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Šiame 
numeryje: 
Ž y m i a u s i o l i e t u v i o 
i m t y n i n i n k o s u k a k t i s ; 
s p o r t u o j a n t i e m s 
s v a r b ū s r e n g i n i a i ; 
„ L i t u a n i c a " i r v ė l 
p r a l a i m ė j o . 

2psl. 

S. S e m ė n i e n ė : š v ę s t i 
a r m i n ė t i m ū s ų t a u t o s 
š v e n t e s ; a p i e S e i m o 
r i n k i m u s ; d v i e j ų d a t ų 
s k a t i n a m o s v i l t y s ; 
p r a s i d e d a n a u j a 
a t k a r p a . 

3 psl. 

„ B i č i u l y s t ė j e " 
t ę s i a m a s b i č i u l i š k a s 
p o k a l b i s s u n e s e n i a i 
a t v y k u s i a i s ; n a u j a 
i n t e r n e t i n ė s v e t a i n ė ; 
V a n d e n i s i r . g r a n a t a s . 

4 psl. 

S v a r b i i n f o r m a c i j a a p i e 
J o h n S t r o g e r ( C o o k 
C o u n t y ) l i g o n i n ę ; 
„ D r a u g o l i e t u v i u k a m s " : 
p r a s i d e d a š y p s e n ų 
s e z o n a s ; e n c i k l o p e d i j o s ; 
į d o m u m a ž i e s i e m s . 

6 psl. 

L 
Sportas 

* Le ipc ige v y k s t a n č i o 
p i rmojo p a s a u l i o žolės rie
dul io uždarų patalpų čem
pionato trečiosiose rungtynė
se B grupėje Lietuvos rinktinė 
ketvirtadienį pralaimėjo 
Prancūzijos rinktinei 1:3 ir 
prarado viltis patekti į pusfi
nalį bei tapti prizininke. 

* Rytų E u r o p o s ledo ri
tu l io lygos šešių komandų B 
grupės turnyre iš trečiosios 
vietos į ketvirtąją su 24 taš
kais nusmuko Elektrėnų ,,SC 
Energijos" ledo ritulininkai. 

* T a r p t a u t i n ė s spor t i 
nių šokių federaci jos pa
skelbtoje naujoje klasikinių 
šokių atlikėjų populiarumo 
lentelėje pasaulio čempionato 
bronzos medalių laimėtojai 
lietuviai Arūnas Bižokas ir 
Edita Daniūtė iš Kauno ..Sū
kurio" klubo, surinkę 2,133 
taškus, užima trečią vietą. 

* K a u n o „Žalgir is" 22 
metu. 210 cm ūgio v idu r io 
puolėją Artūrą Masiulį iki 
sezono pabaigos „paskolino" 
Estijos krepšinio čempionate 
pirmaujančiai Tartu „Rock" 
komandai. 

Naujausios 
žinios 

* K o n s e r v a t o r i a i nemo
ka sus i t a iky t i su pra la imė
j imu, sako R. Pakso štabo ats
tovas. 

* Br iuse ly je b u s pami
n ė t o s Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybės me
tinės. 

* L i b e r a l ų sąjunga ne
p r i t a r i a r e f e r e n d u m u i dėl 
Seimo rinkimų tvarkos keiti
mo. 

* S e i m o vadovas pasi
g e n d a rytais bėgiojančių 
žmonių. 

* L i e t u v o s gyvento jų 
iš la idos už elektros energiją. 
dujas, laidinio ryšio paslaugas 
yra didžiausios Baltijos vals
tybėse. 

* Žydų k v a r t a l o Vilniu
je a t s t a t y m a s vėluoja. 

Premjeras Algirdas Brazauskas (kairėje) susitiko su JAV valstybės sekre
toriaus pavaduotoju Richard Armitage. 

Lietuvos vyriausybes spaudos tarnybos nuotr 

JAV užsienio politikos tikslų 
kaita verčia nutildyti radijo stotis 

Viln ius , vasario 6 d. 
BNS) — JAV administracija 

ketina nutraukti „Amerikos 
balso" ir „Laisvosios Europos 
radijo" (LER) transliacijas į 
Rytų ir Vidurio Europos vals
tybes, taip pat ir Lietuvą, aiš
kindama pasikeitusiais užsie
nio politikos tikslais. 

„2001 metų rugsėjo 11-oji 
pakeitė mūsų požiūrį, kaip tu
rėtume vykdyti tarptautines 
transliacijas ir šį pokytį at
spindi prezidento pateiktas 
biudžeto projektas", teigia už 
minėtų stočių transliacijas 
atsakingos JAV Transliuotojų 
valdybos < Broadcasting Board 
of Governors/BBGi pirminin
kas Kenneth Tomlinson. „Mū

sų tikslas — pasinaudojant 
sėkminga šaltojo karo patirti
mi, eiti į naują idėjų mūšį, siū
lant demokratiją, toleranciją 
ir savivaldą kaip geresnes al
ternatyvas tironijai, fanatiz
mui ir terorui", teigia K. Tom
linson. 

Kongresui pateiktame 
2004 metų biudžete užsienio 
radijo transliacijoms numato
ma skirti 563.5 mln. JAV 
dolerių, iš jų 30 mln. JAV dol. 
— palydovinei televizijai ara
bų kalba steigti bei 3.4 mln. 
JAV dol. padidinti transliacijų 
į Indoneziją, kurioje gyvena 
daugiausia pasaulio musul
monų, trukmę. 

Nukel ta \ 5 psl. 

JAV valdžios atstovai dėkoja Lietuvai už paramą 
V a š i n g t o n a s - V i l n i u s , 

vasario 5 d. (BNS-Elta) — Lie
tuva remia Jungtines Ameri
kos Valstijas kovoje prieš 
tarptautinį terorizmą ir yra 
pasirengusi prisidėti prie 
tarptautinės koalicijos. Tokią 
nuostatą ministras pirminin
kas Algirdas Brazauskas iš
dėstė trečiadienį Vašingtone 
vykusiame susitikime su JAV 
viceprezidentu Richard Che-
ney. 

Susitikime buvo aptarta 
Irako krizė, JAV ir Lietuvos 
dvišaliai santykiai, Lietuvos 
politinė situacija po preziden
to rinkimų. A. Brazauskas ir 
R. Cheney kalbėjosi apie JAV 
valstybės sekretoriaus Colin 
Powell pranešimą JT Sau
gumo Taryboje, kuriame 
išdėstyti faktai ir argumentai, 
įrodantys, jog Irake yra ma
sinio naikinimo ginklų. 

Premjeras pažymėjo, jog 
Lietuva yra suteikusi JAV sa
vo oro erdvę, o esant reikalui 
— galimybę naudotis oro 
uostais. A. Brazauskas primi
nė, jog Lietuva jau yra nusiun
tusi savo karininkus į centrinę 
vadavietę. 

R. Cheney padėkojo A 

Brazauskui už esamą ir būsi
mą Lietuvos paramą. 

Kalbėdami apie JAV ir 
Lietuvos tarpusavio santy
kius, A. Brazauskas ir R. Che
ney pažymėjo, jog jie yra labai 
geri. Pasak premjero, pasta
ruoju metu pasitikėjimas Lie
tuva yra išaugęs. Jį ypač su
stiprino Lietuvos parodytas 
nuoseklumas ir principingu
mas siekiant saugumo ir pas
tovumo pasaulyje, prisidedant 
prie tarptautinės bendruome
nės veiksmų Balkanuose, Af
ganistane ir kituose regionuo
se. 

Premjeras informavo JAV 
viceprezidentą apie politinę 
situaciją Lietuvoje po prezi
dento rinkimų. Anot A. Bra
zausko, Lietuva nekeičia savo 
užsienio politikos tikslų — 
narystės NATO ir ES, plėtoti 
gerus kaimyninius santykius 
su kitomis valstybėmis. 

JAV pare igūnai žada 
net rukus pa tv i r t in t i 

Lietuvos-NATO su ta r t i 
JAV administracijos ir 

Kongreso nariai pareiškė 
padėką Lietuvai už paramą 
pastangoms sutramdyti tarp
tautinį terorizmą ir žada grei

tą Lietuvos stojimo į NATO 
sutarties patvirtinimą. 

Tokius patikinimus išgir
do Vašingtone viešintis prem
jeras Algirdas Brazauskas 
susitikimuose su Kongreso na
riais ir JAV valstybės sekreto
riaus pavaduotoju Richard 
Armitage. Jis, atvykęs susitik
ti su A. Brazausku į Lietuvos 
ambasadą Vašingtone, pareiš
kė padėką Lietuvai už dalyva
vimą antiteroristinėse opera
cijose ir už „Vilniaus dešim

tuko" grupės pareiškimą, re
miantį JAV formuojamą koali
ciją ir raginantį Irako vadovą 
Saddam Hussein nedelsiant 
taikiai nusiginkluoti. 

„Atvykau padėkoti už fan
tastinį Vilniaus dešimtuko pa
reiškimą", sakė R. Armitage, 
pastebėjęs, kad jam ypač džiu
gu viešėti valstybės-sąjungi-
ninkės ambasadoje. „Sunkiu 
metu sužinai, kas tavo drau
gas", atsakė A. Brazauskas. 

Nukel ta i 5 psl . 

Premjeras Algirdas Brazauskas (dešinėje) susitiko su JAV viceprezidentu 
Richard Cheney. Lietuvos vyriausybes spaudos larnybos nuotr. 

Demokratiški krikščionys" skundžiasi teismui 
dėl „krikščioniškų demokratų" 

ES pareigūnai patys aiškins 
Lietuvos žmonėms narystės naudą 

Viln ius , vasario 6 d. 
<BNS) — Europos Komisijos 
plėtros komisaras Gunter Ver-
heugen. tikėdamasis aktyvaus 
žmonių dalyvavimo referendu
me dėl Lietuvos narystės Eu
ropos Sąjungoje (ES), teigia 
esąs pasirengęs asmeniškai 
lietuviams aiškinti ES naudą. 

Tai jis teigė Briuselyje ket
virtadienį, susitikęs su Seimo 
pirmininku Artūru Paulaus
ku, su kuriuo aptarė Lietuvos 
integraciją į Europos Sąjungą 
(ES). 

Pasak Seimo pirmininko 
atstovo spaudai pranešimo, G. 
Verheugen išreiškė viltį, kad 
Lietuvos piliečiai aktyviai bal
suos gegu *e Lietuvoje numa

tomame surengti referendume 
dėl narystės ES. 

Jis pasisiūlė ir pats ak
tyviai dalyvauti informacinėje 
kampanijoje artėjant referen
dumui, asmeniškai susitikti ir 
paaiškinti ES nuostatas įvai
rioms Lietuvos visuomenės 
grupėms. 

Tą patį Seimo pirmininkui 
A. Paulauskui pažadėjo ir Eu
ropos Parlamento pirminin
kas Pat Cox. Nepaisant įtemp
tos darbotvarkės, jis pažadėjo 
pasirengimo referendumui 
laikotarpiu atvykti i Lietuvą 
ir dalyvauti informacinėje 
kampanijoje, paaiškinti Lie
tuvos žmonėms narystės ES 
privalumus. 

Vi ln ius , vasario 6 d. 
(BNS) — Politinė partija „Lie
tuvos krikščionys demokratai" 
(LKD) nusprendė kreiptis į 
teismą, jog būtų panaikintas 
Teisingumo ministerijos spren
dimas užregistruoti Lietuvos 
krikščioniškosios demokrati
jos partiją. 

„Tai yra bandymas klai
dinti rinkėjus, skaldyti Lietu
vos krikščionis demokratus. 
Krikščionys demokratai dės 

visas pastangas, imsis teisinių 
priemonių, kad šita partija bū
tų išregistruota", ketvirtadienį 
teigė LKD valdybos pirminin
kas Seimo narys Petras Gra
žulis. 

LKD valdybos pirmininko 
pavaduotojas Ignas Vėgėlė šį 
sprendimą pavadino „prece
dento neturinčiu sprendimu, 
kuriuo kėsinamasi į Lietuvos 
politinę sistemą, demokrati-
ją". 

LKD atstovus nustebino 
Teisingumo ministerijos veiks
mai, nes anksčiau pati minis
terija buvo atsisakiusi regist
ruoti Lietuvos krikščioniško
sios demokratijos partiją, aiš
kindama tuo, jog pavadinimas 
yra „klaidingai panašus" į 
LKD pavadinimą. 

Tokią išvadą ministerijai 
pateikė Valstybinio patentų 
biuro specialistai. 

Nukel ta į 5 psl. 

Vilniaus meras prašo R. Pakso apsieiti 
be naikintuvų per inauguraciją 

Viln ius , vasario 6 d. 
(BNS) — Vilniaus meras Artū
ras Zuokas paragino išrinktąjį 
prezidentą Rolandą Paksą 
atsisakyti planuojamo kovinių 
naikintuvų skrydžio virš sos
tinės per inauguracijos iškil
mes. 

„Karinės galios demonst
ravimas šiandien yra netole
ruotinas, atsižvelgiant į gana 
įtemptą padėtį pasaulyje, šio
mis dienomis gyvenantį rea
lios karo grėsmės akivaizdoje. 
Be to, tai atgyvenusi valstybės 

galių demonstravimo tradici
ja", rašoma A. Zuoko kreipi
mesi, ketvirtadienį nusiųsta
me Prezidento inauguracinei 
komisijai. 

Vilniaus merui kelia susi
rūpinimą ir naikintuvų kelia
mas garsas, kuris „akivaiz
džiai įtakos vilniečių gyveni
mo kokybę". 

Pasak jo, naikintuvų ke
liama vibracija gali turėti 
neigiamos įtakos nepakartoja
miems Vilniaus senamiesčio 
seniesiems pastatams. 

Jonava i apkarto 
čečėnų kaimynystė 

J o n a v a , vasario 6 d. 
(BNS) — Jonavos rajono savi
valdybės ir teisėsaugos atsto
vai nusprendė raštu infor
muoti Valstybės saugumo de
partamentą bei Socialinės ap
saugos ir darbo ministeriją 
apie vis dažniau čečėnų kelia
mus konfliktus Ruklos pabė
gėlių priėmimo centre, gali
mas jų pasekmes bei būtinybe 
sugriežtinti centre gyvenan
čių čečėnų kontrolę. 

Nukel ta i 5 psl. j 

Lietuvoje dirbantys 
užsieniečiai tur i 

teisę naudotis 
nemokama medicina 

Nuo šių metų pradžios 
teisėtai Lietuvoje dirbantiems 
ir mokesčius mokantiems už
sienio valstybių piliečiams 
sveikatos priežiūros paslau
gos apmokamos iš Privalo
mojo sveikatos draudimo fon
do lėšų. 

Tai numato pernai gruodį 
Seimo priimtas naujos redak
cijos Sveikatos draudimo įsta
tymas. 

Nuo šiol bus išvengta ne
aiškumų bei nemalonių situa
cijų, kuomet mokesčius Lietu
voje mokėjusio užsieniečio, 
patekusio į sveikatos priežiū
ros įstaigą, buvo prašoma pa
čiam užsimokėti už paslau
gas. 

„Privalomuoju sveikatos 
draudimu yra draudžiami 
Lietuvos piliečiai ir kitų vals
tybių piliečiai bei asmenys be 
pilietybės, nuolat gyvenantys 
Lietuvos Respublikoje, taip 
pat laikinai Lietuvoje gyve
nantys kitų valstybių piliečiai 
bei Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
fRemter&s AFP. Retrtars. AP. Intef!ax. iTAfl-TASS. SNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
Londonas . Didžioji Bri

tanija dislokuos Persijos įlan
koje ir Turkijoje 100 karo lėk
tuvų ir 7.000 kariškių, reng
damasi galimai karo operaci
jai prieš Iraką, ketvirtadienį 
pranešė gynybos sekretorius 
Geoff Hoon. Be to, Britanija, 
kuri yra pagrindinė JAV są
jungininkė Irako krizėje, per 
artimiausias kelias savaites 
dislokuos 27 sraigtasparnius 
..Puma" ir „Chinook", teigė G. 
Hoon. Persijos įlankos regione 
jau yra 1.000 britų kareivių ir 
25 karo lėktuvai, kurie budi 
aviacijos skrydžių draudimo 
zonose. 

