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Vasario 16-oji Detroite: 
pasakykite, kuo galiu 
padėti, teiravosi JAV 
politikai; Lietuvos 
priešai yra JAV ir 
žmonijos priešai. 

2 psl. 

Kaziuko mugė, 
sėkmingiausias metų 
renginys — vedamasis; 
gyventojų nelygybės 
indeksas; ES nares ir 
kandidates palyginus. 

3 psl. 

Gen. mjr. J . Kronkait is 
ir Lietuvos kariai; 
lietuvių Žiemos šventė 
Philadelphia, PA 
Valdovų rūmų darba i . 

4 psl. 

Sporto rūmai PLC; 
tebedvelkia Motinos 
Marijos Kaupaitės 
dvasia; Cicero l ietuviai 
gyvuoja; Čikagoje 
netrūksta renginių. 

6 psl. 

Sportas 
* L i e tuvos č e m p i o n a i 

Vi ln iaus „ L i e t u v o s r y t o " 
krepšininkar ant radienį sve
čiuose pralaimėjo FIBA-Europa 
Čempionų taurės antrojo e tapo 
B grupės trečiojo rato rungty
nes Vrsačo „Hemofarm" (Ser
bija ir Juodkalnija) komandai 
65:76 ir patyrė pirmąją nesėk
mę. 

* Maskvoje v y k u s i o s e 
tarptautinėse atv irose spor
tinių šokių varžybose „Rusijos 
žvaigždės" tarp 90 porų klasiki
nių šokių programoje I vietą iš
kovojo Kauno klubo „Sūkurys" 
atstovai Jul ius Šeniauskas ir 
Iveta Paurytė. Liublianoje (Slo
vėnija) vykusiose t a rp tau t inėse 
jaunimo Lotynų Amerikos spor
tinių šokių varžybose kiti „Sū
kurio" šokėjai Jus tas Kučins
kas ir Agnė Malinauskaitė iš
kovojo II vietą. 

* Vienas ger iaus ių v i s ų 
laiku Lietuvos f u t b o l i n i n k ų 
Valdas Ivanauskas reng ias i 
pradėti t renerio karjerą. J i s 
užmezgė ryšius su viena Pietų 
Korėjos futbolo agentūra. „Ko
rėjiečiai su manimi susisiekė 
per mano interneto svetainę. 
Jie norėjo pagalbos p a r e n k a n t 
žaidėjus. Be to, man būtų įdo
mus darbas Korėjoje r neslėpė 
savo planų V. Ivanauskas. 

Naujausios 
~ • # zimos 

* I Turkiją, r e n g i a n t i s 
galimam karui Irake, a t s iųs
tos priešlėktuvinės baterijos ir 
žvalgybos lėktuvai. 

Vokietijos kanc ler i s G. 
Schroeder atskrido į Maskvą 
aptarti Irako problemos. 

* Besąlyginio Irako ben
dradarb iav imo d a r n e m a 
tyti, teigia tikrintojų vadovas 
H. Blix. 

* Saudi Ara"bia p a n e i g ė 
pranešimą, kad leis JAV nau
dotis savo kariniais objektais. 

* D. Britanijos premje 
ras T. Blair į s i t ik inęs , kad J T 
priims rezoliuciją dėl Irako. 

* \ Vilnių a tvyks NATO 
general inis sekretor ius . 

Rolandas Paksas prisiekė ištikimybę Lietuvai ir žmonėms 
V i l n i u s , va sa r io 26 d. 

(BNS-Elta) — Būti iš t ikimas 
Lietuvos Respublikai ir Kons
t i tuci ja i t rečiadienį iškilmin
game Seimo posėdyje prisiekė 
sausio 5 d. i š r inktas Respubli
kos prezidentas Rolandas Pak
sas . 

Po priesaikos Se ime sep
t in tas i s nuo 1918 metų ir t re
čiasis po nepriklausomybės at
kūr imo 1990 meta i s Lietuvos 
prezidentas pradėjo eiti parei
gas . 

Iški lmingame Seimo posė
dyje, kur iame R. P a k s a s perė
mė valstybės vadovo pareigas, 
Se imo p i r m i n i n k a s A r t ū r a s 
P a u l a u s k a s padėkos žodį u ž ' 
darbą Lietuvai, išt ikimybę san
t a r o s idėjai, r y š k i a s pėdas , 
į spaus tas į lietuvišką žemę, ta
rė kadenciją baigusiam prezi
den tu i Valdui Adamkui . 

V. Adamkus, penker ius me
t u s vadovavęs valstybei, per
d u o d a m a s įgaliojimus nauja
j a m prezidentui, savo kalboje 
rag ino tęst i p r adė tus darbus , 
siekti užsibrėžtų t ikslų. 

„Lietuva šiandien stipri. J i 
pajėgi, remdamasi savo galva ir 
savo jėgomis, spręst i iškilusias 
problemas ir eiti į priekį. Jokiu 

Iškilmingame Seimo posėdyje išrinktojo Lietuvos prezidento Rolando Pakso (kairėje) priesaiką priėmė Konsti
tucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris. Tolėliau stovi R. Pakso žmona Laima ir kadenciją baigės prezidentas 
Valdas Adamkus su žmona Alma. Pakyloje — (iš kairės) Seimo pirmininko pavaduotojas Česlovas Juršėnas, 
pirmininkas Artūras Paulauskas ir pavaduotojai Artūras Skardžius bei Gintaras Steponavičius. Eltos nuotr. 
būdu negalime sustoti. Turime 
nuosekliai tęsti pradėtus dar
bus ir įsitvirtinti Vakarų de
mokratijos erdvėje kaip garbin
ga ir kūrybinga tauta . Ypač da
bar, kai iki visateisės narystės 
Europos Sąjungoje ir NATO liko 

tik keli žingsniai, mums reikia 
susitelkimo ir solidarumo, rei
kia bendro vieningo veikimo", 
kalbėjo Seimo posėdyje prezi
dentas V. Adamkus. 

Perduodamas naujam vals
tybės vadovui nelengvą atsa-

mybės naštą už sėkmingą Lie
tuvos ir lietuvių tautos strate
ginių siekių įgyvendinimą, V. 
Adamkus linkėjo sėkmės nauja
jam prezidentui ir jo asmenyje 
visiems Lietuvos žmonėms. 

Seimo pirmininkas A. Pau-

Opozicija ir 
valdančioj i daugum a 

giria naujojo 
prez idento užs i en io 

pol i t ikos t iks lus 
V i l n i u s , va sa r io 26 d. 

(BNS) — Tiek Seimo valdančio
sios daugumos, t iek ir opozici
jos atstovai teigiamai įvertino 
trečiadienį prezidento pareigas 
pradėjusio eiti Rolando Pakso 
inauguracinėje kalboje Seime 
sudė tus užsienio politikos ak
centus . 

„Manau, jog prezidento la
bai ryškus pas isakymas už Lie
tuvos narystę Europos Sąjun
goje (ES) ir NATO yra svar
biausia jo inauguracinės kalbos 
žinia", sake Seimo Užsienio rei
kalų komiteto p i rmininkas , val
dančiosios Lie tuvos socialde
m o k r a t ų part i jos p i rmininko 
pavaduotojas Gediminas Kirki
las . 

„Laba i s t i p r ū s ir a i škūs 
akcentai . Manau, kad tai labai 
gera kalba", sakė opozicinės Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) vadovas Seimo na
rys Vytautas Landsbergis. 

G. Kirkilas pabrėžė, jog tai 
sudaro N u k e l t a į 5psl . 

Premjeras Algirdas Brazauskas (kairėje) perdavė vyriausybės įgaliojimus 
naujajam prezidentui Rolandui Paksui, kuris pavedė A. Brazauskui laiki
nai eiti premjero pareigas. Gedimino Žilinsko (Elta) 

Naujajam prezidentui perduoti 
vyriausybės įgaliojimai 

kartą yra prasitaręs apie gali
mus pasikeitimus vyriausybėje 
po jo inauguracijos. J i s teigė, 
kad savo nuomonę dėl ministrų 
kabineto jis pasakysiąs po pir
mojo savo, kaip prezidento, su
sitikimo su premjeru. 

Spaudos duomenimis, at
naujintame ministrų kabinete 
gali nebelikti teisingumo mi
nistro Vytauto Markevičiaus, 
sveikatos apsaugos ministro 
Romualdo Dobrovolskio bei švie
timo ministro Algirdo Monke
vičiaus. 

V i l n i u s , vasario 26 d. 
<BNS> — Premjero Algirdo Bra
zausko vadovaujamas ministrų 
kabinetas trečiadienį po pietų 
grąžino savo įgaliojimus nauja
j am prezidentui Rolandui Pak
sui. 

R. Paksas pasirašė dekretą 
dėl grąžinamų įgaliojimų pri
ėmimo ir pavedė A. Brazauskui 
laikinai eiti premjero pareigas. 

Nuo 2002 m. iki šiol da
bartinėje vyriausybėje nepasi
keitė nė vienas ministras. 

Prezidentas R. Paksas ne 

Valdas Adamkus 
visada liks 

įsipareigojęs 
Lietuvos žmonėms 

Iškilmingame Seimo posė
dyje, surengtame naujojo prezi
dento Rolando Pakso inaugu
racijos proga, kadenciją baigęs 
prezidentas Valdas Adamkus 
sakė, jog visi pasikeitimai į ge
ra valstybėje pasiekti tik bend
romis pastangomis. 

„Penkerius metus vyk
džiau Jums duotą priesaiką są
žiningai tarnauti Tautai ir Tė
vynei. Visada būsiu šios prie
saikos įpareigotas. Visu savo 
gyvenimu esu ir lieku įsiparei
gojęs Jums, brangūs Lietuvos 
žmonės", sakė kadenciją baigęs 
prezidentas. 

V. Adamkus ragino nuosek
liai tęsti pradėtus darbus ir įsi
tvirtinti Vakarų demokratijos 
erdvėje kaip garbinga ir kūry
binga tauta. 

Sveikindamas išrinktąjį 
prezidentą, V. Adamkus teigė 
perduodantis , jam ir nelengvą 
atsakomybės naštą už sėkmin
gą Lietuvos ir lietuvių tautos 
strateginių siekių įgyvendi
nimą". (BNS) 

lauskas, sveikindamas prisie
kusį prezidentą R. Paksą, lin
kėjo į Lietuvos Prezidentūrą su
grįžusiai jaunystei būti veržlia. 
„Mūsų Seimui didelė garbė, kad 
naujasis prezidentas yra vienas 
iš mūsų, tik ką buvęs Seimo na
rys. Tai pranašingas ženklas, 
kad prezidentas ir Seimas dar 
lengviau vieni kitus supras, dar 
greičiau ras bendrą kalbą. O ka
dangi premjeras Algirdas Bra
zauskas yra dirbęs ir Preziden
tūroje, ir Seime, galime tikėtis 
visai darnaus visų mūsų val
džios grandžių darbo", sakė A. 
Paulauskas. 

Pavadinęs bendrą darbą su 
prezidentu V. Adamkumi „tar
pusavio įsiklausymo, sutarimo 
ir bendradarbiavimo esminiais 
valstybės klausimais metais", 
premjeras Algirdas Brazauskas 
išreiškė viltį, kad tokiais pat 
bruožais bus pažymėtas darbas 
ir su naujuoju prezidentu. A. 
Brazauskas patikino, kad vy
riausybė rems naujojo preziden
to pastangas stiprinti pagarbą 
Konstitucijai, tvirtinti valstybę 
ir jos tarptautines nuostatas , 
sudaryti geresnes sąlygas vers
lui ir žmonių gyvenimui. 

Priėmęs Lietuvos Respubli
kos prezidento įgaliojimus, R. 
Paksas sakė jaučiąs „didžiulę 
atsakomybę Tėvynei ir Tautai . 
Jaučiu pagarbą ir dėkingumą 
visiems, kurių meile, pareigos 
suvokimu, auka ir darbu vra 

gyva Lietuva". Pažymėjęs, kad 
kiekviena epocha iš Lietuvos 
pareikalavo ypatingo susitelki
mo ir apsisprendimo, o kiekvie
nas apsisprendimas tapo jos gy
venimo istoriniu lūžiu, prezi
dentas pabrėžė, jog dabar mūsų 
valstybė stovi naujojo iššūkio 
akivaizdoje. Tai — narystė 
NATO ir Europos Sąjungoje. 

Valstybės vadovas neabejo
jo, kad, deramai susitelkus ir 
patobulėjus, pavyks atsakyti į šį 
iššūkį, ir jau kitais metais Lie
tuva taps ir ES, ir NATO nare. 

Sukurti gerovės valstybę su 
žemu nedarbo bei skurdo lygiu, 
didele darbo ver te , tvirtomis 
socialinėmis garantijomis — 
tokį tikslą savo kalboje Seimui 
pabrėžė prezidentas R. Paksas. 

Prezidentas kvietė Seimą, 
vyriausybę ir k i tas valstybės 
institucijas bei visų lygių parei
gūnus susitelkti ir bendromis 
pastangomis siekti užsibrėžtų 
tikslų. 

Iškilmingame Seimo posė
dyje prezidentas R. Paksas buvo 
apdovanotas Vytauto Didžiojo 
ordinu su aukso grandine. 

Prezidentūra perduota 
naujajam prezidentui 

Prezidentūros rūmai trečia
dienį po pietų buvo oficialiai 
perduoti naujajam prezidentui 
Rolandui Paksui. 

Nuke l ta \ 5 psl . 
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Nepriklausomybės aikštėje naujasis ir buvęs prezidentai — Rolandas Pak
sas ir Valdas Adamkus — stebėjo karinių pajėgu paradą. 

CVdinuno Žilinsko ELTA* nuotr 

Pasaulio naujienos 
{SemiaoSs Af=P, Reuters, AP. !nterfax. ITAR-TASS, 8NS 

žWų agentorų pranešimais* 

JAV 

EUROPA 
B e r l y n a s . Jungt in ių Tautų 

ginkluotės t ikrintojų vadovas 
H a n s Blix pareiškė įsitikinimą, 
kad JAV nenori karo Irake. 
Interviu Vokietijos dienraščiui 
..Die Ziet" j is t a ip p a t sakė. kad 
Vašingtonas nedaro jam spau
dimo. Kalbėdamas apie patik
r inimų Irake laiką, H. Blix pa
reiškė, jog šis procesas , j u d a į 
priekį c e n t i m e t r a s po centi
metro". „Net jeigu I rakas su 
mumis aktyviai ir besąlygiškai 
bendradarbiaus , mums reikės 
da r bent kelių mėnesių", pažy
mėjo j is . Tačiau kol kas neaiš
ku, ,,ar irakiečiai t ikrai nori 
bendradarbiaut i" . 

Paryž ius . Prancūzijos pre
zidentas Jacques Chirac trečia
dienį pareiškė, kad karo Irake 
ga l ima išvengti ir pr ivers t i 
Bagdadą nusiginkluoti taikio
mis priemonėmis. „Karas nėra 

neišvengiamas, tai būtų vienas 
blogiausių sprendimų", sakė 
karo Irake priešininkams Va
karuose vadovaujantis J . Chi
rac. J i s mano. kad kol kas nėra 
reikale priimti naują rezoliuci
ją. Prancūzija. Vokietija ir Ru
sija pateikė JT Saugumo Tary
bai alternatyvų pasiūlymą dėl 
ginkluotės patikrinimų pratęsi
mo Irake. 

