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numeryje: u* 
Lietuvos prezidentas 
stebėjo rungtynes 
Lemonte. Įspūdinga 
R. Berankio pergalė. 
Vėl laimėjo 
„Litus" futbolininkai. 
Mirė garsiausias 
Lietuvos boksininkas. 

2 psl. 

Belaukiant „krikšto 
motės marškinių". 
Sovietmečio palikimas. 
Didėjant biudžeto 
išlaidumui, didėja ir 
socialinės išmokos. 
Rusiją papiktino 
Latvijos istorija. 

3psl. 

„Draugo lietuviukai". 
4 psl. 

Nauja anglų kalbos 
pamokėlė. 

5 psl. 

Generalinis LR 
konsulatas veiks tik 
Čikagos miesto centre. 
Paryžietiška bohema 
prie „Kojoto bokšto". 

6 psl. 

Sportas 
* K e t u r i ų a m ž i a u s g ru

p i ų 193 i m t y n i n i n k a i iš Lie
t u v o s , L a t v i j o s , Rusijos bei 
Estijos dalyvavo Estijoje vyku
siame tarptaut iniame graikų-
romėnų imtynių turnyre atleto 
Avo Talpa atminimui. Lietuvai 
varžybose atstovavo net 60 
sportininkų, o daugiau nei pusė 
— 33 — dvidešimt keturiose 
svorio kategorijose tapo nugalė
tojais a r prizininkais. 

* L i e t u v ė L i n a S t a n č i ū t ė 
p a t e k o i JAV v y k s t a n č i o 1'J.r 
serijos „Dow Corning Tennis 
Classic" moterų teniso turnyro 
vienetų varžybų aštuntfinalį. 
Pajėgiausia Lietuvos tenisinin
kė šešioliktfinalyje 2:6, 6:4, 7:6 
nugalėjo ba l ta rusę Tatjana 
Uvarova. 

* Vokiet i jo je vyks t a pa
sau l io š a š k i ų v e t e r a n ų (50 
m e t ų ir vyresni) vyrų bei mote
rų čempionatas. Vyrų varžybų 
dalyvių turnyre po šešių ratų 
su devyniais taškais pirmauja 
Lietuvos atstovas Borisas Dru-
žininas. 

* D v i g u b a Austr i jos kal
n ų s l i d i n i n k ų pe rga l e ket
v i r t a d i e n i b a i g ė s i pasaulio 
čempionato slalomo milžino 
rungtis. Pasaulio čempionu ta
po šios rungties Nagano (1998 
m.; olimpinis čempionas 32-jų 
metų Hermann Maier, vos 0.25 
sekundes ap:enkęs savo tėvy
naini Renjamm Raieh. 

1 Naujausios 
tintos 

* S e i m a s gali sp ręs t i dėl 
t r i jų p a r l a m e n t a r ų m a n d a 
tu atėmimo, mano etikos sargų 
vadas. 

* Svirno komisi ja i užsie
n io r e i k a l u m i n i s t r a s pa te i 
kė slaptų savo biografijos deta-

* P r e z i d e n t a s su va ls ty
bės k o n t r o l i e r e a p t a r ė bū t i 
n y b e užt ikrint i skaidrų ES 
lesu D?ina^ido'ima 

Valiutų santykis 
: USD — 2.694 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Č. Laurinavičius: naujoji Rusijos užsienio politika 
kampą įvaryto šuns urzgimas 

w 

! 

Vilnius , vasario 10 d. 
(BNS) — Rusija mėgina kurt i 
klusnių palydovų sistemą buvu
sioje Sovietų Sąjungos erdvėje 
ir Vidurio bei Rytų Europos ša
lyse, tačiau šis jos mėginimas 
primena įvaryto į kampą šuns 
urzgimą ir liudija, kad Rusija 
tolydžio praranda politinę įtaką 
regione, kuriam norėtų primesti 
savo valią. 

Taip tvirtino politologas ir 
istorikas Česlovas Laurinavi

čius, reaguodamas į žinomo 
„sniegenų centro" — „James-
towit Foundation" — mokslinio 
bendradarbio Vladimir Socor 
paskelbtą naujosios Rusijos už
sienio politikos įvertinimą. 

„Rusija atvirai pereina į pa
lydovinės sistemos kūrimą bu
vusioje SSRS erdvėje bei Vidu
rio ir Rytų Europos erdvėje. Tai 
reiškia, kad Rusija atvirai ims 
kištis į tų valstybių vidaus gyve
nimą, atvirai ims kurti penktą-

Opozicija: Lietuva tur i du 
premjerus 

Vilnius , vasario 10 d. 
(BNS) — Vyriausybės krizę 
prognozuojantys opozicijoje 
esantys liberalcentristai sako, 
jog Lietuva dabar turi du prem
jerus , o Vyriausybė persimeta 
nuo saviškės prie Darbo partijos 
programos. 

„Visiškai neaišku, kokia 
programa vykdoma — koalicinė 
a r Darbo partijos. Susidaro 
vaizdas, jog ūkio minis t ras , 
Darbo partijos vadovas Viktoras 
Uspaskichas vykdo savo parti
jos, o ne Vyriausybės progra
mą", spaudos konferencijoje 
ketvirtadienį sakė opozicinės 
Liberalų ir centro frakcijos na
rys Kęstutis Glaveckas. 

„Pati Vyriausybė suparaly
žiuota. Matome nuomonių išsi
skyrimą svarbiausiais valstybei 
klausimais — tiek dėl 'Mažeikių 
naftos', tiek dėl Gamtinių dujų 
įstatymo pataisų, tiek dėl Eu
ropos Sąjungos fondų lėšų 
skirstymo", situaciją Vyriausy
bėje komentavo liberalcentris-
tas Eligijus Masiulis. 

Anot jo, Vyriausybei netu
r int bendros nuomonės svar
biausiais valstybės klausimais. 

susidaro įspūdis, jog ministrų 
kabinetui vadovauja du premje
rai, tai yra „formalusis" — so
cialdemokratų vadovas Algirdas 
Brazauskas ir „neformalusis" 
— V. Uspaskichas. 

„Pirmąkart Lietuva turi to
kį reiškinį kaip dviejų premjerų 
Vyriausybę", ironizavo E. Ma
siulis. 

Kaip tvirtino E. Masiulis, 
jei situacija nesikeis, koalicinė 
Vyriausybė pateks į krizę. 

„Pragmatiškai sukalta Vy
riausybė, net nepradėjusi įgy
vendinti savo koalicijos progra
mos, pradėjo eižėti", sakė libe-
ralcentristas. 

E. Masiulis baiminosi, jog 
koalicinei Vyriausybei iširus ga
li tekti skelbti priešlaikinius 
Seimo rinkimus. 

„Politinė sudėtis tokia, jog 
bet kokia Vyriausybė bus pri
versta balansuoti ant stabilumo Į 
ribos", sakė E. Masiulis. 

Jis skeptiškai įvertino ir ga
limybę sudaryti mažumos Vy
riausybę. ..Ėjimas į mažumos 
Vyriausybę — ėjimas į maišą, o 
iš to maišo gali niekad ir neišlįs
ti", vaizdžiai sakė E. Masiulis. 

Pilietis Vaidas Adamkus i Maskvą 
nevyktų 

Prezidentas Valdas Adamkus (k) susitiko su JAV ambasadoriumi Stephen 
M u l l . Mykolo Ambraso 'ELTA; nuotr 

Vilnius , vasario 10 d. 
(BNS) — Kalbos apie preziden
to Valdo Adamkaus dalyvavimą 
Maskvoje rengiamose iškilmėse 
netyla jau beveik 2 mėnesius. 
Teigiama, kad V. Adamkus savo 
nuomonę dėl vykimo ar nevyki -
mo į Maskva viešai ketina išsa
kyti tik šiuo klausimu suderi
nęs bendrus Lietuvos reikalus. 
Tačiau, Žinių radijo šaltinių tei
gimu, jau yra apsispręsta, jog 
prezidentas V Adamkus į gegu
žės 9-ąją rengiamas iškilmes 
Maskvoje nevyks. 

Kada tiksliai apie savo keti
nimus nevykti į Maskvą praneš 
pats prezidentas, nežinoma. 

Ketvirtadieni prezidentas 
paskelbė, kad jei jis būtų eilinis 
Lietuvos pilietis, tikrai nevyktų 

šias kolonas, griauti esamas po
litines struktūras ir keisti tų 
valstybių orientaciją. Tai faktiš
kai tas pats, ką darė SSRS", 
tvirtino C. Laurinavičius. 

Pasak jo, Rusijos mėginimai 
įgyvendinti naująją užsienio po
litiką pirmiausia bus rimtas iš
bandymas Baltijos valstybėms. 

V. Socor požiūriu, Kremlius 
laikosi nuostatos jog Baltijos 
valstybių įstojimas į NATO ir 
Europos Sąjungą (ES) neapsau

gos jų nuo Rusijos įtakos. Tokią 
išvadą V. Socor daro remdama
sis Kremliaus politinio konsul
tanto Gleb Pavlovskij išdėstyta 
Rusijos politikos posovietinėje 
erdvėje peržiūrėjimo koncepcija. 

G. Pavlovskij teigimu, „Ru
sija dabar peržiūri savo politiką 
posovietinėje erdvėje bei jos įgy
vendinimo mechanizmus", ir 
nuo šiol esą „kils konfliktas su 
bet kuria valstybe, remiančia 
Rusijos pasitraukimo doktriną". 

Pasak V. Socor, Maskva ne
pritaria nuostatai, kad euroat-
lantinė integracija apsaugo po
sovietines šalis nuo Rusijos įta
kos. Grįsdamas šią išvadą jis ci
tuoja G. Pavlovskij: „Rusija vėl 
taps pasaulio galybe ir turės pa
saulinių interesų. Tačiau turime 
interesų ir tam tikrose šalyse. 
Net dalies jų priėmimas į ES ir 
NATO nereiškia, kad jos nepa
tenka į mūsų interesų sritį. Ja i 
neabejotinai N u k e l t a į 5 psL 

į Maskvą minėti pergalės prieš 
fašizmą 60-mečio, tačiau dabar 
jo sprendimas turi atitikti vals
tybės interesus. 

Premjeras Algirdas Bra
zauskas ragino prezidentą apsi
sprendžiant dėl vykimo į Mask
vą, atsižvelgti ne tik į patrioti
nius dalies gyventojų jausmus, 
bet ir praktinius interesus. 

Amerikos ambasadorius 
Stephen Mull tikina, kad Lie
tuva išlaikys gerus santykius su 
Amerika ir jos paramą ir tuo at
veju, jei Lietuvos vadovas nu
spręstų nevykti į Maskvą. 

Pasak jo, yra labai daug 
priežasčių vykti ir nevykti į 
Maskvoje minimą pergalę prieš 
fašizmą, tačiau Lietuva išlaikys 
Amerikos pagarbą bei paramą. 

Ketvirtadienį parodų centre „Litexpo" atidaryta paroda „Vilniaus knygų mugė". Specialiai didžiausiai Baltijos 
šalyse knygų mugei išleistas knygas ir kitus leidinius sostinėje pristato 210 leidyklų, knygų prekybos įmonių, 
muzikos įrašų leidėja, muziejų iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Japonijos, Švedijos. Slovakijos ir kitų valsty
bių. Eito* oaotr 

Manoma, kad 
STT galėjo 

„ n u t e k i n t i " 
A. Zuoko 

pokalbių įrašus 
V i l n i u s , vasar io 10 d. 

(BNS) — TV3 žurnalistai gavo 
„Rubicon group" valdybos pir
mininko Andriaus Janukonio ir 
sostinės mero Artūro Zuoko te
lefoninių pokalbių įrašus, kurie 
buvo paviešinti teisme nagrinė
j an t vadinamąją Vilniaus mero 
rinkimų bylą. 

TV3 žinių teigimu, perduo
dan t šiuos įrašus pas tebėtas 
Specialiųjų tyr imų t a rnybos 
automobil is , todėl m a n o m a , 
kad pokalbių paviešinimas ga
lėjo įvykti STT noru. 

Pasak TV3 žinių, žurnalis
tai trečiadienį sulaukė nepažįs
tamo vyriškio skambučio. J i s 
teigė galįs perduoti t a r iamai A. 
Zuoką kompromituojančius po
kalbių įrašus. 

Žurnal is ta i s u t a r t u m e t u 
pasirodė prie televizijos būsti
nės ir pusnyje aptiko paketėlį, 
kuriame buvo kasetė su minė
tais įrašais, kurie teisme turėjo 
būti panaudoti kaip įkalčiai, 
įrašai, anot TV3 žinių, labai ne
kokybiški. 