Londonas . Irakas turi iš 
esmės pakeisti savo požiūrį į 
bendradarbiavimą su Jungti
nių Tautų ginkluotės tikrinto
jais, ir tai jis turi padaryti iki 
vasario 14 d., kai bus pateikta 

nauja jų ataskaita JT Sau
gumo Tarybai, ketvirtadienį 
pareiškė Tarptautinės atomi
nės energetikos agentūros 
(TATENA) vadovas Mohamed 
ElBaradei. JT vyriausiasis 
ginklų tikrintojas Hans Blix 
sakė. kad Irakas nepakanka
mai bendradarbiauja su gink
luotės tikrintojais. ..Irakas 
neatidavė draudžiamų ele
mentų, kad jie būtų sunaikin
ti, tačiau nepateikė ir įrody
mų, kad jie jau sunaikinti", 
sakė H. Blix. 

JAV 

J u n g t i n ė s Tautos. Nors 
JAV valstybės sekretorius 
Colin Powell trečiadienį per
skaitė dramatišką kalbą apie 
Irako mėginimus trukdyti 
Jungtinių Tautų patikrini
mams, svarbios JT Saugumo 
Tarybos narės neatšaukė savo 

nepritarimo karui. Beveik 
visos Tarybos narės pripaži
no, kad Saddam Hussein vy
riausybė neįvykdė visų reika
lavimų, tačiau tik kelios pri
tarė teiginiui, jog Irako kelia
ma grėsmė yra tokia didelė, 
kad reikia yra pagrindo pra
dėti karą. Amerika, kuri Per
sijos įlankos regione sutelkė 
pajėgas galimam karui, vilia
si, kad jos ataskaita įtikins 
skeptikus, jog tolesni patikri
nimai inspekcijos yra bepras
miai. Tačiau Prancūzija, Ki
nija ir Rusija, kurios 15 narių 
Saugumo Taryboje turi veto 
teisę, ir toliau laikosi nuosta
tos, kad JT ginklų tikrinto
jams reikia daugiau laiko. 
Taip mano dar šešios Tarybos 
narės. 

Vašingtonas—Seulas. Šiau
rės Korėja pareiškė, jog 
atnaujino arba ketina atnau
jinti darbą atominėje elektri
nėje, kuri laikoma pagrindi
niu jos branduolinio ginklo 
programos objektu. JAV pa
reiškė, jog „teroristinis reži
mas" žengė „pavojingą" 

žingsnį. Paskutinieji įvykiai 
nuo spalio besirutuliojančioje 
krizėje susiję su trečiadienį 
paskelbtu Šiaurės Korėjos 
Užsienio reikalų ministerijos 
pareiškimu, jog reaktoriaus 
darbas atnaujinamas gaminti 
elektros energiją šiai badau
jančiai komunistinei valsty
bei. 

Vaš ingtonas . Amerika 
yra pasirengusi atremti bet 
kokius netikėtumus iš Šiau
rės Korėjos pusės, ketvirta
dienį pareiškė Baltųjų rūmų 
atstovas spaudai Ari Flei-
scher, komentuodamas Š. Ko
rėjos pareiškimą, kad ji gali 
smogti pirmuosius smūgius 
Amerikai. Pasak A. Fleischer, 
Didžiosios Britanijos laikraš
čio „The Guardian" tinklapy-
je cituojami Šiaurės Korėjos 
užsienio reikalų ministro pa
vaduotojo Ri Pyong-gap žo
džiai, esą „užkardymo smū
giai nėra išskirtinė JAV tei
sė", dar labiau izoliuoja Šiau
rės Korėją tarptautiniu požiū
riu. Ketvirtadienį Š. Korėjos 
vadovybė pareiškė, jog JAV 

smūgiai Šiaurės Korėjos 
branduoliniams objektams iš
provokuos „galingą Korėjos 
Liaudies Demokratinės Res
publikos atsakomąjį smūgį", 
ir tai reikš pasaulinio karo 
pradžią. 

Cape Canaveral , Flori
da . NASA trečiadienį atmetė 
galimybe, kad daugkartinio 
erdvėlaivio „Columbia" nelai
mės priežastis buvo izoliaci
nės putos gabalas, pakilimo 
metu atitrūkęs nuo išorinės 
degalų talpos, ir nurodė, kad 
tas gabalas nebuvo toks di
delis ir nekrito taip greitai, 
kad padarytų rimtą žalą erd
vėlaiviui. Manoma, kad izo
liacinė puta galėjo permirkti 
vandeniu, kuris, pripylus į de
galų talpą labai žemos tempe
ratūros skysto vandenilio ir 
skysto deguonies, sušalo į le
dą. NASA svarsto galimybes. 
kad erdvėlaivis galėjo susi
durti su meteoritu ar kokiu 
kitu dangaus kūnu, ar su va
dinamosiomis kosminėmis 
šiukšlėmis — raketos nešėjos 
pakopa ar orbitoje tebeskne-

jančiu neveikiančiu dirbtiniu 
Žemės palydovu. 

EGIPTAS 
Kairas . įvairūs arabų šal

tiniai ketvirtadienį teigė, kad 
JAV valstybes sekretoriaus 
Colin Povvell pateikta infor
macija apie Irako ginkluotę 
buvo neįtikinanti, tačiau pri
pažino, kad savo pristatymu 
jis greičiausiai pradėjo galimą 
Irako karo laiko atskaitą. 

PAKISTAIS AS 
Is lamabadas Rusijoje su 

vizitu esantis Pakistano pre
zidentas Pervez Musharraf 
ketvirtadienį pareiškė esąs 99 
procentais tikras, kad Osama 
bin Laden jo valstybės terito
rijoje nėra. Prezidentas pri
dūrė, kad teroristų tinklo ,.al 
Qaeda" vadas — ..žmogus, ku
rį saugo ne 2-3 žmonės, bet 
pakankamai didelė žmonių 
grupė". Todėl, pasak jo, jei O. 
bin Laden būtų Pakistano te
ritorijoje. ..tai neliktų nepa
stebėta": 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

APIE ŽYMIAUSIĄ LIETUVĮ 
IMTYNININKĄ PASAULYJE 

(Karolio Požėlos gimimo metinių proga) 

EDVARDAS ŠULATTIS 

Senesnieji Amerikos lietu
viai dar atsimena lietuvį 
stipruolį — Karolį Požėlą (jis 
amerikiečių tarpe buvo žino
mas kaip Kari Pojello), kuris 
pasižymėjo kaip profesionalas 
imtynininkas, tapo pasaulio 
čempionu. 

K Požėla gimė 1893 m. 
vasario 13 d. Steigvilių kaime, 
Žeimelio valsčiuje, Šiaulių aps
krityje. Dar būdamas jau
nuoliu susidomėjo imtynėmis, 
kurios Lietuvoje tada buvo 
vadinamos ristynėmis (taip šią 
sporto šaką vadino ir ankstesnės kar
tos lietuviai Amerikoje). 

1908-siais jis atvažiavo į 
St. Peterburgą Rusijoje (čia jo 
vyresnis brolis turėjo vaistinę) 
ir pradėjo treniruotis su žy
miaisiais to meto imtynių 
meistrais. Jau 1912 m. Karolis 
laimėjo Rusijos klasikinių 
imtynių vidutinio svorio čem
piono titulą. 1913-siais jis ats
tovavo Rusijai pasaulio imty
nių čempionate Vokietijoje, 
kur iškovojo diplomą ir vadi
namąjį didįjį sidabro medalį, 
o kiek vėliau vėl tapo Rusijos 
čempionu. 

Kuomet prasidėjo Pirma
sis pasaulinis karas, jis buvo 
pašauktas į frontą. Kovose ta
po sužeistas, o pasigydęs reiš
kėsi savo pamėgtoje sporto ša
koje, tik jau profesionalų ei
lėse. Lietuvis ir toliau sėkmin

gai rinko pergales. Jis pasi
puošė Rusijos čempiono titulu: 
1919 — laimėjo Sibiro, 1920 — 
Mongolijos, 1922 — išėjo Ki
nijos čempionato nugalėtoju. 

Kuomet 1923 m. Požėla 
atsirado Dėdės Šamo žemėje, 
jis jau turėjo apie 400 įvairių 
apdovanojimo ženklų — tau
rių, medalių (net 48 aukso). 
Kaip rašo kitas Amerikos 
lietuvis John Jakubs — Jaku
bauskas, imtynininkas savo 
knygoje „Amerikos lietuvių 
sporto istorija" (išl. 1966 m. 
Čikagoje) jis apsigyveno 
Čikagoje. „Pirmosios ristynės 
su Bancevičiumi buvo Šv. 
Jurgio parapijos salėje, kuri 
buvo pilna žmonių ir daugelis 
turėjo žiūrėti pro langus ir 
duris... Jam buvo suruoštas 
ristynių maršrutas. Jo pirmo
sios ristynės išvykoje vyko 
Bostone 1924 m. su Valdu 
Biekša (stebėjo 1,200 žiūrovų). 
Vėliau rungtyniavo Worces-
ter, Lawrence ir Haverhill, Mass." 

Prieš lietuvį niekas 
neatsilaikydavo 

Mūsiškiui negalėjo pasi
priešinti ne vien tik Amerikoje 
gyvenantieji lietuviai imty
nininkai (o tada čia buvo jų 
daug ir gerų), bet ir kitatau
čiai, ir amerikiečiai. 1926 m. 
jis laimėjo Wisconsin, o 1928 m. — 
Dlinois valstijos čempionatus. 

1932 m. Karolis išsirengė 
kelionei po Europą ir sėkmin-

SLIDINĖJIMO VARŽYBOS CLEVELANDE 
Clevelando „Žaibo" slidi

nėjimo sekcija ruošia metines 
Clevelando lietuvių didžiojo 
slalomo (Giant Slalom) varžy
bas, š.m. vasario 18 d., antra
dienį, Alpine Valley Ski Area, 
10620 Mayfield Rd., (Rt. 322); 
Chesterland, OH (apie 10 
mylių į rytus nuo 1-271), tel. 
440-285-2211 office; 440-729-
9775 Snowline Report. Sekite 
ženklus prie kelio. 

Registracija nuo 6 iki 7 
vai. vak. Varžybų pradžia 7:15 
vai. v. punktualiai! 

Varžybos vyks „Citizen 
Rače" programos rėmuose, 
įvairaus amžiaus klasėse: 11 
ir jaunesnių, 12-15 m., 16-25, 
26-39, 40-59, 60 ir vyresnių. 

Dalyvauti kviečiami visi 
Clevelando apylinkių bei toli
mesnių vietovių lietuviai slidi-
nėtojai. 

Dėl smulkesnių detalių pra
šome kreiptis į slidinėjimo 
sekcijos vadovą Petrą Tarašką 
440-585-1521, Vytenį Čiurlionį 
216-481-1525 arba Algirdą 
Bielskų 216486-0889. Petro Ta-
raškos e-adresas: 

pdt_Bat@yahoo.com 
„Citizen Rače" varžyboms 

registruojamas! vietoje, tačiau 
lietuviai prašomi apie savo 
dalyvavimą mums pranešti iki 
vasario 15 d., kadangi norime 
žinoti bent apytikrį lietuvių 
skaičių, idant galėtume geriau 
pasiruošti. 

„Citizen Rače" vyksta kiek
vieną antradienį tuo pačiu 
laiku iki sezono galo. Kas nori 
parungtyniauti ir pasitreni
ruoti bei susipažinti su sąlygo
mis, prašomi nuvykti. Ypač gera 
proga parungtyniauti prade
dantiesiems. 

KETVIRTAS „LITUANICOS" 
FUTBOLININKŲ PRALAIMĖJIMAS 

Jau seniai yra atsitikę, 
kad „Lituanicos" futbolininkai 
per 5 turėtas rungtynes nebū
tų iškovoję pergalės. Šių metų 
„Metropolitan" lygos salės fut
bole .pirmenybėse praėjusį 
sekmadienį žaistame penk
tame rate mūsiškiai vėl turėjo 
pripažinti varžovų — rSockers" 
komandos pranašumą. Rungty
nės baigėsi 1-3. Tokiu būdu 
lietuvių komanda ir toliau te
beturi 1 tašką, pelnytą lygio
mis (2-2) sužaidus su „Eagles" 
futbolininkais. 

• Kaip ir ankstesnėse rung
tynėse prieš „Vikings", pirma
sis kėlinys baigėsi lygiomis 
(beje, prieš „Vikings" rezul
tatas buvo 0—0, o praėjusį sek
madienį 1-1). 

Ir toliau JLituanica", kar
tu su „Green-White", pirme-

Žymusis lietuvis imtynininkas Karolis Požėla (pirmasis iš kairės) su kotegomis i r spor to žurnal is ta is . 

gai varžėsi Anglijoje, Belgijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje bei 
kitur. 1993 m., įveikęs vokietį 
Frochnerį, Požėla tapo Euro
pos čempionu. Tų metų vasarą 
lietuvis imtynininkas, jau 
spėjęs pagarsėti svetur, su
grįžo pasisvečiuoti į tėvynę ir 
čia bendravo su savo tautie
čiais sportininkais. 

1934 m. grįžęs į JAV, pra
dėjo reikštis ir kaip imtynių 
organizatorius. Jo grupėje 
buvo apie 65 stipruoliai, kurie 
publikos buvo visur gausiai 
stebimi. Po poros metų Požėla 
antrą kartą viešėjo Europoje. 
Jis rungtyniavo Anglijoje, kur 
tapo stipriausiu tos šalies 
imtynininku. Be to, dar kartą 
buvo nuvykęs į Lietuvą. 

1940 m. nusprendė su
grįžti į Ameriką ir iš Europos 
parsivežė labai įdomios išvaiz
dos prancūzų kilmės imtyni
ninką — Maurice Tillet, kurio 
profesionalinis vardas buvo 
„French Angel" („Prancūzų 
Angelas"). Šis vardas buvo 
labai populiarus ir pritrauk
davo pilnas žiūrovų sales. 
Amerikos spauda daug infor-

nybinėje lentelėje stovi jos pa
baigoje su vienu tašku (dėl ge
resnio įvarčių santykio „Green 
-White" užima devintąją vie
tą). Dar arčiau dugno yra ir 
„Lightning" <4 taškai). O po 6 
taškus turi „Vikings", „Ma-
roons", J3chwaben" ir JSockers". 
Su kai kuriomis iš jų lietuviai 
dar turės kapotis dėl išlikimo 
„major" divizijoje. Būtų rete
nybė, jog „Lituanica" rudens 
rato „major" divizijos nugalė
toja lauko pirmenybėse iškris
tų iš geriausiųjų komandų 
grupės salėje. Beje, „major" 
lygos vienvalde lydere yra 
„United Serbs" ekipa, kuri tu
ri 15 taškų. Tuoj po jos eina 
„Eagles" su 13 taškų (du taš
kus iš jos nugnybo „Litua
nica"). 

E. Š. 

muodavo apie Požėlą ir jo 
draugą Angel. Jie ne tik spor
tavo kartu, bet ir mirė tą pačią 
dieną — 1954 m. rugsėjo 4-ją 
Čikagoje. Jie yra palaidoti 
kartu Tautinėse kapinėse. Be
je, Požėla amžinybėn iškeliavo 
turėdamas tik 62 metus amžiaus. 

Mirusiųjų gedėjo ne vien tik 
lietuviai 

Apie K. Požėlos mirtį pla
čiausiai rašė „Naujienų" dien
raštis, o taip pat ir ame
rikiečių spauda. Beje, K. Požė
la mirė plaučių vėžio pakirs
tas. Jo draugas Angel irgi am
žinybėn iškeliavo tuoj po K. 
Požėlos mirties. Ant šių vyrų 
bendro kapo plokštės parašy
ta, kad jiedu buvo tokie geri 
draugai, jog net ir mirtis ne
galėjo jų išskirti. 

Laidotuvių dieną — P. 
Ridiko koplyčioje kalbas pa
sakė „Naujienų" redaktorius 
K. Augustas, P. Ridikas ir 
Prancūzijos konsulas Čikagoje 
M. Strauss (kadangi Angel — 
Maurice Tillet buvo prancūzas). 

Laidotuvių procesijoje į 
Lietuviu^Tautines kapines bu

vo apie 300 automobilių, o am
žino poilsio vieton susirinko 
tūkstant inė minia. 

