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Lietuvos dirbama žemė bus
parduodama užsieniečiams

Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — 
Dauguma Seimo narių ketvir
tadienį parėmė Konstitucijos 
47 straipsnio pataisą, kuri nu
mato žemės ūkio paskirties 
žemės pardavimą Lietuvos ju
ridiniams asmenims bei už- - 
sieniečiams.

Kad pataisa būtų galutinai 
priimta, Seimas dar kartą 
turės balsuoti ne mažiau kaip 
po 3 mėnesių. Abu kartus už 
pataisą turi balsuoti ne ma
žiau kaip 94 Seimo nariai.

Lietuvos integracijai į Euro
pos Sąjungą (ES) svarbią pa
taisą ketvirtadienį parėmė 
visų Seimo frakcijų atstovai, 
tarp kurių buvo ir ne vienas 
dirbamos žemės pardavimą 
užsieniečiams kritikavusios 
parlamentinės Agrarininkų 
grupės narys.

„Kiekvienas blaiviai mąs
tantis žmogus mato, kad 
Konstitucijos 47 straipsnio pa
keitimas yra neišvengiamas. 
Užsispirti ir daužyti plika 
kakta sieną, kurios nepra
muš!, nėra tikslo”, sakė val
dančiajai daugumai priklau
sančių socialdemokratų agra
rininkų vadovas Vytautas 
Einoris.

Kai kurie skeptiškai apie 
dirbamos žemės pardavimą 
užsieniečiams atsiliepę politi
kai, tarp kurių — Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos sąjun
gos vadovai Seimo nariai Ka
zimiera Prunskienė bei Ra
mūnas Karbauskis, ketvirta
dienį balsavime nedalyvavo.

Valdančiosios daugumos at

Tėvynėje pasižvalgius
* Finansų rinka jau dau

giau kaip mėnuo stebi nuo 
lito atskirto dolerio kursą Lie
tuvoje, tačiau kol kas JAV va
liuta didesnių staigmenų ne
pateikė. Po vasario 1 dienos, 
susiejus litą su euru, tikėtasi 
staigaus dolerio brangimo, 
tačiau taip neatsitiko. Lietu
vos centrinio banko specialis
tai teigia „pataikę į dešim
tuką”, dar praėjusiais metais 
numatę dolerio kursą. <kd, Eita)

* Švietimo ir mokslo mi
nisterija, rengianti naują 
Švietimo įstatymą, svarsto 
galimybę įteisinti socialinę ly
gybę — priešmokyklinio am
žiaus vaikus auginantiems 
tėvams skirti tam tikrą sumą, 
už kurią vaikas būtų lei
džiamas į darželį arba ugdo
mas namuose. (Lž. Eita)

* Per artimiausius 14
metu Lietuva ypatingą 
dėmesį ketina skirti savo, 
kaip tranzitinės valstybės 
stiprinimui, todėl tarptautinių 
kelių plėtra ir pasienio tar
nybų veiklos vystymas yra 
svarbiausia kelių plėtros sri
tis. Tai numatyta 2002-2015 
m. Lietuvos valstybinės reikš
mės kelių priežiūros ir plėtros 
programoje, kuriai pritarė 
premjero Algirdo Brazausko 
vadovaujamas vyriausybės 
strateginio planavimo komite
tas. Programoje pateikiamas 
planas, kuriuo vadovaujantis, 
bus plėtojami, modernizuoja
mi ir prižiūrimi valstybinės 
reikšmės keliai. Planuojama, 
kad 2015 metais 95 proc. Lie
tuvos kelių atitiks europinius 
reikalavimus. Iš viso kelių to
bulinimui per 14 metų Lietu
voje ketinama išleisti daugiau 
nei 12 mlrd. litų. <bns>
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stovas socialdemokratas Justi
nas Karosas bei didžiausios 
opozicinės Liberalų frakcijos 
seniūnas Gintaras Stepona
vičius pabrėžė, jog liberalizuo
ti dirbamos žemės rinką visų 
pirma reikia pačiai Lietuvai. 
„Pataisa, numatanti Lietuvos 
piliečiams laisvai parduoti 
žemę tam, kam jie norėtų, pir
miausia reikalinga mums pa
tiems. Tai nėra ES prasimany
mas. Tai klausimas, susijęs su 
mūsų žemės ūkio konkuren
cingumo stiprėjimu, investi
cine aplinka, naujų darbo 
vietų kūrimu”, tvirtino G. 
Steponavičius.

Tuo tarpu prieš pataisą pa
sisakė daugiausiai jau anks
čiau radikaliais pasisakymais- 
pagarsėję Seimo nariai. „Kons
titucijos pakeitimas yra nusi
kaltimas”, piktinosi parlamen
taras Vytautas Šustauskas. 
Ironizuodamas jis pasiūlė Sei
mui priimti įstatymą, numa
tantį užsieniečiams parduoti 
našlaičius vaikus. „Jūsų pa
vardės bus įrašytos į istoriją 
juodomis raidėmis”, balsuo
siančius už pataisą gąsdino 
jaunalietuvis Stanislovas Buš
kevičius.

Antrą kartą balsuojant dėl 
minėtosios pataisos, Seimas 
planuoja priimti konstitucinį 
bei vadinamąjį „saugiklių” 
įstatymus. Šių projektų auto
riai teigia, kad projektai tu
rėtų apginti Lietuvos ūkinin
kus nuo galimybės, kad jų 
žemę pusvelčiui išpirks užsie
niečiai.

* Iki kitu metu balandžio
Vilniuje bus įrengta per 50 
vaizdo stebėjimo kamerų. Spe
cialistų teigimu, tai turėtų pa
didinti saugumą. Manoma, 
kad naujoji vaizdo stebėjimo 
kamerų sistema bus dar viena 
sėkmingai Vilniaus miesto 
savivaldybės ir sostinės polici
jos vykdomo projekto „Saugus 
miestas” dalis, o Senamiestis 
taps ypač saugia zona, nes 
vaizdo stebėjimo kameros ge
rokai palengvins policijos pa
reigūnų darbą — kameros bus 
išdėstytos „karščiausiuose” 
miesto taškuose. ibns>

* Varžytinėse parduota 
dalis naikinamos Kauno ak
cinės bendrovės „Šilkas” turto 
už 694,000 litų. AB „Šilkas” 
bankrotas buvo paskelbtas 
pernai birželio 5 d. Šiuo metu 
įmonės skolos siekia 61 mln. 
litų. Daugiausia įsiskolinta Fi
nansų ministerijai, daugiau 
kaip tūkstančiui darbuotojų 
gamykla skolinga apie 2.5 
mln. litų. Beveik 1 mln. litų 
darbuotojams planuojama su
mokėti dar šį mėnesį.

* 61 metų kaunietis Vy
tautas Lopato,% kuriam pra
ėjusią savaitę buvo persodinta 
širdis, jaučiasi gerai, jį pla
nuojama perkelti iš reanimaci
jos palatos į bendrą kardiochi
rurguos skyrių, sakė Kauno 
medicinos universiteto klinikų 
kardiochirurgijos skyriaus ve
dėjas Algimantas Sasnauskas. 
„Dabar specialiais preparatais 
pacientui bus slopinama imu
ninė sistema ir organizmas 
pratinamas prie donoro šir
dies”, kalbėjo A. Sasnauskas. 
Kauniečiui vasario 26 d. buvo 
persodinta į autoavariją pate
kusio 33 metų klaipėdiečio šir
dis. (BNS)
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pažadėjo apsvarstyti Rusijos prašymą leisti per Lietuvos teritoriją iš Karaliaučiaus srities į Rusiją pervežti 
pasenusį skystą raketų kurą, po susitikimo su Rusijos UR ministru Igor Ivanov (kairėje) pranešė Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Antanas Valionis. 2000 m. Lietuvos vyriausybės nutarime buvo uždrausta per Lietuvos teritorįją 
vežti tokias medžiagas, kaip raketų kuras, kuris yra pavojinga medžiaga, kelianti didelį pavojtj žmonėms ir aplinkai. 
Ateityje per Lietuvą būtų vežamas nebetinkamas naudoti kuras, kuris Rusijoje bus perdirbtas.Kęstueio Vanago (Eltai nuotr.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

Rusijos diplomatijos vadovas: 
Lietuva turi pasirinkimo teisę
Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — 

„Lietuva — suvereni nepri
klausoma valstybė, kuri pati 
nustato tikslus užsienio politi
koje ir sprendžia, kaip palai
kyti santykius su Europos bei 
tarptautinėmis organizacijo
mis”, sakė Lietuvoje viešintis 
Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Igor Ivanov. „Rusijos 
nuostata ne dėl Lietuvos įsto
jimo į NATO, o apskritai dėl 
sąjungos plėtros — mes mano
me, kad mechaninė NATO

* Finansų ministerija pa
tikino, kad nei fizinių, nei ju
ridinių asmenų galimybės at
siskaityti grynaisiais pinigais 
nėra ribojamos. Ministerijos 
specialistai, išanalizavę Mokė
jimų įstatymo, Mokesčių ad
ministravimo įstatymo bei ki
tų mokėjimų santykius regu
liuojančių teisės aktų nuosta
tas bei jų tarpusavio suderina
mumą, nė viename teisės akte 
neaptiko jokių draudimų, ribo
jimų ar dviprasmybių, galin
čių riboti galimybę atsiskaity
ti grynaisiais pinigais. (Eita)

* Mikrobanginė daugia
kanalė televizijos antena, 
kokių galima įsigyti turguose, 
leidžia be jokio mokesčio žiū
rėti dešimtis „Mikrovisatos 
TV” rodomų televizijos progra
mų. „Mikrovisatos TV” duo
menimis, per metus administ
racine tvarka už savavališką 
prisijungimą prie įmonės tele
komunikacijų tinklo buvo nu
bausti 200 kauniečių, ikd, Eitai

* Elektrėnų miesto me
ras Kęstutis Vaitukaitis ir 
bažnyčios klebonas Jonas Sa
baliauskas pasirašė sutartį, 
kuria įsipareigojo bendradar
biauti Elektrėnų bažnyčioje 
teikiant šarvojimo paslaugas.

(LŽ, Elta)

* Miesto pūlinys, praras
ta teritorija — taip architek
tai vadina Kauno Šančiuose 
esantį kareivinių pastatyną. 
Jame stūgsančias pastatų lie
kanas siūloma arba pusvelčiui 
parduoti, arba ryžtingai imtis 
drąsių projektų įgyvendinimo. 
Panemunėje ir Šančiuose 
esančioms kareivinėms pri
klauso daugiau kaip 300 įvai
raus dydžio pastatų, uži
mančių apie 243,000 kvadrati
nių metrų ploto. Pasitraukusi 
sovietų kariuomenė pastatyną 
paliko pakankamai tvarkingą. 
Per nepriklausomybės laiko
tarpį beveik viskas buvo su
niokota. (KD, Elta)

plėtra neatitinka šiandieninių 
europietiškų saugumo ir pas
tovumo siekių”, pažymėjo jis.

„Rusijos ir NATO dialogas 
vyksta nelengvai, nėra ‘pa
ruoštų receptų’, yra Rusijos 
projektai, yra NATO projek
tai, ir, remiantis šiais doku
mentais, mes dirbame”, sakė 
Rusijos URM vadovas. Jo nuo
mone, NATO ir Rusija nori su
kurti veikiančius, o ne dekora
tyvius mechanizmus.

Rusija ir NATO valstybės

* „Mažeikių naftos” val
dytoja JAV verslovė „Wil- 
liams International” nekomen
tuoja santykių su „Status fi
nansine pramonine grupe”, 
kuri įsigijo per 60,000 Ma
žeikių bendrovės akcįjų ir tuo 
remdamasi, paprašė informa
cijos apie bendrovę. „Deja, 
žinome, kad tie žmonės yra 
užsiėmę panašia veikla kitose 
Lietuvos bendrovėse. Jie yra 
pateikę kai kuriuos prašy
mus ‘Mažeikių naftai’, bet aš 
apie juos nekalbėsiu”, tvirtino 
„Williams International” vyk
dantysis direktorius Randy 
Mąjors. Pasak jo, per žinia
sklaidą apie abiejų bendrovių 
santykius tikrai nebus kalba
ma. (Elta)

* Kovo 4 d. paskelbtame 
JAV Valstybės departa
mento Demokratijos ir žmo
gaus teisių biuro tyrime, ku
riame vertinama žmogaus tei
sių padėtis Lietuvoje 2001 m., 
teigiama, jog Lietuvos polici
jos pareigūnai kartais muša 
suimtuosius ir pažeidžia su
ėmimo įstatymus. Kaip didelė 
problema nurodoma moterų 
diskriminacija ir smurtas 
prieš jas bei vaikus. (Lž, r, Eita)

* Kol Vilniaus čigonų
bendrijos nariai, pasikvietę 
valdžios atstovus, tikino nu
traukiu narkotikų platinimą, 
trijuose sostinės taboruose nė 
minutei nesustojo prekyba 
kvaišalais. Nenutrūkstamu 
srautu čia keliavo pirkėjai. 
Kai kurie narkomanai polici
jos pareigūnams teigė į taborą 
atvažiuojantus 2-3 kartus per 
dieną. (R, Eita)

* Kauno medicinos uni
versiteto klinikų medikai 
ketina į sanatoriją išlydėti in
sultą patyrusiį 42 metų 
„anekdotų karalių” Raimundą 
Šilanską. Medikai sako, kad 
R. Šilanskas po reabilitacijos 
laikotarpio įhlės g įžti į sceną 
ir linksminti žmones. (Lž, Eita)

svarsto formas ir būdus, kaip 
galėtų veikti šiuo metu kuria
ma NATO ir Rusijos taryba, 
kurioje posėdžiautų 19 NATO 
valstybių ir Rusijos ambasado
riai. Šiuo metu Rusija bendra
darbiauja su NATO konsulta
cijoms skirtoje Bendrojoje 
nuolatinėje taryboje, tačiau 
turi menką įtaką, nes prieš 
konsultacijas su Rusija NA
TO valstybės narės jau iš 
anksto būna tarpusavyje suta
rusios dėl svarstomų klausi
mų.

V. Landsbergiui 
siūloma suteikti

prezidentines
garantijas

Prezidentas Valdas Adam
kus pateikė Seimui svarstyti 
Prezidento įstatymo pakeiti
mą, kuriuo siūloma Aukščiau
siosios tarybos - Atkuriamojo 
Seimo (AT-AS) pirmininkui 
suteikti tas pačias socialines 
garantijas, kaip ir iš valstybės 
tarnybos išėjusiam preziden
tui.

Vieninteliu AT-AS pirminin
ku buvo dabartinis konserva
torių vadovas, parlamentaras 
Vytautas Landsbergis. Aukš
čiausiosios tarybos pirminin
kas vykdė ne tik parlamenti
nio darbo organizavimo už
duotis, bet ir pasirašydavo įs
tatymus bei iš esmės įgyven
dino valstybės vadovo įgalioji
mus, atitinkančius kai ku
riuos prezidento įgaliojimus. 
Lietuvos parlamento vadovas 
vedė derybas ir pasirašė tarp
tautines sutartis, teikė prane
šimus dėl respublikos padėties 
ir dėl svarbių Lietuvos vidaus 
ir užsienio politikos klausimų, 
teikė kandidatus į ministro 
pirmininko ir kitas svarbiau
sias valstybės pareigas.

„Tokiu būdu galima tvirtin
ti, kad Aukščiausiosios tary
bos - Atkuriamojo Seimo pir
mininko konstitucinis statu
sas prilygintinas respublikos 
prezidento statusui pagal 
1992 metų Lietuvos Respubli
kos Konstituciją”, teigiama 
prezidento Aiškinamajame 
rašte. ibnsi

* Suomija tikisi sėkmin
gos Lietuvos derybų dėl sto
jimo į Europos Sąjungą (ES) 
pabaigos ir mano, jog Baltijos 
valstybių narystė ES bei 
NATO sustiprins regiono pa
stovumą, pareiškė Vilniuje 
viešinti Suomijos prezidentė 
Tarja Halonen savo kalboje 
Seime. (bns)

Gardez. JAV karinės pąjėgos ketvirtadienį atsiuntė šimtų ka
reivių pastiprinimą į Rytų Afganistaną, prieš tai pranešusios, jog 
per šią kruviną operaciją buvo nukauti dar 100 „ai Qaeda” ir Tali
bano kovotojų. JAV karo operacijos Afganistane vadas generolas 
Tommy Franks pareiškė, kad į karo veiksmų rąjoną siunčiami 
šimtai naujų kareivių ir šturmo sraigtasparnių, kurie turės padėti 
palaužti smarkų „ai Qaeda” kovotojų, kurie, kaip manoma, atvyk
sta iš įvairių vietų, įskaitant Uzbekistaną ir Čečėniją, pasiprieši
nimą. T. Franks pripažino, jog operacijos „Anakonda” metu kariai 
smarkiai rizikuoja. Per šią operaciją vykusių mūšių metu žuvo 8 
ir buvo sužeista 50 JAV kareivių.

Jeruzalė. Izraelio premjeras Ariel Sharon ketvirtadienį atmetė 
JAV valstybės sekretoriaus Colin Powell kritiką dėl karo veiksmų 
prieš palestiniečius. „Izraelis niekada neskelbė karo palestinie
čiams, jis teisėtai gindamasis kariauja karą su teroristų organiza
cijomis”, sakoma A. Sharon sekretoriato pranešime. Trečiadienį C. 
Powell išreiškė bene griežčiausią kritiką A. Sharon politikos at
žvilgiu. „Jeigu paskelbi karą palestiniečiams ir manai galįs iš
spręsti problemą, žiūrėdamas, kiek palestiniečių pavyks nužudyti
— nemanau, jog šitaip mes toli nueisime”, sakė JAV valstybės 
sekretorius.

Bagdadas. Irakas pasirengė galimai JAV ir Didžiosios Britani
jos karinei atakai, ketvirtadienį pareiškė Irako premjero pavaduo
tojas Tareq Aziz. Vašingtonas ir Londonas „grasina Irakui naujo
mis, plataus masto atakomis, kurios prisidės prie to, ką valstybei 
jau teko išgyventi”, sakė T. Aziz. Sąjungininkės Didžiosios Brita
nijos remiama Amerika pastaruoju metu užsimindavo, kad imsis 
karinių veiksmų prieš Iraką, jeigu šis vėl neįsileis JT ginkluotės 
tikrintojų, kad šie įsitikintų, jog Bagdadas nebeturi masinio naiki
nimo ginklų. Tarptautinė bendrija nuolat kaltina Iraką, kad jis 
slepia masinio naikinimo ginklus. Tuo tarpu Bagdadas po 1991 m. 
Persijos įlankos karo kelis kartus yra pareiškęs, jog šiuos ginklus 
sunaikino.

Los Angeles. Stanfordo universiteto tyrėjai paskelbė, kad jie 
surinko didžiausią pasaulyje duomenų bazę apie iki šiol pagrobtas 
branduolines medžiagas. Per pastaruosius 10 metų iš buvusios So
vietų sąjungos įmonių buvo pagrobta mažų mažiausiai 40 kg ura
no ir plutonio. Nors didžiąją šių medžiagų dalį pavyko surasti, bet 
apie 2 kg sodrintojo urano, dingusio iš vieno Gruzijos reaktorių, 
iki šiol nieko nežinoma.

Maskvai Čečėnijoje gali būti ekstremistų, susijusių su Osama 
bin Laden teroristų tinklu „ai Qaeda”, mano buvęs JAV preziden
to patarėjas valstybinio saugumo klausimais, politologas Zbigniew 
Brzezinski. Pasak jo, „galimas dalykas, kai kurios žmonių grupės 
Čečėnijoje, ypač lauko vado Khatabb būrių nariai, palaiko ryšius 
su „ai Qaeda”.

Roma. Popiežiui Jonui Pauliui II netrukus bus padaryta deši
niojo kelio operacija dėl artrito, kuris jam kelia aštrų skausmą. 
Laikraštis „La Repubblika” pažymi, kad operacija yra „neišven
giama”. Trečiadienį popiežius Jonas Paulius II atšaukė savo tradi
cinį kreipimąsi į maldininkus, susirinkusius Šv. Petro katedros 
aikštėje. Jo kreipimąsi pro atvirą popiežiaus apartamentų langą 
perskaitė vienas jo padėjėjų. Šventasis Sostas trumpina visus pla
nus, kuriuose buvo numatytas Katalikų Bažnyčios vadovo dalyva
vimas busimose šv. Velykų iškilmėse. Popiežius jau kuris laikas, 
negalėdamas vaikščioti po Šv. Petro katedros navą, važinėja spe
cialia savaeige pakyla, ir dabar gaminamas mažesnis jos modelis, 
kad popiežius galėtų ja naudotis savo asmeniniuose apartamen
tuose.

Berlynas. Baltijos jūroje per NATO pratybas „Strong Resolve 
2002” trečiadienį žuvo du vokiečių kareiviai, nuskendę, kai apvir
to jų kateris. Abu kareiviai buvo ištraukti iš vandens, tačiau mirė 
nuo hipotermijos (kūno atšalimo).

Kabulas. Aštuoni Afganistane tarnaujantys taikdariai, kurie 
buvo sužeisti per Kabule įvykusį atsitiktinį sprogimą, nusinešus} 
penkių kitų kareivių gyvybes, ketvirtadienį išskraidinti gydyti į 
Vokietiją. Tai buvo pirmos Tarptautinių saugumo pagalbos pajėgų 
(TSPP) aukos nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio, kai jų taikda
riai buvo dislokuoti Kabule. Nelaimė įvyko, kai kareiviai bandė 
neutralizuoti Sovietų sąjungos gamybos priešlėktuvinę raketą 
„SA-3”, ir šioji per anksti sprogo. Žuvusieji ir sužeistieji buvo pa
tyrę specialistai, ir anksčiau jiems tikriausiai jau yra tekę naikinti 
tokias raketas.

Maskva. Rusija kategoriškai atmeta Latvijos užsienio reikalų 
ministro Indulio Beržinio pareiškimą, kad Maskvos politika Rygos 
atžvilgiu yra provokacinio pobūdžio) ir stabdo integracijos reiški
nius Latvijoje. Taip ministras komentavo anksčiau Rusijos atsto
vybės Europos Taryboje išplatintą dokumentą, kuriame buvo paly
ginta Makedonijos ir Latvijos vykdoma politika dėl tautinių ma
žumų. „Susidaro įspūdis, kad savo problemų užkrovimas kitiems 
tampa Latvijos diplomatijos tradicija”, sakoma Rusijos URM pra
nešime. „Ne kas kitas, kaip pati Latvijos valdžia prisidarė sau 
daugybę kliūčių spręsdama jos pačios sukeltą problemą dėl to, kad 
daug žmonių valstybėje neturi pilietybės”, pabrėžiama pranešime.