Viena. Nuvertus Talibano 
režimą, Afganistanas 2002 m. 
atsikovojo didžiausio pasaulyje 
opijaus gamintojo pozicijas, 
sakoma trečiadienį paskelbtoje 
J T Tarptautinio narkotikų kon
trolės komiteto ataskai toje . 
Pe rna i ši valstybė pagamino 
3,400 tonų opijaus. Net ir be 
gausaus 2002 m. aguonų der
liaus Afganistanas turi pakan
kamas šio narkotiko atsargas. 
kad aprūpintų pasaulio narko
tikų rinką dvejų metų laikotar
piu 

Vašingtonas . Irako prezi
dentas Saddam Hussein inter
viu JAV televizijai „CBS News" 
paneigė, kad Bagdadas tur i ko
kių nors ryšių su „ai Qaeda" ar 
šio tinklo vadu Osama bin La-
den ir sakė nesvarstysiąs gali
mybių išvykti į tremtį, jei JAV 
pradės puolimą Irakui nugink
luoti ir jo režimui nuversti . TV 
laidai „60 Minutes", Saddam 
Hussein taip pat paneigė teigi
nius, kad Irakas, atsakydamas 
į JAV puolimą, gali imtis „iš
degintos žemės" taktikos ir pa
degti savo naftos gręžinius. 

Vašingtonas. Po galimo 
karo Irake saugumui ir visuo
meninių įstaigų darbui užtik

rinti bus būtini šimtai tūks
tančių amerikiečių karių, ant
radienį sakė JAV kariuomenės 
generalinio štabo viršininkas 
generolas Enc Shinseki. Kalbė
damas Senato ginkluotųjų pajė
gų komitete jis nurodė kur kas 
didesnj karių skaičių, nei minė
jo kiti JAV Gynybos departa
mento pareigūnai, kurių nuo

mone, po karo padėčiai Irake 
normalizuoti pakaktų 100,000 
karių. 

Vašingtonas. JAV ir Sau
di Arabia sutarė dėl naudojimo
si Saudi Arabijos kariniais ob
jektais, jeigu prasidės karo 
veiksmai prieš Iraką, trečiadie
nį pranešė laikraštis JAV „The 
Washington Post\ Be to, Saudi 
Arabia leis JAV naudotis savo 
oro uostai. Abi valstybės turi 
neviešus susitarimus, leidžian
čius JAV bombarduoti iš Saudi 
Arabijos teritorijos pirmosiomis 
karo veiksmų prieš Iraką die
nomis tol, kol nebus padarytas 
viešas pareiškimas. 

JAV prezidento George 
W. Bush administracija šiuo 
metu mano, kad vien kariniai 
numatomo karo prieš Iraką 
veiksmai gali pareikalauti 95 
mlrd dolerių i.šlaidų. trečiadie
nį rašo laikraštis „The Wa-
shington Post". 1 šią sumą ne
skaičiuotos didžiules atstaty
mo išlaidos, kurių gali prireikti 
vėliau. 

Čikaga. JAV prezidentas 
George W. Bush praėjusį mė

nesį per privatų pokalbį prezi
dento lėktuve su Illinois valsti
jai atstovaujančiu respublikonų 
senatoriumi Peter Fitzgerald 
sakė nurodysiąs nužudyti Irako 
vadovą Saddam Hussein, jei 
JAV pajėgos turės tokią gali
mybę, rašo Čikagos laikraštis 
„Daily Herald". Pak laus ta s , 
kaip JAV galėtų nušalinti nuo 
valdžios Saddam Hussein, ne-
nužudant tūkstančių nekaltų 
irakiečių, P. Fitzgerald teigė: 
„Asmeniškai apie tai kalbė
jausi su prezidentu, ir jei mes 
turėsime žvalgybinės informa
cijos apie tai. kur jis dabar yra, 
ir turėsime gerą galimybę jį nu
žudyti, mes tikriausiai tai pa
darysime". 

TURKIJA Į 
Ankara. Turkijos ekonomi

kos ministras Ali Babacan tre
čiadienį pranešė, kad JAV pa
siūlė Turkijai 6 mlrd dol. fi
nansine parama ir 8.5 mlrd 
dol tarpine paskola, kurias ža 
dama suteikti, atsilyginant 
leidimą dislokuoti JAV k a r h n 
mene Turkijos teritorijoje JAV 

valstybės sekretorius Colin Po-
well trečiadienį paprašė Turki
jos premjerą Abdullah Gula pa
raginti parlamentą greitai su
teikti leidimą dislokuoti 62.000 
JAV kareivių, kurie karo prieš 
Iraką atveju atidarytų papildo
mą šiaurinį frontą 

MALAYSIA 
Kuala Lumpur. Malaysia 

trečiadienį iškėlė galimybę pa
skelbti bendrą islamo valstybių 
naftos embargą, kaip būdą da
ryti spaudimą Vakarams, sie
kiant užkirsti kelią karui prieš 
Iraką. Specialaus 49 musulmo
niškų valstybių vadovų bei 
ministrų pirmininkų susitiki
mo pabaigoje surengtos spau
dos konferencijoje Malaysia 
premjeras Mahathir Mohamad 
pareiškė, kad susitarimas del 
galimo embargo nebuvo pasiek 
tas Tarp dešimčių islamo pa
saulio prezidentų, premjerų ir 

gūnų buvo atsto
jamos ir maždaug 20 naftą 

valstybių, įskai
tant Saudi Arabia. Iraną bei 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
„LIETUVOS PRIEŠAI YRA JAV 

IR ŽMONIJOS PRIEŠAI!" 
Šįmet Vasario 16-tosios 

minėjimas Detroito telkinyje 
susidėjo iš trijų dalių: visuo
menės susipažinimu su JAV 
LB Krašto valdybos pir
mininku Algimantu Gečiu šeš
tadienį vakare, sekmadienio 
šv. Mišiomis Dievo Apvaizdos 
bei Šv. Antano parapijose ir 
iškilmingu minėjimu Dievo 
Apvaizdos kultūros centre 
vasario 16 d. 

Visuomenės susipažinimas su 
Algimantu Gečiu 

Susipažinimą pradėjo Val
das Piestys, JAV LB Detroit 
apylinkės valdybos pirminin
kas. Toliau vakarui vadovavo 
Liuda Rugienienė, JAV LB 
Michigan apygardos valdybos 
pirmininkė. J i Algimantą Gečį 
pristatė, kaip savo klasioką 
dar iš Hanau pabėgėlių sto
vyklos laikų pokarinėje Vo
kietijoje. Tada jų abiejų moky
toja buvusi Stasė Semėnienė, 
kuri dabar spaudoje skatina 
įvesti Vasario 16 d. šventes, o 
ne minėjimus. Prie mikrofono 
kvietė Algimantą Gečį, kuris 
po įvadinių minčių gerą 
valandą atsakinėjo į dalyvių 
klausimus. Jis prisiminė savo 
paskutinį vizitą Kultūros cen
tre prieš maždaug dešimtį 
metų, kada čia lankėsi Lie
tuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius. „Dabar 
Lietuva pakviesta į NATO ir 
Europos Sąjungą. Rūpestis 
kyla dėl Laisvosios Europos 
radijo transliacijų. Jos bus 
nutrauktos. Radijo laidos buvo 
naudingos ir daug pasitarna
vo, '— teigė A. Gečys. — 
Šaukštai dar nėra po pietų", 
priminė susirinkusiems klau
sytojams, kurių buvo apie 
penkiasdešimt. 2004 metais 
pavasarį bus nutrauktos ir 
Amerikos balso laidos į Lie
tuvą. Kitas rūpestis — tai 
JAV Senato patvirtinimas dėl 
Lietuvos įstojimo į NATO. 
Reikia bent 67 senatorių pri
tarimo. 

Buvo trumpai paminėtas, 
prieš keletą dienų Washing-
ton, DC, įvykęs, susitikimas 
su Lietuvos ministru pirmi
ninku Algirdu Brazausku. Jis 
padėkojo išeivijai, kuri daug 
prisidėjo ir padėjo Lietuvai 
NATO reikaluose. Atsidė
kojant keletui pagrindinių 
lietuviškų organizacijų atsto
vų buvo įteikti ženkliukai. 

Klausimų — atsakymų 
forma užsimintas Lietuvos 
pilietybės pasilaikymo įstaty
mas, Laisvosios Europos radi
jo laidos. Priminta, kad 11 iš 
15 Michigan valstijos atstovų 
JAV Kongrese priklauso Bal-
tic Caucus grupei. 

Dėmesio skirta ir „trečio

sios bangos" reikalams. Pa
sidžiaugta, kad jie buvo ak
tyvūs, renkant peticijas Lie
tuvos pilietybės pasilaikymo 
reikalu. Čia pat apylinkės pir
mininkas Valdas Piestys, nau
jasis mokyklos vedėjas Ri
mantas Labeika ir daug kitų 
aktyvūs lietuviškoje veikloje. 
Paminėti dr. Matutis ir Sigita 
Šimkuvienė, kaip aktyvistų 
pavyzdžiai iš JAV rytinio 
pakraščio. 

Klausėjų domėtasi JAV 
LB santykiais su Amerikos 
Lietuvių taryba. A. Gečys pa
stebėjo, kad dirbame kartu dėl 
Lietuvos ir lietuvybės. 

Prieš ir po pašnekesio va
karo dalyviai buvo pavaišinti 
skoningai paruošta užkanda ir 
įvairiais gėrimais. 

Šv. Mišios Dievo 
Apvaizdos parapijoje 

Įnešus organizacijų vėlia
vas, šv. Mišias aukojo parapi
jos klebonas kun. Aloyzas 
Volskis, kuris taip pat pasakė 
dienai pritaikytą pamokslą. 
J is priminė Saulės, Žalgirio 
mūšius, Vytautą Didįjį bei 
Lietuvos Statuto reikšmę. 
„Jeriko trimitai — Vasario 16 
aktas. Tai testamentas, šven
tas dokumentas!" 

Prie altoriaus atneštos au
kos buvo vainikas, lietuviški 
kryžiai, skrynelė, Adelės 
Dirsytės Sibiro maldaknygė ir 
žvakutės. Kaip tik šią dieną, 
lygiai prieš penkiasdešimtį 
metų, toji maldaknygė išvydo 
dienos šviesą. Duoną ir vyną 
nešė Liuda Rugienienė ir Al
gimantas Gečys. 

Giedojimą pravedė Pranas 
Zaranka. Edvardas Skiotys ir 
Rimantas Labeika. Vienoje 
pakilioje giesmėje dar prisi
dėjo Asta Jurgutytė. Vargo
nais palydėjo Ada Mikštienė. 
Skaitinius skaitė Audra Kas-
putytė-Copes. 

Iškilmingas minėjimas 

Minėjimą atidarė ir jam 
vadovavo Liuda Rugienienė. 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
giedojo Pranas Zaranka ir visi 
susirinkusieji, kurių buvo apie 
300. Kun. Aloyzas Volskis 
sukalbėjo invokaciją, prašy
damas Aukščiausiojo padėti 
mums įsigilinti į tautos reikš
mę. Mirusieji buvo pagerbti 
atsistojimu ir tylos minute. 

Buvo perduoti JAV LB Mi
chigan apygardos sveikinimai. 
Priminta, kad šįmet švenčia
me karaliaus Mindaugo 750-
ties metų karūnavimo sukak
tį. Palinkėta ilgiausių metų 
Lietuvai! Prisiminta JAV 
prezidento George Bush žo
džiai, neseniai tarti Vilniuje, 

Susipažinimo vakaronėje su JAV LB Krašto valdybos pirm. Algimantu Gečiu vasario 15 d., Southfield, MI. Iš 
kairės: „Žiburio" lit. mokyklos vedėjas Rimantas Labeika, A. Gečys, LB Detroito apylinkės valdybos pi rm. Valdas 
Piestys ir Asta Jurgutytė . Gražinos Kriautiūnienės nuotr. 

kad Lietuvos priešai yra ir 
JAv7^ priešai. 

Andrius Anužis pristatė 
du JAV Kongreso atstovus iš 
Michigan valstijos — tai Jo-
seph Knollenberg ir Thadeus 

. McCotter. Abu tarė sveikini
mo žodį. Joseph Knollenberg 
priminė, kad JAV teikia pa
ramą ir Lietuvos kariuomenei. 
Pasisakė suprantąs, kad Ra-
dio Free Europe ir Voice of 
America laidos yra mums svar
bios. Lietuva buvo pirmoji at
siskyrusi nuo Sovietų Sąjun
gos. Paminėjo, kad planuoja į 
Lietuvą vykti kaip turistas. 
Jis pasidžiaugė, kad Lietuva 
remia kovą prieš terorizmą. 
Proporcingai Lietuva yra 
paskyrusi daugiau karių kovai 
prieš terorizmą negu daugelis 
kitų kraštų. Keletą kartų jo 
kalba buvo pertraukta entuzi
astiškais plojimais. 

Thadeus McCotter yra ne
seniai išrinktas atstovas į 
JAV Kongresą. Pasisakė, kad 
ir jis planuoja kelionę į Lie
tuvą. Galvoje turėdamas te
rorizmą, teigė, kad naujas blo
gis yra pakeitęs sužlugusį 
komunizmą. Jo nuomone, kiti 
NATO partneriai gali mokin
tis iš Lietuvos patyrimo ir jos 
kančių. Praplėsdamas JAV 
prez. George Bush mintį, jis 
teigė, kad „Lietuvos priešai 
yra ne tik Amerikos priešai, 
bet ir visos žmonijos priešai!" 
Ir vėl plojome... 

Algimantas Gečys iš anks
to pranešė, kad jam buvo duo
ta 20 minučių laiko. „Vasario 
16-toji — tai džiaugsmo šven
tė!" Svarbi išeivijos rolė. 
Suprantame, kad atsakomybė 
už Lietuvos išlikimą tenka 
visiems lietuviams, nesvarbu 
kur jie begyventų. Išeivija 
išlaikė Lietuvos aneksijos ne
pripažinimą. Pagaliau, dai
nuojanti revoliucija-atnešė ne
priklausomybę. „Pas mus yra 
susikaupę per daug pesimiz
mo", teigė prelegentas. Jis pri
minė išeivijos ekonominę pa
galbą Lietuvai. Sveikino nau
jai atvykusius ir atvykstan
čius iš Lietuvos. „Atsidūrimas 
išeivijoje nereiškia tautinės 
pražūties!" 

Pranešėjas ilgiau apsistojo 

ties lietuvių išeivijos išlikimo 
klausimu. „Išgyvename pakili
mus "ir nusileidimus... 1950 
metais galėjome pajusti lietu
vybės saulėleidį. Tačiau 
atvyko 30,000 tautiečių trans-
fūzija... Atsivežėme Lietuvių 
Chartą, sukūrėme JAV Lie
tuvių Bendruomenę, prieš du 
metus atšventusią penkias
dešimt metų... Naujai atvy
kusiųjų dėka dabar lituanis
tinėse mokyklose mokinių 
skaičius didėja... Šių metų 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas bus gausus dalyviais ir iš 
Lietuvos... 2005 metais 
Amerikoje įvyks Dainų šven
tė". Pasidžiaugė Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir JAV LB 
bendradarbiavimu. Kreipėsi į 
„trečiosios bangos" pajėgas. 
„Reikia nuoširdaus bendravi
mo ir artimo meilės, su ačiū!" 

