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numeryje:
Sabonis Čikagoje; 
krepšinio turnyras 
Filadelfijoje.
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Skraidymu patiltėmis 
užsienio nesužavėsi 
D. Bindokienės 
vedamasis; Čečėnija 
tebesipriešina.
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„Bičiulystė”.
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„Draugo lietuviukams 
apie pirmąją lietuvišką 
knygą; konkurso 
nugalėtojai; lietuviški 
mėnesių vardai.
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Rytinio pakraščio 
svetainė; kas naujo 
telkiniuose.
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Kova prieš tabaką.
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Ačiū, kad aplankėte 
Lietuvą; ciceriečių 
veikla stiprėja.

8 psl.

Sportas
* Praėjusių metų Rusi

jos vicečempionė Kazanės 
„Uniks” komanda trečiadienį 
tapo Vilniaus Sporto rūmuose 
pasibaigusio FIBA-Europa 
vyrų krepšinio klubų Čempio
nų taurės Šiaurės konferenci
jos finalo ketverto turnyro nu
galėtoja, lemiamose rungty
nėse įveikusi Lietuvos čem
pioną, Vilniaus „Lietuvos ry
tą” 93:90. Vilniaus krepši
ninkams „pristigo užsigrūdi
nimo atkakliose rungtynėse ir 
geresnio aukštaūgių žaidimo”, 
teigė vilniečių treneris Jonas 
Kazlauskas.

* Lietuvos šachma
tininkas, tarptautinis did
meistris Eduardas Rozentalis 
laimėjo trečiadienį Norvegi
joje pasibaigusį tarptautinį 
šachmatų turnyrą „Gausdal 
Troli Masters”. 39 metų Lie
tuvos atstovas surinko 8 taš
kus iš 10 galimų.

* Sutarti su Kauno 
„Žalgirio” krepšinio ko
manda pasirašiusiam 31 me
tų 205 cm ūgio krašto puolėjui 
amerikiečiui Tanoka Beard 
„Elite Medicale” klinikoje 
Kaune buvo atliktas visapu
siškas sveikatos patikrini
mas. Nepaisant to, jog žaidė
jas mėnesį praktiškai nespor
tavo, atlikdamas fizinius pra
timus, parodė vieną geriausių 
rezultatų klinikos istorijoje.

* Lietuvis krepšininkas 
Darius Songaila atsiprašė 
savo klubo Maskvos CSKA dėl 
-netinkamų savo pasisakymų 
Lietuvos žiniasklaidoje ir pa
žadėjo, kad daugiau tai nepa
sikartos, pavadinęs savo in
terviu „dideliu nesusiprati
mu”. CSKA vadovybė diskva
lifikavo lietuvį Eurolygos 
rungtynėms ir nubaudė jį pu
sės mėnesinio atlyginimo bau
da už tai, kad gruodžio 28-ąją 
interviu „Lietuvos rytui” jis 
netinkamai atsiliepė apie sa
vo klubą. Klubo vadovybei la
biausiai užkliuvo užuomina 
apie blogame rajone esantį 
jam skirtą butą ir paminėji
mas, kad išvykose pasirenka
mi ne geriausi viešbučiai.

Baltijos valstybių ir JAV bendradarbiavimo 
chartijai - penkeri metai

Vilnius, sausio 16 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį sukako 
5 metai, kai buvo pasirašyta 
JAV ir Baltijos valstybių Ben
dradarbiavimo chartija, užtik
rinusi Vašingtono paramą Lie
tuvos, Latvįjos ir Estijos sie
kiams tapti NATO narėmis.

Minėtąjį keturšalį doku
mentą 1998 m. sausio 16 dieną 
Vašingtone, Baltuosiuose rū-

„Mažeikių nafta” paskutinius 2002 metų mėnesius dirbo pelningai
Vilnius, sausio 16 d. 

(BNS) — Rusijos naftos susi
vienijimo „Jukos” valdoma 
bendrovė „Mažeikių nafta” du 
2002 metų lapkričio ir gruo
džio mėnesiais dirbo pelnin
gai.

Apie tai premjerui Algir
dui Brazauskui susitikime 
ketvirtadienį pranešė „Jukos” 
viceprezidentas ir „Mažeikių 
naftos” valdybos pirmininkas 
Michail Brudno. Be to, prem
jerui jis pristatė ir naująjį 
„Mažeikių naftos” generalinį 
direktorių Paul Nelson 
English.

„Mes dirbsime, kad pada
rytume ‘Mažeikių naftą’ pel
ningą”, po susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkumi sakė 
P. N. English. Kiek laiko rei
kės, kad bendrovė taptų pel
ninga, jis spėti nesiryžo, ta
čiau pažymėjo, kad jos pelnin
gumas priklauso ir nuo padė
ties pasaulio rinkoje.

Anksčiau M. Brudno yra 
sakęs, jog „Mažeikių naftos” 
nuostoliai šiemet, palyginti su 
2002 metais, turėtų sumažėti 
maždaug du kartus, o į įmo
nės modernizavimą šiemet

Lietuva nori prisijungti prie euro zonos 2006 metais
Vilnius, sausio 16 d. (Reu- 

ters-Elta) — Ketvirtadienį 
Lietuvos banko atstovai pa
reiškė, kad valstybė pageidau
ja jau 2004 metais, įstodama į 
Europos Sąjungą, prisijungti 
prie valiutų keitimo mecha
nizmo „ERM-2”, kuris leistų 
po 2 metų įsivesti eurą.

„Manau, jog pakankamai 
realu prisijungti prie ‘ERM-2’ 
anksčiausią įmanomą datą — 
2004 metų gegužės 1 dieną — 
arba, vėliausiai, 2004-ųjų pa
baigoje. Jei viskas vyks sklan
džiai, 2006 metais bus galima 
įvesti eurą”, sakė Lietuvos 
banko vadovas Reinoldijus 
Šarkinas. Tačiau jis pridūrė,

A Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS į/y žinių agentūrų praneSimate)
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Vatikanas ketvirtadienį 
nurodė, kad katalikų politikų 
bei rinkėjų pareiga yra nepri
tarti įstatymams, įteisinan
tiems abortus, eutanazįją bei 
homoseksualistų santuokas, 
ir perspėjo nesidangstyti šiuo
laikine demokratinės visuo
menės morale. Vatikano do
kumente sakoma, kad katali
kai turi būti budrūs dėl įsta
tymų, susijusių su nerimą ke
liančiais mokslo laimėjimais, 
kurie žemina žmogaus gyvy
bės orumą.

Briuselis. Jungtinių Tau
tų vyriausiasis tikrintojas 
Hans Blix ketvirtadienį sakė 
nurodysiąs Irakui, kad padė
tis yra „labai įtempta ir pavo
jinga” ir kad tik visapusiškes
nis bendradarbiavimas su jo 
tikrintojais gali užkirsti kelią

muose, pasirašė tuometiniai 
JAV, Lietuvos, Latvijos ir Es
tuos prezidentai — Bill Clin
ton, Algirdas Brazauskas, 
Guntis Ulmanis ir Lennart 
Meri.

Dokumente buvo įrašyta, 
kad JAV sveikina ir remia 
Baltijos valstybių pastangas 
tapti NATO narėmis. Mano- 
ma, kad Chartija buvo rengia-

Prezidentūroje susitiko (iš kairės) „Jukos” viceprezidentas Michail Brudno, prezidentas Valdas Adamkus, „Ma
žeikių naftos” generalinis direktorius Paul Nelson English ir „Jukos” atstovas Lietuvoje Tomas Gižas.

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

planuojama investuoti dau
giau nei 60 mln. JAV dolerių.

Per devynis 2002 fh. mėne
sius pagal JAV visuotinai pri
pažintus apskaitos standartus 
(GAAP) „Mažeikių nafta” 
skelbė patyrusi 172.8 mln. litų 
nuostolių. Pirmąjį 2002 m. 
ketvirtį nuostoliai siekė 104.4

jog šiam planui dar turi pritar
ti vyriausybė.

Trečiadienį trijų Baltijos 
valstybių premjerai pareiškė, 
kad jų valstybės tikisi prisi
jungti prie „ERM-2” 2004 m., 
o į euro zoną įstoti jau 2006-ai- 
siais.

R. Šarkinas teigė, jog vals
tybė norėtų prie vieningosios 
Europos valiutos prisijungti 
„kaip įmanoma greičiau”. 
„Esame gerai pasirengę, todėl 
atidėliojimams nėra reikalo, 
nes mūsų valiuta — stabili. 
Tai, žinoma, priklauso nuo to, 
ar dabartinis keitimo kursas 
yra priimtinas”, sakė Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas.

karui. Jis išreiškė viltį, kad 
vis dar įmanoma krizę iš
spręsti pirmuoju būdu, tačiau 
pridūrė: „Mums atrodo, jog 
Irakas privalo padaryti dau
giau, nei yra padaręs iki šiol, 
kad šis būdas būtų tikėtinas”. 
H. Blix sakė, kad JT tikrinto
jai Irake rado neteisėtai įvež
tų įprastinės ginkluotės kom
ponentų ir kad kai kurie jų 

buvo įvežti dviem pastarai
siais metais. Tačiau dar reikia 
nustatyti, ar jie yra susiję su 
masinio naikinimo ginklais.

JAV

Scranton, Pennsylva- 
nia. JAV prezidento George 
W. Bush administracija pir
madienį pareiškė, kad sausio 
27 diena, kai JT turės pateik
ti ataskaitą apie ginklų pa
tikrinimus Irake, bus svarbi

ma kaip kompensacija bei pa
drąsinimas Baltijos valsty
bėms, kurios nebuvo pakvies
tos į NATO su pirmąja banga 
1997 metais Madride.

Politologų ir diplomatų 
vertinimu, Chartija buvo tikro 
JAV ir Lietuvos bendradarbia
vimo saugumo srityje pradžia.

Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto

mln., antrąjį — 31.3 mln. litų.
„Jukos” Lietuvos naftos 

susivienijimo valdyte^ perėmė 
pernai rugsėjo pabaigoje. Iš 
karto po to Rusijos naftos mil
žinas padidino naftos perdir
bimo apimtis Mažeikiuose bei 
jos eksportą per Būtingės ter
minalą — per metus buvo

„ECB” kol kas nepradėjo 
derybų dėl prisijungimo prie 
euro zonos su aštuoniomis Ry
tų Europos valstybėmis, įsto
siančiomis į Europos Sąjungą 
2004 m. gegužę.

Europos Sąjunga ir „ECB” 
turi sutarti dėl kursų, kuriais 
valstybių kandidačių valiutos 
dalyvaus „ERM-2” mechaniz
me.

Prisijungus prie valiutų 
keitimo kursų mechanizmo, 
minėtas kursas negalės kilti 
ar kristi daugiau kaip 15 pro
centų.

Tokiu būdu siekiama už
tikrinti valiutų pastovumą 
prieš persiejant jas prie euro.

data sprendžiant, ar pradėti 
karą prieš Iraką. Baltųjų rū
mų atstovo Ari Fleischer kal
boje buvo dar kartą pabrėžia
ma ataskaitos svarba pri

imant sprendimą dėl karo Ira
ke. Ankstesni administracijos 
pareiškimai, kuriuose nebuvo 
skiriama daug dėmesio kalen
doriniam veiksmų planavi
mui, leido spėti, kad greitai 
kariniai veiksmai Irake nebus 
pradėti.

JAV policija trečiadienį 
suėmė Texas technikos uni
versiteto įžymų infekcinių ligų 
padalinio mokslininką, profe
sorių dr. Thomas Butler, ku
ris, kaip įtariama, pateikė pa
reigūnams klaidingą informa
ciją apie dingusius 35 univer
siteto mėgintuvėlius su maro 
bakterijomis. T. Butler galbūt 
sunaikino mėgintuvėlius, ku
riuose galėjo šių bakterijų. 
FBI nustatė, kas atsitiko vi
siems dingusiems mėgintuvė
liams ir pranešė, kad jokio pa
vojaus visuomenei nėra.

Fairfax. Virginia teisėjas 
trečiadienį nusprendė, kad

(TSPMI) direktorius Raimun
das Lopata sakė, jog prieš 5 
metus Vašingtonas „’de facto’ 
įsipareigojo remti mūsų narys
tę NATO”. „Pasirašiusios šį 
dokumentą, abi pusės prisi
ėmė įsipareigojimus. Lietuva 
— stengtis pakliūti į Aljansą, o 
JAV — pro atviras duris įs
tumti Lietuvą į NATO”, sakė 
R. Lopata.

perdirbta 6.55 mln. tonų žalia
vos bei į tanklaivius perkrauta 
6.234 mln. tonų naftos.

Anot prezidento patarėjo 
biudžeto ir finansų klausimais 
Audriaus Rudžio, „Jukos” ats
tovai teigė norintys sumažinti 
paskolų palūkanas, tačiau

Nukelta į 5 psl.

Sustabdyta laivyba
Klaipėdos uoste
Pasitvirtinus meteorologų 

teiginiams, dėl smarkaus vėjo 
ir ledų sangrūdų Klaipėdos 
uoste ketvirtadienį popiet 
sustabdyta laivyba. Klaipėdos 
uostas nepriima ir neišleidžia 
laivų. Atplaukusiems laivams 
rekomenduojama laukti jūro
je. Nebeplaukioja ir linijiniai 
keltai, iš uosto jau nebeišvyko 
keltas „Palanga”.

Anot Uosto kapitono Vik
toro Lukoševičiaus, tikimasi, 
kad numatomas permainin
gas vėjas išsklaidys uosto ak
vatoriją dengiantį ledą. Lai
vyba bus atnaujinta, kai tik 
leis oro sąlygos. (Eita)
17-metis John Lee Malvo, ku
ris laikomas vienu iš dviejų 
Vašingtono apylinkes terori
zavusių snaiperių, turi būti 
teisiamas suaugusiųjų teisme 
ir kad jam turi būti pateikti 
kaltinimai, galintys reikšti 
mirties bausmę. J. L. Malvo ir 
jo kompanionas, 42 metų 
John Allen Muhammad, kalti
nami 10 žmonių nužudymu ir 
trijų žmonių sužeidimu. Į 
šiuos tikriausiai atsitiktinai 
pasirinktus žmones Vašingto
ne ir jo apylinkėse buvo šauta 
spalio mėnesį.

Iš Floridos valstijoje 
esančio „Kennedy” kosminių 
skrydžių centro ketvirtadienį 
16-os dienų užduočiai buvo 
paleistas daugkartinis erd
vėlaivis „Columbia”, tarp 
kurio įgulos narių yra pirma
sis Izraelio astronautas. Šio 
paleidimo metu centras buvo 
labai griežtai saugomas. Jū
roje ir ore aplink aplink van
denyno pakrantėje esančią 
paleidimo platformą 35 km 
spinduliu budėjo karo laivai, 
naikintuvai ir kovo sraigtas

Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Alexander von Rom (kairėje) įteikė Po
licijos departamento vadovui Vytautui Grigaravičiui paramos dokumen
tus. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

Kriminalistinių ekspertizių 
centrui — Vokietijos parama
Vilnius, sausio 16 d. 

(BNS) — Vokietija Lietuvos 
policijai padovanojo daugiau 
nei 1 mln. litų vertės specia
lios paskirties įrangos.

Tikimasi, kad, turėdami 
šiuolaikinę DNR analizės 
įrangą, specialistai galės at
likti keturis kartus daugiau 
ekspertizių nei iki šiol.

Įrangos perdavimo cere
monijoje Vilniuje dalyvavo 
Vokietijos ambasadorius Ale- 
xander von Rom, policijos ge
neralinis komisaras Vytautas 
Grigaravičius, kiti pareigūnai. 
V. Grigaravičius padėkojo am
basadoriui už Vokietijos nuo
lat teikiamą pagalbą ir dabar 
padovanotą techniką, kuri at

Žaliojoje girioje rasti Antrojo
pasaulinio karo metų sprogmenys
Vilnius, sausio 16 d. (LŽ- 

BNS) — Vilkaviškio rąjone 
esanti Žalioji giria jau beveik 
60 metų kelia galvos skausmą 
Klausučių ir kitų apylinkinių 
kaimų gyventojams. Vietos 
gyventojai nežino, į ką kreip
tis, kad iš Žaliosios girios būtų 
išrankioti nuo Antrojo pasau
linio karo užsilikę sprogme
nys, jau pareikalavę žmonių 
gyvybių.

Dirbantys pensininkai galės gauti 
visą pensiją

Vilnius, sausio 16 d. (El
ta) — Dirbantys pensininkai 
ir neįgalieji galės gauti viso 
dydžio pensijas, nepriklauso
mai nuo gaunamo atlyginimo. 
Tai ketvirtadienį įteisino Sei
mas, skubos tvarka priimda
mas Valstybinių socialinio 
draudimo pensijų įstatymo 
pataisas.

Priimtas dokumentas su
sijęs su Konstitucinio teismo

parniai Izraelio oro pąjėgų 
pulkininkas Ilan Ramon ir še
ši amerikiečiai astronautai 16 
dienų praleis orbitoje, ištisą 
parą atlikdami mokslinius ty
rimus. Dėl įvairių techninių ir 
planavimo problemų erdvėlai
vio paleidimas buvo atidėji- 
nėjamas nuo 2001 m. liepos.
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Bagdadas. 1991 metais 
vykusio Persijos įlankos karo 
12-ųjų metinių išvakarėse 
Bagdadas pareiškė, kad JAV 
kareivių laukia „neišvengia
ma mirtis”, jeigu jie dar kartą 
užpuls Iraką. JAV vadovauja
ma koalicija 1991 m. sausio 
17 d. pradėjo Persijos įlankos 
karą, kurio metu išvadavo 
Kuwait’ą nuo jį okupavusių 
kaimyninio Irako pajėgų.

Jungtiniu Tautu (JT) 
ginklų tikrintojai, ketvirtadie
nį pirmą kartą įžengę į Bag
dado privačių namų gyvena
muosius rajonus, netikėtai 
apsilankė dviejų irakiečių 
mokslininkų namuose. „Tai

vers naujas galimybes. A. von 
Rom sakė, kad „pagerinus ga
limybes, išaiškinti nusikalti
mai prisidės prie saugumo ir 
teisėtvarkos užtikrinimo viso
je Europoje”.

Gauta DNR analizės įran
ga skirta Lietuvos Kriminali
nės policįjos biuro Kriminalis
tinių tyrimų centrui, kuris ti
ria nusikaltimo žymes ir kitus 
daiktinius įrodymus, atlieka 
ekspertizes. Šio centro parei
gūnai atliko ekspertizes atpa
žįstant Panevėžio nusikalsta
mos grupuotės „tulpiniai” au
kas, taip pat „pakelių mania
ku” praminto Kazio Jonaičio 
nužudytų merginų tapatybes.

Nukelta į 5 psl.

Kariškiai kaimo gyvento
jus ragina pakentėti iki pava
sario. Tada tikimasi rasti lėšų 
ir patikrinti bei išminuoti visą 
pavojingą plotą.

Praėjusių metų pabaigoje 
ardydamas girioje rastą sprog
menį, žuvo netoli girios esan
čio Klausučių kaimo gyvento
jas 23 metų Valdas Urbana
vičius. Dar du vaikinai buvo 
sužeisti. Nukelta į 5 psl.

sprendimu, kuris pensįjų apri
bojimą dirbantiems pensinin
kams pripažino neatitinkan
čiu Konstitucijos.

Pasak Seimo Socialinės 
apsaugos ir darbo komiteto 
pirmininko Algirdo Syso, nors 
šis įstatymas priimtas sausio 
viduryje, tačiau nutarta jo 
normas taikyti nuo šių metų 
sausio 1 dienos.

Nukelta į 5 psl.

provokacįja..., kuria siekiama 
įskaudinti Iraką. Namuose 
neliko nei vieno neapversto 
daikto. Jie patikrino visus na
mus — asmeninius daiktus, 
baldus ir net čiužinius...”, sa
kė vienas mokslininkas.

RUSIJA

Maskvoje sužlugdytas 
mėginimas įvykdyti du dide
lius teroro aktus. Ketvirta
dienį tikrinant operatyvinę 
informaciją, prie vieno namo 
rasti du automobiliai su 20 kg 
sprogmenų.

