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Lietuvos stipruolis 
triumfavo Amerikoje. 
Čikagos lietuvių 
krepšinio lygos 
čempionatas. Kas naujo 
krepšinio pasaulyje. 

2psl. 

Ko mus moko Morta. 
Tokią Lietuvą matome 
po keturiolikos metų. 

3 psl. 

Juditos Leitaitės 
koncertas Floridoje. 
Mokykimės angliškai. 
J. Lukšos-Daumanto 
fondo parama. 

4 psl. 

Nepateisinama pozicija 
dėl Plechavičiaus 
apdo vanoj imo. 

5 psl. 

„Saulė" užkaitino širdį. 
Dainuos Donaldą. 
Akademikų skautų 
vakaronė apie 
knygnešius. Verbų 
kūrimo pamokos. 

6 psl. 

Sportas 
Tai pi<iutinėse dz iudo 

varžybose P r a h o j e — vieno
je atrankos į Atėnų olimpines 
žaidynes pakopų — geriausiai 
iš lietuvių pasirodė Marius 
Paškevičius, svorio kategorijoje 
iki 100 kg užėmęs septintąją 
vietą. 24-erių metų kaunietis iš 
penkių kovų laimėjo tris. 

* Lietuvos jaunimo mer
ginu rankinio rinktinė, be
sirengianti Europos čempio
nato atrankos varžyboms, kon
trolinėse rungtynėse trečiadie
nį Vilniuje 28:33 nusileido Ru
sijos komandai. Lietuvos rink
tinei 9 įvarčius pelnė Laima 
Bernatavičiūtė, 8 — Sandra 
Ruginytė, 5 — Laima Pavydytė. 

* Dvideš imt ketvirtą 
pralaimėjimą Olandijos -vy
rų krepš in io čempionato 
rungtynėse patyrė Bergeno 
„Fun 4 Air krepšininkai, kurių 
gretose žaidžia Valdas Kaukė-
nas. Bergeno krepšininkai na
muose po atkaklios kovos 78:79 
turėjo pripažinti aštuntąją vie
tą užimančios „Solskin" ko
mandos pranašumą. Lietuvis 
pelnė 10 taškų ir po krepšiais 
atkovojo 11 kamuolių. 

; Devynioliktą nesėkme 
— antrąją iš e i lės — šešias
dešimt aštuntose JAV NBA 
reguliariojo sezono rungtynėse 
patyrė viena lygos pirmūnių 
Sacramento „Kings" komanda 
su Dariumi Songaila. „Kings" 
krepšininkai trečiadienį sve
čiuose 108:114 turėjo pripažinti 
Vašingtono „Wizards" koman
dos pranašumą. Lietuvis šiose 
rungtynėse, kaip ir dar keturi 
jo komandos draugai, nežaidė. 

Naujausios 
- • - • • 

zmios 
• Buvęs prezidento pa

tarėjas pr ieš dešimtmetį 
Baltarusijoje buvo pripažintas 
kaltu dėl kontrabandos 

* Didelį darbo stažą tu
rintys pedagoga i piniginių 
kompensacijų negaus. 

' I Karaliaučių priversti
niam darbui vežtiems žmo
nėms siūloma mokėti valstybi 
nes pensijas. 

Rolandas Paksas kviečiamas pasiaiškinti 
Konstituciniam Teismui 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) 
— Prezidentui Rolandui Paksui 
gali tekti antrą kartą pateikti 
savo paaiškinimus Konstituci
niam Teismui (KT), šiuo metu 
vertinančiam kaltinimus valsty
bės vadovui pažeidus Konstitu
ciją. 

Kaip posėdyje ketvirtadienį 
pranešė KT pirmininkas Egi
dijus Kuris, teismas nusprendė 
kviesti prezidentą pateikti pa
aiškinimus, nes jo atstovai —• 
advokatai Gediminas Baublys, 
Evaldas Rapolas ir Kęstutis Švi-
rinas — negalėjo pateikti suin

teresuoto asmens — prezidento 
— požiūrio ir vertinimo. 

Klausimų teismui iškilo dėl 
praėjusių metų kovo 17 d. įvy
kusio R. Pakso ir jo rinkimų 
kampanijos finansinio rėmėjo 
Jurijaus Borisovo susitikimo. 

Teismo nuomone,.būtina iš
siaiškinti prezidento nuomone 
šiuo klausimu. 

Posėdyje ketvirtadienį R. 
Pakso atstovai kelis kartus tei
gė nežinantys prezidento pozici
jos, nors prezidentas savo trims 
advokatams yra pavedęs vesti 
bylą ir jam atstovauti. 

Apie šį pavedimą R. Paksas 
laišku informavo KT. 

Kada prezidentas bus kvie
čiamas į posėdį, paaiškės vėliau. 

Teismo sprendimu džiau
gėsi Seimui byloje atstovaujan
tis pa r l amenta ras Raimondas 
Šukys, kuris tik;si, kad prezi
dentas paaiškins tuos klausi
mus, kurie buvo kilę Seimo" spe
cialiajai tyrimo komisijai, tačiau 
kuriai savo nuomonės ir pa
aiškinimų prezidentas nepatei
kė. 

Prezidento patarėjas Sigutis 
Jačėnas ketvirtadienį teigė, kad 

R Paksas, ketvirtadienį besi
lankant is Šiauliuose, nieko ne
žinojo apie KT ketinimus, todėl 
pateikti komentarų šiuo klau
simu negalintis. 

R. Paksas kartą j a u teikė 
parodymus KT, šiam pernai 
gruodį nagrinėjant prezidento 
dekreto dėl Lietuvos pilietybės 
suteikimo išimties tva rka savo 
rinkimų kampanijos finansuoto
ju i Jur i j Borisov at i t ikimą 
Konstitucijai. 

Tai buvo pirmasis kartas , 
kuomet prezidentas teikė paro
dymus teismui. 

Nauji faktai atskleidžia 
prezidento aplinkos ryšius 

su Rusija 
Vilnius, kovo 18 d. (BNS) 

— Prezidento Rolando Pakso 
kaltintojams Konstituciniame 
Teisme (KT) Valstybės saugu
mo departamentas pateikė nau
jų išslaptintų pokalbių telefonu 
įrašų, galinčių įrodyti, jog prezi
dento aplinka reketavo „Šiaulių 
plento" bendrovę, siekdama 
naudos Rusijos naftos gigantui 
„LUKoiF. 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas", nauji telefono po
kalbių įrašai rodo, jog „Šiaulių 
plento" akcijų perėmimą R. 

Pakso aplinkos žmonių žinion 
organizavęs prezidento bičiulis, 
statybos bendrovės „Restako" 
vadovas Algirdas Drakšas rei
kalus reguliariai derino su Ru
sijos piliečiais, susijusiais su 
„LUKoil". 

Šie pokalbiai įrašyti j au 
prasidėjus Prezidentūros skan
dalui — maždaug lapkričio mė
nesį. 

A. Drakšas mėgino surengti 
net du R. Pakso susitikimus už
sienyje su „LUKoil" atstovais. 

Nukelta į 5 psl . 

Seimas steigs 
premjero 

pavaduotojo 
pareigybę 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) 
— Seimas ketvirtadienį po pa
teikimo pritarė Konstitucijos 
pataisoms, siūlančioms įsteigti 
ministro pirmininko pavaduo
tojo pareigybę. 

Pataisų projektą parengęs 
Seimo Europos reikalų komite
to pirmininkas Vytenis Andriu
kaitis siūlo, jog premjero pava
duotojas būtų skiriamas prezi
dento premjerui teikiant ir Sei
mui pritariant. 

Kaip pažymima projekto 
aiškinamajame rašte, Lietuvai 
tapus Europos Sąjungos (ES) 
nare, Lietuvos pareigūnai neiš
vengiamai turės dalyvauti įvai
rių ES institucijų darbe. 

„Siekiant išvengti tokios si
tuacijos, kad išvykus premje
rui, ministrams, mūsų vyriau
sybė negalėtų teisėtai veikti, 
siūlomas premjero pavaduotojo 
pareigybės įvedimas", teigiama 
aiškinamajame rašte. Pavaduo
tojas pavaduotų premjerą šiam 
laikinai negalint atlikti savo 
pareigų. 

juri j Borisov seniai ž inojo buvęs 
sekamas 

Japonijos verslininkus turėtų sudominti mikroelektronikos pramone, televizorių ir kineskopų gamyba, biotech
nologija ir lazerių pramone, teigė ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, ketvirtadienį susitikęs su įtakin
gos Japonijos verslo federacijos atstovais. „Lietuva —palankus kraštas investicijoms ir verslui del stabilios poli
tinės situacijos, demokratijos, sparčiai augančios ekonomikos ir geografinės padėties", patikino premjeras žinomų 
Japonijos įmonių atstovus. Algirdas Brazauskas (viduryje) nusifotografavo su Japonijos verslo delegacijos atsto
vais. Vladimiro Gulrvičiaus < ELTA! nuotr 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) 
—"Buvęs prezidento patarėjas 
valstybinio saugumo klausi
mais Remigijus Ačas Konstitu
ciniame Teisme ketvirtadienį 
liudijo, jog prezidento Rolando 
Pakso rinkimų kampanijos rė
mėjas Jurij Borisov jau seniai 
žinojo esąs sekamas Lietuvos 
specialiųjų tarnybų. 

R. Paksui atstovaujančių 
advokatų prašymu į KT iškvies
tas liudyti R. Ačas teigė, jog 
2002 m. gruodį, vykstant prezi
dento rinkimų kampanijai, jis 
pradėjo daugiau bendrauti su J. 
Borisov ir pastebėjo, kad versli
ninkas ir jo aplinka bando apsi
saugoti nuo galimo telefonų pa
siklausymo. 

„Aš supratau, kad J. Bori
sov saugosi, nuo gruodžio 22 d . 
kai mes pradėjome kartu dirbti. 
nes jis palikdavo telefoną arba 
apsaugininkui, arba kitoje pa
talpoje. J i s visuomet turėdavo 
2-3 telefonus", sakė R. Ačas. 

Stebėtojų nuomone, toks 
liudijimas naudingas R. Pakso 
gynėjams, kurie tikriausiai mė
gins paneigti Seimo specialio
sios tyrimo komisijos vieną kal

tinimų prezidentui, jog jis at
skleidė valstybės paslaptį, są
moningai leidęs suprasti J . 
Borisov, jog pastarojo pokalbių 
telefonu yra klausomasi. 

R. Ačo teigimu, iš J. Borisov 
elgesio jis supratęs, kad specia
liosios tarnybos seka ir versli
ninką, ir jo įmonę „Avia Balti-
ka", o Valstybės saugumo de
partamento generalinis direkto
rius Mečys Laurinkus R. Ačui 
patvirtinęs, kad J. Borisov yra 
„kontroliuojamas". 

R. Ačas taip pat liudijo, jog 
2003 m. pavasarį viename ryti
nių pasitarimų Prezidentūroje 
buvo susirūpinta tuo, jog prezi
dento visuomeniniais patarėjais 
mėgina tapti įtartinos reputaci
jos asmenys. 

Anot R .Vo. „buvo sufor
muluota pasiteirauti, ar jie pra
eityje nebuvo teisti, ar nėra pa
darę nusikaltimų". 

„Buvo pasakyta, kad tai 
tiek Remigijaus, tiek Onutės 
reikalas, kaip dėl šių dalykų su
sitars", - sake R. Ačas. Jo tei
gimu, dėl informacijos rinkimo 
jis kreipėsi į Specialiųjų tyrimų 
tarnybą. Nukelta į 5 psl. 

Seimo pirmininkas ragina Specialiųjų tyr imų tarnybos vadovą apsispręsti 
Vilnius, kovo 18 d. (BNS) 

— Į politiką ketinantis eiti Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
vadovas Valentinas Junokas 
turėtų kuo greičiau apsispręsti 
ir aiškiai pareikšti, kuo jis nori 
būti, sako Seimo vadovas Ar
tūras Paulauskas. 

„Kadangi jis jau pasisakė, 
kad svarsto apie politinę kar
jerą, jam reikėtų apsispręsti, 
nes kaip statutinės organizaci
jos vadovui jam negalima daly
vauti politikoje", ketvirtadienį 
žurnalistams~sakė A. Paulaus
kas. 

Ketvirtadienį opoziciniai li-
beralcentristai paragino STT 
vadovą pasitraukti iš dabar 
užimamų pareigų. 

„Ponas Junokas po šitokio 
pasakymo turėtų iš karto padė
ti savo įgaliojimus ant stalo ir 

Artūras Paulauskas <kj ir Valenti
nas Junokas 

Tomo Bauro i ELTA nuotr 

užleisti vietą tam žmogui, kuris 
nesiruošia dalyvauti politiko
je", ketvirtadienį Sckne sureng
toje spaudos konferencijoj. 
kė liberalcentnstų frakcijos 91 
niūnas Eligijus Masu 

Valdančioji Naujoji sąjunga 
(NS. sociallibera' 
dienį taip pat paragino V Juno-
ką apsispręsti, kas jis yra — 
„statutinės organizacijos vado
vas, ar politikas", o iki priimant 

sprendimą — sustabdyti savo 
įgaliojimus. 

„Stebint jo elgesį kyla įta
rimų, jog šis žmogus nesugeba 
atskir t i specialiųjų tarnybų 
darbo nuo politikavimo", - sako
ma Naujosios Sąjungos pareiš
kime. 

V. Junokas , savo vadovau
jamoje tarnyboje įdarbinęs du 
su proprezidentine Liberalų de
mokratų partija susijusius as
menis, rengiasi šį rudenį daly
vauti Seimo rinkimuose po libe-
raldemokratų vėliava. 

V. Junokas patvirtino savo 
mimus dalyvauti artėjan

čiuose Seimo rinkimuose, jeigu 
netektą dabartiniu savo parei
gu. 

..Neatmetu, gal ir man gali
mybė balotiruotis, ir patirtis ga
lėtų praversti ir Seime", sakė V. 

Junokas. 
Liberalų demokratų parti

jos vadovai sakė negalį įtraukti 
V. Junoko į partijos sąrašus, kol 
j i s yra statut inės institucijos 
vadovas. 

Tačiau ketvirtadienį Seime 
surengtoje spaudos konferenci
joje Liberalų demokratų parti
jos (LDP) pirmininkas Valenti
nas Mazuronis neigė, jog su V. 
Junoku yra kalbėta apie jo gali
mybes tapti partijos nariu. 

„Liberaldemokratai nieka
da nėra siūlę V. Junokui įsilieti 
į partijos gretas, taip pat nieka
da nesame girdėję tokių norų iš 
paties V. Junoko". teigė V. Ma
zuronis, pavadinęs pranešimus 
apie galimą STT vadovo prisi
jungimą prie liberaldemokratų 
„nemandagiu tuščiažodžiavi
mu". 

Rusijai pranešta apie sprendimus dėl 
Baltijos šalių apsaugos 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) 
— Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis informavo 
Vilniuje dirbantį Rusijos am
basadorių Boris Cepov apie NA
TO sprendimus dėl Baltijos val
stybių oro erdvės apsaugos. 

Pasak URM pranešimo 
spaudai, ketvirtadienį vykusia
me susitikime A. Valionis pa
brėžė, kad septynių šalių, tarp 
jų ir Lietuvos, narystė NATO iš
plečia saugumo erdvę regione 
„Vakarinė Rusijos siena dar 
niekuomet nebuvo tokia saugi", 
sakė ministras. 

Jis taip pat teigė, jog NATO 
pati priims sprendimus dėl savo 
teritorijos apsaugos. „Šie spren

dimai nepažeis jokių NATO ar 
Lietuvos įsipareigojimų ir ne
laužys galiojančių sutarčių", pa
brėžė A. Valionis. 

Pasak jo. Sąjungos nare ta
pusi Lietuva planuoja aktyviai 
dalyvauti NATO ir Rusijos tary
bos veikloje. A. Valionis ir B 
Cepov pareiškė esą įsitikinę, jog 
Lietuva ir Rusija toliau palai
kys gerus kaimyninius santy
kius. 

