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„Žva igždž ių d i e n a " 
Š iau l iuose ; d a r v i ena 
„ L i t u a n i c o s " pe rga l ė ; 
k n y g a a p i e Š i a u l i ų 
mie s to s p o r t i n i n k u s . 

2psl. 

Kai p r e z i d e n t ą a p l a n k o 
k a r d i n o l a s i r genero las ; 
a r L i e t u v o s a t e i t į 
b u r s i m e iš k a v o s 
t i r šč ių . 

3psl. 

„Bič iu lys tė" . 
4 psl. 

„ D r a u g o l i e t u v i u k a i " 
s u s i p a ž į s t a su L ie tuvos 
p a u k š t e l i a i s . 

5 psl. 

Giliai į m i n t o s l ie tuvių 
i m i g r a n t ų p ė d o s . 

6 psl. 

Rel ig inė poez i j a i r 
p e l e n a i „Seklyčioje" ; 
vėl k o n c e r t u o s „Sau lės" 
l i a u d i š k a s a n s a m b l i s ; 
moky to jų konfe renc i j a . 

8 psl. 

Sportas 
* P a j ė g i a u s i a L i e t u v o s 

s ta lo t e n i s i n i n k ė Rūta Gar-
kauska i tė -Būdienė aštuntojo 
atvirojo Qata r 'o stalo teniso 
čempionato, kurio prizų fondas 
— 206,000 dolerių, moterų vie
netų varžybų aštuntfinalyje 
pralaimėjo Indijos atstovei 
Mouma Das 2-4. Po atrankos 
varžybų į pagrindinį turnyrą iš
kopusi 25 metų kaunietė j aš-
tuntfinalį pateko be kovos. 

* T r e č i a d i e n į I s land i jos 
sos t inė je b a i g ė s i tr is dienas 
trukęs ta rp tau t in i s „Edda Ra-
pid" greitųjų šachmatų turny
ras, kurio prizų fondas siekė 
30,000 dolerių. 102 šachmati
ninkai, t a rp kurių buvo ir lietu
vė Viktorija Čmilytė, žaidė de
vynis ra tus , kuriuose partijai 
buvo skiriamos vos 25 minutės. 
Iškovojusi k e t u r i a s pergales, 
patyrusi t r is pralaimėjimus ir 
dvi partijas baigusi lygiosiomis 
V. Čmilytė surinko 5 taškus ir 
pasidalijo 30-45 vietas. 

* Ž i n o m a b e n d r o v ė „ Ida 
Basai -", tur in t i Vilniuje resto
raną, kavines ir viešbutį, tapo 
oficialia Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto (LTOK) rėmėja 
— ketvirtadienį tai numatančią 
sutartį pas i rašė ..Ida Basar" 
vadovas Vaclovas Kontrauskas 
ir LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas. Pagal šią sutartį 
UAB „Ida Basar" per metus 
LTOK su te iks paslaugų už 
40.000 litų. 

Naujausios 
žinios 

* P r e z i d e n t a s d ė k o j a 
v y s k u p a m s už raginimą refe
rendume balsuoti už Lietuvos 
narystę ES. 

* P r e z i d e n t a s s iūlo s iųs
ti !.:i '! ' ,j\ 'is karo medikus į 
Kosovą, pratęs t i misiją Afga
nistane. 

* š i l u m o s energ i ja a t 
pigs Vilniuje, Utenoje ir Šiau
liuose. 

N t ' V M n t i i o k i n i u v a i k u 
skaiči t l b u s b a n d o m a ma-
Hnti <tatymo pataisomis. 

Lietuvai pristatytas Prancūzijos, Rusijos ir Vokietijos planas, 
kaip nuginkluoti Iraką 

Viln ius , kovo 6 d. (BNS) — 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistrui Antanui Valioniui buvo 
pate ik tas trišalis Prancūzijos, 
Rusijos ir Vokietijos susitari
mas dėl Jungtinių Tautų (JT) 
pat ikr inimų Irake stiprinimo, 
siekiant greitesnio Irako nugin
klavimo. 

Dokumentą, parengtą vasa
rio 24 dieną, UR ministerijoje 
pris tatė Prancūzijos ir Vokieti

jos ambasadoriai Lietuvoje 
Jean-Bernard Harth ir Alexan-
der von Rom. 

Prancūzija, Vokietija ir Ru
sija siūlo parengti aiškią veiklos 
programą ginkluotės patikrini
mams Irake bei nustatyti laiko 
terminus minėtai programai 
įvykdyti. Šis susitarimas yra at
sakas į JAV, Didžiosios Brita
nijos ir Ispanijos teikiamą Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybai 

rezoliucijos projektą, leidžiantį 
karinės jėgos panaudojimą prieš 
vengiantį a ts isakyt i masinio 
naikinimo ginklų Iraką. Rusija 
ir Prancūzija leido suprasti, kad 
vetuos šia rezoliuciją. 

Prancūzijos ir Vokietijos 
ambasadorių teigimu, siūlomos 
priemonės kar tu karinės jėgos 
telkimu regione sudaro galimy
bes siekti J T Saugumo Tarybos 
vienybės šiuo klausimu ir už

t ik r in t i maksimalų spaudimą 
Irakui . Be to, pasak ambasa
dorių, pristatomas dokumentas 
a t i t inka bendrą Europos Sąjun
gos nuostatą, patvirtintą neeili
n iame ES viršūnių tarybos susi
t ikime 2003 m. vasarį. 

A. Valionis sutiko su am
basadorių nuomone, jog tarp
t au t inės koalicijos karinis spau
dimas Saddam Hussein režimui 
yra viena iš svarbiausių prie

monių, verčianti pastarąjį nusi
ginkluoti. 

Ministro ir ambasadorių su
sitikime taip pat pabrėžta būti
nybė Irako krizės kontekste bū
tina laikytis vienybės ir vengti 
euroa t lan t inės bendruomenės 
skaldymosi. 

Į tampa t a rp kai kurių ES 
narių iš vienos pusės bei JAV ir 
jas remiančių ES valstybių ir 
kandidačių iš kitos, kilo, iš

siskyrus jų nuostatoms dėl jėgos 
panaudojimo prieš Irako dikta
torių. 

Vasario mėnesio pradžioje 
Lietuva kar tu su šešiomis kito
mis pakviestomis į NATO vals
tybėmis ir trimis kandidatėmis į 
sąjungą paskelbė pareiškimą, 
raginantį Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybą priverst i I r aką 
nusiginkluoti. 

Nukel ta į 5 ps l . 

P r e z i d e n t a s patv ir t ino naują ją v y r i a u s y b ę 
Vilnius , kovo 6 d. (BNS) — 

Prezidentas Rolandas Paksas 
ketvir tadienį Prezidentūros 
Baltojoje salėje, dalyvaujant 
premjerui Algirdui Brazauskui 
ir trylikai jo vadovaujamo kabi
neto ministrų, pasirašė dekre
tą, kuriuo patvirtino vyriausy
bės sudėtį. 

Ministrų kabinete pasikei
tė tik sveikatos apsaugos mi
nistras . Socialliberalų deleguo
tą Romualdą Dobrovolskį pa
keitė socialdemokratas Juozas 
Olekas. 

Vyriausybėje susisiekimo 
ministru toliau dirbs Zigman
tas Balčytis, vidaus reikalų — 
Juozas Bernatonis, socialinės 
apsaugos ir darbo — Vilija 
Blinkevičiūtė, finansų — Dalia 
Grybauskaitė, ūkio — Petras 
Čėsna, kultūros — Roma Do
vydėnienė, aplinkos — Arūnas 
Kundrotas, žemės ūkio — Je 
ronimas Kraujelis, krašto ap
saugos — Linas Linkevičius, 
teisingumo — Vytautas Marke
vičius, švietimo ir mokslo — 

Lituanistinis švietimas Lenkijoje 
— valstybinė problema 

Naujoji Lietuvos vyriausybė su prezident 
Prezidentūroje. 
Algirdas Monkevičius, užsienio 
reikalų — Antanas Valionis. 

Vyriausybėje yra 8 social
demokratų ir 5 socialliberalų 
deleguoti ministrai. 

Teigiama, kad I Brazausko 
vadovaujama 12-oji vyriausybė 
darbą pradėjo 2001 metų liepą. 
Dabar ji tebevykdo tą pačią pro
gramą, tačiau gavo naujojo 

Brazausku (viduryje) 
G«<iimino Žilinsko (Eita) nuotr. 

prezidento pasit ikėjimą tęst i 
darbus. 

Naujasis sveikatos apsau
gos ministras J . Olekas dar tu
rės prisiekti Seimo posėdyje. 

Baltijos regionas — vienas 
sparčiausiai augančių pasaulyje 

Vilnius , kovo 4 d. (BNS) — 
Jungt in ių Tautų (JT) Ekono
mikos komisijos nuomone, pa
saulio ekonomikos perspekty
vos 2003 metais yra gana miglo
tos, o įvertinus galimo JAV ka
rinio konflikto su Iraku pasek
mes, didesnio augimo nesitiki
ma nei JAV, nei Vakarų Euro
poje. 

Tačiau Rytų Europos vals
tybių ekonomikos, sugebėjusios 
atsispirti 2001 ir 2002 metų pa
saulio ekonomikos augimo lėtė
jimui, augimo perspektyvos yra 
kur kas geresnės, o Baltijos val
stybės turėtų likti vienu iš spar
čiausiai augančių regionų pa
saulyje, teigiam;', antradienį pa
skelbtame komisijos pranešime. 

Jame pabrėžiama, kad ne
paisant kiek sulėtėjusio eko
nomikos augimo Rytų Europoje 
ir NVS valstybėse 2002 metais, 
jis išliko gerokai didesnis nei 
Vakarų Europos valstybėse. 

„Pakankamai aktyvi eko
nomikos plėtra Rytų Europoje ir 
NVS valstybėse atspindi posūkį 
nuo išorinių prie vidaus augimo 
šaltinių: augantis vidaus varto
jimas buvo vienas iš pagrindi
nių faktorių, neleidusių silpnėti 
gamybos apimčių didėjimui", 
teigiama dokumente. 

Pasak J T žinovų, vidaus 
vartojimo augimas, viena ver
tus, liudija didėjantį pasitikėji
mą ekonomikos ateitimi tiek 
tarp gamintojų, Nukel ta į 5 psl. 

Varšuva, kovo 6 d. (BNS) 
— Įtakinga Lenkijos deputatė, 
Lietuvos ir Lenkijos seimų na
rių Asamblėjos švietimo komisi
jos p i rmin inkė Danuta Gra-
bowska teigia, kad lietuviškos 
mokyklos pasienio su Lietuva 
Palenkės vaivadijoje turi išlikti, 
nes „mokyklos likvidavimas — 
tai paskutinė išeitis, kurios vi
sada galima išvengti". 

Lenkijos parlamentarė ko
mentavo Seinų ir Punsko vals
čiuose lietuvių bendruomenės ir 
lietuviškas mokyklas lankančių 
moksleivių tėvų trečiadienį pra
dėtą protesto renginį prieš lie
tuviškų švietimo įstaigų užda
rymą ir pertvarkymą. Renginio 
metu prie lietuviškų mokyklų 
iškeltos Lenkijos vėliavos su 
juodais kaspinais. 

Tuo tarpu Lietuvoje Tėvy
nės sąjunga (Lietuvos konser
vatoriai) ketvirtadienį paskelbė 
vienodus kreipimusis į Lenkijos 
ir Lietuvos prezidentus Alek-

sander Kwasniewski ir Rolandą 
Paksą, prašydama jų supras t i 
šias problemas ir įtakoti j a u t 
rų, efektyvų jų sprendimą". 

Konservatorių vadovo Vy
tauto Landsbergio pasirašyta
me kreipimesi reiškiamas susi
rūpinimas dėl „lietuviškų mo
kyklų naikinimo proceso Seinų 
ir Punsko apylinkėse, kur gyve
na apie 30,000 lietuvių", ir soli
darizuojamasi su lietuvių bend
ruomenės Lenkijoje „tyliu pro
testu". 

„Esame įsitikinę, kad ne 
lėšų t rūkumas, kurį lemia neto
bulas įstatymas, o pozityvios 
politinės valios stoka yra šios 
artėjančios katastrofos priežas
tis. Istorija mūsų nesupras, jei
gu paaiškės, kad lietuvių kalba 
Suvalkų krašte išnyko, nes ne
beliko sąlygų, esant draugiš 
kiems ir partneriškiems valsty
bių ryšiams, t inkamai jos mo
kytis", rašo konservatoriai. 

N u k e l t a \ 5 ps l . 

Viln ius , kovo 6 d. (BNS) — 
Po ilgai trukusio tyrimo Vilniu
je sulaikyta asmenų grupė, kuri 
tarptautiniu mastu vertėsi pre
kyba žmonėmis. 

Antradienį Lietuvos krimi
nalinės policijos biuro krimina-

Vilniuje sulaikyta tarptautinė prekybos 
žmonėmis grupuotė 
listai kar tu su Vilniaus miesto 
vyriausiojo policijos komisaria
to (VPK) Tardymo valdybos pa
reigūnais prie Gariūnų turga
vietės ir Žirmūnuose sulaikė 4 
prekyba žmonėmis į ta r iamus 
asmenis. Trys sulaikyti vyrai ir 

moteris yra Lietuvos piliečiai. 
Vienas jų gyvena Klaipėdoje, 
trys — Vilniuje. Vienas įtaria
mųjų ir anksčiau buvo gerai po
licijai žinomas asmuo. 

Kovo pabaigoje L ie tuvo je b u s įves tas 
vasa ros l a i k a s 

Paskutinį kovo sekmadienį 
— kovo 30-ąją — Lietuvoje bus 
įvestas vasaros laikas, pasu
kant laikrodžio rodyklę viena 
valanda į priekį. 

Vasaros laikas bus atšau
kiamas kasmet spalio mėnesio 
paskutinįjį sekmadienį ketvirtą 
valanda nakties, pasukant laik
rodžio rodyklę viena valanda 
atgal 

„Vasaros laikas teikia gali
mybę ilgiau naudotis šviesiu pa
ros metu, taupyti elektros ener
giją. Europos laiko normų laiky
masis, jas ati t inkantys geležin
kelių, oro uostų darbo grafikai 
leis sėkmingiau plėtoti tranzitą 
per Lietuvos teritoriją, taip pat 
prekyba su užsieniu", teigiama 
Aplinkos ministerijos praneši
me spaudai. IBNSI 

Tyrimo metu nustatyta, 
kad įtariamieji keletą metų 
prekiavo žmonėmis Lietuvoje ir 
užsienio valstybėse. Įtariama, 
kad ši grupė organizavo vieną 
pagrindinių prekybos moteri
mis kanalų iš Vilniaus į Belgiją 
bei Norvegiją. 

Lietuvoje nupirktos mote
rys buvo seksualiai išnaudoja
mos Lietuvoje, taip pat perpar-
duodamos kitiems prekeiviams. 
Išaiškintos grupės nariai mo
teris pirkdavo už 350-400 eurų. 

N u k e l t a \ 5 psl . 

50,000 doler ių 
te i smas grąž ins j u o s 

pametus iam 
š iaul ieč iui 

Teismas nusprendė , kad 
Šiauliuose rastų 49,900 JAV 
dolerių turi būti grąžinti juos 
pametusiam šiauliečiui Povilui 
Kazakevičiui. 

Šiaulių apygardos te ismas 
patenkino P. Kazakevičiaus 
civilinį ieškinį dėl dolerių grąži
nimo. Be to, ieškovui nuspręs ta 
grąžinti 49,932 litus žyminio 
mokesčio, kurį P. Kazakevičius 
sumokėjo pateikdamas ieškinį, 
bei byloje esantį daiktinį įro
dymą — rankinę. 

Pagal naująjį Civilinį ko
deksą, susigrąžinęs pinigus, P . 
Kazakevičius privalės 5 proc. 
imaždaug 2,497 dol.) sumos 
atiduoti Nukel ta \ 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
(Remjartts AFP, fteotefs. AP. lntertax. !TA«-TASS, BNS 

žMtų agentorų pranešimais) 

EUROPA 
L o n d o n a s . Didžiosios Bri

tanijos premjeras Tony Blair 
ketvir tadienį leido suprasti, 
kad jo valstybė gali dalyvauti 
kare prieš Iraką net ir tuo atve
ju, jeigu Jungtinės Tautos (JT) 
nepr i ims naujos rezoliucijos, 
kuri suteiktų įgaliojimus pa
naudoti karinę jėgą prieš Bag
dadą. Iki šiol T. Blair sakė, kad 
pasilieka teisę pradėti karą be 
J T rezoliucijos tik tuo atveju, 
jeigu Saugumo Taryboje bus 
paskelbtas tik vienas „nepro
tingas veto". 

Briuse l i s . Europos Sąjun
gos užsienio politikos vadovas 
Javier Solana ketvirtadienį pa
reiškė, kad karinis įsiveržimas 
į Iraką negali būti vykdomas be 
Jungtinių Tautų įgaliojimo, ir 
pridūrė, kad šios nuomonės lai
kosi 15-kos narių Europos Są
junga. 

Londonas. Didžiosios Bri
tanijos laikraštis „Daily Ex-
prcss" ketvirtadienį rašo, kad 
Persijos įlankos regione dislo
kuotiems britų kariams buvo 
nurodyta pasirengti kovo 17 d. 
pradėti įsiveržimą į Iraką 
Laikraštis cituoja šaltinius par
lamente, sakiusius, kad Ku-
wait'e esantiems britų karinin
kams nurodyta tą dieną tikėtis 
puolimo, prasidėsiančio po pla
taus masto „trumpo ir stai
gaus" oro smūgio. Bombarda
vimai prasidėtų kovo 13 d. JAV 
ir Didžioji Britanija Persijos 
įlankos regione galimam karui 
su Iraku sutelkė daugiau kaip 
300,000 karių, dešimtis karo 
laivų ir daugiau kaip 500 ata
kos lėktuvų. 

JAV 
New York. Jungtinių Tau

tų vyriausiasis karinis tikrinto
jas Hans Blix trečiadienį pa

reiškė, jog pastaruoju metu Ira
kas ėmė aktyviau bendradar
biauti su tarptautiniais gink
luotės tikrintojais. H. Blix taip 
pat sake. kad Irakas kol kas ne
pateikė visos informacijos apie 
tur imus biologinius ginklus, 
nors ir buvo aktyvesnis šiuo 
klausimu pastarąjį mėnesį. 

V a š i n g t o n a s . JAV valsty
bės sekretorius Colin Powell 
pateikė naujų kaltinimų Ira
kui. Pasak jo, Irako vadovybė ir 
toliau apgaudinėja Jungtinių 
Tautų tikrintojus. Jis pareiškė, 
jog sausio pabaigoje Irako val
džia pervežė dalį cheminių ir 
bakteriologinių ginklų į atokius 
rajonus netoli Sirijos ir Turki
jos sienų, siekdama juos nu
slėpti nuo tikrintojų. Remda
masis „patikimais šaltiniais", 
valstybės sekretorius taip pat 
pranešė, jog vasario viduryje, 
būgštaudami, kad uždraustų 
ginklų atsargos nebūtų paste
bėtos iš aukštai skrendančių 
žvalgybos lėktuvų ,,Ū2", kariš
kiai senais, įtarimų nekelian
čiais automobiliais pervežė ir 
paslėpė jas vargšų kvartaluose 

Bagdado pakraščiuose. Kalbė
d a m a s apie raketų „Al-Sa
m o u d ^ " naikinimą C. Povvell 
pažymėjo, jog irakiečiai tuo pa
čiu metu montuoja naujus va
riklius kitose raketose. Visa tai , 
mano jis, rodo, kad patikrini
mai neduoda rezultatų. C. Po-
vvell pareiškė, kad prezidentas 
Saddam Hussein, sutikdamas 
dary t i nuolaidų, mėgina su
skaldyti pasaulio bendriją. 

N e w York. Tarptaut inio 
teroristų tinklo „ai Qaeda" va
das Osama bin Laden praėjusį 
mėnesį buvo Pakis tane , kur 
susitiko su savo bendrininku, 
atsakingu už operacijų planavi
mą, Khalid Shaikh Moham-
med, ketvir tadienį praneša 
„The New York Times". Pakis
tano valdžiai pavyko suimti K. 
Sha ikh Mohammed praėjusį 
šeštadienį. Žinių apie jo susiti
kimą su O. bin Laden buvo gau
ta iš pas jį rastų laiškų. 

IRAKAS j 

B a g d a d a s . Jung t inės 
Valstijos būtų „visiškai kvai
los", jeigu pultų Iraką, ketvirta

dienį ministrų kabineto posėdy
je pareiškė prezidentas Sad
dam Hussein. J is taip pat įspė
jo, kad prireikus, Irako kariai 
kausis ginkluoti tik šautuvais 
ir rankinėmis granatomis. ..Ko
vosime su amerikiečių pajėgo
mis, kaip tai darėme 1991 me
tais, nesvarbu, ar jos atvyks 
vienos, ar su tarptautine prie
danga", pabrėžė Irako vadovas, 
turėdamas galvoje 1991 metų 
Persijos įlankos karą, per kurį 
JAV vadovaujamos koalicinės 
pajėgos išstūmė Irako kariuo
menę iš Kuvvait'o. 