Hong Kong. Praėjusių metų pabaigoje internetu savo namuose 
galėjo naudotis beveik pusė milijardo žmonių pasaulyje, paskelbė 
„Nielsen/NetRatings”. Azijos gyventojai intęrnetą įsiveda spar
čiausiai —per paskutinį praėjusių metų ketvirtį žmonių, galinčių 
naudotis internetu namie, šiame regione padaugėjo 5.6 proc. Euro
piečiai yra antri (4.9 proc.), Lotynų Amerikos interneto vartotojai
— treti (3,3 proc.), amerikiečiai — ketvirti (3.5 proc.). Šiaurės
Amerikoje gyvena 40 proc. visų 
pasaulio žmonių, galinčių inter
netu naudotis namie. Europoje, 
Artimuosiuose Rytuose ir Afri
koje gyvena 27 proc. interneto 
vartotojų, o Azijoje — 22 pro
centų.

KALENDORIUS

Kovo 8 d.: Šv. Jonas Dievo; Bea
ta, Gaudvilė, Kovas, Laima, Vaižgan
tas.

Kovo 9 d.: Domininkas (Domas), 
Pranciška (Pranė), Visgailė, Žygin
tas.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

2002 M. ŠALFASS-GOS JAUNUČIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Papildydami mūsų anksty
vesnį pranešimą, skelbiame, 
kad 2002 m. Š. Amerikos Lie
tuvių jaunučių krepšinio pir
menybės vyks 2002 m. gegu
žės 4 ir 5 d., Detroite, Michi
gan. Vykdo — Detroito LSK 
„Kovas”.

Vasario 28 d. užsibaigusios 
preliminarinės registracijos 
duomenimis, žaidynėse numa
to dalyvauti daugiau 40 ko
mandų, tačiau dar ne visi klu
bai atsakė.

Varžybos bus vykdomos šio
se berniukų ir mergaičių kla
sėse: B (1986-1987 m. gimi
mo); C (1988-1989 m.); D 
(1990-1991 m.); E (1992-1993 
m.) ir F „Molekulių” (1994 m. 
gimimo ir jaunesnių). „Mole
kulių” klasėje komandos yra 
mišrios (Co-Ed).

Iš principo jaunesnių kla
sių žaidėjams yra leidžiama 
kartu žaisti ir vyresnėse kla
sėse, kiek laiko ir vietos aplin
kybės leidžia. Mergaitėms yra 
leidžiama žaisti berniukų ko
mandose, tačiau ne atvirkščiai.

Dalyvauti kviečiami visi lie

tuvių sporto klubai ar kitokie 
vienetai, atlikę metinę 2002 
m. ŠALFASS-gos narių regis
traciją.

Galutinė komandų ir žai
dėjų registracija privalo bū
ti atlikta iki 2002 m. kovo 31 
d. imtinai, pas žaidynių va
dovą, šiuo adresu:

Mykolas Abarius, P.O. 
Box 250309, Franklin, MI 
48025-0309. Tel. 248-865- 
0243; Fax 248-338-2625; E- 
mail:

michaelgcpa@ameritech. net 
ŠALFASS Web:

www.salfa8s.com
Po galutinės komandų re

gistracijos bus paskelbta galu
tinis varžybų formatas, tvar
karaštis ir kitos tolimesnės in
formacijos. Pilnesnes inštruk- 
cijas gauna krepšinį kultyvuo- 
j antys ŠALFASS sporto klu
bai. ŠALFASS-gai nepriklau
santieji vienetai, kreipkitės į 
Mykolą Abarių.

ŠALFASS-gos krepšinio 
komitetas

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

Šarūnas Marčiulionis Philadelphįjos „Aro” jauniesiems krepšininkams rodo kaip kontroliuoti ir ginti kamuolį.
Nuotr. Rimo Gedeikos

ŽVAIGŽDŽIŲ SAVAITGALIS

DRAUGAS

Futbolas Čikagoje

STAMBI .-LITUANICOS” FUTBOLININKŲ 
PERGALĖ

Kroatai įveikti 7^3

Praėjusį sekmadienį, kovo 3 
d., „Lituanicos” vyrai įrodo, 
kad jie dar neužmiršo kaip 
reikia žaisti futbolą ir įveikė 
kroatų „Zrinski” ekipą net 7-3. 
Po 3-8 pralaimėjimo prieš 
„Green-White” futbolininkus, 
lietuviai sekmadienį parodė 
darnesnį žaidimą ir neturėjo, 
daug vargo trijų taškų sugrie
bime.

Nepaisant, kad 3-je žaidimo 
minutėje kroatai pelnė lengvą 
įvartį, bet po pusantros mi
nutės Virgis Žuromskas išly
gino, o netrukus po to Laimo
nas Bytautas padarė 2-1. Ta
čiau vėl mūsiškių gynimo klai
da leido kroatams prisivyti.

Tuomet, likus iki kėlinio pa
baigos 5 minutėms, Rimas Ja
kubauskas persvėrė, o kiek 
vėliau Žilvinas Čenys ženklino 
4-2. Panašiai vyko ir po per
traukos: 9-je minutėje Juan 
Bėruti pakėlė pasekmę iki 5-2. 
Bet kroatai nepasidavė ir dar 
kartą nuginklavo šiaip jau ne
blogai laikiusį vartininką Jo
ną Putną. Tuomet, nors kroa
tai nenorėjo kapituliuoti, „Li
tuanica” Jakubausko ir Aud
riaus Zinkevičiaus įvarčiais pri
baigė į žemesnę diviziją jau 
pasmerktus kroatus, kurie iš 
8 turėtų susitikimų sugebėjo 
iškovoti tik 1 tašką.

Nors laimėtojų normaliai ne
labai norisi kritikuoti, tačiau 
didelę pirmojo kėlinio dalį, 
mūsiškiai nerodė didesnio no
ro laimėti, o taip pat ir nelabai 
gynė savo vartus. Gerai, kad 
tuo metu „Lituanicos” varti
ninkas sugavo pavojingus šū
vius, o keli stiprūs kroatų ban
dymai nepasiekė tikslo. Bet, 
žinoma, buvo sužaista žymiai 
geriau kaip prieš „Green- 
White” ekipą, kuomet sukovo- 
ta žemiau kritikos.

Po aštuntojo rato rungtynių 
„Lituanica” pirmenybinėje len

telėje pakilo vienu laipteliu 
aukščiau. Dabar ji su 10 taškų 
stovi 7-je vietoje, tuo tarpu 
„Maroons” su 8 taškais — 
aštuntoje. „Legovia” (netikėtai 
įveikusi „Vikings” 4-3) su 6 
taškais devintoje, o „Zrinski” 
— paskutinėje. Šios dvi ko
mandos, atrodo, atsisveikins 
su „mąjor” divizija. ,

Salės pirmenybių futbolo 
pabaiga

Ateinantį sekmadienį, kovo 
10 d., 6 vai. vakare „Lituani
cos” vyrai žais paskutines — 
devintąsias salės futbolo pir
menybių rungtynes. Mūsiškių 
varžovas bus vienu laipteliu 
aukščiau už lietuvius stovinti 
vokiečių — „Schwaben” ko
manda. Jei pavyktų ją nu
galėti, lietuviai pakiltų į 6-ją 
vietą. Kiekvienu atveju, per
galė padėtų mūsiškiams įgau
ti ir pasitikėjimą prieš lauko 
futbolo pirmenybių pradžią. 
Kaip ir visada, žaidžiama 
„Odeum” pastate, Vilią Park 
miestelyje.

Metinis „Lituanicos” 
futbolo klubo narių

susirinkimas

Kovo 17 d., 1 vai. po pietų, 
Pasaulio lietuvių centro Le
monte posėdžių kambaryje 
vyks „Lituanicos” futbolo klu
bo metinis narių ir rėmėjų su
sirinkimas. Čia kviečiami da
lyvauti ne vien nariai, bet ir 
visi norintieji prisidėti prie šio 
klubo veiklos.

Beje, LFK „Lituanica” jau 
gyvuoja 52 metus ir jo koman
dose dabar daugiausia žaidžia 
neseniai iš Lietuvos atvyku
sieji futbolininkai, šis klubas 
yra vienintelis Šiaurės Ameri
koje gyvuojantis lietuvių spor
to vienetas, kultivuojantis fut
bolą. Jo komandos rungty
niauja geriausioje Čikagos ir

Kai lietuvių Šv. Andriejaus 
bažnyčioje, esančioje pietinėje 
Philadelphįjos dalyje, buvo 
pranešta, jog bus rengiamas 
žvaigždžių savaitgalis, mažai 
kas atkreipė dėmesį. Tačiau, 
kai buvo paminėti Šarūno 
Marčiulionio bei Lietuvių am
basadoriaus JAV Vygaudo 
Ušacko vardai, jaunimas su
kluso. Rimas Gedeika, Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
vicepirm. sporto reikalams 
pranešė, kad Lietuvių na
muose rengiamas „Žvaigždžių 
savaitgalis” ir net dvi valan
das svečiuosis žymusis sporti
ninkas. Taip pat, kad visi no
rintys, galės įsigyti „krepšinio 
karaliaus” autografą, nusifoto
grafuoti ir netgi" parungty
niauti viens prieš vieną. La
biausiai sukluso Aro” jaunųjų 
sportininkų komanda (trene
ris — Linas Kučas), nors dau
guma gimę Amerikoje, mažieji 
sportihilikai yra tikri Lietuvos 
krepšininkų gerbėjai. Žinia 
pasklido per visą JAV rytinį 
pakraštį ir vasario 8 dieną lie
tuviai iš New Jersey, Pennsyl- 
vania, New York, bei Wa- 
shington, D.C., atvažiavo susi
tikti su Šarūnu Marčiulioniu.

Renginys prasidėjo 5 valan
dą vakare, kai Lietuvių na
muose Vytas Bagdonavičius 
Philadelphįjos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas, Vytas 
Karalius Lietuvių namų tary
bos pirmininkas ir Juozas Ka- 
sinskas, Liet. namų valdybos 
pirmininkas pasitiko svečius. 
Šventės pradžioje Rimas Ge
deika padėkojo ambasadoriui 
Vygaudui Ušackui už pagalbą

rengiant šį susitikimą ir su
teikė jam pirminę galimybę 
tarti žodį.

Ambasadorius draugiškai 
pasisveikino su Philadelphi
joje gyvenančiais lietuviais, 
džiaugėsi kartu Philadelphi
joje vykstančiomis AU Star — 
trys prieš tris” žaidynėmis ir 
dar kartą priminė, jog NBA 
pavadino specialų prizą Šarū
no Marčiulionio vardu. Šis pri
zas bus įteiktas geriausiai žai
džiančiam Europos krepšinin
kui. Po naujai įsigytame dide
liame ekrane pristatytų žy
miausių vaizdų iš krepšininko 
karjeros, R. Gedeika suteikė 
žodį Š. Marčiulioniui, tačiau 
žymusis krepšininkas pats 
pasakoti nefiėrėjo ir paskatino 
žiūrovus klausti juos domi
nančius klausimus. Krepšinio 
gerbėjai sujudo ir klausimai 
pasibėrė:

Kokios žaidynės pačios 
artimiausios Jūsų širdžiai?

Š.M. „1992 metais prieš Ru
siją. Politinė situacija, žaidi
mas prieš savo 'kambariokus’, 
daugiausia įtampos, tačiau 
išryškėjo lietuvių profesiona
lumas”.

Ar lietuviška kova pasiju
to tuomet, kai keturi lietu
viai, žaidžiantys už Rusijos 
komandą (1988 metais) 
prieš JAV, laimėjo daugu
mą taškų?

Š. M. „Taškų neskaičiavo
me, žaidėme už komandą. Tik
ra lietuviška kova pasijuto, 
kuomet laimėjome bronzos 
medalius Barselonoje”.

Ar tiesa, kad Lietuvai ne
naudinga, kad patys ge-

iriausi sportininkai išvyks- 
j ta žaisti į JAV, o kai grįžta, 
jų sugebėjimai yra jau pra
rasti?

Š. M. „Žaidėjai patys pasi
renka kur žaisti, o jų sėkmė 
priklauso nuo jų darbo. Lietu
voje sportininkams sunku, 
juos mažai remia valdžia bei 
federacija”.

Po interviu svečiai buvo ap
dovanoti .Aro” marškinėliais, 
o Šarūnui skirti marškinėliai 
buvo pažymėti numeriu „13” ir 
juos dėvėdamas krepšininkas 
Lietuvių namų sporto salėje 
žaidė prieš jaunuosius Aro” 
atletus. Mažieji itin stengėsi 
taikliai pataikyti į krepšį, o 
tėveliai lydėjo kiekvieną me
timą dideliais plojimais. Šarū
nas pamokė jaunuosius sporti
ninkus kaip geriau „varyti” 
kamuolį, taip pat pabrėžė, kad 
nereikia kamuolio „mušti”, jį 
reikia „glostyti”.

Sporto salės gale merginos 
kantriai laukė galimybės nusi
fotografuoti su krepšininku. 
Šarūnas Marčiulionis nesispy- 
riojo, maloniai fotografavosi, 
šypsojosi ir juokavo.

Šventės pabaigoje visi sve
čiai vaišinosi užkandžiais, 
džiaugėsi galimybe asmeniš
kai ir tiesiogiai pamatyti 
tikrąją „žvaigždę”, dėkojo šio 
renginio organizatoriams.

Šarūnas Marčiulionis išva
žiavo palikdamas gerus, šiltus 
prisiminimus visiems, o pasili
kę svečiai, dabar jau labai 
sportiškai nusiteikę, pasiliko 
Lietuvių namuose stebėti Žie
mos olimpiados atidarymą su 
įžygiuojančiais lietuviais spor
tininkais!

J. Gaiželytė-Lacy
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

^^^^Valandos^agal^susitarimą^^^

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

A Liubinskas paskirtas 
olimpinės futbolo rinktinės 
treneriu. Lietuvos olimpinės 
(jaunimo iki 21 metų) futbolo 
rinktinės naujuoju treneriu 
paskirtas Vilniaus miesto kū
no kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjas Algimantas Liubins
kas. Toks sprendimas priim
tas šeštadienį Marijampolėje 
vykusiame Lietuvos futbolo fe
deracijos (LFF) Vykdomojo 
komiteto posėdyje. Jis ir toliau 
dirbs sostinės sporto vadovu. 
50-metis A. Liubinskas turi 
didelę trenerio darbo patirtį, 
anksčiau yra vadovavęs Vil
niaus „Žalgiriui” bei nacionali
nei futbolo rinktinei.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 .

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A

Joliet, IL 60435”
Tel. 815-744-0330;

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

"Metropolitan” lygos salės futbolo pirmenybių 
„major” divizijos lentelė (po kovo 3 d.)

vieta, vardas rungt/sk. įvarčių sant. taškai
1. „United Serbs” 8 25-15 18
2. „Eagles” 8 30-19 16
3. „Green-White” 8 30-21 14
4. „Kickers” 8 24-23 14
5. „Vikings” 8 19-14 12
6. „Schwaben” 8 22-23 11
7. „Lituanica-Liths” 8 32-25 10
8. „Maroons” 8 13-26 8
9. „Legovia” 8 23-37 6
10. „Zrinski” 8 30-37 1

apylinkių futbolo lygoje, ap- labai anksti — kovo 17 d. Ta-
jungiančioje stipriausius fut- čiau kovo 4 d. vakare, vyku-
bolo vienetus. Todėl svarbu iš- šiame lygai priklausančių klu-
laikyti šį lietuvių sporto vie- bo atstovų susirinkime, buvo
netą. Jam reikalinga ne vien pasipriešinta šiam keistam
tik moralinės, bet ir daugiau sumanymui.
materialinės paramos! Buvo nuspręsta pirmąjį ratą

Lauko futbolo žaisti tik balandžio 7 d. „Li-
pirmenybių pradžia — tuanicos” komandos tą dieną

balandžio 7 d. rungtyniaus išvykoje su lenkų
„Eagles”. Rezervai kovos 12

„Metropolitan” futbolo lygos vai., o pagrindinės sudėtys —
vadovybė šių metų pavasario 3 vai. p.p.
ratą buvo numačiusi pradėti E. Š.

LKL „ŽVAIGŽDŽIŲ DIENOJE” SĖKMĖ 
LYDĖJO „ERELIUS”

Šeštadienį, kovo 2 d. Kauno 
sporto halėje surengtos Lietu
vos krepšinio lygos (LKL) 
„Žvaigždžių dienos” rungtynė
se „Erelių” rinktinė nugalėjo 
„Vilkų” komandą 125:117 ir 
atsirevanšavo už nesėkmę 
praėjusių metų analogiškose 
varžybose (120:124).

Vilniaus „Lietuvos ryto” ko
mandos vyriausiojo trenerio 
Jono Kazlausko vadovaujamo
je „Erelių” komandoje žaidė 
krepšininkai iki 24 metų, o jų 
varžovai buvo LKL senbuviai, 
vadovaujami Kauno „Žalgirio” 
trenerio Algirdo Brazio. Le
miamą pranašumą „Ereliai” 
įgijo ketvirtajame kėlinyje, 
kurio pradžioje rezultatas bu
vo lygus.

„Erelių” ekipoje rungtyniavo 
penki „Lietuvos ryto” krepši
ninkai, o „Vilkų” gretose buvo 
registruoti net septyni žalgi
riečiai.

Prieš žvaigždžių rungtynes

įvyko tradicinis tritaškių kon
kursas, kurį laimėjo „Lietuvos 
ryto” Arvydas Macijauskas, fi
nale 18-17 įveikęs Audrių Mi- 
neikį iš Klaipėdos „Neptūno”. 
Pusfinalyje A. Macijauskui 
irgi pakako vos 18 taškų, o A. 
Mineikis ir pernykštis nuga
lėtojas Donatas Slanina iš 
Kauno „Žalgirio” surinko po 
17. Papildomoje mini serijoje 
sėkmė lydėjo klaipėdietį 9-8.

Pasibaigus žvaigždžių rung
tynėms pirmąkart įvyko dėji
mo į krepšį varžybos iš kuo di
desnio atstumo. Jų nugalėtoju 
tapo Kauno žalgirietis Dainius 
Šalenga, geriausiu savo ban
dymu „įkalęs” kamuolį į krep
šį iš 4 m 18 cm atstumo. Jau 
užsitikrinęs pirmąją vietą, jis 
dukart bandė gerinti rezul
tatą, tačiau dar efektingesni 
dėjimai buvo atlikti iš 4 m 17 
cm ir 4 m 16 cm atstumo.

(Elta)

R. Arlauskienė pasaulio 
čempionate — aštunta. Pa
saulio orientavimosi slidėmis 
čempionate Bulgarijoje pasku
tiniąją varžybų dieną ilgoje 
trasoje iš lietuvių geriausiai 
sekėsi Ramunei Arlauskienei. 
Ji užėmė aštuntąją vietą, 13.7 
km su 22 kontroliniais punk
tais įveikusi per 1 vai. 31 min. 
35 sek.

IVETA MARČAUSKAITĖ 
— GERIAUSIŲJŲ TARPE

Besibaigiant studentų krep
šinio sezonui, Illinois universi
teto Champaign-Urbanoje 
rinktinės žaidėja Iveta Mar
čauskaitė pateko į „Big Ten” 
lygos pirmąją komandą. Lietu
vaitė buvo vienintelė iš savo 
komandos, gavusi tokį aukštą 
įvertinimą.

Gaila, kad Illinois universi
tetas praėjusį sezoną rungty
niavo gana blankiai ir lietu
vaitei, nepaisant, kad ji pel
nydavo daugiausiai taškų, ne 
visada pavykdavo nusverti lai
mėjimus savo pusėn. Beje, Ive- 
ta dar turės žaisti dvejus me
tus ir, jeigu per tą laiką jos 
atstovaujamas universitetas 
gaus geresnių žaidėjų, tai ir 
mūsų tautietės įnašas gali 
būti dar didesnis.

E.Š.

* Alaus darykla „Vilniaus 
Tauras”, pasibaigus Salt La
ke City olimpinėms žaidy
nėms, patvirtino ir toliąu rem
sianti Lietuvos olimpinį judė
jimą. Vien šiemet „Tauro” alu
dariai olimpinės rinktinės na
rių ir kandidatų pasirengimui 
skyrė 100,000 litų. Alaus ga
mintojai įsipareigojo padėti 
įgyvendinti žaidynių progra
mą „Atėnai 2004”. Dabartinė 
„Vilniaus tauro” savininkė — 
Danijos alaus gamybos bend
rovė „Danish Brewery Group” 
Lietuvos olimpiečius pradėjo 
remti dar 1994 metais. ibnsi

http://www.salfa8s.com
administracijaOdraugas.org
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šingtone, JAV Senato Karinių 
pajėgų komitetas svarstė 
NATO ateities raidą. Iš visų 
dalyvaujančiu komiteto narių 
palankiausiai dėl NATO plėti
mo, pasisakė Demokratų par
tijos senatoriai Joseph Lieber- 
man iš Connecticut ir Mary 
Landrieu iš Louisiana. Komi
teto pirmininkas, šen. Car Le
vin (D-MI) laikėsi nuošaliai. 
Jis pritarė, kad NATO būtų 
toliau remiamas ateityje, ta
čiau atskleidė eilę trūkumų 
JAV-NATO santykiuose. Jis 
siūlė, kad būtų galimybė ne 
tik priimti naujus narius, bet 
ir atsikratyti netinkamais, 
pvz., jei šie pavirstų diktatū
romis.

Arizonos senatorius John 
McCain, kuris dažnai užtar
davo lietuvių interesus, atvy
ko pavėluotai ir išėjo anksti, 
tad jam nebuvo progos pasi
reikšti. Tuo tarpu likusieji ko
miteto dalyviai: senatorius 
John Wamer (R-VA), Pat Rob
erts (R-KS), James Inbofe (R- 
OK), Jeff Sessions (R-AL), 
Jack Reed (D-RI) ir Ben Nel
son (D-NE) aštriai kritikavo 
NATO ir šiaušėsi prieš greitą 
Atlanto Sąjungos plėtimą. 
Ypač kritiškai kalbėjo senato
rius Warner.