A. Valionis taip pat išreiškė 
viltį, kad balandžio 2-ąją Briu
selyje vyksiančiame NATO ir 
Rusijos tarybos susitikime tu
rės proga pasveikinti naująjį 
Rusijos užsienio reikalų minis
trą Sergej Lavrov. 

Prokurorai siūlo [kalinti roko dainininką devyneriems metams 
Vilnius, kovo 18 d. (BNS) 

— Už žinomos prancūzų aktorės 
Marie Trintignant nužudymą 
Vilniuje jos draugą roko daini
ninką Bertrand Cantat proku
roras pasiūlė įkalinti devyne
riems metams. 

Šią bausmę prokuroras Vla
dimiras Sergejevas pasiūlė per 
teisminius ginčus Vilniaus apy
gardos teisme ketvirtadienį. 

Manoma, kad Prancūzijos 
pilietis bausmę galės atlikti sa
vo valstybėje. 

„Manyčiau, kad Cantat kal
tė įrodyta. Kaltė įrodyta ir jo pa
rodymais", sakė teismui pro
kuroras, pažymėjęs, kad keturis 
kartus ikiteisminio tyrimo metu 
apklaustas įtariamasis nuosek
liai pasakojo apie asmeninius 
nesutarimus su gyvenimo drau

ge. 
Prokuroras mano. kad kri

tiškai reikėtų vertinti B< rtrand 
Cantat pasakymus, kad šis savo 
veiksmus vertina kaip nelai
mingą atsitikima, nes tai esąs 
tik noras pateikti save iš gero
sios pusės. 

Lietuvos Baudžiamasis ko
deksas už tyčinį nužudymą nu
mato laisvės atėmimą nuo 5 iki 
15 metų. 

Kaip nustatė žinovai, mirtis 
41 metų aktorę ištiko pernai 
vasarą dėl galvos smegenų irau 
mos, kurią patyrė per konfliktą 
su B. Cantat. 

Konfliktas kilo. kai dai
nininką ištiko pavydo priepuolis 
dėl savo drauges mobiliojo ryšio 
telefone aptiktos jos buvusio vy
ro žinutės. 

M Trintignant galėjo būti 
suduota ne mažiau 19 smūgių į 
įvairias kūno vietas, daugiau
siai galvą ir veidą. Moteris mirė 
nuo į galvą suduotų smūgių. 

Pats B. Cantat iš dalies pri
pažino kaltę. J i s teigė vožęs 
viešbutyje M. Trintignant ketu
ris antausius, tačiau nenorėjęs 
jos mirties. 

Kaip sunkinančią aplinkybę 
prokuroras nurodė B. Cantat 
apsvaigimą nuo alkoholio, o 
lengvinančią — jo nuoširdų 
gaile-jimąsi. 

Po prokuroro pasisakymo 
žodis buvo suteiktas nužudytos 
aktores motin,n Nadine Trin
tignant. 

M. Trintignant Vilniuje fil
mavosi jos motinos režisuotame 
televizijos serialo „Colette". 

„Aš netikiu Canta t atsipra
šymu, jeigu būtų gailėjęsis, tai 
būtų sustojęs po 1-ojo smūgio", 
pradėjo kalbą ji 

Sielvarto persunktu balsu 
moteris vardijo mirusios duk
ters keturių sūnų vardus, vis 
primindama, kad jie jau nieka
da nepamatys savo motinos ir 
kokios pasekmes vėliau ištiks 
mamos netekusius mažus vai
kus. 

Vyriausiam aktores vaikui 
yra septyniolika metų. jauniau
siam — tik šešeri 

Jos skausmingi žodžiai su
graudino daugeli stebinčiųjų 
teismo procesą r-aras braukė 
ne vienas prancūzu žurnalistas. 

„Jokie laukiniai žvėrys vie
nas kito taip neužmuša", sakė 
N Trintignant 

1810 metais įkurtos Vilniaus Bernardinu kapines taps pirmosios Baltijos 
.šalių kapinės, kurių modelis atsiras galimoje erdvėje Įgyvendinant 
Europos Sąjungos remiama projektą „eMEM" (..Elektronine atmintis"' 
bus sukurtas galiniu kapinių modelis, kuris išaugs Į vieningą Europos 
kapinių duor-.enu bazę internete Ši duomenų baze leis palyginti skirt:n-
gas Europos laidojimo ir kapinių tvarkymo tradicijas, apžiūrėti meniš
kiausius antkapinius paminklus Bernardinų kapines garsios tuo, kad Cit 
išlikę senųjų kolumbanumų - sienų, kuriose užmūrytos urnos su pelenais 
arba karstai su palaikais, liekanų Kapinėse palaidota daug Vilniaus uni
versiteto profesorių, dailininkų. Vladimire <;uW-vičiau« KI.TA nuou 
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Čikagos lietuvių 
krepšinio lygos 

pirmajame čempionate 
Sus idomėj imas n e g e s t a 

Praėjusį sekmadienį Le-
monto mokyklos sporto salėje 
vyko eilinio rato varžy
bos. Žiūrovai, pamatę 
visas komandas, į var
žybas ėmė rinktis»pasi-
renkant įdomesnes 
rungtynes, tačiau į pa
čias svarbiausias die
nos rungtynes, kai žaidė 
Alytaus ir Radviliš
kio komandos, susi
rinko per pustrečio 
šimto žiūrovų — be
veik visų lygos ko
mandų žaidėjai su šeimomis. 

„Taip gera žiūrėti, kad tiek 
gražaus jaunimo savaitgaliais 
turi gražaus ir įdomaus užsi
ėmimo, kad keli šimtai bendra
minčių gražiai su šeimomis čia 
leidžia laisvalaikį. — kalbėjo 
varžybų dvasinis įkvėpėjas, ku
nigas Jaunius Kelpšas. — Mūsų 
parapijos salėje treniruojasi ne 
vienas čia žaidžiantis Mar-
ąuette ir Bnghton Parkų pa
rapijose gyvenantis krepšinin
kas. — džiaugdamasis pasakojo 
krepšinio entuziastas dvasinin
kas , — j a u n i m u i r e ik i a kaž
kur naudingai išlieti energiją". 

Ryškėja vadova i 
Dienos varžybos prasidėjo 

tarp Kretingos ir Vilniaus ko
mandų, varžybų lentelėje uži
mančių IV—V vietas. Tad ir 
rungtynės buvo įtemptos, per
mainingos ir gražios. Kretingos 
komandoje sėkmingiausiai žai
dęs Žemaitis (25 taškai) ir jam 
gerai talkinę Narvilas su Puš-
koriumi, šį kartą parodė že
maitišką charakterį ir pasku
tinėse žaidimo minutėse,— sa
kyčiau sekundėse — palaužė ge
rai žaidusius vilniečius 55:52. 
tuo pasiekdami trečią pergalę 
ir įsitvirtindami varžybų lente
lės grupėje. Vilniečių tarpe ge
riausias buvo Markevičius. 

..Aukštaitija" — ..Tauras". 
Prieš rungtynes kalbantis su 
..Aukštaitijos" komandos vado
vu Saulium Krikščiūnu, paklau
sus, kaip vertina varžovus, su
laukiau dviprasmiško atsakymo. 

— „Tauro" komanda gerai 
žaidžia, tačiau, gerai sužaidus, 
galime tikėtis pergalės. Bet šį 
kartą „Tauro" komanda į varžy
bas atvyko nelabai mobilizuo
tai: nebuvo keleto gerų žaidėjų 
ir tuo pačiu ant atsarginių suo
lelio buvo vos du žaidėjai. Pir
mąjį kėlinį „Aukštaiti ja" lai
mėjo gana dideliu — 16 taškų 
skirtumu, o ir po poilsio pertrau
kos persvarą išlaikė gerai žai
džiant Sauliui Krikščiūnui, jo 
sūnui Edvinui, kitiems koman
dos draugams. Pergale 59:45. 

Trečiosiose rungtynėse var
žėsi dvi lygos komandos, netu
rėjusios iki šiol nė vienos per
gales „Panevėžio" ir „Atlanto" 
atstovai Panevėžiečių tarpę 
žaidė Oikagfis lietuvių krepšinio 
lygos vienas kurejų ir šių var
žybų organizatorius, didžiulis 
krepšinio en tuz ias tas , links
muolis Aurimas Matulevičius 
-Jo entuziazmo netruko ir šių rung
tynių metu. Pajūrio sporti
ninkai ir šį kartą turėjo nu-
sikristi geriau žaidusiems ir 
ryškiai pranašesniems paneve 
žiečiams 48:36 Pats rezultatas 
kalba apie šių komandų 
meistriškumą, kaip sakom: „čia 
komentarai nereikalingi". 

( . n i h u m u n e l a i m ė s i 
Žiūrovai lauke gražios ko 

vos tarp Amerikoje gimusiųjų 

Arnold Schvvarzenegger 
plojo stovėdamas 

lietuviukų, sisibūrusių į „Li-
tuanicos" komandą ir „Stumb
ro" komandos. Kaip ir „pridera" 

amerikoniukams — 
visi jie žymiai apva
lesni nei tautiečiai iš 
Lietuvos ir žemesni, 
tiesa, labai judrūs ir 
susižaidę. taiklūs iš 
įvairių pozicijų. Pažy
mėtina, kad „Lituani-
cos" komandoje šį kar
tą žaidė net trys broliai 
Bendoraičiai, vilkį marš
kinėlius, pažymėtus 
11. 12 ir 54. O „Stumb

ro" — tai gražiai nuaugusių ir 
aukštaūgių komanda, vilkinti 
gražią ir tvarkingą aprangą, 
pasižyminti komandine draus
me ir darbštumu bei korektiš
kumu. Mat. šį žodį būtina pa
vartoti, nes žemesni ir sun
kesni „Lituanicos" žaidėjai, 
pradėję pralaimėti, ėmė naudoti 
„gatvinio krepšinio" priemones, 
už ką buvo ne kartą nubausti 
techninėmis pražangomis, o 
stumbriečiams reikėjo iš tikro 
kantrybės ir korektiškumo, kad 
rungtynės pasibaigtų gražiai, 
garbingai. Pergalę dideliu skir
tumu 107:47 šventė „Stumbro" 
komanda, sudaryta daugiau
siai, iš kauniečių, radviliškiečių, 
plungiečių ir net vieno amerikiečio. 

Laimėjo a lyt iškiai 
Į penktąsias rato varžybas 

tarp Alytaus ir Radviliškio ko
mandų, iki šiol nepatyrusių nė 
vieno pralaimėjimo, pažiūrėti 
susirinko visų komandų žaidė
jai ir jų šeimos, bei draugai. 
-Salė buvo pilnutėlė. 

Alytaus komanda šį kartą 
organizuotesnė ir į varžybas at
vyko su visa pagrindine ir at
sarginių žaidėjų sudėtimi. O 
radviliškiečiai — tik septyniese. 
Tokiose atsakingose rungtynėse 
neturėti pakaito — labai rizi
kinga. Ir tai pasitvirtino rung
tynių pabaigoje. Tačiau prade
kime nuo pradžių: visą pirmą 
kelinį abu vienetai labai susi
kaupę ginasi ir dėl didžiulio jau
dulio mažai įmeta. Nė viena ko
manda nepajėgia atsiplėšti. Re
zultatas dažnai lygus, tai kiek 
pirmauja alytiškiai. Jie pirmau
dami 35:28 baigia pirmąjį kėlinį. 

Antrojo kėlinio pradžioje 
radviliškėnai taip susiima, kad 
rezultatą išlygina 35:35, net 
persveria 35:36, tačiau j aikštę 
įėjęs alytiškis, sunkiasvoris cent
ras A. Vasiliauskas, žaibiškai 
sumeta tr is tritaškius ir vieną 
dvitaškį, ir tuo palaužia nuo 
spurto pavargusius radviliš
kiečius. Pelnytą ir gražią per
galę 74:59 švenčia alytiškiai, 
tuo pačiu tapdami vienvaldžiai 
Čikagos lietuvių krepšinio 
lygos varžybų nugalėtojais. 

Sau l ius Krikščiūnas 
t a i k l i aus i a s ir 
l a iming iaus i a s 

įdomu pažymėti, kad tarp 
kėlinių petraukėlės metu varžy
bų organizatoriai vykdė loteri
ją, kurios nugalėtojais tapo 
Natalija Mažeikiene su koman
da (mat, ji su sūnumi ir kai
mynu Algirdu susimetė tris do
lerius, kad nusipirktų penkis lo
terijos bilietėlius) Tačiau įspū
dingiausią šios dienos metimą 
padare „Aukštaitijos" koman
dos geriausias žaidėjas Saulius 
Krikščiūnas: jis labai gražiu 
metimu pataikė į krepšį. įmes
damas kamuolį iš aikštes cent
ro Pataikė ir laimėjo pinigini prizą 

Alg i rdas Vitkauskas 

Lietuvos stipruolis Žydrūnas 
Savickas kovo 7-8 d. ne tik antrą kart:; 
iš eilės triumfavo Columbus, OH mies 
te, vykusiose „Arnold's Strongman" 
veržybose. bet ir pagerino du pasaulio 
galiūnų varžybų rekordus. 28 metų 
biržietis 166 kg sveriančią „Apolono 
ašį" iškėlė penkis kartus, o 22 kg sve
riantį rutulį išmetė į 17 pėdų (5 m 18 
cm) aukštį. 

Ž. Savickas varžybose už Atlanto 
laimėjo tris rungtis iš penkių. 

Antrąją vietą užėmė 2001 metų 
pasaulio ir Europos čempionas norve
gas Svend Karlsen, trečiąją - latvis 
Raimond Bergmanis, ketvirtąją -
amerikietis Mark Phillippi. o pasaulio 
ir Europos čempionas lenkas Mariusz 
Pudzianovvski tarp 10 dalyvių liko tik 
penktas. 

Šios varžybos jau trečius metus iš 
eilės yra viena kultūrizmo legendos, 
dabartinio JAV Kalifornijos gubernato
riaus Arnold Schvvarzenegger sumany
to renginio .Arnold Fitness VVeekend" dalių. 

„Pernai į šį turnyrą vykau dalyvauti, o šiemet 
galvojau tik apie pergalę", - teigė Ž. Savickas Jis 
pridūrė, kad varžyboms įtemptai ruošėsi apie tris 
mėnesius. Didžiausią* treniruočių dalį užėmė 
jėgos pratimai ir rutulio metimo technikos tobu
linimas. 

Ž. Savickas sakė, kad šiemet dėl galutinės 
pergalės teko kovoti iki paskutinės sekundes, nes 
prieš paskutiniąją rungtį jį ir antrąją vietą užė
musį S. Karlsen skyrė vos pusė taško. Tačiau 
paskutinėje rąstų nešimo rungtyje Žydrūnui 
neprilygo niekas - lietuvis vienintelis iš visų 
dalyvių įvykdė užduotį ir tapo varžybų nugalėto
ju. 

Per paskutiniąją rungtį savo susižavėjimo lie
tuvio pasirodymu neslėpė ir pats A. Schvvar
zenegger. 

„Nemačiau, bet man sakė, kad per paskutinę 
rungtį jis entuziastingai palaike mane ir po to 
plojo stovėdamas", - pasakojo Ž. Savickas. Vėliau 
Kalifornijos gubernatorius pasveikino lietuvį ir 
įteikė pagrindinį prizą. 

2002 ir 2003 metų pasaulio vicečempionas Ž. 
Savickas teigė, kad tarp žiūrovų buvo ir būrelis 
vietos lietuvių. 

Visureigio „Hummer" ratų kėlimo'rungtyje 
Lietuvos galiūnas buvo antras, o priešpaskutinė
je ..Kūjo kėlimo" rungtyje Žydrūnas turėjo tenkin
tis šeštąja vieta - geriau pasirodyti mūsiškiui 
neleido varžybų metu įtrūkės blauzdos raumuo. 

Ž. Savickas teigė, kad „Arnold's Strongman" 
varžybos yra svarbiausios pasaulyje. „Tik po jų 
rikiuojasi pasaulio čempionatas ir Super Series' 
varžybos", - pabrėžė 192 cm ūgio, 140 kg sveri
antis Lietuvos galiūnas. 