Paminėjo Aldo Kriaučiūno 
pravestą apklausą, kurioje 
dalyvavo 472 atsakovai iš visų 
trijų imigracijos bangų. Pir
mosios bangos atsakovų am
žiaus vidurkis buvo 63, antro
sios bangos — 50, o trečiosios 
bangos 34 metai. „Ypač man 
įstrigo veiklos interesai, kurie 
yra labai panašūs. Visiems 
svarbiausias dėmesys yra kul
tūriniams renginiams". Prisi
minė Lietuvos Generalinio 
konsulato administratoriaus 
Ramūno Astrausko straipsnį, 
plačiai aptarusį trečiosios ban
gos lietuvių padėtį. Viešai 
padėkojo Aldui Kriaučiūnui ir 
jo talkai už paruošiamą infor
macinį lankstinuką, kurį iš 
JAV ambasados Vilniuje gaus 
iš Lietuvos vykstantieji į JAV. 
Pranešimą baigė pernai me
tais įvykusios Dainavos Darbo 
konferencijos dalyvių žodžiais: 
„Bendradarbiaujant ir atsi
žvelgiant į mūsų skirtumus, 
ieškokime bendro abipusio su
pratimo, nes mus visus vienija 
tas pats vienas visiems bran
gus žodis Lietuva!" Pranešimo 
trukmė — 30 minučių. 

Po to Andrius Anužis per
skaitė rezoliuciją, liečiančią 
NATO, Radio Free Europe ir 
Voice of America reikalus, 
kuri minėjimo dalyvių plojimu 
buvo primta. Vytautas Petru
lis „Žiburio" lituanistinei mo

kyklai įteikė Lietuvių fondo 
2,500 dol. auką, kurią priėmė 
mokyklos vedėjas Rimantas 
Labeika. Pagarbiai buvo pri
siminta Vytauto Kutkaus nuo
pelnai Lietuvių fondui, jį orga
nizuojant ir plečiant. 

Labai suglaustoje meninė
je programos dalyje — malo
nioje akimirkoje — „Žiburio" 
vaikų chorelis dainavo dvi 
patriotines dainas. Chorui 
vadovavo ir akordeonu palydė
jo Rimantas Labeika. 

Pagaliau, minėjime daly
vavusių mano anūkų žodžiais 
— „filmukas". Tai 18 minučių 
informacinis filmukas apie 
NATO istoriją ir Lietuvos pa
siruošimą būti jon pakviestai. 
Filmukas, atrodo, buvo pa
ruoštas Lietuvos publikai, kad 
ją informuotų ir dvejojančius 
pakreiptų į NATO rėmėjų pu
sę. Reiktų tikrai stebėtis, kad 
bent vienas būtų buvęs pozi
tyviai nuteiktas. Tuo tarpu, 
Lietuva į NATO jau pakviesta. 
Minėjimo rengėjas — JAV LB 
Michigan apygarda — sten
gėsi paruošti minėjimą, kuris 
netruktų ilgiau pusantros va
landos. Nors minėjimas 20 mi
nučių vėlavo, jo ilgis tebuvo 
tik penkias minutes ilgiau, ne
gu užsibrėžta. 

Minėjimui rengti buvo 
sudarytas komitetas, suside
dąs iš Michigan apygardos 
valdybos, pirm. Liudos Rugie-
nienės, Jono Urbono ir Vy
tauto Jonaičio: Detroit ir Lan-
sing apylinkių pirmininkų — 
Valdo Piesčio ir Sauliaus Anu-
žio; JAV LB XVI Tarybos 
atstovų Algio Rugieniaus ir 
Narimanto Udrio; Dievo Ap
vaizdos parapijos Tarybos pir
mininkės Janinos Udrienės; 
„Žiburio" lituanistinės mokyk
los vedėjo Rimanto Labeikos. 
Komitete savo atstovus turėjo 
ateitininkai (Pranas Zaranka). 
skautai (Rasa Karvelienė), 
šauliai (Mykolas Abarius) ir 
sportininkai (Vytas Zubric-
kas). Kiti komiteto nariai — 
Vytautas Petrulis, Valentina 
Rauckienė, Vytas Petrulis ir 
Ramutė Petrulienė. Ačiū 
rengėjams, programos atlikė
jams ir atsilankiusiems! 

Romualdas Kriaučiūnas 

PASAKYKITE, KUO GALIU PADĖTI? 

Amerikos Lietuvių respubl ikonų tau t ines federacijos p i rm. Jonas 
Urbonas, Vasario 16-osios proga prez. Valdo Adamkaus apdovanotas ..l 'ž 
nuopelnus Lietuvai" ordinu, o anksčiau —„NATO Žvaigžde", su JAV 
Kongreso nariu Joe Knollenberg. k u n s yra labai nuoširdus Lietuvos reme-
l)s Kaip Respublikonų partijos nana i . atstovas Knollenberg ir Urbonas 
bendrauja jau per 30 metų. 

Kongreso nariai Joe Knol
lenberg ir Thadeus McCotter 
dalyvavo JAV Lietuvių Ben
druomenės Michigan apygar
dos rengtame Vasario 16-tos 
minėjime Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijoje Southfield. 

Prieš minėjimą, besikal
bant su apygardos valdyba ir 
Krašto valdybos pirmininku 
Algimantu Gečiu, atstovas 
Knollenberg buvo paprašytas 
remti Laisvosios Europos ra
dijo laidas. Per minejmą savo 
kalboje pareiškė, kad yra pa
skirta 7,5 mln. dolerių Lietu
vos kariuomenei ir prižadėjo 
rūpintis Laisvosios Europos 
radijo laidų tąsa. Laidos yra 
finansuojamos JAV. Preziden
to biudžete 2004 metais nu
matyta neskirti lėšų. Lietu
voje klausytojų šiuo metu yra 

arti pusės milijono (SIC Gal-
lup Lithuania). Joe Knollen
berg stengsis, kad laidoms rei
kalingi pinigai iš biudžeto ne
būtų išbraukti. 

Atstovas Knollenberg Kong
reso Atstovų rūmuose vado
vauja lėšų skirstymo pako
mitečiui, kuris rūpinasi ka
riuomenės reikalais JAV ir už
sienyje, JAV įnašu NATO sau
gumo programoms ir kitais 
svarbiais, su kariuomene susi
jusiais, finansiniais reikalais. 
Jis šią vasarą vyks į Europą ir 
žada aplankyti Lietuvą. 

Prieš keletą metų, kuomet 
Baltijos kariuomenei numa
tytą paramą norėta nukreipti 
kitiems reikalams, atstovas 
Knollenberg pasirūpino, kad 
taip neįvyktų. Baltų Laisvės 
lyga Kalifornijoje jį pagerbė, 

kuo jis labai džiaugiasi. 
JAV LB Michigan apygar

da daug metų palaiko artimus 
ryšius su atstovu Knollen
berg, reguliariai jį aplanko, 
susirašinėja, įvairiomis pro
gomis pasikviečia į renginius, 
padėkoja už paramą Lietuvai 
ir Baltijos kraštams. Jis visuo
met maloniai paklausia: „Pa
sakykite, kuo galiu padėti?" 

Atstovas T. McCotter yra 
pirmą kartą išrinktas į JAV 
Kongresą, kaip tik iš apygar
dos, kur gyvena daug lietuvių. 
Minėjimo metu buvo pakvies
tas į Kongreso Atstovų rūmų 
Baltų komitetą, padovanota, 
anglų kalba paruošta knyga 
apie Lietuvos Respublikos 
Seimą. 

Liuda Rugienienė 
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Neseniai Michigan valstijoje išr inktas JAV Kongreso narys Thadeus 
McCotter su Michigan LB apygardos pirm., Vasario 16-osios rengėja, 
Liuda Rugienienė. Jono Urbono nuotr. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS DETROITE 

istorijoj, esame girdėję daug 
įvairių paskaitų per pastaruo
sius metus, bet muzika ir 
daina gali daugiau išreikšti, 
negu žodžiai. Taip ir buvo pra
dėtas bendras dainavimas. 
Padainavome kelias patrio
tines dainos: „Tėvyne Lie
tuva", „Aras", „Ąžuolai ža
liuos" ir „Brangiausios spal
vos". Kas gali daugiau suža
dinti patriotiškumą, negu 
liaudies ar populiarios dainos! 
Šių eilučių rašytoja yra ypač 
dėkinga klebonui kun. Alfon
sui Babonui, muz. Stasiui 
Sližiui ir susirinkusiems už 
gražius gimtadienio sveiki-

Po Mišių dalyviai susirin-- nimus bei sudainuotą „Valio, 
ko parapijos salėje, kurią ilgiausių metų, valio". 

Sekmadienį, vasario 16 d. 
Šv. Antano parapijos bažny
čioje 10:30 v.r. vyko iškilmin
gos šv. Mišios už Lietuvos 
laisvės gynėjus, gyvus ir miru
sius. Šv. Mišias aukojo ir šiai 
ypatingai šventei patriotišką 
pamokslą pasakė LSSI vyr. 
kapelionas kun. Alfonsas Ba-
bonas. Šauliai ir ramovėnai da
lyvavo su organizacijų vėlia
vomis. Jų eisenai bažnyčion va
dovavo LSSI ir „Švyturio" jūrų 
šaulių vadas Mykolas Aba
rius. Pamaldų metu didingai 
giedojo bažnytinis choras, va
dovaujamas muz. Stasio Sli
žio. 

puošė M. Abariaus plakatas 
su užrašu: „Tautos galybė — 
vienybe". Muz. Stasys Sližys, 
pradedamas paminėjimą, sa
ke, kad visi žinome Vasario 
16-osios reikšme ir svarbumą 

Buvo vaišės ir gražus, ma
lonus visų dalyvių bendra
minčių pabendravimas. 

Regina Juškaitė-
Švobienė 
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NELYGYBĖS INDEKSAS 
Per 2000 metus ūgtelėjęs 

pagrindinis pajamų nelygybės 
rodiklis — Gini koeficientas — 
Lietuvą leidžia įtraukti į šalių, 
kuriose egzistuoja santykinai 
didelė nelygybė, sąrašą. 

Šis koeficientas 2001 me
tais buvo lygus 35,4 proc, 
arba didesnis negu šešiolikoje 
labiausiai išsivysčiusių pasau
lio šalių, teigiama Vilniaus 
universiteto Socialinės poli
tikos studijų centro direkto
riaus Romo Lazutkos atlikto 
tyrimo išvadose. 

1996-2001 metų laikotar
piu Lietuvos gyventojų paja
mų nelygybė buvo gana didelė 
— per 30 proc. Po 1996 m. 
Gini koeficientas padidėjo, 
1998—1999 metais laikėsi be
veik nepakitęs, o nuo 2000 m. 
šoktelėjo į viršų. „Per keletą 
pastarųjų metų vyko vidutinio 
gyventojų sluoksnio poliari
zacija, tuo pat metu šiek tiek 
mažėjant pajamų diferenciaci
jai turtingiausių ir skur
džiausių gyventojų grupių 
viduje", — daro išvadą tyrimo 
autorius. 

Anot R. Lazutkos, Lietuvo
je, skirtingai nei kitose valsty
bėse, ypač skiriasi turtingiau
siųjų, ir vargingiausiųjų paja
mos. Skirtumai tarp vidutinio-
sios grupės atstovų nėra tokie 
dideli. 

Lyginant pagal gyvena
mąją vietą, didžiausią nelygy
bę patiria Lietuvos kaimo gy
ventojai. Tačiau net ir miestuose, 
priklausomai nuo jų didumo, 
visuomenės diferenciacija pa
gal pajamas gana didelė — di
dieji miestai pasižymi didesne 
nelygybe nei mažesnieji. 

Didesne nelygybe pasižy
mi ir sutuoktinių porų su vai
kais namų ūkiai, taip pat kiti 
namų ūkiai be vaikų, namų 
ūkiai su vienu vaiku bei namų 
ūkiai, kurių galva — vyra?. 
Lyginant namų ūkius be vai
kų ir su vaikais, tarp pasta
rųjų pastebima didesnė nely
gybė. Tuo tarpu mažiausi pa
jamų skirtumai pastebimi na
mų ūkiuose su trimis ir dau
giau vaikų, sutuoktinių poros 
be vaikų, vienišo asmens bei 
vienišo asmens su vaikais na
mų ūkiuose. 

Didžiausi nelygybės svyra
vimai pastebimi namų ūkius 
sugrupavus pagal socialinį-
ekonominį požymį. Itin didelė 
nelygybė tarp ūkininkų. 

Tarp samdomų darbuotojų 
bei verslininkų nelygybės mas
tas maždaug atitinka šalies 
vidurkį, o tarp pensininkų pa
jamų nelygybė gerokai mažesnė. 

Anot R. Lazutkos, pajamos 
iš turto sudaro nežymią dalį 
Lietuvos gyventojų disponuo
jamose pajamose, todėl, nors 
jų pasiskirstymas yra labai 
netolygus, tačiau dėl menko 
svorio visose pajamose pas
tarosioms daro labai nežymią 
įtaką. Didžiausią įtaką bend
rai pajamų nelygybei daro 
samdomojo darbo pajamos, nes 
jos sudaro daugiau kaip pusę 
visų disponuojamų pajamų. 

Didžiausią įtaką bendrai 
gyventojų pajamų nelygybei 
turi namų ūkio galvos priklau
somybė ekonominei grupei, 
gyvenamoji vieta ir išsilavini
mas. Namų ūkio galvos lytis ir 
amžius bendrajai nelygybei 
įtakos beveik neturi. 

„Žemiausias pajamas tu
rintys asmenys rečiau gyvena 
savo privačiame būste ir daž
niau kitam savininkui prik
lausančiam būste. Žymiai daž
niau žemas pajamas turintys 
negu turtingesni asmenys 
gyvena valstybei ar savivaldy
bei priklausančiame būste". — 
pabrėžiama tyrime. 

Skurdas Lietuvoje labiau
siai paplitęs iš socialinių pa
šalpų gyvenančių, žemdirbių, 
tris ir daugiau vaikų augi
nančių asmenų šeimose. Dau
giau kaip pusė skurstančiųjų 
gyvena kaime. Kas penktas 
priešmokyklinio amžiaus vai
kas *gyvena skurstančioje šei
moje. Daugiavaikėse šeimose 
skurdo lygis viršija 30 proc. 

Lietuvos gyventojai finan
sines santaupas turi penkio
mis pagrindinėmis formomis: 
grynaisiais pinigais, indėliais 
bankuose, skolos vertybiniais 
popieriais, akcijomis ir kau
piamojo gyvybės draudimo su
tartimis. 

Indėlio likutį, siekiantį 
1-30 tūkst. Lt, 2001 metais 
turėjo apie 700.000 fizinių as-

DRAUGAS, 2003 m. vasario 27 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Sėkmingiausias visų 
metų renginys 

Š.m. vasario 13 d.. Čikagoje lankantis LR ambasadoriui JAV-se Vygaudui Ušackui, Lietuvos gen. konsulato 
patalpose įvyko susitikimas su ,,Lithuanian Business Council" nariais. Ambasadorius pristatė Pasaulio informa
cijos technologijos forumą, kuris vyks Vilniuje rugpjūčio 27-29 d. Ramūno Astrausko nuotraukoje (iš kairės): 
ambasados Vašingtone vyr. specialistas J. Neveroviė. D. Tijūnėlis, A. Strimitis, LBC pirm. I. Biskis, Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, S. Balzekas, J r , amb. V. Ušackas. A. Grina, patarėja ekonomikos klausi
mais Čikagoje L. Skerstonaitė, R. Matulionis, A. Kavak. V. Germanas, J. Pabedinskas . 

menų (arba apie 20 proc. visų 
gyventojų, arba apie 23 proc. 
nuo bendro fizinių asmenų 
indėlininkų skaičiaus), tuo 
tarpu didesnį nei 30.000 indėlį 
turėjo tiktai nežymi Lietuvos 
gyventojų dalis. t.y. apie 
26,000. arba apie 0.8 proc. nuo 
bendro indėlininkų skaičiaus 
<arba 0,75 proc. nuo bendro 
gyventojų skaičiaus). 