Šen. Wamer pareiškė ne
norįs, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija būtų pakviestos į 
NATO šiais metais. Jis teigė, 
kad Baltįjos valstybės mažai 
ko įneštų į NATO ir dar už
rūstintų rusus, kuomet Ameri
kai reikalinga pastarųjų para
ma prieš teroristus. Sis Vir
ginia senatorius prisipažino 
sustabdęs Senate „Laisvės su
tvirtinimo akto” įstatymo pro
jektą ir teigė, kad jį dar teks 
apsvarstyti komitetuose ir pa
čiame Senate. Liudininkai 
neigė šen. Warner poziciją ir

Algirdas Rimas

ramino skeptikus.
Viešoje apklausoje būdyti 

buvo pakviesti trys aukšto 
rango JAV vyriausybės vado
vai: JAV ginkluotų oro pajėgų 
gen. Joseph Ralston, einantis 
NATO vyriausiojo komendan
to pareigas, Valstybės depar
tamento pasekretorius politi
niams reikalams (political af- 
fairs) Mare Grossman ir Gyny
bos departamento pasekreto
rius politikai (pobey) Douglas 
J. Feith. Gen. Ralston pabrė
žė, kad, plečiant NATO, yra 
daug svarbiau, kad Europa 
taptų pastovesnė, negu kad 
būtų išplėsta NATO įtakos 
sfera arba jos jėgų galia. Rals
ton gyrė naujus NATO narius 
— Lenkiją, Čekiją ir Vengrįją, 
dėl jų įnašo į Šiaurės Atlanto 
Sutarties organizacįją. Nauju 
narių dėka, JAV iždui pavyko 
sumažinti savo NATO sąma
tos dalį net keliais procentais. 
Gen. Ralston apibūdino 
NATO, kaip sėkmingą sąjun
gą, kuriai nauji nariai bend
ram saugumui bando suteikti 
tai, ką jie geriausiai sugeba. 
Pavyzdžiui, Čekija dalinasi 
savo tobulai išvystyta gynimo 
nuo cheminių ir bakteriologi
nių ginklų technika. Vengrįją 
suteikia oro bazes. Lenkįja, 
Čekija ir Vengrįją palyginti 
išleidžia didesnę dalį nuo savo 
nacionalinio produkto gynybai 
negu daugelis esamų NATO 
narių. Jos prisideda, paruo
šiant naujus aspirantus į 
NATO.

Generolas gyrė valstybių as
pirančių pastangas. Minėjo, 
kad Baltįjos valstybės savo 
krašto apsaugos struktūras 
pradėjo nuo nulio ir ypatingai 
gerai išvystė savo personalo 
politiką (personnel policy), va
dybą bei oro erdvės gynybos 
sistemą. Norint, kad sąjungi
ninkai tarpusavy susikalbėtų, 
dedama daug pastangų užtik
rinant anglų kalbos mokėjimą 
aspirantų kariuomenėse. Gen. 
Ralston paminėjo, kad anglų 
kalba sėkmingai plinta visose 
kariuomenėse.

Generolas savo pranešime 
išsamiai pristatė karinius kri- 
terijus, pagal kuriuos yra įver
tinami NATO aspirantai. Da
roma pažanga strateginių do
kumentų ruošoje, nors jų su
derinamumas su valstybinėm 
sąmatomis ir tiekimo planavi
mu dar atsilikęs. Neblogai se
kasi suderinti tokius reikalin
gus gynybai pagrindus, kaip 
atitinkamų įstatymų prave- 
dimą, ryšių technikos pageri
nimą ir vadybos tobulinimą.

Reikia, kad pagerėtų oro pajė
gų stovis, ryšių saugumas ir 
svarbiausia — pajėgumas dis
lokuoti tinkamai paruoštus ir 
aprūpintus karo dalinius per 
ilgus atstumus, į užsienį, 
NATO uždavinių vykdymui. 
Kiti kriterijai — kariuomenių 
karingumas, sugebėjimas ap
siginti ir tiekimas tarp įvairių 
aspirantų labai skiriasi.

Pasekretorius Grossman iš
vardino pagrindinius tikslus, 
kurių JAV sieks Prahos viršū
nių konferencįjoje.

Pirmiausia — pasirūpinti, 
kad NATO įgytų naujų ir mo
dernių priemonių bei techni
kos apsiginti nuo naujai iški
lusių grėsmių, pvz., branduoli
nių bei kitų masinio naikini
mo ginklų plitimo ir technolo
gijų juos gaminti, terorizmo, 
etninių konfliktų. Antra, Pra
hoje — išplėsti NATO narystę, 
pakviečiant kuo daugiau pasi
ruošusių Europos demokrati
nių valstybių. Trečias — su
stiprinti NATO santykius su 
Rusįja, Ukraina, Kaukazo ir 
Vidurinės Azįjos valstybėmis.

Prezidentas Bush NATO 
plėtimo klausimu yra teigia
mos nuomonės. Šiaurės Atlan
to Sutarties organizacįjos plė
timas lieka pirmumu, nes po 
rugsėjo 11 d. įvykių, reikia 
kuo daugiau stiprinti bendra
darbiavimą su Europos de
mokratinėm valstybėm, — 
aiškino Grossman. Tikslas yra 
formuoti kuo platesnę visų 
valstybių koalicįją, kurios val
domos panašiais principais, 
kaip JAV ir kurios galėtų kar
tu efektyviai veikti prieš tero
rizmą. NATO plėtimas padi
dintų pastovumo ir saugumo 
zoną, kuri išplistų nuo Balti
jos jūros iki Balkanų, — sakė 
Grossman. Jis paminėjo, kad 
nepriimti valstybių, kurios il
gai kentėjo nuo komunistinės 
diktatūros ir po to parodė savo 
norą bei galimybę dalyvauti 
kolektyvinės apsaugos bendri
joje, būtų išdavystė NATO 
principams. Paklaustas, ko
kias valstybes JAV norėtų 
įtraukti į NATO, Grossman 
užsiminė, kad vis dar vyksta 
vertinimai.

Nicolas Burns, JAV ambasa
dorius NATO, ką tik aplankė 
kandidatuojančias valstybes, 
įskaitant ir Lietuvą. Manoma, 
kad jo nuomonė gali turėti 
didelės įtakos Vašingtone. 
Grossman teigė, kad nei JAV, 
nei kitose NATO narių vals
tybėse nėra galutinai nuspręs
ta, kas ir kada bus pakviesti. 
Oficialiai, greičiausiai bus pa
skelbta ne anksčiau, kaip pa
čioje Prahos viršūnių konfe
rencįjoje.

Rusįjai NATO jau nuspren
dė siūlyti kartu sudaryti 
NATO-Rusįjos tarybą. Siekia
ma, kad ši taryba būtų galuti
nai įsteigta š.m. gegužės mėn., 
Reykjavike, NATO ministrų

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (dešinėje) Čikagos Shriner’s vaikų 
ortopedinės ligoninės vyriausiąjį gydytoją, paramos neįgaliems vaikams 
organizatorių bei koordinatorių Lietuvoje, dr. John Peter Lubicky, ap
dovanojo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu. 
Dr. Lubicky su grupe medicinos darbuotojų. Kartu vyko JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė ir „Lietuvos Vaikų vilties* 
komiteto pirm. Gražina Liautaud bei kiti komiteto nariai.

Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka.

konferencįjoje. Tarybos pa
skirtis būtų svarstyti ir suda
ryti bendrus projektus tokiose 
veiklos sferose, kaip priešte- 
roristinė akcija, civilinė ap
sauga, oro erdvės vadyba bei 
bendrų manevrų ir treni
ruočių organizavimas. Gross
man pabrėžė, kad Rusįja ne
gautų jokių veto teisių — 
NATO sprendimai, toliau bus 
daromi vienbalsiai, tarp narių 
— ir kad vidaus klausimai, 
kaip NATO plėtra, nebus už
siminti. JAV norėtų, kad 
NATO panašia kryptimi toliau 
plėtotų bendradarbiavimą su 
Ukraina, Kaukazo bei Vidu
rinės Azįjos valstybėmis ir su
konkretintų jau daug metų 
veikiančią Taikos partnerys
tės programą, kad ši daugiau 
pasitarnautų kovoje prieš te
rorizmą.

Gynybos pasekretorius 
Feith kalbėjo apie NATO nuo
pelnus, pabrėždamas, kad šios 
sėkmingos sąjungos pagrindi
nis tikslas lieka apginti savo 
narius. Cituodamas Gynybos 
sekretorių Rumsfeld, tero
rizmą jis įvardino, kaip aktua
liausią naująją grėsmę. Kiti 
šiuolaikiniai pavojai būtų: vi
rusinis strateginių kompiute
rių sistemų užpuolimas, įvai
rūs užpuolimai su aukštos 
technologįjos, ypatingai des- 
truktyviniais ginklais ir už
puolimai su raketine gink
luote, pritaikyta masiniam 
naikinimui. Didžiausias iššū
kis NATO, anot Feith, yra 
kaip užlopyti dar vis didėjan
čią karinės ginkluotės spragą 
tarp JAV ir visų kitų sąjun
gininkų. Ginkluotės technika 
ir jos vartosena JAV-ose to
bulėja žymiai sparčiau, negu 
visoje Europoje ir tai galėtų 
pakenkti politiniam sąjungi
ninkų solidarumui.

Feith pranešė, jog JAV vy
riausybė nori, kad NATO būtų 
reikšmingai išplėsta šiais me
tais. Lėtas plėtimas vadinamu 
„regatos” principu, atrodo, at

mestas. Feith prognozavo, kad 
gerėjantys santykiai tarp 
NATO ir Rusįjos, be kitų pa
sekmių, turėtų užtikrinti ir 
geresnius santykius tarp Rusi
jos bei jos kaimynų. Atsakant 
į vieną šen. Warner klausimą, 
Feith paneigė, kad santykiai 
su Rusįja būtų pažeisti, jei 
Baltįjos valstybės būtų pa
kviestos įstoti į NATO. Jis tei
gė, kad Rusįja yra linkusi arti
miau bendradarbiauti su 
NATO ir kad ši sąjunga nėra 
Rusįjai grėsminga.

Senato perpildytoje salėje 
tarp klausytojų buvo Lietu
vos ambasadorius Vygaudas 
Ušackas ir ambasados pata
rėjas Renatas Norkus. Senato
riai viešai pasveikino ambasa
dorių Ušacką ir kitų NATO 
kandidačių — Slovėnįjos ir 
Rumunįjos, dalyvaujančius 
ambasadorius. Iš lietuvių, taip 
pat galima buvo sutikti Do
natą Skučą, JAV LB Visuome
ninių reikalų tarybos narį, 
Audronę Pakštienę, Virginia 
lietuvių respublikonų partįjos 
pirmininkę su vyru Mykolu, ir 
šio straipsnio autorių.

Nors ši apklausa parodė, 
kad NATO plėtimas ir Lietu
vos bei kitų Baltįjos valstybių 
pakvietimas Senate neturi 
vienbalsio pritarimo, prezi
dento Bush vyriausybė, atro
do, tvirtai nusistačiusi tokį 
plėtimą įgyvendinti. Atrodo, 
kad ir kitose NATO valstybėse 
nėra prieštaravimo sąjungos 
plėtimui. Jei Prahoje NATO 
nutars priimti naujus narius, 
JAV Senatas, kaip ir kitų 
NATO valstybių parlamentai, 
turės patvirtinti nutarimą. 
Šiuo metu, atrodo, Senate bū
tų reikalingi 67 balsai, norint 
pravesti ratiflkacįją. Tačiau 
JAV lietuvių bei kitų bendra
minčių pastangos, raginant 
savo vietovių politikus pritarti 
NATO plėtimui, bus itin svar
bios iki tol, kol nebus išduoti 
pakvietimai ir nebaigtas Se
nato patvirtinimas.
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Rusija nesnaudžia, 
nesnauskime ir mes

Maskva niekuomet nepa
miršo, kuriais tikslais buvo 
įkurtas NATO. Nepaisant, 
kad Sovietų Sąjungos jau ir 
„kapas žole užžėlė”, Rusįja, 
kai jai tas naudinga, save su
tapatina su buvusia sovietų 
imperįja, tad ir NATO laiko 
nepriimtina, nes jo tikslas 
„saugoti pasaulį nuo Maskvos 
kėslų” Juk neseniai iš sovietų 
okupacįjos išsilaisvinusios Ry
tų bei Vidurio Europos vals
tybės veržiasi į NATO, visų 
pirma norėdamos apsisaugoti 
nuo kaimyno iš Rytų agresi
jos. Tegul to viešai ir nepa
reiškia, tegul priskaičiuoja iš
tisus sąrašus kitų priežasčių, 
visgi užkulisiuose slypi ne
daug užmaskuota, tiesa.

Jeigu ne Rusįja, tai nuo ko 
jos norėtų būti apsaugotos po 
NATO narystės skėčiu? Šiuo 
metu — arba bent numatomo
je ateityje — Europos šalims 
tikrai joks pavojus iš kaimy
ninių valstybių negresia. Tie
sa, masina ekonominės ge
rovės įplauka, kurios tikimasi 
su narystės suteikimu, tačiau 
visų pirma NATO yra karinė 
organizacįja — tai supranta ir 
narystės siekiančios šalys, tai 
puikiai žino ir Rusįja.

NATO sąranga ateityje gali 
keistis ir greičiausiai pasi
keis. Juo labiau, kad visgi 
reikės prisiderinti prie nuola
tinių Rusįjos reikalavimų ir 
siūlymų. Praėjo laikai, kad 
Europa (o galbūt visas Vakarų 
pasaulis, kaip mes jį supran
tame) buvo pasidalinęs į dvi 
aiškias puses: demokratįją ir 
komunizmą. Nors didžioji 
Maskvos galybės dalis nuslin
ko praeitin kartu su raudono
sios imperįjos šūkiais ir gra
sinimais, Rusįja neprarado 
noro dominuoti, nesiliovė rei
kalavusi užsienio šalių pri
pažinimo, pagarbos ir gal net 
baimės.

NATO dabartiniame užsie
nio Rusįjos politikos horizonte 
styro, kaip tamsus praeities 
šešėlis. Vladimir Putin ir kiti 
Rusijos vadai puikiai supran
ta, kad tai grėsmė, kuria bū
tina atsikratyti arba bent pa
lenkti savo naudai. Ta grės
mė dar padidėtų, jeigu NATO 
narėmis taptų Baltįjos vals
tybės, o juo labiau Lietuva. 
Maskvai atrodo tiesiog kaž
koks nesusipratimas, kad 
NATO narystė buvo suteikta 
Lenkįjai, tuo priartinant są
jungą prie Rusijos sienų. Bū
tina dėti visas pastangas, kad 
tas nepasikartotų, kad NATO 
nare netaptų ir Lietuva.

Dabartinis JAV prezidentas 
savo laikysena NATO plėtros

atžvilgiu gerokai skiriasi nuo 
anksčiau buvusių. Jis jau ne 
kartą viešai pasisakė už nau
jų narių priėmimą, net pa
reikšdamas, kad „nebus atsi
žvelgiama į jokius Maskvos ar 
kurios kitos valstybės protes
tus”. Tačiau tas buvo prieš 
pernai rugsėjo 11-ąją. Tą lem
tingą dieną viskas pasikeitė, 
galima sakyti, vienų,skaudžiu 
akimirksniu.

Galbūt tai buvo proga, ku
rios Rusįjos Vladimir Putin 
seniai tikėjosi. Jis ne tik su
gebėjo įšokti į pro šalį rie
dančias vežėčias, bet sugriebti 
jų vairą į savo rankas ir net 
pasukti norima kryptimi. O ta 
kryptis — įtaka NATO spren
dimuose bei vadovybėje.

Nereikąjo šį kartą Maskvai 
nei protestuoti dėl tolimesnės 
NATO plėtros, nei grasinti. Iš 
esmės — kaip tik atvirkščiai
— Putin taip pat pareiškė, 
kad kiekviena valstybė gali 
daryti savo sprendimus, kam 
ji nori ar nenori priklausyti. 
Tarytum Rusijai visai nesvar
bu, ar Baltįjos šalys bus pa
kviestos narėmis, ar ne. Pri
siminkime, kaip dėl to pa
reiškimo džiūgavo Amerikos 
lietuviai. Kai kas tikėjo, kad 
Lietuvai narystė jau užtik
rinta ir jokių ypatingu pas
tangų nebereikia —juk dviejų 
didžiųjų valstybių prezidentai
— JAV ir Rusįjos — pasisakė 
už NATO plėtrą.

Šaltesni protai ne kartą 
mus perspėjo, kad dar per 
anksti „atkimšti šampano bu
telius, pripilti taures ir švęsti 
laimėjimą”. Jeigu#< .Lietuva 
(kartu su kitomis valstyDėmis, 
ar viena pati) šį rudenį būtų 
pakviesta į NATO, dar na
rystė turės būti ratifkuota 
JAV Senate ir Kongrese. Dėl 
pastarojo nedaug abejonių tu
rime, bet Senatas — jau kas 
kita. Kadangi reikia 67 balsų 
„už”, kad ši Lietuvos svąjonė 
būtų įtvirtinta, Tiek JAV LB, 
tiek ALTas daug kartų pra
šyte prašė lietuvius, Ameri
kos piliečius, kreiptis į savo 
atstovus Senate ir paprašyti, 
kad balsuotų teigiamai.

Daug kas to prašymo pa
klausė ir savo pareigą Lietu
vai atliko; daug „neprisiruo
šė, tikėdami, kad kažkas kitas 
tai padarys”. Šiandien iš šia
me puslapyje spausdinamo Al
girdo Rimo pranešimo galime 
matyti, su kokiomis problemo
mis galime susidurti netoli
moje ateityje. Ar vis dar 
tylėsime, ar vis lauksime, kol 
tas „kažkas kitas” už mus 
darbą atliks?

ŽVILGSNIS Į PRŪSIJĄ 
SOVIETMETYJE

IRENA VIDŽIŪNIENĖ
Nr.2

Suerzino tai, ką išvydome Žalgirio kautynėms 
skirtame stende, kur pagrindinis akcentas suteiktas 
.vyresniojo brolio" vaidmeniui. Vienintelė čia išryškin
ta frazė apie Šį ypatingą istorinį įvykį — „Žalgirio kau
tynių pergalę nulėmė Smolensko pulkai". Prieš išeida
mi, atsiliepimų knygoje, šalia muziejui skirtų kompli
mentų, siūlėme patikslinti Žalgirio kautynių stendą 
įrašydami, kad, Smolensko pulkų vaidmens nemen
kindami, manytume, kad teigti, jog Žalgirio kautynių 
sėkmei sprendžiamos reikšmės turėjo Smolensko pul
kai, yra panašu pasakymui, kad Tarybų Sąjungos per
galę II Pasauliniame kare lėmė lietuviška 16-ji divizi
ja. Ši mūsų pastaba akimirksniu aplėkė erdvų, per du 
aukštus išsiplėtojusį, muziejų ir mums išeinant, prie 
durų susirinko ko gero visas kolektyvas, nuo vadovo 
iki valytojų, palydėdami mus nustebusiais, bet drau
giškais žvilgsniais. Panašu, kad ši pastaba buvo priim
ta kaip sensacija, paįvairinęs muziejininkų kasdieny
bę, pokštas.

Pakeliui į universitetą patenkam dar į vieną užsili
kusią iš praeities salelę. Priešais teatrą nedidukas 
skveras. Linguoja ramunės, veržiasi linksma fontano 
srovė, teatro pusėn žvelgia taurus Schillerio veidas.

Poetui paminklą 1910 m. sukūrė Karaliaučiaus skulp
torius Stanislovas Caueris.

Atstatyti universiteto rūmai, jų aplinka ir vidus ne
sukelia mokslo šventovės įspūdžio. Be reikalo, eidami 
į čia, žaismingai postringavome: .Gal pabandome už
megzti ryšį tarp mūsiškio Strazdelio ir Kaliningrado 
universitetų?” čia nejaukiais koridoriais šurmuliuoja 
studentai — merginos. Tik vienas kitas vyrukas. Nesi
jaučia buvusio vieno seniausių Europoje, 1546 metais 
įkurto, Karaliaučiaus universiteto dvasios. Įžengus į 
vidų iškart tiesia kryptimi laiptukai veda į I. Kanto 
muziejų. Savaitgaliais jis uždarytas, taigi šį kartą ne
pateksim. Įvadiniai eksponatai vilioja. Dar ne kartą 
bandysim čia pakliūti.

Diena įpusėja. Pats laikas pagalvoti, kur apsistosi
me, išsiaiškinti, kur galima Sambįjos pusiasalyje lais
vai keliauti. Savaitgalyje Kaliningrade į tuos klausi
mus atsakymo negausime. Iš stoties pasiėmę kup
rines, sėdame į pirmą pasitaikiusį elektrinį traukinį ir 
važiuojame pirma pasitaikiusia kryptimi. Išlipam Pri- 
morske. Užkalbinti du stoviniavę vyrai, dėl galimybių 
čia keliauti mums pataria aiškintis pas pasieniečius ir 
geranoriškai pasisiūlo savo .Volga” mus pavėžėti iki 
jų. Pasieniečiai pradžioje nuliūdino: jūros pakrante, 
išskyrus Svetlogorsko ir Zelionogradsko pliažus, ne
galima nė žingsnio žengti. Kitas draudžiamas teritori
jas nurodo įspėjamieji ženklai. Bet nutolus vyresnia
jam ir kitiems kareivukams, likęs vienas eilinis budin
tis pasienietis, šypsodamas neoficialiai paaiškino, kad 
čia galima eiti kur užmanius, nepaisant draudžiamųjų

ženklų. Nieko neatsitiks. Jei draudžiamoj zonoj pasie
niečiai užklups, viso labo sugrąžins atgal už joe ribų. 
Tokia nuostata mums labiausiai tiko ir ateity mes ja 
vadovausimės.

Grįžtant ta pačia .Volga” į Primorską, naujieji mūsų 
draugai pataria aplankyti netoliese esančią Lenkijoje 
veikusio esesininko Kocho vilą. Dalį kelio iki jos jie 
mus paveža. Atsisveikinę po pusvalandžio kelio pėstu
te išvystame vešlioje žalumoje Aistmarių pakrantėje 
tūnančią Kocho pilaitę. Parkas ir greta jo rožynas ap
leisti. Priešais fasadą panašu, kad užsilikusios iš anų 
laikų žaliuoja rūtos, žydi jazminai. Dabar čia, kaip 
mums paaiškino baltais chalatais švytruojančios mo
terys, tuberkuliozės sanatorįja. Į vidų įeiti draudžia
ma. Už keleto metrų Aistmarės. Išsimaudom. Vanduo 
šiltas, bet rudas, nemalonus. Pakrantėje sėdinėja liūd- 

Inais veidais vaikinai. Būreliai jų su pižamomis vis 
.traukia į marių pakrantę. Užkalbinti pasiskundė, kad 
juos slegia nežinia, neaišku, kas su jais atsitikę, skau
da visur. Įtariam, kad gali būti radiacijos pasekmės. Iš 
jų sužinom, kad tai karinė sanatorįja.