Maskva. Europos Žmo
gaus teisių teismas priėmė 
nagrinėti šešis čečėnų ieški
nius Rusijai, kuriuose ka
riuomenė kaltinama nepa
grįstais žudymais, kankini
mais ir kitais žmogaus teisių 
pažeidimais. Jau gauta dau
giau kaip 100 tokio pobūdžio 
skundų. Rusijos žmogaus 
teisių įgaliotinio Oleg Miro- 
nov manymu, čečėnai pasirin
ko civilizuotą žmogaus teisių 
ir interesų gynimo kelią.

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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Buvo Naujų metų iš
vakarės, bet darbas yra dar
bas. Ir Arvydas Sabonis dirba. 
NBA varžybos Čikagoje — žai
džia Sabonio komanda „Port
land Trail Blazers” prieš „Chi
cago Bulis”. Arvydo komando
je taip pat žaidžia buvęs 
„Chicago Bulis” narys, žymu
sis Scottie Pippen, žadėjęs po 
varžybų Naujuosius sutikti su 
žmona ir vaikais.

Arvydas Sabonis — 38 
metų, 7’3” ūgio, 292 svarų, 6- 
ti metai kaip žaidžia NBA. 
Prieš porą metų išėjęs iš NBA 
žaidė Kaune, paskiau su šei

Arvydas Sabonis.

ma praleido metus Ispanijoje. 
Didžioji Lietuvos krepšinio 
žvaigždė užsitarnavo poilsio, 
laiko pabendrauti su šeima, 
kuri nors dažnai būdavo šalia, 
bet dėl rungtynių ir treni
ruočių tvarkaraščio, vis tiek toli.

Daug traumų patyręs, 
Sabonis vėl ryžosi pasirašyti 
metų sutartį su „Portland 
Trail Blazers”. Kadaise man 
jis sakė — „Jei ryte pabusčiau 
ir niekur nejausčiau skaus
mų, manyčiau, kad esu mi
ręs”. Tai dabar paklausiau, 
kodėl vėl nutarė išbandyti jė
gas, loterijon statyti savo fizi
nę būklę. Linkęs klausimus 
atsakyti trumpa fraze, Sa
bonis šyptelėjo, giliai įkvėpė ir 
pasakė — „Tai, kad vieną rytą 
pabudau ir nebejutau skausmų!”

Arvydui šie metai ne tik fi
ziškai sunkesni. Šeima Ispanijoje.

— Ar vaikai, pagal savo 
amžių, aukšti?

Su šelmišku žvilgsniu 
pabrėžia:

— Jie, gi mano vaikai!
— Ar vaikai domisi krep

šiniu?
— Domėtis vienas daly

kas, sportuoti kitas.
— Tai ar jie žaidžia krepšinį?
— Taigi, jie mano vaikai!
Portlandas kvietė Arvydą 

peržiūrai. Po ilgos sėkmingos 
karjeros — peržiūrai? Sabonis 
pasiteiravo koks atlyginimas 
ir pats apsisprendė vėl imtis 
darbo aikštėje. Abipusiai lū
kesčiai sutapo. Varžybose Ar
vydas žaidžia net po 26 min. 
ir yra pelnęs net 13 taškų. 
Vidutiniškai jis surenka apie 
6 taškus, atkovoja apie 5 ka
muolius, baudų metimo taik
lumas 47.3 proc. Bet tai ne jo 
darbas. Treneris Maurice 
Cheeks patvirtino, kad Sabo
nio ypatinga nauda — sulai
kyti didįjį „Los Angeles La- 
kers” centrą Shaųuille O’Neill. To 
tikimasi, jei komanda pakliū
tų į čempionato varžybas. 
Šiuo metu Vakarų konferenci
joje Arvydo komanda trečioje 
vietoje, o pagal žiūrovų balsus 
jis septintoje vietoje NBA 
„žvaigždžių varžyboms”.

Su komandos nariais ypa
tingų draugysčių lyg ir neiš- 
vystęs. Krepšinis yra darbas.

.Atlikęs darbą grįžti pavargęs 
ir nieko nesinori, tik miego. O 
kita diena vėl tokia pati”.

Šarūnas Marčiulionis jau 
penkerius metus mano, kad jo 
vardo krepšinio mokykla 
Vilniuje turi pati išsilaikyti. 
Arvydas sako — „Kai esi 
Sabonis, visi tikisi, kad viską 
gali išlaikyti — ir mokyklą, ir 
’Žalgi rį’ ir visą Lietuvą”.

Čikagos United Center 
salėje, nors tai Naujų metų iš
vakarės, buvo daug lietuvių. 
Jie skandavo — „Sabas! Sa
bas! Sabonis!” Ypač komandai 
išeinant po varžybų. Jam mo
jo ir Jūratė Jankauskaitė- 
Zubinienė vilkėdama Sabonio 
autografuotus marškinėlius 
su numeriu 11. Kiti kilnojo 
Lietuvos vėliavas. Pasibaigus 
rungtynėms, nors Arvydas 
girdėjo ir įvertino sirgalių bal
sus, pro vartus išėjo susi
mąstęs, nes rezultatai buvo 
kitokie negu tikėtasi...

Jam grįžtant į persirengi
mo kambarį paprašiau — 
„Nusišypsok!”

Veidas nušvito ir plačiai 
šypsodamasis tarė:

— Aš tiek daug šypsaus, kad 
net karste šypsosiuos!

Arvydas gražus vyras, ge
roje formoje, o kai prieš rung
tynes aikštėje mankštinosi, 
buvo nuostabu stebėti, kiek jis iš 
savęs reikalavo, ypač tem
piant kojų raumenis. Vyras 38 
metų, visame pajėgume! Bet 
atletų pasaulyje tai ne pirma 
jaunystė, kūnas daro savo, reak
cija nebe tokia, vikrumas ne 
toks kaip prieš 20 metų... Pa
našaus amžiaus NBA yra tik 
keli — Stockton, Oakley, Jor- 
dan. Metais jaunesnis Scottie 
Pippen svarsto ar šis jau jo 
paskutinis pasirodymas Uni
ted Center aikštėje...

— Arvydai, esi sakęs, kad 
karjerą pradėjai su „Žalgiriu” 
ir baigsi „Žalgiryje”. O dabar 
kaip?

— Kas sakė, kad jau bai
giu karjerą?

Persirengęs gražia eilute, 
pasiėmęs lauktuvėlių maišelį 
— lietuviškos duonos, balto 
sūrio, „Kalnapilio” alaus, 
išvažiavo su komanda ir drau
gais sutikti Naujuosius.

Padėkojau, kad ne kartą 
yra padėjęs „Saulutei” rinkti 
lėšas vargingai gyvenantiems 
Lietuvos vaikams, ne vieną 
dolerį atnešė jo atsiųsti auto
grafuoti didžiuliai krepšinio 
batai bei autografuotos nuo
traukos ir plakatai. Palin- 
kėjom ir toliau, bet be 
traumų, garsinti Lietuvos 
vardą!

Indrė Tijūnėlienė

Lietuvos vėliavos ir skandavimas: „Sabas!", „Arvydas!" United Center Čikagoje 2002 m. gruodžio 31d.
I. Tijūnėlienės nuotr.

Čikagos „Žalgiris”, Rytinio pakraščio vyrų krepšinio turnyro laimėtojas. Varžybos vyko 2002 m. gruodžio 28 d. 
Philadelphijoje.

ŽIEMOS KREPŠINIO TURNYRAS
2002 m. gruodžio 28 dieną 

Philadelphijoje įvyko pirmas 
Rytinio pakraščio Žiemos 
vyrų krepšinio turnyras. Šį 
turnyrą organizavo Rytinio 
pakraščio apygardos ir LB 
Krašto valdyba.

Turnyre dalyvavo 9 
komandos: New York LAK, 
New Jersey „Statyba”, dvi 
komandos iš Connecticut, dvi 
komandos iš Philadelphia, 
VVashington, DC, „Vėjas”, 
Bostono SBL ir Chicago „Žal
giris”.

Šis turnyras buvo labai 
įdomus, svarbus dviem atžvil
giais. Pirma, jis parodė, kad 
Rytiniam pakraštyje yra 
įmanoma suorganizuoti Žie
mos krepšinio turnyrą ir kad 
sporto veikla Rytuose stiprėja 
ir stiprėja. Antra, Čikagos 
„Žalgirio” dalyvavimas buvo 
pirmas sykis, kai komanda iš 
Čikagos atvažiavo į Rytus, be 
ŠALFASS ruošiamų turnyrų. 
„Žalgirio” komanda (12 
krepšininkų) visą penktadie
nio naktį važiavo mašinom, 
atsirado šeštadienį anksti iš 
ryto, ir neišsmiegojusi pradėjo 
žaisti. Sveikinam „Žalgirį” už 
tokį didelį pasiryžimą!

Turnyre dalyvavo šeši 
Lietuvos krepšininkai, kurie 
jau yra baigę studijuoti/žaisti 
Amerikos universitetuose: 
Marius Janulis (Syracuse) ir 
.Donaldas Kairys (Liberty 
College) Bostono komandoje
— Marius Kovoliukas (Sacred 
Heart University) ir Vaidas 
Nutautas (Connecticut Col
lege) Connecticut komandoje
— Alvydas Tenys (Rutgers) 
Philadelphia komandoje ir 
Alvydas Jocys (Iowa) Wa- 
shington komandoje.

Visose varžybose buvo 
karštai kovojama ypač pusfi
nalius tarp Bostono ir Con
necticut. Iki pat pačios 
paskutinės minutės persvara 
nebuvo daugiau negu keturi 
taškai. Liekant 10 sekundžių,

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIAURGUA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Te,. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

Rytinio pakraščio vyrų krepšinio turnyras 2002 m. gruodžio 28 d. New 
Jersey „Statyba” kovoja prieš Connecticut komandą.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbama lietuviškai ;
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 fr6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pageri numeriu 708-644-0074.

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
.. 300 Bąmev Dr., Suite A

Joliet, IL 60435 
! l Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230
www.centBrforaurgeryandbfeasthealthrxxn

Rytinio pakraščių vyrų krepšini^} turnyras. 2002 m. gruodžio 28 d. 
Philadelphia „Aras” kovoja prieš Čikagos „Žalgirį”.

Bostonas vedė 2 taškais, bet 
Connecticut turėjo progos 
laimėti. Du sykius iš eilės 
metė; du sykius kamuolys vos 
vos ir nusirideno nuo krep
šinio lanko. Ir Bostonas liko 
nugalėtoju.

Finale žaidė Bostono SBL 
ir Čikagos „Žalgiris” — abi 
komandos laimėjusios visas 
savo rungtynes. Nors Bos
tonas galingai ir emociniai ko
vojo, jis negalėjo sustabdyti 
Čikagos tritaškių metimų. Iki 
pirmo kėlinio pabaigos 
Čikaga vedė dešimčia taškų.

Pradedant antrą kėlinį, 
Čikaga greitai parodė savo 
meistriškumą ir nugalėjo 
Bostoną 19 taškų skirtumu.

Rezultatai: pirma vieta — . 
Čikagos „Žalgiris”; antra vieta 
— Boston; trečia vieta — 
Connecticut.

Po rungtynių Lietuvių 
namuose įvyko puikus Kalėdų 
kaukių linksmavakaris. Daly
vavo daug jaunimo iš visų 
Rytinio pakraščio apylinkių.

Rimas Gedeika

LITUANICOS” FUTBOLININKAI IŠKOVOJO PIRMĄJĮ TAŠKĄ
< y 1 ' *» > • . ■ ‘ * •' ;• ■

Prieš kėlinio pabaigą lenkai . kuris ankstesnėse rungtynėse 
nelaikomų šūviu padarė 2-1. buvo nubaustas raudona korte! e 
Tačiau po pertraukos, antroje ’ ir turės praleisti dų susitiki- 
minūtėje tas pats Bytautas vėl ‘ mus. Tai vis gera,pamoka atei-

Antrose šių metų žiemos 
futbolo pirmenybių salėje 
rungtynėse „Lituanicos” vyrai 
jau žaidė žymiai protingiau ir 
aktyviau negu ankstesnį sek
madienį ir uždirbo pirmąjį šių 
pirmenybių tašką, sukovoda- 
mi lygiomis (2-2) su viena 
stipriausiųjų komandų — len
kų „Eagles” futbolininkais.

„Lituanicos” komanda šio
se rungtynėse sausio 12 d. pa
demonstravo nemažą ryžtą, 
kuris atnešė lygiąsias. Turint 
daugiau laimės, lietuviai ga
lėjo išeiti nugalėtojais, nors 
daugiau progų įvarčiams pel
nyti turėjo lenkai.

Pirmieji įvartį pasiekė len
kai, kurie 10-je minutėje žen
klino 1-0. Tačiau po 5 minučių 
Laimonas Bytautas išlygino.
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pelnė išlyginamąjį įvartį. Ši 
pasekmė išsilaikė iki pačios 
rungtynių pabaigos, nepai
sant, jog abi komandos turėjo 
daug progų jieiųs pasiekti. 

Lietuvių vartus gerai gynė
Virgis Žuromskąs, kurį apie 5 -White” vienuolikė. O vieną 
minutės pakeitė Linas Jakov- tašką, šalia „Lituanicos”, dar
levas. Tuomet puolimui diri
guojant Žuromskui, kaip tik 
krito išlyginamasis įvartis.' 
Labai padėjo Bytauto sugrįži
mas į komandą. Šis žaidėjas, 
prisimindamas senesnius lai
kus, protarpiais tikrai subliz
gėdavo aštriais,šūviais. _ ' ’

Gaila, kad negalėjo rung- 
tynįauti Petras Šmigelskis,

1/2 metų 
$60.00 
$65.00

3 mėn. 
$38.00 
$45.00

'čiai tiems vyrams, kurie bet 
kokia kaina nop „atsikeršyti”.

Bo dviejų pirmenybinių 
sekmadienių „Lituanica” stovi 
8-je vietoje iš 10 komandų. 
Visai be taško yra tik „Green

turi ir kita lenkų komanda — 
„Lightning”. Pačioje viršūnėje 
stovi „United Serbs” su 6
taškais! Prieš šią galingą
komandą lietuviai kovos 
ateinantį sekmadienį, sausio 
19 d., 6 vai. yak. Vieta —r 
„Odeurii” sąlė, 1033 Vilią Avė., 
Vilią Park, IL.

E. Š.
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DAR APIE ČEČĖNIJĄ
E. RINGUS

Vakarų pasaulis vėl išgir
do apie Čečėniją tik po teatro 
okupacijos Maskvos priemies
tyje. Keturiasdešimties kovo
tojų grupė, norėdami priminti 
apie save, okupavo teatrą su 
800 žiūrovų. Kaip ir anksčiau, 
per pirmą karą, čečėnai, 
panaudodami įkaitus, grasin
dami jų ir teatro sunaikinimu, 
reikalavo iš Putin vyriausy
bės sustabdyti Čečėnijos nai
kinimą. Reikia pripažinti, kad 
metodai, naudoti per pirmą 
karą, pasiekė beveik pozi
tyvių rezultatų. Pasaulis apie 
įvykius girdėjo, simpatijos 
čečėnams augo, o Jelcin įsakė 
generolui Lebed baigti karą 
su Čečėnija. Jelcin pasi
traukus, jo pasekėjas Putin, 
norėdamas pakelti savo au
toritetą rusų tarpe, karą at
naujino. Bet ir jis apsiskaičia
vo. Mažutė Čečėnija, kaip 
prieš 60 metų Suomija, neka
pituliavo.

Kas dėjosi Kaukazo kal
nuose ir pakalnėse, Rusijos vi
suomenė žinojo nedaug, išsky
rus žuvusių karių gimines. 
Naujas prezidentas pasirū
pino žinių kontrole. Daug žur
nalistų žuvo, sekdami karą 
kovos laukuose. Dalis jų buvo 
likviduoti rusų specdalinių. 
Rusijoje pasklido posakis, kad 
pavojingiausia profesija nau
joje Rusijoje yra žurnalistika. 
Juos naikino FSB ir nauji tur
tuoliai. Ginti juos rusiška 
publika nesistengė. Nemažas 
rusų skaičius, ne tik neprotes
tavo, bet sutiko su valstybine 
kontrole. Tai parodė gyvento
jų apklausimas. 57 proc. ap
klaustų atsakė, kad jie sutin
ka su spaudos kontrole. Per 
daug žinių rusiškam piliečiui 
yra per sunku suvirškinti. 
Rusiškas pilietis dar nėra pri
augęs prie laisvos spaudos ir 
laisvo žodžio. Perestroikos 
pradžioje maža dalis oligar
chų skubiai perėmė žinia- 
sklaidą į savo rankas ir nau
dojo ją visų pirma savo intere
sams. Ypač pasireiškė du tur
tuoliai — Berezovskij ir 
Gusinskij, į kurių visišką kon
trolę pateko pagrindinės TV 
stotys ir Maskvos laikraščiai. 
Jų būdas naudoti žiniasklaidą 
nepatiko Rusijos piliečiams ir 
jų pasiūlyta medžiaga erzino 
visuomenę. Todėl Putin, ilgai 
nelaukdamas, pasirūpino, kad 
turtuoliai, jau pradėję kri
tikuoti naujai išrinktą prezi
dentą, prarastų patį svar
biausią ginklą. Abu milijo
nieriai buvo priversti likvi
duoti savo imperijas ir persi
kelti — vienas į Ispaniją (Gu
sinskij), antras į Angliją.

Nepaisant rimtų pavojų, 
visgi atsirado mažas skaičius 
žurnalistų, norinčių infor
muoti savo tautiečius apie

įvykius Čečėnijoje. Kaip ir 
dauguma reporterių Vakarų 
pasaulyje, rusiška žurnalistė 
yra A. Politkovskaja. Karą 
Čečėnijoje ji pradėjo sekti 
prez. Putin jį atnaujinus. La
bai nedaug Rusijos spaudos 
drįso spausdinti jos pra
nešimus. Dar daugiau laik
raščių redaktorių prašė jos 
sušvelninti žiaurumų aprašy
mus, kitaip FSB (slaptoji poli
cija) darys sunkumus laikraš
čiui. O vis tik dalis rusų vi
suomenės galėjo susidaryti 
bent apytikrį Čečėnijos tra
gedijos vaizdą. Žurnalistė rin
ko spausdintus ir nespausdin
tus rašinius ir išleido knygą 
.Antras Čečėnijos karas”. 
Pirma laida buvo išpirkta. Ar 
bus leista išleisti antrą laidą, 
pamatysim. Už jos reportažus 
apie Čečėniją žurnalistė buvo 
apdovanota „Tarptautinio žur
nalisto” diplomu.

Knygos įvade žurnalistė 
pastebi, kad drąsus žygis į 
Rusijos sostinę nedavė lauktų 
rezultatų Čečėnijai, bet pa
kenkė prez. Putin „demokra
tiškam” įvaizdžiui. Tuojau po 
puolimo pabaigos prasidėjo 
kritika prezidento elgesio, 
sovietiško slaptumo, nepasi
ruošimo gelbėti apnuodytus 
žiūrovus vietoje ir ligoninėse. 
Puolimo metu žurnalistė buvo 
Vašingtone, bet čečėnų kovo
tojams pareikalavus, ji grįžo 
Maskvon ir bandė tarpi
ninkauti. Per puolimą ir po to 
žurnalistė turėjo nemažai po
kalbių su žiūrovais ir jų gimi
nėmis. Tokiu būdu ji sužinojo 
keletą paslapčių, apie kurias 
būtų nutylėta.

Viena jų yra tokia: iš 40- 
ties kovotojų nei vieno neiš
liko gyvo. Visi jie buvo nušau
ti. Nebuvo bandoma atgaivinti 
dujomis užmigdytus, vietoje 
to, jie buvo pribaigti omonie- 
čių šūvių galvon. Tikslas buvo 
neturėti liudininkų, kad pas
kui jie neturėtų progos at
skleisti „karinių” paslapčių, 
pvz., kieno įsakymu puolimas 
buvo įvykdytas, kokiu būdu jie, 
gerai apsiginklavę, atsirado 
Maskvos teatre, kokie Mask
vos pareigūnai jiems padėjo ir 1.1.