Manoma, jog panašius pa
ketėlius gavo ir kitos televizi
jos, tačiau TV3 žurnal is tams 
įstrigo viena detalė - j iems at
vykus pasiimti paketo, netolie
se pastebėtas automobilis tam
sintais stiklais. 

Liudininkai įsiminė auto
mobilio numerius ir paaiškėjo, 
jog jis priklauso STT. 

Prancūzijos ministrui — Lietuvos 
valstybės ordinas 

Devyniems parlamentarams 
liepta nusišalinti 

Vilnius , vasario 10 d. 
(BNS) — Vilniuje viešinčiam 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministrui Michel Barnier įteik
tas aukštas apdovanojimas — 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Komandoro di
dysis kryžius. 

Kaip sakoma prezidento 
įsake, M. Barnier apdovanotas 
už nuopelnus Lietuvai ir už pa
galbą šaliai integruojantis į 
t ransat lant ines bei Europos 
struktūras. 

į teikdamas ordiną, prezi
dentas Valdas Adamkus pažy
mėjo, kad M. Barnier yra 
„senas ir geras Lietuvos drau
gas", kuris puikiai supranta šalį 
ir jos žmones. 

M. Barnier ilgą laiką dirbo 
Europos Komisijoje komisaru, 
buvo Prancūzijos Europos rei
kalų ministru, Senato nariu. 

Po apdovanojimo ceremoni
jos vykusiame susitikime prezi
dentas ir Prancūzijos užsienio 
reikalų ministras aptarė pasi
rengimą vasario 22 d. Briuse
lyje vyksiančiam JAV ir Euro
pos Sąjungos viršūnių susitiki
mui, kuriame dalyvaus ir Ame
rikos prezidentas George W. 
Bush, taip pat santykius su Ru
sija ir Ukraina. 

„Lietuva gali suvaidinti 
svarbų vaidmenį padedant Eu
ropai parengti bendrą strategiją 
ir požiūrį į santykius su Rusija", 
sakė M. Barnier. 

Vi ln ius , vasario 10 d. 
(BNS) — Devyniems parlamen
tarams, kuriuos per rinkimus 
parėmė dujų tiekėja „Dujote-
kana", Seimo Etikos ir proce
dūrų komisija liepė nusišalinti 
svarstant Gamtinių dujų įstaty
mo pataisas ir balsuojant dėl jų. 

Kaip patvirtino komisijos 
pirmininkas Algirdas Monke
vičius, nusišalinti liepta liberai-
centristams Eiigijui Masiuliui, 
Kęstučiui Glaveckui, Raimun
dui PalaiČiui bei Vytautui Grub-

iiauskui, konservatoriui Audro
niui Ažubaliui, „va l s t i e tėms" 
Kazimirai Prunskienei bei Al
donai Saponkienei. 

Taipogi liepta nusišalinti su 
dujų rinka susijusių įmonių ak
cijų turint iems Darbo partijos 
nar iams Antanui Bosui bei Vla
dimirui Orechovui. 

A. Bosas pareiškė, kad visos 
įmones, kuriose j is turi akcijų. 
per pastaruosius trejus metus 
„negavo nė 1,000 kubinių met-
r n A-nm" 

Konstitucinis Teismas: seimūnas 
gali sėsti ant antros kėdės t i k 

visuomeniniais pagrindais 

Kalbos su rinkėjais — prie 
operacinės stalo 

Vilnius , vasario 10 d. 
(BNS) — Dar vienam politikos 
naujokui iškilo grėsme prarasti 
Seimo nario mandatą. Seimo 
Darbo partijos frakcijos narys 
Rimvydas Turčinskas nuslėpė. 
kad atlieka operacijas Marijam
polės apskrities ligoninėje, ku
riai vadovavo pneš tapdamas 
parlamentaru. R. Turčinskas 
teigė, kad operacijoms skiria... 
susitikimų su rinkėjais laiką, 
rašo dienraštis „Lietuvos ry
tas". 

R. Turčinskas sausio 4 d. su 
ligonine sudarė sutartį dėl neat
lygintinų sąnario protezavimo 
operacijų. 

Darbo partijos narys mano, 
kad operuodamas Marijampolės 
gyventojus geriausiai vykdo įsi
pareigojimus savo rinkėjams. 

„Žinoma, operacijos metu 
mes nebendraujame. Tam turi
me laiko ir prieš, ir po operaci
jos", tikino R. Turčinskas. 

Par lamentaras operacijas 
net prilygino kūrybinei veiklai, 
kurios Seimo nariams nedrau

džia Konstitucija. „Yra sakoma, 
kad chirurgija ar ortopedija yra 
meno ir mokslo dalis. Ligoni
nėje nedirbu ir už darbą negau
nu jokio atlyginimo. Sutartis 
reikalinga tiktai tam, kad nebū
čiau šiaip žmogus iš gatvės", sa
kė R. Turčinskas. 

„Seimo narys to daryti ne
gali. Aiškinsimės, a r parlamen
tarą dar sieja kokie nors darbo 
santykiai su ankstesne darbo
viete", sakė šios komisijos vado
vas Algirdas Monkevičius. 

„Kūrybinė veikla labai aiš
kiai apibrėžta. Seimo nariai ga
li rašyti knygas, galbūt atlikti 
kokias nors parodomąsias ope
racijas, jei nėra kito galinčio tai 
atlikti žmogaus. Tokiu atveju 
visiškai nesvarbu, ar už tai jis 
gauna honorarą, ar ne", sakė A. 
Monkevičius. 

Per praėjusią Seimo kaden
ciją žmonos vadovaujamoje ligo
ninėje Plungėje buvo įsidarbi
nęs Visvaldas Nekrašas, tačiau 
išaiškėjus šiam faktui, jis pasi
traukė iš ligoninės. 

Jonas Ramonas 
V«ldo Kopunto i ELTA I oaotr 

Vilnius , vasario 10 d. 
(BNS) — Konstitucinis Teismas 
išaiškino, kad parlamentarai 
gali vadovauti politinei partijai, 
profesinei sąjungai ar asociaci
jai, bet negali būti susiję su jo
mis darbo santykiais. 

Be to, KT vertinimu, parla
mentarai negali atostogauti 
Seimo sesijų metu. 

Sprendimą del grupes Sei
mo narių prašymo išaiškinti 
ankstesnį savo nutarimą del 
parlamentarų veiklos KT pa
skelbė ketvirtadienį. 

Su prašymu išaiškinti 

ankstesnį sprendimą į Teismą 
sausio pradžioje kreipėsi Seimo 
Statuto pataisas dėl parlamen
tarų veiklos rengiančiai darbo 
grupei a ts tovaujant is Seimo 
narys Algimantas Sa lamaki 
nas. 

Pernai liepą KT nutarė , jog 
Seimo nano pareigos nėra su
derinamos su darbu verslo, ko
mercijos bei kitose privačiose 
įstaigose ir įmonėse, o parla
mentarai negali gauti jokio kito 
atlyginimo, išskyrus atlygini
mą už kūrybinę veiklą. 

Išrinktas į Seimą J . Ramo
nas nepasi t raukė iš Žemės ūkio 
rūmų prezidento pareigų, bet 
išėjo „tikslinių atostogų" Seimo 
kadencijos laikui — 4 metams 

A. Monkevičius mano. kad 
J Ramonas pažeidė reikalavi
mą atsisakyti pareigų, nesude
rinamų su Seimo nario manda
tu. 

Seimo etikos ir procedūrų 
komisija taip pat tiria, a r į Sei
mą išrinkti profesinių sąjungų 
vadovai Aldona Balsienė ir Al
girdas Sysas nepažeidė reikala
vimo atsisakyti su Seimo nario 
mandatu nesuderinamų parei
gu-
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SPORTO APŽVALGA 

LIETUVOS PREZIDENTAS 
STEBĖJO ČLKL RUNGTYNES 

LEMONTE 
Nors vasario 5-oji diena 

buvo eilinis Čikagos Lietuvių 
krepšinio lygos varžybų šešta
dienis, tačiau Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus ir jo 
žmonos Almos dalyvavimas jose 
šiam renginiui suteikė nekas
dienišką atmosferą. 

Lietuvos vadovas, Čikagoje 
viešėjęs dvi su puse paros, 
pakeliui į Lietuvą, grįžtant iš 
atostogų Meksikoje pakviestas 
atėjo į Lemonto Park apygardos 
salę, kur stebėjo ČLKL vyrų 
komandos susitikimą tarp Pa
nevėžio „Kalnapilio" ir Klai
pėdos „Atlanto" komandų. 
Laimėjo pirmieji 74:72. Pažy
mėtina, kad laimėtojų koman
doje buvo ir krepšinio mėgėjams 
gerai žinomas Kauno „Žalgirio" 
aukštaūgis Mindaugas Leke-
rauskas, kuris kartais sublizgė

davo senaisiais laikais demons
truotais sugebėjimais. 

Pertraukos metu preziden
t a s , kuris Amerikoje gyven
damas nuo 1949-ųjų metų pats 
aktyviai sportavo, o po to buvo 
vienas šio krašto lietuvių sporto 
vadovų, lygos vadovybės buvo 
apdovanotas specialiais marški
nėliais, o publika negailėjo jam 
plojimų. Po rungtynių šiam 
sporto entuziastui sirgaliai 
rinkosi paspausti ranką ir su 
juo nusifotografuoti. 

Po to įvykusiose ČLKL 
rungtynėse „Radviliškis" nuga
lėjo „Kretingą" 65:45. Kauno 
„Rambynas" įveikė „Šiaulius" 
50:44, o „Alytus" sukūlė „Aukš
taitiją" 65:47. Pažymėtina, jog 
čia taip pat buvo ir vienas ve
teranų krepšininkų susitikimas 
— Aukštaitijos senjorų koman-

FUTBOLININKAI VEL LAIMĖJO 
Pirmasis vasario mėnesio 

sekmadienis atnešė dar vieną 
pergalę „Lituanicos" futboli
ninkams, dalyvaujantiems 
„Metropolitan" lygos salės fut
bolo pirmenybių aukščiausioje 
grupėje. Praėjusį sekmadienį 
mūsiškiai sutriuškino „Vikings" 
komandą ir į savo sąskaitą įsi
rašė tris taškus, tuo padidinda
mi jų kraitį iki devynių. 

Reikia paminėti, kad po 5 
ratų lietuviai dar neturi pra
laimėjimo (3 lygiosiomis ir 2 
pergalėmis), ir pirmenybių len
telėje tarp 10 komandų užima 
ketvirtąją vietą. 

Susit ikimas su „Vikings" 
vyrais mūsiškiams nebuvo toks 
lengvas, kaip gali pasirodyti 
vien tik pažvelgus į jo rezultatą 
4:2. Pirmame kėlinyje į varžovų 
vartus krito tik vienas įvartis, 
kurį įmušė Laimonas Bytautas, 
prieš 5 metus buvęs pačiu rezul
tatyviausiu žaidėju lietuvių 
komandoje, o paskutiniais me
tais po traumos dar nespėjęs 
atsigauti. 

Po pertraukos net du kartus 
pasižymėjo Audrius Zinke
vičius, įmušdamas antrąjį ir 
trečiąjį įvarčius. Kuomet rung

tynių lenta rodė 3-2 mūsiškių 
naudai, iki jų pabaigos likus 
dviems minutėms, Giedrius 
Žutautas pridėjo ketvirtąjį ir 
paskutinį įvartį, dar labiau 
sutvirtinusį mūsiškių pergalę. 

Šiuo metu „major" divizijos 
pirmenybių lentelės pradžioje 
„Sockers" — 11 taškų, o antroje 
eina „Eagles" — 10 ir trečioje — 
„Schwaben" su 9 taškais. Tiek 
pat taškų turi ir JLituanica", 
bet dėl blogesnio įvarčių san
tykio, stovi ketvirtoje vietoje. 

Kas bus aukštesnėje vietoje, 
paaiškės šį sekmadienį, kuomet 
rungtyniaus lietuviai prieš 
„Schwaben" komandą, kuri savo 
eilėse turi pasisamdžiusi ne
mažai gerų žaidėjų iš Meksikos 
ir Pietų Amerikos. Tų rung
tynių pradžia 4:30 valandą. 

Atrodo, kad šios rungtynės 
mūsiškiams bus vienos sun
kesnių šį sezoną ir jos nulems 
— ar lietuviai įsitvirtins tarp 
pirmaujančių, ar bus pasmerkti 
nukristi į „autsaiderių" grupę 
pirmenybinėje lentelėje. 