Greta pilaitės už aplūžusių, dvokiančių medinių 
sandėliukų stovi, aiškiai praeityje su pilaite susietas,

E
kštis mūrinis namas. Dabar jame, kaip mums 
ojo sutikta senyva įgėrusi namo gyventoja, įsikū- 

vieno kambario butukuose maždaug jos am
žiaus vienišos moterys. Kiemas — tikras šiukšlynas. 

(Karo nųjuodę skudurai.
Paliekant sanatorijos teritorįją, ties vartais mus nu

lydėjo čia besigydančių kareivukų liūdni žvilgsniai.

Tuo tarpu visai netoliese jų kolegos, narsiai nusiteikę, 
buvo pačiame karinių pratybų įkarštyje. Sunkveži
miais, tankais, keliu ir jo pakraščiais, vilkdami dar 
kažkokius karinius objektus, traukė Baltijsko link. To
kio dundančio džiaržgiančio, ūžiančio kariško gaivalo, 
tokios armados maišaties natūroje nebuvo tekę maty
ti. Rodės jai nėra nei galo, nei krašto. Šioje uždraus
toje zonoje atsidūrėme, grįžtant į Primorską, pasukę 
ne tuo keliu. Akimirką pasįjutę tokie menkučiai,- pa
vargę, sunkių kuprinių sveriami žemyn, apstulbę 
spoksojome į tai, kas čia saulėkaitoje vyksta. Tą gai
valą kryžkelėje reguliuojantis dulkių apneštas žvitrus 
kareivukas, kurio jaudulingi akių blyksniai šaudė į vi
sas šalis, griežtai šūktelėjo mums kuo skubiausiai iš 
čia dingti. Teko paklusti.

Nutarėm apsistoti Svetlogorsko kurorte, bent jau 
šiai nakčiai. Primorake vėl sėdam į elektrinį traukinį 
ir, mūsų laimei, užsižiopsoję pravažiuojam Svetlogors- 
ką. Už tai gaunam progą pasižvalgyti jūros pakran
tėje. Išlipę artimiausioje stotelėje — Pionierske, nuta
riame iki Svetlogorsko eiti pąjūriu. Tai bus pirmas 
sąmoningas pabandymas keliauti uždrausta teritorįją.

Nuo stotelės iki jūros teko brautis pro priešpriešiais 
šlitinėjančią apgirtusią minią. Mat buvo švenčiama 
žvejo diena. Dideliu lanku aplenkiam žvejų uostą ir 
jau už miestuko aukštu šlaitu nusileidžiam prie jūros. 
Raibuliuojančios, saviškės, pasiilgtos. Paplūdimys 
žvirgždėtas ir akmenėtas. Pavakarė. Tenka spartinti 
žingsnį, nors kuprinės slegia pečius ir kepina saulė. 
Be to, kankina troškulys. (B.d.)
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IŠ LAIŠKŲ „BIČIULYSTEI”
(...) Tegul ir ne visi sutinka 

su „Bičiulystėje” išdėstytomis 
mintimis, bet ten spausdina
ma medžiaga nepalieka žmo
nių abejingų. Žmonės ja do
misi, ir skaito. Mano nuo
mone, diskusija baimės tema 
buvo tikrai gera, tikrai vaisin
ga. Pusės turėjo progos išsisa
kyti ir išsakė nuomones, ir tas 
nuomonių susikirtimas pa
dėjo priartėti prie kažokios 
tiesos. Na, tegul skaitytojai ir 
nepakeitė savo įsišaknijusios 
nuomonės (nebūtinai ir turėjo 
pakeisti), bet mintimis buvo 
pasidalinta, ir tai puiku.

Dalia K.
***

Apie WTTW TV 11 kanale 
laidą apie lietuvius Čikagoje...

* * *

(...) Daugiausiai pagarbos 
nusipelnė daktaras P. Kisie
lius, ne vienerius metus padėjęs į 
čia atvažiavusiems Lietuvos 
žmonėms. Gydė, davė vaistų 
nemokamai. Nesupratau, kam 
jis turi aiškinti ir ginti, surin
kinėti statistines žinias apie 
chorą, „Grandį”, kurių niekas 
nemenkino. Perskaičiau net 
kelis kartus, nežinau, kaip ki
ti atranda ko nėra. Klausimas 
būva tik'tarp kitko — ar dau
giau nieko nebeturi Čikagos 
lietuviai, tik vieną ir tą patį 
chorą ir vieną šokių grupę? 
Visa kritika sukasi apie laidą, 
kuri buvo prasta, dėl to ir 
buvo apie ją kalbama. Kiek
vienas turi teisę į savo nuomo
nę. Pasipylė pagieža rašiu
siems. Pasijaučiau, kaip sovie- 
tįjoje — privalai galvoti tik 
taip, kaip galvojo komunistų, 
partija, kuri už tave mąstė, 
sprendė, tu tik vykdyti turė
jai, nė mur mur nesakydamas. 
Dabar gi „Draugan” parašiu
sieji, smerkia žmones, pareiš
kusius savo atskirą nuomonę. 
Keista, kad patys nusprendė 
save priskirti vidutiniam ame
rikiečiui, kuriam svarbu pa
valgyt, pamiegot, priauginti 
svorio, kad po to galėtų 
mankštintis, numest svorį — 
tada visi turi darbo ir maitin
tojai, ir mankštintojai. Sovie
tiniais laikais visus sulyginda
vo, nes tik viena komunistų 
partija buvo aukštesnė, taip ir 
dabar atsiranda žmonės, kurie 
visus nori sulyginti — galvok 
kaip vidutinis Amerikos lietu
vis, arba kaip galvoja „dypukų 
partija”. Kritika labai reika
linga, nuomonių pasikeitimas 
irgi reikalingas. Treji metai 
esu čia ir kada ne kada skaity
damas „Draugą”, o „Bičiulys
tę” visada, nes man primena 
Lietuvos spaudą, supratau, 
kad jokia kita nuomonė nepa
kenčiama, tik „dypukų”. Var
gas Tautkuvienei, kurios visi 
rašiniai įdomūs, gyvi. Jie pa
gyvina laikraštį, nes daugiau 
gyvo, skatinančio mintį, žo
džio jame nėra. „Bičiulystė” ga
lėtų sėkmingai gyvuoti atski
rai, ko aš ir linkiu, ir pažadu, 
kad būsiu vienas pirmųjų pre
numeratorių. Turite suprasti, 
kad spausdinti aktualų, pa
stabų straipsnį ar interviu 
anksčiau atvykusiems nebe
reikia. Jiems reikia tik lopši
nių. Tik nerašykite, kad turiu 
pagiežos. Reiškiu tik savo pri
vačią nuomonę.

Buvęs kaunietis Paulius V.

„Bičiulystėje” (Nr. 31) Pra
nas Leskauskas teigia: „JAV 
LB 50-mečio minėjime Mar- 
ąuette Parko bažnyčioje giedo
jo 'Dainavos’ choras, nustum
damas ten esantį visai neblo
gą chorą”.

Tai visai klaidinga prielai
da. Praeitais metais keitėsi 
parapijos choro dirigentai. Ne
buvo aišku, ar naujasis choro 
vadovas, dėl pagrindinio dar
bo sąlygų, galės dirbti ilgesnį 
laiką su choru. Choro vadovy
bė nebuvo tikra, ar galės cho
ras per trumpą laiką parengti 
programą iškilmingam minė
jimui. Klebonijoje įvyko pasi
tarimas, kuriame dalyvavo: 
choro vadovas, choro valdybos 
pirmininkas, LB atstovas, pa
rapijos kunigas ir šių eilučių 
autorius. Vienbalsiai sutarė
me, kad JAV LB minėjime pa
maldose giedos „Dainavos” 
choras, turintis pastovų diri
gentą ir tai progai parengtą 
repertuarą. Tad nebuvo jokios 
piktos valios ir kitų pastangų 
menkinimo. Buvo darnus, da
lykiškas ir draugiškas susita
rimas.

Ačiū Pranui Leskauskui už 
pagyrimo žodį parapijos cho
rui. Šiemet choras, kaip ir pa
rapija, švęs 75-rių metų gyva
vimo sukaktį.

Kazys Skaisgirys, Čikaga 
* * *

Dėkui Tautkuvienei, „užka
binusiai” aktualią temą. Nie
kas neturi teisės elgtis, kad ir 
su nacionaline mažuma, kaip 
nori. Per radijo stotį „Studija 
R”, tie, kurie klausėme, atsi
mename, kaip mes visi „taršė
me” „Sun-Times” laikraščio 
korespondentą, kuris pasišovė 
vykti Lietuvon, nieko iš anks
to apie ją nepasiskaitęs! Para
šė patį idiotiškiausią str., už 
ką ir gavo barti. Daugiau nie
kada nerašys ir nelakstys kaip 
„galopu per Europą”, pasiruoš, 
susipažins, nerašys taip ten
dencingai, neskelbs pasauliui, 
kad lietuviai žydus iššaudė. 
Buvo gera pamoka ir labai ge
ra Ramunės Lapienės laida. 
Dabar reiktų, kad kas nors iš
verstų visus pasisakymus TV 
laidos prodiuserei, gal pri
verstų susimąstyti, kaip tau
tas pristatinėti. Tokie žmonių 
pastebėjimai, nuomonių su
rinkimas, man labai patinka, 
tada supranti, kad dar esme 
gyvi. Laida buvo prasta. Su 
nuomonėmis sutinku.

Jūratė Stankevičienė 
* * *

Klausykite, žmonės gerieji, 
kam puolate aiškinti apie 47 
valandas juostos ir 40 min. re
zultatą?! Man visai tas pats, 
kiek kilometrų nufilmuoja tas 
ar kitas filmininkas. Man 
svarbu, ką aš matau. Visi fes
tivaliai, konkursai nesigilina į 
filmo kūrimo išlaidas, pra
leistą laiką, sugadintas juos
tas. Jie vertina galutinį rezul
tatą. Jei jo nėra, nėra ir įver
tinimo! Tamstos, jei nežinote, 
nekalbėkite su ironija apie 
Lietuvos kino menininkus. Jie 
negali už savo pinigus atva
žiavę kurti filmus. Lietuva 
tam neturi pinigų, ką ir patys 
žinote. Jei surinktumėte su
mą, skelbtumėte konkursą, 
neabejoju, filmas būtų sukur
tas gero lygio, su mūsų pagal
ba, patarimais (...).

Jonas Rudavičius, Čikaga

Šiemetinėje Kaziuko mugėje Vilniuje. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

(...) Keista skaityti komenta
rus, teigimus. Kai išblusinėja- 
ma, iškeliama į viršų ir su
reikšminama tai, ko nebuvo. 
Nė vienas iš kalbintų žmonių 
nenupeikė Dariaus Polikaičio 

astangų, darbo su choru, 
monės klausė, ar tikrai Či

kagos lietuviai daugiau nieko 
neturi. Tie, kurie stebėjo lai
dą, nepastebėjo jaunimo, ma
tyt, nerodė. Dabar pasipylė 
pakiršinantys laiškai apie ta
riamą parašiusiųjų pagiežą. 
Peršasi mintis, kad kalbos da
lykuose turime skirtingo su
pratimo. Pastebėjau, kad kal
bėjimas tiesiai, be sacharino, 
dažnokai įvardijamas kaip 
Voliojimasis”, o laisvai iš
reikšta nuomonė, neatitinkan
ti Jono ar Juozo nuomonei, 
priimama kaip pagieža ir t.t.

Eglė Kauneckienė, Illinois 

* * *

Galima nieko nerašyti, ne
reikšti nuomonių, o tik klau
sytis, kaip kokios gal dvi de
šimtys žmonių (dažniausiai, 
vadovaujantys) ką parašo, pa
sako, nutaria ir nuolankiai pa
linksėti galva. Tada būsi ge
ras, nuolankus, lojalus. Be sa
vo nuomonės. Jos nereikia 
toms dviems dešimtims, nes 
kitokia. Įdomu ir keista. Visa
da apie savo tautą galvojau, 
kad jai būdingas aukštesnis 
mąstymas, ieškojimas, sieki
mas aukštesnio idealo. Žmo
nės, atsiliepę po laidos vertini
mo, su priekaištais, keistais 
kaltinimais, tarsi nustumia į 
ankstesnius, geležinio komu
nizmo laikus — viena partija, 
viena nuomonė.

Bičiulis, Draugas. Tai tėra 
tik tos pačios sąvokos žodžiai. 
Bičiulis ar tikras draugas yra 
tik tas, kuris nemeluos, bet 
pasakys tiesą į akis, pasakys 
savo nuomonę, o ne už akių 
apkalbinės, „pletkus varinės”. 
Manau, kad svarbiausias da
lykas, kuris skiria mus, nese

KODĖL NEGRĮŽTAME NAMO?
„Draugo” dienraščio kas an

trojo penktadienio laidoje tal
pinama „Bičiulystė”, įdomiai 
tvarkoma žurnalistės Ligijos 
Tautkuvienės, daugeliu atvejų 
nagrinėja emigracines „tre
čiosios bangos” priežastis dėl 
išvykimo gyventi laikinai, ar 
nuolatos Amerikoje. „Bičiulys
tėje” taip pat iškeliami klausi
mai mums, „antros bangos” 
tautiečiams, kodėl mes ne
grįžtame namo? Iš Lietuvos 
iškeliavę prieš 58 metus, ve
jami žiaurios komunistinės 
okupacijos ir 50 metų nuož
mios Maskvos priespaudos, 
kodėl negrįžtame namo, dabar 
Lietuvai turint nepriklauso
mybę? Kodėl negrįžtame į sa
vo kraštą, kurio laisvinimui 
dėjome pastangas ir lėšas per 
50 metų? Kodėl aš pats ne
ieškau kelio nuolatiniam su
grįžimui į Lietuvą, ją palikęs, 
būdamas septintos klasės gim
nazistu? Kodėl sovietmečiu, 
dvylika kartų per Maskvą ap
lankęs 1958 m. iš Sibiro grį

niai atvykusius iš Lietuvos, 
nuo čia per penkiasdešimt 
metų gyvenančių — matymas 
to ar kito dalyko, reiškinio 
skirtingame lygmenyje. Dalies 
išeivijos žmonių nenoras pri
imti kitokios nuomonės, o jei 
ta nuomonė skiriasi, tuoj pat 
šaukti, rėkti — muša, gelbė
kite. Deja, šitaip nėra. Bando
me kalbėtis, aiškintis. Šian
dien pasaulis kaip verdantis 
katilas — kiek žmonių, tiek 
nuomonių! Ir labai keista, kad 
tiek daug panašumo suran
dame čia,, išeivijos žmonių tar
pe su buvusią sovietine biu
rokratine valdžia — daryk 
kaip mes, daryk kartu su mu
mis, tik gink die, jokiu būdu 
ne kitaip nei mes?!

Visada esu už nuomonių 
įvairovę. Skirtingos nuomonės 
yra tarsi varomoji mūsų gyve
nimo jėga. Gali nesutikti, gali 
eiti kompromiso keliu, bet rei
kia kalbėtis. Manau toks ir 
buvo pagrindinis rašinio apie 
laidą tikslas — pasikalbėti. 
Tegul ir tiesiai šviesiai, be pa
saldinto vandens. Beje, paste
bėjau, kad Amerikoje mėgsta
ma į akis šypsotis, o nespėjus 
nusisukti — apkalbėti, nu
rengti, išnarstyti iki kaulelio. 
Apie tave čia žino daugiau, nei 
pats apie save... Tokių nekal
binau. Tie, kurie kalbėjo, ne
norėjo ką nors įžeisti ar su
menkinti, jiems skaudėjo, kad 
tautos, kuriančios ir gyvos, jos 
praeities ir ateities, deja, ne
pamatė.

Dėkoju dr. P. Kisieliui, kuris 
nejučia mums pritarė ir noriu 
šią temą užbaigti jo paties žo
džiais: ,Atleiskime vieni ki
tiems už netikslumus ir apkal
tinimus dėl informacijos sto
kos. Daugelis laidos vertintojų 
siūlė sukurti 'kaip reikiant fil
mą apie lietuvius Čikagoje’. 
Prie šio sumanymo prisidedu 
ir aš”. Manau, daugelis taip 
pat.

Ligija Tautkuvienė

žusius tėvus ir seseris ir šešis 
kartus aplankęs jau laisvame 
Vilniuje, be „draugiškų” ke
lionių per Maskvą, negrįžtu 
nuolatiniam gyvenimui Lietu
voje. Kodėl negrįžtu?

Priežasčių yra nemažai. 
Svarbiausia, kad nebėra tų 
namų, kuriuos palikau. Nebė
ra ir tos namų aplinkos. Da-

Bronius Juodelis.

LIETUVA, TĖVYNE MUSŲ
Gyvenu ilgesio Lietuvai nuo

taikomis. Prisimenu, pasva
joju. Seniai mačiau, ir iš toli 
gražiai viskas atrodo. Mano 
nuotaikas nutraukia telefono 
skambutis. Pakeliu ragelį — 
draugė. Žinau, ji tik prieš po
rą savaičių sugrįžo iš Lietu
vos. Na, klausiu nekantrauda
ma, kaip ten ta mūsų Lietuva? 
E, sako, papasakosiu, jei labai 
nori. Lietuva prasidėjo dar 
Helsinkio oro uoste, kada mū
sų pasiimti atskrido LAL lėk
tuvas. Ir kur jie tokį ir ėmė, 
kukurūzniką. Pūkščia, dreba, 
kriokia. Baimė ima, vien pa
žiūrėjus į tokį. O bilieto kaina 
kaip už gerą. Kol skridome, 
visą kelią meldžiausi, kad į 
jūrą nenukristume. Nenuim
tom, ačiū Dievui. Tiesa, lėk
tuve, davė pasiskaityti lietu
viškos spaudos. Paimi vieną 
laikraštį — pirmame pusla
pyje straipsnis su antrašte: 
„Lietuviai — savižudžių tau
ta!”, pasiimi kitą, o tas skelbia 
apie lietuvius, žmogžudžius ir 
.vagis, Europoje. Aš pati iš Lie
tuvos, tad žinau, kur skrendu, 
bet koks įspūdis lietuviškai 
skaitantiems tautiečiams, tik
riems užsieniečiams?

Lietuvoje nieko, gražu. Se
namiestis padažytas. Tačiau

<*<#•

bartinę Lietuvos aplinką, ku
rią pastebime ir per dviejų-tri
jų savaičių viešnagę Lietuvoje, 
vaizdžiai nusako Lilita, „Bi
čiulystės” Nr. 30, straipsnyje 
„Lietuva, tėvyne mūsų". Kam 
Lietuvai reikalingas 77 metų 
pensininkas iš Amerikos? Kad 
užimčiau dar vieną butą Vil
niuje ar Kaune, kai jų neturi 
jaunos šeimos? Ar kad finan
siškai padėčiau giminėms, ar 
vargšams. Gimines ir arti
muosius siuntiniais pradėjau 
remti 1956 metais Sibire ir 
tas tęsiasi iki dabar, tik jau 
doleriais ir lėtesniu tempu. 
Dabar — pagal pensininko pa
jėgumą.

Ar tą galėčiau atlikti dabar
tinėje Lietuvoje, ten laikant 
pensijos sąskaitą ir besirūpi
nant ar bankas nesugrius? Ar 
kokie „tulpiniai” kokiam miš
kelyje nepalaidos? Ar spės į li
goninę nuvežti greitoji pagal
ba, reikalui iškilus, atvažiuo
janti po valandos, ar dviejų 
po iššaukimo? Ar klausytis 
„auksinės kiaulės” epitetų iš 
kaimynų, man geriau gyve
nant, negu jie dabartinėje Lie
tuvoje?

Bet gi čia buities reikalai. O 
kaip su tėvynės meile? Su tar
nyba savam kraštui? Ar toms 
tarnyboms aš reikalingas, kai 
„trečioji banga” vis labiau 
„banguoja” į Čikagą? Su pro
fesijomis ir be nieko? Be anglų 
kalbos, be dolerio kišenėje, be 
apsistojimo vietos? Ta nauja 
buitis, visiško naujakurio die
nos naujoje aplinkoje, visi 
sunkumai ir mums buvo ne
sunku nugalėti prieš 50 metų. 
Tačiau dabar, būnant „antroje 
pusėje kalno”? Per vėlu perso
dinti seną medį prigijusį, 
nors ir ne savo žemėje. Tokia 
yra kasdienė buitis.

Ta „antroji banga”, buvę 
„dypukai” beveik visi būtų su
grįžę namo iš pokario Vokieti
jos, kai IRD laivai vežė į JAV, 
Kanadą, Argentiną, Australįją 
ir kitur 1949-1950 metais. Tuo 
metu kelią į namus užstojo 
geležinė Maskvos teroro už
danga. Per 50 metų už tos 
uždangos vykęs sovietinio 
žmogaus „formavimas” paliko 
nemažus skirtumus vertybėse, 
galvosenoje, pomėgiuose ir 
įpročiuose tarp „antrosios 
bangos”, išgyvenusios sovieti
nio „auklėjimo” jungą ir „tre
čiosios bangos” išeivijoje bei 
nemažos dalies vidurinės ir 
jaunesniosios kartos dabarti
nėje Lietuvoje, jau nekalbant 
apie generacijų skirtumus.

Bronius Juodelis

įlipi į troleibusą, o ten — pra
kaito kvapas. Aš jau nekalbu, 
kai įvirsta koks girtas rusas...

Žmonės vandenį taupo, re
tai maudosi, tuos pačius rū
bus kasdien velkasi. Ir tua
letai, ir miesto, ir butuose, ne 
rožėmis kvepia. Kai pati Lie
tuvoje gyvenau, to blogo kva
po nejausdavau. O dabar man 
nosį suka. Net mano tėvų bu
te. Žinau, mano mama nėra 
nevalyva. Tiesiog vėdinimas 
niekur nesutvarkytas.

Parduotuvės gražios, lūžta 
nuo prekių. Bet prekės, išsky
rus duoną ir pieno produktus, 
visos užsienietiškos. Ir žmo
nėms be galo brangu. Kelis 
kartus man teko apsipirkti 
vienoje Vilniaus „Maksimų”. 
Mano perkamoji galia tokia 
pati kaip Amerikoje. Kai kai
nos tokios, ar daug iš Lietuvos 
žmonių iš savo atlyginimų 
gali mėsos ir sviesto nusipirk
ti?