Nors iki 1.000 Lt indėlių 
turėtojai sudaro didžiausią 
indėlininkų dalį, t.y. apie 79 
proc. (kartu su tais, kurie 
neturėjo indėlio), tačiau jiems 
tenkanti visų indėlių likučio 
dalis yra santykinai mažiau
sia — 3.9 proc. Didžiausia in
delių likučio dalis — net apie 
67 proc. — tenka 1-30 tūkst. 
Lt indėlininkams, kurie su
daro maždaug penktadalį Lie
tuvos gyventojų (apie 20 proc.) 

..Akivaizdu, kad indėlių 
dėka didžiausia dalimi padi
dėja turtingesnio visuomenės 
sluoksnio pajamos, tokiu bū
du, nors ir vidutiniškai nedi
deliais mastais, padidindamos 
bendrą disponuojamų pajamų 
nelygybę šalyje". — atkreipia 
dėmesį Vilniaus universiteto 

Socialinės politikos studijų 
centro vadovas. 

Tyrimo autoriaus duome
nimis, gyventojų pajamos iš 
turto, sprendžiant iš namų 
ūkių tyrimų, labai mažos. Tai 
reiškia, kad ir turtas labai 
menkas. Tas paaiškinama is
torinėmis sąlygomis. Pajamos iš 
turto daugiausia gaunamos 
įmonių, o ne asmenų. Lietu
voje taip yra todėl, kad turtas 
dar tik kaupiamas įmonėse ir 
mažai mokama dividendų, 
gyventojų santaupos nedide
lės, todėl mažai gaunama 
palūkanų. 

Gyventojų pajamų nelygy
bė 2001 m., palyginti su 1996 
m., išaugo 1,05 karto. 1997 
metais skirtumas tarp ma
žiausias pajamas gaunančių ir 
turtingiausios gyventojų gru
pės buvo sumažėjęs,,, tačiau 
vėliau užfiksuotas gana spar
tus jo didėjimas. Dešimtadalio 
turtingiausių ir dešimtadalio 
vargingiausių gyventojų vidu
tinės pajamos skyrėsi daugiau 
nei 10 kartų. 

1996 m. skurdžiausias de
šimtadalis visuomenės turėjo 
pasitenkinti 2 proc. visų gy

ventojų pajamų, tuo tarpu to
kio pat dydžio turtingiausioji 
visuomenės dalis disponavo 26 
proc. visų gyventojų pajamų. 
2001 m. dviejų krašt inių 
visuomenės sluoksnių gautos 
pajamų dalys beveik nepasi
keitė (0.11 proc. sumažėjo pa
ties turtingiausio visuomenės 
sluoksnio pajamos). 

Tyrimas parodė, kad tur
tingasis visuomenės dešim
tadalis disponuoja beveik to
kiomis pat pajamomis, kaip 
pusė visų neturtingesnių ša
lies gyventojų. „Vadinasi, su
gretinę visų trijų nelygybės 
rodiklių reikšmių kitimo ten
denciją," galime konstatuoti , 
kad per keletą pastarųjų me
tų vyko vidutinio gyventojų 
sluoksnio poliarizacija ir dife
renciacija didėjo, tuo pat metu 
šiek tiek mažėjant pajamų 
diferenciacijai turtingiausių ir 
skurdžiausių gyventojų gru
pių viduje, t.y. skurdesni gy
ventojai tarpusavyje tapo ly
gesniais ir turtingesnių tar
pusavio diferenciacija suma
žėjo"', — tvirtinama tyrime. 

(Elta) 

PALYGINANT EUROPOS SĄJUNGOS NARES IR KANDIDATES 
Pernai gruodžio mėnesį 

buvo pateikti pagrindiniai sta
tistikos duomenys apie gyve
nimą dešimtyje šalių, keti
nančių 2004 metais prisijungti 
prie Europos Sąjungos (ES), ir 
jų palyginimą su dabartinių 
ES narių rodikliais. 

Naujomis ES narėmis ti
kisi tapti Estija, Čekija. Kip
ras, Latvija, Lenkija, Lietuva, 
Malta, Slovakija. Slovėnija ir 
Vengrija. 

Po plėtros: 

ES gyventojų skaičius 
padidės maždaug 20 proc. — 
iki 453.5 mln. žmonių; 

ES sausumos teritorija 
padidės maždaug 23 proc. — 
iki 3,93 mln. kvadratinių kilo
metrų; 

bendrasis vidaus produk
tas per metus padidės maž
daug penkiais procentais iki 
9.23 trilijonų eurų; 

oficialių kalbų skaičius 

padidės nuo 11 iki 20. 
Toliau pateikiama kai 

kurių duomenų apie gyvenimą 
šalyse kandidatėse (ŠK) paly
ginant su dabartiniais ES 
rodikliais, kuris atliktas, remian
tis oficialaus ES statistikos 
biuro Eurostato žiniomis 
(atitinkamai ŠK-10 vidurkis, 
ES-15 vidurkis. ŠK maksimu
mas. ŠK minimumas). 

Vyrų gyvenimo trukmė 
(metais): 70,3-75,3 Malta 
76.1. Estija 64,7; 

Moterų gyvenimo trukmė 
(metais): 78,1-81,4 Malta 
80.8. Vengrija 75,7. 

Kūdikių mirtingumas 
(1,000 gimdymų): 7,1-4,6 Lat
vija 11. Čekija 4. 

Gydytojų skaičius '100.00 
žmonių): 324-375 Lietuva 379, 
Slovėnija 215. 

Aukštasis išsilavinimas 
(25-64 metų amžiaus žmonių): 
12,7-21,6 Estija 29,4, Slova
kija 10,7. 

Automobilių skaičius (100 

žmonių): 29-47 Malta 49, Slo
vakija 24. 

Mobiliųjų telefonų skai
čius '100 žmonių): 38-72 Slo
vėnija 76, Lenkija 25. 

Personalinių kompiuterių 
skaičius (100 žmonių): 11-30, 
Slovėnija 28. Lietuva 7. 

Interneto vartotojų skai
čius (100 žmonių): 13-31, Es
tija 30, Latvija 7. 

Miesto atliekos (kilogra
mai žmogui): 394-534. Kipras 679. 
L i e t u v a 2 9 4 . (BNS. .Reuters") 

Apklausos labai populia
rios ir mūsų gyvenamame 
krašte, ir, pasirodo, Lietuvoje. 
Tik prisiminkime, kiek jų per 
metus suruošta apie „popu
liariausius žmones", o, artė
jant prezidento rinkimams, 
žinoma, apie kandidatų gali
mybes laimėti. Ko tokie spė
liojimai verti, parodė ir antra
sis prezidento rinkimų ratas... 

Visgi, jeigu apklausinė-
tume Šiaurės Amerikos že
myno lietuvius, kuris, jų nuo
mone, svarbiausias metų lie
tuviškas renginys, gautume 
beveik tiek atsakymų, kiek 
klausėjų. Čikagiečiai pami
nėtų Lietuvių operos prem
jerą, Vasario 16-osios šventę, 
Lietuvių fondo pokylį, „Drau
go" renginius... Kitų lietuviš
kų telkinių gyventojai išvar
dintų didžiąsias savo šventes^ 
pokylius ir pan. 

Betgi turbūt visi sutiktų, 
jeigu paminėtume, kad vienas 
didžiausią pasisekimą tu
rinčių, daugiausia lankytojų 
sutraukiančių renginių yra 
kasmetinė skautų Kaziuko 
mugė, sutampanti su kovo 4-
ąja, Šv. Kazimiero švente. 
Tiek didžiuosiuose, tiek ir 
visai mažuose mūsų telkiniuo
se, jei tik ten pasireiškia 
skautų veikla, būtinai nu
skamba ir kvietimas: „Atsi
lankykite į Kaziuko mugę!" 

Galbūt eilinei publikai, 
praeinančiai pro prekystalius, 
besivaišinančiai skaniai paga
mintais patiekalais, besiste
binčiai skautų suorganizuo
tais užsiėmimais vaikams bei 
atliekama programa, tai tik 
maloni pramoga. Patys skau
tai į Kaziuko mugę žiūri labai 
rimtai ir jai ruošiasi kone 
ištisus metus. Juk tie prekys
taliai magišku būdu neapsi
dengia įvairiais rankdarbiais, 
išradingomis prekėmis ir 
kitais, publiką masinančiais 
daikčiukais. Valandos, juos 
ruošiant, nesuskaičiuojamos; 
tėvų, skautų vadovų, brolių 
bei sesių pasiaukojimas — 
neįkainuojamas. 

Ir visa tai, kad būtų su
kaupta lėšų „skautavimui". 
Tie darbeliai, žaidimai, kepti 
ir virti skanumynai, įvairūs 
patarnavimai lankytojams ir 
skaidrios lietuviško skautiško 
jaunimo šypsenos daugelio 
metų slinktyje laimėjo daug 
palankumo ir sukaupė nema
žai dolerių, už kuriuos įsigyti 
būtiniausi reikmenys stovyk
lavimui ir apskritai skautiš
kai veiklai. Brolis skautas, se
sė skautė niekuomet nestovėjo 
ištiesta ranka, prašant lietu
viškos visuomenės aukų, pa
ramos. Su jaunatvišku pasi

ryžimu, pasiaukojimu, suma
numu ir net užsispyrimu pa
tys reikiamų lėšų pasirūpino. 
O Kaziuko mugė ir buvo (ir 
yra) vienas veiksmingiausių 
būdų tai padaryti. 

Galime sakyti, k a d šie 
skautiški renginiai atliko dar 
ir kitą — galbūt net svarbesnę 
už sutelktas lėšas — paskirtį 
(kuri, pradedant Kaziuko 
mugės renginius, ko gero, net 
nebuvo numatyta). Pasiruo
šimas mugei ir joje dalyvavi
mas — tai tarytum lietuviš
kos skautijos egzaminas, atlie
kamas savo tautiečių akivaiz
doje: pagal šio renginio suor
ganizavimą, skautų laikyseną, 
susiklausymą ir kūrybingumą 
lietuviškoji visuomenė susi
pažįsta su šia svarbia mūsų 
jaunimo organizacija, o patys 
skautai mokosi bendradar
biauti, kartu siekti to paties 
tikslo, džiaugtis, jį pasiekus. 

Skautiškoji Kaziuko mugė 
nedaug turi bendra su Lie
tuvoje, ypač Vilniuje, rengia
momis Kaziuko mugėmis — 
nebent pavadinimą ir apytikrę 
renginio datą. Jeigu kam teko 
būti Vilniuje apie kovo 4-ąją, 
žino, koks tai šurmulingas, 
margas ir įdomus renginys. 
Neseniai į šį kraštą atvykę 
lietuviai ir pirmą kartą apsi
lankę skautiškoje Kaziuko 
mugėje, kartais išreiškia nusi
vylimą, ka i Joje nieko įdo
maus, vertingo nėra, tik vaikų 
darbeliai ir daug triukšmo". 
Nelabai patenkinti būna ir įvai
rūs prekeiviai, norintys pasis
tatyti savo prekystalius, bet 
negavę leidimo iš mugės ren
gėjų. (Dėl to, bene, j au prade
da į madą įeiti ..kalėdinės", 
„velykinės" ir dar kitokios mugės.) 

Bet mūsų skautai net ne
mano lenktyniauti a r priside
rinti prie Lietuvoje rengiamų 
Kaziuko mugių. Tai grynai jų 
organizacijos renginys, kurio 
paskirtį žino ir patys skautai, 
ir lietuviškoji publika, atsi
lankanti į Kaziuko mugę, ne 
kažkokių ypatingų poreikių 
patenkinti, bet vienu ki tu 
doleriu paremti lietuviško jau
nimo veiklą ir parodyti savo 
pritarimą, pasididžiavimą gra
žiai klestinčia skautų organi
zacija. 

Šį savaitgalį prasideda ko
vo mėnuo. Daugelyje vietovių 
Kaziuko mugė vyks taip pat šį 
savaitgalį. Nueikime, pasi
žmonėkime, pasivaišinkime, 
nusipirkime vieną kitą daik
čiuką. Konkrečiu, apčiuopia
mu būdu parodykime, kad 
mums svarbi lietuvių jaunimo 
lietuviška veikla. O skautai 
tikrai sėkmingai tą veiklą 
puoselėja. 

LIETUVA PAKVIESTA Į 
NATO IR ES: KAS TOLIAU? 

VYGAUDAS UŠACKAS 
v 

LR ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko kalba, pasakyta 2003 m. 
sausio 25-26 dienomis Los Angeles vykusio Politinių studijų savaitgalio 
metu, kurį jau 36-jį kartą surengė Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūris. 

Tęsinys 
Siekiant suaktyvinti vers

lo ir turizmo mainus tarp 
Lietuvos ir JAV, nepakaks 
vien Lietuvos diplomatinės 
tarnybos išteklių. Amerikos 
lietuvių patirtis, žinios, kon
taktai ir parama, įgyvendi
nant konkrečius verslo skati
nimo projektus, yra labai 
laukiama ir pageidaujama. 

Paminėti WITFOR ir „Buy 
Lithuania" renginiai — pui
kios bei visokeriopai remtinos 
Lietuvos naujos ekonomikos ir 
turizmo verslo atstovų inicia
tyvos, ieškant rinkos ir inves
ticijų į svarbius, perspek
tyvius Lietuvos ekonomikos 

sektorius. Todėl kviečiu visus 
įsijungti į potencialių partne
rių dalyvavimo šiuose rengi
niuose paieškas. Lietuvos 
ambasada Vašingtone yra jū
sų draugas ir partneris verslo 
kontaktų paieškos, iškilusių 
problemų prekybos ir investi
cijų srityje išsiaiškinimo ar 
šalinimo klausimais. 

Kalbėdamas Los Angeless. 
negaliu slėpti ir savo asme
ninio troškimo vienoje iš spar
čiausiai ekonomiškai augan
čių valstijų — Kalifornijoje, 
matyti anksčiau nei vėliau 
komercijos atašė ar karjerinį 
Lietuvos konsulatą, kurio 
veiklos pirmumu būtų investi

cijų ir prekybos skatinimas. 

Politinė darbotvarkė 
Nemanau, kad siūlomas 

dėmesys verslo skatinimui ar 
narystė Europos Sąjungoje 
užgoš dvišalį ir/ar regioninį 
bendradarbiavimą su JAV 
saugumo ir užsienio politikos 
srityse. 

Visų pirma, akivaizdu, jog 
sulig naujo pobūdžio karinių 
grėsmių iškilimu bei Lietuvos 
naryste NATO, Lietuvos — 
JAV santykiai bus ypač akty
vūs tarptautinės bendruo
menės kovoje prieš terorizmą, 
jį remiančius bei masinį nai
kinimo ginklą turinčius reži
mus. Atitinkamas Lietuvos 
karinių pajėgų pritaikymas 
naujiems uždaviniams bei 
bendradarbiavimas su JAV ir 
kitomis NATO šalimis žvalgy
binės informacijos pasikeiti
mo, praktinių taikos palaiky
mo ar specialių operacijų 
vykdymo klausimais užims 
svarbią dvišalia politinių kon

sultacijų, o taip pat ir bendrų 
veiksmų dalį. 

Antra, manau, kad Lietu
vos ir JAV "santykių pobūdis 
keisis nuo paramos Lietuvos 
saugumo siekiams, įsijungiant 
į NATO ir ES, į paramos koor
dinavimą projektuojant ir ple
čiant saugumą ir stabilumą už 
Lietuvos teritorijos ribų. 