Lietuvos stipruolis Žydrūnas Savickas. A. S a b a l i a u s k o (Elta) nuotr . 

J a m už pergalę atiteko 50,000 dolerių vertės 
visureigis „Hummer H2", 16,000 dolerių premija 
ir įspūdinga bronzinė legendinio stipruolio Louis 
Cyr statulėlė, sverianti apie 20 kg. 

Beje, Žydrūnui neteko išbandyti laimėto vi
sureigio, nes jis... dar nepagamintas. Nugalėtojas 
gaus automobilį, jei gamintojams pateiks už
sakymą su savo pageidavimais. Lietuvos spor
t ininkas dar nežino, ar pasinaudos galimybe 
turėti automobilį, kurio pargabenimas į Lietuvą 
ir išlaikymas atsieina labai brangiai. „Gal atsiim
siu prizą ir pasiliksiu jį už Atlanto, kad nuvykęs 
ten galė6au pasivažinėti", - svarstė Ž. Savickas. 
Beje, šiemet varžybų organizatoriai panaikino 
draudimą prizą parduoti Jungtinėse Valstijose. 

Visureigį „Hummer" Ž. Savickas galiūnų 
varžybose Columbus mieste" laimėjo ir pernai, 
tačiau daugkartinis Lietuvos galiūnų čempionas 
buvo priverstas jo atsisakyti. 

Šiemet pirmąsias tris vietas turnyre užėmę 
sportininkai gavo kvietimus į 2005 metų „Ar
nold's Strongman" varžybas. Ž. Savicko žiniomis, 
kitais metais į varžybas žada atvykti ir 2002 
metų šio turnyro nugalėtojas amerikietis Mark 
Henry bei Rusijos sunkiosios atletikos žvaigždė 

t Andrėj Čemerkin. 
Šiemet „Arnold's Strongman" turnyras buvo 

ir penktasis, finalinis. 2003/2004 metų sezono 
..IFSA Strongman Super Series" varžybų etapas. 
Galutinėje įskaitoje pirmąją vietą užėmė M. 
Pudzianovskis, surinkęs 44 taškus. Ž. Savickas 
su 38 taškais liko ant ras . Trečioje vietoje - R. 
Bergmanis. kurio sąskaitoje - 37 taškai. 

Ž. Savickas balandžio 4 dieną žada dalyvauti 
Lietuvos jėgos trikovės čempionate Panevėžyje. 

(Elta) 

Žymenys, įteikti 
lietuvių koman
dos žaidėjams, 
laimėjusiems 
„US Open 
Indoor" futbolo 
turnyrą 
Philadelphijoje 
2003 m. 
gruodžio mėn. 

Rimo Gedeikos 
nuotrauka. 

Virgis 
Anusauskas 

(kairėje) varo 
futbolą i pwk> 

zona „US Open 
Indoor" futbolo 

turnyre, vyku 
šiame 

Philadelphijoje 
2003 m. 

gruod/io mėn 

Rimo Gedeikos 
nuotr 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLCGAS-ŠRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue į 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EDMUNDAS vTŽNAS, M.D„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Lietuviams sutvarkys danus už prieinamą karną 
Susitarimui katoeti angliškai arta Netuvišnai 

4647 W. 103 St„ Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708^22-8260. 

KREPŠINIO PASAULYJE 

DAR VIENAS LIETUVIS NBA 
LYGOJE? 

Kaip žinome, šiuo metu 
stipriausioje krepšinio profe
sionalų lygoje pasaulyje — NBA 
žaidžia du lietuviai: Žydrūnas 
Ilgauskas ir Darius Songaila. 
Anksčiau joje yra dar rungtyni
avęs Šarūnas Marčiulionis ir 
Arvydas Sabonis. Pirmasis jau 
senokai užbaigęs savo. kaip 
krepšininko, karjerą, o antrasis 
ją dar tęsia tėvynėje Lietuvoje. 

Neseniai išgirdome, jog į 
NBA lygą taikosi dar vienas 
lietuvis ir ne koks gerai žino
mas krepšininkas, bet 18-metis 
jaunuolis Martynas Andriuške
vičius. Apie tai paskelbė įta
kingas JAV dienraštis — .Chi
cago Tribūne" kovo 14 d. laidoje. 

Nors šių metų NBA nau
jokų birža dar tolokai ir ji bus 
tik birželio 24 d., šio laikraščio 
krepšinio korespondentas Sam 
Smith sudarė sąrašą žaidėjų, 
kurie galėtų būti pakviesti 
biržos pirmame rate. Lietuvius, 
be abejo, džiugina faktas, jog šis 
krepšinio žinovas čia ketvirtuo
ju numeriu (iš 29) įrašė 7 pėdų 
3 colių krepšininką iš Kauno — 
Martyną Andriuškevičių. Yra 
minima, jog šio jaunuolio agen
tu yra tas pats čikagietis Herb 
Rudoy. kuris atstovauja ir 

abiems lietuviams aukštaū
giams — Songailai ir Ilgauskui. 
Taip pat yra teigiama, kad šis 
18-metis turi daug galimybių 
tapti panašiu žaidėju, kaip ir anie. 

Šiame sąraše yra gana daug 
jaunų užsieniečių: serbų, ispa
nų, keli rusai. Pirmą kartą į 
NBA gali pakliūti ir latvis 
Andris Biedrioš. kuriam irgi 18 
m. Šiam jaunuoliui. Europos 
žaidėjus stebintieji .ieškotojai"7 

skiria daug dėmesio, nes šiuo 
metu senojo žemyno krepši
ninkai yra NBA akiratyje la
biau negu bet kada anksčiau. 

Iš JAV krepšininkų dau
giausia dėmesio irgi skiriama 
jauniems žaidėjams, dar tik 
bebaigiantiems gimnazijas arba 
neilgai pabuvojusiems univer
sitetuose ar kolegijose Kažko
dėl vyresnio amžiaus, daugiau 
patyrimo turintiems krepšinin
kams, dabar didesnio susido
mėjimo neteikiama. 

Tačiau tai tik tokios prog
nozės, vadovaujantis kai kurių 
NBA klubų generalinių vadovų 
nuomonėmis. Kaip iš tikrųjų 
bus, patirsime birželio 24-ąją. 
Tada sužinosime, ar Martynui 
nusišypsos skaidrus NBA dan
gus na, ir milijonai dolerių 

ŽYDRŪNO ILGAUSKO KOMANDAI 
PRADĖJO SEKTIS 

/ v i r t i n a s 
I lgauskas 

Jeigu anksčiau Cleveland ..Cavaliers" 
klubo krepšininkams dažniausiai pergales 
išslysdavo iš rankų, dabar po „Visų žvaigždžių" 
rungtynėms padarytos pertraukos, vaizdas 
gerokai pasikeitė. Nuo to sekmadienio 
„Cavaliers" laimėjo net 10 susitikimų ir 
pralaimėjo tik 3. 

Vieną svarbiųjų laimėjimu Žydrūno 
komanda patyrė sekmadienį (kovo 14 d.), kada 
n namuose įveikė NBA Rytų konferencijoje pir-
maujančius — Indiana atstovus 107 104, pel
nydama šeštąją pergalę iš eiles E. Š. 
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Andrius Kubilius. 

Kur atėjome ir kur 
einame? 

Tokią matome Lietuvą, švenčiančią 14-tą 
gimtadienį 

Vasario 26-29 d. „Vilmorus" 
įstaiga Demokratinės politikos 
instituto ir Tėvynės sąjungos 
užsakymu atliko visuomenės 
nuomones tyrimą, kurj kovo 10 
d. spaudos konferencijoje pri
statė Tėvynės sąjungos pir
mininkas Andrius Kubilius. 
Pateikiame mintis iš spaudos 
konferencijos. 

Remdamasis visuomenės 
nuomones tyrimais, nepriklau
somybes 14-ųjų metinių iš
vakarėse paminėsiu keletą 
skaičių, kurie butų įdomus ir 
svarbus žvelgiant ir į nueitą 
kelią, ir į Lietuvos perspektyvą. 
Apklausoje buvo pateikti 59 
klausimai. Išskyrėme kelias 
pagrindines temas: politinės 
(pilietinės) nuotaikos šiandien; 
žmonių pil iet iškumas (poli-
tiškumas); kas labiausiai rūpi 
po integracijos ' še ima, ver
slumas bei ekonomika). Ir, be 
abejo, mums rūpimas klausi
mas — _Mažeikių nafta". 

Kaip bebūtų keista, net ir 
po keturiolikos metų lietuviai 
gyvena tam tikroje jausmų 
sumaištyje. Viena vertus, di
desnei daliai (53,5 proc.) Lie
tuvos gyventojų vis dar atrodo, 
kad „sovietmečiu" gyventi buvo 
geriau; nostalgija praeičiai vi
suomenėje dar yra labai stipri. 
Tačiau tik 8,4 proc. mano, kad 
Lietuva turėtų būti labiau pri
klausoma nuo Rusijos, traukos 
į Rusijos erdvę nėra daug. 
Lietuviai išlaiko savo pritarimą 
stojimui į Europos Sąjungą. 
Pri tarimas yra toks pat. koks 
buvo ir praėjusių metų referen
dume, nors pritariančių sto
jimui į ES yra daugiau negu 
besidžiaugiančių jau įstojus. Ir 
tai galbūt susiję su klausimu, 
kas, apklausiamųjų manymu, 
pasikeis Lietuvoje, jeigu ji įstos 
į ES. Lietuviai daugiausia 
„žino", kad pakils kainos. Kaip 
sakant, į narystę ES žiūrima 
tam tikra prasme su nerimu. 
Tikima įvairiais gandais. 

Galima konstatuoti , kad 
nostalgija praeičiai yra vienas 
iš svarbiausių pilietinę ir politi
nę savivoką įtakojančių veik
snių, nes net 77 proc. tų. kurie 
yra pasiruošę balsuoti už Darbo 
partiją, galvoja, kad soviet
mečiu buvo geriau; taip pat 
galvoja 67 proc. pasiruošusių 
balsuoti už liberaldemokratus; 
ir tik 22 proc tų. kurie balsuotų 
už liberalus, ir 15 proc. tų. 
kurie balsuotų už Tėvynės 
Sąjungą, mano, kad soviet
mečiu buvo geriau Toks san
tykis požiūryje į sovietmetį 
rodo, kad Tėvynes Sąjunga yra 
ateit ies partija. Tai žmonės, 
kurie į praeitį nežiūri, kadangi 
jie pasiruošę balsuoti už TS. 

Lietuviai yra pilietiški ir 
politiški. 78 proc. Lietuvos 
gyventojų rupi. kas vyksta 
Lietuvos politiniam*' gyvenime. 
Teiginiai, kad lietuviams politi
ka neįdomi, kad jie nėra pilie
t iški, yra netikslus Darant 
politinius apsisprendimus 
jiems pirmiausia svarbi poli
tikų, paskui žurnalistų nuo
monė, jie įsiklauso į draugų ir 
ypač šeimos narių nuomonę, 
bet teigia sprendžia savaran
kiškai. Net 79 proc apklaus
tųjų mano, kad už ka balsuoti 
jie apsisprendė savarankiškai. 

Lietuviai turi pakankamai 
aiškią nuomonę apie šiandie
ninę politinę krize Tradici
nėms — rimtoms politinėms 
partijoms jie nepatartu remti 

R. Pakso dabartinę veiklą ir 
skatintų tiek partijų nepri
tarimą (38 proc.) tiek ir aistrų 
nekaitinimą (arba neutralumą) 
42.3 proc.). 

Žmonės taip pat turi aiškią 
nuomonę apie tai. kurie poli
tikai gali būti labiausiai įtakoja-

Ir jau netgi nebe valstybingu
mas, nes, matyt, žmonės jau yra 
įsitikinę, kad yra ir bus apginti 
NATO ir ES. 

Šeimos vertybės išskyrimas 
mums ypač svarbus, nes jau nuo 
praėjusio rudens mes. keldami 
„2V" iniciatyvą, apie tai skel-

Lietuviai turi pakankamai 

aiškią nuomonę apie šiandieninę 

politinę krizę. 

mi Rusijos. Reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad apie R. Paksą 
taip galvoja 50 proc. rinkėjų. 
Mažiausiai galimai įtakojamais 
Rusijos laikomi Valdas Adam
kus ir Andrius Kubilius. 

Jei kitą sekmadienį vyktų 
prezidento rinkimai, pirmame 
rinkimų ture vienodai balsų 
gautų Valdas Adamkus (24 
proc.) ir Rolandas Paksas (23.2 
proc). Tai neabejotini du lyde
riai. Trečias yra Algirdas Bra
zauskas. Tačiau antrajame rin
kimų rate, kaip jie prisipažįsta, 
R. Paksas gautų papildomų tik 
10 proc. balsų, lyginant su pir
majame rate gautais 33 proc. 
balsų. O. V, Adamkus beveik 
padvigubintų savo balsų skai
čių. Iš to galima daryti labai 
paprastą išvadą, kad R. Paksas 
savo šiandienine veikla per 
daug poliarizavo rinkėjus, kad 
galėtų tikėtis būti perrinktas 
prezidentu. Visus pasidrąsi-
nimus, kad jis pasiruošęs lai
mėti prezidento rinkimus antrą 
kartą, mūsų įsitikinimu, šitie 
duomenys akivaizdžiai panei
gia. Mes neuždavėm klausimų, 
kas atsitiktų su kitomis gali
momis poromis antrajame rate 
(pvz., R. Paksas ir A. Bra
zauskas), tačiau iš duomenų 
analizės galima drąsiai tvirtin
ti, kad R. Paksui bet kokia 
konkurencija yra nepalanki. 

Gilesni tyrimų duomenys 
rodo, kad Rolandą Paksą dau
giausia remia tie, kuriems yra 
per 50 metų; labai ryškiai ma
tyti nelietuvių, mažiau išsilavi
nusių žmonių, mažiau uždir
bančių ir, be abejo, liberal-
demokratų bei darbo partijos 
rinkėjų parama. Socialdemo
kratų rinkėjų už R. Paksą bal
suotų tik 26 proc. ir net 53 proc. 
— už V. Adamkų. Mažiausiai už 
R. Paksą balsuotų TS rinkėjų — 
tik 7 proc. 

Vertindami partijų koky
bines charakteristikas, rinkėjai 
neturi aiškių nuomonių, iš
skyrus vieną klausimą: kuri 
partija yra labiausiai susijusi su 
tautiškumu. Atsakymas labai 
aiškus, kad tai Tėvynės sąjun
ga. 45 proc. rinkėjų mano, kad 
TS yra tautiškiausia. Mus tokia 
nuomonė labai džiugina. Vi
soms kitoms partijoms, išskyrus 
krikščionis demokratus, tokia 
charakteristika nėra priskiria
ma. Mūsų įstikinimu, stojant į 
ES dėmesys tautiškumui yra 
labai svarbus. 

Tyrimai rodo. kad po inte
gracijos į ES ir po prezidentinės 
krizės žmonės gyvens europinį 
gyvenimą. Jiems rūpimi rei
kalai ir vertybės turi labai aiškų 
nuoseklumą. Atkreipčiau dėme
sį, kad į klausimą, kurios verty
bės svarbiausios, jie atsako 
svarbiausia vertybė yra šeima, o 
ne, pavyzdžiui, asmens laisve 

berne. Tokį vertybių nuosek
lumą svarbu suvokti visiems, 
kuriems rūpi. kad rimtoji politi
ka Lietuvoje atgautų žmonių 
pasitikėjimą. Jeigu mes nekalbė
sime apie ta i , kas žmonėms 
svarbu, žmonės mumis netikės. 
O netikėjimo politikos, kaip 
matome, šiandien yra pakanka
mai daug. 