Apie imtynininką daug 
prisiminimų turi „Draugo" ad
minis t ra tor ius Valentinas 
Krumplis, kuris yra imtyni
ninko brolio — Juozo Požėlos 
anūkas. J is atvykęs į Čikagą, 
dar eidavo į „Mildos" salę 
Bridgeporte, kur vykdavo jo 
žymiojo giminaičio ir kitų im
tynės. 

V. Krumplis renka medžiagą 
apie K. Požėlą ir ją norėtų iš
leisti atskira knyga, tuo įamži
nant šį žymųjį lietuvį spor
tininką. Medžiagos kaupime 
taip pat darbuojasi ir „Drau
go" redakcijos talkininkė Aud
ronė V. Škiudaitė. 

Kurie turi bet kokios apie 
Karolį Požėlą medžiagos, yra ra
ginami ją adresuoti Valenti
nui Krumpliui ir siųsti, JJraugui". 

Beje, 2004 m. minėsime 
K. Požėlos mirties SOmetį. Bū
tų gera, kad iki to laiko būtų 
išleista apie šį garsųjį imty
nininką knyga, kuri liktų am
žinu paminklu ateinančių 
kartų lietuviams. 

Imtynininkas Karolis Požėla arenoje (antrasis iš kairės). 

53-IOS ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ S P O R T O ŽAIDYNĖS 
53-ios Š. Amerikos Lietu

vių sporto žaidynės įvyks 2003 
m. gegužės 9, 10 ir 11 d., 
Cleveland, Ohio. Visuotinio 
ŠALFASS-gos suvažiavimo 
nutarimu ir ŠALFASS centro 
valdybos pavedimu, žaidynes 
vykdo Cleveland LSK „Žaibas". 

Žaidynių programoje — 
2003 metų ŠALFASS-gos pir
menybės šių sporto šakų: a. 
krepšinio — vyrų A ir B, 
moterų ir jaunių bei mergaičių 
A (1984 m. gimimo ir jaunes
nių); b. tinklinio — vyrų, 
moterų ir mišrių (Co-Ed) 
komandų; c. stalo teniso; d. 
šachmatų ir galbūt plaukimas. 

Vyrų krepšinio A klasę 
sudaro iškilesnės komandos, 
atrinktos ŠALFASS Krepšinio 
komiteto. Likusios komandos 
žaidžia B klasėje, kur gali 
dalyvauti ir vyrų A klasės 
komandas turinčių klubų 
antrosios etc. komandos. 

Iš principo, jaunių A 
klasės žaidėjams yra leidžia
ma kartu žaisti ir vyrų A ar B 
klasėje, o mergaitėms A — 
moterų klasėje, kiek laikas lei
džia. 

Vyrų A ir B krepšinį nu
matoma pradėti gegužės 9 d., 
penktadienį, apie 5 vai. po 
pietų. Visų kitų klasių krepši
nis vyks tik šeštadienį ir sek
madienį. 

Mišrių komandų tinklinis 
numatomas sekmadienį, o 
vyrų i*- moterų — šeštadienį. 
Mišrią tinklinio komandą 
sudaro 6 žaidėjai. Aikštėje turi 
būti ne mažiau kaip 2 moterys 
(arba nemažiau kaip 2 vyrai) 
visą laiką. 

Stalo teniso numatyta 
programa: vyrų vienetas, mo
terų vienetas, vyrų senjorų (per 55 
metų) vienetas, jaunių/mer
gaičių (žemiau 18 m.) viene
tas, vyrų dvejetas, moterų 
dvejetas, mišrus dvejetas ir 
komandinės varžybos (2 vyrai 
ir 1 moteris). Stalo tenisą 
numatoma vykdyti šeštadienį. 

Šachmatų pirmenybės bus 
vykdomos šeštadienį ir sekma
dienį, šveicarų sistema. Nu
matoma atžymėti ir nepilna
mečius žaidėjus. Galutinis 
formatas bus nustatytas vieto
je, atsižvelgiant į dalyvių 
skaičių bei amžių. 

Plaukimo pirmenybės pla
nuojamos šeštadienį, šiose 
klasėse: vyrų ir moterų (17-24 
m. imtinai), senjorų ir senjorių 
(25 m. ir vyresnių); berniukų 
ir mergaičių — 15-16 m., 
13-14 m., 11-12 m., 9-10 m. ir 
8 m. ir jaunesnių. Programa 
apima visus stilius. Šuolių į 
vandenį nebus. Klasifikacija 
— pagal dalyvio amžių varžy
bų dieną. Galutinis formatas 

bus nustatytas po prelimina
rinės registracijos, jei pakaks 
dalyvių ir sąlygos bus priei
namos. 

Dalyvavimas žaidynėse 
yra atviras visiems š . Ame
rikos lietuvių sporto viene
t ams ir individams, atliku
siems metinę 2003 metų 
ŠALFASS registraciją. 

Išankstinė visų sporto 
šakų dalyvių registracija pri
valo būti atlikta iki 2003 m. 
kovo 15 d. imtinai, pas žaidy
nių komiteto vadovą, šiuo ad
resu: Vidas Tatarūnas, 8697 
Harvest Home Dr.. Mentor, 
OH 44060. Tel. 440-209-0440. 
Faksas 216-481-6064. E-mail: 
tatarunas@ameritech.net 

Daugiau informacijos! 
Skaitykite „Žaibas" svetainę: 
www.zaibas.org 

Po pirminės registracijos 
bus nuspręsta, kurios sporto 
šakos bus vykdomos ir pa
skelbta tolimesnės detalės bei 
galutinės registracijos datos. 

Dėmesio: šachmatininkai,, 
plaukikai ir stalo tenisininkai, 
norintieji dalyvauti žaidynėse, 
prašomi neatidėliojant pra
nešti V. Tatarūnui. Nuo jūsų 
reagavimo priklausys ar šios 
sporto šakos bus žaidynėse 
vykdomos. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ. GYDYTOJAS 

Lietuviams Sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager* numeriu 708-644-0074. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet.lL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.c»nterforsiJrgeryaridbrBaslheattuxxn 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKllĮ UGOS-CHIRURGIJA 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIRDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

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

SEKMADIENĮ „LITUANICOS" FUBOLININKŲ 
VARŽOVAS -

Ateinantį sekmadienį, 
vasario 9 d., 3:45 vai. p.p., lie
tuviai bandys įveikti „Ma-
roons" komandą. O mūsiškių 
pergalė — realus dalykas, nes 
„Maroons" demonstruoja tik 
eilinės komandos žaidimą. Bet 
ir prieš ją reikia kovoti žymiai 
protingiau ir energingiau 

„MAROONS" 
negu iki šiol. 

Vasario 16 d. pirmenybėse 
bus pertrauka, o po to „Li
tuanica" žais tokia tvarka: 
prieš „Green-White", J^ight-
ning", o paskutinį sekmadienį 
— kovo 9 d. — prieš „Schwa-
ben". 

E . Š . 

2003 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS 

2003 m. Š. Amerikos Lie
tuvių kalnų slidinėjimo pir
menybės įvyks 2003 m. kovo 
25 d., antradienį, Park City, 
Utah, USA. Varžybas vykdo 
ŠALFASS-gos slidinėjimo ko
mitetas, Lietuvių gydytojų 
draugijos metinės slidinėji-
mo-seminaro iškylos apimty
je. Iškyla vyks 2003 m. kovo 
22-29 d. Norintieji dalyvauti 
ir iškyloje ar jos dalyje, mielai 
kviečiami. 

Programoje — didysis sla
lomas ir galbūt specialus sla
lomas įvairiose klasėse pagal 
amžių. 

Apytikrė klasifikacija: 
Vyrams — 16 m. ir jaunes
niems, 17-34 m., 35—49 m., 
50-64 m. ir 65 m. ir vyres
niems. Moterims — 16 m. ir 
jaunesnėms, 17-34 m. ir 35 m. 
ir vyresnėms. Dalyvio amžius 
varžybų dieną nustato jo kla
sę. Galutinė programa ir kla
sifikacija bus nustatyta po 
išankstinės registracijos. 

Po 2 nusileidimus bus vyk
doma kiekvienoje rungtyje, 
visose klasėse. Tik greitesnio 
nusileidimo laikas nuspren
džia užimtas vietas paskirose 
klasėse, tačiau absoliučių vy
rų ir moterų laimėtojų nusta
tymui imama abiejų nusilei
dimų laikų suma, nepaisant 
amžiaus ir klasės. 

Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių kilmės slidinėtojai. 

Išankstinė registracija 

atliekama iki 2003 m. kovo 8 
d. imtinai, pas varžybų orga
nizatorę Gailutę Ošlapaitę, 
šiuo adresu: 

Gailė Ošlapas, P.O. Box 
8247, Green Valley Lake, CA 
92341-8247, tel. 310-880-
2952; fax: 310-449-1015; e-
mail: gailute@msn.com 

Dalyvių registracija bus 
priimama ir varžybų dieną, 
vietoje; tačiau varžybų forma
tas bus nuspręstas pagal 
išankstinės registracijos duo
menis. 

Visais varžybų reikalais, 
kaip transportacija, viešbu
čiai, renginiai ir kt.; kreipkitės 
į Gailutę Ošlapaitę. 

Pirmenybių techniškas 
vadovas: Algirdas Šėkas. 
20291 Deervale Lane, Hunting-
ton Beach, CA 92646; tel.: 714-
968-8124; fax: 909-277-1082. 

Papildomi ryšiai: Vytenis 
Čiurlionis, tel. 216-481-1525: 
E-mail: vdurlionis@m8n.com 
ir Rimas Kuliavas, tel. 416-
766-2996; e-mail: 

rimas@kuliavaa.com 
Labai svarbu atlikti regis

traciją kuo anksčiau, norint 
sumažinti išlaidas ir turėti 
geresnį apsistojimo vietų pa
sirinkimą. 

Išsamesnę informaciją 
gauna sporto klubai ir pasku
tinių 3 metų dalyviai. 

ŠALFASS Centro valdyba 
ŠALFASS Slidinėjimo 

komitetas 

mailto:pdt_Bat@yahoo.com
mailto:tatarunas@ameritech.net
http://www.zaibas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://6918W.ArcrerAve.Sts.5r6
http://Joliet.lL
http://www.c�nterforsiJrgeryaridbrBaslheattuxxn
mailto:gailute@msn.com
mailto:vdurlionis@m8n.com
mailto:rimas@kuliavaa.com


DVIEJŲ DATŲ 
SKATINAMOS VILTYS 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Šįmet beveik sutampa dvi 
reikšmingos datos: Vasario 16 
šventė ir naujo Lietuvos prezi
dento dirbo pradžia (vasario 
26). Gretinant šias dienas, 
neprašytas skverbiasi klausi
mas: ar prez. R. Paksas žino, 
kas yra Vasario 16? Prez. Pak
sas gimė jau tada, kai apie 
šventę prabilusieji keliavo ar
ba į Sibirą, arba sėdo prieš 
tardytoją sovietiškos rūstybės 
patirti. Tada jau buvo sunai
kinta 20 milijonų Tarybų Są
jungos piliečių ir nepiliečių, 
sušaudyta penkiolika divizijų 
tarybinių karių, fronte daly
vavusių. Juos sušaudė savieji. 
O Katynėje per kelias dienas 
po žeme buvo suguldyta dau
giau kaip 22.000 lenkų, kariš
kių ir civilių asmenų. 

Taip jau buvo įvykę, kai 
gimė prez. Paksas. Jis apie 
Vasario 16 negalėjo išgirsti 
jokioje viešoje mokykloje ir 
labai abejotina, ar jam teko 
buvoti kokioje nors „patam
sių" vargo mokyklėlėje, pa
našioje į išeivijos lituanistines 
mokyklas, kur kalbama ir apie 
•Lietuvos istoriją. Be abejo, jis 
girdėjo apie Staliną. Leniną, 
Beriją, Vorošilovą, Vyšinskį, 
Gromyko. Girdėjo be nuro
dymų, kad-jie visi buvo žu
dynių ideologai, žmonių naiki
nimo vadovai, teroro veteranai. 

Prez. Paksas su Lietuvos 
istorija ir Vasario 16 galėjo su
sipažinti vėliau, jau savo ini
ciatyva. Žinoma, svarbu yra. 
kokie istorijos šaltiniai ir jų 
aiškintojai kliuvo. Šioje srity
je, ypač šiais laikais, mokslas 
kartais užleidžia vietą aferiz-
mui. Aferizmas humanitarinė
je srityje kol kas vyrauja. 

Nelengva yra vėlyvosios 
istorijos mokytis. Iš galvos 
reikia išstumti ten įsodintus 
Chruščiovą, Brežnevą ar ma
žaraštį „mokslininką" Kostia 
Černenką, daugelį kitų ir jų 
vietoje įterpti Daukantą, Va
lančių, Maironį, Kudirką, Ba
sanavičių. Smetoną. Žinant 
prez. Pakso energingumą, rei
kėtų suabejoti, ar nepriklau
somoms studijoms jis galėjo 
skirti daug laiko. Vis dėlto 
kiekvienas Lietuvos preziden
tas turėtų orientuotis, kodėl 
jis prezidentu yra: be Vasario 
16 šiandien nebūtų nei valsty
bės gaivintojo Landsbergio, 
nei prezidentų Brazausko, 
Adamkaus, Pakso. Preziden
tūros be laisvos, nepriklauso
mos valstybės neegzistuoja. 
Jūros kapitonui reikia laivo; 
laivui reikia jūros. Tauta yra 
tarsi jūra. laivas yra neprik
lausoma valstybė, o tik tada 
ieškoma sumanaus, darbštaus 
ir sąžiningo kapitono — vals
tybės vadovo. Šiuo metu 

Lietuvoje juo išrinktas yra 
Rolandas Paksas. 

Vasario 16 yra modernios, 
nepriklausomos, demokrati
nės Lietuvos valstybės pa
grindas. O jei kokiu nors būdu 
sušlubuotų teisėtai išrinktos 
valdžios laikotarpiu valstybi
nis nepriklausomumas ar de
mokratinė tvarka, reikštų, 
kad yra apgadinti Vasario 16 
padėti pamatai. Aišku, šiuo 
atveju būtų apkaltintas prezi
dentas. 

Vasario 16 prisimenama 
visur, kur tik yra lietuvių. 
Šiuo metu kai kas pasirauko, 
kad ji minima pernelyg nuo
bodžiu ir įkyriai vienodu bū
du. Akademijos ir akademijos, 
paskaitos ir paskaitos. O kur 
šampanas, muzika, šokiai? Iš 
tikrųjų dabar šiai šventei tin
ka ir šampanas, ir muzika, ir 
šokiai. Juk tai šviesi diena. Ir 
visai nesvarbu, kokiu padoriu 
būdu ji švenčiama. Tačiau pri
valo būti švenčiama, nepa
mirštant pabrėžti jos turinio ir 
reikšmės. 

Prezidentas yra išrenka
mas visiems piliečiams. Jo 
pareigas nusakyti yra lengva: 
valstybės vedimas gerovėn. 
Todėl piktnaudiški užpuldi
nėjimai, sąmoningas jo darbų 
trukdymas yra kenksmingi 
išsišokimai prieš valstybę ir 
prieš Vasario 16 dvasią. Pa
našiai vertintina ir prezidento 
paviršutiniškas žvilgsnis į sa
vo pareigas. Prieš rinkimus 
galima skraidyti, daug žadėti, 
bet negalima pažadų laužyti. 
Rinkiminei kampanijai gali
ma priimti švarius pinigus, 
bet už juos negalima parduoti 
valstybės interesų nei malūns
parnių bendrovėms, nei kai
myninėms valstybėms. Žino
ma, prezidentais renkamos 
išskirtinos asmenybės, nepa
lenkiamos nei melo, nei turto 
pagundų. Tad ir dėl „išparda
vimų" nevertėtų labai stipriai 
būgštauti. 

Politikos. ekonomikos, 
kultūros vadovai žino. kad 
moraliniai nuostatai, deja, dar 
nesaisto nemažos Lietuvos 
piliečių dalies. Taip pat žino
ma, kad kai kurie buvę aršūs 
tarybininkai staiga virto uo
liais laisvės ir demokratijos 
gynėjais tik todėl, kad jiems 
tai naudinga. Naudinga kar
tais yra seniesiems ateizmo 
skleidėjams šiandien bažny
čiose lankytis, o kapitalistus 
koneveikusiems — kapitalu 
džiaugtis. Yra ir čekistinės 
kilmės asmenų, kurie sten
giasi visuomenės nuomonę 
nukreipti nuo bolševizmo 
įvykdytų nusikaltimų į de
mokratijos klaidas. Reikia 
prisiminti, kad Rusijoje, su-
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Mūsų tautos šventes 
švęsti ar minėti? 