Bagdadas . Irakas ketvir
tadienį stebint Jungtinių Tautų 
tikrintojams sunaikino dar še
šias savo raketas „Al-Samoud 
2", sakė Irako pareigūnas, ku
rio pavardė neskelbiama. Nuo 
praėjusio šeštadienio, kai Jung
tinėms Tautoms reikalaujant, 
raketos buvo pradėtos naikinti, 
Irakas išmontavo jau 34 „Al-
Samoud 2" raketas. Buldozeriai 
taip pat sunaikino dvi kovines 
galvutes, dvi liejimo formas, va
riklių sistemą ir penkis varik
lius. 

IRANAS 
T e h e r a n a s . Irako musul

monų šiitų opozicija ketvirta
dienį Teherane surengto užda
ro susitikimo metu pareiškė ne
pritarianti JAV ketinimui įves
ti karinį valdymą Irake, jeigu jo 
vadovas Saddam Hussein bus 
nuverstas. „Siekdami įtvirtinti 
taiką ir pastovumą, šiitai rei
kalauja, kad būsimoji valdžia 
būtų Irake gyvenančių irakie
čių rankose", sakė šiitų vadai . 

RUSIJA 1 
Maskva . Rusijos gyvento

jai, pageidavę vykti į Iraką sa
vanoriais, jei prasidėtų kar ine 
operacija, ir padavę prašymus į 
Irako ambasadą Maskvoje, ne
galės išvykti į Bagdadą, ketvir
tadienį pranešė Irako ambasa
dorius Maskvoje „Mes labai 
vertiname jų kilnius ket inimus, 
bet nesirengiame jų panaudot i 
Irake kaip 'gyvąjį skydą' Ira
kas — mūsų valstybė, ir ją gins 
patys irakiečiai. Todėl ambasa
da neišduos savanoriams vizų 
įvažiuoti į Iraką", sake jis 
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PENKTOJI LSKL „ŽVAIGŽDŽIŲ 
DIENA" — ŠIAULIUOSE 

Vasario 15-ą dieną penktą 
kartą buvo surengta Lietuvos 
studentų krepšinio lygos 
LSKL šventė „Žvaigždžių die
na — 2003". Šį kartą geriausi 
studentai krepšininkai pirmą 
kartą rinkosi į Šiaulių univer
siteto sporto salę. Iki Šiaulių 
LSKL „Žvaigždžių diena" ke
liavo penkerius metus — prieš 
tai ji po du kartus aplankė 
didžiuosius Lietuvos miestus 
— Vilnių ir Kauną. 

Kaip ir ankstesnėse LSKL 
„Žvaigždžių dienos" šventėse 
studentai ir studentės varžėsi 
snaiperių konkursuose, esta
fetės rungtyse, dalyvavo „Ry
tų" ir „Vakarų" rungtynėse, o 
šventės pabaigoje vaikinai 
išsiaiškino, kuris šį kartą bus 
vadinamas LSKL „Oro kara
liumi". 

Dvi „Vakarų'' rinktinių 
pergalės 

„Žvaigždžių dienos" pa
grindiniu akcentu tapo mer
ginų ir vaikinų „Rytų" ir 
„Vakarų" rinktinių varžybos. 

Studenčių „Rytų" koman
dą sudarė: Vilniaus univer
siteto (VU), Lietuvos teisės 
universiteto (LTU), Vilniaus 
pedagoginio universiteto (VPU) ir 
Klaipėdos (KU) universitetų, 
dalyvaujančių LSKL čempio
nate, krepšininkės, o „Va
karų" komandą — Kauno 
aukštųjų mokyklų: Lietuvos 
kūno kultūros akademijos 
(LKKA), Vytauto Didžiojo uni
versiteto (VDU), Kauno tech
nologijos universiteto (KTU) 
krepšininkės. Sutrumpintos 
rungtynės nebuvo labai sėk
mingos, nes komandos žaidė 
tik 24 minutes (4 kėlinius po 6 
minutes). Rezultatu 38:31 per
galę iškovojo „Vakarų" ko
manda, kuriai 14 taškų pelnė 
Jurga Budrytė (LKKA), Justė 
Jokubauskaitė (KTU) ir Kor
nelija Balčiūnaitė (LKKA) pel
nė po 9 taškus. 

Naudingiausia žaidėja nu
galėtojų komandoje buvo pri
pažinta J. Jokubauskaitė (KTU), 
o „Rytų" komandos naudin
giausia žaidėja treneriai iš
rinko Agnę Blažonytę iš VPU. 

Sutrumpintos buvo ir 
vaikinų „Rytų" ir „Vakarų" 
varžybos. Studentai krep
šininkai rungtyniavo 4 kėli
nius po 8 minutes. Vaikinų 

rungtynėse vyko kur kas at
kaklesnė kova, buvo ir vienas 
kitas efektingas metimas, bet 
ir čia rezultatu 66:62 nugalėjo 
„Vakarų" komanda, kurią 
sudarė Kauno (VDU, KTU), 
Lietuvos žemės ūkio univer
siteto (LŽŪU, LKKA) ir 
Klaipėdos (KU) aukštųjų 
mokyklų krepšininkai. „Rytų" 
komandoje rungtyniavo Vil
niaus (VU, LTU, VPU) ir 
Šiaulių (ŠU) universitetų, da
lyvaujančių LSKL čempionate 
1-oje grupėje krepšininkai. 

Geriausi nugalėtojų gre
tose buvo Povilas Sakinas 
(LKKA), pelnęs 18 taškų, 
Kęstutis Kažanis (KTU) pelnė 
11, Andrius Būdvytis (VDU) 
— 9 taškus. 

Naudingiausiais rung
tynių žaidėjais buvo pripažin
ti: „Vakarų" rinktinėje: P. 
Šakinis (LKKA), „Rytų" ko
mandoje — Aurimas Statkus 
(ŠU). 

Snaiperių, estafetės ir 
„Oro karaliaus" konkursai 

Septynios taikliausios 
krepšininkės ir septyniolika 
taikliausių krepšininkų, iš 
visų LSKL čempionate daly
vaujančių Lietuvos aukštųjų 
mokyklų, varžėsi dėl „LSKL 
snaiperė 2003" ir „LSKL snai
peris 2003" vardo. 

Merginų snaiperių kon
kurse geriausiai sekėsi LKKA 
atstovei Agnei Perednytei, 
kuri laimėjo „LSKL snaiperės 
2003" vardą, surinkusi 12 
taškų. Antroje vietoje liko 
VPU atstovė Raimonda Rut
kauskaitė (11 taškų), trečiąją 
vietą, surinkusios po 10 taškų, 
pasidalino Jurgita Rumbutytė 
(KU) ir Gitana Šimkutė 
(LTU). 

Vaikinų snaiperių varžy
bose vyko atkakli kova, kurios 
metu taikliausiai kamuolius į 
krepšį sekėsi siųsti taip pat 
LKKA atstovui Šarūnui Kry
žiui. Jis per minutę pelnė 17 
taškų ir iškovojo „LSKL snai
perio 2003" titulą, už savęs 
palikęs po 16 taškų surinku
sius Arvydą Čepulį (ŠU) ir 
Marių Gecevičių (VPU). 

Merginų trejetams, daly
vavusioms estafetės rungtyje, 
reikėjo įmesti iš po krepšio, 
pataikyti baudos ir tolimą tri
taškį metimą. Greičiausiai 

Vakarų rinktinių merginų komanda, dalyvavusi „Žvaigždžių dienos" varžybose Šiaul iuose. 

visa tai (per 13 sekundžių) 
atliko KTU studentės Ineta 
Kurganovaitė, Jovita Vasaus-
kaitė, Dovilė Rusonytė. Pen
kiomis sekundėmis atsiliko ir 
antrąją vietą iškovojo LKKA 
trejetas — Ieva Neveckaitė, 
Indrė Budraitė, Laura 
Godliauskaitė. Trečios, traso
je užtrukusios 19 sekundžių, 
liko VDU krepšininkės Živilė 
Kajauskaitė, Akvilė Katilienė 
ir Jurgita Vozgirdaitė. 

Vaikinų estafetės rungtis 
buvo kiek kitokia. Vienam 
estafetės dalyviui reikėjo kuo 
greičiau įdėti kamuolį į 
krepšį, kitam įmesti baudos 
metimą, trečiam pataikyti tri
taškį metimą ir atlikti šias 
užduotis į abu krepšius. Čia 
nepralenkiami buvo LŽŪU 
atstovai Ramūnas Rukšėnas, 
Tomas Rekstys, Kęstutis 
Keršis, kuriems prireikė tik 
28 sekundžių. Antrąją vietą 
iškovojo LTU studentai 
Mindaugas Badaras, Paulius 
Kazilionis, Tomas Idas (31 
sekundė), treti — ŠU 
krepšininkai Viktoras Sėjū-
nas, Juozas Blažys ir Rytis 
Rauktys (33 sekundės). 

„Žvaigždžių dienos" 
pabaigoje, po „Rytų" ir „Va
karų" varžybų, vyko ir „LSKL 
Oro karaliaus 2003" konkur
sas, kuriame aukštųjų mo
kyklų studentai bandė kuo 
efektingiau įdėti kamuolį į 
krepšį. Geriausiai tai padary
ti ir iškovoti šį vardą pavyko 
ŠU krepšininkui Vidmantui 
Steponkui. 

Dalyvavę draugiškoje 
šventėje studentai krepši
ninkai jau atnaujino kovas ir 
aršiose kovose LSKL čempio
nate, kuriame artėja lemia
mų rungtynių metas ir regu
liarusis sezonas jau artėjalink 
pabaigos. 

Eimantas Pūras 

DAR VIENA PERGALE 

.Žvaigždžių dienos" varžybų Šiauliuose Vakarų ir Rytų dalyviai — vyrai krepšininkai 

„Lituanicos" futbolininkai 
pirmąjį kovo mėnesio sekma
dienį pelnė antrąją pergalę jau 
besibaigiančiose „Metropo
litan" lygos „major" divizijos 
salės futbolo pirmenybėse. 
Aštuntame rate lietuviai nu
galėjo lenkų „Lightning" ko
mandą 4—3 ir sustiprino viltis 
išsilaikyti Čikagos ir apy
linkių geriausiųjų grupėje. 

Šią žiemą mūsiškius per
sekiojo žaidėjų stygius bei 
nesėkmė. Ir dėl to iki septinto
jo rato jie sugebėjo iškovoti tik 
vieną tašką. Pamatę , jog 
iškritimas jau po nosimi, lietu
viai susiėmė ir vasario mėne
sio paskutinį sekmadienį 
įveikė „Green-White" 4-0. 

Kovo 2 d. pergalė buvo 
gerokai sunkesnė ir, norint 
uždirbti visus tris taškus, 
reikėjo gerokai paprakaituoti. 
Lenkų komanda su savo tal
kininkais iš Meksikos ir Ar
gentinos niekaip nenorėjo pa
siduoti, nes ir jai, kaip ir lietu
viams, gresia iškritimas į 
žemesnę grupę. 

Jau pirmoje žaidimo minu
tėje, kuomet lietuviai dar 
nespėjo sušilti, varžovai vedė 
1-0. Tačiau iki kėlinio galo, 
gražiu Virgio Žuromsko šūviu 
rezultatas tapo lygus. Dau
giausia įvarčių krito per 
antrojo kėlinio pirmąsias 13 
minučių. Rolandas Siniakovas 
padarė 2 -1 , o Rimas Jaku
bauskas pridėjo ir trečiąjį. 
Tada, kaip atrodė, mūsiškiai 
kiek atsipalaidavo, ir tuo 
pasinaudoję lenkai, pasekmę 
išlygino. Bet tada buvo vėl 
lemtingas Jakubausko šūvis, 
atnešęs mūsiškiams pergalę. 
Likusias 7 žaidimo minutes 
vyko žūtbūtinė kova, nes 
lygiosios mūsiškiams buvo 
lygios pralaimėjimui, o varžo
vams irgi būtinai reikėjo per
galės, norint išbristi iš pir-
menybinės lentelės dugno. 

Gerai, kad „Lituanicos" 
vyrai suprato atsakomybę ir 
rimtai kovėsi. Čia jiems padėtį 
palengvino veteranas var
tininkas Jonas Putna, kuris, 
atsiminęs savo praeities die
nas, parodė, jog pastangos ir 
pasiryžimas nugali amžiaus 
krūvį. 

Dabar „Lituanica" susily
gino taškais (po 7) su 
„Lightning" klubo atstovais, 
tik lenkų įvarčių santykis yra 
šiek tiek geresnis (lenkų 
minus 6, o lietuvių — minus 
9). Taip pat nuo iškritimo dar 
liko neapsisaugoję ir „Kickers" 
futbolininkai, kurie sekma
dienį gavo pylos nuo JEagles" 
net 9-2. Jie turi 9 taškus ir 
21-30 įvarčių santykį. 

Dabar lietuviams pasku
tinį pirmenybių sekmadienį 
reikia įveikti „Schvvaben" klu
bo atstovus, kurie aštuntame 
rate sužaidę lygiomis su 
„United Serbs" komanda yra 

pasiryžusi kovoti dėl trečiosios 
vietos. Taigi mūsiškių laukia 
sunki kova. Jeigu paskutinėse 
rungtynėse „Lightning" pra
laimėtų prieš irgi dėl medalių 
besivaržančią „Vikings", tai 
lietuvius galėtų patenkinti ir 
lygiosios. 

Kitos naujienos 

Po kovo 2 d. „Metropo
litan" lygos komandų rung
tynių „major" divizijoje į priekį 
išsiveržė „Eagles" futbo
lininkai, kurie 7 įvarčių skir
tumu sukūlę savo varžovus 
taškais susilygino su „United 
Serbs" (po 19), tačiau lenkų 
komandos įvarčių santykis 
yra geresnis. Trečioje vietoje 
eina „Vikings" — 16, o ketvir
toje — „Schwaben" — 14 
taškų. 

Kaip matome, visos pir
maujančios komandos yra 
praradusios daug taškų ir, 
geriausiu atveju, pirmosios 
dvi gali pelnyti tik 22 taškus. 
Tuo tarpu lauko futbolo 
rudens rato varžybose lietu
viai per 9 rungtynes yra pelnę 
23 taškus. 

JLITUANICOS" 
FUTBOLO KLUBO 

NARIŲ SUSIRINKIMAS 

Kaip jau buvo anksčiau 
skelbta, pasibaigus salės fut
bolo pirmenybėmis, kovo 16 d. 
Pasaulio lietuvių centro Le-
monte posėdžių kambaryje 
yra šaukiamas LFK „Litua
nicos" metinis narių ir rėmėjų 
susirinkimas. Pradžia 1 vai. 

Susirinkimo metu bus 
klubo valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai. Vyks 
diskusijos apie klubo veiklą ir 
kt. Bus ir naujos valdybos bei 
revizijos komisijos rinkimai. 

Kviečiami ne tik dabar
tiniai klubo nariai ar rėmėjai, 
bet ir nauji žmonės, kurie 
norėtų įsijungti į šio, daugiau 
negu 50 metų gyvuojančio, 
klubo veiklą. 

BAIGIASI SALĖS 
FUTBOLO PIRMENYBĖS 

Kovo 9 d. bus sužaistos 
paskutinės salės futbolo pir
menybių rungtynės, vyk
stančios „Odeum" pastate, 
1033 Villa Ave., Villa Park 
miestelyje. 

„Lituanica" žais pasku
tinė. Jų rungtynės bus 6 vai. 
vak. Mūsiškiai kovos su ge
rokai atjaunėjusia „Schvva
ben" komanda. Lietuvių fut
bolininkų laukia reikšmingas 
susitikimas, nes nuo jo pri
klausys išlikimas „major" divi
zijoje. Gausesnis lietuvių žiū
rovų būrys, be abejo, duotų 
daugiau ryžto mūsiškiams 
siekti pergalės. E S 
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KNYGA APIE ŠIAULIŲ MIESTO 
SPORTININKUS 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Iš Lietuvos gauta stambi, 
344 puslapių knyga, pavadin
ta „Šiaulių sportas". Šios kny
gos autoriai: Juozas Mise
vičius, Regina Tamulaitienė 
ir Nijolė Veršinskienė joje nu
pasakoja Šiaulių miesto kūno 
kultūros ir sporto istoriją, su
pažindina su pasižymėjusiais 
treneriais bei sportininkais 
nuo pačių seniausių laikų. 

Knyga pradedama trumpu 
skyriumi, pavadintu: „Kūno 
kultūros pradmenys Šiauliuo
se ir jų apylinkėse iki XX 
amžiaus". Šiaulių universite
to docentė Regina Tamulai
tienė apžvelgia sportą Šiau
liuose nepriklausomos Lietu
vos laikotarpiu (1918—1940 
m.). Ta pati autorė duoda 
medžiagą ir kitiems dviems 
skyriams: apie sportą Šiau
liuose pirmosios sovietinės" ir 
hitlerinės okupacijos sąly-

Merginos kietai kovoja dėl kamuo
lio „Žvaigždžių dienos" varžybose 
Šiauliuose. 

gomis bei pažvelgia į 1944— 
1960 m. laikotarpyje. 

Vienas iš ilgiausių knygos 
skyrių: „Kūno kultūros ir 
sporto sąjūdis 1961—1997 m." 
yra parašytas J. Misevičiaus. 
O knygos pabaigai žurnalistė 
N . Veršinskienė supažindina 
s u labiau pasižymėjusiais 
Šiaulių miesto sportininkais, 
treneriais ir vadovais. Šie žmo
nės čia daugiausia pristatomi 
pasikalbėjimų su jais forma. 

Taip pat knygoje yra san
trauka rusų ir anglų kalba. 
Be to, nurodyta naudota lite
ratūra ir šaltiniai. Knyga yra 
gausiai iliustruota nuotrau
komis iš įvairių laikotarpių, 
net ir iš nepriklausomos Lie
tuvos laikų. Čia pažymėti ir 
prieš karą ar jo metu Šiau
liuose žaidę lietuviai sporti
ninkai, kuriuos vėliau karo 
audra nubloškė į Vakarus ir 
j ie reiškėsi Vokietijoje ar spor
tavo, išvykę į kitą Atlanto pusę. 

Todėl nemažai šiauliečių 
sportininkų, kurie anksčiau 
tame mieste gyveno ir sporta
vo, knygos puslapiuose yra 
paminėti, nepaisant, kad jie 
dabar gyvena užjūryje ar jau 
iškeliavę amžinybėn. 

Knygos autoriai jos pra
tarmėje rašo: 3 e jokios abe
jonės, šioje knygoje turbūt ne
pasisekė išvengti klaidų. To
dėl knygos autoriai prašo 
skaitytojus būti atlaidžiais, 
vertinant šį darbą. Tai pirma
sis bandymas surinkti į vieną 
vietą žinias apie svarbiausius 
miesto sporto pasiekimus, 
papasakoti apie iškovotas 
pergales, patirtas nesėkmes". 

Mūsų nuomone, autoriai 
savo užmojį atliko gana gerai 
ir lauktina, kad kiti miestai 
pasektų Šiaulių pavyzdžiu, 
pristatant tų vietovių sporto 
istoriją. 
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LIETUVOS ATEITĮ 
PRADĖSIME BURTI IŠ 

KAVOS TIRŠČIŲ 
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

Vasario 26 d. Lietuva per
žengė dar vieną slenkstį — 
baigėsi Valdo Adamkaus ir 
prasidėjo Rolando Pakso pre
zidentavimo era. Kažkas pa
juokavo, kad, norėdami įvar
dinti praėjusius metus, sa
kysime: „tada, prie Adam
kaus" (kaip sakome: „prie 
Smetonos" ar „prie rusų"). Bet 
ar bus geriau prie Adamkaus, 
ar prie Pakso, priklausys nuo 
mūsų pačių: kokį sau gyveni
mą susikursime patys. Ar 
įstatymai bus geri, ar daug pi
nigų gausime iš Europos Są
jungos, mums vis vien, jeigu 
mes patys nesugebėsime jais 
pasinaudoti. 

Taigi, prasidėjo Pakso era. 
Kuo ji ypatinga? Pirmiausia, 
kad politikai ir politiškai ak
tyvioji visuomenės dalis sun
kiai su tuo susitaiko. Tik jau 
niekas nieko nepakeis: prezi
dento inauguracija pasibaigė 
ir naujasis šalies vadovas jau 
buvo išvykęs pirmojo — neofi
cialaus vizito į Afganistaną 
aplankyti 30 Lietuvos karių, 
einančių taikos išsaugojimo 
misiją. Kodėl taip sunkiai poli
tinis elitas priėmė mintį apie 
Rolandą Paksą prezidentą? 
Tokio pasipriešinimo neteko 

-patirti nei Algirdui Brazaus
kui, nei Valdui Adamkui. Prie
žasčių buvo nemažai. Kiek
vienas politikas norėtų būti jo 
vietoje, taigi gali būti dalis 
elementaraus žmogiško pavy
do — kodėl ne aš, kuo jis ge
resnis. Juo labiau, kad tas 
Pakso karjeros šuolis buvo vi
siems netikėtas, juk prieš rin
kimus apklausos rodė, kad V. 
Adamkaus_ pasitikėjimo pro-
^ n t a s buvo. labai aukštas-—-
68 proc. Kita vertus, buvo ir 
objektyvių priežasčių. Paksas, 
iki šiol ilgiau neužsibuvęs 
viename poste, neturėjo ilges
nio darbo valstybės tarnyboje 
patirties ir atrodė nepanašus į 
rimtą politiką. 