Antra puolimo nesėkmė

• • • • *MARG UMYNAI • ♦ • • ♦

ŽYDAI KELIASI Į IZRAELĮ
Pernai Prancūzįjoje kone 

padvigubėjo žydų, išvykusių 
gyventi į Izraelį, skaičius. Nuo 
1972 m. tai buvo pirmas kar
tas, kai emigravo daugiau 
kąip 2,500 žydų kilmės 
asmenų. Daugumą emigrantų 
sudaro jauni, tarp 16 ir 35 m. 
amžiaus, maždaug du treč
daliai jų yra įsigiję aukštąjį

pasireiškė tuo, kad pulta ne
karinis ar valstybinis objek
tas, bet grynai civilinis. Tokiu 
būdu dalis Vakarų palygino 
puolimą su „ai Qaeda” puo
limu Nevv Yorke ar Vašing
tone. Dar kiti Vakarų kritikai 
lygina čečėnų laisvės kovoto
jus su Islamo fanatikais.

Kaip ir sovietiniais lai
kais, Putin vyriausybė reika
lauja iš buvusių įkaitų mažiau 
kalbėti apie savo įspūdžius 
puolimo metu. Per tris puo
limo dienas įkaitai dalinosi 
nuomonėmis su čečėnais. Ne
mažas įkaitų skaičius, susipa
žinę su jaunais kariais, prisi
klausę jų pasakojimų, jų šei
mų tragedijų, matytą žiauru
mą su jų tėvais, broliais ir se
serimis, pradėjo rodyti čečė
nams simpatijas. Pastebėjo, 
kad „banditai” elgiasi ne kaip 
plėšikai, o kaip normalūs kul
tūringi asmenys. Sužinojo iš 
jų, kad čečėnai nesiekia jokio 
„islamizmo”, bet trokšta laisvo 
gyvenimo ir taikos, kaip ir jie, 
rusai, sužinojo apie melą, kad 
savanorių netrūksta todėl, jog 
yra gerai apmokami, kad dau
guma čečėnų, nėra islamo 
fanatikai. Iš įkaitų sužinota, 
kad savanorius augina rusų 
dalinių žiaurus elgesys, kas
dieniai ramių piliečių, nedaly
vaujančių kovose naikinimai, 
kad vykdomas tautos genoci
das tik žiauresniu būdu negu 
Stalino. Kritusių karių eiles uži
ma vaikai, užaugę per 10 me
tų nuolatinių kovų, vaikai ste
bėję savo tėvų ir kaimynų mirtį.

Čečėnų tautoje, matyt, 
užsiliko dalis genų, paveldėtų 
iš Genghis-Khan karių. Čečė
nų tarpe yra įsigalėjusi jiems 
svarbi tradicija — kerštas. 
Pagal tą tradiciją, kiekvienas 
čečėnas yra atsakingas už at
silyginimą jo šeimai padarytų 
skriaudų. Ta pareiga yra pa
veldima iš kartos į kartą ir ga
lioja tol, kol tikslas yra pasiek
tas. Tokiu būdu Čečėnijoje nė
ra nei vienos šeimos, kuri ne
turėtų uždėtos pareigos atker
šyti, kol bent vienas čečėnas 
bus dar gyvas.

Įdomu, kiek drąsių rusų 
norės persikelti gyventi į 
Čečėniją.

ipokslą. Manoma, kad toks 
emigracijos pagausėjimas 
nieko bendra neturi su vis 
labiau pasireiškiančiu smurtu 
prieš žydų kilmės žmones 
Prancūzijoje. Emigrantai 
teigia, kad jiems svarbu 
pratęsti ir sutvirtinti Izraelio 
valstybę Palestinoje.

NYT1

Kazlų Rūdos Sąjūdžio rėmimo grupė ir tremtiniai 1989 m. pastatė prie 
Kazlų Rūdos geležinkelio stoties skulptoriaus Juliaus Narušio sukurtą 
paminklą. Paminklą su Kazlų Rūdos šventove jungia kankinio vysk. V. 
Borisevičiaus gatvė, dėl kurios tikintieji tremtiniai kovojo net penkerius 
metus (1990-1995). Paminklą 1989 m. pašventino kun. Tadas Vallianas.

KAZLŲ RŪDOJE ATIDENGTAS 
PARTIZANŲ PAMINKLAS

2002 m. gruodžio 1 d. (sek
madienį) Kazlų Rūdoje Lie
tuvos partizanų ir Vytauto 
gatvių sankryžoje prie miško 
pakraščio, kur buvo užkasami 
pokario metais išniekinti par
tizanų kūnai, atidengtas įspū
dingas Tauro apygardos Žal
girio rinktinės partizanam 
paminklas.

Pusketvirto metro aukščio 
ąžuolo kompozicija vaizduoja 
Gedimino stulpus — valsty
bės simbolį. Centre — simbo
linės žuvusiojo uniformuoto 
partizano bareljefas, kraš
tinėse — Žalgirio rinktinės pa
grindinių mūšių pagal vieto
ves pavadinimai su datomis.

Memorialą sukūrė vietos 
dailininkas Vytas Aputis, su
manymas ir idėja — šių ei
lučių autoriaus. Finansavo 
Kazlų Rūdos savivaldybė.

Atidengimo iškilmės vyko 
po Mišių už partizanus pilnu
tėlėje Kazlų Rūdos bažnyčio
je. Mišias aukojo monsinjoras 
Alfonsas Svarinskas, pabrė
žęs šventą partizanų auką, 
nes jie kovojo ne dėl turtų ir 
karjeros, o už Tėvynės laisvę. 
Monsinjoras ir pašventino pa
minklą. Per atidengimo cere
moniją kalbėjo Kazlų Rūdos 
meras V. Kazlas, Marijam
polės Tauro apygardos parti
zanų ir tremties muziejaus 
pirmoji vedėja, partizanų ry
šininkė A. Vilutienė, parti
zanai K. Savičius, J. Armo- 
naitis. Kazlų Rūdos Estetinio 
lavinimo mokyklos (direkto
rius A. Ališauskas) mokslei
vių montažas buvo skirtas 
paskutiniam žuvusiam parti

zanui. Prisiekė jaunieji šau
liai. Nuaidėjo karių saliutas.

Susirinkusiems ir savi
valdybei padėkojo A. Le
lešius. Jis priminė, kad jie 
dabar turi ne tik geriausią 
Lietuvoje paminklą tremti
niam (atidengtas 1989 m., 
skulptorius J. Narušis), bet ir 
partizanams palinkėjo to
liau būti dvasingumo salele, 
švytinčia tarp žaliuojančių 
girių visai Lietuvai.

Algimantas Lelešius

Tremtinio Algimanto Lelešiaus ini
ciatyva ir lėšomis Kazlų Rudoje, 
Lietuvos partizanų gatvėje. 2002 
m. vasarą paminklas perkeltas į 
naująsias Kazlų Rūdos kapines.
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| Danutė Bindokienė

Skraidymu patiltėmis 
užsienio nesužavėsi

Užsienio nuomonė apie 
Lietuvą, atrodo, yra svarbesnė 
už savo tautos ribų gyvenan
tiems lietuviams, negu tau
tiečiams pačioje Lietuvoje. 
Palanki pasaulio (ypač Va
karų ir JAV) sostinių nuomo
nė atneša politinę bei ekono
minę paramą Lietuvai, o tuo 
pačiu stiprina ir užsienio lie
tuvių savigarbos jausmą. Po 
Antrojo pasaulinio karo at
vykę imigrantai lietuviai di
džiavosi, kad jų tautybė Ame
rikoje niekuomet nebuvo pa
šiepiančių anekdotų tema, 
kaip kai kurių kitų tautinių 
grupių. Prisipažinti lietuviu 
nebuvo gėda. Retkarčiais tek
davo susidurti su klausimu: 
kur ta Lietuva, bet apskritai 
ypatingų problemų lietuvio 
tautybė nesudarydavo.

Kai šešiasdešimtajame de
šimtmetyje Amerikoje prasi
dėjo neramumai, rasinės riau
šės, demonstracijos, vadina
mųjų „hipių” ir panašūs ju
dėjimai, pagausėjo narkotikų 
vartojimas ir, žinoma, su tuo 
susiję areštai, lietuviai toje 
audringoje maišatyje guodėsi, 
kad areštuotųjų sąrašuose, 
skelbiamuose spaudoje, retai 
pasitaikydavo lietuviškos pa
vardės.

Jauniesiems buvo diegia
ma, kad kiekvienas lietuvis 
yra savo tautos ambasadorius 
— pagal jo elgesį vertinama ir 
Lietuva. Ir, atrodo, ta progra
ma atnešė neblogus rezulta
tus. Mūsų tautiečių dauguma 
tikrai jautė atsakomybę už 
savo elgesį kitataučių visuo
menėje.

Gaila, kad to nesistengia
me išaiškinti naujiesiems imi
grantams iš Lietuvos. Galbūt 
jie tada geriau suprastų, kodėl 
ankstesnieji ateiviai taip pik
tinasi, kai lietuviška pavardė 
susiejama su kokiu nusikals
tamu veiksmu. Juo greičiau 
„antrabangiai” įsisąmonins, 
kad dėl vieno supuvusio obuo
lio nereikia iškirsti viso sodo, 
tuo visiems bus geriau...

Lietuvos prezidento rinki
mai, t.y. antrasis balsavimo 
ratas, dar vis randa atgarsio 
amerikietiškoje spaudoje. Jei
gu laikraščiai jį komentavo 
tuoj pat po sausio 5-osios, kai 
kurie žurnalai, išėję vėliau, tik 
dabar turi progos pasisakyti 
apie rinkimus laimėjusį ir pra
laimėjusį.

Vienas tokių yra „The Eco
nomist” (š.m. sausio 11 d.). 
Skaitant jo komentarus („Stunt 
man wins”), džiaugtis ar di
džiuotis lietuvių tautos pasi- 

> rinkimu neįmanoma. Rolan
das Paksas straipsnyje vadi

namas skraidančiu akrobatu 
ir net abejojama, iš kur taip 
gausiai plaukė pinigai, fi
nansavę jo rinkiminę kam
paniją. „Jo pagrindinis pasi
žymėjimas yra akrobatinis 
skridimas — šiuo savo talentu 
jis noriai pasinaudojo kam
panijos metu. Vienu tarpu net 
praskrido patilte Vilniaus 
mieste. Tačiau tuo jam bus 
nelengva nustebinti užsienio 
publiką. Vienintelė jo laisvai 
vartojama svetima kalba yra 
rusų; jam trūksta intelekto, 
kuriuo pasižymi kaimyninių 
valstybių prezidentai — Lat
vijos tvirtavalė Vaira Vike 
-Freiberga ir Lenkijos lanks
tusis Alexander Kwasniewski”.

Toks išrinktojo prezidento 
aptarimas vargiai vertas pasi
didžiavimo. Pripažįstama, kad 
Rolandą Paksą išrinko dau
giausia provincijos gyventojai, 
kurie per pastaruosius dešimt 
metų neišbrido iš vargo. Pak
sas jiems prižadėjo sumažinti 
valstybės mokesčius ir padi
dinti pensijas, nors tai visgi 
ne prezidento, bet Vyriau
sybės (ir Seimo) atsakomybė. 
Iš dalies Valdo Adamkaus (ku
riam nepagailima teigiamų 
epitetų) silpniausia vieta ir 
buvo per didelis dėmesys už
sienio politikai, nepakanka
mas krašto vidaus bėdoms. Jo 
palikimas: pakvietimas į
NATO ir Europos Sąjungų: Ti
kima, kad šie pagrindiniai 
Lietuvos tikslai nepasikeis ir 
prie naujojo prezidento, tačiau 
apskritai Rolando Pakso sėk
mingo prezidentavimo prog
nozė nelabai šviesi, atkreipus 
dėmesį į jo veiklą, esant Vil
niaus meru ir ministru pir
mininku.

Pagyvensim — pamatysim. 
Taip galvoja ir daugelis mūsų 
tautiečių šioje Atlanto pusėje. 
Tačiau pastarosiomis dieno
mis Amerikos lietuvių visuo
menėje pasigirsta keistų užuo
minų: rečiau keliausime į Lie
tuvą, šykščiau aukosime lab
darai, taip gausiai neremsime 
giminių ir apskritai per daug 
nesisielosime Lietuvos reika
lais. Jeigu jie išsirinko tokį 
prezidentą, tegul sau žinosi... 
Ir tai yra pati žalingiausia gal
vosena, kokia tik gali būti. Da
bar kaip tik turėtų būti at
virkščiai. Jeigu užsienio lietu
viai atsuks savo tautiečiams 
nugarą ir mėgins „atkeršyti”, 
tarp Lietuvos vaikų atsiras 
dar pavojingesnis sprūdis. Ne
darykime lemtingos klaidos. 
Prezidento kadencija pasi
baigs, bus išrinktas kitas, bet 
— nutrukusį ryšį ir pasiti
kėjimą bus sunku sumegzti.

SU PALAPINE Į ¥ELLOWKNIFE
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
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Jau kuris kartas, važiuo
jant stovyklauti, Romui patin
ka aplankyti vietovę, kur koks 
kelias prasideda, o ypač bai
giasi. Iš dalies tokiais sumeti
mais aplankėme St. John, 
Newfoundland (prasideda Ca
nada #1) Red Harbor, Lab- 
rador (baigiasi kelias), Van- 
couver saloje Victoria miestą 
(baigiasi Canada #1), perva
žiavome, visą Alaska greitkelį 
nuo pradžios Dawson Creek, 
B.C., iki pabaigos Fairbanks, 
Alaska.

Šį kartą suplanavome va
žiuoti į Yellowknife Territo- 
ries, Kanadoje, kur irgi kelias 
pasibaigia.

Išvažiavome apie pusę vie
nuoliktos birželio 19 d. tiesiai į 
vakarus, į Čikagos miesto 
pusę. Oras smagus kelionei — 
saulėta, šilta. Per šią pirmą

dieną nuvažiavome apie 400 
mylių iki Wisconsin Delis. At
vykome į Mirror Lake sto
vyklavietę, užsiregistravome, 
paskui apsižiūrėjom, kad pas
kirtoj vietoj nėra elektros, tai 
grįžom atgal, persiregistra
vome, gavome tinkamesnę vie
tą. Ruošdamiesi šiai kelionei, 
niekur iš anksto nebuvome 
užsakę stovyklaviečių, tad 
važiuojame ir žiūrime, kaip 
kur pasiseks, manome, nebus 
sunkumų šiuo atžvilgiu.

Rytojaus rytą nutariau 
„Avine” (taip pavadinome savo 
stovyklavimo palapinratį, nes 
yra Dodge firmos Ram) per
sėsti sėdėti į „antrą eilę”, už 
Romo nugaros, nes ten ne
reikia saulėje kaisti, daugiau 
vietos ir dar turiu staliuką 
žemėlapių tikrinimui, maisto 
dėžes po šonu ir šaldytuvą už

nugaros. Vėl diena saulėta, 
smagu važiuoti. Pakeliui su
stojome Wisconsin, Black 
River poilsio stotelėje. Labai 
graži vieta, lyg parkas. Ten 
buvo penki trikampio formos 
granito stulpai — paminklas pa
gerbti Wisconsin policiją, šeri
fus bei visus žmonių teisių 
prižiūrėtojus — buvusius ir 
esamus. Taip pat prie pasi
vaikščiojimo takelio lentoje 
buvo pažymėta, kad čia 1977 
metais, per didelį gaisrą 
sudegė 17,000 akrų miško plo
tas. Per paskutinius dvidešimt 
metų auga atžalynas, daug 
medžių buvo pasodinta, gam
ta, atrodo, atsigavusi, tad 
gaisro palikimo nematyti. 
Pasikeitė tik augmenija. Po 
gaisro kitokie medžiai greičiau 
prigyja ir gerai auga.

Po šiltos dienos kelionės 
atvykome į Minneapolį pas 
sūnų Arą ir jo žmoną Pam, ku
rie gražiai įsikūrė jaukiame 
name, prie dekoratyvinio eže
ro. Pam prieš dieną paliko sa
vo darbą, dabar planuoja porą

mėnesių susitvarkyti namuo
se, atostogauti, o Aras anks
čiau iš darbo grįžo, tai smagiai 
vakarą praleidome besisve
čiuodami.

Ketvirtadienio ryte, birže
lio 21 d., skaniai papusryčiavę 
Aro iškeptomis rabarbarų ir 
braškių bandelėmis, išsiskirs
tėme. Romas su Aru išvažiavo 
plaukti baidarėmis, o aš su 
Pam iškeliavome į „Mali of 
America”. Tai didžiausias pre
kybos centras JAV. Centras iš
dėstytas per keturis aukštus, 
labai lengva jame paklysti. 
Pastačius automobilį, Pam už
sirašė, kur pastatė ir pro kurią 
parduotuvę įėjome į centrą, po 
to, kurias parduotuves lankė
me, kad orientuotumės, kaip 
grįžti.

Kadangi išvažiuodama už
miršau pasiimti stovyklavi
mui striukę, tai nutariau čia šį 
apsižioplinimą pataisyti. Ta
čiau parduotuvėse nieko tinkamo 
neradau. Ką mačiau, buvo 
brangoka, firminės striukės 
gražios, tačiau visiškai netiko

miške prie laužo sėdėti. Apla
mai čia žmonės atvažiuoja la
biau pažioplinėti negu pirkti, 
nes ekspedicijos bazuojasi čia 
važiuoti ir pabuvoti, ne ieškoti 
ypatingai prieinamesne kaina 
prekės. Tokias galima šiame 
mieste lengvai gauti kituose 
prekybos centruose.

Po poros valandų bergž
džio vaikščiojimo telefonu su
sisiekėme su Aru ir Romu, 
kurie baigė irstytis, nes juos 
užtiko audra. Susitarėm su 
jais šiame centre susitikti prie 
skanumynų parduotuvės, tad 
pasukome į vaikų žaidimo 
punktą. Ši vieta vadinosi 
„Snoopy” kraštas ir turėjo įvai
riausių vaikams užsiėmimų, 
žaidimų, važinėjimų: karuse
lę, traukinuką, įdomų lipimą į 
„kalną” ir kt. Dėmesį patraukė 
„didysis kirvis”, kur grupė 
susėda atskirose kėdėse, ta
rytum balkone išdėstytose, 
paskui šis „balkonas” sukasi 
aukštyn-žemyn lyg cilindras, o 
taip pat ratu į viršų ir į apačią. 
Vaikai klykia iš džiaugsmo

ir/ar baimės.
Ten taip pat yra ir vaikų 

darželis, kuriame dirba paty
rusios mokytojos, slaugė ir, 
berods, gydytojas. Čia priima
mi įvairaus amžiaus vaikai. 
Kainos nustatytos pagal 
amžių: 6 sav. — 8 mėn. am

Paminklai pagerbti teisėtvarkos pareigūnus Black River, Wisc. Visos 
nuotraukos atkarpoje — autorės.

žiaus — 8 dol. per valandą, 17 
mėn. — 29 mėn. amžiaus — 7 
dol. per valandą, 30 mėn. — 12 
metų — 6.50 dol. per vaandą.

Bestebint pasivažinėji
mus, net nepastebėjau, kai 
Romas su Aru prisistatė.

Bus daugiau
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ŠIEMETINĖS SAUSIO MINTYS
Kiekviena žiema, pradžio

je sausio, kada parapijoje vis 
dažniau girdėti žmones tar
pusavyje kalbant apie sausio 
13-ąją, atmintyje iškyla tų 
praėjusių ir vis labiau nuo 
mūsų tolstančių metų — 
1991-ųjų — dienos ir naktys. 
Iškyla atmintyje tuometinis 
Vilnius, ta seniai praėjusi šal
ta, beveik besniegė miesto žie
ma. Parlamento (tada dar 
Aukščiausiosios Tarybos) pa
statas, žmonės — šimtais — 
su vėliavomis, termosais ir 
radijo imtuvais rankose — 
aplink tą Lietuvai tada tokį 
svarbų, svarbiau negu gyvy
bė, išsaugotiną pastatą. Žmo
nės dieną ir naktį. Prieš ir po 
sausio 13-osios. Prieš — 
sunerimę, po — pasiryžę. Visą 
laiką — tvirti. Žmonės, dieną 
ir naktį, ištikimai stovintys 
savo ir savo tėvynės geriausių 
lūkesčių, gražiausių vilčių 
sargyboje. Pasiryžę bet ką — 
save, savo gyvybę — paau
koti, bet nepraleisti istorinės 
galimybės, istorinio momento 
padėti tėvynei.

