grupės šokėjai, vadovau
j a m i Nancy Pavašauskas, pa
šoko smagius lietuvių l iaudies 
šokius , įtraukdami ir visus 
š v e n t ė s dalyvius. Minėj imo 
m e t u buvo renkamos aukos, 
r a šomi laiškai s ena to r i ams 
dėl Lietuvos įstojimo į NATO. 

Sigita Šimkuvienė 

Tradicinė Worcesterio skau-
tų/čių Kaziuko mugė įvyksta 
Verbų sekmadienį j au dau
gelį, daugelį metų, todėl ir 
šiemet bus balandžio 13 d., 
sekmadienį, Maironio Parke, 
52 South Quins igamond Ave-
nue, Shrevvsbury, MA 
f VVorcester priemiestis) . 

At idarymas ir mugės pra
džia 12 vai. Po a t idarymo vi
siems dalyviams skau tė s pa
tieks l ietuviškus, jų pačių pa-

SKAUTAI KVIEČIA I KAZIUKO MUGĘ 
g a m i n t u s p ie tus , po kur ių 
prasidės prekyba įvairių me
džio dirbinių, rankdarbių . At
vyks t a lk in inkų su įvairiais 
dirbiniais iš kaimyninių lietu
vių telkinių. Šiais metais bus 
ypa t inga Kaziuko mugė. Be 
visų m i n ė t ų ir n e p a m i n ė t ų 
gėrybių, ją p ra tu r t ins naujai 
sus ikūręs ansambl is „Dolija", 
o jo g imtadienis yra 2001 m. 

sausio 26 d. Shrewsbury , MA. 
Ansambl is dainuoja XLX a. 

a u t e n t i š k a s įvair ių Lie tuvos 
vietovių etnografines da inas , 
p r i t a r d a m a s kank lėmis , sku
dučiais ir lumzdeliais. Jau turėjo 
du pas i rodymus su savo įdo
mia programa. Ansamblio sudė
tis — 17 žmonių. Skirtingo am
žiaus, pažiūra, suvažiavę iš įvai
rių Lietuvos vietovių į JAV, j ie 

da inuoja , šoka ir groja k a r t u . 
Juos visus jungia, vienija meilė 
senosioms lietuvių liaudies dai
noms , š o k i a m s , muzikai , sena
j a m m ū s ų protėvių pal ikimui , 
kur io i š l a ikymas , perdav imas 
a t e i n a n č i o m s ka r toms yra vie
n a s d i d ž i a u s i ų mūsų „Dolijos" 
ansambl i eč ių uždavinys . 

T a d įve r t i nk ime jų pas tan
gas , a t s i l a n k y k i m e ir pasigė

r ė k i m e pirmą kartą m u m s 
pr i s ta toma jų programa, o tuo 
pačiu paremkime skau t i šką 
veiklą, jų visų darbus , nes 
skau t a i Kaziuko mugei ruo
šias išt isus metus. Kaip j ie at
vykę randa salėje tuščius sta
lus , parodykime j iems, kad 
įver t iname jų darbus, tegul, 
važiuodami namo, salėje vėl 
pa l i eka , kaip radę, t u šč ius 
s t a lus . Viską išpirkime... 

Janina Miliauskienė 

Naujosios Anglijos šauliai 
balandžio 27 d., sekmadienį . 3 
vai. p. p.. Maironio Parko di
džiojoje salėje ruošia j aunų 
muzikų brolių: Aido — pia
nisto ir Dainiaus — smuikininko 
Puodžiukų šaunų koncertą. 

Aidas pianino muziką pa
mėgo būdamas šešerių metų 
amžiaus. 1998 m baigė M K Čiur
lionio muzikos mokyklą. Ne
trukus pradėjo dalyvauti įvai
riuose p ianino konkursuose 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

PAVASARIO KONCERTAS 
1999 m. pianino muzikos 

konkur se , ,Yamaha Founda
tion Of Europe" laimėjo pirmą 
vietą ir buvo pakviestas į San
ta B a r b a r a — „Music Aca-
demy Of The West" muzikos 
festivalį. 

2001 m. Aidas baigė Lie
tuvos Muzikos akademiją ba
ka lauro laipsniu. Mokytojais 
buvo žymūs pasaulio pianistai 
ir pedagogai: L. Natocheny, L. 

Laszko bei kit i . Taip p a t t a i s 
meta is Aidas buvo pr i imtas į 
,,The Juilliard School", New Yor
ke. Čia jis studijavo pianino mu
ziką pas prof. J . Lovventhal. 
Pas taruoju laiku Aidas s tudi
juoja „Boston Universiry School 
Of Fine Arts", no rėdamas ga
lutinai pasiekt i savo karjerą. 

Dainius pradėjo a tkre ip t i 
dėmesį į smuiko muziką, bū
d a m a s penke r ių me tų a m 

ž iaus . 1995 m. baigė M. K. 
Čiur l ionio Muzikos mokyklą. 
Mokytojai : E . Digrys, J . Dva
rionas bei k i t i . 2000 m. baigė 
L ie tuvos Muzikos akademiją. 
L a n k ė į v a i r i u s s e m i n a r u s , 
t a r p t a u t i n i u s festivalius, ka ip 
l a i m ė t o j a s „Young Vir tuosi 
2 0 0 1 " N e w Yorke, Dainius tu
rėjo progą koncer tuot i p ian inu 
solo C a r n i e g i e Hal i . P a s t a 
ruo ju l a i k u D a i n i u s s tud i 

juoja Boston University. 
Jau dabar pasižymėkite ka

lendoriuje balandžio 27 datą. 
Šaul iai laukia visų kar tų , vi
sų bangų lietuvių ir ne lietu
vių atsilankant į šį šaunų kon
certą, nes tai reta proga iš
girst i mūsų jaunus vir tuozus, 
muzikus . 

Po koncerto visų šeimyniš
kas pabendravimas prie kavutės 
ir kitų, sesių šaulių paruoštų, 
skanumynų . 

Janina Miliauskienė 

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

kainos 
ŽILVINAS - # B 

VENCIUS Z I k 
contractor CONSTRUCTION 

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

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIU 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicago, IL 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PARDUODA 

AUTOVlOffl J a NAMU, SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Krank Zapolis ir Oft. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Automobiliai 30% pigiau nei pas 
„dileiį" 

01 Toyota Camry — $9.600. 
01 Jeep Grand Cherokee — $10,500. 
01 Audi A4 —$11.500. 
00 VW Passat — $9.50001 
Dodge Grand Caravan — $10,500 

Tel. 773-491-1452. 