Vilniuje gatvėse žmonių 
daug, visi pasipuošę, merginos 
pasidažiusios. Kavinės pilnos. 
Prigėręs jaunimas centre au
tomobilių padangas spardo. O 
jau kaip važinėja! Kol nuva
žiavom į Kauną mini autobu
su, mus gal penkis kartus 
prieš pat nosį aplenkė. Ar jie 
visi išprotėję, tokie važiuoto
jai? Klausiu žmonių, kaip gy
vena. Suomių valdomas „Tele- 
komas” jau du kartus per mė
nesį mokestį už paslaugas di
dina. Vien ragelį pakelti pi
nigą kainuoja. Žmonės nebeiš- 
simoka, atsisako telefonų. Te
lefonas Lietuvoje — jau pra
banga. Laukiama dujų ūkio 
privatizavimo. Ir su dujomis 
bus tas pats, kas su telefonais.

Namiškiai vandenį be galo 
taupo. Pažiūrėjau, kaip mama 
indus plauna: įsipila dubenė
lio karšto vandens, perplauna 
visas lėkštes, tada įsipila 
vos vos šilto ir jas perskalau- 
ja. Ar tai ji su tėvu, visą gyve
nimą dirbę gydytojais, tokios 
buities gyvenimo saulėlydyje
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SVEIKATA
Baigėsi kalendorinė žiema, 

atskubėjo pavasaris. Nors ši 
žiema Amerikoje ir nebuvo la
bai šalta, tačiau temperatūros 
kaitaliojimasis — tai šilta, tai 
šalta, nepadėjo mūsų organiz
mui grūdintis, nesustabdė vi
rusinių ligų plitimo, šaltis ne
užmušė bakterijų... Ne vieną 
ir ne du šiais metais puolė 
gripas, kitos gerklės ligos. Or
ganizmas nėra labai stiprus. 
Padėti galime tik patys sau
— reikia kasdien gerti švie
žias sultis. Parduotuvėse pil
na įvairiausių sulčiaspaudžių
— vienur pigesnės, kitur bran
gesnės. Aš pati nusipirkau 
sulčiaspaudę iš Wal-Mart, su
mokėjusi arti trisdešimties do
lerių, kuri tinkama ir cepelinų 
gamybai. Kiekvieną rytą šia 
sulčiaspaude spaudžiu sultis 
savo šeimai. Iš vakaro nuplau
nu vaisius, daržoves. Daržo
vių odelės nepašalinu, kai ge
rai . nuplaunu su šepetuku, 
odelė lieka švari. Sulčių stik
linė kiekvieną rytą — energi
jos, vitaminų ir mineralų šal
tinis visai dienai. Vaisių sul
tyse daugiau vitaminų, dar
žovių — mineralinių medžia
gų. Kodėl ryte? Po nakties or
ganizmas dar neapkrautas 
maistu, o prieš darbo pradžią 
ir nereikėtų jo apsunkinti in
tensyviu virškinimu. Sultys 
pasisavinamos lengvai. Jei ne
galite ryte pasigaminti šviežių 
sulčių, galite padaryti ir grįžę 
po darbų, ar kai tik atsiras 
galimybė.

Ypač svarbu kiekvieną die
ną vartoti vit. C, kuris sutei
kia atsparumo visoms infek
cinėms bei virusinėms ligoms. 
Kartu jis stiprina ir krauja
gysles. Todėl produktų, turin-

nusipelno?
„Supermarkete” pripirkau 

tėvams visko. Bet kas iš to. 
Aš išvažiuosiu, o jie ir toliau 
pusbadžiu gyvens. Dabar dar 
šiaip ar taip, vasara. Bet ateis 
žiema, reikės butus šildyti, 
nežinau, kaip jie išsivers.

Teko lankytis valdiškuose 
namuose. Kiekviena kontora 
turi savo svarbybę. Tokia, kad 
prakaukšės koridoriumi aukš
tais kulnais, nosimi lubas ar
dama. Turi keturgubai susi
lankstyti, nusižeminti prieš 
tokią, kad parašą popierėlyje 
teiktųsi padėti. Fu.

Jaunimas masiškai iš Lie
tuvos bėga. Ir visai jų nesmer
kiu.

Gatvėse ir namuose pažiūri 
į žmonių veidus ir matai. Pa
smerkti visi. Ten nėra jokių 
prošvaisčių. Kas ten ir vyksta, 
ar ne tylus genocidas? Žinai, 
man Lietuvoje buvo nieko. Aš 
nebadavau, taksi važinėjau. 
Maudžiausi mažiau, ne kas
dien, derinaus prie bendros 
tvarkos. Tačiau tapau dirgli. 
Norėjau greičiau namo, į Ame
riką. Dviejų savaičių man Lie
tuvoje buvo per daug. O jie 
metų metais gyvena.

Sakai, čia, Amerikoje, tau 
sunku. Bet žinai, tu palyginti 
dar gerai turi. Sudiev, — pa
dėjo ragelį.

Persigandusi skambinu se
seriai — kaip gyvenate? Ak, 
sako. Nieko gero, jokios švie
sos tunelio gale. Darbų nuo
lat mažėja. Besikapstančių 
šiukšlynuose daugėja. Mano 
šeima, ačiū Dievui, dar gyve
na. Vyras pusėtinai uždirba. 
Bet išeina koks kvailas įstaty
mas ir įmonės veikla kuriam 
laikui sustoja. Taip ir gyve
name šia diena. Kas bus ry
toj, neaišku. Faktas tas, kad 
atstumas nuo „gyvename” iki 
šiukšlyno labai trumpas. Šian
dien gyveni, o rytoj su terbele 
gali išeiti į šiukšlyną. Tokia 
šiandien ta mūsų Lietuva.

Kristina D.

čių vitamino C, šiuo metu rei
kia vartoti tikrai nemažai. Ci
trusiniuose vaisiuose yra daug 
kalio bei vitamino C, kas stip
rina kraujagyslių sieneles. 
Šiuose vaisiuose randama fi
toncidų, slopinančių ligas su
keliančias bakterijas. Geriau 
spausti sultis, mažiau ap
kraunant organizmą. Pvz., iš 
vieno apelsino išeina tik apie 
20-30 gramų sulčių, o vienai 
stiklinei prireiks kokių ketu
rių apelsinų. Ypač daug vita
mino C turi raugintų kopūs
tų sultys. Morkose gausu vita
mino A, būtino regėjimui, ir 
karotino, o burokėlių sultys 
gerina kraujodaros organų 
veiklą, todėl padeda maža
kraujystės atveju. Tik morkų 
sultis rekomenduočiau gerti 
vienas, įlašinus kelis lašelius 
augalinio aliejaus arba grieti
nėlės, arba ištirpinto sviesto 
ant šaukštelio galo: taip ge
riau pasisavinamas karotinas. 
Obuoliuose daug fitoncidų, 
pektinų, organinių rūgščių, jų 
sultys normalizuoja choleste
rolio kiekį kraujyje. Kartu tai 
ir vidurius laisvinanti priemo
nė.

Ar verta maišyti sultis? Be 
jokios abejonės. Dar Lietuvoje 
gyvendama kasryt gerdavome 
sultis: pusė vidutinio burokė
lio, dvi morkos, obuolys, ket
virtis citrinos. Į pagamintas 
sultis įpildavau valgomą 
šaukštą grietinės. Jei turėda
vau, paskanindavau sultis me
dumi. Apskritai, daržoves 
maišydavau, kokias tuo metu 
turėjau. Kai atsirado greipfru
tai, jie labai praturtino sulčių 
skonį.

Nukelta į 5 psl.

mailto:biciulyste%40aol.com


Bičiulystė
AR PAGAUSI LAIMĖS PAUKŠTĘ

DRAUGAS, 2002 m. kovo 8 d., penktadienis 5

Suskambo telefonas ir lietu
viškai — amerikietišku akcen
tu kalbantis vyriškis, prisista
tęs Paul Strolia, tiesiai švie
siai paprašė „Svajos” šokėjų 
pagalbos, rengiantis vaizdo 
įrašui. Žodis po žodžio paaiš
kėja, kad Paul Strolia, kurį ži
nome, kaip pop muzikos at
likėją, dainų kūrėją, nori Jau
nimo centre nufilmuoti vienai 
iš jo, praeitais metais išleistos 
kompaktinės plokštelės „Rea
dy to Snap”, dainai „Pokey Ho- 
key” vaizdo klipą. Na, jei rei
kia, tai reikia. Antradienį, 
sausio 15 d. į Lemonto PLC 
didžiąją salę susirinkę šokėjai, 
susipažino su Paul. Negaišda
mi daug laiko, sustoję į ratą, 
sekdami juo, jaunimėlis mokė
si judesio, šoko ritme. Susta
tęs reikiamą kompoziciją, pa
aiškino jos atlikimo tikslą — 
per, vaizdą, reklamuoti CD. 
Paul paprašė, kad visi apsi
rengtų puošniai, kaip vestuvių 
pokylyje, mat Jaunimo centre 
bus vaizduojamos vestuvės, 
kur susikirs dvi kartos — vy
resnioji, nemėgstanti naujos 
muzikos, ir jaunimėlis, šiuo
laikinio gyvenimo atspindys. 
Norėdami padėti Paul, rinko
mės dar ir ketvirtadienį, kad 
lengviau būtų galima įgyven
dinti sumanymą ir mažiau su
gaišti laiko filmuojant. Su
tarėme, kad filmavimui šokė
jai bus reikalingi dviems va
landoms.

Tuo metu, kai šokėjai eilinį 
kartą kartojo nesudėtingą 
kompoziciją, pakalbinau tris 
jaunąsias Strolytes. Klausiau, 
kuo vardu. Deja: „We don’t 
speaking Lithuanian”, — at
sakė, man vyresnioji Danielė, 
kūnai “ vienuolika metų. Bet 
jūs lietuvės, sakiau. Taip, mes 
žinome, mergaitės nusišypsojo 
ir aš nebenorėjau jų be reikalo 
varžyti, tad pakreipiau po
kalbį kita tema — kuo kiek
viena domisi, kaip sekasi?

Vyresnioji Danielė — knygų 
rijikė, net ir per mūsų pokalbį, 
neatitraukė akių nuo knygos, 
vidurinioji, aštuonerių metų 
Aleksandra rašo eilėraščius, o 
jauniausioji — šešiametė Ni- 
col, taip pat laisvalaikį leidžia 
su knyga. Skaitymas tapo po
mėgiu, laisvalaikio užpildy
mu. Mergaitės labai gerai mo
kosi. Štai Danielė visos Ameri
kos vaikų tarpe už egzaminą 
gavo įvertinimą net 99 proc.

Pats Paul irgi savotiškai 
įdomus jaunas žmogus. Iš ke
turių brolių Paul pats vyriau

Iš kairės. Nicole, Aleksandra, Daniele ir mama Angelą Strolia.

sias, netrukus — 38-neri. Mu
zika jį lydi nuo mažumės, o 
pirmąją dainą „Baby”, sukūrė 
Dainavos stovykloje, kai jam 
buvo dvylika metų. Šoko Lie
tuvos Vyčių tautinių šokių 
grupėje. Pats Paul mano, kad 
muzika — tai paveldėjimas. 
Jo močiutė iš tėvo pusės, Žen
tą Strolienė, buvo Kauno ope
ros solistė, senelis — kompozi
torius. Tėvas ir dėdė — mu
zikai. Visi keturi broliai šei
moje mokėsi muzikos. Paul 
skambino pianinu, vėliau gita
ra. Baigė St. Louis universi
tete psichologijos ir filosofijos 
mokslus labai aukštu įvertini
mu. Nutaręs, jog jam reikia 
laisvės, kad galėtų kurti mu
ziką, Paul pradeda dirbti paš
te — taip jo galva lieka laisva 
nuo kokių nors įtemptų darbo 
rūpesčių ir jis gali galvoti apie 
muziką, kuri nuolat skamba jo 
ausyse. Paul sako, kad moks
las jam padėjo suvokti, kaip 
padaryti daugelį dalykų. Sa
kau, bet labai gaila, kad, tiek 
metų praleidęs universitete, 
nedirbi pagal specialybę. O 
taip ir mano mama sako, — 
pritaria man Paul, — bet iš 
esmės man tėvai davė laisvę 
— rinktis pačiam, ką daryti 
toliau. Žinai, man labai svar
bu, kad galiu kurti savo mu
ziką, kuri skamba mano širdy
je, mano mintyse. Aš nesu la
bai geras su gaidomis (su
prask — neturi kompozicijos 
pagrindų — L.T.), bet man pa
deda tėvas (Faustas Strolia) ir 
dėdė (Herkulis Strolia), kurie 
užrašo mano melodijas, suku
ria orkestruotes. Darbas pašte 
tenkina Paul šeimos poreikius 
—— jie turi puikų namą, gyvena 
gana gerai. Kaip jis pats ma
no, esąs laimingas žmogus. O 
šitas video klipas gali jam la
bai padėti, tai panašu, kaip 
laiku sugauti laimės paukštį...

Paul groja ir dainuoja su so
linio dainavimo specialybę 
įgijusiu Vilniaus Muzikos aka
demijoje, Artūru Blažuku ben
drame ansamblyje „Čikagos 
aidai”. Su juo ir išleido pirmą
ją kompaktinę plokštelę (CD), 
vėliau kitą su tėvo „Vyčių” 
choru.

Paul — vegetaras. Šeimoje 
jis toks vienas. Mėgsta ryžių 
salotas, kasdien spaudžiasi 
sultis. Pusryčiams — sultys iš 
burokėlių, obuolių, ananasų, 
morkų. Tai energijos šaltinis 
visai dienai. Vakarienei mėgs
ta spagetti, kartais picą. Pag
rindinis maistas — vaisiai,

Filmavimo momentas — JSvąjos" šokėjai iš kairės: Ramūnas Skara, Asta Urbonavičiūtė, Rasa Miliūnaitė ir To. 
mas Umbrasas.

daržovės, kruopos... %
Sekmadienį Jaunimo centre 

vyko filmavimas. Paul buvo 
sumanymo režisierius ir vyk
dytojas, o jam talkino visa jo 
šeima ir giminės. Dėdė Herku
lis atstovavo vyresniąjai kar
tai, kuriai, kaip tik ir nepatin
ka šiandieninė muzika. Brolis 
Tomas, kuriam 37-neri, grojo 
bosine gitara, o Paul tėvai bu
vo vestuvių svečiai. Tą sekma
dienį Paul Stroliai suėjo 38- 
neri metai. Dviguba šventė — 
gimtadienis ir klipo gimimas. 
Darbas vyko ilgai ir ne itin in
tensyviai, su ilgokomis per
traukomis, kurios visus vargi
no. Vargšės „Svajos” šokėjos 
nuo aukštakulnių batelių pri- 
trynė pūsles ant padų. Bet no
ras pamatyti save Amerikos 
ekrane darė stebuklus ir, kai 
reikėdavo, vėl ir vėl kartoti tą 
ar kitą judesį, veidai šypsojosi, 
slėpdami kojų skausmus. Ach, 
kas tas skausmas prieš pasau
linį ekraną! Nors, kas žino, 
kiek kartų tame ' ekrane 
šmėkštels tavo veidas?!

Užuot dviejų valandų, šokė
jai dirbo iki vėlyvo vakaro. 
„Svąjos” jaunimas, ko gero, 
buvo ištikimiausias — šoko 
tiek, kiek reikėjo. Nufilmuota 
netoli dviejų valandų juostos, 
tuo tarpu dainos trukmė tik 2 
min. ir 27 sekundės. Už pa
ramą šokėjai gavo dovanų — 
autorinę CD. Na, o kas toliau? 
Galutinį žodį tars klipo redak
torius, dirbantis laidoje „Op- 
rah”, keturių „Emmy” premijų 
laureatas, 35-erių metų brolis 
John Strolia.

Jaunimo centre, didžiojoje 
salėje, kampe kukliai įsitai
siusi, filmavimą stebėjo Paul 
žmona, švedė Angelą. Aš jau 
žinojau iš paties Paul, kad jie 
vedę 15 metų, kad Angelą at
vyko iš Geteborg, Švedijos, 
kaip ir daugelis iš mūsų, 
užsidirbti ir pabėgti nuo jauni
kių... „Mano žmona labai gra
ži, pamatysi”, — su meile sakė 
Paul.

Kai pakalbinau Angelą, prie 
mūsų pribėgo vyriausioji atža
la ir lietuviškai pasakė: „Mano 
vardas Danielė”, — tai buvo 
tarsi dovana man, dar Le
monte pamokiusiai mergaites 
pasakyti lietuviškai keletą žo
džių. f

Kur susitiko su Paul, klau
siu Angelos. Universitete, kaž
kokiame pokylyje, kur ji nuėjo 
su draugais, ten ir susitiko. 
Matyt, toks likimas, kad nuo 
jo nepabėgsi — bėgo nuo jau
nikio Švedijoje, užšoko Ameri
koje... Dabar laimingai gyve
nanti šeima, bet tėvynės trau
ka labai didelė. Dažnai vyksta 
Švedįjon. Klausiu Angelos, ko
dėl mergaičių neleidžia litua- 
nistinėn mokyklon, juk Le
montas visai netoli namų. 
Sako, niekas jai apie tai ne
kalbėjo, o pati negalvojusi. 
Mergaitės truputį kalba šve
diškai. Matyt, natūralu, kad 
vaikai kalba motinos kalba. 
Šią vasarą jie su Paul planuo
ja vykti Švedįjon ir ten gyven
ti. Atgal į Europą. Ten namai.

Povilas Strolia su Daniele ir Aleksandra Strėlytėmis groja ir dainuoja lie
tuvių kalėdinės programos metu Mokslo ir pramonės muziejuje Čikagoje.

Nuotr. E. Sulaičio
Taip ir nepripratusi prie ame
rikoniško gyvenimo. O ką ten 
veiks tavo vyras, klausiu. Ži
nai, jis galės išgyventi iš muzi
kos, — ramiai sako Angelą. 
Beje, šiame klipe vaidinanti 
jaunąją ir buvo ta maža mer
gaitė Kathy, kurios „babysit- 
ter” — aukle, savo karjerą 
Amerikoje pradėjo Angelą.

Paul tikisi kokio nors apdo
vanojimo — juk reikia tik la
bai norėti! Manoma, kad šis 
klipas susilauks dėmesio ir 
sėkmės kabelinėje TV, gar
siausiose muzikinėse laidose. 
Paul turi vilties,- kad klipą 
įsigys įvairūs barai, diskote
kos Čikagoje ir iš čia paplis 
plačiau. Paul turi daug ambi- 
cįjų ir tikisi, kad šis klipas, po
puliarinantis jo sukurtą mu
ziką, pateks į tokius žinomus 
TV kanalus, kaip „VH-1” ir 
„MTV”. O kol kas laukiame 
premjeros, kurią žadama su
rengti netrukus tame pačiame 
Jaunimo centre.

Sėkmės tau, Paul Strolia, 
gaudant savo laimės paukštę 
muzikoje, nes pačią didžiausią 
— šeimos laimę, — turi!

Ligįja Tautkuvienė

SVEIKATA
Atkelta iš 4 psl.

Šiaip burokėlių vienų
sultys ir man neskanios, o su
maišytas geriu pasigardžiuo
jant. Burokėlių sultys bus to
kios pat vertingos, tik daug 
skanesnės, jei sumaišysite jas 
su obuolių ar citrinų, vynuo
gių. Įdomus apelsinų su greip
frutais sulčių skonis, apelsinų, 
mandarinų ir morkų. Nebijo
kite pabandyti ir retesnių: ar
būzų, kivi, moliūgų sulčių. Ne
pamirškite obuolio —jis padės 
jūsų odai, širdžiai, inkstams. 
Vaisių, daržovių pasirinkimas 
čia toks gausus, kad kasdien 
gali vis ką nors kitaip sudėti į 
sulčiaspaudę. Gardaus!

E.G.

•Ar ne dažnai tenka iš
girsti: „Kai aš nervuojuosi, 
niekada neprarandu apetito. 
Netgi valgau daugiau”; „Nuo 
tų nervų per savaitę prara
dau daug svorio”; „Kai mane 
ištiko stresas, aš net naktį 
atsikėlus valgiau...” ir t.t Ką 
apie įtampą ir apetitą kalba 
mokslininkai?

50 nutukusių švedų stebėję 
mokslininkai priėjo išvados, 
kad ilgas nesiliaujantis žmo
gaus nervų sistemos sutriki
mas, arba įtampa, tukina 
žmones, skatina riebalų kau
pimąsi pilvo srityje bei didina 
tikimybę susirgti cukralige — 
tokia išvada peršasi, susipa
žinus su Geteborg universi
tetinės ligoninės medikų ste
bėjimais. Streso būsenos 
apimtas organizmas pagami
na per daug hormonų, kurie 
skatina už riebalų kaupimą 
atsakingo fermento veiklą. Ti
riant paaiškėjo, kad šis fer
mentas aktyviausiai darbuo
jasi žmogaus pilvo srityje. Po 
ilgesnio laikotarpio įtampa 
nurimsta, hormono perteklius 
sumažėja, bet sukaupti rieba
lai niekur neišnyksta, o ypač 
šiuolaikinio vyriškio pilvo sri
tyje, nes jo gyvenime niekas 
neverčia tiek judėti, kiek tek
davo jo protėviams. Beje, net 
penktadalis žmonių Vakarų 
Europos valstybėse bei JAV 
kenčia nuo diabeto ir širdies 
kraujagyslių ligų.

• Dėl psichikos sutriki
mų ir priklausomybės ligų gy
dosi apie 4 procentai Lietuvos 
gyventojų. 1997 metais šalyje 
pirmą kartą nustatytų nuo
taikos sutrikimų buvo vos 929 
atvejai, o po trejų metų — 
apie 3,4 tūkstančio. Vien tik 
pernai šalyje nusižudė 1,631 
žmogus. Savižudybė yra viena 
dažniausių 20-40 metų gyven
tojų mirties priežasčių.

• Vienoje didžiausių Lie
tuvoje — Kauno medicinos 
universiteto Akušerijos ir gi
nekologijos klinikoje, kurioje 
gimdo moterys iš visos Lietu
vos, gimdymų skaičius taip 
pat sparčiai mažėja. 1999 me
tais kūdikių čia susilaukė 3 
tūkst. 91, 2000-aisiais — 2 
tūkst. 823, o ką tik pasibai
gusiais metais — 2 tūkst.

594 mamos. Gimstamumas 
Lietuvoje mažėja dėl daugelio 
priežasčių. Tai lemia sunkios 
ekonominės sąlygos ir nedar
bas, jaunimo emigracija, mo
terų emancipacija ir noras 
pačioms susikurti materialinę 
gerovę, o tai sekasi nelengvai 
ir pareikalauja daug laiko. 
Mokslininkai prognozuoja: jei 
demografinių procesų raida 
nesikeis, po 300 metų Lietu
voje liks apie 100,000 gyven
tojų. Mažėja šeimų, kuriose 
auga daugiau kaip vienas vai
kas.

