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Šiame 
numeryje: 
ASK „Lituanicos" 
jaunieji krepšininkai ; 
dar apie krepšinio 
turnyrą; lietuviai 
įveikė škotus. 

2psl. 

Ar Bagdade bus įkur tas 
Grūto parkas ; Lietuvos 
sienų kontrolė ir 
Karaliaučius. 

3psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

Pavasarinis „Draugo" 
koncertas; XII Mokslo 
ir kūrybos simpoziumo 
ruošos darbai . 

6 psl. 

Leonardo Simučio 
dovana; Velykų ir 
priešvelykinės 
pamaldos lietuvių 
parapijose; savaitgalio 
renginiai. 

8 psl. 

Sportas 
* Ketv ir tadienį s u ž a i s t o s 

pirmosios L ie tuvos krepši
n io A lygos (LKAL) pusfinalio 
serijos iki dviejų pergalių rung
tynės, kuriose šeimininkai ir 
svečiai pasidalijo po pergalę. 
LKAL regul iaraus čempionato 
nugalėtojai Klaipėdos „Naftos-
Universiteto — Laivitės" krepši
ninkai namie 86:78 įveikė penk
tąją pirmenybių komandą 
Kauno LKKA-Žalgirį. 

* Pirmąjį pralaimėj imą 
Sankt P e t e r b u r g e vykstan
čiame VII paprastųjų šaškių 
pasaulio moterų čempionate 
patyrė Sandra Laurutienė, tre
čiadienį t rečia jame ra te 0:2 
pralaimėjusi ukrainietei Julijai 
Makarenkovai. Po trijų ratų S. 
Laurutienė surinko 3 taškus ir 
kartu su septyniomis varžovė
mis iš Ukrainos, Rusijos, Mol
dovos ir Uzbekijos dalijasi 7-13 
vietas. 

Naujausios 
žinios 

* R e f e r e n d u m o dėl na
rystės ES ba l sav imo biule
tenių t e k s t a s bus ir tautinių 
mažumų kalbomis. 

* L i e t u v o s ambasador ius 
Jungt inėje Karalystėje išplė
tė veiklos sferą ir į Airiją. 

* A ly taus mies tu i to l iau 
vadovaus socialliberalas Vy
tautas Kirkliauskas. 

* L i e t u v o s vers l in inkai 
gali p r i s i d ė t i p r i e Irako a t s 
t a t y m o , sako ūkio ministras. 

* R e n g d a m a s i n a u j o s 
t r a n z i t o t varkos įvedin imui , 
Lietuva įsteigs 71 naują etatą. 

Ates tac i jo s komis i ja 
s iūlo pažemint i policijos ge
neralinį komisarą pareigose. 

•- ir * * * * -V *• * i-_ * * * -i- ^ -if .£ * * įf £ * i 

* Irako ats tovas Jungt i 
no-.• T a u t o s e sako, jog nebė
ra vyriausybės, kuriai jis galėtų 
atstovauti. 

* B a g d a d e p e r s a v i ž u 
d ž i o s p r o g d i n t o j o i š p u o l į . 
vo keli JAV kariai . 

' R u s i j a k r i t i š k a i v e r t i 
n a L a t v i j o s i r Ks t i j ov -• 
į Europos Sąjungą 

Kariuomenės vadas prezidentui p r i s t a tė padėt į 
kar inėse pajėgose 

Vi ln ius , balandžio 10 d. 
(BNS) — Šią savaitę į Persijos 
įlankos regioną išvykę Lietuvos 
karo medikai tikriausiai dirbs 
Irake, logistikos specialistai — 
kaimynystėje esančiame Ku-
wait 'e, sakė Lietuvos kariuo
menės vadas generolas majoras 
Jonas Kronkaitis po ketvirta
dienį Prezidentūroje vykusio 
susitikimo su prezidentu Rolan
du Paksu, kuris yra vyriausia
sis ginkluotųjų pajėgų vadas. 

Pasak J. Kronkaičio, šiuo 
metu visi Lietuvos kariai yra 
Kuvvait'e, kur jie atvyko ketvir
tadienį po pietų dalyvauti JAV 
vadovaujamoje ta rp tau t inė je 
operacijoje prieš Irako diktato
riaus Saddam Hussein režimą. 

Planuojama, kad keturi ka
ro medikai, tarp kurių — dvi 
moterys, dirbs čekų ligoninės 
sudėtyje Irake, o kol t a ligoninė 
bus įkurta ir pradės veikti, lie
tuviai bus amerikiečių žinioje. 
Lietuvos medikai kar tu su kole

gomis iš Čekijos j a u dirbo 
Afganistane ir Albanijoje. 

Lietuvos medikų uždavinys 
bus pagelbėti Irako krizėje nu
kentėjusiems žmonėms. Lietu
va į humanitarinę misiją pa
siuntė traumatologą-ortopedą, 
okulistę, bendrosios praktikos 
gydytoją bei karo medicinos gy
dytojo padėjėją. 

Dešimt lėktuvų krovimo 
operacijų specialistų turėtų lik
ti dirbti Kuvvait'e. J i e aptar
naus krovinių srautus oro uos
te, dalyvaus skirstant humani
tarinę pagalbą. 

Šią savaitę prasidėjusi lie
tuvių misija gali t rukt i iki šešių 
mėnesių. 

Ketvirtadienį vykęs J. 
Kronkaičio susi t ik imas su R. 
Paksu buvo pirmasis šiam pra
dėjus eiti prezidento pareigas. 

Pokalbyje kariuomenės va
das informavo prezidentą apie 
integraciją į NATO, krašto ap
saugos sistemoje vykdomas re-

Premjeras: generalinį komisarą 
išdūrė" politikai 

Prezidento Rolando Paksc :.kairėje) ir Lietuvos kariuomenes vado, genero
lo majoro Jono Kronkaičio susitikimas. Sauliaus Venckaus (ELTA> nuotr. 

formas, prieš kelias savaites ties priežastis, taip pa t — šovi-
įvykusio sraigtasparnio „Mi - nių vagystės iš kar iuomenės 
8" avarijos ir dviejų !akūnų žū- sandėlių tyrimą. 

Lietuvos savivaldybėse — merų r inkimai 

Vilniaus meras 
Gediminas Paviržis 

S o s t i n ė s meru išr inktas 
socialdemokratas 

Gediminas Pavirž i s 

V i ln ius -Kaunas -Kla ipė -
da-Panevėžys , balandžio 9-10 
d. (BNS) — Vilniaus miesto me
ru 4 metams išrinktas 62 metų 
socialdemokratas Gediminas 
Paviržis, tačiau jo priešininkai 
ket ina balsavimo rezu l t a tus 
apskųsti teismui. 

Trečiadienį vykusiame pir
majame naujos kadencijos Vil
niaus miesto savivaldybės tary
bos posėdyje už G. Paviržį bal
savo 27 tarybos nariai . Kitas 
kandidatas — ligšiolinis miesto 
vadovas 35 metų Artūras Zuo-
kas — gavt M balsus. Iš viso 
Vilniaus mie.- taryboje yra 51 
narvs. 

G. Paviržį į merus pasiūlė 
pirmojo tarybos posėdžio išva
karėse susibūrusi penkių parti
jų koalicija. Šiai koalicijai pri
klauso po 6 įgaliojimus turin
čios Lietuvos lenkų rinkimų ak
cija (LLRA), Lietuvos socialde
mokratų partija. Liberalų de
mokratų partija, Lietuvos rusų 
sąjunga ir 3 įgaliojimus turinti 
Naujoji sąjunga (sociallibera
lai). Iš viso ši koalicija vienija 
27 tarybos narius. 

Pristatydamas savo prog
ramą, G. Paviržis teigė, jog tęs 
pirmtako A. Zuoko darbus. 

Pirmuoju vicemeru išrink
tas l iberaldtmokratas Juozas 
Imbrasas. kur is kar tą jau dirbo 
vicemero poste. Pr ieš metus, 
pareiškus nepasitikėjimą, J. 
Imbrasas buvo atstatvdintas iš 

Kauno meras 
Arvydas Garbaravifiius 

Klaipėdos meras 
Rimantas Taraškevič ius 

šių pareigų. 
Vilniaus mero rinkimus ga

li tekti surengti iš naujo, jeigu 
teismas pritars A. Zuoko šali
ninkų skundui 

Kauno mero p o s t e 
soc ia ldemokra tą p a k e i t ė 

cen t r i s t a s 
Kauno meru ketvirtadienį 

išrinktas Lietuvos centro są
jungos atstovas Arvydas Gar-
baravičius. 

Pirmajame naujos kadenci
jos miesto tarybos posėdyje už 
50-metį A. Garbaravičių balsa
vo 27, už kitą kandidatą — 62 
metų liberaldem; kratą Gedimi
ną Petrauską — S tarybos na
riai. 4 balsavimo biuleteniai 
buvo pripažinti negaliojantys 

Taryboje iš viso yra 41 narys. 
A. Garbaravičius, kuris ta

po dvyliktu Kauno meru, šiame 
poste pakeitė socialdemokratą 
Giedrių Ašmį. 

Centr i s tas R imantas 
Taraškev ič ius Klaipėdai 

v a d o v a u s a n t r ą k a d e n c i j ą 
Uostamiesčiui toliau va

dovaus 53 metų centristas Ri
mantas Taraškevičius. 

J is buvo vienintelis kandi
datas į miesto vadovus. Už R. 
Taraškevičių balsavo 27 tary
bos nariai iš 29 dalyvavusių 
posėdyje. Iš viso taryboje yra 31 
narys. 

R. Taraškevičius miesto ta
ryboje dirba nuo 1990 metų, 
pirmą kartą uostamiesčio meru 
jis buvo išr inktas 2001-aisiais. 

Nuke l ta į 7 psl. 
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Vilnius , balandžio 10 d. 
(BNS) — Vyriausybės vadovas 
Algirdas Brazauskas Seime pa
reiškė, jog turimos medžiagos 
pakanka iš pareigų atstatydinti 
neteisėtos informacijos rinkimu 
apkaltintą policijos generalinį 
komisarą Vytautą Grigaravičių. 

„Šios medžiagos pakanka, 
kad būtų galima priimti atitin
kamus veiksmus ir generalinio 
komisaro vertinimus", vyriau
sybės valandos metu Seimo po
sėdyje pareiškė A. Brazauskas, 
kalbėdamas apie vidaus reikalų 
ministro J. Bernatonio jam ir 
prezidentui pateiktą informaci
ja-

Vyriausybė jau penktadienį 
ketina priimti sprendimą teikti 
siūlymą prezidentui Rolandui 
Paksui atstatydinti generalinį 
komisarą. 

Premjeras pareiškė, jog 
Seimo nariams gali būti leista 
susipažinti su minėtąja medžia
ga, bet prašė jos neviešinti . 
„Man, kaip piliečiui, labai norė
tųsi, kad ši medžiaga neišeitų į 
paviršių ir nenuskambėtų per 
visą Europą. Policijos sistema 
šiandien neapsaugo nė vieno 
mūsų piliečio nuo slaptos duo
menų paieškos, informacijos 
rinkimo apie aukštus Lietuvos 
pareigūnus, pradedant nuo pre
zidento", pareiškė A. Brazaus
kas. 

Pa r lamentara i abejojo, ar 
premjeras nepasidavė preziden
to spaudimui, ar aklai nepati
kėjo vidaus reikalų ministro žo
džiais, ar tai nėra nusikaltėlių 
siekis pašalinti gerai dirbant} 
policijos vadovą. Tačiau A. Bra
zauskas sake: Nuke l ta į 7 psl. 

Lietuvos ekonomika augs 
sparčiausiai iš ES kandidačių 
Viln ius , balandžio 10 d. 

(BNS) — Lietuvos ekonomikos 
augimas per dvejus artimiau
sius metus bus vienas didžiau
sių iš narystės Europos Sąjun
goje siekiančių valstybių kandi
dačių. 

Pagal bendrojo vidaus pro
dukto (BVP) augimą Lietuva 
2003-2004 metais nusileis tik 
Latvijai, numato Tarptautinis 
valiutos fondas (TVF). 

TVF naujausioje pasaulio 
ekonomikos apžvalgoje („World 
Economic Outlook"; spėjama, 
kad šiemet Lietuvos ekonomika 
išaugs 5.3 p roc , o 2004 metais 
— 5.7 procento. Latvijai fondo 

žinovai numato ati t inkamai 5.5 
proc. ir 6 proc. BVP augimą. 

TVF spėja, kad vidutinis 13 
narystės ES siekiančių valsty
bių BVP augimas šiemet bus 
3.9 proc., o 2004-a ;siais padidės 
iki 4.5 procento. 

Mažiausiai turėtų augti Če
kijos ekonomika. 

Lietuvos BVP augimas per
nai siekė 6,7 proc. ir buvo di
džiausias Baltijos valstybėse 
(Latvijos — 6.1 proc , Estijos — 
5.8 proc). 

Finansų ministerija spėja, 
kad Lietuvos ekonomika šiemet 
augs 4.9 proc , o kitąmet — 5.4 
proc. 

Sulaikytas nusikaltimais į tariamas 
Kauno savivaldybės narys 

Panevpžio meras 
Vitas Matuzas 

V i l n i u s , balandžio 9 d. 
(BNS) — Kaune per specialią 
operaciją teisėsaugos pareigū
nai trečiadienį sulaikė krimina
liniais nusikaltimais įtariamą 
Kauno miesto savivaldybės ta
rybos narį Enriką Daktarą. 

21 metų sulaikytasis yra 
Kauno nusikalstamo pasaulio 
autoritetu tituluojamo Henriko 
Daktaro, pravarde „Henytė", 
sūnus. 

Bendrą tarptautinę operaci
ją su JAV specialiosiomis tarny
bomis surengė Valstybės saugu
mo departamentas (VSD). Vil
niaus apygardos prokuratūros 
ir Greitojo reagavimo rinktinės 
„Aras" pareigūnai. 

Operacijos metu dėl netei

sėto narkotinių medžiagų ir su
klastotos užsienio valiutos par
davimo į JAV sulaikyti t rys 
Kauno gyventojai — E. Dakta
ras, Lietuvos teisės universiteto 
pirmojo kurso studentas Min
daugas Česonis ir niekur nedir
bantis Nerijus Šaronas. Pasta
rajam iškelta baudžiamoji byla 
dėl plėšimo nagrinėjama teis
me. 

Savo ruožtu, JAV pareigū
nai sulaikė kelis asmenis, kurie 
JAV bandė parduoti suklastotą 
valiutą ir greičiausiai sintetines 
narkotines medžiagas, gautas iš 
sulaikytųjų Kaune. 

Narkotines medžiagas tirs 
ekspertai. 

Nukelta į 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
įRemianfis AJT, Reuters, AP. !n?«rtax. ITAR-TASS, BNS 

JAV 
Vašingtonas. Įkvėpti greitos 

ir sėkmingos JAV ginkluotųjų 
pajėgų operacijos Irake, karin
gai nusiteikę Amerikos konser
vatoriai nukreipė savo žvilgs
nius į Iraną ir Siriją. „Atėjo lai
kas nuversti kitus teroristų glo
botojus", rašo straipsnio pavadi
nimu „Turi ateiti eilė Sirijai ir 
Iranui" autorius Michael Le-
deen iš Amerikos verslo institu
to JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas John Bolton vilia
si, kad Iranas, Sirija ir Šiaurės 
Korėja, kuriuos JAV priskiria 
prie valstybių, kuriančių bran
duolinį ginklą, gali padaryti iš
vadas iš Irako kampanijos. 

Vašingtonas. Jungtinės 
Valstijos karui Irake pasibaigus 
sieks Jungtinių Tautų (JT) re
zoliucijų, kuriomis būtų pritar
ta būsimajai Irako vyriausybei. 

naftos pardavimui ir humani
tarinės pagalbos tiekimui, sakė 
JAV valstybės sekretorius Colin 
Povvell, kurio interviu spausdi
namas ketvirtadienį. 

EUROPA 
Berlynas. Vokietijos užsienio 

reikalų ministras Joschk Fis-
cher ketvirtadienį paragino 
JAV vadovaujamas pajėgas Ira
ke užtikrinti tarptautinių ir di
plomatinių misijų saugumą, 
plėšikautojams nusiaubus Vo
kietijos ambasadą ir prancūzų 
kultūros centrą Bagdade. „Ti
kimės, kad sąjungininkės, atsa
kingos už saugumą, pasirūpins 
ir tarptautinių diplomatinių 
misijų apsauga", sakė J. Fis-
cher. 

tojai savanoriai, kurie ketvirta
dienį Šiaurės Irake įsiveržė į 
Kirkuką, ten ir liktų. Irako 
pajėgoms nustojus ginti Kir
kuką, į šį strategiškai svarbų 
naftininkų miestą įsiveržė kur
dų ir amerikiečių pajėgos. Tur
kija baiminasi, kad Irako kur
dai gali pasinaudoti Kirkuko 
kontrole finansinėm nepriklau
somos valstybės pagrindui susi
kurti. Kurdai ir jų sąjun
gininkai amerikiečiai tvirtina, 
kad apie kurdų r priklausomy
bę nekalbama. 

AUSTRALIJA 

TURKIJA 

Ankara. Pasak Turkijos, bri
tų nepriimtina, jei kurdų kovo-

Kanbera. Ai:>*ralija. kartu 
su Jungtinėmis Valstijomis bei 
Britanija nusiuntusi pajėgas 
nuversti Irako prezidento Sad-
d.-1^ TT'issein r< —na. dalyvaus 
ir laikinojoje vyriausybėje, kuri 
valdys pokario Iraką, ketvirta
dienį pranešė valstybės minist-

••nininkas ;ohn Howard. 

Jo teigimu. Jungtinės Valstijos 
vadovaus laikinajai vyriausy
bei, kol Irako žmonės perims 
valdžią į savo rankas. 

Karas Irake, Įvykiai ir faktai 
Parengta, remiantis Reuters AFP, Interfa*. AP, BNS. CNN 

žinių agetrtūnĮ pranešimais 

* Bagdade ketvirtadienį 
buvo nusiaubta Irako vice
premjero Tareą Aziz vila. Gink
luotų plėšikų minia iš namų 
išnešė visus baldus, paveikslus, 
sietynus ir ne t užuolaidas. Nu
siaubta ir vicepremjero namų 
biblioteka. Tarp dingusių knygų 
- pilnas Saddam Hussein raštų 
rinkinys arabų kalba, buvusio 
JAV prezidento Richard Nixon 
knyga apie geopolitika ir Mario 
Pužo bestseleris „Krikštatėvis" 
(The Godfather). Pranešama ir 
apie nusiaubtus Saddam Husse
in pusbrolio Ali Hassan al-
Majid, labiau žinomo pravarde 
..(" "minis Ali", "amus . !' 
ma, kad jis praėjusį savaitgalį 
žuvo Basroje. 

Plėšikai taip pat apiplėšė ir 
pad' i Bagdade bu 
vyriausybinių pastatų, tarp jų -
prekybos, vidaus reikalų ir fi
nansų ministerijas Iš visų pas
tatų pavogti kompiuteriai, orga

nizacinė technika ir baldai. 
Anksčiau vagys pasidarbavo ke
liose užsienio šalių atstovybėse 
Bagdade. Viena jų - Vokietijos 
ambasada, kurios personalas 
išvyko iš valstybės likus ke
lioms dienoms iki karo pra
džios. Taip pat apiplėšti pran
cūzų kultūros centras ir Suomi
jos ambasadoriaus rezidencija. 

* Šiitų šventojo Nedžefo 
miesto mečetėje ketvirtadienį 
nužudytas aukšto rango Irako 
musulmonų šiitų lyderis Abdel 
Majid ai-Khoei. Londone įsikū
rusio fondo narys Ali Jabr tele
fonu agentūrai „Reuters" pat
virtino, kad Abdel Majid negy
vas. Šis nužudymas neabejo
tinai padidins įtampą tarp šiitų, 
kurie sudaro daugumą Irako 
gyvf -

* Jungt inės Valstijos ket
virtadieni patikino Turkija, 

: ginkluotosios pajėgos 

perims Irako šiaurėje esančio 
Kirkuko miesto, į kurį anksčiau 
įžengė kurdų pajėgos, kontrolę, 
pranešė Baltųjų rūmų atstovas 
spaudai Ari Fleischer. Ketvirta
dienį sukarintos Irako kurdų 
savanorių formuotės be mūšio 
įžengė į strateginės svarbos Kir
kuko miestą Irako šiaurėje. 
Turkija baiminasi, kad Irako 
kurdai gali pasinaudoti Kirku
ko kontrole finansiniam neprik
lausomos valstybės pagrindui 
susikurti. Ankaros teigimu, ne
priklausoma kurdų valstybė 
Irako šiaurėje paskatintų kur
dų separatistus Turkijos piet
ryčiuose kelti panašius reika
lavimus. 