Jau dabar Lietuva ir JAV 
turi bendrą įdirbį, veikiant 
išvien ir kartu su kitomis Eu
ropos šalimis projektuose, ku
riuose dalyvauja Rusijos. Ka
liningrado, Baltarusijos. Uk
rainos, Gruzijos atstovai. Lie
tuvos patirtis santykiuose su 
kaimynais yra plačiai pripa
žįstama. Amerikiečiai ir euro
piečiai aukštai vertina mušu 
aktyvią regioninę politiką. 

Lietuvos narystė ES ir 
NATO sukurs papildomų gali
mybių angažuoti JAV bendrai 
veiklai, kuri prisidėtu prie 
demokratijos daigų palaikymo 
ir stiprinimo Baltarusijoje, 
pastovumo užtikrinimo ir 

ekonominio vystymosi Kali
ningrade, draugiškų santykių 
su Rusija plėtros. Sulig Ukrai
nos išreikštu tikslu siekti na
rystės NATO. Lietuva inten
syvina bendradarbiavimą su 
šia itin svarbia Europos val
stybe, kuri šiuo metu išgyvena 
sunkų transformacijos bei 
nevienareikšmių jos vadovo 
santykių su Vakarų kraštais 
laikotarpį. 

JAV aktyviau angažuojan
tis Vidurio Azijos ir Kaukazo 
regionuose. Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių patir t is , 
kuriant demokratinę ir laisvos 
rinkos principais pagrįstą sis
temą, o taip pat ir vystant 
regioninį bendradarbiavimą, 
gali būti dar viena sritis 
bendrai veiklai. 

Lietuvos patirtis, siekiant 
narystės NATO, taip pat bus 
svarbi kitoms nepakviestoms 
bet siekiančioms narystės Vil
niaus dešimtuko valstybėms 
Albanijai. Kroatijai, Makedonijai. 

Per 13 nepriklausomos 

Lietuvos valstybės atkūrimo 
metų visi pasaulio lietuviai 
dėjo didžiulias pastangas savo 
tėvynės nepriklausomybės ir 
saugumo užtikrinimui, tie
siant pilną trukdžių kelią į 
NATO ir ES. 2002 m. lapkričio 
21 d. NATO ir gruodžio 13 d. 
ES sprendimai dėl Lietuvos 
būsimos narystės šiose organi
zacijose — tai laisvės, demo
kratijos ir Europos susivieniji
mo pergalė. » 

Narystė NATO ir ES nu
brėš naują Lietuvos piliečių ir 
valstybės raidos tarpsnį. Lie
tuvos žmonės taps vieningos, 
saugesnės, turtingesnės, nuo
latos besikeičiančios Europos 
nariais. Mums suteikiamos di
džiulės narystės Europos Są
jungoje galimybes tik tada bus 
išnaudotos, kai būsime akty
vūs ir atsakingi jos dalyviai — 
kūrėjai, o ne stebėtojai. Turint 
omenyje visapusiškai didėjan
tį Europos Sąjungos vaidmenį 
Lietuvos vidaus ir užsienio 
politikoje, neišvengiamai pra

monininkų, ūkininkų, moks
lininkų ir valdininkų dėmesio, 
traukos centras pajudės Eu
ropos Sąjungos ir Briuselio 
link. 

Tačiau ir po narystės Eu
ropos Sąjungoje bei NATO. 
Lietuva bus suinteresuota na
tūraliai susiklosčiusių „ypa
tingų" santykių išlaikymu, 
stiprinimu su Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis. 

Mus jungia bendra meilė ir 
aistra laisvei, demokratijai, 
nepriklausomybei. Mus jungia 
„gyva grandis" tarp Amerikos 
ir Lietuvos, pasireiškianti per 
apie milijoną save kildinančių 
iš Lietuvos amerikiečių. Mus 
jungia noras ir galimybės pa
daryti savo gyvenimą tur
tingesnį ir saugesnį. 

Laisvos pasaulio valstybės 
konkuruoja tarpusavyje dėl 
JAV įmonių tiesioginių inves
ticijų į savo kraštų ekonomi
kas. Tai atneša naujas žinias, 
modernias technologijas, sukuria 
darbo vietas. Nukelta į 5 psl. 
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KARIO BUITINĖS SĄLYGOS IR 
GINKLŲ GELEŽIS 

Apie g e n . J . K r o n k a i t į 

VYTAUTAS VOLERTAS 

„Amerikos l ie tuvyje" 
(2003.01.11) K. Genzbigel is , 
vienas iš Lietuvos pa r l amen to 
gynėjų 1991 m. sausio 13-tąją, 
pasakoja įdomią ir painią savo 
istoriją. Su redakcijos a t s tovu 
ka lbėdamas prieš antrąjį L R 
prezidento r inkimų ratą , p ra 
s i t a rė : „Generolas J . Kron 
kai t is būtų puikiu prez identu . 
Ta i gilus, protaujantis žmo
gus, atl ikęs Lietuvos ka r iuo
menės p e r t v a r k y m e didel į 
darbą, tačiau šiuo me tu j is t e n 
ir reikalingas". Gen. J . Kron
kai t is y ra vienas iš kelių Ame
rikos lietuvių, naujai paki lu
sios Lietuvos valstybėje teigia
mai įvykdęs ir iki d a b a r vyk
dąs svarbų darbą. 

Atgavus nepriklausomybę, 
į Lietuvą pagalbon skubėjo n e 
vienas ideal is tas , b e t i r n e 
vienas komersantas bei smal 
suolis la imės pasižvalgyti. Ne 
visi jie buvo Lietuvai n a u d i n 
gi, nors nė vienas t u r b ū t n e 
pakenkė. Daugelio geri nora i 
nesužydėjo ir apie va is ius n e 
buvo jokios kalbos . „Bū tų 
puik iu p rez iden tu?" P a s i s a 
kymų, panaš ių į šio s t ra ipsn io 
pradžioje cituotąjį, teko gir
dėti dažnai . 

Kalbos apie J . Kronkaič io 
t inkamumą būti Lietuvos p re 
zidentu įtaigauja, k a d t a i mi
nima išskir t inė asmenybė. Gal 
akrobatinis lakūnas? Gal ko
kios aršios, gyviems d a u s a s 
žadančios, partijos vadas? O 
kaip j is iš Amerikos nuk lydo 
Lietuvon? 

Į Lietyvą J . K r o n k a i t i s , 
JAV armijos a tsargos pulk i 
ninkas, nuvyko prieš šeše r ius 
metus konsultuoti k raš to a p 
saugos minis t rą Č. S t a n k e 
vičių. Vėliau jis buvo pask i r 
t a s Lietuvos krašto a p s a u g o s 
viceministru, o 1999 m. v a s a r ą 
tapo kariuomenės vadu. Buvo 
pakeltas į brigados generolo, 

vė l i au į majoro generolo laips
n i u s . 

J . Kronka i t i s L ie tuvos ka
r i u o m e n ė s s t ruk tū ro j e p a d a r ė 
d a u g p a k e i t i m ų . P i r m i a u s i a 
j i s a t s i s a k ė d idokos da l i e s 
a u k š t ų k a r i n i n k ų p a s l a u g ų . 
T a i d a u g i a u s i a sov i e t i nė s 
į t akos a r b a soviet inės t va rkos 
p u l k i n i n k a i . P a k e i t ė ka r iuo
m e n ė s a t l y g i n i m ų s i s t emą . 
A n k s č i a u prie pagr ind in io at
lygin imo buvo m o k a m i pr iedai 
už i š t a r n a u t u s m e t u s , už laip
snį , už pa re igas . Kronka i t i s 
n u s t a t ė , kad a t l yg in imas pri
k l a u s o nuo la ipsnio, o vienin
t e l i s p r i edas y r a t i k s u žmo
n ė m i s d i r b a n t i e m s k a r i š 
k i a m s . Šiuo kel iu pak i lo pus
k a r i n i n k i ų ir s e r ž a n t ų algos, o 
a u k š t e s n i ų k a r i n i n k ų suma
žėjo. Savo b iudžete j i s pabrėžė 
k a r i o ge rų t a r n y b o s sąlygų 
s u d a r y m o p i r m u m ą p r i e š gin
k l u o t ė s įsigij imą. „Geležies 
v i s a d a ga l ima gaut i" , j i s pa
neigdavo pr ieka i š tus , ' k a d ku
riama beginklė k a r i u o m e n ė . 
Rukloje įrengė mokymo centrą 
p r a d i n i a m k a r i n i a m pareng i 
m u i , k u r i a m e a p m o k a m i 
š a u k t i n i a i , vė l i au s i u n č i a m i 
t a r n a u t i į da l in ius . Gen. J . 
K r o n k a i t i s L i e t u v o s k a r i u o 
m e n ę pr i ta ikė N A T O reikala
v i m a m s . 

Darbo va i s ius išskaičiuoti 
y r a lengva. Bet k iek p r i t a r imo 
s u s i l a u k ė J . Kronka ič io rū 
pesčia i ir da rba i , k a i j ie buvo 
d a r t ik vykdomi? 

A n k s t e s n i e j i a u k š t e s n i ų 
l a ipsn ių k a r i n i n k a i , ypač so
viet inio pal ik imo, į J . Kronkai 
čio n u m a t y t u s p a k e i t i m u s žiū
rėjo į t a r t ina i , ryž t inga i steng
damies i j uos s u t r u k d y t i . J u k 
t a i buvo „kova už būvį" — lik
s i m e tarnyboje, a r a ts i sveik in
s i m e su ja? Be to , buvo užka
b i n t a ir ambicija: a tvyko kaž
koks amer ik ie t i s ir m u m s , įsi-

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

Vilniuje pernai lapkričio pabaigoje sveikinasi du,-ilgai nesimatė mokslo draugai: JAV Valstybės sekretorius Colin 
Powell ir Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Kronkaitis; susitikimą stebi JAV prezidentas George W. 
Bush. 

galėjusiems esamoje tvarkoje, 
s iū lo tą t v a r k ą keis t i , k a d 
pa tys per dur is išeitume. Kas 
m u m s NATO, kas ajnerikie-
tiškoji kar iuomenės sistema? 
I r a t lyginimų mažinimas pus
ka r in ink ių naudai. . . J . Kron
kaičio p l a n a m s nega tyvus 
ka r in inkų laikymasis rado pri
t a r imo kraš to apsaugos minis
terijoje i r politikuojančioje 
erdvėje. O geri norai ir jų, gerų 
norų insp i ruot i , d a r b a i iš 
kar to sukū rė ir subūrė prie
šus , kur ie , valstybėje p ra ras 
dami į taką ir galbūt t a rnybas , 
nebuvo a t la idūs . Apie J . Kron-
kaitį sus ibūrė tik jaunesnieji 
k a r i n i n k a i , ypač ka i buvo 
sumažin t i aukštųjų kar in inkų 
išpūst i e ta ta i . Dideliais bičiu
liais neliko ir t ie, kur ių atly
ginimai kr i to žemyn. 

Nauja atrodė J. Kronkaičio 
filosofija — visų pirma gerinti 
kar io buitį i r tik t ada pirkti 
g inklus . Iš tikrųjų — ar ver ta 
t u r ė t i p a t r a n k ą ir apie ją 
apstojusių peralkusių kareivių 
būrelį, kur is neišmano, ką su 
p a t r a n k a daryt i? I r ši J . 

Kronkaičio pažiūra ne visus 
įtikino. Nors po įvairių nau
j u m ų šiandien ka r in inka i , 
ypač žemesnio rango, su ka
riuomenės vadu gražiai ben
dradarbiauja, tačiau apie J . 
Kronkaitį dar šlaistosi šešė-
l iukai , kai kurių politikų jo 
pusėn papučiami. Net prez. V. 
A d a m k u s , įvairių užkulisių 
varžomas, ne visada j a m pri
t a rdavo . Gal a ts i rasdavo ir 
ideologinių skirtumų. 

J . Kronkaičio nemėgs ta 
Lietuvos žiniasklaida. Bet yra 
sunku nustatyti , ką ji iš viso 
mėgsta . Yra tik viena aišku, 
kad žiniasklaida gali už pini
gus pagirti sukčius ir išsuo-
din t i niekuo dė tus . Pinigai 
Lietuvos žiniasklaidai — tai 
ba l tas sūris varnai . Griebk ir 
dorok. Žiniasklaida užvėrė 
Kronkaičiui duris į viešumą. 
Net ir tais atvejais, kai jis 
buvodavo su svarbiais valsty
bės svečiais, kur ių niekas 
negalėtų ignoruoti. Nuotrau
kose jį „nukirpdavo" arba ne
pažymėdavo pavardės. Pavyz
džiu yra štai jo šiltas sveikini-

masis su C. Povvell. u juo J . 
Kronkai t i s k a r t u lankė ir 
baigė Ranger kursus JAV 
karininkams.) Toje nuotrau
koje J . Kronkaitis yra įvar
dintas neatpažintu asmeniu. 
JAV užsienio reikalų sekreto
rių yra apsikabinęs neatpažin
t a s asmuo. . . Ta i kaip toks 
neatpažintas paklydėlis galėjo 
ten patekti? K u r buvo svarbių 
svečių apsauga? Įėjo pro duris , 
užlipo ant scenos ir puolė į 
glėbį C. Powell? Kokia ates
tacija Lietuvos ir JAV apsau
gos organizacijoms? Žinia-
sklaida, paneigdama gen. J. 
Kronkaitį, suniekino saugumo 
institucijas ir pat i save. 

Gen. J. Kronkaičio auto
ri tetas Lietuvos kariuomenėje 
yra didelis. Nei nepalankios 
politinės įtakos, nei žiniasklai-
dos sučiauptos lūpos jo neap-
ardys. Šio ryžtingo ir suma
naus vyro ženklai ilgai lydės 
naujai pakilusios Lietuvos 
istoriją. 

(Naudotasi „Veidu", 
2003.01.09, ir „Amerikos 

lietuviu". 2003.01.11) 

PASIŪLĖ PARAMĄ NUO KIEKVIENO 
PARDUOTO GAMINIO 

Trijose Lietuvos mies tuose 
— Vilniuje, K a u n e i r P a 
nevėžyje — esančiose p a r d u o 
tuvėse „OGMINA" nuo v a s a r i o 
16 iki kovo 11 dienos v y k s 
paramos akcija Valdovų r ū m ų 
a t s ta tymui paremti . 

P a r a m o s akcijos m e t u 
visoms prekėms pr i ta ikę spe 
cialios, iki 50 procentų ( m a 
žiausiai — 7 procentų) nuo la i 
da, prekybos t inklo „OGMI
NA" vadovai kviečia v i suome
nę ne t ik pirkti su nuo la ida , 
bet ir prisidėti prie is tor inio 
Valdovų rūmų a t s ta tymo. N u o 
kiekvieno per paramos akciją 
parduotuvių t ink le „OGMI
NA" parduoto gaminio Valdo
vų r ū m ų a t s t a t y m u i U A B 
„Ogmios pulsas", kur ia i p r ik 
lauso prekybos tinklas „OGMI
NA", skir ia 3 p r o c e n t u s . 
Parduotuvių lankytojams b u s 
da l inami ka l endor iuka i i r 
lanks t inukai su 2002 m e t ų 
Valdovų rūmų pa ramos fondo 
veiklos apžvalga, V i l n i a u s 
„OGMINOJE" bus d e m o n s 
truojamas a ts ta tomų Valdovų 
rūmų maketas . 

