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Lietuvių kultūros 
muziejus Floridoje; 
Nepriklausomybės 
šventė ir Mindaugo 
sukaktis lietuvių 
telkiniuose. 

2 psl. 

Lietuva žino, kas yra 
diktatūra — vedamasis; 
R. Pavilioniui pavyko 
išsilaikyti; kreipkitės į 
savo senatorius. 

3 psl. 

Šv. Kazimiero parapijos 
šventė VV'orcester, MA; 
Detroite kalbėjo dr. 
Marius Laurinaitis. 

4 psl. 

Kitu žvilgsniu... 
5 psl. 

„Saulė" Čikagoje; Kovo 
11-oji „Seklyčioje": 
registracija į Gedimino 
lit. mokyklą; kalbės 
poetė E. Juodvalkė; N. 
Jankutės knygos 
sutiktuvės. 

6 psl. 

Sportas 

L i e t u v o s č e m p i o n a i 
V i l n i a u s „ L i e t u v o s r y t o " 
krepšininkai (nuotr . ) namuo
se pralaimėjo FIBA-Europa 
Čempionų taurės antrojo etapo 
B grupės paskutiniojo šeštojo 
rato rungtynes Vrsačo ..Hemo-
farm" (Serbija ir Juodkalnija* 
komandai 70:71 ir beveik pra
rado viltis patekti i ketvirtfi
nalį. Surinko tris pergales, vil
niečiai savo grupėje užėmė II 
vietą, ir tolesnis jų likimas pri
klausys nuo rungtynių kitose 
grupėse rezultatų. 

* V a š i n g t o n e v y k s t a n č i o 
pasau l io dai l io jo č iuož imo 
čempionato šokių ant ledo var
žybose po pirmosios rungties — 
privalomosios programos — ofi
cialiose varžybose debiutuojan
tis Lietuvos duetas — ameri
kiete Clover Zatzman ir Auri
mas Radišauskas užima pasku
tiniąją. 29-ąją, vietą. 

Naujausios 
žinios 

P r e z i d e n t a s r a g i n a 
g r e i č i a u a t k u r t i gyventojų 
rublinius indėlius. 

V i ln i aus p e d a g o g i n i o 
un ive r s i t e t o r e k t o r i u m i iš
rinktas Algirdas (lai/utis 

* Se imo k o m i t e t a s nep r i 
t a r i a t a m . jog premjeras dalin
tu vidaus tarnybos generolų 
laipsnius. 

S iū loma r u b l i n i u s in
dėl ius k o m p e n s u o t i ir 6n-69 
metų gyventojams. 

; Mu i t i nė s d e p a r t a m e n 
to vadovas Valerijonas Vahc-
kas palieka postą 

Briuselyje pasirašyti Lietuvos prisijungimo prie NATO protokolai 
Briuse l i s , kovo 26 d. (BNS) 

- Šiaurės Atlanto Tarybos po
sėdyje trečiadienį Briuselyje pa
sirašyti Lietuvos ir dar šešių 
Rytų, Vidurio ir Pietų Europos 
valstybių prisijungimo prie 
NATO protokolai. 

Posėdyje dalyvavo NATO 
generalinis sekretorius George 
Robertson, 19-kos sąjungos val

stybių ambasadoriai prie NATO 
ir 7 pakviestųjų į NATO valsty
bių užsienio reikalų ministrai. 
NATO steigiamosios Vašingtono 
sutarties protokolų pasirašyme 
Lietuvai atstovavo užsienio rei
kalų ministro Antano Valionio 
vadovaujama delegacija. 

Po protokolų pasirašymo 
prasidės jų patvirtinimo proce

sas 19-kos NATO valstybių par
lamentuose , kur i s tu r i pas i 
baigti iki ki tų metų gegužę 
numatyto NATO viršūnių susi
tikimo. Šiame susitikime turė tų 
būti paskelbta apie Lietuvos ir 
kitų pakviestųjų valstybių pri
ėmimą į NATO. 

„Mūsų dalyvavimas bend
ruose NATO saugumo ir stabi

lumo užt ikr inimo procesuose 
įrodė, kad galime įnešti savo in
dėlį s t ipr inant Aljansą. 'Vilnius-
10' grupės narių solidarumas 
parodė NATO valstybėms, kad 
e same pat ik imi ir efektyvūs 
bendradarbiavimo partner iai" , 
r a šoma trečiadienį Seimo 
pirmininko Artūro Pau lausko 
išsiuntinėtuose laiškuose NATO 

valstybių parlamentų vado
vams. A. Paulauskas taip pat 
išreiškė viltį, kad pasirašytų 
prisijungimo Protokolų patvir
tinimo procesas NATO valsty
bių parlamentuose bus greitas 
ir sklandus. 

Briuselyje ministras A. Va
lionis susitiko su JAV ambasa
doriumi prie NATO Nicholas 

Burtis. Per susitikimą minis t ras 
pabrėžė Lietuvos siekį kons
truktyviai ir visomis išgalėmis 
stiprinti sąjungą kaip t ransa t 
lantinio ryšio garantiją. 

Užsienio reikalų ministras 
pris tatė JAV ambasadoriui Lie
tuvos nuostatą Irako klausimu, 
pabrėždamas JAV ir Europos 
vienybę. 

Žemdirbiai pas prezidentą ieškojo užtarimo 
Vilnius , kovo 26 d. (BNS) 

- Nepatenkinti vyriausybės 
sprendimu laikinai įvesti mini
malią pieno supirkimo kainą, 
žemdirbių atstovai užtarimo 
trečiadienį ieškojo pas prezi
dentą Rolandą Paksą. 

Vyriausybė pirmadienį nu
tarė , kad minimali pieno su
pirkimo kaina - 35 centai už 
kilogramą - bus taikoma nuo 
balandžio pradžios iki rugsėjo 
pabaigos. Be to, vyriausybė 
nutarė visiems pieną perdirbti 
parduodantiems karvių laiky
tojams šiemet papildomai išda
lyti 52 mln. litų tiesioginių 
išmokų. 

Žemės ūkio bendrovių aso
ciacijos prezidentas Algirdas 
Ražauskas teigė, jog mini
malios kainos įvedimas buvo 
vienas iš galimų būdų stabi
lizuoti kainas pieno sektoriuje. 
Prezidento atstovas spaudai 
Rosvaldas Gorbačiovas žurna
listams sakė, kad susitikimo 

Žemdirbių atstovų susitikimas su prezidentu Rolandu Paksu (dešinėje). 

tikslas buvo iš pirmų lūpų 
sužinoti apie pagrindines prob
lemas žemės ūkyje, o ne jas 

išspręsti. Lietuvoje pieno kainų 
reguliavimo buvo a t s i s aky ta 
2000 metų balandį. 1999-aisiais 

Sauhaus Venckaus (ELTA; nuotr. 

pieno supirkimo kaina kar tu su 
su finansine parama svyravo apie 
50-60 centų už kilogramą. 

Lietuvos derybininku 
principingumas erzina Maskvą 

Maskva-Vilnius, kovo 26 
d. (BNS) - Rusijos užsienio rei
kalų ministras Igor Ivanov ap
kal t ino Lietuvą nukryps tant 
nuo Europos Sąjungos ir Ru
sijos pernykščio susitarimo dėl 
Karaliaučiaus tranzito, tačiau 
Lietuvos diplomatai a tmetė 
šiuos priekaištus kaip nepa
grįstus. 

Trečiadienį kalbėdamas 
Rusijos parlamento aukštuo
siuose rūmuose - Federacijos 
Taryboje, L Ivanov teigė, kad 
šią savaitę Briuselyje vykusiose 
derybose dėl Karaliaučiaus 
tranzito „Lietuvos atstovai už
ima poziciją, kuri skiriasi nuo 
susitarimų, pasiektų pernai per 
Rusijos ir Europos Sąjungos 
vadovų susitikimą Briuselyje". 

I. Ivanov pažymėjo, jog iš 
Europos Sąjungos Rusija „susi
laukia daugiau supratimo, o 
Lietuvos d* bininkai laikosi 
griežtos pozicijos". 

Lietuva derybose nuosek
liai laikėsi principų, jog Rusijos 
tranzitas turi būti paremtas 
Šengeno sutarties normomis, o 
jo įgyvendinimo schema turi 
nenukrypti nuo pernykščio ES ir 
Rusijos komunikato principų. 
Keista, kad mus kaltina ne-
konstruktyvumu", sakė D. Jur
gelevičius. 

„Jokio kitokio te is inio 
pagrindo Kaliningrado t ranzi
tui mes nematome", pabrėžė 
Lietuvos diplomatas. 

ES nuomone, tokia tva rka 
nea t i t inka Šengeno te i s in ių 
reikalavimų. Tuo tarpu Rusija 
nepritaria, kad keliautojų duo
menų pat ikr in imas u ž t r u k t ų 
ilgesnį laiką. 

} Šengeno erdvę Lie tuva 
planuoja įstoti apie 2007 
metus. 

Karaliaučiaus oro bendrovė negalės 
naudotis Lietuvos oro erdve 

Vilnius , kovo 26 d. (BNS) -
Vienintelei Karaliaučiaus oro 
bendrovei . .Kaliningradavia" 
nuo kovo 31-osios nebus tei
kiamos oro navigacijos paslau
gos Vilniaus skrydžių informa
cijos regiono oro erdvėje - tai 
reiškia, kad praktiškai ji 
negalės naudotis Lietuvos oro 
erdve. 

„Kaliningradavia" vadovai 
teigia, jog tai nauja, neseniai 

įsteigta oro bendrovė, todėl ji 
ne tur in t i mokėti kažk ieno 
skolų. 

„Oro navigacija", k u r i a i 
„Kaliningradavia" už pas laugas 
skolinga 103,000 eurų, nebe-
teiks šiai bendrovei oro naviga
cijos paslaugų. „Kaliningrada
via" vadovai lankėsi Vilniuje ir 
prašė toliau teikti oro navigaci
jos paslaugas, tačiau Lietuvos 
pusė savo sprendimo nepakei tė . 

Lietuvos atstovai Konvente 
aptarė ES principus ir t ikslus 

Viln ius , kovo 26 d. (BNS) -
Lietuvos atstovai trečiadienį 
dalyvavo neeiliniame Konvento 
dėl Europos Sąjungos ateities 
visuotiniame posėdyje, kuriame 
svarstomi pirmieji būsimosios 
Konstitucinės sutarties straips
niai, nus ta tantys ES apibrė
žimą, tikslus, vertybes bei pa
grindines piliečių teises. 

Kaip pranešė URM Spau
dos skyrius, Lietuvos vyriausy
bės atstovo Konvente URM 
sekretoriaus Ryčio Martikonio 
teigimu. Konstitucinės su ta r 
ties projekte pateikti t ikslai , 
vertybės ir principai y ra tie 
patys, prie kurių Lietuva prisi
jungs pasirašydama stojimo į 
ES sutartį. 

R. Martikonio nuomone, 
taip pat labai svarbu, kad pi
liečiai būsimosios Konstituci
nės sutarties projekte aiškiai 
matytų, jog Europos Sąjunga 

y r a valstybių ir piliečių, nu
sprendusių kar tu įgyvendinti 
ka i kurias savo suverenias tei
ses , sąjunga. 

„Visos Europos Sąjungos 
galios yra iš jos valstybių narių. 
Europos Sąjunga tur i t ik tiek 
galių, kiek jų sute ik ia šalys 
narės", įsitikinęs diplomatas. 

Lietuvos atstovų Konvente 
teigimu, viena pagrindinių Eu
ropos Sąjungos puoselėjamų 
vertybių turi būti valstybių na
rių ir piliečių lygybė. 

Konventas dėl ES ateities 
darbą pradėjo 2002 metų vasarį 
ir tęs iki šių metų vasaros. 

Lietuva tikisi t ap t i pil
nateise Europos Sąjungos nare 
2004-ųjų metų pavasarį. 

Šiemet gegužės 10-11 
dienomis Lietuvos gyventojai 
balsuos referendume dėl stoji
mo į Europos Sąjungą. 

Patvi r t in tas Lietuvos ir JAV susitarimas 
dėl kul tūros paveldo apsaugos 

Vi ln iu s , kovo 26 d. (BNS) -
Vyriausybė trečiadienį patvirti
no praėjusių metų spalį Lietu
vos ir JAV pasirašytą susitari
mą dėl šalyse gyvenančių nacio
nalinių, religinių a r etninių 
grupių kultūros paveldo apsau
gojimo. Kaip pranešė vyriausy
bės spaudos tarnyba, tikimasi, 
kad praėjusių metų spalio 15 
dieną pasirašytas susi tar imas 
paskatins šalių tarpusavio ben
dradarbiavimą kultūros ir jos 
paveldo sr i tyse. Sus i t a r ime 
numatoma, kad JAV ir Lietuvos 
vyriausybės bendradarb iaus , 
saugodamos Lietuvoje žydų ir 
kitų per holokaustą naikintų 
tautinių ir religinių grupių kul
tūros paveldą. 

Šalys sieks stiprinti kultū
ros paveldo apsaugą ir užtikrin
ti, kad nacionalinės bei pasaulio 
kultūros lobiai tap tų prieinami 
visuomenei. 

Lietuva ir JAV taip pat ben
dradarb iaus s iekdamos nus

tatyti objektų, kuriems iškyla 
sunykimo ar sunaikinimo pavo
jus, sąrašus. 

Prieš kelerius metus JAV 
komisijos Amerikos paveldui 
užsienyje išsaugoti pirmininko 
VVarren L. Miller vadovaujama 
komisija atliko žydų, romų ir 
sentikių bendruomenėms reikš
mingų objektų Lietuvoje tyri
mą. 

Per tyrimą surinkta infor
macija apie 400 žydų kapinių ir 
su holokaustu susijusių vietų. 
Per romų ir sentikių objektų 
tyrimą, kuriam vadovavo Vil
niaus universitetas, sur inkta 
duomenų apie religinių apeigų 
vietas, kapines ir anksčiau 
dokumentuose neminėtas vie
tas, svarbias minėtosioms reli
ginėms ir etninėms mažumoms. 

Lietuva garsėja jidiš kul
tūros paveldu, kurio didelė dalis 
buvo išgrobstyta ir sunaikinta 
per nacių ir sovietų okupacijas. 

Nukelta į 5 psl. 

Prezidentas ragina 
statybininkus dirbti 

užsienyje 
Vilnius , kovo* 26 d. (BNS) 

— Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas, kar tu su premjeru 
Algirdu Brazausku trečiadienį 
atidaręs jubiliejinę ta rp taut inę 
statybos ir remonto parodą 
„Ręsta 2003", paragino Lietu
vos statybininkus daugiau dar
bų atlikti užsienyje. 

N u k e l t a \ 5 ps l . 