Sunkus, kaip prisimenu, 
buvo tas laikas. Virš Lietuvos 
tvyrojo grėsmė ir kaupėsi sun
kūs debesys. Dienomis, o po to 
ir naktimis, visą laiką buvu
siomis taikiomis miesto gat
vėmis, karts nuo karto pra
klegėdavo iš Šiaurės miestelio 
išriedėję Jų", senojo režimo, 
priešų pajėgų, tankai. Sovietų 
kariškiai čia ir ten — sunkve
žimiuose, dengtose mašinose, 
su automatais, net patruliuo
jantys gatvėse. „Jų” vos ne 
kasdieniniais tapę ekskursai 
prie Karoliniškių televizįjos 
bokšto, Televizijos ir radijo 
komiteto Konarskio gatvėje... 
Tūkstantiniai mūsų mitingai, 
karštos, prasmingos, užde
gančios, akis atveriančios kal
bos. Atvira spauda, atviras 
pokalbis TV laidose. Ir prie
šiškų jėgų spausdintas žodis
— tuose pačiuose kioskuose 
ar girdimas iš to paties ekra
no...

Sunkus buvo laikas. Kai
nos augo, pinigo vertė krito 
kas mėnesį neįtikėtinai. Tik 
apsipranti su vienu kainų 
šuoliu, nusiramini, kad tiek 
jau to, duonai dar užteks, o 
čia tau — kitas kainų šuolis. 
Ir taip jau negausios parduo
tuvių lentynos tuštėjo. Muilo, 
skalbimo miltelių ir panašių 
prekių reikėjo po parduotuves 
paieškoti, atstovėti* eilėse, o 
tokie dalykai, kaip baldai 
kuriam laikui, berods, visai 
išnyko iš prekybos tinklo (ta
buretės negalėjai nusipirkt, 
bet kam tada jos buvo svar
bios?) Darbuose ėmė trūkti 
užsakymų, projektų, atsirado 
prastovos, ko iki tol nėra 
buvę. Atsirado ir augo neri
mas dėl ateities. Sunkus buvo 
laikas, sunkus. Tačiau buvo ir 
kita pusė. Dvasine prasme, 
pro grėsmės properšas švie
tėsi be galo giedras, be galo 
saulėtas dangus — saulėtas 
kaip niekad. Už grėsmės 
debesų švietė žydra, vaiski, 
aukšta padangė. Atrodė, tik 
pašalink tą grėsmę, nustumk 
tuos sunkumo debesis — ir 
diena bus giedra, diena bus 
gaivi — kaip niekad. Oras 
buvo skaidrus, jis virpėjo. Vi
sa atmosfera buvo prisotinta
— tikro, didelio teisybės jaus
mo. Žmonės kvėpavo tuo oru 
ir po ilgų melo ir priespaudos

metų negalėjo juo atsikvėpuot. 
Kvėpavo — ir svaigo. Nuo

teisybės, nuo gerumo, tikru
mo. To dar nebuvo — taip dar 
nebuvo. Sieloje buvo gera, 
tyra ir švaru, nes — mūsų 
buvo tiesa, tai mes stovėjome 
už svarbiausią bendrą reikalą 
— už tėvynę. Atrodė, nuo 
dabar, jei tik atstovėsime (o 
su tokiu pasiryžimu nega
lėjome neatstovėt), toliau gy
vensime tik su tuo dideliu ir 
geru teisybės jausmu. Po 
dešimtmečių blogybių ir melo, 
dabar štai atradom tą jausmą,

Apšerkšniję mūsų žiemos... Lietuvoje jau paspaudė šaltukas

ir nuo šiol jis visada bus su 
mumis. Gyvenę gyvenimą 
netikrą, dabar pradėsim 
gyventi tikrai. Teisybė mus 
lydės — amžinai. Su ja, su tuo 
jausmu, nebaisu buvo niekas: 
jokie nepritekliai, sunkumai, 
išbandymai, baimės ar netik
rumai. Tas jausmas skraidi
no, įkvėpė, dvigubino ir trigu- 
bino žmogaus jėgas; su juo 
tauta galėjo nuversti kalnus. 
Jokia auka nebuvo per didelė 
— jos, tiesos, vardan. 
Nuostabus buvo tas laikas — 
savo švara ir tyrumu. Nebuvo 
lemta jam tęstis, deja. 
Laimėjom. Bet atslinko gliti 
bjaurastis: savi interesai, neš
varios užmačios, pelno troški
mas, valdančiųjų, stipriųjų (iš 
kur? iš kaip toli?) godumas. 
Nustūmė į šalį, užtemdė, 
užgožė ir užgožusi uždusino, 
sunaikino teisybės jausmą. Jį 
pakeitė kitas jausmas — 
visiškos neteisybės. Blogio pa
saulis paėmė viršų.

Šiandien galvoju: jei mano 
gyvenime nebūtų atmintino 
sausio dienų, nebūčiau paži
nojusi to didelio gero visaapi
mančio jausmo. Žiūrėčiau 
šiandien į pasaulį kitomis 
akimis. Manau, atrodytų jis 
man mažiau bloga vieta. Tai 
tokios šiemetinės sausio min
tys...

Dalia Kairiūkštienė, PA

LIETUVA, TĖVYNE MUSŲ
Sveika „Bičiulyste”, sveiki 

visi „Drauge”! Su Naujaisiais 
metais! Tebūna jie kūrybingi, 
išradingi, laimingi ir nepa
vargstantys. Tegu Jums ne
pristinga kantrybės ir jėgų ir 
toliau dirbti tą visiems lietu
viams už Atlanto reikalingą 
darbą.

Metų sandūros proga 
siunčiu kelias mintis apie 
paskutinius įvykius Lietuvoje.

* * *
Štai ir vėl spalvotomis 

ugnies salvėmis savo pradžią 
pažymėjo Naujieji, 2003-ieji. 
Vėl sveikiname vieni kitus ir 
linkime tų pačių amžinųjų 
vertybių: sveikatos, Dievo pa
laimos, dvasios ramybės. Jau 
istorija tapę ypatingi 2002 m. 
sužadino viltį ir tikėjimą, kad 
Lietuvoje gyvenimas turėtų 
gerėti, kad vargingiau gyve
nančių kasdienybėje galbūt 
atsiras daugiau šviesesnių 
momentų. Labai norėtųsi tuo 
tikėti. Juo labiau, kad praė
jusių metų pabaigoje ir šven
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čių — nepaprastų, nesikarto- 
jančių — buvo. Išgirdę, kad 
Lietuva priimta į NATO, 
sveikinome vieni kitus darbe, 
ėjome pas kaimynus su šam
panu ir tortu, skambinome 
tolimesniems draugams. Džiau
gėmės iš širdies. Tai sutapo 
su kitu nepaprastai reikšmin
gu Lietuvai įvykiu — JAV 
prezidento atvykimu.

Mano mama, teta, o ir 
šiaip vyresnio amžiaus žmo
nės baiminosi, kad tik kas blo
ga neatsitiktų „tam Bušui” 
čia, Lietuvoje. Jau gerą mė
nesį prieš prezidento vizitą iš 
savo pažįstamų vyresniųjų, ir 
ne tik iš jų, girdėjau baimini
mąsi, ar užtikrins Vilnius 
galingiausios pasaulio valsty
bės vadovo saugumą. Lau
kėme to momento. Lapkričio 
22-ąją teta, gyvenanti ma
žame Žemaitijos miestelyje, 
neturinti televizoriaus, pa
vakare iškeliavo pas draugę į 
kitą miestelio galą laukti „to 
Bušo”. Ir daugiau mano pažįs
tamų, neturinčių televizo
riaus, tą vakarą ėjo pas kaimy
nus ar pas draugus, kad ne
praleistų šio istorinio momen
to. O televizijos diktorius tik 
didino jaudulį, pranešinė
damas, kad prezidento lėktu
vas vėluoja iš Sankt Peter
burgo. Ir štai Vilniaus oro 
uosto taku rieda „Air Force 
One”! Net keista, žiūri į tele
vizoriaus ekraną ir bijai mirk
telėti, kad nenuriedėtų ašara. 
Jaudulys graužia gerklę; tos 
valstybės, į kurią taip veržia
mės, kurios ilgimės, kuriai 
esame dėkingi, kad galime 
padėti savo šeimoms, pensi
ninkams tėvams, prezidentas 
Vilniuje! Ir ankstų šeštadie
nio rytą vėl rinkomės vieni 
pas kitus, stebėjome vizitą,

klausėmės tokios drąsios, 
prasmingos ir gilios pre
zidento G. W. Bush kalbos.

Norėjosi kuo ilgiau išsau
goti tą momentą, tą jausmą. Dar 
prieš dieną su drauge „aplė
kėme” Klaipėdą, Kretingą, 
Palangą, ieškodamos Lietu
vos, Amerikos, NATO vėlia
vėlių. Norėjome savo darbovie
tėse pažymėti šias istorines 
dienas. Deja, vėliavėlių nie
kur neradome. Matyt, tik vil
niečiai Rotušės aikštėje tega
lėjo jų nusipirkti. Ką gi, ne
same dideli patriotai, ir mūsų 
verslininkai nesiima „patrio
tiško” verslo. Teko apsieiti be 
vėliavėlių.

Vakare kolegės skambu
tis. Linksmas balsas ir jauni
mo žargono sakinys: „Lietuva 
nepasišiukšlino!” Tikrai ne, su
tinku su ja. Buvome visi pa
tenkinti, kad vizitas praėjo la
bai gražiai. Pasaulis žiūrėjo į Vil
nių, į Lietuvą, matė ją, girdėjo ją.

O gruodžio 13-oji (ir dar 
penktadienis!) atnešė dar 
vieną šventę — Lietuva

pakviesta į Europos Sąjungą. 
Klausėmės, kaip visada, gra
žios, inteligentiška diplomati
ja išsiskiriančios prezidento 
V. Adamkaus kalbos, jo svei
kinimų ir linkėjimų šios nepa
prastos dienos proga.

Per tokį trumpą laiką 
tapome kelių svarbių isto
rinių įvykių liudininkais. Su
prantame, kad buvo atliktas 
milžiniškas pasiruošimo dar
bas. Į šias istorines šventes 
eita kantriai ir atkakliai. 
Dabar jau amžinai Lietuvos 
istorijoje liks puslapiai, kad į 
NATO ir Europos Sąjungą 
Lietuva buvo pakviesta prezi
dento V. Adamkaus vadovavi
mo laikotarpiu.

Šiandien radijas ir televi
zija ūžia apie antrąjį prezi
dento rinkimų ratą. Ačiū Die
vui, pirmasis pasibaigė. Ka
žin, kiek Lietuvoje yra žmo
nių, kurie galėtų išvardinti 
visus 17 kandidatų į preziden
to kėdę. Na, nebent patys 
kandidatai ir dar jiems pri
jaučiantys politikai. Nežinau, 
kaip kitiems, bet man gėda, 
kad šiandien Lietuvoje var
žytis dėl prezidento posto gali, 
kas tik netingi, kas tik nori ir 
turi iš kur išpešti pinigų. Kai 
kam nereikia nei išsilavinimo, 
nei patirties diplomatinėje, 
administracinėje ar politinėje 
tarnyboje. Savo pažįstamiems 
amerikiečiams niekaip nega
lėjau paaiškinti, iš kur tokioje 
mažoje valstybėje 17 kandi
datų į prezidentus. Negalėjau 
pasakyti ir kiek Lietuvoje 
partijų, nes nežinau. Jos 
dygsta, nyksta, skaidosi, jun
giasi... Matyt, esama tiesos 
posakyje „Trys lietuviai — 
penkios partijos”.

Šį sekmadienį rinksimės 
iš dviejų kandidatų: V. Adam

kaus ir R. Pakso. O kokia 
negraži, nekultūringa, net 
įžeidžianti agitacija už R. 
Paksą. Jo ryškiausią prana
šumą — jauną amžių — R. 
Pakso rėmėjai lygina su Ko
lumbo, Einšteino jaunyste ir 
atliktais darbais. Už skurdą 
garantuojančias pensijas, bė
gančius iš Lietuvos kliūva net 
V. Landsbergiui, nes jis remia 
V. Adamkų. Yra ir pramo
ginių momentų. R. Paksas 
skraido malūnsparniu ir kai 
kur ant miestelių beria sal
dainius. Palangoje žmonės 
matė net sparnuotus automo
bilius su R. Pakso reklama. 
Originali agitacija! Kažin, ar 
kada beturėsime tokį malūns
parniais ir automobiliais de
besis maišantį kandidatą.

V. Adamkaus reklama, 
net keista, tokia trumpa ir 
kukli: pavienių Lietuvos žmo
nių nuomonė, kodėl jie ren
kasi V. Adamkų. Ir pirmojo 
rato rinkiminėje agitacijoje 
išsiskyrė prezidento V. Adam
kaus tolerantiška pozicija. Iš 
tikrųjų, argi reikalinga dar 
kokia reklama didelei patir
čiai, išsilavinimui, inteligenci
jai, aukštai aristokratinei 
kultūrai bei nuveiktiems dar
bams, kuriuos mato visas pa
saulis. Net prezidento prie
šininkai pripažįsta, kad jei ne 
V. Adamkus, G. W. Bush ne
būtų aplankęs Lietuvos. Kaip 
sako mano senas išmintingas 
kaimynas, V. Adamkus susi
kalba su visu pasauliu. Ir į tą 
žodį „susikalba” juk telpa ne 
vien tik anglų kalbos mokėjimas.

Sekmadienį kiekvienas 
išreikšime savo valią ir gal 
jau vėlų sekmadienio vakarą 
žinosime, kas reprezentuos 
Lietuvą artimiausioje ateity
je, kaip ji bus matoma ir gir
dima pasaulyje.

Lilita, Klaipėda

P.S. Lilitos laišką gavome 
dieną prieš rinkimus. Nors jos 
svajonės ir neišsipildė, lai
mėjo kitas prezidentas, tačiau 
laiškas įdomus — kokiomis 
nuotaikomis gyveno prieš 
rinkimus Lietuvos žmonės.

L.T.

AR ŽINAI, KAD...
♦ Beveik visų vyrų nupli

kimo priežastis yra viena — 
genetinė, o visos priemonės, 
neva gydančios šią dažną, vi
dutinio amžiaus vyrą ištin
kančią problemą, — tikra 
klasta. Šią negailestingą išva
dą neseniai paskelbė grupė 
mokslininkų. Mokslininkas 
D. Llorens tvirtina, jog vyrai 
niekaip negali išvengti nupli
kimo — nei specialiomis die
tomis, nei mažindami įtampą, 
nei dažnai plaudami galvą. 
Kalbėdamas Europos esteti
nės medicinos kongrese, vy
kusiame Ispanijos mieste Va- 
lencijoje, jis tiesiai rėžė — 
priemonės nuo nuplikimo yra 
apgaulė. Maždaug 94 procen
tais atvejų dėl nuplikimo kal
tas paveldimumas. Pasak moks
lininko, apie pusė vyrų dide
lės dalies galvos plaukų ne
tenka po 50 savo gyvenimo 
metų. Mokslininkams paskel
bus tokį griežtą nuosprendį, 
plikiai gali pasiguosti, jog kai 
kuriose kultūrose plikė laiko
ma ypač didelio seksualinio 
pajėgumo ženklu.

* Mados kūrėjas Valenti
no mėgsta išskirtinę pra
bangą. Jo silpnybė — erdvios 
ir prašmatniai įrengtos rezi
dencijos, kurių jis turi net 
septynias. Dizaineris nemažai 
laiko praleidžia savo namuose 
Romoje. Ilsėtis vyksta į vilą 
Šveicarijos Alpėse. New York 
jis apsistoja apartamentuose 
Penktojoje Avė. Valentino 
taip pat turi vilą Kapri saloje, 
pilį netoli Versalio bei rezi
dencijas Londone ir Paryžiuje.

Susipažinkime:
www.LithuaNet.com

Internete atsirado nauja 
svetainė, kurios sukūrimo 
idėja priklauso buvusiam 
Kauno technologijos univer
siteto dėstytojui Edvinui 
Giedrimui, šiuo metu gyve
nančiam Conneticut valstijoje. 
Priminsiu mūsų skaitytojams, 
kad E. Giedrimas buvo ir yra 
kun. V. Valkavičiaus trijų to
mų knygos „Lithuanian Reli- 
gious Life in America” pri
statymo Lietuvos Nacionalinei 
premijai iniciatorius.

L.T. Kokiam tikslui skiria
ma Si svetainė?

E.G. Vienas svarbesnių 
tikslų yra šiuolaikiniam žmo
gui, apginkluotam naujausia 
technika, suteikti kuo daugiau 
žinių apie Amerikos lietuvių 
gyvenimą — praeitį, dabartį, 
rytdieną. Dar svarbiau pri
traukti jaunus žmones, ku
riems jau priklauso lietuvybės 
šiandiena ir rytdiena. Juo 
daugiau šiandien jų pritrauk
sime, tuo rytoj bus tvirtesnė 
lietuvybės tąsa.

XXI amžiaus žmonių 
rankose — visiškai naujos 
technologijos technika. Inter
netas ir elektroninis paštas 
atveria naujus informacijos 
šaltinius, suteikia naujas ben
dravimo galimybes, leidžian
čias ir skatinančias kiek ki
taip organizuoti ir bendruo
meninį gyvenimą.

Nemaža išeivijos lietuvių 
bendruomenė, pasipildanti 
per pastarąjį dešimtmetį nau
jai atvykusiais iš Lietuvos, 
gyvena šioje didžiulėje šalyje 
labai išsisklaidžiusi. Kad mū
sų organizacijos galėtų leng
viau ir greičiau pasikeisti 
informacija, kad mes daugiau 
bendrautume, gali pasitar
nauti naujoji technika. Ja 
naudojantis mėginama suda
ryti visaapimantį susiste
mintą mūsų bendruomenės 
vaizdą, kai daugybė atskirų 
informacijų sujungiamos į 
bendrą visumą. Šiam tikslui 
2000 metais, pasitelkę Kauno 
Technologijos universiteto 
dėstytojus ir studentus, visuo
meniniais pagrindai, ėmėme 
kurti Intemetinį JAV lietuvių 
žinyną-svetainę (technikoje 
vadinama portalu), pavadinę 
ją LithuaNet.

L.T. Ką rasime šiame 
žmyne-evetainėje, kuo jis mus 
sudomins?

E.G. LithuaNet — interne
to svetainė arba žinynas, kuria
me bus susisteminta informa
cija apie lietuvius ir jų veiklą 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Tai padėtų lietuviams, 
kurioje šalyje jie begyventų, 
palaikyti dalykinius ar 
asmeninius ryšius su savo 
tautiečiais Lietuvoje, JAV ir 
visame pasaulyje. Taip 
tikimės daugiau sudominti ir 
įtraukti į lietuvišką veiklą 
išeivių iš Lietuvos palikuonis: 
antros, trečios ar ketvirtos 
kartos lietuvius, kitus lietuvy
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PORINKIMINĖ TINDIRIUŠKA
Neišrinkot Artūro?! Kodėl nebalsavot?
Esate tikros dūros: Jau dabar po visko
Didis jisai vyras. Pakso akys tviska
Ne koksai pipiras Tapo prezidentu —
Kūnas — Lietuvoje, Žerkit komplimentus
0 galva — Maskvoje, Dalios Teišerskytės
Kaklas jo — Jolanta Valiūkės Onytės.
Stiebės už Atlanto Man sutraukė žandus —
Bet arčiau Warshawa Atskrenda Rolandas.