„Mes jau seniai s v a r s t ė m e 

ga l imybę pr is idėt i p r ie r ū m ų 
a t s t a t y m o ir rinkomės pa ra 
m o s akci jai t i n k a m ą laiką. 
M ū s ų m a n y m u , t a i labai sim
bol i škas m ė n u o — nuo Lie
tuvos vals tybės a t k ū r i m o die
n o s iki L ie tuvos n e p r i k l a u -
sbmybės a t k ū r i m o dienos. Lai
k a s , ka i gal ime labai p rasmin
gai susiet i va ls tyb in io mas to 
projektą ir dvi m ū s ų valstybei 
l aba i svarbias d a t a s . Tik imės , 
k a d šis projektas b u s pa t r auk 
lus m ū s ų p i rkė jams" , — bend
rovės vadovų m i n t i s i š s akė 
genera l in io d i r ek to r i aus pava
duotojas prekybai J o n a s Giri-
j o t a s . 

„Labai d ž i a u g i a m ė s š ia 
paž in t imi ir UAB 'Ogmios pul
s a s ' vadovų inic ia tyva. Tai d a r 
v i e n a s š a u n u s b ū d a s suteikt i 
v isuomenei ga l imybę prisidėti 
p r ie a t s t a tymo . I r p i r k d a m a s 
pač ias s m u l k i a u s i a s p rekes , i r 
rinkdamasis ga r so a p a r a t ū r ą 
a r bui t inės t echn ikos , t u j a u 
esi šio pa ramos projekto da
lyvis", s a k ė fondo d i r ek to rė 
I n d r ė Jovaišai t* . 

Valdovų r o m ų p a r a m o s 
fondo informacija 

Kokia šventė be tautinių šokių? Philadelphijos Vinco Krėvės lit. mokyklos 
mažieji šauniai pasirodė suruoštoje „Žiemos šventėje'. Tautinių šokių 
pamokėles praveda Kristina Volertienė ir Linas Kučas. 

Kazio Razgai&o nuotr. 

ŽIEMOS ŠVENTĖ 

daina „Baikščioji elnė". Kas 
išradingesni ir sumanesn i 
melagiai — aukštaičiai a r že
maičiai — vaikai varžės i , 
da inuodami linksmą melų 
dainą „Ar sakyti reik teisybę". 
Paskut inė je savo dainoje 
„Paukštel ia i žiemą" va ika i 
prisiminė žiemos šaltyje šą
lančius paukštelius. 

Na, o kokia lietuvių šven
tė be šokių? Šoko visi, — ir 
didieji penktokai, ir mažieji 
darželinukai. Vaikų pasirody
mu besigėrinčių žiūrovų šyp
senų ir plojimų palydimi , 
mažieji šoko ir dainavo „Graži 
m ū s ų šeimynėlė", t repsėjo 
„Šiaudų batai", o vyresnieji 
l inksmai sukosi „Malūno" sū
kuryje. 

Išgirdęs tokias l inksmy
bes, šventėje pasirodė ir Ka
lėdų senis su dovanų maišu 
šauniesiems dainor^'-iams ir 
šokėjėliams. Ar buvot geri 

SIŪLO DARBĄ 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindvs, dažvmas~ 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 
contractor 

ZjL 
RUCTIOM CONSTRUCT 

312-388-8088; 
773-254-0759; 312-493-8088 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki S 1.800. 
Tel. 901-218-7481. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 ~ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOBKJa NAMUS SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

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

rences. Some experience necessary. 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care ©262-657-8467. 

Puiki galimybė 
užsidirbti. 

Šokiai. 
Tel. 312-388-2582, 

SERRY. 
Mokesčių ska ič iuoto jų 

paslaugos 

Tv arkau 
PAJAMŲ MOKESČIU 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 X. Seeley 
Chicaao, IL 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

•Žiemos kainos S581-S682. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Tai - Jūsų laikraštis 
D J R J V U O A S 
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Išnuomojami 1-2 mieg. „tondo" 
Oak Lawn ir Willowbrook su 

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Reikalingas ..security deposit". 

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

Vyresnio amžiaus moterin 
išnuomojamas 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais „base-
ment", Archer Ave. ir Pulaski 

apylinkėje. Tel. 773-218-4351. 

nHHKHMsnni 

Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax.: 708-839-9070 

E-mail:aftv@-,ttbi.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą 
ketvirtadienais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 v.v. Čia galite 
matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų renginių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos: 

•Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameri
kietišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skel
bimų ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-
785-8080. 

fe ^m 
visus metus? — k l a u s ė se
nelis. Geeeri! — vienu balsu 
tvirtino vaikai, kai ku r ių jų 
tėveliams už vaikų nugaros 
bes išypsant iems įr n e visai 
p r i ta r ianč ia i l i nguo jan t i ems 
galvas... 

Vaikams šokant ir da inuo
jant , jų mamos rūpinosi, kad 
ž iūrovams n e t r ū k t ų n e -tik 
meno. bet ir sočių vaišių. Jos , 

vadovaujamos Gin ta rės Aker-
ley, sušilusios t r iūsė prie puo
dų ir vos spėjo ap t a rnau t i sve
čius. 

Smagi buvo šventė , ačiū 
visiems, aps i l ank ius i ems ir 
parėmusiems l i tuanis t inę mo
kyklą bei mūsų lietuviškąją 
Philadelphijos ateitį. 

Inga Čeledinaite 

•MARGUMYNAI* 

MAN NESKAMBINKIT! 

JAV Atstovų r ū m a i v a 
sario pradžioje balsų d a u g u 
ma (418-7) pasisakė" u ž į s 
tatymą, kuriuo gyventojai ga 
lės bū t i apsaugot i n u o n e 
pageidaujamų telefono s k a m 
bučių. Daug žmonių n u s i s 
kundžia, kad i jų n a m u s „ te le 

fono laidais verž ias i visokie 
ve r t e lgos" s i ū l y d a m i savo 
pas l augas ir p r o d u k t u s . Je igu 
a s m u o užs i regis t ruos , kad jis 
tokių skambuč ių nepageidau
j a ir vis t iek j a m bus skambi
n a m a , skambin to jas t u r ė s su
mokėti s tambią pabaudą . De
j a , n a u j a s i s p o t v a r k i s d a r 
negre i t įsigalios. GhTr 

V. Krėvės l i t u a n i s t i n ė s 
mokyklos Žiemos šventė j a u 
t apo tradicija Philadelphijos 
Šv. Andriejaus lietuvių para
pijoje.'Ši šventė rengiama kas 
met , sausio mėnesį, t rupu t į 
ap r imus kalėdinių ir Naujųjų 
me tų švenčių š u r m u l i u i . 
Žiemos šventės t ikslas — pa
sidžiaugt i augančia l ietuvių 
k a r t a , parodyti bend ruo 
menei , ką vaikai išmoko, ir 
da r kar tą prisiminti ką t ik 
praėjusias šventes. 

J a u nuo pat r u d e n s 
mokiniai , jų tėveliai ir moky
tojai pradeda ruošti Žiemos 
šven tės meninę programėlę . 
Vaikus lietuvių liaudies da inų 
moko mokyklos d i r e k t o r ė 
Raimonda Rukšienė ir moky

toja Violeta Razgaitienė. Šokio 
pamokėles veda tėveliai 
Krist ina Volertienė ir Linas 
Kučas. 

Taigi, sausio 19-osios po
pietę, po šv. Mišių, Šv. An
driejaus parapijos salėje, ben
druomenės nariai, neišsigan
dę smagiai spaudusio šaltuko, 
susirinko į šventę pasižiūrėti 
ii palaikyti augančios lietuvių 
kartos. Žiemos šventės kon
certą, tau t in ia i s rūbais 
pasipuošę, mokiniai pradėjo 
lietuvių liaudies dainomis. 
Prisimindami ką t ik praėju
sias šv. Kalėdas, vaikai sma
giai dainavo „Kalėda", į kurią 
įsi traukė ir žiūrovai, po jos 
skambėjo kita, labai sena, 
lietuvių liaudies kalėdinė Philadelphijos Vinco Krėvos lit mokyklos r-horas, 

Razgaitienes, gražiai padainavo ,.Žiemos Šventėje". 
paruoštas mokytojų Raimondo 

Kazio Razgaičio nuotr. 



Rolandas P a k s a s pr i s i ekė iš t ikimybę 
Lie tuva i ir ž m o n ė m s 

Atkelta iš 1 psl. 
Ceremonijos metu sostinės 

S. Daukanto aikštėje Garbės 
sargybos kuopos kariai nuleido 
Valdo Adamkaus kadencijos 
metu virš Prezidentūros rūmų 
plevėsavusią prezidento vėlia
vą ir įteikė ją V. Adamkui. Ce
remonijai persikėlus į Prezi
dentūros Baltąją salę, V. Adam
kus pasirašė dekretą dėl savo 
kadencijos baigimo, R. Paksas 
— dėl savo kadencijos pradžios. 

R. Paksas taip pat pasirašė 
dekretą, kuriuo apdovanojo V. 
Adamkų Vytauto Didžiojo ordi
nu su aukso grandine ir pats šį 
ordiną jam įteikė. 

Teikdamas ordiną V. Adam
kui, R. Paksas sakė, kad jis yra 

sėkmingo ir prasmingo jo darbo 
valstybės vadovo poste įvertini
mas. 

Jis išreiškė viltį ir toliau 
bendradarbiauti su V. Adamku
mi vardan Lietuvos ateities. 

Savo ruožtu V. Adamkus 
perdavė R. Paksui Didįjį Prezi
dento atspaudą ir valstybės 
Konstituciją. 

Po to V. Adamkus su žmona 
Alma išėjo į S. Daukanto aikštę, 
kurioje su darbą baigusiu prezi
dentu atsisveikino ne tik aikštė
je susirinkę žmonės, bet ir jo ko
mandos nariai. Adamkams plo
jo aikštėje susirinkę žmonės, o 
iš Vilniaus universiteto Istori
jos fakulteto pastato aidėjo stu
dentų plojimai ir šūkiai „ačiū". 

Opozicija ir va ldanč ioj i d a u g u m a giria naujojo 
prez idento u ž s i e n i o pol i t ikos t iks lus 

Atkelta iš 1 psl. 
gerą pagrindą valdančiajai 

koalicijai ir socialdemokratų va
dovo Algirdo Brazausko vyriau
sybei bendradarbiauti su nau
juoju prezidentu. „Ypač svarbi 
yra prezidento pozicija ir pa
kvietimas balsuoti 'už' referen
dume dėl narystės ES", pabrėžė 
socialdemokratas. 

Savo kalboje R. Paksas taip 
pat pabrėžė, jog Lietuva sieks 
aktyviai dalyvauti sprendžiant 
tarptautinio saugumo reikalus. 
„Lietuva ne tik prisidengs Al
janso (NATO - red.) skėčiu, bet 
kartu su kitomis šalimis gins 
Europos ir pasaulio saugumą", 
teigė R.Paksas. 

Prezidentas savo kalboje 
taip pat pabrėžė, jog Lietuva 
negali „pasyviai stebėti", kaip 
pasaulį ištinka „trečiojo tūks
tantmečio grėsmė", priminęs 

2001 m. rugsėjo 11-ąją JAV 
įvykdytą teroro aktą. 

„Aš tai suprantu kaip užuo
miną, jog Lietuva bus aktyvi 
antiteroristinės koalicijos narė", 
sakė parlamentinės NATO ko
misijos pirmininkas sociallibe
ralas Vaclovas Stankevičius. 
„Buvau ir esu tikras, jog R. 

• Paksas nekeis užsienio politikos 
tikslų. Šiandien jis tai patvirti
no", pažymėjo Seimo narys. 

JAV yra pakvietusi Lietuva 
prisidėti prie galimų veiksmų 
siekiant nuginkluoti Irako dik
tatorių Saddam Hussein. 

Tiek kadenciją baigęs prezi
dentas V. Adamkus, tiek prem
jeras A. Brazauskas yra išsakę 
savo paramą galimai JAV ir są
jungininkų karinei operacijai 
prieš Iraką, tačiau naujasis pre
zidentas kol kas šiuo klausimu 
nepasisakė. 

Siūkpna padidint i m i n i m a l ų mėnes io at lyginimą 
Vilnius, vasario 26 d. pakils vos keliais litais. vasario 

(BNS) — Vyriausybės, darbda
vių organizacijų ir profesinių 
sąjungų atstovaujama Trišalė 
taryba nutarė siūlyti vyriausy
bei didinti minimalų mėnesio 
atlyginimą (MMA) nuo 430 iki 
450 litų. 

Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos valstybės sekre
toriaus Rimanto Kairelio tei
gimu, MMA turėtų padidėti iki 
šių metų vidurio. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
trečiadienį rašo, jog darbdavių 
nuomone, nedidelis minimalaus 
atlyginimo didinimas reikalin
gas tik biudžetui papildyti, o dėl 
jo padidinimo tektų atleisti dalį 
darbuotojų. Anot jų, padidinus 
MMA, tikrasis atlyginimų dydis 

R. Kairelis mano, jog MMA 
pakėlimas pagerins jį gaunan
čių darbuotojų buitį. „Tai daro
ma dėl skurdžiausias pajamas 
gaunančių žmonių", tikino So
cialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos valstybės sekretorius. 

Prieš porą metų vyriausy
bės specialistai apskaičiavo, 
kaip išaugtų valstybės pajamos, 
MMA padidinus 20 litų. 

Dėl minimalaus atlyginimo 
padidinimo, savivaldybių biu
džetai gautų apie 15 mln.litų 
papildomų pajamų. 

Privalomojo sveikatos drau
dimo fondas būtų papildytas 
maždaug 6.3 mln. litų, o „Sod
ros" pajamos padidėtų apie 22 
mln. litų. 

Lietuva deramai pas i ruošė galiniam potvyniui 
Vilnius, vasario 25 d. 

(BNS) — Nors, orų žinovų duo
menimis, šiemet potvynio tiki
mybė yra labai maža, ministrų 
kabinetas antradienį buvo už
tikrintas, kad visų valdymo ly
gių civilinės saugos ir gelbėjimo 
sistemos institucijos yra pasi
rengusios galimam pavasario 
potvyniui Nemuno žemupyje. 

Pernai buvusio potvynio zo
noje buvo atstatyti keliai, Šilu
tės polderiai, pasirengimą 
veiksmams ekstremalių situaci
jų atvejais tobulino per 8,000 ci
vilinės saugos specialistų, pa
rengtos ir išplatintos rekomen
dacijos gyventojams, kaip pasi
rengti potvyniui ir elgtis potvy
nio metu, sustiprintas praktinis 
civilinės saugos tarnybų paren
gimas gyventojų gelbėjimo ope
racijoms vykdyti, parengtas ir 
išplatintas kalendorinis pagrin
dinių veiksmų potvynio Nemu
no žemupyje atveju planas. 

Atsižvelgiant į tai, kad pot
vynio metu daugiausia rūpesčių 
kildavo dėl specialios technikos, 
pritaikytos gyventojams gelbėti 
ir evakuoti iš potvynio zonos, 
jiems pervežti per užtvindytus 
kelio ruožus, stokos, vyriausy
bės sprendimu Šilutės savival
dybei buvo skirtos papildomos 
lėšos didesnio pravažumo auto
mobiliui įsigyti. 

Krašto apsaugos ministerija 
įsigijo dvi vikšrines amfibijas, 
kurios bus dislokuotos Tauragė

je ir bus naudojamos su Prieš
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento amfibijomis. 