Sekmadienį Lietuvoje 
bus įvestas vasaros 

laikas 
Šį sekmadienį, trečią va

landą nakt ies , p a s u k a n t 
laikrodžio rodyklę viena valan
da pirmyn, Lietuvoje bus įves
tas vasaros laikas. Paskutinį 
kovo sekmadienį įvedamas va
saros laikas bus atšaukiamas 
kasmet spalio mėnesio pasku
tinįjį sekmadienį ketvirtą va
landą nakties, pasukant laikro
džio rodyklę viena va landa 
atgal. BNS 

Pasaulio naujienos 
(ftemiancs AFP. Reutefs AP, lr«erfax. fTAR-TASS, 9NS 

Urvų agentorų pfarte&mats) 

EUROPA 
Vat ikanas . Popiežius Jo

nas Paulius II trečiadienį dar 
kartą paragino Irake siekti tai
kos ir sakė, kad naujienos apie 
mūšius slegia jo širdį. Kreipda
masis į Šv. Petro aikštėje susi
rinkusius maldininkus ir turis
tus, popiežius paprašė viso pa
saulio katalikų nesiliauti mels
ti taikos. Jonas Paulius II taip 
pat sakė. kad pasaulis neturėtų 
pamiršti ir kitų konfliktų, „už
liejančių Žemę krauju". J is mel
dė Madonos „teisingumo ir tai
kos visam pasauliui". 

Roma. „Irake greičiausiai 
teks surengti didžiulę humani
tarinės pagalbos operaciją, per 
kurią reikės pamaitinti visus 
gyventojus — apie 27 mln. žmo
nių, trečiadienį pranešė Jungti
nių Tautų (JT) maisto agentū
ra Manoma, kad tai gali būti 
didžiausia iki šiol vykdyta 

humanitarinės pagalbos opera
cija. Mes paskaičiavome, kad 
tai kainuos daugiau 1 mlrd. 
JAV dolerių", sakė JT pareigū
nas. Pasak jo. JT Pasaulinė 
programa turės sukurti maisto 
tiekimo sistemą Irakui, kur 
praėjusią savaitę buvo nu
traukta JT programa ..nafta už 
maistą". 

P r a h a . Irako agentai rengė 
išpuolį prieš Prahoje įsikūrusia 
JAV finansuojamą radijo -' 
ties „Laisvoji Europa" testinę, 
siekdami sustabdyti Irakui 
transliuojamas jos laidas arabų 
kalba. Čekijos slaptosios tarny
bos direktorius Jiri Ruzek pa
reiškė, kad Irakas nurodė savo 
žvalgybos agentams ieškoti ga
limybių sustabdyti prieš kele
rius metus pradėtą siu ,.. 
transliavimą. 

S t r a s b ū r a s . Europos Tary
ba (ET) trečiadienį nusprendė 
pakviesti naują, subyrėjus Ju

goslavijai susikūrusią Serbijos 
ir Juodkalnijos valstybę prisi
jungti prie šios organizacijos. 

JAV "Į 
V a š i n g t o n a s . JAV prezi

dentas George W. Bush JAV 
kariams trečiadienį pare iškė , 
kad koalicijos pajėgoms ar tė
jant prie Bagdado, karas I rake 
juda į prieki, tačiau šis konflik
tas rlar greitai nesibaigs „Ga
liu patikinti jus ir ilgai ken
čiančius Irako žmones, kad Tra
ko režimui išauš ats iskai tymo 
diena ir ta diena artėja*, sakė 
G. W. Bush 

V a š i n g t o n a s . Jeigu JAV 
įgyvendins savo planą Įsteigti 
jungtine karinę ir civilinę oku-

•ic vadovybe, kariai vado 
vautu vien amerikiečiai ir Ira
ko kolaborantai, jai toks pa
dengti didžiąją dalį I rako at
statymo išlaidų. Tačiau JAV iš 
laidos bus milijardais dolerių 
didesnes, jeigu Jungtinių Tau
tų (JT) Saugumo Taryba neleis 
J T agentūroms prisidėti prie 
Irako atstatymo. 

N u k e l t a į 5 p s l . 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
* JAV i r D idž io s io s Bri 

t a n i j o s koa l i c i j o s karo lėktu
vai trečiadieni toliau atakavo 
Irako pajėgų šiaurinį frontą. 
Buvo surengtos naujos oro ata
kos prieš Bagdado karines pozi
cijas, esančias prie Šiaurės Ira
ko naftos sostinės Kirkuko. Be 
to, į kurdų sukilėliu kontroliuo
jamą Šiaurės Irako zona buvo 
atvežta daugiai: JAV vadovau
jamos kariuomenės 

Televiz i ja „Al J a / c e r a " 
t r e č i a d i e n i p a r o d ė vaizdo 
įrašą, kur iame buvo matyti 
(Lieju Žuvusi II kariu kūnai ir 
du j nelaisve paimti karuti. 
kaip teigiama — visi britai. 
Arabu kalba transliuojanti tele
vizija paskelbė gavusi vaizdo 
įrašą po pas; ras : . ; dienas 

trukusių susirėmimų Zubaire. 
netoli pietinio Rasros miesto. 

I r a k o a m b a s a d o r i u s 
Rusijoje Abbas Khalaf pa
p r a š ė Rusijos vadovybę at
šaukti humanitarinius krovi
nius, išsiųstus prie Irano ir Ira
ko sienos. Pasak diplomato, 
praėjus septynioms karo die
noms ir paaiškėjus, jog jokio 
pabėgėliu srauto B Irako į kai
mynines valstybes nėra, Irako 
vadovybe oficialiai informuoja 
Jungtines Tautas ir. konkre
čiai. Rusiją, kad Irakui huma
nitarinė pagalba nereikalinga 

JAV kar iuomenė tre
č iad ien i p ranešė , kad nuo ka
ro Irake pradžios ji paėmė dau
giau kaip 4,000 Irako k a r o be 
laisvių. JAV brigados generolas 

Vincent Brooks sakė. kad JAV 
vadovaujamos pajėgos tęs ope
racijas, nepaisant blogų oro są
lygų Persijos įlankos regione, 
kur siaučia stiprūs vėjai, smėlio 
audros ir lyja. Paklaustas , ar 
sprogimų Bagdado gyvenama
jame rajone, per kuriuos žuvo 
mažiausiai 15 žmonių, negalėjo 
sukelti JAV bombos ar raketos, 
V. Brooks atsake: ..Nežinome, 
ar jos buvo mūsų To negalė
čiau pasakyti, nieko bendro su 
tuo (sprogimais) neturime". Pa
sak generolo. ,,klaidų gali pa
sitaikyti" ir kol kas anksti teig
ti, kad JAV pajėgos pasirinko 
ne ta taikini ..Dabar mes tie-

nezinome". sake jis. 

N u k e l t a i 5 psl . 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUS 

LAKE WORTH, FL 
Atrodo, kad lietuvis, tarsi 

vanduo, kuris yra skvarbiau
sia medžiaga, — jis visur pra
sisunkia. Taip pagalvojau, 
pavarčiusi spaudą, kuri kada 
nors rašė apie Lietuvių kul
tūros muziejų Floridoje, Lake 
Worth miestelyje. Nors lietu
viai ten apsigyveno gana vėlai, 
bet labai intensyviai skver
biasi į amerikiečių gyvenimą 
ir istoriją. J ie Lake Worth 
rotušėje turi sukūrę, vietos 
valdžios išlaikomą, Lietuvių 
kultūros muziejų, kuris veikia 
kaip miesto muziejaus sky
rius. 

Šioje vietovėje lietuvių tel
kinys įsikūrė apie 1960-uosius 
metus. Aleksandro Augūno 
(1891—1993 m.) iniciatyva 
1969 m. buvo įkurtas Lake 
Worth lietuvių klubas, kuriam 
jis ir vadovavo. A. Augūnas 
nuo 1911 m. bendradarbiavo 
„Vienybėje Lietuvninkų" — 
buvo administrator ius ir 
„Vienybės" spaudos bendrovės 
direktorius. Lietuvių klubui 
geriausiais laikais priklausė 
apie 100 žmonių. J am suny
kus, susiorganizavo Lietuvių 
Bendruomenė. 1982 m. Kazi
miero Tuskenio, Jono Štaro ir 
Onos Dovydaitienės pastan
gomis, Lake VVorth Istorijos 
muziejuje miesto rotušėje bu
vo įkurtas lietuvių skyrius. 

Pirmasis dešimtmetis bu
vo nelengvas, bet sėkmingas. 
Buvo surinkti eksponatai, pa
čių rankomis padarytos ir 
įstiklintos vitrinos. Muziejus 
įteisintas kaip „American-
Lithuanian Charitable Trus-
tee". Bet po entuziastingo 
atidarymo klubo narių ėmė 
mažėti, finansinius sunkumus 

išgyveno ir pats miestelis. 
Susirgo muziejaus pirminin
kas K. Tuskenis ir ėmė ieškoti 
pavaduotojo. 1994 m. susidarė 
nauja vadovybė. Pirmininke 
tapo dailininkė Rimgailė Zo-
tovienė, istorijos skyriui ėmė 
vadovauti dr. Jonas Šalna, 
kultūros skyriui — Vincas 
Šalčiūnas, sekretore tapo Ele
na Damijonaitienė, iždininku 
Jonas Štaras, vicepirmininku 
Povilas Manomaitis. 

Naujoji valdyba istorijos 
muziejų papildė naujais, 
vertingais liaudies kūrybos 
eksponatais, buvo pertvarkyta 
istorijos .ekspozicija, įrengta 
lietuvaitės seklyčia. Viena 
siena buvo užpildyta istori
nėmis nuotraukomis, vitri
nose — tautodailės dirbiniai 
— audiniai, drožiniai, gintaro 
dirbiniai, dailininkų kūriniai. 
Buvo įrengta speciali niša 
lietuviškiems tautiniams dra
bužiams, gautas 4 pėdų aukš
čio meniškas koplytstulpis, 
lietuviškos kanklės, lietu
viškos monetos ir banknotai 
iš nepriklausomos valstybės 
laikų, margučiai, pašto žen
klai ir kt. Žmonės noriai auko
jo pinigus ir eksponatus, todėl 
lietuviškas skyrius tapo gražiau
siu visame muziejuje. Įvertin
dama entuziazmą, Lietuvių 
kultūros muziejų remia ir 
miesto valdžia. Tą dieną, kai 
lietuviai šventė savojo muzie
jaus atnaujinimo šventę, 
miesto meras paskelbė Lake 
Worth miesto lietuvių diena ir 
pirmininkei įteikė prokla
maciją. Tomis dienomis prie 
muziejaus plevėsavo trispalvė 
ir iš renginio reportažas buvo 
parodytas per televiziją, rašė 

Pastatas su lietuviška vėliava Lake Worth, FL, —jame įsikūręs Lietuvių kultūros muziejus. 

Dail. Rimgailė Zotovienė. 

laikraščiai. Ekspozicija buvo 
pateikta Palm Beach County 
rinkinyje. Laimingu sutapimu 
ir pats Lake Worth miestas 
išgyvena renesansą, o muzie
jus atsidūrė miesto atnaujini
mo projekto centre. Aplink jį 
išaugo nauji pastatai, nutiesti 
nauji keliai, nuskurusi auto
mobilių stovėjimo aikštelė 

tapo miesto parku. Floridos 
valstybė į atsinaujinimą in
vestavo 22 mln. dol. Dabar 
miestą lanko viso Palm Beach 
gyventojai, vyksta garsiausių 
pasaulio pianistų konkursai. 

Lietuvių kultūros muzie
jaus valdybos užsakymu ren
giamas albumas apie Lietuvą 
„Lithuania Trough Ages" 
(„Lietuva amžių tėkmėje"). Jis 
skirtas amerikiečiams lanky
tojams susipažinti su Lietuva. 
Vincas Šalčiūnas parengė 
pirmą albumo dalį: surinko ir 
sukomponavo nuotraukas, 
žemėlapius, pateikė valstybės 
istoriją nuo Mindaugo laikų. 
Toliau pati valdyba tęsia šį 
darbą, rinkdama medžiagą 
apie Floridos lietuvius, jų 
organizacijas, politinę ir kul
tūrinę veiklą. Lietuvių muzie
jaus vadovai nori, kad lietuvių 
telkinio istorija liktų įamžinta 
ir ateities kartoms. Šis albu
mas bus baigtas dar šiais me
tais. 

Lietuvių kultūros muzie

jui yra pažadėtas naujas, di
desnis kambarys, nors ir šiuo 
metu lietuviška ekspozicija, 
lyginant su kitų etninių gru
pių, yra didžiausia (didesnė ir 
už suomių, lenkų bei ukrai
niečių). 

Lietuvių skyriui vadovau
ja dail. Rimgailė Zotovienė. 
Būdama kūno kultūros ir tau
tinių šokių mokytoja bei įvai
rių organizacijų valdybos 
narė, ji turėjo daug patirties 
visuomeniniame darbe. Pado
vanojusi per gyvenimą dau
giau kaip 100 savo meno 
kūrinių lietuvybės rėmimui 
užsienyje — įvairioms organi
zacijoms įvairiomis progomis, 
5 akvareles dovanojo Dailės 
muziejui Vilniuje ir 15 akvare
lių Marijampolės centrinei 
bibliotekai, dabar, drauge su 
valdybos nariais, ruošia re
prezentacinį albumą Floridos 
lietuvių gyvenimui įamžinti. 

Pagal įvairią spaudą 
parengė A.V.Š. 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, 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 

JotietJL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.cer»erfofSU9BryarKtxeaslhea«hxorn 

EDMUNDAS VTŽINAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Ave. S&. 5 * 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDASJ.NEMICKAS.M.D. 
KATOIOLOOAS-SRDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
pneinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DAhmj GYDYTOJAS 

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

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS SUNNY HILLS 

Š.m. kovo 13 d. Lietuvos ambasador ius JAV-se Vygandas Ušackas lankėsi Phoenix. Arizona, lietuvių telkinyje. 
Lietuvos garbes konsulas jam t a proga Suruošė priėmimą. Kazio Matonio nuotraukoje <iš kairės!: LR garbės kon
sulas prof. K. P. Žygas. Daiva Žygiene ir amb. V. Ušackas. 

KARALIAUS MINDAUGO KARŪNOS ŠVENTĖ 

MINDAUGAS 

O kas gi, Seni, molis? 
Molis — žemė. 
O žemė —ji visur tokia pati. 
Štai gabalą imu, tarp 

rankų. 
minkau. 

Jaučiu, kad paklusni. Kad 
pasirluoda. 

O jeigu pasiduoda — tai 
prijungiu, 

Tai prilipdau prie Lietuvos 
ir viskas. 

Aš gi ne sau! Ar man ji 
reikalinga? 
Juk ne ant mano ją galvos 

uždėjo — 

Ant Lietuvos galvos. Ant 
Lietuvos! 

J. Marcinkevičius 

..Draugo" puslapiai byloja 
gražius atsiliepimus apie iš 
Lietuvos dviejų menininkų: 
aktoriaus Egidijaus Stanciko 
ir kompozitoriaus Raigardo 
Tautkaus į šį kontinentą at
vežtą Karaliaus Mindaugo ka
rūną. 

Ir kovo K) tą ji buvo atvež
ta pas mus — į Rochesteri 
Džiaugiamės, kad ir mušu 
mažas lietuviško molio grums
telis nebuvo užmirštas ir prie 
Lietuvos prilipdytas. 

Didžiausia padėka Egidi
jui Stancikui, jo bendražygiui 

Raigardui Tautkui ir JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Mari
jai Remienei. Tai buvo didelė 
(Kasine džiaugsmo dovana. Visi 
pasijutome esą Lietuvos vaikai. 

