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V. Adamkus susitiko su Tailando karaliumi 

Lietuvos prezidentas V. Adamkus (k) su Tailando premjeru T. Shinawatra. 
EPA-ELTA nuotr. 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — Ket- aplinkosaugos problemas, 
virtadienį susitikę Lietuvos prezi- Tailando karalius domėjosi V 
dentas Valdas Adamkus ir Tailando Adamkaus, keletą dešimtmečių dir-
karalius Bhumibol Adulyadej aptarė busio aplinkosaugos srityje JAV, pa-
dvišalių santykių perspektyvas ir tirtimi. 1988 metais V. Adamkui bu

vo suteiktas Tarptautinis gamtosau
ginis apdovanojimas už išskirtinius 
nuopelnus tarptautinėje arenoje. 

Tailando vadovas yra pirmasis 
karalius pasaulyje, užpatentavęs sa
vo išradimą — vandens valymo apa
ratą. 

Prezidentas taip pat pasveikino 
B. Adulyadej jo 60-mečio soste jubi
liejaus proga ir pakvietė karališkos 
šeimos atstovus apsilankyti Lietu
voje, pranešė prezidento spaudos 
tarnyba. 

Lietuvos vadovas padovanojo 
Tailando karaliui gintarinių dramb
lių kolekciją. Dramblys yra Tailando 
simbolis. 

V. Adamkus taip pat susitiko ir 
su Tailando premjeru Thaksin Shi-
nawatra. Drauge su ministru pirmi
ninku V. Adamkus apžiūrėjo jo gar
bei surengtą karinę rikiuotę. 

Vėliau V. Adamkus susitiko su 
Tailando verslininkų konfederacijos, 
Bankų asociacijos ir Tarptautinių 
prekybos rūmų atstovais, kuriems 
pristatė verslo galimybes Lietuvoje. 

Lietuva pareiškė 
protestą dėl 
baltarusių 

prasimanymų 
Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — Lie

tuvos užsienio reikalų ministerija 
per šalies ambasadą Minske ketvir
tadienį Baltarusijos užsienio reikalų 
ministerijai išreiškė nepri tar imą 
skleidžiamiems pras imanymams 
apie tariamai rengiamus pervers
mus Baltarusijoje. 

Lietuvos URM atkreipia dėmesį, 
jog įtampą kelianti propagandinė 
kampanija, kurioje ne kartą pami
nėta ir Lietuva, kenkia kaimyninių 
tautų savitarpio supratimui. 

Autoritarinio prezidento Alek-
sandr Lukašenka administracijos 
atstovai bent keletą kartų viešuose 
pasisakymuose yra kaltinę ES ir 
NATO valstybes, įskaitant kaimynę 
Lietuvą, neva rengiant sąmokslą 
prieš Minsko režimą ir treniruojant 
opoziciją tariamam perversmui. 

Be to, Lietuvos nuomone, rin
kimų kampanija Baltarusijoje turi 
sudaryti sąlygas nepriklausomiems 
kandidatams Aleksandr Milinkevič 
ir Aleksandr Kozulin, laisvai spau
dai bei visiems Baltarusijos pilie
čiams laisvai išreikšti savo pilietinę 
poziciją ir valią. 

„Kandidato į Baltarusijos prezi
dentus A. Kozulin areštas panaudo
jant šiurkščią fizinę jėgą yra aki
vaizdus žmogaus ir piliečio teisių 
pažeidimas. Todėl A. Kozulin turi 
nedelsiant atgauti laisvę", — rašo
ma URM pranešime spaudai. 

V. Landsbergiui n e p r i i m t i n a 
poli tologų „ p r a g m a t i k a " 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS; — Eu-
roparlamentaras Vytautas Lands
bergis nesutinka su Lietuvos polito
logų siūlomu „pragmatišku" požiū
riu kuriam laikui Rusijai nepriminti 
sovietų okupacijos fakto. 

Europarlamentaro nuomone, ne
derėtų, kaip siūlo politologai, ku
riam laikui nutylėti okupacijos faktą 
ir ieškoti „pragmatinių bendradar
biavimo krypčių". 

„Pasirodę mūsų politologų pa
stebėjimai, kad Rusija siekia izoliuo
ti Baltijos šalis nuo likusios Vidurio 

Europos, yra pagrįsti, įžvalgūs. 1b 
negaliu pasakyti apie kažkokį siūlo
mą 'pragmatizmą', maždaug nutilti 
apie okupaciją ir leisti imperijai ne
tramdomai kraipyti istoriją", — pa
reiškė V. Landsbergis. 

Šią savaitę Čekijoje ir Vengrijoje 
viešintis Rusijos prezidentas Vladi-
mir Putin Budapešte pareiškė jau
čiąs „moralinę atsakomybę" už 1956 
ir 1968 metų įvykius, kuomet Sovie
tų Sąjungos armija numalšino de
mokratinius sukilimus Vengrijoje ir 
tuometinėje Čekoslovakijoje. 

K. Masiulis atsisako atsiprašyti 
Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — Vil

niaus miesto tarybos narys konser
vatorius Kęstutis Masiulis atsisakė 
taikytis su sostinės meru, liberal-
centristų vadovu Artūru Zuoku 
šmeižto byloje. 

Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės 
teismo posėdyje ketvirtadienį K. 
Masiulis atmetė A. Zuoko pasiūlymą 
atsiprašyti ir taikytis, sakydamas, 
kad laikosi savo ankstesnės kritiš
kos pozicijos mero atžvilgiu. 

„Jokiais būdais!" — išgirdęs me
ro siūlymą pareiškė K. Masiulis. 

Ą. Zuokas privataus kaltinimo 
tvarka prašo teismą patraukti vieną 
aršiausių savo politinių kritikų K. 
Masiulį baudžiamojon atsakomybėn 
už pasisakymus, kuriuos vertina 
kaip šmeižtą. 

Anot K. Masiulio, sostinės me
ras jį skundžia teismui daugiausia 

Kęstutis Masiulis 

dėl pasisakymų, kuriuose A. Zuokas 
įvardintas kaip bendrovės „Rubicon 
Group" juodojoje buhalterijoje mini
mas „abonentas", esą ėmęs iš minė
tosios N u k e l t a į 6 psl. 
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Užbaigęs valstybinius vizitus po 
kelias Azijos ir Okeanijos valstybes, 
penktadienį prezidentas V. Adam
kus grįžta į Vilnių. 

Tai buvo pirmieji aukščiausio ly
gio vizitai Azijos ir Okeanijos valsty
bėse po Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo. Prezidentas susitiko su 
visų keturių valstybių ministrais 
pirmininkais Tailando karaliumi, 
Singapūro prezidentu, Australijos ir 
Naujosios Zelandijos gubernatoriais. 

Šiame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Bailio beviltiškumas. 
Sis amžius ir Lietuva. 
Kitu žvilgsniu: iš 
Australijos. 
Vokietijos LB — 60 metų! 
Amb. V. Ušackas ragina 
padėti Lietuvai. 
Įvairios sporto žinios. 
Lituanistinis švietimas. 
Mirė Arminas Lipšys. 
Lietuvių TV pradininkas 
iškeliavo amžinybėn. 
Dar kartą į „Palangą" 

v 

su Žaltvyksle. 

Val iu tų santyk is 
1 USD — 2.892 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Sportas LIETUVOJE 

APŽVALGA 

KREPŠINIO TURNYRAS 
Lietuvos Respublikos ambasada Washington, DC, kviečia į 

krepšinio turnyrą, vyksiantį š.m. kovo 18 d. Amerikos Katalikiškajame 
universitete. Dalyvaus lietuvių krepšinio komandos iš Washington, DC, 
Chicago, New York, New Jersey, Long Island, Boston, Nantuckett, Los 
Angeles, Atlanta, Philadelphia, Toronto (Canada), Connecticut, Min
nesota ir North Carolina. 

Rungtynės vyks šeštadienį, kovo 18 d., Catholic University ofAme-
rica/Athletic Department, 3606 John McCormick Rd, Washington DC 
20064. 

Tą patį vakarą universiteto Pryzbyla centro salėje bus priėmimas, 
skirtas LR Nepriklausomybės Atkūrimo dienai paminėti. Vakaro metu 
taip pat bus pagerbti krepšinio turnyro nugalėtojai, vyks paroda — „15 
metų Lietuvos nepriklausomybei", koncertuos Virgis Stakėnas. 

LR ambasados pranešimas 

/ / LITUANICOS" FUTBOLININKŲ PERGALĖ 
Vasario 26 d. įvykusiose „Met

ropolitan" lygos salės futbolo pir
menybių priešpaskutinėse „majors" 
grupės rungtynėse lietuvių komanda 
pelnė antrą pergalę. Šį kartą 
mūsiškiai įveikė. „H. N. K. Zrinski" 
komandą 4:2 ir taškais šoktelėjo iki 
septynių. Nors šis laimėjimas „Li-
tuanicai" dar neleidžia labai džiaug
tis, kadangi šiuo metu dar tebėra 
pavojingoje — 9-oje vietoje. 

Viską turėtų išspręsti paskuti
nis — devintasis pirmenybių sekma
dienis (kovo 5 d.), kai 3:45 vai. p.p. 
lietuviai susitiks su „Eagles" koman
da. Čia mūsiškiams yra būtina per
galė. Negana to, reikia linkėti, kad 6 
vai. rungtynės tarp JLigthtnin.g'' ir 

„Maroons" baigtųsi pirmųjų laimė
jimu arba bent lygiomis. Kadangi 
„Maroons" dabar turi 8 taškus, lietu
viams reikia pergalės ir pagalbos iš 
„Lightning" komandos. 

Praėjusio sekmadienio rung
tynėse lietuvių komanda vėl žaidė su 
pasiryžimu ir dideliu entuziazmu. 
Po 1:0 pasibaigusio pirmo kėlinio 
(įvartis Lino Jakovlevo), antrame 
pasižymėjo Laimonas Bytautas, o du 
kartus į varžovų vartus pataikė 
Audrius Zinkevičius. Beje, lietuviai 
turėjo ir daugiau gražių progų, bet 
jos, deja, liko neišnaudotos. 

Po sekmadienio rungtynių „ma-
jor" grupės komandų padėtis atrodo 
taip: 

vieta pavad. 

1 
2 
3 
4 
5 
6. 
7 
8 
9 
10 

„Polonia" 
„Schvvaben 
„United Serbs" 
Vagies" 
„Sockers" 
„Lightning" 
„H.N.K. Zrinski" 
„Maroons" 
„Lituanica" 
„Legovia" 

Pastaba. Į žemesnę 

įv. sant. 

22-14 
24-14 
24-14 
14-15 
39-19 
15-14 
24-23 
15-18 
14-24 
10-35 

taškai 

19 
18 
17 
12 
11 
11 
10 
8 
7 
1 

grupę iškrenta dvi paskutinės komandos. 
Tikimės, kad lietuviai išliks stipriųjų tarpe! 1 Ed. Šulaitis 

ASK „Lituanica" molekulės treniruojasi Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, 
ir visi nekantriai laukia, kada pagaliau galės sportuoti baigiamuose statyti 
naujuose sporto rūmuose... Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

S. ADOMAITIS -
V. VENCKAITIS 

ANTRAS, 
-TREČIAS 

Prancūzijoje vykusiame tarp
tautiniame graikų-romėnų imtynių 
turnyre ,,Cristolutte" Atėnų olim
pinių žaidynių dalyvis Svajūnas 
Adomaitis svorio kategorijoje iki 60 
kg iškovojo sidabro medalį. 

Trenerių Jono Sabučio ir Rus
lano Vartanovo auklėtinis lemia
moje imtyje padarė mažą klaidą 
gynyboje ir turėjo pripažinti pa
saulio bei Europos čempionato pri
zininko armėno Karen Mnacaka-
nian pranašumą. Pirmoje ir antroje 
kovoje Lietuvos olimpinio sporto 
centro auklėtinis įveikė pracūzus, o 
kovoje dėl patekimo į finalą nugalėjo 
amerikietį Jeremy McLean. 

Nepaisant pralaimėjimo finale, 
Lietuvos imtynių treneris R. Var-
tanovas pagyrė kovotoją ir vylėsi, 
kad vaikinas išvengs jį persekio
jančių traumų ir nuosekliai ruošis 
pagrindinėms šių metų varžyboms. 
Artimiausias startas — Europos 
imtynių čempionatas balandžio 
25-30 d. Maskvoje. 

Svorio kategorijoje iki 74 kg 
trečiąją vietą užėmė pasaulio jauni
mo vicečempionas Valdemaras 
Venckaitis. Dėl trečiosios vietos ko
voje V. Venckaitis įveikė pasaulio 
jaunimo čempionato prizininką, Ru
sijos atstovą Magomed Magomadov. 

Kitas lietuvis Aleksejus Dja
konovas svorio kategorijoje iki 66 kg 
įveikė Gruzijos ir Izraelio imtyni
ninkus, tačiau pralaimėjo dviem 
armėnams ir galutinėje įskaitoje li
ko penktas. 

Lietuvos imtynių rinktinė už
ėmė VI vietą tarp 19 komandų. 
Varžybose dalyvavo 102 atletai iš 14 
šalių. BNS 

A. BIŽ0K0 IR E. DANIŪTĖS 

LAIMĖJIMAS 
Pasaulio klasikinių sportinių 

šokių skirstymo varžybose Airijoje 
daugkartiniai Lietuvos čempionai 
Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė iš 
Kauno „Sūkurio" klubo užėmė ant
rąją vieta. 

Nugalėjo pasaulio skirstyme 
pirmaujantys Italijos šokėjai Do-
menico Soale ir Gioia Cerasoli. Treti 
liko Vokietijos atstovai Saša ir N"a-
taša Karabej. Iš viso varžybose daly
vavo 86 poros iš 17 šalių. BNS 

S. Adomaitis imtynių turnyre Prancū
zijoje — antras, V. Venckaitis — 
trečias. Elta nuotr. 

I Daugiau spor to žinių 
skaitykite 9 psl. 
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SIS AMŽIUS IR 
LIETUVA 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Dvidešimt pirmojo amžiaus 
pradžia yra baugi. Bet ir paskutiny
sis, dvidešimtasis, savo ankstyvomis 
dienomis istorijon žygiavo taip pat 
be žibintų ir simfoninių garsų. 
Priešingai, atgriaudėjo Rusijos re
voliucija (1905) ir Pirmuoju pasau
liniu karu (1914). Tasai amžius ėjo 
blaškydamasis, klajodamas, stoko
damas pastovumo. Žmogų jis gąsdi
no, kamavo, niekino, žudė, nors kar
tais pasityčiodamas guodė moksline 
pažanga, ypač fizikos, chemijos ir 
technikos srityse. Jo apimty praėjo 
du pasauliniai karai. Iškilo, siautė ir 
žlugo dvi išsigimėliškos „mėsmalės": 
bolševizmas ir fašizmas. Tech
nikinių mokslų laimėjimai nunešė 
žmogų į erdves, bet atominė energija 
vos jo nesuplėšė. Tačiau technikos 
užgožtoje atmosferoje negimė naujas 
Beethovenas, naujas Šekspyras, 
naujas Čiurlionis, naujas Kantas. 
Kai kur pereito šimtmečio palikimas 
net turi gėdingų atplaišų. Beždžio
niška tapyba, Elvis Presley dainuo
janti gimnastika, neįspėjama poezi
ja, seksu grįsta gyvenimiškosios 
prasmės filosofija, liguistos ekstazės 
religijų plitimas, bet tuo pačiu metu 
ir sekuliarizmo pakilimas. Pereitas 
šimtmetis tolimesnėje perspektyvoje 
sudarys keistuolio vaizdą. 

Kai mintyse šalia kasdieninės 
duonos rūpesčių įsimaišo istorijos 
sukeltas nerimas, pasunkėja nuo
taikos. Sakoma, kad laimingos tau
tos neturi istorijos. Bet kur jos yra? 
Atrodo, kad visos tos laimingosios 
bus išnykusios. Kadangi lietuviai 
egzistuoja, tad jie ne tik savo istoriją 
kuria, bet yra veikiami juos supančio 
pasaulio, o kartais net visiškai su
varžomi, apribojami. 