* JAV jūrų pėst ininkai ket
virtadienį ryte be vargo užėmė 
Bagdado šiaurės rytų rajoną, 
slopindami pavienius pasiprie
šinimo židinius artilerijos, kul
kosvaidžių ir minosvaidžių ug
nimi. Saddam Hussein ištikimų 
Irako pajėgu zenitiniai pabūklai 
mėgino numušti naktiniame 
danguje nematomus amerikie
čiu lėktuvus, orientuodamiesi 

Nukelta į 7 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 

DAR APIE KREPŠINIO TURNYRĄ 
Amerikos sostinė, Wa-

shington, DC, yra miestas, 
kuriame nuolat vyksta įvai
rūs, net istoriniai, įvykiai. 
Vienas tokių buvo kovo 22 d., 
8 vai. r., kai Katalikų univer
sitete prasidėjo pirmasis Am
basadoriaus taurės turnyras. 

Varžytis dėl šios taurės 
susirinko 14 komandų: 12 
vyrų ir dvi moterų. Atkeliavo 
komandos iš New England, 
Connecticut „Ąžuolai", New 
York LAK, New Jersey 
„Liepsna" ir „Statyba", Phila-
delphia „Aras I" ir „Aras II", 
Baltimorės, Washington „Vė
jas", Čkagos „Žalgiris", uk
rainiečių ambasados koman
da, JAV Valstybės departa
mento komanda ir dvi Rytinio 
pakraščio moterų komandos. 

Turnyras buvo puikiai 
suorganizuotas — visos rung
tynės prasidėjo punktualiai, 
teisėjai gerai kontroliavo žai
dynes, o sirgaliai triukšmin
gai palaikė savo komandas. Šį 
visą organizacinį darbą atli
ko, neseniai baigęs Bellevue 
kolegiją, krepšininkas Alvy
das Jocys. Per visą turnyrą jis 
dėvėjo „dvi kepures" — turny
ro organizatoriaus ir „Vėjo" 
komandos žaidėjo. Bravo, Al
vydai! 

Vyrų rungtynės 
Finalas įvyko tarp Čika

gos „Žalgirio" ir N. Anglijos 
rinktinės. Iš pradžių persvara 
buvo tik pora taškų „Žalgirio" 
naudai. Artėjant pirmo kė
linio pabaigai, „Žalgirio" stip
resnė, aukštesnė pirmoji lini
ja pradėjo vis daugiau ir dau
giau parodyti savo jėgas, 
meistriškumą. Pradėjo sėk
mingiau mesti į krepšį, atko
voti kamuolius ir apskritai 
kontroliuoti žaidimą. Taip pat 
niekas iš N. Anglijos rinktinės 
neįstengė sustabdyti And

riaus Virbicko. Jo kamuolio per
davimai buvo taiklūs, jo tritaškių 
metimai krito ir krito į krepšį. 

Pradedant antrą kėlinį, N. 
Anglija žaidė drąsiai ir ener
gingai, bet netrukus buvo ma
tyti, kad žaidėjai greitai 
pritrūks jėgų. Taip ir atsitiko, 
ypač, kai Marius Janulis , 
vienas komandos vadovų, dar 
likus daugiau negu 5 min. 
žaisti, gavo penktą baudą ir 
turėjo išeiti iš aikštės. „Žal
giris" laimėjo 54:39. 

Kova dėl trečios vietos 
įvyko tarp Philadelphijos 
„Aro II" ir Washington „Vė
jo". Nuo pirmų minučių buvo 
matyti, kad „Vėjui" bus blo
gai. Linas Gineitis, komandos 
„senioras", įmetė „Aro" pirmą 
šūvį (tritaškį) ir su šiuo me
timu prasidėjo „Aro" tritaškių 
bombardavimas — tai Laimis 
Čičinas, tai Aurimas Kieža, 
tai Ryan Hodgson... Tritaškiai 
krito, kaip vandens lašai į 

kibirą. „Aras" įveikė „Vėją" 
79-63. Cičinas įmetė 28 
taškus, Kieža — 22, Hodgson 
— 14 taškų. 

Moterų rungtynės 
Rytiniame JAV pakrašty

je yra krepšininkių, bet jos-
išsisklaidžiusios per kelias 
valstijas, tai sunku suorga
nizuoti komandas. Žinodama 
šią padėtį, Jolanta Melnin-
kaitienė nusprendė vis dėlto 
pabandyti sukviesti jas į vie
ną vietą ir pažiūrėti, kas atsitiks. 

{ pakvietimą atsiliepė 14 
norinčių žaisti. Atvažiavusios 
į turnyrą, jos susiorganizavo į 
dvi lygias komandas ir pra
dėjo žaisti. Visos žaidė ener
gingai, buvo pilnos entuziazmo. 

Po rungtynių krepšinin
kės nusprendė, kad tikrai yra 
galimybių suorganizuoti ke
letą komandų ir dalyvauti bū
simuose Rytinio pakraščio 
turnyruose. 

Svečiai 
Į turnyrą buvo pakviesta 

ukrainiečių ambasados krep
šinio komanda ir JAV Vals
tybės departamento krepši
ninkai. Tarp ukrainiečių sir
galių buvo ir jų ambasadorius. 

Priėmimas ambasadoje 
Po rungtynių amb. V. 

Ušackas pakvietė visus spor
tininkus ir žiūrovus į amba
sadą. Ten jis „Žalgiriui" įteikė 
Ambasadoriaus taurę ir taip 

Daina Maciūnaitė 
turnyre kovo 22 d. 

amuoliu; atakuoj; krepšį Ambasadoriaus t au rės 
B. Gedeikos nuotr. 

LIETUVOS FUTBOLININKAI ĮVEIKĖ ŠKOTIJĄ 
Po pasiektųjų lygiųjų kovo 

29 d. prieš galingą Vokietijos 
rinktinę (pasaulio vicečempio
nus), balandžio 2 d. Kaune 
lietuviai šventė pergalę prieš 
Škotijos futbolininkus. 

Jeigu Niurnberge Lietuvos 
komandoje pasižymėjo saugas 
Tomas Ražanauskas, kurio 
įvartis pasekmę išlygino, tai 
Kaune tas pas Ražanaukas iš 
11 metrų baudiniu išvedė 
lietuvius į pergalę. 

Trečiadienio susitikimą 
Dariaus ir Girėno sporto kom
plekso stadione stebėjo 8.000 
žmonių, iš kurių 3,000 buvo 
sporto sirgaliai iš Škotijos. 
Tačiau jų garsūs šauksmai 

nepadėjo škotams pasižymėti. 
74 minutėje Ražanausko pel
nytas įvartis buvo vienintelis 
šiose rungtynėse ir tas Lie
tuvai atnešė 3 taškus. 

Dabar Lietuva Europos 
pirmenybių V atrankinėje gru
pėje turi 7 taškus iš 5 rung
tynių. Tiek pat taškų yra su
rinkusi ir Vokietija (iš 3 rung
tynių) ir Škotija (iš 4). 
Islandija toje pačioje grupėje 
eina su 3 taškais, o Farerai — 
paskutinėje vietoje su 1 tašku. 

Lietuvos rinktine iki 21 
m. amžiaus antradienio vaka
re Vilniuje irgi nugalėjo Škoti
jos olimpinę rinktinę. Lietuva 
Aurimo Kučio (35 min.) ir 

Edgaro Česnauskio (84 min.) 
įvarčiais laimėjo 2 -1 . Labai 
daug prie pergalės prisidėjo 
Lietuvos vartininkas Žydrū
nas Kačemarskas. 

Pagrindiniame Lietuvos— 
Škotijos susitikime Kaune, 
panašiai kaip ir Niurnberge, 
lietuvių vartus gerai gynė 
Gintaras Staučė; kurio pas
tangomis Lietuva per dvejas 
rungtynes iškovojo 4 taškus. 
Dabar Lietuvai yra likę gali
mybių patekti į 2004 m. 
Europos futbolo pirmenybes, 
kur lietuviai dar niekada nėra 
žaidę. ! 

Ed. Šulaitis 

ČIKAGOS „LITUANICOS" FUTBOLININKŲ PADANGĖJE 
Dabar daugiau žinių vėl 

bus iš Čikagos lietuvių fut
bolininkų padangės, nes 
pavasaris kviečia visus į 
aikštes, jų tarpe ir fut
bolininkus, nors jie ir žiemą 
neatostogavo, bet žaidė salės 
futbolo pirmenybėse. 

Praėjusį sekmadienį, ba
landžio 6 d. „Lituanicos" vyrų 
vienuolikė jau sužaidė šio se
zono pirmąsias draugiškas 
futbolo rungtynes. Mūsiškiai 
rungtyniavo su ukrainiečių 
JLions" komanda iš „Metro
politan" lygos pirmosios divi
zijos. Susitikime, kuris įvyko 
aikštėje prie PL centro Le-
monte, lietuviai neturėjo daug 

vargo ir svečius įveikė lengvai 
6—2 pasekme. 

Pirmame kėlinyje mūsiš
kiai vedė 2 - 1 , bet po per
traukos pranašumas gerokai 
padidėjo. Nors oras buvo šal
tas ir vėjuota popietė netraukė 
žmonių į lauką, tačiau vyrai 
kovojo gerai ir stengėsi, kiek 
tik ga-lėjo. Mūsiškių naudai 
du įvarčius pelnė Audrius Zin
kevičius, o po vieną kartą pa
sižymėjo: Petras Šmigelskis, 
Virgis Žuromskas, Žilvinas 
Čenys ir Tomas Mačiulis. 

Iš viso šį kartą susirinko 
15 futbolininkų, kurie ir su
darys pirmosios komandos 
pagrindą. Komandos treneriu 

LR ambasador ius Washington, DC, Vygaudas Ušackas (.viduryje) po sėk
mingų rung tyn ių įteikia apdovanojimą laimėtojams — Čikagos „Žalgirio" 
klubo vy rams Edvinui Balčiūnui (kairėje) ir Svajūnui Masilioniui. 

R. Gedeikos nuotr. 

pat dovanas pasižymėjusiems 
sportininkams. Tai: Andrius 
Virbickas („Žalgiris") — nau
dingiausias žaidėjas; Laimis 
Čičinas („Aras") — daugiausia 
taškų įmetęs (74 t.); Kristina 
Gineitytė (-„Aras") — geriau
sia moterų žaidėja. 

Po oficialios programos 
buvo proga pasivaišinti, pasi
kalbėti ir užmegzgti naujas 
draugystes. 

Kas gali nugalėti „Žalgirį"? 
„Žalgiris" pirmą sykį at

važiavo į Rytus ir dalyvavo 
2002 m. gruodžio 28 d. Phi
ladelphijos Žiemos turnyre. 
Ten jis lengvai įveikė visus 
priešininkus ir laimėjo čem
pionatą. Antrą sykį čikagiečiai 
atvyko į Ambasadoriaus tur
nyrą. Pasekmės tokios pat, 
kaip pirmą kartą. Tai kyla klau
simas, ar yra komanda Rytuo
se, kuri galėtų laimėti prieš 
„Žalgirį"? O gal geriau klaus
ti: ar apskritai yra komanda, 
kuri jį nugalėtų? Atsakymo 
reikės laukt i iki ŠALFASS 
turnyro Clevelande ir Rytinio 
pakraščio turnyro Brigdeport, CT. 

Garsėja Rytinio pakraščio 
turnyrai 

Prieš trejus metus sporto 

sutiko būti veteranas fut
bolininkas, jau ilgokai atsto
vaujantis klubo pirmajai 
komandai — Danas Smulkys. 

Pirmenybių pirmasis ratas 
turėjo įvykti ateinantį sekma
dieni (balandžio 13 d.). Tačiau 
iš „Metropolitan" lygos vadovo 
gauta žinia, jog visos rung
tynės atšaukiamos „dėl snie
go", nepaisant, jog kitam sa
vaitgaliui oro pranašai žada 
šiltą ir gerą orą. Galimas daik
tas, jog sekmadienį lietuviai 
vėl pas save pasikvies kokią 
nors komandą draugiškoms 
rungtynėms. 

E .Š . 

veikla Rytuose buvo labai silp
na . Šiandien po kiekvieno 
turnyro atsiranda vis daugiau 
ir daugiau komandų, ne tik iš 
Rytų, norinčių dalyvauti. 
Pirmajame Rytinio pakraščio 
turnyre dalyvavo 23 koman
dos (įvairaus amžiaus grupės), 
o dabar vien tik vyrų ir mo
terų dalyvavo 14 komandų. 

Nors III Rytų pakraščio 
turnyras įvyks už dviejų 
mėnesių, bet jau dabar yra ko
mandų iš Kanados (Hamilton, 
Toronto) bei įvairių JAV vietų 
(Ohio, Illinois), kurios pareiš
kė norą dalyvauti. Taip pat 
studentų krepšininkų, žai
džiančių JAV universitetuose, 
skaičius kasmet didėja. Jie irgi 
nori žaisti mūsų turnyruose. 

Viena didžiausių priežas
čių dėl ko pagerėjo sporto 
veikla Rytuose: atsirado žmo
nių, kurie entuziastingai ap
sėmė turnyro organizavimo 
darbus. Iki šiol turnyrai jau 
vyko Long Island, New York, 
Philadelphia, New Jersey, 
Baltimore, VVashington, o už 
poros mėnesių vyks Bridge-
port. Turint tokius darbščius 
žmones, sporto ateitis Rytuose 
tikrai bus šviesi. 

Rimas Gedeika 
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ASK „LITUANICOS" PAVASARIO NAMŲ LYGA 
Kai daugelyje mokyklų 

krepšinio sezonas jau būna 
pasibaigęs ir jaunieji sporti
ninkai oranžinius kamuolius 
būna iškeitę į beisbolo lazdas 
„Lituanicos" krepšinio aikšte
lėse pats įkarštis. 

Praei tame straipsnyje 
daugiau dėmesio skyrėme ge
riausiems krepšininkams, ku
rie atstovauja klubui įvairiuo
se turnyruose, o šį kartą norė
tume plačiau pristatyti tuos 
klubo narius, kurie ne taip 
seniai pradėjo draugauti su 
kamuoliu ir šiais metais jiems 
dar nepasisekė patekti į „Tra-
veling Team" gretas. Šiems 
vaikams treniruotės vyksta 
šeštadieniais Bulls/Sox treni
ravimo akademijoje „Lituani
cą" 5 valandom „okupuoja" 
visas tris krepšinio aikšteles. 
Per tas kelias valandas arti 
200 berniuku ir mergaičių mo
kosi krepšinio paslapčių 
„Lituanicos" trenerių vado
vaujamose treniruotės. 

Matant tokią gausybę lie
tuvaičių krepšininkų vienoje 
vietoje, pasijunti tars i bū
damas Lietuvoje ir širdį užlie
ja malonus jausmas — kaip 
vis dėlto smagu, kad mes tu
rime „Lituanicą", kuri suburia 
į bendrą buri tokį didelį pulką 
lietuvių. Vienas pagrindinių 
šios grupės tikslų — tinkamai 
pasiruošti kasmetiniam ŠAL
FASS organizuojamam turny
rui, kuris šiais metais vyks 
Toronte. Kiekvienais metais į 
šį renginį susirenka apie 50 
lietuvių komandų iš įvairių 
Šiaurės Amerikos valstijų bei 
Kanados. Daugelis turnyro 
dalyvių yra seniai pažįstami ir 
susitinka jau kelinti metai iš 

eilės. Galiausiai ir sėkmin
giausiai čia kasmet pasirodo 
„Lituanicos" klubas. Šiais me
tais klubui žada atstovauti net 
15 komandų. 

Kad vaikams nenusibostų 
taip ilgai laukti šios krepšinio 
šventės ir jie įgytų varžybų patir
ties, nenuilstančio „Lituani
cos" vadovo Donato Siliūno 
iniciatyva, buvo suorganizuo
ta „Namų lyga", Jaunieji žai
dėjai yra suskirstyti net į 17 
komandų pagal amžių ir pajė
gumą. Ši lyga startavo kovo 9 d 

Tądien varžėsi: 
1995-1996 m. berniukai ir 

1993-1994 m. mergaitės; nu
galėjo berniukai; 

1993-1994 m. berniukai ir 
1991-1992 m. berniukai, nu
galėjo „Travel"; 

1889-1990 m. berniukai ir 
1987-1988 m. mergaitės; nu
galėjo mergaitės; 

1993-1994 m. berniukai ir 
1991-1992 m. mergaitės; nu
galėjo berniukai; 

1991-1992 m. berniukai ir 
1991-1992 m. mergaitės („Tra
vel Team"); nugalėjo berniukai; 

1991—1992 m. berniukai 
(„Travel Team") ir 1989—1990 
m. berniukai; nugalėjo „Travel". 

Nors „Pavasario lygoje" 
dalyvauja tik „Lituanicos" ko
mandos, tačiau visos varžybos 
vyksta įtemptai ir jose netrūk
sta emocijų, o kartais būna'ir 
ašarų. Niekas nenori pralai
mėti, o ypač, kai žaidžiama 
prieš mergaites ar jaunesnius 
varžovus. Būna smagu matyti 
mergaičių pasiaukojantį žaidi
mą. Dar niekada neteko ma
tyti, kad jos nuleistų rankas 
bent akimirkai, kovojant prieš 
fiziškai stipresnius berniukus. 

Praėjusį sekmadienį po šios 
lygos varžybų įvyko dar ir 
draugiškos varžybos, kuriose 
1991-1992 m. mergaitės susi
tiko su Lockport miestelio 
bendraamžėmis. Mergaitės žai
dė puikiai ir iškovojo pergalę, 
nors prieš gerą mėnesį buvo 
pralaimėta šitai komandai. 
Pasak vyriausio trenerio Da
riaus Siliūno, mergaitės suge
bėjo tinkamai nusiteikti rung
tynėm ir žaidė pasiaukojan
čiai, ypač gynyboje. Mergaičių 
užsispyrimas ir trenerių entu
ziazmas duoda norimą rezul
tatą. Treneris apgailestavo, 
kad daugumos mergaičių tė
velių nebenorėjo dalyvauti ir 
„Bulis" treniravimo akademe-
jos organizuojamos pavasario 
lygos varžybose. Trenerio įsi
tikinimu, ši lyga padėtų ko
mandai dar labiau sustiprėti 
ir geriau pasiruošti turnyrui 
Kanadoje. 

ASK ..Lituanicą" „Molekulių" žai
dėjas Kazimieras Bagdady. 

I. TįtSnėlienės nuotr. 

Pagrindinė šios lygos idėja 
— „Traveling Team" parung
tyniauti su vyresniais varžo
vais, taip pat vyresnėm mer
gaitėm išbandyti savo jėgas 
prieš jaunesnius berniukus. 
Varžybos vyksta sekmadie
niais nuo 2 vai. iki 6 vai. 
vakaro. Kviečiame atvykti! 

Stepas Žilys 

RYTU SPORTO APYGARDAI VADOVAUS 
LAURYNAS MISEVIČIUS 

Mirus buvusiam Šiaurės 
Amerikos Lietuvių fizinio auk
lėjimo ir sporto sąjungos 
(ŠALFASS) Rytų apygardos 
pirmininkui, sporto veteranui 
Pranui Gvildžiui, kurį laiką 
šis postas buvo be vadovo. 
Tada ŠALFASS generalinis 
sekretorius Algirdas Bielskus 
šias pareigas laikinai pasiūlė 
eiti Connecticut Lietuvių spor
to klubo prezidentui Laurynui 
Misevičiui. Šiam sutikus tai 
padaryti, per Vašingtone įvy
kusį „Ambasadoriaus taurės" 
krepšinio turnyrą buvo su
šauktas JAV Rytinio pakraš
čio klubų atstovų susirinki

mas, kuris patvirtino šio vyro 
kandidatūrą toms pareigoms eiti. 

Beje. Laurynas Misevičius 
yra neseniai į Ameriką at
vykęs, besireiškiantis ir kitose 
lietuviškose organizacijose. Taip 
pat jis rašo ir į lietuvišką 
spaudą. Reikia pasveikinti šį 
sporto ir lietuviškos veiklos 
entuziastą, palinkint jam kuo 
geriausios sėkmės naujose pa 
reigose. Tas, reikia manyti, 
duos daugiau impulso ir pačiai 
Sporto sąjungai, kuri per pas
kutinius kelerius metus, kuo
met jos vadovybė iš Toronto 
persikraustė į Čikagą, buvo 
gerokai apmirusi. E.Š. 

. i 
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SIENIJ KONTROLĖ IR 
KARALIAUČIUS 

LIUDA RUGffiNIENĖ 

Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisijos 
posėdžiai 2002 lapkričio 18-22 dienomis Vilniuje 

JAV Lietuvių Bendruome
nės XVI tarybos trečiosios se
sijos Komisijos buvo paprašy
ta iškelti sienų kontrolės klau
simą, ypač susijusį su tranzitu 
į Karaliaučiaus sritį. Taip jau 
sutapo, kad prieš Tarybos na
riams vykstant į Lietuvą, lap
kričio 11 d. Briuselyje buvo 

.priimtas Europos Sąjungos ir 
Rusijos pareiškimas dėl tran
zito tarp Karaliaučiaus srities 
ir kitų Rusijos Federacijos 
dalių, Lietuvai tuose pasitari
muose nedalyvaujant. 