Specialiai „Bičiulystei" iš Lietuvos atsiuntė Barbė - devyndarbė.
---------------------------------------------------------------------------------------------- -—- ----------j

LIETUVIAI AMERIKOJE

Edvinas Giedrimas

bei prijaučiančiuosius. Svetai
nė supažindintų su lietuviška 
veikla ir kitų tautybių žmo
nes, padėtų jiems susisiekti su 
lietuvių organizacijomis ar 
reikalingais žmonėmis. Vilia
mės, kad ši svetainė patikimai 
pasitarnaus užmezgant ryšius 
verslo, asmeniniais ir kitais 
klausimais.

L.T. Ar svetainė visiškai 
užbaigta, ar ji yra dar kūrimo 
stadijoje, ar kviečiate ir kitus 
žmones įsijungti į šį taip svar
bų darbą?

E.G. Nuo 2000 metų buvo 
sukurta šio žinyno-svetainės 
struktūra bei visa reikalinga 
programinė įranga ir 2001 m. 
pabaigoje pasirodė tinkluose 
adresu — wwwli£huaNetoam 
Kitas darbo tarpsnis tapo 
informacijos rinkimas ir susis
teminimas. Rinkdami infor
maciją apie lietuviškų apy
linkių ir organizacijų kūri
mosi, veiklos istoriją, paty
rėme, kad čia yra daug „baltų 
dėmių”. Todėl kvietėme ir 
kviečiame visus — vyresnio
sios kartos atstovus ir jaunes
niuosius, aktyviai propagavu
sius lietuvybę, dirbusius, 
negailint savęs ir savo laiko, 
neužmiršti ir kitos pareigos — 
pasidalinti prisiminimais apie 
nuveiktus darbus. Internetinė 
erdvė laukia šios informacijos, 
o žinynas-svetainė LithuaNet 
pasirengusi techniškai tą in
formaciją sutvarkyti. Infor
macija bus pateikiama net ir 
neužbaigus visų darbų, nes 
naujoji technika įgalina leng
vai teikti papildymus, taip 
išlaikant informacijos nau
jumą. Svetainę sudaro 13 
skyrių, kuriuose per 60 temų!

L.T. Kaip su tais žmo
nėmis, kurie neturi kompiute
rio, nemoka juo naudotis?

E.G. Šiandien dar nemaža 
dalis žmonių nesinaudoja 
kompiuterio paslaugomis, ta
čiau, sutikime, visi turime 
draugų ar pažįstamų, kurie 
gali mus dominančią informa
ciją spausdinti popieriuje.

L.T. Kas finansuoja šį pro
jektą, ar prašote jam aukų?

E.G. Šiam projektui ne
prašome aukų, tik prašome 
žmonių paramos trūkstamai 
informacijai papildyti.

L.T. Darbas užsimotas di
džiulis ir labai svarbus. Svarbi 
ir skaitančiųjų žmonių, para
ma, kurie turima informacija 
galėtų pasidalinti su tisais. 
Linkime kūrybinės sėkmės. 
Būsimuose „Bičiulystės” nu
meriuose supažindinsime su 
šio žinyno-svetainės turiniu.

Informaciją galima siųsti 
šiuo adresu:

E. Giedrimas
193 Stone Hill Dr.
Rocky Hill, CT 06067
Tel.: 860-529-5115
El-paštas:
laiskai@alithuaNet.com

Kalbėjosi
Ligįja Tautkuvienė

mailto:biciulyste%40aol.com
http://www.LithuaNet.com
mailto:laiskai%40alithuaNet.com
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Puslapį redaguoja Vitalija Pulokienė 
(0111712003) Nr.10

SAUSIO 13-0JI - SOVIETINIO TERORO DIENA LIETUVOJE

Kovo 11-osios lituanistinės mokyklos mokiniai ir mok. Violeta 
Pakalniškienė. Vitalijos Pulokienės nuotrauka

Minint Laisvės gynėjų 
dienų, Kovo 11-osios litu
anistinės mokyklos vaikai 
sužinojo, jog tauta yra nenu
galima tol, kol ji yra vieninga.

1991 m. sausio 13-ąjų, gin
kluotoms sovietų pajėgoms 
buvo pasipriešinta beginklių 
žmonių vienybe.

Žmonės žuvo už laisvę ir 
nepriklausomybę, tikėdami, 
kad jų vaikams ir vaikaičiams 
nebereikės stoti beginkliais 
prieš okupanto tankus, ne
bereikės patirti karčios trem
tinio ir politinio kalinio duo
nos.

Tautos istorija - neatsie
jama tautinio paveldo dalis. 
Pažinkime ir gerbkime jų.
****************************  *****^****** ********** ***************,^ -^ ********************************

on

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS

vc
Čiuožti einam, kai žiema.
Čiuožia tėtė ir mama.
Čiuožykla pilna vaikų,
Čiuožiame visi ratu.

Mažiesiems „Draugo” lietu
viukams Danutės Lipčiūtės- 
Augienės ketureilis su raidele č.

ŪKAS IR ŽIEMA

Aleksiukui reikia sniego,
- Kur balta žiema pabėgo1? 
O žadėjo:
- Greitai būsiu,
Sniego pilį tau pripūsiu!

- Gal žiema šaldytuve? 
Gal ji miega lėktuve?
Į Atlantą gal įkrito 
Kai iš Arktikos ji skrido? 
Gal paklydo, gal susirgo? - 
Aleksiukas net pravirko...

Bet staiga jis sugalvojo 
Ir smagiai delnais suplojo.
- Snaigeles mažas karpysiu 
Ir lauke jas išbarstysiu!

Nepažvelgdamas į kiemą, 
Triūsė Aleksas per dieną... 
Kai pro langą pažiūrėjo - 
Žiemūžėlė sniegą sėjo...

Neliūdėkite vaikai, - 
Grįš pas jus žiema, tikrai!

Gražina Ragalevičienė

Manto Kugaudo piešinys „Sausio 
13-oji "

APIE PIRMUOSIUS!
Kiekvienai tautos istorijai 

svarbi bet kokia praeities 
knyga ar spaudinys. Ypač 
reikšmingi ir neįkainojami 
seniausieji, pirmieji leidiniai.

Daug tautų savo raštijos 
pradžių kildina iš rankraščių. 
Ar turėjo lietuviai rankrašti
nę knygų?

'ir it’ 'i.
Pirma lietuviška 

rankraštinė knyga

Kitomis kalbomis parašy
tuose dokumentuose ir rank
raščiuose (iki XVI a. vidurio) 
mokslininkai aptikdavo atski
rų lietuviškų žodžių, vieto
vardžių ar asmenvardžių. Bu
vo spėjama, kad pirmieji lie
tuvių rašytojai galėjo pasi
naudoti lietuviškais ranka ra
šytais tekstais. Bet ilgų laikų 
apie tai stigo dokumentinių 
žinių. Tik 1962 m. buvo rastas 
ištisinis rankraštinis lietu
viškas tekstas (poteriai), pa
rašytas 1503 m. Universiteto 
mokslininkai profesoriai J: 
Lebedys ir J. Palionis kruopš
čiai ištyrė rastąjį tekstą. Jie 
priėjo išvadą, kad šis tekstas 
yra senesnio teksto nuorašas-. 
Vadinasi, aptiktasis tekstas 
senesnis nei M. Mažvydo kny
ga ir priklauso laikams iki 
pirmojo lietuviško spaudinio 
pasirodymo. Mokslininkai tei
gia, kad tai yra kol kas se
niausias mums žinomas ran
ka rašytas lietuvių kalbos teks
tas.

< Seniausia pasaulyje 
spausdinta knyga

Pirmenybė priklauso ki
nams. Kaip tik šioje šalyje ir 
rasta, kaip manoma, seniau
sia pasaulyje, spausdinta 
ksilografiniu būdu knyga. Ją 
užtiko vienas keliautojas ang
las maždaug 1907 m. šiaurės 
vakarų Kinijoje...įmūrytą 
olos slaptavietėje. Tai Budos

SAUSIO
TRYLIKTOJI

Tryliktai sausio atūžus, 
Apsitaškė žemelė krauju. 
Ne vienas žmogus tąnakt

žuvo
Nuo kulkų kareivių nuožmių.

Lėkė tankai sovietų galingi 
Ir riaumojo nakties tyloje. 
Žmones mušė kareiviai įširdę 
Jr grasino visiems mirtimi.

Tą naktį mes buvom vieningi, 
Nes laisvę ir mirtį regėjom 

šalia.
Nuo kalno aidėjo

skausmingai:
Mes už Laisvę! Už Laisvę! 
Visa Lietuva!

Violeta Pakalniškienė

šventųjų tekstų rinkinys, su
kurtas Indijoje ir išverstas į 
kinų kalbą. Ta knyga ritinio 
formos, susideda iš 7 lapų, 
suklijuotų į vieną išilginę juos
tą. Šešis lapus užima tekstas, 
o viename išspausdinta Budos 
graviūra. Baigiamajame kny
gos žodyje nurodyta, kad ją 
išspausdino 868 m. gegužės 11 
d. Van Či, „norėdamas įam
žinti didžiai gerbiamų savo 
gimdytojų atminimą”. Van Či 
ir yra pirmasis žinomas spaus
tuvininkas. Iš kinų ksilogra- 
fines knygas spausdinti iš
moko korėjiečiai ir japonai.

Pirmoji lietuviška knyga

Pirmąja lietuviška knyga 
paprastai vadinama M. Maž

PASKELBTI
NUGALĖTOJAI

Sausio mėnesio saulėtų 
šeštadienį, „Draugo” lietu
viukų redaktorė apsilankė 
Kovo 11-osios lituanistinėje 
mokykloje. Proga buvo ypa
tinga. Išrinkti lapkričio mėne
sį skelbto rašinėlių konkurso, 
temomis „Kalėdų burtai” ir 
„Kalėdų pasaka” nugalėtojai.

Mokytojos Violetos Pakal
niškienės iniciatyva, Kovo 11- 
osios lituanistinėje mokykloje 
įsteigtas jaunųjų literatų 
būrelis „Plačiukai”. „Vaikus 
reikia sudominti ir nukreipti 
tinkama linkme. Visi jie nepa
prastai kūrybingi ir gabūs, 
mėgsta svajoti, fantazuoti ir 
kurti. Vaikai tiki gėriu, gro
žiu ir stebuklais”, sakė pedagogė.

Taigi, tų šeštadienį vai
kučiai sulaukė viešnios iš 
laikraščio redakcijos. Smalsus 
ir žingeidūs, domėjosi kaip jų 
rašinėliai ir piešiniai patenka 
į laikraščio puslapius, kaip 
maketuojamas ir spausdina
mas laikraštis. Redaktorė 
mielai papasakojo ir pažadėjo 
surengti pažintinę ekskursijų 
į „Draugo” redakcijų ir spaustuvę.

Už geriausius rašinėlius 
„Draugo” dienraštis buvo pa
žadėjęs piniginius prizus. 
Konkurso nugalėtojais tapo:

Mantas Kugauda (I 
klasė),

Maitana Žagaitė (II 
klasė),

Garda Kugaudaitė (III 
klasė).

Sveikiname nugalėtojus!

vydo „Katekizmas” arba „Ka
tekizmo prasti žodžiai...”, ši 
knyga buvo pavadinta ir iš
spausdinta gotiškais spaudme
nimis su lotyniško šrifto in
tarpais.

Kuklaus formato knygelė 
- tėra 79 nenumeruotų pus
lapių. Bet kiekvienas ten įdė
tas kūrinys - nepaprastos 
vertės, nes... pirmasis, iš
spausdintas lietuviškai.

Čia ir pirmoji lotyniška 
dedikacija - nurodymas, kam 
ji skirta - „Lietuvos Didžiajai 
Kunigaikštystei”; ir pirmas 
eilėraštis lietuvių kalba - eiliuo
toji leidinio prakalba „Kny
gelės pačios byla...” su garsio
siomis eilutėmis „Broliai, 
seserys, imkit mane ir 
skaitykit...”; lotyniška prakal-

„Draugo” lietuviukų redaktorė Vitalija įteikė prizą Maitanai Žagaitei.

Mantas Kugauda.

*******************************

ba pastoriams; keturių pusla
pių elementorius ir pirma lie
tuviška abėcėlė; trumpas 
katekizmas ir pirmasis 11 gies
mių giesmynas su gaidomis...

Pirmasis lietuviškas 
spaudinys Amerikoje

Koks pirmasis lietuviškas 
išleistas spaudinys Ameri
koje, kol kas iki galo neišaiš
kinta. Vieni juo linkę laikyti 
eiliuotą lapelį - giesmę, iš
leistą 1874 m. Pennsylvanijos 
valstijos angliakasių mieste
lyje, kur tais laikais gyveno ir 
dirbo daug lietuvių. Šios gies
mės autorius taip pat nenus
tatytas. Tame spausdintame 
lapelyje eiliuojama apie sun
kią lietuvio dalią, apie pati
riamas skriaudas ir nelaimes.

Kitų nuomone, pirmuoju 
spaudiniu laikytinas atsi
šaukimas „Mieli broliai”, kurį 
1875 m. išleido M. Tva- 
rauskas, taip pat Pennsyl
vanijoje.

Pirmoji lietuviška knyga 
Amerikoje buvo anglų-lietu
vių ir lietuvių-anglų kalbų 
žodynas, parengtas ir išleistas
M. Tvarausko 1875 m.

Maždaug tuo laiku tas 
pats M. Tvarauskas ketino 
išleisti ir pirmąjį lietuvišką 
laikraštį. Į šį sumanymą tada 
mažai kas atsiliepė. Bet po 
kelių metų, jau gyvendamas 
New Yorke, M. Tvarauskas 
įsteigia spaustuvėlę ir ten 
1879 m. išleidžia pirmąjį 
Amerikoje lietuvišką laikraštį 
- „Gazieta lietuviška”.

šio žmogaus biografijoje 
dar nemažai neišaiškintų 
dalykų. M. Tvarauskas išleido 
kiek daugiau kaip 10 lietu
viškų knygų ir kitų spau
dinių, kelis lietuviškus 
laikraščius. Taigi pirmieji 
JAV lietuvių spaudiniai yra 
susiję su šio žmogaus vardu.

Parengta pagal Geno
vaitės Raguotienės knygą
„Šimtas knygos mįslių”.

PATARLĖS,
PRIEŽODŽIAI,

POSAKIAI

Teisybę vaikai augdami 
išmoksta slėpt - taip sako 
liaudies išmintis.

Ar jums taip atsitinka, 
vaikai, kad nesakote teisybės, 
vardan šventos ramybės?

J. Mingirdas sudėjo į savo 
knygelę daug išminties apie 
teisybę:

Teisingam ir Dievas pade
da.

Teisybė - galybė.
Teisybė pragyvena netei

sybę.
Teisybė nebįjo nei pąjuo- 

kos, nei paniekos.
Teisybė neboja nei spalvų, 

nei apkalbų.
Teisybė ramiai šypsos, kai 

neteisybė piktai kvatoja.
Teisybė ir dieną ieškoma 

su žiburiu.
Teisybė duoda sparnus.
Teisybė geriausias gynė

jas.
Teisybę į akis pasakysi - 

priešą įgysi.
Tiesa - kelias į šviesą.
Tiesa tik viena, aiški kaip 

diena.
Tiesa ramiai stovi ant 

abiejų kojų, o melas ir ant 
vienos šokinėja.

J. Mingirdas
„Smulkioji tautosaka”

LIETUVIŠKŲ 
MĖNESIŲ VARDAI 

Pabaiga
Lapkritis yra gilaus rude

nio mėnuo, kurio pavadini
mas surištas su lapų kritimu 
ir šalčių pradžia.

Gruodis. Pagaliau pasi
baigia rudens lietūs, purvy
nai. Žemė stingsta nuo šalčio, 
darosi kieta, grubi. Kiekvie
nas grumstelis sukietėjęs, 
balutės aptrauktos ledu. To
kia šalčio sustingdyta, grums- 
tuota žemė vadinama gruodu. 
Iš čia ir gruodžio mėnesio 
pavadinimas.

„Draugo” lietuviukų re
daktorė garbingai įteikė pri
zus jauniesiems literatams. 
Laimingos šypsenos nušvito 
veiduose - jų kūryba įvertin
ta.

Vaikai papasakojo redak
torei apie Kovo 11-osios litu
anistinę mokyklą. Paklausti, 
kodėl jie lanko šią mokyklą, 
atsakė: „Jei nemokėsime lie
tuvių kalbos, nežinosime Lie
tuvos istorijos, papročių ir 
tradicijų, kaip gi galėsime sa
ve vadinti lietuviais?”

Tuomet supranti, kiek 
pastangų ir meilės atiduoda 
vaikams pasišventusi peda
gogė, ugdydama augančią lie
tuviukų kartą.

Vž

Gerda Kugaudaitė.

ČIKAGOS 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA 
Nuomonė apie save

Naglis Cicėnas
Mano vardas Naglis. Man 

7 metai. Aš turiu daug drau
gų. Man patinka žaisti maši
nėlėmis. Aš mėgstu eiti į lie
tuvišką mokyklą. Namuose 
mėgstu šerti šunis. Man pa
tinka žaisti krepšinį.

Robertas Frišmantas
Aš esu geras, nes padedu 

mamai ir močiutei ruošti val
gį. Aš nesipykstu su broliu, 
nes esu geras. Aš neatsikal- 
binėju prieš mamytę. Vaka
rais padėkoju Dievuliui už 
dienelę ir draugus. Aš gerbiu 
suaugusius, myliu gyvulius ir 
jų neskriaudžiu.

Viktorija Badaraitė
Kartais aš būnu išdykusi, 

bet mamytė vis tiek mane my
li. Aš noriu turėti daug drau
gų. Kai užaugsiu, aš būsiu 
advokatė. Noriu būti gera ir 
nuoširdi. Dabar stengiuosi 
gerai mokytis. Laisvalaikiu 
žaidžiu su draugėmis.

Eimantė Šuopytė
Angliškoje mokykloje aš 

gaunu gerus pažymius. Aš 
moku gražiai šokti ir dainuo
ti. Aš turiu daug drabužių ir 
žaislų. Mano kambarys yra 
didelis ir aš stengiuosi būti 
gera savo draugams.

Tadas Vydžiūnas
Aš esu normalus žmogus. 

Kartais esu jautrus, bet neskū- 
pus. Aš viskuo pasidalinu su 
sese, .mėgstu sportuoti. Daž
nai mes su močiute ir sese ei
name į parką. Kai esu geros nuo
taikos, namuose linksmai šoku.

Otilija Borisovaitė
Mokytoja, aš nežinau, ką 

vaikas gali pasakyti apie sa
ve. Aš gyvenu kaip visi vaikai, 
mokausi mokykloje, einu į gim
nastikos treniruotes, ruošiu 
pamokas, žaidžiu su žaislais.
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NETEKOME LIETUVOS SAVANORIO- 
KŪRĖ JO JUOZO ANDRIUŠIO

Rytų pakraščio svetainė
Sigita Šimkuvienė

ŠVENTĖ FILADELFIJOJE

Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoris-kūrėjas Juozas Andriušis, 
2002 m. spalio 8 d. sulaukęs 100 metų amžiaus. Algio AugOno nuotr.

2002 m. gruodžio 8 d., sek
madienį, pavakary, Palm 
Beach apylinkės lietuvius nu
stelbė žinia, jog tik rytą 
nuvežtas į ligoninę, Amži
nybėn iškeliavo Lietuvos sa
vanoris-kūrėjas Juozas An
driušis, prieš du mėnesius, 
spalio 8 d. šventęs savo 100 
metų amžiaus sukaktį.

Juozas Andriušis, Lietu
vos savanoris-kūrėjas, Lietu
vos aviacijos narys, Vytauto 
Didžiojo universiteto dėstyto
jas, Amerikoje, JAV Kongreso 
bibliotekos patarėjas, išėjęs į 
pensiją, gyveno iš pradžių Ju
no Beach ir paskutiniu laiku 
Jupiter miestelyje.