Dar vienas dažnas prie
kaištas — Paksas pasirinko 
netinkamą komandą. Net jau 
ir planuojant inauguracijos 
iškilmes, vienas jo patarėjas 
— Gintaras Šurkus vis dar 
konfliktavo su Vilniaus meru 
A. Zuoku ir iškilmių metu 
paleido virš Vilniaus skristi 
karinius malūnsparnius, ku
riuos, pagal Konstituciją, pa
kelti į orą galima tik pavojaus 
atveju. Malūnsparniai skrido 
ir praskrido per 8 sekundes, 
nedaug kas prieš saulę juos ir 
įžiūrėjo, bet Šurkus savo 
šiurkščiu elgesiu viešumoje 
užsitraukė netgi likusių Pakso 
komandos narių nemalonę, 
nes savo veiksmais kompromi
tavo naujojo prezidento ap

linką. „Kur tai matyta, kad 
kiekviena savivaldybė turėtų 
savo nuomonę, kam tada būtų 
reikalingas prezidentas", — 
tokie jo žodžiai papiktino Sa
vivaldybių asociaciją, kuri pa
reiškė protestą. Nors tas pats 
Šurkus deklaravo, kad prezi
dentas laikosi ištikimybės 
draugams principo, bet jeigu 
Paksas norės išvengti berei
kalingų kliūčių, jam teks su 
šiuo komandos nariu (kuris 
žmonėms ne vadovauja, o juos 
„dresiruoja" — jo paties žo
džiais) atsisveikinti. Jo meto
dai aiškiai netinka prie 13 me
tų patirtį jau turinčios Lie
tuvos demokratinės politikos. 
Politikus ir žiniasklaidą šoki
ruoja ir prezidento patarėjas 
valstybės saugumui — Ačas, 
buvęs traktorių dirbtuvių 
vedėjas, o pastaruoju metu — 
Baltarusijos traktorių gamyk
los (kuri pertvarkyta iš tankų 
gamyklos) atstovas Lietuvoje. 
Matyt, tuos patarėjus turėda
mi galvoje, žiniasklaidininkai 
Pakso komandos narius pava
dino politikos pirmokais. Šiuo 
metu, kai Lietuvoje jau su
brendo profesionalių politikų 
karta, pradėti iš naujo ap
mokyti traktorininkus ir mel
žėjas politikos gali per daug 
brangiai kainuoti. Bet prezi
dento postas įpareigoja, ir 
Paksas greitai pajus, kas jam 
naudinga ir kas ne. Ištiki
mybės principas nori nenori 
turės būti pakeistas kompe
tencijos principu. Bet čia dar 
ne visos bėdos — prezidento 
patarėju investicijoms ir bu
vusiu konkurentu rinkimuose, 
verslininku J. Petraičiu ėmė 
domėtis Interpolas. 

Su inauguracijos diena 
praeitin nuėjo kalbos apie 
Pakso rinkimu kampanijos 
metu naudotas juodąsias tech
nologijas ir rusų konsultan
tus, bet atsirado medžiagos 
naujoms kalboms. Visą praė
jusią savaitę iš televizorių ek
ranų neišėjo rusiškai kalbanti 
aiškiaregė gruzinė Lena Lo-
lišvili, prieš keliolika metų 
persikėlusi iš Maskvos gyven
ti į Lietuvą ir jau 8 metai 
„konsultuojanti" Paksų šeimą. 
Rinkimų naktį apie jos reikš
mę šeimai daug pasakojo pati 
Paksienė. Vėliau žurnalistai 
iškniso, kad ta pati aiškia-
regė-būrėja „konsultuoja" ir 
daugiau Lietuvos valdžios vy
rų: A. Brazauską, kuris su 
naująja žmona jau spėjo pa
dovanoti jai lietuvišką Bibliją: 
Pakso patarėją užsienio poli
tikos klausimais Alvydą Me-
dalinską ir užsienio reikalų vi
ceministrą Justą Paleckį. Pa
galiau aiškiaregė „Lietuvos 
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Shriner's ligoninės gydytojai su Lietuvos daktarais ir Respublikos prezidentu Prezidentūroje suruoštame 
priėmime š.m. vasario 20 d. Iš kairės: dr. Šarūnas Bernotas, dr. Darius Radzevičius, Shriner's ligoninės Čikagoje 
vyriausias chirurgas dr. John Lubicky, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, rankų ortopedinis specialistas dr. 
Terry Light, Santariškių Ortopedinės vaikų ligoninės vyriausias dr. Kęstutis Saniukas. 

ryto" korespondentei prisi
pažino, kad jos gerbėjų tinkle 
jau yra ir prof. Vytautas 
Landsbergis. Atrodo, kad aiš
kiaregė gruzinė iš Maskvos 
šiuo metu yra labiausiai Lie
tuvos valdžios vyrų gerbiamas 
žmogus. Kurgi ne, ji giriasi, 
kad prezidento postą Paksui 
būtent ji padovanojusi. Jeigu 
ji tokia galinga, jos malonę įsi
gyti išties naudinga. Kadangi 
už savo pranašystes būrėja 
pinigų neima, jos klientai jai 
neša dideles dovanas: ji gyve
na klientų nupirktame bute, 
dėvi kailinius, net valgo jų do
vanotą maistą. Prezidento 
inauguracijos metu Vilniaus 
arkikatedroje bazilikoje būrė
ja pravoslavė Lena sėdėjo už 
prezidento Pakso nugaros, ša
lia prezidento Adamkaus žmo
nos, o prezidento tėvai — to
liau, su ne tokiais žymiais sve
čiais. Pranašė jau yra davusi 
interviu beveik visiems di
džiausiems Lietuvos laikraš
čiams ir TV stotims. Ji žurna
listams viską pasakoja labai 
atvirai. Kadangi niekas nuo 
jos žodžių neatsiriboja, matyt, 
ji kalba tiesą. O A. Medalins-
kas pats televizijos laidoje 
„Prašau žodžio" prisipažino, 
kad bendrauja su ja ir kad Le-
nočka yra nuostabus žmogus; 
ji yra daug padėjusi žmonėms 
ir daug ką išgydžiusi. Paksui 
svaiginančią politinę karjerą 
Lenočka išpranašavo prieš 6 
metus. Lenočka giriasi, kad 
prezidentas Paksas jos klauso 
ir vykdo jos paliepimus. Jeigu 
tikėti politikos komentato
riaus Rimvydo Valatkos žo
džiais, Paksų šeima, ilgai ne
norėjo persikelti iš savo namų 
Antakalnyje į vyriausybinę 
rezidenciją Turniškėse, bet 
Lenočka pasakė, kad Pakso ir 
Brazausko esą panašūs bio-
laukai, todėl jiems reikia būti 
vienas šalia kito, ir Paksai jau 
ruošiasi į Turniškes. 

Jeigu nebūtų juokinga, 
būtų graudu — Lietuvos ateitį 
pradėsime burti iš kavos tirš
čių arba išskaityti sapninin
kuose. Iš tiesų, visi mes tu

rime silpnybių, bet valdžios 
vyrams viešai jų demonstruoti 
nereikėtų. Tai kelia nereika
lingas asociacijas ir nuvertina 
pačios valdžios autoritetą. Ir 
visai nesvarbu, ar tie aiškiare
giai, kurių paslaugomis nau
dojasi valdininkai, tikrai turi 
nežemiškų galių, ar jie pa
prasčiausiai manipuliuoja tam 
tikros dvasinės s t ruktūros 
asmenybėmis. Aptarinėdami 
šią beveik anekdotinę situaci
ją, žiniasklaidininkai atrado 
tam tikrų dėsningumų. Pasi
rodo, kad visais laikais valsty
bės dvaruose būdavo aiškia
regių, burt ininkų ar ki taip 
vadinamų pranašų. Štai XVIII 
a. į mistiką metėsi Prūsijos 
karalius Frydrichas II, paskui 
įpuolęs į 7 metų karą. Pasku
tiniojo Rusijos caro Nikolajaus 
II dvarą valdė aiškiaregis — 
nemokytas pasileidėlis Raspu-
tinas, kilęs iš Sibiro glūdumos. 
Netrukus po to Rusiją ištiko 
karas ir liumpenų revoliucija, 
nušlavusi ir pačią carų val
džią. Visas štabas parapsicho-
iogų „konsultavo" Hitlerį, ke
tinusį užkariauti,visą pasaulį. 
Kas ištiko jo dvarą, taip pat 
žinome, o pačia mediumui vie
nintelė išeitis bebuvo likusi — 
praryti nuodų piliulę. Todėl 
natūralu, kad kyla klausimas, 
kas laukia Lietuvos, kai vals
tybės vyrai pradeda žaisti 
egzaltuotų moteriškių žaidi
mus, kai tauta tiki ir balsuoja 
už svajotojus, kai skyla ir byra 
partijos, kai klerkai, norėdami 
įsiteikti viršininkams, j iems 
organizuoja pompastiškas inau
guracijas, tauta investuoja į 
loterijos žaidimus, tikėdamasi 
laimėti aukso puodą, o jauni
mas ieško laimės ten, kur mū
sų nėra. Vaizdelis tikrai ne
koks — niekas nenori dirbti, 
visi laukia valdovo, kuris juos 
apipiltų dangaus malonėmis. 
O kadangi realiame gyvenime 
tokių dalykų nebūna, ir tau
tos, ir jos valdovų laukia dideli 
išbandymai. Aiškiaregiai čia 
nepadės, j ie neužpildys tos 
tuštumos, kuri atsirado išgu-
jus Dievą. 

TAIP KENKIAMA IR 
TARPTAUTINIAM 

LIETUVOS 
ĮVAIZDŽIUI 

Nors rinkimai baigėsi jau 
prieš mėnesį, žiniasklaidą ir 
toliau nesiliauja talžiusi iš
rinktąjį prezidentą Rolandą 
Paksą. Negailestingai kri
tikuojama viskas, kas bent 
kiek susiję su naujojo valsty
bės vadovo asmenybe, progra
ma, komanda ir taip toliau. 
Bet ar šiuo atveju nėra ken
kiama Lietuvos valstybės ge
ram vardui ir interesams, ar 
nėra nuvainikuojamas ne 
vien Rolandas Paksas, bet ir 
pati Respublikos prezidento 
institucija. Šiuos klausimus 
mūsų bendradarbis Rimgau
das Geleževičius pateikė 
trims filosofams — Vytautui 
Ališauskui, Liutaurui Degė
siui ir Romualdui Grigui. 

Keturi kultūros srities 
atstovai — Mokslų akademi
jos narys, Lietuvių pilietinių 
organizacijų forumo garbės 
pirmininkas Romualdas Gri
gas, Lietuvos kultūros kon
greso tarybos pirmininkas Kres-
cencijus Stoškus, draugijos 
„Lietuvai pagražinti" vado
vas Juozas Dingelis bei Kul
tūros ir meno instituto direk
torius Vacys Bagdonavičius 
kreipėsi į žiniasklaidą ir poli
tines partijas dėl nesiliaujan
čių Rolando Pakso puldinėjimų. 

Rinkimai baigėsi prieš 
mėnesį, jau po antrojo balsa
vimo rato tikėjomės, kad aist
ros pagaliau aprims, — sakė 
mums Romualdas Grigas ir 
tęsė: „Tačiau aistros nerimo ir 
susidarė įspūdis, kad tas ais
t ras kažkas suinteresuotas 
palaikyti ne tiktai iš vidaus, 
bet ir išorės". 

Minėto kreipimosi autorių 
manymu, nesibaigiančios ata
kos prieš išrinktąjį prezidentą 
atskleidžia pagarbos stoką tau
tos valiai, pareikštai per rinki
mus ir apskritai klibina prezi
dento institucijos autoritetą 
piliečių akyse. Nukelta į 6 psl. 
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Danutė Bindokienė 

Kardinolas ir generolas 
pas prezidentą 

Dvidešimtojo ir dvidešimt 
pirmojo šimtmečio sandūroje 
daugelis su palengvėjimo ato
dūsiu palydėjo praeitį ir viltin
gai atsisuko į ateitį. Optimis
tai net drįso tvirtinti, kad 
žmonija jau niekuomet nepa
kartos praėjusio šimtmečio 
klaidų. Prieš akis tarytum at
siveria švarutėlis popieriaus 
lapas, į kurį bus galima įrašyti 
tiesiog nesapnuotus pasie
kimus, žadančius gerovę ir 
taiką visai planetai. 

Jeigu apie naująjį šimt
metį spręstume pagal pirmuo
sius jo metus, galbūt į pra
ėjusįjį pradėtume žvelgti atlai
džiau. Šiandien vėl stovime 
prie pavojingų sprogmenų sta
tinės, šalia kurios nuolat blyk-
sčioja braukomų degtukų lieps
nelės. Netenka abejoti, kad 
anksčiau ar vėliau (ko gero — 
anksčiau) įvyks sprogimas. 
Tiesiog sunku suprasti, kad 
Amerika, visuomet laikyta 
taikos, teisingumo ir demo
kratijos vadove, per labai 
trumpą laiką šią nuomonę ne 
tik sugriovė, bet susikūrė ag
resyvios, savimi pernelyg pa
sitikinčios ir į jokias skirtin
gas pažiūras nekreipiančios 
dėmesio valstybės įvaizdį. To 
pasikeitimo kaltininkas — da
bartinis prezidentas, kurio 
grasinanti retorika pasauliui 
kelia ir rūpestį, ir pasipiktini
mą. 

Galbūt iš tiesų simboliška, 
kad Pelenų dieną JAV prezi
dentą aplankė du asmenys: 
generolas ir popiežiaus pa
siuntinys. Generolas Tommy 
Franks atnešė žinią, kad karo 
žygiui prieš Iraką jau pa
siruošę apie 300,000 karių ir 
tik laukia prezidento žodžio 
pradėti naikinimo procesą. 

Antrasis, kardinolas Pio 
Laghi, iš Vatikano atvežė spe
cialų popiežiaus Jono Pau
liaus II laišką ir prašymą dar 
palūkėti su karo pradžia, duo
ti Jungtinių Tautų inspekto
riams kiek daugiau laiko Ira
ke paieškoti draudžiamųjų 
ginklų. Juo labiau, kad paga
liau matyti šiokia tokia pažan
ga: Irako diktatorius sutiko 
sunaikinti ilgų skrydžių rake
tas ir, kaip atrodo, pradėjo 
rimčiau kooperuoti. 

Ar juo galima pasitikėti, 
ar, kaip prez. George W. Bush 
sako, visa tai yra tik „akių 
muilinimas", netrukus paaiš
kės. Žinoma, jeigu JT Sau
gumo taryba tvirtai stovėtų su 
Vašingtonu, galbūt ir Saddam 
Hussein greičiau nusileistų, 
suprasdamas, kad kitos išei
ties neturi. Kai iš daugelio 
sostinių (ypač Berlyno, Mask

vos, Paryžiaus ir net Beidžin-
go) aidi priešiški nusistaty
mai, Irakas jaučiasi tvirčiau ir 
nemato reikalo nuolaidžiauti. 

Bet tvirtai savo nusista
tymų laikosi ir prez. Bush. Jis 
nepakeitė nuomonės, kai Tur
kija atsisakė įsileisti Ame
rikos dalinius; nepakeitė, kai 
tūkstančiai žmonių pasisakė 
(ir tebepasisako) prieš karą su 
Iraku; nei žingsnio atgal ne
žengė, kai nemaža dalis JAV 
religinių bendruomenių pa
reiškė prašymą dar atidėti ka
rą, kad nebūtų padaryta ne
atitaisoma klaida. Todėl nėra 
pagrindo tikėtis, kad popie
žiaus laiškas (šv. Tėvas jau 
anksčiau buvo tokį pageida
vimą išreiškęs) padarys kokią 
įtaką ir pakeis George W. 
Bush nusistatymą. 

Dar keistesnis šis JAV 
prezidento užsispyrimas žūt 
būt nedelsiant pradėti karą ir 
dėl to, kad jis nuolat kartoja 
Dievo vardą ir laikomas ypač 
tvirtu krikščioniu. Visgi būtų 
nelogiška prileisti (kaip kai 
kas mėgina spėlioti), kad pre
zidento Bush noras įvesti nau
ją santvarką Irake atliepia 
viduramžių kryžiaus karus, 
ruoštus prieš musulmonus ar 
pagonis... 

Prieš porą dienų prasidėjo 
Gavėnia. Pirmąją jos dieną 
daugelio tikinčiųjų kaktos 
buvo pažymėtos atgailos ženk
lu — tamsiu pelenų tašku. Kai 
senovės Izraelio tauta nusi
gręždavo nuo Dievo ir pasuk
davo klystkeliais, Viešpats 
siųsdavo pranašus, kurie gar
siai šaukdavo apie didžią 
bausmę, laukiančią izraelitų 
už padarytas nuodėmes, ir 
ragindavo daryti atgailą. 
Tuomet tauta apsibarstydavo 
galvas pelenais, pasninku ir 
malda permaldaudavo Dievą 
ir taip atitolindavo nelaimę. 
Galbūt ir mums atėjo laikas 
pasekti tuo pavyzdžiu, kad 
Pelenų dieną tamsiu atgailos 
ženklu būtų pažymėta ne vien 
kakta, bet ir siela. Juk 
Gavėnios laikotarpis skiria
mas maldai ir atgailai, kad 
tinkamai pasiruoštume Vely
koms. Jeigu žmonija (bent 
krikščionys) nuoširdžiai mal
daus Dievo gailestingumo, Jis 
atitolins gresiančias nelaimes. 

Ar JAV prezidentas at
kreips dėmesį į popiežiaus 
prašymą dar nepradėti karo, 
ne nuo mūsų priklauso. Ta
čiau kiekvienas krikščionis 
(ne vien katalikai) turėtų pa
klausyti šv. Tėvo raginimo, 
kurį jis paskelbė Pelenų die
ną: melstis už taiką, daryti at
gailą. 

PETRAPILIO CARINIAI MENO 
LOBIAI 

STASE E. SEMĖNIENE 
Nr.6 

Vera prisipirko visą pilną 
plastikinį maišelį (turi 4 vai
kus ir daug vaikaičių). Turėjo 
ir čia rašančioji neatsilikti. 

„Hydrofal" laivu švilpėme 
Suomijos įlanka į Nevos upę. 
Išlipę čia pat ant krantinės, 
išvydome ir didinguosius Žie
mos rūmus su Ermitažu. 

, Nustebino jų milžiniškas išsi
plėtimas — net per 4 blokus. 
Įspūdingos išvaizdos — ro
koko vaizduotė — iš tikrųjų 
ten stūkso net 5 rūmai: Žie
mos; Ermitažo — Mažieji, 
Didieji, Naujieji ir Teatro. 
Priešais — nepaprastai erdvi 
Rūmų aikštė su obelisko aukš
tumo paminklu, o pačioje 
viršūnėje — angelas su kry
žiumi. Stebi tą nuostabiai 
vaizdingą architektūrinį kū

rinį ir mąstai, jog tai tikrai 
miestas apibūdintas „Muzika, 
sustingusi akmenyje", kur abu 
— Čaikovsky ir Rachmaninov 
sėmėsi sau įkvėpimo, kur Dos-
tojevsky sukūrė tiek gausių 
(daugel tragiškų) savo šedev
rų. 