Komisija į posėdį pasikvie
tė Seimo narį prof. Vytautą 
Landsbergį tranzito reikalu 
padaryti pranešimą. Lands
bergio išdėstytos išsamios 
mintys ir būgštavimai dėl Ru
sijos elgesio turėtų būti mums 
visiems įdomūs, nes tema tuo 
metu buvo „pati karščiausia" 
ir dar ilgai bus svarbi. 

Pasak. V. Landsbergio pa
gal įsipareigojimus Europos 
Sąjungai, Lietuvos vyriausybė 
yra 'rengusi sprendimą at
šaukti ankstesnį laikiną susi
tarimą dėl tranzito į Kara
liaučių per Lietuvos teritoriją. 
Susitarimas yra atšauktas jau 
nuo balandžio mėnesio, tačiau 
Rusija nieko nedaro ir nesi
rūpina geresniu savo piliečių 
aptarnavimu, „ar tai būtų lei
dimas atidaryti konsulatus, 
pavyzdžiui, Lietuvos ir kitų 
valstybių, arba aprūpinti savo 
įstaigas reikiama įranga ir 
padaryti sprendimus dėl išda
vimo kuo didesnio skaičiaus 
galiojančių dabartinės Rusijos 
dokumentų". Jau daugiau nei 
dešimtį metų yra neegzistuo
janti Sovietų Sąjunga, tačiau 
daugybė žmonių neturi kito
kių pasų, išskyrus sovietinius. 
Dabar jie norės, kad šie pasai 
būtų pripažinti Lietuvoje. 
„Jeigu jie bus pripažįstami tik 
Rusijoje ir Lietuvoje (aš neži
nau, ar kur Ukrainoje, gal 
Baltarusijoje pripažįstami), 
tai Lietuva bus vienintelė iš 
Europos Sąjungos valstybių, 
kuri pripažins Sovietų Sąjun
gos pasus". V. Landsbergis 
teigė: „Tai būtų labai gerai, 
kad Lietuvos vyriausybė savo 
taisyklėse įrašytų, kad, pavyz
džiui, daugiau kaip dešimt 
metų neegzistuojančių valsty
bių pasai Lietuvoje nepripa
žįstami". 

Rusai reikalauja „lanks
taus pasienio režimo ir kad 
tradicinis srautas geležinkeliu 
nenutrūktų". Tai reiškia, kad 
rusai važiuos kaip važiavę, 

neturi būti stabdymų, išlaipi
nimų, ilgalaikių sustojimų 
pasienyje, kur turi būti patik
rinti dokumentai. Tačiau Lie
tuva turi suverenią teisę iš
laipinti netvarkingai važiuo
jančius keleivius. Šie žmonės 
neturi būti išlaipinami Lie
tuvoje, jie turi būti išlaipinami 
už Lietuvos sienos, Baltaru
sijoje. Tai reiškia, kad reikia 
susitarti su Baltarusija. „Ru
sija, žinoma, yra įspraudusi į 
smegenis, kad Baltarusijos 
kaip ir nėra, čia jau Rusijos 
provincija". Seimo Užsienio 
komiteto nuostatose kaip tik 
ir yra numatyta, kad būtų 
užbaigta sutartis su Baltaru
sija dėl nelegalių migrantų 
grąžinimo. 

Valstybinė tvarka Lietu
vos geležinkeliuose turi pa
keisti internacionalinę netvar
ką. „Rusija pripratusi gyventi 
netvarkoje, jai tai yra jos iden
titetas. Dabar Lietuva įveda 
tvarką, Lietuva tikrai tolsta 
nuo Rusijos. J i darosi Europa. 
Vadinasi, Rusija norės pri
mesti, kad netvarka tęstųsi, 
pavyzdžiui, nors pusę metų, 
jau ten džiaugsmas — pusę 
metų pratęsėme netvarką. 
Paskui bus galbūt reikalauja
ma toliau, parodant, kad Lie
tuva nesugebėjo ko nors pa
daryti, ji yra kalta, todėl rei
kia toliau pratęsti netvarką". 
Tokiu būdu sukuriama pro
vokacinė situacija įvairiems 
konfliktams. 

Lietuva laikosi nuostatos, 
kad ji negali būti išskirtinai, 
viena. Užsienio reikalų minis
tras Antanas Valionis yra pa
brėžęs, kad Lietuvos nuosta
tos, nuo kurių Lietuva nesi
traukia, yra horizontalumas, 
tai liečia visas valstybes, per 
kurias galima važiuoti, iš 
Peterburgo — per Latviją, iš 
pietinių Rusijos dalių — per 
Ukrainą ir Lenkiją. Rusija 
nori palikti vieną strateginę 
liniją: „Maskva - Minskas -
Vilnius - Karaliaučius". Anot 
V. Landsbergio, Briuselio do
kumente kalbama tik apie 
Lietuvą ir „ant Lietuvos užde
damas visas svoris. Kadangi 
Lietuvos nuostatos buvo pa
reikštos ir jos kitokios, tai tuo 
labiau šis dokumentas Lietu
vos neįpareigoja, neatsižvel
gus į Lietuvos, kaip suvere
nios valstybės, išankstinį per
spėjimą. Klausimas: kiek Lie
tuvos vyriausybė turės nugar
kaulio dabar atlaikyti šią pozi
ciją?". 

LR Seimo Užsienio reikalų 
komitetas lapkričio 14 dieną 
priėmė nuostatas, kurias per
davė vyriausybei. Dokumen
tas yra viešas, ir visuomenė 
gali jį gauti. „Man nepatinka 
dabartinė situacija", teigė 
Vytautas Landsbergis, „nors 
joje yra kai kurių momentų, 
kurie gali paskatinti Rusiją 
eiti civilizuotu keliu, sudarant 
readmisijos sutartis su Lietu
va, užbaigiant sienos sutartį". 

Po pranešimo Užsienio 
reikalų ministerijos sekreto
rius Giedrius Čekuoiis pritarė 
prof. V. Landsbergio mintims, 
kad iš Rusijos pusės bandymų 
bus ir kad Karaliaučiaus klau
simas yra detalizuojamas. 
„Labai pritarčiau profesoriui, 
kad čia reikia turėti stuburą, 
netgi ir dirbtinį, jeigu kas 
jaučia, kad yra blogai. Pap
rasčiausiai reikia tvirtumo, 
solidumo ir kartu mandagu
mo, bet derybos bus labai 
stiprios, turėtų būti". 

Į klausimą kokia yra 
Lietuvos politinė reakcija, kai 
Europos Sąjunga su Rusija 
tariasi dėl su Lietuva susi
jusių klausimų ir Lietuva tose 
diskusijose nedalyvauja? G. 
Čekuoiis atsakė, kad Europos 
Sąjungai neuždrausta dėl ko 
nors tokio derėtis. „Mums taip 
pat neuždrausta susitvarkyti 
taip, kad žodis ' tvarka' iš 
tikrųjų atitiktų savo prasmę". 

V. Landsbergis atsakė, 
kad jis norėtų jog būtų bendra 
prezidento ir vyriausybės 
nuostata (Seimas kai kuriuos 
dalykus jau suformulavo) ir 
kad būtų apsispręsta: ar doku
mentas, gautas iš Briuselio, 
yra sprendimas, ar tai yra 
pasiūlymas. 

Užsienio reikalų ministeri
jos Integracijos į NATO sky
riaus vedėjas Jonas Grinevi
čius, taip pat patvirtino, kad 
tai iš tikrųjų yra vidinio susik
lausymo reikalas. „Europos 
Sąjunga negali dėl Lietuvos 
padaryti daugiau, negu mes 
patys dėl savo šalies darome". 

LR Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisija savo 
rezoliucijoje lapkričio 22 dieną 
išreiškė susirūpinimą dėl Eu
ropos Sąjungos ir Rusijos susi
tarimo tranzito reikalu per 
Lietuvos teritoriją ir skatino 
politines partijas suformuoti 
bendrą nuostatą. 

Į rezoliuciją atsakė Užsie
nio reikalų ministerijos sekre
torius G. Čekuoiis, išvardin
damas kada ir kas pristatė 
Lietuvos nuostatą Europos 
Sąjungos valstybių ir Europos 
Komisijos vadovams ir parei
gūnams. „Pažymėtina, kad 
Europos Sąjungos dokumen
tuose asmenų judėjimo iš ir į 
Kaliningrado sritį klausimu 
buvo atsižvelgiama į Lietuvos 
pateiktas pastabas bei pozici

ją, o Danijos UR ministerijos 
nuolatinio sekretoriaus F. A. 
Petersono 2002 lapkričio 8 d. 
laiške LR UR ministerijos 
valstybes sekretoriui E. Igna
tavičiui buvo dar kartą užtik
rinta, kad ES ir Rusijos sutari
mas dėl tranzito iš ir į Kali
ningrado sritį nebus kliūtimi 
Lietuvos prisijungimui prie 
Šengeno sistemos. Laiške taip 
pat buvo garantuota, kad Lie
tuva gaus papildomą ES fi
nansinę paramą išlaidoms, 
susijusioms su Rusijos piliečių 
vykimo tvarkos įgyvendinimu. 
(...) Šiuo metu vyksta inten
syvios derybos tiek su Rusija, 
tiek ir su Europos Sąjunga, 
kurių metu aptariamas ir 
Rusijos bei ES įsipareigojimų 
vykdymas. Pabrėžiame, kad 
tolesni Lietuvos sprendimai 
bei galutinė pozicija priklau
sys nuo Europos Sąjungos siū
lomų garantijų patikimumo 
bei nuo Rusijos bendradarbia
vimo ir savo įsipareigojimų 
vykdymo". 

Vidaus reikalų ministeri
jos sekretorius Virgilijus Bulo
vas atsakė, kad „sveikintina 
ES nuostata sprendimus dėl 
tranzito į t raukt i į Šengeno 
teisyną. Rusija patvirtino savo 
ketinimus sudaryti readmisi
jos sutartį ir įsipareigojimus 
dėl konsulatų plėtros — tai ir 
gi priskirtina prie teigiamų ES 
ir Rusijos susitikimo rezul
tatų. Sprendimus dėl tranzito 
kontrolės po 2003 m. sausio 1 
dienos ir lengvesnio tranzito 
dokumento įgyvendinimo LR 
Vyriausybė priims atsižvelg
dama į tai, kaip bus įgyvendi
nami ES ir Rusijos įsipareigo
jimai, bei į teisinius ir techni
nius sienų kontrolės reikala
vimus būsimos Lietuvos na
rystės Šengeno erdvėje atžvilgiu''. 

Bandant suprasti sudė
tingą tranzito į Karaliaučiaus 
sritį padėtį atmintini St. Lozo
raičio žodžiai. V. Landsbergis 
leidinyje „Knyga apie Stasį 
Lozoraitį iš jo laiškų ir pa
sisakymų" rašo: „Jis yra nepa
prastai daug padaręs, kad 
Lietuva atgimtų, prisikeltų ir 
būtų vėl nepriklausoma, ir iki 
paskutinio atodūsio jis tarna
vo Lietuvos valstybei. Jo pas
kutiniai žodžiai šiame pasau
lyje, apie kuriuos man paliudi
jo ponia Daniela, buvo: 'Sau
gokit sienas'. Ir iškeliavo". 

Pranešimą „Lietuvos ka
riuomenės pasirengimas NATO" 
perskaitė Lietuvos kariuome
nės vadas, brigados generolas 
Jonas A. Kronkaitis. Jis pir
miausiai padėkojo JAV lietu
viams už paramą, nes vienas 
iš svarbiausių elementų yra 
tas, kaip JAV žiūri į Lietuvos 
kariuomenę. J. Kronkaitis pa
brėžė, kad Lietuvos kariuo
menės pagrindinis tikslas yra 
Lietuvos apsauga. „NATO 

narystė taip, kaip ir visoms 
valstybėms, yra tas mechaniz
mas, tas procesas ir ta kolekty
vinė gynyba, kuri neturint tiek 
pajėgų, tiek resursų kaip Lie
tuva, mus smarkiai sustiprins". 

Kariuomenės vadas paaiš
kino, kas pastaruoju laiku yra 
padaryta ir mano, kad atlikta 
viskas, kas turėjo būti atlikta. 
Jis parodė trumpą vaizdo įra
šą apie pirmąjį batalioną, ku
ris parengtas pagal NATO rei
kalavimus. 

Klausimų metu buvo iš
kelta viena svarbi problema 
dėl kareivių, kurie po akty
vaus tarnavimo kariuomenėje 
sugrįžta į sunkias gyvenimo 
sąlygas kaimuose. Buvo klau
siama ar su jais yra palaiko
mas koks nors ryšys, ar iš vis 
jais yra toliau rūpinamasi. J . 
Kronkaitis atsakė, kad valsty
bė turi rūpintis žmonėmis, ku
rie tarnavo kariuomenėje. Kai 
kuriais atžvilgiais tai yra da
roma. „Jeigu mums biudžete 
būtų skirta lėšų toliau rūpin
tis jų gerove ir t.t., tai dary
tume. Mes palaikome kontak
tą, nes jie yra rezerve. Dėl so
cialinio aprūpinimo, tai ne". 

Tauragėje buvo atidaryti 
kareivių gerovės namai. Šį 
projektą buvo nelengva įgy
vendinti, kareiviams jokių 
lengvatų nėra, jie turi mokėti 
visus mokesčius. Aplamai dėl 
rūpinimosi žmonėmis yra 
daug problemų, tačiau kariuo
menė į tai kreipia daug dėme
sio. Vakarų kariuomenių va
dams padarė didžiausią įspū
dį, kad Lietuvoje kareivis yra 
žmogus, jis prižiūrimas ir ger
biamas. To jie nemato kitose 
valstybėse. 

„Kai jie išeina iš kariuo
menės, neprižiūrime, bet kai 
jie kariuomenėje, mes darome 
viską, kas yra įmanoma, o 
tada jau valstybės atsakomy
bė". J. Kronkaitis bandė ska
tinti, kad kareiviams nerei
kėtų mokėti pridėtinių mokes
čių perkant kavą, cigaretes, ir 
t.t., nes kareivis gauna vos 20 
dol. per mėnesį. „Aš atsimenu, 
kai buvau leitenantas ir eida
vau su uniforma kur nors Ame
rikoje į restoraną, tai net už 
alų negalėjau užmokėti, neim
davo pinigų, nes tu kareivis iš 
Vietnamo, o čia, žinoma, ka
reivis dar yra kaip bet kas. 
Kad paskatintumėte, kad kaip 
nors pažiūrėtų į tuos šaukti-
nius truputį nuo mokesčių at
leisdami, tikrai būtų naudinga". 

Lietuvoje nėra įprasta prie 
visuomeninio darbo. Kariuo
menės vadas pasakojo, kad 
turi 7,000 šaulių — vaikų nuo 
12 iki 18 metų, kurių daugelis 
yra iš asocialių šeimų. „Tie va-
kai labai nori, bet nėra kam su 
jais dirbti... 

Nukelta į 6 psL 
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Danutė Bindokiene 

Grūto parkas Bagdade? 
Juo daugiau viskas keičia

si, tuo daugiau galimybių, kad 
ratas apsisuks ir sustos lygiai 
toje pačioje vietoje, iš kurios 
pajudėjo... Šiandien Irake vėl 
karas, kaip buvo anuomet, 
prieš maždaug 12 metų, kai 
mūsų tėvynė stengėsi pabusti 
iš, pusę šimtmečio trukusio, 
baisaus sapno. Tuomet Ame
rika, visą dėmesį sukaupusi į 
Kuveite liepsnojančius naftos 
šaltinius ir besitraukiančią to 
paties diktatoriaus, su kuriuo 
šiandien turi tiek vargo, ka
riuomenę, nelabai norėjo gir
dėti apie kažkur prie Baltijos 
jūros tris mažas tautas, rei
kalaujančias pripažinti, kad 
jos laisvę brangina labiau už 
savo gyvybę. 

Ir kas galėjo pagalvoti, 
kad tas pats Vašingtonas, net 
tokia pat pavarde prezidentą 
turėdamas Baltuosiuose rū
muose, prieš tuziną metų at
sukęs Baltijos tautoms nu
garą, šiandien jas mielai pri
ims į sąjungininkių eiles! Nors 
andai jos ir jų rūpesčiai atrodė 
nelabai svarbūs, šiandien net 
tų nedidelių valstybių parama 
yra vertinama! 

Kokį ilgą ir sunkų kelią 
nuo 1990 m. nuėjo Lietuva, 
Latvija ir Estija! Kokį kelią 
reikėjo nukeliauti ir Amerikai, 
kurios karui su Iraku prieš 12 
metų pritarė visa Vakarų 
Europa, o dabar didžioji jos 
dalis atsisakė padėti. 

Visgi karas Irake vyksta, 
kaip sakoma, pagal planą. Va
šingtonas tvirtina, kad jis yra 
sėkmingas ir netrukus visas 
Irakas bus išlaisvintas iš Hus-
sein diktatūros. Stebint žinių 
laidas ir skaitant amerikie
tišką spaudą, galima tais tei
gimais tikėti: auga žuvusių 
skaičius, didėja griuvėsių kal
nai ir pagaliau pasiektas bent 
vienas kelio tikslas — Ame
rikos kariai jau įkėlė koją į 
Bagdadą. Žinoma, arabų pa
saulio, o taip pat ir Europos ži-
niasklaida įvykius interpre
tuoja savaip, nors ir ji turi pri
pažinti, kad vis dėlto ame
rikiečiai kol kas nesutiko tokio 
pasipriešinimo, kokį prieš ka
rą žadėjo Irako diktatorius. 
Taigi, kol kas... 

Iš visko beveik galima ti
kėti, kad Irako gyventojų dalis 
tikrai džiaugiasi amerikiečių 
laimėjimais, savo entuziazmą 
karo eiga parodydami beato
dairišku valdiškų pastatų plė
šimu ir Saddam Hussein at
vaizdų naikinimu. Šios sa
vaitės trečiadienį matėme pa-
sikartojant tuos pačius vaiz

dus, kuriuos dar gerai prisi
mename iš Lietuvos. Kas gali 
pamiršti Stalino ir Lenino sta
tulų griuvimą nuo pjedestalų 
Vilniaus bei kitų Lietuvos 
miestų aikštėse? Kas gali 
neatsiminti gaivališko džiaugs
mo išsiveržimo nesuskaito
mose miniose, kai tos statulos 
buvo nuverstos ir didingi, gar
siausių skulptorių sukurti, 
rūpestingai pagaminti didžių
jų diktatorių atvaizdai, taip 
išdidžiai ir, atrodė, amžinai, 
nuo savo pjedestalų stebėję 
okupuotų valstybių gyventojų 
kasdienybę, sekę kiekvieną 
žingsnį, klausęsi kiekvieno 
neatsargesnio žodžio, staiga 
atsidūrė grindinio dulkėse, 
kurios apkrito ir jų rūsčius 
žvilgsnius, ir melagingus šyps
nius... 

Lygiai tokius pat vaizdus 
matėme ir Irako sostinėje. 
Vadinamoje Pergalės aikštėje, 
kurios viduryje puikavosi mil
žiniška Hussein statula (iš 
tiesų jos poza su įsakmiai iš
tiesta ranka buvo labai panaši 
į Staliną ar Leniną), įvažiavus 
amerikiečių tankams, atkrei
pė džiūgaujančios minios dė
mesį. Žmonės pradėjo ją dau
žyti — pradžioje atsargiai, 
apsidairydami, kol keli drą
suoliai (o drąsos jiems tikrai 
reikėjo, nes dar prieš porą 
dienų kiekvieną žingsnį Bag
dade stebėjo budrios diktato
riaus ištikimrių akys) užsi
ropštė į viršų ir užnėrė savo 
„vadui" virvę ant kaklo. Ka
dangi statula buvo labai sunki 
ir didelė, minia jos pajudinti 
neįstengė. J talką atvažiavo 
amerikiečio tankas ir pagaliau 
Hussein griuvo ant asfalto... 

Kodėl diktatoriai taip sku
ba statyti sau statulas? Vis 
tiek anksčiau ar vėliau jos pa
virsta į dulkes — yra nuver
čiamos ir sudaužomos. Ne
bent... Galbūt po karo, kai Ira
ke įsivyraus Vašingtono žadė
toji demokratija, atsiras besi
gailinčių „praeities" ir bus 
pradėta ieškoti būdų išgelbėti 
bent jos likučius: nenusi-
kalstant naujai santvarkai, 
parodyti pagarbą buvusiam 
vadui. Na, ir čia Lietuva gal
būt galės pasitarnauti su savo 
pasiūlymais: įsteikite Grūto 
parką Bagdade! Surinkite vi
sus Hussein portretus, statu
las ir kitus „brangius su
venyrus", sukraukite į vieną 
vietą, aptverkite aukšta tvora, 
o lankytojų, sergančių nostal
gijos ar smalsumo liga, vi
suomet atsiras... 