IŠNUOMOJA 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

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

Žiemos kainos $581-$682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBA 

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

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

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Vaikui reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Privalo kalbėti rusiškai. 

Tel. 630-443-8764, Marina. 

Reikalingi dažytojai. 
Privalo turėti automobilį. 

Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 
Tel. 847-980-7887, 

nuo 12 v.p.p. — 6 v.v. 
Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Neringos stovykla ieško 
lietuviškai kalbančių vadovų, 

nusimanančių apie Lietuvos 
kultūrą, dirbti stovykloje Marlboro. 

Vermonte. nuo birželio 15 d. iki 
rugpjūčio 29 d. Vadovai praveda 
stovyklos programas, gyvena su 
stovyklautojais ir prižiūri jų kas

dienį gyvenimą. Vadovai turi turėti 
patirties darbe su vaikais (7-16 
metų) vasaros stovyklose. Alga 
Sl0.98/valandai. (40 val./sav.). 
Susidomėję turi siųsti reziume 

anglų kalba pagal valdžios 
nurodymus šiuo adresu: 

Job 'Order 614480 
Jobs & Training Division 
Vermont Department of 
Emplovment & Training 

P.O. Box 488 
Montpelier. VT 05601-0488 

Naujam m a s a ž o kabinetui , 
persikėlusiam iš Kalifornijos 

į Čikagą, reikalingos 
masažistės. 

Tel. 847-809-5440. 

Caregiver vvith Nursing Degree 
needed in Wisconsin. D.L., 

English. Sočiai Secunty. Nursing 
Diplomą. Call Home Care 

tel. 262-657-8467. 

m 
Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 

Lithuanian American TV, Inc. 

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

E-mail:altv @ attbi .com 

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

ALTV paslaugos: 

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

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

^ a ll> 

fa ^ 

C L E V E L A N D , O H 

IŠ RENGINIŲ KALENDORIAUS 

„Žaibo" diena — metinis 
LSK renginys — pokylis kovo 
22 d., šeštadienį. 

„Trys panteros" — koncer
tas balandžio 5 d., 6:30 v.v., 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. Operų solistės: No
meda V i l k a n a u s k a i t ė . Rasa 
Juzukonytė, Raimonda Tallat-
Kelpšaitė da inuos Alstone, 
Chiara, Kutavičius, St rauss , 
Kaiman. Lehar . Puccini, 
Olivieri, I randier , Verdi kū
rinius. Rengėjas — LB 
Cleveland apylinkės valdyba. 

Vyskupo vizitas — vysk. 
Roger Gries, OSB lankys Šv. 
Jurgio parapiją balandžio 13 
d., sekmadienį , 10:30 v. ryto. 

„Grandinėlė" — balandžio 
26 d. Dievo Motinos parapijos 
salėje — 50-to jubiliejaus kon-
ce r t a s -poky l i s „Šokio ir 
širdies auks inė kelionė". 

Atei t ininkų šeimos šventė 
gegužės 3-4 d. Šeštadienį kon
certas , sekmadienį akademija. 

V.R. 

http://homestead.com/lacsd.html


L i e t u v a h u m a n i t a r i n ė m i s p r i e m o n ė m i s p r i s i d ė s 
p r i e I r a k o k r i z ė s s u r e g u l i a v i m o 

kiši „mūsų susitikimo, kuriame 
detaliau aptartume dvišalius 
santykius ir aktualius įvykius 
pasaulyje". 

Antradienį R. Paksas gavo 
G. W. Bush laišką, kuriame 
pastarasis padėkojo Lietuvai už 
paramą kovoje su terorizmu ir 
tarptautinės koalicijos veiks
mams prieš Irako režimą. 

Atkelta iš 1 psl. 
„Kaip ir visa pasaulio vi

suomenė, įdėmiai išklausiau 
vakarykštį Jūsų pranešimą 
apie susiklosčiusią situaciją. 
Matau aiškų Jūsų apsispren
dimą nuginkluoti Iraką", JAV 
prezidentui rašo Lietuvos va
dovas. 

Kaip rašo R. Paksas, jis ti-

Lietuviai uždirbs ir griaunant, ir atstatant Iraką 
Atkelta iš 1 psl. 

Švirkštimus siurblius dau
giau kaip 50 pasaulio kariuo
menių tiekiančios „Viltechme-
dos" prezidentas Anatolijus 
Faktorovičius sakė nepajutęs su 
karu Irake susijusių užsakymų 
antplūdžio. Tačiau jis mato pro
gą uždirbti po karo. 

„Jei JAV norės pakelti Ira
ko mediciną į normalų lygį, jie 
skelbs stambius medicinos įren
ginių konkursus, nes Irako ligo
ninės dabar tuščios", teigė A. 
Faktorovičius. Su JAV kariuo
mene kol kas nedirbanti „Vil-
techmeda" dabar derasi dėl 
stambaus karinio JAV užsaky
mo, nesusijusio su Irako opera
cija. 

Asociacijos „Lietuvos ke
liai" prezidentas Rimvydas 

Gradauskas sakė, kad asociaci
ja buvo gavusi Turkijos keli
ninkų pasiūlymą kartu dirbti 
pokario Afganistane, tačiau jo 
atsisakė. „Analogiško pasiūly
mo galime sulaukti ir po šito 
karo. Sunku pasakyti, ar sutik
tume — baido atstumai ir mu
sulmoniškų kraštų specifika. Be 
to, svarbu ir iš kur ateitų pini
gai — musulmoniškų kraštų 
fondai nėra pakankamai patiki
mi", sako jis. 

Lietuvos statybininkų aso
ciacijos prezidentas Adakras 
Šeštakauskas spėja, kad dau
gumą užsakymų Irake gautų 
šalia esančios Turkijos statybi
ninkai, jie yra labai stiprūs. 
„Tačiau, neprasidėjus karui, 
anksti kalbėti apie galimybes", 
pabrėžė jis. 

VIZITINĖS KORTELĖS IR JŲ NAUDOJIMAS DRAUGAS, 2003 m. kovo 20 d., ketvirtadienis 

Didžioji Britanija mokys Lietuvos specialistus 
kovoti su terorizmu 

ir Nacionalinė nusikaltimų Atkelta iš 1 psl. 
Susitarimas „Dėl derybų 

teisingumo ir gebėjimų ugdymo 
vidaus reikalų srityje" numato 
kryptingą ir aktyvų Lietuvos 
valstybės tarnautojų mokymą, 
ypatingą dėmesį skiriant tero
rizmo, organizuoto nusikalsta
mumo, nelegalios migracijos, 
pasienio kontrolės, policijos ir 
teismų bendradarbiavimo bei 
duomenų apsaugos klausi
mams. 