Kūčių vakarą lietuvių tremtinių vaikaičių mokyklos „Lietuvių namai" 
kalėdines giesmes. 

Vilniuje mokiniai lietuviškai gieda 
A. Seikalio nuotrauka. 

APIE SEIMO RINKIMUS 
Rinkti Seimo narius tik 

vienmandatėse apygardose, 
nustatyti jų atšaukimo gali
mybę ir tvarką bei sumažinti 
skaičių — tokias idėjas iškėlė 
Viktoras Uspaskichas ir dar 
keletas parlamentarų, keti
nantys inicijuoti referendumą 
šiais klausimais. Tačiau 
įtakingiausių partijų vadovai 
vieningai kritikuoja tokius 
pasiūlymus, kaip populis
tinius, nepritaria jiems. 

Viktoras Uspaskichas ir jo 
bendraminčiai parlamentarai 
— Kazys Bobelis, Rolandas 
Pavilionis, Julius Veselka, 
Vaclovas ir Ramūnas Kar-
bauskiai bei Eimuntas Sa
vickas — mano, jog Lietuvai 
užteks ir 131 Seimo nario 
užuot dabar renkamų 141. Jie 
siūlo keisti Konstituciją ir 
nustatyti, kad 71 Seimo narys 
būtų renkamas, kaip ir lig 
šiol, vienmandatėse apygar
dose, o likusieji 60 — nuo 
kiekvienos savivaldybės. 
Taigi rinkimai daugiaman-

byrėjus Sovietų Sąjungai, 
buvo mėginama daug kas 
gera vykdyti, bet tie mėgini
mai niekur nebaigti. Ten su
kama tai į kairę, tai į dešinę, 
politiniai įvykiai taip pat nėra 
numatomi. Ir dabar ten 
šūkauja rusiškieji imperialis
tai, kurie Lietuvą laiko tik per 
nelaimę atitrūkusią Rusijos 
dalimi. 

Tokioje padėtyje darbą 
pradeda naujasis Lietuvos 
prezidentas, ne vienu požiū
riu besiskiriąs nuo buvusiojo. 
Guodžia viltys, kad jis ir visi 
Lietuvos piliečiai, nuo kurių 
bendradarbiavimo priklauso 
jo sėkmė, gyvens Vasario 16 
nuotaika, gerbiančia tik idea
listinį valstybingumą. Korup
cija, slapukavimas darbe, biu
rokratizmas, veidmainystė, 
giminių ir artimųjų neleistina 
globa iš prezidento veiksmų 
bus išjungta. Tai didelės 
viltys, kuriomis guosimės. 

datėje apygardoje, arba pagal 
partijų sąrašus, pagal kuriuos 
dabar yra išrenkama pusė 
Seimo, suvis būtų panaikinti. 
Be to, norima ir nusta tyt i 
išrinktų parlamentarų at
šaukimo tvarką. Vyriausiajai 
rinkimų komisijai jau pateikti 
dokumentai dėl iniciatyvinės 
grupės užregistravimo para
šams, reikalingiems referen
dumo surengimui, rinkti. 

Įtakingiausių politinių 
partijų vadovai peikia ši 
sumanymą. Antai konservato
riai Andrius Kubilius sakė 
manąs, kad, įgyvendinus tokią 
idėją, kiltų didelė sumaištis 
politinėje sistemoje. Po to dar 
dešimt metų Seime nebūtų 
normalių partinių frakcijų, o 
jame vyrautų arba tokie tur
tuoliai, kaip Uspaskichas arba 
tokie juokdariai kaip Vytautas 
Šustauskas. Liberalų sąjun
gos pirmininkas Eugenijus 
Gentvilas ir Naujosios sąjun
gos vadovas, Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas 
irgi mano, kad po tokių per
mainų politikoje lemiamą 
vaidmenį gali imti vaidinti 
nebe politinės partijos, o 
piniguočiai. „Pavojinga" šią 
užmačią pavadino social
demokratas Gediminas Kirki
las, kuris baiminasi, kad toks 
referendumas atitraukų dė
mesį nuo gegužę planuojamo 
Europos referendumo. Be to, 
Kirkilas mano, kad parlamen
tarų atšaukimo galimybė 
sumažintų Seimo galimybes 
kontroliuoti vykdomąją val
džią ir biurokratiją. 

Pakomentuoti Viktoro Us-
paskicho ir jo bendraminčių 
sumanymą paprašėme poli
tologą Alvidą Lukošaitį. „Yra 
seniai žinoma ir visiems įrody
ta, kad rinkimų sistema yra 
palanki daugiapartiškumui, 
mažoritarinė arba vienman
datė rinkimų sistema palanki 
dvipartiškumui. Problema 
mūsų atveju yra ta, kad iš 
esmės daugiau negu dešimt 
metų kurdami dabartinę sis

temą vienu brūkštelėjimu ga
lime nurašyti iki nulio ir turė
tume pradėti viską iš naujo. 
Per tą dešimtmetį nelabai 
kažką tokio ir sukūrėme, 
dabar reikėtų pradėti mokytis 
iš naujo", — tvirtino Lu-
košaitis. Be to, jis atkreipė 
dėmesį, kad proporcinė rin
kimų sistema užtikrina to
lygesnį įvairių rinkėjų grupių 
atstovavimą Seime, todėl jos 
atsisakymas sumenkintų ir 
taip jau nedidelį žmonių pa
sitikėjimą Seimu ir poli
t inėmis partijomis. „Žinant 
kaip žmonės pasitiki poli
tinėmis institucijomis ir poli
t ine sistema apskritai 
Lietuvoje, tai toks sprendi
mas tikrai neprisidėtų prie 
didesnio pasitikėjimo skatini
mo. Tuo tarpu prie populizmo 
— tai tikrai, bijau, kad būtų 
prisidėta. Ir aš pirmiausia tai 
siečiau su dar vienu labai 
pikantišku sumanymu, kurį 
aš pavadinčiau visišku neiš
manymu ir absurdu, būtent, 
idėja kaip būtų galima — eili
nį kartą galbūt galima 
pabrėžti — atšaukti Seimo 
narius. Na, tokie mechaniz
mai žinomi tiktai nedemokra
t inėse šalyse, nedemokrati
nėse sistemose. Tačiau žmo
nėms tokie dalykai, žinant jų 
politinį išprusimą, politinės 
kultūros lygį, tokie dalykai 
patinka". 

Apibendrindamas, Alvidas 
Lukošaitis pabrėžė, kad visa 
tai akivaizdžiai yra neat
sakingumas ir labai aiškus ir 
konkretus pavyzdys populiz
mo. Tiktai neaišku, vardan 
vienasmeninių interesų, gru
pės interesų ar dar, atsi
prašant, velniaižin dėl ko. 

Vyriausioji rinkimų ko
misija sprendimą dėl inicia
tyvinės grupės užregistravimo 
žada priimti kitos savaitės 
vidury. 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui 

ir„Draugui" iš Vilniaus 

Artinasi dvi, mums itin 
brangios, pagrindinės tautos 
šventės (neskaitant jau Min
daugo karūnavimo 750 m. 
sukakties): Vasario 16-oji ir 
Kovo 11-oji. Jos abi vienodai 
reikšmingos, nes be Vasario 
16-osios nebūtų buvę nei 
Kovo 11-osios. Kadangi jos abi 
pasitaiko tuoj viena po kitos, 
daugelyje lietuviškų telkinių 
užsienyje pradėta abidvi 
švęsti tuo pačiu laiku. Tai pui
ki mintis — labai prasminga 
kartu švęsti Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimą bei jos 
atkūrimą. 

Minėjimai paprastai ruo
šiami tragiškiems įvykiams, 
mirusiems, tautos genocidui 
— visa kam, kas liūdna, gedu
linga, prisiminti. Kai Lietuva 
buvo pavergta, ir mes ruošėme 
Vasario 16-osios minėjimus. 
Anuomet mūsų tėvynės Ne
priklausomybės šventę pa
minėti buvo logiška ir pateisi
nama, nes Lietuva buvo ge
ležine uždanga atskirta ne tik 
nuo Vakarų kultūros, bet ir 
nuo viso pasaulio. Atėjus Va
sario 16-ajai, neturėjome 
jokios priežasties linksmintis 
ir džiūgauti. 

Tačiau dabar, kai Lietuva 
kopia į tryliktuosius laisvės 
metus, neleistina liūdėti. 
Privalome džiaugtis, linksmai 
bei iškilmingai švęsti tautos 

. pergalės šventę! Minėjimus 
! palikime Sausio 13-ajai, tra-
I giškiems birželio įvykiams: 

bolševikų okupacijai ir tautie
čių trėmimui prisiminti. Pri
siminkime ir birželio 23 d. 
sukilimą prieš okupantą, nors 
iš esmės tai nebuvo sukilimas, 
nes idealistai didvyriai ėjo 

| ginti Lietuvos nuo priešo, ku
ris, jau besitraukdamas į Ru
siją, buvo pasiryžęs viską pa
keliui naikinti, žudyti, sprog
dinti ir deginti. Lietuviai tą 
1941 m. birželio 23-čią nebuvo 
sukilėliai, bet savo tautos 
gynėjai. 

Šiandien būtina pakeisti 
Nepriklausomybės šventės 
eigą, išmesti visas nuobody
bes. Daugelį metų Vasario 
16-oji būdavo minima pagal 
tą pačią formulę. Eidami į mi
nėjimą, iš anksto žinojome, 
kokia bus programa: Nepri
klausomybės paskelbimo akto 
skaitymas, dviejų valandų 

j paskaita, liūdnos deklamaci-
i jos, liūdnos dainos. Nereikia 
Į stebėtis, kad tuose minėjimuo

se nenorėjo dalyvauti nei jau
nimas, nei vaikai. 

Ypač prisimenu vieną tokį 
! minėjimą. Iš Nevv Yorko Či

kagon atvyko žymus veikėjas 
su paskaita. Žmogus — nebe 

pirmos jaunystės, užlipęs sce-
non, monotonišku balsu pra
dėjo skaityti paskaitą — va
landą, pusantros... Publika 
ėmė nerimauti ir siųsti subti
lius ženklus, kad jau gana, lai
kas užbaigti. Deja, paskai
tininkas net negalvojo nutilti. 

Kaip tyčia, tais metais sa
lėje buvo pora amerikiečių se
natorių ir keli Lietuvai pa
lankūs Kongreso nariai. Jie 
mandagiai klausėsi, sėdėdami 
pirmoje eilėje, nesuprasdami 
nė žodžio. Pagaliau po poros 
valandų kalbėtojas nulipo nuo 
scenos, po pažastim paspau
dęs tik ką išleistą knygą anglų 
kalbą — „Encyclopedia Litua-
nica", pamiršęs, kad su ja tu
rėjo supažindinti ir ameri
kiečius, ir visus, salėje esan
čius. 

Mūsų karta augo ir brendo 
su „maironišku patriotizmu". 
Didysis Lietuvos dainius Mai
ronis mums buvo tautos mei
lės įkvėpėjas. Ir šiandien 
verta sekti jo patarimu: „Ne 
taip giedosim, kaip lig šiolei, 
kitas mąstysime dūmas!" 

Tad visų pirma Nepri
klausomybės ar kitos šventės 
paskaitininką būtina „įrėmin
ti" į 20 minučių laiko trukmę 
— ne ilgiau. Kartais dviem ar 
trim sakiniais galima daugiau 
pasakyti, negu kalbant valan
dą. Meninėje programoje, be 
choro dainų ar tautinių šokių, 
galima net įvesti dainininką 
su gitara (kaip dabar populia
rieji solistai iš Lietuvos su
traukia „sienas laužiančias" 
minias jaunų lietuvaičių). Jei
gu Romos Katalikų Bažnyčia 
sugebėjo pakeisti arti 2000 
metų nusistovėjusias liturgi
jos tradicijas, kodėl mes tu
rime bijoti pakeisti savo tau
tos švenčių programas? 

Turime puikių jaunimo 
organizacijų vadovų. Jie kupi
ni gerų idėjų, sumanymų, daž
niausiai yra jauni ir sugeba 
surasti „aukso vidurį", kuris 
patenkina slenkančius į ant
rąją amžiaus pusę ir iš Lietu
vos neseniai atvykusius — tą 
mūsų tautos žaliuojančią 
atžalą, kad lietuviškos veiklos 
lauke nelikų vien „pelėsiais ir 
kerpėm apaugę kelmai". 

Reikia įskelti bent mažą 
pasikeitimo kibirkštėlę, kad iš 
jos ūžtelėtų gaivalingas lau
žas, šildantis visus tautiečius 
nenuslopinama savo tėvynės 
meilės šiluma ir šviesa. 

Taigi T B ruoškimės džiaugs
mingai švęsti besiartinančias 
mūsų tautos šventes — Vasa
rio 16-ąją ir Kovo 11-ąją. 
palikime minėjimus kitoms, 
liūdnesnėms progoms. 

VIENOS DIAGNOZES 
ISTORIJA 
DANUTĖ GAILIENĖ 

Nuo seno žinoma, kad 
sunkūs gyvenimo sukrėtimai 
— netektys, karai, kitos di
delės nelaimės — gali labai 
6markiai ir ilgam paveikti 
žmonių psichologinę savijautą 
ir sveikatą. Tokių išgyvenimų 
aprašymų gausu ir senovės fi
losofų veikaluose, ir litera
tūros kūriniuose, ir autobio
grafiniuose tekstuose. 

Štai Homero „Iliadoje" 
vaizduojamas Achilas, taip 
baisiai sielvartaujantis dėl 
Patroklo žūties, kad net kyla 
grėsmė jo paties gyvybei: 

(...) ir skausmo šešėlis 
apgaubė veidą Achilo. 

Stvėrė jis rankom abiem 
pajuodusių dulkių nuo žemės. 

Bėrėsi jas ant galvos, 
susiteršė veidą malonų. 

Ir nektarinis ehitonas 

pilkais pelenais apibiro. 
Krito į dulkes ir pats, išsi

tiesęs kaip milžinas tikras. 
Rankom savosiom mielom 

vis rovė ir draskėsi 
plaukus. 
Vergės, kurias laimėjo 

kartu su Patroklu Achilas, 
Klykė iš sielvarto didžio, 

rypavo, ir visos išbėgę 
Iš palapinių, būriu apstojo 

narsų Achilą, 
Mušėsi Į krūtines, kol 

keliai joms linkti pradėjo. 
Ir Antilochas taip pat 

vaitojo ir ašaras liejo, 
Laikė Achilo rankas, širdis 

jo taurioji drebėjo: 
Būgštavo mat, kad šis 

geležim sau persiskros gerklę. 
(XVIII, 22-34, vertė An

tanas Dambrauskas). 
„Odisėjoje" randame 

aprašymų, kad kare patirti 
išgyvenimai ir sielvartas dėl 
draugų žūties ilgam palieka 
randus herojaus sieloje: Odi
sėją. Trojos karo dalyvį, dar 
ilgai ir skaudžiai kankina 
nevalingai grįžtantys prisi
minimai apie patirtus mūšius. 

Paliudijimų apie neįveiktą 
sielvartą po artimo žmogaus 
netekties turime ir iš Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos lai
kų: „Pasitaikydavo, jog su arti
mojo netekimu net nepajėgta 
susitaikyti. Netikėtai mirus 26 
metų Valkininkų pranciškonų 
geradarei Viktorinai Zamois-
kytei-Pociejienei (1770.11.21), 
jos vyras neišgyveno nė 
pusantro mėnesio. Vienuolių 
apibūdinimu, dėl sunkių rau
dojimų ir gailesčio mirus žmo
nai, (jis) pateko į nesaugią 
gyvenseną, tačiau, pasilikęs 
sielvarte ir nesugebėjęs sau 
padėti, paliko šį pasaulį 
(BNW. Mf. 11177, p. 118-21)". 