Jau šiandien regimi dabartinio 
dvidešimt pirmojo amžiaus ženklai 
nedžiugina, o žvilgsniai ateitin taip 
pat nežada nieko gera. Kyla artimoji 
ir tolimoji Azija, ilgai varginta 
Europos imperijų išnaudojimo. Ne
lengva ten yra rasti Vakarams ro
domą šiokią tokią pagarbą ar ši
lumą. Beveik prieš šešis dešimtme
čius anglų ir amerikiečių politikos 
sukurtas Izraelis erzina arabus. To
dėl jie, šiek tiek pamiršę savo 
vidinius kivirčus, beveik vienu balsu 
grasina Vakarų pirmaujančioms 
demokratijoms. Arabams pavyko į šį 
riksmą privilioti didoką dalį neara-
biškų musulmonų. Pereitų metų vė
lyvo rudens neramumai Paryžiuje, 
incidentai Berlyne, prieš tai įvykdyti 
teroristiniai veiksmai Ispanijoje ir 
Londone buvo tos pačios arabiš-
kos-az i ja t i škos-musulmoniškos 
kilmės ir sukėlė rimtus nuogąs
tavimus dėl Europos vidaus saugu
mo. Ar Europa jau yra pavojingai 
atmiešta jai priešiškų elementų? 

Apie šeši milijonai JAV musul
monų iki šiol negatyviai nepasi
reiškia, tačiau irzlių židinių pasitai
ko. Nors 2001.09.11 baisus teroras 
prieš New York miestą buvo įvykdy
tas išorinių arabų, tačiau netiesio
giai į jį įsipynė ir amerikietiškos 
arabų visuomenės vardas. Šešiuose 
arabų milijonuose ir milžiniškame jų 
prieaugly šio krašto ateities saugu
mui didelės paspirties nematyti. 
Arabai ir pasaulio musulmonai bu
riasi kovai prieš visą Vakarų kul
tūrą. Kibirkštys gali įžiebti gaisrus, 
kaip danų laikraščių karikatūros jos 
įžiebė šių metų pradžioje. 

0 kaip laikosi Kinija, kol kas 
artimai nesirišanti nei su arabais, 
nei su musulmonais? Šio didžiulio 
žmonių rezervuaro laisvėjimas ir 
pastovi ekonominė pažanga kraštui 
milžinui žada sėkmę. Ar Kinija, su
radusi į demokratiją panašiajai tin
kamą santvarką ir pasiekusi pa
kenčiamą pasitikėjimą, netaps pa
sauliui diktuojanti jėga? Rusija jau 
šiandien jai rodo nuolankų dėmesį. 

JAV galia ir prestižas neauga. 
Šokęsis atvesti pasaulį laisvėn ir 
gerovėn politinėmis, diplomatinė
mis, šelpimo ir net karinėmis prie
monėmis, šis kraštas pradeda išsi
semti. Didesnes ir mažesnes karines 
jėgas laikydamos Europoje, Azijoje, 
Afrikoje ir Vidurio Amerikoje, JAV 
militariškai yra „atsiskiedusios". Ši 
tvarka taip pat suėda didelius pini
gus, krašto biudžete šiuo metu su
kūrusi milžinišką deficitą. Spaudžia 
rimta energijos problema, nebandy
ta ir nebandoma ryžtingiau spręsti, 
nes prie jos šalinimo gal neprileidžia 
naftos galiūnės bendrovės. Joms 
nesvarbu, kad energijos stoka ir 
milžiniškos naftos produktų kainos 
sumažins gyventojų gerovę. O gy
ventojų gerove yra grindžiamas 
Amerikos patriotizmas. Prielanku
mą šiam kraštui gimdo ne „tėvynės 
meilė", nes didelė gyventojų dalis į 
JAV tėvynės neatsinešė. Laisvės ir 
gero gyvenimo chemija sudaro ame
rikiečių patriotizmą, o jei pragyveni
mo lygis žymiai sumenkėtų, pradėtų 
irti patriotizmo chemija. 

Moderniais laikais JAV rimtų 
politinių krizių nei iš vidaus, nei iš 
oro nepergyveno. Du karai kainavo 
žmonių gyvybių ir dolerių, tačiau jie 
politinės grėsmės nekėlė. Gal 1929— 
1932 m. laikotarpio ekonominė kri
zė, pradėjusi Amerikoje želdyti so
cializmo ir komunizmo daigus, buvo 
net pavojingesnė už karus. O šiuo 
metu materializmo, liberalizmo ir 
sekuliarizmo trejybei Amerikoje įsi
viešpatavus, krašto atsparumas ne
tikėtumams yra neaiškus. Tad ne
aiškus yra ir Lietuvos saugumo už
tikrinimas, tariant: Lietuvos priešas 
yra ir Amerikos priešas. Juk net ge
riausi draugai, kurie patys sunkiai 
ant kojų pastovi, savo partnerių ne
apgina. Visiškai pasitikėti JAV 
reikštų visiškai tikėti šio krašto 
šviesia ateitimi. 

Žvalgantis ir klausantis, tenka 
suabejoti ateities šviesumu bet ku
rioje pasaulio dalyje. Niekas turbūt 
nedrįstų tvirtinti, kad karas, su
keltas kultūrų priešiškumo, yra ne
galimas. Musulmonų pasaulis šiuo 
metu vadovaujasi daugiau emoci
jomis kaip logika. Emocijos kibirkš
čiuoja, jų įžiebtas konfliktas galėtų 
ilgai tęstis ir stipriai sužaloti civi
lizaciją. O kas atspės Kinijos kelią, 
kurio krypties šiandien gal dar neži
no ir ji pati, bet jau ryžtasi judėti? 
Gal taikiu ar gal ne visai taikiu 
žodžiu pasitelkusi Indijos mases, šią 
milijardinę žmonių sieną išlies iš sa
vo ribų. Srovė gali prasiveržti Ru
sijos link, šiai iš baimės nepriešta
raujant, o gal ir ginantis. Žinoma, 
gali pakrypti ir link arabų pasaulio. 

Yra pakankami priežasčių ir ma
žesniems, bet reikšmingiems nera
mumams. Pavyzdžiu galima rinktis 
ir Lietuvos padėtį. Jei JAV, ilgai 
mindamas su arabais pritryptą pur
vą, išsisemtų, Rusija galėtų nesu-
valdyti savo imperialistinio apetito 
Baltijos šalims, kurios savo neprik-

DANUTE BINDOKIENE 

Bailio beviltiškumas 

Praėjusios savaitės pabaigoje 
ir šios pradžioje po visą šalį 
pasipylė šmeižtų potvynis, 

skirtas paskandinti „Draugą". Šie
met mūsų lietuviškas dienraštis 
švęs 97 metų sukaktį, tačiau pik
tos valios žmonėms kilo mintis dar 
kartą pamėginti jį suniekinti, 
sumindžioti į purvą, net pasinau
dojant paties „Draugo" vardu, nes 
šmeižikiški laiškai išsiuntinėti 
skaitytojams būtent „Draugo" vo
kuose, t. y. atgaliniu „Draugo" 
adresu. 

Kaip ir buvo galima tikėtis to
kiu atveju, trijų puslapių „piktybi
nis šedevras" yra be siuntėjo pa
rašo. Laiškas varvėte varva neapy
kanta „Draugui" ir jį rašiusiųjų 
beviltiškumu, verčiančiu juos kirs
ti kur pakliūva, nepaisant, ar pa
taiko, ar ne. Žinoma, nepataikyta! 
Nors vienur kitur tarytum už
kabinti tariamieji „faktai", mini
mos dirbančiųjų „Draugo" naudai 
(su viena išimtimi) pavardės. O 
kad gavusiems laišką susidarytų 
stipresnis įspūdis, kai kurie sa
kiniai pabraukti geltonu rašikliu, 
vadinasi, jeigu pirštu nebak
stelėsime, jūs, žiopleliai, galite ne
pastebėti tų „genialių minčių"... 

Vienu atsikvėpimu perskai
čius laišką, kyla nemalonus jaus
mas, tarytum susidūrus su kažko
kiu šlykščių objektu. Po to pasida
ro liūdna, kad žmonės taip žemai 
puola, prarasdami paskutinius 
sveiko proto likučius. Tai bailio 
beviltiškumo ženklas. Garbingas 
asmuo, jeigu turi kokį priekaištą, 
nepasitenkinimą, nebijo pasirašyti 
arba pasisakyti savo vardo, pa
vardės. Anoniminiai laiškai, raš
tai, pareiškimai ar kiti būdai kaž
kam „įgelti, apšmeižti, suniekinti" 
yra beverčiai. Ir ko gali būti verta 
tokia nuomonė, jeigu žmogus bijo 
ją paremti tikrąja savo tapatybe? 

Kadangi šie šmeižtai sklei
džiami laiškais, nedelsiant susi
siekta su atitinkamomis JAV val
džios įstaigomis, kad būtų pradėti 
tyrimai. Galbūt laiškų siuntėjas ar 
siuntėjai (netikime, kad vienas 
asmuo galėtų per trumpą laiką 
tiek laiškų išsiųsti) nepagalvojo, 
kad paštas yra ne šiaip sau susiži

nojimo paslaugų įstaiga, o JAV 
federalinės valdžios institucija, tai 
netrukus teks sužinoti: į tyrimus 
įsijungė ir FBI, ir paštų vadyba, ir 
kitos įstaigos. Jie visi tvirtina, kad 
„turi būdų, priemonių ir metodų" 
nusikaltėlius surasti, juo labiau, 
kad ne tik pasinaudota pašto 
paslaugomis blogiems tikslams, 
bet įvyko ir vagystė — pavogta 
„Draugo" „markė", t.y. atgalinis 
adresas, kuris leidžia gavėjus ma
nyti, jog laiškai atėjo iš „Draugo". 
Kadangi išsiųstas ne vienas kitas 
laiškelis, o didžiausios jų krūvos, 
manome, jog „išminties bokštai" 
(taip laiške pašiepiamas vienas 
asmuo susijęs su „Draugu"), net
rukus apsižiūrės, kad jie išmintimi 
tikrai nepasižymi... 

Praėjo savaitė nuo šių šlykščių 
laiškų paskleidimo. Iš gautos jų 
gavėjų reakcijos galime be jokios 
abejonės pasakyti, kad siuntėjai 
nepasiekė norimų rezultatų. Visi 
— iki vieno — žmonės išreiškė pa
sišlykštėjimą šiuo veiksmu, pasi
piktinimą laiško autorių bailumu 
ir žemumų, o taip pat tvirčiausią 
pažadą stoti ginti vienintelio lietu
viško dienraščio, leidžiamo užsie
nyje. Nebeatsimename, kada anks
čiau pasireiškė toks stiprus, toks 
nuoširdus „Draugo" draugų palan
kumas ir pažadas visomis jėgomis 
remti savo laikraštį. 

Galbūt mes turėtume net pa
dėkoti tiems „beviltiškiems bai
liams", pasirinkusiems tokį žemą 
būdą savo neapykantai lietuviš
kam dienraščiui išreikšti. Jie šį 
kartą, be abejonės, „persistengė, 
peržengdami liniją", bet tuo pačiu 
sustiprino susipratusios lietuvių 
visuomenės ryžtą remti vienintelį 
lietuvišką dienraštį, atkreipti dė
mesį į „tamsiąsias padugnes", ku
rios stengiasi jam pakenkti. Taigi, 
išsiuntinėti šmeižikiški laiškai ne 
tik „Draugui" nepakenks, bet pa
dės žmonėms apsispręsti, kurioje 
„linijos pusėje" jie stovi: ar už do
rą, atvirą, garbingą tarpusavio 
bendradarbiavimą ir bendravimą, 
ar už šliaužiojimą patamsėmis, 
ieškant būdų kam nors pakenkti, 
ką nors sugriauti. 

lausomybėmis yra labai nepatogios 
šiam milžinui. Jų geografinė padėtis 
neleidžia Rusijai nei laisvai brai
džioti Baltijos jūroje, nei tiesiogiai 
Europą gąsdinti. 

Žinoma, nebūtinai turi kas nors 
bloga įvykti. Gal pradžioje pasi
šiaušęs dvidešimt pirmasis amžius 
tolyn eis geryn. Tačiau reikia būti 
realistams ir nemalonumus šiame 
amžiuje sutikti reikėtų ruoštis. 
Bėdos mažiausiai apkandžioja tuos, 
kurie nemiega, nebūna netikėtai 
užklupti ir yra atsparūs ne tiek fiz
iškai, kiek dvasiškai. Kaip savo 
atsparumą ugdosi Lietuva? 

Šiuo metu Lietuvoje stipriai ne
galuoja valstybės ir tautos sam
pratos. Pusės šimto metų bolševiki
nė prievarta ir per penkiolika metų 
bolševikinių auklėtinių (neišskiriant 
ideologiškai pačių kiečiausių) įvesta 
anarchija užspaudė visoms sritims 
chamizmo ženklus. Inteligentija, 
išgąsdinta pasimetėlių ame lauš 
šėlsmo, užsisklendė, palikdama poli

tinio, socialinio, administracinio, kai 
kur net švietimo sritis gobšuoliams. 
Per penkiolika metų Lietuvoje nebu
vo gerbtinos valdžios, nes rinkimus į 
Seimą ir savivaldybes dėl gyventojų 
neapdairumo daugiausia laimėdavo 
politiniai neišmanėliai ir sukčiai. 
Lietuviai, didžioji piliečių dauguma, 
nejaučia tos pačios kilmės ben
druomeninių ryšių, kartais net bo
disi vieni kitais. Biudžete ir miestuo
se ryški (kai kur tik paviršutinė) 
ekonominė pažanga yra jaučiama tik 
mažos dalies gyventojų, kurie iš
moko apsukriai ir gal net suktai 
verstis. Krašto politikų tarpusavio 
santykiai, išsireiškimai ir elgsena 
prilygsta miestelių turgavietėse 
„maklerių" poelgiams. Vaizdas šaly
je tamsus, gyvenimas persunktas 
cinizmo. Prisisotinama daiktais, 
neatnešančiais džiaugsmo, tik na
muose užimančiais vaikų vietą. Iš 
kur tiek suirusių šeimų, tiek be ve
dybų gyvenančių porų ir viešo iš
tvirkavimo? Nukelta į 9 psl. 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

Saulės zuikučiai iš Australijos 
(gastrolių kelionės įspūdžiai) 

Vienoje knygoje skaičiau, kad 
senovėje, kai žmonės dar nebuvo 
praradę meilės ryšio su gamta, tai 
žvėrys ir paukščiai jiems tarnavo ir 
jų nebijojo. Kažkokį panašų jausmą 
patyriau ir čia, Australijoje, maty
damas laukines kengūras, vombo-
tus, papūgas, stručius, visiškai nebi
jančius žmonių. Vien taika ir ramy
bė, jokios agresijos, pasitikėjimas 
vienų kitais — taip galima būtų 
apibūdinti šį keistą bendrumo, vie-
nuvos jausmą. Tada ėmiau svarstyti 
sau — o kodėl Australijoje žmonių 
tarpusavio santykiai bei santykiai 
tarp žmonių ir gamtos yra tokie 
draugiški? Gal todėl, kad pačioje 
gamtoje nėra jokio plėšrūno — lauki
nis šuo Dingo turbūt pats „pavojin
giausias" gyvūnas. O gal dar ir dėl 
to, kad Australijoje neužaugo, neiš
sivystė žmonės-plėšrūnai — šio 
krašto istorijoje beveik nebuvo jokio 
karo. O jei ir buvo, tai fragmentiški, 
dažniau vykę ne Australijos teritori
joje. 

Vietiniai lietuviai pasakoja tokį 
beveik anekdotą: Irako-Kuveito 
kare, kai Australija pagal įsipareigo
jimus turėjo siųsti sąjungininkams 
karinę pagalbą, ta kryptimi buvo 
išsiųstas vienas karinis laivas. 
Tačiau nenuplaukus nė pusės kelio, 
visi kareiviai ir jūreiviai ūmai 
prisiminė, kad netrukus prasideda 
Australijos futbolo čempionatas — o 
tai yra „nacionalinė religija". Tai 
laivas apsisuko ir kaip mat grįžo 
namo. 