Jungtinės Karalystės ir Lie
tuvos vidaus reikalų ministeri
jos bendradarbiavimo progra
moje dalyvaus Jungtinės Kara
lystės vidaus reikalų ministeri
ja, Valstybės tarnybos koledžas 

žvalgybos tarnyba. 
2003 metų balandžio 1-4 d. 

Vilniuje vyks britų specialistų 
mokymai Lietuvos tarnauto
jams, kurie ateityje bus dele
guojami dirbti į Briuselyje esan
čias Europos Sąjungos teisingu
mo ir vidaus reikalų instituci
jas. Taip pat ketinama surengti 
Lietuvos vidaus reikalų minis
terijos tarnautojų mokomąjį vi
zitą susipažinti su kolegų iš 
Jungtinės Karalystės vidaus 
reikalų ministerijos ir Valstybi
nės nusikaltimų žvalgybos tar
nybos padalinių, sprendžiančių 
Lietuvai būdingas problemas, 
patirtimi. 

K a r o I r a k e a tveju n a f t o s k a i n o s gal i 
n o r m a l i z u o t i s ar n e t s u m a ž ė t i 

Atkelta iš 1 psl. 
G. Karsokas minėjo, kad 

pastaruoju metu pasaulyje dėl 
karo Irake grėsmės ir didelių 
šalčių JAV buvo labai stipriai 
padidėjusios dyzelino didmeni
nės kainos, tačiau jos jau 4-5 
dienas krenta, taigi tikėtina, 
kad artimiausiu metu jas suma

žins ir „Mažeikių nafta". 
„Mažeikių naftai" priklauso 

apie 95 proc. Lietuvos benzinų 
rinkos ir apie 80-85 proc. dyzeli
no rinkos. 

Vienintelis Lietuvoje naftos 
perdirbimo susivienijimas nuo
lat turi apie 100,000 tonų naftos 
žaliavos. (Eita) 

Strasbūre iškelta pirmoji byla iš Lietuvos dėl 
žodžio laisvės 

Atkelta iš 1 psl. 
Prieš keletą metų Vilniaus 

miesto apylinkės teismas pri
pažino „2000 metų lietuvio ka
lendorių" tautinę nesantaiką 
kurstančia produkcija, jo leidė
jai D. Balsytei-Lideikienei buvo 
paskirta 1,000 litų bauda ir nu
tarta atimti visus spaustuvėje 
bei knygynuose esančius kalen
dorius. 

Teismas nustatė, kad ka
lendoriuje surašyti komentarai 
ir teiginiai atspindi kraštutinę 
nacionalizmo ideologiją, pasižy
mi antisemitine frazeologija. 
Jais vienapusiškai vertinami is
torijos faktai, kurstoma tautinė 
nesantaika, formuojama neigia
ma ir priešiška nuostata žydų ir 

lenkų atžvilgiu, įžeidžiant šias 
tautas. 

„2000 metų lietuvio kalen
doriaus" pasirodymu ypač buvo 
nepatenkinta Lenkija. Ją įžeidė 
kalendoriuje išspausdintas že
mėlapis, kuriame dalis Lenki
jos, Baltarusijos ir Rusijos pa
vadinta laikinai okupuotomis 
etninėmis lietuvių žemėmis. 

Nepasitenkinimą kalendo
riumi išreiškė ir Lietuvos lenkų 
veikėjai, Rusija bei Baltarusija. 

Atsakydama į protestus, 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija pareiškė, jog kalendo
rius nebuvo derintas su valsty
binėmis institucijomis, o jame 
pateikta medžiaga neatitinka 
oficialios Lietuvos politikos. 

E U R O P A P R I E Š I N A S I 
Atkelta iš 3 psl. 
Žmonių žudynės, sunaiki

nimas seniausios civilizacijos 
paminklų rusų nejaudina. Jie 
prie to pripratę. 

Kinija taip, kaip ir Rusija, 
nori stabdyti, kiek tik įma
noma Amerikos galutinį įsi
galėjimą pasaulyje. Jei kinai 
matytų naudos sau, jie net ne
mirktelėję pritartų Irako 
sunaikinimui. 

Visi karai planuojami ge
riausių generolų, prasideda 
pagal pačius geriausius pla
nus ir suplanuota ateitimi, bet 
karai niekad nesibaigia pagal 
agresoriaus planus. Net ir 

naivuoliai žino, kad išėję į ka
rą ne visi grįžta. Kas gali pa
aukoti savo artimo ar kad ir 
nepažįstamo žmogaus gyvybę? 
Kas drįsta vaidinti Dievą? 

Taikos ne tik Viduriniuose 
Rytuose, bet ir visame pasau
lyje nebus, partizanai, teroris
tais vadinami, siautės, kol 
nesibaigs Izraelio grobuoniški 
veiksmai prieš palestiniečius, 
kol izraelitai nepaliks okupuo
tų žemių, neatšauks kolonis
tų, kol 1948 m. ištremti pales
tiniečiai negalės grįžti savon 
tėvynėn, gyventi normalų gy
venimą, tol ramybės ant že
mės nebus. Algis Virvytis 

Sovietų okupacijos matais 
vizitinę kortelę buvo sunku 
įsigyti. Reikėjo praeiti „Kry
žiaus kelius" — gauti leidimą 
iš „Glavlito". Toji organizacija 
turėjo ištyrinėti žmogų nuo 
„Adomo ir Ievos" laikų, t.y. 
viską apie jį žinoti. O jeigu 
žmogus nesijautė tikru an
geliuku tarybinėje padangėje, 
tai jis negalėjo galvoti ir apie 
savo vizitinę kortelę. Kas 
savanoriškai lįs į „Glavlito" 
nasrus? 

Laikai pasikeitė. Dabar, 
neturint savo vizitinės korte
lės, galima pasijusti nepato
giai. 