Ryškus didelės širdgėlos 
aprašymas yra Kristijono 

Donelaičio „Metuose". Mirus 
visų mylimam gerajam ponui, 
būrai nesiliauja sielvartavę 
net ir metams praėjus po jo 
mirties: 

Ak, pon amtsrot, ak! dėl ko 
mums numirei pernai? 

Ak, su tavim jau ir 
linksmybės mūsų prapuolė! 

Ak, tėtuti! tavęs kasdien 
kiekviens parninėdams 

Ir dūsaudams taip nesvie
tiškai nusiverkia, 

Kad ir akys jau keliems 
išpūti pradėjo; 

O kiti dėl to, veik proto viso 
netekę, 

Baudžiavą, kaip jiems 
reik, atlikt jau nedera (...) 
bėdziai. 

(VD 217-223). 
Pričkus maldo būrus ir 

bara („ben sykį paliaukite 
zaunyt"; VD 242), o apie save 
sako, kad jam irgi buvo sunku, 
bet pavyko savo sielvartą 
įveikti: 

Juk ir aš kelias naktis 
miegot negalėjau 

Ir daug ašarų rietančių nei 
košte pakošiau. 

Ei kieksyk! deivių baukš-
tints iš patalo šokau, 

Kad man jos tamsoj su 
ragais margais pasirodė 

Irgi praryt mano dūšią vis 
į patalą siekė; 

Todėl iš bėdos nusipirkęs 
didelę pūčką 

Irgi paprovijęs ją po galvų 
pasidėjau. 

Štai! Po tam mane jau 
daugiaus negandino deivės, 

Ir aš naktyj rėkaut ir 
durniuot pasilioviau. 

(VD 250-258) 
Vėliau ir Semas stengiasi 

maldyti būrų sielvartą („Ram
dykit ben ašaras ir paliaukite 
verkę"": ŽR 499). Abu nurodo, 
koks didelis pavojus dėl tokio 
gedėjimo gresia būrų sveikatai 
— išverktos akys. džiova („su
kata"), proto praradimas, 
pagaliau visiškas negalėjimas 
atlikti savo pareigų (tai. ką 
Freudas vadina „bendruoju 
psichinio pajėgumo susilp

nėjimu ir suirimu"\ 
Dalia Dilytė, man rodosi, 

pagrįstai nesutinka su lite
ratūros tyrėjais, kurie nuverti
na šį Donelaičio aprašymą, 
kritikuodami jį kaip nesko
ningą, komišką, nerealistišką, 
arba traktuoja, kaip autoriaus 
norą hiperbolizuotai pavaiz
duoti lietuvių polinkį į ašaras: 
„hiperbolė pavartota ne tam, 
kad Donelaitis būtų norėjęs 
pabrėžti lietuvių polinkį į 
ašaras ar kad būtų sukeltas 
komiškas efektas. Donelaitis 
nieko nenorėjo nei išjuokti, nei 
tyčiotis". Autorė nurodo, kad 
jau Antikos filosofai (Aristo
telis. Seneka. Plutarchas) 
įvertino perdėto sielvarto grės
mę žmogaus sveikatai ir įvai
riomis, daugiausia didak
tinėmis ir moralizuojančiomis, 
priemonėmis (kaip Pričkus. 
Seimas) siekė persergėti nuo 
to pavojaus. 

Šiuos aprašymus galima 
vertinti ir kaip normalios ir 
nenormalios reakcijos į psi

chologinę traumą — šiuo atve
ju svarbaus žmogaus netektį 
— aprašymus, kaip įveiktos 
(Pričkaus) ir neįveiktos (būrų) 
netekties traumos pavyzdžius. 
XX a. klinicistų darbuose 
išsamiai aprašytos vadinamo
sios normalaus gedulo ir pa
tologinio liūdesio reakcijos, t.y. 
kai kuriems žmonėms, užuot 
visiškai suprantamo liūdėjimo 
netekus svarbaus žmogaus 
išsivysto įvairūs psichinės 
sveikatos sutrikimai < nemiga, 
patologinis savęs kaltinimas ir 
kiti psichozės reiškiniai, psi
chosomatiniai simptomai, net 
polinkis į savižudybę). 

Visose kultūrose kritinis 
gedulo laikas po artimo žmo
gaus mirties yra vieneri metai, 
žmogus tada net išoriškai turi 
ženklus, kad jo būsena yra 
ypač jautri (gedulo drabužiai 
ar kitos aprangos detalės, 
draudimas vesti ar imtis kitų 
svarbių gyvenimo sprendimų). 

Bus daugiau 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

NAUJIENOS 

Danutė atvyko į Valstijas 
prieš keletą mėnesių. Domiuosi, 
teiraujuosi apie Lietuvą: kaip 
ten, kaip žmonės gyvena, 
kokios naujienos? Ką pati ma
no apie šiandieninį Lietuvos 
gyvenimą? Man svarbu iš
girsti gyvą žodį, ne taupias 
laikraštines naujienas... 

Danutė. Sudarė sutartį, 
nupirko kai kurių Vilniaus 
mikrorajonų šilumą prancū
zai. Vyrui skambinau, sakė, 
namuose šilta ir moka už ši
lumą mažiau negu iki tol mo
kėjo. Gerai. Bet sutartį su
darė dvejiems metams. Dve
jus metus negali kelti kainų, o 
po to... Ar nebus kaip su tele
fonais? Suomiams perėmus 
Telekomą, telefono paslaugos 
labai pabrango, todėl žmonės 
atsisako • telefonų. Vyras 

nuėjo atsisakyti telefono, o 
ten tokių kaip jis — eilė mili
joninė. Pensininkai ir nepen-
sininkai, visi laukia atsisa
kyti. Eilė tokia, kad nėra 
vilčių sulaukti. Nestovėjo. Da
bar nežinom ką daryti. Žmo
nės perka mobiliuosius. Po
kalbių negali sau leisti, per 
brangu, tai tik žinutėmis ap
sikeičia. Yra toks pigiausias 
planas. 

Aš galvoju — ar negalėjo 
patys lietuviai valdyti Tele-
komo? Kodėl savimi nepasi
tiki? Medžiagas, gaminius 
įvairius, jei tik gali, iš už
sienio tempia. Katedros aikš
tei vežė, tempė šaligatvio ply
teles net iš Italijos. Sudėjo. Ir 
kuo tos plytelės ypatingos? 
Pilkos, gražios, bet jos nei 
pušnios, nei blizga. Paprastos 
plytelės. Ar Lietuvoje tokių 
negalima buvo pagaminti? 
Čia, kaip mano girdėtoj istori
joj. Pokario metais Lietuvoj 
gamino stiklą, o žvyrą jam 
gabeno iš Vokietijos. Atseit, 
labai geras žvyras. Kartą pri
trūko to žvyro, na, o lietuvis 
inžinierius vietoj to, kad lauk
tų, niekam nežinant, parū
pino žvyro iš Lietuvos karjero. 
Stiklas išėjo labai geras. Visi: 
štai, matot, koks stiklas. Tada 
inžinierius prisipažino iš kur 
ėmė tą žvyrą. Kaip dažnai lie
tuviai neįvertina, ką patys turi. 

Dalia Apibūdinkite šian
dieninį gyvenimą Lietuvoje. 

Danutė Klaiku. Esu mo
kytoja, tad pakankamai arti 
•matau tą šiandieninį gyveni
mą. Ne vienas mano pradi
nukų su pigiais guminukais 
žiemą vaikšto. Kitokių ne
turi, tėvai neperka. Mokytoja, 
kaip gerai, mama šiandien 
išvirė žagarėlių, — gyrėsi 
man vienas vaikas. Tai iš ko 
jinai juos išvirė. įpylė van
dens, miltų, sumaišė ir išvirė. 
Štai ką valgo vaikas. Aš ap
lankiau tą šeimą. O, Jėzau, 
Marija. Sodo namelis, kam
bariukas gal keturiolikos 
kvadratų (150 kv. pėdų). Sto
vi pečius, vieno vaiko lova ši
taip, kito vaiko šitaip, prie 
lango tėvų lova, o čia stalas. Iš 
pečiaus karštis ir pelenai 

tiesiai vaikui į galvytę. Ir as
la, nėra grindų, valgyti neturi 
ko. Motina trisdešimtmetė, be 
priekinių dantų. Bedarbė. 
Kartą po klasės iškylos liko 
sumuštinių. Sakau vaikams, 
žinau, kas neturi valgyti, nu
nešamu Nunešėm. Laksto tas 
vaikas snargliuotas. Tik iš
traukėm sumuštinius, prišoko 
jo brolis: kodėl jam duodat, o 
man ne? Tos šeimos tėvas re
montuoja mašinas, pasitempė 
nugarą. Diržas nugarai už 60 
litų jiems neįperkamas. 

Dalia. Turbūt šios šeimos 
gyvenimas yra vienas iš liūd
niausių, gal kraštutinių atve
jų. Kaip gyvena vidutinės šei
mos? 

Danutė. Vidutinė yra to
kia, kai tėvai, moteris ir vy
ras, verčiasi per galvą, kad iš 
gaunamų mažų pajamų šeimą 
išlaikytų. Daug šeimų turi 6 
arų (0.15 akro) sodo skly
pelius; iš tų sklypelių šeimos 
labai prisiduria. Vyrai gaudo 
uždarbius kur tik gali (tik tų 
uždarbių beveik nėra). Mo
terys — taupios šeimininkės: 
užkonservuoja kiekvieną išau
gintą daržovę, sudeda į stik
lainius kiekvieną obuoliuką, 
kiekvieną petražolės lapuką. 
Nieko neišmeta. Pelenai — 
daržui trąša, bulvių lupenos 
— trąša. Dalinasi išaugtais 
vaikų rūbeliai, dursto, persiu
va. Iš trijų senų rūbų vieną 
naują sukombinuoja. Mezga. 
Čia, Amerikoj, viską pasiūtą, 
numegztą perki, o lietuvė 
moteris pati viską pasidaro. 
Nusipirkti naują — brangu. 
Tuo lietuvės ir laimi, kad 
moka suktis. Tvarkingų, tau
pių, mokančių tvarkytis žmo
nių Lietuvoje yra daug. Da
bar dažnai moteris dirba ilgas 
valandas, bet vaikais suspėja 
pasirūpinti. Ir patys vaikai 
savarankiški. Rūpinasi savo 
daiktais, apsižiūri, kad išeida
mi ko nepamirštų, nepa
mestų. Eisiu žuvį pagaut vaka
rienei, sako vienas mano 
pirmokėlių. Mažiukas, jau 
rūpinasi šeima. Žiūriu į tokį, 
gražu: auga geras gaspado-
rius. Taip yra, kad turtas iš
lepina, o vargas kartais išug
do gerų savybių. Nelengva, 
todėl ir dejuoja žmonės. Bet 
gyvena. Gal geriau nedejuoti, 
suktis pačiam ir grožėtis, kaip 
sukasi kiti. Sodas toli, vargas, 
sakytų vienas, sunku. O kitas 
sakytų: na, vaikai, čiumpam 
dviračius, važiuojam į sodą. 
Pasidarom pramogą: pasiva-
žinėjam, sustojam pakely, pa
valgom. Sode pasidžiaugiam, 
kad medis vakar buvo su žie
dais, o šiandien jau su obuo
liukais. 

Dalia. Kokios Lietuvoje 
maisto kainos? 

Danutė. Atvažiavusiems 
iš Amerikos atrodo, kad mais
tas Lietuvoje pigus. Mums jis 
labai brangus. Rūbų, jų 
užtenka kokių turi, bet kiek 
mes tam pilvui išleidžiami 
Maistui išleidžiam pusę atly
ginimo. Gauti 600 litų per 
mėnesį Lietuvoje nėra blogai. 
Mėsos kilogramas (2 svarai) 
kainuoja 10 litų, tai būtų 1/60 
atlyginimo. Amerikoje kilo
gramas mėsos kainuoja, sa
kykim, 6 dolerius. Bet ame
rikiečiai juk ne 360 dolerių, 
bet mažiausiai 4-5 kartus tiek 
per mėnesį uždirba. Maistas 
Lietuvoje palyginus yra bent 
5 kartus brangesnis negu 
Amerikoje. 

„BIČIULYSTĖ" 
INFORMUOJA 

www.LithuaNet.com 

Primename, kad trečiosios 
bangos lietuvis, buvęs KTU 
dėstytojas Edvinas Giedrimas 
iš Connecticut valstijos pa
rengė plačios apimties inter-
netinę svetainę: 

www.LdthuaNet.com. 
Svetainės turinį sudaro 15 
skyrių su 58 temomis. Čia 
rasite daug informacijos, is
torijos žinių nuo pirmųjų lie
tuviškų spaudinių atsiradimo 
ir išleidimo JAV, pirmųjų 
lietuviškų parapijų (kartais 
jos pavadinamos „lietuviškais 
židiniais"), Lietuvos Vyčių kū
rimosi, apie PLB, JAV LB 
struktūras, veiklą bei nema
žai šiandieninės tematikos — 
laikraščiai, žurnalai, ALTV, 
sportinės varžybos, renginių 
kalendoriai, parduotuvės ir t.t. 

Edvinas Giedrimas kuria 
šią svetainę visuomeniniais 
pagrindais. Visi suinteresuo
ti, kad tokiame, plačios apim
ties žinyne atsirastų ir jūsų 
turima bei rūpima informaci
ja, siųskite adresu: 193 Stone 
Hill Dr., Rocky Hill, CT 
06067; Tel.: 860-529-5115; El-
c&štas:lai8kai@tithuanet.com 

MENO PASAULYJE 

*** Neseniai atšventęs 
80-metį garsus rusų komediji-
nis aktorius Evgenij Vestnik 
iš Maskvos Mažojo teatro 
moka atkurti net 180 įvairių 
žmogaus eisenos tipų. Dažnai 
jauni aktoriai kreipiasi į sce
nos veteraną, prašydami pa-

Dalia. Sveikatos apsauga 
Lietuvoje — ji tampa vis la
biau vakarietiška, tobulėja? 

Danutė. Mano vyras turi 
alergiją. 400 iitų palikom ap
mokamoj Antakalnio polik
linikoj, darė vieną tyrimą po 
kito, bet priežasties taip ir 
nesurado. Po to jau nebe-
norėjom mokėti. Mano drau
gė daktarė papasakojo, kaip 
dabar būna. Galiu pasakyti, 
sako, nuo ko žmogaus alerija, 
bet žinau, kad kitas kabinetas 
finansiškai blogai laikosi, 
negauna pakankamai pelno. 
Tai nusiunčiu pacientą tyri
mams. Po to dar į vieną ar du 
kabinetus. Reikia, kad visi 
kabinetai uždirbtų. Va, kaip 
pas mus dabar yra. Bet spėk, 
ar Amerikoje yra kitaip. Dar 
viena tikra istorija. Moteriai 
Lietuvoje padarė mamogra-
mą. Turit auglį, sako gydyto
jas. Moteris: žinau, kairėje 
krūtyje. Gydytojas liūdnu 
balsu: abiejose. Sesutė paduo
da išrašytą receptą. Moteris 
nustebusi: iš kur ji iš anksto 
žinojo? Pasirodo, yra firmos, 
kurios yra sudariusios su gy
dytojais sutartis, kad tie pa
siūlytų pacientams brangius 
homeopatinius vaistus. Visi: 
gydytojai ir firmos, — nori 
pasipinigauti. Krūtyse jokių 
auglių nebuvo. Kiek nervų 
moteriai, kiek išgyvenimų, 
verkė, naktimis nemiegojo, 
kol išsiaiškino, kaip tikrai 
yra. 

Ačiū, Danute, už naujie
nas. Nebeklausinėsiu... 

Valterio patarimai 

Dalia. Valteri, jūs seniai 
Amerikoje gyvenat, čia turit 
daug draugų. Jums sekasi, 
Jūs puikiai žinot šitą kultūrą. 
Ar negalėtumėt patarti mums, 
naujai atvykusiems, kaip elg
tis, ką daryti ir ko nedaryti, 
kad šitoje šalyje būtume sėk
mingi? 

Valteris. Reikia mokėti 
prisitaikyti. Tai svarbiausia. 
Toliau, Amerikoje turi būti 
drąsus, agresyvus. Turi mo
kėti save pristatyti ir par-

Meno mokyklėlės baleto klasės moksieiviukai. 