Po programos apatinėje 
menėje — šauni puota. Iš visų 
širdžių tryško džiaugsmo šyp
sena. l"ž puota esame dėkingi 
Kochesterio Lietuvių Bendruo
menes valdybai. Ją sudaro: 
pirmininke Birutė Litvinienė, 
Rimas Česonis. Regina Juo
deikiene. Giedre Logminaitė, 
Ieva Ma Lisauskienė. Rim
vydas Tamošiūnas, Eugenijus 
Vidmantas. 

Lauksime daugiau tokių 
kultūriniu renginių! 

Izabelė Žmuidzinienė 

Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 85 metų ir 
jos atstatymo, kovo 11 sukak
tis, Sunny Hills, buvo švenčia
ma sekmadienį, vasario 16 d. 

Šventė prasidėjo Šv. Te
resės bažnyčioje 11 vai. Mi-
šiomis. A. Kvečas šventine 
šaulių uniforma ir tautiniais 
rūbais pasipuošusios — B. 
Nakienė ir B. Matuzienė, 
įnešė Lietuvos vėliavą. Šv. 
Mišias už tėvynę ir taiką, 
aukojo kun. Izidorius Gedvilą 
ir monsin. Francis Szczy-
kutowicz. Giedojo G. Belec
kienės vadovaujamas „Antro
sios jaunystės" choras. 

Šventė pratęsta 3 vai. p.p. 
Šv. Teresės bažnyčios salėje. 
Stalai dengti lietuviškais aus
tais rankšluosčiais, lietuviška 
trispalve ir žvakutės liepsna 

bei gėlių puokštelė, visiems 
suteikė šventišką nuotaiką. 

Programą vedė Elena Že-
bertavičienė. Iškilmingai įneš
tos JAV ir Lietuvos vėliavos. 
Suskambėjo himnai. Kun. I. 
Gedvilą sukalbėjo reikšmingą 
invokaciją. O. Adomaitienei 
uždegus žvakes, tylos minute 
pagerbti žuvusieji už tėvynės 
laisvę ir laike metų mirusieji 
mūsų apylinkės bendruome
nės nariai. 

LB pirmininkas Jurgis 
Savaitis savo trumpoje kalboje 
pažymėjo, kad šiandien šven
čiame ne tik Vasario 16-ąją, 
kovo 11-ąją, bet ir turime pri
siminti Mindaugo karūnavimo 
sukaktį. Buvo perskaityta re
zoliucija, kuri priimta vienbal
siai. Visi buvo patenkinti, kad 
nebuvo kaip senesniais metais 

ilgo „pagrindinio pranešimo", 
kuris ilgai užsitęsdavo, karto
jant senas frazes, nebeturin
čias šiuolaikinės prasmės. 

Turėjome svečią iš Lie
tuvos, Henriką Paulauską su 
žmona Edita, kurie lankėsi 
pas P. Beleckus. Henrikas 
Paulauskas buvęs radijo ir 
televizijos darbuotojas, šiuo 
metu dirbantis Valstybės mu
ziejaus direktoriaus pareigo
se. J. Savaitis supažindino ir 
pakvietė pasidalinti mintimis 
apie Lietuvą. Svečias įdomiai 
apibūdino mūsų tėvynės pa
dėtį, pasidžiaugė Sunny Hills 
kampelio, mažo lietuvių tel
kinio veiklumu, draugiškumu. 

Meninę dalį pradėjo B. 
Nakienė, išraiškingai padek
lamavusi P. Sadausko „Va
sario 16-jai". 

„Antrosios jaunystės" cho
ras, vadovaujamas G. Belec
kienės, atliko šiai progai skir
tas šešias dainas. 

Po programos vaišinomės 
kava ir pyragais, kuriuos 
iškepė: R. Strazdienė, K. Rat-
nikienė, O. Peleckienė, M. De-
renčienė, E. Žebertavičienė ir 
M. Venciuvienė, joms ben
druomenės valdyba taria ačiū. 

Vasario 16 skirtą auką 
paremti JAV LB veiklai ir soli
darumo mokestį už 2003 
metus, prie atskiro stalo, rinko 
apylinkės LB pirmininkas J. 
Savaitis ir iždininkė J. Ma-
maitytė. 

Šventė praėjo maloniai. 
Suskambėjus muzikai, links
mai sukosi poros... 

Elena Žebertavičienė 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ EAST ST. LOUIS APYLINKĖJE 
Nepriklausomybės šventę 

mūsų apylinkėje šventėme 
pakilia dvasia ir dideliu pa
sisekimu. O jau buvome be
veik praradę viltį, kad įsteng
sime šiemet ją ir vėl pravesti. 
Esame „išretinti", pasenę, bet 
dar pilni ryžto nepasiduoti. 

Sušaukėme posėdį, pakvie
tėme energingą trečiabangę 
Danutę Žabaitę-Lasky padėti 
mums išjudinti ir pritraukti 
St. Louis universitetuose stu-
dijuojančius(ias) studentus(es) 
iš Lietuvos, susisiekėme su 
Kultūros tarybos darbščiąja ir 
visada padėti pasirengusia 
pirmininke Marija Remiene ir. 
gavę jos pažadą padėti mums 
su meninėmis jėgomis iš Le-
monto, ruošėmės pasirinktajai 
kovo 9 dienai. Buvome nu
sprendę švęsti abi Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
ir jos atstatymo datas kartu. 

Stebėtinai greitai Marija 
Remienė mums pranešė, kad 
meninę programą pas mus 
pravesti sutinka PLC ansamb-
lėlis, o finansiškai parems jos 
vadovaujama Kultūros taryba. 
Gera buvo su tokia kruopščia 
visuomenininke bendradar
biauti. Jos patarta, su mumis 
nuolatos palaikė ryšį buvusi 
mūsų apylinkės darbuotoja 
Agutė Tiškuvienė. 

Danutė Lasky sutiko pra
vesti šventės programą, o stu
dentė Birutė Simkevičiūtė pa
pasakoti apie dabartinės Lie
tuvos gyvenimą ir rūpesčius. 
Šventės išvakarėse, šeštadie
nį, Bronės Abromauskienės 
vairuojamas autobusiukas ir 
jame sėdinčios lemontietės, 
Stasė Jagminienė, Regina Sa-
baliūnienė ir Agutė Tišku
vienė, įslinko apylinkės pir
mininko kieman. Tai PLC 

kvartetas, dainuosiąs mūsų 
šventėje. Repetavome pirmi
ninko ir lietuvių parapijos var
gonininko bute. Čia buvo su
tarta, kad kvartetas giedos ir 
iškilmingų Mišių metu. 

Po repeticijų Bronė Abro-
mauskienė ir Stasė Jagmi
nienė buvo apnakvydintos 
Marijos Kriščiūnienės namuo
se, Agutė apsinakvojo pas savo 
draugę Ireną Gintautienę, o 
Regina — pas stovyklinių 
laikų draugę Vitaliją Keme-
žienę. 

Nors vietinių lietuvių vos 
apie dvidešimt tepriskaičiuo-
jame, bet bažnyčioje ir salėje 
buvo per 120 svečių. Tai mūsų 
draugai amerikiečiai, su ku
riais įstengėme labai nuošir
džiai susidraugauti ir jie mūsų 
renginių tiesiog laukia. 

Giesmėmis bažnyčioje gė
rėjosi susirinkę maldininkai. 

jaunos lietuvaitės Danutės 
sklandžiu šventės pravedimu 
buvo patenkinti svečiai, o 
Birutės pranešimo apie 
Lietuvą įdėmiai visi klausėsi. 
Gausius plojimus vos atlaikė 
dainininkės su vadove Stasv. 
Jagminienė, dainuojančia ir 
palydinčia dainas skambia, 
nuotaikinga akordeono muzi
ka. Svečių nuotaika kilo, kaip 
ant mielių... Virginijos Grybi-
nienės vadovaujamos, šei
mininkės skaniai pavalgydino 
jau praalkusius svečius. Ska
nėstus išdalino lietuvaitės stu
dentės. 

Apylinkės valdyba nuošir
džiausiai dėkoja visiems prie 
šventės prisidėjusiems, tiek 
paminėtiems, tiek ne. Nors 
kūnu jau silpnoki, bet dvasia 
esame ir liksime stiprūs! 

Zigmas Grybinaa 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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R. PAVILIONIUI PAVYKO 
IŠLIKTI 

Ar gali vadovauti Seimo 
komitetui toks parlamentaras, 
kurio iš esmės nemėgsta visos 
įtakingos frakcijos — ir ne 
vien opozicijos, bet ir valdan
čiosios daugumos? Rolandas 
Pavilionis šiandien įrodė, kad 
gali. Išvengti atstatydinimo 
jam padėjo tam tikri politiniai 
išskaičiavimai, kuriais vado
vavosi daugumą sudarančios 
frakcijos. 

Rolandas Pavilionis išsau
gojo Seimo švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirmininko 
kėdę, nors kovo pradžioje įvy
kusiame slaptame balsavime 
jį palaikė vos 6 parlamentarai. 
Kur kas daugiau — 24 — buvo 
už Pavilionio atleidimą, tačiau 
šių balsų nepakako tokiam 
sprendimui priimti. Norint 
nuimti Seimo komiteto pirmi
ninką, reikia, kad už tai bal
suotų ne mažiau kaip pusė vi
sų parlamentarų. Šią aplinky
bę ir išnaudojo abi valdančios 
frakcijos — socialdemokratai 
ir socialliberalai, o taip pat li-
beraldemokratai bei valstie
čiai demokratai, kurie papras
čiau neatėjo balsuoti. 

Kodėl valdančioji daugu
ma neišnaudojo progos ir ne
atsikratė politine prasme ne
drausmingo ir savo aštriais 
pasisakym'ais, pirmiausia, 
prieš Lietuvos integraciją į 
Šiaurės Atlanto sąjungą gar
sėjančio komiteto pirmininko? 
Beje, ir opozicija, pasiūliusi jį 
atleisti, labiausiai pabrėžė tai, 
jog Rolandas Pavilionis iš 
esmės priešinasi valdančios 
daugumos linijai. Antai kon
servatorių frakcijos seniūnas 
Andrius Kubilius šiandien 
Seimo posėdyje kalbėjo: 

„Mes nenagrinėjame šian
dien asmeninių Seimo nario 
Rolando Pavilionio pažiūrų. 
Mes svarstome Seimo parei
gūną, kurio nuostatos dauge
liu klausimų nesutampa su 
valdančiosios daugumos nuos
tatomis. Normalioje demokra
tijoje tokie atsistatydina". 

Kai kurie valdančiosios 
daugumos atstovai mums 
sakė, kad ir socialliberalai, ir 
ypač socialdemokratai iš tik
rųjų yra labai suinteresuoti 
kokiu nors būdu atsikratyti 
Rolandu Pavilioniu. kaip Sei
mo komiteto pirmininku, bet 
dėl politinių sumetimų negali 
to daryti, balsuodami už opozi
cijos pasiūlymą. Tačiau mūsų 
minėti šaltiniai teigė neabejo-
jantys , jog pati valdančioji 

dauguma dar grįš prie šio 
klausimo ir bandys jį išspręsti 
savo iniciatyva ir savo jėgo
mis. Beje, ši prognozė galioja 
ne tik Rolando Pavilionio, bet 
ir kito socialliberalų iškelto 
Seimo komiteto pirmininko — 
Viktoro Uspaskicho — atžvil
giu. 

Tuo galima paaiškinti iš 
pirmo žvilgsnio gan keistą 
daugumos elgesį Rolando Pa
vilionio atleidimo klausimo 
svarstybų Seime metu. Keistą 
ta prasme, kad daugumos 
atstovai iš esmės negynė ko
miteto pirmininko. Antai ket
virtadienį kalbėdamas social
demokratų frakcijos vardu 
Justinas Karosas tepasakė, 
jog dabar ne laikas spręsti šią 
problemą. O socialliberalai 
nutarė pabandyti perauklėti 
kitais metais šešiasdešimtme
tį švęsiantį Pavilionį ir turi 
vilties, kad sugebės pasiekti 
gerų rezultatų, juoba kad ir 
pats komiteto pirmininkas 
žada pasitaisyti. Bent jau taip 
mums teigė socialliberalas, 
Seimo NATO reikalų komiteto 
pirmininkas Vaclovas Stanke
vičius, atsakydamas į mūsų 
klausimą, kodėl frakcija gina 
tokį savo narį, kuris priešgy
niauja jos puoselėjamoms ver
tybėms: „Mes ne giname, mes 
dirbame su ponu Pavilioniu ir 
jis mums daug pažadėjo. Kitas 
dalykas — ištesės jis savo pa
žadus, ar ne, tai pamatysime". 

Tačiau panašu į tai, kad 
socialliberalams bus nelengva 
sutramdyti Rolandą Pavilionį, 
kuris šiandien žurnalistams 
leido suprasti esąs nenusi
teikęs veidmainiauti, kalbėti 
ne tai ką galvoja ir kad šios 
laikysenos visiškai netrikdo 
tas faktas, jog jis yra valdan
čiosios daugumos paskirtas 
parlamentinio komiteto pirmi
ninkas: 

„Aš negaliu savęs perskelt 
per pusę ir pasakyt, kad aš 
dabar kalbu kaip Seimo narys, 
dabar aš kalbu kaip savo žmo
nos mylimas vyras, o dabar aš 
kalbėsiu kaip komiteto pir
mininkas ar Landsbergio 
draugas", teigė Rolandas Pa
vilionis. Jo manymu, tai Vy
riausybės narys privalo atsi
statydinti, jeigu nesutinka su 
Vyriausybės politika. Seimo 
narys tokios prievolės neturįs. 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui ir 

.Draugui" iš Vilniaus. 

PASIRAŠĖ SUTARTĮ 
Valstybinis Vilniaus Gao-

no žydų muziejus, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centras ir Vil
niaus Jidiš institutas pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį, 
kuria įsipareigojo vykdyti ben

drus projektus judaikos, geno
cido ir holokausto tyrimo sri
tyse, rengti bendras konferen
cijas bei seminarus, taip pat 
keistis informacija apie at
liekamus tyrimus bei projek
tus, ypač švietimo srityje. 

Buvusiam Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui kovo mėnesį lankantis Čikagoje, kovo 14 d. PLC Bočių menėje 
įvyko susitikimas su V. Adamkaus rėmėjų komiteto nariais, kuriems jis padėkojo už talką ir paramą preziden
to rinkimuose. Pobūvyje kartu dalyvavo ir Alma Adamkienė. Vytauto Jasinevi&aus nuotrauka. 

ŽAIDIMAS PARTIJOMIS 
ANTANAS KUČYS 

Demokratinėje valstybėje 
tų pačių interesų siekiantiems 
gyventojams yra leidžiama 
burtis į partijas. Piliečiai per 
išrinktus atstovus netiesiogiai 
dalyvauja valstybės valdyme. 
Partijų skaičius taip pat pri
klauso nuo piliečių, nes demo
kratinėje santvarkoje negali
ma riboti įstatymais ar dekre
tais jų skaičių, galima, žino
ma, tik diskutuoti, ar reikalin
ga turėti mažoje valstybėje ke
lis kartus daugiau partijų, ne
gu kurioje didelėje, (kaip pa
vyzdžiui, dabar yra Lietuvoje.) 