Pacifizmas čia yra kažkokia nor
malaus gyvenimo norma, tad žiūri į 
viską ir stebiesi savo sugadintom, 

sukarintom europiečio smegenim. 
Net pranašo Mahometo karikatūrų 
konfliktas Australijoje niekaip 
nepasireiškė — šilta, gera, ko čia 
demonstruoti, nervus gadintis... 

Mes, lietuviai, po savo okupaci
jų, tremčių Sibiran esame visiškai 
kitokie — nei blogesni, nei geresni, 
bet kitokie. Neramūs, atsargūs, 
įtarūs... Gal gudresni, nes agresija 
irgi yra savotiškas mokytojas... 
Tačiau karas, nelaimės — nors šiek 
tiek ir užgrūdina ar išmoko didesnio 
apdairumo — bet palieka kartu ir 
kažkokį negatyvizmą, nepa
sitikėjimą savimi bei liūdesį. Imi 
dairytis pavojų, ieškoti kaltų... 

O čia, Australijoje, daug kas yra 
visiškai atvirkščiai. Pavyzdžiui, aš 
jiems sakau — mūsų lietuviška ži-
niasklaida vakar pranešė, kad 
pavasarį laukiame ūmaus paukščių 
gripo Lietuvoje, o jie ramiai rep
likuoja, kad jau atrasta vakcina. 
Nežinau, ar tikrai atrasta, bet 
pagalvoju, kad su tokiu optimistiniu 
mąstymu gyventi yra žymiai leng
viau. 

Kai keliaudamas po Australiją 
„atsidarai" internete Lietuvos žinias, 
tai atrandi bemaž vien įtampą, 
baimę ar panieką kitaminčiams 
keliančią informaciją. Kiek lietuvių 
kartų dar turės išmirti, kol tapsime 
mandagūs, mylintys, pagarbūs? 
Kiek psichologų ar net psichiatrų 
nūnai turėtų darbuotis pagrindinėse 
Lietuvos valstybės institucijose — 
valstybės valdyme, švietime, kultū
roje, žiniasklaidoje... Kaip Lenino 
laikais, reikėtų iškelti šūkius gat
vėse „Visą valdžią psichiatrams!" 

Beje, kalbėdamasis su tautie
čiais apie valdžios korupciją Lietu
voje, netikėtai supratau, kad tai 
nėra kažkoks specifinis Lietuvos 
bruožas. Piktnaudžiavimas valdžia, 
pasinaudojimas ja savo asmeninėms 
reikmėms — yra labai dažnas 
reiškinys ir Australijoje. Skirtumas 
gal tik toks, kad čia susikompromi
tavę politikai labai greit iš valdžios 
postų yra išmetami, o Lietuvoje ir 
„apsitapšnoję" gali būti tiek, kiek tik 
jų abonentinės širdelės geidžia. Ir 
kitas skirtumas — politiniai skan
dalai Australijoje žmonių nebedomi-
na, jiems žymiai svarbiau sporto 
naujienos... 

Kanberoje po mano koncerto, 
įvykusio Vasario 16-osios paminėji
mo proga, kalbamės su vietiniais 
lietuviais. Visi laukia atvykstant 
prezidento Valdo Adamkaus. Vieni 
sako, kad eis į susitikimą-vakarienę 
su Lietuvos prezidentu, kiti — neis, 
boikotuos, nes nepritaria jo politikai. 
Bandau aiškinti, kad prez. Adamkus 
tikrai geriausias variantas iš to, ką 
turėjome ir turime, o jie klausia, 
kada gi Lietuva užsiaugins savo 
prezidentą, kad nebereiktų impor
tuoti iš užsienio? Vėl ginčijamės, kad 
emigracija nėra atskirta nuo Lie
tuvos dalis, prisimename S. Lozo
raitį, Joną Meką ir daugelį kitų už
sienyje gyvenusių ar gyvenančių lie
tuvių, kurie Lietuvos reikalais rū
pinasi ir garsina ją visame pasauly
je... 

Paskui imame nagrinėti klau
simą „iš esmės" — o kas Lietuvoje po 
Adamkaus galėtų tapti prezidentu? 
Bemaž vienbalsiai nutariame, kad 
jokio padoresnio kandidato kol kas 
nesimato. Svarstome — gal A. Sa
bonis — ir kalbų moka ir gerai nuo
traukose atrodytų per diplomatinius 

vizitus (nemokama, linksma rekla
ma Lietuvai!). Be to, tai žmogus — 
gerai žinomas visame pasaulyje. 
Gaila, kad tas nelegalių statybų Ne
ringoje erzelis šiek tiek jo įvaizdžiui 
kenkia, bet gal Arvydas sugebės rei
kalą išspręsti atvirai ir sąžiningai, 
nepalikdamas „Lietuvos rytui" gali
mybių piktdžiugiškai trinti ranky
tėmis... Gal dar Dalia Grybauskaitė, 
jei tik mes patys jos su savo nesub
rendusių žurnalistų pamazgomis 
dar neatbaidėme? Viena tampa 
aišku, kad prezidentas — kaip kokia 
orchidėja — jį reikia išrasti ir užsi
auginti. 0 daiginti reikia pradėti jau 
dabar, nes paskui žiū — vėl išlįs ko
kio nors borisovo statytinis iš ka
napių ir vėl turėsime bėdos.. Žmonės 
Lietuvoje gi paprasti, pirma išsiren
ka, o tik paskui analizuoti ima... 

Po koncerto tautiečiai man paro
do miestą, parke stovinčią Eglės 
Žalčių karalienės skulptūrą, o vėliau 
mane nuveža pasižiūrėti Trakų pi
lies! Vaikštau po parką, kuriame 
pastatyti garsiausių pasaulyje ar
chitektūros paminklų maketai ir 
staiga tarp jų matau pelėsiais ir ker
pėm apaugusią garbingą Trakų pilį! 

Dar vienas nerimtas austra-
lietiškas pastebėjimas — aplinkui 
matau ir girdžiu labai daug juokų, 
humoro — žmonės nekalba rimtai, 
juokauja, džiaugiasi. Važiuodamas į 
Sydnėjų klausiu ūsuotą autobuso 
vairuotoją — ar yra šiame autobuse 
oro vėsinimas (nes Australijoje 
dabar — plius 34 laipsniai!) Vairuo
tojas kuo rimčiausiai man atsako, 
kad vėsintuvo nėra, tualeto taip pat, 
o ir šiaip — keleiviams visą kelią 
teks irkluoti... 

Įlipęs į antrą prašmatnaus auto
buso aukštą suprantu, kad mano 
klausimas buvo truputėlį naivus. 
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LIETUVOS KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI IŠSIRINKO 

VADOVĄ 

Vytautas V Landsbergis Australijoje 

2005 m. gruodžio 21 d., posė
džiavusi LKD valdyba patvirtino 
2007 m. savivaldybių tarybų rinki
mų štabo vadovą. Juo išrinktas LKD 
jaunimo sekcijos pirmininkas, parti
jos valdybos narys ir biuro vadovas 
Mindaugas Lingė. 

Tai bene jauniausias rinkiminio 
štabo vadovas Lietuvoje — Mindau
gui Lingei prieš mėnesį sukako 24 
metai. Naujasis LKD rinkimų štabo 
vadovas Vilniaus universitete yra 
įgijęs socialinių mokslų bakalauro 
laipsnį, o šiuo metu tęsia studijas 
magistratūroje. 

Nuo 2003 metų LKD biure dir
bantis M. Lingė organizavo šmaikš
čias akcijas, tokias kaip besmegenių 
lipdymas prie LR Seimo, „Agur-
kicho" ir „Abonento" eksperimentas 
Neries upėje, siekiant išsiaiškinti, ar 
Lietuvos politikoje raganauja ne
skaidrūs verslo interesai, bei „Naft-
janovo" ir „Čiūkčianovo" vizitą pas 
šalies premjerą, su ketinimais pa
lankiomis sąlygomis įsigyti pusę 
Lietuvos. Be šmaikščių akcijų LKD 
JS pirmininkas jau antrus metus 
vasarą organizuoja dviračių žygius 
per Lietuvą. 2005 m. žygis buvo skir
tas parlamentinės tradicijos kūrė
jams pagerbti, minint Didžiojo Vil
niaus Seimo 100-ąsias metines bei 
Steigiamojo Seimo 85-ąsias metines. 
M. Lingė taip pat inicijavo ir poli
tinio jaunimo kūrimo klausimą, sie-
K.ant ugdyti profesionalių jaunų 
politikų kartą Lietuvoje, tokiu būdu 
padedant valstybei žengti politinės 

brandos link. Šio forumo kūrimuisi 
pritarė Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. 

Lietuvos krikščionys demokratai 
šiuo metu savivaldybių tarybose turi 
116 mandatų, tai sudaro 7.5 proc. 
rinkėjų balsų. Per ateinančius rin
kimus siekiama ne tik išlaikyti turi
mų mandatų skaičių, bet ir ženkliai 
jį padidinti. 

Lietuvos krikščionių demokratų 
pirmininkas, ilgalaikę darbo patirtį 
savivaldoje turintis LKD pirminin
kas, trečią kadenciją iš eilės Molėtų 
mero pareigas einantis Valentinas 
Stundys tikisi, kad krikščionys de
mokratai per metus sugebės pasi
rengti savivaldybių rinkimams, ku
riuose bus siekiama pritaikyti turi
mą savivaldybių tarybų narių patirtį 
bei su naujomis idėjomis siekti 
realios žmonių iniciatyvų pagrindu 
atstovaujamos savivaldos. 

Išrinktasis štabo vadovas tikisi, 
kad atsinaujinę, darbui susitelkę 
krikščionys demokratai grįš į visa
vertį politinės rinkos gyvenimą, ku
riame bus siekiama teikti aiškią 
alternatyvą neskaidriai ir dažnus 
skandalus šiuo metu patiriančiai po
litinei sistemai. „Tikiu partijos kole
gomis, tikiu Lietuvos žmonių sąmo
ningumu ir viliuosi, kad nuosekliu 
darbu ir novatoriškomis idėjomis 
mes pajėgsime sugrąžinti žmonių 
pasitikėjimą valdžia ir pačia politi
ka", — teigia M. Lingė. 

LKB biuro informacijos 
tarnyba 
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AMB. V. UŠACKAS RAGINA JAV LIETUVIUS 
PADĖTI LIETUVAI 

Lietuvos Respublikos (LR) am
basadorius Vygaudas Ušackas va
sario 25 d. dalyvavo Ohio valstijos 
Cleveland, o vasario 26 d. — Cape 
Cod, Massachusets Lietuvių Bend
ruomenių surengtuose Vasario 16-
osios minėjimuose. 

Lietuvos ambasadorius pasvei
kinęs į minėjimą gausiai susirinku
sius lietuvius ir Lietuvos draugus su 
Lietuvos valstybės atkūrimo diena, 
ragino Amerikos lietuvius padėti 
Lietuvai pasiruošti konkuruoti ir 
nugalėti globalioje žinių ekonomiko
je, tuo pačiu išlaikyti ir stiprinti tau
tiškumą. 

„Valstybių sienų atsivėrimo, 
šalių integracijos bei modernių 
technologijų dėka iki tol egzistavę 
atstumo ir laiko barjerai tirpsta. Šie 
procesai byloja apie tai, kad prieš 
mus naujas, gal ne tiek akivaizdus 
(kaip NATO ir ES narystės sieki
mas), tačiau labai sudėtingas ir kom
pleksiškas iššūkis, kurio esmė — 
pasiruošti konkuruoti ir nugalėti 
globalioje žinių ekonomikoje bei bar
jerus naikinančioje tarptautinėje 
prekyboje taip, kad išlaikytume ir 
sustiprintume mus vienijantį pama
tinį pradą — tautiškumą. Baigėme 
10 metų integracijos darbus į ES ir 
NATO. Per tuos metus jautėme Va
karų šalių nuoširdžią paramą, mums 
rodė kelią ir darbus, kuriuos pri
valėjome atlikti. ES ir NATO padėjo 
išgydyti kai kurias ligas, sukurti 

prielaidas demokratijos, laisvos 
rinkos ir pilietinės visuomenės vys
tymuisi. Tačiau nuo šiol nebeturime 
tikėtis, kad patarimais ar pamoky
mais mus išgelbės Briuselio ar Va
šingtono 'auklė'. Patys privalome 
gydyti visuomenines žaizdas ir tokiu 
būdu stiprėti. Stipriais tapsime tik 
tuomet, kai pripažinsime klaidas, 
pasmerksime blogį, šalinsime ligas, 
sieksime tiesos bei tikrojo žmogaus 
ir visuomenės gėrio",— kalbėjo dip
lomatas. 

Ambasadorius V. Ušackas pa
žymėjo, kad atsakymas į pastaruo
sius iššūkius yra krikščioniškų ir 
tautinių vertybių ugdymas, bei jų 
perdavimas jaunajai kartai. Svarbu 
sugrąžinti ir stiprinti tikėjimą krikš
čioniškomis vertybėmis, dvasingumą 
ir gailestingumą, stiprinti tautiš
kumą, diegti atjautos ir labdaros 
tradicijas, bei kurti atsakingą pilie
tinę visuomenę. Turime plėsti 
visuotinį kompiuterinį raštingumą, 
skirti prioritetinį dėmesį mokslui ir 
tyrimams, bei nuolatiniam moky
muisi, nebijoti drąsiau atsiverti lais
vai prekybai ir užsienio investici
joms, nes tik tokiu būdu tapsime 
pakankamai konkurentabilūs tarp
tautinėje rinkoje. 

Tikiu, kad bendromis ir vienin
gomis pastangomis mes ne tik stip
rinsime mus jungiantį bendrą ka
mieną — Lietuvą ir lietuvybę, bet ir 
užtikrinsime saugų ir klestintį 
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Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas kalba LB Palm Bech, 
FL, apylinkės 30 m. sukakties minėjime. 

Algio Augūno nuotr. 

Lietuvos valstybės vystymąsi XXI-
jame, globalizacijos, amžiuje". 

Cleveland Dievo Motinos parapi
joje surengtame Vasario 16-osios mi
nėjime dalyvavo klebonas jėzuitas 
Gediminas Kijauskas, Lietuvos ge
neralinė garbės konsule Ohio valsti
joje Ingrida Bublienė, JAV LB Cle
veland apylinkės pirmininkas Algis 
Gudėnas, Amerikos Lietuvių tarybos 
Cleveland skyriaus pirmininkas Al
gimantas Pautienius, miesto tarybos 

nariai, šoko lietuvių šokių grupė iš 
Čikagos „Grandis", koncertavo Rimo 
Kaspučio orkestras. 

Cape Cod vykusiame Vasario 
16-osios minėjime, kuriame dalyva
vo ir JAV LB Cape Cod apylinkės 
pirmininkas Algis Dapkus, prof. dr. 
Stasys Goštautas pristatė ambasa
doriaus V. Ušacko „Kalbų, straip
snių ir interviu rinkinį". 

LR ambasados pranešimas 

Susėdame ant suoliuko, pasikalbame apie 
viską, susipažįstame su mergina — medicinos 

sesele. Ji nekantrauja, sako, kad jie eina į kiną, tad 
gali pavėluoti... 

— Gal kada pasimatysime? — atsisveikinant 
Vytautas ilgiau sulaiko mano ranką... Paprašo tele
fono, ir aš greitosiomis užrašau jį, išplėšus lapelį iš 
užrašų knygutės. 

Rudens nostalgija ir vienatvė jau ima brautis į 
mano sielą, tad, kodėl gi nepakalbėjus ilgiau su 
senu pažįstamo?... Pasilieku ant suolelio parke, 
stebėdama nueinančią porą. Ką jis žino apie mane, 
o ir aš — ką žinau apie jį ir tą merginą? Gal tai jo 
žmona? Jdomu, ar jis žino, kad aš išsiskyriau?... Na, 
tiek to! Neverta galvoti apie nieką: esu viena, lais
va ir tiek! 