Taip pat norėčiau atkreipti 
dėmesį į tai. kad šūkis .tvarka 
bus", naudotas prezidento R. 
Pakso, ir tvarkos vertybė (bent 
jau tokia, kaip ją supranta R. 
Paksas), jau nuvertinta ir ji ne
bėra tarp svarbiausių. Žmo
nėms žymiai svarbiau teisingu
mas. Kita vertus, labiausiai 
žmones jaudina nusikalstamu
mas, korupcija ir nedarbas. 

Taigi žmonėms svar
biausieji dalykai yra — šeima, 
galimybė šeimai dirbti, šeimos 
saugumas ir teisingumo stoka. 
Iš kitų duomenų akivaizdu, kad 
šiandieninės Vyriausybės nege
bėjimas kovoti su korupcija ir 
užtikrinti elementarų teisin
gumą žmones stumia ieškoti 
naujų gelbėtojų. 

Kalbant apie šeimos verty
bę, žmones labiausiai jaudina 
gyventojų skaičiaus mažėjimas, 
ir vaikų, augančių nepilnose 
šeimose, skaičiaus didėjimas. 
Ypatingai svarbu tai. kad net 76 
proc. apklaustųjų intuityviai 
supranta, jog šeimų griuvimas 
tiesiogiai įtakoja galimą vaikų 
nusikalstamumą Žmonės su
pranta, kad nusikaltėliai užau
ga griūvančiose šeimose. Tą 
tiesą yra įrodęs ir Vakarų moks
las. Todėl mes tiek daug dėme
sio skiriame šeimos reikalams 
Lietuvoje. 

Klausėme, kokiems para
mos sveikai šeimai mechaniz
mams lietuviai pritartų, išvar
dindami daugeli mūsų progra
miniuose dokumentuose siūlo
mų priemonių. įdomu, kad žmo
nės norėtų daugiau paramos 
skirti jaunoms šeimoms, ma
žiau dėmesio skinant šeimai, 
užauginusiai vaikus. 

Lietuviai tikrai neremtų 
netradicinių šeimų, o gėjų san
tuokų įteisinimui pakankamai 
griežtai prieštarautu Iš to dary
tume išvadą ir ragintume Vy
riausybę taip pat nustoti ban
dyti žmonių kantrybę įvairiais 
bandymais įteisinti partnerystę 
ar kitus panašius dalykus. 
Nesulaukdami iš Vyriausybės pa
kankamo dėmesio šeimos verty
bėms, žmonės tikisi, kad tai bus 
sprendžiama Europis Sąjungoje. 

Žinodami, kad žmonėms 
įdomus darbo klausimas, pa
sidomėjome ir tuo, kiek žmones 
yra pasiruošę patys sau ir savo 
šeimoms sukurti darbą ir už
tikrinti sau sėkme Tai yra, kiek 
lietuviai yra verslus ir 
pasiruošę kurti savo verslą 
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Pasirodo, kad lietuviai pasižymi 
gana aukštu verslumu. Net 14 
proc. yra bandę pradėti savo ver
slą. Lyginant su kitų šalių duo
menimis, tai nėra menkas ro
diklis. Ir tai jie darė ne dėl to, kad 
nerastų darbo, o todėl, kad sie
kia sėkmės, nori praturtėti ir jiems 
nusibodo būti stumdomiems. 

Labiausiai verslumui truk
do tai, kad žmonės nežino, iš 
kur savo verslo idėjoms gauti 
pradinį kapitalą. Todėl net 92 
proc. sveikintų valstybės inici
atyvas sukurti rizikos kapitalo 
fondus, kurie Vakaruose ir iš
sprendžia startinio (pradinio) 
kapitalo deficito problemas. Ši
tie dalykai mums taip pat yra 
labai svarbūs. Tokiu būdu mes 
pasitikrinome savo nuomonę, 
kad vidurinįjį sluoksnį turi kur
ti patys verslu užsiimantys Lie
tuvos piliečiai. Ir Lietuvos pi
liečiai tikrai tai galėtų daryti, 
jeigu būtų sudarytos tam tikros 
sąlygos — būtų išspręstos star
tinio kapitalo problemos. 

Mums taip pat svarbu, kad 
Lietuvos žmonės suvokia žinių 
ekonomikos ir aukštųjų techno
logijų svarbą, ir todėl esame lin
kę Vyriausybei siūlyti daugiau 
lėšų skirti aukštųjų technologi
jų įdiegimui, o ne vien tradicinei 
pramonei. 

Mes, be abejo, pasidomė
jome, ką žmonės žino apie 
„Mažeikių naftą". Tai mums 
rūpimas klausimas. Pabrėžtu-
me du dalykus: per šį laiką po 
„Mažeikių naftos" sutarčių pa
sirašymo 1999 m., ir ypač po 
pastarųjų politinių įvykių, 
prezidentinės krizės, R. Paksui 
j a u nebepriskiriami tariami 
nuopelnai, nepasirašius „Mažei
kių naftos" sutarties. 50 proc. 
galvoja, kad R. Paksas 1999 m. 
pabaigoje bėgo nuo atsakomy
bės, o 50 proc mano, kad 
nenorėjo įsileisti amerikiečių. 
nes tai trukdė LUKoil. Šitie 
skaičiai pastaraisiais metais 
yra ženkliai pasikeitę. Tačiau, 
reikia pasakyti, kad dėl sutar
ties pasirašymo aplinkybių, 
sutarties turinio bei „Mažeikių 
naftosr veiklos ypatybių dar yra 
nemažai suklaidintų žmonių. Į 
svarbiausius tr is klausimus, 
kuriuos mes užduodamo, tik 
trečdalis lietuvių žino teisingus 
atsakymus. Tokia sumaištis 
protuose kažkam yra labai 
naudinga. 

Tyrimų duomenys yra iš
kalbingi, duodantys daug peno 
apmąstymams Viena aišku — 
<tai. ką mes teigiame savo „De
šiniosios alternatyvos. Sėkmes 
Lietuvos" ilgalaikėje programo
je, kurią paskelbėme dar praei
tais metais. Lietuvos žmonėms 
yra svarbu. Svarbos vertybės, 
apie kurias mes kalbame savo 
programoje. 

Tai tokią Lietuvą matome 
švenčiančią savo keturioliktąjį 
gimtadienį. Visko joje yra; ir 
minčių sumaišties, ir jausmų 
audros. Vis tik keturiolika metų 
— tik paauglyste. Bet paauglys 
jau yra pakankamai subrendęs, 
kad suvoktų, jog šeima jam yra 
svarbiausias dalykas. Žmones 
tiki. kad Lietuva tampa euro
pietiška valstybe, kuri jau yra iš
sprendusi savo valstybingumo 
reikalus. Ir nors praeitis daug 
kam atrodo geresne nei dabar 
tis, tačiau europietiška ateitis 
niekam nekelia abejonių. Atei
tis dar yra apipinta įvairiais 
gandais, bet tikiu, kad iki kito 
gimtadienio tie gandai išsisklaidys 

Paruošė 
Audron*- V. Skiudaitė 

SES. ONA MIKAILAITE 

Ko Morta mus moko 

JAV žiniasklaida paskutiniu metu kupina 
straipsnių apie garsiąją Martha Stevvart, o 
televizijos žiniose kone kasdien matome 

kiek paniurusį jos veidą, pridengtą padrikais 
plaukais. Šią didelės, jos vardu pavadintos, fir
mos vadovę teismas apkaltino ne vien nelega
liais finansiniais žygiais, bet ypač melavimu 
valdžiai ir suktumu. Prieš ją liudijo jos pačios 
bendradarbiai. Liūdnas nuopuolis nuo pasiek
tos aukštumos! Jos milijardinės firmos akcijos 
krito iki 10 dol., o dabar ji buvo priversta at
sižadėti firmos vadovavimo pareigų, nes ne
trukus bus nuteista keliems metams kalėjimo. 

Ši lenkų imigrantų duktė (pavarde Kos-
tyra), gimusi 1941 m. ir augusi Nutley, Nevv 
Jersey, išėjo gana panašų gyvenimo kelią, kaip 
ir iš dalies mūsų lietuvių imigrantų antroji 
karta, JAV subrendusi, baigusi mokslus ir įsi
tvirtinusi kurioje nors profesijoje. Savo gabu
mais — mokslo ir socialiniais sugebėjimais — 
Martha Stevvart darbu bei sumanumu įgyvendi
no amerikietiškąją svajonę — „The American 
Dream*'. Panašios svajonės vedami, į JAV 
atskubėjo ir lietuviai trečiabangininkai. 

Nutley miestelio gyventojai gerai prisimena 
Martha ir jos šeimą. Būdama šio miestelio gim
nazijos mokinė, ji dalyvavo visose studentų or
ganizacijose, buvo baigiamosios klasės iždi
ninkė. Gražiai nuaugusi blondine matoma dau
gelyje klasės metraščio nuotraukų. Mokėsi la
bai gerai, be abejo, skatinama imigrantų tėvų, 
norinčių, kad jų vaikai šį tą gyvenime pasiektų. 
Martha mokėsi sustiprintos matematikos kurse 
drauge su 25 vyrukais. įstojusi į Barnard ko
legiją, antrame kurse susipažino ir ištekėjo už 
jauno amerikiečio, būsimo advokato Andrevv 
Stevvart ir su juo susilaukė dukters Alexis 
(dabar 32 metų). Po pirmojo jaunatviško mode
liavimo bandymo, Martha užsiėmė rimtesne 
finansininkės sritimi. Šeimai išsikėlus iš New 
York į ramesnę Connecticut valstiją, Martha 
įkūrė savo maisto tiekimo bei patarnavimo 
firmą. 1982 m., išleidus populiarią virimo 
knygą, pradėjo kilti, kaip Amerikos mėgsta
miausia ir kūrybiškiausią šeimininkė bei pa
tarėja namų ruošos dalykuose. Su vyru iš
siskyrus 1991 m., pati perėmė savo bendrovės 
vadovavimą; įsteigė ir pradėjo leisti apyvokos 
žurnalą, turėjo savo TV programą, kol 1999 m. 
Martha Stevvart firmos finansinė vertė pasiekė 
milijardinę sumą. 2001 m. prasidėjo jos bėdos: 

nelegalus akcijų pardavimas ir bandymai tą 
žygį nuslėpti, kuris baigėsi areštu ir teismu. 

Taigi matome gabią, sumanią ir veržlią mo
terį, pasiekusią pelningo verslo aukštumas. Bet 
štai, įsižiūrėjus geriau, atsiskleidžia ir mažiau 
patrauklus bruožai, pavyzdžiui, savo kilmės 
dengimas amerikietiška pavarde: Martha 
Stevvart ir Kathy Evans, jos sesuo, abi aiškiai 
norinčios įsilieti į amerikietišką visuomenę ir 

'būti priimtos. Ar tai pasisekimo kaina? Su
skamba kažkokia nemaloni netiesos gaidelė. 

Martha gerbia ir vertina savo motiną, dabar 
89 m. amžiaus, nors nelabai nori savo kilmę vie
šumoj rodyti. Augdama ji iš mamos išmoko vir
ti, kepti, siūti, gražiai susitvarkyti namus. Nuo 
4 metų tėvas ją įvesdino į gėlių auginimo ir 
daržo priežiūros paslaptis. Taigi savo įgūdžius 
ji gavusi iš tėvų, be abejo, ir darbštumą bei 
veržlumą. Savo itin pelningą karjerą ji pastate 
ant savo europietiškos kultūros pagrindo. 

Bet štai, pasisekimo aukštumoje, lyg kokia 
gyvačiukė atslenka pagunda: atsikratyti ne
naudingų akcijų, kad ir įstatymo draudžiamu 
būdu (ši finansinė veikiajai davė tik 45.000 dol. 
pelno). Tai paslėpti ji duoda kyšius savo fi
nansininko pavaduotojui, kuris ilgainiui ją iš
duoda ir liudydamas nupiešia nepatrauklų 
ambicingos moters paveikslą. 

Suvokdama, jog ji gerai įkliuvusi, Martha 
sutinka kalbėtis su FBI agentais, bandydama 
išgelbėti savo gerą vardą ir savo firmos patiki
mumą. Bėda ta. kad beplepėdama pasako per 
daug, savo advokato nustebimui, ir tik giliau 
įsipainiojo į pačios suraizgytą tinklą. FBI įsi
jungimas labai lengvai suveda melus bei dangs
tymus. 

Štai klasikinė graikiškoji „hubris'": aukštai 
iškilusio asmens nuopuolio drama. įvykdyta jo 
paties arogancijos dėka. Šiuo metu Martha 
Stevvart imperija smarkiai žlunga; kad firmą 
išgelbėtų, ji turėjo nubraukti savo vardą, 
žinomą visoje Amerikoje, bei atsižadėti prak
tiško firmos vedimo. Ir taip finansiškai firma 
smarkiai nukentėjusi. 

Nesmagu pagalvoti, jog ši 63 metų moteris 
bus priversta praleisti kelis metus kriminalistų 
kompanijoje. Ką mąstys Martha Stevvart, ligi 
šiol visur tvirtinusi savo nekaltumą, žiūrėdama 
pro kalėjimo — kad ir amer ik ie t i ška i pato
gaus — gro tas į aptemusią savo gyvenimo 
padangę? 

Nr.17 

PARTIZANO DUKTĖ 
TERESĖ TUMĖNAITĖ-PABERALIENĖ 

Pirmoji dalis 

Antanina Kvartūnienė glosto ir guodžia 
mane, bet aš nepaguodžiama! Stypsau lyg mietą 
prarijusi, net ir kalbėti nenoriu. Mąstau, kaip 
nubridus į ežero salą ir pranešus partizanams. 
Ne, ten eiti negalima: Pavojų jaučiu visu kūnu, 
tarsi daugybė akių iš pamiškės krūmų stebėtų 
mane. Ir tikrai, paskutinieji raudoni saulės spin
duliai atsimuša į žiūronų stiklą, nukreiptą į sody
bą. Pasala palikta' 

Atėjo vakaras, labai nejaukus ir pilkas. Tarsi 
gedulo šydu sutemos užtraukė laukus ir ežerą. 
Sėdžiu mūsų mažyčiame kambarėlyje pravėrusi 
langą, stebiu miglomis apsiklosčiusi ežerą. Kokį 
ženklą duoti part izanams? Gal žibintuvėliu 
pamosuoti? Pamatys partizanai, pamatys ir pasa
loje likę kareiviai... Bristi į salą naktį taip pat 
pavojinga. Taip ir prasėdžiu visą naktį, nė bluos
to nesudėjusi. Kur mama ir kas jai atsitiko:1 Ar 
bepamatysiu ją kada nors. ar beprisigiausiu9 

— Tu partizano duktė, — rodos sušnara vejas 
palanges krūmuose. — Tu privalai būti stipri, kas 
beatsitiktu, privalai! 

Išaušta rytas, pateka saulė, bet nieko neįvyk
sta, niekas neateina. Slenka diena, ilga ir nuobo
di. Pavakaryje pėsčia iš Utenos pareina mama. 
Tardytojas, apsimetęs, kad apsiriko, „atsiprašė" 
ir paleido Mama labai pavargus, vos velka kojas. 
Paakiai pajuodavę, veidas papilkėjęs. Dabar jau 
viskas aišku' Paleido, kad pasektų ir suimtų par
tizanus ir mus kartu. Mamai iš paskos gal jau 
skuba kareiviai0 Tėvelis turėtų suprasti, kad 
kažkas įvyko. O gal nematė ir negirdėjo9 Gal par
tizanai pareis, vos sutemus, tiesiai skrebams į 
nagus0 Bet ką daryti9 Oia pasilikti nebegalime, 
privalome bent pačios gelbėtis! 

Vėl bėgame! Paskubomis pasigriebiame po 
ranka pasitaikiusių drabužių, gali tekti nakvoti 
pamiškėje ar kokioje daržinėje Apsukame ežerą 
ir užeiname pas kitoje ežero pusėje gyvenantį 
Kvartunų brolį Antaną Jis jau žino. kas įvyko. 

Sėdime ir svarstome, ką toliau daryti, kaip 
pranešti partizanams. Praveriame langą ir ban
dome įsiklausyti į nakties tylą, bet aplinkui 
ramu, negirdėti nei balsų, nei mašinų ūžesio, nei 
šūvių. 