LIETUVOS KARALIUS 
ATVYKS PER KALĖDAS 

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 
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Po Algirdo mirties jo vietą 
užėmė antrosios žmonos Juli
jonos vyriausiasis sūnus Jo
gaila. Jis atsisėdo Vilniuje ir, 
kaip rašo mūsų istorikai, titu
lavosi „Vyriausiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu". Kęstutis pri
pažino Algirdo įpėdinį. Gerbė 
jo sūnų Jogailą ir vykdavo pas 
jį pasitarti. Tačiau vyriausia
sis Algirdo sūnus Andrius, 
Polocko kunigaikštis, pakilo, 
kam jį Jogaila aplenkęs. Drau
ge sujudo visa Algirdo šeima, 
reikalaudama sau pirmeny
bės, siekiant nuo valdžios pa
šalinti ne tik Kęstutį, jo įpė
dinius, bet ir patį Jogailą. Po 
Algirdo mirties smarkiai pra
dėjo reikštis jo našlė stačiatikė 
Julijona, ėmusi save tituluoti 
ir rašytis „Didžioji karalienė". 
Per ją bando veikti rusai sta
čiatikiai, siekdami užimti pir
mąsias vietas Lietuvos valsty
bėje ir patraukti Lietuvą prie 

Rytų bažnyčios ir rusų kultū
ros. Susikomplikavusia Lietu
vos valdovų padėtimi pasinau
doja ir kryžiuočių ordinas, vi
saip intriguodamas bei kiršin
damas Lietuvos valdovus vie
ną prieš kitą ir skaldydamas 
krašto vienybę. Vis dar nega
lėdami susitarti su senaisiais 
Lietuvos valdovais, jie bando 
veikti per jaunuosius — Jo
gailą, Vytautą ir kitus Kęs
tučio bei Algirdo palikuonis. 
Ypač Kęstutį užgavo Jogailos 
suartėjimas su kryžiuočių or
dinu. Sužinojęs apie slaptą 
Jogailos sutartį su kryžiuo
čiais, 1381 m. nušalina sū
nėną nuo valdžios, palikda
mas jam tėviškę Vitebską su 
Krėva. Į Vilnių susirinkę, Lie
tuvos bajorai pasižada ištiki
mai tarnauti Kęstučiui, o Ge
dimino bokšte iškyla jo vėlia
va. Kęstutis į savo rankas pa
ima aukščiausią Lietuvos 

valdžią ir, kaip rašo mūsų 
istorikai, tampa „Supremus 
Dux Lithuaniae". (V. Daugir
daitė-Sruogienė,... p. 142). Ir 
visgi vėl labai keistai skamba, 
kad Vakaruose jau nuo seno ti
tuluojamas karaliumi, monar
chu, ir pats save vadinęs kara
liumi, paėmęs visą valdžią į 
savo rankas, Kęstutis tampa 
tik „supremus dux"? 

Tačiau 1382 m. Jogaila 
susigrąžina prarastąją val
džią, o, praėjus vos keliems 
mėnesiams po senojo Lietuvos 
karaliaus Kęstučio mirties 
(1382 rugpjūčio mėn.), 1383-
iais Jogaila jau pats skelbiasi 
karaliumi. Kovo 28-balandžio 
15-tąją, suteikęs Liublino 
miestiečiams laisvos prekybos 
privilegiją, „brangiems Lenki
jos burgeriam" (miestiečiams) 
Jogaila prisistatė kaip „Di
dysis Lietuvos karalius" — 
Great King of Lithuania — (O. 
Halecki,... p. 104.) Tų pačių 
metų liepos mėn. vykusiame 
susitikime su kryžiuočių magist
ro atsiųstuoju maršalu, be
sikalbėdamas Jogailos brolis 
Konstantinas Jogailą vadina 
taip pat karaliumi (V. 

Sruogienė, „Liet. ist.", p. 150.). 
Nors Jogaila, atsisėdęs į Kęs
tučio sostą, ir titulavosi kara
liumi, tačiau nesijautė tvirtas 
senojo karaliaus kėdėje, nes, 
pagal ankstesniąją tradiciją, 
tikruoju Kęstučio sosto, o ir ti
tulo, paveldėtoju turėjęs būti 
jo sūnus Vytautas. 

Tad ne itin tvirta naujo ka
raliaus Jogailos padėtis Lie
tuvoje vertė dairytis tvirtesnės 
karališkos kėdės kaimyninėse 
šalyse. Patraukliausiai sen
berniui Jogailai atrodė siūlo
ma Lenkijos karūna kartu su 
jaunute karaliene, būsimąja 
žmona. Pačioje Lenkijoje tuo 
metu buvo nusistovėjusios, 
kiek kitokios karalių vainika
vimo tradicijos nei Lietuvoje. 
Lenkijoje karal iaus sostas 
nebuvo tvirtai paveldimas pa
gal giminystės ryšį. Svarbų 
vaidmenį čia vaidino bajorai, 
kurie patys pasirinkdavo ir 
paskelbdavo savo šalies kara
lių. Iki Jogailos Lenkiją valdė 
Vengrijos karalius Liudvikas 
iš Anjou, kuris mirė nepalikęs 
sūnų, bet sostas buvo numaty
tas vienai iš dviejų jo dukterų. 
Lenkų bajorai savo karaliene 

išsirinko dešimtmetę Jadvygą 
su sąlyga, kad jie patys jai 
išrinks ir vyrą. Taigi 1384 m. 
Jadvyga buvo vainikuota Len
kijos karališkuoju vainiku. 
Jogaila skubiai 1386 m. va
sario 15 d. apkrikštytas Vla
dislovo vardu, po trijų dienų, 
vasario 18 d. vedė Jadvygą ir 
jau kovo 4-ąją buvo vainikuo
tas Lenkijos karaliumi. Jo ti
tulas buvo: Lenkijos karalius, 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
ir Rusų žemių valdovas. 

Štai nuo dabar mūsų isto
rijoje pradedama trinti Lietu
vos karalystės ir jos karalių 
titulas. Juk lenkams Jogaila 
turi parodyti, kad. karūnave-
sis lenkų karaliumi, prie Len
kijos prijungė Lietuvą bei į jos 
teritoriją įėjusia? žemes. Ta
čiau lenkų noras paversti Lie
tuvą Lenkijos provincija ne
tenkino lietuvių bajorų, todėl 
lenkai greitai pajuto, kad 
lietuviai nežada išsižadėti sa
vo savarankiškumo. Bet ir Jo
gaila greitai suprato, kad, sė
dėdamas Krokuvoje, nepajėgs 
valdyti Lietuvos, todėl Lie
tuvą valdyti pavedė savo bro
liui Skirgailai, kurio valdymui 

aktyviai pasipriešino daugelis 
Lietuvos gediminaičių, nepa
sitenkinimą reiškė ir kiti bajo
rai. Jie nepatenkinti, kad 
didelių pilių įgulas Jogaila 
stiprina atsiųstaisiais lenkais 
ir vis labiau simpatizuoja 
Vytautui. Po truputį praras
tąsias jėgas, valdžią atgauna 
ir pats Vytautas, Kęstučio 
sūnus ir teisėtas jo sosto 
paveldėtojas. 1392 m. rugpjū
čio 4 d. Astravo dvare, netoli 
Lydos, Jogaila su Vytautu su
sitarė, kad Jogaila grąžina 
Vytautui Trakų tėvoniją ir 
kitas Kęstučio žemes, be to, 
Lucką ir atiduoda jam valdyti 
Vilnių. Atgavęs tėvoniją ir 
tapęs Vilniaus valdytoju, fak
tiškai jis tapo savo tėvo Kęs
tučio sosto paveldėtoju ir visos 
Lietuvos valdovu. Netrukus 
Jogaila, be Vytauto pritarimo. 
Lietuvoje negalėjo nieko nu
veikti. 

1398 m. sudarydamas su
tartį Salyno saloje Nemune, 
ties Nevėžio žiotimis, prie Ku
lautuvos, Vytautas savo bajo
rams paskelbė karalienes Jad
vygos reikalavimą mokėti leno 
mokestį. Bajorai dėl to protes

tavo ir nepasitenkinimo žen-
klan paskelbė Vytautą Lietu
vos karaliumi (B. Makauskas 
„Lietuvos istorija". Kaunas, 
2000, p. 80.). E. Gudavičius 
„Lietuvos istorijoje" tą įvykį 
aprašo taip: „1398 m. spalį 
Vytautas susitiko su didžiuoju 
magistru Konradu Junginge-
nu Salyno salose (Nemune, 
žemiau Kauno). Iš ordino pu
sės dalyvavo Livonijos krašto 
magistras Venemaras Briuge-
nau, Varmijos ir Sambijos 
vyskupai. Vytautą lydėjo Vil
niaus vyskupas Andrius, bro
lis Zigmantas, Kopilio kuni
gaikštis Vladimiras, Pinsko 
Jurgis, Zaslaulio Mykolas. 
Starodubo Aleksandras, Alše-
nų Jonas. Drucko Jonas. Klec-
ko Jomantas ir stambiųjų ba
jorų būrys. Buvo patvirtinti 
Gardino sutarties punktai. Su
tartį sudarius, bajorai Vytautą 
paskelbė Lietuvos karaliumi. 
Ši manifestacija ir buvo svar
biausias Vytauto tikslas, o 
nuolaidos vokiečių ordinui — 
tik priemonė jam pasiekti" (p. 
200). 

Bus daugiau 
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MAŽIAU PANIEKOS TAUTIEČIAMS 
Kęstut is Šalaviejus yra 

dažnas svečias „Amerikos lie
tuvio" puslapiuose, retokas — 
„Drauge". Ką jis rašo apie 
Ameriką (Hoollyvvood), skai
tantys anglų kalba leidžiamus 
laikraščius, ypač Kalifornijos, 
daug ką jau žino, nes ypatin
gai naujos informacijos jis 
nepateikia. Rašau ne apie tuos 
straipsnius, kuriuose K.Š. kal
ba apie aktorius, lyg ir jo pa
sikalbėjimus tai su vienu ar 
kitu žymesniu kino veikėju. 
Mane užgavo jo panieka savo 
tautiečiams, tautietėms, kurie 
stengiasi save legalizuoti, 
pvz., vedybomis su vyresniu 
žmogumi, kas jo tvirtinimu, 
yra nepadoru ir t.t. Dar yra 
vedybos už pinigus, ir tuo nau
dojasi tiek vyrai, tiek moterys. 
Sakoma, neteisk ir nebūsi 
teisiamas. Būtų labai įdomu 
sužinoti kokiu keliu ir kaip 
legalizavosi Kęstutis Šalavie
jus, Lietuvos pedagoginiame 
universitete mokslus išėjęs, 
vykusiai sugebėjo gauti darbą 
Istorijos institute. Neilgai tru
kus, sugalvojo išvykti į JAV, 
sugebėjo gauti siuntimą (vadi
nasi, kelionė apmokėta!) Čika
gon moksliniam darbui dirbti. 
Visa tai už mano, tavo, mūsų 
mokesčių mokėtojų pinigus. 
Galėtų patart i ir pasidalinti 
patyrimu, kaip jis, diplomuo
tas istorikas, įsitaisė verslo 
studijoms Kalifornijoje, kas 
jam sumoka už mokslą, ar dar 
žada būti naudingu Lietuvai ir t.t. 

Bet Kęstutis ne vienas, 
kaip supratau, jis atkartoja 
tas mintis, kurios buvo nese
niai LEK (lietuvių elektroni
nis susirašinėjimo klubas in
ternete). Mano šeimininkai, 
pas kuriuos gyvenu ir dirbu 
ketveri metai, davė man pa
skaityti.. Skaičiau ir galvojau 
— iš kur toks paniekinantis 
požiūris į tuos, kurie čia yra 
praradę vizas, užsibuvo per 
ilgai. Ar maža vietos šiame 
pasaulyje? Mano šeimininkas 
sako man, kad nėra blogesnio 
žmogaus kaip lietuvis. Sako, 
kad ne dypukai, bet patys 
„trečiosios bangos" lietuviai 
vieni kitus gali suėsti, skųsti, 
kviesti imigracinę tarnybą. 
Neseniai į Čikagą nebuvo 
įleistas ŽAS ansamblis, pra
eitais metais nuvilnijo banga 
kalbų, kad operos dainininkai 
neįleidžiami. Teko išgirsti, jog 
daug vargo turėjo Lietuvių 
Bendruomenės vadovai, kol 
dainininkai atsidūrė scenoje. 
Kodėl? Kažkam labai nepatin
ka, kažkas kažkam labai pa
vydi, kad organizuoja, rengia, 
daro ką nors lietuvių labui? 

Tai štai — gyvenu ketvirti 
metai pas dypukus, tarnauju 
jiems — valgį pagaminu, su
tvarkau namus. Ten ir gy
venu. Neretai pavakary pa
kviečia mane kartu pasėdėti, 
pasišnekėti. Esu jiems kaip ir 
dukra , nes jų vaikai išsi
skirstę po visą plačią Ame
riką. Todėl per ketverius me
tus teko pabuvoti ir vienur ir 
kitur — mane kviečia keliauti 
kartu, nuperka bilietą. Kur 
būname pas žmones, visur 
pristato kaip giminaitę, nieka
da nepasakė, kad esu jų tar
naitė. Jie žino mano padėtį, 
žino, kad viza pasibaigė se
nokai, apgailestauja, jog per 
vėlai susitikom ir jie niekuo 
nebegali padėti. Tačiau atkak
liai skat ina domėtis įstaty

mais, patys domisi ir vis tiki
na, kad gal ateis laikas ir 
viskas susitvarkys. 

Turiu čia daug pažįstamų, 
kurie yra tokioje pačioje si
tuacijoje, kaip aš — praradę 
vizas arba, kaip tvirtina Kęs
tutis Šalaviejus ir LEK skaity
tojai — nelegalai. Tačiau yra 
vienas esminis dalykas — mes 
esame praradę vizas, pažeidę 
įstatymus, bet mus irgi globo
ja įstatymai ir nesame panie
kinti. Pvz., turime žinoti, kad, 
jei darbdavys pamėgins ap
gauti, nemokėti atlyginimo už 
darbą, galime ieškoti teisybės 
per valstijos ar miesto įsteigtą 
specialią tarnybą, ir atlygini
mas bus išieškotas, juk darb
davys nenorės prarasti leidi
mo darbui. Yra ne vienas ir ne 
du, kuriems darbdaviai, daž
niausiai amerikiečiai, per dar
bus sutvarkė dokumentus. 
Vien Čikagoje yra daug lietu
vių, kurie tokiu būdu gavo „ža
lią kortelę", yra ir tokių, ku
riems padėjo dypukų kartos 
lietuviai. Tačiau visi kaip su
sitarę, nepasakoja niekam nei 
kaip, nei kokiu keliu susi
tvarkė. Atrodo, kad, jei ir tu 
susitvarkysi savo padėtį, tai 
nepakaks mums čia visiems 
vietos. Net nejauku, kai į 
klausimą ar prašymą: kaip 
tau pavyko, kas pagelbėjo, gal 
gali patarti, paprastai neat
sakoma. Atsirado ir tokių, ku
rie stengiasi pasinaudoti tokia 
praradusio vizą žmogaus ne
svarumo būkle — pradžioje 
prisimeilina, sužino tavo pa
dėtį, po to „bando" padėti, o 
kai nieko neišeina, tada ban
do „apsaugot". Tą „apsaugo
jimą" galima labai paprastai 
pavadinti reketavimu, kas tai 
yra — visi puikiai suprantame. 

Man neteko išgirsti iš dy
pukų, kad, jei tu esi nelegalas, 
tai negali dainuoti chore, 
žaisti futbolo ar krepšinio, 
dalyvauti parodose, susirinki
muose. Paprastai to statuso 
niekas neklausinėja, išskyrus, 
„trečiosios bangos" lietuvius. 
Amerikoje nelaikoma garbin
ga klausinėti, aiškintis, jei 
žmogus pats nesisako, nei apie 
statusą, nei apie kitką. Tai 
mano teisė pasisakyti ir mano 
teisė nepasisakyti, to gali pa
klausti tik darbdavys ir spe
cialiosios tarnybos. 

Sunku lietuviui be lietu
vių, sunku. Todėl ir eina į cho
rus, dalyvauja įvairiuose ren
giniuose, vaikus veža lietuviš-
kon mokyklon dešimtys pra
radusiųjų vizas. Jei tokių 
žmonių pradėtų klausinėti ar 
esi legalus ar ne — bažnyčiose 
žmonių sumažėtų, chorai gal 
subyrėtų, sporto komandos 
sumažėtų, mokyklos netektų 
pusės vaikų... 

Mano draugai net du vai
kus veda mokyklon, nors ga
lėtų šeštadieniais leisti vai
kams pamiegoti. Bet ne, kelia 
anksčiausiai, tempia juos, 
nori, kad lietuviais išliktų. Jų 
vizos seniai pasibaigė, bet vai
kai — JAV piliečiai. Įdomu, ar ne? 

Koncertų salės būtų pus
tuštės, jei ten įleistų tik lega
liuosius, kaip nori to Kęstutis 
Šalaviejus. 

Turiu ir vairuoju mašiną. 
Kiek tokių kaip aš ar pana
šaus likimo žmonių perka 
truputį panaudotas mašinas? 
Daug, labai daug. Amerikie
čiai retai kuris perka. Žinau 

1998 metų rudenį Lemon-
te, PLC atsidariusioje Meno 
mokyklėlėje, pradėjo veikti šie 
skyriai: muzikos su dainavi
mo, kanklių, gitaros klasėmis, 
choreografijos-baleto, sporti
nių šokių klasės, dailės. Tais 
pačiais mokslo metais, nuo 
1999 m. sausio mėn., Čikagos 
skyriuje — baleto, dailės, dra
mos, kanklių, sportinių šokių 
klasės. 

Dainavimo klasės pirmoji 
dėstytoja — Birutė Mockienė. 
Vėliau atėjo dirbti Loreta Um-
brasienė, šiuo metu dirbanti 

tik Čikagos skyriuje, Lemonte 
šiais mokslo metais su moks
leiviais dirba Jūratė Grab-
liauskienė.. 

Dainavimo klasės moks
leiviams teko nemažai koncer
tuoti. Be „anoniminių" koncer
tų — įvairiomis progomis Le-
monto apylinkės kvietimu, 
keletą kartų dainininkai daly
vavo Čikagos miesto renginyje 
Shriner's ligoninės mažie
siems pacientams. Dainavo 
Čikagos Mokslo ir pramonės 
muziejaus renginyje „Viso pa
saulio eglutės" bendrame Lie
tuvos Vyčių tautinių šokių 
grupės (dir. Fr. Zapolis) kon

certe, Indiana valstijoje įsikū
rusiai Lietuvių Bendruome
nei, Jaunimo centro renginiuose. 

Šiuo metu dainorėliai ruo
šiasi Meno mokyklėlės penk
mečio pokylio koncertui, į kurį 
maloniai kviečiame visuome
nę. Pokylis rengiamas sekma
dienį, gegužės 11 d. 1 v. p.p., 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. M. K. Čiurlionio galerijoje 
veiks dailės skyriaus moks
leivių darbų paroda. 

Vietas galite užsisakyti 
pas Eglę Kulbokienę, tel. 312-
816-2087 arba 708-598-7054. 

L. T. 

Meno mokyklėlės — Čikagos skyriaus, jaunieji. Iš kairės: Rafaelė Šedytė, Lukas Morkūnas, Konrodas Pečiulis, 
Ema Šlajūtė, Milda Pranskutė. 

ne vieną, kuris ir savo verslą 
atsidarė, namus nusipirko iš-
simokėjimui. Kreditus duoda
mi, bankai neklausia, tik tu
rėk „sočiai security", o su juo 
ir kreditinę istoriją, nepada
ryk nieko pikta ir gali gyventi. 

Laimėję „žalias korteles" 
tampa visaverčiais Amerikos 
gyventojais ir iškart užsitve-
ria didybės siena nuo tų, ku
riems tokia laimė — „žalia kor
telė" — nenusišypsojo. Kaž
kas, lyg burtų lazdelei moste
lėjus, pakeičia žmones. Daž
niausiai net draugystės nutrūks
ta. Ir visai nekeista, kad tas 
draugystes nutraukia laimė
jusieji, nes jie dabar kitokie. 

Gyvendama šiaurinėje mies
to dalyje, susitinku nemažai 
buvusių SSRS gyventojų — 
žydų, rusų, ukrainiečių tauty
bės žmonių. Pasikalbame, pa
sikeičiame gyvenimo patirti
mi. Tų tautu žmonių santykiuo
se neteko pastebėti ir neteko 
išgirsti tokio paniekinimo, 
tokio negatyvaus požiūrio į 
tautiečius, kurie prarado sta
tusą. Visi tik patarinėja vieni 
kitiems, kaip, kokiu keliu 
tvarkytis. Aišku, visi laukia 
amnestijos. Aš jau nekalbu 
apie meksikiečius, kurių nele
galių pilna Amerika, o jų 
draugiškumas yra stebėtinas. 

Paslapties nėra — ne iš leng
vo gyvenimo palikome Tė
vynę. Kiek gali jaunas ar vy
resnis žmogus būti be darbo? 
Negali gi taip degraduoti — iš 
nevilties pradėti gerti, vartoti 
narkotikus ar pan. Ieškai išei
ties. 