Kartą, grįžtant iš Var
šuvos į Vilnių, sutvarkius 
„Žalios kortelės" reikalus 
skubėjau į traukinį. Perone 
prie vagonų apsidairiau ar 
nesutiksiu kokių pažįstamų, 
ar bent lietuviškai kalbančių 
bendrakeleivių. Kaip t ik ir 
pavyko. Vienas lietuvis moks
lininkas grįžo iš Prahos kon
ferencijos per Varšuvą namo. 
Dar į tą patį vagoną įlipo ir 
kaimynystėje įsikūrė du labai 
paprastai apsirengę vyrai su 

didžiulėmis kuprinėmis, pa
našūs į turistus. Visi buvome 
pavargę ir alkani. Pastebėjau, 
kad kaimynai nori susipažinti. 
Jie kalbėjo angliškai ir žadėjo 
per Rygą keliauti į Taliną. Aš 
pasiūliau nepraleisti progos 
susipažinti ir su Vilniumi. 
Atsisveikinant vienas iš jų 
man padavė savo vizitinę kor
telę. Pasirodo, tai buvo labai 
žymus asmuo ir vyko svar
biais reikalais kartu su savo 
vertėju. 

Aš etiketo, kaip reikia 
elgtis su vizitinėmis korte
lėmis, gerai nežinojau. Iš nuo
jautos, pagarbiai ją paėmus ir 
padėkojus, garsiai-perskaičiau 
ir pasiteiravau, ar teisingai 
tariu jo pavardę. Tik po to ją 
įsidėjau į rankinuką. Pasiro
do, tai būtinai reikėjo padaryti 
pagal etiketą. 

Prancūzų kilmės žodis 
„vizitas" reiškia oficialų apsi
lankymą pas ką nors arba ap
lankymą. Vizitinės kortelės 
atsirado 19 amžiuje. Tuomet į 
apsi lankymus buvo žiūrėta 
labai rimtai. Vizitinės kortelės 
tapo kilmingųjų luomo atsto

vų atributo dalimi. Jas taip 
pat pradėjo naudoti poetai, 
rašytojai, gydytojai, moks
lininkai, teisininkai, vers
lininkai ir kiti, kurie norėjo, 
kad apie juos žinotų, kad 
didėtų jų pažįstamų ratas. 
Vizitinė kortelė padeda prisi
statyti , pasveikinti kitus 
įvairiomis progomis, padė
koti, pareikšti užuojautą, 
įteikti gėles, knygą ir pan. 

Pagrindinė vizitinės korte
lės paskirtis — prisistatyti. 
Kortelė — tai strateginis gin
klas ilgai dar po to, kai ją 
įteikėte. Vizitinė kortelė — tai 
sudedamoji jūsų skonio dalis. 
Prieš ją gaminant reikia pa
galvoti apie popieriaus rūšį, 
spalvą, šriftą, dydį, ženklus 
(jei kas juos turi). 

Iš tikrųjų, etiketas — 
sudėtingas dalykas. Čia tik 
nuotrupos apie vizitinių korte
lių etiketą. 

Naudotasi žurnalu 
„Lietuvos bajoras", 2002 m. Nr. 6 

Irena Antanina 
Suveizdienė 

TAI ĮDOMU 

UŽDRAUDĖ TELEFONŲ 
KORTELES 

Šveicarijos par lamentas 
valstybėje uždraudė vartoti 
nevardines, iš anksto apmo
kėtas telefonų korteles, nes 
saugumas įtaria, kad jas tar
pusavio susižinojimui plačiai 
vartoja teroristų „ai Qaeda" 
nariai. Kalbant bevieliais te
lefonais, neįmanoma nus
tatyti, iš kur ir į kur atliekami 
pokalbiai, naudojantis tokio
mis kortelėmis. Vokietijoje, 
Italijoje ir Vengrijoje taip pat 
draudžiamos neregistruotos 
telefono kortelės. NTY 

BADAUJA KIŠKIAI 

Portugalijoje, Alentejo sri
tyje pastačius užtvanką, ky
lantis vanduo užliejo didelius 
plotus, palikdamas susidariu
sio ežero viduryje kelias sale
les, kuriose susitelkė tūks
tančiai kiškių. Jie negali 
pasiekti sausumos ir dabar 
dvesia badu, nes salelėse jau 
nebeliko jokio augalėlio. 
Vietinis dienraštis ragina 
aplinkinius gyventojus gelbėti 
badaujančius kiškius. NYT 

A. t A. 
architektas 

EDUARDAS VITKUS 
Mirė 2003 m. kovo 14 d., sulaukęs 75 metų. 
Gimė UTonergės apskrityje, Lietuvoje. 
Gyveno 100 E. Walton St„ 42A Chicago, IL 60611. 
Nuliūdę liko: Lietuvoje — Raminta Dailydienė, Do

vilė Ignatonienė, Nijolė Grinevičienė ir jų šeimos; Kana
doje — Birutė Lukošienė, Erikas Petruševičius ir jų 
šeimos; Čikagoje — Elena Barienė, Daina Aukštuo-
lienė, Rita Kisielienė ir jų šeimos. 

Priklausė Ateitininkų federacijai, Lietuvos Krikš
čionių demokratų sąjungai, Lietuvių ir Tautos fondams 
ir eilei profesinių organizacijų. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 21 d. 10 v .r. Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kur bus aukoja
mos atsisveikinimo šv. Mišios. Po Mišių velionis Eduar
das bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukas siųsti: Lithuanian 
Foundation for E. Vitkus architektų stipendijoms Lietu
voje. 

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

Nuliūdę giminės ir artimieji 

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

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate iri comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service. offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. While every seat in all three classes has been nevvly 
designed and features an individual video screen. Of course. the sense of well being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian SIS 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad po trumpos, bet 
sunkios ligos, 2003 m. kovo 14 d., sulaukęs 83 metų, 
mirė mūsų Vyras, Tėvelis ir Senelis 

A. t A. 
EDVARDAS ERINGIS 

Gimė Čikagoje. Gyveno Port Saint Lucie, Floridoje, 
anksčiau Čikagoje ir Lietuvoje. 

Nuliūdę liko: žmona Danutė; sūnus Jonas su žmona 
Dawn, anūkai Anna ir Alex; sūnus Andrius su žmona 
Nicole; brolio žmona Mielutė, jos sūnus Antanas, sūnus 
Algis su žmona Egle, jų vaikai Erika ir Laura; pussese
rės duktė Alė Kėželienė su vyru Algimantu ir jų šeima; 
svainis Kęstas su žmona Marianne ir jų šeima;svainis 
Vytautas su žmona Jeannine ir jų šeima; svainė Ilona 
su vyru Edward ir jų šeima; Bronė Eringienė bei daug 
giminių, draugų, pažįstamų Amerikoje ir Lietuvoje. Ve
lionis Edvardas buvo brolis a.a. Kazio ir Leonardo. 