— Gal man paėjėti ežero krantu ir pasižval
gyti, kas ten sodyboje darosi9 — Mama neištveria 
nežinios. Antanas bando atkalbėti mamą. bet ji 
nenusileidžia 

— Jei eini tu. eisiu ir aš: Nebenoriu viena 
likti! Jei suims tave. ir aš sykiu eisiu į kalėjimą! 
Jei nušaus, tai geriau mirsime kartu! 

Mama mato, kad manęs neatsikratys, tad 
užmeta ant mano baltos sukneles tamsią skarą, 
kad taip nešviestų nakt|. ir mudvi išeiname. Žen
giame atsargiai , kad nuo kranto nuriedėjęs 
akmenėlis nesukeltų triukšmo, kad netrekšteltų 
po kojomis sausa šakelė... Raminančiai pliuškena 
j krantą bangelės, vėjelis šiurena medžių lapus, 
melduose sukrykščia antys. Jau nebetoli: rūke 
tamsuoja tvora ir plačiai atverti varteliai. Dar 
žingsnis, kitas. Kažkaip neįprastai atrodo plačiai 
atlapotos tvartų ir trobos durys. 

— Rankas aukštyn! Stot, ne iš vietos! Šausiu' 
Lyg pabaidytos paukštės metames atgal ir 

lekiam, kojomis žemes nesiekdamos! Iš kur tiek 
jėgų atsirado9 ' Iš paskos dunksi sunkus kareiviš
ki batai. Nešaudo, matyt, nenori part izanų 
išbaidyti. Vadinasi, ju dar nesugavo' Gal ir šį 
kartą pavyks pasprukti visiems' Deja. mes 
apsirinkame: tėvelis su Aleksu ir šeimininkas 
suimti ir surišti guli kambaryje ant grindų, tik 
mes dar nieko nežinome Kareivis toli nesiveja 
Be kvapo pasiekiamo Antano namus Ir čia jau 
likti pavojinga Auštant Kvartunas rengiasi ir 
palydi mus pas gimines Limbas, gyvenančius už 
poros kilometrų Šie priima porai dienų, kol 
viskas aprims, kol sužinosime, kas Įvyko Ryte 
ateina partizanų ryšininke j r viską papasakoja. 

Bus d a u g i a u 
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•• t is tės J u d i t o s Lei ta i tės koncer to St . P e t e r s b u r g . FL. Lietuvių klube. Iš ka i rės : JAV LB Kul tū ros t a r y b o s 
pirm. Mar i ja Kc-miene. sol. J u d i t a Lei ta i tė , a k o m p a n i a t o r e Michele Rego. Lietuvių klubo p i rm. Angelė K a m i e n e . 

J u o z o Š u l a i č i o n u t r a u k o s . 

Puikus koncertas 
išleidęs savo kūrybos rinkinį. Ši 
daina buvo tartum graži pirmos 
dalies užsklanda. Antroje daly
je girdėjome daugiausia gerai 
pažįstamus muzikinius kūri
nius iš operečių, operų ir šiaip 
tarptautinėje plotmėje pagarsė
jusių dainų. Tai buvo: F. Lehar 
— Hana daina iš „Linksmosios 
našlės", G. Yradier ,.La Pa-
loma", M Ravel — „Bolero", G. 
Bizet — Seguidilla — arija iš 
operos „Carmen", G. Bizet — 
Habanera iš operos „Carmen". 
Jos baiso sodrus tembras, dra
matiškai pereinantis iš aukštos 
tonacijos į žemą, žavėjo ne 
vieną. Šmaikštus rankų ir kūno 
judesiai ir laikysena buvo 
įspūdinga. Dainavo su išgyve
nimu ir iš širdies. J paskutinę 
dainą, J. čehanoviciaus „Mei
lės valsą" ji įtraukė ir dalyvius, 
kurie, kiek įstengdami, pritarė 
jai. Publikai garsiai plojant, ji 
be akompanimento sudainavo 
labai jaudinančią senovinę 
liaudies dainą X ė k gerve". Ap
dovanota gėlėmis ir klausyto
jams neatiaidžiai plojant, ji 
padainavo, kaip ji sakė, A. 
Raudonikio jai sukurtą, įspū
dingą, dainą „Paskutinis tan
go"* Po šios dainos ji pastebėjo, 
kad neseniai yra išleidusi naują 
disketę ir norėtų padainuoti 
joje įrašytą vieną dainą, būten 
Schubert ..Ave Maria", kuri 
tikrai skambėjo širdį liečiančia 
melodija. 

Koncertui akompanavo Mi
chele Rego, kuri yra pasi
žymėjusi pianino, vargonų, flei
tos ir solo dainavimo koncertais 
St. Petersburge bei tolimesnėse 
apylinkėse. Ji priklauso dau
geliui muzikų organizacijų, yra 
įsteigusi ir veda profesionalių 
muzikų vokalinio meno ansamblį 
„Herald". Vadovauja keturiems 
bažnyčios chorams. Ji akom
panavo sklandžiai, jausmingai 
ir be sutrikimų. 

Po koncerto visi buvo pa
kviesti pabendrauti , pasikal
bėti ir pasivaišinti. Žmonės dar 
gan ilgai šnekučiavosi, vaiši
nosi ir bendravo su soliste. 

Mečys Š i lka i t i s 

n.-ĮĮ.. J u d i t a Leitai tė , a k o m p a n u o j a Micheie Rego, 

p y ^ - s i a n t Lietuvos neprik-
1 lausomybės atgavimo mi-

JL. nėjimus, kovo 3 d. St. 
Petersburpo klubo salėje buvo 
surengtas operos solistės, laure-
•• - mezzosoprano Juditos 
Leitaitės koncertas. Koncertą 
globojo LR garbes konsulas Al
gimantas Karnavičius. Koncer
to pristatymo pradžioje jis pa
stebėjo, kad šį koncertą planavo 
Kovo ] l-sios minėjimui, tačiau 
tuo metu soliste Leitaitė yra 
pakviesta dainuoti Lietuvos 
ambasadoje Washington. DC. 
Konsulas taip pat dėkojo 
Lietuvių klubo valdybai, pagal
bininkams ruošiant šį koncertą 
ir dalyviams, užpildžiusiems 
visas numatytas vietas salėje. 
Koncerto programoje nurodo
ma, kad solistė stažavosi pas 
garsiąją vokiečių dainininkę 
Elisabeth Schvvarzkoph ir pas 
italu dainininką Carlo Ber-
gonzi. Jos gastrolių maršrutai 
no tik apjuosia visą Lietuva, bet 
ir daugelį Europos kraštų. 
Izraelį, Kanadą ir JAV. Jos re

alas labai margas ir pla
tu-; •' rų. oratorijų, ope-

- šiuolaikinė muzi-
- I '/.sienio kritikų 

pasisakymai yra labai palan

kūs: „pirmos klasės diva", „kiek
vienoje dainoje yra dalis jos sie
los ir širdies", „romantikė su 
žavinga šypsena", „spindinti 
Lietuvos žvaigžde" ir panašiai. 

Pirmoje koncerto dalyje 
Judi ta pasirinko daugiausia 
lietuvių kompozitorių kūrinius: 
J . Gruodžio — „Visur tyla", 
„Rugiagėlės". „Aguonėlės", G. 
Fore — „Meilės daina", 
„Drugelis ir žibuoklė", A. Ka-
čanausko — „Kad aš našlai
tėlė". N. Vietti — „Pirkite mano 
žibuokles" ir A. Raudonikio — 
„Argi mes kalti"? Tai daugiau
sia trumpos, spalvingos dainos, 
kurias ji atliko su patyrusios 
atlikėjos judesiais, laikysena, 
derama šypsena ir rankų išraiš
ka. Pabaigus, jaunas vyrukas, 
jos sūnėnas, su savo šeima gy
venantis mūsų apylinkėje, įtei
kė solistei gražią puokštę gelių. 

Antros dalios pradžioje 
Leitaitė padainavo programoje 
nenurodyta, dr. Dariaus Sla
vinsko sukurtą dainą, poeto 
Maironio žodžiams „Užmigo že
me", įdomu, kad Slavinskas, iš 
profesijos fizikas, išejes į pensi
ją, pradėjo daugiau domėtis 
jaunystėje pamėgta muzika ir 
yra sukun-s keletą dainų bei 

P E R S I U N Č I A M E \ L I E T U V Ą 
R E M O N T U O J A M E 

P A R D U O D A M E 

NAUJIENA . 
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Juozo Lukšos — Daumanto fondo parama 
Jau devintą kartą Garliavos 

Juozo Lukšos gimnazijos bu
vusiems veikliausiems ir 

geriausiems abi tur ientams Lie
tuvos nepriklausomybes atkūri
mo šventės išvakarėse įteiki
amos Juozo Lukšos — Dau
m a n t o fondo v ienkar t ines 
va rd inės stipendijos. Fondas, 
kurio t ikslas remti rezistencinės 
a t m i n t i e s puoselėjimą. J 
Lukšos — Daumanto atminimo 
įamžinimą bei jo vardu pavadin
tos gimnazijos patriotines veik
los skat in imą, buvo ' įkur tas 
1995 metais JAV. Fondo steigi
mo iniciatorė ir pagr indinė 
globėja — buvusi Juozo Lukšos 
žmona dr. Nijole Bražėnaite. 

Juozo Lukšos — Daumanto 
(o ta ip pat JAV Lietuvių bei 
Tautos fondų) lėšomis šiuo metu 
r emiamas ir Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijoje veikiantis J. 
Lukšos —*• Daumanto memo
rialinis muziejus bei Lietuvos ir 
užsienio lietuvių rezistencijos 
studijų centras. Garliavos gim
nazija į t raukta ir į Tautos fondo 
vykdoma, vadinamąją Lietuvos 
mokyklų įdukrinimo (rėmimo) 

programą, todėl gauna daug ir 
kitos intelektualinės bei huma
nitarinės paramos. Šioje veiklo
je vėl nenuilstamai Garliavos 
gimnazistų labui darbuojasi 
gimnazijos įdukrintoja dr. N 
Bražėnaitė bei jos bendraminte 
ir bendražygė dr. Rože Šom-
kaite. Visa ši fondų ir privačių 
užsienio lietuvių parama pade
da gimnazijai ne tik įgyvendinti 
jos svarbiausius tikslus, bet ir vyk
dyti plačią pilietinio ir patrioti
nio moksleivių ugdymo programą. 

Nuo Juozo Lukšos — Dau
manto fondo įsteigimo pradžios 
vardines stipendijas jau gavo 
net 36 buvę Juozo Lukšos gim
nazijos abi turientai , studijuo
jantys įvairiose Lietuvos aukš
tosiose mokyklose. Šiais metais 
stipendijos buvo įteiktos dar 
penkiems buvusiems gimnazis
tams — Jonitai Stankevičiūtei. 
Dariui Noreikai, Evaldui Užpa-
liui, Ilinai Kernazickaitei ir Dia
nai Zabielaitei. Iš viso per šį 
laikotarpį gimnazistų stipendi
joms išmokėta per 17.000 litų. 

Šį kartą stipendijų įteiki
mas vvko netradiciškai ir ne

įprastai. Kovo 10 dieną Juozo 
Lukšos gimnazijoje pamokos 
nevyko. Visi mokiniai ir moky
tojai nuo pat ryto lankė įvairius 
Kauno muziejus, kitas su rezis
tencija susijusias vietas. Vėliau 
visi gimnazistai ir fondo 
stipendijų laureatai susirinko į 
kino teatrą žiūrėti vaidybinio 
filmo apie Juozą Lukša — Dau
mantą ir Lukšų šeimos tragedi
ją — „Vienui vieni". Prieš filmo 
pradžią visus pasveikino ir J . 
Lukšos — Daumanto fondo sti
pendijas įteikė šio fondo koordi
natoriai Lietuvoje Antanas Luk
ša (Lietuvos politinių kalinių ir 
t remtinių sąjungos tarybos 
pirmininkas) bei Vidmantas 
Vitkauskas (Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijos direktorius). 
A. Lukša savo kalboje jaunimui 
palinkėjo nenuilstamo idealiz
mo, pasiaukojančios veiklos ir 
visuomet išlikti vertais savo 
senelių žygdarbių. V. Vitkaus
kas džiaugėsi gimnazijos pasie
kimais ir laimėjimais ne tik res
publikiniu, bet ir tarptautiniu 
mastu, dėkojo visiems gimnazi
jos garsintojams, rėmėjams bei 

globėjams. Visi salėje esantys 
renginio dalyviai su ovacijomis 
sutiko direktoriaus perduotus 
dr. N. Bražėnaitės linkėjimus 
bei sveikinimus. Ne mažiau 
audringai buvo sutikta ir žinia, 
kad dr. N. Bražėnaitė skiria 
25,000 JAV dolerių gimnazijos 
veiklos finansavimui ir labiau
siai gimnazijai nusipelniusių 
moksleivių rėmimui. Šie pinigai 
bus laikomi JAV Tautos fonde ir 
pagal nustatytą tvarką kiek
vienais metais paskirstomi 
įvairioms gimnazijos patriotinio 
ugdymo reikmėms. 

Po įspūdingo šių metų Ne
priklausomybės atkūrimo šven
tės paminėjimo ir stipendijų 
įteikimo renginio dalyviai bei 
svečiai dar ilgai nesiskirstė į 
namus. Visi, puikių minčių ir įs
pūdžių vedami, su gera nuotai
ka pasklido po pavasarinį Kau
ną ir Garliavą. Visi buvę ir 
esantys Juozo Lukšos gimnazi
jos moksleiviai, jų mokytojai bei 
vadovai, kaip niekada, pasijuto 
vieningi ir stiprus. To mes jiems 
linkime ir ateityje. 

Vidas Vitkus 

0m, 

WJ Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

E i g h t e e n t h l e sson . (Eitynth 
leson) — Aštuoniolikta pamoka. 
E l e c t i o n s . (Elekšions) — 
Rinkimai. 
H o w a r e y o u go ing t o vo t e 
d u r i n g t h e u p c o m i n i n g elec-
t i o n ? t l l au ar jū going tū vout diuring tha apkaming elekšion) — 
Kaip tu balsuosi per a te inančius r inkimus (ateinančiuose 
rinkimuose). 
1 h a v e n ' t d e c i d e d ye t , b u t I a m a D e m o c r a t , so I am going 
t o vo t e for t h e D e m o c r a t s . (Ai hevnt disaided jet, bat ai em e 
Demokret. sou ai em going tū vout for tha Demokrets) — Aš dar 
neapsisprendęs, bet esu demokratas, todėl balsuosiu už demokra
tus . 
I a m a R e p u b l i c a n , b u t I v o t e for t h e b e s t pe r son for t h e 
j o b . (Ai em e Repabliken, bat ai vout for tha best person for tha 
džab) — Aš esu respublikonė, bet balsuoju už asmenį, kuris ge
riausiai t inka tam darbui. 
H o w d o you k n o w a h e a d of t i m e , w h o will d o t h e best j o h ? 
(Hau dū jū nou ahed af taim, hū uil du tha best džab) — Kaip 
žinai iš anksto, kas geriausiai atliks darbą? 
I r e a d t h e Vo te r ' s g u i d e , it h a s i n f o r m a t i o n a b o u t t he can-
d i d a t e s . (Ai ryd tha Vouters gaid, it hes inforeišion ebaut tha 
kendideits) — Aš skaitau Rinkėjų patarėja, tenai yra informacijos 
apie kandidatus . 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 
That ' s a good idea. I don't 
likę all the Democra t s who 
a re on the ballot . Thets e 
gud aidya, ai dont laik oi tha 
Demokrets hū ar an tha belat) 
— Tai geras dalykas. Man ne 

visi demokratai rinkimų lapelyje patinka. 
I am t h i n k i n g of r eg i s t e r ing a s an Independen t next elec-
t ion . 'Ai em thinking af redžistering es en Indypendent nekst 
elekšion). Aš galvoju kitiems rinkimams užsiregistruoti, kaip 
nepriklausomas (jokiai partijai). 
T h a t would be okay, but t h e n you can' t pa r t i c ipa te in the 
p r i m a r i e s in most Sta tes . (Thet uod by okey, bat then ju kent 
participeit in tha praimerys in moust Steits) — Tas būtų gerai, bet 
tada negalėtum dalyvauti pirminiuose balsavimuose daugelyje 
valstijų. 
Why do t hey have a ru le t h a t keeps people from exercising 
t h e i r r i gh t to vote? (Uay dū they hev a rūl thet kyps pypi fram 
eksersaizing their rait tū vout) — Kodėl tokia taisyklė, kuri 
sulaiko žmones nuo jų teisės balsuoti? 
B e c a u s e they want both p a r t i e s to choose t he i r candida tes 
for t h e finai elections. (Bycos they uant bouth partys tū čūz 
t h e i r kendidei ts for tha fa inal elekšions) — Nes jie nori. 
kad abi partijos i š s i r ink tų kand ida tus baigiamiesiems 
r i n k i m a m s . 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Ontuifc-
P r o - T e a m 
Bus. : 708-361-0800 
Vok* \ t * 773*54-783) 
F a x : 708-361-9618 

E-mai l : 
d.i.maver(č> wor ldne t . a t t . ne t 

D A N A Š Č F . R B A 1 T Ė M A V E R 
Jei norite parduoti ar pirkt! namus 

mieste ar•priemiesčiuose, kreipkitės i 
D A N l T Ę V I A Y E R Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavvhiu įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
• QJ- - : _- 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 
• T-irpininkauĮame gaunant 
paskola 
• Pens in inkams nuolaida 

SIŪLO DARBĄ 

S U V E J A 
R e i k a l i n g a s i uvė j a s u g e r a 

p a t i r t i m i š i a u r ė s v a k a r i n i u o s e 
r a j o n u o s e . 