Seniai visi įsitikinome, 
kad Amerikoje ne saujomis se
miame dolerius, dažnai sun
kiai už juos atidirbame, ne 
vienas, skaičiuodamas dienas, 
metus, kada namolio pa
trauks. Kai kam pavyksta ar 
nepavyksta ištekėti. Dažnai 
nieko blogo, kad žymiai jau
nesnė moteris sutinka tapti 
senuko < pagal K.Š.) žmona. 
Bet visų pirma tas senukas 
žymiai kultūringesnis (nors 
ne visada) už Lietuvoje moterį 
palikusį vyrą. Ir jeigu susitiko 
du kultūringi žmones, tai 
tokia pora tikrai gerai suta
ria, ir moteris padeda ilgiau 
išgyventi vyresniam vyrui. 

Žinoma, tai nėra taisyklė. 
IŠvis Amerikos vyrai žymiai 
normaliau toleruoja moterį. 

Juk Lietuvos moterys pana
šios į verges. Toli ieškoti ne
reikia, tik prisiminkime savo 
tėvų šeimas. Mano mama visą 
gyvenimą tempė sunkią naštą 
— laikė tris namo kertes, — 
stovėjo eilėse, gamino valgį, mez
gė, siuvo, skalbė. Ir dirbo. 
Pusantro etato internatinėje 
mokykloje. Šiuo metu dar ne 
pensininkė, bet jau atleista iš 
darbo. Tėtis dirbo inžinieriu
mi gamykloje, grįždavo pavar
gęs, pavalgydavo ką mama 
paduodavo, išsiskleisdavo laik
raštį, sėsdavo priešais televi
zorių, ir taip iki dešimtos va
karo. Po to — miegas. Mama 
gi, mūsų pamokas neretai pa
tikrindavo, jei kas neaišku — 
padėdavo perprasti kokią for
mulę ar rašinio klaidas išaiš
kinti. Su mumis, kai buvome 
mažesni, dar prieš miegą ir 
TV laidą „Labanakt vaiku
čiams" kartu pažiūrėdavo ir 
pasakėlę pasekdavo atsisė
dusi prie lovos. Kai mes sumig
davome, tai ji dar ilgai dar
buodavosi, kad namai būtų tvar
kingi, vaikai švarūs, gražiai 
aprengti, o tėčio marškiniai iš
plauti, iškrakmolytu kalnie-
riumi, išlyginti ir pakabinti 
virš durų, kad ryte eidamas 
darban, turėtų švarius. 

Miesto moteris nebuvo toli 
nuėjusi nuo kaimo moters — 
visi darbai gulė ir gula ant jos 
pečių. Vyrai ką — tik vieną 
namo kertę saugojo — pinigus 
uždirbdavo. Negeriančių buvo 
žymiai daugiau nei dabar. Tik 
dabar jaunesnioji, mano kar
ta, kiek kitaip žiūrime ir į vy
rus, ir į santykį su mumis. 
Nenorime namų vergovės, 
norime būti lygiavertės šio 
pasaulio pilietės. Tie, kurie 
Lietuvoje gerai ir greitai pra
sisuko, tiems gerai, o kurie 
nemokėjo ir nemoka prasisuk
ti, tiems blogai. 

Štai ir aš, diplomuota pe
dagogė (tuo pačiu metu mo
kėmės su Kęstučiu universi
tete), savo profesiją išmanau, 
dirbti sugebėjau, o užmokes
tis už darbą toks, kad negalė
jau išgyventi. Istorija, kurios 
laiminga pabaiga — JAV. 

Apie sugrįžimą į namus 
svajoju. Dabar galiu realiai 
galvoti, jog sugebėsiu įsi
taisyti būstą. Ačiū Amerikai. 
Tik vėl galvoji — Lietuvoje 
darbo vietų nepadiuce r Štai 

L. Tautkuvienės nuotr. 

sugrįšiu, ieškosiu darbo, o 
man sakys — ilgokai svetur 
buvai, pinigo užkalei, gali ir 
palaukti kol atsiras darbelis. 
Šiuo metu uždirbtas doleris 
padeda Tėvynėje likusiems 
artimiesiems gyventi aukš
čiau skurdo ribos. Anksčiau 
buvau pagalvojusi, kad sutik
čiau ištekėti, kad ir už se
nuko: dokumentus susitvar
kyčiau, senuką prižiūrėčiau, 
kad nevadintų manęs baraku
da. Dabar turiu draugą, ku
riam, ne kaip jo bendramoks
liui Kęstučiui šalaviejui, 
Amerikoja sunkoka, mat jis 
dirba, mokosi ir pats susimo
ka už mokslą, kad išliktų le
galiu. Tokiems čia yra sun
kiausia, nes mokslas tarptau
tiniam studentui kainuoja tri
gubai. Tačiau tokie neniekina 
kitų, kuriems nepavyko susi
tvarkyti dokumentų, kuriems 
niekas nepatarė, nepadėjo, 
nors ir galėjo. Turim tokį 
tautinį bruožą... 

Todėl negatyvus, panie
kinantis požiūris, ypač išsi
lavinusio žmogaus, parodo, 
kad tas išsilavinimas nedavė 
žmogui kultūros, kad jis pali
ko tik „runkelio žmogumi". Ko 
gero paniekinti žmogų labai 
lengva. Bet nepamirškime, 
kad niekinamas žmogus gerai 
jaučia bet kokią paniekos for
mą. Būna ypač skaudu, kai 
tai daro ne amerikiečiai, o pa
tys lietuviai savo tautiečių 
adresu. 

Gema Juknaitė 
(Mano, praradusios vizą, 

slapyvardė. Savaime suprantama, 
kodėl nepasirašau) 

*** Gerbiama redaktore, 
atsiliepdama į aktualią temą 
apie saugumiečius, jų elgseną 
šiandien, siunčiu buvusios di-
sidentės Nijolės Sadūnaitės 
mintis iš vieno jos interviu. 
Atsiprašau, nepamenu kur 
buvo išspausdinta. Išsikirpau 
ir laikiau. Kaip matote, pra
vertė. Išspausdinkite, tegul 
pasiskaito buvusieji... 

Žilvinas J., Čikaga 

— Dažnai esu kviečiama į 
mokyklas pabendrauti su vy
resniųjų klasių moksleiviais. 
Pasakoju jiems apie keliolika 
aplankytų kalėjimų, Sibirą, o 
jie sako: „Negalime patikėti, 
kad taip buvo. Kaip galėjo 
persekioti ir mušti dėl įsitiki
nimų? Tai neįmanomai" Todėl 
mano knygas skaitančiam 
žmogui tikrai gali pasirodyti, 
kad rašant jas prifantazuota. 

— Bet iš tiesų taip nėra?.. 
— Pirmą kartą savo para

šytą ir Čikagoje išleistą knygą 
pamačiau 1987 m. KGB rū
muose, kai mane tardė tuome
tinis Lietuvos prokuroras Jur
gis Bakučionis. Niekada ne
maniau, kad šios knygos bus 
išleistos. Rašiau taip, kaip 
buvo, ir nieko negražinau, 
tačiau šiandien, pati skaity
dama savo prisiminimus, gal
voju: „Geras! Kaip romanas!" 

— 8-as Dievo įsakymas 
yra „Nemeluok". Ar jums visa
da pavyksta laikytis šio įsakymo? 

— Nesakau tiesos, jei ne
noriu jos sakyti — jau geriau 
nutylėti. Nesakau to, kas gali 
įskaudinti kitą žmogų. Kitas 
reikalas, jei kažkam įmanoma 
atverti akis, tik pasakius 
tiesą. Nenoriu minėti vardų, 
bet žinau buvusių KGB dar
buotojų, šiandien deklaruo
jančių melagingas tiesas apie 
savo praeitį ir kalbančių apie 
dvasines vertybes. 

Nijolė Sadūnaitė... 

*** Susiginčijau su šeimi
ninke dėl saugumiečių. Ji sa
ko: „Ką tie saugumiečiai 
mums čia padarys! Tautku-
vienei reikia pamiršti. Va, visi 
žinome kelis mūsų žmones, 
kurie gal ir KGB tarnavo, ko
munistams tikrai, nes Mask
von vykdavo, bet ėmė prez. 
Adamkus ir medalius jiems 
padovanojo". Aš jai sakau, ka
da rašė apie baimę, kad mes 
nebijojome gyventi, bet bijo
jome tokių, va, kurie pasiklauso 
ir informuoja „kur reikia" — 
saugumo agentų. Nes jie 
mums buvo nežinomi, nežino
jai, gal gera draugė skundžia 
tave saugumui. Dabar čia 
matau iš mano buvusio darbo 
žmogų, kuris buvo skundikas 
— saugumietis (tai paaiškėjo, 
kai atkūrėme nepriklausomy
bę, tada buvo galima nesun
kiai sužinoti). Pats mūsų su
siėjimuose visokiausius anek
dotus apie Brežnevą, And
ropovą, Černenko ir kitus 
gensekus (SSSR KP genera
linius sekretorius — L.T.), 
skaldydavo, taip provokuo
damas kitus. Mes visi anekdo
tus iš to savo gyvenimo ir apie 
generalinius sekretorius, kaip 
ir apie pilietinio karo rusų 
didvyrius Čapajevą ir jo adju
tantą Vašką, žinojome ne po 
vieną. Dirbau įstaigoje, susi
jusioje su mokslo tiriamai
siais darbais. Tekdavo bendra-
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darbiauti su užsienio pana
šaus profilio žmonėmis. Išva
žiavimas nebuvo lengvas — 
reikėdavo pereiti visą sietą, 
kaip kad rentgenu peršvies-
davo. Jei kokia dėmelė — už
sidaro keliai. Mokslo žmogui, 
tai buvo akligatvis, iš kurio jis 
nebegalėdavo pakilti. Apie 
1983 metus, pamenu, ne vie
nam iš mūsų užsidarė kelias į 
užsienio komandiruotes, nors 
jos ir taip būdavo nedažnos, ir 
žmonės nežinojo, dėl ko. Vė
liau paaiškėjo, dėl to, kad 
turėjome skundiką, kuris vai
dino mūsų draugą. Tai štai," 
jis dabar čia, bet sėdi tyliai ir 
niekur labai nesirodo. Tokie 
praeityje pasišiukšlinę žmo
nės, tikrai, pritariu Tautku-
vienei, neturi būti įleidžiami į 
jokius, net visuomeninių ins
titucijų, organus. Stalino lai
kais žmonės, bijodami būti su
šaudyti, kad giminių neiš
vežtų, leidosi užverbuojami į 
agentus — informatorius. Ta
da buvo jiems iškilusi išlikimo 
baimė. Kaip tapdavo agentais 
apie 1970—1980 ir vėlesniais 
metais? Protas mano neneša. 
Gal žadėdavo geresnį butą, 
geresnes pareigas, mašiną?! 
Dėl ko reikėjo skųsti žmones? 
Baisūs tokie parsidavėliai. Ką 
gali žinoti ir spręsti apie juos 
išeivijos lietuvis? Nebent tiek, 
kad kai jie atvykdavo Lietu
von, tai tokie skundikai, infor
matoriai sekdavo kiekvieną 
žingsnį. Asmeniškai pažįstu 
dvi drauges, kurios visada mu
ziejuose, teatruose ar Kaziu
ko mugėse susipažindavo su 
užsieniečiais pačiu neįtikėčiau-
siu būdu — pagelbėdavo susi
kalbėti — išversdavo į anglų 
kalbą arba atvirkščiai, jos bu
vo tokios draugiškos, pasida
rydavo reikalingos. Ryšiai iš
likdavo, susirašinėdavo, jas iš
kviesdavo į Vokietiją, Suomi
ją. Prisipažino pačios — stu
dentavimo laikais užverbavo, 
pasakė, kad galės pasilikti 
Vilniuje, gauti darbą, butus. 
Žinoma, visa tą jos gavo. Ko
kia kaina? Jos ir dabar ben
drauja tik tarpusavyje. Man 
visados keistai atrodydavo 
vienos iš jų virpančios rankos 
— kai pildavo kavą į puodu
kus, visada aplaistydavo 
stalą... Jūratė B.. Čikaga 

*** (...) Kalbant apie me
dalius, tai tikra gėda buvu
siam prezidentui — į dešinę ir 
į kairę pasėjo. Nuvertindamas 
jų vertę. Patys Amerikos 
lietuviai juokiasi iš kai kurių 
apdovanotųjų — nežinia už ką 
gavo. Būtų įdomu sužinoti, 
kas ką pristatė ir ką parašė, 
kokius nuopelnus išvardijo. 
Gal Lietuva paskelbs spaudo
je. Skaičiau, kad su tais me
daliais ir ženkliukais prezi
dentas gerokai patuštino pre
zidentūros pinigus. Kam to 
reikėjo? Jau nekalbant apie 
pilietybę, kuri suteikiama tik 
tam, kad kažkas galėtų siekti 
atsiimti nuosavybes. Jei ne
gyveni ir negyvensi — kam ta 
pilietybę? Kristina Orbokaitė, 
žinomos Rusijos estrados 
žvaigždės Alos Pugačiovos ir 
lietuvio cirko darbuotojo duk
ra, gavo Lietuvos pilietybę 
lengvai ir paprastai, kai tuo 
tarpu, užsienyje gyvenantys 
lietuviai, palikę Lietuvą prieš 
dešimt ar mažiau metų, turėjo 
laukti, kol buvo priimtas 
dvigubos pilietybės įstatymas. 
Jei šitie dalykai — pilietybės, 
apdovanojimai būtų žinomi 
Lietuvos žmonėms" plačiau, 
jokio antro rato nebūtų buvę... 
net Lietuvoje didžioji visuo
menės dalis yra absoliučiai 
neatspari politinėms manipu
liacijoms. Žemas politinės kul
tūros lygis ir jokios nuovokos 
neturėjimas, kokios yra šalies 
prezidento ealin* be: funkci
jos, leidžia laimėti rinkėjų 
baisus, paprasčiausiai sakant 
jiems tą, ką jie nori 

Zenonas Juraitia, Čikaga 
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Z U I K I S P U I R I S 

Kas ten bėga? - Zuikis Puikis. 
Ką jis neša? - Margučius:. 
O iš kur? - Iš tėviškėlės. 
O pas ką? - Pas vaikučius. 

Zuiki Puiki, gero vėjo! 
Adresų ar daug turi? 
Ne, nė viens neišbyrėjo: 
Tūkstantėliai keturi. 

Šimtas Vytų suraitytų, 
Algiu stalgių - trys šimtai. 
- O Rimukų kiek šimtukų? 
- Keturi, sakau rimtai. 

Rimą, Rimvydą ir Romą 
Vis vadina Rimuku, 
O aš juos visus pažįstu, 
Aš pas juos visus suku. 

Rimą, Nerimą, Rymantę 
Vis vadina Rimute, 
O aš jas visas pažintu, 
Aplankau jas pėstute. 

Vytė Nemunėlis 
Iš vaikų poezijos 

rinktinės „Mažųjų dienos" 

P A T A R L Ė S , 
P R I E Ž O D Ž I A I , 

P O S A K I A I 

Tėvai vaišina vaikus žu
vimis, o vaikai tėvus šunimis. 

Tėvas vaiką viena ranka 
baudžia, o kita glaudžia. 

Tėvas žino kur kviečius 

Tėvelio sodely sidabro 
lapeliai, aukso žiedeliai, dei
manto obuolėliai. 

Tėvų neklausysi, ašaras 
braukysi. 

Tėvų palaima nei ugnyje 
nedega, nei vandeny neskęs
ta. 

Motina kad ir nubaudžia, 
bet neskriaudžia. 

Motinos meilei nei kalnai, 
nei jūra kelio nepastoja. 

Maži vaikai — maži vargai. 
dideli vaikai — dideli vargai. 

Maži vaikeliai - lygūs 
takeliai, dideli vaikeliai -
klampūs keleliai. 

Maži vaikai galvą graužia, 
dideli - ir galvą, ir širdį. 

Parengta pagal J . Nfingirdo knygą 
„Patar les , priežodžiai, posakiai" 

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

J 
Juostą sesė audžia. 
Juosiu liemenėlį. 
Josiu greit į Vilnių, 
Josiu tėviškėlėn. 

J raidelę išmokti kviečia 
Danutė Lipčiūtė-Augienė sa
vo linksmu ketureiliu. 

V A I K U KŪRYBA 

Tema: 

Kaip aš galiu 
pasitarnauti savo kraštui 

dabar ir ateityje 

Aš esu dešimties metų 
berniukas. Esu geras moki
nys. Skaitau daug knygų, 
mėgstu rašyti rašinėlius, ir 
dar man patinka matematika. 
Aš esu geras sportininkas. 
Ištisus metus sportuoju: 
žiemos metu žaidžiu krepšinį, 
pavasarį ir vasarą beisbolą, o 
rudenį - amerikietišką fut
bolą. Mama sako, kad aš turiu 
sportininko sudėjimą - esu 
stambus, plačių pečių, didelės 
kojos ir stiprūs raumenys. Aš 
mėgstu valgyti ir esu daug 
didesnis negu mano ben
draamžiai. Planuoju žaisti 
futbolą pradinėje, vidurinėje 
mokykloje, o ateityje univer
sitete. Pabaigęs universitetą 
planuoju važiuoti į Lietuvą. 
Aš norėčiau Lietuvos jaunimą 
išmokyti žaisti amerikietišką 
futbolą. Aš žinau, kad Lietu
voje tai dar nepopuliaru. Nu-
sivežčiau daug kamuolių, uni
formų ir grupę draugų. Aš ti
kiuosi sutikti ten daug stam
bių ir didelių berniukų, nes 
tokie geriausiai tinka žaisti 
futbolą. Tikriausiai visiems 
patiks naujas žaidimas. Aš 
galvoju, kad išmokydamas 
žaisti amerikietišką futbolą 
galėsiu pasitarnauti savo 
kraštui. 

Čikagos lituanistinės mokyklos 
moksleivis, Tomas Sutari rtaitjs. 

5 skyrius 

M Į S L E S 

Bėras - ne žirgas, 
Žalias - ne žolė, 
mėlynas - ne dangus, 
geltonas - ne vaškas, 
pilkas - n t kiškis, 
žilas - ne senelis, 
baltas - ne sniegas. 

Atsakymas: seur-T 

Gale lauko ąžuolėlis, 
šimtašakis, 
šimtalapis, 
ant šakelių 
po lizdelį, 
o lizdelyj 
po vaikelį. 

Atsakymas: 8deue3£ 

Vienas laukia dienos, 
kitas laukia nakties, 
o trečias sako: 
man vis tas pat. 

Atsakymas: 
• S B S U B Į ' s A i n p 'BACT[ 

Už žemę juodesnis, 
už sniegą baltesnis, 
už slenkstį mažesnis, 
už stogą aukštesnis. 

Atsakymas: B^jec 

Iš priekio su ylute, 
iš užpakalio su šakute, 
ant pilvuko su žiurstuku. 

Atsakymas: apzSa.r}i 

A P I E RASTO 
PRADŽIA -

„ M A Z G A R A S T Į " 

Seni žmones, norėdami 
atsiminti, nosinėje užsimezga 
mazgelį, kitąsyk ne vieną, o 
kelis. Tai savotiška ,,užrašų 
knygutė", kurioje jie pasižymi, 
kas reikalinga. Įsivaizduokite, 
kad tai buvo „raštas", kurį 
plačiai vartojo Pietų Amerikos 
indėnai. 

Mazgą raštui jie vartojo 
storą virvę. Prie jos pririšdavo 
įvairaus ilgio ir spalvų siūlus, 
skudurėlius, virveles, sumegz
tas įvairiais būdais. Ir ilgis ir 
spalva, ir mazgo forma reikš
davo vis ką kita. Pavyzdžiui 
juodas mazgas - mirtį, raudo
nas - karą. pilkas — bulves, 
žalias - duoną ir t.t. Bespalvis 
mazgas atstodavo skaičių. Su
megztas kartą, reiškė de
šimtis, dvigubai sumegztas — 
jau šimtas ir pan. Skaityti tokį 
„raštą" reikėjo išmokti. Lygiai 
taip, kaip šiandien mokomės 
abėcėlės. 

Kitos indėnų gentys vietoj 
virvelių vartojo spalvotas jū
ros kriaukles, suveriamas ant 
juostų, sumegztų iš virvučių. 
Kiekviena spalva ir jų derinys 
turėjo savo prasmę. Galbūt iš 
to senovės rašto atėjo ir kai 
kurių spalvų reikšmės. Balta 
tada reiškė taiką, kaip ir da-

Mazgaraštis 

bar balta vėliava, juoda -
gedulą, raudona - pavojų, 
sukilimą, karą. 

Centrinės Amerikos gy
ventojai mistikai, išvykdami 
iš namų, žmonoms palikdavo 
virvę, kurioje užmegzdavo tiek 
mazgų, kiek dienų žadėdavo 
išbūti kelionėje. Atrišdama 
kasdien po mazgą, žmona ži
nojo, kada laukti vyro. Tai jau 
senoviško kalendoriaus forma. 

Tikriausiai atsimenate, 
kaip Robinzonas Kruzas, at
sidūręs vienui vienas negyve
namoje saloje, prasimanė 
žymėti laiką? Kalendorių jis 
pasidarė iš lazdelės, kurioje 
laika žymėjo įpjovimais. Tai 
irgi savotiškas raštas. 