Tikėkimės, kad „Lituanicą" 
lydės sėkmė ir ji toliau liks ne
patyrusi pralaimėjimo kartėlio. 

E. Š. 

Viena geriausiųjų Lietuvos 
krepšininkių Jurgi ta Štrei
mikytė-Virbickienė, rungty 
niaujanti „Lietuvos telekomo" 
komandoje, pasirašė sutartį su 
WNBA lyga, kuri yra panaši j 
vyrų NBA ir dabar turi žaidėjų 
iš viso pasaulio. Ši 32 m. 189 cm 
ūgio žaidėja, po poros metų vėl 
pasirašė sutartį su Indiana 
_F< er" komanda, kurioje ji 
žaidė 2000 ir 2001 metais Tada 

„Lituanicos" futbolo komandos žaidėjas Giedrius Žutautas (kairėje) 
džiaugiasi pelnyta pergale ir jo įmuštu įvarčiu. Šalia jo — aktyviai žaidęs 
jaunasis Audrius Zinkevičius, kuris į „Vikings" vartus įmušė du kartus. 

E. Šulaičio nuotr. 

JURGITA ŠTREIMIKYTĖ-VIRBICKIENĖ 
ŽAIS AMERIKOJE 

Lietuvos Respublikos prezidentas Vaidas Adamkus su „Aukštaitijos" veteranų krepšinio komanda po jos rung
tynių su „Lokių" penketuku vasario 5 d., Lemont, IL. Šaiia prezidento (nr. 40) — Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas, žaidęs „Aukštaitijos" penketuke. 

Edvardo Šulaičio nuotrauka. 

doje pasirodė iš Vašingtono 
atvykęs Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas, kuris , 
lankydamasis Čikagoje, nieka
da nepraleidžia progos parung
tyniauti , parodydamas, kad 
sportas yra svarbi jo gyvenimo 
dalis. 

Mums sekmadienį teko 
daryti pasikalbėjimą spaudai su 
prezidentu Valdu Adamkumi , 
kuris buvo sužavėtas lietuvių 
krepšininkų pasirodymu Le-

monte. „Aš mačiau nemažai 
gražių derinių, puikių metimų, 
nors komandų susižaidimas 
nebuvo labai tobulas", — taip 
apibūdino šeštadienį matytą 
žaidimą Lietuvos vadovas. Jis 
paminėjo, jog džiaugiasi, kad 
Lemonte bus pastatyta sporto 
salė j aun imui , kur i s tu rės 
nusavus rūmus Čikagos pašonė
je, ko iki šiolei dar čia nėra 
buvę. Reikia paminėti , kad 
prezidentas šiam reikalui yra 

paaukojęs 10,000 dolerių. 
Garbingas svečias taip pa t 

pareiškė, jog labai domisi 
Lietuvos pagrindinėmis krep
šinio komandomis Kauno „Žal
giriu" ir Vilniaus „Lietuvos 
rytu" ir, kuomet gali, ateina ste
bėti jų rungtynių. J i s palinkėjo 
geros sėkmės tiek Lietuvos, t iek 
Čikagos lietuviams krepši
ninkams, kurie garsina Lietu
vos bei lietuvių vardą. 

E . Š. 

sugrįžusi į Lietuvą, buvo per
traukusi krepšininkės karjerą, 
nes gimė sūnus Tomas. Gegužės 
mėnesį kartu su vyru Dainiumi 
ir sūnumi ji atvyks į JAV ir čia 
valgys profesionalios krepši
ninkės duoną. Tad, šalia 
Žydrūno Ilgausko ir Dariaus 
Songailos, dabar dar matysime 
žaidžiančią ir Jurgitą Štrei
mikytę. 

E. Š. 

NETEKOME PIRMOJO 
LIETUVOS OLIMPINIO ČEMPIONO 

Legendinis Lietuvos boksininkas 
Danas Pozniakas. 

G. Žilinsko (Elta) nuotrauka. 

Lietuvos sportas vasario 4 
d. neteko pirmojo šalies 
olimpinio čempiono — 1968 
metų Meksikos olimpinių žai
dynių nugalėjoto, boksininko 
Dano Pozniako. ' 

Policijos duomenimis, 65 
metų buvęs t r i skar t Europos 
čempionas buvo rastas negyvas 
savo automobilyje metaliniame 
garaže sostines Žolyno gatvėje. 
Medikai patvir t ino, kad D. 
Pozniaką ištiko širdies smūgis. 

D. Pozniakas gimė 1939 
metų spalio 19 d. dabartinėje 
Lenkijoje, netoli Bialystoko, o jo 
šeima į Vilnių atvyko 1950 m. 
Savo karjeros viršūnėje jis 1968 
m. Meksikoje iškovojo pirmąjį 

Lietuvos sportininkų aukso 
medalį, o 1965, 1967 ir 1969 
metais tapo geriausiu Europoje. 
Be to, 1962, 1965, 1967 ir 1968 
metais laimėjo SSRS t au tų 
spartakiadoje. Baigęs karjerą, 
jis 1974 m. tapo tarptautinės 
kategorijos teisėju, o 1991 m. 
išrinktas Lietuvos bokso fede
racijos prezidentu ir vadovavo 
jai sunkiausiais nepriklausomyv 
bės pripažinimo metais. 

D. Pozniakas buvo aktyvus 
Vilniaus olimpiečių klubo narys 
ir jo vadovas, Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto narys. Su 
žmona Genute jis užaugino du 
sūnus ir dukrą. 

(Elta) 

ĮSPŪDINGOS RflČARDO BERANKIO PERGALĖS JAV 
Praėjusių, 2004 metų gruo

dis buvo iš tiesų labai sėkmin
gas Ričardui Berankiui ir jo 
treneriui Remigijui Balzekui. 
Jis dalyvavo trijuose stambiau
siuose pasaulio 14 m. jaunių 
turnyruose. Pi rmasis įvyko 
Bradenton, Niek Bolletieri 
teniso akademijoje. Finale 
Ričardas laimėjo prieš pirmą 
Amerikos 14 m. žaidėją J . 
Jenkins rezultatu 6:3, 6:0. Tai 
buvo labai svarbi pergalė ir 
netgi pats Bolletieri pasakė , 
kad Ričardas ateityje gali 
išaugti į labai stiprų profesio
nalų žaidėją. 

Antras tu rnyras „Prince 
eup" vyko Miami. Tai buvo 
pasiruošimas pasaulio čempi
onatui „Orange Bowl" turnyrui . 
Ir šiame turnyre Ričardas žaidė 
labai gerai. Jis pralaimėjo tik 
turnyro nugalėtojui G. Ellias iš 

Portugalijos, rezultatu 3:6, 2:6. 
Trečiasis t u rny ra s buvo pats 
svarbiausias — pasaulio 14 
metų jaunių čempionatas, kuris 
įvyko Coral Gables, Miami. Pag
r indiniame tu rnyre dalyvavo 
128 sport ininkai iš daugiau 
kaip 50 pasaulio šalių. 

Ričardas šiame turnyre 
žaidė labai įspūdingai. Jis 
nugalėjo visus varžovus, o finale 
įveikė amerikiet į Buchanan 
rezultatu 6:4, 6:0. 

Po šio turnyro Ričardo tre
neris Remigijus Balzekas nes
lėpė džiaugsmo. „Tai yra pats 
didžiausias laimėjimas mūsų 
karjeroje. Aš labai džiaugiuosi 
šia Ričardo pergale ir manau, 
kad ateityje j is turėtų visus 
nudžiuginti dar ne kartą". 

Labai norėtume padėkoti 
Amerikos lietuviams ir ypač S. 
Balzekui, kuris mums suteikė 

galimybę gyventi savo nuosta
biuose namuose Palm Beach. 
Taip pat labai ačiū Palm Beach 
Lietuvių bendruomenei, kurios 
palaikymą jautėme visą laiką. 
Ir ypač norėtume padėkoti 
Andrea Zotovas bei jos nuos
tabiai mamai, be kurių mums 
būtų buvę labai sunku laimėti 
turnyrą. Mes iš tikrųjų jautė
mės kaip namuose ir tai mums 
padėjo laimėti. 

Taip pat labai norime pa
dėkoti Lietuvos garbės konsului 
Palm Beach, FL, S. Balzekui už 
labai šiltą priėmimą konsulate. 
Buvo smagu ir didelė garbė 
susipažinti su iškiliais lietuvių 
išeivijos atstovais, kurie labai 
gražiai puoselėja lietuvybę 
Amerikoje. Dar kartą — ačiū 
visiems: 

Remigi jus Balzekas i r 
Ričardas Berankis 
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LIETUVIAI FUTBOLO 
ARENOSE PLAČIAME 

PASAULYJE 

Iš kaires: treneris Remigijus Balzekas. 14 m amžiaus pasaulio jaunamečių teniso čempionas Ričardas Berankis 
ir tenisininkas studentas Aivaras Balzekas Floridoje. 

Samaros „Krylja Sovetov" 
(Rusija) futbolo komandos 
puolėjas Robertas Poškus per 
kontrolines rungtynes Portu
galijoje su šios šalies trečiojo 
diviziono komanda „Imortal" 
įmušė įvartį. 

„Krylja Sovetov" nugalėjo 
varžovus 3:0 (0:0). R. Poškus 
75-ąją min. įmušė antrąjį įvartį. 
Lietuvis aikštėje pasirodė po 
pertraukos ir 80-ąją min. buvo 
pakeistas. 

Vladikaukazo „Alanija" 
(Rusija) su Nerijumi Barsa ir 
Dariumi Žutautu Sočyje su
žaidė lygiosiomis 0:0 su pirmo
joje Rusijos lygoje žaisiančia 
Čeliabinsko „LukoiT komanda. 

Škotijos spauda paskelbė, 
jog Edinburgo „Hearts" klubui, 
kurio beveik 30 proc. akcijų yra 
įsigijęs Lietuvos verslininkas 
Vladimir Romanov, netrukus 
pradės vadovauti lietuviai. 

Pranešama, kad prieš ke
lias dienas Jflearts of Midlot-
hian" klubo direktoriumi buvo 
paskirtas Sergej Fedotov, kuris 
taip pat yra „Ūkio banko" valdy
bos narys. Lietuvos futbolo fe
deracijos (LFF) prezidentas 
Liutauras Varanavičius kartu 
su jaunesniuoju Vladimir Ro
manov sūnumi Romanu ne
trukus turėtų tapti klubo direk
torių tarybos nariais. 

Škotijos futbolo asociacijos 
(FA) taurės turnyro aštuntfi-
nalio mačą ^ l e a r t s " klubas 

namuose su „Klimarnock" vie-
nuolike baigė lygiosiomis 2:2 
(2:1). ^rlearts" žaidėjas Saulius 
Mikoliūnas rungtyniavo iki 74-
osios minutės. 

Prancūzijos futbolo čempi
onate iš keturioliktosios vietos į 
tryliktąją dvidešimties koman
dų turnyre pakilo Fidgaro 
Jankausko „Nice" (29 tšk.) 
klubas, rungtynes namuose su 
„Metz" baigės lygiosiomis 1:1 
(0:0). Lietuvos rinktinės puolė
jas šiame mače nežaidė. 

Treniruočių stovyklą Por
tugalijoje Ukrainos čempionas 
Kijevo „Dinamo" klubas baigė 
kontrolinėmis rungtynėmis su 
Vokietijos antrosios lygos 
Ofenbacho JKicker" komanda. 
Kijeviečiai, žaidę be Ukrainos 
rinktinės narių, varžovus įveikė 
1:0 (0:0). Visas rungtynes „Di
namo" gretose rungtyniavo 
Lietuvos rinktinės saugas 
Edgaras Česnauskas. 

Ispanijoje prasidėjusio tra
dicinio „Marbella Cup" futbolo 
turnyro pirmame mače Mask
vos „Spartak" (Rusija) klubas po 
11 m. baudinių 2:4 pralaimėjo 
Donecko JŠachtior" (Ukraina) 
komandai. Maskviečių gretose 
visas rungtynes žaidė Ignas 
Dedura. 

Paruošė E. ŠulaitU 
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Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, trumpai viešėdamas 
Čikagoje, kartu su žmona 
Alma Adamkiene atsilankė ir į 
Čikagos Lietuvių krepšinio 
lygos varžybas, vykusias va
sario 5 d-, Lemont, I L. Pirma
sis iš dešinės — Lietuvos 
Respublikos ambasadorius 
JAV Vygaudąs Ušackas, žaidęs 
„Aukštaitijos" komandoje. 