Skambučio sulaukiu labai greitai, o kartu ir 
pakvietimo pažiūrėti naują filmą. Sutinku daug 
nesvarsčiusi: ir kas gi čia blogo? Juk seni pažįsta
mi! Išėję iš kino salės, užsukame į kavinukę, pasė
dime valandėlę — kitą... Kalbamės, prisimename 
praeitį, Kupiškį... Papasakoju atvirai apie save, 
sužinau, kad ir Vytautas su savo juodaplauke jau 
nebesusitikinėja. Atsisveikinant, tarsi tarp kitko, 
jis pasisiūlo kokį sekmadienį atvykti į Laurus, sako 
norįs pabėgti nuo miesto triukšmo, miškų tyla ir 
ramybe pasidžiaugti. Ką gi, pakviečiu, nors žinau, 
kokią apkalbų audrą tame miškų „vienuolyne" 
sukels jo pasirodymas. Kitą sekmadienį sulaukiu 
svečio. Vaikštome prie Neries išmintais miškų 
takeliais, gėrimės aukštais krantais, miškų tyla. 
Kalbamės apie viską, kaip geri, seni pažįstami... 
Neturiu artimesnių draugių, kad nors retkarčiais 
galėčiau nueiti į kiną, teatrą ar koncertą... Aišku, 
net negalvoju apie kokią nors rimtesnę draugystę, 
bet turėti draugą — smagu. 

Tą rudenį prasidėjusi draugystė tęsis keletą 
metų. Susitinkame, nueiname kur nors ir vėl 
išsiskiriame be pažadų ar įsipareigojimų. Vieną 
kartą, kai Vytautas man pasiūlo surišti likimus, aš 
susimąstau... Juk reikia turėti šeimą, vaikučių, 
kad kas nors gyventų po manęs, o laikas bėga taip 
greit!... Tad ir susituokiame, pažadėdami „iki mir
ties"! Iš tikrųjų, mirtis mus ir išskirs po dvidešimt 
penkerių metų: tiek mums buvo atmatuota bendrų 
vargų, ligų, nelaimių ir skausmo... Tiesa, buvo ir 
labai gražių, šviesių valandėlių, bet laimė gyve
nime seikėjama visuomet labai mažu saikeliu, 
labai mažu! 

PARTIZANO DUKTĖ 
II dalis 

TERESĖ 
TUMĖNAITĖ-PABERAL1ENĖ 

Nr.6 

Uždaromi valstybei brangiai kainuojantys 
Laurų vaikų namai. Nemenčinėje nėra tu

berkuliozinės įstaigos, tad man pasiūlomas pediat
ro etatas vaikų konsultacijoje. Teks vykti dar į vie
ną specializaciją, įgyti dar vieną specialybę. Man 
tenka didelė laimė mokytis pas profesorę Stepo
naitienė, gydytoją Bauklį, SuČinską, vėliau žuvu
sius lėktuvo katastrofoje. Niekas taip ir nesužinos, 
kas ištiko lėktuvą, skridusį į Maskvą ir Lietuvos 
pediatrijos žiedą, bet kalbos sklis, kad buvo susi
dorota su žymiais Lietuvos gydytojais. Tuomet, tai 
laikais dar niekas nekalbėjo apie teroristus, bet jų 
buvo ir jie slėpėsi po trimis raidėmis: KGB... 

Apsigyvenome Nemenčinėje, išsinuomoję kam
barį pas senukus žydus, labai įdomius žmones, 
Varšuvos inteligentus. Šeimininkas Lazorius Te-
nenbaumas turi gražų balsą, skambina pianinu, 
dainuoja senovinius romansus. Jie abu su žmona 
Šėva jau per aštuoniasdešimt peršokę, iškentėję ir 
Osvencimo, ir Vorkutos lagerių siaubą, praradę 
šeimas ir teisę gyventi Varšuvoje. Dabar nusipirkę 
namelį Nemenčinėje, jie džiaugiasi tuo, kas liko: 
gyvenimo rudeniu. Kai rašysiu šiuos prisiminimus, 
senukus žydus jau seniai bus priglaudęs Nemen
činės kapų smėlis... Niekada nepamiršiu liūdnų 
romansų, kuriuos dainuodavo Lazorius Moiseje-
vičius, norėdamas mane pralinksminti!...Žmonės 
nueina, šioje žemėje, lyg rasotoje pievoje, palikdami 
prisiminimų brydę... 

Darbas vaikų konsultacijoje nelengvas, reika
laująs ne vien žinių pediatrijoje, bet ir fizinių jėgų. 
Mano aptarnaujama apylinkė labai didelė: ligonių 
priėmimas, iškvietimas į namus, patronažas ir krū
vos popierių, kuriuos tenka tvarkyti poilsiui skirtu 

laiku. Poliklinika ne visuomet aprūpina transpor
tu: pėsčiomis per rudens purvynus ar žiemos sniegą 
tenka sukarti po keliolika kilometrų ir namo grįžti 
tik vėlų vakarą. Dirbu nuo aušros ligi sutemos, čia 
niekam nerūpi žmogaus sveikata ir asmeninis gy
venimas!... Aišku, tam asmeniniam gyvenimui 
laiko ir nelieka, nes vakare į lovą krintu jau miego
dama!... Būna, kad naktį prikelia susirgę kaimy
nai... Keliuosi, einu, nes nemoku atsisakyti... Be 
viso to dar yra privalomi du — trys naktiniai bu
dėjimai ligoninėje, o čia tai jau tenka paprakaituoti 
visą bemiegę naktelę. Ir žaizdą susiūti, ir gine
kologinę pagalbą suteikti, ir kūdikėlį ateinantį į 
pasaulį sutikti, ir rentgenogramą pasidaryti, įver
tinti. Terapinį ligonį ar vaiką iš mirties nagų 
vaduoti! Ligoninėje — visi skyriai, o budintis gydy
tojas — vienas! Prireikia žinių, ištvermės, kantry
bės ir sveikatos, visko tenka išmokti labai greitai. 
Tokių žinių ar įgūdžių neduoda jokia mokykla, 
jokie institutai: tai pati tikriausia gyvenimo 
mokykla! Tiesa, ji visam gyvenimui, kur bedirb-
tumei, labai pravers! Ligoninėje dirba per tris
dešimt gydytojų, daugiausiai rusai ar žydai. Pag
rindinė kalba — rusų. Lietuvių čia tik keletas: 
tremtiniai, kurie grįžo iš „plačiosios tėvynės", bet 
jiems neleista apsigyventi tėviškėje... 

Vyras baigė vakarinę M. K Čiurlionio vardo 
dailės mokyklą, dirba architektūrinių pamin

klų restauravimo treste. Jam tenka restauruoti nu
niokotas ir sugriautas Lietuvos bažnyčias. Dažnai 
vyksta į komandiruotes. Vėl ta pati istorija: ma
tomės labai mažai! Visa laimė, kad ateina pava
saris, atostogų metas, ir mes nusprendžiame jas 
praleisti Kryme, Jaltos kurorte. Išvykstame iš 
Vilniaus traukiniu ligi Simferopolio, o iš ten — tro
leibusu per kalnų perėją ligi Jaltos. Gėrimės dar 
neregėtais pietų vaizdais, kalnais. Tropikų salelė 
— Jalta, prigludusi prie Juodosios jūros ir Krymo 
kalnų sužavi savo egzotiškais augalais ir paukš
čiais. Kiek neįprastas mums pietietiškas šurmulys 
ir akmenuotos jūros paplūdimys, bet saulė ir dau
gybė vaisių atlygina už viską! Mūsų uždirbti pini
gėliai leidžia pasimėgauti ir vaisiais, ir palyginti 
nebrangiais, nuostabiais Jaltos vynais, pilstomais 
tiesiog iš statinių. Plaukiojame kateriais, vežio
jančiais poilsiautojus po pakrantės kurortus; ap
lankome garsųjį Arteką ir tuberkuliozės sanatorijų 
miestelį — Alupką, joje esantį garsų Voroncovo 
dvarą ir parką. Bus daugiau. 
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Parodoje Baltijos s t i l i us ' — 
naujausios lietuviškos mados 

K. Masiulis atsisako atsiprašyti 

Seimo pirmininko žmona Jolanta Paulauskienė (d.) dalyvvavo parodos atidary
me. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius , kovo 2 d. (ELTA) — 
Ketvir tadienį prasidėjusioje tarp
tautinėje mados ir stiliaus parodoje 
„Baltijos stilius" šiemet dominuoja 
l ietuviškos kolekcijos ir Lietuvos 
įmonių gaminiai. 

Parodoje savo gaminių kolekci
jas stenduose ar ant podiumo, tarp 
kitų, pr is ta tys ,,Utenos trikotažo 
prekyba*, bendrovė „Vilniaus kai
liai". Beje, nemažai dalyvių atvyko ir 
iš užsienio. 

Pasak parodos rengėjų — Lietu
vos aprangos ir tekstilės įmonių aso

ciacijos ir Lengvosios pramonės cen
tro, vis drąsiau su naujausiomis ko
lekcijomis pasirodo smulkios ir vidu
t inės įmonės. Tarp jų — „Skinija", 
„Tamara ir partneriai", „Rožė". 

Tarptaut inė paroda „Baltijos 
stilius" skirta ne t ik pristatyti nau
jas kolekcijas, bet ir propaguoti teks
tilės bei aprangos pramonės prekes I 
prekybininkams bei vartotojams. 
Teigiama, kad lietuviškų drabužių ; 
paklausos dalis šalyje padidėjo nuo 
8.3 proc. 2004 metais iki 20.3 proc. 
2005-aisiais. 

Premjeras siūlo nesureikšminti 
ginčo dėl ES lėšų 

Vi ln ius , kovo 2 d. (BNS) — 
Premjeras Algirdas Brazauskas siū
lo nesureikšminti tarp ūkio ir švie
timo ministrų kilusio ginčo dėl Eu
ropos Sąjungos (ES) paramos Lietu
vai 2007-2013 metais. 

„Tai yra visiškai natūralu, aš čia 
nieko blogo nematau ir nereikia čia 
daryti jokių politinių išvadų. Pro
porcijų derinimo procesas, apimtys 
pagal įvairias programas bus viešai 
der inama iki birželio pirmos dienos. 
Mes tur ime labai daug gražaus lai
ko", — interviu Žinių radijui ketvir
tadienį sakė premjeras. 

Anot jo, 2007-2013 metų ES 
s t ruktūr inės paramos panaudojimo 
strategiją Vyriausybė svarstys kitą 
savaitę, o po to ji bus pateikta vi
suomenei svarstyti ir galės būti vie-

* Vi ln iuje į vyko Lietuvos 
l e n g v o s i o s at let ikos federaci jos 
(LLAF) posėd i s , kurio metu pa
sau l io rekordininkei dešimtkovės 
rungtyje Austrai Skujytei buvo įteik
tas specialus Tarptautinės lengvo
sios atletikos federacijos (IAAF) me
dalis. Sis apdovanojimas įteikiamas 
visiems pasaulio sportininkams, pa
siekusiems planetos rekordus, ku
riuos patvirt ina IAAF. 

* Europos biat lono p i rmeny
b ė s e Vokiet i joje ketv ir tadien į 
m o t e r ų 7.5 km sprinto rungtyje 
34-ąją vietą tarp 69 sportininkių 
(startavo 70) užėmė Turino žiemos 
olimpinių žaidynių dalyvė Diana Ra-
simovičiūtė. Lietuvos biatlonininkė 
finiše 2 minutes 16.1 sekundės pra
laimėjo Europos čempionės aukso 
medalį iškovojusiai ukrainietei Nina 
Lemeš f23 min. 38.0 sek.). 

Atkelta iš 1 psl . 
bendrovės pinigus už jai palankius 
sprendimus. 

Penktadienio rytą teismas pa
skelbs, ar priima A. Zuoko pareiš
kimą teisiamajam posėdžiui. 

Tokiu atveju K. Masiulis taptų 
kaltinamuoju, o A Zuokas — nuken
tėjusiuoju. 

K. Masiulis į teismo posėdį ket
virtadienį atvyko su advokatu Sta
siu Šedbaru. Jį lydėjo ir dukra Jū
ratė, neseniai baigusi teisės studijas. 

Seimo laikinoji komisija gali
moms korupcijos apraiškoms Vil
niaus savivaldybėje ištirti padarė 
prielaidą, jog paslaptingasis „abo
nentas", kuriam esą buvo mokami 
pinigai už įmonių grupei „Rubicon" 
palankius sostinės savivaldybės 
sprendimus, yra Vilniaus meras. 

K. Masiulis teismo posėdžiuose 
ketina prašyti leisti perklausyti spe-

šai diskutuojama iki birželio. 
A Brazauskas, be to, siūlė ne

skleisti gandų apie Vyriausybėje dėl 
E S lėšų užvirusias aistras, bet įsigi
linti ir tik po to kritikuoti ministrų 
kabineto darbą. 

„Reikia pasiimti popierius, per
skaityti, pamatyti Vyriausybės pozi
ciją, o paskui pradėti kritikuoti", — 
sakė premjeras. 

Dėl Europos Sąjungos paramos 
Lietuvai 2007-2013 metais trečiadie
nį susikibo ūkio ir švietimo ministrai 
— jie susiginčijo, kas administruos 
1.5 mlrd. litų ES paramą inovaci
joms ir mokslo tiriamajai veiklai. 

Ūkio ministras Kęstutis Dauk-
šys būgštavo, kad Švietimo ir mokslo 
ministerija lėšas išleis „visokiai aka
deminei veiklai". 

* Belgijoje vykusiose tradici
n ė s e v i e n a d i e n ė s e 38-osiose 
„Memorial Samyn" dviratininkų 
lenktynėse tryliktą vietą užėmė To
mas Vaitkus, atstovaujantis „AG2r 
Prevoyance" komandai. Lietuvos 
dviratininkas finišavo kartu su gru
pele, kuri lenktynių nugalėtojui 
prancūzui Renaud Dion pralaimėjo 1 
minutę 40 sekundžių. 

* Tarptautiniame graikų-ro
m ė n ų jaunimo imtynių turnyre 
Lenkijoje antrąją vietą svorio 
kategorijoje iki 84 kg tarp 23 atletų 
iškovojo bei sidabro medalį pelnė 
kaunietis Aldas Lukošaitis. Pirmoje 
kovoje lietuvis 10:4 įveikė baltarusį 
Juri j Kovalevskij, antroje 7:1 nuga
lėjo kitą Baltarusijos atstovą Alek-
sandr Mytko, o trečioje imtyje lietu
vis 6:0 privertė pasiduoti lenką 
Adam Kosmaczewski. 

daliųjų tarnybų užfiksuotus pokal
bių tarp mero ir verslininkų garso 
įrašus. 

„Aš nematau jokios galimybės 
taikytis, ypač atsiprašinėti dėl to, 
kad pasakiau savo nuomonę, kas yra 
'abonentas'. Praėjo beveik metai, kai 
birželio mėnesį buvo pasakyti žo
džiai. Aš manau, kad šiuo teismu 
siekiama ne mane patraukti atsako
mybėn, o sukliudyti antikorupcinei 
kovai", — sakė K Masiulis. 

„Jūs puikiai matote, ne aš vie
nas taip manau. Prezidentas vasario 
16 dieną neina į tribūną, nes jam ne-
begarbinga stovėti su juo kartu. Sei
mas pareiškė savo poziciją; susikūrė 
kita partija. Vaikai kaime ant kiek
vienos kryžkelės pirštais bado — kai 
tik išgirsta žodį meras, sako 'abo
nentas'. Kaip galima trauktis? Čia 
nėra kur trauktis", — kalbėjo K. Ma
siulis. 

Kyšių n e i m a n t y s pare igūna i 
ki ls kar jeros laiptais 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — Vi
daus reikalų ministras Gintaras 
Furmanavičius pažadėjo karjeros 
perspektyvas ir geresnes darbo prie
mones kyšiais nesusigundantiems 
kelių policininkams. Ketvirtadienį 
ministras teigė nesitikintis, kad ko
rupciją iš vidaus reikalų sistemos 
įmanoma išrauti su šaknimis, bet 
pasidžiaugė, kad per pastaruosius 
metus kovoje su korumpuotais pa
reigūnais pasiekta gerų rezultatų. 

„Nubėgti 100 metrų per nulį se
kundžių neįmanoma", — sakė minis
tras. 

Lyginant su ankstesniais me
tais, 2005-aisiais ikiteisminių tyri
mų dėl policijos pareigūnų korupci
jos pradėta daugiausiai — 46. Tai — 
35 proc. daugiau nei užpernai. 6 poli
cijos pareigūnai buvo pripažinti kal
tais padarę nusikaltimus ir nuteisti, 
trimis atvejais teismo nuosprendis 
dar neįsiteisėjęs. 