Anksčiau Juozas Andriu
šis aktyviai dalyvavo Palm 
Beach apylinkės lietuvių gy
venime, tačiau vėliau, dėl gi
lios senatvės to turėjo atsi
sakyti. Juozui Andriušiui 
švenčiant 100 metų sukaktį, iš 
Lietuvos atvyko jį pagerbti 
Vilniuje gyvenanti sesuo Joa
na Puodžiūnienė ir Kretingoje 
gyvenanti pusseserė Eugenija 
Baranauskaitė-Zabaraus- 
kienė, bei Amerikoje gyvenan
tys Algis ir Dolores Puodžiū
nai su dukra Anna.

Lietuvių Bendruomenės 
Palm Beach apylinkės valdy
ba nutarė pasveikinti Jubilia
tą asmeniškai jo bute. Dele
gaciją sudarė: LB Palm Beach 
apyl. pirm. Kęstutis Miklas, 
LB tarybos narė Dalia Au
gūnienė, Algis Augūnas, Biru
tė Čiurienė, Elena Damijo- 
naitienė ir Alicija Solienė.

Delegacija rado Jubiliatą 
Juozą Andriušį, apsuptą šei
mos, sėdintį prie stalo apjuos
tą iš Lietuvos atvežta juosta, 
sveikinančia su šimto metų 
sukaktimi. Juozui Andriušiui 
buvo įteikta rožių puokštė, 
Kęstutis Miklas įteikė Vinco 
Šalčiūno kompiuteriu paruoš

Šeimininkės, paruošusios vaišes Omaha, NE, „Dagilio” ansamblio apsilankymo proga.

tą kortelę su Palm Beach 
apylinkės lietuvių sveikini
mais. Tautiniais drabužiais 
pasipuošusios, Birutė Čiu
rienė ir Alicija Solienė, apjuo
sė Juozą Andriušį dar viena 
juosta, buvo pakeltos šampano 
taurės ir visi sugiedojo „Il
giausių metų”.

Po to Kęstutis Miklas per
skaitė gautus sveikinimus, 
kurie buvo įrišti į gražų al
bumą ir perduoti Jubiliatui. 
Buvo gauti sveikinimai iš 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus, JAV prezidento 
George W. Bush, Floridos 
gubernatoriaus Jeb Bush, 
Kongreso narių Mark Foley ir 
Clay Shaw, JAV LB krašto 
valdybos pirm. Algimanto Ge- 
čio, vyskupo Pauliaus Balta
kio, Lietuvos Respublikos 
ambasadoriaus Vygaudo Ušac- 
ko, Lietuvos gen. konsulo New 
Yorke dr. Rimanto Morkvėno, 
Lietuvos garbės konsulo Palm 
Beach Stanley Balzeko, Ju
piter miestelio merės Karen 
Golonka. Iš vietinių lietuvių 
organizacijų sveikino: choras 
„Daina”, Lietuvos Dukterų 
Palm Beach skyrius ir 
Lietuvių kultūros muziejus.

Pagerbime dalyvavo ir 
„Jupiter Courier” reporteris, 
todėl Juozo Andriušio bio
grafija su nuotrauka už poros 
dienų buvo įdėta laikraštyje.

Palm Beach lietuviai liūdi, 
netekę tauraus lietuvio, ta
čiau džiaugiasi, jog Juozas 
Andriušis, švęsdamas 100 
metų sukaktį, nebuvo pamirš
tas.

A.a. Juozas Andriušis dar 
kartą buvo prisimintas LB 
Palm Beach apyl. pirm. Kęs
tučio Miklo per mėnesinius 
lietuvių pabendravimo pietus 
gruodžio mėn. kur jis buvo 
pagerbtas susikaupimo valan
dėle. DA.

Jau niekam nenaujiena 
girdėti apie ypač suakty
vėjusią sportinę ir kultūrinę 
veiklą Rytų pakrantėje. Tad ir 
paskutiniosiomis praėjusių 
metų dienomis, gruodžio 28 
d., Filadelfijoje vyko krepšinio 
turnyras, pavadintas nau
jametiniu. Ir tikrai, ta šventė 
atitiko pavadinimą.

Bet pradėsiu viską iš pra
džių. Kaip pasakojo šventės 
rengėjai, net 12 komandų bu
vo pareiškusios norą išban
dyti tarpusavio jėgas, pas
kutinį kartą šiais metais. Bu
vo įprasta aikštelėje matyti 
Vašingtono „Vėjo”, Filadel
fijos Aro”, New York .Atleto”, 
Bostono, Connecticut, New 
Jersey krepšininkus. Bet šis 
turnyras susilaukė ir plates
nio susidomėjimo, į jį net iš 
Čikagos atvyko sporto klubo 
„Žalgirio” vyrai.

Šis klubas įsikūrė ne per 
seniausiai ir jungia visus, no
rinčius sportuoti, kultūringai

Ir Kalėdų senelis neiškentė, neatvykęs į smagų pokylį.
S. Šimkuvienės nuotr.

OMAHOS NAUJIENOS
Gražus ir įdomus buvo 

humoristinis „Dagilio” pasi
rodymas, kurį atliko Šiaulių 
universiteto studentai. Pen
kių asmenų grupė — muzi
kalūs ir talentingi aktoriai — 
lapkričio 3 d. po lietuviškų 
Mišių Šv. Antano parapijos 
galėję pasirodė lietuviams, 
sužavėdami klausytojus su 
įdomia linksma programa. Jai 
vadovavo lietuvių ir anglų 
kalba muzikas Kęstutis Ve- 
deckis. Tik pabaigoje buvo 
padaryta klaida: sugiedotas 
tautos himnas, kurį pradėjo 
vienas iš publikos dalyvių. 
Tuo būdu mes nužeminam 
tautos himno reikšmę. Lie
tuvos himnui atiduokime 
pagarbą ir giedokime per tau-

praleisti laisvalaikį ir, aišku, 
tęsti gražias lietuviško krepši
nio tradicijas.

Į turnyrą suvažiavo 9 ko
mandos. Krepšinio varžybos 
vyko net dviejose aikštelėse 
ir, kaip sakė JAV Krašto 
valdybos vicepirmininkas 
sporto reikalams Rimantas 
Gedeika, Filadelfijos lietuviai 
turi patirtį, ruošiant tokius 
turnyrus. O dabar darbai dar 
palengvėjo, kai į talką atėjo 
jaunimas — Lietuvių jaunimo 
sąjungos (LJS) Filadelfijos 
skyriaus pirmininkas Dau
mantas Matulis su savo gau
siu bendraminčių pulku. 
Krepšininkų komandos buvo 
suskirstytos į du pogrupius. 
Atkakli kova vyko aikštelėse. 
Turnyro naujokai, Čikagos 
„Žalgirio” krepšininkai, tikrai 
parodė puikų žaidimą. Į 
atakas juos vedė jaunas, žai
džiantis treneris — Audrius 
Vasiliauskas. Visas varžovų 
komandas „Žalgiris” įveikė

tos ir valstybines šventes. To
kiems pasirodymams turime 
daug gražių patriotinių dainų.

Lapkričio 24 d. gražiai ir 
iškilmingai paminėta Lietu
vos kariuomenės šventė. 
Choras „Rambynas” giedojo 
per lietuviškas Mišias tai 
dienai pritaikytas giesmes. 
Chorui jau daug metų 
vadovauja Algis Totilas ir 
pianistė Aldona Agurkytė — 
Tanner.

Lapkričio 30 d. aukso 
žiedus sumainė Šiaulių uni
versiteto auklėtiniai Lina 
Varnagirytė ir Kęstutis Ve- 
deckis. Omahos lietuviai 
džiaugėsi, kad tai yra Lie
tuvos vaikai. Po Mišių buvo 
šaunios vestuvės Šv. Antano 
parapijos salėje. Kęstutis 
UNO universitete baigė mu
zikos mokslus. Atvykęs tuojau 
įsijungė į lietuvišką bendruo
menę ir įstojo į „Rambyno” 
choro eiles. Buvo didelė para
ma turėti gabų muziką studi
juojantį jaunuolį. Jis už savo 
draugišką elgesį buvo gerbia
mas. Mes linkime Kęstučiui ir 
Linai, grįžus į Lietuvą savo 
patirtį svetimame krašte ati
duoti savo tautai, o mes, 
Omahos lietuviai, jų tikrai 
nepamiršime.

Choras „Rambynas” yra 
daug metų kviečiamas daly
vauti tautų pasirodyme su 
kalėdinėmis giesmėmis gruo
džio 6 d. Western Heritage 
muziejuje. Choras yra stipriai 
išaugęs, nes į jį yra įsijungę 3- 
čios kartos ateiviai. Tikė
kime, kad dar ilgai skambės 
lietuviška daina šiame 
krašte.

A. Antanėlis

Čikagos „Žalgiriui” laimėjimo taurę įteikė JAV LB Krašto valdybos pirm. Algimantas Gečys.
S. Šimkuvienės nuotr.

nemaža taškų persvara ir 
iškovojo pirmą vietą. Jiems 
atiteko didžiulė varžybų tau
rė, įsteigta filadelfijiečių, ku
rią šventinio vakaro metu įtei
kė JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas Algimantas Ge
čys.

Antri liko Bostono krepši
ninkai, treti — Connecticut 
pirmoji komanda. Pasibaigus 
varžyboms, šventė toliau tę
sėsi Lietuvių muzikos na
muose. Į ją sugrįžo visi turny
ro dalyviai, nepaisydami nuo
vargio iš kelionių ir varžybų. 
Susirinko per 250 dalyvių. 
Salė buvo papuošta tikrai nau- 
jametiškai, jos kampe pui
kavosi didžiulė kalėdinė eglė.

Sunny Hills, FL, apylinkės 
LB, kaip ir kasmet, surengė 
pobūvį. Šiemet parapijos salė, 
išradingai A. Vyšniauskienės 
ir talkininkų papuošta, laukė 
svečių sekmadienį, gruodžio 1 
d., 3 vai. po pietų.

LB pirmininkas J. Savaitis 
pasveikino susirinkusius ir 
pasidžiaugė dėl didelio isto
rinės reikšmės įvykio — pasiū
lymo Lietuvai stoti į NATO. 
Kaip žinome, Vilniuje viešėjęs 
JAV prezidentas J. Bush, pa
žadėjo, kad nuo šiol Lietuvos 
priešai bus ir JAV priešai. 
Smagu, kad mūsų visų pas
tangos nenuėjo veltui, juk tiek 
laiškų senatoriams ir atsto
vams JAV Kongrese para
šėme. Pirmininko kalba buvo 
palydėta džiugiais plojimais. 
Po to J. Savaitis dėkojo mūsų 
nenuilstančiai renginių vado
vei E. Žebertavičienei ir jos 
talkininkams už puikiai su
rengtą pobūvį.

Meninę programą vedė M.

Rudens popietėje, Sunny Hills, FL. Iš kairės: M. Venciuvienė, O. Adomaitienė, D. Vėlavičienė, LB pirm. J. 
Savaitis, E. Žebertavičienė, L. Savaitienė, Z. Savickienė, A. Savickas.

LAPKRIČIO MĖN. 
PABENDRAVIMO 

PIETŪS

2002 m. lapkričio 12 d. per 
pabendravimo pietus įvyko 
Palm Beach apyl. pirm. 
Kęstučio Miklo redaguotos 
knygos „Tautos fondas 1943— 
2002: pristatymas. Knygą 
pristatė Roma Mildažienė, 
pabrėždama, kad tai istorinės 
reikšmės knyga, nes joje yra 
labai daug medžiagos apie 
Tautos fondo atsiradimą, 
veiklą, svarbiausius to laiko 
veikėjus, buvusią ir vykdomą 
labdarą Lietuvoje ir JAV. 
Įdomu pastebėti, jog Tautos 
fondas dabar labai remia 
lietuviškas mokyklas, ypač

Šventės dalyviai turėjo progos 
parodyti savo sumanumą — 
vyko kaukių karnavalas. 
Daugelis turėjo gerą progą įsi
tikinti jaunimo sumanumu, 
ruošiant kaukių kostiumus. 
Kaukių buvo daug ir įvairių, 
kad į vakaro šventę atvykęs 
Kalėdų senelis turėjo pasukti 
galvą ir prašėsi kitų dalyvių 
pagalbos, išrenkant pačias 
išradingiausias, sudėtingiau
sias.

Šventinio vakaro pro
gramą sumaniai vedė Joana 
Gaizelytė ir Ieva Vozbutaitė, 
pateikdamos įdomias, links
mas užduotis susirinkusiems. 
Vakaro programą paįvairino 
Vaiva Geležauskaitė iš Con

RUDENS POPIETE
Venciuvienė. Trumpu žodžiu 
pasveikinusi susirinkusius, ji 
pakvietė V. Žebertavičių pa
skaityti L. Smulgevičienės 
kūrinėlį „Auksinio amžiaus 
sulaukus” — „Žiupsnelis pen
sininko minčių”. Kaip visada, 
V. Žebertavičius prabilo į žiū
rovus be mikrofono, įspūdin
gai ir raiškiai.

Toliau girdėjome E. Žeber- 
tavičienės dainų pynę, pub
likos palydėtą garsiais ploji
mais. Tą vakarą jos balsas 
skambėjo ypatingai gražiai. Ji 
atliko „Dainavos tango”, „Ne
muno mergelę” (S. Sližio), 
„Šiandien pabūkime jauni” 
(aut. nežinomas), „Taip duota 
iš gamtos” (D. Šurmaitienės) 
ir publikos mėgstamą „La Pa- 
loma”. O dainelė Atvažiuoja 
svečiai” buvo padainuota 
lenkiškai.

Po programos kun. Izido
rius palaimino valgius, o tal
kininkės: Z. Savickienė, M. 
Venciuvienė, A. Paulauskienė,

Vilniaus krašte. Susirin
kusieji labai šiltai išklausė 
Romos Mildažienės gerai 
paruošto pristatymo ir pa
sveikino knygos redaktorių 
Kęstutį Miklą.

LIETUVOS DUKTERŲ 
SKYRIAUS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Lapkričio 19 d. pas Birutę 
Čiurienę įvyko Lietuvos Duk
terų Palm Beach skyriaus

TAI — JŪSŲ LAIKRAŠTIS 
DItAIGVS

TME LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

necticut. Ji, pasipuošusi šokių 
nuotaiką atitinkamais kostiu
mais, visus sužavėjo šokdama 
du šokius: „hip-hop” ir „lamba- 
da”.

12 valandą vakaro, kaip ir 
dera šventei, įvyko naujameti
nis stebuklas. Nuo salės lubų 
ant besilinksminančių šokėjų 
nusileido daugybė įvairiaspal
vių balionų, jų viduje buvo gali
ma rasti ir suvenyrų, ir sal
dumynų.

Dar ilgai Lietuvių muzikos 
namuose skambėjo muzika, 
sukosi poros. Šventė patiko vi
siems. Dėkojame rengėjams ir 
pritariame jų užmojui — tegul 
tai tampa tradicinėmis šven
tėmis.

O. Peleckienė, B. Nakienė 
akimirksniu sudėliojo juos ant 
stalų. Buvo jauku ir patogu, 
kaip namuose. E. Žebertavi- 
čienės pagaminti įvairūs pa
tiekalai buvo labai skanūs. 
Jautėsi pakili nuotaika. Visi 
laukė loterijos, kuri žadėjo 
būti gausi suaukotais fantais.

Prie pyragais apkrauto 
stalo talkino E. Lukienė ir B. 
Motuzienė, vaišindamos visus 
kava ir saldumynais. Pyragus 
iškepė jos pačios, taip pat G.
Čaikauskienė, K. Ratnikienė, 
O. Peleckienė, E. Žebartavi- 
čienė, V. Sūdžiuvienė ir V. 
Zubavičienė. Širdingai joms 
dėkojame.

Po vaišių smagiai pašo
kome ir dar ilgokai ben
dravome. Linkiu jums, mie
lieji, nepailsti ir ateityje taip 
šauniai susiburti.

Margarita Venciuvienė
LB sekretorė

susirinkimas. Buvo aptartos 
skyriaus veikimo problemos ir 
labdara Lietuvoje dau
giavaikėms šeimoms. Šią va
sarą paramą daugiavaikėms 
šeimoms Lietuvoje vežė Dalia 
Augūnienė, Aldona Biliū
nienė, Birutė Čiurienė ir Gra
žina Stankūnienė. Šiuo laiku 
Palm Beach skyriaus valdybą 
sudaro: pirm. Aldona Bi
liūnienė, vicepirm. Elena Kri- 
lavičienė, sekr. Dalia Augū
nienė.



Trumpai apie viską
'N-unlojantis „Lietuvos ryto” (LR), „laetuvos žinių” (LŽ), „Respublikos" (R), 
„Kauno dienos” (KD), „Klaipėdos" (K) „Valstybės žinių* (VŽ) dienraščių. BNS 
ir Eltos informacijomis)

* Konservatorių valdo
mas Seimas gali būti įrašy
tas į Lietuvos rekordų knygą 
kaip daugiausiai įstatyminių 
klaidų lig šiol padaręs parla
mentas. Statistiniais duome
nimis, iš 1996-2000 m. Seime 
priimtų įstatyminių nuostatų 
daugiau kaip 60 pripažintos 
prieštaraujančiomis Konsti
tucijai ir jų galiojimas nu
trauktas. Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas social
demokratas Česlovas Juršė
nas teigė manąs, kad konser
vatorių laikais Seimas buvo 
labiau politizuotas nei 1992- 
1996 metais. Tai ir galėjo būti 
nekokybiško darbo priežastis.

* Socialliberalams ats
tovaujantis 57 metų rašy
tojas Edmundas Malūkas iš
rinktas naujuoju Trakų rajo
no meru. Skuode gimęs že
maitis nutarė atidėti rašomą 
romaną apie Barborą Radvi
laitę ir bandyti pagerinti Tra
kų finansinę padėtį. <lr, Eita)

* Aukščiausiasis teis
mas atmetė Antano Butrimo 
skundą dėl neva neteisėtai 
nutrauktos santuokos su bu
vusia žmona Kristina, kuri 
dabar yra premjero Algirdo 
Brazausko žmona. Aukščiau
siasis teismas pripažino, kad 
A. Butrimas su žmona išskirti 
teisėtai. A. Butrimas, kaip ir 
kiekvienas Lietuvos pilietis, 
dar gali teisybės ieškoti Eu
ropos Žmogaus teisių teisme.

* Stanislovas Buškevičius 
jaunesnysis, išrinktas į 
Kauno savivaldybę pagal Jau
nosios Lietuvos ir tautininkų 
kandidatų sąrašą, minčių apie 
darbą Taryboje turi daug. Vis 
dėlto panašu, kad konkreti 
idėja viena: aprūpinti amuni
cija apie 40 jaunalietuvių sa
vanorių, kad jie galėtų budėti

KARAS PRIEŠ TABAKĄ!
Gyvename tokias rūpesčio 

pilnas dienas, ekonomika prasta, 
birža krenta, milijonai bedar
bių, prezidentas rengia karą 
Irakui, o Š. Korėja — grasina 
mums. Ar nebūtų gera surasti 
temą, kur žmogus galėtum 
nusišypsoti, o gal ir gardžiai 
nusijuokti ir dar taip smar
kiai, kad net ašaros trykštų iš 
akių? Kas būtų tokia juokinga 
tema?

Aš, žinoma, kalbu apie ci
garetes ar tabaką, ar, tiksliau 
pasakius, Amerikos vyriausy
bės karą prieš tabaką — tą 
„Blogio žolę”. Kariaujame 
panašiai, kaip kariavome dar 
prezidento Reagan laikais 
prieš „Blogio imperiją”, tik gal 
ne taip sėkmingai. Kodėl ka
riaujame? Labai paprasta. Rū
kymas yra blogas įprotis. Ta
bako dūmai per metus už
muša per 400,000 žmonių, o 
dar gyvus likusius palieka 
dvokiančius kaip sena, už
miršta, pilna nuorūkų peleni
nė nakčiai užsidarančiame ba
re.