įsikibus į smilgos viršūnę 
Gal užlipsiu lig pačio dangaus? 
Bet kažin kada tokią klajūnę 
Gimta žemė priims ir priglaus? 

Gal aš vėjų sparnais nuskraidinta 
Nusileisiu ant jūros bangos, 
O gal stalo gale pasodinta 
Gersiu rytmečio taurę rasos? 

O gal miško palaukėj sustosiu 
Paragaut balto beržo sulos, 
O gal raiba gegute kukuosiu 
Kol sulauksiu laimingos dienos? 

Įsikibus į smilgos viršūnę 
Aš skaičiuosiu žvaigždes danguje 
Kas supras mano sielą klajūnę, 
Kas paguos nelengvam kelyje? 

Aldona Pečiūrienė 
Čikaga 

rinkti eiseną kuriamam per
sonažui — juk dažnai eisena 
yra žmogaus charakterio bruožas. 
Neretai eisena keičia žmogų. 

*** Nicole Kidman apie 
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duoti, ir dar ne taip pigiai. 
Darbdaviui sakai: aš moku tą 
ir tą ir noriu gauti tokią algą. 
Jeigu nusileisi, pasakysi, ne
su toks geras po to labai sun
ku išsiderėti gerus pinigus. 
Bet jei per daug agresyvus 
esi, irgi negerai. Pasidaro nuo 
žmonių atstumas. 

Dalia. Kaip, Jūsų nuomo
ne, geriausia ieškotis darbo 
— per pažįstamus lietuvius? 

Valteris. Mano patarimas, 
geriau bendraukit su ame
rikiečiais. Su amerikiečiais 
jums greičiau pasiseks negu 
su lietuviais. Apie lietuvius 
nieko blogo negaliu pasakyti, 
bet jeigu man būtų bėda, aš 
eičiau pas amerikietį. Žinau, 
amerikietis man padės, — esu 
tikras. 

Dalia. Kodėl, kas Jus ver
čia taip manyti? 

V. Amerikietis, jis kitoks. 
Jei nusivesčiau jus pas savo 
draugus amerikiečius, niekas 
neklaustų pavardės, niekam 
ji nerūpi. Jiems, tu tuojau 
„Dalia", ne „ponia Dalia", 
„Arvi", ne „ponas Arvydas" 
(„Arvydą" jie trumpina). Pas 
amerikiečius nėra ponų. Tas 
man patinka. Tuojau tave pri
ima kaip draugą, ir pasidaro 
gera atmosfera. Juo daugiau 
bendrauji, tuo arčiau sueini, 
tuo geriau. Aš sakyčiau, ne
apsimoka bendrauti su ame
rikiečiu, katras gatves šluo
ja. Aš nesaku, jis gal labai 
geras žmogus, bet jeigu nori 
kažką pasiekti, tai geriau ei
ti pas kitokius. Nieko blogo 
nėra nueit į amerikietišką 
bažnyčią ir ten susipažinti. Aš 
nesakau, kad nereikia ben
drauti su lietuviais, bet nu-

rankų atspaudus Hollywood'e: 
„Niekada nepagalvojau, kad 
mindys tave ir tau neskaudės"... 

Parengė 
Ligija Tautkuvienė 

ėjus į kitą lietuvišką parapiją, 
tau, „labas" gali nepasakyt. 
Pas amerikiečius kitaip. Kai 
aš atvažiavau į Ameriką ir, 
nemokėdamas kalbos, ieško
jau darbo ir neradau, man 
amerikiečiai ne lietuviai pa
dėjo. Amerikiečiai labai linkę 
padėti. 

D. Išsilavinusiems lietu
viams gali viskas susiklostyti 
sėkmingai Amerikoje, ar ne 
taip? 

V. O, taip. Žmonių iš Lie
tuvos išsilavinimas geras, aš 
tuo džiaugiuosi. Tokiems 
Amerikoje gali gerai pavykti. 
Tik prisitaikyti tai reikia. Ne
parodyti, kad esi kažkuo 
pranašesnis — tada tau pa
lankesni. Nereiškia, kad turi 
sėdėti, ausis suglaudęs, savo 
vietoj. Jei gerai dirbi, tave 
pastebi, pamato. 

D. Kokios taisyklės dar
be: apie ką su amerikiečiais 
kalbėti, apie ką nekalbėti? 

V. Na, jei esi su ame
rikiečiais, apie politiką geriau 
nekalbėti. Jei žinau, kad aš 
demokratas ir tu demokra
tas, tada galima politikuoti, 
bet jeigu nepažįsti žmogaus 
labai gerai, nežinai, su kuo 
kalbi, tai nepasakyk ką blogo 
apie tą ar kitą partiją. Su 
religinėm temom reikia at
sargiai. Kai manęs ameri
kiečiai klausia, ar aš katali
kas, ar protestantas, aš sakau 
einu į katalikų bažnyčią, bet 
jei reikia, nueisiu ir į protes
tantų. Man Dievas visur tas 
pats. Kai taip kalbi, nėra 
konfrontacijų, visi patenkinti. 

D. Kai amerikietis pa
klausia, kaip patinka Ame
rikoje, turbūt reikia sakyti, 
kad viskas čia labai gerai?! 

V. Taip, geriau taip pa
sakyti. Ir dar, labai svarbu 
aktyviu būti. Bendrauti su 
žmonėmis, skambinti, eiti, 
kalbėtis. Jei tik namie sėdėsi 
ir rožančių suksi, tai pasensi, 
ir nieko nebus. 

D. Ačiū Jums, Valteri, už 
patarimus. Jais naudosimės. 

Danutę Vengelienę ir 
Valterį Vengelį kalbino 

Dalia KairiukStienė, PA 

ŠIS TAS APIE 
VANDENĮ 

Vandenio spalvos: mėlynai 
žalia, ultramarinas, violetinė. 
Vandenio akmenys: granatas, 
ametistas. 

Ametistas — plačiai papli
tęs brangakmenis, antikoje 
manyta, kad jis apsaugo nuo 
nuodų ir girtumo (gr. Amet-
hystos — negirtas). Krikš
čionybės simbolių sistemoje 
atitinka nuolankumą, nes yra 
tos pačios spalvos, kaip ir 
darželio našlaitė, taip pat 
susijęs su Kristaus kančia — 
violetine spalva. Tai paaiški
na, kodėl iš akmenėlių dažnai 
daromi rožančiai. Ametistas 
taip pat laikomas vienu iš 
Jeruzalės pamatinių akmenų. 

Granatas, kaip ir kiti dau-
giasėkliai vaisiai (apelsinas, 
pomidoras, moliūgas) sim
bolizuoja derlingumą. Graiki
joje granatas laikytas Demet
ros, Afroditės ir heros vaisiu
mi. Dėl šios priežasties Ro
moje ką tik ištekėjusios mo
terys puošdavosi vainikais iš 
granatmedžio šakelių. Indijoje 
granato sultys vartojamos nuo 
nevaisingumo. Dėl ryškiai 
raudonos minkštimo spalvos 
buvo meilės, kraujo — gyveni
mo bei mirties, — simbolis. 
Finikiečiai granatą siejo su 
saule ir laikė jį gyvybės, galy
bės ir atsinaujinimo simboliu. 
Judaizme granatas simboliza
vo ištikimybę Toros įstaty
mams. Viduramžiais granato 
kvapnumas ir gausios sėklos 

ĮDOMU ŽINOTI 
simbolizavo Marijos grožį ir 
jos dorybes. Šis vaisius savo 
apvalia forma, sėklų gausumu 
ir maloniu kvapu, simbolizavo 
Dievo tobulumą, nesuskai
čiuojamų jo gerų savybių bei 
gėrio įvaizdžiu. Po vienu ap
dangalu sutalpintos gausios 
sėklos gali būti suvokiamos, 
kaip Bažnyčios simbolis. Rau
donos granato sultys sim
bolizuoja kankinių kraują. 

Vandenis — duodantis 
ženklas, simbolizuojamas žmo
gaus, pilančio vandenį. Van
deniai stengiasi padaryti gero 
žmonijai. Vandeniai dažniau
siai išsirenka sau partnerį 
vieną visam gyvenimui. Van
denis labiausiai iš kitų Zo
diako ženklų stengiasi atsi
kratyti visuomeninių ir tėvys
tės pareigų, priešindamasis ir 
protestuodamas. Neįmanoma 
priversti Vandenį kalbėti ir 
daryti ne taip, kaip jis nori, 
nepaisant visų pasekmių. 
Realybėje Vandenio sinoni
mas — saviraiška. Vandeniai 
turi ir kitą bruožą, kuris 
aplinkinių suvokiamas, kaip 
abejingumas aplinkai, dėl to 
jie kitiems dažnai atrodo šalti 
ir abejingi. Tačiau iš tiesų 
Vandeniai niekada nebūna 
abejingi. Jie tik ne visada už
mezga santykius su žmo
nėmis. Jie mėgsta padėti, ta
čiau bijo būti išnaudojami. Ir 
jeigu Vandenis nepaklausys 
savo proto balso, jo gerumas 
gali išsekinti jį ir dvasiškai, ir 
materialiai. 

GRANATAS 
Granato vaisiai valgomi, iš 

jų gaminamas vynas. Azijoje 
žievė vartojama kilimams da
žyti. Stiebo ir šaknų žievė var
tojama vaistams gaminti. 
Granato produktų savybės 
tyrinėjamos daugelį metų. 
Pastarųjų metų tyrimų rezul
tatai: vartojant granato pro
duktus, stabdomas navikų pli
timas, padedama neutrali
zuoti ir naikinti vėžio ląsteles, 
ypač krūties ir prostatos, at
naujinama hormonų pusiaus
vyra. Granatas yra pats efek
tyviausias natūralus antioksi
dantas. Sultys turi organinių 
rūgščių, fitoncidų, rūgimą su
keliančių medžiagų, cukraus, 
daug mikroelementų bei vita
minų. Sumažėjus skrandžio 
sulčių rūgštingumui, gerai 
malšinti skrandžio skausmus. 
Granato sultys padeda efek
tyviau kovoti ir su AIDS 
virusu. Įdomu ir tai, kad šios 
sultys padeda žmogaus orga
nizmui ilgiau išlikti jaunu. Du 
trys natūralių granato sulčių 
lašai įlašinami į ausį, pašalina 
skausmą. Akių vokų uždegi
mams išgydyti tinka keleto 
sulčių lašų kompresas. Gra
natas taip pat mažina gerklės 
skausmus. Rūgščios nekon
servuotos ir be priedų granato 
sultys puikiai išvalo toksinus, 
pašalina nemalonų pykinimo 
pojūtį. Tiems, kurie skundžia
si rėmeniu, granato sultys iš
valys skrandį, žarnyną nuo 
tulžies. Puikiai atgaivina bei 
stiprina organizmą. 

Granato žievės nuoviras 
gelbsti nuo kirminų. Tiems, 
kurie laiko naminius gyvūnus, 
patariama, valymo kursą at
likti du tris kartus per metus. 

Dabar žiemos laikas, kai 

galima peršalti, susirgti gerk
lės, ausų ligomis, kad sustip
rintume organizmą ar leng
viau pagytume, naudokime 
granato produktus, kuriuos 
vartojant nepastebėta jokio 
šalutinio efekto. 

Pagal įvairius šaltinius 
parengė A T. 

Granatas tinka moterims, 
kaip kosmetinė priemonė. 

**Hollywood kaukė 
riebiai odai** 

Nuvalome veidą valomuo
ju pieneliu. Jei oda nėra labai 
jautri, galima ją nuplauti su 
muilu. Pasiruoštame kaukę: 
du valgomuosius šaukštus 
kukurūzų krakmolo sumai
šome su granato sultimis, kad 
susidarytų tiršta masė. 
Užtepame ant veido ir palai
kome 15 minučių. Nuplauna
me drungnu vandeniu. 

••Kleopatros kaukė 
pavargusiai odai** 

Nuvalome veidą valomuo
ju pieneliu, po to nuprausiame 
neutraliu mineraliniu vande
niu. Apdekime veidą šviežio 
granato sėklomis su minkš
timu. Sėklas galima sumaigyti 
prieš apdedant arba jau 
apdėjus veidą, švelniai vatos 
tamponu paspaudus. Palai
kome apie 10 minučių. Šią 
kaukę reikia daryti atsigulus. 
Po to vėl nuprausiame mine
raliniu vandeniu, nešluosto
me, bet leidžiame natūraliai 
nudžiūti. Kaukę patartina 
daryti prieš miegą. 

Pagal užsienio spaudą 
parengė L.T. 

*** MINTYS APIE GYVENIMĄ*** 
* Amžinoji meilė ilgiau 

trijų mėnesių nesitęsia. 
* Niekuomet nepamiršk, 

kad ir geriausia draugė kitaip 
šypsosi už tavo nugaros tavo 
vyrui... 

* Švari sąžinė — tikriau
sias sklerozės simptomas. 

* Jei žmogus gimė ne
gražus ir neturtingas, tai to

limesniame gyvenime turi 
daug galimybių tas dvi sa
vybes vystyti progresuojančiai. 

* Vergystė nepanaikinta 
— ji pavirto 8 valandų darbo 
diena. 

* Jei kalnas eina į tave — 
gelbėkis, tuoj bus griūtis. 

* Jei nesi sprendimo dalis, 
tai esi problemos dalis. 

mailto:biciulyste@aol.com
http://www.LithuaNet.com
http://www.LdthuaNet.com
mailto:lai8kai@tithuanet.com


JAV valdžios atstovai dėkoja Lietuvai už paramą •MARGUMYNAI' 
Atkel ta iš 1 psl . 

Kaip skelbta, Vilniaus 
grupė, vienijanti 10 pakviestų 
į NATO ir narystės sąjungoje 
siekiančių Rytų ir Vidurio Eu
ropos valstybių, paragino 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybą imtis visų būtinų prie
monių tam, kad būtų sustab
dytas Irako keliamas pavojus 
tarptaut inės bendruomenės 

saugumui ir taikai. 
Susitikime su R. Armitage 

A. Brazauskas paprašė JAV 
administracijos kuo greičiau 
oficialiai pripažinti Lietuvą 
rinkos ekonomikos valstybe. 
R. Armitage patvirtino, jog 
sprendimas šiuo klausimu 
rengiamas ir, nors pavėluotai, 
„Lietuva bus pripažinta tuo, 
kuo iš tikrųjų esanti". 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 7 d., penktadienis 

J A V u ž s i e n i o p o l i t i k o s t i k s l ų k a i t a v e r č i a n u t i l d y t i 
r a d i j o s t o t i s 

Atkel ta iš 1 psl. 
Atsižvelgdama į pasikeitu

sius tikslus JAV administraci
ja siūlo nebefmansuoti LER 
transliacijų valstybinėmis kal
bomis į Bulgariją, Kroatiją, 
Estiją, Latviją, Lietuvą ir Slo
vakiją, „Amerikos balso" 
transliacijų į Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Bulgariją, Čekiją, 
Vengriją, Lenkiją, Slovėniją, 
Slovakiją bei Rumuniją. 

„Šių tarnybų, kurių dar
buotojai narsiai tarnavo lais
vės reikalui ir tiesiogiai prisi
dėjo prie pergalės šaltajame 
kare. uždarymas bus liūdna 
akimirka daugeliui iš mūsų. 
Tačiau tuo pačiu metu mes tu
rime atsiminti, jog tikslai, dėl 
kurių šios tarnybos kovojo, bu
vo pasiekti", pažymėjo K. 
Tomlinson. 

Manoma, jog per artimiau
sius porą mėnesių turėtų pa
aiškėti JAV Kongreso nuosta
ta dėl transliacijų finansavi
mo. 

Tuo tarpu sausio mėnesį 
prezidentas Valdas Adamkus 
ir 40 Seimo narių paragino 
JAV administraciją ir Kong
resą nenutraukti LER laidų 
lietuvių kalba finansavimo. 
Parlamentarai savo kreipime
si teigia, jog LER tebėra svar
bus išsamios ir nešališkos in
formacijos apie JAV ir pasaulį 
šaltinis, ypač, kai Europoje 
stiprėja antiamerikietiškos 
nuotaikos. 

Seimo nariai prašo JAV 
Kongreso finansuoti LER lai
das tol, „kol Lietuva taps sta
bili, saugi demokratija ir pil
nateisė NATO narė". 