S k a m b i n t i K r i s t i n a i 
8 4 7 - 9 4 2 - 6 9 1 7 . 

Neringos stovvkla ieško lietuviškai 
kalbančiu VADOVŲ, nusimanančių 

apie Lietuvos kultūra., dirbti stovvkloje 
Vlarlboio. Yt'inionte. nuo birželio 23 d 

iki rugpifičio 3 Į d. Vadovai prasėda 
s io \ \k los programas, gyvena su 

stovvklautoiais u prižiūri ]ų kasdieninį 
gyvenimų. Vadovai turi turėti patirties 
darbe su vaikais (7-16 metu) vasaros 
stovyklose Alga SI I 44AaI - JO 

val./sa\ 
Susidomėti; turi siųsti re/iume anglų 
kalba pagal valdžios nurodymus šiuo 

adresu: 
Job order 612521 

.lobs X; Training Division 
Vermont l>epartmi'nt of 
Kmplovment & Tramina 

P.O. Bo\ 48X 
Montpelier. \ T 056(11-0488 

Neringos stovykla ieško vyriausio 
V 'IK I-JO dubti stovykloje Marlboro. 
Vermonte. nuo birželio 20 d. iki rug

pjūčio 3 i d. Ieškome subrendusio žmo
gaus, nusimanančio apie maisto 

ruošima ir gaminimų 100-156 stovvk-
lautoių ir vadovų. Vyriausias virėjas 

turės nustatyti stovyklai meniu, kuria
me turi būti lietuviškų patiekalų, taip 

pat ir užsakyti maistų. Vyriausias virė
jas prižiūrės kitus virtuves darbuotojus 

ir pasirūpins virtuvės švara. Alga: 
l l . .Wval. — 40 val./sav. * 

Susidomėję turi siųsti reziume anglų 
kalba pagal valdžios nurodymus šiuo 

adresu: 
J o b order 612522 

Jobs & Training Division 
Vermont Department i»f 
Kmplovment & Training 

P.O. Bo\ 488 
Montpelier, VT 05601-0488 

Reikal inga auk lė 2 vaikams — 3 
metu berniukui ir 2 men mergaitei 

Niujorko priemiestyje Gyventi 
kattu. geros gyvenimo salvgos. 

darbas lietuviškoje šeimoje 
Tel . 917-443-8360. 

NEPADĖJO RUSIAKALBIŲ 
PROTESTAI 

Vasario mėnesį tūkstančiai 
i rusų kilmės studentų suruošė 

protesto demonstracijas Rygoje, 
reikalaujant, kad Latvijos mokyk-

' lose būtų leista vartoti rusu 
kalba. Latvijos Parlamentas, ne
kreipdamas dėmesio į rusakalbiu 
nepasitenkinimą, nubalsavo, kad 

; 60 proc. visų pamoku valstybės 
: mokyklose būtu pravedamos 

latviu kalba. Latvijoje, turinčioje 
I 2.2 mln. gyventoju, beveik treč

dalį sudaro rusakalbiai. NYT 

PAVAROTTI NEBEDAINUOS? 

Kovo 1 3 d. vienas garsiausiu 
pasaulinio masto tenorų, Lu-
ciano Pavaroti pareiškė, kad to 
vakaro „Tosca" operos spektak
lis New York Metropolitan Ope
ra House yra paskutinis jo pa
sirodymas scenoje. Ir ne tik „Met", 

': bet greičiausiai su šia opera jis 
į užbaigsiąs dainavimo karjera, 
j kuri tęsėsi daugiau kaip keturis 
\ dešimtmečius. Visi 4,000 bilietu 
I i to šeštadienio spektaklį buvo iš 
; anksto išparduoti. Kai Pavaroti, 
: kuns yra 68 metų amžiaus, pasirodė 

scenoje, publika atsistojusi jam 
plojo daugiau kaip puse minutės, dar 
net nepradėjus dainuoti. OiTr 

COCA COLA „GĖRĖ" PER 
DAUG VANDENS 

Kerala vietovėje (Indijoje) 
Coca Cola bendrovė buvo 
priversta uždaryti savo gėrimų 
gamyklą, nes vietiniai gyventojai 
pasiskundė, kad gamykla sunau
doja per daug vandens, tad jo 
pradeda trūkti ir žmonėms, ir 
gyvuliams. Pasirodo, kad ga
mykla panaudodavo 110,000 
galionų vandens per parą, o pa
gamindavo mažiau kaip 2 proc. 
gėrimų, skirtu Indijos gyvento
jams. NYT 

NEŠAUDYS NUSIKALTĖLIŲ 

Utah valstijos vadovybė va
sario pabaigoje išleido potvarkį, 
kad mirties bausmė nusikal
tėliams bus vykdoma, (leidžiant 
nuodu. Anksčiau jie galėdavo 
pasirinkti mirties būdą, o dabar 
ši teisė panaikinama. Sušaudyti 
bus tik keturi nusikaltėliai, kurie 
prieš šio potvarkio paskelbimą 
buvo pasirinkę sušaudymą. NYT 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. Intertax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
MADRIDAS. 
Ispanijos policija suėmė dar 
keturis asmenis, siejamus su 
praėjusios savaitės sprogimais 
Madride, per kuriuos žuvo dau
giau kaip 200 žmonių. Trys 
žmonės buvo suimti Alkala de 
Henarese — Madrido priemies
tyje, kur, kaip manoma, bom
bos kovo 11 d. buvo įneštos į 
keturis sausakimšus priemies
tinius t raukinius . Ketvirtas 
asmuo suimtas viename mieste 
Ispanijos šiaurėje. Įtariamieji 
laikomi policijos areštinėse 
Madrido šiaurės rytuose ir šiuo 
metu apklausiami. 

MASKVA. 
Čečėnų sukilėliai ketvirtadienį 
paneigė, jog yra susiję su neži
noma grupuote, kuri pagrasino 
surengti išpuolius Prancūzijai, 
jei ši nepanaikins įstatymo, 
draudžiančio musulmonėms vals
tybinėse mokyklose nešioti 
galvos apdangalus. Šis grasini
mas buvo paskelbtas ministrui 
pirmininkui Jeanui-Pierre Raf-
farin adresuotame laiške, kurį 
atsiuntė anksčiau negirdėta 
grupuotė, pasivadinusi „Galin
gojo ir išmintingojo Dievo 
tarnų" vardu. Mes neketiname 
įsivelti į karą su Prancūzija. Ji 
nepuola mūsų. Mes kovojame 
prieš Rusijos imperiją. Raginu 
Prancūzijos vyriausybę nu
traukti prieš čečėnus nukreiptą 
propagandą ir liautis tikėjus 
Maskvos melagystėmis", teigė 
čečėnų sukilėlių vadas Abu 
Sayaf. 

BRUUSELIS. 
Europos Komisijai (EK) ir 
„Microsoft" ketvirtadienį taip 
ir nepavyko pasiekti susitarimo 
konkurencijos pažeidimų bylo
je, ir jau ateinančią savaitę EK 
paskelbs apribojimus -JAV pro
graminės įrangos milžinei, pa
reiškė Europos Sąjungos (ES) 
konkurencijos komisaras Mario 
Monti. ES valstybės narės pir
madienį vienbalsiai pritarė EK 

sprendimo projektui dėl apribo
jimų programinės įrangos mil
žinei „Microsoft" įvedimo už 
piktnaudžiavimą dominuojama 
padėtimi rinkoje. EK tą pačią 
dieną surengė susitikimą su ES 
valstybių narių atstovais, siek
dama susitarimo del apribo
jimų „Microsoft". Galutinės de
rybos šiuo klausimu vyks atei
nantį pirmadienį, o galutinį 
sprendimą EK paskelbs kovo 
24-ąją. EK gali rekomenduoti 
skirti „Microsoft" šimtų mili
jonų eurų baudas, tačiau M. 
Monti neslepia, jog labiausiai jį 
tenkintų konkrečios rinkoje 
įgyvendinamos priemonės, ku
rios leistų sušvelninti monopo
listinės elgsenos pasekmes. 
„Microsoft" atveju, anot šalti
nių, iš bendrovės gali būti 
reikalaujama atskirti ,,Win-
dows Media Player" programi
nę įrangą nuo „Windows" ope
racinės sistemos, naudojamos 
90 proc. viso pasaulio asme
ninių kompiuterių. „Microsoft" 
Europoje kaltinama bandymais 
išstumti iš rinkos savo pro
graminės įrangos „Windows 
Media Player" konkurentus, 
tokius kaip „RealPlayer" ar 
„Apple QuickTime". 

Gyventojų surašymo biuras pa
žymi, jog rasiniai ir etniniai po
kyčiai JAV vyksta sparčiau, nei 
prognozavo mokslininkai, dau
giausia dėl imigrantų iš Lotynų 
Amerikos ir Azijos antplūdžio. 
Baltaodžiai amerikiečiai dabar 
sudaro 69 proc. valstybės gy
ventojų, bet iki 2005 m. jų prie
augis sieks tik 7 proc., ir tokių 
gyventojų bus 210 milijonų. 

Nepateisinama DRAUGAS, 2004 m. kovo 19 d., penktadienis 

JUNGTINIAI ARABŲ 
EMYRATAI 

JAV ! 

VAŠINGTONAS. 
Išeiviai iš Lotynų Amerikos ir 
Azijos jau iki šio šimtmečio 
vidurio nutrauks baltaodžių gy
ventojų dominavimą JAV. To
kią išvadą padarė JAV gyvento
jų surašymo biuras. Šios žiny
bos išplatintame dokumente 
sakoma, jog laikotarpiu tarp 
2000 ir 2050 m. gimstamumas 
šiose dviejose etninėse grupėse 
augs sparčiausiai. Tad JAV 
gyventojų skaičius iki šio šimt
mečio vidurio pasieks 420 mln. 
žmonių, o išeivių iš Lotynų 
Amerikos ir Azijos skaičius 
padidės trigubai. Per šį laiką 
juodaodžių amerikiečių skai
čius išaugs nuo dabartinių 35.9 
mln. iki 61.4 mln. žmonių, tai 

. yra padidės 71 procentu. 

ABU DHABI. 
Kovotojų tinklui ,,al Qaeda" 
priskiriamame pareiškime gra
sinama „Amerikos liokajams" 
išpuoliais, panašiais į praėjusią 
savaitę Ispanijos sostinę sukrė
tusias a takas , ketvirtadienį 
rašo arabų dienraštis nurody
damas, kad tekste išskiriamos 
šešios šalys: Japonija. Italija, 
Didžioji Britanija. Saudo 
Arabija, Australija ir Pa
kistanas. „Jose Maria Aznar 
keliaus į istorijos sąvartyną", 
rašoma jame apie Ispanijos vy
riausybės vadovą, kuris neteko 
valdžios po praėjusį sekmadie
nį vykusių visuotinių rinkimų. 
„Išmokite mūsų pamoką, jūs, 
Amerikos liokajai, mirties bū
riai stovi prie jūsų vartų", įspė
jama pareiškime. „Smogsime 
jums geležiniu kumščiu tin
kamoje vietoje ir tinkamu lai
ku", rašome pareiškime, kuria
me griežtai smerkiami „arabai 
ir musulmonai liokajai, tokie, 
kaip (Pakistano prezidentas) 
Pervez Musharraf ir al-Saudi 
šeima, valdanti Saudo Arabiją. 
Pareiškime taip pat raginama 
nutraukti išpuolius prieš civi
lius žmones Ispanijoje, kol pa
aiškės naujosios Madrido vy
riausybės politika musulmo
niškojo pasaulio atžvilgiu. 
„Leidome Ispanijos žmonėms 
rinktis tarp karo ir taikos. J ie 
pasirinko taiką, išrinkę į val
džią partiją, kuri nepri tarė 
sąjungai su Amerika kare prieš 
islamą", rašoma Dareiškime. 

Nauji faktai atskleidžia prezidento aplinkos ryšius su Rusija 
Atkel ta iš 1 psl. 
Abu šie susitikimai — Maskvoje 
ir Paryžiuje — neįvyko dėl Lie
tuvoje vis augančios politinės 
įtampos. 

Algirdo Drakšo pokalbiuose 
su rusais taip pat kalbama ir 
apie planuojamus jų vizitus į 
Lietuvą. 

„Lietuvos ryto" žiniomis, 
prezidentas bei jo aplinka siekė 
užvaldyti „Šiaulių plentą" tam, 
kad po to per bendrovės sudaro

mus kontraktus gaunami pini
gai tekėtų į „LUKoil" kišenę. 

Didžiąją šios bendrovės ak
cijų dalį siekė užvaldyti buvęs 
Rolando Pakso vyriausybės mi
nistras Gintaras Striaukas. 
Jam aktyviai talkino ne tik kai 
kurie prezidento patarėjai bei li-
beraldemokratų vadovai, bet ir 
pats R. Paksas. 

Naujoje medžiagoje aiškėja 
ne tik* aukštų Rusijos politikų, 
bet ir specialiųjų tarnybų pėd

sakas — A. Drakšo sąsajos su 
vienu Rusijos piliečiu iš J. Luž-
kov aplinkos, kuris dar sovieti
niais metais kaip karinės žval
gybos GRU agentas buvo išsiųs
tas iš Ispanijos už šnipinėjimą. 

Vienas Seimui Konstituci
nio Teismo posėdžiuose atsto
vaujančių kaltintojų — parla
mentaras Jul ius Sabatauskas 
dienraščiui patvir t ino gavęs 
naujos medžiagos, tačiau ją ko
mentuoti atsisakė. 

jurij Borisov seniai žinojo buvęs sekamas 
Atkelta iš 1 psl. 
..Onutė" — buvusi prezidento 
patarėja teisės klausimais ir 
Prezidentūros Teisės departa
mento vadovė Ona Buišienė — 
Konstituciniam Teismui paliu-
dijo. jog „iš tiesų tokį pavedimą 
davė Rolandas Paksas vieno ry
tinio pasitarimo metu". 

Anot jos. prezidento pavedi
mas valstybinio saugumo pata
rėjų grupei buvęs pagrįstas, nes 

juo ketinta apsisaugoti nuo įtar
tinos reputacijos asmenų. O. 
Buišienė teigė pati tokio pak
lausimo STT nedavusi, nes ne
turėjo leidimo dirbti su slapta 
informacija. 