A.a. Edvardas bus pašarvotas penktadienį, kovo 21 
d., nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, 
IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 22 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 v. ryto velionis bus atlydėtas į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių ve
lionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę žmona ir sūnūs 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

Šioj žemelėj prasmingo gyvenimo ir ilgos ligos 
kentėjimus baigus, mylėjai Dievą, Tėvynę ir Ar
timą, tebūna tau Amžinybės sapnas gražus. 

A. t A. 
dantų gydytojai 

TEOFILEI JURKŪNAITEI 
RYMANTIENEI 

mirus, vyrą Boleslovą, augin t inę AIDĄ, brolį 
JONĄ JURKŪNĄ, jo dukrą RAMUNĘ su šeima, 
jo sūnų ALGĮ su žmona LAIMA, mirusio brolio 
STASIO žmoną SOFIJĄ ir jos dukrą MILDĄ su 
šeima, mirusių brolių ir seserų sūnus ir dukter is 
su šeimomis, ki tus gimines ir ar t imuosius , nuo
širdžiausiai užjaučiame. 

Lietuvių dantų gydytojų 
sąjunga Čikagoje 

A. t A. 
KAZYS GRIAUZDĖ 

Mirė 2003 m. kovo 17 d., 6:20 vai. r., sulaukęs 93 
metų. 

Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Saločiuose, Na-
mišių ūkyje. 1949 m. imigravo į Kanadą , o 1962 m. į 
Ameriką. Gyveno North Riverside, IL, anksčiau Cicero, 
IL. 

Nuliūdę liko: žmona Liuda Gačionytė, sūnus dr. 
Mindaugas, marti Lydia, anūkai Julius ir Rima, žentas 
Vytautas Aukštinaitis, mirusio svainio Albino Gačionio 
žmona Janina ir jų dvi dukterys; dukterėčios Eglė ir Vi
lija Gačionis, Živilė Rukšaitė-Bradley ir Valdereza 
Lenktaitis bei daug giminių Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Amerikoje. 

Velionis buvo tėvas a.a. Dalios Aukštinaitis. 
A.a. Kazys lankė Vilniaus universitetą — Ekonomi

kos fakultetą. Baigė Karo mokyklą ir pasiekė vyresnio 
leitenanto laipsnį, bet ėjo kapitono pareigas. 

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, kovo 22 d. nuo 9 
v.r. iki 10:30 vai. r. Petkus Lemont laidojimo namų ko
plyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 (arti 
Derby Rd.). Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 22 d. 
10:30 vai. r. Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, 
iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 11 vai. r. bus aukojamos gedu
lingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę žmona ir sūnus su šeima. 

tel. 
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 

1-800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

Prenumeruokime ir skaitykime ..DRAUGĄ' 

http://petkusfuneralhomes.com
http://www.scandinavian.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
POSĖDŽIAVO JAV LB TARYBOS 

PREZIDIUMAS 

KAIP DAINA BE GALO... 
Daug kartų priminėme savo 

skaitytojams, kad, kreipda
miesi į „Draugą", ypač 
elaiškais panaudotų atitinka
mus adresus. Kasdien redak
cija gauna pranešimus, kurie 
iš tikrųjų priklauso adminis
tracijai arba skelbimų skyriui; 
o administracija gauna skubių 
žinučių, kurios yra skirtos re
dakcijai. Pasitaiko, kad infor
macija uždelsiamą, nes juk 
mes visą dieną nesėdime ir 
nelaukiame, kad galėtume ką 
perduoti kitam skyriui. 

Taigi, dar kartą... Antrame 
„Draugo" puslapyje (metri
koje; yra 4 e-pašto adresai: 
administracija@draugas.org 
redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

Redakcijos e-adresas pri
klauso vyr. redaktorei D. Bin-
dokienei, tad prašome juo 
kreiptis visais redakcijos rei
kalais. Jeigu kas turi kom
piuterį ir moka juo siųsti 
elaiškius, turėtų, rodos, suge
bėti ir tuos elaiškius nu
kreipti reikiamu adresu. Bū

sime ir mes dėkingi, ir sutau
pysite laiko, kai informacija 
pateks ten, kur ji skirta. 

DĖMESIO! 
Buvusi ilgametė „Draugo" 

redaktorė Irena Regienė nuo 
praėjusių metų pabaigos re
dakcijoje jau nebedirba, ta
čiau ji ir toliau maloniai suti
ko redaguoti „Skautybės ke
lią" (kiekvieną trečiadienį, 2 
psl.). Visa, šiam puslapiui 
skirtą, medžiagą prašome ne
siųsti į „Draugą", o į sesės 
Irenos Regienės namus: 2652 
W. 65 Street, Chicago, IL 
60629; tel. 773-476-7089. Ka
dangi „Skautybės kelio" re
daktorės sveikata nėra per 
geriausia, redagavimo darbas 
jai gerokai palengvėtų, jeigu 
sesės ir broliai skautai jaustų 
pareigą šiame skyriuje akty
viau bendradarbiauti ir suras
ti iš savo veiklos nuotraukų, 
aprašymų bei kitos informaci
jos. Mes žinome, kad skautija 
yra dar labai veikli, gyvastin
ga, jaunatviška, tad pasisten
kime, kad toji veikla atsis
pindėtų spaudoje. Budėkime! 
D. Bindokienė, vyr. redaktorė 

,LITUANICA"—„SCHWABEN" 4-4 
Paskutinį „Metropolitan" ly

gos salės futbolo pirmenybių 
sekmadienį (kovo 9 d.), nors 
„Lituanicos" futbolininkai su-
kovojo lygiomis su galinga 
„Schwaben" komanda tas lie
tuvių nepradžiugino. Kadangi 
jų artimiausieji „draugai" — 
kandidatai iškritimui — 
„Lightning" irgi pelnė tašką, 
tai „Lituanica", 11 metų žai
dusi geriausiųjų Čikagos ir 
apylinkių komandų grupėje, 
kitą žiemos sezoną rungty
niaus žemesnėje divizijoje. 

Nors lietuviai ir lenkai su
rinko vienodą taškų skaičių — 
po 8, tačiau šiek tiek blogesnis 
įvarčių santykis išstūmė mū
siškius iš „major" divizijos. 

Susitikimo antroje minutėje, 
kuomet Nidijaus Puškoriaus 
gražiu šūviu lietuviai vedė 1-
0, gana didelis lietuvių žiūro
vų būrys (apie 80 žmonių) 
išliejo save pasitenkinimą gar
siais šauksmais ir plojimais. 
Tačiau iki kėlinio galo savi
žudis mūsiškių įvartis įgalino 
varžovus išlyginti. 