Ermitažas pradėtas Kotry
nos Didžiosios, jai nupirkus 
225 paveikslus XVIII š. vidury 
(o dabar muziejus turįs 3 mln. 
eksponatų), ir šiuo metu vie
nas didžiausių pasaulyje, besi
varžąs su Louvre Paryžiuje, 
Prancūzijoje, ir su Prado 
Madride, Ispanijoje, muzie
jais, savo architektūros, istori
jos bei meno svarba. Petras 
Didysis, kuris pasižymėjo ge
ru skoniu, įkūrė Žiemos 
rūmus XVIII š. vidury, tačiau 

rūmuose atsispindi jo dukters, 
vėliau imperatorės Elžbietos, 
„beprotiško", anot Tatjanos, iš-
laidingumo skonis. Stebint vi
są tą didingumą, prisiminė ir 
smulki „lietuviška" istorijėlė. 
2000 m. šio rašinio autorė, ap
lankiusi Louvre, Čikagoje vie
šinčiai iš Vilniaus akademikei 
pasipasakojo, jog ji negalėjusi 
atsistebėti muziejaus išsiplė
timu bei padidinimu (ten 
lankėsi 1938 m. ir 1947 m.), 
net amerikiečiai turistai, 
lankęsi ten 1960-tais metais, o 
kiti net 1980 m., lygiai tą pat 
patvirtino. Taipgi pasidalino 
mintimis, jog Leonardo da 
Vinci ,.Mona Lisa" dabar ap
saugota po nedūžtančiu stiklu 
(po to, kai Michaelangelo 
„Pieta" buvo apdaužyta, o da
bar irgi po. stiklu, Šv. Petro 
bazilikoje Romoje, Italijoje). 
2000 m. buvo sakoma, jog 
„Mona Lisai" bus paskirtas 
atskiras kambarys. Besiklau-
siančioji tuoj atšovė man: — 
„Tai kas tas Louvre — tik ta 

Mona Lisa'. Ot, kad pamaty
tum Ermitažą — tai bent 
muziejus! J is pralenkia visu 
kuo". Ar pralenkia — tenka 
spręsti istorikams bei meni
n inkams. O vi? tik Louvre 
labai padidintas bei sumoder
nintas — judančiais laiptais 
keliasi iki pačių aukštybių. 
Neteko paskaičiuoti kiek turi 
aukštų, bet gavosi įspūdis, kad 
net iki 10-to aukšto kėlėmės. 
Prado muziejus, mačiusiai 70-
t ame dešimtmetyje, atrodė 
mažesnis, nors ir tas muziejus 
kvėpavo didybe. O taip pat ir 
Prado didžiavosi garsenybe: 
Goya kūrinys — didžiulis 
paveikslas „Nuogoji Maja" 
(piešta, kitaip sakant. dai
lininkui pozavo gulinti Albos 
kunigaikštienė). 

Pati Kotryna Didžioji pri
sipažino esanti meno profanė 
— ničnieko nenusimanant i 
apie jį. Todėl ji atsidėjo filosofo 
Denis Diderot, rašytojo 
Melchior Grimm bei vieno 
ruso diplomato nuožiūrai. Ji 

taipgi atskleidė savo silpnybę 
— didelį pamėgimą brangak
meniams bei jų rinkimui, ką ji 
tiesiog pavadino „liga". Beje, 
vėlesniais laikais ji įsigijo 
Diderot ir Voltaire archyvus, 
kurie dabar yra Ermitaže. 
Tarp kitko, Ermitažo vardas, 
aiškino Tatjana, kilo iš 
prancūzų kalbos ir reiškė 
„vienumą, atsiskyrimą, nuo-
tolumą". Ir taip čia ji atsiskir
davo viena pati ar su vienu iš 
daugelio meilužių, kur ji 
ilsėjosi, skaitė ar klausydavosi 
muzikos. Europoje ji buvo 
pravadinta „Šiaurės Minerva". 

Kotryna II buvo vokiečių 
kilmės, gimusi Stettin, Vo
kietijoje. Po jos vyro caro Petro 
III nužudymo (su jos žinia), ji 
tapo imperatore, būdama 33 
m. amžiaus. Ją laikė labai 
išmintinga bei apsišvietusią 
valdove: praplėtė Rusiją (net ir 
Lietuvos sąskaiton), steigė li
gonines ir universitetus. Ji bu
vo XVIII š. didelėje prancūzų 
filosofų įtakoje; su jais nuo

latos susirašinėjo, kvietėsi pas 
save į Žiemos rūmus Petra
pilyje. Tad visai nenuostabu, 
jog ji buvo praminta Šiaurės 
Minerva. Klasikinėje mitologi
joje Minerva, graikų vadinama 
Atėna (Athena), buvo karo, 
išminties, mokslų ir menų 
deivė; ji apsišarvavusi iššoko 
iš Jupiterio smegenų. Minerva 
buvo su Venera ir Juno, visos 
trys deivės, varžovė auksi
niam obuoliui, kurį Paris įriti
no, skirdamas pačiai gražiau
siai deivei. Minerva buvo pati 
galingiausia deivė ir laikoma 
didžiausioje pagarboje. J i 
visuomet vaizduojama kaip 
rūsti gražuolė, dėvinti šarvus, 
su skydu rankoje, o ant jo 
Medūzos (Medusa) galva. O 
Medusa, ir vėl pagal klasikinę 
mitologiją, buvo mirtingoji 
mergina, kurios nuostabiai 
gražūs plaukai sužavėjo Nep
tūną. Užtai Minerva pavertė 
ją baidykle su gyvatėmis vieto
je plaukų o jos žvilgsnis 
paversdavo kiekvieną, kas tik 

į ją pažvelgdavo, akmeniu. 
Pagaliau Perseus ją nužudė ir 
jos galvą uždėjo ant Minervos 
skydo, kur ji vis tiek turėjo 
stulbinančią galią. 

Mūsų gidė Tatjana gerai 
kalbėjo angliškai, puikiai 
viską smulkiai aiškino, tik 
pasiguodė, jog kartais trūksta 
angliškų žodžių. Mes savo 
ruožtu ją prašėm nenusiminti, 
nes anglų kalba nėra lengva. 
Kartais ji taip apibūdinama: 
rašoma Liverpool, o tariama 
Manchester. Oi, kaip kvatojo 
mūsų rusaitė, turbūt niekad 
nebuvo to girdėjusi! 

Žiemos rūmų — ant Nevos 
upės kranto didingos išvaizdos 
architektūrinio žemčiūgo — 
pagrindinis fasadas priešais 
plačią Rūmų aikštę visas iš
dabintas puikiomis meniško
mis statulomis," aukštomis 
kolonomis, joniškojo bei korin-
tiškojo stiliaus, ir taip pat erd
viomis terasomis. 

Bus daugiau 
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VASARIO 16- O J I OMAHOJE 
Vasario 23 dieną teko da

lyvauti Vasario 16-osios minė
jime Omahoje, Nebraskoje. Po 
mišių Sv. Antano bažnyčioje 
iškilmės tęsėsi pilnutėlėje pa
rapijos salėje. Ši šventė tarsi 
pakylėjo mūsų tautinę dvasią, 
ji tarsi sužėrėjo atsinaujinan
čiomis spalvomis jau vien tuo, 
kad dalyvavo nemažai čia stu
dijuojančio iš Lietuvos jauni-

gyvenimo. pažįstu abi dai
lininkes ir net labai artimai. 
Jei Onutės Kųjelienės pavar
dė buvo prie darbų prirašyta, 
tai antroji — nusipelniusi 
Lietuvos tekstilininkė Zi
naida Irutė Dargienė, jokia 
forma — nei žodine, nei rašy
tine nebuvo pristatyta. Pa
rodai darbai buvo atvežti or
ganizatoriams nesumokėjus 

Menininke 
Daniels. 

„ietuvos Omahoje Onute Kujehenc Kairėje; 

mo. naujai atvykusiųjų iš 
Lietuvos. Nuoširdžiai pasi
darbavo organizatoriai — vy
resni ir talkinantys jiems jau
ni žmonės — studentai ar čia 
dirbantys. Smagu pastebėti, 
kaip darniai į nedidelės lie
tuvių bendruomenės gyve
nimą natūra l ia i ir gražiai 
įsiliejo, įleido šaknis darnios 
jaunos lietuviškos šeimos. Tai 
Raminta ir Arvydas Urbo
navičiai. Virginija ir Artūras 
Bareišiai ir kt. Visų mylimi 
ir gerbiami Regina ir Vytau
tas Arnauskai juos vadina sa
vo t ikrais vaikais. Puikus 
jaunimas iš Lietuvos Agnė 
Stakenaitė. Jurgita Tuckutė, 
Inga Zemlauskaitė. iš Des 
Moines stažuotojas meni
ninkas Rimantas Plungė ir kt. 

Šventinė programa buvo 
iškilminga ir turininga. Sce
na pražydo tautiniu kostiumų 
spalvomis. Vyresni ir jauni
mas darniai trauko lietu-
\ iška daina, šoko vaikučiai. 
mintimis dalinosi kviestiniai 
svečiai. Šventę paįvairino ir 
praturtinu dviejų menininkių 
Onutės Kųjelienės irZinaidos 
Irutes Dargienės dekoratyvi
nės tekstiles paroda. Apžvelg
dama eksponatus pasijutau 
tarsi bendrauju su Lietuva, 
ros žm«>n< mis < la pat. vietoje. 
U F.ietuvo.- meninio pasaulio 

nė vieno cento. Nors visa rei
kalinga informacija ir darbų 
katalogas organizatoriams 
buvo išiųsti iš anks-to. Ti
kimės, kad ..Bičiulystė" išly
gins šią spragą, plačiau pri
statydama Zinaidos Dargie
nės kūrybą. Jolab, kad lygiai 
prieš metus, dalyvaujant au
torei, jos paroda buvo sureng
ta Lietuvių dailės muziejuje 
Lemonte. Tikiuosi, kad ši ne
užgauli pastabėlė bus gerano
riškai suprasta ir nei kiek 
nesumenkins nuoširdaus or
ganizatorių triūso, kurio re
zultatai džiugino visų, tądien 
susirinkusių, akis ir širdis. 
Beje, salėje dalyvavo ir viena 
parodos autorių, Onutė Ku-
jelienė, kurios rengėjai ne
matė reikalo pristatyti, jau 
nekalbant, apie lietuvišką 
tradiciją — įteikti gėlytę ar 
padėkoti. Tuo tarpu moteris 
pati rengė parodą, karstėsi, 
vos ne iki lubų kabindama ek
spozicijos eksponatus. Ta pa
čia proga Onutė Kujelienė 
prašo padėkoti Aušrelei Sa-
kaiaitei persiuntusiai ekspona
tus iš Čikagos į Omaha. 

Loreta Daniels, 
Des Moines 

Esu šiaulietė studente 
Laima, viena iš nedaugelio 

Myliu, gerbiu ir branginu 
savo gimtinę Lietuvą, ypač 
dabar, kai mus skiria van
denynas. Daug minčių kirbėjo 
galvoje šį rudenį, skrendant 
man iš Lietuvos į Ameriką. 
Kodėl įuriu palikti gimtąjį liz
dą ir skristi paskui paukščius 
į svetimą, nepažįstamą kraštą?! 

Aš, pedagogų armijos ei
linė, auklėdama Lietuvos vai
kus atidaviau 22 savo gražiau
sius metus. 9-rius metus 
dirbau darželyje, 13-ką 
paskutinių metų — pradinių 
klasių mokytoja. Rodėsi pati
kau ir įtikau ir mokyklos val
džiai, bei mokiniams ir jų 
tėveliams. Įgijau vyresniosios 
mokytojos kvalifikaciją. Bu
vau rami ir patenkinta su
laukusi 50-ojo savo gimtadie
nio, bet viską sujaukė naujas 
valdžios „parėdymas", visus, 
ne pradinio ugdymo specialis
tus, siųsti perkvalifikuoti. 
(Esu baigusi Vilniaus Peda
goginį universitetą ir įgijusi 

ikimokyklinio ugdymo auklė
tojos — metodininkės kvali
fikaciją). 13-kos metų stažas 
mokykloje. Lietuvos valdžiai 
nieko nereiškia. Tokių kaip aš 
tik mūsų mokykloje iš 17, 
atsiradome 7, kuriuos reikia 
perkvalifikuoti. Ilgai sukau 
galvą, ką daryti. Eiti studi
juoti dar 2 metus, mokėti di
delius pinigus, atiduoti pasku
tinę sveikatą ir užbaigus išeiti 
į pensiją, o gal į psichiatrinę? 
Niekas manęs nepasigailėjo. 
Mokyklos direktorius nuolat 
primindavo, kad be persikvali
fikavimo neleis dirbti ir kaip 
pamotė pikta pasielgė, sujung
damas mūsų klases. Ar įma
noma mokyti 30 antrokų, juos 
auklėti, studijuoti, už studijas 
mokėti' daugiau negu uždirbi 
ir būti gera, idėjiška mokyto
ja?! Ar užteks jėgų įskiepyti 
savo mokiniams gilią pagarbą 
tėvynei, esamai santvarkai? 

Geliančia širdimi, dreban
čia ranka ir ašarų pilnomis 

Zinaida Dargiene. ..Šventė". 2001. Neaustinė technika. 

laimingųjų, galinčių gilinti 
studijas Omahos universitete. 
Labai malonu, kad tokia graži 
ir reikšminga mūsų, lietuvių 
šventė Vasario 16-oji, buvo su
rengta Šv. Antano bažnyčios 
parapijos salėje. Jau įėjus į sa
lę džiugiai nuteikė lietuviš
kais motyvais surengta dvie
jų Lietuvos dizainerių Onutės 
Kųjelienės ir Zinos Dargienės 
taikomosios dailės kūrinių 
paroda. Parodoje buvo visko 
— nuo taikomosios iki deko
ratyvinės dailės eksponatų. 
Paroda pritraukė nemažai ir 
universitetinės visuomenės 
atstovų. Buvo keistoka, kad 
prie daugelio darbų nebuvo 
kūrinio pavadinimo, autorės 
vardo, pavardes ir 1.1. 

Apmaudžiausia, tiesą pa
sakius, buvo tai. kad pagrin
dinis pranešimas vyko anglų 
kalba — kai salėje vyravo lie
tuviai ir jaunimas iš Lietuvos. 
Pabaigoje pasakyti du saki
niai apie Lietuvą neišperka 
dėl ko mes susirinkome. Jau
tėmės nusivyk.' pranešėju 
Žumbakiu. Dar nemaloniau, 
kai pagrindinį pranešimą pa
pildžiusi Viktorija Matranga. 
rodydama skaidres painiojo 
Lietuvą su Ukraina. Ir visa ta 
„dovanėlė" Vasario 16-osios 
proga' 

Siūlyčiau rengėjams drą
siau panaudoti studijuojantį 
jaunimą, kuris gražia sklan
džia lietuvių kalba pristatytų 
Lietuvą ir lietusius. O angliš
kai butų pasakyta temos re
ziume. 

Laima S. 
Šiauliai — Omaha 

akimis parašiau pareiškimą 
mane atleisti. Dabar svečiuo
juosi JAV, slaugau sergantį 
giminaitį, taip pelnydama 
duoną. Ar tai ne emigracija 
prieš mano norą? 

Kasdien vis labiau ilgiuosi 
savojo krašto, savo buvusių 
mokinių (jie taip ir liko ne
supratę, kodėl mokytoja juos 
išdavė, nebesugrįžo į klasę). O 
jų mokytoja pajutusi, kad liki
mas užkrovė nepakeliamą 
naštą — pasitraukė. 

Kodėl taip skriaudžiami 
Lietuvos pedagogai? Tokių 
kaip aš — didelis būrys. Į 
darželius patekti nebeįma
noma, nes nuo 1994 metų žy
miai sumažėjo vaikų gimsta
mumas. Ar nebūtų galima mus 
anksčiau išleisti į pensiją? 

Lietuvoje visiems iš eilės 
pakimba virš galvos grėsmė. 
Nuskriaudė gydytojus (jiems 
sumažino atlyginimus ir pa
didino darbo krūvį), dabar 
atėjo eilė pedagogams. Dau
gelis mano kolegių pakluso ir 
nuėjo studijuoti, (jaučiu kaip 
vargsta jos dabar) didelis 
būrys emigravo. Kažkada Lie
tuvos šviesuomenę sudarę — 
mokytojai, gydytojai yra nu-

Trumpai supažindiname, 
nors ir pavėluotai, su dizaine-
re Z. I. Dargiene, kurios dar
bai buvo anonimiškai ekspo
nuoti Omahoje. 

Zinaida Irutė Dargienė — 
Vilniaus Dailės ir Kauno Dai
lės akademijų asocijuota pro
fesorė, Lietuvos dailininkų są
jungos narė. Kauno teks
tilininkų gildijos Garbės narė, 
tarptautinės UNESCO organi
zacijos dailininkų sąjungos 
narė. 

Tekstilininkės dizainerės 
Z. I. Dargienės kūryba labai 
plačios ir įvairios skalės, ku
rios daugelį kūrinių inspiruo
ja gamta, o jos interpretacija 
atspindi lyrinę nacionalinę 
pasaulėjautą. Gimtoji Žemai
tija tarsi suteikė kūriniams 
monumentalumo, santūrumo. 
mitologinė> mąstysenos. Dai
lininkės kuriniai ne kartą 
atstovavo Lietuvai tarptau
tinėse parodose, jos tekstilės 
darbai puošia įvairius mies
tų visuomeninius pastatus, 
muziejus. Per 400 dailinin
kės tekstilės meno darbų, per 
tris šimtus originalių šilko au
dinio spalvinimo projektų. 
Surengta 14 personalinių pa
rodu. Daugelį dizainerės dar
bų įsigijo Lietuvos. Izraelio. 
Olandijos. Kanados. Rusijos 
muziejai bei galerijos. 

Pa rengė L.T. 

stumti į vergišką padėtį. As 
aprašiau tik 1-ną atvejį iš 
gausybės. Kaip dirbti kūry
bingai, su šventu atsidavimu, 
kai tau kasdien primenama, 
jog savo šaly esi nebereikalin
gas. 

Tas persikvalifikavimas 
nėra išeitis, kur dės visus mo
kytojus, vaikų katastrofiškai 
mažėja. Tai kam taip žaisti 
žmonių likimais? Suprantu, 
čia naudos turi pedagoginis 
universitetas, taip jis išgyvena 
ruošdamas būsimuosius be
darbius. Kam perkvalifikuoti 
50-čius, jeigu nėra kur dėti 
jaunų specialistų? Kas atsa
kys Lietuvos pedagogams \ vi
sus „kodėl?" 

Brangi man mano Lietuva, 
subtilūs ir kantrūs jos žmonės, 
nuostabiausi vaikai, bet ten 
gyventi sunku paprastam 
eiliniam žmogui. Visi supran
tame, kad ekonominė ir politi
nė Lietuvos valdžia yra mafi
jos rankose, antraip ar taip 
būtų elgiamasi su žmonėmis. 
Kaip įprasminti savo dienas 
atskirtai nuo tėvynės ir mė
giamo darbo? Į šį klausimą 
taip pat nerandu atsakymo. 
Lietuvoje laukia bedarbystė. 

MENO PASAULYJE 
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JUOZUI ERLICKUI — 50! 

Tokio gražaus jubiliejaus 
proga leidykla „Tyto alba" iš
leido 3,000 egzempliorių ti
ražu poeto rinktinę „Aš moku 
augti", kurios tematika labai 
plati — nuo slieko iki žvaigž
džių. „Augti — smagu! Užaug
ti — neblogai. Blogiausia — per
augti. Peraugėlio gyvenimas 
liūdnas. Nebeskiria kiaulės 
nuo debesies, nebesidžiaugia 
lauko akmenėliais, tik vargsta 
augindamas akmenis inkstuo
se. Nei grožio, nei naudos. Tai 
sykį pagalvojau: ar ne geriau 
užsiauginti eilėraštį? Jį leng
va prižiūrėt, jam gana šilumos 
ir gerų žodžių. Net ir užaugęs 
eilėraštis nepuola žmonių, bet 
sergsti juos nuo peraugimo", 
— aiškino J. Erlickas. 

J. Erlickas neišvengė mei
lės temos, bet apie ją tikino 
mažai ką suprantąs, nes tada, 
kai augo, beveik visos moterys 
buvo tarybinės. Dabar — ma
nekenės, prie kurių purvinais 
kaliošais neprieisi. 

Leidyklos „Tyto alba" di
rektorė Lolita Varanavičienė 
knygos pasirodymo ir rašytojo 
jubiliejaus išvakarėse pa
klausė, ko šis norėtų dovanų 
sukakties proga. J. Erlickas 
atsakė: „Traukinio". Supratę, 
kad įgyvendinti šio autoriaus 
pageidavimo nepajėgs, leidėjai 
knygos pristatymo metu jam 
padovanojo įrėmintą jo paties 
piešinį. „Labai gražus", — do
vaną įvertino jubiliatas. Žino
mas istorikas Alfredas Bumb-
lauskas, sakydamas trumpą ir 
šmaikščią kalbą, juokais pa
priekaištavo J. Erlickui, kad 
kitaip nei ankstesnėje knygoje 
„History of Lithuania" rašyto
jas naujoje rinktinėje niekur 
jo nepamini. „M. K. Čiurlionis 
grojo ir piešė, V. Landsbergis 
— groja ir politikuoja, o J. 
Erlickas rašo, dainuoja ir pie
šia. Jei dar ir skulptūrą nu-
Hpdys, bus išties unikalus me
nininkas", — kalbėjo A. 
Bumblauskas. Vakaro metu 
istorikas trumpam prie J. 
Erlicko švarko atlapo pridėjo 
savo ordiną, kurį gavo už nuo
pelnus Lenkijai. Po šio pama
tavimo susirinkusieji nu
sprendė, kad ordinas rašytojui 
puikiai tiktų ir prie veido, ir 
prie švarko. Tereikia sulaukti, 
kol kas nors jį įteiks. Knygos 
..Aš moku augti" viršeliuose 
panaudoti vilniečio dailininko 
Algirdo Griškevičiaus darbai 
„Turbūt polonezas" bei „Šv. 
Pranciškus Asyžietis". „Mano 
knygos labai geros, nes labai 
geri jų viršeliai. Geruose 
viršeliuose sakiniai guli taip. 

kaip parašyti", — dailininkui 
dėkojo J. Erlickas. Vakaro me
tu kalbėjęs poetas Antanas A. 
Jonynas taip pat gyrė „vokalo 
ir bokalo meistrą" J. Erlicką: 
„Šloviname tave, lenkiamės 
tau". Galiausiai J. Erlickas 
padėkojo sau: „Kažkoks nuo
pelnas, kad išėjo knyga, yra ir 
mano". 