Seimo specialioji komisija 
nustatė, kad R. Ačas ir iki šiol 
Prezidentūroje patarėju dirban
tis Evaldas Vaitkus davė netei
sėtus pavedimus STT surinkti 
informaciją apie 44 asmenų pri

vatų gyvenimą. Komisija pažy
mėjo, jog šie asmenys nesiekė 
eiti pareigų valstybės įstaigoje 
ar pareigų, į kurias skyrė prezi
dentas. Komisija konstatavo, 
kad R Paksas yra atsakingas, 
jog tokiais veiksmais buvo pa
žeista Konstitucijoje įtvirtinta 
asmenų teisė į privatų gyve
nimą, draudimas rinkti infor
maciją apie asmens privatų 
gyvenimą ne pagal įstatymą. 

Seimas nesutinka skirti premijas ir didinti pašalpas 
Vilnius, kovo 18 d. (BNS) 

— Seimas ketvirtadienį nesuti
ko toliau svarstyti Valstybės 
apdovanojimų įstatymo patai
sos, numatančios, kad 7 ir dau
giau vaikų pagimdžiusioms mo
tinoms būtų skiriamos 400 mi
nimalių gyvenimo lygio dydžio 
— 50.000 litų išmokos. 

Jas siūlyta skirti tik toms 
motinoms, kurios užaugins bei 
gerai išauklės savo vaikus. 

„Tvarkingai ir gausiai šei
mai tai bus labai reikšminga pa
rama ir valstybe parodys dėme
sį ir pagarbą šioms moterims 
bei jų šeimoms", teigė pataisą 
pasiūliusi liberalccntriste Dalia 
Teišerskytė. 

Pagal dabar galiojančią 
tvarką ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai" medaliu apdovanoja
mos ne tik motinos, pagimdžiu
sios 7 ir daugiau vaikų, bet ir 
asmenys už nuopelnus garsi
nant Lietuvos vardą kultūros, 
mokslo, švietimo, verslo, garny-' 
bos sveikatos, socialinės apsau
gos, karybos, sporto, ūkio bei ki
tose srityse, taip pat už humani
tarinę pagalbą Lietuvai. 

Statistikos departamento 
duomenimis, šiuo metu šalyje 
yra 585 šeimos auginančios 7 ir 
daugiau vaikų 

Seimas taip pat nesutinka 
keturis kartus didinti valstybi
nes pensijas del 1991 m. sausio 

11-13 dienomis vykdytos agresi
jos ir po to buvusių įvykių nu
kentėjusiems asmenims ir jų 
šeimos nariams. 

Seimas nepritarė ir šioms li-
beralcentristės Dalios Teišers
kytės pateiktoms Valstybinių 
pensijų įstatymo pataisoms. 

Pripažintiems pirmos gru
pės invalidais dėl 1991 m. sau
sio mėnesį patirtos agresijos gy
ventojams buvo siūloma mokėti 
ne 552 litų, o 2,208 litų nuken
tėjusiųjų valstybinę pensiją, 
pripažintiems antros grupės in
validais — ne 414 litų, o 1.656 
litų, o pripažintiems trečios gru
pės invalidais — ne 276 litų, o 
1.104 litų pensiją. 

• • • pozicija 
Kodėl stengiamasi purvais apdrabstyti 

lietuvių tautos didvyrį? 
Nemaloniai nuteikia is

toriko A. Nikžentaičio išsakytos 
per televiziją abejonės del di
džiojo Lietuvos patrioto genero
lo Povilo Plechavičiaus pomir
tinio apdovanojimo. A. Nikžen-
ta i t i s ka l t ina P. Plechavičių 
Viet inės rinktinės organiza
vimu, dalyvavimu 1926 m. val
stybės perversme, pateikia įžei
džiantį lenkų laikraščių JZeč 
Pospolita" Vietinės rinktinės 
vertinimą, esą ji žudė civilius 
l enkus , gėdingai pralaimėjo 
Armijai Krajovvai ir buvo išfor
muota. Teigia, kad generolo ap
dovanojimas gali atsiliepti Lie
tuvos—Lenkijos santykiams. Isto
rikui kažkodėl patinka vertinti 
mūsų istoriją ne savo, o kaimy
nų požiūriu. (Įprotis iš anų laikų?) 

Bet mes žinome tiesą apie 
1943—1944 metų įvykius Vil
niaus krašte . Žinome, kad Vie
tinė r inktinė, nepaisant gausių 
savo karių aukų didvyriškai 
gynė vietinius lietuvius nuo 
Armijos Krajowos būrių, vyk
džiusių Dubingiuose ir ki tur 
civilių lietuvių žudynes. Prieš 
keletą metų Vilniuje buvo rasti 
Armijos Krajovvos dokumentai, 
juose Lietuvos nepriklausomybė 
buvo vadinama mitu, esą ji turi tap
ti atsikūrusios Lenkijos provincija. 

Vietinės rinktinės organi
zavimas 1944 m. vasario mėn. 
buvo tautos gilaus patriotizmo, 
noro apginti kraštą nuo artė
jančių bolševikų ordų išraiška. 
Tūkstančiai jaunuolių entuzi
astingai ėjo i rinktinę. Abejoti 
to prasmingumu yra švent
vagiška. Rinktinė turėjo jos 
vertą organizatorių ir vadą 
generolą Povilą Plechavičių. 

Vokiečiai Latvijoj ir Estijoj 
sugebėjo organizuoti SS le
gionus ir pasiųsti juos į Rytų 
frontą. Dešimtys tūkstančių 
latvių ir estų ten paguldė savo 
galvas . Šios nukraujavusios 
tautos pokario metais nepajėgė 
organizuoti tokio masto pasi
priešinimo, koks buvo Lietuvoj. 
Rezultatas: Latvijoje rusakal
biai gyventojai sudaro pusę 
visų gyventojų, Estijoj — treč
dalį, o Lietuvoj tik 8 proc. 

Vokiečiams, nepaisant visų 
pas tangų, nepavyko organi
zuoti Lietuvoje SS legiono. 
Keršydami tautai, jie uždare 
aukštąsias mokyklas ir kelias
dešimt iškiliausių inteligentų 
i šs iuntė į Štuthofo koncen
tracijos stovyklą. Kada, jų 
nuostabai P Plechavičius grei
tai sukūrė Vietinę rinktinę. Po 
mūšių su Armija Krajowa vo
kiečiai klastingai nuginklavo 
3,400 karių. 150 sušaudė; liku
sius dalinius įsakė perduoti jų 
žinion. Tiems daliniams grėsė 
Rytų frontas. Generolas nepa
būgo nacių grasinimų ir rizi
kuodamas gyvybe įsakė rink
tinei išsiskirstyti, išgelbėdamas 
tūkstančius gyvybių. Naciai ge
nerolą ir 50 karininkų uždarė į 
Salaspilio (prie Rygos) koncen
tracijos stovyklą. Vien tik šis 
poelgis daro jį tautos didvyriu. 
Pr idėkime dar jo išskirtinį 
vaidmenį, didvyriškai vaduo
j a n t 1919 m. nuo bolševikų 
Žemaitiją, o lenkų istorikams, 
žeminant iems mūsų Vietinę 
rinktinę ir aukštinantiems sa
vąją Armiją Krajową, galima 
priminti, kad 1946 m. Armija 
Krajowa sudėjo ginklus ir pasi
davė lenkų komunistų malonei. 
Vietinės rinktinės kariai Lie
tuvos partizanų gretose kovojo 
prieš bolševikus net iki 1953 m. 

Istorikas kaltina Vietinę 
r inkt inę ir generolą, esą jie 
ats idūrė Antihitlerinės koalici
jos priešininkų pusėje. Negražu 
šiuo žodžių junginiu teisinti 

antipatriotines nuostatas, juo
lab, kad jį galima patikslinti: 

Esame dėkingi 
Lietuvos Gyventoju 

genocido ir rezistenci
jos tyrimo centrui už 

teikimą apdovanoti po 
mirties generolą 

Povilą Plechavičių? ir 
A. Anusauskui už įtiki

namą argumentaciją 

Antihitlerinio susivienijimo 
stalininis sparnas. Kas už to 
slypi visiems aišku: apokalipti-
nis Rytprūsių civilių gyventojų 
išžudymas: buvo išprievartauta 
ir nužudyta milijonas vokiečių 
moterų (!), išžudyti vaikai ir 
seneliai. O Lietuvoje bolševikai, 
nepaisydami tarptautinės kon
vencijos, draudžiančios oku
puotų šalių jaunimą imti į oku
pantų armiją, prievarta ėmė; 
nenorinčius eiti, besislapstan
čius, negailestingai šaudė. 

Istorikas kaltina P. Ple
chavičių už dalyvavimą 1926 
m. gruodžio 17 d. valstybės per
versme. Dėl perversmo visuo
met bus prieštaringos nuomo
nės. Formaliai ž iūr intys į 
demokratijos mechanizmo ne
liečiamybę, smerks perversmą. 
Patriotai jį teisina, nes tais 
laikais, kai šalia buvo bolše
vikų valstybė, perversmas buvo 
mažesnė blogybė, negu leisti, 
pasinaudojus demokratinėm 
laisvėm, įsiūbuoti šalyje chaosą 
ir anarchiją. 0 to tik ir laukė 
suįžūlėję Kremliaus paranki
niai (dabar situacija kažkiek 
panaši). Beje, jie daugiausia ir 
šaukė apie demokratijos žlu
gimą, fašistinį perversmą, tarsi 
jų sovietija būtų demokratijos 
tvirtovė. 

P. Plechavičius prieš per
versmą buvo neteisėtai įkalin
tas . Jis vadovavo perversmui, ir 
jam buvo siūloma tapti diktato
riumi. Jis atsisakė ir perdavė 
valdžią A. Smetonai. P. Ple
chavičius negalėjo žinoti, kad 
A. Smetona neįvykdys duoto 
pažado organizuoti naujo Sei
mo rinkimus. A Nikžentaitis 
kaltina dėl perversmo P. 
Plechavičių ir savaip teisina 
lenkų diktatorių J. Pilsudskį, 
kuris taip pat atėjo į valdžią po 
perversmo, tik niekam valdžios 
neatidavė, pats tapo diktatoriu
mi. Istorikas teigia, esą lenkai 
J . Pilsudskį myli. kaip lenkų 
valstybės atkūrėją, o ne kaip 
perversmininką ir Vilniaus 
krašto užgrobėją. Tad ir mes, 
pagal A. Nikžentaičio logiką, 
galime mylėti Povilą Plechavi
čių, ne už dalyvavimą per
versme, o už kitus nuopelnus. 

Esame dėkingi Lietuvos Gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centrui už teikimą ap
dovanoti po mirties generolą Po
vilą Plechavičių, ir A Anusauskui 
už įtikinamą argumentaciją. 

Algimantas Leleš ius 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
I 2004 m. kovo 12 d., automobilio nelaimėje žuvo mūsų my

limas Vyras, Tėvelis ir Senelis 

A t A 
moky to ja s 

VYTAUTAS GAVELIS Ph.D. 
Gimė 1916 m. sausio 1 d. Tūloje, Rusijoje. 
Būdamas trijų metų, su tėvais grįžo į Lietuvą, gyveno 

Butrimiškių kaime, Ūdrijos parapijoje, Alytaus valsčiuje. 
1951 m. atvyko į Ameriką ir apsistojo East St. Louis, IL ir 
Collinsville, IL. 

Dideliame nuliūdime liko: žmona Albina, dukterys 
Marija, Ramunė ir Zigmas Sadauskai, anūkai Kenneth, 
Brigette, Justin ir Viktoria; sesuo Marija Kriščiūnienė. 

Velionis buvo brolis a.a. Mykolo. 
A.a. Vytautas priklausė East St. Louis lietuvių kata

likų parapijai, S.I.U. Alumni Ass., Lietuvių Bendruome
nei ir Lietuvių fondui. 

Laidotuvių apeigos privačios. Laidotuvės ir šv. Mišios 
bus aukojamos 2004 m. balandžio 24 d. 10 vai. r. Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje Lemonte. Pe
lenai bus laidojami Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Prašome prisiminti a.a. Vytautą maldose. 

N u l i ū d ę žmona, d u k r o s , sesuo, g iminės Lietuvoje 
ir Amer iko je 

TRYLIKOS 
METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS 

Af A 
JOHN 

HENSON 

Viešpats išsivedė a.a. John į Amžinuosius Namus, į 
tobulą grožį ir džiaugsmą 1991 m. kovo 22 d. 

Palikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kada ir mane 
Viešpats pasišauks. Švč. Jėzaus Širdie, tavimi pasitikiu, 
nes meilė nemiršta. 

Šv. Mišios už a.a. John bus aukojamos kovo 22 d., pir
madienį, 7 v.r. Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Visus draugus prašau pasimelsti už a.a. John. 

Žmona S a b i n a 

I miestas, valstija, zip 

Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, 
siusime jį 1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavardę. 
vardą, adresą ir telefono numerį raštu (DRAUGAS. 4545 
W. 63 St., Chicago, IL 60629) arba telefonu 773-585-
9500. Būkime pažįstami! (JAV) 

vardas, pavardė 

adresas 

i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

telefono numeris 

• J o s e p h Panavas , MI atsiuntė $35 auką, kurią paskyrė vaikų 
dantų priežiūrai Lietuvoje. Dėkojame už auką' L i t h u a n i a n 
Mercy Lift, P . O. Box 88, P a l o s Heights , IL 60463. Tel . 708-
952-0781. Tax ID #36-3810893. 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift dėkoja už aukas, kurias paskyrė 
krūties vėžio ankstyvai diagnostikai moterims Lietuvoje. 
Aukojo: $50 — Mindaugas ir Linnea Jatulis, NY: $35 — Joseph 
Panavas, MI: $10 — Joseph Petuska. CT. Dėkojame už aukas ' 
L i t h u a n i a n Mercy Lift, P. O. Box 88. Palos Heigh ts . IL 
60463. Tel . 708-952-0781. Tax ID #36-3810893. 

• A.a. J a d v y g o s J e l m o k i e n ė s atminimą pagerbdami, Laima ir 
Algis Jurkūnai aukojo $50. Si auka buvo skirta senelių globos 
namų priežiūrai Lietuvoje. Dėkojame už auka L i t h u a n i a n 
Mercy Lift, P. O. Box 88, P a l o s Heights . II. 60463. Tel . 708-
952-0781. Tax ID #36-3810893. 
www. l i thuan ianmercy l i f t . o rg arba 
li thuanianmercylift<PVahoo.com 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Į MUTUAL FEDERAL SAVLNGS 
ANDLOAN AssociATtON or CHICAGO 

• • 

2212 Wcst Ccrmak Koad. Cfcvago, IL 6060$ 
(773) £47-7747 

Stcpben M Oksas. Przridcnr 
Patcrnaujam Čikagtrs ir Apylinkių Lietuviam*. Daugiau Kaip 95 Metu* 

http://www.lithuanianmercylift.org
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LINKESE 

VERBŲ KŪRIMO PAMOKOS 
vyks Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje kovo 28 d., sekmadie
nį, nuo 11 v.r. iki 1 v.p.p. 
Verbas kurti mokys dailininkes 
Virginija Morrison ir Rasa 
Ibianskienė. Atsineškite žirk
les, džiovintų augalų ir gelių, 
kurių galima įsigyti parduotu
vėje Hobby Lobby. Pamokos 
dalyviai gaus medine lazdele, 
kuri yra verbos pagrindas ir 
keletą džiovintų augalų. Dau
giau informacijos ir užs i re 
g i s t ruo t i ga l i te te l . 773-582-
6500. 