Sunku, protu ir logika 
suvokti, dėl ko Lietuvoje atsi
rado toks didelis (27) partijų 
skaičius ir jų skilimas, nuo se
nųjų, egzistavusių kadaise de
mokratinės Lietuvos laikais, 
kelios naujos krikščionių de
mokratų, kelios naujos libera
lų (kilusių iš Valstiečių liau
dininkų), berods, trys ir iš so
cialdemokratų partijos. Skilo 
taip pat į kelias partijas ir tau
tininkai. 

Tos keturios didžiosios 
partijos iki šiol išsilaikė tik 
išeivijoje, per okupacijas, per 
vargingus išeiviško gyvenimo 
metus išnešiojusios ateinan
čioms kartoms, kadaise nepri
klausomoje valstybėje siektus 
idealus ir laisvos Lietuvos vi
ziją. Deja, visa tai nugrimzdo į 
praeitį. Socialiniai, ekonomi
niai bei pasaulėžiūriniai pasi
keitimai privertė keisti ir po
litines nuostatas. Mėginimai 
versti „senąjį pasaulį", kad ir 
prisilaikant vakarietiškos civi

lizacijos bendražmogiškų ver
tybių, sukūrė keistų anomali
jų. Pavyzdžiui, Jaunųjų krikš
čionių demokratų vadovas 
aiškina, kad jo partijai galėtų 
priklausyti ir musulmonai; o 
socialdemokratų vadas viešai 
pareiškė, kad jis siekiąs Seime 
sudaryti koaliciją su socialli
beralais. Tikras sąvokų su
maišymas: ir kas pagaliau yra 
tas liberalas, ir kas yra social
demokratija? Tai ryškus pasi
metimas partijų ideologijose. 

Dar keistesni reiškiniai 
vyko prieš antrąjį kartą ren
kant prezidentą. Pradėjo juos 
Tėvynės sąjungos (konserva
torių) kandidatu išrinktasis 
Andrius Kubilius. Šios di
džiausios partijos kandidatas, 
turėdamas galimybę laimėti, 
prieš pat balsavimą viešai 
pareiškė, jog kandidatūrą atsi
ima, už jį balsavusius piliečius 
prašydamas savo balsus ati
duoti už Valdą Adamkų. 

Šituo konservatorių parti
jos veikėjo žygiu pasekė ir kiti. 
Ir taip visa eilė smulkesnių 
partijų kandidatų savo elek
torato, (žinoma, neatsiklausę), 
klojo savo balsus Valdo Adam
kaus naudai. Demokratiniuo
se kraštuose šitoks įvykis ne
suprantamas. Tai buvo stačiai 
politinių žaidimų farsas. Ir 
kam tada suvažiavimų nutari
mai? Kam programos? Kam, 
pagaliau reikalingos ir pačios 
partijos, kai viskas subyra ir 
sumetama į vieno kandidato 
krepšį? O ir elektoratas — pi
liečiai — nėra tokie naivūs, 
kad paklustų. Tai šiuo atveju 
parodė ir balsavimo rezul

tatai: antrame rinkimų rate 
Valdas Adamkus kur kas ma
žiau balsų gavo negu pirma
jame. Vadinasi, elektoratas 
balsavo priešinga kryptim. 

Iš ką tik praėjusių prezi
dento rinkimų tenka paminėti 
dar vieną, kad ir ne taip 
reikšmingą, bet politikavimo 
sąmyšiui būdinga, epizodėlį. 

Rinkimų dienos rytą žinia-
sklaidos žurnalistai apklausi
nėjimu užfiksavo, kaip balsa
vo Algirdas Brazauskas ir Ar
tūras Paulauskas. Smalsūs re
porteriai paklausė pirmąjį už 
ką atidavė savo balsą. Algir
das Brazauskas sovietiniu 
įpročiu atsakė „už geriausiąjį". 
Po to jis patikslino, kad už tą, 
kuris atvedęs Lietuvą į NATO 
ir Europos Sąjungą. Be to, tam 
kandidatui jis priskyrė ir eilę 
kitų nuopelnų, visiems be abe
jonės suprantant, kad tai 
Valdas Adamkus. 

O Artūras Paulauskas, kaip 
kirviu nukirto: „Už Valdą 
Adamkų". Žinoma, kad niekas 
negali žinoti, kaip iš tikro tuo
du aukščiausieji politikai bal
savo, tačiau tai galėjo būti ge
ras paskatinimas ir kitiems 
sekti jų pavyzdžiu. Visiems ge
rai žinoma, kad Algirdas Bra
zauskas ir Artūras Paulaus
kas yra kairieji, kai jie taip 
tvirtai pasisakė už Valdą 
Adamkų, kaip savo politinį 
vienmintį, tad piliečiams leis
ta suprasti, kad Valdas Adam
kus yra kairysis. Taip manan
tys galbūt savo balsus atidavė 
už R. Paksą. Toks rinkiminis 
žaidimas suteikė V. Adamkui 
„meškos patarnavimą". 

DRAUGAS, 2003 m. kovo 27 d., ketvir tadienis 

Danutė Bindokienė 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ATSIŠAUKIMAS 
Šią savaitę JAV Senate 

prasidės apklausinėjimai ryšium 
su NATO plėtra. Yra svarbu, 
kad visuomenės teigiamas bal
sas būtų išgirstas. Antradienį 
prasidėjo apklausinėjimai Už
sienio reikalų komitete, o 
ketvirtadienį Karinių pajėgų 
komitete. Prašome skambinti ar 
faksus siųsti šiais numeriais: 

Senato užsienio reikalų 
komisijos 

Respublikonų atstovams: 
tel.: 202-224-4651, faksas: 
202-228-1608. 

Demokratų atstovams: tel. 
2002-224-3953. faksas; 202-
228-3612. 

Karinių pajėgų komitetui: 
tel.: 202-224-3871. 

Prašome trumpai pasisa
kyti, pvz.: „I urge you to sup-
port Lithuania's admission to 
NATO". 

Yra svarbu, kad visuome
nė dabar aktyviai įsijungtų į 
šią akciją, kad Lietuvos pakvie
timas į NATO taptų tikrove. 
Daugiau informacijos galima 
gauti, kreipiantis į ALTo būs
tinę, 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL 60629, tel. 773-735-
6677, faksas 773-735-3946, 
E-paštas: ALTcenter@aol.com 

Info 

Lietuva žino, kas yra 
diktatūra 

Taip Lietuvos Respublikos 
Seimo sesijoje š.m. kovo 25 d. 
pareiškė konservatorių vadas 
Vytautas Landsbergis, pasisa
kydamas už rezoliuciją „Dėl 
Lietuvos karių dalyvavimo 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
vadovaujamoje tarptautinėje 
operacijoje Persijos įlankos 
regione". Rezoliucija buvo pri
imta balsų dauguma — „už" 
balsuojant 59 Seimo nariams, 
„prieš" — 13, dviem susilai
kius. 

Kodėl tokiame svarbiame 
Seimo posėdyje nebuvo 67 na
rių? Atrodo, kad tai LR Seime 
nenaujiena. Būtų turbūt di
desnė staigmena, jei visi sei-
mūnai (141) užimtų savo vie
tas Seimo rūmuose ir atidžiai 
dalyvautų, sprendžiant vals
tybės reikalus. 

Tikra naujiena taip pat 
būtų, jeigu Rolandas Pavilio
nis nepasinaudotų parankia 
proga pasiųsti dar kitą nei
giamą repliką vakariečių ad
resu. Ir šioje Seimo sesijoje jis 
nepagailėjo deguto Amerikos 
adresu. Kaip rašoma „NATO 
Enlargement Daily Brief 
biuletenyje, 2003 m. kovo 25 
d., R. Pavilionis pareiškęs: 
„Mes neturėtume dėtis su 
JAV, nes šis karas yra gėdin
gas Amerikos savanaudiškų 
tikslų pavyzdys..." Apskritai 
tokie postringavimai neturėtų 
išeiti viešumon, nes jie nepa
sitarnauja Lietuvos reika
lams. Bet, be abejo, R. Pavilio
nis niekuomet negalės su
prasti, kad tai kaip tik liudija 
tikrąją, diktatūriškos cenzū
ros nevaržomą, demokratiją. 

Beje, tas pats Seimas prieš 
kelias dienas turėjo progą 
pašalinti R. Pavilionį iš Seimo 
švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininko kėdės 
(kultūros!). Deja, vėl — dėl tos 
pačios priežasties, nepakan
kamo seimūnų skaičiaus slap
tame posėdyje, pirmininku jį 
paliko. Tiesa, Pavilionį palai
kė vos 6, o 24 balsavo už jo at
leidimą, „tačiau šių balsų ne
pakako tokiam sprendimui 
priimti. Norint nuimti Seimo 
komiteto pirmininką, reikia, 
kad už tai balsuotų ne mažiau, 
kaip pusė visų parlamentarų. 
... Kodėl valdančioji dauguma 
neišnaudojo progos ir neatsi
kratė politine prasme ne
drausmingo ir savo aštriais 
pasisakymais, pirmiausia 
prieš Lietuvos integraciją į 
NATO, garsėjančio komiteto 
pirmininko?" (Iš LER praneši
mo.) Taigi, kodėl? 

Bet grįžkime prie aukš
čiau paminėtos rezoliucijos. 
Žinoma, skaudu, kad Lietuvos 
kariai (tiesa, jų nedaug, tik 
apie 16, įskaitant karo me

dikus) turės dangintis kažkur 
„į pasaulio galą" ir būti šio, 
pr ieštar ingas nuomones iš
šaukiančio, karo dalimi. Savo 
karius siųsti įsipareigojo ir 
Estija (iš viso 55). Ta saujelė 
žmonių iš Baltijos valstybių 
karo Irake tikrai nenulems. 
Tai greičiau simboliška pagal
ba, pažado laikymas, parodan
tis, kad šios mažosios valsty
bės, kaip ir kitos, praėjusių 
metų rudenį pakviestosios 
kandidatėmis į NATO, savo 
įsipareigojimų nesikrato, pa
siruošusios atlikti, ką toji 
narystė iš jų reikalauja. O tai 
jau daug daugiau, negu „pa
sirinktini" įsipareigojimai ar
ba solidarumo pareiškimas, į 
kurį taip pro pirštus žiūri kai 
kurios NATO narės. 

„Lietuva žino, kas yra dik
tatūra", — sakė V. Landsber
gis. (Tačiau ne visi okupacijos 
laikotarpį laiko diktatūra , 
sprendžiant iš Pavilionio svai
čiojimų.) Tai sistema, kuri ne
turėtų rasti vietos dvidešimt 
pirmajame šimtmetyje, nes 
pakankamai privargino tau
tas ir žmones praėjusio am
žiaus bėgyje. Jeigu Amerikos 
tikslas yra pašalinti vieną 
aršiausių diktatorių Irake ir 
įgyvendinti demokratiją, Lie
tuva ir bet kuri kita valstybė, 
branginanti laisvą žmonių pa
sirinkimo teisę, turi tam pri
tarti . Ir pritaria, nepaisant 
tokių pavilioniškų išsišokimų 
ar Vakarų Europoje nežinia 
kieno kiršinamų nusistatymų 
prieš Ameriką. Verta paste
bėti, kad prieš šį Seimo nu
tarimą balsavo seimūnai 
Dmitrijevas, Fiodorov, Popo
vas, Raistenskis, žinoma, ir 
Pavilionis, Veselka, Jurkus , 
Lapenas, Pronckus, Bara-
kauskas, Einoris, Sysas... Šias 
pavardes Lietuvos piliečiams 
verta prisiminti. 

Kaip Amerikos Lietuvių 
taryba skelbia, šią savaitę 
prasideda pirmieji apklausi
nėjimai JAV Senate dėl nese
niai pakviestųjų kandidačių į 
NATO patvirtinimo. Žinome, 
kad JAV Senate, kaip ir Lie
tuvos Seime, yra asmenų, ku
rių interesai padiktuoti pa
šalinių įtakų. Svarbu tas įta
kas bent kiek atsverti, pa
sitelkiant į pagalbą Lietuvai 
palankius žmones. JAV lietu
viai tai gali padaryti, kreip
damiesi į savo senatorius, 
prašydami paremti Lietuvos 
narystės siekius. Lietuvos 
piliečiai gali daugiau dėmesio 
kreipti į žmones, kurie kandi
datuoja į Seimą ar ki tas 
valdžios vietas, kad išrinktieji 
tarnautų Lietuvai, o ne sveti
miems interesams. Tai mus 
visus įpareigoja demokratija. 

»? 
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GRANDINĖLEI" — 50 METŲ 
BUVUSIOS ŠOKĖJOS PRISIMINIMAI 

ŽIVILĖ KLIORYTĖ-VAITKIENĖ 

Visur, kur pasirodėme, 
žiūrovų tikrai netrūko. Kar
tais žiūrovams kėdžių pritrūk
davo, bet salės visuomet būda
vo pilnutėlės. Ne visuomet ir 
salėse šokom — Pietų Ame
rikoje teko šokti bulių arenoje, 
kur mus stebėjo arti 3,000 
žiūrovų. Europos gastrolių 
metu, Bonoje šokome rotušės 
aikštėje, kuri buvo pripildyta 
žiūrovų. Per prez. Nixon inau
guraciją žvarbų 1972 m. 
sausio mėnesį, žygiavome ir 
šokome Pennsylvania Avenue, 
kur mus matė tūkstančiai 
žmonių. Turbūt tuomet mes 
apie tai per daug negalvojome. 
bet iš tikrųjų buvome Lietuvos 
ambasadoriai. Savo šokiu 

„Grandinėlė" pasiekė tūks
tančių tūkstančius žmonių, 
išgarsino Lietuvos vardą per 
tris žemynus. 

Nežinia, ar įmanoma tik
sliai suskaičiuoti, kiek jaunų 
žmonių, kiek „generacijų", yra 
vienu ar kitu laiku dalyvavę 
„Grandinėlėje". Vieni ilgiau 
šoko, kiti trumpiau, dar treti 
paliko grupę ir vėliau į ją su
grįžo. Kasmet šokėjų sąstatas 
keitėsi. Neturėdama tikslių 
duomenų visam penkiasde
šimtmečiui, galiu tik apvaliais 
skaičiais bandyt duoti bendrą 
vaizdą. „Grandinėlei" šven
čiant sidabrinį 25 metų ju
biliejų. B. Gaidžiūnas („Aidai". 
1979, nr. 4) rašė, kad 'Gran

dinėlės' ilgametę tautinių 
šokių mokyklą yra perėję 380 
šokėjų". Nuo tada iki dabar 
„Grandinėlė" turėjo gal ir kiek 
mažesnį skaičių šokėjų. Tur
būt neklysčiau spėdama, kad 
bent 500 šokėjų yra vienu ar 
kitu laiku priklausę „Gran
dinėlei". Padalinus „Grandi
nėlės" gyvenimą maždaug į 
dešimtmečius, dabartinė šokė
jų karta jau šeštoji. Kokia di
delė mūsų „Grandinėlės" šei
ma! 