Edvardo Šulaičio nuotrauka. 

DRAUGAS, 2005 m. va sa r io 11d . , penk tad i en i s 

RELIKTINIS SOVIETMEČIO ŠLEIFAS 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Būta labai atsakingo meto: 
kar tu su pasitraukiančiais Ru
sijos kariuomenės daliniais, 
turėjo išvykti iš šalies ir 
LKVD—MVD struktūros, vadi
namoji vidaus kariuomenė, 
kuri saugojo kalėjimus, konvo
javo suimtuosius. „Vyriausybė 
priėmė sprendimą sukurti savo 
vidaus tarnybą pagal sovietinį 
pavyzdį. Tuo metu sunku buvo 
rast i kitokią išeitį. Pirmajam 
pulkui teko saugoti kalėjimus, 
kolonijas, pataisos įstaigas, 
konvojus, t.y. su ginklu, dažnai 
ir su šunimis lydėti kalinius ir 
suimtuosius, jėga malšinti 
riaušes kalėjimuose, kolonijose. 
Vakarų demokratijos šalyse šio 
sovietinio relikto analogų nėra. 
Tokios tarnybos nebuvo ir 
t a rpukar io nepriklausomoje 
Lietuvoje. Vakarų valstybėse 
kalėjimus saugo ir kalinius 
prižiūri specialiai parengtas 
personalas. Į Lietuvos Respub
likos vidaus kariuomenę šau
kiamas jaunimas atlikti karo 
tarnybos. Bet ar ši tarnyba iš 
tikrųjų yra karo tarnyba?" Ši 
iš trauka iš mano straipsnio, iš
spausdinto „Tremtinio" 1994 
m. lapkričio Nr. 30. Po Rusijos 
kariuomenės atsitraukimo iš 
Lietuvos buvo diskutuojam, 
kokia vidaus tarnybos pulkų 
paskirtis ir jų tolimesnė ateitis. 

Ir tuo metu, ir dabar poli
tiniai kaliniai ir tremtiniai 
negalėjo pamiršti ir nepamiršo 
NKVD, NKGB, MVD ir kito
kiais vardais pervadintų struk
tūrų, vykdžiusių okupuotoje 
Lietuvoje genocido akcijas. Argi 
dar kam nežinoma, kaip NKVD 
— MVD baudėjai šukuodavo 
miškus, krėsdavo sodybas. 

medžiodavo vyrus, kaudavosi 
su partizanais, degindavo sody
bas, konvojuodavo tremtinius ir 
kalinius, kaip saugodavo la
gerius, kaip gaudydavo bėglius? 
Dar nepaskelbti žuvusiųjų ir 
išlikusių gyvų partizanų, ry
šininkų, rėmėjų biografinių 
žinių tomai, dar nesuskaičiuota, 
kiek baudėjai nukovė, kiek 
užkapojo, kiek numarino badu, 
šalčiu, ligomis... NKVD kariuo
menės patirtis, malšinant poli
tinių kalinių sukilimus lageri-
uo-se, unikali. Prieš beginklius 
labai efektyviai būdavo pa
naudojami ne tik lengvieji gink
lai — šautuvai, kulkosvaidžiai, 
— bet šarvuočiai, granatos, 
dujos. 

Apie šios „vaduotojų" ka
riuomenės veiklą byloja kelios 
dešimtys „Laisvės kovų archy
vo" tomų ir visas kalnas pasi
priešinimo kovų ir t remties 
memuarų. Maskvos gegužės 9 
bus didele pompa pagerbiami 
frontininkai ir vargu ar reikia 
abejoti — ten bus šlovinami 
baudėjai ir egzekucijų vykdyto
jai. Paaiškinsiu skirtumą tarp 
mano meto realijų ir nūdienos. 
Reokupacijos pradžioje buvo sis
temingai tęsiamas tautos žiedo 
naikinimas. Valstybės ir visuo
menės veikėjai, karininkai, 
mokytojai, ūkininkai , versli
ninkai, šviesuomenė, patrio
tiškai nusiteikęs jaunimas buvo 
priskirti buržujų, buožių, t.y. 
..liaudies priešų" kategorijai. 
Visi jie buvo sąmoningesni ir 
veikliausi mūsų nepriklauso
mos valstybės piliečiai. Oku
pantas buvo ištobulinęs naikini
mo technologiją. NKVD—MVD 
ir kitos represinės paskirties 
struktūros turėjo didelę genoci
do akcijų patirtį. Krymo toto

riai, čečėnai, kalmukai, ingušai. 
Pavolgio vokiečiai ir dar kelios 
tautos buvo ištremtos totališkai. 
Trečdalis čečėnų tautos buvo 
išžudyta. 

Šiandien Lietuvoje politinių 
kalinių nėra. Tačiau krimi
nalinių nusikaltėlių nestokoja
ma. Tad teisėsaugos akiratin 
patekusių piliečių, praradusių 
laisvę, dar nemažėja. Tai esminis 
skirtumas tarp šiandien saugo
mo laisvės atėmimo vietose 
kalinių kontingento ir ano meto 
politinių kalinių ir tremtinių. 

Lietuvos kalėjimuose dar 
yra išlikusių senųjų Rusijos 
kalėjimams būdingų papročių. 
Šio sunkaus palikimo, matyt, 
greit nepavyks a ts ikra tyt i . 
Šaukiamojo amžiaus jaunuoliai 
siunčiami atl ikti „karo prie
volės" į Vidaus tarnybos pul
kus. Vaikinai neišvengiamai 
patiria labai žalingą moralinį 
aplinkos ir tarnybos poveikį. 
„Kovinis mokymas" pjudyti 
žmogų šunimi (kalinys taip pat 
žmogus), mušt jį gumine lazda, 
rakinti r iešus an t rankia i s ir 
pan. t ikrai neugdo tėvynės 
meilės. Tokia tarnyba „neturi 
nieko bendra su kilnia tėvynės 
gynimo priederme", o yra 
„gėdingas sovietmečio paliki
mas, prieštaraujantis visuo
menės dorovės principams". 
Būtent taip kvalifikavo šią 
tarnybą 1992 m. rugsėjo 22 d. 
Vilniuje įvykusi Sąjūdžio kon
ferencija „Piliečių dorovė — 
tautos valstybingumo laidas". 

Pakartosiu pastraipą iš 
ankstesnio, jau minėto rašinio. 
„Viena iš funkcijų, priskiriamų 
vidaus kariuomenei, būtent , 
maištų malšinimas verta ypa
tingo visuomenės dėmesio. 
Nėra jokio principinio skirtumo. 

ką malšinti maištaujančius 
kalinius ar mitinguojančius pi
liečius, nepatenkintus kokiais 
nors Vyriausybės sprendimais 
ar pat i r tomis skriaudomis. 
Kokį pavojų keltų tokie baudėjų 
daliniai mūsų lėtai sveikstan
čiai, dar besimokančiai demo
kratijos abėcėles visuomenei, jei 
šis represinis aparatas t ap tų 
išimtinai pavaldus valdžiai?" 

Tad nenoromis kyla aktua
lūs klausimai —ar vidaus tar
nybos pulkai nėra laikomi, 
ka ip ginkluota atsvara Sa
vanorių pajėgoms, o gal ir 
ki t iems kariuomenės dali
niams? Kokia politinė jėga ir 
kokiomis aplinkybėmis ryžtųsi 
panaudoti šiuos du pulkus ne 
valstybės, o nežinia kokių 
grupinių ar dar blogiau — sve
timų interesų gynybai? 

J a u ne kartą buvo planuoja
ma kalėjimų apsaugą, prie
žiūrą, kalinių konvojavimą 
pavesti profesionalams, t.y. spe
cialiai apmokytam personalui. 
Nepavykdavo. Kodėl Lietuvoje 
iki šiol tęsiama sovietinė amo
rali praktika? Šiuo požiūriu 
mūsų šalis tampa balta varna 
Europos Sąjungos valstybių 
šeimoje. Finansiniai sumeti
mai neturėtų lemti būtinumo 
laikytis visuomenės moralės 
normų neatitinkančios ir vi
siškai nepateisinamos prak
tikos. Enkavedistinės Gulago 
patir t ies niekaip nedera painio
ti su kilnia Tėvynės gynimo 
priederme. Beje, Konstitucijos 
139 straipsnis aiškiai byloja, 
kad kiekvieno Respublikos 
piliečio „teisė ir pareiga atlikti 
ka ro alternatyviąją kraš to 
apsaugos tarnybą". Krašto 
apsaugos, bet ne „kalėjimų 
apsaugos"! 

DIDĖJANT BIUDŽETO IŠLAIDOMS, DIDĖJA IR SOCIALINĖS IŠMOKOS 
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 

Valstybinio socialinio drau
dimo specialistų teigimu, ne
paisant kai kurių pokyčių politi
nėje, ūkinėje srityse, mūsų vals
tybės, o kartu ir „Sodros" padė
tis gerėja ir tai susiję su bendra 
ekonomine šalies situacija. 
Prieš savaitę Statistikos depar
tamente atliktais tyrimais pa
aiškėjo, jog vienam gyventojui 
2004 m. teko 17 547 bendrojo 
vidaus produkto (BVP), t.y. 6,9 
proc. daugiau negu 2003 m. 

Didė ja apdraustųjų skaičius 
Ne mažiau optimistinius 

rodiklius pateikęs Valstybinio 
socialinio draudimo fondo val
dybos („Sodra") direktorius 
Mindaugas Mikaila mūsų 
skaitytojams priminė, kad per
nai pajamų į socdraudimo 
biudžetą gauta 5 mlrd. 415 mln. 
litų, t. y. 12 proc. daugiau nei 
2003 m. Soc. draudimo specia
listų prognozėmis, šiemet pla
nuojama įplaukų suma sieks 
apie 5 mlrd. 880 mln. litų (8,8 
proc. daugiau nei 2004 m ) . 

Tokių teigiamų rezultatų 
neabejotinai pasiekta dėl to, 
kad per pastaruosius metus 
padidėjo socialiai apdraustųjų 

(dirbančiųjų) skaičius, be to, 
gerokai sumažėjo draudėjų sko
los. Pavyzdžiui, pernai, antroje 
pensijų pakopoje jau dalyvavo 
442 tūkst. žmonių, jų įmokos 
sieke 179 mln. litų. Palyginus 
su ankstesniais metais, ap
draustųjų visomis soc. draudi
mo rūšimis padidėjo apie 
40,000. Tuo tarpu draudėjų sko
los praleistais mokėjimo termi
nais pernai sumažėjo per 100 
mln. litų. 

Gerins savo įvaizdį 
„Sodros" vadovo M. Mikai

los teigimu, atitinkamai kasmet 
didėja ir išlaidos - 2004 m. jų 
suma siekė 5 mlrd. 310 mln. 
litų, t.y. 14 proc. daugiau negu 
2003 m. Tačiau šios lėšos, pasak 
M. Mikailos, niekur nedingsta, 
juk iš jų mokamos didesnės 
pensijos, pašalpos, kitos socia
linės išmokos. Pavyzdžiui, per
nai gruodį senatvės pensija, 
tur int būtinąjį darbo stažą, 
padidėjo 49 litais ir jau buvo 
kiek daugiau nei 400 litų, be to, 
nuo balandžio 1-osios bazinė 
pensija padidėjo nuo 20 litų ir 
pasiekė 172 litų sumą. 2005 m. 
planuojama, kad pensijos vidu
tiniškai padidės 23,5 lito. 

Antra vertus, pernai Užim

tumo fondui pervesta 11,4 mln. 
litų daugiau nei planuota, o 
Sveikatos draudimo fondui -
22,9 mln. litų. Iki šių metų 
sausio 1 d. beveik 10 mln. litų 
išmokėta motinystės (tėvystės) 
pašalpų. Nuo 2004 m. kovo 1-
osios jos padidintos nuo 60 iki 
70 procentų. 

Tarp strateginių veiklos tik

slų „Sodros" planuose numaty
tas ir klientų aptarnavimo sis
temos pagerinimas. Šiam svar
biam tikslui numatyta skirt i 
daugiau nei 12 mln. litų. Tiki
masi iš esmės padidinti klientų 
ap tarnavimo veiksmingumą, 
kokybę, taip pat piliečių pasi
tikėjimą valstybinio socialinio 
draudimo sistema. 