Taip, prieš keletą metų 
mus valdantieji politikai 
krapštė galvas, bandydami 
sugalvoti, ką reikėtų daryti su 
ta tabako problema. Vieni 
sakė: „Na, jei žmonės nori 
rūkyti, tegu rūko, ne mūsų 
reikalas tuo rūpintis”. Bet taip 
neišėjo. Tikri politikai nori 
viskuo rūpintis, viską regu
liuoti, ■ ypač jei tik kur nors 
užuodžia pinigus. Juk politikų 
išleisti įstatymai reguliuoja, 
pavyzdžiui, net moterų nagų 
lakuotojas, ar gražiau kal
bant, manikiūristes. Už lei
dimą mokėk!

Al Gore, buvęs viceprezi
dentas ir prezidentinis kandi
datas, prieš kurį laiką išgy
venęs savo sesers mirtį nuo 
plaučių vėžio, prižadėjo daryti 
viską, kad prie cigarečių ne

Kauno gatvėse kartu su polici
ninkais. Tokiu būdu, 22 m. 
S. Buškevičiaus manymu, bus 
suduotas smūgis nusikalsta
mumui. (KD, Elta)

* Liberalų demokratų 
partijos (LDP) vicepirmi
ninkas, architektas iš Šiaulių 
Valentinas Mazuronis laikinai 
perima šios politinės organiza
cijos vairą. Taip nusprendė 
LDP valdyba. V. Mazuronis 
šias pareigas eis iki kovo 
mėnesį įvyksiančio LDP kon
greso, kuriame bus renkamas 
naujas partijos vadovas. V. 
Mazuronis turi neblogas gali
mybes būti išrinktas į šias pa
reigas, nes jį remia šias parei
gas palikęs išrinktas prezi
dentas Rolandas Paksas.

* Kauno valstybiniam 
akademiniam dramos teat
rui atėjo neramus laikas, 
kurį kai kas vadina „bandymu 
įvesti tvarką”, o kai kas — 
„aktorių genocidu ir teatro 
žlugdymu”. Naujoji tvarka, 
įvesta po Kultūros ministeri
jos atsiųstų tikrintojų išvadų: 
į teatrą kiekvieną rytą privalo 
susirinkti ir valandą čia pra
leisti etatiniai aktoriai, ku
riems tądien nėra repeticijų, o 
vakare — spektaklio. Kadangi 
šiuo metu repeticijomis užimti 
tik du aktoriai iš 38 etatinių, 
turi ateiti visi likusieji. „Pri
valome pildyti darbo laiko 
apskaitą pagal šiuo metu ga
liojančius darbo įstatymus”, 
teigė laikinoji teatro vadovė 
Dalia Šukienė, įvedusi šią 
tvarką teatre. Tie, kurie su
manytų tokią tvarką ignoruo
ti, taptų pravaikštininkais, 
kuriuos galima atleisti iš dar
bo. Teatras tebegyvena be va
dovo — dar neatsirado kandi
datų pakeisti atsistatydinusio 
Vidmanto Bartulio. (KD, Elta)

priprastų vaikai. Deja, jis ten 
pat pareiškė, kad niekad 
neuždraustų cigarečių, nes 
„milijonai amerikiečių rūko”. 
Klausimas jam: „Kiek turi su
mažėti rūkorių skaičius, kad 
galima būtų uždrausti rū
kymą?” Juk šiandien Ame
rikoje yra milijonai narko
manų, 3,6 mln. kokaino ir 2,4 
mln. heroino naudotojų, o tie 
narkotikai vis tik yra už
drausti ir nelegalūs. Tai kur 
ta Gore logika? Atrodo, kad 
politikai mėgsta pinigus la
biau, negu jie nepakenčia em
fizemos.

Ar ne be reikalo vien tik 
Gore apkaltinau logikos sto
ka? Juk ir Amerikos federa
linė įstaiga FDA jau daug 
metų, įvairiai aiškindamasi, 
priešinasi cigarečių uždrau
dimui. Amerikiečiai nemėgsta 
„prohibicijos”. Viena tokia jau 
prieš daug metų buvo labai 
nesėkmingai bandyta su alko
holiu. Bet juk alkoholio negali 
lyginti su tabaku. Daug 
žmonių gali saikingai ir ilgus 
metus vartoti alkoholį, netap
dami alkoholikais. O prie ni
kotino, kaip ir prie kiekvieno 
kito narkotiko, labai lengva 
priprasti. Be to, kaip gali ta
baką uždrausti? Juk Ame
rikoje tiek daug tabako augin
tojų, tiek daug ir jo naudotojų, 
jų tariama laisvė savo gyveni
mo būdui. Todėl ir nelaukime, 
kad kada nors greitai toks 
įstatymas įsiteisins. Mes jo 
tikrai nesulauksime.

Dar kiti politikai pasiūlė 
uždrausti cigarečių parda
vimą, taip, kaip ir visas kitas 
šių dienų gyvenimo blogybes, 
kaip heroiną, kokainą ar 
kitokius narkotikus. Uždraus
ti ir tas manikiūristes, kurios 
savo amatui praktikuoti 
nebūtų išsiėmusios reikalau
jamo leidimo? Uždrausti ir

* Vilniuje, netoli geležin
kelio stoties, sulaikyti ketu
ri asmenys, įtariami prekyba 
žmonėmis. Nusikalstamo san
dėrio metu už 1,000 litų buvo 
parduotos dvi merginos dirbti 
Vokietijos viešnamiuose. Pa
sak policijos generalinio komi
saro Vytauto Grigaravičiaus, 
ši įtariamųjų prekybos žmonė
mis sulaikymo operacija yra 
didžiausia Lietuvos policijos 
istorijoje. Ši organizuota gauja 
į Lietuvos kriminalinės polici
jos biuro ir Vilniaus miesto 
policijos pareigūnų rankas 
pakliuvo po kelis mėnesius 
trukusio tyrimo. Manoma, kad 
gauja į Europos viešnamius 
išvežė kelis šimtus Lietuvos 
moterų. (R, KD, Elta)

Dirbantys pensininkai 
galės gauti 
visą pensiją

Atkelta iš 1 psl.
Seimo komiteto vadovo 

teigimu, jau nuo metų pra
džios Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba ruo
šėsi vykdyti tokį įstatymą. A. 
Syso duomenimis, priimto įs
tatymo normų įgyvendinimui 
reikės daugiau kaip 70 milijo
nų litų.

A. Sysas skeptiškai verti
no kai kurių politikų siūlymą 
bandyti ieškoti būdų susigrą
žinti prarastą pensijos dalį. 
„Norai labai gražūs ir labai 
geri, tačiau reikia tiesiai švie
siai pasakyti, kad pinigų to
kioms išmokoms nėra. To
kius pinigus galima gauti tik 
atėmus iš kitų pensininkų. 
Vadinasi^ viena ranka duotu
me, kita ranka - atimtume”, 
sakė A. Sysas.

Seimo komiteto vadovas 
pažymėjo, kad dalis pensinin
kų, siekiančių atgauti praras
tus pinigus, kreipėsi į teis
mus. „Jeigu teismai paten
kintų jų ieškinius, tai sukeltų 
pakankamai sudėtingą finan
sinę krizę ‘Sodroje’ ”, sakė A. 
Sysas.

loterijas, nebent ta blogybė 
būtų puoselėjama pačios vals
tybės? Bet patys protingiausi 
politikai tuojau pamatė didelį 
tokio neapgalvoto žingsnio 
trūkumą: „O kaip mes tada 
susikombinuosime pinigų?”

Taip pagalvoję ir pasitarę, 
politikai nutarė iškelti bylas 
prieš visas tabako bendroves. 
Ir kodėl ne? Pagrindinis mo
ralinis principas buvo net per
šviečiamai aiškus: „Jūs gami
nate ir pardavinėjate gaminį, 
kuris kasmet nužudo tūks
tančius mūsų piliečių. Ir mes 
nenorime likti to viso veikimo 
nuošalyje”. Tai buvo labai sėk
mingas žingsnis, nes netrukus 
teismai priteisė, kad tabako 
pramonė išmokėtų net 46 
valstijoms (ir, žinoma, jų 
advokatams) milijardus dole
rių. Paskutinėse žiniose jau 
minima, kad artėjama prie 
vieno trilijono sumos. Kad pa
dengtų tuos naujus savo nuos
tolius, tabako fabrikai pas
partino ir padidino savo gamy
bą. Taip prasidėjo vadinama
sis tabako karas, kuriame 
pralaimėtojų, bent kol kas, 
nematyti. Rūkoriams tabako 
netrūksta. Cigarečių bendro
vių nei viena nebankrutavo, jų 
net akcijos nenukrito. O poli
tikai ir jų advokatai gavo krū
vas pinigų, kas dar kartą 
įrodė, kaip jie labai nusistatę 
prieš tabaką.

Iš pradžių valstijų vadovai 
tvirtino, kad laimėti milijar
dai bus naudojami kovai prieš 
tabako vartojimą. Bet rimtai 
pagalvojus, tai atrodė nepro
tinga. Ar atkalbinėti rūkorius 
nuo rūkymo? Tai būtų tas 
pats, kaip papjauti riebią žąsį, 
kuri deda tokius didelius 
kiaušinius! Patikėkite, federa
linė valdžia (GAO) neseniai 
pranešė, kad valstijos tų lai
mėtų pinigų vidutiniškai gal 
tik trečdalį sunaudoja propa
gandai prieš rūkymą. Štai, 
Niagara apskrities (NY valsti

„Mažeikių nafta” paskutinius 2002 metų 
mėnesius dirbo pelningai

mas moka 10 proc. metų pa
lūkanų.

Pagal „Mažeikių naftos” 
valdymo sntartį šino metū su
sivienijime dirba penki užsie
niečiai, ir pasak M. Brudno, 
didesnių kadrų pakeitimų 
daryti nenumatoma.

Atkelta iš 1 psl. apie konk
rečius skaičius kalbėta nebu
vo.

Vyriausybė „Mažeikių 
naftai” yra paskolinusi 288 
mln. JAV dolerių, „Jukos” — 
150 mln. dolerių paskolų, už 
kurias Lietuvos susivieniji-

Žaliojoje girioje rasti
Antrojo pasaulinio karo metų sprogmenys 

Atkelta iš 1 psl. Marijam- karo sprogmenų daugiausia
polėje dislokuotos „Geležinio 
vilko” brigados išminuotojai 
rado per 500 nesprogusių arti
lerijos sviedinių, minų ir gra
natų.

Klausučių seniūnės teigi
mu, nesprogusių minų ir gra
natų gali būti ne tik pačiame 
miške, bet ir kai kuriuose ato
kiuose brūzgynuose, į kuriuos 
vietos gyventojai vengia už
sukti.

Manoma, kad šioje vieto
je, kur, karui baigiantis, ėjo 
fronto linija, buvo ginklų san
dėliai.

Marijampolės miškų urė
dijos urėdas Kęstutis Bielskus 
teigė, kad nuo II pasaulinio

Kriminalistinių ekspertizių 
centrui — Vokietijos parama

Atkelta iš 1 psl.
Kriminalistinių tyrimų 

centre kasmet atlieka apie 500 
ekspertizių, dabar, o gavus 
naujos technikos, ekspertizių 
padaugės iki 2,000.

Centro vyresnysis komisa
ras Giedrius Birmontas sakė, 
kad panašią techniką žmo
gaus geno tyrimams, kokią da
bar gavo iš vokiečių, centras 
naudoja nuo 1997 metų. Pa
dovanota technika yra efekty
vesnė 50 kartų už dabar tu
rimą. „Tai naujos kartos DNR 
tyrimo įranga, pirmoji tokia 
Baltijos valstybėse. Ši įranga 
suteikia galimybę pradėti 
steigtrDNR diromenų banką”; 
sakė pareigūnas.

DNR duomenų bankas,

ja) politikai iš tų pinigų už 
700,000 dol. pastatė naują 
vieno golfo lauko drėkinimo 
sistemą. Gal tam, kad koks 
eilinis golfo žaidėjas, vande
niu apipurkštas, su sviedi
nėliu pataikytų kokiam aukš
tam tabako bendrovės parei
gūnui? Ar nebūtų tai geras 
kerštas tam mirties pirkliui?

Jei tai atrodo juokinga, 
palaukite. Skaitykime „Char- 
lotte Observer” laikraštį: 
„North Carolina valstijos poli
tikai iki šiol yra tos valstijos 
tabako augintojams paskyrę 
41 milijoną dolerių, kad jie 
galėtų įsigyti naujų gamybos 
mašinų, su kuriomis gaminti 
geresnės rūšies cigaretes. 
Taip, tie patys pinigai, ku
riuos tabako bendrovės turėjo 
sumokėti valstijai už pabau
dą, kad pardavinėjo cigaretes 
ir ilgus metus melavo, kad 
rūkymas nėra žalingas narko- 
maniškas įprotis, kad rūky
mas negali sukelti plaučių 
vėžio ar kitų ligų. Tai ne
įtikėtina! Gal būtų lyg pa
našu, jei pinigai skiriami ko
voti prieš terorizmą būtų su
naudoti „ai Qaeda” agentams 
užmokėti už skraidymo pamokas.

Taip karas prieš tabaką 
pasidarė lyg partnerystė tarp 
politikų ir tabako bendrovių 
kaip su cigaretėmis užsidirbti 
sau daugiau pinigų. Bet neil
gam. Aš nenustebčiau, jei 
kurią gražią dieną, kuri nors 
labai gudri valstija tabako 
bendrovių vadovus iš tos part
nerystės išstumtų ir finan
suotų tolimesnį karą prieš ta
baką, cigaretes gamindama ir 
piliečiams pati, be jokio tar
pininko, pardavinėdama be jo
kios konkurencijos. Nebūtų 
nei „Camel”, nei „Marlbo- 
rough”, tik graži virš valstijos 
kapitoliaus šviečianti rekla
ma: „Pirkite geriausio tabako 
cigaretes ’North Carolina’ ”,

Aleksas Vitkus

gali būti likę maždaūg 50 hek
tarų.

Minų, granatų ir sviedi
nių paieškos gali kainuoti apie 
ketvirtį milijono litų.

Kaune dislokuoto Juozo 
Vitkaus inžinerinio bataliono 
vado pulkininko leitenanto 
Raimondo Visockio teigimu 
didesni žvalgybiniai darbai 
numatomi pavasarį. „Finan
sai šiuo atveju vienas skau
džiausių rūpesčių. Bandysime 
tarsis su urėdija, gal ji galės 
skirti kiek nors lėšų sprogme
nims ieškoti ir sunaikinti. 
Žmonių šiam reikalui kaip 
nors rastume, tačiau reikia ir 
įrangos”, sakė R. Visockis.

teisėsaugininkų teigimu, yra 
efektyvi priemonė kovoje su 
nusikalstamumu. Į banką pir
miausia bus įtraukti nuteistų 
asmenų DNR duomenys.

Pasakodami apie krimi
nalistinių ekspertizių gali
mybes, pareigūnai minėjo Vo
kietijoje ištirtą atvejį. Vokie
tijos miške buvo rastas nužu
dyto lietuvio kūnas. Sūlaikius 
vieną įtariamąjį, ant jo bato 
pado buvo rasta skruzdėlė.

Pagal skruzdėlę pareigū
nai nustatė, kad įtariamasis 
buvo nusikaltimo vietoje, nes 
ištyrus netoliese esančių 
skruzdžių populiacijas, paaiš
kėjo, kad aplinkinės skiriasi 
nuo rastosios ant įtariamojo 
pado.

Neseniai atvykote į 
šį kraštą, ieškote darbo, 
norite išsinuomoti butą, 

tačiau jus gąsdina skelbimų 
kainos laikraščiuose? Ne 

bėda! „Draugas” pasiruošęs 
ištiesti pagalbos ranką. Jūsų 

skelbimą spausdinsime 
nemokamai, tereikia kreiptis 

į „Draugą”
tel. 773-585-9500, 

fax 773-585-8284 arba 
tiesiog apsilankyti adresu 

4545 W63 St. Chicago,
IL 60629

* 26 m.mergina pirktų darbą. 
Siūlyti įvairius variantus.Tel. 847- 
208-7603.
‘Perku darbą prižiūrėti senus 
žmones. Galiu gyventi kartu. Tel. 
708-415-1395 arba 708-594- 
1184, Audronė.
* 44 m. moteris ieško darbo . Gali 
prižiūrėti vaikus ar pagyvenusio 
amžiaus žmones, valyti namus . 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
708-839-5829, Irena .
* Moteris ieško darbo šeštadienį 
ir sekmadienį iki pietų. Tel.708- 
425-7829, palikti žinutę.
* Perku darbą senų žmonių 
priežiūroje. Galiu pakeisti bet ku
rią savaitės dieną. Kalbu ang
liškai, geros rekomendacijos, le
galūs dokumentai. Turiu automo
bilį. Tel. 773-386-6588.
* Moteris ir vyras ieško darbo pri
žiūrėti pagyvenusius žmones. 
Turi mašiną, kalba angliškai, turi 
rekomendacijas ir darbo patyri- 
m^.Tel. 773-863-8225 .

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings 
and loan association of chicago

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnauįam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.
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Mielam mūsų šeimos gydytojui

A. f A.
DR. GEDIMINUI GRINIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
ALDONAI, dukrai dr. ASTAI, sūnui dr. GEDUI 
ir jų šeimoms bei artimiesiems. Kartu liūdime.

Ada Sutkuvienė ir šeima

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

■bhhhih
NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO DARBĄ

Landmark 
*■*1 properties

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 901-218-7481.

GREIT PARDUODA

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

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Viice Mail: 773-854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės 
į DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

A & S
H«E«rrareG

24 HRS, 7 DAYS 
773-531-1833 

312-371-1837
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija
Vandens šildytuvai 
Kaminai,
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUIUVKM UI NAMŲ, SVEIKA 1UK IR
GYVYBES l)RAl ŪMAS 

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

Dėl
draudimo 

skambink man

FRANK
ZAPOLIS

3208 1/2 West 95th 
Street

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

AUTOMOBILIO, NAMU, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS

Housekeeper 
Cleaning person needed 

to maintain Lakeview 
home. Will be needed 8 

hrs a week. English 
speaking a mušt. Wehicle 

preferred. PLS provide 
references. Call Judi at

312-640-4552.

SIŪLO IŠNUOMOTI

VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg., naujai suremon
tuoti butai. Žiemos kainos 

$581-$682.
Tel. 630-910-0644, Jana.

Nebrangiai nuosavame 
name Marąuette Parke 

išnuomojamas 
kambarys su baldais. 
Tel. 773-434-5795.

PARDUODA

Furniture for sale: 
bedroom, couch, etc. 

Call after 6 p.m. 
Tel. 630-495-4006.

PERKA

Perku lietuviškus banknotus
1922 m. laidos, gerame stovyje. 

Mokėsiu gerą kainą.
Tel. 630-916-6210.

s
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Nuostabiausias šių metų 
koncertas, o už įėjimą ne
reikės mokėti! Žinoma, jeigu 
dar nesate sulaukę 12 metų 
amžiaus... Tikrai — į „Daina
vos” koncertą šį sekmadienį, 3 
vai. p.p., vyksiantį Švč. M. 
Mergelės Marijos parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke, 
vaikams iki 12 m. įėjimas ne
mokamas. Leiskite savo ma
žutėliams pasiklausyti nuos
tabaus giedojimo, paaiškinkite 
apie Sibiro lietuvaičių mal
daknygę, kuriai šiemet sukan
ka 50 metų; papasakokite apie 
1991 m. sausio 13-osios įvy
kius Vilniuje. Tegul jie susi
pažįsta su savo tautos skau
džiąją istorija. Būtų tikras nu
sikaltimas, jei patys nedaly
vautumėte ir savo vaikų ar 
anūkų neatsivestumėte į 
„Dainavos” religinį koncertą.

Paremkime kasdieninį 
savo draugą! Cicero apy
linkės LB valdyba pirmąjį 
savo Naujųjų metų renginį 
skiria dienraščiui „Draugui”. 
Sausio 19 d., sekmadienį, tuoj 
po Mišių, parapijos salėje ren
giamos vaišės, kurių tikslas — 
sutelkti lėšų dienraščio leidy
bai paremti. Kiekvienas atvy
kęs ne tik skaniai pasivaišins, 
bet galės išbandyti savo laimę: 
žadame turėti labai vertingų 
dovanų. Rengėjams būtų ma
lonu salėje matyti iš artimes
nių (ir net tolimesnių) Cicero 
priemiesčių atvykusių svečių.