Šilutės vicemeras Alvydas 
Šimelionis sakė, kad gyvento
jams nereikės mokėti už persi
kėlimą per užlietą Šilutė-Rusnė 
atkarpą. Tačiau lengvųjų auto
mobilių perkėlimas kainuos 10 
litų. 

Padėti nuo potvynio kasmet 
kenčiantiems Šilutės rajono ir 
Pagėgių savivaldybės teritorijų 
gyventojams pasirengę ir kariš
kiai. Jie teiks būtiniausią pa
galbą, evakuos žmones, žvalgys 
potvynio apsemtus plotus, gel
bėjimo darbams pasitelkiant 4 
šarvuočius su įgulomis, lėktu
vus „An-2" ir „Wil-35A", sraig
tasparnį „Mi-8". 

Žvalgyti, evakuoti žmones, 
pristatyti gydytojus į nelaimės 
vietą panaudojant lėktuvus ir 
laivą ant oro pagalvės pasirengę 
Valstybinė sienos apsaugos tar
nyba, Jūrų paieškos ir gelbėji
mo bei Aeronautikos paieškos ir 
gelbėjimo koordinaciniai cent
rai. 

Sveikatos apsaugos minis
terija numatė papildomas grei
tosios medicinos pagalbos bri
gadas, kurios, prireikus, bus 
siunčiamos į potvynio zoną. Su
kauptas medikamentų ir kitos 
medicinos įrangos reikalingas 
rezervas. 

Iš viso kovai su potvyniu ke
tinama skirti 10.5 mln. litų. 

LIETUVA 
PAKVIESTA... 

Atkelta iš 3 psl. 
Konkuruoja jos ir dėl ga

lingiausios Pasaulio valstybės 
skiriamo dėmesio bei glau
džių politinių ryšių. Tai su
kuria svarbias prielaidas įta
kai tarptautinėje politikoje. 

Atsiradus naujiems iššū
kiams ir grėsmėms, kurios 
kreipia Amerikos dėmesį į 
„Didžiuosius Artimuosius Ry
tus", Aziją, vis dažniau gir
dint supaprastintą vertinimą, 
jog „Baltijos regiono proble
mos išspręstos" ir JAV tuo ne
beturėtų taip rūpintis, išlai
kyti pagrindinį JAV dėmesį 
Lietuvai ir visam Baltijos 
regionui nebus lengva. 

Tačiau „ypatingi", sąjun
gininkų santykiai tarp Lie
tuvos ir JAV jau yra istoriškai 
susiklostę. Svarbu juos toliau 
turtint intensyvėjančiais vers
lo saitais, bendromis pastan
gomis projektuojant saugumą 
už Lietuvos ribų, skleidžiant 
mūsų permainų patyrimą 

.kitų šalių atžvilgiu, bei „petys 
į petį" atremiant naujas grės
mes ir iššūkius laisvo pasau
lio saugumui. 

Lietuvos narystė ES ir 
NATO atveria naujas gali
mybes investicijų, prekybos ir 
turizmo plėtrai tarp JAV ir 
Lietuvos. Tai, manau, bus 
naujas Lietuvos — Amerikos 
santykių puslapis, kuris bus 
dar ryškesnis, jei mes jį pa
dėsime kurti. 

Amerikos lietuviai buvo ta 
jėga, kuri išlaikė JAV dėmesį 
ir paramą Lietuvos laisvės, 
nepriklausomybės atkūrimui, 
integracijai į NATO. Kviečiu 
Amerikos lietuvius bendromis 
pastangomis suteikti proveržį 
Lietuvos ir JAV santykiams 
verslo diplomatijos srityje. 

Tikiuosi, kad saugios, eko
nomiškai klestinčios Lietuvos 
projekto įgyvendinimui susi
lauksime tokios pat entuzias
tingos Amerikos lietuvių pa
ramos, kaip ir NATO plėtros 
atveju. 

Pabaiga 

A. f A. 
JONAS LAKICKAS 

Mirė 2003 m. vasario 24 d. 
Gimė Lietuvoje, Kalvarijoje. Amerikoje išgyveno 53 

metus. 
Nuliūdę liko: žmona Genovaitė (Davainienė), sūnūs 

Erv su žmona Arlene ir Edward su žmona Lynn Lakic-
kas; anūkai Janet su vyru Dan Post, Cindy su vyru 
Mike Gaborik, Susan su vyru Tom Gross, Tina, David 
su sužadėtine Jayne, Kristen, Adam, Katie ir Sammy; 
proanūkai Alyssa, Aaron ir Jayme; daug sūnėnų ir duk
terėčių. 

A.a. Jonas buvo vyras a.a. Ida Lakickas. 
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, vasario 27 d. nuo 

•2 v. p.p. iki 9 v.v. Lawn laidojimo namuose 7909 State 
Rd. (5500 W.) Burbank, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 28 d. Iš laido
jimo namų 8:45 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių ve
lionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę art imieji 

Laidot. direk. Lawn FH. Tel. 708-636-2320. 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 27 d., ketvirtadienis 

TRUMPAI... 

DRUGELIAI ATSIGAUNA 

Praėjusių metų sausio mė
nesį stiprūs lietūs, vėtros ir po 
to atšalęs oras sunaikino apie 
200 milijonų „monarch" dru
gelių, kurie iš JAV bei 
Kanados išskrenda peržiemoti 
Meksikos kalnuose. Buvo 
manoma, kad drugelių skai-

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas 
modernioje, savoje spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos 

modernesnės spaustuvės visoje Amerikoje. 
„Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, žurnalus, 

laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, 
reklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių 

laiškų popierių su siuntėjo, organizacijų adresais, 
pasirinktais šūkiais. 

Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 
spaustuvė negalėtų atlikti. 

Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 
parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 

spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 

lietuviškų draugijų vadovybe pasinaudoti „Draugo" spaustuvės 
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką 

mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį 

gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" 
spaustuvei. Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 

organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją 
jungiančio, veiksnio, kaip ..Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 
Valentinas Krumplis 

DRAUGAS 
4645 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

=dš 
čiai niekuomet neatsigaus ir 
jiems galbūt gresia išnykimas. 
Visgi būgštavimai nepasi
tvirtino ir šiemet biologai su 
džiaugsmu tvirtina, kad tie
siog stebuklingu būdu „mo
narch" drugelių spalvomis 
(juoda, oranžinė, balta) vėl 

mirga visi miškai, krūmai ir 
augalai. Toks staigus šios 
drugelių rūšies „atgimimas" 
teikia viltį, kad ir kiti gyvūnai, 
kurių skaičiai dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių nyksta, gali 
atsigauti. 

NYT 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of well being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find out more cal! your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian SAS 
. 

A. f A. 
DALIA MARIJA GRIAUZDYTĖ 

AUKŠTINAITIENĖ 
Mirė 2003 m. vasario 24 d. Palos Park ligoninėje, 

sulaukusi 64 metų. 
Gyveno Kanadoje, ilgus metus Floridoje, pernai grį

žo į IL ir apsigyveno Orland Park. 
Gimė 1938 m. gegužės 3 d. Lietuvoje. 
Giliame liūdesyje liko: vyras Vytautas, tėvai Liuda 

ir Kazimieras Griauzdės, brolis dr. Mindaugas su žmo
na Lidija, jų duktė Rima ir sūnus Julius; Kanadoje ve
lionės liūdi mirusio motinos brolio Albino Gačionio 
žmona Janina ir jų dvi dukterys: krikšto duktė Eglė ir 
Vilija, "Dalios pusseserės Živilė Rukšaitė-Bradley ir Val
da Lenktaitis. Su liūdesiu išgyvena Dalios netektį jos 
vyro giminaičiai: sesuo dr. Česlovą Bačinskienė ir jos 
šeima, mirusios Vytauto sesers Marijos Girdauskienės 
vaikų šeimos: Almos, Jūros, Sigurdo ir Stasio Aukšti-
naičio sūnaus šeima, gyvenanti Vokietijoje, Dieseldorf. 

Velionės lankymas bus penktadienį, vasario 28 d. 
nuo 3 v. p.p. — 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo kop
lyčioje, 12401 S. Archer Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 1 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus atnašaujamos 
gedulingos šv. Mišios už Dalios sielą. Po gedulingų šv. 
Mišių velionė bus laidojama Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Liūdintis vyras ir artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes 

Negailestinga mirtis nusineša Amžinybėn pačius 
brangiausius žmones, palikdama skaudžią tuštumą ar
timųjų širdyse. 

2003 m. vasario 23 d., sulaukęs 75 metų mirė 

A. t A. 
GINTAS RAULINAITIS ... 

Gyveno Oak Forest, Illinois. 
Velionis gimė 1929 m. sausio 30 d., Kaune. Po to 

pasitraukė į Angliją, Kanadą. Atvykęs į Ameriką, vedė 
Eleną Avižaitę. Dirbo Nabisco, gyveno Brighton Park. 

Nuliūdę liko: žmona Elena, dukra su vyru, sūnus su 
žmona ir dviem dukrelėm, svainis Vito su žmona. 

DVYLIKOS 
METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS 

A. t A. 
TEKLA RUČAS 

Brangi Mamyte, aš tavęs negaliu pamiršti! Bėga 
dienos be Tavęs ir skauda širdis — pasiilgau Tavo šil
tos šypsenos ir Tavo. švelnaus veido. Tavo vieta tuščia ir 
niekas niekada jos užimti neįstengs... 

A. a. Tekia gimė 1888 m. vasario 25 d. Lietuvoje. 
Mirė 1991 m. vasario 27 d. Čikagoje, sulaukusi ilgų ir 
gražių 103 metų. 

Šv. Mišios už velionę Tekią bus aukojamos ketvirta
dienį, vasario 27 d., 7 v.r. Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Prašau pasimelsti už mano Mamytę. 

Duktė Sabina Henson 

A. t A. 
APOLONIJAI TUSKENIENEI 

mirus, vyrą ANTANĄ, dukrą ELENĄ, sūnus AL
BERTĄ ir EDVARDĄ bei artimuosius, nuošir
džiai užjaučia 

Kazys Rožanskas 
Antanas Kuliešis 

Vilnius 

http://www.scandinavian.net
http://www.petkusfuneralhomes
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

A+A Ramūnas Marčiulio
nis , anksčiau mirusių daili
ninkų Aleksandro ir Eleonoros 
Marčiulionių sūnus, pastaruo
ju metu gyvenęs Kalifornijoje, 
mirė š.m. vasario 24 d. Laido
tuvės privačios. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje sekmadienį, kovo 9 
d., 10:30 vai. r. Mišiose bus 
paminėta Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo diena. Gie
dos iš Lietuvos sol. Algirdas 
Motūza. o šventinis koncertas 
vyks parapijos salėje. Svečias 
atliks savo kūrybos dainas, 
skirtas tėvynei. Dievui ir 
mums visiems. Bilietai gauna
mi parapijos raštinėje. 

Kovo 2 d., sekmadienį, 
Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos (ALI
AS) Čikagos skyrius kviečia 
visus, norinčius dalyvauti sli
dinėjimo išvykoje j Alpine Val-
ley, WI. Slidinėjimo bazę gali
ma pasiekti, važiuojant 1-90 
greitkeliu į šiaurę iki išva
žiavimo 1-43 East. Tada apie 
30 mylių iki Bovvers Rd. Juo 
pavažiavus apie 1/4 mylios 
pietų kryptimi, įsukti į kelią 
D. sukti kairėn ir važiuoti 1 
mylią iki Alpine Valey. Vyk
stame individualiai, susitik
sime 1 vai. prie baro. Bazės 
tel. 800-227-9395 arba inter
netas: 
www.alpinevalleyresotr.com 

Smulkesnę informaciją tei
kiame tel. 630-257-1858. 

Šį šeštadienį, kovo 1 d.. 4 
vai. popiet, t. Jėzuitų ko
plyčioje bus Mišios ir Rožinys; 
sekmadienį, kovo 2 d., Mišios 
bus 12 vai. Kviečia t. jėzuitai. 

Visi buvusieji ir esamieji 
-„Grandies" ansamblio šokėjai, 
jų artimieji ir svečiai kvie
čiami į smagų pasilinksmi
nimą ir prisiminimų vakarą 
penktadienį, vasario 28 d., 8 
vai. vak., Willowbrook pokylių 
salės „Bunkeryje". 8900 S. 
Archer. Willow Springs, IL. 
Vietas užsisakyti tel. 708-839-
9844. 

Ona Matusaitis. Yar-
mouthport. MA, atsiuntė 2003 
m. prenumeratos mokestį ir 
dar 75 dol. auką <už kalėdines 
korteles bei kalendorių). Nuo
širdžiai dėkojame. 

Artėja Lietuvos kara
liaus Mindaugo krikšto ir 
karūnavimo 750 m. jubiliejus 
— Lietuvos valstybingumo is
torijos šaknys. Šią svarbią su
kakti Čikagoje iškilmingai pa
minėsime kovo 2 d., šį sekma
dienį, 3 vai. p.p., Jaunimo 
centre. Programoje: istorikės 
R. Kuncienės paskaita, akto
rius E. Stancikas ir komp. R. 
Tautkus. Po minėjimo vaišės 
kavinėje. Visus kviečia JAV 
LB Kultūros taryba. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaite būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį 
šeštadienį, kovo 1 d.. 9:30 vai. 
r., seselių motiniškame name, 
2601 W. Marąuette Rd, Chica-
go. Mišias aukos kun. Richard 
Todd, CMF, iš Claretian St. 
Paul parapijos. 

Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus, kartu 
su Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkais, ruošiamas Gavėnios 
susikaupimas vyks Ateiti
ninkų namuose (Lemont) kovo 
15 d. Susikaupimui vadovaus 
Vincas Kolyčius iš Toronto. 
Apie dalyvavimą prašome 
pranešti Ramonai Kaveckaitei 
708-499-0687 arba Irenai Poli-
kaitienei 630-257-2022. 

„Židinio" pamaldos — 
šeštadienį, kovo 1 d., 4 vai. 
p.p., Jėzuitų koplyčioje (prie 
Jaunimo centro Čikagoje). Čia 
pat ir Šv. Kazimiero šventė. 
Šio Lietuvos globėjo užtarimu 
prašysime Dievo palaimos 
mūsų tautai ir išliekančios 
taikos bei teisingumo visai 
žmonijai. Visi kviečiami. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
r ink t inė rengia Šaulių orga
nizacijos įkūrėjo Vlado Pūtvio 
minėjimą sekmadienį, kovo 2 
d., Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd Str. Čikagoje. Minėjimas 
prasidės 10:30 vai. r. Mišiomis 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje Brighton 
Parke, po to, 12 vai., Šaulių 
namuose, kur bus trumpa pro
grama ir kavutė. Valdyba 
kviečia visus šaulius, ra-
movėmus ir visuomenę daly
vauti. 

„Draugas" tur i skaitytojų 
kiekvienoje Amerikos valsti
joje. Jie ne tik šį, vienintelį už 
Lietuvos ribų, dienraštį skai
to, bet ir kiekviena proga pa
remia. Elena Petre ikis iš 
Freemont, WI, su prenumera
tos mokesčiu atsiuntė 50 dol. 
auką. Dėkojame! 

PLC moterų renginių 
komite tas keps Užgavėnių 
blynus! Atvykite į Pasaulio 
lietuvių centrą kovo 4 d., an
tradienį, nuo 5 iki 8 vai. vak., 
ir būsite pavaišinti bulviniais, 
mieliniais, vyniotais ir kito
kiais blynais su obuolių koše 
ir spanguolių uogiene (arba be 
jos). Negana to, dar galėsite 
ragauti Baniutės Kronienės 
virtas spurgas — tokias gar
džias, kad. ko gero, liežuvį 
teks nuryti... Kadangi PLC 
renginių komiteto vaišės dar 
niekuomet nieko neapvylė, tad 
galime tikėti ir šia reklama... 