„Oskaro" laureatas seras 
Anthony Hopkins šeštadienį 
— Velso globėjo Šv. Dovydo 
dieną — slapta vedė prekiau
toją antikvarinėmis vertybė
mis Stellą Arroyave. 

„Avinėlių tylėjimo" (Silen-
ce of the Lambs) žvaigždė 
surengė privačią ceremoniją 
ant uolos stovinčiuose savo 
namuose Malibu, kurioje daly
vavo tik patys artimiausi šei
mos nariai ir draugai, tarp jų 
— aktoriaus motina Muriel, 
kuriai 88 metai, Hollywood ve
teranas Mickey Rooney ir 
John Cleese, kurio apsauginin
kai nenorėjo įleisti, nes jis pa
miršo savo asmens dokumentą. 

Laikraščio „The Daily 
Telegraph" duomenimis, ves
tuvių pokylyje, kuris vyko di
delėje palapinėje vandenyno 
pakrantėje, taip pat dalyvavo 
Steven Spielberg, Winona Ry
der. Nicole Kidman ir 
Catherine Zeta Jonės. 

65 metų aktorius ir 46 
metų jo naujoji žmona, kurią 
jis, ieškodamas antikvarinių 
baldų, pamatė vienoje Los 
Angeles parduotuvėje, susiti
kinėjo maždaug dvejus metus. 
Tai trečioji A. Hopkins santuo
ka. Port Talbot Velse gimęs 
aktorius, kuris būdavo kri
tikuojamas dėl šaltų jausmų 
savo tėvynei, vestuvėms pasi
rinko svarbiausią Velsui datą, 
be to, jo nuotaka nešėsi nar
cizų, kurie yra Velso simbolis, 
puokštę, o pats seras Anthony 
narcizą buvo įsisegęs į atlapą. 
82 metų M. Rooney apie cere
moniją sakė: „Tai buvo mielas 
renginys. Anthony atrodė toks 
laimingas". Savo antrąją žmo
ną Jennifer Lynton, su kuria 
pragyveno 29 metus, A. Hop
kins paliko pernai. Su ja jis 
dar nebuvo išsiskyręs, kai pra
dėjo bendrauti su S, Arroyave. 
Pirmoji A. Hopkins santuoka 
su aktore Petronei]a Barker 
truko trejus metus. Jų duktė 
Abigail taip pat yra aktorė. 

Kas galėjo nujausti tokią 
pabaigą tada, kai visi susikibę 
rankomis dainavome laisvės 
dainas, džiaugėmės atsikratę 
vergijos. Didelė dauguma kai
mo žmonių ilgisi sovietinių 
laikų, juos suprantu ir pateisi
nu. Sunki ir jų padėtis. 

Svečiuodamasi JAV daž
nai lankausi Lietuvių bendri
jos klube, manęs paprašė pa
pasakoti apie save ir Lietuvą, 
ką aš dabar ir darau. Su
prantu, kad visi mes norė
tumėm gražius dalykus gir
dėti apie Lietuvą, tačiau pa
rašiau tai, ką išgyvenau. Pa
siguodžiau ir širdis atlėgo. 

Esu nepataisoma opti
mistė, tikiuosi, kad Lietuva 
atsigaus visapusiškai: mate
rialiai ir dvasiškai, o mes jos 
vaikai, jos paukščiai sugrį
šime iš toliausių tolių su mei
le gimtajai žemei — Lietuvai. 

Padėk mums, Dieve, duok 
liaudžiai išminties, kad ji į 
valdžią išsirinktų tikrus Lie
tuvos Sūnus ir Dukteris, kurie 
nežiūrėdami savų interesų 
dirbtų „Vardan tos Lietuvos"! 

Su gilia pagarba Žmonėms 
ir Tėvynei. 

Danutė Vengelienė 

SVEIKATA 

Pasak mokslininkų, dau
giau vaisių ir žuvies patiekalų 
valgantys vaikai yra mažiau 
linkę sirgti astma ir chro
nišku kosuliu. Tokias išvadas 
priėmė Bulgarijoje atlikto ty
rimo, kurio metu išnagrinėti 
daugiau kaip 20,000 vaikų iš 
šešių didžiausių šalies miestų 
mitybos įpročiai, autoriai. 

Tyrėjai nustatė aiškias 
sąsajas tarp maisto ir vaikų 
sveikatos. Mažiau nei kartą 
per mėnesį žuvį valgančius 
vaikus dažnai kamuoja dusi
nantis kosulys. Studijos rezul
tatai spausdinti D. Britanijoje 
leidžiamame žurnale „Thorax". 

„Šis tyrimas patvirt ina, 
jog sveikas subalansuotas 
maistas gali pagerinti vaikų 
plaučių veiklą. Žuvis ir švieži 
vaisiai gali padėti pasveikti 
mažiesiems pacientams", — 
teigia D. Britanijos kvėpavi
mo ligų gydytojų asociacijos 
pirmininkas Johnas Harvey. 

„Įrodymų, jog sveikas 
maistas ir vaisiuose esantys 
vitaminai gali užtikrinti vai
kų sveikatą, kasmet daugėja. 
Be to, galima tvirtinti, jog 
dažniau valgant žuvį, mažėja 
rizika susirgti astma", — sakė 
jis. „Maisto raciono svarba 
sveikatai, o ypač tokių orga
nų, kaip plaučiai, veikimui, 
yra akivaizdi. Būtina atlikti 
kuo daugiau tyrimų šioje sri
tyje". 

Mokslininkų manymu, 
teigiamą poveikį plaučių veik
lai daro žuvų riebaluose esan
čios cheminės medžiagos. Tuo 
tarpu vaisiuose ir daržovėse 
gausu vitaminų bei mineralų, 
kurie būtini žmogaus organiz
mui. -

AR ŽINAI, KAD... 
* 1996 metais Afganistane 

Talibano režimas uždraudė mo
terų profesijas. Moterų ir vai
kų mirštamumas buvo labai 
didelis — moterų vidutinis 
amžius iki 40 metų, o treč
dalis vaikų išgyvendavo iki 5 
metų. Talibanas sugrąžino 
moterims ir burkas — veido 
apdangalą. 

*** MINTYS APIE 
GYVENIMĄ*** 

*Svarbu ne tiek žinoti, 
kiek turėti po ranka telefoną 
to, kuris žino (Kas nori būti 
milijonierium...) 

* Pinigai neatneša lai
mės, bet atneša tai, ką gali
ma už juos nupirkti... 

* Egzistuoja ir geresnis 
pasaulis, tik ten viskas bran
giau. Parengė L.T. 

mailto:biciulyste@aol.com
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K N Y G A 
T A U T O S A K O J E 

Nuo mažumės pažįstamos 
šios eilutės: „Baltos lankos, 
juodos avys, kas išmano, tas ir 
gano". Savo išmintį apie kny
gą ir raštą liaudis įdėjo į poe
tinę metaforą, į patarlę ir mįs
lę, į priežodį ar minklę. 

Ką tai reiškia? 
1. Juoda sėkla, 
Balta dirva, 
Žąsele akėta. 
2. Lygios lankos, 

Pilkos avys, 
Piemenėlio už ausų bota

gėlis. 
3. Margas paukštelis viso 

pasaulio naujienas nešioja. 
4. Stovi berniukas su me

diniu švarku. 
Kur nosim pabraukia, ten 

žymė lieka. 
5. Stiklinis puodas, 
Vanduo juodas. 
Kai pasemi -
Ima kalbėti. 
6. Ne krūmas, bet su lapais, 
Ne marškiniai, bet susiūti, 
Ne žmogus, bet šnekėt moka. 
7. Baltos pievos, 
Juodas šienas, 
Pjaut kartu 
Tik gali vienas. 

Atsakymai: 

£ teS^uij -9 ISBĮBSBJ c tse^njsaid 
'£ ISUSEJ^IBI 'g IsaisriE zn Eus^unjd 
n s ST3JIUIUHSEJ 'reizpoz 'snuoidod 
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P A V A S A R I O 
G E G U T Ė S 

Jau pavasaris žaliuoja, 
Žydi pievos ir laukai... 
„Gandras!., gandras pelkę 

šluoja!" -
Šūkauja basi vaikai. 

Kaip upelis dienos plaukia -
Gur-gur-gur žaliais 
krantais... 
Tais takeliais, tom palaukėm 
Tuoj čia vasara ateis. 

Pakukuokit, gegužėlės, 
Ku-kū pievoj ir laukuos; 
Ku-kū, raibos raibunėlės. 
Su jumis vaikai kukuos. 

Ku-kū tūkstančiai gegučių, 
Ku-kū tūkstančiai vaikų. 
Jei dabar laukely būčiau, 
Traukčiau aš taip pat 

„ku-kū". 
Vytė Nemunėlis 

A B C P A T I E M S 
M A Ž I A U S I E M S 

G 

Agnius Gorys, 3 klasė. 

V A S A R I O 16-OSIOS 
Š V E N T Ė 

Vasario 16-oji - Lietuvos 
valstybės atkūrimo diena. Tai 
visame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių nacionahnė šventė. 
Susirinkę į minėjimą palaiko 
senas valstybingumo tradici
jas, siekiančias septynis am
žius nuo pirmojo jos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo. 

1918 m., vasario 16 d. Vil

niuje Lietuvos taryba paskel
bė, kad atkuriama nepriklau
soma Lietuvos valstybė. Ta 
proga vyksta minėjimai. Po 
minėjimo žmonės skirstėsi 
namo, visi kalbėjo, kad kiek
vienas myli ir brangina savo 
gimtinę ir mes visi turime 
mylėti ir branginti savo 
gimtąjį kraštą - Lietuvą. 

Andrius Vrubliauskas, 
3 sk . 

Simona SidaueaiU. 3 klasi 

V E L Y K O S 

Po Verbų sekmadienio, 
prasideda Didžioji savaitė -
pasiruošimas Velykoms, Pri
sikėlimo šventei. Tą dieną 
katalikų bažnyčioje laikomos 
labai gražios pamaldos. Didįjį 
šeštadienį parsineša iš baž
nyčios švęsto vandens ir ug
nies, pašventina Velykų val
gius. Sakoma, jeigu pašven
tinta ugnimi uždegsi šaka
liuką ir apneši aplink namus, 
visos gyvatės iš apylinkės išsi
bėgios. Vandenį žmonės laiky
davo kaip apsaugą nuo piktų 
dvasių, nuo audrų, nuo gaisro. 

Didįjį šeštadienį margina
mi margučiai-velykaičiai. 

Seniau kiaušiniai buvo 
dažomi augaliniais dažais, 
kurių pasigamindavo patys 
žmonės. Pvz.: svogūnų lukštai 
duoda gražią rusvą spalvą, 
džiovinti rugiagėlių žiedai -
pilkai melsvą, šieno nuobiros 
- žalsvą, samanos - rudai 
žalią, burokėliai - tamsiai 
raudoną, o alksnių žievė -
tamsiai rudą, beveik juodą. 

Pamokysiu jus, vaikai, 
kaip dažyti margučius svo
gūnų lukštais. Tai labai leng
va ir įdomu: 

1. Pasirinkite porą saujų 
gerų sausų, geltonų svogūnų 
lukštų. 

2. Kiaušinį apvyniokite 
lukštais ir sutvirtinkite juos 
siūlais, apvyniodami kuo dau
giau sluoksnių. 

3. Sudėkite į puodą, už
pilkite šaltu vandeniu ir pa
nardinkite į tą vandenį su 
svogūnų lukštais norimą 
kiaušinių kiekį. 

4. Tuomet virkite kiauši
nius maždaug 5 - 1 0 min. 

. 5 . Kai kiaušiniai atvės, 
atsargiai nuvyniokite siūlus, 
nuimkite svogūnų lukštus ir 
pamatysite nuostabų margutį. 

Ar girdėjote, vaikučiai, 
apie kiškio pyragus? 

Kai tėvai kur išeina ar 

8 žaidėjai. 
Per lovelį iš viršaus lei

džiamas kiaušinis. Kai vienas 
žaidėjas paleidžia kiaušinį, 
tada leidžia kitas, taikydama
sis, kad jo kiaušinis nuriedėtų 
iki ano ir jį užkliudytų. Jei 
riedėdamas kiaušinis pataiko 
į pirmą nuriedėjusį, tai anas 
yra laimėtas ir žaidėjas pasi
ima jį sau. 

Jei kas Velykose ateina į 
svečius, tai būtina apdovanoti 
margučiu. Svečias taip pat 
atneša kiekvienam šeimos 
nariui po margutį. Vaikai 
Velykų rytą eina „kiaušiniau
ti", bet tik pas pažįstamus ir 
artimus kaimynus. 

išvažiuoja, pažada vaikams 
parnešti lauktuvių - kiškio 
pyrago. Sugrįžę pasakoja: 

„Einu per mišką ir matau: 
kiškutis prijuostėlę prisijuo
sęs, užsidėjęs kepuraitę, pa
siraitęs rankoves, traukia iš 
krosnelės kvepiančius pyra
gėlius. Aš jam sakau: ,Padėk, 
Dieve!' Jis man sako: ,Ačiū. 
ačiū. Gal nori paragauti? Dar 
karšti ' . Kur aš nenorėsiu! 
Taip kvepia..." 

Vaikas tuomet neiškenčia 
ir klausia ar parnešė jam 
pyragų. Tėtė, mama ar kitas 
namiškis tuomet ištraukia 
lauktuves ir padalina vai
kams. Kaip puiku, kad tėtė ar 
mamytė pro šalį ėjo kaip tik 
tuo metu, kai pyragėliai jau 
iškepę buvo! 

Vienas smagiausių Vely
kų žaidimų - margučių ridi-
nėjimas. Juos geriausia ridi
nėti lauke, bet galima ir vidu
je, didesnėje patalpoje. Tam 
padaromas iš lentų gaubtas 
lovelis. Vienas lovelio galas 
atremiamas į ką nors, kad 
būtų žemyn nuolaidumas, bet 
ne per daug status. Lovelio 
apačioje apibrėžiamas nema
žas ratas - tai laukas, į kurį 
riedės kiaušiniai. Žaidžia 4 -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *i ***************************** 

Genys medį snapu kala. 
Garnys braidžioja po balą. 
Genys snapu - tuk, tuk. 

tuk. 
Garnio kojos - šliup, šliup. 

šliup. 
Raidele G. prasideda daug 

gražių žodžių ir paukščių 
vardų - gandras, gervė, gar
nys, gegutė, genys... 

Išmokime Danutės Lip-
čiūtės-Augienės sukurtą ke
tureilį, padėsiantį įsiminti šią 
raidelę. 

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

P O S A K I A I 

Tik pažvelkite, vaikai, 
kaip taikliai senoliai apibū
dindavo žmogaus būdą, suta
patindami su žvėrelių ir 
paukščių būdo savybėmis: 

Lakštutė iščiulba iš dan
gaus ir lietutį. 

Lakštutė visų laukiama 
paukštutė. 

Lakštutė ne vienam Jur-
gučiui čiulba. 

Lapę iš kvapo pažinsi. 
Lapė keičia savo plauką, 

bet ne būdą. 
Lapė labiausiai savo 

uodegą saugo. 
Laputė visiems kūmutė. 
Laputė prie žąsų sėlina iš 

pasalų. 
Lapė be žąsų badu nu

dvės: ką pačiups, tą suės. 
Parengta pagal J . Mmgirdo knygą 

„Patar lės , priežodžiai, posakiai" 

L A K Š T I N G A L A 

Svetimame krašte buvau, 
kviečius lesiau, lyną gėriau, 
nuliūdo mano širdelė, 
nušiuro uodegėlė, 
čiulbėt negalėjau, 
visą laiką tylėjau. 

Parlėkiau į savo kraštą, 
žvirgždelius lesiau, 
gryną vandenėlį gėriau, 
pradžiugo mano širdelė, 
sumirgėjo uodegėlė, 
ir anksti rytą 
žiJvu-ių kaime pračmlbėjau, 
pavasarį prikėliau. 

K Boruta 

ŽAIDIMAS „PAŽINK L I E T U V O S P A U K Š Č I U S * 

Plėšrusis paukštis 

Jis yra vienas stipriausių 
ir plėšriausių Lietuvoje gyve
nančių paukščių. Jis puola 
net už save didesnius ir 
laukinius paukščius, kartais -
kiškius. 

Lizdą šis paukštis krauna 
aukštai medžiuose. Patelė 
padeda 3-4 žalsvai baltus 
kiaušinius, iš kurių išsirita 2-
4 baltais pūkais apaugę 
paukščiukai. Jauniklius 
prižiūri ir maitina ir saugo 
patelė. Ar pažinote šį paukštį? 

Kukū! 
Miške, tarp paukščių bal

sų pasigirsta kukū, kukū! Pa
kukuoja, pagieda ir ima sukti 
galvą, kur kiaušinius dėti. 
Skraido, vikšrus rankioja ir 
žvalgosi, kur koks lizdelis. Pri
taikiusi progą, padeda kiau
šinį tai į vieno, tai į kito 
paukščio lizdą. Netrunka pra
eiti pora savaičių, ir lizde su ki
tais paukščiukais išsirita ge
gužiukas. Dažnai jis tikrųjų 
šeimininkų vaikelius iš lizdo 
išstumia. Spėkite, koks tai 
paukštis? 

Tuk, tuk! 

Skaičiavo skaičiavo - ne
bėr jėgų. 

Nebegali daugiau skai
čiuoti - daug prilesė! Ant 
kiekvieno rąstelio - po skruz
dėlytę, ant kiekvieno laiptelio 
- po vabalėlį. Net snapą 
įskaudo, ant liežuvio trynes 
suvėlė. Koks tai paukštis? 

Miško puošeiva 

Jis gyvena dideliuose miš
kuose. Tai didžiausias miško 
paukštis. Patinas maždcug 
kalakuto dydžio. Giedodamas 
jis trumpam apkursta. Patelė 
gerokai mažesnė. Lizdą krau
na ant žemės. Deda 8-9 rusvai 
pilkšvus, rudai dėmėtus kiau
šinius. 

Minta augalų lapais ir uo
gomis, žiemą - pušų spygliais, 
kitų medžių pumpurais, žir
giniais. 

Kieno snapas sukryžiuotas? 

Šis paukštis gyvena spyg
liuočių miškuose. Jis šiek tiek 
didesnis už žvirblį, uodega 
trumpa. Iš kitų paukščių iš
siskiria susikryžiavusiu sna
pu. Karstosi ant kankorėžių 
žemyn galva. Skrisdami šie 
paukščiai susišaukia gib gib. 
Lizdą krauna eglėse iš šake
lių. Deda 2-5 žalsvus, tamsiai 
taškuotus kiaušinius. Peri 
žiemą. Minta spygliuočių me
džių sėklomis. 

Vilniaus Vingio parke rengta Velykų šventė. Aplink piramidę vaikai ride
no margučius. Gedimino Žilinsko nuot rauka . 

R E Z E R V A T A I 

1937 m. Lietuvoje įsteig
tas pirmasis Žuvinto rezer
vatas. Čia stebimas paukščių 
gyvenimas, jie žieduojami. 
Ežere ir pelkėse peri daugiau 
kaip 200 rūšių sparnuočių. 
Žuvinte veisiasi didžiausias 
Lietuvos paukštis jūrinis ere
lis, gulbės nebylės, pilkosios 
žąsys, gervės, didieji baubliai. 

Čepkelių rezervatą sudaro 
Čepkelių raistas ir mišku 
apaugusios žemyninės kopos. 

Viešvilės rezervate yra 
Artosios pelkės su įvairiais 
augalais, perinčiais kurti
niais, neršiančiais upėtakiais 
ir 800 rūšių drugelių. 

Kernavės rezervatas yra 
kultūrinis. Jis saugo mūsų 
istorinio paveldo vertybes. 

Šalia Pajautos slėnio 
stūkso penki piliakalniai. Jų 
papėdėje archeologai aptiko 
XII-XrV a. pirklių ir ama
tininkų miestą. Manoma, kad 
čia buvo senoji Lietuvos sos
tinė. Gedimino valdymo pra
džia irgi siejama su Kernave. 
Ji minima ir kaip Traidenio 
valda. Dar ji buvo Algirdo, 
vėliau Jogailos valda. XVIII a. 
Kernavė turėjo laisvojo 
miesto teises, tai rodo, jog čia 
buvo nemažas miestas. 