Iš mazgaraščio ir kitų 
„rašto" būdų šiandien belikęs 
vienas kitas paprotys. Jie rodo 
sudėtingą žmogaus kelią į 
raštą, kaip žmogaus minčių 
perdavimo formą. Kai kur tie 
senoviniai ženklai tebevarto
jami. Iš spalvų „rašto" likę 
eismo, geležinkelio signalų 
ženklai. Spalvotos vėliavėlės 

• laivuose tarnauja kaip tarp
tautiniai susikalbėjimo ženk
lai. Tačiau tikrojo rašto pra
džių pradžia slypi... piešinyje. 

Apie tai, vaikučiai, suži
nosite kitame „Draugo" lietu
viukų leidime. 

Parengta pagal G. Raguotienės 
knygą „Šimtas knygos mįslių* 

V E L Y K O S N E U Ž KALNU! 

Turbūt visos mamytės Velykaičius margins. Pasižiūrėkite, 
vaikai, kaip jos tai daro ir išmarginę šiuos kiaušinius, 
atsiųskite į redakciją. Patys gražiausi margučiai puikuosis 
„Draugo" lietuviukų puslapyje! 
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E Ž E R A I I R T V E N K I N I A I 

Lietuvoje yra šie ežerynai: 
Molėtų, Zarasų (dar vadina
mas Lietuvos Šveicarija), Tra-
kų. 

Trakų ežeryne yra dau
giau kaip 2,000 didesnių nei 1 
ha ploto ežerų. Mažesnių - dar 
per tūkstantį. 

Didžiausias Lietuvos eže
ras Drūkšiai. Jo plotas net 45 
kvadratiniai kilometrai. Dalis 
šio ežero yra Gudijoje. 

Ilgiausias - Asveja, dar 
vadinamas Dubingių ežeru. 
Jis net 22 kilometrų ilgio ir 50 
metrų gylio. Bet giliausias 
Tauragnas - 60 metrų, o sek
liausias — Žuvintas. Jo van
dens sluoksnio storis - 1 
metras. 

Lietuvos ežerai susiforma
vo slenkant ledynams, kai šie 
išrausdavo įdubas ir ten likda
vo tirpsmo vandenys. Be-
slinkdami ledai sustumdavo 
nuogulų ir atitverdavo įdubos 
dalį. Šitaip sus.darė salos. 
Trakuose, Galvės ežero saloje, 
stovi pilis. Tai Trakų pilis. 

Visų Lietuvos ežerų van
duo gėlas,' nes j uos maitina 
šaltiniai. 

Lietuvoje yra vienintelis 

jūrinės kilmės ežeras - Krokų 
Lanka. Nemunas ir Minija, 
plukdydami sąnašas, atskyrė 
Kuršių marių dalį. 

Ežerai susidaro ir už
tvenkus upes. XVI a. buvo 
užtvenkta Apaščia ir atsirado 
Širvėnos ežeras, saugojęs 
Biržų pilies prieigas. 

Didžiausias tvenkinys -
Kauno marios. Jos susidarė 
1959 m. užtvenkus Nemuną. 
Kauno marių ilgis 90 kilo
metrų. 

1959 m. buvo statoma An
talieptės hidroelektrinė ir 
užtvenkta Šventoji. Tada susi
jungė net 26 ežerai. Elektrėnų 
tvenkinys, arba Elektrėnų 
marios aušina elektrinės 
įrengimus. Jį sudaro užtvenk
tas Strėvos vanduo. 

Kuršių marios - tai Bal
tijos užutekis. Su Baltijos jūra 
jas jungia siauras apie 400 m 
Klaipėdos sąsiauris. Marias 
nuo Baltijos atskiria nerijos 
juosta. 

Žodynėlis: 

Ežerynas - kai daug ežerų 
susitelkę arti vienas kito. 
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A Š T U O N I O S S A V A I T Ė S D I E N O S 

Pirmadienį gimę - linksmi ir žaismingi, 
Antradienį gimę - geri ir protingi, 
Trečiadienį gimę - malonūs ir kuklūs, 
O tie Ketvirtadieniai - tikras stebuklas! 
Penktadienį gimę - žavingi ir šmaikštūs. 
Šeštadienį gimę - dori ir nebaikštūs, 
Sekmadienį gimę - rimti ir darbingi, 
O aš toks blogiukas - tik pykstu ir tingiu... 
Sėdėjau, galvojau ir verkti ėmiau: 
- Gal aš aštuntadienio dieną gimiau? 

Antanas A. Jonynas 

M I N K L Ė J U M S V A I K A I -
IŠ K O K I O S P A S A K O S Š I S V E I K Ė J A S ? 
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PAVASARINIS 
DRAUGO" KONCERTAS 

Tikrai vasariškai prasidė
jusios savaitės savaitgalis 
iškrėtė balandžio pokštą — 
naktį iš sekmadienio į pirma
dienį kai kur iškrito iki 6 colių 
sniego. Tiesa, kai balandžio 6-
osios popietę žiūrovai plūdo į 
metinį „Draugo" koncertą 
Maria aukštesniosios mokyk
los auditorijoje, Čikagoje snie
go dar nebuvo, užtat žvarbus 
ir kiaurai smelkiantis vėjas 
vertė kuo sparčiau skubėti į 
vidų. 

Daugiausia rinkosi įpras
tiniai lietuviškų renginių rė
mėjai ir draugai, su gėlėmis 
skubėjo koncerto viešnių iš 
Lietuvos giminės. Vieninteliai 
veidai, kurių buvo galima 
pasigesti artipilnėje auditori
joje, tai naujausieji mūsų lie
tuviškosios visuomenės na
riai. Truputį keista, kad, taip 
tikrai gausiai lankydami Či
kagos Lietuvių operos repeti
cijas ir tuo aiškiai įrodydami 
savo meilę operai, jie gana 
menkai teparemia čia atvyks
tančius tikrai talentingus 
Lietuvos solistus... O juk tu
rėtų norėti pasidžiaugti ir kitų 
gabumais, o ne vien virti savo 
sultyse. Tuo tarpu, pigesnių 
bilietų nei į „Draugo" koncer
tą, jau net ir neįsivaizduoju! 

Sekmadienį, tik įžengus į 
Maria aukštesniosios mokyk
los vidų. visus pasitiko ant 
stalų išdėlioti nemaži albu
mai, papuošti šiemetinio kon
certo solisčių „Trijų panterų" 
nuotrauka. Koncerto progra
mai bei pačioms solistėms 
skirtas vienas albumo lapas, 
užtat likusieji, apie septynias
dešimt — organizacijų ir 

j pavįenių asmenų sveikinimai' 
- „Draugo" dienraščiui, kuris 

šių metų liepos mėnesį švęs 
jau 94-uosius gyvavimo me
tus. Maloniai nuteikia tarp 
sveikinimų esantis pirmųjų 
dienraščio skaitytojų dukters 

pasveikinimas. Žavus tuo, kad 
nieko neįpareigoja, sveikini
mas: sveikinu „Draugą" — jo 
draugas. Visi šie sveikinimai, 
tai iškalbingiausias kompli
mentas dienraščiui bei jo įver
tinimas. 

Yra tradicija, kad kiekvie
nų metų pavasarį jau praeito 
šimtmečio pradžioje — 1909-
aisiais metais — įkurtas 
„Draugas" dovanoja Čikagos ir 
apylinkių lietuviams šaunų 
koncertą. Kaip šiemetiniame 
leidinyje rašo dienraščio vy
riausioji redaktorė Danutė 
Bindokienė — „nuaidėjus pir
miesiems koncerto akordams, 
pagaliau galėsime sau tarti: 
pavasaris tikrai prasidėjo!" O 
šių metų pavasarinė „Draugo" 
dovana muzikos mylėtojams 
— per keletą metų jau spėju
sio išgarsėti solisčių trio — 
Rasos Juzukonytės, Raimon
dos Tallat-Kelpšaitės ir No
medos Vilkanauskaitės — 
koncertas. 

1999-ųjų gruody prieš Ka
lėdas Lietuvoje įvyko eksperi
mentinis projektas „Pasau
linės klasikos metamorfozės 
— 2000", kuriame dalyvauti jo 
sumanytoja — meno vadovė, 
dainininkė Daina Bilevičiūtė 
pakvietė ir studijų bendra
moksles — tris sopranus: R. 
Juzukonytę, R. Tallat-Kelp-
šaitę ir N. Vilkanauskaitę. 
Koncerto metu vedančioji 
netikėtai pristatė dainininkes 
panterų vardu. Šventinis kon
certas sudomino sostinės elitą, 
solisčių trio susidainavo, o 
panterų vardas prigijo sa
vaime. Tokia „Trijų panterų" 
atsiradimo istorija. O sekma
dienį, klausydamasi melo
dingų, švelnių balsų ir stebė
dama linksmas bei žavias dai
nininkes, kurių akys žiba mo
teriškai žaismingai, bet visai 
ne plėšriai, galėjau tik spėlio
ti, kodėl jos buvo pavadintos 

Filmuotojas Aleksas Plėnys ikairejei ir ..Draugo" direktorių tarybos pirm. 
Juozas Polikaitis ..tikrina" video juostą, kuria „Trijų panterų" koncerto 
metu pagamino A. Plėnys. 

panteromis. Gal tai buvo sa
votiškas organizatorių iššūkis 
Lietuvos operos „Trims Tig
rams" — Virgilijui Noreikai, 
Vladimirui Prudnikovui ir 
Eduardui Kaniavai, kurių 
studentėmis buvo visos trys* 
solistės... O gal tiesiog todėl, 
kad pantera — plėšrus kačių 
šeimos žvėris, o kiekvienoje 
moteryje yra dalelė kačių pri
gimties. Šiais laikais vie
noms moterims išsilaikyti sce
noje tikrai nėra lengva — ne
užtenka vien talento ir švel
numo, reikia ir savotiško plėš
rumo — mokėjimo pakovoti 
už save. Na, o jau užkariavu
sios reiklių klausytojų dėmesį 
„katės" tikrai yra vertos pan
teros vardo. 

Beje, įdomus ir tas faktas, 
kad visos trys „panteros" 
mokėsi tapti chorvedėmis, 
tačiau meilė dainai pasirodė 
stipresnė už bet kokias kliūtis 
ir atkalbinėjimus. Visos trys 
tikėjo, kad tos vietos, kuri tau 
skirta gyvenime, niekas ne
užims, tik jos reikia siekti pa
čiam. Dainavimas tapo nepa
gydoma liga, davusi galimybę 
daryti gyvenime tai, kas la
biausiai patinka, o iš meilės sa
vam darbui ateina ir pripaži
nimas. Taigi, nuo pat pradžių 
dėl šios meilės teko pakovoti. 

Prieš atvykdamos į pava
sarinį „Draugo" koncertą 
„Trys panteros" jau koncerta
vo St. Petersburg, FL, Boston 
ir Cleveland. Sekmadieninis 
balandžio 6-osios koncertas 
buvo solisčių atsisveikinimas 
su JAV lietuviais. Koncerto 
pradžioje „panterų" atstovė ir 
programos vedėja Alanta De-
nisenkienė trumpai ir daly
kiškai pristatė kiekvieną so
listę. Visos yra baigusios 
Lietuvos Muzikos akademiją. 
Šiuo metu R. Juzukonytė 
dainuoja Vilniaus Akademi
niame operos ir baleto teatre, 
kur yra subūrusi pagrindi
nius vaidmenis G. Verdi „Ai
doje" ir „Trubadūre", P. Čai-
kovskij operoje „Eugenijus 
Oneginas", G. Puccini „Sesuo 
Andželika", J. Strauss opere
tėje „Čigonų baronas". R. 
Tallat-Keipšaitė ir N. Vilka
nauskaitę — Kauno Valstybi
nio muzikinio teatro solistės, 
o pastaroji dar ir LMA Kauno 
fakulteto vokalo klasės dėsty
toja. Raimonda sukūrė vaid
menis J. Strauss, I. Kaiman, 
F. Lehar operetėse ir H. 
Purcell, W. A. Mozart, R. 
\Vagner, G. Puccini, U. Gior
dano, G. C. Menotti, B. Brit-
ten operose. Nomedos kraityje 
— trylika operų ir operečių 
vaidmenų, o už Madalenos 
vaidmenį U. Giordano operoje 
„Andre Sanje" dainininkė 
apdovanota „Fortūna". Visos 
solistės yra išleidusios savo 
kompaktinius diskus, o 
drauge įdainavusios „Bolero" 
CD, kurį įsigyti galėjo ir Ame
rikos lietuviai. Kaip pirmos 
dalies pabaigoje pasakė Alan-
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Po sėkmingo koncerto balandžio 6 d. Mar ia gimnazijos salėje. Iš kairės: GT International prez. Algis Grigas, 
„Trys panteros" — Raimonda Tal la t -Kelpšai te . Nomeda Vilkanauskaitę ir Rasa Juzukonytė, programos vedėja 
Alanta Denisenkienė ir „Draugo" direktorių valdybos pirm. Marija Remienė. Jono Kuprio nuotr. 

ta: jei norite girdėti „Tris pan
teras" kiekvieną dieną, tam 
turite puikią galimybę. Ir iš 
to, kaip gausiai buvo perkami 
kompaktiniai diskai, peršasi 
mintis, kad solisčių trio atra
do savo klausytojus ne vien 
Lietuvoje, bet ir už Atlanto. 

Koncerto pradžiai daini
ninkės parinko ištraukas iš 
vienos operetės karalių — 
Imres Kalmano „Čardašo 
princesės", Cechanovičiaus 
„Havajų gitara", Musetės 
valsą iš Puccini „La Bo
hemine", Elenos bolero iš Verdi 
„Sicilijos Mišparai" bei Kar-
ment ariją iš Kutavičiaus 
miuziklo „Giesmė apie Kar-
men". 

„Trijų panterų" programos 
vedėja A. Denisenkienė, vi
durinėje mokykloje, svajojusi 
studijuoti aktorinį meistriš-

. kurną, jau yra pasižymėjusi 
ne vien didelių renginių bei 
švenčių organizavimu ir pra-
vedimu Lietuvoje, bet ir dai
liuoju skaitymu. Tuo mūsų 
žiūrovai įsitikino, įsiklausy
dami į jos skaitomas V. My
kolaičio-Putino eiles Lietuvai. 
O perskaičiusi eiles, Alanta 
pakvietė visus pasvajoti ir 
pasiklausyti „humoristinio" 
Raymond fokstroto, po kurio 
sekė Alstone „Muzika" ir D. 
Olivieri „Ak, sugrįžk". 

J a u pirmojoje koncerto 
dalyje žiūrovai įvertino pui-

iš Lietuvos. Tas pasiruošimas 
— tai pagarba tiek savo klau
sytojams, tiek ir sau pačiam. 
Deja, bet šios atsakomybės ir 
pasigedau iš čia jiems sutiku
sio talkininkauti garso opera
toriaus. Pirmoje dalyje muzi
ka ir vėl stelbė atlikėjų balsus, 
ir tik po pertraukos, koncerto 
rengėjams puolus ginti klau
sytojus, viskas galutinai sus
toja į savo vietas. 

Antroje koncerto dalyje 
Alanta pakvietė visus kartu 
su solistėmis įsisukti į meilės 

ir aistros sūkurį. Pradžiai — 
puiki arija iš Franc Lehar ope
ros „Giuditta". Toliau — artis
tiškai atliekami žaismingi 
Adelės kupletai iš Jonan 
Strauss operos „Šikšnospar
nis", kuriuos sekė liepsninga 
A. Larą „Grenada", šokiu paly
dima V. Chiara „Bolero", 
Habanera bei čigonės daina iš 
George Bizet operos „Car-
men", S. Iradieri „La Paloma". 
Na, o skambant J. Cecha
novičiaus „Meilės valsui", šoko 
jau ne vien solistės, bet ir jų 

iškviesti žiūrovai. O atsisvei
kinimui „Panteros" padovano
jo klausytojams nemirtingojo 
valsų karaliaus J. Strauss 
valsų popuri. 

Susižavėjusi „Panteromis" 
publika plojo, net atsistojusi, 
niekaip nenorėdama paleisti 
jų nuo scenos. Po ilgų plojimų 
dar kartą nuskambėjo „Gre
nada". Plojimams tebesitę
siant Rasai Juzukonytei, Rai
mondai Tallat-Kelpšaitei ir 
Nomedai Vilkanauskaitei te
ko dar kartą su daina sugrįžti 
į sceną. 

Bet nori to, ar nenori, kon
certas baigėsi. Solistės, dar 
dieną praleidusios neoficialio
je Amerikos lietuvių sostinėje, 
atsisveikinusios iki kitų susi
tikimų, išskrido į Lietuvą. 
Dabar belieka pasidžiaugti 
koncerto prisiminimais, 
tiems, kurie įsigijo, pasi
klausyti įrašų, o visiems kar
tu padėkoti GT International 
kelionių biuro prezidentui 
Algiui Grigui, rekomendavu
siam „Tris panteras" bei tvar
kiusiam jų atvykimą. Čikagą 
solistėms aprodžiusiam, savo 
įdomiomis ekskursijomis jau 
vos ne legendiniu tapusiam, 
dr. Jurgiui Anysui bei „Drau
go" dienraščio organizato
riams tokią šaltą popietę šiuo 
koncertu padovanojusiems 
visiems pavasariškos giedros 
ir džiaugsmo nuojautą. 

Violeta Drupaitė-Cole 

..Trvs panteros" .pavasariniame „Draugo" koncerto balandžio <; d Iš kaires: Rasa Juzukonytė, Nomeda 
Vilkanauskaitę ir Raimonda Tailat Kelpšaite Jono Kuprio nuotr. 

kius solisčių balsus, jų sceni
nę eleganciją bei artistiš
kumą. Daugiau įpratę prie 
statiško operos solistų dai
navimo, žmonės žavėjosi dai
nų interpretacija, lengvais ir 
grakščiais šokių judesiais, 
papildomu atlikimu, kuris į 
salę įnešė gaivų žaismingumą 
ir šventinę atsipalaidavimo 
nuotaiką. 

Manau, kad, apibendri
nant šį bei prieš tai matytą 
koncertą, reikia pripažinti, 
kad šiemet jau turėjome pro
gos susitikti su tikrai talen
tingais ir puikiai pasiruošu
siais gastrolėms menininkais 

S I E N Ų K O N T R O L Ė . . . 

Atkelta iŠ 3 psl. 
Nesvarbu kokią programą 

paimsime, bet jeigu yra sa
vanoriška, labdaros, visi sako: 
kiek mokėsi? Mes tų lėšų ne
turime... Dar tas savanorišku
mo principas nėra priimtas". 
Iš kitos pusės daugelis žmo
nių praleidžia labai daug va
landų užsidirbdami pragyve
nimą ir neturi laiko, kurį 
galėtų kam nors padovanoti. 

Komisijos posėdyje „NATO ir 
Lietuva" JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybos 
pirmininko Algimanto Gečio 
pranešimą perskaitė vicepir
mininkas mokslo reikalams 
dr. Stasys Bačkaitis. Kanados 
LB Krašto valdybos pirmi
ninkė Rūta Žilinskienė taip 
pat padarė išsamų pranešimą 
apie Kanados Lietuvių Ben
druomenės įnašą Lietuvai sie
kiant lygiateisės narystės 
NATO. 

XII Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinio komiteto nariai. Iš kairės: Leonas Narbutis (pirmininkas), 
Leonidą Kazėnienė, Aldona Vaitienė, Birutė Vindašienė, Aurelija Dobrovolskienė; stovi: Gediminas Kazėnas, 
Ramojus Vaitys. Pranas Ju rkus ir Jul ius Lintakas. 

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO 
RUOŠOS DARBAI 

Šiais metais, gegužės 21-
25 d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, įvyksta XII Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas. MKS. 
nuo 1969 metų tapęs tradi
ciniu įvykiu, pareikalauja pasi
aukojimo ir kruopštaus darbo 
iš jo rengėjų: simpoziumo tary
bos bei organizacinio komite
to. MKS pirmininkas yra dr. 
Vytautas Narutis. Pagrin
diniai MKS mokslinės progra
mos organizatoriai — Marius 
Naris, mokslinės programos 
pirmininkas, dr. Vygintas 
Gontis, LMS (atsakingas už 
Lietuvos kontingentą) ir Ra
mutis Bansevičius, KTU. moks
linės programos kopirminin-
kai ir dr. Stasys Bačkaitis, 

JAV Krašto valdybos vicepir
mininkas mokslo reikalams. 

Organizaciniam komitetui 
vadovauja Leonas Narbutis su 
savo komanda: Dalia Povilai-
tienė ir Liudas Šlenys (finan
sai), Birutė Vindašienė, Aldo
na Vaitienė (bilietai, informa
cija, registracija ir kt.), Ramo
jus Vaitys (sesijų ir paskaitų 
patalpos). Leonidą Kazėnienė 
(maistas), Gediminas Kazėnas 
(transportacija), Julius Linta
kas (vaizdinė technika), Aure
lija Dobrovolskienė (pokylis), 
Pranas Jurkus (spauda), L. 
Narbutis (radijo ir TV). 