Ministras pažymėjo, kad išaiš
kinamų nesąžiningų policininkų 
skaičius išaugo Lietuvos kriminali
nės policijos biure įkūrus imuniteti-
nę valdybą. 

Pernai Specialiųjų tyrimų tar
nybos (STT) užsakymu bendrovės 

„TNS Gallup" atliktos apklausos 
duomenimis, gyventojų nuomone, 
policija yra antroje vietoje po labiau
siai korumpuota įvardijamos svei
katos apsaugos sistemos. Tuo tarpu 
verslo įmonių vadovų nuomone, poli
cija yra labiausiai korumpuota siste
ma Lietuvoje. 

Korumpuočiausių vidaus reika
lų sistemos padalinių sąraše „čem
pionė" yra kelių policija. Tačiau mi
nistras G. Furmanavičius sako, kad 
padėtis pradėjo taisytis pernai ru
denį pakeitus Lietuvos policijos eis
mo priežiūros tarnybos viršininką. 

„Jaučiasi, kad atėjo naujas žmo
gus, su nauju požiūriu", — apie nau
jąjį vadovą Saulių Skvernelį sakė 
ministras. „Bei šiol buvo neregėtas 
dalykas, kad kelių policininkai tuos 
žmones, kurie duoda kyšius, veža į 
komisariatus", — sakė jis. 

Ministro teigimu, tai, kad Lietu
vos policija kratosi korumpuotųjų, 
įrodo ir tai, kad Latvijos bei Lenkijos 
pareigūnai važiuojančius į Lietuvą 
vairuotojus jau įspėja nemėginti pa
pirkti Lietuvos policininkų, anks
čiau principingumu iš Baltijos vals
tybių galėjo pasidžiaugti tik estų po
licija. 

Darbuotojų ieškos ir Kinijoje 
VUnius, kovo 2 d. (BNS) — Di

džiosioms Klaipėdos bendrovėms ka
tastrofiškai stinga kvalifikuotos dar
bo jėgos. Vienos bendrovės specia
listų dar ieško provincijoje, kitos pa
siryžusios jų atsivežti iš Ukrainos ar 
Kinijos. 

Klaipėda tampa pagrindine kva
lifikuotos darbo jėgos tiekėja Nor
vegijos, Danijos laivų statybos bei 
remonto įmonėms. Uostamiestyje 
veikia net 50 įdarbinimo firmų, ver
buojančių darbininkus dirbti Skan
dinavijos šalyse, rašo „Lietuvos ry
tas". 

Lietuvos laivų statytojų ir re
montininkų asociacija (LLSRA) šiuo 
metu vienija 28 įmones. 

Pernai šių įmonių gamybos 
apimtis išaugo 13 proc, tačiau dar
buotojų skaičius sumažėjo beveik 10 
proc. — dirbti į kitas Europos šalis 
išvyko 475 kvalifikuoti laivų korpu
sų montuotojai, suvirintojai. 

LLSRA vadovo Algirdo Ren-
kausko teigimu, anksčiau tik iš vals
tybinių užsakymų gyvenusi Norvegi

jos laivų remonto ir statybos pramo
nė atsigavo, kai į tenykštes įmones 
ėmė plūsti kvalifikuota darbo jėga iš 
Lietuvos. 

Vis daugiau Klaipėdoje išugdytų 
specialistų išvažiuoja dirbti į Lat
viją. Lietuviai išskėstomis rankomis 
sutinkami šalia Liepojos veikiančio
je buvusioje karinėje laivų remonto 
gamykloje „Toksmare". 

Vietinėje rinkoje atsiveriančias 
properšas bandoma užpildyti impor
tuojama darbo jėga. Didžiausiose 
Klaipėdos laivų statyklose, remonto 
įmonėse šiuo metu dirba 350 specia
listų iš Ukrainos, jiems yra moka
mas toks pat atlyginimas kaip ir lie
tuviams. 

Bet to neužtenka. Vakarų laivų 
statyklą valdantis Estijos susivieni
jimas „BLRT Grupp", užmezgęs ry
šius su Kinija, siūlosi į Klaipėdą at
gabenti kelis šimtus laivų statybos ir 
remonto specialistų iš šios šalies. 

Kinijoje laivų statybos ir remon
to pramonė intensyviai plėtojama — 
čia veikia 200 įmonių. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Sovietų Sąjunga buvo nurodžiusi 
nušauti popiežių 

Roma, kovo 2 d. („Reu-
tersTBNS) — Buvusios Sovietų Są
jungos vadovai yra kalti dėl pasikė
sinimo į popiežiaus Jono Pauliaus II 
gyvybę 1981 metais, sakoma Italijos 
parlamento tyrimo komisijos atas
kaitoje. 

Galutinio ataskaitos projekto, 
kuris parlamentui turi būti pateik
tas šį mėnesį, tekstą „Reuters" ket
virtadienį perdavė komisijos pirmi
ninkas senatorius Paolo Guzzanti. 

„Si komisija be pagrįstų abe
jonių mano, kad Sovietų Sąjungos 
vadovybė ėmėsi iniciatyvos pašalinti 
popiežių Joną Paulių", — sakoma 
ataskaitoje. 

„Jie apie šį sprendimą pranešė 
kariškių slaptosioms tarnyboms, 
kad jos imtųsi visų būtinų veiksmų 
nepaprastai sunkiam nusikaltimui, 
neturinčiam analogo dabartiniais 
laikais, įvykdyti", — nurodoma joje. 

30 puslapių ataskaita dėl mėgi

nimo nužudyti popiežių įtraukta į 
platesnio masto ataskaitą, kurią pa
rengė parlamentinė Mitrochin ko
misija, tyrusi aukšto rango sovietų 
veikėjo Vasilij Mitrochin, kuris 1992 
metais pabėgo į Didžiąją Britaniją, 
parodymus. 

Į popiežių 1981 metų gegužės 13 
dieną Sv. Petro aikštėje šovė turkas 
Mehmet Ali Agca, kuris iš karto buvo 
suimtas, o vėliau nuteistas dėl mė
ginimo nužudyti. 

Per teismo procesą 1986 metais 
kaltintojams nepavyko įrodyti, kad 
M. A. Agca Sovietų Sąjungos prašy
mu nusamdė Bulgarijos slaptosios 
tarnybos. 

P. Guzzanti, premjero Silvio Ber-
lusconi partijos „Forza Italia" sena
torius, sakė, kad komisija atnaujinti 
tyrimą dėl šio pasikėsinimo nus
prendė pernai, kai popiežius prieš 
mirtį apie tai parašė savo paskutinė
je knygoje. 

G. W. Bush buvo perspėtas apie 
„Katrinos" keliamą pavojų 

Washington. DC, kovo 2 d. 
(BNS) — JAV prezidentas buvo per
spėtas apie pavojų, kurį pietinei ša
lies pakrantei kėlė uraganas „Kat-
rina", patvirtina vaizdo įrašas, kurį 
gavo naujienų agentūra „Associated 
Press" (AP), rašoma britų transliuo
tojo svetainėje. 

Iš vaizdo įrašo matyti, kad 
George W. Bush buvo aiškiai perspė
tas apie galimą uragano smarkumą. 
Tai paneigia Baltųjų rūmų tvirtini
mus, jog artėjančio uragano pavo
jaus mastas nebuvęs aiškus. 

Administracijos kritikai tvirtino 
ir tebetvirtina, kad New Orleans val
džia gyventojų evakuaciją turėjo 
pradėti anksčiau. 

Iš vaizdo juostos paaiškėjo, kad 
2005 metų rugpjūčio 28 dieną prezi
dentas G. W. Bush, tuomet buvęs sa
vo poilsiavietėje Texas, pavaldi
niams pasakė: „Mes visiškai pasi

rengę". Kai padėjėjai jam išdėstė, ko
kia susidarė padėtis, prezidentas ne
uždavė nė vieno klausimo. 

Be šio vaizdo įrašo AP dar gavo 
ir prezidentui septynias paras teiktų 
pranešimų apie uraganą „Katrina" 
stenogramas. 

Pasak BBC korespondento Wa-
shington, DC, Justin Webb, ši juosta 
kompromituoja G. W. Bush, nes iš 
jos akivaizdu, kad sunerimę admi
nistracijos pareigūnai labai aiškiai 
perspėjo prezidentą, kad New Or
leans užtvankos uragano „Katrina" 
neatlaikys. 

Anksčiau G. W. Bush sakė, jog 
niekas nesitikėjo tokios įvykių eigos, 
tačiau įrašas rodo, jog Michael 
Brown, tuomet vadovavęs Federa-
linei nepaprastųjų situacijų valdymo 
agentūrai, o vėliau atsistatydinęs, 
perspėjo, kad uraganas bus „labai 
galingas, labai didelis". 

M. Gorbačiov linki Rusijai 
atsikratyti stalinizmo 

Maskva, kovo 2 d. („Inter-
fax"/BNS) — Buvęs Sovietų Sąjun
gos prezidentas Michail Gorbačiov, 
kuris ketvirtadienį šventė 75-metį, 
savo likimą vadina laimingu, o di
džiausias viso gyvenimo laimėjimas, 
pasak jo, buvo tai, kad jam pavyko 
vadovauti šaliai didelių permainų 
laikotarpiu. 

„Didžiuojuosi tuo, kad man pa
vyko duoti šaliai galimybę išlaikyti 
demokratijos ir viešumo išbandymą. 
Sis egzaminas iš karto parodė, kas 
yra kas, ir realiai išstūmė iš visuo
menės tuos, kuriuos ji jau seniai at
metė", — pažymėjo buvęs preziden
tas, pabrėžęs, jog yra laimingas, kad 
„išgyveno iki 1989 metų, kai šalyje 
įvyko pirmieji konkurencingi, sąži
ningi rinkimai". 

M. Gorbačiov priminė, kad „ap

skritai visada buvo realistas" ir 
„niekam nesiūlė greito rojaus". 

„Tikėjau, kad viešumas gali pa
žadinti žmonių aktyvumą ir kū
rybingumą ir sudaryti sąlygas kon
troliuoti nomenklatūrą ir partokrati-
ją", — sakė buvęs SSRS vadovas. 

Jis pranešė, kad visada siekė ei
ti link to, kas dabar vadinama social
demokratija. 

Atsakydamas į klausimą, kokią 
norėtų matyti Rusiją savo vaikai
tėms, M. Gorbačiov pažymėjo: „La
bai noriu, kad joms ir apskritai vi
siems Rusija būtų patogi vieta gy
venti: rami, žmogiška, politiškai ir 
ekonomiškai stabili... Toks kraštas, 
kur būtų galima laisvai kvėpuoti". 

„Noriu, kad šalis būtų atvira ir 
pagaliau atsikratytų stalinizmo", — 
pridūrė jis. 

EUROPA 

LONDONAS 
Didžiojoje Britanijoje dėl praėju

sios savaitės apiplėšimo, kurio metu 
buvo pagrobta rekordinė 53.1 mln. 
svarų suma, trečiadienį buvo apkal
tinti trys asmenys. Tarp jų yra 57 
metų prekiautojas automobiliais 
John Fowler, kuriam pateikti kalti
nimai sąmokslu apiplėšti „Securi-
tas" grynųjų pinigų saugykloje Ton-
bridge ir saugyklos vadybininko, jo 
žmonos bei mažamečio sūnaus pa
grobimu. Kiti kaltinamieji yra 47 
metų Stuart Royle, apkaltintas są
mokslu apiplėšti, ir 39 metų Kim 
Shackelton, apkaltinta vogtų daiktų 
įgijimu ir pardavinėjimu. Kol bus 
nustatyti visi įtariamieji ir surasti 
visi pinigai, tikriausiai praeis daug 
mėnesių, galbūt — metų. 

MINSKAS 
Ketvirtadienį Minske už admi

nistracinių įstatymų pažeidimą su
laikytas kandidatas į Baltarusijos 
prezidentus Aleksandr Kozulin mili
cijos skyriuje sudaužė valstybės va
dovo Aleksandr Lukašenka portretą. 
Pranešama, kad A. Kozulin sulaiky
tas už tai, kad „pažeidinėjo viešąją 
tvarką". Savo ruožtu Baltarusijos 
prokuratūros informacijos ir viešųjų 
ryšių valdybos viršininkas Andrėj 
S ved pažymėjo, kad „nei Baudžia
mojo proceso kodekse, nei Baltaru
sijos rinkimų kodekse nėra jokių iš
imčių dėl kandidatų į prezidento 
postą veiksmų teisinio įvertinimo". 

RYGA 
Latvijos valdžia ketina atimti iš 

Rusijos prezidento reikalų valdybos 
sanatoriją „Jantarnyj bereg", uži
mančią 19 hektarų plotą Kemerių 
nacionaliniame parke netoli Jūrma
los. Pasak Latvijos teisingumo mi-

I nistrės Solvita Abuoltinia, „nėra tei-
! sėto pagrindo įregistruoti sanatoriją 

Latvijos Žemės knygoje, kaip Ru
sijos prezidento administracijos tur-

i tą". Kaip rašo Rusijos laikraštis 
„Gazeta", vyriausybės posėdyje va-

: sario 28 dieną S. Abuoltinia pranešė, 

ATLANTIC 

kad Maskva įrašė objektą į Latvijos 
Respublikos Žemės knygą neteisė
tai, nes žemė po ja užregistruota 
Latvijos finansų ministerijos vardu. 

BERLYNAS 
Siekdama dar atkakliau kovoti 

su rūkymu, Vokietija siūlo rūkyti 
metusiesiems pinigines premijas iki 
10,000 eurų. "Berlynui pradėjus jau 
ketvirtąją nacionalinę kovos su rū
kymu programą „Smoke-Free 
2006", į pinigines premijas galės 
pretenduoti visi užsiregistravę rūka
liai, kurie atsisakys rūkymo mažiau
siai keturioms savaitėms. „Jūs tap
site ne tik turtingesni, tačiau ir svei
kesni", — tikina sveikatos apsaugos 
ministrė Ulla Schmidt. Programa, 
kuri buvo organizuota bendradar
biaujant su Federalinė sveikatos 
švietimo agentūra ir Vokietijos vėžio 
tyrimų centru, bus užbaigta gegužės 
mėnesį. 

JAV 

NEW YORK 
Nuo kovo 2 dienos apyvartoje 

JAV pasirodo naujo pavyzdžio 10 
JAV dolerių nominalo banknotas. 
Pasak Federalinio iždo banko, šią 
dieną centrinis bankas pradeda pla
tinti naujus 2004 serijos 10 JAV do
lerių banknotus, kurie taip pat pa
sirodys ir komerciniuose bankuose. 
Apyvartoje naujasis banknotas taip 
pat pasirodė ketvirtadienį. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Ginkluoti užpuolikai ketvirta

dienį apšaudė Irako sunitų politinio 
vadovo Adnan al-Dulaimi automobi
lį. Per šią ataką žuvo vienas asmens 
sargybinis, o dar trys žmonės buvo 
sužeisti. A. al-Dulaimi, kuris per šį 
įvykį nenukentėjo, buvo ką tik išli
pęs iš šarvuoto automobilio dėl nu
leistos padangos. Kol asmens sargy
biniai klijavo pradurtą padangą, už
puolikai paleido ugnį iš kulkosvai
džių, kuri mašiną visiškai nunioko
jo. Po vasario 22 dienos, kai įtariami 
„ai Qaeda" smogikai susprogdino ši
itų mečetę Samaroje, virtinė atsa
komųjų atakų nusinešė mažiausiai 
450 žmonių gyvybes, o pati šalis, ži
novų vertinimu, atsidūrė prie pilieti
nio karo ribos. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 
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VOKIETIJOS LB — 60 METŲ 
Šių metų pagrindinio Vasario 

16-osios minėjimo metu Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenė (VLB) šventė 
savo 60 metų gyvavimo sukaktį. 
Vasario 18 d. į Huetenfeld Bueger-
haus (Piliečių kultūros namus) 
susirinko daug svečių iš Lietuvos ir 
Vokietijos, o lietuvių išeivių suvažia
vo ir iš tolimiausių Vokietijos vietų 
bei iš kaimyninės Prancūzijos. Prieš 
minėjimą Huetenfeld bažnyčioje 
vyko lietuviškos ekumeninės pamal
dos, kurias pravedė Lietuvos vys
kupų konferencijos delegatas Užsie
nio lietuvių sielovadai prelatas Ed
mundas Putrimas ir ev. kunigas Ri
čardas Baliulis. 