Rezervatai labai saugomi. 
Stengiamasi gamtą išlaikyti 
tokią, kokia ji, nepaliesta 
žmogaus, pati susidarė per 
tūkstančius metų. Dabar reti 
augalai ir įvairūs gyvūnai gali 
veistis netrikdomi. Rezerva
tuose niekas nemedžioja, ne
kerta miškų, nesausina pel
kių ir nedirba žemės. Juose 
mokslininkai tiria augalus ir 
gyvūnus. 

Rezervatas - sausumos ar 
vandens plotas, saugomas 
mokslo, tikslais. 

Iš ko pažinsi? 

Šį paukštį nesunku pažin
ti iš rusvai pilkos spalvos ir 
baltos dėmės ant uodegos. 
Galvos plunksnos dažnai 
pasišiaušusios. Sparno prie
kyje ryškiai mėlyna dėmė su 
juodais dryželiais. Lizdą 
krauna medyje iš šakelių. 
Minta įvairiais gyvūnėliais ir 
augalais. 

Kraakraa! 

Tai labai paplitęs paukš
tis. Gyvena miškuose. Lizdą 
krauna medyje iš šakų. jas 
sutvirtina žemėmis. Padeda 
4-5 žalsvai mėlynus, juodai ir 
rusvai dėmėtus kiaušinius. 

Šis paukštis pamatęs 
murziną vaiką, šaukia: 

- Mano vaiks. 
mano vaiks! 

• 
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KVIEČIAME I KRETUONO 
ARCHEOLOGINĘ 

EKSPEDICIJĄ 
fondų saugotoja R. Škiudienė 
ir dr. R. V. Sidrys aptaria 
vieną iš daugelio antikinio 
meno (VI a. pr. Kr.) dirbinių 
(Korinto indą-kraterį), įvairiu 
metu pasiekusių Lietuvą. 

Paminklosaugos proble
mas gvildena Kultūros pavel
do apsaugos departamento 
archeologai Z. Baubonis ir A. 
Vaitkuvienė. Straipsnyje ap
tariami pagal „Ardomų archeo
logijos paminklų tyrimų" pro
gramą Lietuvoje atliekami 
archeologiniai tyrinėjimai. 
Prisimenamas Lietuvos arche
ologo, visuomenininko, muzie
jininko Tado Daugirdo nueitas 
gyvenimo kelias (straipsnis 
skirtas 150-osioms gimimo me
tinėms). Žurnalas gausiai ilius
truotas spalvotomis nuotrau
komis iš gyvosios archeologi
jos dienų, vykusių Kernavėje, 
į Lietuvos peizažą įaugusių 
piliakalnių vaizdais. 

Iki šiolei išėjusiuose „Bal
tų archeologijos" žurnalo pus
lapiuose buvo aptariami nau
jausi archeologiniai tyrinėji
mai, diskutuojama aktualiais 
ir ginčytinais proistorės ir 
priešistorės klausimais. Buvo 
spausdinami straipsniai apie 
įvairias baltų gentis, jų kilmę 
ir raidą, archeologinius pa
minklus iš Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės laikotarpio, 
buvo prisimenami žymiausi ir 
garbingiausi Lietuvos archeo
logijos pradininkai. Vienas žur
nalo numeris buvo skirtas Vil
niaus Žemutinės pilies tyrimų 
ir atstatymo problematikai. 
„Baltų archeologijos" žurnalo 
autoriai — archeologai, muzieji
ninkai, kraštoryTminkaiArAsime ir 
latvių, baltarusių, švedų, rusų 

Lietuvoje sovietinės oku
pacijos laikais buvo populiari 
verstinė mokslo populiarinimo 
serija „Kultūrų pėdsakais". 
Tose knygose buvo pasakoja
ma apie Tarpupio, Egipto ir 
kitas senovės kultūras. Toks 
buvo laikas, kad plačioji vi
suomenė net ir neįtarė, kad 
čia pat, šalia, Lietuvos laukuo
se, guli tokio pat svarbumo ir 
senumo baltiškosios kultūros 
daiktiniai įrodymai. Okupan
tai nenorėjo, kad lietuviai 
žinotų, o žinodami didžiuotųsi 
savo senove. Atsikūrus Lietu
vos valstybei, šviesti plačiąją 
visuomenę ėmėsi keletas isto
rikų leidžiamų periodinių lei
dinių. Vienas iš tokių — „Bal
tų archeologija" — pradėjo 
eiti 1994 metais. Prieš keletą 
savaičių dienos šviesą išvydo 
13-asis žurnalo numeris. 

Pastarajame „Baltų arche
ologijos" numeryje Prūsijos ar
cheologijos žinovas dr. V. Ši
mėnas aptaria šios mums gi
miningos genties materialinę 
ir dvasinę kultūrą IX-XII a. 
Daug naujo apie Kauno ir Kė
dainių miestų praeitį galima 
sužinoti paskaičius dr. M. Ber-
tašiaus ir A. Juknevičiaus 
straipsnius. Apie Žemaitijos ir 
Šiaurės Lietuvos teritorijoje I 
tūkstantmečio viduryje vyra
vusius laidosenos papročius 
rašo Vilniaus universiteto 
prof. M. Michelbertas. Daug 
dėmesio skirta M. K. Čiurlio
nio dailės muziejuje saugo
miems eksponatams. Muzieji
ninkė R. Kišonienė aptaria 
minėtame muziejuje saugo
mus rytinėje Romos imperijos 
teritorijoje I-IV a. pagamintus 
stiklo indus, o šio muziejaus 

mokslininkų, kurie aptaria su 
baltų kultūra susijusias prob
lemas, pavardžių. 

šią vasarą Lietuvoje, prie 
Kretuono ežero, rengiama ar
cheologinė ekspedicija pa
remti „Baltų archeologijos" 
žurnalą. Pirmą kartą į archeo
loginę ekspediciją Lietuvoje 
kviečiami dalyvauti ir išeivi
jos lietuviai (taip pat ir jų 
draugai nelietuviai; lietuvių 
kalbą mokėti nėra būtina, 
archeologai viską paaiškins 
angliškai). Ekspedicijos daly
viai turės galimybę ne tik pri
sidėti prie Lietuvos senovės 
tyrinėjimo, bet galės pakeliauti 
po nepaprastai gražias Rytų 
Lietuvos apylinkes, aplankys 
kitus Lietuvos regionus. Va
karais bus skaitomos paskai
tos apie archeologiją, prie lau
žo vyks vakaronės, bus moko
masi senųjų amatų: lipdyti 
puodus, pinti juostas, netgi 
skaldyti titnagą. 

Kviečiame dalyvauti Kre
tuono archeologinėje ekspedi
cijoje (Reškutėnų kaimas, 
Švenčionių rajonas). Bus ty
rinėjama akmens amžiaus gy
venvietė, kurioje žmonių gy
venta prieš 6000 metų, kada 
dar nemokėta apdirbti meta
lo. Ekspedicija vyks 2003 m. 
vasarą, nuo birželio 14 d. tris 
savaites (galima pasirinkti ir 
trumpesnį laiką), iki Dainų 
šventės. Ekspedicijoje gali 
dalyvauti kiekvienas pilna
metis, o nepilnamečiai — su 
suaugusiu palydovu. Vienos 
dienos mokestis — 50 dol. 
Išsami informacija jau buvo 
skelbta 2002 m. lapkričio 19 d. 
„Draugo" laidoje. Susidomė
jusius prašome kreiptis į gru
pės vadovę Dalią Anysienę Či
kagoje, 614 F South Laflin 
Court, Chicago, IL 60607-3159 
tel. 312-733-2696. EI. paštas: 

janysas@cmdar.depauLedu 

Hab. dr. 
Algirdas Girininkas 

TARP MŪSŲ KALBANT 

DAR KARTĄ APIE GRAND RAPIDS LIETUVIUS 
Sunku iškęsti, dar kartą 

neparašius apie kadaise 
Grand Rapids, Mich., gyvenu
sius lietuvius. Jie yra plačiai 
aprašyti Grand Rapids His-
torical Society išleistoje kny
goje „Grovving Up in Old Lit-
huanian Town". Šią knygą 
parašė Grand Rapids gimęs, 
augęs ir ten pat savo amžiaus 
pabaigos sulaukęs, Edward V. 
Gillis. Tiesa, ar jūs girdėjote, 
kad tenykščiai lietuviai buvo 
„sulietuvinę" savo gyvenamo
sios vietovės vardą? Grand 
Rapids jie vadindavo Gandrape. 

Sakoma — visokių yra, 
visokių reikia. Tikrai, kadaise 
Grand Rapids gyveno viso
kiausio „sukirpimo" lietuvių 
ateivių. 

Va, čionai gyveno Joseph 
Cizauskas, gimęs 1906 m. 
Lietuvoje. Jis dirbo savo brolio 
Petro maisto parduotuvėje. 
Vieną dieną, nepavykus sude
rinti nuomonių, broliukai 
išsiskyrė. Joseph, atsiribojęs 
nuo saviškių, pakėlė „sparnus" 
laimės ieškoti. Jisai, „nutū-

' pęs" netolimame Rockford 
miestelyje, uždarbiavo įvairio
se darbovietėse. Susitaupęs 
pinigų, nusipirko seną namu
ką ir nedidelį ūkelį, prie Pic-
kerel ežero. Ilgainiui, pigiai 
įsigijęs didelį žemės plotą 
(apie 235 akrus), ėmėsi kalė
dinių eglučių auginimo ir jų 
pardavinėjimo. Be to, prisidur
davo pinigų, nuomodamas meš
keriotojams laivelius. Sekėsi! 

Joseph Cizauskas, būda
mas „užkietėjęs individualis
tas", savotiškai vertino politi
ką, religiją, mokesčių mokė
jimą, o taip pat ir valdžios 
įstatymus. Taipgi buvo prie
šingas bet kokių sutarčių rašy
mui. Jam pakakdavo rankų 
paspaudimo. Būtina pasakyti, 
J°g jis pavyzdingai rūpinosi 
aplinkos apsauga. 

Jo žemės plotai susisiekė 
su Camp Rogers — jaunimo 
stovyklaviete. Jis leisdavo jau
nimui lankytis jo nuosavybės 
ribose. Tačiau sveteliai priva
lėjo laikytis jo nustatytų tai
syklių. Pavyzdžiui, buvo griež
tai draudžiama skriausti var
les, žalčius, gyvates ir kitus 
šliužus bei miško žvėrelius. 
Maudantis ežere, buvo drau
džiamas muilo vartojimas. 
Nebuvo leidžiama į vandenį 
mėtyti akmenų ir šiukšlių. 

Joseph Cizauskas piktin
davosi „biznieriais", kurie siū
lydavo aukštas kainas už jam 
priklausančios žemės ir miško 
pardavimą. Tokie žmonės daž
niausiai būdavo velniop pa
siunčiami. Jis svajojo savąją 
nuosavybę dovanoti Rogers 
jaunimo stovyklavietei. Nepa
sitikėdamas advokatais, deja, 
neįstengė teisiškai įforminti 
savojo ketinimo. 

Mūsų tautietis Cizauskas 
mirė 1988 m. Metų metais 
atidžiai prižiūrėta miškir 'ja 
žemė atsidūrė po klaustuko 
ženklu. Beje, tuo metu jo nuo
savybė buvo vertinama 2,2 
milijonais dolerių. 

Velionis nepaliko testa
mento. Tokiu būdu jo giminai
čiams nepavyko pareikšti jo
kių pretenzijų. Jo nuosavybę 
vėliau nupirko vietos turtuolis 
Meijer. Pirkimo kaina nežino
ma. Tačiau žinoma, kad dabar 
toji vieta yra vadinama „Pic-
kerel Lake Fred Mcijers N'a-
ture Preserve". Gerai matomo
je vietoje yra pakabinta bron
zinė lenta, kurioje su pagarba 
minimas lietuvis Joseph Ci
zauskas. 

Joseph Cizauskas nėra 
vienintelis Grand Rapids lie
tuvis, kuris vertas platesnio 
paminėjimo. 

Štai Walter Dauksza ir jo 
žmona Stella Sabaliauskaite. 

Illinois Lietuvių respublikonų lygos nariai su Lietuvos Respublikos garbes konsulu Palm Beach, FL. Iš kairės: 
Vytautas Jasinevičius, lygos pirm. Anatolijus Milunas, Pranas Jurkus, garbės konsulas Stanley Balzekas, Jr. 

PAGĖGIUOSE ĮKURTAS POETO A. MACKAUS MUZIEJUS 

Jiedu turėjo sūnų Tony, kuris 
buvo užsispyręs keliautojas, 
tolimosios šiaurės tyrinėtojas. 
Jo atlikti žygiai ne kartą buvo 
aprašyti laikraščiuose. Tony 
Dauksza savo įspūdžiais pasi
dalino populiarioje „To tell the 
truth" televizijos laidoje. 

Išskirtinio dėmesio vertas, 
Grand Rapids gimęs, Charles 
A. Salatka. Jis 1945 m. tapo 
kunigu, o vėliau vyskupu ir ar
kivyskupu. Negalima praleisti 
savamokslio lėktuvų konstruk
toriaus John Sabaitis ir pa
garsėjusio lakūno kpt. Joseph 
Zalenas. Pastarojo valdomu 
lėktuvu skraidydavo JAV 
prezidentu išrinktas Richard 
Nixon ir prezidentinis kandi
datas George McGovern. 

Nepamirštamas ir Felix 
Zukaitis. gimęs Wisconsine ir 
ilgai gyvenęs Grand Rapids 
mieste. Jo ir žmonos Gladys 
vadovaujama „West Side Beer 
Distributing Company" buvo 
viena didžiausių West Michi-
gan alaus pristatymo įmonių. 
Jis aktyviai reiškėsi ameri
kiečių ir vietos lietuvių organi
zacijose. Jis buvo lietuvių Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios sek
madieninės lietuvių kalbos 
mokyklos aktyvus rėmėjas. Jis 
1969 m. mirdamas savo testa
mentu Aquinas College sti
pendijų fondui paliko 550,000 
dolerių. 

Grand Rapids gyveno ir 
tebegyvena daug gerų ir dėme
sio vertų mūsų tautiečių. Šia
me mieste gyvena ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkas Vytautas Ka-
mantas ir daug kitų garbingų 
asmenų. 

Ypatingos pagarbos ir pa
dėkos yra vertas nedaug kam 
iš mūsų pažįstamas Edvvard 
V. Gillis, „Growing Up in Old 
Lithuanian Tovvn" autorius. 

Petras Petrutis 

Lygiai prieš metus prie 
poeto A. Mackaus gimtojo 
namo atidengėme paminklinę 
lentą. Šiemet žengėme dar 
vieną žingsnį, įamžindami 
poeto atminimą — atidarėme 
jo garbei skirtą muziejų. Nors 
muziejus mokykloje gyvuoja 
jau seniai ir yra nuolat gausiai 
lankomas tiek moksleivių, tiek 
mokyklos svečių, tačiau jame 
A. Mackui buvo skirtas tik 
nedidelis kampelis. Kadangi 
eksponatų sukaupėme pakan
kamai daug, iškilo būtinybė 
rasti atskirą patalpą. Tai ir 
buvo padaryta. 

Medžiagą apie A. Mackų 
rinkome ne vienerius metus. 
Šis darbas prasidėjo prieš gerą 
dešimtmetį, kada kar tu su 
atgimimu į Lietuvą sugrįžo ir 
A. Mackaus kūryba. Pirmasis 
žingsnis dabartinio muziejaus 
link buvo nuotraukos, gautos 
iš poeto pusseserės, gyvenu
sios Klaipėdoje. Parengėme 
stendą, jį papildėme poeto 
eilėraščiais, mokinių darbais. 
12-oje klasėje, nagrinėdami A. 
Mackaus kūrybą, pirmąją 
pamoką paprastai vesdavome 
mokyklos muziejuje prie poe
tui skirto kampelio. Straips
nius apie poeto kūrybą, kitą 
medžiagą, kuri tada nebuvo 
labai gausi, kaupdavome kabi
netuose. Tačiau visada galvo
jome apie galimybę eksponuoti 
viską vienoje vietoje. Džiau
giamės, kad šią idėją palaikė 
ir direktorius, ir kiti kolegos. 

Kadangi Lietuvoje medžia
gos apie A. Mackų nėra daug, 
tad sunkiausia ir buvo ją 
surinkti. Kreipėmės į didžiau
sias šalies bibliotekas, mu
ziejus, pavienius asmenis. Su
laukėme ir malonių, ir nema
lonių žinių. Buvo net ir taip, 
kad, paskambinus ir prisista
čius, tiesiog padėdavo ragelį 
arba nukreipdavo ten, kur jau 
ieškota. Tačiau šiandien rei
kia pasidžiaugti, kad atsirado 
nemažai žmonių, kurie nuo
širdžiai mums padėjo. Turbūt 
pats didžiausias mūsų atradi
mas — prof. V. Juodkazis, be 
kurio pagalbos daug ko nebū
tume padariusios. Jis ne tik 
padėjo užmegzti ryšius su 
reikalingais žmonėmis, bet ir 
pats dovanojo muziejui ne
mažai vertingų eksponatų. 
Per prof. V. Juodkazį gavome 
ir Amerikoje išleistą Dm Mac
kaus poezijos knygą „Augin
tinių žemė". Labai sėkmingai 
bendradarbiavome su Lietu
vos Nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos Lituanistikos sky
riaus vedėja p. S. Vėlavičiene, 
kurios dėka iš rezervinių bib
liotekos fondų gavome labai 
retą eksponatą — pirmąją A. 
Mackaus poezijos knygelę, 
išleistą Lietuvoje 1972 m. Šiuo 
metu muziejuje turime visas 
Lietuvoje išleistas poeto kny
gas. Susisiekėme ir su Ame
rikoje gyvenančiu E. Šulaičiu. 
kuris taip pat domisi poeto 
atminimo įamžinimu. 

Parašėme daug laiškų 
žmonėms, kurie ką nors galėtų 
žinoti apie A. Mackaus lite
ratūrinį palikimą ar prisim
inti ką nors apie jį patį. Išdrį-
some kreiptis ir į patį Respub
likos prezidentą V. Adamkų. 
Mūsų kreipimasis neliko be 
atsako — turime jo prisimin
imus. J kai kuriuos laiškus 
atsakymo vis dar laukiame, į 
kai kuriuos jau ir nebesitikime 
sulaukti. Tačiau nuolat 
ieškome naujų idėjų, naujų 
pažinčių, kurios praturtintų 
mūsų kuklią ekspoziciją. 

Simboliškai muziejų atida
rėme vasario 11 dieną, per 
poeto gimtadienį. Tai buvo 
vienas tradicinės gimtosios 
kalbos savaitės mokykloje 
renginių. Jame dalyvavo poeto 
vaikystės draugas, VU profe
sorius V. Juodkazis, švietimo 
skyriaus vedėjas G. Kačiulis, 
Pagėgių viešosios bibliotekos 
darbuotojos, mūsų krašto 
poetai. Manome, kad šis mu
ziejus — svarbus žingsnis mo
kyklai siekiant A. Mackaus 
vardo. 

Visus tautiečius, atvyks
tančius į Lietuvą, kviečiame 
užsukti į Pagėgių vidurinę mo
kyklą ir aplankyti A. Mackaus 
muziejų. 

Vilma Vaivadienė, 
Vanda Žuklijienė 

Pagėgių savivaldybės 
Pagėgių vidurinės mokyklos 

lietuvių kalbos mokytojos 

PRIE DIDELIU VARTŲ, PRIEŠAIS KAREIVINES 
Maždaug taip skambėtų 

laisvai iš vokiečių kalbos vers
ti JLili Marleen" dainos žo
džiai. Antrojo pasaulinio karo 
metu Vokietijoje ir jos užimtu
ose kraštuose, neišskiriant ir 
Lietuvos, nedaug rastume žmo
nių, kurie tos dainos nebūtų 
girdėję. Ją niūniavo, švilpavo 
vokiečių jaunimas, kariai, ji 
dieną naktį skambėjo per radiją. 

„Lili Marleen" dainos 
žodžius, kuriais išreiškiamas 
dėl karo patirtas atsiskyrimo 
skausmas, Pirmojo pasaulinio 
karo metu parašė, belauk
damas išvykimo į frontą, vokie
čių kareivis Hans Leip. Su
sižavėjęs to eilėraščio žodžiais, 
muziką jam sukūręs komp. Nor-
bert Schultze, ją padovanojo 
kabareto dainininkei Late 
Andersen. 1939 m. ji tą dainą 
įrašė plokštelėje. Išleidus 700 
plokštelių, jos visos buvo išpirktos. 

Su ta melancholiška daina 
vokiečiai transliacijas iš Bel
grado Šiaurės Afrikoje esan
tiems kariams užbaigdavo 
naktinę radijo laidą. 