Antrojo kėlinio 8-je minu
tėje lenkams pavyko pasekmę 
padidinti, tačiau netrukus Ed
vinas Trinkūnas išlygino, o 
Žilvinas Čenys persvėrė 3-2 
lietuvių naudai. Bet, deja, to
liau buvo vėl kelios mūsiškių 
gynėjų klaidos, ir lenkai pir
mavo 4—3. Tada „Lituanicos" 
vyrai nejuokais susiėmė ir 
Mindaugas Palaima pasekmę 
išlygino. Tačiau iki rungtynių 
pabaigos jau buvo likę per 
mažai laiko pergalingam įvar
čiui pasiekti. 

Beje, čia įtakos turėjo ir Li
nui Jakovlevui teisėjų skirta 
dviejų minučių labai abejoti
nos vertės pražanga. Jos 
metu, turėdami vieną žaidėją 
daugiau, varžovai pelnė įvartį. 
O pergalei pasiekti mūsiškiai 
turėjo nemažai galimybių bei 
progų. 

Reikia pasakyti, jog vėl gana 

gerai sukovojo mūsiškių varti
ninkas Jonas Putna. Tačiau 
bet kokį vartininką prasta 
mūsiškių gynyba ir du savi
žudžiai įvarčiai išmuštų iš 
vėžių. 

Žinoma, kalčiausi yra žai
dėjai, kurie per pirmąsias 6 
rungtynes sugebėjo pelnyti tik 
vieną tašką, ir gynyba, kuri 
per tą laiką leido įmušti dau
giau įvarčių, negu bet kuri 
kita komanda. Jeigu ne vieną 
kartą yra pasirodę tik 9 fut
bolininkai, tuo tarpu kitose 
komandose matydavome po 15 
ar daugiau, tai galima įsivaiz
duoti, jog daugelis mūsiškių 
neturėjo atsakomybės jausmo. 
Ir į paskutines rungtynes, ku
riose sprendėsi mūsiškių išli
kimo „major" divizijoje klausi
mas nepajėgė į salę atva
žiuoti vienas geresniųjų žaidė
jų — Rimas Jakubauskas, ku
ris aštuntose rungtynėse pel
nė 2 įvarčius. 

Tačiau dabar šaukštai jau 
po pietų. Ir ateinančią žiemą 
lietuvių komanda rungtyniaus 
jau „Odeum" pastato šiauri
nėje salėje, kur varžosi žemes
nės divizijos komandos. Pas
kutinėje vietoje tik su trimis 
taikais likusios „Green-
White" ir lietuvių vietas užims 
pirmos divizijos dvi pirmosios 
komandos: „Polonia" ir „Lego-
via" (beje, ši užpernai buvo 
iškritusi iš „major"). Reikia 
pažymėti, jog tada kartu su 
„Legovia" iškritusi „Zrinski" 
komanda, šiemet žemesnėje 
grupėje liko tik 8—je vietoje. 
Taigi tie, kurie galvoja, kad 
pirmojoje divizijoje yra labai 
lengva žaisti, gerokai klysta. 
Ir ten reikia stengtis bei kovo
ti iš paskutinių. O jeigu toje 
žemesnėje grupėje bus rodoma 
tik tiek dėmesio, kaip šiemet 
mūsiškiai jo rodė per pirmą
sias 6 rungtynes, tai irgi bus 
ne tiek jau daug pergalių. 

E .Š . 

Šiuo metu, iki kovo 31 d., 
vyksta kandidatų registracija 
į JAV LB XVII tarybą, būsimų 
3 metų kadencijai. Tarybos 
narių rinkimai įvyks š.m. ge
gužės 3-4 ir 10-11 d. 

Taryba yra aukščiausia JAV 
LB vadovybės institucija. La
bai svarbu, kad jos rinki
muose kandidatais ir rinkėjais 
dalyvautų visų „bangų" lietu
viai Amerikoje. 

Tarybos nario pareigos nėra 
sunkios, tačiau jos labai atsa
kingos, sprendžiant pagrindi
nius JAV LB reikalus. Spren
dimai būna metiniuose Tary
bos suvažiavimuose-sesijose 
ir korespondenciniuose posė
džiuose, juos pravedant tary
bos prezidiumo pirmininkui-
kei, posėdžiaujant su tarybos 
narių išrinktu prezidiumu. 

Prezidiumo posėdis 
Jau nuo paskutinės tarybos 

sesijos 2002.09.21-22 yra 
svarstomi Lietuvos Respubli
kos Seimo ir JAV LB komisi
jos nuostatai, su jų papildy
mais ir pakeitimais. Šiuo rei
kalu buvo komisijos narių ii 
prezidiumo „maratoniški" po
sėdžiai ir galutinė komisijos 
nuostatų redakcija buvo pa
siųsta visų tarybos narių bal
savimui, priėmimui arba ne
priėmimui. 

Prezidiumas gavo 49 balsa
vimo vokus iš 65 tarybos na

rių. Balsų skaičiavimui ir ko-
respondencinio posėdžio rezul
tatų surašymui 2003.02.28 bu
vo sušauktas tarybos prezidiu
mo posėdis, dalyvaujant vi
siems šešiems prezidiumo na
riams. Posėdis suskaičiavo ir 
užprotokolavo tarybos narių 
balsavimo rezultatus. 

Dr. Elona Vaišnienė buvo 
patvirtinta (45 balsais) JAV 
LB Visuomeninių reikalų ta
rybos pirmininke. 

LR Seimo ir JAV LB komisi
jos nuostatų pakeitime balsa
vo 47 tarybos nariai. 37 balsai 
pritarė visiems nuostatų pa
keitimams, dėl kurių prezidiu
mas ir komisijos nariai susi
tarė. Už pakeitimus A ir B 
grupėje balsavo nepakanka
mai narių (reikia daugumos 
— 33 narių) ir todėl tie papil
dymai bei pakeitimai nebuvo 
patvirtinti, paliekant seną re
dakciją. 

Prezidiumas apsvarstė ir 
naujos tarybos — XVII pirmos 
sesijos programą bei ruošą, 
kuri dar priklauso senajai ta
rybai, vadovaujant prezidiu
mui. Pirmoji naujos tarybos 
narių sesija bus 2003 m. rug
sėjo 12-13-14 d. Omaha, NE, 
Double Tree Hotel, 16th ir 
Dodge St. Suvažiavimo-sesi-
jos rengėjai yra JAV LB Oma
ha apylinkė. 