, D e m o k r a t i š k i k r i k š č i o n y s " s k u n d ž i a s i t e i s m u i 
d ė l „ k r i k š č i o n i š k ų d e m o k r a t ų " 

Atkel ta iš 1 psl. 
Tuo tarpu Valstybinė lie

tuvių kalbos komisija pažy
mėjo, jog Lietuvos krikščioniš
kosios demokratijos partijos 
pavadinimas nėra tapatus po
litinei partijos „Lietuvos 
krikščionys demokratai" pava
dinimui. 

„Juos sudaro skirtingi sin
taksiniai semantiniai jungi
niai, iš jų galime spręsti, kad 
Lietuvos krikščioniškosios de
mokratijos partijos nariai — 
krikščioniškų pažiūrų demok
ratai, o politinės partijos 'Lie
tuvos krikščionys demokra
tai' — demokratiškų pažiūrų 
krikščionys", teigiama komisi
jos pirmininkės Irenos Smeto
nienės rašte, adresuotame 

Teisingumo ministerijai. 
Lietuvos krikščioniškosios 

demokratijos partiją įkūrė 
grupė buvusių Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos 
(LKDP) narių, atsisakiusių 
praėjusių metų pavasarį jung
tis su Krikščionių demokratų 
sąjunga (KDS). 

Šioms partijoms susijun
gus. LKDP pakeitė pavadini
mą į politinę partiją „Lietu
vos krikščionys demokratai" ir 
užpatentavo LKDP pavadini
mą kaip prekinį ženklą. 

LKD valdybos pir
mininkas P. Gražulis Lietuvos 
krikščioniškosios demokrati
jos partijos įkūrimą pavadino 
,juodąją technologija", sie
kiant suklaidinti rinkėjus. 

Lietuvoje dirbantys užsieniečiai turi teisę 
naudotis nemokama medicina 

Atkel ta iš 1 psl. asmenys 
be pilietybės, jeigu jie teisėtai 
dirba Lietuvos Respublikoje 
bei nepilnamečiai jų šeimos 
nariai", sakoma įstatyme. 

Laikinai Lietuvoje viešin-
Jonavai apkar to čečėnų kaimynystė 

tys ir čia nedirbantys užsienio 
piliečiai, už sveikatos priežiū
ros paslaugas, kaip ir anks
čiau, mokės savo arba priva
taus sveikatos ^draudimo lėšo
mis, i BNS! 

Atkel ta iš 1 psl. 
Sprendimas kreiptis į VSD 

ir SADM priimtas ketvirtadie
nį Jonavoje vykusiame užda
rame pasitarime, kuriame da
lyvavo rajono meras Bronis
lovas Liutkus, policijos komi
sariato, prokuratūros, teismo 
ir šalia Jonavos esančio Ruk
los pabėgėlių priėmimo centro 
atstovai. 

Šiuo metu Ruklos centre 
gyvena apie 200 čečėnų, kurių 
elgesys vis dažniau kelia rū
pesčių Jonavos visuomenei ir 
policijai. 

Čečėnai yra absoliuti cen
tro gyventojų, kurių yra 220. 
dauguma. 

Praėjusią savaitę Jonavos 
policija naktiniame klube ra
mino 30-35 čečėnų grupę. 
Nors įvykio metu žmonės ne
nukentėjo, tačiau, pasak poli
cijos pareigūnų, susidariusi si
tuacija buvo įtempta. 

Kiek anksčiau policija su
laikė ir į areštinę uždarė du 
Ruklos centre gyvenančius če
čėnus, kurie sumušė bei api
plėšė Jonavos rajono gyvento
ją-

Rukloje gyvena laikiną 
prieglobstį Lietuvoje gavę už
sieniečiai, besiskundžiantys 
persekiojimu ar neįmanomo
mis gyvenimo sąlygomis 
tėvynėje. 

****ĮVAIRUS*****(VAIRŪS***** 
* Moteris ieško darbo prižiūrėti 
senus žmones ir gyventi kartu. 
Siūlyti ir kitus variantus. Tel. 773-
238-8664. 
'Moteris ieško darbo šeštadie
niais ir sekmadieniais iki pietų. 
Tel. 708-220-3202, palikti žinutę. 

* Patyręs, tvirto sudėjimo vyras, 
senų ir ligotų žmonių prižiūrėto

jas , ieško pastovaus darbo su 
gyvenimu. Susikalba angliškai, 
vairuoja automobilį, turi geras 
rekomendacijas. Tel. 773-531-
2382. 

NUTEISĖ TERORISTĄ 

Priklausęs „ai Qaeda" tero
ristų grupei, Richard C. Reid, 
kuris y ra Didžiosios Brita
nijos pilietis, 2001 m. gruo
džio 22 d. sugautas su sprogs
tamomis medžiagomis, pas
lėptomis batų paduose. Jis 
buvo pasiryžęs susprogdinti 
lėktuvą, skrendantį iš Pa
ryžiaus į Miami ir į Ameriką. 
Š.m. sausio 30 d. Reid buvo 
nuteistas kalėjimu iki gyvos 
galvos be teisės bet kada būti 
paleistas į laisvę. Teismo me
tu Reid pareiškė: „Aš dar kar
tą patvirtinu savo ištikimybę 
šeikui Osama bin Laden ir 
islamui". Jis taip pat save 
pavadino kariu, paskelbusiu 
karą Amerikai. NYT 
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HOMOSEKSUALŲ 
VEDYBOS 

Praėjusią savaitę Belgijos 
parlamentas pravedė įstaty
mą, įteisinantį homoseksualų 
vedybas. Baisavo 91 už, 22 
parlamentarai prieš ir 9 susi
laikė. Tai antroji Europos vals
tybė (pirmoji buvo Nyder
landai), leidžianti vedybas 
tarp tos pačios lyties asmenų. 
Įstatymas įsigalios po keturių 
mėnesių nuo priėmimo datos. 

NYT 

NAUJAS RŪPESTIS 
KELEIVIAMS 

Šių metų pradžioje visuo
se JAV oro uostuose įvestas 
elektroninis lagaminų, paduo
damų į lėktuvų bagažinę, 
tikrinimas. Kadangi dažnai 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojami 3 ir 2 mieg. butai. 
esantys netoli University of Illinois 
Medical Center, Cook County ir 

Rush ligoninių. Labai geras 
susisiekimas su ,.downtown". 

Priimu gyventi moterį, grįžtančią 
savaitgaliais arba „rommate". 

Skambinti Ninai Padalino. First 
Rate Real Estate 312-909-6026. 

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo" 
Oak Lawn ir Wi!lowbrook su 

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Reikalingas ..secunty deposit". 

Tel. 708-289-8577, 708-423-4761. 

VVoodridge išnuomojami 1-2 

mieg., naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos S581-S682. 

T e l . 630-910-0644, .Janą. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

L M 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 606O8 
(773) 847-7747 

Stcphen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

pasitaiko, kad įtartinus la
gaminus turi darbuotojai ati
daryti ir patys patikrinti, 
keleiviams patariama laga
minų ir kitokių ryšulių ne
užrakinti. Tačiau daugelis 
labai nenoriai vykdo šį pa
liepimą, nes rūpinasi užrak
tais neapsaugotų lagaminų 
likimu. Jie ne tik gali netyčia 
atsidaryti, ypač ilgų nuotolių 
skrydžių metu, kai reikia per
sėsti į kitą lėktuvą, bet ir 
tikrintojai ar kiti asmenys gali 
išgrobstyti vertingesnius daik
tus. Lagaminų gamintojai jau 
planuoja naujus įtaisus, kurie 
turėtų patenkinti ir keleivius, 
ir bagažo tikrintojus. ChTr 

DAUG NELEGALIŲ 
IMIGRANTŲ 

JAV Imigracijos departa
mento duomenimis, 2000 m. 
šiame krašte buvo per 7 mln. 
nelegalių imigrantų. Daugiau
sia be dokumentų atvykusiųjų 
yra Kalifornijoje — apie 2.2 
mln., po to Texas valstijoje 
(bent 1 mln.). Maždaug 69 
proc. nelegalių imigrantų yra 
iš Meksikos — 2000 jų skai
čius išaugo iki 4.8 mln. Tai 
nereiškia, kad visiems, neturin
tiems dokumentų, pavyksta 
patekti į šį kraštą: tais pa
čiais 2000-aisiais metais Imi
gracijos departamentui pa
vyko apie 2.3 mln. būsimų 
imigrantų sulaikyti ir pasiųsti 
atgal į jų kilmės kraštus. Ne
maža dalis nelegalų ilgainiui 
įsigyja dokumentus ir legaliai 
apsigyvena Amerikoje. LAT 

NAUJOVIŠKOS 
ŠERDIES OPERACIJOS 

Persodinus kaulų čiulpų 
kamienines ląsteles galima 
atstatyti širdies smūgio su
žalotus audinius, — rašoma 
medikų - žurnale „Lancet". 
Kamienines ląstelės gali išsi
vystyti į bet kurios rūšies ląs
telę, o jų žmogaus organizme 
esama bent trijų šimtų skir
tingų rūšių. Vokietijos Rosto-
ko universiteto mokslininkai 
bandymus atliko su šešiais 
ligoniais — kaulų čiulpų ka
mienines ląstelės buvo suleis
tos į po širdies smūgio apmiru
sias širdies dalis. Tuo pačiu 

buvo atlikta ir tradicinė, to
kiais atvejais daroma, širdies 
operacija. Visi šeši ligoniai 
išgyveno, penkiems iš jų es
mingai pagerėjo kraujo pa
tekimas į širdį. Tai ir leidžia 
daryti prielaidą, kad kaulų 
čiulpų kamienines ląstelės 
padėjo atkurti širdies smūgio 
sužalotas vietas. Pasak tyrinė
tojo Gustav Schteinhoff, 
bandymas rodo, kad drauge su 
šuntavimu atliekamas ka-
mieninių ląstelių įsodinimas 
pavojaus sveikatai nekelia. 
Tačiau iki šiol neaišku, ar 
organizmas atlaikytų didesnį 
kamieninių ląstelių persodini
mą. Kaip rašoma žinių agen
tūros DPA pranešime, pa
našus bandymas atliktas ir 
Hong Kongo universiteto kli
nikoje — čia pasveiko aštuoni 
ligoniai, kuriems į širdį su
leista kaulų čiulpų ka
mieninių ląstelių. 

LER 

GYVŪNAI PATYS 
GYDOSI 

Japonijos Kioto universite
to tyrinėtojai pastebėjo, kad 
beždžionių patelės, prieš 
atsivesdamos jauniklius, sa
votiškai gydosi natūraliais 
vaistais. Tai pirmasis tokios 
primatų veiklos pavyzdys, 
verčiantis naujai vertinti ir 
gyvūnų sugebėjimus. Pasak 
japonų zoologų, sifakos — 
vienos iš lemūrų beždžionių 
veislės — patelės, laukdamos 
prieauglio, ėda augalus, ku
riuose esama nuodingos me
džiagos tanino. Žinoma, kad 
nedidelės tanino dozės moti
nos organizme skatina pieno 
gamybą, veterinarai tanmą 
naudoja kaip priemonę prieš 
galimą persileidimą. 

Sifakos yra pirmieji žino
mi gyvūnai, kurie, laukdami 
prieauglio, patys gydosi, — 
rašoma žurnale „New Scien-
tist". Kaip teigia Madagaskare 
beždžiones stebėjęs Michael 
Hoffman, savaip gydosi ir, 
pavyzdžiu, šimpanzės, kurios 
kartais ėda lapus, skati
nančius vidurių išsilaisvi
nimą. Tuo būdu gyvūnai at
sikrato virškinimo sistemoje 
esančių parazitų. 

LER 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Nevv Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Yote\fc*773«4-782() 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 

-a- Landmark 
properties 

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

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

Dėl 
d r a u d i m o 

s k a m b i n k m a n 

FRANK 
ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th 
S t r ee t 

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

AUTOMOBILIO, NAMU. 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

I Likę a good neighbor, S ta te Farm is there.® 
• Farm Insurance Oompanies • Home Offices: Bloomington. Illinois 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

O Viešpatie, padėk labiau norėt 
paguost, kaip būti paguostam. 
Suprast kitus, kaip būti suprastam 
Ir mylėt labiau, kaip būti mylimam. 

(Šv. Pranciškaus malda) 

A. t A. 
PRANAS MAČERNIS 

Mirė 2001 m. vasario 12 d. 
Su meile ir liūdesiu prisimename šį taurų žmogų. 

Tesuteikia jam Viešpats Amžiną Ramybę. 
Gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti 

a.a. Praną savo maldose. 

Žmona D a n u t ė 

Gerbiamieji „Draugo" skaitytojai, prašome prisidėti prie 
„Draugo" nesibaigiančių diskusijų su JAV pašto įstaigomis. 
Spausdiname vasario mėn. datas ir prašome pažymėti, kada 
gavote tą „Draugą". Mėnesiui pasibaigus, prisekite savo 
adreso lipinuką ir atkarpą grąžinkite „Draugo" administracijai. 
Turėdami šiuos duomenis, galėsime pateikti tikrus faktus 
pašto įstaigoms ir galbūt pagaliau sutvarkyti dienraščio pri
statymą. 

Dėkojame už pagalbą — „Draugo" administracija 

DRAUGO data 
2003 vasario 1 šeštadienis 
2003 vasario 4 antradienis 
2003 vasario 5 trečiadienis 
2003 vasario 6 ketvirtadienis 
2003 vasario 7 penktadienis 
2003 vasario 8 šeštadienis 
2003 vasario 11 antradienis 
2003 vasario 12 trečiadienis 
2003 vasario 13 ketvirtadienis 
2003 vasario 14 penktadienis 
2003 vasario 15 šeštadienis 
2003 vasario 18 antradienis 
2003 vasario 19 trečiadienis 
2003 vasario 20 ketvirtadienis 
2003 vasario 21 penktadienis 
2003 vasario 22 šeštadienis 
2003 vasario 25 antradienis 
2003 vasario 26 trečiadienis 
2003 vasario 27 ketvirtadienis 
2003 vasario 28 penktadienis 

gauta 

DRAUGAS 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 6 0 6 2 9 

Gelbėkime Šv. Kazimiero kapines 
Parašykite laišką su savo parašu ir siųskite 
Gingęr Rufai. Aidenvoman. 10444 S. Westem. IL 60643 

I do not vvant Cardinal George to take 47 acres of 
St. Casimir Cemetery's land. 

arba asmeniškai pasirašykite peticiją prieš Šv. Kazimiero žemės pardavimą, kuri 
randasi pas advokatą Joną Gibaitį 

6247 S. Kedzie Ave. Chicago. IL 60629; 773-776-8700 
paid pubiic servKC announcemen 

PASLAUGOS 

GLOBAL HOME 
LOANS & 

FINANCE, Inc. 
Padedame gauti 

paskolas namams 
pirkti, žemu pradiniu 

įmokėjimu 

Legalus statusas JAV nebūtinas. 
Lietuviškai: (718)-423-6092 
arba capitalkaz@msn.com 
Kazimieras Pteckaitjs. Associate. 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel, 1-773-585-9500 

SIŪLO D A R B Ą 

AUTOMOHl XX \AMU, SVEKATOS 
IR C;V\ YBFS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mer. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VYest 95th Street 

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

Vaikui reikalinga 45 m. ar 
vyresnė auklė. 

Gyventi 6 d. savaitėje, virti, 
valyti. Susikalbėsite angliškai, 

rusiškai. 
Tel. 630-443-8764. Marina. J 

* « . f 24HRS,7DAYS 

H C A T I N G 
773^31-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldyme sistemų. 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine saldymo sistema 

Part-time babysitter vvanted, 
Oak Lawn, mušt speak 

English and drive. 
Call mornings 708-425-9404. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlvginimas nuo 

$1.500 iki $1.800. 
Tel. 901-218-7481. 

ELEKTROS 
IVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Caregivers needed in VViseonsin. 
English. sočiai secunty. refe-

rences. Some expenence necessary. 
Driver's licence helpful 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

\ • 

mailto:capitalkaz@msn.com


DRAUGAS, 2003 m. vasario 7 d., penktadienis 
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JOHN H. STROGER, 
JR. COOK COUNTY 

LIGONINĖ 
Naujoji John H. Stroger, Jr. 

ligoninė, atvėrusi duris šių 
metų gruodžio 12 d., Čikagoje 
- tai įstaiga, kurios pagrin
dinė paskirtis suteikti aukštos 
kokybės medicininę pagalbą 
visiems jos reikiantiems žmo
nėms, kurie galėtų jaustis pa
togiai, lydimi pagarbos ir 
užuojautos. 