Nepriklausomybės minėjimas 
buvo pradėtas Lietuvos ir Vokietijos 
himnais. Bendruomenės pirminin
kas Antanas Šiugždinis pasveikino 
garbės svečius, apžvelgė Bendruo
menės istoriją ir pristatė įspūdingą 
istorinių nuotraukų instaliaciją. 
Sveikinimo žodžius tarė LR amba
sadorius Vokietijoje Evaldas Igna
tavičius, Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento Užsienio lietuvių 
skyriaus Ryšių su bendruomenėmis 
poskyrio vedėja Aurelija Jundulienė, 
Krašto vyriausybės tremtinių įgalio
tinis Rudolf Friedrich, Huetenfeld 
seniūnas Walter Schmitt, SPD 
Bundestago frakcijos vardu — dr. 
Klaus Kuebler, VLJS pirmininkas 
Aidas Šiugždinis ir PLJS pirmininkė 
Dalia Henke. 

Vokietijos federalinio parlamen
to (Bundestago) narys dr. Michael 
Meister perdavė CDU/CSU frakcijos 
sveikinimus ir pasakė pagrindinę 
minėjimo kalbą. „Lietuvių bend
ruomenė išaugo į organizaciją, kuri 
Vokietijoje gyvenantiems lietuviams 
tapo tėvyne, o vokiečiams vieta, kur 
matomas ir patiriamas lietuviškas 
gyvenimas, lietuviška kultūra. Lie
tuvių bendruomenė įdėjo didelį 
indėlį į gerą vokiečių-lietuvių pilie
čių sugyvenimą. Geri santykiai tarp 
tautų prasideda visuomet mažuose 
dalykuose, su bendravimu žmonių, 
kurie be prietarų ir su susidomėjimu 
vieni kitiem atsiveria, sakė prele
gentas. Aš sveikinu Lietuvą su jos 
aiškiu apsisprendimu už laisvę ir 
demokratiją bei imponuojantį euro-
pietinį užsiangažavimą. Aš džiau
giuosi, kad Lietuva su savo didele i r vokišku alumi. Buvo puiki proga 
vidine dinamika, puikia kultūra ir tradicinėje Jaunimo sąjungos kavi-

Trumpa i apie VLB 
istoriją 

Vokietijos Lietuvių Bendruome
nė — viena stipriausių, narių skai
čiumi ilgą laiką buvusi bene didžiau
sia lietuvių bendruomenė Europoje. 
Ji tapo savotišku Europos lietuvių 
bendruomenes vienijančiu centru. 
Jos 

reikšmingi reprezentaciniai minėji
mai, šventės bei kultūriniai rengini
ai. Ir šiandien veikia Lietuvių 
kultūros institutas, kasmet vyksta 
Bendruomenės darbuotojų suva
žiavimai, leidžiamos „Informacijos", 
apylinkėse rengiami susitikimai ir 
minėjimai, veikia tautinių šokių ir 
dainų rateliai, labai aktyvi ir Vokie-

gyvavimo metus skaičiuojame tijos Lietuvių Jaunimo sąjunga, 
nuo 1946 metų, kai susikūrė Lie- Išsišakojęs ir įvairiaspalvis buvo 
tuvių Tremtinių Bendruomenė lietuvių pabėgėlių gyvenimas Vokie-
(LTB). Su šia bendruomene susijęs tijoje. Jis padėjo pagrindus tolesnei 
daugumos lietuvių, vėliau išvykusių lietuvių išeivijos veiklai, kuri plėto-
į kitus kraštus, likimas. josi jau kitokiomis sąlygomis, lietu-

Antrojo pasaulinio karo metu į viams išsibarsčius po visus pasaulio 
Vokietiją keturiomis bangomis buvo kampelius. Anuomet patirti vargai, 
atblokšta per 100,000 lietuvių. Sun- išgyvenimai ir laimėjimai yra visos 
kiomis tremties sąlygomis lietu- lietuvių tautos istorijos dalis, sukur-

LR ambasadorius Vokieti joje Evaldas 
Ignatavičius. 

susirinkę buvo sužavėti tokios mo
kinių skaičiumi nedidelės gimnazi
jos kultūrine veikla. Pasibaigus ofi
cialiai daliai šventė linksmai tęsėsi 
toliau. Svečiai smagiai bendravo 
vaišindamiesi lietuviškais cepelinais 

viams pabėgėliams pavyko sukurti 
ankstesnės išeivijos neregėtą sa
varankišką švietimo sistemą, lei
džiami laikraščiai ir žurnalai, iš
vystytas kultūrinis gyvenimas. Uni-

tos kultūros vertybės yra visos lietu
vių tautos kultūros dalis. 

Plačiau apie Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės istoriją su įdomia 
statistika, politine ir šviečiamąja 

kaliomis viso pasaulio lietuvių pas- veikla, kultūriniu gyvenimu ir sielo-
tangomis 1951 m. pasiektas vienin- vada kviečiame paskaityti VLB sve
telės už Lietuvos ribų gimnazijos — tainėje internete: www.voklb.de 
Vasario 16-osios gimnazijos — įkūri- (ten taip pat rasite nuotraukų iš 
mas ir jos išlaikymas iki šių dienų. įvairių Bendruomenės renginių). 
Nepamirštami liks politiniai lietuvių 
išeivių žygiai dėl Lietuvos laisvės ir VLB 

Vasario 16-osios gimnazijos mok in ia i at l ikę koncert inę programą Vokieti jos LB 60 metu sukakties šventėje. 

savo europietiška dvasia praturtina 
Europos Sąjungos tautų šeimą. Ge
resnių Europos ambasadorių kaip 
Lietuvių Bendruomenė ir Vasario 
16-osios gimnazija Lietuva negali 
norėti", — baigė savo kalbą dr. M. 
Meister. 

SKELBIMAI 
nėję, skanaujant desertu ir kava, dau
giau sužinoti apie šių metų Jauni
mo kongresą Kanadoje ir paremti rim
tai jam besiruošiančius Vokietijos 
atstovus. Svečius linksmino iš Lietu
vos atvykęs legendinis „Vairas". 

Kasmetinis pagrindinis VLB 

NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

Po gražių sveikinimų ir linkė- Nepriklausomybės minėjimas Vokie-
jimų šventės svečius džiugino Vasa- tijos lietuviams yra išskirtinė proga 
rio 16-osios gimnazijos mokinių tau- sutikti senus pažįstamus ir draugus, 
tinių šokių ratelio, choro ir orkestro paplepėti apie bendrus džiaugsmus 
(vadovai: Audronė ir Gintaras Ru- įr rūpesčius bei atgaivinti lietuvišką 
čiai) koncertas. Kaip ir kasmet visi savimonę. 

SKELBIMAI 

GREIT PARDUODA 
Jraj a First Landmark Realty r 

Bus. 
Res. 

773-590-0206 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

t£> 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Motų. 

LENOER 

L 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

SIŪLO DARBĄ 

Experienced CNA or Home Health 
Aide needed. Mušt have valid proof 

t o work in the United States. 
Mušt speak English & driving a plūs. 
Come « go or Frve-in. Also need exp. 

Baby/child care vvorkers. 
Call VViIlie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

S l t e l b l m t f skyrimu* 
t e l * 1 - 7 7 3 - S S S 9SOO 

http://www.voklb.de
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Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos 

Sporto veikėjas ir žurnalistas 
ANTANAS LAUKAITIS 

Jo 80-ą j į gimtadienį minint 
EDVARDAS SULAITIS 

Jeigu reikėtų rinkti iškiliausių 
išeivijos lietuvių sporto veikėjų de
šimtuką, jame, nėra abejonės, ri-
kiuotųsi ir Antanas Laukaitis, kuris 
sausio 10-ąją atšventė savo 80-ąjį 
gimtadienį. 

Galbūt apie jį Š. Amerikoje mes 
esame mažiau girdėję, nes jis gyvena 
Australijoje ir iš ten beveik kasmet 
ilgesniam laikui važiuoja paviešėti į 
gimtinę Lietuvą. Tačiau jis yra ne
blogai pažįstamas ir Š. Amerikoje 
gyvenantiems mūsų sporto mėgė
jams. Jis buvo tas žmogus, kuris su
organizavo dideles Australijos lietu
vių sporto delegacijas į Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes Toronte 
(Kanadoje), vėliau Čikagoje. Po to 
panašias žaidynes surengė (žinoma, 
su kitų darbuotojų pagalba) Aus
tralijoje, o tada, joms persikėlus į 
Lietuvą, pasistengdavo ir ten nu
vežti kuo daugiau sportininkų. 

Antanas — ilgametis Australijos 
Lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos 
(ALFAS) valdybos pirmininkas, Sid
nėjaus lietuvių sporto klubo „Kovas" 
aktyvus veikėjas, jo garbės narys. 

Sportuoti jis pradėjo Kaune, kur 
1943 m. baigė Kauno 4-ąją gimnazi
ją (beje, jis gimė 1926 m. sausio 10 d. 
Leipalingyje, Seinų apskr.). Vėliau 
sportavo Vokietijoje, pabėgėlių sto
vyklose, būdamas gana pajėgus 
krepšininkas. Buvo ir „Draugo" ben
dradarbis. 

1949 m. iš Vokietijos persikėlė 

gyventi į Australiją. Buvo vienas iš 
Sidnėjaus „Kovo" steigėjų ir jo pir
mininkų. Šalia to, bendradarbiavo 
įvairiuose lietuviškuose laikraščiuo
se. Buvo ir Čikagos „Draugo" dien
raščio bendradarbis, dažnai siuntęs 
informacijas bei straipsnius. Nuo
latos rašė Sidnėjuje leidžiamoje 
„Mūsų pastogėje", kur nuo 1952 m. 
redagavo sporto skyrių. Antanas 
suredagavo Australijos lietuvių 
sporto dešimtmečio ir „Kovo" sporto 
klubo leidinius. 

A. Laukaitis yra dalyvavęs (kaip 
žurnalistas) penkiuose olimpinėse 
žaidynėse, o per paskutines jų Sid
nėjuje jis buvo Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto paskirtas oficia
liu atstovu. Kaip jis sako, per tuos 
ketverius metus turėjo tiek daug 
darbų, kad pražilo jo galva. Jis visa 
tai atliko kuo puikiausiai ir buvo 
gerai įvertintas Lietuvos sporto 
vadovybės. 

Išleista knyga apie jį 

Mūsų kolegos Antano Laukaičio 
gyvenimas ir darbai yra gražiai 
pažymėti 2003 m. Lietuvoje išleisto
je knygoje „Gyvenimo sūkuriuose" 
(tai autobiografinė apybraiža, drau
gų prisiminimai, spaudos atsiliepi
mai, nuotraukos). Mums buvo sma
gu su Antanu bendrauti ir jį sutikti 
įvairiuose pasaulio kraštuose. Beje, 
už savo veiklą A. Laukaitis yra 
apdovanotas LDK Gedimino 5-ojo 
laipsnio ordinu (2001). 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Crove: 847-718-1212 
www.lllinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFO0U0GAS-Š1RDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6818 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angiskai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Šį straipsnį norėtume baigti 
Kūno kultūros ir sporto departamen
to prie Lietuvos Respublikos Vy
riausybės raštu jubiliatui: 

Gerbiamasis Antanai, 
Lietuvai brangus kiekvienas lie

tuvis. Ir už puoselėjamą lietuvišku
mą tolimiausiuose žemės kampeliu
ose turime būti dėkingi pirmiausia 
tokiems žmonėms kaip Jūs. Mums 
labai džiugu, kad šiame veiklos bare 
į pagalbą pirmiausia pasitelkėte 
gerą savo draugą — sportą. Šian
dien, sveikindami garbingo 80-ojo 
jubiliejaus proga, už Jūsų darbus 
nuoširdžiai tariame ačiū! Dėkojame 
ir už tai, kad buvote ir tebeesate 
ištikimas Lietuvos sportininkų ir 
sporto žmonių bičiulis, visuomet 

Latvių ledo rutulio jaunimo komandos viešnagė Amerikoje 
Nors pastarosiomis savaitėmis 

visų dėmesys buvo nukreiptas į 
Turino, Italiją, kur vyko Žiemos 
olimpiada, bet sportinis judėjimas 
nesustojo Amerikoje. Kad ir štai — 
nuotraukoje matome ledo rutulio 
komandos „Liepajas Metalurgs" iš 
Latvijos, jaunimo komandą, kuri 
lankėsi JAV — Čikagoje vasario 
12-20 d. ir dalyvavo Prezidento 
dienos taurės tarptautiniame tur
nyre kartu su Amerikos jaunimo 

komandomis. 
Jie pasirodė labai gerai. Ypač į 

juos daug kas kreipė dėmesį, kada 
latvių komanda olimpiadoje beveik 
laimėjo prieš amerikiečius. JLiepajas 
Metalurgs" komanda turnyre pra
laimėjo tik vienas rungtynes ir liko 
trečioje vietoje. 

Tenka pastebėti, kad toje ko
mandoje žaidžia ir keli lietuviukai: 
Tūbelis Raimonds, Mickevičius Ar-
turs, Yašuonis Viktors, Rulevičius 

Pijus ir Stončius Rogers. 
Atrodo, kad Lietuvoje ledo ru

tulio sportas mažiau paplitęs, teturi 
tik vieną — Elektrėnuose — sporto 
salę ir mažiau galimybių jį žaisti." 

Reikia tikėtis, kad jaunieji lietu
viukai, kada nors žais ir už Lietuvą 
— olimpiadoje. 

Gaila, kad Darius Kasparaitis 
turėjo užsidėti raudoną uniformą ir 
žaidė už Rusiją. 

Jonas Urbonas 

LatviĮos ledo rutul io komanda ..Liepaįas Metalurgs" lankėsi |AV. taip pat Čikagoje, vasario 1 2 19 d Komandoie z^id/ ia ir 
keli l ietuviai 

ištiesiantis pagalbos ranką!.. 
Žengiant į naują dešimtį, lin

kime Jums tvirtos sveikatos, asme
ninės laimės, žinoma, neišsenkamos 
energijos ir entuziazmo. O į Lietuvą 
linkime sugrįžti dar ne vieną kartą! 

Sėkmės jubiliatui! 

Prie šių sveikinimų jungiamės ir 
mes Š. Amerikoje gyvenantieji spor
to darbuotojai bei žurnalistai. 

Apie sukaktuvininką A. Lau
kaitį Lietuvos prez. V. Adamkus yra 
taip pasakęs: „Kai išgirstu A. Lau
kaičio pavardę, man pirmiausia kyla 
asociacijos su tolimąja Australija ir 
Australijos lietuvių jaunimas neat
skiriami, tai tarsi sinonimas". 

SIS AMŽIUS 
IR 

LIETUVA 
Atkelta iš 3 psl. 

Lietuva ir lietuvių tauta šiuo 
metu yra panašios į Nemune plau
kiantį ižą: stumdosi ir skandina 
vienas kitą atskiri gabalai, plėšo, 
griauna įstatymų krantus, grūdasi 
tamsios korupcijos patiltėse. Tai 
labai pavojinga srovė ne tik ją 
plaukiančioms atlūžoms, bet ir tarp 
jų laviruojančiam valstybingumui. 