• Kauno medicinos uni
versiteto klinikose pernai gi
mė net 451 neišnešioti mažy
liai. Pernai Kauno medicinos 
universiteto Akušerijos ir gi
nekologijos klinikoje pasaulį 
išvydo 82 dvynukų poros. Jų 
dažniausiai susilaukia dirbti
niu būdu apvaisintos moterys. 
Vasario mėn. pirmą kartą Lie
tuvos istorijoje gimė kūdikis iš 
užšaldyto embriono. Vilniaus 
vaisingumo klinikoje tik per
nai pradėta taikyti ši nauja 
apvaisinimo procedūra. Medi
kai tvirtina, kad šis būdas vis 
labiau populiarėja tarp nevai
singų porų. Pernai Vaisingu
mo klinikoje atlikta 101 dirb
tinio apvaisinimo mėgintuvė
lyje procedūra. Iš jų 25 atve
jais moterys pastojo. Lietuvos 
statistikos departamento duo
menimis, Lietuvoje yra apie 
50,000 nevaisingų šeimų. Kas
met jų padaugėja 2,000. Me
dicinos mokslo pagalba šioms
šeimoms padedama sulaukti 
stebuklo.

• Pernai Lietuvoje diagno
zuota 72 nauji užsikrėtimo 
ŽIV atvejai. Iš viso 2002 me
tų sausio 1 dieną buvo diag
nozuoti 338 ŽIV infekuoti as
menys. Iš 338 infekuotų 158 
asmenims ŽIV diagnozuotas 
Klaipėdoje, 104 — Vilniuje, 11 
— Druskininkuose, 9 — Kau
ne, 6 — Šiauliuose, 5 — Pane
vėžyje, 23 — kituose miestuose. 
22 asmenys — ne Lietuvos gy
ventojai. Pernai Klaipėdoje 
nustatyti 47 nauji ŽIV infek
cijos atvejai. Tai yra triskart 
daugiau nei 2000 metais. Dau
guma naujai diagnozuotų ŽIV 
atvejų buvo nustatyta tarp in
traveninių narkomanų. 2001 
metais buvo nustatyti trys 
ŽIV užsikrėtę jūreiviai, o 2000 
metais — vienas ŽIV infekuo
tas jūreivis. Protrūkis gresia 
Mažeikiuose. Pernai nustaty
ti šeši ŽIV atvejai tarp Mažei
kių narkomanų, kurie turi 
ryšių su Latvija. Lietuvos 
AIDS centro direktorius Sau
lius Čaplinskas teigė manąs, 
kad tai gali būti vertinama 
kaip ŽIV protrūkio pradžia 
Mažeikiuose. Vyrai užsikrečia 
dažniau. ŽIV infekuotų mote
rų Lietuvoje yra penkis kartus 
mažiau nei vyrų. Tačiau per

Meno mokyklėlės „balerina” Jorūnė 
Gurevičiūtė. Ji taip pat lanko ir 
dainavimo pamokas.

nai Lietuvoje buvo nustatyta 
pusantro karto daugiau ŽIV 
užsikrėtusių moterų nei Ž000 
metais —2001 metais —nu
statyta 23 moterims. ŽIV per
nai diagnozuotas 49 vyrams, 
iš kurių vyriausiam — 68 me
tai. Vyriausiai moteriai, ku
riai pernai diagnozuotas ŽIV, 
taip pat 68 metai. S. Čaplins
kas pažymėjo, kad augant in
fekuotų ŽIV moterų skaičiui 
kartu didėja tikimybė, kad ga
li atsirasti ŽIV infekuotų nėš
čių moterų. Pasak jo, dėl to 
Lietuvai iškyla naujas užda
vinys — atidžiau stebėti ir tir
ti nėščiąsias.

Daugiausia ŽIV Lietuvoje 
užsikrečiama naudojant intra
veninius narkotikus — tokiu 
būdu ŽIV užsikrėtė daugiau 
kaip 60 proc. infekuotų asme
nų. Lietuvos AIDS centre ŽIV 
iš viso buvo nustatytas 22 Už
sieniečiams, dauguma jų — 
Baltarusijos, Kaliningrado sri
ties, Latvijos gyventojai. ŽIV 
taip pat nustatytas pavie
niams piliečiams, atvyku- 
siems iš Tailando, Afganista
no, Vietnamo ir Ukrainos. Da
lis atvykėlių šiuo metu gyve
na Pabradėje pabėgėlių cen
tre. 2001-aisiais diagnozuoti 
devyni nauji AIDS atvejai, ir 
tai yra didžiausias skaičius 
nuo 1988 metų, kai buvo nu
statytas pirmasis ŽIV atvejis 
Lietuvoje. Iš viso Lietuvoje 
AIDS diagnozuotas 45 žmo
nėms, iš kurių 30 jau mirė.

* Kauno medicinos uni
versiteto klinikoms Kaupo 
aukštuomenės „Rotary” klu
bas įteikė dvi vokiečių firmos 
„Hirtz” sistemas nuo pragulu. 
Sistemos, kurių vertė 15,000 
litų, skirtos turintiems ilgai 
gulėti lovose pacientams.

* Sveikatos apsaugos 
ministerijos Radiacinės sau
gos centras kartu su Olandijos 
Metrologijos institutu ir Ams
terdamo Laisvuoju universite
tu šiemet pradeda vykdyti 
Olandijos vyriausybės . finan
suojamą programą, kurios 
tikslas — mažinti pacientų 
apšvitą per tyrimus rentgenu. 
Kauno medicinos universiteto 
klinikose, Vilniaus universite- 
to Santariškių ligoninėje, 
Klaipėdos miesto ligoninėje ir 
Ukmergės ligoninėje bus ku
riamos rentgeno diagnostikos 
kokybės sistemos, vėliau tap- 
siančios pavyzdžiu visų kitų 
Lietuvos gydymo įstaigų rent
geno skyriams. Programos 
įgyvendinimui Olandijos vy
riausybė skiria daugiau nei 1 
mln. litų.

* Kauno medicinos uni
versiteto (KMU) klinikų ge
neralinis direktorius Juozas 
Pundzius, buvęs KMU rekto
rius Vilius Grabauskas ir 
KMU klinikų profesorius Pet
ras Zabiela, nepateisindami 
medikų aplaidumo ir neparei
gingumo atvejų, teigia, jog bū
tina ne teisti medikų už pada
rytas objektyvias klaidas, o 
ieškoti būdų, kaip sumažinti 
tų klaidų skaičių. Medikų tei
gimu, žiniasklaida dažnai per
nelyg emociškai nušviečia 
kiekvieną medikų klaidą, o vi
suomenė mato tik vieną kelią 
spręsti problemą — kuo griež
čiau bausti, net sodinti į kalė
jimą. r

* Kompensuojamiesiems 
medikamentams išleidžia
mi milijonai, tačiau iš to pel
nosi tik farmacininkai. Jei ir 
toliau išlaidos kompensuoja
miesiems vaistams didės to
kiais tempais, po kelerių me
tų vaistų kompensavimą rei
kės nutraukti, spėja sveikatos 
apsaugos ministras Konstanti
nas Romualdas Dobrovolskis'. 
Jis tvirtina, jog Lietuvoje iš vi
so vaistų sąrašo kompensuo
jama 44 proc. medikamentų, o 
Latvijoje tik 12 proc.

Parengė L.T.
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CIKAM IK ArTUNKtM 
ui lietuviško pasaulio ribų

PERSPĖJIMAS ČIKAGOS 
MERUI

Čikagos meras Richard M. 
Daley praėjusios savaitės ket
virtadienį, pietaudan^s su 
savo šeima restorane, pradėjo 
jaustis blogai ir buvo nuvežtas 
į Northvvestern Memorial li
goninę. Po nuodugnaus patik
rinimo gydytojai paskelbė, 
kad meras visgi labai sveikas, 
nors turi aukštą kraujospūdį 
(galbūt ir šiek tiek per daug 
svorio/ Kadangi jo darbų ir 
rūpesčių krūvis yra tikrai di
delis, tokia diagnozė nieko ne
nustebino.

Praleidęs parą ligoninėje 
meras Daley grįžo į darbą, pa
juokaudamas dėl tokių ne
tikėtų „atostogų”.

KAZIMIERO PULASKIO 
DIENA

Šios savaitės pirmadienį 
Čikagoje ir visoje Cook apskri
tyje buvo švenčiama Kazimie
ro Pulaski šventė. Mieste ne
dirbo kai kurie bankai, val
diškos įstaigos, knygynai. 
Amerikiečiai pagerbia K. Pu
laski kaip Pilietinio karo he
rojų, kuris, kartu su Tadu 
Kosciuška, įsijungė į šio kraš
to kovotojų dėl nepriklauso
mybės eiles, tarnavo kartu su 
gen. George Washington, ku
ris vėliau tapo pirmuoju JAV 
prezidentu. Nors Amerikoje 
Pulaskis laikomas lenku, 
tačiau jis taip pat gimęs Lietu
voje, dalyvavęs sukilime prieš 
rusų caro priespaudą. Suki
limą numalšinus, su kitais jo 
vadais pabėgo į Ameriką, kad 
išvengtų Sibiro ar kartuvių.

PAGALIAU SNIEGO TEKO 
IR MUMS

Ši žięma Čikagai ir apskri
tai Amerikos vidurio valsti
joms buvo palyginti švelni — 
ne tik temperatūra nesisuko 
apie nulį, bet buvo ypač ne
daug kritulių. Kadangi jau ko
vas, žmonės pradėjo manyti, 
kad gal didelių pūgų bus 
išvengta.

Deja, praėjusį savaitgalį pa
sitvirtino amerikietiška pa
tarlė, kad „kovas ateina kaip 
liūtas, bet išeina, kaip 
avinėlis”. Kovas tikrai pasi
rodė „liūtiškas” ir miestą bei 
apylinkes padengė maždaug 
pėda sniego. Gerai, kad tas 
pasitaikė savaitgalį, tai dau
geliui nesutrukdė pasiekti 
darboviečių, galėjo sniegą nu
sivalyti. Po sniego kelias die
nas paspaudė ir šaltis, lyg 
parodydamas, kad žiema dar 
nepasibaigė (pirmoji pavasa
rio diena yra kovo 21 d.).

NE VISI ŠALČIO 
IŠSIGANDO

Nepaisant oro temperatū
ros, užstrigusios ties 0, nepai
sant, kad Michigan ežero van
duo buvo tik 36 laipsnių F, 
praėjusį sekmadienį būrys 
„drąsuolių” visgi ryžosi „pasi
maudyti” ežere. North Avė. pa
plūdimyje ant smėlio palikę 
viršutinius drabužius, išsiavę 
basi ir tik su maudymosi kos
tiumais, kasmetinio „Polar 
Plunge” renginio dalyviai su
šoko į leduotą vandenį. Tiesa, 
neilgai, bet užteko laiko pa
mėlynuoti nuo šalčio. Šiuo 
renginiu surinktos lėšos yra 
panaudojamos neįgaliųjų 
olimpiadai ruošti.

IŠ MIDWAY — Į MEKSIKĄ
O’Hare oro uostas didžiuo

jasi tarptautiniais skrydžiais, 
bet iš antrojo Čikagos oro uos-

to — Midvvay lėktuvai skren
da tik į šio krašto vietoves. 
Tačiau praėjusį penktadienį, 
pirmą kartą po daugiau kaip 
40 metų, iš Midway prasidėjo 
skrydžiai į Meksiką. Tuo tar
pu „Mexicana Airlines” skren
da į Guadalajara ir kai ku
riuos kitus miestus, bet 
netrukus į Meksiką pradės 
pastoviai skristi ir „American 
Trans Air” oro linijų lėktuvai. 
Numatomi skrydžiai į Aruba, 
Cancun, Grand Cayman. Mek
sikos konsulatas tiki, kad šie 
skrydžiai paskatins turistines 
keliones ir bus labai patogūs 
toli nuo O’Hare gyvenantierfis 
keleiviams.

AUKSO OBUOLYS 
MOKYTOJAMS

Šeši valdiškų Čikagos mo
kyklų mokytojai buvo apdova
noti „Auksinio obuolio” žyme
niu už ypač sėkmingą ir su 
pasišventimu atliekamą darbą 
mokyklose. Kasmet yra paski
riama 10 šių žymenų, paren
kant pasižymėjusius mokytojus 
iš gimnazijų, vidurinių ir 
pradžios mokyklų. Oficialus 
žymenų įteikimas bus gegužės 
30 d.

GĖLIŲ IR DARŽELIŲ 
PARODA

Šį savaitgalį Čikagos Navy 
Pier parodų salėje atidaroma 
jau aštuntoji Gėlių ir darželių 
paroda. Ji veiks kasdien, nuo 
šeštadienio, kovo 9 d., iki sek
madienio, kovo 17 d. — šio
kiadieniais nuo 10 vai. r. iki 8 
v. v., sekmadieniais nuo 10 v. 
r. iki 6 vai. vak. Įėjimo mokes
tis — 10 dol. suaugusiems 
šiokiadieniais, 11.50 dol. sa
vaitgaliais; vaikams šiokia
dieniais 4 dol., savaitgaliais 5 
dol. Jewel-Osco ir Ace parduo
tuvėse galima gauti papigini- 
mo kuponėlius (maždaug po
1.50 vienas).

Parodoje galima pasigėrėti 
ne tik įdomiai pristatytais 
darželiais, naujomis augalų 
rūšimis, atrasti gerų idėjų sa
vo kiemams ir daržams, bet 
taip pat skaitomos įvairios pa
skaitos augalų auginimo ir jų 
pritaikymo savo kasdienybei 
temomis. Kulinarijos meną, 
ypač naudojant įvairius pries
koninius augalus, demonstruos 
garsių restoranų virėjai. Bus 
žaidimų aikštelė vaikams, lai
mėjimai, dovanėlės lankyto
jams, taip pat nemažai vietos 
skiriama įvairiems prekysta
liams, kur parduodami įran
kiai, sėklos, augalai, suveny
rai, atsakoma į lankytojų 
klausimus ir pan.

Čikagos Navy Pier galima 
lengvai pasiekti CTA ir PACE 
siūlomu susisiekimu (pakel
taisiais traukinėliais, autobu
sais). Automobiliams pastaty
mo vietų nedaug ir jos nepi
gios (maždaug tarp 9.50 ir
19.50 dol.). Jeigu pastatysite 
toliau nuo Navy Pier, daugeliu 
gatvių kursuos nemokami au- 
tobusėliai, kurie priveš prie 
pat parodų salės. Norintys 
gauti daugiau informacijų 
apie Gėlių ir darželių parodą, 
gali skambinti 312-321-0077.

NESIBAIGIA CICERO
PREZIDENTĖS BĖDOS
Cicero miesto prez. Betty 

Loren-Maltese jau kuris lai
kas pakliūva į žiniasklaidos 
dėmesio centrą, galbūt dėl vie
nokių ar kitokių politinių ma
chinacijų, be kurių neapsiei
nama nei savivaldybėse, nei 
valstybiniu mastu. Ji yra tvir
tos valios ir griežtų nusista-

„METALO DEIVĖ”
Tokiu pavadinimu sukurtas 

dokumentinis trumpametraži- 
nis kino filmas apie Lietuvos 
dailininkų sąjungos narę, ju
velyrę ir keramikę Reginą 
Žiupsnytę. Ji gimė 1959 m. 
rugsėjo 24 dieną Joniškyje. 
Tėvams persikėlus į Vilnių, 
1966 m. pradėjo lankyti 22-ąją 
vidurinę mokyklą, o 40-ojoje 
gavo brandos atestatą. 1976- 
1980 metais Kauno Stepo Žu
ko taikomosios dailės techni
kume įsigijo dailininko-meist- 
ro kvalifikaciją ir dirbo Vil
niaus „Dailės” kombinato kera
mikos gamykloje dailininke- 
išpildytoja.

Tačiau nuo molio ji atšąla ir 
pajunta stiprų tauriųjų me
talų potraukį. 1982 metais Re
gina Žiupsnytė įstoja į Talino 
valstybinį dailės institutą ir 
1987-siais baigia jį su pagyri
mu, įsigijusi juvelyrės specia
lybę. Vėl dirbo „Dailės” kombi
nate, metalo apdirbimo sky
riuje dailininke-juvelyre. Ku
ria, ieško, dalyvauja įvairiose 
parodose. Išvyksta pasitobu
linti į Prancūziją.

1988 metais pradeda kilti į 
kūrybines aukštumas. Suku
ria įdomių papuošalų tautine 
ir istorine tematika. Prancū
zus sužavi sagė „Sapnas”, ku
rioje ji iš sidabro sukūrė su- 
sapnuotab sau lemtingas 36 
museles, kadangi Reginai ir 
buvo lemta gyventi tiktai tiek 
metų. Ir kai kuriuose kituose 
jos kūriniuose jaučiama mis
tinė dvasia. Originali statulėlė 
su Šv. Marija ir su dviem kry
žiais, vaizduojančiais Lietuvos 
kančią. Vienas kaklo papuoša
las, inkrustuotas taipogi kry
žiumi. Graži sagė „Saulė”, 
auskarai „Kylantis mėnulis”, 
sagė „Kosmosas”. Papuošalų 
medžiaga naudojo auksą, si
dabrą, perlamutrą, kokosą.

Reikia priminti ir tokį įdo
mų faktą — Regina Žiupsnytė 
pirmoji dailininkė, konkurso 
tvarka pagaminusi karūną 
gražuolei „Mis Lietuva”. 1991- 
siais metais Vilniaus sporto 
rūmuose, skambant iškilmin
gai muzikai, Regina savo su
kurtą karūną per visą salę ne
šė į sceną. Ji buvo uždėta ant 
Ingridos Mikelionytės galvos.

Keletą Reginos Žiupsnytės 
kūrinių nupirko ir saugo vals
tybinis istorijos muziejus. 79 
juvelyrikos ir 29 Reginos kera
mikos kūrinius turėjo progos 
išvysti žiūrovai, šių metų sau
sio 13-ąją dieną atvykę į šios 
datos minėjimą Seimo rūmuo
se. Kūriniai eksponuoti pirmo
jo aukšto salėje. Čia įvyko ir 
minėto filmo premjera (opera
torius — Algis Mikutėnas, 
garso operatorius ir kompozį-

tymų, todėl ne kartą savo ben
dradarbiams bei kitiems mies
to pareigūnams „pabraukia 
prieš plaukus”. Ji taip pat ne
nori paleisti iš rankų savo pa
reigų, bet pastaruoju metu Ci
cero gyventojų pasikeitimai 
(atsikelia vis daugiau ispaniš
kai kalbančių) pradėjo kreipti 
miesto politinę persvarą kita 
kryptimi. Vėliausios preziden
tės Maltese bėdos yra susietos 
su miesto apdraudos progra
momis, kurių kainos esą įtar
tinai aukštos dėl to savival
dybė turėjo pasiskolinti 3 mln. 
dolerių ir pradėjo išskaityti po 
tam tikrą sumą iš savo tar
nautojų atlyginimo, kad galė
tų sumokėti apdraudos sąs
kaitą. Loren Maltese ir 7 kiti 
pareigūnai yra patraukti į 
teismą, kurio sesįjos prasidės 
gegužės mėnesį.

SMUIKININKĖ GAVO
PRITEISTUS PINIGUS
Illinois Aukščiausias teis

mas atmetė apeliacinius pra
šymus ir nutarė, kad smuiki
ninkei Rachel Barton turi būti 
išmokėta anksčiau priteista 
35 mln. dolerių suma dėl to, 
kad 1995 m. Winnetka prie

Dail. Regina Žiupsnytė.

torius Algimantas Apanavi
čius). Scenarijaus autorė ir 
režisierė Liudgarda Čepienė 
kalbėjo: „Aš nuoširdžiai įsijau
čiau į šios menininkės likimą, 
pąjutau jos darbų grožį, jos 
meilę tėvams, broliui, tėvynei. 
Nepaprastai gaila, kad ši ta
lentinga asmenybė taip anksti 
mus paliko”. p

Regina Žiupsnytė buvo ne 
tik puiki dailininkė, bet ir 
karšta patriotė. Per tragiškuo-1 
sius Sausio įvykius ji drauge 
su kolegėmis budėjo prie Par
lamento, prie televizįjos bokš
to. Fiziškai nukentėjo nuo 
okupantų agresijos, patyrė 
stiprų nervinį sukrėtimą. Įsili
gojo, tapo pirmos grupės inva
lide. Tėvai, giminės nepapras
tai ja rūpinosi, tačiau liga bu
vo stipresnė, ir Nekviestoji 
viešnia 1995 metų spalio 23 
dieną ją pasiėmė. Palaidota 
Vilniaus Saltoniškių kapinėse.

Į filmo peržiūrą ir į parodos 
atidarymą atvyko prezidentas 
Valdas Adamkus, Seimo pir
mininkas Artūras Paulaus
kas, vicepirmininkas Česlovas 
Juršėnas, premjeras Algirdas 
Brazauskas. Filmo režisierė ir 
dailininkės motina Aldona
Žiupsnienė dėkojo visiems rė
mėjams. Filmas „Metalo dei
vė" buvo parodytas per valsty
binę televizįją.

Alfredas Guščius

* Prasidėjus kovui, gripo 
epidemija buvo apėmusi aš
tuonis Lietuvos miestus bei 
rajonus — Klaipėdą ir Pane
vėžį bei Anykščių, Ukmergės, 
Jurbarko, Klaipėdos, Kretin
gos ir Kėdainių rajonus. Euro
pos gripo stebėjimo centro 
duomenimis, didelis sergamu
mas gripu registruojamas pen
kiose Europos valstybėse — 
Italijoje, Norvegijoje, Portu
galijoje, Ispanijoje bei Šveica
rijoje. (BNS)

miestyje Metrą traukinio du
rys privėrė jos nešamos smui
ko dėžės dirželį, bet mašinis
tas pradėjo važiuoti, nesu
stabdė traukinio, neatidarė 
durų. Merginą traukinys vilko 
apie 360 pėdų ir dėl sužeidimų 
ji prarado koją.