Kadangi tikimasi gausaus 
dalyvavimo iš Lietuvos, vieti
nių ir kitų kraštų mokslininkų 

bei susidomėjusios gausios 
visuomenės, organizacinis ko
mitetas maloniai kreipiasi, 
kviesdamas į talką asmenis 
prisidėti prie MKS tinkamo 
rengimo. Skambinkite L. 
Narbučiui 630-243-8000. 

Simpoziumas jau yra 
tapęs tiltu tarp mokslininkų, 
gyvenančių Lietuvoje ir Va
karuose; jis suteikia tiems 
mokslininkams galimybę, ne 
tik pasidalinti sukauptomis 
žiniomis, bet ir prisidėti prie 
tų žinių įgyvendinimo tėvynė
je. MKS pasisekimas turėtų 
būti mūsų visų pasididžiavi
mas, reikalingas prisidėti pi
nigine auka ir asmeniniu darbu. 

Pranas Jurkus 

NAUJAS ŽURNALO 
NUMERIS 

LGGRTC Leidybos skyrius 
balandžio 11-13 dienomis 
dalyvaus Knygų mugėje, įvyk
siančioje Vilniuje, Mokytojų 
namuose. Čia naujausi centro 
leidiniai bus parduodami su 
didelėmis nuolaidomis. Be to, 
bus platinamas 13-asis Centro 
mokslinio žurnalo „Genocidas 
ir rezistencija" numeris. 

Naujame žurnalo numery
je publikuojamas dr. A. Anu-' 
šausko straipsnis „Kai kurie 
lietuvių rezistencijos fenome
no bruožai", A. Bubnio — „Lie
tuvių saugumo policija ir ho-
lokaustas (1941-1944)", A. 
Streikaus — „Ateistinis propa
gandos pobodis Lietuvoje 

(1975-1988)". Skaitytojų dė
mesį turėtų patraukti ir 
spausdinami pranešimai, 
skaityti Lenkijoje vykusioje 
konferencijoje „Pasipriešini
mas totalitarinėms sistemoms 
Antrojo pasaulinio karo metu 
Vilniaus regione". Žiniasklai-
da itin daug dėmesio skyrė 
šiai konferencijai, tačiau 
aptariamas ir komentuojamas 
buvo ten skaitytas tik prof. L. 
Truskos pranešimas. Skiltyje 
„Iš archyvų" tęsiamas R. Zizo 
straipsnių ciklas — dabar 
mokslininkas nagrinėja sovie
tines represijas ir pasipriešini
mą joms Onuškio valsčiuje 
(Trakų aps.). Skiltyje „Krašto 
laisvės kovos" publikuojama J. 
Jankausko parengta medžiaga 
„Lietuvos karininkai — anti-

nacinio ir antisovietinio pasi
priešinimo dalyviai". Leidinyje 
pateikta plati informacija apie 
Memorialinio departamento 
renginius, recenzuojamos ir 
pristatomos naujos knygos. R Č. 

PAGALIAU PANAIKINO 
VERGYSTĘ 

Nors JAV pilietinis karas 
tarp šiaurinių ir pietinių vals
tijų jau seniai pasibaigė ir, 
laimėjus šiaurinėms, visame 
krašte buvo paleisti vergai 
1865 m., Mississippi valstija 
kažkaip atsiliko ir tik po 130 
metų, t.y. 1995 m., pagaliau šią 
savo konstitucijos pataisą pa
tvirtino. Tuometiniai savival
dybės pareigūnai teisinosi net 
nežinoję, kad ši pataisa nie1 

kuomet nebuvo patvirtinta. ChTr 
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Lietuvos savivaldybė 
Atke l t a iš 1 ps l . 

S o c i a l d e m o k r a t a i 
i š saugo jo K a u n o r a jono 

m e r o pos tą 
Ligšiolinis Kauno rajono 

vadovas socialdemokratas Pet
ras Mikelionis tik vieno balso 
persvara laimėjo mero rinkimus 
ir išliko savo poste. Už P. Mi-
kelionį balsavo 14, už liberal-
demokratą Leonardą Gineiką 
— 13 tarybos narių. Posėdyje 
dalyvavo visi 27 tarybos nariai. 

P r e m j e r o ž m o n a gal i t ap t i 
a n t r ą j a sos t i nės v i c e m e r e 

Socialdemokratų vadovo, 
premjero Algirdo Brazausko 
žmona Kristina gali tapti antrą
ja Vilniaus vicemere, ketvirta
dienį, remdamasis neoficialiais 
šalt iniais, pranešė dienraštis 
„Lietuvos žinios". 

54 metų K.Brazauskienė 
pernai gruodį vykusiuose rinki
muose į Vilniaus miesto taryba 
buvo išr inkta pagal socialde
mokratų sąrašą. Ji yra šios par
tijos narė. 

, ,Užkul i s in ia i " s a n d ė r i a i 
l ė m ė A r t ū r o Zuoko 

p r a l a i m ė j i m ą 
Daugiausia įgaliojimų sosti

nės taryboje turintys, bet Vil
niaus mero rinkimus pralaimė
ję liberalai piktinasi, jog aukš-

se — merų rinkimai 
čiausių valdžios pareigūnų susi
tarimais buvo ignoruota rinkėjų 
valia. 

Mero rinkimus laimėjusi 
penkių partijų — socialdemok
ratų, socialliberalų, liberalde-
mokratų, Lietuvos rusų sąjun
gos ir Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos — koalicija, Lietuvos li
beralų sąjungos (LLS) valdybos 
nario parlamentaro Eligijaus 
Masiulio nuomone, „nusišluos
tė batus" į rinkėjų valią. 

Nors Lietuvos lenkų rinki
mų akcija anksčiau buvo pasi
rašiusi susitarimą paremti A. 
Zuoko kandidatūrą, mero rinki
mų išvakarėse ji savo nuomonę 
pakeitė ir parėmė G. Paviržį. 

Spaudos konferencijoje Sei
me dalyvavęs A. Zuokas pareiš
kė nuogąstavimų, jog daugiau
sia įgaliojimų sostinėje laimėju
sios politinės jėgos nustūmimas 
nuo valdžios gali demoralizuoti 
rinkėjus, sumažinti jų moty
vaciją dalyvauti balsavimuose. 
A. Zuokas teigė kol kas neapsi
sprendęs, ar kels savo kandida
tūrą birželį numatytuose naujų 
Seimo narių rinkimuose į atsi
laisvinusias keturias vietas 
parlamente. 

„Pirmiausia mane domina 
Vilniaus miestas. Jaučiu atsa
komybę už pradėtus darbus ir 
noriu, kad jie būtų tęsiami". 

SIŪLO DARBĄ DRAUGAS, 2003 m. balandžio 11 d.., penktadienis 

Premjeras: generalinį komisarą 
„išdūrė" politikai 

Atke l t a iš 1 ps l . 
„Jokių intrigų mes nepina-

me. Dar kartą galiu pasakyti: V. 
Grigaravičius kaip generalinis 
komisaras dirbo gerai. Papras
tai šnekant, tai kai kas jį 'išdū
rė', ir ' išdūrė' jį politikai". Ta
čiau jis atsisakė atskleisti, apie 
kokius politikus kalbama. 

Vidaus reikalų ministras J. 
Bernatonis pirmadienį žinia-
sklaidai pareiškė, jog su genera
linio komisaro žinia neteisėtai 
buvo renkami duomenys apie 
policijos generalinio komisaro 
pavaduotoją Romualdą Seno-
vaitį, Tardymo departamento 
prie VRM direktorių Stanislovą 
Liutkevičių, vidaus reikalų mi
nisterijos sekretorių Joną Liau-
danską bei jų gimines. Trečia
dienį J. Bernatonis generalinį 
komisarą laikinai nušalino nuo 
pareigų. 

Premjeras taip pat neatsa
kė tiesiai į Seimo narių klausi
mus, ar jis atstatydins vidaus 
reikalų ministrą, jeigu kaltini
mai general iniam komisarui 
pasirodys neteisėti. 

Nuo pareigų laikinai nuša
lintas Lietuvos policijos genera
linis komisaras Vytautas Gri
garavičius dėl, jo teigimu, pa
žeidžiamų teisės aktų, atsisakė 
dalyvauti jam Vidaus reikalų 
ministerijos surengtoje neeili
nėje atestacijoje. 

„Pažeis ta pati atestacijos 

procedūra, su atestacijos lapu, 
t.y. mano darbo įvertinimu, tu
rėjau būti supažindintas prieš 
10 dienų iki atestacijos. Tai ko
misija mėgino padaryti atesta
cijos metu", teigė V. Grigaravi
čius. 

„Be to, esu nušalintas nuo 
pareigų, negaliu vykdyti jokios, 
su tarnyba vidaus reikalų siste
moje susijusios veiklos, kokia 
gali būti atestacija ir tos veiklos 
vertinimas", sakė jis. 

Protestuodami prieš gene
ralinio komisaro Vytauto Griga
ravičiaus nušalinimą nuo pa
reigų, policininkai nuo ketvirta
dienio į tarnybą ketina eiti be 
uniforminių kepurių .tol, „kol 
nugalės sveikas protas bei tei
singumas", ir V. Grigaravičius 
bus grąžintas į pareigas. 

Policijos profesinė sąjunga 
tvirtina, kad konfrontacija tarp 
vidaus reikalų ministro ir Lie
tuvos policijos generalinio ko
misaro destabilizuoja padėtį vi
soje vidaus reikalų sistemoje 
bei užgožia svarbias policijos 
problemas. Tai tvirtinama pre
zidentui Rolandui Paksui, Sei
mo pirmininkui Artūrui Pau
lauskui, premjerui Algirdui 
Brazauskui, vidaus reikalų mi
nistrui Juozui Bernatoniui bei 
Policijos generaliniam komisa
rui Vytautui Grigaravičiui ad
resuotame Policijos profsąjun
gos kreipimesi. 

Sulaikytas nusikaltimais įtariamas 
Kauno savivaldybės narys 

Atke l t a iš 1 psl . 
Dėl narkotinių medžiagų 

platinimo iškelta baudžiamoji 
byla. E. Daktarą ir kitus du su
laikytuosius ketinama sulaikyti 
dviem paroms ir uždaryti į areš
tine. Pareigūnai įtaria, kad E. 
Daktaras. M. Cesonis ir N. Sa
ron as ne pirmą kartą vertėsi 
narkotikų ir suklastotos valiu
tos platinimu. 

E. Daktaras studijuoja Kau
no technologijos universiteto 
Elektrotechnikos fakultete ir 

bendrovėje „Statybinių kon
strukcijų sistemos" dirba vady
bininku. 

Jaunuolis ne kartą yra sa
kęs, kad tėvo biografija neturės 
neigiamos įtakos jo dalyvavimui 
miesto tarybos rinkimuose. 

E. Daktaro apsisprendimą 
dalyvauti politiniame gyvenime 
rėmė Seimo narys Vytautas 
Šustauskas, kurio vadovauja
mos Lietuvos laisvės sąjungos 
sąraše miesto tarybos nariu ir 
buvo išrinktas E. Daktaras. 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Atke l ta iš 1 psl . 
pagal garsą. Pradėjus brėkšti 
pasipriešinimas praktiškai bu
vo nuslopintas, ir saulei pa
tekėjus girdėjosi tik retos kul
kosvaidžių papliūpos. Jūrų pės
tininkai per naktį išvalė Sad-
dam rajoną, kuriame gyvena 
skurdžiausi Irako sostinės gy
ventojai, daugiausia musulmo
nai šiitai. 

* T r i s d e š i m t m e č i u s va ldęs 
prezidentas Saddam Hussein, 

kuris turėjo tapti didvyriu, at-
vertusiu šlovingą arabų istori
jos puslapį, atsidūrė tos istori
jos šiukšlyne, ir taip pilname 
tironų bei diktatorių. Šalyje 
išsikerojęs „didžiojo lyderio" — 
esą Jeruzalės išlaisvintojo Sala-
din ir Babilon karaliaus Nabu-
chodonosar viename asmenyje 
— kultas žlugo tą pačią aki
mirką, kai JAV pajėgos užėmė 
„neįveikiamąjį" Bagdadą. 

Beverlv^£enjer 
Presents a Musical Joucne-, from Lnhuania. Brazii and the Srrcets of Chicago... 

S a t u r d a y 
A p r i i 1 2t h 2 0 0 3 

S T R E E T D f i N C E R 
Kęstutis Stančia^s 

bass g u 

Robert . 
keytx-

Jim Massot 
Saxophon 

and from Brazi! 
Andy Potter 

drums and percussion 

wi th 
L i t h u a n i a ' s P r e m i e r 

I m a g i n a t i v e a n d V e r s a t i l e 
T r a d i t i o n a i V o c a i i s t 

V e r o n i k a P o v i l i o n i e n e 

BflC ART CflLLERY fipril 1 2 t h - May 3 r d 
3 G e n e r o t i o n s of L i t huon ion Visuol ftrtists 

Aievandra E<va cs<ntmg »nd >n»taKations 
Ad» Sutkus • f'b«r ar;s 

flimas Čiur l ionį* - p» in i " ig 

Op«n ng Recep t . 12tft . 6 :00 p 

FREE PARKtNG 
FOR TICKETS CftLL 773-445-3838 BRC Box Office 

2407 W l l l t h St. {at l l lT r i St. and VVestern Ave ) www beverlyartce^ter.org 

T a i p p a t bilietai g a u n a m i Balzeko muziejuje ir 
krautuvėlė je „Lietuvėlė". 

ĮVAIRUS 

* 50 m. moteris perka darbą 
prižiūrėti pagyvenusius ar ligo
nius. Gali gyventi kartu. Turi žalią 
kortelę, va i ruoja automobil į . 
Tel. 847-681-0987. 

.Draugo' skelbimų 
skyrius 

Te*. 1-773-SSS-9500 

PASLAUGOS 

ELEKTROS 
IVEDJM AI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
sarantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOHLKi NAMį, SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAITJIMAS 

Asemas Frank Zapolis :: Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Dėl 
draudimo 

skambink man 

FRANK 
ZAPOLIS 

3 2 0 8 1/2 W e s t 9 5 t h 
S t r e e t 

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

AUTOMOBILIO, NAMŲ, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

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

Reikal ingi mūr in inka i ir 
paga lb in ia i da rb in inka i . 
Tel . 815-462-6263 a r b a 

630-774-1025. 

Reikalingas žmogus, 
galintis įstatyti duris, virtuvės 

spinteles bei galintis atlikti kitus 
remonto darbus. 

Tel. 773-719-4142. Pauliuis. 

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

rences. Some experience necessary 
Driver's licence helpful. 

Call Home C a r e ©262-657-8467. 

Reika l ingos n a m ų valytojos 
d a r b u i Flor idoje . 

Te l . 561-776-6140 a rba 
561-317-7444. 

W indoav YVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. YVill train. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Washing. 

Tel. 800-820-6155. 

PASLAUGOS 

Dėmesio! 
Pigiai išleidžiame Jūsų kūrybos 
knygeles ir įvairius leidinėlius 

Lietuvoje. 
Tel. 617-269-0334. 

«_ c 24HRS.7DAYS 
* * • 773531-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Yoice\fc*773«S4-7820 
Fax: 708-361-9618 

D A N U T Ė 
M A Y E R 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
_^jĮ-___ Landmark 

properties įm 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708^25-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
2212 West Cermak Road. Chicago, IL 60608 

(773) 84"-7747 
Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 
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I N T E R N A T I O N A L 

9525 S. 79th Avenue 

Sui te 207 

Hickory Hills, IL 60457 

Phone: 708-430-7272 
800-462-2584 

E-mail: 
gtichicago@yah oo. com 

Patikimas, profesionalus aptarnavimas visais kelionių reikalais 

• Dainų šventė Lietuvoje — NAUJA PROGRAMA 
• Specializuotos (custom) kelionės nuo 2 iki 20 žmonių 
• Ju.-u patogumui raštinė Lietuvoje 
• Avia bilietai — vietiniai, tarptaut iniai , iš Lietuvos bei j Lietuvą 
• Atostogų pasiūlymai ir užsakymai 
• KALĖDINIŲ MUGIŲ KRUZAS upėmis Vokietijoje ir Aastrijojc — GR1 "ODŽIO 6 d . 2003 
• KARIBŲ KRUIZAS — PRINCESS CRUISE LINES — CASARIO 29 d., 2004 

ESAME AKREDITUOTI KRUIZŲ BEI KARIBŲ SPECIALISTAI 

4L 
1> TnMff': « * * * « 

Pranešame giminėms ir šeimos bičiuliams, kad po 
ilgos i r sunkios ligos, 2003 m. balandžio 4 d. mirė 

A. t A. 
MARCELĖ VAIČIENĖ 

ALEKSANDRAVIČIŪTĖ 
Daugelį metų gyveno Cicero, IL, vėliau persikėlė į 

Santa Monica, CA ir paskutinius keletą metų gyveno 
Tempelton, CA. 

Mirė sulaukusi 96 metų, iš jų 54 metus gyveno JAV. 
Giliam liūdesyje paliko: sūnų architektą Kęstutį , 

tris anūkus ' ir penkis proanūkus, seseris Amerikoje Zu
zaną Pupienę, Pranute Skruodienę ir jų šeimas. 

A.a. Marcelė buvo aktyvi Birutiečių draugijos ir Lie
tuvių Bendruomenės narė. Santa Monica ligoninėse dir
bo ka ip registruota medicinos sesuo. 

Velionė buvo a.a. mąj. Juozo Vaičiaus žmona. 
Laidojama balandžio 10 d. Holy Cross kapinėse Los 

Angeles, CA. 

N u l i ū d ę : s ū n u s , s e s e r y s i r a r t i m i e j i 

A. t A. 
SESUO MARY GRACE 

WINSLOW, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė 2003 m. balandžio 9 d. 

šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Mar-
ąuette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 70 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Dievo Apvaizdos parapijos, 
Chicago. 

Vienuolyno įžaduose išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; mamytė Anas-

tasija Winslow, sesutė Patricia Smith su šeima, gyve
nantys Čikagoje; brolis Leonard Winslow su žmona Vic-
toria ir šeima, gyvenantys Lawrenceville, GA, bei daug 
giminių ir pažįstamų su šeimomis. 

Velionė pašarvota penktadienį, balandžio 11 d. nuo 
1 v. p .p . iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuet te Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems penk
tadienį, 7 v.v. Laidotuvių šventos Mišios vyks šešta
dienį, balandžio 12 d. 9:30 v.r. Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių a.a. sesuo Mary Grace 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuo
širdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasi
melsti už seselės sielą. 

N u l i ū d ę Šv. K a z i m i e r o s e s e r y s i r 
W i n s l o w š e i m a 

Laidot. direkt. Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700. 

Nepailstančiam „Varpo" administratoriui, Varpi
ninkų Filisterių draugijos valdybos nariui 

A t A . 
GROŽVYDUI LAZAUSKUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ELE
NAI, dukrai ALMAI, žentui ROBERTUI, anūkei 
ERIKAI ir visiems artimiesiems čia, ir Lietuvoje. 

„Varpo" redaktorius ir 
Varpininkų. Filisterių draugija 

A t A. 
GROŽVYDUI LAZAUSKUI 

mirus, jo mylimai žmonai ELENAI, dukrai AL
MAI ir šeimai, reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Mes kartu liūdime netekę šio tauraus lietuvio 
patrioto ir artimo draugo. 

Dr. Jonas ir Eugenija Geniai 

IŠNUOMOJA 

Išnuomoju vieną kam
barį šiauriniame Čikagos 

priemiestyje. 
Tel. 847-219-3224. 

Išnuomojami l-2mieg. „condo' 

Oak Lawn ir Willowbrook su 
baseinais Tel. 708-289-8577 

arba 708-423-4761. 

Išnuomojami po remonto 2 atskiri 
kambariai Bnghton Parko rajone. 

Didelė virtuvė, labai geras 
susisiekimas, kiemas ir mašinoms 

statyti aikštelė — aptverti 
Tel. 773-376-2874. 

\Voodridge išnuomojami 2 

mieg., naujai suremontuoti butai. 
Pavasario kainos $656-5682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

file:///Voodridge


B DRAUGAS, 2003 balandžio 11 d., penktadienis BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ SVEČIAI 

APYLINKĖSE \ 

Lietuvos Dukterų draugi
j a vėl nuoširdžiai kviečia atsi
lankyti į jų ruošiamą priešve-
lykinį pyragų ir margučių par
davimą balandžio 17 d. „Na
meliuose", 2735 W. 71st Str., 
nuo 8 vai. ryto. Tel. 773-925-
3211. Visi labai laukiami. 

Mišios už mirusias ir gy
vas Lietuvių moterų klubų 
federacijos Čikagos klubo na
res bus aukojamos balandžio 
13 d., sekmadieni, 10 vai. r. t. 
jėzuitų koplyčioje. Po Mišių 
bus pabendravimas ir vaišės. 
Visos Čikagos klubo narės 
prašomos gausiai dalyvauti 
Mišiose ir pabendravime. 