Kodėl Seimas, Vyriausybė, pre
zidentas ir inteligentija iki šiol 
nesusirūpino mokyklose tautiniu 
auklėjimu? Kodėl Seimas, Vyriau
sybė, prezidentas, Bažnyčia ir in
teligentija leido ir leidžia piliečiams 
braidžioti amoralume ir jų neper-
spėja? Kodėl visos aukščiausios 
institucijos nerodo tvarkingo gyve
nimo pavyzdžio? Iš kur Lietuvoje 
atsirado tiek kriminalinių nusi
kaltėlių, plėšikų, sukčių, vagių ir 
apgavikų, net viešumos nevengian
čių? Tokiais vaizdais besipuošianti 
Lietuva daug laimes dvidešimt pir
mame amžiuje neras, visai nesvar
bu, koks tasai amžius bus. Nesu
sigriebusi tuojau pat nusikratyti 
šiandieninio chamizmo su cinizmu 
administracijoje ir gyvenime ji pra
žus. Spėlioti ir pranašauti nereikia. 
Juk yra tikra, kad purvas grimzta į 
kūdros dugną. 

http://www.lllinoispain.com
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Lietuviu televizijos pradininkas 
Anatolijus Siutas iškeliavo Amžinybėn 

Čikagos lietuvių tarpe daugiau 
negu pusšimtį metų gyvenęs ir kul
tūrinį bei visuomeninį darbą dirbęs 
mūsų tautietis Anatolijus (Tolius) 
Siutas sausio 27-ąją iškeliavo amži
nam poilsiui. 

Dar sausio 22 d. jis kartu su sa
vo pagalbininkais dalyvavo paskuti
nėje jo įsteigtos ir daugiau negu ke
lis dešimtmečius gyvavusios lietu
viškos radijos programoje, kuri pas
taraisiais metais buvo girdima sek
madienių rytais. Tačiau tą lemtingą 
rytą pats Anatolijus sugebėjo 
pasakyti tik kelis žodžius. Pačią pro
gramą vedė jo žmona Sigita, dabar 
Lietuvoje gy-venantis ilgametis 
talkininkas Leo-nas Narbutis, 
Donatas Pečiūra, Pet-ras Petrutis, 
Eduardas Šulaitis. Visi jie — šios 
laidos ilgamečiai tal-kininkai. 

Laidoje buvo kalbama apie 
Anatolijaus veiklą ne vien tiek radi
jo srityje. Jis buvo daugelio talentų 
žmogus. Pirmasis išeivijoje įkūrė 
lietuvių televizijos programą „Lietu
viai televizijoje", kuri gyvavo apie 13 
metų. Tuomet televizijos laidų kūri
mas buvo sudėtingas — kuriamą 
laidą reikėjo filmuoti „gyvai". Į 26-
ojo kanalo studiją Čikagos miesto 
centre prisieidavo suvežti didžiulius 
būrius žmonių: chorą, tautinių šokių 
grupes bei kitus atlikėjus. O kiek gi 
reikėjo pastangų, norint visa tai 
padaryti. 

A. Siutas gimė 1929 m. birželio 5 
d. Kaune. Kaip ir daugumas tau
tiečių, karo metu pasitraukė į Vo
kietiją, kur Hanau pabėgėlių stovyk
loje baigė lietuvių gimnaziją ir 
pradėjo studijuoti Darnistato uni

versitete. 
1949 m. atvykęs į Čika

gą griebėsi įvairiausių dar
bų; pirmasis iš jų buvo gar
siose Čikagos skerdyklose. 
Vėliau baigęs specialius kur
sus pradėjo dirbti TV tech
niku, o dar vėliau — užsiimi
nėjo reklamų televizijai kū
rimu. Iš jo užsiėmimų dar 
reikėtų pažymėti prekiavimą 
automobiliais, darbą nakti
niame klube (buvo jo sa
vininku), turėjo dažymo 
verslą, ilgą laiką Marąuette 
Park lietuvių rajone vado
vavo parduotuvei „Patrijai", 
kuri prekiaudavo dovano
mis. Taip pat yra padaręs 
šimtus garso įrašų (koncertų 
ir kt.), suorganizavęs daug 
koncertų. Dar vadovauda
mas televizijos programai, 
vasaromis ruošdavo „Lietu
vių dienas" — didžiules 
gegužines, kurios sutraukda
vo tūkstančius žmonių. 

A. Siutas viešnagės Lietuvoje metu. 

A Siutas buvo aktyvus lietuvių 
Paskutiniuosius 10 metų dirbo visuomeninėje veikloje, 2001 m. jis 

vertėju Čikagos teismuose, atliko apdovanotas JAV Lietuvių Bend-

Anatolijus Siutas VVCEV radijo stotyje. 

dešimtis kitų patarnavimų, turėjo 
net darbo agentūrą, rūpinosi naujai į 
šį kraštą atvykusiais tautiečiais ir 
t.t. 

Jis juokaudavo, jog ne vien tik 
visokių darbų per savo amželį yra 
turėjęs, bet galėdavo pasigirti ir 
žmonų gausumu (su paskutine — 
penktąja — laimingai išgyveno vie
nuolika metų Brighton Park lietuvių 
telkinyje). 

ruomenės Kultūros Tarybos premija. 
Gana įspūdingas buvo atsisvei

kinimas su velioniu sausio 30 d. 
Petkaus laidotuvių namuose Le-
monte. Ten išgirsta ir nemažai atsi
sveikinimo kalbų, tame tarpe buvo 
perskaitytas ir Lietuvių žurnalistų 
sąjungos pirm. Edvardo Šulaičio 
atsiųstas laiškas. 

Edvardas Šulaitis 

Lituanistinis švietimas 
„Vaikai — kaip medžiai, ir 

puoselėti juos reikia kaip medžius: 
per ilgas, išsikišusias šakas nupjau
ti, linkstančias paremti, per sausrą 
palaistyti. Netgi galima suformuoti 
norimos formos lają. Tačiau jis augs 
tokiu medžiu, kokiu gimė, niekada ir 
niekam nepavyks iš klevo sėkliukės 
išauginti tuopą" — savo dienoraštyje 
rašė I. Patti. O kaip išauginti, išauk

lėti žmogų, kad jis būtų asmenybė, 
mylėtų savo tėvynę, savo tautą. Tai 
sunkus uždavinys, tačiau mokytojai 
visais laikais stengėsi, kad mažasis 
žmogelis, atėjęs į mokyklą, išaugtų 
tikru piliečiu. Dvigubas uždavinys 
iškyla mokytojams dirbantiems už 
tėvynės ribų. Ką daryti, kad moki
niai išliktų savimi, kad nepamirštų 
esantys lietuviais, kad žinotų savo 

tautos istoriją ir papročius? 
JAV visos lituanistinės mokyk

los yra apjungtos JAV LB Švietimo 
tarybos. 

Šiuo metu JAV LB Švietimo 
taryba savo globoje turi 27 lituanis
tines mokyklas, išsimėčiusias visoje 
Amerikos valstijų teritorijoje. Jose 
mokosi per 1,700 mokinių, dirba arti 
300 mokytojų. Švietimo taryba yra 
išleidusi gaires — mokymo progra
mas, kuriomis vadovaujasi mokyto
jai. Mokyklos kasmet auga, plečiasi. 
Per keletą pastarųjų metų įsisteigė 
naujos mokyklos. Vienos jų didesnės, 
kitos — mažesnės. Tačiau visos 
dirba viena linkme — moko lietu
viukus išlikti lietuviais. Didėjant 
mokyklų skaičiui, iškyla daug klau
simų, kasmet vis atsiranda rūpesčių 
rūpestėlių. Todėl Švietimo taryba 
mokytojams organizuoja kasme
tinius tobulinimosi kursus Daina
voje, mokytojų konferencijas (pas
taraisiais metais jų rengiamos net 3 
per mokslo metus — Rytiniame bei 
Vakariniame pakraščiuose bei Či
kagoje), į kurias kviečiami patyrę 
paskaitininkai ir geri pedagoginio 

darbo žinovai. 
2006 m. kovo 5 d., sekmadienį, 

Pasaulio lietuvių centro Bočių menė
je, 14911 127th Street, Lemont, IL, 
įvyks JAV LB Švietimo tarybos orga
nizuojama lituanistinių mokyklų 
mokytojų konferencija. Šįkart į ją 
pakviesta prof. dr. Dalia Katiliūtė -
Boydstun kalbės tema „Lituanis
tinis švietimas: keli klausimai". Bus 
kalbama apie lituanistinio švietimo 
tikslus ir vartojamų metodų tinka
mumą tiems tikslams pasiekti; apie 
bendruomenės sąvoką ir jos vaid
menį lituanistiniame švietime. 

Kita kalbėtoja — mokytoja Rita 
Venclovienė. Ji pasidalins mintimis 
apie mokymo būdus, pamokys peda
goginių žaidimų, kurie į mokymo 
procesą padeda įtraukti visus klasės 
mokinius. Pamokoje naudojami žai
dimai pagyvina pamoką, ji tampa 
įdomesnė, mokiniai lengviau įsisavi
na mokomąją medžiagą. Po paskaitų 
mokytojai dalinsis savo darbo patir
timi, rodys į konferenciją atsivežtą 
padalomąją medžiagą. 

Laima Apanavičienė 

S . '•'" . ' <• " .V iT- in io ' ;rUan!St i n e i e mokykloje lankosi Čikarjos lituanistines mokyk 
• •>-. . , kr.r- t e t a i ' adm in i s t r ac i n i CLV1 mokyklos direktore (urate Doviliene 

ir nrp'p r M d i r o n i o m o k y k l o s r j i rpk t^ re Audrone Elvikienė apsilankė vieno|e is 
klasių. Laimos Ąpanavic i fnes nuotr 

KOVO 5 D., SEKMADIENĮ, PLC BOČIŲ MENĖJE, LEMONTE, VYKS 
JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS ORGANIZUOJAMA 

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

9 vai. r. šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. 
10 vai. r. Bočių menėje konferencija. 

Kviečiame visus lituanistinų mokyklų mokytojus ir tuos, kuriems 
rupi švietimo reikalai, gausiai dalyvauti. 
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MIRE 
ARMINAS LIPŠYS 

Visai nelauktai 2006 m. sausio 
mėn. 23 d. savo bute Huettenfelde, 
širdies infarkto ištiktas, mirė žymus 
Vokietijos lietuvių visuomenininkas 
Arminas Lipšys. Velionis buvo gimęs 
1937 m. gegužės mėn 14 d. Lauma-
lių kaime, žemaičių ūkininkų šeimo
je. Trijų metų būdamas su tėvais 
išvyko į Vokietiją. Karo metu gyveno 
vokiečių stovyklose Lenkijoje, po 
karo lietuvių pabėgėlių (DP) stovyk
loje Špakenberg šiaurės Vokietijoje. 
Vėliau su tėvais apsigyveno Egge-
bek prie Danijos, kur baigė mokyklą. 
Apsigyvenęs ev. kun. J. Urdzės ben
drabutyje Bonna, įgijo daržininko 
profesiją, keletą metų dirbo lietuvių 
darbo kuopose amerikiečių armijoje, 
o paskui iki pensijos dirbo Hoff-
mann mašinų statybos fabrike 
Pfungstadt. Arminas Lipšys buvo 
baigęs pagrindinę mokyklą ir po to 
lankė įvairius kursus Liaudies uni
versitete, keldamas savo kvalifikaci
ją. Todėl jis mašinų gamykloje iškilo 
iki skyriaus viršininkų. Vadovavo 
skyriui, kurį šiaip patikėdavo tik 
inžinieriui. 

Arminas Lipšys buvo labai apsi
švietęs ir apsiskaitęs. Jis buvo geras 
pasaulinės literatūros, ypač vokiečių 
žinovas, domėjosi muzika ir menu. 

Velionis buvo labai veiklus. Jis 
priklausė Vokietijos lietuvių social
demokratų draugijai, vienu laiku bu
vo ir Vokietijos socialdemokratų par
tijos narys bei Darmstadt jaunųjų 
socialistų vadas. 

Vokietijos lietuvių bendruome
nėje jis reiškėsi nuo 1968 m. Buvo 
Darmstadt, vėliau Romuvos apylin
kės pirmininkas. Jis pradėjo leisti 
aplinkraštį - laikraštėlį. Jo logo 
apylinkė naudoja dar ir dabar. Jis 
užvedė apylinkės veiklos albumą, 
ruošė gegužines ir iškylas, Naujų 
metų sutikimus ir karnavalo šven
tes. Įsteigė literatūros būrelį, kuris 
aptardavo lietuvių rašytojų kūri
nius. Į tokį susirinkimą buvo pak
vietęs rašytoją Algirdą Landsbergį iš 
JAV. Apylinkės nariai susirinkdavo 
ir pakuodavo siuntinius Lenkijos lie
tuviams, kuriems tuo metu pagalba 
buvo labai reikalinga. 27 metus jis 
buvo Vokietijos LB tarybos narys, 20 
metų priklausė Vokietijos LB valdy
bai, 8 metus buvo pirmininku. Jis 
padėjo ruošti kelias „Sodo šventes" 
lėšoms telkti, IV Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą 1979 m. ir Euro
pos Lietuvių dienas Lampertheim 
1989 m. 

Daugiausia jam teko dirbti, kai 
Lietuva atstatė savo nepriklausomy
bę. Arminas Lipšys, kaip Vokietijos 
LB pirmininkas, paaukojo visą savo 
laisvalaikį, lankydamas įvairius vo
kiečių susirinkimus, organizacijas, 
partijų atstovus ir redakcijas, ban
dydamas juos įtikinti, kad Vokietija 
privalo pripažinti Lietuvos nepri
klausomybę. Dažnai, kai reikėdavo, 
jis išdrįsdavo pasakyti ir griežtesnių 
žodžių vokiečių politikams, kurie 
Lietuvos atžvilgiu laikydavosi abe
jingos pozicijos. 

Ypač jis rūpinosi Vokietijos LB 
valdybos įsteigtu Informacijos cen
tru. Jis pasirūpino, kad iš Lietuvos 
būtų atsiųstas Seimo narys Antanas 
Račas, kuris šiam centrui labai sėk
mingai vadovavo. 

Jis rūpinosi ir labdara, suor
ganizuodavo vokiečių pagalbą Lietu
vai, pats iki mirties buvo „Labdaros" 
draugijos pirmininku. 

1990 m dalyvavo Lietuvos vy-

Arminas Lipšys pirmininkauja viename 
Vokietijos LB darbuotojų suvažiavime. 

Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės 
nuotr. 

riausybės atstovo užsienio lietuvių 
reikalams suorganizuotoje kelionėje 
į Sibirą. Arminas Lipšys supažindi
no Sibiro lietuvius su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene ir ragino juos 
į ją įsijungti. Taigi, jo pagalba 
Altajuje įsikūrė Barnaul Lietuvių 
Bendruomenė. 

Jam ypatingai rūpėjo ir Vasario 
16-osios gimnazijos reikalai. Jis 
vadovavo gimnazijai remti fondui ir 
ilgus metus buvo kuratorijos narys. 
Jis atlikdavo ir labai daug praktiškų 
darbų: dalyvaudavo talkose, atlikda
vo įvairius remontus, rūpinosi par
ku, užveisė rožynus. Dirbdavo daug, 
neprašydamas jokio atlyginimo. 

Arminas draugų atmintyje liks 
kaip linksmas žmogus, kuris mėgda
vo kelti dideles puotas, dažniausiai 
gimtadienių proga, susikviesdavo 
daug žmonių, dainuodavo, šokdavo, 
juokaudavo. Jis visiems buvo drau
giškas ir paslaugas. 

Arminas buvo vedęs lietuvaitę 
Bronislavą Paulauskaitę, užaugino 
du vaikus - Laimą ir Martyną. Mar
tynas neseniai baigė studijas ir įsigi
jo biologijos diplomą. Arminas jau 
kvietė savo draugus atšvęsti sūnaus 
diplomą, bet šios šventės nebesu
laukė. Jo žmona yra Vasario 16-osios 
gimnazijos mokytoja. 

Armino Lipšio urna bus laidoja
ma Palangoje. Penktadienį, sausio 
27 d., Huettenfeld kapinių koplyčioje 
su juo atsisveikino Vokietijos lietu
viai ir vietos vokiečiai. Susirinko arti 
200 žmonių. Atsisveikinimo apeigas 
atliko ev. kun. R. Fuhr, dalyvaujant 
velionio kaimynui katalikų kunigui 
J. Dėdinui. Arminą išlydėję, visi 
susirinko į katalikų bažnyčią. Čia 
pamaldoms taip pat vadovavo ev. 
kun. R. Fuhr. Pamaldų pradžioje su 
velioniu atsisveikino Vokietijos LB 
pirmininkas Antanas Šiugždinis, 
gimnazijos direktorius Andrius Šmi
tas, Vasario 16-osios gimnazijos 
kuratorijos pirmininkas dr. Vilius 
Lėnertas ir Romuvos apylinkės 
pirmininkė Marytė Dambriūnaitė-
Šmitienė. Jie, kaip ir kun. R. Fuhr, 
iškėlė velionio nuopelnus. Gimna
zistė Igne Aperavičiūtė perskaitė 
Velionio dukters Laimos atsisvei
kinimo laišką tėvui. Po pamaldų 
katalikų kunigai kun. J. Dėdinas ir 
gimnazijos kuratorijos narys kun. V. 
Vaitiekūnas atnašavo gedulingas 
Mišias. 