SAVIVALDYBĖ SKOLINGA 
SAVIVALDYBEI

Šios savaitės trečiadienį pa
skelbta, kad Čikagos švietimo 
tarybos darbuotojai, o taip pat 
apie 14,000 įvairių miesto sa
vivaldybės tarnautojų nemoka 
savo sąskaitų: Čikagos mies
tui už vandenį ir mašinų pa
statymo baudas yra skolingi 
4.4 mln. dolerių. Nutarta, kad 
vienintelis būdas priversti 
juos atsilyginti, yra naujos 
baudos, išskaitomos tiesiai iš 
algų (kurias taip pat moka 
Čikagos miesto savivaldybė). 
Vienaip ar kitaip miestas ruo
šiasi atgauti pinigus ir džiau
giasi, kad visgi pažanga pada
ryta, nes pernai spalio mėnesį 
tokios švietimo ir savivaldybės 
darbuotojų skolos siekė 5.5 
mln. dolerių.

Paruošė Dainius V.

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO DARBĄ

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUICM0EUO NAMŲ, SVEKATOS
IR GYVYBĖS DRALHMA& 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St. Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

A * S
HKMTINO

24 HRS, 7 DAYS 
773631-1833 

(angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiška) 

FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus.

Butų remontai už prieinamą 
kainą. Tel. 708-499-3279, 
708-369-8676, Algirdas.

INCOME TAX SERVICE

ld.: 773-935-0472 
l’Hi.: 7!IS-'MI 1-9343 

I-mail: l’r.insvctp aul.com 
GEDIMINAS l’U \\Skl A IČIl S 

užpildo pa jamų mokesčių formas.
( Vccouiitiiig la\ Scniccsl. 

Pageidaujant, atnksla į namus.

ĮVAIRŪS

AMERICA— LAND OF 
OPPORTUNITY.

1/ you speak English; want to stay 
in U.S. to ftnish school as nurse or 

Ph.D; are female 25-35.1 need 
help reconditioning house, when 
job done, stay here to ftnish free 

education by 2003/4.1'll get
scholar (fellovv) ship and 

student/permanent resident visa. 
Call 847-217-9700.

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAMS J 
ALBUMĄ SUSIRIKIAVUS

Visiems 2001-ųjų metų lai
kotarpyje išleistiems Lietuvos 
pašto ženklams susirikiavus į 
albumą, džiugu į juos pažvelg
ti, pamaloninti savo akis ir ki
tiems juos parodyti. Kaip ir 
ankstesniais metais išėjusiuo
se, vyrauja puošnus, pasteli
nių minkštų, švelnių, spalvų 
skambėjimas ir tematinė įvai
rovė.

Per pirmą 2001-ųjų metų 
pusmetį Lietuvos paštas išlei
do 12 ženklų ir vieną suveny
rinį lakštą.

Pirmas tų metų ženklas yra 
skirtas Sausio 13-tos sukak
čiai. Ženkle — aukštai televi
zijos bokšte iškelta Lietuvos 
vėliava, o dešinėje (atskirtoje 
nuo ženklo pusėje), surašyti 
visų ten žuvusiųjų vardai.

Ypač žavus, pasididžiavimą 
kelia, suvenyrinis lakštas, 
skirtas Lietuvos 1000-ties me
tų sukakčiai. Lakšte keturi 
skirtingi ženklai. Viename — 
Lietuvos vėliava, antrame — 
Vytis, trečiame — Lietuvos že
mėlapis, ketvirtame — Euro

Lietuvos pašto ženklų suvenyrinis lakštas.

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bus. 773-229-8761
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330
RIMAS STANKUS

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

fiSbanH

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VcfceNMk 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
mieste ar pnemiesčiuose, kreipkitės i 

DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

IŠNUOMOJA

Išnuomojamas 

3 kambarių butas prie 66 St. 
ir Kedzie Avė. Kaina $420. 

Tel. 708-425-7160.

PARDUODA

p———————————n

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS!

| Užsisakykite šventėms jau | 
dabar!

| 20 svarų statinaitė — $35 | 
| 8 svarų statinaitė — $21 | 

Skambinkite 
tel. 708-687-5627. 
Pristatome UPS. 

h J
St Athanaaius bažnyčios mokykloje lab
daringas daiktų Išpardavimas feitadlenj, 

kovo 9 d. nuo 8 vj*. Iki 3 v.p.p., 2510 
Ashland Ave„ Evanston, Salia 

Northwestem stadiono, 4 kvartalai i vakarus 
nuo Central St. „EL”. Puikios prekės 

namams ir vaikams.

pos žemėlapis. Tų ženklų tar
pe — Vilniaus vaizdas. Kai
rėje lakšto pusėje didelėmis 
raidėmis užrašas „Lietuvai 
1000 metų”, žemiau (ovale) — 
Vytis (į atvirkščią pusę) ir už
rašas — „Lietuva 1009-2009”.

Deja, ties tuo lakštu teko ir 
susimąstyti. Kodėl skubėta, 
kai tuo tarpu iki tikros datos 
dar yra likę net septyneri me
tai?

Po du ženklus skirta: Vasa
rio 16-tos signatarams (J. Ba
naitis ir J. Staugaitis), Lietu
vos augalams (Vandeninė 
plaumuonė ir Tyrulinė erika), 
vandenims (Galvės ežeras 
Trakuose ir Nemunas ties Za
pyškiu), tiltams (Paplaujos til
tas Vilniuje per Vilnią ir Pak
ruojo dvafo sodybos tiltas — 
užtvanka).

Trimis ženklais pagerbti žy
mūs žmonės (skulptorius J. 
Mikėnas, poetas P. Vaičaitis ir 
inžinierius P. Vileišis).

Antrajame metų pusmetyje 
buvo išleista 10 ženklų ir 2 su
venyriniai lakštai.Vienu lakš-

Įdarbiname porą,
susikalbančią angliškai 

Phoenix’e, Arizonoje. Gerai 
apmokamas darbas ir daug per
spektyvų. Tel. 602-434-6477.

„Meson Sabika” an upscale true 
Spanish Tapas Bar and Restaurant with 

the true taste of Spain at „Northfield" 

is now hiring full time and part time 

waitstaff. We offer competitive salary, 

flexible vvorking hours, fun and enjoy- 

able vvorking atmosphere. International

staff vvith ųuite a fevv Lithuanian 

servers and managers. Fluent English, 

some restaurant experience is reųuired. 

Tel. 847-784-9300.
Talk to Bridget or Kristina.

Looking for Lead Carpenter for 
Townhome wood trim replacement 
(in suburbs). Mušt have experience 

& vehicle. Start now. Good pay, * 
great bonuses, benefits & profit 

sharing. Call Ward Wood 
a f 847-928-1000.

Alternative Home care looking for 
responsible come-and-go, live in 
care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card” 

reąuired. Tel. 630-654-6580.

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Wasning. 

Chicago and Milvvaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

Reikalingi darbininkai paveikslų rėmų 
surinkimui. Darbas švarus, privačioje 

gamykloje, kuri randasi Čikagoje, 2532 
N. Elston Avė., 2 aukštas „ALPINA”.

Pageidautina vyrai ir moterys. $7-11/val. 
Tel. 773-395-1900 arba 816-582-5393 

(mob.). Kalbėti lietuviškai, Darius.

įdarbinimo agentūra BALTICA 
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje 

amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių 
šeimose, statybose ir t.t. Teikiame visok
eriopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai 
gyventi. Pažintys su Amerikos piliečiais. 

Tel. 323-851-3010; 323-377-6562.
E-mail: lnfo@usa-baltlca.com

Ieško darbo

Diplomuota medicinos 
sesuo (nurse) gali slaugyti 
ligonį. Tel. 708-447-0890, 

Vanda.

tu pažymėta Jono Basanavi
čiaus 150 m. gimimo sukaktis. 
Ženkle — Basanavičiaus port
retas ir didelėmis raidėmis 
žodis „Aušra”. Pačiame lakšte
— Lietuvos nepriklausomybės 
akto dalis, atversta knyga ir 
signatarų parašai.

Antrame lakšte — trys skir
tingi Baltuos pajūrio vaizdai.

Po vieną ženklą skirta: 
skulptoriaus Juozo Zikaro 120 
metų gimimo sukakčiai (ženk
le — jo skulptūra „Skaus
mas”), Pašto istorįjai (vaizde
— Didysis Lietuvos kunigaikš
tis S. Batoras 1583 m. išlei
džia paštą reguliuojantį aktą) 
ir ženklas „Palanga” (atskirai 
išimtas iš suvenyrinio lakšto 
„Baltijos pąjūrio gamta”).

Po du ženklus: Etnografijos 
muziejus (19 a. kaimo namai. 
Vienas iš Kirdeikių, o kitas iš 
Darbėnų) ir šventiniai (vienas 
Kalėdoms, antras Naujiems 
metams).

Trįjų ženklų serijoje parody
ti Lazdijų, Biržų ir Veliuonos 
miestų herbai.

Ženklai daugiausia išleidžia
mi pusės milijono tiražu.

Visi ženklai spausdinami 
Budapešto (Vengrįja) spaus
tuvėje ir tik Baltijos pajūrio 
gamtos ženklus spausdino 
„Haarlem house” spaustuvė 
Olandijoje.

Lietuvos pašto ženklams, 
kurių vertė pažymėta Lt arba 
ct., panašiai kaip ir Ameri
koje, galiojimo laikas neribo
tas. Iš viso 2001 metų ženklų 
rinkinio kaina — 70 litų.

Daugiausia piešinių ženk
lams sukūrė dail. H. Ratkevi
čius. Kiti dailininkai: J. Zovė, 
M. Kairienė, G. Pempė, V. Ta-
sanauskas, A. Griškevičienė, 
R. Aranauskas ir H. Lillemets.

P. Palys

aul.com
mailto:lnfo%40usa-baltlca.com


LAIŠKAI IR NUOMONĖS
DĖL VASARIO 16 D. 

MINĖJIMŲ

„Buvo laikai, - pasakoja 
man čikagietė, - kai būdavo 
tik vienas didysis Vasario 16- 
osios minėjimas. Sueidavom 
visi, ir su mažais vaikais, iš
klausę patriotinių jautrių 
kalbų, eilėraščių ir dainų, gie
dodami Himną, apsiverkda- 
vom ir skirstydavomės namo. 
O ir patalpas esame gavę net 
operos rūmuose, vėliau jau 
Maria gimnazijoje. Bet vykda
vo vienas minėjimas”.

„Kas gi atsitiko su mumis 
dabar?”, — klausia čikagietė 
(gyvenanti Lemonto apylin
kėje), o su ja ir aš (buvusi det- 
roitietė).

Atsimenu tas žodines kovas 
tarp DLOC (Detroito Lietuvių 
organizacijų centro) ir LB De
troite. Minėjimo monopolis 
nuo seno buvo DLOC rankose 
ir rinkliava ta proga buvo jam; 
LB norėjo būti minėjimo 
rengėja ir gauti pinigų sau. 
Susitarimas, atrodo, įvyko ir 
tos dienos rinkliava yra kiek
vieno dalyvio laisvas apsi
sprendimas - kam duoti - LB 
ar DLOC. Tarpusavio solida
rumas įvyko ir, atrodo, tebe
veikia. Detroite vyksta tik vie
nas minėjimas. Čikagoje mi
nėjimų daug, ir per daug. Lai
kas imti pavyzdžius iš kitų lie
tuviškų židinių ir padaryti 
vieną minėjimą. Jei Pasaulio 
lietuvių centras nepajėgtų su
talpinti, tai išeitis būtų: 
Čikagoje ALTo ruošiamas vi
sai Čikagos ir apylinkių 
(įgįkąįtąpt Jaunimo centrą ir 
Cičėro) visuomenei, o LB - Le
monto apylinkių visuomenei, 
-PLC.

O dabar - kiek vietovių pir
mininkų, tiek ir minėjimų, ir 
su,;pękyiiais, ir be pokylių, ir 
visi tarp savęs nesantaikiai 
nusiteikę. O šią dieną turime 
kreipti dėmesį tik į esmę ir 
reikšmę mūsų tautai bei vals
tybei, nes, gyvenant tėvynėje 
ir matant nesugebėjimą bend
rauti ir istorinei tiesai į akis 
pažiūrėti, matome rezultatus 
- amžina nesantaika piliečių 
tarpusavyje, žlugdanti visų 
gyvenimo džiaugsmą.

O ir čia, išeivijoje, II Pasau
linio karo emigrantai turime 
mokiniams mokykloje kalbėti, 
kodėl mes čia atsiradom. Mi

nėjimų metu šalia Vasario 16 
d. ir Kovo 11 d. negalima 
užmiršti vieno iš reikšmingų 
įvykių Lietuvai - tai 1941 m. 
birželio 23 d. Tautos sukilimo, 
kurį pagimdė mūsų tautos 
didžioji deportacįja (birželio 
14 d.). Tautos sukilimas tapo 
triumfo diena prieš sovietus 
Lietuvoje. Nors jis buvo nacių 
užgniaužtas, bet Tautos suki
limas ilgus metus vyko slaptai 
ir toliau. Tėvynę mylėjusieji 
gynė ją nuo okupanto nacio ir 
sovieto, atiduodami už laisvę 
ir savo gyvybę.

Lietuvoje ši data nutylima ir 
jaunimas nieko apie tai neži
no, bet kad išeivįjoje ji praei
nama, tai nedovanotina. Kal
bama apie partizanus, bet 
„nuvoliojamas” didysis įvykis, 
kurio pasekmė yra partizanas. 
Tai lyg ir pataikavimas sovie
tinės mokyklos dvasioje išau
gintai visuomenei.

Rašau tai tėvynainių dėme
siui JAV. Gyvendami savo tik
roje tėvynėje, išgyvename pa
darytą ir dar tebedaromą 
skriaudą įvykiui, kuris žudo
mai mūsų tautai buvo laisvės 
troškimo pavyzdžiu. Jis buvo 
išplėštas iš Lietuvos istorijos 
sovietmečiu.

Todėl Lietuvos nepriklauso
mybei pašvęsta diena turi lai
kyti dėmesyje nepriklauso
mybės ir laisvės reikšmę tau
tai, ne tik įeigas LB ar ATLui. 
Ir vaikams mokykloje perduo
ti visus Lietuvos istorijos la
pus, ypač tuos, kuriuos sovie
tinė istorija išplėšė.

P. S. Vis dėlto vadinti tik 
vieną minėjimą didžiuoju 
(kaip buvo pavadintas PLC 
ruoštas B. Vindašienės vado
vaujamos LB Vakarų apygar
dos, vasario 22 d. „Drauge”) 
lyg ir nederėjo, kai Čikagoje 
buvo net penki ar šeši mi
nėjimai. Tokia antrašte jau 
suniekinami visi kiti, kurie 
juk buvo ruošti tam pačiam 
tikslui.

Jadvyga Damušienė
Pompano Beach, FL

MINTYS DĖL FILMO 
APIE LIETUVIUS

Padėka „Bičiulystei” už at
skirų asmenų nuomones apie 
amerikiečių televizijoje paro
dytą filmą apie lietuvius. Dau
gelis reiškė nepasitenkinimą

Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos (Philadelphia, PA) 3 skyriaus mokiniai: Vaidas Razgaitis, Dainius Voler
tas, Aleksandras Kučas, Monika Rukšytė ir Marįja Rukšytė veda lietuvių liaudies žaidimą „Senelis Girinis".

Kazio Razgaičio nuotr.

DRAUGAS, 2002 m. kovo 8 d., penktadienis 7
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„DRAUGO” 93 metų sukakties proga ruošiame ypatingą 
koncertą ir istorinį sveikinimų leidinį.

Koncertą „Balsas tarp žmonių balsų” kovo 17 d., 
sekmadienį, 3 val.p.p. Maria gimnazijos auditorijoje, 

6727 S. California Avė., Chicago, IL, 
atliks Čikagos LMA „Dainava”.

Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus pasveikinti „DRAUGĄ” 
šia ypatinga 93 metų sukakties proga.

P — — — — — — — — — — — —
1 Vardas DRAUGAS

1 Pavardė 93
• Adresas

| Sveikinimo tekstas

■ □ Auksinis puslapis $500 □ Puslapis $100
: □ Pusė puslapio $50 □ Ketvirtadalis psl. $25

Sveikinimo auka $

matytais vaizdais ir mintimis, 
dėstė trūkumus. Tik Liuda 
Germanienė matė naudą lie
tuviams, sakydama, kad verti
na teigiamai ir pažymėdama, 
kad pakliūti į televiziją yra 
privilegija, nes už reklamą ne
reikėjo mokėti, tik buvo pra
šyta tapti 11-to kanalo rėmė
jais.

Gal laida nebuvo parodyta 
tokia, kokios norėjome, bet 
vienos valandos laidoje visko 
nepatalpinsi. Visi nuomonių 
išreiškėjai pateikė daug gerų 
patarimų, kurių įgyvendini
mas pareikalautų daug laiko. 
Patarimus pasilaikykime atei
čiai, jeigu atsirastų kita gali
mybė sudaryti komitetą, tu
rintį galios kurti filmą.

Antanas Paužuolis 
Miami, FL

GERBTINA TIESA

Lietuvoje gyveną žurnalistai 
rašytojai ar šiaip jau eiliniai 
asmenys, laiks nuo laiko pa
rašo straipsnius į išeivijos lie
tuvių laikraščius. Dalis 
straipsnių, kuriuose autorius 
objekyviai apibūdina tikrąją 
dabartinę padėtį Lietuvoje, 
yra verti skaitytojų dėmesio ir 
pagarbos.

Čia turiu omenyje Onos 
Voverienės objektyvų straips
nį „Drauge”, š. m. sausio 24 
d. Šiame straipsnyje Ona Vo
verienė yra pasakiusi daug 
teisybės, nesiimdama teisin
ti ar kaltinti.

Tačiau atsirado dar viena 
straipsnių rašytoja į išeivijos 
lietuvių spaudą, Amerikoje ir 
Kanadoje — dr. Rūta Gajaus
kaitė. Perskaičius jos ilgus 
straipsnius, pacituosiu tik 
paskutinius sakinius, kurių 
patikimumą palieku spręsti 
skaitytojų nuomonei: „Ir vėl 
panašiai, kaip Antro pasauli
nio karto metu — suprieši
nant valstybėje gyvenančias 
tautas, kvislingų pagalba ima
ma valdžios. Savos rankos 
‘švarios’, nukentėjo tik vienas 
JAV kareivis ir vienas žurna
listas. Tuo tarpu pasaulinė 
propagandos mašina šiurpino 
visus ‘džikado’ baisumais, ti
kėdamiesi, kad ir menką pa
sipriešinimą įvardinti ‘švento 
karo’ vardu. Tačiau... Afganis
tano miestai vienas po kito be 
pasipriešinimo buvo atiduoti.

Nei šlovės, nei orumo nebe
liko JAV. Tai tokia yra libe
ralioji demokratija, kai vieni 
galingiausių valstybių sumu
šė ‘gulintį’ — 10 metų anglų 
bei 10 metų rusų okupacinių 
karų nualintą . Afganistaną. 
Tiesa, pateikus Pasaulio vi
suomenei motyvą — vieno vie

nintelio teroristo paiešką. Be 
įrodymų, be teismo, kurio pa
prašė Afganistano valdžia. 
Dabar kaip adatos šieno ku
petoje bin Laden ieškos ne 
tai Korėjoje, ne tai Filipinuo
se ar Sirijoje. Iš esmės ne
svarbu kur — kada, kad tik 
parodyti savo jėgą”.

Baigiant yra verta pažymė
ti, kad R. Gajauskaitė savo il
game straipsnyje, nė vienu žp- 
džiu nepažymėjo apie nekaltai

žuvusius tris tūkstančius 
amerikiečių, kurių mirtis 
įvykdė bin Laden, ir jo sėbrų 
teroro veiksmai New-Yorke ir 
Pentagone.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, C A

Pastaba: Šis dr. Rūtos Ga
jauskaitės straipsnis nebuvo 
išspausdintas „Drauge”. Ne
aišku, iš kur V. Šeštokas jį ci
tuoja. Redakcija

PAMINĖJOME LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ
1991-ųjų Sausio 13-oji. Tra

giška, bet ir laiminga diena. 
Pergalės džiaugsmas pro aša
ras. Ašaros ne tik dėl 14-os 
žuvusiųjų ir šimtų sužeistų 
nuo tankų ir įtūžusių oku
pantų kareivių besiveržiančių 
pro minią, skanduojančių 
„Lietuva, Lietuva!”, bet ir iš ty
ro graudulio dėl savo tautos.

Tautos, tomis dienomis spin
dinčios nematoma pasiaukoji- 
mo laisvei aureole, alsuojan
čios tik ką atgautos nepriklau
somybės džiaugsmu. Nors be
ginklės, bet be baimės žūvan- 
čios už laisvės idealą.

Ši diena tautos atminty am
žiams liks stebuklingo jos dva
sios stiprybės pasireiškimo 
šviesia legenda, kuri bus kar
tojama iš kartos į kartą. Ši 
stiprybė sugriovė 'sovietų blo
gio imperiją, padėjo išsivaduo
ti kitoms tautoms. Visoje mū
sų dramatiškoje istorijoje nėra 
kitos tokios datos. Tai mūsų 
tautos dvasios Žalgirio per
galė. Laimingi, kad joje daly
vavome. Ne kiekvienai tautai, 
ne kiekvienai kartai lemta tai 
patirti. Žodžiai — Lietuva, 
Vilnius buvo nustebinto ir su
sižavėjusio pasaulio lūpose.

Taip buvo kalbama jaunie
siems Marijampolės rinktinės 
šauliams apie Sausio 13-ąją 
minėjime, vykusiame Mari
jampolės Tauro - apygardos 
partizanų ir tremties muzie
juje. Renginį vedė šių eilučių

autorius, papasakojęs ir apie 
Marijampolės rinktinės šau
lių, apdovanotų Sausio 13- 
osios Atminimo medaliais, da
lyvavimą 1991 m. Sausio įvy
kiuose.

Tą dieną muziejų aplankė ir 
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus 
gimnazijos septintokai, vado
vaujami klasės auklėtojos R. 
Mocevičiūtės.

Algimantas Lelešius

* Krašto apsaugos mi
nisterįja kartu su Kultūros 
ministerįja iki šių metų pabai
gos ketina parengti kovose už 
Lietuvos nepriklausomybę žu
vusių karių kapų atlasą. Jame 
turėtų būti pažymėtos visų 
savivaldybių teritorijose esan
čios kapavietės, žinomos maž
daug nuo 18 a. amžiaus pabai
gos iki pokario laikų, kuriuose 
palaidoti Nepriklausomybės 
kovų dalyviai, taip pat Sibiro 
tremtyje žuvę Lietuvos kariš
kiai. Tai bus didelės apimties 
atlasas, nes Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras yra atpažinęs 
daugiau kaip 3,000 vien poka
rio rezistentų kapaviečių. At
likus šį darbą ateityje numa
toma parengti ilgalaikę kovo
tojų amžinojo poilsio vietų sut
varkymo ir įamžinimo pro
gramą. Šiam tikslui būtų pa
naudotos valstybės lėšos bei 
visuomeninių organizacijų pa
aukoti pinigai. (BNS)

A. t A.
RAMUNEI LUKIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui VINCUI, 
dukrai DAINAI, sūnui RIMUI, seserims DANGUOLEI 
ir RŪTAI bei visiems artimiesiems.