RUSIJA PIKTINASI KNYGOS APIE LATVIJOS 
ISTORIJĄ PRISTATYMU 

Latvijos politikai turi atsi
sakyti nevaisingų mėginimų 
„baigti kariauti" su SSRS da
bartinės Rusijos asmenyje ir 
daugiau dėmesio skirti santy
kių su kaimynais gerinimui , 
taip pat savo šalies gyventojų 
reikmėms. Tai trečiadienį pa
reiškė Rusijos užsienio reikalų 
ministerija, komentuodama ofi
cialų knygos „Latvijos istorija. 
XX amžius" pristatymą. 

Renginį, kuriame dalyvavo 
ministrai, švietimo darbuotojai, 
istorikai ir diplomatai, Rygoje 
suorganizavo Latvijos preziden
tė Vairą Vykė-Freiberga. Kny
ga buvo pris tatyta Latvijos 
amba-sadoje Maskvoje. 

Rusijos URM stebisi, kad 
„ši knyga dalijama gedulo 

renginių buvusioje Osvencimo 
fašistinėje mirties stovykloje 
fone". Rusijos užsienio politikos 
žinybos pasipiktinimą kelia 
„rusų vaidmens Latvijos istori
joje diskreditavimas". Kiek 
anksčiau URM rekomendavo 
Latvijos užsienio reikalų minis
trui be 'Okupacijos' muziejaus, 
apsi lankyti ir kituose Rygos 
muziejuose", kūnuose akivaiz
džiai parodytas rusų kultūros 
vaidmuo ir rusų indėlis į 
dabartinės Latvijos plėtrą. 

Rusijai diplomatai apgai
les taudami konstatuoja, kad 
„istorinio revanšo nuotaikos 
Latvijoje aktyviai remiamos, 
taip pat ir aukščiausiu valsty
biniu lygiu". 

(Elta) 

DANUTE BINDOKIENE 

Belaukiant 
„krikšto motės marškinių / / 

Visas pasaulis norėtų pasigraibyti po 
Amerikos kišenes ir pasisemti vieną kitą 
aukso saują. Juk Amerika — turtingiau

sia mūsų planetos valstybė — tad iš jos visi ne 
tik laukia paramos, bet nesigaili kritikos, jeigu 
toji parama nedelsiant nenubyra ar atrodo 
nepakankama. (Taip atsitiko ir Kalėdų metu 
cunami bangoms nusiaubus pietinės Azijos bei 
Afrikos pakrantes ir salas.) Taigi, visi tikisi 
„krikšto motės marškinių", bet, pagal mūsų 
liaudies patarlę, ne visiems jie tenka, nes kar
tais ir „turtingosios Amerikos" kišenėse vėjai 
švilpauja, arba jos tiesiog kiauros... 

Šios savaitės pirmadienį JAV prezidentas 
G. W. Bush paskelbė numatomas išlaidas 2006-
iesiems metams. Valstybės išlaidų suma — 2.57 
trilijonai dolerių — ne tik daugelį nustebino, 
bet ir išgąsdino. Ypač Demokratų partiją, 
kurios įtakingieji nariai Kongrese bei Senate 
nedelsiant įjungė pavojaus signalą: Amerika 
sparčiai rieda į bankroto prarają ir vargiai jau 
įmanoma būsimą katastrofą sustabdyti arba 
bent atitolinti. Į piktų balsų chorą įsijungė ir 
institucijos bei organizacijos, kurių programas 
prezidento naujasis biudžetas gerokai apkarpė, 
ar net panaikino. Tačiau Baltieji rūmai tvirtina 
savo: atėjo laikas peržvelgti pirmumų sąrašą ir 
remti tik ta i , kas valstybei labiausiai reika
linga bei naudinga, atsisakant kitų (nors, gaila, 
ir svarbių) projektų. 

Visgi tai didžiausia biudžetinė suma JAV 
istorijoje ir, geriausiu atveju, turės būti dar 
padidinta, nes valstybė yra įsivėlusi į labai 
nuostolingą karą Irake, jau nekalbant apie bū
tinybę tą šalį atstatyti, jeigu kada būtų pasiek
ta tvirtesnė taika. Papildomos išlaidos, be abe
jo, taip pat sieks trilijoną ar daugiau dolerių, o 
iš kur atplauks pinigai į valstybės iždą, jeigu 
prezidentas gyventojams laikiną mokesčių 
sumažinimą nori paversti visalaikiu? 

Eiliniam žmogui trilijonas, milijardas, ar 
net milijonas dolerių nedaug reiškia. Tai tokia 

neįsivaizduojama pinigų suma, kad kalbos apie 
trilijonines išlaidas bei valstybės skolas prime
na kelionę į kitas planetas — jos net svajonėse 
neįmanomos. Valstybiniai biudžetai pasidaro 
suprantamesni tik tuomet, kai konkrečiai 
pajuntami paramos sumažinimai ar mokesčių 
padidinimai. Tačiau prezidentas tvirtai pasiža
dėjo mokesčių nedidinti. Vadinasi, taupymas 
bus atliktas kai kuriems projektams, instituci
joms, programoms paramos sumažinimo būdu. 
Galime visgi būti tikri, kad vargiai sumažės 
atlyginimai biurokratams Vašingtone ar ku
rioje kitoje valstybės bei savivaldybės įstaigoje. 
Net ir labai „pinigus taupant", tiems biurokra
tams — pradedant pačiu prezidentu — tikrai 
nesumažės nei algos, nei pensijos (ko gero, dar 
padidės). O koks būtų kilnus pavyzdys, jeigu, 
sakykim, prezidentas, žinodamas, kad valstybė 
turės „susiveržti diržą", savanoriškai sutiktų 
gauti mažesnį atlyginimą... 

Prezidento biudžete daugiau pinigų skiria
ma karo reikalams ir valstybės saugumui. Nie
kas su tuo negalėtų ginčytis. Kai JAV karinės 
pajėgos išbarstytos daugelyje planetos vietų, 
kai pačiai valstybei gresia teroristiniai išpuo
liai, neskirti šiems tikslams lėšų būtų ir nelo
giška, ir pavojinga. Nemažiau svarbu skirti 
kiek galima daugiau paramos užsienio šalims, 
kad jos galėtų ekonomiškai tvirčiau atsistoti 
ant kojų, įsijungti į demokratijos ugdymo pro
cesą, tuo pačiu užkertant kelią pagundoms 
mestis į kraštutinius politinius ėjimus. 

Vis dėlto ne paskirta, o apkarpyta parama 
sukėlė daugiausia rūpesčio ir nepasitenkinimo 
įvairiuose Amerikos sektoriuose bei visuomenės 
sluoksniuose. Sumažinta parama švietimui (nors 
tik 1 proc), socialinėms paslaugoms ir sveikatos 
rūpybai, susisiekimui (ypač keleivinių trauki
nių), žemės ūkiui, valstijų savivaldybėms. Žo
džiu, daugelis, anksčiau tikėjęsi iš tos Vašing
tono „krikšto motės marškinių", dabar turės pa
sitenkinti suplyšusiais arba „paliks visai nuogi". 

Kolektyvinė lietuvių moterų savižudybė: 
viduramžių aklas fanatizmas ar žygių tąsa? 
(Apie tragediją prieš 800 metg ištikusią vieną Lietuvos kaimą) 

Nr.4 
Prof., habil. dr. Romualdas Grigas 

Atskirais momentais jis galėjo didinti jo tran
scendentines galias. Kalbant suprantamiau, 
moterys jausmais ir mintimis dalį savo energijos 
perduodavo vyrams, o, šiems žuvus, iškart turė
davo pajausti ne tik dvasinį emocinį smūgį, bet ir 
fizinį skausmą. Tikėtina, kad visa tai šiuo kolek
tyvinės savižudybės atveju palengvindavo joms 
apsispręsti kolektyvinei savižudybei. 

Tikiu, kad mano išsakyta pastaroji mintis — 
teiginys gali būti nesuprastas dabartinės jaunes
niosios ir net viduriniosios kartos. Informacinės 
technologijos per daug jau yra įsigalėjusios mūsų 
dabartiniame gyvenime. Jos visą žmogaus 
jauseną bei mąstyseną yra nukreipusios grynai 
utilitarine. pragmatine kryptimi. Tačiau 
savarankiškesni dvasinį gyvenimą tebeprak
tikuojantys asmenys mane t ikrai supras. 
Daugelis jų žino: žmogaus dvasinės galios yra 
tiesiog neįtikėtinos. Jų įvaldymo paslaptis neblo
gai (o gal puikiai?) žinojo mūsų protėviai. Apie tai 
pakankamai aiškiai byloja, kad ir po krikščiony
bės bei modernybės antpuolių keistu būdu užsi
likę pirmapradės etnokultūros, tame tarpe liau
dies medicinos, elementai. O taip pat, tegu ir 
išsigimimu dvelkęs, gal savo tikrąjį kontekstą bei 
prasmę praradęs, bet iki pat XX a. pabaigos prak
tikuotas (pvz., Dzūkijoje! burtininkavimas ar 
„žiniuoniavimas". Pagaliau, kad ir šiandien 
paplitęs masinis domėjimasis ekstrasensoriniais 
reiškiniais ir pan. Archetipą; — tie mūsų pro
tėvių elgsenos elementai, glūdi mūsų prigimtyje 
ir, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, gali 
netikėtai išsiskleisti. (Gal tuo gali būti paaiškina
mas ir didesnis, lyginant su kitomis tautomis, 
lietuvių polinkis į savižudybes0). 

Šiuo atveju mums ne taip jau labai svarbu, 
kad toks tikėjimas ir tokia elgsena buvo budinga 
senosioms archainėms civilizacijoms. Mums svar
bu pabrėžti, kad toks tikėjimas vyro ir moters 
sąjungą galėjo daryti ypač patvarią. O tai — labai 
daug. Toks tikėjimas suteikdavo ne tik jų 
vaikams ir vaikaičiams patvarias, tęstines 
dvasines vertybes, bet ir pačią genties (tautos) 
sąrangą paversdavo patvaria, atlaikančia užs
linkusias negandas ir pasiruošusia ekspan 
šyviems žygiams Žodžiu, šis moterų kolektyvinės 

savižudybes faktas labai aiškiai byloja apie to 
meto atskiro lietuvių kaimo bendruomenės, 
klano, genties susitelkimą 'dabar vadinamo inte
gralumu). J i s buvo pavydėtinai stiprus. Žinoma, 
šiandien pasakytume — vis dėlto slopinęs žmo
gaus individualybę ir net e lementar iąsias 
prigimtines teises (net teisę į gyvybę). 
Susimąstykime, kad ir dėl tokio, rodos, paprasto 
fakto: našlaičiais likusius vaikus priglobdavo 
gimines. Bet gal ne tai svarbiausia. Pats jų — 
našlaičių — buvimas bendruomenėje gyviesiems 
savo ruožtu primindavo žmogaus priedermių, 
dvasinio, psichologinio genties rišlumo, 
sąsajingumo 'koherentiškumo) būtinybę. 

Skaitytojui priminsiu: mes, remdamiesi tuo 
kolektyvinės savižudybės faktu, bandome išsi
aiškinti esminę problemą: iš kur anuometiniai 
lietuviai sėmėsi vienybės, stiprybės ir narsos0 

Kokiais elementais pasižymėjo juos telkiantis 
mechanizmas? 

Iš to, ką jau aukščiau pasakėme, pati savi
žudybė negalėjo būti vien laisvas moters, tapu
sios našle, apsisprendimas. Tokią kraštutinę ir 
desperatišką (kaip mums dabar atrodo) elgseną 
turėjo diktuoti itin griežti to meto papročiai, ben
druomeninis jų paisymas. (Labai panašu į tai. ka 
šiandien mes matome musulmonų-mirtininku 
atvejais! Didžioji baltų genčių dalis jau buvo 
aneksuota ir net asimiliuota. Reikėjo ieškoti 
naujų, papildomų priemonių ir būdų, kaip padi
dinti dar laisvos, susitelkimo ieškančios, lietuvių 
genties koherencines (rišliąsias, suburiamąsias ' 
galias. 

Štai taip susiklosčius aplinkybėms, moterys 
taip pat buvo verčiamos savaip įsijungti į genties 
karinę rengtį. Buvo verčiamos prisiimti Detgi 
tokią kraštutinę organizuojamu karo žygių netek
tį arba auką, kaip antai, tapus našiems, savo 
pačių savanorišką mirtį Tokių faktų iš lietu
viams aplinkinių genčių arba tautų tuometinio 
gyvenimo mes nežinome Tuometines kronikos ar 
metraščiai tokių dalykų neužfiksavo Taigi, 
turime pagrindo manyti, kad būtent tik lietuvių 
moterys šitaip prieš žygį prisiekdavo savo vy
rams, o gal ir bendruomenei 

Bus d a u g i a u . 
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Šv. Valentino diena 
Šaltomis žiemos dienomis 

nepamirški te , kad artėja 
vasario 14—oji - šilumos ir sva
jonių kupina šventė - Šv. 
Valentino diena. Šią dieną 
padovanokime mylimiems 
žmonėms savo širdies šilumą, 
šypsenas, malonius žodžius. 