Vasario 9 d., sekmadienį, 
1 vai. p.p., American Legion
Merrillville Post 430 patal
pose, 7430 Broadvvay, Merrill- 
villė, IN, Lietuvos Vyčiai ir ki
tos Amerikos lietuvių orga
nizacijos, veikiančios Indiana 
valstijos šiaurės vakaruose, 
ruošia Lietuvos Nepriklauso
mybės ir Lietuvos pakvietimo 
į NATO šventę. Bus pietūs ir 
programa. Vietas užsisakyti 
galima telefonais (iki vasario 
4 d.): Eliz Starewicz 219-922- 
1522; Ursula Tavaras 219- 
769-1791 arba Joanna Rudze
vičius 219-884-2220.

Lietuvos Respublikos 
konsulatas ir Karaliaus Min
daugo 750 m. karūnavimo 
komitetas praneša, kad vienas 
ir kelių renginių bus pokylis 
kovo 13 d., University Club 
salėje, Čikagoje.

Šį sekmadienį, sausio 19
d., šaukiamas LB Brighton 
Park apylinkės narių metinis 
susirinkimas Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield, tuoj 
po 10:30 vai. r. lietuviškų 
Mišių. Įėjimas iš kiemo pusės.

Paulius ir Alma Jankai,
Sterling Heights, MI, kartu su 
prenumeratos mokesčiu at
siuntė 75 dol. auką. Dėkingi 
už dosnumą.

Žiniasklaidos atstovai ALTo renginyje, kuriame buvo pagerbtas prof. Vytautas Landsbergis. Iš kairės: „Draugo” 
administratorius Valentinas Krumplis, žurn. Edvardas Šulaitis, American-Lithuanian radijo laidų vadovas 
Anatolijus Šlutas, Amerikos Lietuvių televizijos programų vedėjas Arvydas Reneckis. I. Tijūnėlienės nuotr.

Vasario 14 d., 7:30 vai. 
vak., Jaunimo centre Čiur
lionio galerijoje atidaroma 
žymiųjų Lietuvos menininkų 
tapytojų — Leonardo Gu
tausko ir Tado Gutausko kū
rybos paroda. Minint Lietuvos 
valstybingumo 750 m. jubi
liejų ir 85-ąsias Lietuvos Res
publikos nepriklausomybės 
metines, pirmąjį paminėjimą 
rengia Čiurlionio galerija, Li
tuanistikos tyrimų ir studijų 
centras bei Lietuvos konsula
tas Čikagoje. Parodos atida
ryme dalyvaus dail. Tadas Gu
tauskas.

Klaipėdos krašto atvada
vimo ir prijungimo prie Di
džiosios Lietuvos 80 metų su
kakties paminėjimas ruošia
mas sekmadienį, sausio 19 d., 
1 vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Minėjimą 
ruošia Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugija. Kadangi mi
nėjimo pradžia lygiai 1 vai. 
p.p., po minėjimo visi galės 
suspėti į „Dainavos” koncertą: 
juk Balzeko muziejus nuo 
Marąuette Park ir lietuvių pa
rapijos — tik kelių minučių 
nuotoliu.

100 dol. auka „Draugą” 
parėmė Jonas Grigaliūnas, 
Forest Park, IL. Dėkui už dos
numą!

„Lietuvos prisiminimų” 
pokylį rengia Lietuvos Vyčių 
Vidurio Amerikos apygarda. 
Pokylis vyks vasario 2 d., sek
madienį, 5 vai. p.p., Marti- 
niąue salėje, 2500 W. 95th 
Str., Evergreen Park. Pokylyje 
bus pagerbtas vysk. Hansas J. 
Dumpys už jo daugiametę 
ekumenišką, humanitarinę ir 
kultūrinę veiklą. Meninę pro
gramą atliks Lietuvos Vyčių 
choras, vad. Almos Preisatis. 
Rengėjai kviečia užsisakyti 
vietas, skambinant Evelyn 
Oželis 773-254-7553 arba Al
girdui Braziui 708-361-5594.

Irena Lukauskas, Fort 
Myers, FL, už gražų kalendo
rių, kaip ji pati pavadina, at
siuntė 50 dol. auką. Vertinda
mi savo skaitytojos gražius 
žodžius ir auką, tariame ačiū!

Peter Klausteklis, Monro- 
via, CA, atnaujino „Draugo” 
prenumeratą ir laikraščio lei
dybos išlaidoms sumažinti at
siuntė 50 dol. auką. Labai 
ačiū!

Dr. Leonidas ir Praurimė 
Ragai, Itasca, IL, apdovanojo 
„Draugą” 125 dol. auka. Jiems 
reiškiame širdingą padėką.

Filomena M. Vilutis,
Frankfort, IL, prie prenume
ratos mokesčio pridėjo dosnią 
50 dol. auką. Ačiū!

Sofija Dameikienė, Rock
ford, IL, už „Draugo” kalė
dines korteles atsiuntė 50 dol. 
auką. Dėkojame!

Iii!
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Prieš pusšimtį metų Čikagos 
pašonėje esančio Cicero mies
to lietuviai buvo gausūs ir 
garsūs, nustelbę kai kurių Či
kagos ar jos apylinkių lietu
viškų telkinių gyventojų veik
lą. Tačiau per tuos ilgus me
tus daug kas pasikeitė: apri
mo mūsų tautiečių pasireiš
kimas, daug kur išimties ne
padarė ir Cicero lietuvių telki
nys. Bet, reikia pasakyti, jog 
šioje vietoje lietuvių judėjimas 
yra gana gyvas ir turi polinkį 
augti.

Vietos lietuvių veikla dar vis 
sukasi apie 1925 metais pas
tatytą ir palaimintą arkivys
kupo Jurgio Matulaičio pa
šventintą bažnyčią bei parapi
jos pastatą.

Sekmadienių rytais bažny
čioje dar vis tebelaikomos lie
tuviškos šv. Mišios. Jas daž
niausiai atnašauja kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, o rudenį, 
kuomet išvažinėja dėstyti į 
Lietuvą, jį pavaduoja kiti lie
tuviai kunigai iš kitų para
pijų.

Jau ne pirmi metai po pa
maldų tautiečiai renkasi į 
kambarį parapijos buvusiame 
mokyklos pastate sekmadieni
nei kavutei. Nors patalpos ir 
labai mažos, tačiau, gerai su
sispaudus, visi gali sutilpti.

Svarbiausia, kad čia ne vien 
tik geriama kava (dabar siū
loma ir arbata), bet diskutuo
jami įvairiausi klausimai, da
romi pranešimai vietos lietu
viams svarbiais reikalais ir 
pan.

Šių diskusijų vadovas — dr. 
Petras Kisielius — vienas se
niausiųjų Cicero telkinio na
rių. Nors ir išėjęs į pensiją, 
dar vis aktyvus įvairiose lietu
vių organizacijose, o Cicero 
lietuvių reikalai jam pirmoje 
vietoje. Praėjusią vasarą jau 
spėjęs atšvęsti savo amžiaus 
garbingą 85 gimtadienį, dr. P. 
Kisielius su jaunatviška ener
gija vis gražiai darbuojasi.

Pirmame 2003 metų Cicero 
lietuvių sekmadieniniame pa
bendravime sausio 5 d., dr. P. 
Kisielius trumpai pažvelgė į 
2002-sius ir pasidžiaugė gra
žiais įvykiais jų laikotarpyje. 
Jis ypatingai iškėlė bažnytinio 
choro veiklą, kuri, atėjus nau
jai vadovei Jūratei Grabliaus- 
kienei, dar gražiau skamba ir 
džiugina mūsų tautiečių šir
dis. Tai nemažos pastangos ir 
pačių dainininkų, kurie nepa

IŠ ŠAULIŲ METINIO SUSIRINKIMO
Vytauto Didžiojo Šaulių 

rinktinė Čikagoje laike meti
nio susirinkimo, vadovaujant 
šaulių rinktinės vadui Justi
nui Šidlauskui, turėjo metinį 
šaulių organizacijos ataskaiti
nį posėdį, kuriame buvo svars
tomi įvairūs reikalai: metinio 
protokolo skaitymas, dieno
tvarkės pristatymas, valdybų 
pranešimai, revizijos komisi
jos pranešimas ir kiti aktua
lūs šiuo metu klausimai.

Vienas tokių opiausių ir ak
tualiausių, anot vado informa

tingi repetuoti, o taip pat ir 
giedoti kiekvieno sekmadienio 
ankstyvą rytą. Dr. P. Kisielius 
viltingai žvelgė ir į ateitį, sa
kydamas, kad ji priklauso nuo 
visų dalyvių nusiteikimo bei 
indėlio.

Jau pora sekmadienių iš 
eilės diskutuota Palaimintojo 
arkivysk. J. Matulaičio įam
žinimo Cicero Šv. Antano pa
rapįjos bažnyčioje reikalai. 
Netikėto gaisro metu šioje 
bažnyčioje praėjusį rudenį bu
vo sunaikintas jo paveikslas ir 
kai kurios relikvijos. Dabar 
norima, kad Palaimintojo ar
kivysk. J. Matulaičio atmini
mas būtų tęsiamas. Yra suda
ryta komisija (iš Marįjos Re
inienės, Onos Venclovienės, 
Aldonos Zailskaitės ir patarėjo 
— dr. P. Kisieliaus), kuri ieš
ko būdų, kaip tai būtų galima 
geriau atlikti. Dabar apsistota 
ties Palaimintojo biusto pada
rymu ir tuo reikalu buvo kon
taktuoti trys žmonės — du 
Čikagos apylinkėse, vienas — 
Lietuvoje. Darbas bus patikė
tas tam, kuris pasiūlys geriau
sią projektą ir sąlygas.

Čia dar reikia pasakyti, jog 
pirmąjį šių metų sekmadienį 
lietuviškų šv. Mišių laiku ne 
vien tik giedojo choras, bet 
gražiai solo grojo smuikas. Tai 
atliko Bobinų-Žukauskų šei
mos atžala Marija Žukauskie
nė, kuri vėliau buvo pristatyta 
sekmadieninio susibūrimo da
lyviams.

Cicero lietuvių tarpe gražiai 
reiškiasi ir Lietuvių Bendruo
menės Cicero apyl. valdyba su 
energingu pirmininku Min
daugu Baukumi priekyje. Ji 
dažnokai įstengia suruošti di
desnės apimties renginių Šv. 
Antano parapijos pastato di
džiojoje salėje.

Artimiausias jų bus šį sek
madienį, sausio 19 d., tuoj po 
lietuviškų 9 valandos ryto pa
maldų. Šis renginys — pietūs 
yra skirti dienraščio „Draugo” 
paramai, nes šis laikraštis 
plačiai atžymi ne vien tik Ci
cero lietuvių veiklą, be jo mū
sų tautiečių pastangos nebūtų 
tokios efektingos.

Taip pat netolimoje ateityje 
ir Lietuvos’ Nepriklausomybės 
šventės minėjimas ruošiamas 
vasario 16 d. irgi toje pačioje vie
toje. Kalbėtoju į jį pakviestas 
svečias iš Vašingtono — Lietu
vos ambasadorius JAV Vygau
das Ušackas. Ed. Šulaitis

cijos, tai šaulių būstinės par
davimo klausimas, kadangi, 
sumažėjus šaulių skaičiui ir 
reguliariai nenešančiam pel
no, tas pastatas turi būti par
duotas.

Šaulių rinktinės vadas sten
gėsi įrodinėti, kad tas pasta
tas nešąs didelius nuostolius, 
apie 8,000 dol. per metus, bet, 
pravedus balsavimą, tik ma
žuma palaikė tokią idėją, kad 
šaulių būstinę reikia parduoti.

Dauguma, maždaug 80 
proc., pasisakė už to pastato 
pagerinimą, jo remontą ir bū
dų ieškojimą, kaip pagerinti, 
sustiprinti šaulišką darbą, 
kaip gauti naujų, jaunų šaulių 
ir pakeisti darbo profilį. Buvo 
siūloma sudaryti komitetą 
šiam klausimui spręsti.

Posėdis, užtrukęs gana ilgai, 
pasibaigė sėkmingai ir su nau
ja prošvaistine viltimi, kad 
šauliškas aktyvas šiemet pa
taisys padėtį ir Šaulių namai, 
kuriuos gynė dauguma šaulių, 
dar ilgai gyvuos.

Po to buvo iškilminga vaka
rienė ir darni šauliška atmos
fera, su šūkiais: „Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi”!

Vytautas Laugalis
Šaulių rinktinės spaudos 

įgaliotinis

JAV prezidentas George W. Bush kalba Čikagos Sheraton viešbutyje apie Respublikonų partijos skelbiamą 
planą valstybės gyventojų ekonomikai pagerinti. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Švenčiant septyniasdešimt 
penktus gyvavimo metus, 
„The Economic Club of Chica
go” suruošė iškilmingus pietus 
„Sheraton Chicago” viešbuty
je. Garbės svečias buvo 43- 
čiasis JAV prezidentas George 
W. Bush, kuris pasirinko šią 
ypatingą progą pristatyti sa
vo, bei respublikonų partijos 
ekonominį planą pakelti JAV 
ekonomiką, gyventojų gerovę.

Susirinko daugiau kaip 2,000 
žmonių, daugiausia prestižiniai as
menys — finansininkai, eko
nomistai, firmų prezidentai, 
bei kiti aukštieji vadybinin
kai. Dalyvauti galėjo „Econo
mic Club” nariai ir jų kviesti 
svečiai.

Prezidento ekonominio pla
no tikslas — ugdyti visuome
nės pirkimo pajėgumą, skatin
ti investicijas prisidedančias 
prie krašto ekonomikos kilimo 
ir darbo vietų kūrimo, suteikti 
pagalbą bedarbiams kritinėje 
padėtyje.

Kad šiuos punktus įgyven
dinti, prezidentas siūlė nu
traukti dvigubą apmokestini
mą, t.y. firmos moka mokes
čius už pelną, paskiau, kai tas 
pelnas dalinamas dividendais, 
dividendai (palūkanos) inves
titoriams vėl apmokestinami. 
Prezidentas siūlo neapmokes
tinti dividendų.

Taip pat siūloma sumažinti 
metinius mokesčius, padidinti 
nuo federalinių mokesčių nu
rašomą sumą už pagimdytą 
vaiką, suteikti 3,000 dol. pre
miją, jei praradus darbo vietą 
greitai vėl įsidarbinama. Įsta
tymai įsigaliotų atgaline da
ta — nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

Demokratai ne su visais šios 
programos punktais sutinka, 
tačiau abi partijos palaiko be
darbių pašalpos termino pra
tęsimą.

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS

„Lietuvos Vaikų vilties" komiteto savanorė Vida Kosmonienė ir mažytė 
pacientė Domilė Janulytė.

AČIŪ, KAD APLANKĖTE LIETUVĄ

Prezidento pranešimas buvo 
svarbus kraštui, kurio akcijų 
biržos rodyklės neįstengia iš
sikrapštyti nuo nuosmukio 
punkto, pasiekto po smarkiai 
ekonomiką paveikusios rugsė
jo 11-tosios tragedijos. Tai tra
gedija privedus kraštą kariau
ti prieš terorizmą ne tik Afga
nistane, bet visame pasaulyje. 
Dabar stovime prie karo su 
Iraku slenksčio ir malšiname 
nesantaikas su Šiaurės Ko
rėja.

Nesąžiningi JAV firmų fi
nansinių apyskaitų sukčiavi
mai toliau griovė JAV ekono
minį pagrindą, stabdė gyven
tojų pirkimo galią, kėlė nepa
sitikėjimą ateitimi. Žmonės 
prarado darbo vietas, pensi
jas, pragyvenimo šaltinius.

Atsižvelgiant į tuos punk
tus, prezidentas konstatavo, 
jog Amerikos ekonominis lygis 
vis tiek aukščiausias pasau
lyje ir, kad iškilusias tarptau
tines problemas Amerika sie
kia spręsti taikiai. Tačiau, jei 
Irako Hussein neįrodys, kad 
neturi masinio naikinimo 
ginklų, Amerika ves koaliciją 
išnaikinti teroristus Irake ir 
išlaisvinti Irako žmones. Jis 
tikisi, jog diplomatinės dery
bos turės poveikį Šiaurės Ko
rėjai.

Atvykę į šį renginį galėjo pa
sinaudoti proga užmegzti ry
šius su įvairiais įtakingais as
menimis, pvz. Betsy Holden 
(Kraft Foods), Christopher 
Galvin (Motorola), William M. 
Daley (SBC), finansininkę 
Terry Savage, Čikagos meru 
Richard M. Daley, protezų lab
daros fondo pradininku dr. 
William K. Smith ir t.t. Įdo
mu, kad šiame svarbiame po
būvyje iš lietuvių dalyvavo 
gal tik du asmenys.

Prezidentas sudarė savimi 
pasitikinčio, patrauklaus, su 
žmonėmis mokančio bendrauti 
asmens įvaizdį. Jo skaitytas 
pranešimas dalykiškas, o hu

moristinis įvadas iš karto ma
loniai nuteikė publiką. Prezi
dentas pasakė, kad tarp jo ir 
Čikagos mero esą panašumų
— abiejų žmonos iš aukštesnio 
luomo už jų, abiejų broliai vi
suomenėje išgarsėję, o tėvai 
linkę prie politikos!

Jutosi, kad čia, kaip ir man 
su vyru besiklausant JAV pre
zidento Bush kalbos Rotušės 
aikštėje Vilniuje, jis paveikė 
publiką natūralumu, šiltumu. 
Lietuvoje žmonės komentavo, 
kad Bush labai draugiškai ir 
laisvai nusiteikęs, miniai kal
bėjęs lyg kalbėtų su bičiuliu, 
net ant pulto pasirėmęs.

Po pranešimo prezidentas 
nusileido nuo scenos ir sveiki
nosi su atskubėjusiais prie už
tvarėlės. Didžiausias mano at
vykimo tikslas buvo padėkoti, 
kad jis nuvažiavo į Lietuvą. 
Deja, stovėjau per toli. Tačiau 
pastebėjau, kad jis ilgėliau 
sustoja prie vienos moters. Tai 
buvo Regina Gailiešiūtė, kuri 
savo tėvelio atminimui, nesi- 
reklamuodama visur stengiasi 
garsinti Lietuvą. Ši, tyli Lietu
vos vardo nešėja tarp kita
taučių, nepagailėjo nei laiko, nei 
nei pinigo dalyvauti priėmime 
su įtakingais amerikiečiais, 
juos supažindinti su Lietuva. 
Laimė, kad R. Gailiešiūtė įgy
vendino savo planą.

Užuot banaliai sveikinus 
prezidentą, Regina ištarė — 
.Ačiū, kad aplankėte Lietuvą!” 
Prezidentas į ją atkreipė dė
mesį, tuoj šiltai atsiliepė apie 
LR prezidentą Valdą Adamkų 
ir sakė — „Džiaugiuosi, kad, 
būtent man, kaip Amerikos 
prezidentui, teko aplankyti 
Lietuvą. Niekada nepamiršiu 
vyresniųjų Lietuvos žmonių 
akyse žėrinčių ašarų ir jauni
mo akių žvilgančių džiaugsmu 
ir viltimi. Manau, kad tai bu
vo viena iš geriausių mano 
pasakytų kalbų”. To momento 
mintimis pasidalindama Regi
na Gailiešiūtė sakė, kad buvo 
lengva su juo kalbėtis, lyg da- 
liniesi išgyvenimais su vai
kystės draugu, o tik vėliau su
pranti, kad kalbėjaisi su JAV 
prezidentu.

Taigi, puiku, kad ne tik pra
šome, bet ir dalyvaujame ir 
padėkojame, nes į NATO esa
me pakviesti, bet dar ne pri
imti. Ir nors lietuvių yra ne
daug, gerai būti strateginėse 
vietose, kuriose atsiranda ga
limybės asmeniškai paprašyti, 
priminti, padėkoti, pasakyti
— „Ačiū, kad esate!”

Indrė Tijūnėlienė

SKELBIMAI

• 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.