Milda ir Stasys Tamulioniai

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. t A.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos HALINA TRAPIKIENE

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 Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

Minint mūsų mylimos Mamos, Bobutės penkerių metų 
mirties sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos 2002 m. kovo 
17 d., sekmadienį, 9 v.r., Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje. Prašome gimines, draugus bei 
pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdę vaikai, anūkai bei proanūkai su 
šeimomis

„Tau, Marija, norėčiau iš žodžių 
Pagarbos gilią giesmę sudėt,
Nes tik Tujen kasdien mane guodi,
Nes tik Tu — mano Laimės Žvaigždė.

Taip norėtųs šiandien susikaupti,
Savo sielą pasauliui užvert,
Ir krūtinėje rimtį pajutus,
Pasikelt maldoje į Tave.”

O. Nakas

A. t A.
OSVALDAS NAKAS, MD

Mirė 2002 m. kovo 6 d., sulaukęs 81 metų.
Gyveno Powell, OH.
Gimė 1921 m. kovo 6 d. Lietuvoje, Zarasuose. Amerikoje 

išgyveno 53 metus.
Nuliūdę liko: žmona Ina, vaikai Algis, Edvardas ir Rita, 

4 anūkai, seserys Birutė Bučienė ir Pranutė Šiliūnienė su 
šeimomis, gyvenančios Lietuvoje.

Artimieji ir draugai kviečiami susirinkti vieną valandą 
prieš Mišias pabendravimui. Šv. Mišios už a.a. Osvaldą 
bus atnašaujamos šeštadienį, kovo 9 d., 12 v.r., 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje.

Vietoje gėlių prašome aukoti savo arba šeimos nuožiūra.

Labai nuliūdusi šeima

A. t A.
BRONĖ MAŽEIKIENĖ

Po ilgos ligos paliko šį pasaulį 2002 m. kovo 7 d., 
sulaukusi 88 metų.

Gimė Brooklyn, NY. Užaugo Lietuvoje. Amerikoje 
gyveno White Plains, NY, Čikagoje ir Daytona Beach, FL.

Nuliūdę liko: sūnus Robertas Mažeika, anūkai Zachary 
ir Aaron Mažeikos, sesuo Aniceta su vyru Jurgiu 
Mažeikos, dukterėčia Sigita Mažeikaitė; Lietuvoje sesuo 
Janina Vaicaitienė, svainė Morta Ukinskienė, seserų 
vaikai su šeimomis.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, kovo 11 d., nuo 3 
v.p.p. iki 8 v.v. Marąuette Chicago laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, 
kovo 12 d. Iš Marąuette Chicago laidojimo namų 9 vtFi 
velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. 
Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba petkusfuneralhomes.com

A. t A.
TADAS ARŪNAS ŠARAUSKAS

Atsiskyrė su šiuo pasauliu 2002 m. vasario 10 d., sulaukęs 
50 metų. Gyveno Wheeling, IL. Paliko didžiam 
nuliūdime mamą Mariją Šarauskienę, sūnų Tomą, seserį 
Liną su vyru David Leonard, brolį prelatą Jurgį Šarauską, 
dvi seserėčias Karen ir Sarą su vyru Daniel Potter, tetą 
Ireną Lietuvoje ir kitus gimines.
Velionis buvo pašarvotas Kolsan koplyčioje, S. 
Milwaukee Avė. Koplyčia buvo pilna a.a. Arūno draugų. 
Jautrų atsisveikinimo pamokslą pasakė Fr. Patrick Pol- 
lard. Iš koplyčios buvo nulydėtas į St. Marys bažnyčią, 
kurioje buvo atnašautos gedulingos pamaldos. Pamaldas 
atnašavo šie kunigai: Msgr. William Fay, Boston, Msgr. 
David Malloy, Milvvaukee, Msgr. John Strynkovvski, 
Brooklyn, Msgr. James Moroney, Worcester, Fr. Clete 
Kiley, Chicago, Fr. Antony Mcąuire, San Francisco, Fr. 
Daniel Kutys, Philadelphia, Fr. Patrick Psllard, Chicago, 
Fr. Theodore Wroblicky, representative of Ukrainia, Fr. 
John J. McDonald, Chicago.Pagrindinis šv. Mišių 
celebrantas buvo brolis prel. Jurgis Šarauskas.
Po gedulingų pamaldų a.a. Tadas Arūnas buvo nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines Čikagoje.

Dėkojame karsto nešėjams. Nuoširdžiai dėkojame 
visiems, dalyvavusiems koplyčioje, bažnyčioje ir 
nulydėjusiems a.a. Arūno karstą į kapus. O kelias buvo 
tolimas.
Dėkojame už gėles, kurias Arūnas taip mėgo. Ačiū už 
aukas šv. Mišių metu. Didelis ačiū visiems, kurie žodžiu 
ar raštu atjautė ir guodė mus toje liūdnoje valandoje.

Nuliūdusi šeima 

Tu, sūnau, pas mus nebesugrįši, bet mes pas tave ateisim. 
Ilsėkis Ramybėje.

Mama

petkusfuneralhomes.com
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Velykos artėja! „Draugo” krautuvėlėje galite nusipirkti velykinių, spalvo
tų, nuotaikingų atviručių su pavasirinėmis gėlomis, verbomis, išmargin
tais velykiniais kiaušiniais, taip pat turime dviejų rūšių velykaičių - me
dinių ir tikrų, tuščiavidurių, nuspalvintų įvairiausiais raštais. Atvykite ir 
išsirinkite velykines dovanas!

Anelė Apeikienė, gyvenan
ti Los Angeles, CA, savo vyro 
a.a. Vytauto Apeikio atmini
mui „Draugui” siunčia 100 
dol. auką. Tardami nuoširdų 
užuojautos žodį, dėkojame už 
paramą!

Vaikų šv. Mišios bus auko
jamos Pal. J. Matulaičio misi
joje šį sekmadienį, kovo 10 d.., 
9 val.r. Kitos vaikų Mišios 
vyks balandžio 7 d. 9 val.r.

Iš arti ir tofT
VLDND 11-OSIOS

MINĖJIMAS DETROITE

Kovo 17 dieną 12 vai. Die
vo Apvaizdos Kultūros centre 
vyks LB Detroito apylinkės 
valdybos rengiamas kovo 11 
dienos minėjimas. Minėjime 
dalyvaus LB ambasadorius 
Vašingtone Vygaudas Ušac
kas. Tai pirmas ambasado
riaus vizitas į Detroitą. J mi
nėjimą prižadėjo atvykti ir 
Kongreso narys Joe Knollen- 
berg.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
SENIŪNIŲ SUSIRINKIMAS

Vėf gražus būrys Lietuvos 
Dukterų draugijos seniūnių 
š.m. sausio 21 d. „Nameliuose” 
susirinko posėdžiui, kad atei
ties planus aptartų, pasida
lintų iškilusiomis problemo
mis ir pasidžiaugtų nuveiktais 
darbais. Šių sesių darbas tik
rai nėra lengvas, nes mete
liams kraunantis ne tik joms, 
bet ir bendrai šios kartos lie
tuviškoje visuomenėje girdi
mas bendras nusiskundimas 
— pavargo, nesuspėja, serga 
ir t.t. Tačiau ištikimai savo 
pareigas atliekančios seniū
nės, nors ir spaudžiamos tos 
pačios laiko naštos, dar suge
ba pasiekti nelaimių ištiktus, 
išjudinti savo apylinkės nares 
artėjant kokiai nors šventei ar 
renginiui.

Šiame posėdyje, vyriausio
sios seniūnės Valerijos Plepie- 
nės pasveikintos su praeito
mis šv. Kalėdų šventėmis, iš
klausėme prasmingos dr. Č. 
Bačinskienės sukurtos ir jos 
pačios perskaitytos maldos. 
Draugijos pirmininkė Joana 
Krutulienė pasidžiaugė .Ame
rikos lietuvyje” pasirodžiusiu 
straipsniu apie Lietuvos Duk
teris ir jų pagalbą Lietuvai, 
dėkojo prelato J. Prunskio fon
do valdybai už Lietuvos Duk
terims suteiktą premiją. Ar
tėjant šv. Velykų šventėms 
priminė visoms, kad vėl, kaip 
ir kiekvienais metais, reikia 
ruoštis ir raginti visas kitas 
nares prisidėti prie Velykų

Bronė Dzenkaitis iš Glen- 
dale, CA, prasitęsdama prenu
meratą, „Draugui” aukoja 100 
dol. Labai jums dėkojame!

Kovo ll-osios šventė vyks 
kovo 10 d., sekmadienį, po 
10:30 val.r. šv. Mišių Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje. Pagrindinį žodį tars Lie
tuvos Respublikos garbės kon
sulas Vaclovas Kleiza. Progra
mą atliks „Lakštutės” vaikų 
choras, vadovaujant muz. Da
liai Gedvilienei, o Aldona Pan- 
kienė skaitys poeziją. Parapi
jos komitetas tą pačią dieną 
ruošia koldūnų pietus, tai bus 
dviguba proga pabendrauti. 
JAV LB Čikagos Pietvakarių 
apylinkių valdyba kviečia visą 
lietuvių visuomenę gausiai 
dalyvauti!

Viktorija Adomaitienė,
gyvenanti Crestwood, IL, pra
sitęsdama prenumeratą, 
„Draugui” atsiuntė 50 dol., už 
kuriuos nuoširdžiausiai dėko
jame!

stalo, t.y. velykinių pyragų ir 
velykaičių išpardavimo, kuris 
įvyks kovo 28 d.

Po to vyr. seniūnė Valerija 
Plepienė pranešė apie pasikei
timus seniūnijose. Pasitrau
kus Salomėjai Januškienei, 
jos seniūnija prijungta prie 
Sofijos Vakselienės, a.a. Emi
lijos Valantinienės vietą perė
mė Regina Smolinskienė. V. 
Plepienė apgailestavo sesei 
Pranei Šlutienei atsisakius 
užimti pareigas, nes tapusi 
„Mercy Lift” pirmininke, su
prantama, paprasčiausiai ne
besuspėja. Jos pareigas per
ėmė Rūta Spurgi'enė. Sesė P. 
Šlutienė šiame susirinkime il
gai ir įdomiai pasakojo apie 
savo keliones į Lietuvą, ten 
vykusius susitikimus su įvai
riais pareigūnais sprendžiant 
visokeriopas šalpos galimy
bes, reikalavimus.

Dar kartą buvo primintas 
ateinantis velykinių pyragų ir 
margučių išpardavimas. Tiki
me, kad seniūnė Danutė 
Gierštikienė vėl išpuoš stalą ir 
patalpą, kurioje bus galima ne 
tik nusipirkti įvairių gėrybių, 
bet ir išgerti kavos su pyragai
čiais, pabendrauti. Kartu pra
šome visuomenę mus vėl pa
remti savo nuoširdumu bei 
mūsų pastangų įvertinimu. Iš 
anksto dėkojame.

Po susirinkimo pasivaišinu
sios sesės dar šnekučiavosi ir 
pamažu skirstėsi.

Irena Gelažienė

„Draugo” redakcija pa
kartotinai prašo bendradar
bius ir kitus asmenis jų siun
čiamus straipsnius, korespon
dencijas, pranešimus ir kt.. 
pasirašyti pilnu vardu, pa
varde ir būtinai pateikti tele
fono numerį, kuriuo, klausi
mams kilus, būtų galima susi
siekti ir neaiškumus išsiaiš
kinti.

Beverly Shores Lietuvių 
klubas kovo 10 d. 1 val.p.p. 
visus nuoširdžiai kviečia į Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimą, vyksiantį tuoj po lietu
viškų Mišių šv. Onos bažny
čioje, Beverly Shores, IN. Mi
šias laikys kun. Rimvydas 
Adomavičius, vargonais gros 
muz. Vytautas Gutauskas. 
Minėjime kalbės iš Cincinnati, 
Ohio, atvykęs prof. dr. Vytau
tas Bieliauskas. Muzikinę pro
gramos dalį atliks muz. Petras 
Aglinskas.

Sofia Pumputis, gyvenanti 
Lemont, IL, prasitęsdama pre
numeratą „Draugą” parėmė 
50 dol. auka. Nuoširdus ačiū!

Jei domitės ne tik lietu
višku, bet ir kitų tautų profe
sionaliuoju menu, atvykite į 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejų, kur kovo 15 d. 7:30 vai. 
v. atidaroma ukrainiečių me
nininkų paroda. Dalyvauja 
skulptorius Yevhen Prokopov, 
dailininkai Anatoliy Khmara, 
Erika Komonyi, Yuri Skorups- 
ky, Alexander Tkachenko. Pa
roda rengiama Ukrainos ne
priklausomybės 10-mečio pro
ga. Visi autoriai yra plačiai 
pripažinti dailininkai, moks
lus baigę Ukrainoje arba 
Maskvoje, į Ameriką atvyko 
prieš 10-12 metų. Parodos ati
daryme dalyvaus autoriai, bus 
galima pasivaišinti ukrainie- 
tiškais skanėstais.

Ukrainiečių parodos Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje reklamos 
fragmentas.

„Draugo” knygynėlyje

Apie Alekso Šato knygą 
„Laisvė be tiesos - nelais
vė”, išleistą 1994 m. Kaune, 
įvade kun. Vytautas Bagdana- 
vičius, MIC, rašo: „Didelė 
Alekso Šato knygos vertybė 
yra ne tik tame, kad ji patei
kia skaitytojui teisingą krikš
čioniško tikėjimo mokymą. Ji 
yra vertinga tuo, kad jos auto
rius drįsta susitikti su opo
nento klausimais, su realiais 
klausimais. Ne pats šios kny
gos autorius kelia klausimus, į 
kuriuos duoda atsakymus, bet 
kito laikraščio redaktorius re
aguoja į Šato atsakymus ir ke
lia jam naujus klausimus. Šie 
A. Šato straipsniai buvo pir
mu kart spausdinti „Laive”, o 
Šato oponentu buvo laikraščio 
„Keleivis” redaktorius. Čia 
mes turime reikalo su realiu 
simpoziumu religinėmis temo
mis. Šiuo atžvilgiu ši knyga 
yra retenybė ir kartu brange
nybė krikščioniškame apašta
lavime. Šios knygos skaityto
jas netrukus pasijus pats esąs 
labai gyvų diskusijų dalyvis, 
kuriame jis pats dalyvauja”. 
268 psl. knygos, kurioje su
rinkti 85 straipsniai-pasikal- 
bėjimai, kaina - 1 dol., per
siuntimo mokestis - 3.95 dol. 
(Illinois gyventojai dar pride
da 8.75 dol. mokesčių).

Lietuvių kompozitorės 
Nijolės Sinkevičiūtės (g.
1956) dainas ypač mėgsta jau
nimas - praėjusioje Dainų 
šventėje Lietuvoje skambėjo 
jos parašyta „Keiku kieku” - 
rodos, viena mėgstamiausių 
jaunųjų choristų repertuaro 
dainų. N. Sinkevičiūtės kūri
niuose daug „muzikinio hu
moro” - choras turi gerai su
prasti kūrėjos gana kompli
kuotą, modernią, pilną įvairių 
disonansų muzikinę kalbą, 
kad tą humorą tinkamai per
duotų publikai. Vieną N. Sin
kevičiūtės kūrinį išgirs ir Či
kagos bei apylinkių lietuviai, 
atvykę į „Draugo” koncertą 
„Balsas tarp žmonių balsų”. 
Daina „Išdykusi lopšinė”, ku
rią atliks „Dainavos” ansamb
liu, vadovaujamas Dariaus Po
likaičio, - spalvingas kūrinė
lis. Koncerte, vyksiančiame 
kovo 17 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Maria gimnazijos audito
rijoje, girdėsite ir kitų lietuvių 
kompozitorių kūrinius bei A. 
Vivaldi kantatą „Gloria”. 
Kviečiame kovo 17-osios sek
madienį paskirti muzikai ir 
„Draugui”! Bilietų teiraukitės 
„Drauge” ir „Seklyčioje” (2711 
W. 71st Str.).

Gražina Narkus-Kramer,
gyvenanti Bethesda, MD, pra
sitęsdama prenumeratą, 
mums atsiuntė 100 dol. auką. 
Dėkojame už paramą!

Angelė Karnienė iš St. Pe
tersburg, FL, kultūrininkė, vi
suomenininke ir aktyvi Lietu
vių Bendruomenės darbuoto
ja, įvertindama „Draugo” 
dienraščio svarbą mūsų išeivi
jos gyvenime, sutiko atstovau
ti „Draugui” St. Petersburgo 
apylinkėje. „Draugo” vadovy
bė nuoširdžiai jai dėkoja.

Marija Vilutis, gyvenanti 
St. Petersburg, FL, prasitęs
dama prenumeratą, „Draugo” 
leidybą remia 100 dol. auka. 
Tariame didelį ačiū!

Iš arti ir toli

SENDRAUGIŲ DĖMESIUI

Sendraugių ateitininkų sto
vykla Dainavoje vyks š.m. lie
pos 21-28. Dar yra keli laisvi 
kambariai. Susidomėjusios šia 
stovykla ateitininkų šeimos 
prašomos skambinti Dainai 
Siliūnienei tel. 630-852-3204 
tarp kovo 15-22 d.

Skelbimui
• Amerikos Lietuvių ra

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

balandžio 1

Baigiasi spec. vajus. Užsakykite DRAUGĄ 
savo draugams, vaikams, anūkams, 
giminėms ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote DRAUGĄ jų vardu.

■
■ Siųskite:■
" Vardas, pavardė-------- ------------------------------------------------------------------■■ ____________________________■
JĮ Adresas ___________________________________________________■
■ Miestas, valstija, zip code------------------------------------------------------------
■■■
■ Dovanoja:
JĮ Vardas, pavardė-------------------------------------------------------------------------■
■ Adresas___________________________________________________■
JĮ Miestas, valstija, zip code ________________________________■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Vasario 16-osios minėjime, kurį surengė JAV LB Brighton Parko apylin
kė, mirusiųjų atminimui žvakę uždegė V. Kelmelis, dešinėje - programos 
vedėja J. Drūtytė.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS BRIGHTON PARKE

Vasario 16-osios minėjimas 
prasidėjo šv. Mišiomis Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje Brighton 
Parke. Kun. Jaunius Kelpšas 
šios šventės proga pasakė la
bai gražų pamokslą. Algiman
to Barniškio vadovaujamas 
choras ypač gražiai giedojo.

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdybos nariai 
Danguolė Ilginytė ir Vytas 
Senda nešė lietuviškomis gė
lėmis papuoštą vainiką. Taip 
buvo prisiminti visi, kurie 
padėjo galvas, ginant Lietuvos 
laisvę. Bažnyčios eisenoje da
lyvavo Gen. T. Daukanto jūros 
šauliai, Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės su savo vėlia
vomis. Taip pat dalyvavo Lie
tuvos vyčiai su vėliavomis bei 
ALRK Moterų sąjungos 20-oji 
kuopa.

Po Mišių visi rinkomės į gra
žiai lietuviškai išpuoštą mo
kyklos salę.

Šventės programą pradėjo 
JAV LB Brighton Parko apy

JAV LB Brighton Parko apylinkės Vasario 16-osios minėjimo dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: seselė Ramutė 
Budvytytė, SSC, Nerijus Šmerauskas, Gintas Bieliauskas, ALTo pirmininkas Saulius Kuprys (jis skaitė pagrin
dinę kalbą), JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkė Birutė Jasaitienė, kun. Jaunius Kelpšas.

Visos nuotraukos - Jono Kuprio

linkės valdybos pirmininkė 
Salomėja Daulienė. Po to J. 
Drūtytė pakvietė Mariją Kin- 
čienę sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnus. Minutės atsistojimu 
pagerbėme visus žuvusius už 
Lietuvos laisvu*

Kun. J. Kelpšas sukalbėjo 
maldą. Seselė Ramutė Būdvy
ty tė perskaitė Lietuvos Ne
priklausomybės Aktą. JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė Birutė Jasaitienė pa
sveikino mus JAV LB Krašto 
valdybos pirmininko Algiman
to Gečo vardu.

Advokatas Saulius Kuprys 
linkėjo vieningai dirbti, kad 
Lietuva taptų NATO nare.

Po visų kalbų prasidėjo me
ninė dalis. Solistė Dalia Eidu- 
kaitė-Fanelli, akompanuojant 
Manigirdui Motekaičiui, su
dainavo: „Piemenėlis” (žodž.
F. Kiršos, muz. G. Gudaus
kienės), „Žvaigždutė” (žodž. 
Stepanausko, muz. B. Dvario
no), „Čia mano tėvynė” (žodž. 
S. Žlibino, muz. T. Makačino).

Vaida Šepkutė Vasario 16-osios proga sukūrė piešinėlį.

Meninės programos atlikėjoms akompanavo Manigirdas Motekaitis, o 
Čikagos lietuvių moterų chorui dirigavo Gitana Snapkauskaitė.

Po to Čikagos lietuvių ope
ros moterų choras, akompa
nuojant M. Motekaičiui ir diri
guojant Gitanai Snapkauskai- 
tei, sudainavo šias dainas: 
„Kur tavo dainos”, „Dievo do
vana”, „Oi-, dainos!”, „Barkaro
lė”, „Lietuva”.

Dainos mus nunešė į mūsų 
mielą tėvynę, kurioje leidome 
savo trumpą jaunystę. Užėjo 
pavergėjai, užgrobė mūsų Lie
tuvą. Atėmė mūsų laisvę. 
Verkdami su mažais ryšuliais, 
turėjome palikti tėviškės ža
lius laukus, pievas. Tačiau lie
tuvis yra tvirtas ir drąsus! Tik 
drąsa ir tvirta meile Lietuvai 
mes visados būsime laisvi!

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdybos pirminin
kė Salomėja Daulienė padėko
jo visiems gausiai susirinku
siems ir prisidėjusiems už to
kią gražią programą ir gražius 
žodžius. Programos pranešėja 
buvo J. Drūtytė. Programą už
baigėme visi kartu, sudainavę 
„Lietuva brangi”.

Po programos pasivaišinę 
skaniais sumuštiniais bei ka
vute su pyragais, visi pakilia, 
šventiška nuotaika išsiskirs
tėme į namus.

Stasė Viščiuvienė

Viena iš meninės dalies atlikėjų - 
solistė Dalia Eidukaitė-Fanneli.