LIETUVIŲ OPEROS RĖMĖJAI, 
paaukodami „Trubadūro" spek
taklio pastatymui 150 dol. ar 
daugiau, gaus du bilietus, o už 
100 dol. auką, vieną bilietą vel
tu i , mecenatams bei garbės 
svečiams skirtoje auditorijos 
dalyje. Valdybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus kviečia Lie
tuvių operos bičiulius tapt i 
rėmėjais ir pasinaudoti šia leng
vata . Pr imename, kad auką 
reikia įteikti iki balandžio 15 d., 
kad aukotojo pavardė galėtų 
būti įrašyta į spektakliui ruo
šiamą programos leidinį. Visos 
aukos nurašomos nuo pajamų 
mokesčių (Fed. Tax I. D. No. 
36-2935678). Dėl papildomos 
informacijos prašome kreiptis į 
V. Momkų, tel. 773-925-6193. 

SEKMADIENĮ, KOVO 21 D., 2 
v.p.p., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, posėdžių kambaryje, 
įvyks Čikagos lietuvių futbolo 
klubo „Lituanicos" metinis na
rių susirinkimas. Visi sporto mė
gėjai kviečiami jame dalyvauti 
ir prisidėti prie daugiau negu 
50 metų gyvuojančio šio futbolo 
klubo veiklos pagyvinimo. 

PENKTADIENĮ, KOVO 19 D., 
7:30 v.v., PLC posėdžių kam
baryje vyks Akademikų skautų 
vakaronė, kurioje bus kalbama 
apie knygnešius. Kalbės Pijus 
Bielskus. Visi kviečiami. 

ČIKAGOS GEN. J. DAUKANTO 
Jūrų šaulių kuopos visuotinis 
susirinkimas įvyks kovo 21 d., 
sekmadienį, Tėvų jėzuitų sve
tainėje, 5600 S. Claremont Ave. 
10:30 v.r. koplyčioje vyks Mišios 
už mirusius kuopos narius. 
Susirinkimo pradžia 12 v.p.p. 
Po susirinkimo vaišės ir paben
dravimas. Visi nariai ir norin
tys įstoti į kuopą prašomi daly
vauti. Informacija teikiama tel. 
773-523-7205. 

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ 
rinktinės narių susirinkimas 
įvyks kovo 21 d., sekmadienį, 12 
v.p.p. Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd Sr. Visi rinktinės šauliai 
kviečiami dalyvauti. 

„DRAUGUI" - 9 5 
„Draugo" 95 metų sukakties proga kovo 28 d., sekmadienį, 

Maria gimnazijos auditorijoje, Čikagoje, ruošiamas ypatingas kon
certas, kurio programą atliks gen. Juozo Žemaičio Lietuvos Karo 
akademijos vyrų choro „Kariūnas" vokalinė grupė. Koncerto proga 
bus išleista speciali programa su sveikinimais „Draugo" garbingos 
sukakties proga. Maloniai visi prašomi savo sveikinimus siusti 
„Draugo" administracijai. Vieno puslapio kaina - 100 dol., pusės 
puslapio - 50 dol. Šiais sveikinimais paremsite vienintelio už Lietuvos 
ribų leidžiamo lietuviško dienraščio tolimesni gyvavimą. 

Parodų salėse 

Nuo kovo 10 d. iki balandžio 9 d. University Art Gallery, 
Indiana State University, Terre Haute, Indiana, vyksta Audriaus V. 
Plioplio paroda „Prieš tradicijas: šiuolaikinio meno išraiška". 
Maloniai kviečiame apsilankyti, kur galėsite plačiau susipažinti su 
matematinio mąstymo menine išraiška ir jos kūrėju. 

Matematinis maMvmas, spausdinta ant popieriaus, 20O2 m. 

SKELBIMAI 
• Amer ikos l ie tuviu rad i 
j a s , vad. Anatolijus Siutas 
ki'-kviena sekmadienį 7 v r 

j per WCEV 14 50 AM Tel. 
773-847-4903, adresas 4Jr,9 
S. Francisco, Chicagn. IL 60632. 

DĖMESIO1 DEMESIO'Nesenial 

atvykote, Ieškote darbo ar buto, 

tačiau skelbt i i laikraštyje brangiai 

kainuoja? Ne bėda DRAUGAS jutu 

skelbimą išspausdins nemokama). 

Tereikia paskambint i te l . 77J SSS 

9S00 ar užsukti j DRAUGO admhv 

istraclja adresu 4S4S W 6 ) St 

CMcago. • . 60629. 

Patekėjo „Saulė", užkaitino širdis ir... nusileid vJ 

„Saulė", Šiaulių pedagogi
nio universiteto liaudies muzi
kos ansamblis, jau ne pirmą 
kartą koncertavo Amerikos lie
tuviams. Amerikos lietuviams -
ne, o štai amerikiečiams dar 
neteko regėti bei girdėti lietu
viško, autentiško grynuolio - 3 
valandas stebinusio mokslinėje 
konferencijoje susirinkusius 
chemikus mokslininkus. 

Kaip „Saulė" ten pateko, 
papasakojo ansamblio vady
bininkas Zenonas Ripinskis: 

- Pagrindinis šios kelionės 
tikslas buvo dalyvauti tarp
tautinėje chemikų mokslinėje 
konferencijoje „PITTCON", vy
kusioje kovo 7-12 d. McCormic 
parodų centre Čikagoje. Mes 
savo programą atlikome trečia
dienį. 3 valandas su nedide
lėmis pertraukėlėmis grojome 
lietuvišką, retro stiliaus ir šiuo
laikinę muziką. Pirmąją dalį 
atlikome su tautiniais drabu
žiais, o antrąją, visų nuostabai 
- su „frakais". Jspūdžiai buvo 
nepakartojami, visiems labai 
patiko. Kaip atsitiko, kad 
pakvietė būtent mūsų ansamb
lį? Istorija prasidėjo dar prieš 
metus. Didžiojoje Britanijoje 
kasmet vyksta tarptaut iniai 
liaudies muzikos festivaliai. 
Pernai, visai netikėtai, teko su
sipažinti su Amerikoje gimusiu 
lietuviu, pavarde Jonas Balt
rus. Atvykęs pailsėti ir pa
sižiūrėti programos, susidomėjo 
mūsų ansambliu. Susidrau
gavome. Po kiek laiko atvykęs į 
Lietuvą, svečiavosi Šiauliuose 
ir gyveno pas mus. Tuomet dr. 
Jonas Baltrus papasakojo apie 
2004 metų chemikų mokslinę 
konferenciją „PITTCON", ku
riai j i s vadovaus. Mokslinės 
konferencijos Čikagoje vyksta 
kasmet, tik vadovas kiekvienais 
metais yra renkamas naujas. 
Išrinktasis vadovas turi teisę 
savo nuožiūra pasirinkti kolek
tyvą meninei programai atlikti. 
Taigi, Pittsburgo lietuvis dr. 
Jonas Baltrus, pakvietė 
„Saulę". J is yra ir mūsų šios 
kelionės fundatorius. 

- Ar atvykę Čikagon pla
navote surengti koncertą lietu
viams? 

- Taip. Tuo pasirūpino bu
vusi „Saulės" ansamblio dalyvė 
Asta Buračaitė. Pasitelkus 
pagalbon „Savą radiją", suorga
nizavo mums galimybę pasi

rodyti šeštadienį Jaunimo cen
tre, Čikagoje ir Brighton Parko 
parapijoje sekmadienį. 

Šeštadieninis koncertas 
gausiai sukvietė liaudiškos 
muzikos mylėtojus ir tautinių 
šokių šokėjus. Šį kartą į Jung
tines Valstijas atvyko aštuoni 
ansamblio dalyviai: solistai 
Violeta Daknienė ir Eugenijus 
Andrulis, Aurimas Povilaitis 
(mušamieji), Zigmas Ripinskis 
(kontrabosas), Jolita Damaševi-
čienė (smuikas), Linas Onaitis 
(akordeonas) bei meno vadovas, 
anot vadybininko Zenono Ri-
pinskio grojąs visais lietuviš
kais instrumentais , Darius 
Daknys. 

- Papasakokite apie pasi
rinktą, repertuarą, šiais metais 
girdėjome tikrai ne eilinę mu
ziką - ir šokdinusią ir sukėlusią 
švelnią nostalgiją. 

- Šiais metais norėjome 
grįžti į 30-uosius - 40-uosius, 
kuomet skambėjo retro šokių 
muzika. Tai mūsų staigmena 
čikagiečiams. Visai neseniai, 
prieš atvykimą, išleidome 
ansamblio „Saulės muzikantai" 
kompaktinę plokštelę „Praėju
sio amžiaus melodijos". Tai ne 
liaudies, o kompozitorių kūryba 
- valsai, fokstrotai, tango ir kita 
šokių muzika. 

- Gal trumpai papasako-
tumėt apie šį projektą? 

- Ansamblis „Saulės muzi
kantai" - tai penki Šiaulių uni
versiteto laiudiškos muzikos 
ansamblio „Saulė" muzikantai, 
savo laisvalaikį skiriantys šo
kių muzikai. Pirmąjį šokių mu
zikos albumą „Saulės muzikan
tai" įrašė ir išleido 1997 m. 
Albumas „Praėjusio amžiaus 
melodijos" - jau antras . Per 
tuos metus, nuo pirmojo albumo 
išleidimo pasikeitė didžioji dalis 
muzikantų. Iki šiol kolektyve 
groja tik meno vadovas Darius 
Daknys (birbynė) ir Zigmas 
Ripinskis (kontrabosas). Nese
niai į mūsų rankas pateko di
delė šūsnis senų muzikos natų 
žurnalų, kuriuose išspausdinta 
XX amžiaus 4-ojo dešimtmečio 
šokių muzikos kurinių, skam
bėjusių Italijos, Ispanijos, Vo
kietijos, Austrijos, kitų Vakarų 
Europos šalių ir net Lietuvos 
restoranuose, šokių salėse, va
karėliuose. Nusprendėme šiek 
tiek nupūsti laiko dulkes, pri
kelti į šių dienų šviesą praėjusio 

Jaunimo centre 

DONALDĄ DAINUOS 
Ar Jūs žinote, kad netrukus 

Washington D.C., o paskui ir Čika
goje lankysis ir dainuos nedaug 
kam iš mūsų žinoma, tačiau 
Lietuvoje išgarsėjusi, ir visų 
mėgstama Donaldą. Donaldą 
yra .Barbė devyndarbė" pačia 
geriausia šių žodžių prasme. 

Anksčiau ji buvo žinoma 
kaip Lietuvos televizijos laidų 
vaikams „Labas rytas suraity
tas" ir „Buvo rytas suraitytas" 
vedėja, dainų vaikams autorė ir 
atlikėja, o dabar ji — tautos bal
sas, populiariausių laidų „Dviračio 
žinios" skambiausioji styga — 
dainų atlikėja ir aktorė. 

Donaldą Meiželytė gimė 
Šilutėje. Vėliau su tėvais apsi
gyveno Tauragėje. Čia ji baigė 
vidurinę mokyklą ir septyne
rius metus užtrukusias muzi
kos studijas pačiais aukščiau
siais laipsniais Po to studijavo 
ir baigė Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakultete žinia-
sklaidos mokslus 

Donaldą daug dainuoja, daug 
kur koncertuoja. Anksčiau ji 
įrašė ir išleido du albumus savo 
kūrybos dainų vaikams, o dabar 
įrašinėja savo pirmąją kompak
t inę plokštelę. Taipgi rašo 
knygą „Moterų išmintis". 

Donaldą sako, jog esanti 
neramaus būdo. Jos žodžiais. 
„Kartais pasijuntu vieniša, kar
tais pavargusi nuo darbo, kar
tais susinervinus, kad namuose 
yra kavos, bet nėra pieno. Kaip 
greitąją pagalbą susigalvoju — 
'gyvenk taip. kad ne smulk
menos taptų problemomis, o 
problemos — smulkmenomis!*" 

Čikagos ir apylinkių lietuvi
ai kviečiami pamiršti visas 
problemas bei problemėles ir 
kovo 26 d. penktadienį 8 vai. 
vak. atsilankyti į Jaunimo cen
tro rengiamą Donaldos estra
dinių dainų koncertą. Pasibai
gus koncertinei programai. JC 
kavinėje bus proga susipažinti 
ir artimiau pabendrauti su Do
naldą. Jūs malonūs skaitytojai 
tikriausiai nežinote, kad Tadas 
ir Albina Meižebai savo dukrą pa
vadino Donaldos vardu, JAV as
tronauto Donald Sleiton garbei. 

Donaldą yra viena pirmųjų 
savanoriškai įsipareigojusi Vil
niuje veikiančios Daumanto 
studijos darbuotojų paruošti 
vaidybini filmą „Sibiro Mado
na". Rengiamo koncerto pelnas 
skiriamas šio filmo gamybos 
išlaidų padengimui. 

P. Pe t ru t i s 

„Saulės" koncertas -Jaunimo centre. 

amžiaus kompozitorių kūrybą, 
galbūt kai kam sužadinti jau
nystės prisiminimus... 

Žinoma, buvo ir folklorinės 
muzikos, sutartinių - nearan
žuotų bei aranžuotų. Skambėjo 
lietuvių liaudies dainos „Atlėkė 
balandis", ..Prakalbino apy
nėlis". „Aukštieji kalneliai". 
Lietuvių liaudies dainos. 
aranžuotos Dariaus Daknio 
„Saldus alutis", „Čiulbėk 
paukštela", „Lietutis", „Oi, tu 
Joneli", „Šviesi naktis" ir kitos. 
Atlikome kelis instrumentinius 
kūrinius: „Linksmieji muzikan
tai" skudučiams, „Kaimiška 

polka", „Akordeono valsas" 
i muzika J. Gaižausko), ..Šilojų 
valsas" (muzika V. Juozapaičio) 
ir kitus. 

- Ką „Saulė" žada veikti 
ateinančiais metais? 

- Atvirai pasakius dar neži
nome. Prieš metus buvome 
Jungtinėse Valstijose, aplan
kėme ir koncertavome daugybė
je lietuviškų telkinių visoje 
JAV. Šių metų trumputė ke
lionė, vos vieną savaitę, leido 
priminti apie save. Manome, 
kad yra ką veikti ir Europoje. 
Liepos mėnesį vyksime į kasme
tini studentų festivalį Gaudea-

mus. vyksiantį Rygoje. Užsi
mezgė ryšiai ir draugystė su 
Japonija, gal teks ten koncer
tuoti. Tačiau svarbiausia užduo
tis dabar paruošti gerą pro
gramą ir apmokyti naujokus, 
kurių turime net 15! J u k 
ansamblis turi savo „kredo" — 
jaunatviškumas, aukštas meni
nis lygis ir profesionalumas. 

Palinkėkime Saulės miesto 
ansambliui ir toliau kaitinti 
klausytojus savo muzikos 
šiluma. Juk saulė, nenuilsta
mai, nepriklausomai ir neišven
giamai - pateka... 

Vitalija P u l o k i e n ė 

JAV LB KULTŪROS TARYBOS PRANEŠIMAS iAV LSIUVR! BtntfiUor 
UULTGGoS TflRVBA 

Ateinantį rudeni, lapkričio 26-27-28 d. jAV LB 
Kultūros taryba organizuoja 11-ąjį teatro festivali, 
kuris įvyks Čikagoje, jaunimo centre. Kultūros tary
ba kviečia JAV ir Kanados lietuvių teatro vienetus, 
sambūrius ar pavienius asmenis su rnono spektak
liais dalyvauti šiame kultūriniame savaitgalyje. Apie 
dalyvavimą prašoma pranešti |AV LB Kultūros tary
bos pirmininkei Marijai Remienei adresu: 2841 
Denton Ct., VVestchester, IL 60154; tel. 

708-562-1448; e-paštas: mremiene@aol.com. 
Kiekvienas meno renginys turi savo prasmę ir 

tikslą. Mėgėju teatras taip pat turi savo tiksią. 
Išeivijos kultūrininkai gali parodyti savo pasiektus 
kūrybinius laimėjimus savųjų tautiečiu tarpe. 
Tikimės, kad vienuoliktasis teatro festivalis atskleis 
įvairiopą mėgėju teatro prasmę. 

JAV LB Kultūros tarybos info. 

Nomedos Liikoševificnės grafika ..Krikštynų š.uikli.u 

mailto:mremiene@aol.com