Gastrolės Europoje 
Vartau 1972 metų sezono 

koncertų ir repeticijų tvar
karaštį. Balandžio mėnesį 
koncertai Detroite ir Cleve-
lande WXEN radijo stoties 
pokylyje. Gegužės mėnesį kon
certas Clevelande, miesto cen
tre, didžiajame Allen teatre. 
Liepos 2 d., ketvirtoji Šokių 
šventė Čikagoje. Liepos 4 d., 
koncertas Jaunimo kongreso 

atstovams studijų dienose 
Kent universitete. Liepos 5-18 
d. atostogos nuo šokių. Liepos 
19, 21, 24, 26, 28, 31 d. repeti
cijos Europai. Rugpjūčio 3-21 
d. gastrolės Europoje. Nebuvo 
laiko nuobodžiauti. 

Išvykome iš Clevelando į 
NY oro uostą, kaip mums 
įprasta, autobusu. Kiekvienas 
su savim vežėmės nuosavą 
lagaminą, kuriame turėjome 
susipakavę savo asmeniškus 
rūbus. Prie jų dar prisidėjo 
grupės lagaminai su įvairiais 
šokių rūbais, instrumentais ir 
kitais reikalingais dalykais. 
Lagaminų buvo apie 80. Jie 
visi buvo paženklinti A. Sagio 
geltona lipnia juosta. Kelio
nėje ji mus išgelbėjo, nes, kai 
reikėdavo atsiimti lagaminus 
oro uostuose, mes visi įdėmiai 
ieškodavome tų „geltonų" la
gaminų. 

Dviejų ir pusės savaičių 
kelionėje aplankėme Belgiją, 

Angliją, Vakarų Vokietiją, 
Šveicariją, Italiją ir Prancū
ziją. Atlikome 6 koncertus 
Anglijoje ir Vokietijoje. Ten 
būdami, susitikome su miesto 
merais ir kitais valdžios 

pareigūnais, pasirodėme tele
vizijoj. Matėme didingas Al
pes, meldėmės Šv. Petro bazi
likoje, braidžiojom Baltijos 
jūroje (be leidimo) ir svajojome 
apie kraštą kitoj pusėj. Man, 

septyniolikmetei, tai buvo 
nuostabi kelionė. Gimnazijos 
klasės draugės man pavydėjo 
tokio įdomaus gyvenimo. 

Bus daugiau 
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Dėmesio! Dėmesio! 
Lietuviško sceninio liaudies šokio ansamblis 

Grandinėlė 
švęs savo auksinį jubiliejų, 2003 m. balandžio 26 d. 

Clevelande, koncertu/banketu 
Kviečiame VISUS, praėjusių 50 metų buvusius šokėjus, muzikantus, 

rėmėjus ir draugus padėt atšvęsti ŠĮ jubiliejų 
savo dalyvavimu, sveikinimais bei parama. 

Prašome kreiptis į Egle Laniauskienę. tel. 440-205r9273 arba 
eglelan@aol.com dėl papildomos informacijos. 

-ufit^ 

mailto:ALTcenter@aol.com
mailto:eglelan@aol.com
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GAUSUS PENSININKŲ SUĖJIMAS 
Dievo Apvaizdos parapijos 

Krikščioniškosios tarnybos ko
mitetas kovo 4-tą, šv. Kazi
miero dienoje, surengė pensi
n inkų suėjimą. P i rmin inko 
Kęstučio Černio pakv ies ta , 
Elena Karvelienė prisegė po 
gėlę tos dienos va rduv in in 
kams — Kazimierai ir Kazi
mierams. 

Dauguma pensininkų j a u 
gyvena po vieną. Nuobodžiai, 
ilgesingai leidžia savo gyveni
mo rudenėlį. Toks pabendravi
mas kar tu išblaško vienišumo 
nuotaikas , atgaivina. 

Krikščioniškosios t a r n y 
bos pirmininkas Kęstut is Cer

nis , pasve ik inęs g a u s i a i 
sus i r inkus ius , prisiminė Vil
niuje mirusį dr. Adolfą Da-
mušį, gyvenusį Detroite. Pe r 
ska i tęs jo gyvenimo taut inį ir 
pat r io t in į nueitą kelią, Kęs
tu t i s Cern is pakvietė visus su
s ikaup imo valandėlei — a t s i 
s toj imu pagerbti dr. A. Da-
mušio atminimą. 

Krikščioniškosios t a r n y 
bos p i rmin inkas K. Cernis ge
rai žino, kad p e n s i n i n k a m s 
sveikatos patar imai labiausia i 
a k t u a l u s . Pakviestas vėl j a u 
nas gydytojas dr Marius Lau 
r ina i t i s . 

Dr . Marius Laur inai t i s gi-

Paskaitininkas dr. Manus Laurinaitis (kairėjei ir Dievo Ap\ 
Krikščioniškosios tarnybos komiteto pirm. Kęstuti.- Cernis. 

R Ražauskienės nuotr. 

mė ir mokėsi Vilniuje. 1992 
m. baigė Vilniaus universiteto 
Medicinos fakul te tą , gau
d a m a s medicinos gydytojo 
diplomą. Nuo 1992 iki 1996 
metų atl iko chirurgijos rezi
denciją Universi tet inėje grei
tosios paga lbos ligoninėje. 
1996 m. dr. Mar ius Laur i 
nai t is su žmona Ingr ida ir 
dabar j au 9 m. dukrele Giedre 
atvyko į Jung t ine s Amerikos 
Valstijas. Čia pradėjo dirbti 
v idaus ligų rez iden tu Wm. 
B e a u m o n t l igoninėje. Šiuo 
me tu j i s d i rba S te r l ing 
Heights St. Joseph ligoninėje 
vidaus ligų gydytoju. 

P a k v i e s t a m prie mikro
fono, dr. Mariui Laurinaičiui 
pens in inka i en tuz i a s t i nga i 
plojo. Dak ta r a s buvo gerai pa
siruošęs, t r umpa i išdėstė nau
dingus pa t a r imus ir išsamiai 
atsakinėjo į k laus imus . 

J a u nuo pradžios buvo 
jauč iamas skanus Užgavėnių 
blynų kvapas . Darbščiosios 
j - u n e s n ė s pensininkės t r iūsė 
virtuvėje nuo ankstyvo ryto. 
Klebonui kun. Aloyzui Vols-
kiui suka lbė jus priešpiečių 
maldelę, prasidėjo blynų puo
ta . 

Krikščioniškosios t a rny 
bos komite to p i r m i n i n k a s 
Kęs tu t i s C e r n i s dėkojo vi
siems t a r n y b o s n a r i a m s , 
pr is idėjusiems darba i s : Da
nute i J a n k i e n e i , Česlovai 
Naumienei . Izabelei Korsa
kienei, Jurg iu i Idzeliui, Daliai 
Navasa i t ienei . Ypač išskyrė 
Elenutę Alkuvienę. kuri buvo 
ne tik vyriausia šeimininkė, 
bet ir pagrindinė Užgavėnių 
blynu organizatorė. 

Pensininkai dėkingi veik
liam Krikščioniškosios ta rny
bos komitetui. 

R. Ražauskienė 

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
METINĖ ŠVENTĖ 

SKELBIMAI 

VVORCESTER, MA 

Ne tik Čikagos. Lemonto 
moterys kepa gardž ius Už
gavėnių blynus, bet ir mes, 
gyvendamos 1.000 mylių nuo 
Čikagos, Rytiniam Amerikos 
pakrašty. Worcester. Massa-
chusetts. 

Kovo 2 d., sekmadien į 
Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikui moterų sąjungos 5-
tos kuopos renginių komitetas. 

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI 
monienė, su vyriausia valdžia 
p i r m i n i n k e Aldona J a k n i ū -
na i te ir vicepirm. Verute Šim
kiene . Šv. Kazimiero parapijos 
salėje kepė Užgavėnių b lynus , 
kur ia i s buvo vaišinami gau
siai sus i r inko parapi j ieč ia i , 
visi. kurie atvyko. Bulvinius 
— pr ie jų pat iekė obuolių 
košelę ir rūgščia grietinę. Mil
t in ius — vyniotus su va r ške . 

prie jų Įvairių vaisių uogiene. 
O da r r i e s ta in ia i , bande lės 
daug iau p r a t u r t i n o stalą, 
neka lban t apie kavu tę . Ke
pėjos kaito virtuvėje, kepda
mos blynus, o mūsų svečiai 
kaito, ja is besigardžiuodami, 
sėdėdami prie s ta lų ir sugrįž
dami pakartoj imui, nes buvo 
labai g a r d ū s , ka ip j ie išsi
reiškė. Valio sąjungietės. 

J a n i n a Miliauskienė 

Kovo 9 d. š v e n t ė m e 
Lie tuvos j a u n i m o ir m ū s ų 
parapi jos globėjo Šv. K a 
zimiero šventę . 10 vai. ryto šv. 
Mišias aukojo kleb. kun . Ri
čardas J a k u b a u s k a s ir p a s a k ė 
pamokslą. Giedojo parapi jos 
choras , v a d o v a u j a m a s v a r 
gonininkės Ed i th Roberts . Po 
Mišių sug iedo ta „ Š v e n t a s 
Kaz imie ra i " . S e k m a d i e n i a i s 
prieš Mišias gieda „Graudž ius 
ve rksmus" — Gavėnia . 

1 vai . p.p. Maironio p a r k o 
didžiojoje salėje vyko t r a d i 
ciniai parapijos p ie tūs . J u o s 
ruošė parapijos ta ryba . Visus 
svečius t r u m p u žodžiu l ie tu
viškai ir angl iškai pasveikino 
pietų vedėjas P e t r a s Molis , 
pa re ikšdamas , kad šv. Kazi 
mieras y ra vienintel is m ū s ų 
t a u t o s šven t a s i s . Sve ik ino 
v i sus K a z i m i e r u s . J i e m s 
giedojome „Ilgiausių metų.. ." 

Vaišinomės Maironio pa r 
ko v i r tuvės personalo pa ruoš 
ta is p ie tumis , prieš ku r iuos 
maldą sukalbėjo kleb. kun . R. 
J a k u b a u s k a s . Turėjome a tvy
kusių d a u g svečių: Nek. M. 
Marijos Prasidėj imo vienuoli
jos iš P u t n a m , CT, r- winc i -
jolė seselė Pau lė Sav i tė ir 
seselė Oliveta, pre la tus Ber-
t a š iu s , arkiv. J u r g i o M a t u 
laičio senelių slaugos k a p e 
lionas kun. dr. Rapolas K r a 
s a u s k a s , k u n . J o n a s P e t 
r a u s k a s , MIC, iš M a r i a n a -
polio, Thompson , CT, i lgus 
metus dirbęs Šv. Kazimiero 
parapijoje, ir buvo visų myli
mas . Su tokia pa t meile, my
lime jį ir dabar , nors r e t k a r 
čiais sus i t ikdami . Šv. Brigi tos 
parapi jos kleb. kun . J u r g i s 
Ridikas, Maironio parko pir-
m i n i r k a s Kazys Adomavičius 
ir jo žmona Teresė bei abiejų 
parapijų parapijiečiai, gaus ia i 
sus i r inkę . 

T r u m p a i kalbėjo k l e b . 
k u n . ' R . J a k u b a u s k a s , gėrė
josi, kad parapij iečiai labai 
geri ir j a m malonu da rbuo t i s 
mūsų parapijoje. Parapi jos t a 
rybos p i rm. S tephen VValins-
ky J r . , informavo apie pa r ap i 
jos re ika lus ir a te i t ies d a r b u s , 
ne t rukus bus p radė t a s a t n a u 
j int i bažnyčios vidus. Dvi i lga
me tė s darbuoto jos , H e l e n 
Midgley ir J a n i n a Mi-

Ka/imiero parapijos tarrlicinmose pietuose Iš kaires: 
pirm K.i/v- i jii /•;..,• i Ten-si 

Kovo 9 d. VVorcester Šv. Kazimiero parapija švente globėjo šv. Kazimiero 
švente Maironio parke vyko parapijos pietūs, kuriuose dalyvavo ir svečių 
iš kitur Parapija artimai bendrauja su Nekalto Marijos Prasidėjimo vie
nuolija Putnam, ("T. Šventėje dalyvavo (iš kairės) ses. Oliveta. klebonas 
kun Ričardas Jakubauskas, provincijole ses. Paulė. 

l iauskienė, buvo apdovanotos 
ypa t inga dovana — gražia is 
šva rka i s . (J . M. i šs i re išk ia , 
k a d per 40 m e t ų v i suo
m e n i n ė s veiklos „ s u r a š i a u " 
savo l ie tuvišku šr i f tu rašo
mąją maš inė lę ir p l a n a v a u 
a r t imiaus iu la iku s u m a ž i n t i 
tą darbų krūvį, bet š ia i s ta ig
mena i įvykus', t u r i u d a r toliau 
tęs t i , nes apdovanoj imas — 
y r a įpareigojimas d a r giles
n i a m darbui . Korespondentės 
da rbą per daugelį metų, at
l ikau ir a t l ieku pare ig ingai , 
po renginio tuoj p a r a š a u ir 
išsiunčiu į „Draugo" redakci
ją. Pas taruoju la iku rengin ių 
ruoš imas sumažėjęs , bet kiek 
su ruoš iame visada išs iunčiu 
į p r a s t u g re i tu l a i k u . Šiuo 
pare iškiu mūsų te lkinio lietu
vių žiniai, kad j ū s ų i lgametė 
k o r e s p o n d e n t ė , k a i p a n k s 
čiau, ta ip ir d a b a r viską ką 
mes su ruoš iame gre i t a i pa
rašo ir išsiunčia į „Draugo" re
dakciją. I lgas l a u k i m a s ne 
korespondentės ka l tė) . 

Pa rap i jos c h o r a s , vado
v a u j a m a s v a r g o n i n i n k ė s 
E d i t h Rober t s , p a d a i n a v o : 
„Aras", „Nemunėli", „Buvo ge
ra gaspadinė" ir vieną dainą, 
į p indami va idyb in io meno . 
Paba igoje „Žemėj L ie tuvos 
ąžuolai žaliuos" k a r t u su pub
lika. I rena Markevič ienė — 
choro p rogramos p ranešė j a . 
Labai tu r t ingas buvo laimė
j i m ų s t a l a s . Vadovavo Ed
m u n d a s P a l i l i ū n a s . L a i m ė 
daugel iui nusišypsojo. 

Taip ir užba igėme parapi 
jo s šven tę . P a g e r b ė m e šv. 
Kazimierą. P r i s iminėme mū
sų didingą ir garbingą Šv. Ka
z imiero parapi ją , į s te ig tą 
pr ieš 109 metus . D a u g gra
žaus lietuviško j a u n i m o kilo iš 
j o s : b e r n i u k ų įstojo į tėvų 
marijonų kongregaciją, mer
gaičių — Šv. Kazimiero kon
gregaciją. Kiti baigė aukš tuo
sius mokslus ir įvairiose sri
tyse užėmė a t s a k i n g a s vietas. 
Tenenustoja m ū s ų bažnyčioje 
n iekada skambėjus ios lietu
viškos g i e s m ė s , parapi jos 
salėje. Maironio pa rke dainos. 
"^same da inuojan t i t a u t a , su 

, dainuojančia revoliucija mūsų 
broliai ir sesės stojo ranka 
r a n k o n p r i e š Raudonos ios 
armijos mauro janč ius t ankus 
kovoje už b rang ios tėvynės 
la i svę . T u r i m e seną , gyvą, 
indoeuropiečių kalbą, ta i mū
sų k u l t ū r o s v e r s m ė . Tradi
cijos, papročiai . Branginkime 
visa t a i . N e s a k y k i m e , kad 
m ū s ų graž ios ios g iesmės , 
dainos y ra pasenę , atgyvenę. 
Ne ir n iekada jos nepasens. . . 
B u v u s i pa rap i jo s vargo
n in inkė A n n a Wal insky visa 
tai labai įvert ino ir dirbo dėl 
d idesnės Dievo ga rbės . Baž
nyčios ir l ie tuvybės pašven
tus i visą gyvenimą k a r t u su 
savo vyru S tephen Walinsky. 
L ink iu pa rap i jo s š a u n i a m 
chorui naująją parapi jos var
gon in inkę E d i t h Rober ts 
įvesti į tą kelią, kad niekada 
m ū s ų parap i jo je neužges tų 
l ietuvybės ugnelė . Šventasis 
Kazimierai , padėk ir globok, 
ne tik mūsų parapiją, bet ir 
m u s visus. 