Vokietijos Field Marshal 
Ervin Rommel ta daina taip 
sužavėjusi, kad jis kreipėsi į 
komp. N. Schultze ir užsakė 
sukurti maršą „Pirmyn su 
Rommcl". Deja, dar nebaigus 
maršo rašyti, Rommel su savo 
armija jau žygiavo nebe pir
myn, bet atgal, todėl to maršo 

panaudoti nebeteko. 
Nuostabą kelia dar ir tai, 

kad iš radijo, ar iš vokiečių 
belaisvių girdėdami „Lili Mar
leen", ją buvo pamėgę ir Ang
lijos kariai. Pasinaudojus vo
kišku tekstu, tos dainos ang
lišką vertimą savaip pasi
gražinę, įsirašė. 

Anglijoje, minint 50-tą 
V-Day sukaktį. „Lili Marleen" 
dainavo vokietė dainininkė 
Ute Lemper. 

„Lili Marleen" daina, ku
rią II pasaulinio karo metu 
Europoje Amerikos kariams, o 
vėliau (1967 m.) „One vvomen 
shovv" Broadvvay teatre Nevv 
Yorke, dainavo garsioji artistė 
Marlene Dietrich. buvo tapusi 
jos štampu. 

Komp. N. Schultze, dar 
prieš karą (1938 m.) sukūrė, 
gero pasisekimo susilauku
sią, operą vaikams „Black 
Peter". Jau karo metu parašė 
nemažai vokiškų dainų ir pro
pagandinės muzikos, ruošiant 
filmus apie Lenkijos užpuo
limą, Anglijos bombardavimą, 
invaziją Afrikoje ir kt. Dėl tos 
priežasties Allied okupacinė 
valdžia kelis metus po karo 
jam buvo uždraudusi bet 
kokią muzikinę veiklą. „Aš 
neturėjau pasirinkimo, — sa
ko N. Schultze, — turėjau būti 
kompozitorius arba žvelgti 
mirčiai į akis. Pasirinkau pir

mąjį variantą'. Vėliau jis sukūrė 
operetę „Paris in the Rain". 

Labiausiai II pasaulinio 
karo metu išgarsėjusios dai
nos autorius, komp. Norbert 
Schultze, gimęs Brunswick, 
Vokietijoje, išgyvenęs 91 m., 
mirė 2002 m. spalio 14 d. Bad 
Tolz. Bavarijoje. 

P. Palys 

TAIP KENKIAMA... 

Atkelta iš 3 psl. 
Be to, taip kenkiama ir 

tarptautiniam Lietuvos įvaiz
džiui. Pabrėžęs, kad kreipi
mosi autoriai neturi nieko 
bendra nė su Paksu, nė su jo 
rinkimų štabu, Romualdas 
Grigas mūsų radijui pareiškė: 
„Tos nuolatinės atakos prieš 
išrinktą prezidentą — tai yra 
jau savotiškas pleištas, kuris 
toliau įvaromas tarp vi
suomenės ir valstybės. Šitas 
pleištas jau yra seniai jaučia
mas, dar nuo žymiai senesnių . 
laikų, negu nuo sovietinių 
laikų ir labai nemalonu, kai 
žiniasklaida, sakysim, ne 
visos žiniasklaidos instituci
jos, bet kai kurios pagrindi
nės, ir kai kurios politinės 
jėgos pastoviai eskaluoja ir 
eksploatuoja būtent šį pleištą, 
negerbdamos rinkėjų valios". 

Tuo tarpu filosofas Vy
tautas Ališauskas mano, jog 
Rolandas Paksas pats yra 
kaltas dėl ant jo galvos už
griuvusios kritikos lavinos: 
„Už ką iš tikrųjų kritikuoja... 
na, tai nereikėjo, tiesą sakant, 
viso to pridaryt. O kas vertė 
surengti tokią rinkimų kam
paniją, kuri šiandien yra tik
rai intrigos ir tyrinėjimo ob
jektas". 

Ir, Vytauto Ališausko ma
nymu, šiuo atveju visiškai 
nereiktų dangstytis Vakarais: 
„Jeigu Paksas darys rimtų, 
didelių klaidų ir kritika bus 
itin aštri, tai juo labiau šitie 
balsai kils, kad reikia slėpti 
nuo Vakarų ir 1.1. Galima 
pagalvoti, kad Vakarai ne
turėtų čia ambasadorių, kurie 
smulkiai, tiksliai, analitiškai 
praneša, ką daro Paksas, ką 
daro Pakso oponentai ir t.t. 
Galų gale, prisiminkime, kaž
kodėl niekas neverkė, kai bu
vo totali, triuškinanti ir, deja, 
tikrai ne visuomet -teisinga 
Landsbergio kritika. Kur tie 
balsai buvo, kas jį gynė...?,, 

Šių Vytauto Ališausko 
samprotavimų klausęsis filo
sofas Liutauras Degėsis pri
dūrė: „Aš manau, kad-turėtų 
būti visos valdžios šiek tiek 
kritikuojamos. Jeigu Paksas 
būtų monarchas, aš, nežinau, 
išvis manau, kad Lietuvai mo
narchijos seniai reikia, o ne 
prezidento institucijos, tai ta
da monarchas galėtų savo 
ediktais kažkaip ir riboti tą 
kritiką. Bet aš manau, kad vi
sos valdžios turi būti kritikuo
jamos, joms tai tik į naudą 
turėtų būti". 

Kur kas labiau nei išrink
tojo prezidento kritika Liu
taurą Degėsį stebina Lietu
voje gana populiarūs kolek
tyviniai laiškai, kuriuos jis 
vadino grupiniais atsišauki
mais. Ir man įdomu, kaip 
įvairiai grupuojasi jų autoriai 
— tai po keturis, tai po aštuo
nis, tai po dvylika. Aš jeigu ir 
kreipčiausi, tai tik asmeniš
kai, sakė Liutauras Degėsis. 

TAI IDOMU 

MIRĖ SENAS VAIKŲ 
DRAUGAS 

Š.m. vasario 27 d. mirė 
vienas žinomiausių šiame 
krašte vaikų programų vedėjų 
— Fred Rogers. Su „Mr. 
Rogers Neighborhood" progra
ma nuo 1954 m. JAV užaugo 
ištisos kartos vaikų. Jo ve
dama TV programa nie
kuomet nepasižymėjo smurtu, 
kvailais pokštais ar kitomis 
neigiamomis ypatybėmis. Jis 
dvelkė ramybe, pasitikėjimu, 
švelnumu ir pagarba visiems, 
nepaisant amžiaus, rasės, įsi
tikinimų ar kitų skirtumų, 
tad vaikai jį mėgo, o suau
gusieji vertino. Už savo pro
gramas Fred Rogers buvo 
apdovanotas aukštais žy
menimis ir pagerbtas net 
„Presidential Medai of Free-

Fred Roger? 

dom" (2002 m.). Gimęs 1928 
m., Mr. Rogers mirė, sulaukęs 
74 m, amžiaus. ChTr 



Lietuvai pristatytas Prancūzijos , Rusijos ir 
Vokiet i jos planas, kaip nuginkluot i Iraką 

A t k e l t a i š 1 p s l . 
Sį „Vi ln iaus dešimtuko" 

valstybių pareiškimą JAV įver
tino kaip draugišką sąjunginin
kų ženklą JAV nuostatai dėl 
Irako diktator iaus nuginklavi
mo, kur i y ra ryžtingesnė, nei 
kai kur ių Europos Sąjungos 
„sunkiasvorių" — Vokietijos ir 
Prancūzijos. 

Tuo t a r p u „Vilniaus dešim
tuko" ir ki tų Vidurio Europos 
valstybių moralinė parama JAV 

ypač smarkiai suerzino Prancū
ziją, kurios prezidentas Jacąues 
Chirac pavadino šias būsimą
sias ES nares „nelabai gerai iš
auklėtomis" ir pareiškė, kad jos 
„praleido gerą progą patylėti". 

JAV nuostatą taip pat pa
rėmė ES narės Didžioji Brita
nija, Ispanija, Italija, Portuga
lija ir Danija bei ES narystės 
siekiančios Lenkija, Vengrija ir 
Čekija. Visos šios valstybės yra 
NATO narės. 

Lituanistinis švietimas Lenkijoje — vals tybinė 
problema 

•MARGUMYNAI* 

A t k e l t a i š 1 p s l . 
J i e teigia matą „politinę 

nuos ta tą nepastebėti" , kad 
„Lenkijos lietuvių švietimo 
plėtros strategijoje", kurią pa
tvir t ino Lenkijos vyriausybė, 
pareikštas įsipareigojimas ne
mažinti lietuviškų mokyklų tin
klo nėra įgyvendinamas jokiu 
papildomu finansavimu iš vals
tybės biudžeto. Be tokių papil
domos paramos žingsnių minė
tasis t inklas sunyks tarsi sa
vaime, teigia konservatoriai. 

Tėvynės sąjunga paragino 
prezidentą R. Paksą per pirmąjį 
vizitą į Lenkiją penktadienį iš
kelti klausimą dėl šioje valsty
bėje esančių lietuviškų mokyklų 
finansavimo. 

Kaip sakė Punsko valsčiaus 
viršaitis Vytautas Liškauskas, 
švietimo įs ta igų padėtis yra 
„dramatiška", nes trūksta lėšų 
mokytojų atlyginimams ir mo
kyklų išlaikymui. „Stinga 1 mi
lijono 246,000 zlotų (996,800 li
tų) vien švietimui, tuo tarpu 

valsčius visiems savo porei
kiams tenkinti tesurenka apie 1 
milijoną zlotų (800,000 litų). 
Vien tik mokytojų atlyginimų 
padidinimui stokojame 600,000 
zlotų (480 ,000 litų)", sakė vir
šaitis. 

Anot jo, ne ką geresnė padė
tis ir Seinų valsčiuje, kur lietu
viškoms mokykloms t rūks t a 
700,000 zlotų (560,000 litų). 

Lenkijos mokytojų profsą
jungos pirmininkas Slawomir 
Broniarz sakė, kad prasidėjus 
švietimo reformai Lenkijoje, pa
naši padėtis susiklostė ne tik 
Pa lenkės vaivadijoje, kurioje 
yra lietuviškos mokyklos, bet ir 
kitose valstybės vietose. Pasak 
S. Broniarz, Lenkijoje j au už
daryta keli tūkstančiai mažų 
mokyklų „ir šiam procesui ne
matyt i galo". 

Tuo tarpu Lenkijos valsty
binio švietimo ir sporto ministe
rijoje sakė, jog pirmą kartą girdi 
apie šią problemą ir prašė duoti 
laiko su ja susipažinti. 

Baltijos regionas — v i e n a s sparčiausiai 
augančiu pasaulyje 

Atkel ta iš 1 ps l . numatomas 5-5,5 proc. Bend-
tiek t a rp vartotojų, o kita rojo vidaus produkto (BVP) 

vertus, atspindi pažangą, kurią augimas. 
ka i kur ios valstybės padarė Tikimasi, kad Latvijos eko-
siekdamos narys tės Europos nomika šiemet augs 5.6 proc., 
Sąjungoje 2004 metais. Estijos — 5 proc., o Lietuvos — 

Baltijos valstybėse šiemet 4.9 procento. 

Vilniuje sulaikyta tarptautinė p rekybos 
žmonėmis grupuotė 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
Pareigūnų teigimu, sulaiky

tieji patys smurto prieš savo au
kas nenaudojo. 

Į tariamųjų namuose atliktų 
kratų metu policija surado tris 
išvykimo į užsienį belaukian
čias moteris. Joms buvo sutvar
kyti dokumentai išvykti į Bel
gi ja 

Pare igūna i aiškinasi, kas 
moterims parūpindavo suklas
totus dokumentus. 

Dėl prekybos žmonėmis Vil
niaus miesto (VPK) Tardymo 

valdyboje iškelta baudžiamoji 
byla. Pareigūnai tikisi išsiaiš
kint i , kokie buvo įtariamųjų 
ryšiai su užsienyje veikiančio
mis prekybos žmonėmis gru
puotėmis. 

Ketvirtadienį teismas leido 
įtariamuosius suimti dviem mė
nesiams. 

Policijos duomenimis. į pre
keivių moterimis pinkles paten
ka vis daugiau jaunų ir patiklių 
merginų, kurios nė neįtaria , 
kad į užsienį vežamos dirbti 
prostitutėmis. 

50,000 dolerių teismas grąžins juos 
pametusiam šiauliečiui 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
juos radusiai tardytojai Jū

ratei Bieliauskienei, jei anks
čiau viešai nė ra pažadėjęs dau
giau. 

Kaip skelbta, paliktą vy
rišką rankinę su beveik 50,000 
dolerių 2001 metų rugpjūtį ant 
suolelio daugiabučių namų ra
jone rado šunį vedžiojusi J. Bie
liauskienė. 

Pareigūnė apie radinį pra
nešė policijai. 

Po kelių dienų į prokura
tūrą kreipėsi buvęs „Nuklono" 
darbuotojas P. Kazakauskas , 
kur is teigė, kad pinigai priklau
so jam. Vyriškis aiškino, jog, su
sipykęs su žmona, paėmė visas 
namuose buvusias santaupas ir 
išėjo į miestą. Pinigus jis pame
tė būdamas neblaivus. <BNS> 

J A U N I JAUNAVEDŽIAI 

Nepa i san t , kad nepi lna
mečių (ypač vaikų) vedybos 
įs ta tymais d raudž iamos , vie
n a m e pietinės Indijos ka ime
lyje buvo su tuok ta 6 mėnesių 
mergytė su 3 metų bern iuku . 
Tėvai buvo sus i rūp inę , kad 
užaugę vaikai gali nesuras t i 
gyvenimo par tner ių , todėl šiai 
problemai pas is tengė užbėgti 
už akių. Kai J a u n o j i " tuoj po 
jungtuvių, ku r i a s at l iko h indu 
dvas in inkas , pradėjo verkt i , 
motina ją nus inešė į šalį ir 
pamai t ino savo pienu. NYT 

PASLAUGOS 

AUTOMOBILIO, NAMLĮ, SVEKATOS 
K GYVYBĖS DRAUMV1A& 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 YVest 95th Street 

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

A & 5 24 HRS, 7 DAYS 
773631-1833 

312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

S N I E G A S J E R U Z A L Ė J E 

Vasa r io 25 d. Jeruza lė je 
i š s i skyrė iš k i tų dienų: iškri to 
ap i e p ė d a sniego. L a i k i n a i 
buvo p a m i r š t o s n u o l a t i n ė s 
k a u t y n ė s t a r p žydų ir pa les
t iniečių. Užuot svaidę a k m e 
n is į Izrael io ka r iu s , j a u n i 
pales t in iečia i mėtėsi sniegu, o 
va ika i skubėjo s ta tyt i „sniego 
sen ius" . Ben t la ikinai J e r u 
zalėje dingo ka ro stovis. Ko 
negalėjo a t l ik t i įvairios ta ikos 
derybos ir t a rp t au t in i a i diplo
m a t a i , p a d a r ė gamta , sniego 
s luoksn iu „a tvės inus i" (deja, 
ne i lgam) į tampą t a rp žydų ir 
palest iniečių. " NYT 

Š I R D I E S P E R S O D I N I M U 
PRADININKAS 

V a s a r i o pabaigoje J a c k -
son, Miss . , mirė dr. J a m e s D. 
H a r d y , ku r i s p i rmasis Missi-
ssippi univers i te to Medicinos 
cen t re 1963 m. atliko plaučių 
persodinimą, o 1964 m. pir-
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dr. James D. Hardy 
mas is persodinęs gyvulio širdį 
į žmogų. Reikia pažymėti, kad 
1964 m. dr. Hardy a t l i k t a 
širdies persodinimo operacija 
buvo net trejais me ta i s 
anksč iau už Pietų Afrikoje 
padary tą dr. Christ iaan Ber-
n a r d žmogaus širdies perso
dinimą. Dr. Hardy buvo vyr. 
šio universiteto chirurgas nuo 
1955 iki 1987 m. Jis la ikomas 
žmogaus organų persodinimo 
pradininku. NYT 

SIŪLO DARBA 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800. 
Tel. 901-218-7481. 

ELEKTROS 
ĮVEDJMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
sarantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Reikalingas gerai angliškai 
kalbantis, lengvai 

bendraujantis „salesman". 
Tel. 630-774-1025 a rba 815-

462-6263. 

Dėl 
d r a u d i m o 

skambink man 

FRANK 
ZAPOLIS 

3 2 0 8 1/2 W e s t 9 5 t h 
S t r e e t 

T e l . 708-424-8654 
773-581-8654 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

Likę a good neighbor, State Farm is there.® 
fate"Farm Insurance Companies • Home OfSices: Bloomington, Illinois 

Intemationai Children's Fund 
„Zhuravlick, Inc." 

212 S. Milwaukee Ave., Sutte A VVheeling, IL 60090 
Tei.: 847-279-8120; 847-279-1069 

Fax: 847-279-0710 
Pelno nesiekianti organizacija ,.Zhuravlick, Inc.'". kartu su llinois 
federalinė „KidCare'" programa registruoja 18 meų ir jaunesnius 
vaikus iš mažas pajamas turinčių šeimų bei nėščias moteris (visas 
be išimčių, net neturinčias legalaus statuso JAV) nemokamai arba 
mažo mokesčio („depend on family income") Illinois federalinio 
sveikatos draudimo programai „KidCare" gauti. 

f W Medicininė programa „Care Entree". 
PPO ttnktas-$54.95/mėn 
Migracija į Kanadą 
1-2 rienų verslo -egistraciįa (FEIN (skaičiuota) 

Adreso keitimo kortelės (AR-11 forma) prašymas nemokamai 

Kidtlare 

INTERNATIONAL 

9525 S. 79th Avenue 

Sui te 207 

Hickory Hills, IL 60457 

Phone: 708-430-7272 
800-462-2584 

E-mail: 
gtichicago@yahoo.com 

Patikimas, profesionalus aptarnavimas visais kelionių reikalais 
• Dainų šventė Lietuvoje — NAUJA PROGRAMA 
• Specializuotos (custom) kelionės nuo 2 iki 20 žmonių 
• J ū s ų patogumui raštinė Lietuvoje 
• Avia bilietai — vietiniai, tarptaut inia i , iš Lietuvos bei į Lietuvą 
• Atostogų pasiūlvmai ir užsakymai 
• KALĖDINIŲ MUGIŲ KRUIZAS upėmis Vokietijoje ir Austrijoje — GRUODŽIO 6 d., 2003 
• KARIBŲ KRUIZAS — PRINCESS CRUISE LINES — CASARIO 29 d., 2004 

ESAME AKREDITUOTI KRUIZŲ BEI KARIBŲ SPECIALISTAI 

/ " • O i . 

ĮL fetAJ-ū 

AHms . 
lovnl 

IŠNUOMOJA 

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

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

PARDUODA 

Bankai skelbia didelį automobilių 
išpardavimą 

01 Nissan Maxima — $10,500. 
01 Chevi Trail Blazer — $9,800. 
01 Toyota Camrv — $9.600. 
00 Chrysler 300 M — $8,500 
00 Chrvsler Concorde — $5.800 

Tel. 312-446-2515. 

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

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

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Vaikui reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

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

Tel. 630-443-8764, Mar ina . 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
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New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VciceMab773«478» 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
-nĮ . Landmark 
— * * properties 

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

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

ĮVAIRŪS 

* Moteris ieško bet kokio darbo 
arba perka, gali dirbti lietuviškoje 
virtuvėje. Tel 708-430-4611. 

* 50 m. moteris, turinti žalią kor
telę, vairuojanti automobilį, ieško 
(perka) darbo prižiūrėti pagyve
nusius ar ligonius.Gali gyventi 
kartu. Tel. 847-681-0987. 

* Moteris ieško darbo savaitės 
dienomis po pietų. Gali pakeisti 
šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Vairuoja automobilį. Tel. 708-
424-2884, palikti žinutę. 

* Sąžininga, tvarkinga, 40 m. 
moteris, turinti žalią kortelę, 
perka darbą žmonių priežiūroje 
su grįžimu namo. Gali pakeisti 
savaitgaliais. Siūlyti ir kitus dar
bus. Tel. 708-945-2645. 

A. t A. 
ONAI MAŽIONYTEI 

iškeliavus į amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame 
Amber Terrace, Lemont, IL, gyventoją, seserį 
SOFIJĄ BEIGIENĘ ir kitus artimuosius. 

Česlovą Bačinskienė 
Dalia Barzdukaitė 
Irena Barzdukienė 

Irena Boreišienė 
Aldona ir Juozas Brizgiai 

Justinas Dėdinas 
Genovaitė Juodikienė 

Leonidą ir Gediminas Kazėnai 
Regina ir Kazimieras Kreivėnai 

Stasė ir Petras Miliauskai 
Irena ir Algirdas Putriai 
Marytė ir Vladas Ruzgai 

Regina Sabaliūnienė 
Bronė Sadauskienė 

Raminta ir Vladas Sinkai 
Pranutė Skruodienė 

A t A 
ONAI MAŽIONYTEI, 

širdingai ir dosniai „Vaiko vartai į mokslą" orga
nizacijos narei bei rėmėjai, užbaigusiai prasmin
gą šios žemės kelionę, reiškiame gilią užuojautą 
jos liūdinčioms seserims STASEI, ELENAI ir 
SOFIJAI, jų šeimoms bei visiems artimiesiems 
ir kartu liūdime. Lai Ona džiaugiasi amžinu gy
venimu Viešpatyje. 