Beverly Shores, IN, ir 
apylinkių lietuvių lietuviškos 
pamaldos Verbų sekmadienį, 
balandžio 13 d., 1 vai. popiet, 
Šv. Onos bažnyčioje, Beverly 
Shores. Mišias aukos kun. K. 
Ambrasas, SJ. Bus klausoma 
išpažinčių. 

Bilietus į „Kaukių ba
liaus" spektakli bus galima 
įsigyti Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, sekmadienį, ba
landžio 13 d., Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčios ves
tibiulyje. Savaitės dieno-mis 
bilietai pardavinėjami „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Str., 
Chicago. Informacijos teikia
mos tel. 773-925-6193. 

Amerikos Lietuvių tary
bos metinė darbo konferenci
ja, kurią ruošia ALTo Čikagos 
skyrius, vyks š.m. balandžio 
26 d., šeštadienį, 10 vai. r., 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus ant rame aukšte 
(6500 S. Pulaski, Chicago). 
Bus aptarti jau atlikti darbai 
ir pažvelgta į ateities planus. 
Lietuvių visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

Gen. Daukanto Jūrų šau
lių kuopos metinis narių su
sirinkimas šaukiamas šį sek
madienį, balandžio 13 d., 1 
vai. p.p., Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str., Chicago. Po 
susirinkimo bus pabendravi
mas ir vaišės. 

Balandžio 10-12 d. dvasi
nis susitelkimas ruošiamas 
Pal. Jurgio Matulaičio misijo
je Lemonte. Išpažintys rytais 
nuo 7:30 vai. r., 8 vai. r. Mi
šios, o po jų taip pat bus klau
soma išpažinčių. 6 vai. va-ka-
rais išpažintys, 7 vai. v. Mi
šios ir po jų išpažintys. Sek
madienį didžiojoje PLC salėje 
bus pokalbis apie Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje. Susikau
pimą ruošia t. jėzuitai. Daly
vaus ir svečias kunigas iš 
Lietuvos. 

Amerikos Lietuvių gydyto
jų sąjungos valdyba visuo
menę kviečia dalyvauti medi
cinos seminare—pobūvyje ba
landžio 26 d., šeštadienį, 6 
vai. vak., Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave. Bus 
ALGS valdybos pranešimai, 
dr. Sigitos Plioplienės paskai
ta, kiti pranešimai ir vakarie
nė. Apie dalyvavimą pranešti 
telefonais: 773-776-7337; 
708-422-2299. 

Filmas „Vienui vieni" apie 
Lietuvos partizanus po 7 metų 
sudėtingo ir pasiaukojančio 
darbo yra baigtas ir parengtas 
pristatymui visuomenei. Fil
mo kūrėjas yra Vytautas 
Vilimas, režisierius — Jonas 
Vaitkus. Vaidina žymiausi 
Lietuvos kino ir teatro akto
riai. Filmo pristatymas bus 
balandžio 13 d., sekmadienį, 5 
vai. p.p., Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Čikagos ir apy
linkių lietuviškoji visuomenė 
kviečiama kuo gausiau daly
vauti šio taip jautraus kiek
vienam lietuviui filmo, vaiz
duojančio Lietuvos komunis
tini okupacijos laikotarpį, su
tiktuvėse. Bilietus iš anksto 
galima įsigyti „Seklyčioje", 
,,Lithuanian Plaza Bakery 

and Deli" parduotuvėje, krau
tuvėlėje „Lietuvėlė" arba Jau
nimo centre prieš filmo prem
jerą. 

Priešvelykinis susikaupi
mas — rekolekcijos Švč. M. 
Marijos parapijos bažnyčioje 
(Marąuette Park) vyks šia 
tvarka: penktadienį, balan
džio 11 d., išpažinčių klauso
ma 5 vai. v., Mišios — 6 vai. 
v.; šeštadienį, balandžio 12 d , 
— Mišios 9 vai. r., po jų bus 
klausoma išpažinčių; 3 vai. 
p.p. pasiruošimas atgailos 
sakramentui lietuvių ir anglų 
kalba, iki 4:45 vai. p.p. bus 
klausoma išpažinčių; 5 vai. 
p.p. Mišios; sekmadienį, ba
landžio 13 d , Mišios 10:30 vai. 
r. Bus šventinamos verbos. 
Giedos parapijos choras, vad. 
Jūratės Grabliauskienės, taip 
pat solistai: Genovaitė Bige-
nytė, Margarita ir Vaclovas 
Momkai. Susikaupimui va
dovaus kun. Eugenijus Troic-
kis, su kuriuo verta bent 
trumpai susipažinti. Gimęs jis 
1973 m. Nuo kūdikystės augo 
valdiškuose vaikų namuose. 
1992 m., baigęs Obelių vidu
rinę mokyklą (Rokiškio r.), 
įstojo į Kauno kunigų semina
riją. 1997 m. pašventintas ku
nigu. Kelerius metus dirbo 
Panevėžyje ir Pasvalyje. 2000 
m. atvyko į JAV studijuoti mo
ralinės teologijos Baltimorės 
Šv. Marijos seminarijoje ir 
universitete. Šiemet, įgijęs 
Teologijos magistro laipsnį, 
grįžta į Lietuvą pastoraciniam 
darbui Panevėžio vyskupijoje. 

ŠVĘSKIME KARTU 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapjoje balandžio 20 d., 
Velykų sekmadienį, po 10:30 
vai. Mišių ruošiami šventiniai 
Velykų pietūs parapijos salė
je. Vaišinsimės mūsų šeimi
ninkių paruoštu maistu, žai-
sime žaidimus, ridensime 
margučius, dainuosime, šoksi
me... Savo dainomis mus 
linksmins „Kaukas". Vietą 
arba stalą iš anksto galima 
užsisakyti tel. 773-776-4600. 
Laukiame su šeimomis! 

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
PAMALDOS 

Ziono Lietuvių liuteronų 
bažnyčia ir kun. Valdas Aušra 
visus kviečia kartu švęsti 
Didžiąją savaitę ir Velykas. 
Pamaldos vyks šia tvarka: 

Ketvirtadienį, balandžio 
17 d., 7 vai. vak. — anglų kal
ba. 

Penktadienį, balandžio 18 
d., 5val . vakare pamaldos su 
šv. Vakariene — lietuvių kal
ba; 6:30 vai. v. Tamsos 
(Tenebrac) pamaldos. 

Sekmadienį, balandžio 20 
d., 6:30 vai. r. Prisikėlimo 
pamaldos anglų kalba: giedos 
parapijos moterų choras; po 
pamaldų visi kviečiami vely
kiniams pusryčiams parapijos 
salėje. 

9 vai. r. pamaldos vokiečių 
kalba; 10 vai. r. pamaldos 
anglų kalba su sekmadieninės 
mokyklos vaikų programėle; 
11 vai. r. pamaldos lietuvių 
kalba. 

Adresas: 9000 S. Menard 
Ave, Oak Lawn, IL, 60453, tel. 
70cW22-1433, e-paštas: 

zionlithlutheran@aol.co 
Čikagos lit. mokykloje, 

veikiančioje Jaunimo centre, 
balandžio 12 d., šeštadienį, 11 
vai. r. vyks Lietuviško žodžio 
šventė ir velykinių mokinių 
darbelių parodėlė. Kviečiami 
atsilankyti ne tik tėveliai ir 
artimieji, bet visi, kas brangi
na lietuvišką švietimą ir su
pranta jo vertę lietuvybės iš
likimui toli nuo savo kilmės 
krašto. Parodykime mažie-

Kovo 23 d. į Brighton 
Parko lietuvių telkinį buvo 
sugužėję nemažai tolimų 
svečių iš Lietuvos. Tą sekma
dienį Šv. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje ir tos parapijos salėje 
lietuviškų pamaldų metu 
apsilankė savo garbingą 750 
m. sukaktį besirengiančios 
minėti Kražių parapijos kle
bonas kun. Alionidas Bud
rius. Jis kartu su vietiniu 
kunigu Jauniumi Kelpšų at
našavo šv. Mišias. 

Per šias pamaldas pamok
slą sakė University of St. 
Mary of the Lake Mundelein 
kunigų seminarijos klierikas 

šiems lietuviukams, kad jų 
pastangos vertinamos. 

Šį savaitgalį Čikagos 
Jaunimo centre retas įvykis 
— net dviejų naujų knygų su
tiktuvės! Šeštadienį, balan
džio 12 d., 5 vai. p.p., Jaunimo 
centro kavinėje bus kun. 
Viktoro Rimšelio, MIC, kny
gos „Nuo Murmų iki Čikagos" 
sutiktuvės, o sekmadienį, ba
landžio 13 d., 3 vai. p.p, bus 
proga susipažinti su Nijolės 
Jankutės poezijos rinkiniu 
„Vasara išeina". 

Čikagos lit. mokykloje, 
Jaunimo centre balandžio 26 
d., šeštadienį, 9 vai. r., vyks 
naujų mokinių registracija 
2003-2004 mokslo metams. 
Tėvai, dabar nepriregistravę 
mokyklą lankančių mokinių, 
pateks į bendrą registracijos 
sąrašą kartu su naujais mo
kiniais. 

Kviečiame dalyvauti Ver
bų sekmadienio 9 vai. r. 
Mišiose Šv. Antano parapijo
je, Cicero, IL. Ypač kviečiame 
neseniai į šį kraštą atvyku
sius, gyvenančius vakariniuo
se Čikagos priemiesčiuose: 
atvykite į šią, prieš 75 metus 
lietuvių pastatytą bažnyčią, 
susipažinti su veiklia ir drau
giška Cicero lietuvių tikin
čiųjų bendruomene, dalyvauti 
Mišių aukoje lietuvių kalba. 
Šv. Antano bažnyčia stovi 
prie 15 gatvės ir 50 Ave 
kampo Cicero mieste. 

Lietuvių operos choras ir 
vadovai: maestro Alvydas Va-
saitis, chormeisteriai Gitana 
Variakojienė ir Manigirdas 
Motekaitis — šį sekmadienį 
repeticijas jau pradeda Mor
ton gimnazijos auditorijoje. 
Kaip buvo minėtą, pirmadie
nį iš Lietuvos atvyko „Kaukių 
baliaus" operos režisierius 
Eligijus Domarkas ir svečiai 
solistai. Antradienio vakare 
visas spektaklio sąstatas 
pradės scenines repeticijas ir 
kas vakarą repetuos Morton 
auditorijoje iki operos prem
jeros, kuri bus sekmadienį, 
balandžio 27 d.. 3 vai. p.p. Jei 
dar neapsirūpinote bilietais, 
galite tai padaryti šį sekma
dienį Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, ar kitomis dienomis 
„Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Str. Chicago. 

Kas pametė ilgalaikį va
žiavimo miesto ir priemiesčio 
transportacija papiginimo lei
dimą — „Reduced Fare Per-
mit"? Kortelė buvo rasta Jau
nimo centre po „Ledi Makbet 
iš Akmenės" spektaklio. 
Kreipkitės į „Draugo" admi
nistraciją. 

Visi vakariniuose prie
miesčiuose gyvenantys lietu
viai kviečiami dalyvauti Di
džiosios savaitės ir šv. Velykų 
pamaldose Šv. Antano bažny
čioje, 1500 S. 50th Ave, Cicero 
mieste. Didįjį penktadienį — 
5 vai. Kryžiaus pagarbinimas. 
Šv. Velykų rytą, 6:30 vai. r., 
tradicinės Prisikėlimo Mišios 
ir 9 vai. r. Velykų dienos Mi
šios. Kviečiami visi lietuviai, 
seniai čia gyvenantys ir nese
niai atvykę, savųjų tarpe, 
lietuvių pastatytoje ir pal. 
Jurgio Matulaičio prieš 75 m. 
pašventintoje bažnyčioje, su 
dideliu džiaugsmu sutikti 

Patrikas Skrudupis. Šis iš 
Lietuvos atvykęs ir jau 3 me
tus čia studijuojantis būsima
sis kunigas plačiai kalbėjo 
apie pašaukimą, nupasakojo 
jų svarbą ir pasirengimą tar
navimui Dievui. Kalbėjusysis 
nurodė, kad žmonės, kurie 
jaučia pašaukimą tokiam 
darbui, turėtų susisiekti su 
seminarijos atstovu, kun. Joe 
Noonan, 1000 E. Maple Ave., 
Mundelein, IL 60060, tel. 
847-970-4814. 

Po pamaldų buvo proga 
pasikalbėti su dabar dažniau 
į Čikagą užsukančiu kun. A. 
Budriumi. Porą savaičių pa
atostogavęs šiltoje Floridoje, 
likusį laiką svečias iš Kražių 
leidžia Čikagoje, ieškodamas 
lėšų artėjančiam Kražių ju
biliejui.- O pirmieji šios šven
tės renginiai jau netrukus, 
nes gegužės 24-25 dienomis 
Kražiuose numatyta moks
linė konferencija. Tačiau 
pagrindinis jubiliejaus ak
centas bus rugpjūčio 15-16 
dienomis. Pirmąją dieną vyks 
kražiečių iš viso pasaulio 
suvažiavimas, o kitą dieną — 
šv. Roko atlaidai. 

„Saulės" ansamblio dainininkės ir muzikantai. 

Beje, kun. A. Budrius yra 
apsistojęs pas tėvus mari
jonus prie „Draugo" ir jį čia 
galima pasiekti telefonu — 
773-767-1687. 

Tuoj po lietuviškų pamal
dų daug tautiečių susirinko 
parapijos salėje, kur koncerta
vo plačiai žinomas ne vien tik 
Lietuvoje, bet ir kitose valsty
bėse Šiaulių universiteto liau
diškos muzikos ansamblis 

„Saulė". Ansamblio nariai — 
dainininkai, šokėjai ir muzi
kantai (27 žmonės) daugiau 
negu valandą be pertraukos 
linksmino gana didelį žiūrovų 
būrį. Tai buvo iš tiesų dėmesio 
vertas pasirodymas, kurį 
šiauliečiai jau buvo parodę 
Waukegane ir Jaunimo centre 
Čikagoje. „Saulės" ansamblis 
išvyko į paskutį koncertą Be
verly Shores, IN. Po to, kovo 

Zenono Ripinskio nuotr . 

25 d., ansambliečiai pajudėjo į 
jų pagrindinį kelionės tikslą 
— Omahą, Nebraskos valstijo-
j e - * 

Sio ansamblio vadybinin
kas Zenonas Ripinskis už ga
limybę pasirodyti Brighton 
parko lietuviams padėkojo 
kun. Jauniui Kelpšui ir LB 
Brighton parko apyl. valdybos 
pirm. Salomėjai Daulienei. 

Edv. Šulaitis 

PROF. DR. L. SIMUČIO DOVANA KARALIAUS MINDAUGO MINĖJIMUS 

Prof. Leonardas Šimutis (kairėje) ir Lituanistikos Tyrimų bei studijų cen
tro direktorius dr. Jonas Račkauskas prie centrui L. Šimučio dovanotų 
žurnalo „Mūsų Vytis" komplektų. 

Prof. dr. Leonardas Šimu
tis, žymaus mūsų veikėjo, 
ilgamečio „Draugo" redakto
riaus Leonardo Šimučio sū
nus, Čikagos valstybinio uni
versiteto ordinarinis profeso
rius, daugelio chorų direkto
rius ir kompozitorius. Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro nuolatinis bendradar
bis ir buvęs tarybos narys, 
vėl atėjo į pagalbą, papildy
damas LTSC periodinių rin
kinių komplektus. 

Dr. L. Šimutis mus visus 
nustebino, turėdamas žurna
lo „Vytis" komplektus nuo 
pat pirmųjų numerių, nes jo 
tėvas L. Šimutis buvo veiklus 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
veikėjas ir žurnalo „Vytis" 
redaktorius. 

Dr. L. Šimutis pradžiugi
no LTSC, paaukodamas labai 
retų ir turbūt jau niekur ne
berandamų žurnalo „Vytis" 
numerių. Jis paaukojo 1918. 
1919, 1922, 1923, 1929 ir vė
lesnių metų numerius, kurių 
kaip tik ir trūko Pasaulio 
lietuvių archyvo periodikai. 

Nuoširdžiai dėkojame dr. 
L. Šimučiui už supratingumą 
ir nuolatinį talkinimą ne
lengvame archyvų kaupimo 
darbe. Tai labai didelis indė
lis mūsų kultūrinių vertybių 
ir išeivijos istorijos išsaugoji
mui, kadangi žurnalas „Vy
tis" — tai ištisas JAV lietuvių 
gyvenimo veidrodis. Šis JAV 
lietuvių katalikiškos krypties 
jaunimo žurnalas pradėtas 
leisti 1915 m. Čikagoje. Iš 

pradžių ėjo kas dvi savaites, 
1917 m. — kas mėnesį, 
1923—1933 m. kas dvi savai
tes, nuo 1965 m. leidžiama 10 
numerių per metus. Nuo 
1972 m. tekstas spausdina
mas angių kalba. Šiuo metu 
Čikagoje žurnalą redaguoja 
seselė kazimierietė Janina 
Golubickis. 

Kristina Lapienytė 
LTSC mokslinė 

bendradarbė 

SKELBIMAI 

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

••• PINIGAI Į LIETUVĄ ••• 
j rankas Velykoms. 

Patikimai ir sąžiningai Jums 
patarnaus ponia Janina. 

Paskubėkit. 
Tel. 773-737-1286. 

Remiantis JAV LB XVI 
Tarybos kultūros veiklos re
zoliucija 2003 metus skelbti 
Karaliaus Mindaugo metais ir 
padėti LB apylinkėms suruoš
ti minėjimus, LB Kultūros 
taryba į šią rezoliuciją at
kreipė ypatingą dėmesį. Kad 
palengvinti LB apylinkėms, 
prieš metus buvo ieškota ati
tinkamos formos ir meninin
kų, kurie galėtų keliauti, 
paaukoti savo laiką išeivijai. 
Juk mes savo tarpe negalime 
surasti talentų, galinčių 
pašvęsti tiek laiko vienu me
tu. Dėmesys buvo nukreiptas i 
Lietuvą. Pagal rekomendaci
ją, buvo pakviestas pasižy
mėjęs aktorius Egidijus Stan
cikas, o jam pavesta surasti 
muzikantą, kuris galėtų jam 
talkininkauti ir paskirti bent 
2 mėnesius, keliaujant per LB 
apylinkes, plačiau supažindi
nant su istoriniais įvykiais 
Rytų Lietuvoje, kai prieš 750 
metų vyko valstybės kūrimas. 

Kultūros taryba sudarė 
minėjimų kalendorių. Buvo 
pakviesti talentingas aktorius 
Egidijus Stancikas ir jaunas 
muzikas Raigardas Tautkus, 
kurie savo istorinius minėji
mus — koncertus pradėjo va
sario 2 dieną ir užbaigė 
balandžio 6 d. Jiedu apkeliavo 
20 LB apylinkių ir atliko 25 
koncertus, kurių tarpe 3 kon
certai buvo skirti lituanistinių 
mokyklų mokiniams Los 
Angeles, Čikagos Jaunimo 
centro ir Lemonto Maironio 
mokyklose. 

LB Kultūros taryba nuo
širdžiai dėkoja LB apylinkių 
pirmininkams, kurie sutiko 

su Kultūros tarybos paruoštu 
planu, priėmė menininkus sa
vo namuose, rūpinosi ja is , 
globojo. Po kiekvieno koncerto 
skaitydavome spaudoje gra
žius įvertinimus ir padėkas. 

Pirmą kartą LB veikloje 
įvyko tokio plataus masto mi
nėjimas. Buvo prisimintos 
tokios LB apylinkės, į kurias 
menininkai labai retai te-
užklysta ir kurios buvo išsiil
gę kultūrinio poetiško lietu
viško žodžio. Šis paminėjimas 
įrodė, kad Lietuvių Bendruo
menė yra organizuota, gyva ir 
labai reikšminga mūsų išeivi
jos gyvenime. 

Kul tūros taryba dėkoja 
aktoriui Egidijui Stancikui ir 
muzikui Raigardui Tautkui, 
kuriems teko atlikti koncertus 
kartais gana sunkiose sąly
gose. J iems teko prisitaikyti 
prie vietos esamos apara
tūros, o kar ta is ir patiems 
susiorganizuoti. Keliaujant 
buvo vargo ir pasikeitimų, bet 
šie jauni vyrai viską priėmė 
kantriai ir geranoriškai, at
nešdami gerą nuotaiką. J ie 
paliko geriausius prisimi
nimus, naujus draugus ir viltį 
vėl kada nors susitikti. Taip 
pat dėkojame istorikei Rūtai 
Kuncienei, Čikagoje skaičiu
siai istorinę apžvalgą apie 
karaliaus Mindaugo reikšmę. 
Šis karaliaus Mindaugo 750 
metų sukakties paminėjimas 
buvo vienas iš reikšmingiau
sių renginių šiais metais. Ta
čiau metai dar nesibaigia, 
ypatingų renginių bus ir dau
giau. 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarvbos 

4TK Lt M' , jau gražiai užs i rekomendavę t>}< apvisnkes 
renginiuose Iš kaires: Vladas Kybartas , J u r g i s Vidžiūnas ir An tanas 
Lukošius. 
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