Br. Juodelis 
Prezidiumo vicepirmininkas 

Šį sekmadienį , kovo 23 d., 
Brighton Park Lietuvos Vy
čiai ruošia kavutę ir skanų 
kugelį nuo 8:30 v. r. iki 12 
vai., Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje, 4420 S. Fairfield, 
įėjimas iš kiemo. Po 10:30 vai. 
r. Mišių šioje salėje vyks kon
certas, kurį atliks liaudies 
muzikos ansamblis iš Šiaulių 
„Saulė". Po koncerto — pie
tūs. 

Nežinojote? Negali būti! O 
jeigu dėl kokios priežasties 
buvote išvykę į kitą planetą, 
tai nedelsiant paskaitykite šią 
gerą naujieną: sekmadienį, 
kovo 30 d., 3 vai. p.p., Jauni
mo centro didžiosios salės sce
noje Los Angeles Dramos 
sambūris (taip, tai tas pats, 
kuris Teatro festivaliuose vi
suomet pirmąsias vietas už 
savo statomus veikalus laimi!) 
mums parodys smagią kome
diją — „Ledi Makbet iš Ak
menės". Nedaug progų mums 
šiais neramiais laikais nusi
šypsoti, o juo labiau pasijuok
ti. Tad ateikite į salę, at
sineškite visą krepšelį juoko 
ir palydėkite tą „ledi" gera 
nuotaika. Renginio šeiminin
kas — „Draugas". 

PRATĘSIAMAS 
KANDIDATŲ SIŪLYMAS 
JAV LB Vyriausia rinkimų 

komisija praneša, jog kandi
datų siūlymas į LB XVII Ta
rybą pratęsiamas iki 31 d. dėl 
buvusio blogo oro rytiniame 
Amerikos pakraštyje. Apy
gardų rinkimų komisijų pir
mininkus prašoma kandidatų 
sąrašus siųsti vyr. rinkimų 
komisijai šiuo adresu: LAC 
National Election Committee, 
528 Lexington, Lane, Norris-
town. PA 19403. 

„Metropolitan" lygos 2003 m. salės 
„major" divizijos pirmenybių baigminė lentelė 

1 „Eagles" 
2 „United Serbs" 
3 „Vikings" 
4 „Schwaben" 
5 „Kickers" 
6 „Maroons" 
7 „Sockers" 
8 „Lightning" 
9 „Lituanica-Lights" 
10 „Green-White" 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

7 
7 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
n 

1 
1 
2 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
6 

1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
3 

39-18 
39-21 
26-24 
23-21 
24-30 
32-26 
21-24 
18-24 
22-31 
11-26 

22 
22 
17 
14 
12 
10 
10 
8 
8 
3 

(Pirmoje eilėje: vieta; toliau — vardas, rungt. skaičius, pergalės, pralaim., lygiosios, įvarčių 
sant.. taškai). 

M a r ą u e t t e Pa rko Lietu
vių namų savininkų susirin
kimas šaukiamas penktadie
nį, kovo 21 d., 6:30 vai. vak„ 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6820 S. Washte-
naw. Bus svarstomi apylinkės 
reikalai ir rūpesčiai. Po susi
rinkimo bus vaišės. Kviečiami 
ne tik visi nariai, bet ir besi
domintys šios apylinkės ateiti
mi. 

BALFo Cicero skyr iaus 
metinis susirinkimas ir šven
tė, turėjusi įvykti š.m. sausio 
26 d., yra nukelta į kovo 30 d., 
sekmadienį. 9 vai. r. Šv. Anta
no bažnyčioje bus aukojamos 
šv. Mišios už gyvus ir miru
sius skyriaus aukotojus. Po 
pamaldų parapijos salėje 
įvyks trumpa susirinkimo pro
grama ir draugiškas paben
dravimas prie užkandžių. Visi 
yra kviečiami gausiai dalyvau
ti pamaldose ir salėje. 

Lie tuvos Vyčių 82 kuopos 
jaunių vadovė Loreta Raudo-
nytė Vician rengia margučių 
dažymo kursus kovo 22 d., 
nuo 2 vai. p.p. iki 7 vai. vak„ 
American Legion Post 367 pa
talpose, 3926 Wright Str„ 
Gary, IN. Prašoma registruo
tis tel. 219-980-5027 arba 
elektroniniu paštu: 
Iru t a v 1218@aol.com 

Kovo 23 d., 12 vai., PLC 
didžiojoje salėje šaukiamas 
Lemonto LB apylinkės narių 
metinis susirinkimas. Daly
vaujantys bus vaišinami 
„Bravo" cepelinais, bus ka
vutė, pyragai. Po Mišių Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje apylinkės valdyba pra
šo neišsiskirstyti, bet išklau
syti valdybos metinę darbų ap
žvalgą, įvertinti jos dvejų me
tų kadencijos veiklą ir visiems 
kartu rinkti naują valdybą. 

Panevėžiečių klubas 
kviečia visus — penevėžiečius 
ir nepanevėžiečius — į visuo
tinį narių susirinkimą kovo 
23 d., sekmadienį, 12 vai., 
Jaunimo centre. Laukiami 
visi su naujomis idėjomis ir 
pasiūlymais. Beje, šiemet Pa
nevėžys švenčia 500 metų su
kaktį. Jeigu reikia daugiau 
informacijų apie Panevėžiečių 
klubą, skambinkite pirm. Ire
nai Preidienei tel. 708-296-
1577. 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
mailto:1218@aol.com


Dalis Čikagos !it. mokyklos vyresniųjų klasių moksleivių su mokyklos direktore Jūrate Doviliene. 

UŽGAVĖNĖS ČIKAGOS LIT. 
MOKYKLOJE 

Užgavėnės — pirmasis pa
vasario pranašas, žiemos pa
lydėjimo šventė. Pagal lietu
vių papročius jos reiškia, kad 
baigsis pokalėdinis linksmy
bių laikotarpis ir prasidės 
priešvelykinis susitelkimo me
tas — Gavėnia. Liaudyje Už
gavėnės buvo vadinamos 
„slenksčiu tarp nueinančios 
žiemos ir ateinančio pavasa
rio". Žmonės žiemą įsivaizda
vo kaip demoną, kurį reikia 
nubaidyti, išvyti, nugalėti ir 
sunaikinti. Užgavėnių dieną 
įvairiais veiksmais buvo steng
tasi paspartinti pavasario 
pradžią. Todėl Užgavėnių 
reikšmingiausiu veiksmu tap
davo persirengėlių vaikštynės 
su kaukėmis po kaimo sody
bas — didžiulis triukšmas, 
dainos, muzika, šokiai, juokai 
ir vaišinimasis blynais. 