„Vaiko vartai į mokslą" 

Garbingam Lietuvos ir išeivijos veikėjui 

A f A . 
dr . ADOLFUI DAMUŠIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną JAD
VYGĄ ir visus artimuosius. 

Ramutė ir Aloyzas Aidžiai 

Reikšmingam lietuvių veiklos darbuotojui 

A f A 
dr . ADOLFUI DAMUŠIUI 

išėjus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą 
žmonai JADVYGAI, dukrai ambasadorei GIN
TEI, sūnums SAULIUI ir dr. VYTENIUI. 

Razmų šeimos 

Buvusiam Ateitininkų Federacijos vadui 

A. t A. 
dr . ADOLFUI DAMUŠIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai JAD
VYGAI, dukrai — Lietuvos Respublikos ambasa
dorei NATO GINTEI, sūnums SAULIUI ir dr. 
VYTENIUI, broliui JUOZUI ir jų šeimoms. 

Kartu su Jumis liūdi 

Cleveland'o ateitininkai 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

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

Stepben M. Oksas, PreSident 

Patarnaujant Čikagos Ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

."• '"v 

mailto:gtichicago@yahoo.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS BRIGHTON PARKE 

GAVĖNIOS RIMTIS „SEKLYČIOJE" 

Lietuvių operos moterų choro va
dovė Gitana Snapkauskai tė-Var ia-
kojienė. 

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukakties pa
minėjimą ruošia Amerikos 
Lietuvių tautinė sąjunga šį 
sekmadienį, kovo 9 d., Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. 
10:30 vai. r. prie paminklo 
bus pakeltos vėliavos ir padė
tas vainikas. 11 vai. r. — šv. 
Mišios Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje; 12:30 vai. 
akademija ir meninė progra
ma PLC didžiojoje salėje. Pa
grindinis kalbėtojas — Bro
nius Nainys. Meninę progra
mą atliks Lietuvių operos mo
terų choras, vad. Gitanos Va-
riakojienės, akompanuojant 
muz. Manigirdui Motekaičiui. 
1990 m. Kovo 11-oji buvo visų 
lietuvių didžio džiaugsmo 
šventė. Praėjus trylikai metų, 
laisvės džiaugsmas neišdilo, 
tad gausiai dalyvaukime šioje 
šventėje. 

Velykinė mugė Jaunimo 
centro didžiojoje salėje vyks 
kovo 15 d., nuo 11 vai. r. iki 4 
vai. p.p., ir kovo 16 d. nuo 10 
vai. r. iki 3 vai. p.p. Mugėje 
bus įvairiausių gėrybių. Par
duotuvė .,Always with flow-
ers" demonstruos gėlių kom
pozicijas šeštadienį, 1:30 vai. 
p.p. Bus skanaus lietuviško 
maisto, muzikantas V. Salto-
nas linksmins smagia muzika. 
Sekmadienį po Mišių, 12 vai. 
bus įdomi meninė programa. 
Vaikams bus įruošti žaidimų 
kambariai, veiks loterija, at
vyks juokdarys su balionais. 
Kviečiami visi. turintys par
duoti savo gamybos arba ki
tokias prekes, užsisakyti sta
lą, skambinant 708-409-0216 
Mildai arba 773-778-7500 Juo
zui. 

Cicero LB apylinkės 
narių metinis susirinkimas 
šaukiamas kovo 16 d., sekma
dienį, tuoj po 9 vai. r. Mišių, 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Programoje bus padaryta val
dybos veiklos apžvalga, revizi
jos komisijos ataskaita, dalies 
valdybos narių rinkimai. Po 
susirinkimo — naujai išrink
tai valdybai patarimai ir 
pasiūlymai. Kas dar neįnešė 
savo solidarumo įnašo, bus 
patogi proga tai padaryti. LB 
valdyba labai ragina ir kvie
čia šiame svarbiame susirin
kime dalyvauti. 

Kovo 7 d., 6 v.v. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje 
(5600 S. Claremont Ave. Čika
goje), vyks Joanos Paltarokai-
tės-Valaitienės retrospektyvi
nė dailės paroda, kurią atida
rys Algimantas Kezys. Taip 
pat vyks Joanos Valaitienės 
poezijos knygos „Nebylė že
mė" sutiktuvės (Julija Švabai-
tė-Gylienė). Eiles skaitys Dai
va Markelytė. Parodą rengia 
Čiurlionio galerija, Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras 
bei dr. Jonas Valaitis. 

Šiuo metu Amerikos gy
ventojai daug diskutuoja 
apie galimą karą su Iraku: 
vieni pasisako prieš ir net de
monstruoja gatvėse, kiti remia 
JAV prez. George W. Bush 
nuosprendį nedelsiant pradėti 
karą. O ką Jūs manote? Savo 
nuomonę galite pareikšti tiek 
Baltiesiems rūmams, tiek 
savo atstovams. Su Baltaisiais 
rūmais galima susisiekti šiais 
telefonais: 202-456-1111 arba 
202-456-1414; sen. Durbin 
Čikagos įstaiga: 312-353-4952; 
Washington, DC: 202-224-
2152; e-paštas: 
dick@durbin.senate,gov 

Su sen. Peter Fitzgerald Či
kagoje: 312-886-3506: DC: 
202-224-2854; e-paštas: 
peter_fitzgerald@fitzgerald.sen 
ate.gov 

William O. Lipinski tel. Či
kagoje 312-886-0481; DC: 202-
225-5701. 

Sekmadienį, kovo 16 d., 
12:30 vai. p.p.. Pasaulio lietu
vių centre bus ypatingas kom
pozitoriaus ir dainininko Al
girdo Motuzos labdaros kon
certas per Lietuvos vaikų glo
bos būrelį „Saulutę" paremti 
du vaikučius: 8 m. šiaulietį 
Taduką, kuriam po kaulų čiul
pų operacijos išsivystė odos 
liga (visas kūnelis pasidarė 
kaip viena didelė žaizda) ir 8 
m. aklą, kurčią klaipėdietę 
Deimantę. Visi kviečiami. 

„Kaukiu baliaus" operos 
spektakliui bilietus jau gali
ma įsigyti. Spektaklio premje
ra bus sekmadienį, balandžio 
27 d., 3 vai. p.p., Morton gim
nazijos salėje, 2423 S. Austin 
Blvd.. Cicero. Šiokiadieniais 
bilietus galima įsigyti „Sek
lyčioje" 2711 W. 71 Str, Chica-
go, nuo 9 v. r. iki 4 vai. p.p., 
šeštadieniais — nuo 10 v.r. iki 
2 v. p.p. Bilietus užsisakyti 
paštu, pridedant sau adre
suotą voką su pašto ženklu ir 
užsakymus siunčiant: Lithua
nian Opera Co.. Inc.. 3222 W. 
66th PL, Chicago. IL 60629. 
Daugiau informacijos apie 
spektaklį gali suteikti valdy
bos pirm. Vaclovas Momkus 
tel. 773-925-6193. 

Beverly Shores, IN, Lie
tuvių klubas kovo 9 d., sek
madienį, ruošia Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios pa
minėjimą, tuoj po 1 vai. p.p. 
Mišių Šv. Onos bažnyčioje, 
Beverly Shores. Mišias aukos 
kun. Rimvydas Adomavičius, 
vargonais gros muz. Vytautas 
Gutauskas. Pagrindinė šven
tės kalbėtoja — LR garbes 
konsule Ohio ir Kentucky vals
tijoms Ingrida Bublienė, Be
verly Shores Lietuvių klubas ir 
Union Pier draugija širdingai 
kviečia visus gausiai dalyvau
ti. 

Kovo 11-oji — Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
diena, bus gražiai paminėta 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje. Marquette Parke, šį 
sekmadienį, kovo 9 d. Lietu
viškų 10:30 vai. r.. Mišių metu 
giedos sol. Algirdas Motuzą, o 
po Mišių parapijos salėje bus 
malonus pabendravimas ir A. 
Motuzos atliekamas koncer
tas. Visi maloniai kviečiami 
atvykti ir kartu pasidžiaugti 
tėvynės laisvės diena. 

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas prasidėjo mišiomis 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje, dalyvau
jant Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinei, ramovėnams, jūrų 
šauliams, LARC Moterų 20 
sąjungos kuopai. 

Buvo uždegtos trys žvaku
tės — už Lietuvos laisvę, už 
1991 sausio 13-ąją Vilniuje 
žuvusius ir už persekiojamus, 
nukankintus brolius bei seses. 

Mišias aukojo kun. J. 
Kelpša ir svečias iš Lietuvos 
kun. R. Gudelis, kuris pasakė 
pamokslą. 

Po šv. Mišių visi rinkomės 
į mokyklos salę. Čia įvyko va
sario 16-tos — Lietuvos Nepri
klausomybės — minėjimas ir 
akademinė dalis. 

Minėjimą atidarė LB 
Brighton Parko apylinkės pir
mininkė Salomėja Daulienė. 
Marytė Kinčienė giedojo JAV 
ir Lietuvos himnus. Tylos mi
nute pagerbėme žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Kun. J. Kelp
ša sukalbėjo maldą. Vasario 
16-tosios Lietuvos Nepriklauso

mybės aktą skaitė Apolonija 
Steponavičienė. 

1990 m. Lietuvos Neprik
lausomybės paskelbimo aktą 
skaitė A. Steponavičienė. 

Labai gerą kalbą pasakė 
adv. Povilas Žumbakis. 

Po visų kalbų prasidėjo 
meninė dalis. A. Steponavi
čienė padeklamavo savo vyro 
sukurtą „Lietuvai" labai gra
žų elėraštį. G. Razumienės va
dovaujamas kanklių skudučių 
ansamblis puikiai paskambino 
kanklėmis . ir pagrojo skudu
čiais. Taip pat labai gražiai 
padainavo. Ypač krito į širdi 
sena, A. Vanagaičio sukurta 
daina „Paklausykit, jūs lietu
viai". 

Visus nustebino, iš „Ita
lijos" atvykę trys tigrai — ku
rie apsistojo Brighton Parke. 
Tai mūsų „trys tigrai" — J. 
Vidžiūnas, V. Kybartas ir Lu
košius. Publikos buvo gražios 
ir pilna salė. Moterys visus 
vaišino. Programą užbaigėme 
„Lietuva brangi". 

Stasė Viščiuvienė 

„SAULE" IR VEL ŠILDYS CIKAGIECIŲ 
ŠIRDIS! 

Jau trečią kartą mūsų tau- tės" apdovanojimą, kaip ge-
tiečiai galės išgirsti ir pama
tyti į Čikagą atvykstantį liau
diškos muzikos ansamblį 
„Saulė", kurie savo kelionę vė
liau tęs Omahoje, NE, bendra
darbiaudami su šio miesto 
universitetu. Susikūręs 1972 
metais, kolektyvas išleido tris 
albumus: „Saulė" (1996 m.), 
„Šviesi naktis" (1999 m.), 
„Sveiki atvykę!" (2002 m.).Di
džiausiame Šiaurės Lietuvos 
Šiaulių miesto muzikos an
samblyje šoka, groja, dainuoja 
Šiaulių miesto studentai, dės
tytojai ir mokytojai. 

Kolektyvas koncertuoja 
vilkėdamas autentiškais lietu
vių tautiniais kostiumais. An
samblio „Saulė" repertuare ne 
tik lietuvių liaudies dainos, 
šokiai, melodijos, bet ir šiuo
laikiniai kūriniai, sukurti lai
kantis geriausių lietuvių liau
dies muzikos tradicijų. 

Ansamblis ne vieną kartą 
dalyvavo lietuvių pamėgtoje 
laidoje „Duokim garo", joje 
varžosi liaudiškos muzikos 
ansambliai. Dalyvauja kasme
tiniame „Grok Jurgeli" rengi
nyje, Dainų šventėse bei kon
certuoja įvairiuose miestuose 
ir kaimuose Lietuvoje, su-
kviesdami daugelį liaudiškos 
muzikos gerbėjų. 

Jauni ir kūrybingi ansam
blio nariai puoselėja lietuvių 
liaudišką muziką, neleisdami 
nublankti jai prieš šių dienų 
naujoves. Savo savitumu, au
tentiškumu pelnė ne vieną 
prizinę vietą įvairiose pasau
lio šalyse, ne kartą pelnyti 
laureatų bei diplomantų var
dai. „Saulės" kapela 2000 me
tais gavo „Auksinės paukš-

riausia Lietuvoje. Lietuvos 
vardą garsinęs ne vienoje pa
saulio šalyje: Anglijoje, Belgi
joje, Kroatijoje, Kuboje, Šve
dijoje, Latvijoje, Estijoje, Ven
grijoje, Prancūzijoje ir, žino
ma, JAV bei kitose šalyse. 

Liaudiškos muzikos an
samblio „Saulė" atvykimu į 
Čikagą rūpinasi Šiaurės lietu
vių Lake county/Waukegan 
bendruomenė ir šios apylinkės 
tautinių šokių kolektyvas 
„Klumpė". 

Šiauliečiai pažada savo 
gerbėjams nuostabias, šiltas ir 
linksmas vakarones, kviesda
mi visus mylinčius lietuviš
ką liaudišką muziką, šokius ir 
dainas. Bus užkandžių, — tik
ra liaudiška vakaronė visiems, 
tiek mažiems, tiek dideliems, 
tiek jauniems ir seniems... 

Nepamirškite, kad Min
daugo karūnavimo 750 jubi
liejų reiktų paminėti linksmai 
ir džiugiai! 

Todėl „Saulė" ir atvyksta 
į Čikagą, kad sušildytų širdis 
savo dainomis, šokiais, muzi
ka! 

Asta Buračaitė 

Eilinė trečiadienio popietė 
„Seklyčioje". Gavėnios rimtis, 
susikaupimas, apmąstymai, 
viltingi veidai... 

Nors, gal ne visai eilinė. Su
sirinkusiuosius pasveikinusi 
Stasė Semėnienė, supažindino 
su aktoriumi Egidijumi Stan
ciku. Tądien žmonės susibūrė 
pasikalbėti, kunigo pamokslo 
pasiklausyti ir į svečią iš Lie
tuvos pasižiūrėti. Kunigas 
Rimvydas Adomavičius paly
gino lietuvių ir amerikiečių 
katalikiškų tradicijų kultūros 
skirtumus. Lietuvoje žmonės 
per Gavėnią pasninkavo, dau
giau meldėsi, vengė pasilinks
minimų, nedrįsdavo kelti ves
tuvių arba šokti vakarėliuose. 
Ne tik pasninkas, bet ir mal
da, siejama su gerais darbais, 
skatinanti eiti tikruoju gyve
nimo keliu. 

Aktorius Egidijus Stancikas, 
kuris be aktorystės, dar dėsto 
Kauno ir Telšių kunigų semi
narijose retoriką (iškalbos me
ną), susirinkime buvo pava
dintas kunigu. Taip giliai jo 
žodžiai palietė tikinčiųjų šir
dis. Ir išties, kunigo Kęstučio 
Trimako religinės poezijos 
knyga „Ieškančiojo pėdsa
kai", kurią skaitė aktorius, 
pasirinkta ne atsitiktinai. Tai 
Dievo žodis, evangeliniai mąs
tymai, nuoširdūs ir natūralūs, 
skelbiantys ieškoti tiesos kelio 
pačiuose mumyse, krikščio
nyse. Jėzus nori, kad meilės, 
tikėjimo ir vilties grūdas kris
tų į ieškančio žmogaus dirvą. 
Jis nori, kad būtume savimi, 
mylėtume artimą, atrastume 
savyje vaiko gėrį tarp nevil
ties ir kasdienybės dulkių. 

Ne vardan savęs, 
ne vardan gundytojo, 
kuris blizgučiais apkerėjęs, 
gramzdintų jus žemyn, 
bet vardan Šventosios 

Dvasios - įkvėpėjos, 
gimkite iš Gėrio - būkit! 

Kęstutis Trimakas 

Malonus pabendravimas. 
Anot kunigo Trimako, „Jau
čiu, kad savo susitikimuose su 
kitais Jis ir mane sutinka; 
traukdamas kitus, Jis ir mane 
traukia; kviesdamas kitus, Jis 
ir manyje iššaukia niekad ne
turėtų minčių ir jausmų -
kvietimų atsiliepti". 

Vitalija Pulokienė 

Pasikeitė Tautos fondo 
įstaigos adresas. Tautos fon
das (Lithuanian National 
Foundation. Inc.) persikėlė į 
naujas patalpas Susivienijimo 
lietuvių Amerikoje pastate. 
Visais reikalais kreiptis šiuo 
adresu: 307 W. 30th Str., New 
York, NY 10001; tel. 212-868-
5860; faksas 212-868-5815; el-
paštas: tautfd@aol.com 

Ne tas skaičius... Kovo 5 
d., aprašant karaliaus Min
daugo sukakties paminėjimo 
koncertą, pasitaikė klaida: 
Jaunimo centro salėje kovo 2 
d. buvo per 300 publikos. 
kuri tikrai žavėjosi akt. E. 
Stanciko ir muz. R. Tautkaus 
atliekama programa. 

Ačiū dr. K. Jablonskiui iš 
Westchester, IL, už 50 dol. 
auką ..Draugui". 

Už a+a dr. Adolfą Darnu-
šą, buvusį politinį kalinį, mi
rusį š.m. vasario 27 d. Lietu
voje, Mišios bus aukojamos 
kovo 9 d., sekmadienį. 10:30 
vai. r.. Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje, Brighton Parke. Šv. 
Mišias užprašė ir kviečia gau
siai dalyvauti Lietuvių politi
nių kalinių sąjunga. 

Jaunas is diakonas Gediminas Jankūnas ir kunigas Rimvydas Adoma
vičius skelbia Dievo žodį. 

Aktorius Egidijus Stancikas. 

Marija Remiene, kun. Rimvydas Adomavičius ir aktorius Egidijus Stanci
kas trečiadienio popietę „Seklyčioje'. Vitalijos Pulok ienės nuotraukos 

MOKYTOJŲ DARBO KONFERENCIJA 
Š. m. kovo 23 d„ sekma

dienį, JAV LB Švietimo tary
ba Šv. Andriejaus parapijos 
patalpose, 1913 Wallace St., 
Philadelphia, PA, ruošia ryti
nio JAV pakraščio lituanisti
nių mokyklų mokytojams dar
bo konferenciją. Pradžia — 9 
vai. ryto. Šv. Mišios 10:30 ir 
programą tęsime po pietų per
traukos iki 4 vai. p.p. 

Programoje sutiko daly
vauti Jūratė Krokytė-Stir-
bienė, kuri kalbės tema .„Mo
kinio motyvacija ir klasės ap
linkos kūrimas". Švietimo ta
rybos pirmininkė Dalilė Poli-
kaitienė iš Los Angeles, CA, ir 

SKELBIMAI 

Etnografinio Šiaulių miesto ansamblio „Saulė" dalyviai. 

• Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 Mečys Krasauskas. 
$50 — Kristina Švarcas. $30 
— prof. Balys Račkauskas, 
Adolfas Sabaitis. $25 — dr. 
Albert Gasis. $20 — Erika D. 
Brooks. Dėkojame visiems rė
mėjams. „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei", 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL 60540-7011. 

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

kiti mokytojai. Į konferenciją 
atvyksta lituanistinių mokyk
lų vedėjai ir mokytojai iš Bos
ton, New York, Washington, 
Baltimore, Atlanta ir Philade-
phia mokyklų. 

Konferencijos ruoša rūpi
nasi mokytoja Violeta Razgai-
tienė, Švietimo tarybos atsto
vė JAV rytinio pakraščio li
tuanistinėms mokykloms, Vin
co Krėvės mokyklos vedėja 
Raimonda Rukšienė ir visi 
mokyklos mokytojai. 

JAV LB Švietimo 
taryba 

Karaliaus Mindaugo 
minėjimai dar tik įpusėjo. Po 
sėkmingo koncerto Čikagoje, 
kuris įvyko kovo 2 d. Jaunimo 
centre ir kuriame dalyvavo 
apie 300 žmonių, menininkai 
— aktorius Egidijus Stancikas 
ir muzikas Raigardas Tautkus 
kovo 8 d. 9 vai. ryto koncer
tuos Jaunimo centro lituanis
tinėje mokykloje ir 12 vai. 
Maironio lituanistinėje mo
kykloje Lemonte, o vakare 
Waukegano LB apylinkėje. Po 
to jie keliaus į Detroitą, Hleve-
landą, Rochesterį. Bostoną, 
Hartfordą, Putnamą, Wa-
shington, DC, New Yorką ir 
balandžio 6 d. paskutinis kon
certas bus Philadelphijos LB 
apylinkėje. Iš viso jie bus atli
kę 25 koncertus. Šią ypatingų 
minėjimų seriją organizuoja 
JAV LB Kultūros taryba. 
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