Andrius Smitas 

Mūsų mielam ir brangiam draugui 

A t A 
VALDUI ŽIEDONIUI 

mus palikus Amžinajam poilsiui, liūdesyje likusius 
žmoną VALDONĘ, dukrą LINĄ, sūnų TODD, brolį 
RIMĄ ir seserį LINĄ, nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Kęstutis Girdvainis 
Algis ir Rūta Grigai 

Viktoras ir Vita Memenai 

Af A 
BALIUI RAUGUI 

mirus, jo žmonai MARIJAI, dukrai BANGUOLEI ir 
sūnui VALENTINUI Su šeima, užuojautą reiškia 

Bronė, Kristina, Vytautas, 
kun. Vytautas ir Virgus Volertai 
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Margumynai 

DRUSKA SLEPIA PAVOJŲ 
Žmogus per savo gyvenimą kar

tu su druska suvalgo kelis kilogra
mus mineralų. Iš jų daugiau kaip 
du kilogramai — netirpūs ir blogai 
tirpstantys, kurie virškinant nesu-
skaidomi. 

Per metus žmogus suvalgo 7-9 
kg valgomosios druskos, per visą 
gyvenimą — pusę tonos. Tyrimai pa
rodė, jog maistinėje druskoje yra 97 
proc. gryno natrio chlorido, prastes
nės kokybės druskoje — 80-92 proc. 

Visa kita — keliasdešimt kitų 
mineralų. Pusė jų — tirpūs, vande
niniai ir bevandeniai chloridai, sul
fatai, šiek tiek mažiau — karbona
tai. Iš netirpių mineralų taip pat 
daugiausia sulfatų, karbonatų, ma
žiau — oksidų. Pagrindiniai — anhi-
dridas, gipsas ir kalcitas. Dažnokai 
pasitaiko kvarco, geležies. 

Mokslininkai mano, kad į virš
kinimo traktą patekę netirpūs mi
neralai gali sukelti ligas, nes jie or
ganizme pažeidžia kalio ir kalcio 

druskų pusiausvyrą. Jų neigiamas 
poveikis gali būti susijęs su fizi
nėmis mineralinių dalelių savybė
mis — radioaktyvumu, forma ir san
dara. Potencialiai, pavojingus, mi
neralus mokslininkai suklasifikavo, 
išskirdami pluoštus, adatas, peilius, 
vamzdelius, kempines ir kt. Tyrimo 
autorių nuomone, aštrios mineralų 
intarpų formos gali sukelti mitybos 
organų mikrotraumas, pluoštai sti
muliuoja tas pačias patogenezes 
kaip ir asbestas plaučiuose. Jie taip 
pat gali prasiskverbti į kraujagysles 
ir su krauju patekti į kitus organus. 
Veltinį primenantys agregatai, kem
pinės, vamzdeliai gali pratęsti jas 
užpildančių medžiagų poveikį ir jas 
išnešioti po visą virškinimo traktą. 

Tyrinėtojai pabrėžia, kad pato
geninis maistinės druskos poveikis 
gali būti sumažintas, išvalius kenks
mingas priemaišas arba pasitelkus 
kitokius technologinius metodus. 

BNS 

GYDYTOJAS — BE KAKLARAIŠČIO 
Britanijos gydytojai darbe nebe

gali ryšėti kaklaraiščio ir dėvėti 
tradicinių baltų chalatų, nes būtent 
jie yra didžiausias ligas sukeliančių 
mikrobų šaltinis. 

Britanijos medicinos asociacijos, 
kuriai priklauso beveik trys ketvir
tadaliai Didžiosios Britanijos medi
kų, nuomone, kaklaraiščiai, esantys 
neatskiriama gydytojų aprangos da
limi, neatlieka jokių naudingų 
funkcijų. Juo labiau, kad ši vyrų 
aprangos dalis itin retai skalbiama 
ir yra tikras rojus mikroorganiz
mams daugintis. 

Britanijos medicinos asociacijos 
duomenimis, vien Britanijoje ligo
ninių infekcijos aukomis kasmet 
tampa per 5,000 pacientų. Kovai su 
šia infekcija kasmet išleidžiama iki 
milijardo svarų sterlingų. 

Kovodami su mikrobais, įvai
raus lygio medikai privalo plauti 
rankas su muilu. Tačiau kaip papil
doma atsargumo priemonė, gydyto
jams rekomenduojama darbe nebe-
ryšėti kaklaraiščio ir kitų nenau
dingų aprangos detalių. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Ž id in io pamaldos, šv. Mišių 
auka ir rožinis ruošiamas Pal. J. 
Matulaičio misijos šventovėje, Le-
monte, šeštadienį, kovo 4 d. 8 vai. r. 
šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, 
šventėje. Per jo užtarimą prašysime 
Švč. Marijos ir Dievo palaimos Lie
tuvai ir Lietuvos jaunimui. Visus 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. 

• K o v o 4 d., šeštadienį, ir kovo 
5 d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. 
Jaunimo centre vyks pavasarinė 
mugė. Čia galėsite įsigyti įvairiausių 
gėrybių. Vaikams bus žaidimai, 
juokdarys dovanos balionus, veiks 
loterija, vaišinsimės gardžiu lietu
višku maistu. Šeštadienį visus links
mins liaudiška muzika ir dainos. 
Sekmadienį 10:30 vai. r. Jėzuitų 
koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios. 
1 vai. p.p. bus meninė programa: 
šoks tautinių šokių grupė „Suktinis" 
(vadovė Salomėja Strižigauskienė), 
jaunųjų talentų pasirodymas (va
dovė Jolanta Banienė). Tel. pasitei
ravimui: 708-447-4501 (Milda) arba 
708-636-6837 (Anelė). Maloniai vi
sus kviečiame į mugę. 

• Š v . Kazimiero kongregacijos 
seserys maloniai visus kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad 
kongregacijos įsteigėja Motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta palai
mintąja. Šv. Mišios vyks šį šešta
dienį, kovo 4 d., 9:30 vai. r. seselių 
motiniškame name, 2601 W. Mar-
ąuette Rd., Chicago. Mišias aukos 
kun. Mark Brummel, CMF. Įėjimas 
pro priekines duris. 

• Sekmadieni, kovo 5 d., Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinė ir gen. T. 
Daukanto jūrų šauliai minės Lietu
vos šaulių sąjungos įkūrėjo VI. Put-
vinskio-Pūtvio 77-ąsias mirties meti
nes. 10 vai. r. Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje šv. 
Mišios. Po pamaldų minėjimas ir vai
šės Šaulių namuose. Visi kviečiami. 

•Ateitininkų namų narių meti-
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 5 d., 1 vai. p.p. Ateitininkų na
muose. Tą pačią dieną 9 vai. r. Pal. 
J. Matulaičio misijoje bus auko
jamos šv. Mišios už gyvus ir miru
sius Ateitininkų namų narius ir 
rėmėjus. Kviečiame visus dalyvauti. 

• K o v o 5 d., sekmadieni . PLC 
Bočių menėje vyks JAV LB Švietimo 
tarybos organizuojama lituanistinių 
mokyklų mokytojų konferencija. 
Pradžia 10 vai. r. 

• K o v o 10 d., penktadienį, 7 vai. 
v., kovo 11 d., šeštadienį, 7 vai. v. ir 
kovo 12 d., sekmadienį 3 vai. p.p. 
Maria High School, 6727 S. Califor-
nia Ave., Chicago, IL 60629, dramos 
klubas rodys 2006 m. pavasarinį 
vaidinimą „10 by 10". Įėjimas — 5 
dol. suaugusiems, 3 dol. vaikams ir 
vyresnio amžiaus žmonėms. Tel. 
pasiteiravimui: 773-925-8686. 

•Tradic inė Čikagos l ietuvių 
skautų mugė įvyks sekmadienį, ko
vo 12 d. Pasaulio lietuvių centre. 9 
vai. r. šv. Mišios, 10:15 vai. r. mugės ati
darymas. Norintys Kaziuko mugėje 
pardavinėti prekes, dar gali užsisa
kyti stalus. Kaina — 30 dol. Skambin
kite tel. 708-349-8436 (Aušra Petry). 
Visa visuomenė kviečiama paremti lie
tuvišką skautų jaunimo organizaciją. 

• M e t i n i s JAV LB Lemonto 
apylinkės susirinkimas įvyks kovo 
19 d. 12:30 vai. p.p. Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. Kvie
čiame visus dalyvauti. 

• K o v o 19 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Jaunimo centre įvyks šeimų 
teatro spektaklis. Iš Toronto atvyks
ta naujas teatro sambūris „Žalios 
lankos", kuris atveža spektaklį 
„Bulvinė pasaka". Pjesę parašė 
Daiva Čepkauskaitė, režisavo Dalia 
B.otyrienė. Ypač kviečiame vaiku
čius su tėveliais. Bilietus galima įsi
gyti „Seklyčioje" ir parduotuvėje 
„Lietuvėlė". Rengia JAV LB Kultū
ros taryba. 

• V i s u s maloniai kviečiame į 
Jėzuitų koplyčioje organizuojamus 
renginius: kovo 25 d., 8:30 vai. r., Ga
vėnios susikaupimas tėveliams, moks
leiviams tą dieną pamokų lituanis
tinėje mokykloje metu vyks susitaiky
mo pamaldos. 5 vai. v. susitaikymo 
pamaldos ir šv. Mišios. Kovo 26 d. 
nuo 9 vai. r. bus klausoma išpažin
čių. 10:30 vai. r. bus atnašaujamos 
šv. Mišios, skaitomas pamokslas. Po 
pamaldų bus giedami „Žemaičių 
kalnai". Po giedojimo — Juozapo ir 
Jurgitos Šedžių suruoštos vaišės. 
Susikaupimo ir susitaikymo pamal
doms vadovaus Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos kapelionas Vytautas 
Sadauskas, SJ. Tel. pasiteiravimui: 
773-737-8400. 

•Balandžio 9 d. — Verbų sekma
dienį — 1:30 vai. p.p. Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos bažnyčioje skam
bės prancūzų kompozitoriaus Theo-
dore Dubois sakralinė kantata „Sep-

Teatro sambūris 
„ŽALTVYKSLĖ" 

kovo 18 d., šeštadienį 
6 vai. v. teatro mėgėjus 

vėl kviečia atvykti i 
jaunimo centrą 

pasižiūrėti 

Augustino Griciaus 
komedijos 

„PALANGA" 

Bilietai bus parduodami prieš 
spektakli 

/ / DRAUGO" PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI 

Prieš keletą dienų nemažai „Draugo" prenumeratorių 
gavo anoniminį laišką, kuris šmeižia ir siekia sukompromituoti 
dienraštį „Draugą". Įdomu, kad šių laiškų siuntėjo vardas ir 
adresas yra nurodomas: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str., 
Chicago, IL 60629. 

TAI NĖRA TIESA! 
„Draugas" to laiško nerašė ir nesiuntė savo prenumerato

riams. Tai yra žiaurios anoniminio ar anoniminių asmenų pas
tangos pakenkti „Draugui", sudarant vaizdą, tarsi tą laišką 
pasiuntė pats „Draugas". 

Šis nusikaltimas yra federalinio pobūdžio, tad tolimesnę 
eigą tvarkys atitinkamos JAV valdžios įstaigos. Todėl asmenys, 
gavę tokį laišką, yra prašomi persiųsti jį su originaliu voku 
„Draugo" administracijai. Laiškai bus perduoti JAV valdžios 
įstaigai, kuri tiria šį kriminalinį veiksmą. 

„Draugo" leidėjai 

K o v o 1 1 d. , š e š t a d i e n į , 7 v a i . v . 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 

U4RIA pristato 
atlikėją VIRGĮ STAKĖNĄ ir 

anekdotu, karalių RAIMONDĄ ŠILANSKĄ 
Bilietų kaina - 25 dol. 
Kviečiame visus Į nuotaikingą koncertą. 

U4RIA USA PlUvSTATO 
' S A V O 

VIRGIS CTMĖM8 
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1ESGISH) SVEČIAS fOHERI 

ANEKDOTU KARALIUS 
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tyni paskutiniai Kristaus žodžiai". 
Programoje dalyvaus: solistai Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė, 
Linas Sprindys, Algimantas Bar-
niškis, vargonininkės Solveiga Pa
lionienė ir Dainora Petkevičiūtė bei 
fleitistė Deborah Verdone. Ruošia 
LB Lemonto apylinkės valdyba. 
Bilietus prašome užsisakyti tel. 708-
974-0591. 

• Čikagos lietuvių operos prem
jera įvyks sekmadienį, balandžio 30 
d. 3 vai. p.p. Morton gimnazijos 
auditorijoje, 2401 S. Austin Boule-
vard, Cicero, IL. Bilietus į Vytauto 
Klovos operą „Pilėnai" galima įsigy
ti „Seklyčioje", 2711 W. 71st Street, 
Chicago, IL, tel. 773-476-2655. Bilie
tai parduodami pirmadieniais — ket
virtadieniais nuo 9 vai. r iki 4 vai. 
p.p. ir šeštadienį nuo 10 val.r. iki 2 
vai. p.p. Penktadieniais bilietai ne
bus pardavinėjami. Užsakymus raš
tu prašome siųsti Lithuanian Opera 
of Chicago, Inc., 3222 W. 66th Place, 
Chicago, IL 60629, tel. 773-925-6193. 
Bilietų kainos nuo 25 iki 50 dol. As
menys aukoję 250 dol. gaus 2 bilie
tus į operos spektaklį ir 2 pakvie
timus į pokylį. Aukoję 150 dol. — po 
vieną bilietą į spektaklį ir į pokylį. 

• Ketvirtojo „Lietuvių balso* 
literatūrinio konkurso, kurio tema 
buvo „Branginkime lietuvių tautos 
dvasines vertybes", vertinimo ko
misijos nutarimu premijos paskirtos 
trims konkurso dalyviams iš Lie-

•I 
tuvos. Tai Kaune, Klaipėdoje ir Vil
niuje gyvenantys kūrėjai. Konkurso 
mecenatas — dr. Jonas Adomavi
čius. Vertinimo komisiją sudarė: 
Alfredas Gusčius, Anatolijus Kairys, 
Stasė Petersonienė, Bronius Raguo
tis, Vytautas Volertas. Konkursas 
buvo paskelbtas Lietuvos valstybės 
15 metų Nepriklausomybės atkūri
mo sukakties proga. Premijų įteiki
mas įvyks minint šešioliktąją Lie
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
šventę kovo 12 d. 4 vai. p.p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje iškilmingos 
vakarienės metu. Vietas galite už
sisakyti paskambinę tel. 773-776-
3399 („Lietuvių balso" redakcija). 
Kaina — 35 dol. asmeniui. Visus 
maloniai kviečiame dalyvauti būsi
moje premijų įteikimo šventėje. 

•Restoranui „Seklyčia" skubiai 
reikalingos 2 padavėjos dirbti tik 
sekmadieniais ir virėjos padėjėja 
dirbti visą savaitę. Skambinti Ritai 
tel. 708-271-7044; 773-476-2655, ar
ba atvykite į „Seklyčią", 2711 W. 
71th Street, Chicago. 

•Rašytojas Stasys Džiugas Va
sario 16-osios proga apdovanotas 
valstybiniu ordinu už nuopelnus Lie
tuvai. Šis apdovanojimas bibliofilui 
bus įteiktas Kovo 11-osios — mūsų 
tautos Nepriklausomybės atkūrimo 
ir „Lietuvių balso" literatūrinio kon
kurso laureatų paskelbimo ir premi
jų įteikimo šventėje, kuri įvyks kovo 
12 d. 4 vai p p. Jaunimo centre. 