Manoma, kad paprotys 
švęsti Valentino dieną yra kilęs 
iš senos pagoniškos romėnų 
šventės „Lupercalia", kuri 
būdavo švenčiama vasario 15 
dieną. Sentimentalioji Valen
tino diena nuo seno švenčiama 
Anglijoje, Italijoje, Kanadoje ir 
Amerikoje. 

496 m. popiežius Gelasius 

Užgavėnės 

pakeitė „Lupercalia" šventę į 
Šv. Valentino dieną, kuri yra 
vasario 14 d., bet papročiai liko 

panašūs į senuosius. t 
Iš tikrųjų Bažnyčios šven

tųjų ta rpe yra du šventieji 
Valentino vardu. Vienas iš jų 
buvo Romoje kunigu. Jis buvo 
gailestingas ir padėdavo perse
kiojamiems krikščionims. Žmo
nės tikėjo, kad kunigas pagydė 
neregę kalėjimo prievaizdo duk
terį. Romiečiai nužudė kunigą 
Valentiną 270 m. 

Antras Šv. Valentinas buvo 
Termi (apie 60 mylių nuo 
Romos) vyskupu. Jis buvo per
sekiotas už romiečių šeimą, 
priėmusią katalikybę. Nužudy
tas 273 metais. 

Vaikai pieš ia 

Lukas Barkauskas, darželis A. Adriana Ivanovą, darželis A. 

Ar žinojote, kas yra 
uraganas? 

m-

r v v--. 

Uraganas - tai galinga, šėl
s tant i atogrąžų audra su 
smarkiais vėjais ir lietumi. 
Pilnas uragano plotas dažnai 
apima net 500 mylių ratą. Jo 
vidurys - centras - vadinamas 
„akimi". Pačioje akyje - centre -
maždaug 15 mylių plote, debesų 
nebūna ir vejas nesiaučia, bet 
aplink debesys juoduoja ir vėjo 
greitis siekia nuo 80 ligi 150 
mylių per valandą. 

Uraganai paprastai ateina 
per Atlanto vandenyną j vaka
rus, paliečia Karibų salas ir 
Šiaurės Amerikos pakraštį. Ra
miajame ir Indijos vandeny
nuose žinomi taifūnai (typho-
ons) ir tropiniai ciklonai (cyc-
lones). Bet kaip tuos vėjus pava
dintum, jie labai pavojingi žmo
nėms - būna daug mirčių ir sug
riautų pastatų. 

Uraganai, kurie susidaro 
vakariniame Meksikos pakraš-

Užgavėnėmis (užugavomis) 
baigiasi nuo Kalėdų trukęs mė
sėdis arba tarpušventis: links
mybių, vakaronių, piršlybų, ves
tuvių metas. Užgavėnės - gry
nai kalendorinė žiemos pabai
gos šventė, išlaikiusi daug seno
vinių papročių. 

Per jas kaunasi Lašininis ir 
Kanapinis, vaikšto kaukėti per-
sirengėliai. Tie persirengėliai, 
arba kaukininkai, yra neatsieja
ma Užgavėnių dalis. Lietuviš
kas karnavalo kaukes pasidary
davo patys žmonės. Jose labai 
daug vaizduotės ir išradingumo. 
Kaukės padaromos iš paprastos 
medžiagos: medžio tošies, kailio, 
linų pluošto, pakulų ir pan. 
Buvo mėgstama persirengti či
gonais, elgetomis. Iš mitologinių 
būtybių - velniu, giltine. Iš gy
vulių - arkliu, ožiu, beždžione, 
gerve ar kitokiu paukščiu. 

Visi stengiasi linksmintis, 
kaime buvo važinėjamasi ark
liais, voliojamasi sniege, sup-
tasi, kad geriau javai derėtų, 
bitės eitųsi. Tą dieną daug ir 
riebiai valgo, kepa blynus, nes 

tyje, yra mažiau pavojingi, nes 
jie išsisiaučia pačiame Ramia
jame vandenyne ir, nepasiekę 
žemės, nurimsta. 

Vakarinio Ramiojo vande
nyno audros priešingai - neša 
didelį pavojų ir pražūtį tirštai 
apgyventiems Filipinams, Japo
nijai ir Azijos žemynui. 

Kaip u r a g a n a s sus ida ro? 
Niekas tiksliai nežino, kaip 

ir kodėl susidaro uragano 
audros Tačiau šiluma ir drėg
mė yra pagrindinės priežastys. 
Paprastai uraganai susiformuo
ja vasarai baigiantis, kai van
denynas būna įšilęs iki 80"F ir 
drėgme labai didelė. Uraganas 
prasideda kai susidaro žemo 
slėgimo žiedai virš tropines 
juros Šiltas, drėgnas oras kyla 
smarkiai į tuos žiedus neš
damas karštą orą ir garus aukš
tyn Tada drėgnas vėjas ima 

veržtis sūkuriais iš visų pusių 
sukdamasis aplink uragano akį. 

Kai vėjai įsismagina, pra
sideda ciklono tipo audra ir 
siaučia ligi nusibloškia į žemy
ną arba į šaltą sritį vandenyne, 
kur sunyksta. 

K u r i e u r agana i 
pavoj ingiaus i? 

Uraganas gimsta vandeny
ne, tornado paprastai susikuria 
žemyne. Tornado gali kilti 
visur, bet dažniausia Amerikos 
lygumose, ypač pavasarį ar 
vasaros pradžioje. Texas, Okla-
homa ir Kansas valstijos nuo 
tornado daugiausia nukenčia. 

Nors mokslininkai dar nėra 
pilnai ištyrę, kas pradeda tuos 
mirtį nešančius vėjus, bet aišku, 
kad jie susiję su griaustinio 
debesimis. Tam sąlygos yra pa
lankios, kai karštas, drėgnas 
oras stumiasi į šiaurę iš Mek
sikos įlankos ir patenka į šaltes
ni, sunkesnį šiaurės orą, susi
daro debesys ir išsivysto audra, 
kartais iki didžiausio viesulo 
dūkimo. 

Pradžioje matomas kaban
tis apskritimas nuo debesų. Pa
mažu lopas ilgėja, leidžiasi 
žemyn ir pasiekia žemę viską 
sukdamas. Pradžioje šviesus, 
vėliau, kai įsuka dulkes ir ske
veldras, tampa tamsus. Siaučia 
jis valandą ar kiek trumpiau, 
kartais kelias valandas. Jo 
takas siekia 1,000 pėdų pločio, 
16 mylių ilgio. 

jie apvalumu primena saulę, 
kuri skelbia artėjant pavasarį. 
Vakare sudegina More, išveja iš 
kiemo žiemą, dainuodami: 

Žiema, žiema, 
Bėk iš kiemo! 

Užgavėnės pasižymi būri
mais, spėjimais, bet jie visi susi
ję su žemdirbyste: kad linai 
gerai derėtų ir jų pluoštas būtų 
ilgas, kad kenkėjai nedarytų 
žalos gyvuliams ir pasėliams, 
kad daržai vešliai augtų, kad 
verpiami siūlai būtų plonesni, 

kad avys atsivestų po du ėriu
kus ir jie būtų balti, gražūs , nes 
ir vilnos tokios bus. 

Rytojaus dieną - Pe lenų 
diena, o po jos septynios sa
vaitės Gavėnios. Tai r imt ies 
metas be didesnių pasi l inks
minimų, tikintieji laikosi pas
ninko. Ateina verbų sekmadie
nis, ir keliais skuba žmonės su 
verbomis - vienur ta i kadagio ir 
gluosnio šakelės, k i tur puošnios 
rištinės verbos. 

Kaukes - ypač velnio - drož
davo tiesiai iš medžio. Išpjaus-
toma ilga, kumpa arba smaila 
nosis, ragučiai ir a t s ik i šęs 
smakras. Akims ir bu rna i pa
daromos skylės. Ka r t a i s prie 
apatinės lūpos pr i tv i r t inamas 
kietos odos diržas - ta i iškištas 
liežuvis. Plaukai padaromi iš 
linų, kailio, kanapių. Kaukę ga
lima taip pat iškirpti iš senų 
kailinių, nuskutan t vilnas nuo 
kaktos ir skruostų, pa l iekant 
tik antakius, barzdą, pažandės. 

Čikagos lituanistinėje mokykloje 

Vasario 5 d. Čikagos lituanistinėje mokykloje vaikai šventė Užgavėnes. Pasigaminę kaukes, 
mažieji persirengėliai ruošėsi valgyti spurgas, kurias mokykla tradiciškai užsako šiai šventei. 

Vaikai rašo tema: 
„Vasarą 

prisimenant" 
J a u išaušo. Pasku t in i s 

vasaros ry tas . Su d rauga i s 
susirinkome prie ežero. Ėjome 
maudytis ir pas imaudę sėdė
jome ant kranto, kalbėjomės. 
„Ką tu veiksi rudenį, Ona?", 
klausė Vytukas . „Su tėvais 
miške rinksime grybus", a tsakė 
Ona. 

Kitą rytą, j au buvo pirmas 
rudens rytas, prasidėjo mokslo 
metai , o l auke bais i a u d r a 
laužė medžių šakas ir draskė 
lapus. Suėjome į k lasę . Net 
keista, tačiau mes j au pasiil
gome šilto vėjelio ir skaisčios 
vasaros saulės. 

J u s t ė Zakarauska i tė 

* * * * * * * * * * 

Man, kaip i r visiems 
žmonėms, smagu vasaros dieną 
pasimaudyti. Laisvalaikiu sma
gu pasiimti meškerę ir eiti žve
joti. Dar mėgstu nuvažiuoti pie 
kitų ežerų ir pažiūrėt i , a r ten 
yra geriau maudytis , a r žvejoti. 
O kartais net malonu pasiimti 
valtelę ar vandens dviratį ir eiti 
paplaukioti. 

R o k a s š i m k o n i s 

Kas audžia be 
staklelių? 

Ar žinote, vaikai, kad suverptus siūlus - šilko, vilnos, lino -
reikia išausti, supinti, suregzti. Niekas to geriau ir mikliau 
nepadaro už VORĄ, 

įsižiūrėkite paveikslėlyje, kaip rezga tinklą voras. 
O kam jie tai daro? 
Vorai audžia tinklus grobiui - smulkiems vabzdžiams, muse

lėms medžioti. Pakliuvusiomis į tinklą aukomis vorai minta. 
Iš šilko gijų vorai pina ne vien gaudykles, bet ir slėptuves, „liz

dus", taip pat parašiutus, su kuriais keliauja pavėjui, ieškodami 
naujų vietų gyventi. 

Voro šilko siūlelis, susuktas iš daugybės gijų, yra itin stiprus. 
J is tvirtesnis nei atit inkamo storio plieno viela. 



Pasaulio naujienos 
(Rėmams AFP, Reutsm. AP. fr«ertax, ITAR-TASS. BNS 

žmtt, ageotorų pranešimais) 

EUROPA 

TALINAS 
Užsienio reikalų ministrės 

Kristiina Ojuland atleidimas iš 
pareigų gali atsiliepti sienos su
tarties su Rusija pasirašymui, 
mano Estijos prezidentas Ar-
nold Ruutel. A. Ruutel pabrėžė, 
kad Estija pasirengusi pasirašy
ti sienos sutartį užsienio reikalų 
ministrų lygiu, ir tai nepriklau
so nuo to, kas vadovaus šalies 
užsienio politikos žinybai. Pre
zidentas pripažino, jog, pagal 
įstatymus, remdamasis minis
tro pirmininko J u h a n Parts pa
reiškimu jis turi atleisti iš pa
reigų K Ojuland. 

^ RYGA 
Latvijos užsienio reikalų 

ministerija paskelbė savą de
klaracijos dėl valstybinių santy
kių su Rusija projekto variantą. 
Deklaracijos projekto tekstas iš
spausdintas laikraštyje, bet ar
timiausiu metu j is bus perduo
tas ir kitoms žiniasklaidos prie
monėms. Dokumente minima 
1920 m. sudaryta Taikos sutar
tis, kurioje Rusija visiems lai
kams atsisakė pretenzijų Lat
vijai. Latvijos atstovai siūlo lai
kyti šią sutartį galiojančia i r 
įpareigojančia abi šalis. Dekla
racijos projekte siūloma pas
merkti Molotov-Ribbentrop 
paktą ir jo slaptus protokolus. 