TEN DVELKIA MOTINOS MARIJOS 
DVASIA 

vyzdžiu mokė, kaip reikia tar
nauti Dievui, su Juo bendrau
ti. Dažnai tenka girdėti skun
dą „Aš esu labai vienišas — 
Dievas atrodo taip toli". Moti
na Marija savo raštuose mokė, 
kad viskas visatoje yra pripil
dyta Dievo buvimu ir mes nie
kad nesame „vieni", kad jis ap
dovanoja savo malonėmis, va
dovauja, nori mums laimės, 
per Jėzų nori sugrąžinti pa
klydėlius. Jos raštuose matosi 
kaip artimai ji bendravo su 
Jėzumi. 

Motina Marija džiaugėsi 
klestinčia jos įsteigta, Šv. Ka
zimiero seserų kongregacija. 
Tačiau nebuvo lengva pradžia. 
Teko patirti daug išbandymų 
ir nusivylimų. Sunkumų metu 
ji ragindavo seseles neprarasti 
pastikėjimo Dievu, gyventi vil
timi ir meile. Ji pati mokėjo ir 
džiaugtis gyvenimu, mėgo mu
ziką, tautinius šokius, lošė 
kortomis, dalyvaudavo links
muose seselių renginiuose, 
vaidinimuose, taip švęsdama 
Dievo buvimą mūsų tarpe. 

Ji nieko nesmerkė, bet mel
dėsi už tuos, kurie jai kenkė 
ar įskaudino, užjautė fiziniai 
ar dvasiniai kenčiančius. Sau 
paguodos, patarimo ieškojo 
Kristuje, maldoje, Šv. Rašte. 

Minėdami Motinos Marijos 
Kaupaitės gyvenimą, būkime 
dėkingi Dievui, kad Jis mums 
ją dovanojo kaip sektiną pa
vyzdį savo gyvenimui. Būkime 
dėkingi jos įsteigtos kongrega
cijos narėms, seselėms kazi-
mierietėms, kurios tęsia jos 
misiją, vykdant artimo meilės 
darbus, dirbant visuomeninį 
darbą, liudijant Viešpaties ka
ralystę žemėje. Baigdamas pa
mokslą, kun. M. Knotek ragi
no susirinkusius mokytis iš 
Motinos Marijos gyvenimo ir 
melstis, kad ji būtų greitai 
paskelbta palaimintąja. Tad 
skirkime valandėlę prisidėti 
prie seselių kiekvieno mėnesio 
pirmąjį šeštadienį melstis šia 
intencija. O melstis toje jau
kiai didingoje vienuolyno kop
lyčioje, ypač pirmą kartą ten 
apsilankius, yra išgyventi sa
votišką asmenišką dvasios 
pakilimą. Tartum jauti Moti
nos Marijos Kaupaitės dvasios 
dvelkimą. 

Dalyvė 

Motina Marija Kaupaitė, Šv. Kazi
miero vienuolyno steigėja. 

Kiekvieno mėnesio pirmąjį 
šeštadienį esame kviečiami į 
Šv. Kazimiero seserų koplyčią, 
2601 W. Marąuette Rd., pasi
melsti kartu su vienuolėm, 
kad jų įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Susirenka gražus 
būrys šios taurios asmenybės 
gerbėjų, o gal iš tiesų prašan
čiųjų sau jos malonių, pagal
bos. 

Mišių metu skamba švelnus 
maldingas seselių ir svečių da
lyvių bendras giedojimas, nu
teikiantis sielą džiaugsminga 
ramybe, vienybe, geranorišku
mu, meile žmonėms. 

Seselės šia proga pakviečia 
svečią kunigą iš skirtingų Či
kagos parapijų. Vasario mėne
sį čia rašančiajai dalyvaujant, 
šv. Mišias aukojo kun. Mi-
chael Knotek iš St. Denis pa
rapijos. Savo pamoksle kuni
gas iškėlė mintis iš Motinos 
Marijos gyvenimo, kuriomis 
kiekvienas, siekiantis tobulėji
mo, gali vadovautis. Ne daž
nai turbūt pagalvojama, kad 
šis ar anas yra Dievo dovana 
mums, o kunigas Knotek išsi
reiškė apie Motiną Mariją, 
kad ji buvo kaip tik tokia. 
„Dievo Apvaizdos buvo taip 
skirta, kad Mot. Marija Kau
paitė, Šv. Kazimiero seserų 
kongregacijos įsteigėja, gyven
tų ir dirbtų mūsų tarpe. Ji 
buvo mums Dievo dovana". 

Tarp lietuvių yra buvę daug 
taurių asmenų, kurie kentėjo 
ir mirė dėl tikėjimo, savo gy
venimu liudijo Dievo meilę, 
bet Motina Marija buvo viena 
šviesiausiųjų deimantų jų tar
pe, kalbėjo jis. Ji savo pa-

GYVA CICERO LIETUVIŲ APYLINKE 
Kaip ir kiekvieną sekma- tas, kur pagaliau Palaiminta-

dienį po 9 vai. r. šv. Mišių, da
lis ciceriškių parapijiečių sku
ba į sekmadienio kavinę, daž
niausiai tie patys lankytojai ir 
prie tų pačių vietų. Čia laukia 
kava ar arbata ir pyragaitis, 
parūpintas darbščių moterų. 
Negaištant laiko, čia tuoj dis
kutuojama ne tik bendruo
menės rūpimais darbais, bet ir 
parapijai opiais reikalais. 

Vasario 23 d. mažoje patal
poje (lietuviai negauna pasto
vios didesnės), buvo pasi
džiaugta labai gerai pavyku
siu Vasario 16-tosios minėji
mu. Pirmą kartą į Cicero atvy
ko Lietuvos ambasadorius Vy-
gaudas Ušackas, kurio atsi
lankymas sutraukė daugiau 
negu įprasta lietuvių. Jo atsi
lankymą pagerbė mūsų tau
tiečiai, o taip pat ir Cicero 
miesto vadovybė. 

Vasario 23 d. skulptorius 
Ramojus Mozoliauskas atvežė 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio skulptūros maketą paro
dyti mūsų visuomenei. Skulp
torius Ramojus Mozoliauskas 
buvo paprašytas sukurti 
skulptūrą, kuri tiktų šoniniam 
altoriui. Visiems kavinėje 
esantiems projektas — make
tas labai patiko ir tą prita
rimą išreiškė rankų ka
tutėmis. Altoriaus nišoje bus 
laikomos išlikusios po gaisro 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio relikvijos ir jo biustas su 
lietuviškais simboliais. Labai 
gražus ir prasmingas projek-

SPORTO RŪMAI PLC 
Pasaulio lietuvių centras 

yra savarankiška, tik narių 
organizacija, su savo direkto
rių taryba, valdyba, dirbančia 
be atlyginimo su keliais ap
mokamais priežiūros tarnau
tojais ir nemažu būriu savano
rių talkininkų. 

Vasario 23 d. įvyko jau pen
kioliktas metinis PLC narių 
susirinkimas. Jame buvo iš
klausyti centro pareigūnų me
tiniai pranešimai, finansinės 
2002 m. apyskaitos ir ateities 
planai tolimesniems darbams. 

Metinį PLC narių susirin
kimą pradėjo ilgametis PLC 
direktorių tarybos pirm. Ri
mantas GriškeHs, visus pa
sveikindamas ir pakviesda
mas sugiedoti Lietuvos himną. 
Tylos minute pagerbus žuvu
sius už Lietuvos laisvę, misi
jos kapelionas kun. Algirdas 
Paliokas sukalbėjo invokaciją, 
prašydamas Dangaus palai
mos šiam svarbiam lietuvybės 
židiniui šioje šalyje ir jo gau
siems darbuotojams. 

Susirinkimo prezidiumą -j»-
darė: tarybos pirm. Rimantas 
Griškelis, valdybos pirm. Al
girdas Saulis ir sekretorė Lio-
lė Kazėnienė. 

sis turės pastovią ir garbingą 
vietą altoriuje. Kiekvienas su
sirinkime dalyvavęs, asme
niškai turėjo progą pamatyti 
ir paliesti padarytą maketą. 
Klausimus kėlė ir mintis 
reiškė Aldona Zailskaitė, Eleo
nora Radvilienė, Olšauskas, 
Marija Remienė, Mindaugas 
Baukus, dr. Petras Kisielius ir 
kiti. Dar šį projektą turi pam
atyti ir patvirtinti Šv. Antano 
parapijos klebonas Jim Kasti-
gar. 

Visi šios apylinkės sekma
dieniniai susirinkimai būna 
prasmingi, nes yra aptariami 
mūsų išeivijos, parapijos bei 
Lietuvos įvykiai. 

M. R. 

Tradicinė Čikagos ir apy
linkių lietuvių skautų Ka
ziuko mugė Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, prasidės šį 
sekmadienį, kovo 2 d., 9 vai. 
Mišiomis Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Po Mišių visi skautai renkasi į 
Lietuvių fondo (Sporto) salę, 
kur 10:15 vai. r. bus iškil
mingas Kaziuko mugės atida
rymas. Lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama atsilanky
ti — įsigyti knygų, dainų ir 
muzikos Įrašų, išmėginti savo 
laimę, pabendrauti su skau
tais ir paremti jų prasmingą 
veikią. Veiks valgykla, kavinė, 
žaidimų kambarys vaikams. 

Pagrindiniai PLC vadovai — tarybos pirm. Rimantas Griškelis I kairėje! ir 
valdybos pirm. Algirdas Saulis. 

Nauji i r sen i 
d i r e k t o r i a i 

Septyniems tarybos direkto
riams užbaigus kadenciją, rei
kėjo išrinkti septynis naujus. 
Gerai, kad šeši senieji sutiko 
dar metus pasilikti taryboje, 
pridėjus vieną kandidatą, plo
jimu buvo atlikti direktorių 
rinkimai. Išrinkti buvo: Alber
tas Glavinskas, Algis Janusas , 
dr. Antanas Razma, Jr., Algis 
Rugienius, Jr , dr. Donatas Si-
liūnas, Raimundas Šilkaitis ir 
Violeta Strikienė. 

Kontrolės komisijos nariai: 
Vytenis Kirvelaitis, Kazys 
Laukaitis ir Gytis Petkus bu
vo perrinkti kitai kadencijai. 

P i r m i n i n k ų p r a n e š i m a i 

Tarybos pirm. Rimas Griš
kelis pranešime pirmiausia 
padėkojo PLC rėmėjams, pas
kolų teikėjams ir Lietuvių fon
dui, kurio parama, su šiais 
metais sieks 300,000 dol. Dė
kojo tarybos komitetams, ku
riuose dirba jis pats, valdybos 
pirm. Algirdas Saulis, Genė 
Rimkienė, Vitalija Vasaitienė, 
Vytenis Lietuvninkas, Paulius 
Majauskas, Rimas Domans-
kis, Albertas Glavinskas, Al
gis Rugienis, Juozas Kapa-
činskas, Algis Janusas , dr. 
Antanas Razma, Jr., Loreta 
Grybauskienė, dr. Donatas Si-
liūnas, Violeta Strikienė, Alė 
Lieponienė ir Violeta Kara
lienė. Posėdžius protokoluoja 
Liolė Kazėnienė. Visi komi
tetų nariai dirba be atlygini
mo. 

Valdybos pirm. Algirdas 
Saulis pranešė apie centro at
liktus darbus 2002 m., betvar
kant pastatus, beplečiant Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
patalpas, vis didėjant mokinių 
skaičiui (jų yra 450), drenažo 

remontus ir ypač dėkojo talki
ninkams Aleksui Remeikai ir 
dr. Romui Povilaičiui. Dėkojo 
ir biuletenio „Antri namai" re
daktoriui Broniui Nainiui, ku
ris sausio mėnesį pasitraukė į 
„pensiją". Dabar ieško naujo 
redaktoriaus. Visi valdybos 
nariai buvo iškviesti į priekį, 
vyrams įteikiant po šampano 
butelį, o moterims po gėlių 
puokštę. 

F i n a n s a i 

Pranešimą apie 2002 m. 
centro finansinį stovį padarė 
iždininkas Aleksas Vitkus. Pa
gal knygas, PLC turtas vertas 
1,730,335.75 dolerius. Pagal 
draudimo pirmų vertinimą, 
PLC vertė yra 8 mln. dol. 2002 
m. centras turėjo 724,918.59 
dol. pajamų ir 614,200.43 dol. 
išlaidų. Likęs 110,718.16 dol. 
pelnas buvo naudojamas cent
ro pagerinimams ir remon
tams bei kelio taisymui. Cent
ras dar turi 40,000 dol. ilgalai
kių, beprocentinių skolų, bet 
2002.12.31 iždas turėjo bankų 
sąskaitose virš 87,000 dolerių, 
tad centras yra pilnai išmo
kėtas. 

Bronei Nainienei dėl ligos 
nedalyvaujant susirinkime, 
pranešimą apie Renginių ko
mitetą davė Agutė Tiškuvienė. 
Komitetas 2002 m. centrui už
dirbo 37,560 dolerių. 

Kontrolės komisijos praneši
mą apie iždo ir sąskaitybos 
tikrinimą davė Vytenis Kirve
laitis. Centro finansai ir kny
gos vedamos tvarkingai. 

Spor to kompleksa s 

Apie naują sporto komplek
są PLC centre bylojo salėje 
ant stalų padėtas puošnus lei
dinys, apie sporto rūmų pro
jektą ir to projekto komitetą 
su garbės pirmininku LR pre
zidentu Valdu Adamkum. Ko
mitetui vadovauja dr. Donatas 
Siliūnas, kuris susirinkimui 
davė platesnį pranešimą apie 
būsimą sporto kompleksą. Ko
mitetą sudaro: Gediminas 
Bielskus, Rimantas Dirvonis, 
Rimas Griškelis, Gintaras Lie
tuvninkas, Svajūnas Masilio-
nis. Romas Senkevičius, Kęs

tutis Sušinskas, Rimas Do-
manskis, Albertas Glavinskas, 
Kęstutis Ječius, Paulius Ma
jauskas, Algis Rugienius, Jr., 
Darius Siliūnas ir Stepas Ži
lys. 

Pastatas užims 18,000 kv. 
pėdų, turės 100 automobilių 
statymo aikštę. Numatomos 
statybos išlaidos — pusantro 
milijono dol. Leidinyje išvar
dinti pirmųjų aukotojų paža
dai 5 metų laikotarpyje — 
546,250 dol. suma. Projektas 
yra preliminarinis. Kai projek
tas bus visai paruoštas, bus 
pateiktas PLC narių visuoti
nio susirinkimo tvirtinimui ir 
vykdymui. 

Sporto rūmų statybos idėją 
labai konkrečiai parėmė dr. 
Jonas Valaitis, tam skirdamas 
savo 10,000 dol. paskolą, duo
tą centrui. 

Br. Juodel is 

Šių metų, vasario 14 d. 
„Draugo" leidime, spausdino
me skaitytojos A. Songailaitts 
atsiųstą straipsnį „Kur perka 
lietuviai0'". Paaiškėjo, kad nu
rodytu adresu parduotuvės 
nėra. Redakcija atsiprašo už 
netikslumą, pažada išsiaiš
kinti ir papildomai pranešti 
tikslu adresą. 

SKELBIMAI 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Fede ra l Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19.9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOVV paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaida. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

http://www.alpinevalleyresotr.com