J a n i n a Mil iauskienė 

PARDUODA PASLAUGOS 

Automobiliai 30% pigiau nei pas 
„dilerį" 

01 Toyota Camry — $9,600. 
01 Jeep Grand Cherokee — S 10,500. 
01 Audi A4 —$11.500. 
00 VW Passat — $9.50001 
Dodge Grand Caravan — $10,500 

Tel. 773-491-1452. 

Mokesčių skaič iuotojų 
paslaugos 

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

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 
contractor CONSTRUCTlON 

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

ZSL 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIU 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicago.lL 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SIŪLO DARBĄ 

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

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

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Vaikams 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. 

ALTOMOBttJO, NAMU, SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai". 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Atlieku dažymo darbus iš lauko 
ir vidaus. 

Butų remontai už prieinamą 
kainą. 

Tel. 708-420-6790, 
Algirdas. 

IŠNUOMOJA 

2 bedroom nevvly remodel. 
S650 plūs security deposits. 

No pets. no smoking. 44 th & 
Califomia. Tel. 773-704-7402., 

VVoodridge išnuomojami 2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

Pavasario kainos $656-5682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Vyresnio amžiaus moterims 
išnuomojamas. 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais ..base-
ment", Archer Ave. ir Pulaski 
apylinkėje. Tel. 773-218-4351. 

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

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

Tai - Jūsų laikraštis 

THE U T H U A N I A N WORLD-WlDE DAILY 

py w 
Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 

Lithuanian American TV, Inc. 

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

E-mail :altv @ attbi .com 

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 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. 

fc liT? Km 

Sekmadieni, balandžio 6 d., 3 v. p. p., į geros, sielą keliančios muzikos koncertą 
Maria gimnazijos auditorijoje (6727 S. Califomia Ave., Chicagp) kviečia „Draugas". 

Programa atliks sopranai Raimonda Tallat-Kelpšaitė, Nomeda Vilkanauskaitė ir Rasa juzukonytė, pasivadinusios 

„Trimis panteromis" 
Bilietai iš anksto gaunami „Drauge" , „Seklyčioje" - 2711 VVest 71 Str., Chicago, ir prieš koncertą prie įėjimo 



P a t v i r t i n t a s L i e t u v o s ir JAV s u s i t a r i m a s dėl 
k u l t ū r o s p a v e l d o a p s a u g o s 

Atkelta iš 1 psl. 
Antroje pasaulinio karo me

tais nacių Vokietijos okupuotoje 
Lietuvoje buvo sunaikinta maž
daug 90 proc. iš prieškarį gyve
nusių 220 tūkstančių žydų. 

JAV komisija Amerikos pa

veldui užsienyje išsaugoti buvo 
įkurta 1985-aisiais. Komisijos 
tikslas yra visų tautybių, 
religinių ir etninių grupių, 
kurios buvo Antrojo pasaulinio 
karo metais vykdyto genocido 
aukomis, kultūrinis paveldas. 

Prezidentas ragina statybininkus dirbti 
užsienyje 

Atkelta iš 1 psl. 
Pasak prezidento, staty

bininkai dar nepakankamai 
daug dirba užsienyje, o statybų 
verslas daugiausia sutelktas 
didžiuosiuose Lietuvos miestuo
se — Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje, teigiama parodų rūmų 
„Litexpo" pranešime spaudai. 

Prezidento teigimu, galimy
bės padidinti statybos darbų 
apimtis neabejotinai atsivers 
Lietuvai tapus Europos Sąjun
gos (ES) nare. 

Pasau l io 
Atkelta iš 1 psl. 

Svarbios Saugumo Tarybos 
(ST) narės, įskaitant Prancū
ziją ir Vokietiją, yra pareišku
sios, jog pasipriešins bet ko
kiems ST ketinimams „post fac-
tum" paremti JAV ir Didžiosios 
Britanijos įsiveržimą į Iraką. 
Jos pareiškė nuomonę, kad 
Jungtinės Tautos turėtų atlikti 
pagrindinį vaidmenį būsima
jame Irako atstatymo darbe. 

TURKIJA 

„Šalies statybininkai viena 
koja jau Europos Sąjungoje — 
dauguma bendrovių jau kurį 
laiką dirba Vakarų Europos 
valstybėse, vadovaujasi jų pri
pažįstamais reikalavimais. Lie
tuvos narystė ES atvers dar 
platesnes bendradarbiavimo ir 
dalyvavimo bendruose statybų 
projektuose galimybes", paro
dos atidaryme kalbėjo ,Litex-
po" direktorius Arvydas Tarvy
das. 

naujienos 
Vershbovv neatmeta galimybės, 
kad JAV gali įvesti sankcijas 
Rusijos įmonėms, kurias Va
šingtonas įtaria tiekus karinę 
įrangą Irakui, nors Jungtinės 
Tautos tai draudžia. Rusija kal
tinimus dėl ginklų tiekimo ne 
kartą yra paneigusi. Ir trečia
dienį Rusijos užsienio reikalų 
ministras Igor Ivanov dar kartą 
pakartojo, kad šiuo metu nėra 
jokių įrodymų, jog Rusijos fir
mos pardavė karinės įrangos 
Irakui. 

Kitu žvilgsniu... 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 27 d., ketvirtadienis 

TRAKTATAS APIE STEBUKLUS 

Ankara. Turkija, suderi
nusi su JAV, siųs karių pa
stiprinimą į Šiaurės Iraką, jei 
ten esančioms jos pajėgoms ne
pavyks užtikrinti saugumo, tre
čiadienį sakė Turkijos kariuo
menės vadas, generolas Hilmi 
Ozkok. Šiaurės Irake jau yra 
keli tūkstančiai turkų karių, 
kurie čia nuo 1997 metų kovoja 
su kurdų sukilėliais. 

PAKISTANAS 

L RUSIJA 
Maskva. JAV ambasado

rius Rusijoje Alexandr 

Atkelta iš 1 psl. 
* „Gyvieji skydai" — 

žmonės, mėginantys neleisti 
Irake sunaikinti civilinę infra
struktūrą, per Vakarų koalici
jos bombardavimus nenuken
tėjo, pranešė , „Gyvasis skydas" 
britų grupės vadovas Richard 
Scrase. Per savaitę nuo karo 
Irake pradžios nė vienas iš aš
tuonių „gyvuoju skydu" dengia
mų objektų nebuvo sugriautas. 
Aktyvistai saugo elektrines, 
naftos perdirbimo gamyklą ir 
šalia Bagdado esantį maisto 
produktų sandėlį. Kovo viduryje 
Irako sostinėje bei jo apylinkėse 
buvo apie 200 „gyvųjų skydų", 
bet, prasidėjus kariniams veiks
mams, jų sumažėjo iki 120. 

* Per savaitę t runkan
čias JAV vadovaujami* pajė
gų Bagdado oro atakas Irako 
sostinėje buvo sužeista beveik 
1.000 žmonių, teigiama trečia
dienį Bagdado ligoninių pateik
tų ataskaitų suvestinėje. Pasak 
medikų, neįmanoma nustatyti, 
kokią dalį iš beveik vieno tūks
tančio ligoninėse dėl patirtų su
žalojimų gydomų žmonių suda
ro civiliai gyventojai, o kokią 
kariai. Tikslus žuvusiųjų skai
čius taip pat nėra žinomas, nes 
pagal musulmoniškus papro
čius žuvusieji irakiečiai yra iš 
karto laidojami. 

* Irako pareigūnai pra-

Islamabadas. Pakistanas 
trečiadienį pranešė išbandęs 
trumpojo nuotolio raketą, ga
linčią nešti branduolinę kovinę 
galvutę. Apie šį bandymą buvo 
pranešta, praėjus kelioms va
landoms po kaimyninės Indijos 
pranešimo, apie panašios rake
tos bandymą. Pernai tarp In
dijos ir Pakistano 10 mėnesių 
vyko įtempta pasienio konfron

tacija dėl ginčijamos Kashmyr'o 
srities, priklausančios Indijai. 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
nešė, kad per oro a t akas 
Bagdade žuvo 44 civiliai ir dar 
šimtai buvo sužeisti. 

* Jungtinės Valstijos 
permeta į Persijos įlanką 
itin šiuolaikiškai ginkluotą 4-
ąją pėstininkų diviziją ir kitus 
dalinius, kuriuose tarnauja 
daugiau kaip 30,000 karių, įsi
jungsiančių į puolimą prieš 
Iraką. Fort Wood, Texas, dislo
kuota divizija laikoma vienomis 
moderniausių kovinių pajėgų 
JAV kariuomenėje. Jos kariai į 
Persijos įlanką išskris arti
miausiomis dienomis, o laivais 
gabenama jų sunkioji technika 
jau artėja prie Kuwait'o. Divi
zija perdislokavimo laukė dau
giau kaip du mėnesius. Iš pra
džių ji turėjo vykti į Turkiją ir 
atverti šiaurinį frontą prieš 
Bagdadą, tačiau Turkija atsi
sakė įsileisti JAV karius. 

* JAV pajėgos per 72 va
landas prie Nedžefo nukovė 
1,000 irakiečių. Be 650 apylin
kėse žuvusių irakiečių, dar 250 
buvo nukauti per du atskirus 
susirėmimus rytiniame Eufrato 
krante ir dar 100 ant tilto per 
upę, teigė 3-sios pėstininkų di
vizijos vadas, generolas majoras 
Buford Blount. Dauguma jų at
sidūrė apsuptyje Nedžefe. JAV 
pajėgos, karininko teigimu, 
miestą laiko apsupusios „nuo 
praėjusios nakties". 

PAGAUSĖJO PILKŲJŲ 
VILKŲ 

JAV Žuvų ir laukinių gy
vulių bei žvėrių apsaugos de
partamentas praneša, kad pil
kieji vilkai, apie 30 metų buvę 
saugojamų ni/o visiško išnyki
mo žvėrių sąrašuose, pradeda 
atsigauti. Nors pavojus jiems 
išnykti dar ne visiškai praėjęs, 
bet vilkų vakarinėse valstijose 
tiek pagausėjo, kad jų ateitimi 

per daug rūpintis nereikia. 
Vilkai buvo beveik išnykę, kai 
ūkininkai ir gyvulių auginto
jai juos be atodairos medžiojo, 
norėdami apsaugoti savo kai
menes nuo šių plėšrūnų. Už
draudus medžioklę, šie žvėrys 
pradėjo daugintis ir dabar jau 
vilkai randami daugelyje vals
tijų. Nors į jų pagausėjimą kai 
kas žiūri su nepasitikėjimu, 
visgi griebtis už šautuvų ar 
spąstų dar nenumatoma.NYT 

Dalykai, kuriuos mes ma
tome, jaučiame, bet nesuge
bame paaiškinti, yra vadina
mi stebuklais. Tačiau gali būti 
taip, kad tai, ką vadiname ste
buklais, yra stebuklinga tik 
mūsų menkam, neišsivysčiu
siam protui. O kai būsime jau 
išsivystę, tai tebus viso labo 
logiški dėsniai. 

Tarkim - toks labai pap
rastas stebuklas. Gerbiamo 
žurnalisto Algimanto Čekuolio 
bute auga nuostabi gėlė. 
Paties žurnalisto ir gėlininko 
teigimu, ji buvo labai nusku
rusi ir apvytusi. Kažkodėl, 
matyt, vedamas įgimtos mei
lės viskam kas gyva, Algi
mantas Čekuolis, ėmė laisty
damas gėlę kalbinti ir ja gro
žėtis. Ir ką jūs manote - gėlė 
suvešėjo ir pražydo nuosta
biausiais žiedais. Tai gal Al
gimantas Čekuolis yra burti
ninkas? O gal gėlės pražydimą 
lėmė atsitiktinumas? Tikrai 
ne. Ir Algimantas Čekuolis 
yra lygiai toks pa ts burt i
ninkas, kaip ir mes visi. Tie
siog aplink mus viskas yra gy
va - ir gėlės, ir medžiai, ir 
katės, ir paukščiai. Paukščiai, 
pavyzdžiui, yra labai išsivystę 
sutvėrimai, jie jaučia, kuris 
žmogus šventas, o kuris n e 
šventajam Pranciškui paukš
čiai be jokios baimės tūpdavę 
ant rankų. Rašytojai Gabrielei 
Petkevičaitei-Bitei irgi. O kino 
režisierius Jonas Mekas, pa
klaustas ką galvoja apie šven
tumą, atsakė štai ką: „Šventu
mas yra idealas ir labai retas 
ir didelis įvykis žmonijos 
istorijoje. Ar šventumas yra 
įmanomas man? Šventumas 
yra įmanomas absoliučiai mums 
visiems... Bet kai einu per par
ką ir ištiesiu savo ranką 
paukščiui, jis nuskrenda, ne
nutupia ant mano delno. Tai 
aš ir žinau, kad esu dar labai 
labai toli nuo šventumo". 
(Knyga „Menininkai apie Die
vą", 13 psl.) 

Garsusis žemaičių misti
kas ir skulptorius Vilius Or
vydas prieš mirt į irgi yra 
kalbėjęs apie gamtos gyvybę: 
„O čia mes esam tremtiniai ir 
laikinai tik gyvenam. Vieną 
mirksnį. Nes amžinybė yra 
begalybė ir nuostabus dalykas 
yra. Dėl to ir visa ta Žemė mū
sų eina į katastrofą. Dėl to, 
kad užsiteršem vandenį, už-
siteršėm orą. Mes išnaudojom 
viską. Ogi viskas gyva yra -
ir medžiai gyvi, ir vanduo 
gyvas... Gyvybė yra ... Je i ją 
užterši, tai mūsų gyslomis 
teka užterš tas kraujas . Aš 
visada žiūrėjau ir į akmenį 
kaip į brolį, ir į medį — viskas 
man gyva buvo... Ir ateityje aš 
manau - mus begali išgelbėti 
tiktai pranciškoniška sąjunga 
- į gamtą žiūrint kaip į brolį". 

Medžių gyvybę jautė seno
vės lietuviai, sodindami ir gar-
bindamai ąžuolų giraites. Lie
pos gyvybę nuostabiai aprašė 
Vincas Krėvė „Skerdžiuje". 