VIENA 
Ukrainos prezidentą Viktor 

Juščenko buvo mėginta nunuo
dyti 2004 m. rugsėjį per dalyki
nius pietus, ir galbūt su tuo yra 
susijusi ankstesnė valdžia, pa
reiškė šalies generalinis proku
roras Sviatoslav Piskun. Da r 
gruodį Austrijos gydytojai pa
tvirtino, kad V. Juščenko mėgin
ta nunuodyti dioksinu. Jie pa

reiškė, kad nuodai galėjo būti 
sąmoningai sumaišyti su val
giu. Dar kartą peržiūrėti gydy
tojų įrašai Vienos klinikoje pa
tvirtino ankstesnius įtarimus, 
kad nuodai buvo panaudot i 
maždaug rugsėjo 5 d. — tą die
ną V. Juščenko pietavo su ke
liais Ukrainos specialiųjų tar
nybų atstovais. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos par lamentas 

patvirtino prieštaringai vertina
mą 35 valandų darbo savaitės 
reformą, kuri turėtų sumažinti 
nedarbą. Žemutiniuose parla
mento rūmuose po kelių atidė
jimų surengtame balsavime už 
naująjį įstatymą pasisakė 370 
deputatų, tuo tarpu 180 balsavo 
prieš. Senatas, aukštut in ia i 
parlamento rūmai, svarstys 
projektą kovo pradžioje. Pagal 
siūlomą reformą, įprastinė dar
bo savaitė, kaip ir anksčiau, 
sieks 35 valandas, tačiau priva
taus sektoriaus darbuotojai ga
lės tar t is su vadovybe dėl virš
valandžių, kurie gali siekti 13 
valandų per savaitę. 

TBILISI 
Gruzijos prezidentas Mi-

chail Saakašvili ketvirtadienį 
sakė, kad siekia užmegzti su 
Rusija gerus santykius, pagrįs
tus tarpusavio susitarimais, ir 
pasiryžęs dar kartą ištiesti šios 
šalies prezidentui draugystės 
ranką. Į posėdį atėjo ir ministro 
pirmininko Zurab Žvanija, ku
ris mirė praėjusią savaitę, pagal 
oficialią versiją, apsinuodijęs 
smalkėmis, šeimos atstovai. 
Daugiau nei prieš metus atėjęs į 
valdžią M. Saakašvili ne kartą 
sakė, kad būtina užmegzti geros 
kaimynystės santykius su Rusi
ja, kuri iki 2000 m. savo nuo
žiūra įvedė vizų režimą su Gru
zija. Tačiau naujajai Gruzijos 

vadovybei kol kas nepavyksta 
tartis su Maskva, kuriai ne
patinka, kad stiprėja JAV vaid
muo šioje šalyje. 

ARTIMIEJI RYTAI 

RHIYADH 
Saudo Arabijoje ketvirtadie

nį prasidėjo pirmieji nacionali
niai vietos valdžios rinkimai, ir 
per pirmąjį jų etapą turi būti iš
rinkta pusė 38 vietos tarybų 
Rhiyadh regione narių. Balsuoti 
užsiregistravo maždaug 
148,000 vyrų, atstovaujančių 
37-iems proc. galimų 400,000 
sostines ir jos apylinkių rinkėjų. 
Moterys šiuose rinkimuose ne
dalyvauja, tačiau įmanoma, kad 
per kitus rinkimus 2009-aisiais 
joms bus suteikta galimybė ak
tyviau dalyvauti balsavime. Ko
vo pradžioje įvyks du kiti rinki
mų etapai — šalies pietuose ir 
rytuose. 

AZIJA 

SEOUL 
Šiaurės Korėja ketvirtadie

nį paskelbė, jog pasigamino 
branduolinių ginklų apsiginti 
nuo JAV puolimo, ir kad trau
kiasi iš daugiašalių derybų, ku
riose siekta sustabdyti jos bran
duolines programas. Siaurės 
Korėjos užsienio reikalų minis
terijos pranešime sakoma, kad 
sieks sustiprinti savo branduo
linę ginkluotę, o JAV kaltina
mos sąmokslu nuversti komu
nistinės šalies vyriausybę. Tai 
pirma Siaurės Korėjos reakcija į 
praėjusią savaitę JAV preziden
to George W. Eush pasakytą 
metinę kalbą. G. W. Bush vengė 
tiesioginės režimo kritikos ir te
pasakė, kad JAV šiuo klausimus 
glaudžiai bendradarbiauja. 

Britų princas Charles ves ilgametę draugę Parker Bowles 

Londonas , vasario 10 d. 
(Reuters/AFP/BNS) — Didžio
sios Britanijos sosto įpėdinis 
princas Charles ves savo ilga
metę draugę Camilla Parker 
Bowles, pranešė jo sekretoria
tas. 

Jungtuvėmis bus įteisinti 
poros santykiai, užsimezgę 
prieš tris dešimtmečius ir prisi
dėję priėjo santuokos su velione 
princese Diana žlugimo. 

Clarence rūmai — oficiali 
princo Charles Londono rezi
dencija — pranešė, kad civilinės 
jungtuvės įvyks balandžio 8 d. 
Windsor pilyje, esančioje į va
karus nuo Londono. 

Vėliau pilies Šv. Jurgio 
koplyčioje įvyks pamaldos, ku
rioms vadovaus Canterbury ar
kivyskupas — aukščiausias An
glikonų Bažnyčios dvasininkas. 

Clarence rūmai paskelbė, 
kad vestuvės bus „privati šven
tė šeimai ir draugams". Tai aki
vaizdus kontrastas iškilmin
goms Charles ir Diana vestu
vėms 1981 metais. 

Karalienė Elizabeth II savo 

pareiškime rašo: „Edinburgh 
hercogas (princas Philip) ir aš 
esame labai laimingi del to. kad 
Wales princas ir ponia Parker 
Bowles tuoksis. Perdavėme 
jiems savo nuoširdžiausius ge
rus palinkėjimus jų bendrai 
ateičiai". 

Clarence rūmai nurodė, kad 
Charles tapus karaliumi Ca
milla nebus vadinama karalie
ne — jos titulas bus princesė su
tuoktinė. Tačiau po jungtuvių 
jai taip pat bus suteiktas Com-
wall hercogienės titulas. 

Tai, kad jungtuvių ceremo
nija bus civilinė, yra duoklė An
glikonų Bažnyčiai, kuri nepri
pažįsta išsiskyrusių asmenų 
santuokų. 

„Maniau, kad jie tuoksis, 
bet ne taip greitai, — sakė kara
liškosios šeimos komentuotoja 
Judy Wade. — Mano nuomone, 
princas yra labai ryžtingas žmo
gus ir galiausiai pasiekė savo". 

56 metų Charlesas, kuris 
1996-aisiais išsiskyrė su prin
cese Diana, po metų žuvusia per 
automobilio katastrofą Pary

žiuje, jau kuris laikas nuolat 
viešai rodydavosi su C. Parker 
Bowles. 

57 metų C. Parker Bovvles 
yra didžioji Charleso gyvenimo 
meilė, tačiau dėl visuomenės 
palankumo jai visad teko var
žytis su nepaprastai populiaria 
jo buvusia žmona Diana, kuri 
dėl savo skyrybų kaltino būtent 
ją ir smalsią žiniasklaidą. 

Dabar, po kelerius metus 
trukusių kruopščiai surežisuotų 
viešų pasirodymų su sosto 
įpėdiniu, C. Parker Bowles pri
imama kaip ilgametė jo draugė. 
Ji nesislapstydama gyvena kar
tu su princu Clarence rūmuose. 

Charles ir Camilla susipa
žino 1970-aisiais per polo varžy
bas Windsor, o jų pasimaty
mams, nesutrukdė nė princo 
santuoka su Diana, kuri jam pa
gimdė du sūnus. 

Susipažinę Charles ir Ca
milla dvejus metus palaikė mei
les romaną, bet tada Camilla iš
tekėjo už karininko Andrew 
Parker Bovvles, su kuriuo išsi
skyrė 1995-aisiais. 

Č. Laurinavičius: naujoji Rusijos užsienio politika 

Atkel ta iš 1 ps l . 
priklauso Baltijos šalys, ypač 
dėl tokių klausimų kaip tranzi
tas ar rusų kalbos ir rusų ben
druomenės statusas. Tikrai pa
sinaudosime jų įstojimu į nau
jas organizacijas, kad aktyviau 
stebėtume tai, kas susiję su mū
sų interesais, ir darytume įta
ką". 

Savo ruožtu Č. Laurinavi
čius tvirtino, jog G. Pavlovskij 
tik atvirai išreiškė nuostatas, 
kuriomis Rusijos užsienio politi
ka jau seniai grindžiama. „Iš 
esmės tai tik įvardijimas to, ką 
reiškia Rusijos, kaip didžiosios 
valstybės, vizija. Tos vizijos bu
vo siekta jau Boris Jelcin lai
kais, bet tam dar neturėta prie
monių. Dabar manoma, kad 
priemonių jau turima", sakė is
torikas. 

Č. Laurinavičiaus požiūriu, 
Rusijos turimos priemonės — 
tai sukaupti pinigai už naftą, 
a tkur tas ginklų gamybos bei 
prekybos potencialas, energeti
nis Vidurio ir Rytų Europos 
regiono pajungimas. Rusijos 
masinės kultūros skleidimas 
buvusios SSRS erdvėje ir prezi
dento Vladimir Putin gebėjimas 
„manipuliuoti didžiųjų valsty
bių koncerte". 

Pagal G. Pavlovskij išdės
tytą užsienio politikos doktriną, 
Maskva, kitaip nei iki 1992 m., 
nuo šiol pasilieka teisę užmegzti 
santykius su posovietinių šalių 
politinėmis jėgomis, esančiomis 
tiek valdžioje, tiek opozicijoje. 

Pasak V Socor, G. Pavlovs
kij leido suprasti, jog Maskva 
nesivaržys siekti taktinio ben
dradarbiavimo su opozicijos 

grupuotėmis. Be to, Kremliaus 
konsultanto komentarai leidžia 
manyti, jog Rusijos valdžia keti
na kovoti kaimyninių valstybių 
pilietinės visuomenės erdvėje — 
per klusnias nevyriausybines 
organizacijas. 

C. Laurinavičiaus nuomone. 
G Pavlovskij pareiškimas liudi
jąs, kad Rusija vis labiau pra
randa politinę įtaką ir politinį 
patrauklumą toje erdvėje, ku
riai planuoja diktuoti savo va
lią. 

„Tai lyg įvaryto į kampą 
šuns stiprėjantis urzgimas. Juo 
labiau, kad pačioje Rusijoje yra 
visai kita Rusija, kuri nesiekia 
konfrontacijos su Vakarais ir vi
siškai kitaip supranta Rusijos 
perspektyvą. Pastaroji Rusija, 
atrodo, taip pat stiprėja", pažy
mėjo politologas. 