Darželinuke Rasa Kerelytė iš 
Kiškių ratelio su užgaveniška 
kauke. 

Kovo 1 dieną, 10 vai., Jau
nimo centro kavinėje buvo 
švenčiamos Užgavėnės. Žie
mos varyti sugužėjo, subėgo 
mokyklos mažiausieji — kiš
kių ratelio, vaikų ratelio, dar
želio A ir B, pirmo, antro, tre
čio skyrių vaikai. Prailgo žie
ma ne tik mokiniams, bet ir 
mokytojoms, mokyklos vado
vybei, tėveliams, kurie susi
rinko kartu pašokti, padai
nuoti, pasilinksminti ir padėti 
išvaryti šaltą žiemą. 

Tradiciškai į renginį vai
kai atėjo su kaukėmis: avinė
lių, ožiukų, velniukų, čigonų 
ir raganų. Įdomios ir išmonin
gos buvo padarytos velniukų 
kaukės, su kumpotomis nosi
mis, aštriais rageliais, retais 
dantimis, vešliomis barzdomis 
ir ūsais. Mokytojas taip pat 
buvo sunku pažinti, persiren
gusias piemenėlių, velnių, či
gonių kaukėmis. 

Renginys prasidėjo links
mai ir triukšmingai, nes be 
tokios pradžios, vargu ar 
žiema pasitrauks. Mokytojos 
išdalino visiems jų pačių pa
darytas geltonas „saulytes — 
barškučius", kurių pagalba 
buvo varoma žiema. Saulė vi
sada buvo siejama su Užgavė

nių apeigomis, turinti simbo
linę prasmę — žiemos pabaigą 
ir pavasario pradžią. Paskui 
vaikai prašė blynų, sakydami: 
„Mes, čigonai Lietuvos, norim 
blynų ir kavos. Jeigu blynai 
nemaišyti, prašom pinigus 
krapštyti". Pagal lietuvių tau- j 
tos papročius visi keliaudavo 
po namus, prašydami blynų. 
Kadangi blynų nebuvo, kad 
Užgavėnės būtų sočios ir sal
džios, mokytojos dalino vai
kams saldainius, kurie sutei
kė daug džiaugsmo ir taip rei
kalingo šiai šventei garsaus 
šurmulio. 

Užgavėnių ritualinės link
smybės tęsėsi pasirodžius La
šininiui ir Kanapiniui. Lašini
nis, apsitaisęs storomis pagal
vėmis, buvo pasiruošęs mūšiui 
su plonai apsirėdžiusiu liesu 
ir aukštu Kanapiniu. Kanapi
nis simbolizuoja ateinantį pa
vasarį- Na, o Lašininis simbo
lizuoja tingią, pabodusią žie
mą, bei sotumą ir prisivalgy-
rną per Užgavėnių dieną. Vai
kai stengėsi padėti Kanapi
niui, sakydami: „Žiema, žie
ma, bėk iš kiemo". Laimėjo 
Kanapinis, vadinasi, pasibaigė 
žiemos periodas ir ateina pa
vasario metų laikas. 

Šios šventės pabaigoje kiš
kių darželio mokytoja Silvija 
Eglynaitė, pagrindinė renginio 
vedėja, pasidalino mintimis 
apie Užgavėnių papročius, 
reikšmę. Įspūdinga čigonės 
kauke persirengusi Silvija pa
pasakojo: „Užgavėnės — atsi
sveikinimas su žiema, pava
sario laukimas, saulės šviesos 
laukimas. Mažiesiems ši šven
tė yra susijusi daugiau su 
linksmybėmis, šokiais, daino
mis ir muzika". O ką gi reiš
kia batų išmėtymas? Batai 
yra judėjimas, ėjimas, vyk
smas, nes žiema yra tingi, o 
pavasaris — gyvybingas. Ypač 
įdomu buvo sužinoti, kokios 
kaukės svarbiausios, ką jos 
simbolizuoja. „Kaukės reika
lingos, kad išgąsdintų žiemą. 
Arklys, ožys, gaidys — perso
nažai likę iš senovės dainų, 
gaidys savo giedojimu, ožys 
savo bliovimu išgąsdindavo 
žiemą. Čigonės, žydai — intry-
gų, burtų, žaidimų ir linksmy
bių personažai. Čigonės kau
kė išsiskiria iš kitų savo gud
rumu ir apsukrumu, įdomiais 
žaidimais, kuriuose spėlioja
ma, prašoma išpirkos", — kai 
bėjo mokytoja. 

Vaikams patiko šventė, 
patys darėsi kaukes. Kiškių 
ratelio darželinukė Rasa Ke
relytė atskleidė savo velniuko 
kaukės istoriją: „Aš ir teta 
darėme kaukę iš laikraščio. 
Kai išdžiūvo, nuspalvinome 
kartu su tėčiu". Užgavėnių 
kaukės buvo padarytos su 
meile, rūpestingumu, visos tu
rėjo simbolinę prasmę — žie
mos ir pavasario sąsają. 

Kiškio darželio mokyt. Silvija Egly
naitė — Užgavėnių proga tapo 
..čigonėle". R. Bartašiuno nuotr. 

Vaikai žiemą išvarė, atėjo 
pavasaris kupinas gyvybės, 
šviesos, linksmybių, naujų 
svajonių. 

Indrė Bartašiūnienė 
ČLM atstovė spaudai 

Rašy to jo publicisto Vy
tauto Alanto paminėjimą 
ruošia Amerikos Lietuvių 
tautinė sąjunga balandžio 5 
d., 3 vai. p.p., Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, Čika
goje. 

SKELBIMAI 

• Karaliaučiaus krašto 
l ietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $250 Lietuvių Skautų 
sąjunga, Emilijos Platerytės 
būrelis. $20 Irena Manomai-
tis. Dėkojame visiems rėmė
jams. „Karaliaučiaus krašto 
lietuvybei", 1394 Middle-
burg Ct., Naperville, IL 
60540-7011. 

• Fantastika! Taip dar 
niekad nebuvo! Tik 19,9 cen
to skambinant į Lietuvą, 4,9 
cnt, JAV bet kada. Jokių pa
pildomų mokesčių. Tikslus ap
skaičiavimas. Kokybiškiausias 
ryšys. Kreipkitės vakarais lie
tuviškai į DIAL NOW atstovą 
su 9 metų patirtimi tarptauti
niuose ryšiuose. Tel. 708-386-
0556. Naudodami DIAL NOW 
paslaugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuvišką žiniasklai-
dą. DIAL NOW — patikimiau
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

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