Pažangiausių medicinos 
mokslo technologijų prietaisų 
pagalba, atsivėrė galimybės 
kvalifikuotai atlikti sudėtin
giausius tyrimus, gydymą bei 
reabilitaciją. 

Pagrindiniai klausimai, ku
riuos užduoda besiteiraujan
tys: 

1. Lankymo laikas0 

Ligonių lankymo laikas nuo 
11 v. r. iki 8 v. v. 

2. Ar galima išsikviesti 
vertėją? 

Vertėjas dirba 24 valandas 
per parą ir 7 dienas per savai
tę. 

3. Kiek kainuoja gydymo 
paslaugos0 

Kaina priklauso nuo ligonio 
pajamų, ligoninė taip pat pri
ima įvairiausius draudimus, 
įskaitant Medicare ir Medic-
aid. 

4. Ar yra ligoninėje ka
vinė, koks darbo laikas? 

Puiki ir pakankamai erdvi 
kavine yra pirmame aukšte. Ji 
atidaryta nuo 6:30 v. r. iki 7 v. 
v. 

5. Ar ligoninėje yra gali
mybė paskambinti , a r gali
ma naudot is mobiliais tele
fonais? 

Viešieji telefono aparatai 
v ra kiekviename ligoninės 
aukšte. Mobiliais telefonais 
naudotis galima tik tam tik
rose nustatytose vietose. 

Svarbūs telefonų numeriai, 
kuriais galite skambinti ir tei
rautis visą parą: 

Pagr indinė informacija: 
i312 I 864-6000. 
Skubus iškvietimas: 
= 312/864-1300, 
Ligonių informacija: 
i 312) 864-6000. 

John H. Stroger. Jr. Cook 
County ligoninės adresas: 

1901 W. Harrison Street. 
Chicago, IL 60612. 

VISI KVIEČIAMI 

Čikagos Lietuvių taryba 
visus Čikagos ir apylinkių 
lietuvius kviečia dalyvauti 
pagrindiniame Lietuvos Ne
priklausomybės minėjime, 
sekmadienį, 2003 m. vasario 
16 d., 2 vai. po pietų, Maria 
gimnazijos auditorijoje, 6727 
South California Avenue, Chi
cago, Illinois. 

Į minėjimą iš Vvashington 
DC, atvyksta garbės svečiai: 
Lietuvos ambasadorius Vy-
gaudas Ušackas ir Illinois ats
tovas JAV Kongrese John 
Shimkus. 

Meninę programą atliks 
Gitanos Snapkauskaitės-Va-
riakojienės vadovaujamas Či
kagos Lietuviu operos moterų 
choras. 

ALTo Čikagos skyrius 

Australijos Lietuvių 
Bendruomenės naująją val
dybą sudaro: Lolita Kalėda 
— pirmininkė, dr. Liuda Api-
nytė-Popenhagen — vicepir
mininkė, Vincas Bakaitis — 
specialių projektų vadovas, 
Arminas Šepokas — iždinin
kas, Dalia Šliterytė — sekre
torė. 

JAV LB East Chicago 
apylinkės, ALTo Lake ap
skrities skyriaus ir Lietuvos 
Vyčių kuopos Nr. 82 valdy
bos ruošia Vasario 16-osios 
minėjimą vasario 9 d.. 1 vai. 
r.. American Legion Post 430 
patalpose. 7430 Broadvvay, 
Marrillville, IN. Bus pietūs, 
programa, šokiai, dainos. Vi
sus linksmins muz. Bronius 
Mūras. Pagrindinę paskaitą 
skaitys Jurgis Riškus. Malo
niai kviečiami apylinkės lietu
viai dalyvauti šioje šventėje. 

Atei t ininkų n a m ų meti
nis narių susirinkimas vyks 
šį sekmadienį, vasario 9 d., 
12:30 popiet. Ateitininkų na
muose. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. 

JAV lietuviai domisi ir 
giliai vertina Lietuvos Na
cionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos paruoštą ir išleis
tą leidinį „Lietuvių išeivijos 
spaudos bibliografija, 1945-
2000". Antanas Dundzila, įsi
gijęs šį leidinį Čikagoje vei
kiančiame LTSC, taip parašė: 
„Tai stebinantis leidinys, ne
paprastas kultūrinis pamink
las išeivijos kultūrinėms pas
tangoms. Sveikinu visus prie 
šio darbo prisidėjusius ir reiš
kiu aukštą pagarbą". 

Lietuvos Nepr ik lausomy
bės šventės paminėjimas 
Brighton Parke įvyks vasario 
9 d. Pradžia 10:30 vai. r. Mi-
šiomis Šv. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje. Gie
dos Algimanto Barniškio va
dovaujamas parapijos choras, 
Mišias aukos kun. Jaunius 
Kelpšas, dalyvaus organizaci
jos su savo vėliavomis. Po 
Mišių — akademinė ir me
ninė dalis vyks parapijos sa
lėje. Pagrindinę kalbą pasa
kys adv. Povilas Žumbakis. 
Programą atliks trys Brighton 
Park tenorai (deja, nesakoma. 
kas tie trys tenorai, o gal tie 
patys, kurių taip mielai visa 
Amerika klausosi 1 I-tame TV 
kanale? Jau vien dėl tos 
„mįslės" verta šventėje daly
vauti), taip pat G. Razumie-
nės vadovaujamas kanklių ir 
skudučių ansamblis. Po pro
gramos — vaišės. 

J a u n i m o c e n t r o Moterų 
klubas vasario 9 d., sekma
dienį, visus kviečia pasi
vaišinti mieliniais blynais su 
įvairiais (skaniais, be abejo) 
priedais. Blynais galite pra
dėti gardžiuotis jau nuo 8 vai. 
ryto. Savo dalyvavimu parem-
site Jaunimo centrą. 

Algimanto Kezio fotogra
fijų parodos „Lietuva — ar
chitektūriniai fragmentai" ati
darymas vyks vasario 8 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak., Lie
tuvių dailės muziejuje. 14911 
127th Str.. Lemont. IL. Visi 
maloniai kviečiami. 

SKELBIMAI 

PRASIDEDA 
ŠYPSENŲ SEZONAS 

Čikagos simfoninio orkes
tro teatre prasideda šypsenų 
sezonas! 

Vasario 8 dieną, 11 v. r. ir 
12:30 v. p. p. vaikai, kartu su 
tėveliais gali aplankyti Či
kagos simfoninio orkestro 
teatrą ir pažiūrėti pjesę: „The 
Mozart Experience". 

Nuostabi pjesė apie gatvės 
muzikantę, merginą, kuri 
įsikūnijo į Mozarto vaidmenį. 

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

• Sagil's r e s to ranas , 6814 
W. 87 St., Burbank, IL. Tel. 
708-598-0685. Dirbame nuo 
11 vai. ryto iki 7:30 v.v. Užda
ryta — pirmadieniais. Sveiki
name savo esamus ir būsimus 
klientus su artėjančiu pavasa
riu. Neužsidarykite namuose, 
atvykite pas mus. Pavaišin
sime Jus įvairiais patiekalais. 
Kviečiame praleisti Valentino 
dieną ir kitas šventes mūsų 
restorane. Laukiame Jūsų. 
Irma ir Barbara. 

Talentingi aktoriai, pui
kus pjesės pastatymas ir 
spalvingos dekoracijos suteiks 
daug malonių akimirkų vi
siems, mėgstantiems teatrą ir 
muziką. 

Čikagos simfoninio orkes
tro teatro adresas: 

220 S. Michigan Avenue 
Chicago, IL 60604 - 2559 

Užsisakyti bilietus galite 
telefonu (312) 294-3030. 

ŽIEMOS NAKTIS 

Ko naktis šaltoji 
beldžias į, duris? 
Ko šiaurinis vėjas 
Kaukia lyg žvėris? 

Ko mėnulio blynas 
kabo danguje? 
Ko šuva senyvas 
inkščia troboje? 

Kaminas virš namo 
stovi išdidžiai, 
Pypkę jis kūrena, 
verčias kamuoliai. 

Kai dūmelis rūksta, 
pirkioje jauku. 
Renkasi šeimyna 
ir visiems smagu. 

Šaltą žiemos naktį 
neik į kiemą tu, 
Nes nušalsi nosį 
ir galus ausų. 

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

E 

Violeta 
Pakalniškienė 

Ežio dygūs kailinėliai, 
Ežio namas po egle. 
Eglės lapai - adatėles, 
Eglė visada žalia. 

Danutės Lipčiūtės-Au-
gienės ketureilis patiems ma
žiausiems padės susipažinti 
su raidele E. 

APIE ENCIKLOPEDIJĄ 

..?.iemos naktis" iliustracija Violetos Pakalniškienės eilėraščiui. 
Dailininkas Kęstutis Šileika (Šilas) 

ŠYPSNIAI 
Neturto supratimas 

Mokiniams buvo duotas 
rašomasis darbas apie var
gingą šeimą. Milijonieriaus 
duktė, mažoji Monika parašė: 

„Gyveno sau Amerikoje 
varginga šeima. Tėvas buvo 
labai neturtingas. Mama taip 
pat buvo labai neturtinga. Jų 
mažas berniukas ir maža 
mergaitė buvo neturtingi. Net 
jų vairuotojas buvo labai 
neturt ingas. Visi trys sodo 
prižiūrėtojai buvo neturtingi. 
Ir plaukimo baseino sargas -
taip pat buvo neturt ingas. 
Visi visi šioje šeimoje buvo 
neturtingi." 

Kas yra amerikietis 
Kinai aiškina, kas yra 

amerikietis. Tai esą žmogus, 
kuris verda vandenį, norė
damas išvirti arbatos, o 
paskui į ją deda ledų, kad ją 
atšaldytų, tai žmogus, kuris į 
arbatą deda cukraus, kad ji 
būtų saldi ir vėliau citrinos -
kad ji parūgštėtų. 

Tėvas ir sunūs 
- Tu esi toks tinginys, -

sako tėvas sūnui, - j o g never
tas, kad tave nešiotų žemelė 
šventoji... 

- Tėveli, tada aš būsiu 
jūrininkas... 

Pranas Alšėnas 

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

P O S A K I A I 

Lietuvių kalbos tautosa
ka yra turtinga, graži, įvairi ir 
gausi. Deja, dėl įvairių 
t rukdymų Lietuvoje, mūsų 
tautosaka pradėta rinkti ir 
spausdinti gana vėlai. 

Jūs jau žinote, vaikai, kad 
patarlės, priežodžiai ir po
sakiai literatūroje priskiriami 
prie smulkiosios tautosakos. 

Priežodžiai - tai trumpi, 
prasmingi liaudies posakiai, 
kuriais reiškiamas gyvenimo 
pas tabumas ar patirtis. 
Išmokime keletą jų: 

Koks žmogus, tokia ir 
kalba. 

Koks darbas, toks ir atly
ginimas. 

Koks gyvenimas, tokia ir 
mirtis. 

Koks tėvelis, toks sūnelis. 
Koks klausimas, toks 

atsakymas. 
Koks artojas, tokia žagrė. 
Koki tėvai, toki ir vaikai. 
Kokia galva, toks ir pro

tas. 
Kokia pradžia, tokia ir 

pabaiga. 
Koks stogas, tokia ir pas

togė. 
Kokiu saiku saikuosi 

kitam, tokiu bus atsaikuota ir 
tau. 

Parengta pagal J. Min-
girdo knygą „Patarlės, prie
žodžiai, posakiai'' 

Pasakojama, kad kartą T. 
Edison, sutikęs A. Einšteiną, 
pasiskundė, jog nerandąs tin
kamo pagalbininko. 

- O kaip Jūs nustatote jo 
tinkamumą? - paklausė Einš
teinas. 

Edison parodė lapelį su 
klausimais. 

- Kas į juos atsakys, tas 
taps mano pagalbininku. 

Einšteinas perskaitė pir
muosius klausimus: „Kiek 
mylių nuo New Yorko iki 
Čikagos?"; „iš ko gaminamas 
nerūdijantis plienas?" ir kt. 

- Betgi užtenka žvilgtelėti 
į geležinkelio bei metalų ži
nynus ir galima rasti atsaky
mus, - pasakė Einšteinas. 

Galėjo toks pokalbis būti, 
galėjo ir nebūti, bet jis pras
mingas. Žmogus negali visko 
prisiminti, bet jis gali žinoti, 
kur galima rasti atsakymą... į 
tūkstantį ir vieną klausimą. 

Vienas toks visa žinančių 
leidinių - enciklopedija. J i 
pateikia sistemingų žinių 
visumą. 

Pats enciklopedijos termi
nas atsirado senovės Grai
kijoje (gr. „en" - viduj, „kyk-
los" - ratas, „palaideia" - švie
timas). Tais laikais jis reiškė 
vadinamųjų „septynių lais
vųjų menų" (gramatikos, re
torikos, logikos, geometrijos, 
aritmetikos, muzikos ir as
tronomijos) žinių visumą, -
„švietimo ratą". 

Yra enciklopedijų vaikams. 
Vaikams skirtos enciklo

pedijos imtos leisti XVIII a. 
pabaigoje - XDC a. pradžioje. 
Nuo to laiko iki dabar susi
klostė ir du pagrindiniai šių 
enciklopedijų medžiagos 
išdėstymo tipai: 

sisteminės bei teminės 
abėcėlinės. 

ČIKAGOS LITUANISTINĖ MOKYKLA 

Pasaulyje leidžiama ne
maža vaikų enciklopedijų. 
Antai Vokietijos vaikai turi 
enciklopediją „Nuo A iki Z", 
Bulgarijos - „Vaikų enciklo
pedija", Lenkijos - „Enciklo
pedija vaikams" . 

Lietuvoje turime išleistą 
knygą „Enciklopedija apie 
Lietuvą", skirtą 7 - 1 2 metų 
vaikams. Pagrindinė informa
cija šioje enciklopedijoje: Lie
tuvos geografinė padėtis, kai
myninės valstybės, Respub
likos valdymas, pinigai, teri
torija, gyventojai, kalba, isto
rija... Knyga 116 puslapių su 
spalvotomis iliustracijomis. 

Labai patraukli ir įdomi, 
versta iš anglų kalbos -„Vai
kų enciklopedija". Nesudė
tingi, lengvai suvokiami straips
neliai bei galybė spalvotų 
iliustracijų apie tai, ką vai
kams reikėtų išmanyti ir kuo 
jie domisi. 

Enciklopedija dar vadina
ma visų knygų knyga. 

Parengta pagal Geno
vaitės Raguotienės knygą 

„Šimtas knygos mįslių" 

Mano šeima 

Aš gyvenu su mamute ir 
tėveliu. Mūsų šeimoje dar 
gyvena vėžliukas. Jo vardas -
Debesiukas. Mes jį labai my
lime, jis mūsų šeimos narys. 
Lietuvoje gyvena mano dvi 
babytės ir senelis. 

Kasparas Vitkus, 2 sk 

Aš esu Edvinas. Man sep
tyneri metai. Turiu mamytę ir 
tėvelį, dvi močiutes, du se
nelius ir prosenelę. Mano ma
mytė yra mokytoja, o tėvelis -
vairuotojas. Aš myliu tėvelius, 
o jie myli mane. Vieni mano 

seneliai gyvena Čikagoje, kiti 
gyvena Lietuvoje. Aš turiu dvi 
pusseseres ir tris pusbrolius. 
Aš jų labai pasiilgau. Mano 
Lietuvos seneliai gyvena prie 
ežero. Jie turi šuniuką Džekį 
ir kačiuką Piratą. Štai ir visa 
mano šeima. 

Edvinas Karalius, 2 sk 

Mano šeima gera ir sveika. 
Mano tėtis stiprus. Mano 
močiutė švelni, o brolis -
mažas ir juokingas. Mano sesė 
gera ir graži, o mama - gera, 
švelni ir protinga. Ji visur ir 
visuomet man padeda. 

Rūta Survilaitė, 2 sk 
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