Prisiminkime - ar ir kiek
vieno mūsų neapima ilgesin
gos Vėlinių mintys rudenį, kai 
ima kristi lapai. Ar neapims 
begalinis džiaugsmas pavasa
rį, juntant, kad visa gamta 
prisikelia. Ir tai nėra kažko
kios emocijos, tai labai konk
retus Didžiosios gyvybės jutimas. 

Bet grįžkim prie stebuk
lų... Yra tokių stebuklingų 
dalykų ir mūsų Lietuvos gy
venime, kurių iki šiol niekas 
negali paaiškinti. Kodėl, tar
kim, sausio tryliktąją sovietų 
tai.kai nepasuko link Parla
mento ir nesutraiškė minios 
mirti pasiruošusių Parlamen
to gynėjų. Juk „Alfa" būrio 
smogikai turėjo būtent tokį 
įsakymą ir tik tokio tikslo 
siekė - sunaikinti nepriklau
somos valstybės institucijas. 
Kas tankistų vado pasąmonei 

pašnibždėjo _ „Ai, neklausy-
kim to įsakymo, sukam 
atgal..."? Tikriausiai Dievas. 

Dažnai žmogaus protinį 
atsilikimą parodo jo abejonės 
ar net neapykanta stebuklui, 
t.y. - tam, ko jis negali paaiš
kinti. Tada lengviausia yra sa
kyti - „to nėra, nes aš to ne
matau". 

Išmintingas žmogus nesi
imtų neigti to ko nesuvokia. 
Jis tegalėtų sakyti - „aš to dar 
nepatyriau". Tarkim, daugelis 
Lietuvos piliečių tikriausiai 
net nežino, kad yra tokių 
žmonių Lietuvoje, kurie regi 
Jėzų Kristų arba jč Motiną 
Mariją Švenčiausiąją Mergelę 
Mariją, kalbasi su jais, tarsi 
su gyvais asmenimis. Viena 
tokia regėtoja - Anelė Matijo-
šaitienė gyvena netoli Kudir
kos Naumiesčio esančioje Ke-
turnaujienoje. Jos gyvenimas 
- tai eilinis darbščios kaimo 
moterėlės gyvenimas, kuria
me atsitiko stebuklas. 196S 
m. lapkričio 14 dieną jos na
melyje apsireiškė Jėzus Kris
tus ir palaimino ją. Paskui bu
vo atėjusi Šv. Marija. Jie Ane-
liukę perspėjo, kad jos namelis 
bus išgriautas, o toje vietoje 
bus pas ta ty tas oro uostas. 
„Bet vėliau tavo namelio vie
toje stovės bažnyčia", - pasa
kė Aneliukei šventieji svečiai. 

Tuo metu tai atrodė kaip 
visiška nesąmonė - kam gali 
prireikti griauti Aneliukės na
melį vidury bekraščių Suval
kijos lygumų, ar maža aplink 
tam labiau tinkamos vietos, 
kur nereikėtų nieko griauti? 

Tačiau dabar, jei kas va
žiuoja keliu iš Šakių į Kudir
kos Naumiestį, dešinėje kelio 
pusėje gali pamatyti neįprastą 
reiškinį — vidury laukų nuties
tas didžiulis pakilimo takas, o 
jo viduryje stovi daili, balta, 
šviečianti iš tolo koplyčia... 

Aneliukės gyvenime apstu 
stebuklų. Sovietiniais laikais, 
kai jos namelį nugriovė, pačią 
regėtoją paguldė į bepročių 
ligoninę. Ir, kaip tais laikais 
būdavo įprasta, dak ta rams 
saugumas davė komandą tokį 
„pavojingą liaudies priešą" 
kaip Aneliukė sunaikinti, vis 
didinant vaistų dozę. Bet ligo
ninėje Aneliukei apsireiškė 
Kristus ir nuramino ją, kad 
vaistai jos neveiksią. Taip ir 
atsitiko - daktarai vis didino 
vaistų dozę, bet Aneliukei 
nieko blogo nuo jų nesidarė. Ir 
tada jau daktarai pradėjo eiti 
iš proto, nes to, ką jie matė, 
„negalėjo būti". Tada jie Ane
liukei vaistų leidimą nu
traukė, nes matė, kad nėra jo
kio poveikio. 

Dar vienas labai gražus 
stebuklas atsitiko Aneliukei 
beprotnamyje - ją, kai atvežė, 
paguldė rūsyje, nes palatose 
nebuvo laisvų vietų. Paskui 
vakare ligoniai atėmė iš Ane
liukės visus rūbus ir miegoti 
rūsyje ji turėjo beveik nuoga. 
Šalia buvo maisto sandėlys ir 
j au atsigulusi Aneliukė išgir
do, kad už sienos krebžda 
žiurkės. Netrukus jos jau lai
piojo po jos kūną, skaudžiai 
braižydamos nagais ir krams-
nodamos ausis. Aneliukė išsi
gandusi ėmė melstis ir užmi
go. O kai atsikėlė, pajuto, kad 
jai labai šilta - apsidairiusi 
Aneliukė pamatė, kad ant jos 
kūno guli daugybė žiurkių ir 
ją savo kūneliais šildo... 

Panašių apsireiškimo ste
buklų pasaulyje yra įvykę 
labai daug. Lietuvoje bene 
garsiausias yra Šiluvos Apsi
reiškimas, kai piemenukams, 
ganiusiems bandą Šiluvoje, 
an t akmens apsireiškė Šven
čiausioji Mergelė Marija. Lur-
de (Prancūzija) J i apsireiškė 
mergaitei Bernadetai, Fatimoj 
(Portugalija) trims piemenu
kams. Medžiugorjėje (Bosnija) 

irgi šešiems vaikams. Visus 
šiuos regėtojus vienija vienas 
bruožas - tai yra vaikai arba 
didelio išsilavinimo neturin
tys žmonės. Kodėl Dievas 
pasirenka būtent tokio tipo 
žmones savo informacijai bei 
perspėjimams paskleisti? Tik
riausiai todėl, kad šie naivūs 
sąžiningi žmonės neprigalvos 
nieko nuo savęs, neinterpre
tuos, o tiksliai perduos pra
našystes ir perspėjimus, ku
riuos iš Aukščiausiojo išgirdo. 
„Inteliektom nieisporčiennijie 
liūdi", - kaip sako rusai. Lie
tuviškai tai skambėtų maž
daug taip - „Intelekto nesu
gadinti žmonės"... 

Taigi, baigiant traktatą 
apie stebuklus, galima būtų 
pasakyti, kad stebuklai yra 
aukštesnės realybės dėsniai. 
Jie yra bet kokio tikėjimo 
esmė. Ir jų yra kiekvienoje 
religijoje. Tarkim - atvyksta 
kartais Lietuvon popiežiaus 
Jono Pauliaus II įgaliotas eg-
zorcistas P. Fereira ir išvaro 
iš apsėstųjų velnius. Panašias 
velnio išvarymo procedūras 
atlieka ir stačiatikiai netoli 
Aušros Vartų esančiame 
stačiatikių vienuolyne. Tai 
stebuklai čia, ar dėsniai? 

Kiekvieno žmogaus gyve
nime yra sunkiai paaiškina
mų dalykų. Netgi to žmogaus 
gyvenime, kurie į bažnyčią 
nevaikšto ir nelaiko savęs ti
kinčiu. Prieš keletą metų, kai 
kūriau dokumetinį filmą 
„Apie Apreiškimus", atvykau 
į „Klaipėdos naftos" firmą, 
prašyti paramos filmui. Susi
tikau su tuometiniu „Klaipė
dos naftos" direktoriumi Mar
tinu Gusiatinu ir, tikrai ne
daug ko tikėdamasis, išpasa
kojau jam Aneliukės istoriją 
bei pasakiau, kad apie tai 
kuriu filmą. Gusiatinas susi
mąstė ir paskui prisiminė 
vieną įvykį savo gyvenime, 
kuris įvyko Taline - anksti 
ryte pabudęs „Klaipėdos naf
tos" direktorius netikėtai pa
matė savo kambaryje Kristų, 
stovintį maždaug metro virš 
žemės aukštyje. „Aš esu", -
tada buvusiam direktoriui 
pasakė Kristus ir išnyko. 

- Matai, - baigiantis mū
sų pokalbiui pasakė M. Gu
siatinas, - o aš tada galvojau, 
kad pasivaideno... 

M. Gusiatino garbei turiu 
pasakyti, kad filmą jis pa

rėmė. 
Vėliau, lankantis Švento

joje žemėje, Jeruzalėje, prie 
Kristaus kapo gidė pasakojo, 
kad kiekvienais metais Didįjį 
Penktadienį aplink Kristaus 
kapo koplyčią susirenka tūks
tančiai maldininkų. Į koplyčią 
įleidžiami keli grakai vienuo
liai, kurie įeina ten, nešda-
miesi neuždegtas žvakes. Tie
sa, prieš tai vienuolius ir kop
lyčią nuodugniai patikrina 
speciali komisija, kad nebūtų 

kur paslėptų degtukų. Paskui 
vienuolius toje koplyčioje už
rakina ir... Kiekvieną Vėlyk-
naktį žaibas perskrodžia kop
lyčios stogą bei uždega jų 
žvakes. Tai Šventoji Dvasia 
prikelia Ugnį, Gyvybę, Dievą 
ir mus... 

Taigi, žmogui, tikinčiam 
stebuklais, yra žymiai įdo
miau gyventi. O žmogus, ku
ris netiki stebuklais bei ant-
gamtimi, yra šiek tiek, švel
niai tariant, nuskriaustas. 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

LUKAS 
ŠOLIŪNAS 

1977 m. gruodžio 27 d. — 
1999 m. balandžio 4 d. 

Šv. Mišios už mūsų vienintelį Brolį ir Sūnų aukoja
mos Čikagoje, St. Clement parapijos bažnyčioje, 642 W. 
Deming St. š.m. balandžio 4 d., penktadienį, 9 vai. ryto 
ir Leipalingio parapijos bažnyčioje balandžio 2 d. 

Visus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir maldoje už 
jo sielą. 

Sesuo Mikah 
Tėvai — Francine ir Jonas Šoliūnai 

A t A. 
EDVARDUI LAPUI 

mirus , jo mylimai sesutei STASEI SEMĖ
N I E N E I , sūnums, broliui ir visiems ar t imie
siems, re išk iame nuoširdžiausią užuojautą. 

Birutė ir Juozas Briedžiai 
Dr. Janina Jakševičienė 

Marija- Markulienė 

Mirusiųjų atminimui Lietuvos Dukterims auko
jo: a.a. Vandos Prunskienės atm. $50 Ona ir Albinas 
Garūnai: $25 Halina Bagdonienė; $20 Sofija Vakselienė; 
$90 įteikta per M. Mackevičių; a.a. Jono Rejerio atm. $30 
Halina Bagdonienė; a. a. Apolonijos Tuskenienės atm. 
$20 Halina Bagdonienė. 

Lietuvos Dukterys nuoširdžiai dėkoja visiems aukoto
jams. 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra. our new class of service. offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video sereen. Of course. the sense of well being you'll 
feel vvhen flying on this sophisticated new aireraft 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 SAS 

http://www.scandinavian
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
,SEKLYČIOJE" PAMINĖTA KOVO 11 

DIENA 

Kovo 29 d., šeštadienį, 12 
vai., Pedagoginiame lituanis
tikos institute poetė ir rašytoja 
Eglė Juodvalkė kalbės apie 
savo kūrybą ir naujausią poe
zijos rinkinį „Veidrodis ir tuš
tuma". Kviečiami visi, besido
mintys literatūra ir poezija. 

BALFo centro valdybos 
pirmininkė Maria Rudienė 
dalyvaus Cicero BALFo sky
riaus metinėje narių šventėje, 
šį sekmadienį, kovo 30 d., 
kuri bus pradėta Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje 9 vai. r. 
Mišiomis už gyvus ir miru
sius skyriaus BALFo narius. 
Po Mišių parapijos salėje vyks 
susirinkimas ir pabendravi
mas. 

„Kaukių baliaus" premje
ra diena už dienos artėja. O 
kaip su bilietais, ar jau ap
sirūpinote? Operos spektaklis 
įvyks Morton gimnazijos audi
torijoje, Cicero, sekmadienį, 
balandžio 27 d., 3 vai. p.p. Sa
vaitei praėjus to premjeros, 
Lietuvių opera rengia atsisvei
kinimo su svečiais solistais iš 
Lietuvos koncertą, kuris bus 
sekmadienį, gegužės 4 d., 3 
vai. p.p., Jaunimo centre. Bi
lietus į abu renginius galima 
įsigyti „Seklyčioje", 2711 W. 
71st Str„ Chicago, darbo die
nomis nuo 9 v.r. iki 4 v. po
piet, šeštadieniais, nuo 10 v. r. 
iki 2 v. popiet. Bilietus galima 
užsisakyti paštu, rašant: Lith-
uanian Opera Co., Inc., 3222 
W. 66th Place, Chicago, IL 
60629. Užsisakant paštu, 
pridėkite sau adresuotą voką 
su pašto ženklu. Daugiau in
formacijos suteiks operos val
dybos pirm. Vaclovas Momkus 
tel. 773-925-6193. 

P o sėkmingo Šiaulių uni
versiteto studentų muzikos 
ansamblio „Saulė" pasirody
mo kovo 23 d., Beverly Shores 
Lietuvių klubas toliau tęsia 
savo veiklą. Balandžio 6 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., klubo 
susirinkimas įvyks Fortune 
House restorane, Michigan 
City, IN. Kalbėtoju pakviestas 
žymus politologas prof. dr. Ju
lius Šmulkštys, ilgametis bu
vusio LR prezidento Valdo 
Adamkaus patarėjas. Visus 
kviečiame dalyvauti. Klubo 
valdybą sudaro: pirm. Jonas 
Vaznelis, vicepirm. Vytautas 
Šimkus, ižd. Juozas Noreika, 
sekr. Laima Novickienė, narys 
ryšių reikalams Kęstutis Po
cius. 

Nuoširdžiai kviečiame į 
nuotaikingą sekmadienio po
pietę su svečiais — Los An
geles Dramos sambūriu, ir vi
sais „Draugo" draugais, bi
čiuliais, net tais, kurie per 
daug simpatijų šiam, vieninte
liam lietuviškam dienraščiui 
už Lietuvos ribų, nerodo, bet 
vertina gerą teatro pastatymą 
— o tokio tikrai gali tikėtis iš 
LA Dramos sambūrio. „Ledi 
Makbet iš Akmenės" — tai to 
spektaklio pavadinimas, o 
renginys jau šį sekmadienį, 
kovo 30 d., 3 vai. popiet, Jau
nimo centre. Bilietus iš anksto 
galima įsigyti „Seklyčioje", bet 
jų bus ir prie įėjimo spektaklio 
dieną. Tikimės Jus matyti! 

AtA dr. Adolfo Damušio 
keturnedėlio paminėjimas 
įvyks šį šeštadienį, kovo 29 d., 
11 vai. r., Ateitininkų namuo
se. Pradžioje bus Mišios, ku
rias aukos kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. Po to trumpa pro
grama. Pabaigoje bus parody
ta a^a dr. A. Damušio laidotu
vių vaizdajuostė. Čikagos atei
tininkai ir Lietuvių fronto 
bičiuliai kviečia visus narius, 
Čikagos ir apylinkių visuome
nę gausiai dalyvauti, pager
biant-šviesios atminties lietuvių 
tautos patriotą, idealistą, re
zistentą bei pasižymėjusį iš
eivijos visuomenės veikėją. 

Zarasiškių klubo narių 
pusmetinis susirinkimas šau
kiamas š.m. balandžio 3 d„ 1 
vai. p.p., Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str„ Chicago. 
Visus narius ir svečius malo
niai kviečia dalyvauti. 

Paskaita rūpimiausiais 
imigracijos klausimais Bai-
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje ruošiama balandžio 11 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Paskaita vyks lietuvių kalba. 
Daugiau informacijos sutei
kiama tel. 773-582-6500 (tei
rautis Sigitos). 

Balandžio 13 d., sekmadie
nį, 3 vai. popiet, Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre, 
ruošiamas Nijolės Jankutės 
poezijos rinkinio sutikimas, 
taip pat knygos iliustratorės 
dail. Zitos Sodeikienės bei 
skulptoriaus Kenneth Nelson 
darbų paroda. Sutiktuves ir 
parodą rengia bei visus malo
niai kviečia skaučių būrelis 
„Verpstės". 

Svajūnas Mikalčius, Bar-
rington, IL, ne tik atnaujino 
„Draugo" prenumeratą, bet 
kartu atsiuntė dar 50 dol. 
auką. Labai įvertinome jo dos
numą! 

PAMALDOS JĖZUITŲ 
KOPLYČIOJE 

Kovo 30 d., šį sekmadienį, t. 
jėzuitų koplyčioje (2345 W. 
56th Str., Chicago, IL) šv. 
Mišios bus aukojamos ne tik 
10 vai. r., bet ir 12 vai. — į 
šias Mišias jėzuitai kviečia at
vykti visas šeimas, tėvelius su 
vaikais. 

Pirmąjį mėnesio šeštadienį, 
balandžio 5 d., šioje koplyčioje 
Mišios ne tik 8:45 vai. r., bet ir 
4 vai. popiet, kartu su rožiniu. 

Dvasinis susitelkimas, ku
riam vadovaus iš Kauno atvy
kęs jėzuitas Lionginas Virba
las, jėzuitų koplyčioje prasidės 
sekmadienį, balandžio 6 d., 9 
vai. r. — išpažintys, 10 vai. — 
Mišios: pirmadienį, balandžio 
7 d., 5:30 vai. vak. išpažinčių 
klausymas, 6:30 vai. Mišios, 
balandžio 8 d., 7:45 vai. r. iš
pažintys, 8:45 vai. r. Mišios ir 
dvasinio susitelkimo pabaiga. 

Kun. L. Virbalas balandžio 
5 d., šeštadienį ryte. apsilan
kys Čikagos lit. mokykloje. 

Minėjimą atidarė Elena 
Sirutienė. Pagrindinę kalbą 
apie Kovo 11 dieną, jos reikš
mę ir tų dienų įvykius, labai 
sklandžiai, gerai paruoštoje 
paskaitoje skaitė Skirmantė 
Miglinienė, Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro archyvų 
direktorė Jaunimo centre, Či
kagoje. Galima pareikšti, kad 
ši jauna istorikė parodė aukš
tą intelektualumą ir vaizdžiai 
nukėlė mus į lemtingas valan
das, kurios virto legenda, kai 
mūsų broliai ir seserys su sa
vo krūtinėmis sulaikė Raudo
nosios armijos tankus. Tai bu
vo šiurpus ir dramatiškas 
vaizdas. Ačiū pranešėjai už 
kruopštumą! 

Prie sėkmingo minėjimo 
prisidėjo ir inž. Algis Liepi-
naitis. Jis pademonstravo dalį 
vaizdajuostės „Baltijos kelio" 
akcijos, kurioje dalyvavo apie 
1 milijonas Lietuvos gyvento
jų. Šis istorinis įvykis sudrebi
no visą raudonąją imperiją 
1989 m. rugpjūčio 23 dieną. 
Lietuva, Latvija ir Estija pa
demonstravo pasauliui, jog no
ri būti laisvos ir numesti tiro
no pančius! 

Paskui buvo rodoma vaiz
dajuostė, kurioje parodyta di
dinga 50 vaikų Pirmoji komu
nija Pažaislio vienuolyno baž
nyčioje. Ši nuostabi vaikų 
šventė pasižymi tuo, kad visi 
vaikai dar nebuvo išvydę mū
sų pasaulio, kada kai kurie 

jų tėveliai dalyvavo „Baltijos 
kelyje" ir vėliau su savo krū
tinėmis sustabdė Raudonosios 
armijos tankus! 

Taigi, buvo rodomas nepri
klausomos Lietuvos atžaly
nas, gimęs jau laisvoje Lietu
voje. Tai buvo gražus pavyz
dys kitom jaunom šeimom, ko
kį dėmesį reikėtų atkreipti į 
jaunimą ir rūpintis jo katali
kišku auklėjimu. Mišias auko
jo kun. Arvydas Žygas (gimęs 
ir augęs Cicero, Illinois). La
bai buvo malonu matyti vaiz
dajuostėje retą „Seklyčios" 
svečią — kun. Arvydą Žygą 

ir matyti, kokį reikšmingą dar
bą jie atlieka su Lietuvos jau
nimu. Įtikino mus visus, kad 
idealizmas nugali visas kliū
tis. Labai jautėme vaikų nuo
širdų iš atminties giedojimą 
nusakantį, kiek daug darbo, 
triūso ir širdies įdėjo Pažais
lio seserys, ypatingai seselė 
Virginija, palydėdama kiek
vieną giesmę fortepijonu. 

Vaizdajuostė su 50 vaikų 
Pirmąja komunija ilgai pasi
liks „Seklyčios" lankytojų at
mintyje... 

Ačiū Elenai Sirutienei, 
kad taip sumaniai suderino šį 
svarbų ir garbingą minėjimą. 
Linkime Skirmantei Miglinie-
nei ir inž. Algiui Liepinaičiui 
dažniau pasirodyti „Seklyčio
je" ir pademonstruoti retas, 
individualias programas. 

Dalyvis 

ŠIAULIŲ „SAULE" JAUNIMO 
CENTRE 

Po 3 metų pertraukos (pir
mą kartą prieš 5 metus) Šiau
lių universiteto liaudiškos mu
zikos ansamblis „Saulė" vėl at
silankė dėdės Šamo žemėje, 
pakviestas „Klumpės" tauti
nių šokių grupės Waukegan, 
IL. Koncertavęs keliuose lietu
vių telkiniuose, ansamblis ko
vo 22 d. koncertavo Čika
gos lietuvių visuomenei Jauni
mo centre. 

Koncerto programą atliko 
vienuolika muzikantų (du 
akordeonai, trys smuikai, 
kanklės, skudučiai, birbynės, 
būgnai, kontrabosas, tabalai, 
skrabalai ir puodai su lėkštė
mis). Dainas atliko liaudies 
dainininkės: vadovė — Rasa 
Stoškuvienė, Violeta Daknie-
nė ir Agnė Baliutavičiūtė, su
tartines traukiant visiems an
samblio nariams. Tautinius 
šokius meistriškai, su jaunat
viška energija, šoko keturios 
poros. Ypač smarkiai buvo 
sušoktas „Ūsanykas" ir pol
kos. Programos pranešėju bu
vo Edmundas Verpetinskas, 
gerai atlikęs choreografinio 
vadovo pareigas, jam talkinin
kaujant Rasai Stoškuvienei. 

Ansamblio meno vadovas — 
Darius Daknys, o valdybinin-
ko pareigas eina Zenonas Ri-
pinskis. 

„Nei velns, nei gegutė". Taip 

buvo pavadintas vienas prog
ramos šokis, su puodų ir lėkš
čių muzika. Čia šokėjai ir dai
nininkai nušoko nuo scenos ir 
šokino publiką, trenkiant 
smagiai polkai. 

Pirmoje programos dalyje 
buvo 16 muzikos, dainų ir 
šokių pasirodymų. Po pertrau
kos antroje dalyje buvo 12 pa
sirodymų. Visi pasirodymai 
buvo publikos labai šiltai pri
imti. 

Galbūt dėl silpnos reklamos 
mūsų spaudoje į koncertą atsi
lankė tik apie 200 asmenų, 
daugiausia „trečiabanginin-
kai", o galėjo būti dvigubai 
daugiau. Kai sakoma, kad Či
kagoje ir priemiesčiuose yra 
apie 50,000 lietuvių, svečiams 
iš Lietuvos pasidaro nebe
aišku — kur gi tie lietuviai? 
Kodėl tuščios salės kėdės? Ar 
dauguma jau suamerikonėjo? 
Ar mūsų tautos liaudies me
nas jau nebe prie širdies? 

Tiesa, „Saulę" negali lyginti 
su profesionalų ansambliu 
„Lietuva". Jie, kaip mėgėjai, 
kaip universiteto ansamblis, 
savo programą šauniai atliko. 
Tik koncertų rengėjams rei
kėjo parodyti žymiai daugiau 
pastangų, sukviečiant didesnį 
žiūrovų skaičių. Svečių kvieti
mas uždeda ir atsakomybę. 

Bronius Juodelis 

Dalis Šiaulių universiteto „Saulės" ansamblio šokėjų Jaunimo centre š.m. kovo 22 d 
Zenono Ripinskio nuotrauka 



Gedimino vardo lituanistinės mokyklos mokiniai, Libertyville, IL. Registracija 2003^2004 mokslo metams Ge
dimino lituanistinėje mokykloje, 135 West Church Str., Libertyville, IL, vyks balandžio 5 d., nuo 9 vai. iki 1 vai. 
p.p., tiems, kurie jau mokyklą šiais metais lanko, o balandžio 26 d., tuo pačiu laiku, naujiems mokiniams. Moki
niai priimami nuo 5 metų amžiaus. Su klausimais skambinkite mokytojai Ingridai Špokienei tel. 815-334-1970. 

DONATO ZAVACKO KOMANDA DAR „GYVA", O 
VYTO DANELIAUS — IŠKRITO 

Svarbiausiose šių metų 
NCCA — JAV studentų krep
šinio varžybose dėl čempiono 
titulo dvi „lietuviškos koman
dos sužaidė skirtingai". Pits-
burgo universitetas su Donatu 
Zavacku laimėjo du susitiki
mus ir pateko vadinamųjų 
„Sweet Sixteen" komandų gru
pe. Tačiau Wake Forest „De-
mon Deacons" komanda su 
Vytu Daneliumi antrame rate 
buvo pasiųsta namo. 

Pirmame rate Pitsburgas 
neturėjo daug vargo prieš 
Wagner krepšininkus, kuriuos 
įveikė 87-61. Lietuvis Zavac-
kas buvo rezultatyviausias sa
vo komandoje su 16 taškų: 3 
dvitaškiai iš 5, du tritaškiai iš 
keturių ir 4 baudos iš 6 mestų. 
Priedui jis atkovojo ir 7 ka
muolius. 

Antrame rate, nors lietuvio 
įnašas buvo gerokai menkes
nis — tik du taškai (vienas pa
taikymas iš 5 bandymų), jo 
atstovaujama komanda žaidė 
galingai ir sekmadienį (kovo 
23 d.) Bostone net 74-52 su
kūlė Indiana universiteto ats
tovus. Beje, Zavackas šiose 
rungtynėse žaidė neilgai, ta

čiau čia gerai pasireiškė jo ko
mandos draugai Brown ir 
Knight, kurie įgalino Pitsbur-
go krepšininkus pasiekti tre
čiąjį ratą. 

Liūdniau susiklostė Wake 
Forest komandai. Ji, tapusi 
reguliarios ACC konferencijos 
sezono čempione, iškrito kon
ferencijos varžybų pusfinalyje. 
Nors pirmame NCAA baigmi
nių varžybų rate ji įveikė East 
Tennessee komandą 76-73 
(Danelius čia prisidėjo tik su 2 
taškais), kovo 23 d. ji turėjo 
supasuoti silpnesnei Auburn 
komandai 62-68. Vytas Dane
lius ir šį kartą nebuvo rezul
tatyvus — pelnė 4 taškus (pa
taikė vieną iš 6 dvitaškių ir 
įmetė 2 baudas iš trijų). Ne
paisant, kad Wake Forest ilgą 
laiką pirmavo, rungtynių pa
baiga Daneliaus komandai bu
vo labai nesėkminga: jos žai
dėjai įmetė tik 7 metimus iš 
26. Daneliui prisiėjo rungty
niauti gana ilgai ir jis atrodė 
labai nuvargęs, nes treneris 
mažai davė jam atsipūsti. 

Tačiau Daneliui dar yra likę 
dveji metai žaisti šioje koman
doje, todėl jis dar turės nema-
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žai progų pasireikšti, gal net 
pakovoti dėl patekimo į NBA. 
Tuo tarpu Donato Zavacko jau 
yra paskutiniai studijų metai. 
Jis po šio pavasario tikisi per
eiti į kokią nors profesionalų 
komandą Europoje, nes Lietu
vos klubai vargu ar turės pa
kankamai pinigų jį „įpirkti". 

Beje, Zavacko atstovaujama 
Pitsburgo „Panthers" koman
da kitas rungtynes žais šian
dien, ketvirtadienį, 9:40 vai. 
vak. Minneapolyje prieš Mil-
waukee miesto Marąuette uni
versiteto penketuką. Jeigu šį 
susitikimą laimėtų, tai turėtų 
šeštadienį varžytis (irgi Min
neapolyje) prieš Kentucky ir 
Wisconsin universitetų rung
tynių nugalėtoją. 

Pergalės atveju, Zavacko ko
manda po to jau vyktų į New 
Orleans, kur susitiks keturių 
pogrupių nugalėtojai pusfina
lyje. Baigminės rungtynės dėl 
čempionų titulo čia numatytos 
balandžio 7 d. Dabar dar yra 
per sunku prognozuoti baigmi
nio ketverto dalyvius, nes iki 
šiolei buvo jau netikėtumų. O 
jų iki finalinio ketverto dienų 
dar bus gerokai daugiau. Ta
čiau žinovai daugiausia vilčių 
duoda Arizona ir Kentucky 
universitetų komandoms. 

E. Šulaitis 

SKELBIMAI 

Prie šio ..paveiksliuko" nieko pridurti nereikia, išskyrus nuoširdų kvie
timą šį sekmadienį, kovo 30 d., atvykti į Jaunimo centrą ir pasigerėti Los 
Angeles Dramos sambūrio statomu linksmu veikalu. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Kviečia ..Draugas". 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

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

„ENDRIEJAVO ŽEMĖ" 
PARTIZANO ANTANO KUŠKIO KNYGOS 

SUTIKTUVES 

Įvadinis žodis: 
Knygą pristato: 
Kultūrinė dalis: 

Stasė Petersonienė 
Aleksas Vitkus 
Jolanta Banienė, Loreta Umbrasienė, 
Jūratė Jankauskaitė-Zubinienė 

Maloniai kviečiame atsilankyti! Bus vaišės. 

Kada: 
Kur. 

Rengėjai: 

Sekmadienį, kovo 30 d., 12:30 v.p.p. 
Lietuvių Dailės muziejuje, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL 
Tautos fondas ir Partizanų globos fondas 