J i •*•«? ki 
MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 
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S i x t i e t h i e s son . (Sikstyeth 
leson) — Šešiasdešimta pamoka. 
At t h e l i b r a ry . (Et tha lai-
breri) — Bibliotekoje. 
Hei lo , w h y can ' t I find t h e 
l a t es t ed i t ions of books on 
n u t r i t i o n ? (Helou, uai kent ai 
faind tha leitest edišian af 
"buks an nutrišian) — Labas, 
kodėl aš negaliu rasti naujau
sių knygų laidų apie mitybą? 
Because t h a t ' s a very popu-
l a r sub j ec t a n d all t h e 
b o o k s a r e checked out . (Bi-
koz thets a veri papjūler sab-
džekt end oi tha buks ar čekd 
aut). — Dėl to, kad tai labai 
populiari tema ir visos knygos 
yra paimtos. 
Why d o n ' t you buy m o r e 
cop ie s t o m a k e them avail-
a b l e to m o r e people? (Uai 
dont jū bai mor capys tū meik 
them aveilabl tū mor pypi) — 
Kodėl neįsigyjate daugiau 
egzempliorių, kad daugiau 
žmonių galėtų pasinaudoti? 
We p u r e h a s e d t h r e e copies 
of each, t h a t i s o u r Standard 
n u m b e r . {Ui piurčasd thry 
capys af yč, thęt iz aur stęn-
dard namber) — Mes įsigijome 
tris egzempliorius kiekvienos, 
ta i yra mūsų nustatytas kiekis. 
E v i d e n t l y t ha t ' s no t e n o u g h 
s ince t h e r e a r e non in t b e 
l i b i r a r y t o d a y . (Evidently, 
thęts nat inaf sins ther ar nan 
in tha library tūdei) — Atrodo, 

kad nepakankamai, nes šian
dien jų bibliotekoje nėra. 
W o u l d you l ikę to knovv 
w h e n the first one shou ld 
b e r e t u r n e d to t h e l ib ra ry? 
(Uod jū laik tū nou uen the 
fiors uon šud by ritiurnd tū tha 
library) — Ar norėtumėte suži
noti, kada pirmoji bus grąžinta 
bibliotekon? 
C a n I leave m y t e l ephone 
n u m b e r and you can call me? 
(Ken ai lyv mai telifoun nam
ber ęnd jū ken coi mi) — Ar ga
liu palikti savo telefono nume
rį, kad jūs paskambintumėte? 
I t w o u l d be b e t t e r if I give 
y o u t h e da te a n d you call 
t h e l i b r a r y t o see if t h e 
b o o k is r e t u r n e d . (It uold by 
beter if ai giv jū tha deit ęnd j ū 
kol tha library tū sy if tha buk 
is ritiurnd) — Būtų geriau, jei 
aš jums pasakyčiau datą ir jūs 
paskambintumėte bibliotekai 
pasitikrinti, ar knyga grąžinta. 
Tfaank you for al l your h e l p , 
I guess I will h a v e to w a i t . 
(Thenk jū for oi jūr help. ai ges 
ai uil hev tū ueit) — Ačiū už 
visą pagalbą, atrodo, kad turė
siu palaukti. 
You a r e welcome, I h o p e 
t h a t t b e b o o k s a r e b a c k 
vvithin a week. (Jū ar uelkam, 
ai houp thęt tha buks ar bęk 
uithin e uyk) — Nėra už ką, 
tikiuosi, kad knygos bus su
grąžintos savaitės bėgyje. 

Rožė tau... 
Valentino dienos proga, užsakykite 

DRAUGĄ savo draugams, vaikams, 
anūkams, giminėms ir pažįstamiems 

(pirmą kartą prenumeruojant tik 
$65.00 metams JAV) 

Mes nusiųsime gražų pranešimą 
kad Jūs 

užprenumeravote 
DRAUGĄ jų vardu. 

Siųskite: 
Vardas, pavardė • 

Adresas 
Miestas, valstija, zip code 
Dovanoja: 
Vardas, pavardė 
Adresas 
Miestas, valstija, zip code 

SIŪLO DARBA NEKILNOJAMASIS TURTAS 

• TAILORS 
• SEAMSTRESSES 

FULLTIME. SOME EXPERiENCE 
HELPFUL. MUŠT SPEAK SOME 

ENCLISH. 
CALL HELEN 630-495-4477 — 

MON. THRU SAT. 

Caregivers needed 
for live-in positions in Vvisconsin. 

SS and DL helpful. 
CaJ Greg at 262-657-8044. 

Pro-Teatn 
Bus.: 708-361-0800 
VeioeMsi:773«<-783) 
Fax: 708-361-%!8 
E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės Į 
DANLTlį MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU- SVEIKATOS m 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St. 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

GREIT PARDUODA 

SS Landmark 
properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-3144330 

RIMAS S T A N K U S 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

A t A 
ALBINAI PETROLIŪNIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, Lietuvių fondo vado
vybės vardu reiškiame nuoširdžią ir gilią 
užuojautą Lietuvių fondo administratorei LAI
MAI PETROLIŪNIENEI dėl anytos mirties, 
taip pat jos vyrui TOMUI bei vaikams VAKA
REI ir SAULIUI netekus mylimos mamos 
močiutės. Liūdime ir gedime kartu. 

Lietuvių, fondo Taryba ir Valdyba 

SKELBIMAI 
NAUJAS " M G H RATE" SERTtFIKA 

PADIDINS JŪSŲ SANTAUPAS! 

ATIDARYKITE SĮ 21 MĖNESIO SERTiF- -
IR GAUSITE AUKŠTAS PALŪKANA: 

FIRST PERSONAI BANKE SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI! 

-prrt D 
* . 

Garfield R i d g e L e m o n t 
6162 S. Archer Ave. 12261 Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 Lemont, IL 60439 

(773) 767-5188 (630) 257-1400 

Orlan.d F a r k 
14701 Ravinia Ave. 

Orland Park. IL 60462 
(708) 226-2727 

Annuai Percentage YieM f APY? is effective as of January 25, 2005 and is subject to charite 
wrthout notice Mkuraum deposii of $250 is reguired to obtam APY 

Penalty rnay be imposed for eariy windrawals. 

LEN0EB www.f i rs tpersonalbank.net 

S I U N T I N I U S , P I N I G U S , AUTOMOBILIUS 
« W SIUSKITE P E R 

TLANTĮC 
ressuorp. txpress 

^^~ Y H / \ ( i . M . ! M V H i -iŽMįi 

UETl VA. LATVIJA. ESTBA. UKRAINA. bALTARl SUA 
I Š S I U N Č I A M A K I L K V I b N Ą SAVAITE. 
FKiSlAiOMl CaAV&JRJl Tli-SIAH RANKAS. 

ir*ms& 

1-800-775-SEND 
!Vlu>sU a t s t o v a i : 
Bravo Coffcc ;iad dcli 

23S M u m SU . 1.F-.M* » f T , H . «)4.V; , Toi:t>30-257 * - -
KAI >">« A corp 

V** S. Riihhviną RoaO PAt. AMNit ™x*S7, Iėi:S47-77ft-T7fr<S 
27 J«> W TSM Str . CM IK At ,< >. I t . 60*29, lel: 773-4.V4-79t<) 
8S01 ~S Th Avi- BRIIM .VVU"W. II <TCUSS. Tcl•?C>S-5<>'">-'W-.SI! 

IŠNUOMOJA 

Prie M a r a u e t t e Park 
išnuomojamas naujai dekoruotas 

2 kamh. butas su apšildymu, 
naujais virtuvės įrengimais ir oro 

kondicionieriumi. Kaina $430. 
Tel. 7 0 8 - 2 7 5 - 2 0 7 0 . 

VVoodridsjt' išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg — $620 $650 

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644. 5 

Šildymas 
šaldymas 

6666 S. Kedzte CMcago, L 80629 
Prekybų, i tiutu^mss, tpĮwwMmw 

— Licensed — Bonded— Insured 

C per tavaHc 
773 7784007 
773 531 1833 

Namams Paskolos. Apdraustos Sąskaitos 

l B N O « * 

MUTUAL FEDERAL SAVIN GS I 
AND LOAN ASSOCIATION Of C HICAGO 

2212 WCstCcrmak Road, Chkago. IL 60608 
(773) S47-7747 

Stcphen M. Oksas, Pregident 
Patarnautum Čikaga ir Apylinkių Liėiaviam* Daugiau Kaip 95 \fetu*. 

V.fe_ 

mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
http://www.firstpersonalbank.net
file:///fetu*
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APYLINKĖSE 

LR GENERALINIS KONSULATAS 
Čikagoje informuoja, kad nuo š. 
m. kovo 1 d., LR generalinio 
konsulato Čikagoje klientai bus 
aptarnaujami tik šiuo adresu: 
211 E. Ontario St., Suite 1500, 
Chicago, IL 60611. 

KAROLIS MILKOVAITIS persi
kraustė į naują vietą ir praneša 
savo naują adresą: 435 S. 
Anaheum Hills Rd., Apt. 314, 
Anaheim, C A, telefonas 714-
685-8665. 

VVAUKEGAN/LAKE COUNTY 
lietuvių apylinkėje Lietuvos 
Nepriklausomybės - Vasario 
16-osios dienos minėjimas įvyks 
vasario 20 d., sekmadienį, 2 
v.p.p. Libertyville Civic Center, 
135 W. Church St., Libertyville, 
IL. Pagrindinis minėjimo kalbė
tojas - LR generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravi-
čius. Meninėje programoje daly
vaus taut in ių šokių grupė 
„Klumpė" ir Gedimino litua
nistinės mokyklos moksleiviai. 
Kviečiame visus aktyviai daly
vauti šioje "iškilmingoje šventėje. 

KOVO 13 D., SEKMADIENI PO 9 
v.r. šv. Mišių, PLC vyks tradi
cinė skau tų Kaziuko mugė. 
Šioje mugėje rasite skaniausią 
lietuvišką maistą, kavinę su 
tortais, lietuviškų medžio dir
binių bei kitų rankdarbių. Vyks 
vaikų žaidimai ir linksma lote
rija Kviečiame atvykti ir paremti 
lietuvių skautišką jaunimą. 

LEMONTO SOCIALINIŲ REIKALŲ 
skyrius rodo filmus iš Lietuvos 
penktadieniais, 2 v.p.p. Bočių me
nėje. Visus kviečiame dalyvauti. 

VASARIO 16 D., TREČIADIENĮ, 
6:30 v.v. vyks tradicinis Vasario 
16-osios minėjimas Jaunimo 
centro kavinėje. Bus akademinė 
dalis, ku r pagrindinę kalbą 
sakys ALTo pirmininkas advo
katas Saulius Kuprys. Meninę 
programą atliks folklorinis 
ansamblis „Kūmužėliai", va
dovė Neringa Aleksonis. Moterų 
klubas ruošia vaišes. Maloniai 
kviečiami visi. 

„DAINAVOS" CHORAS, vado
vaujamas Dariaus Polikaičio, 
atliks meninę programą sekma
dienį, vasario 13 d., 2 v.p.p. 
pagrindiniame Vasario 16-osios 
minėjime Marijos gimnazijos 
salėje. Lietuvos šauliai ir ra-
movėnai, 10 v.r. Lietuvos Ne
priklausomybės proga iškilmin
gai pakels vėliavas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
aikštėje, dalyvaus lietuviškose 
Mišiose ir minėjimo programo
je. 10:30 v.r. pamaldos taip pat 
vyks Evangelikų liuteronų 
Tėviškės bažnyčioje ir 11 v.r. 
Ziono evangelikų liuteronų 
bažnyčioje. Visus kviečia ALTo 
Čikagos skyrius. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
klubo narės skiria vasario mėn. 
susirinkimą Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties pami
nėjimui, informuojant apie 
istorinius įvykius bei faktus. 
Bus meninė programa. Vasario 
17 d., ketvirtadienį, klubo 
narės, viešnios ir svečiai rinksis 
„Seklyčioje", Čikagoje, draugiš
koje nuotaikoje prisiminti 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios įvykius. Programoje: vaiz
do juostos apie archeologę 
Mariją Gimbutienę, jos gyven
imą ir mokslinius atsiekimus 
peržiūra. Pasisvečiavimas 11:30 
v.r., pietus 12:30 v.p.p. Vietas 
rezervuoti pas Pranę Simano-
nienę tel. 708-422-5937. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIĮOS 
visuotinis metinis narių su
sirinkimas įvyks vasario 26 d., 
šeštadienį, 2 v.p.p. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Prašome gausiai dalyvauti, bus 

valdybos narių pranešimai bei 
pasisakymai. Vėliau prie kavu
tės pabendravimas. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
minėjimas Brighton Parke įvyks 
vasario 20 d. 10 v.r. iškilmingos 
šv. Mišios, po Mišių sporto salė
je vyks akademinė dalis, meni
nė programa ir vaišės, vaikams 
žaidimai. Džiaugsmingai švęsi
me Lietuvos nepriklausomybę. 
Aukos bus renkamos JAV LB 
Krašto valdybai, kurios užduo
tis yra lietuvybės išlaikymas 
išeivijoje. Rengėjai Brighton 
Parko apylinkės LB valdyba. 

VASARIO 13 D., SEKMADIENĮ, 
Šv. Antano bažnyčioje, 9 v.r. šv. 
Mišios, po Mišių parapijos salė
je bus akademinė programa. 
Paskaitininke - LR generalinio 
konsulo Čikagoje ekonomikos ir 
prekybos reikalų konsule Dan
girutė West. Po paskaitos para
pijos choras, vadovė Vilma Mei-
lutytė, atliks meninę programą. 
Maloniai kviečiami lietuviai ir 
iš tolimesnių apylinkių atvykti į 
šią džiugią ir labai garbingą 
mūsų tautos šventę. 

LIETUVOS VYČIAI KVIEČIA 
švęsti Nepriklausomybės dieną. 
Renginys vyks vasario 20 d., 
The American Legion, Merrill-
vile Post 430, 7430 Broadway, 
Merrillvile, IN 46410. Pradžia 
12 v.p.p., programa prasidės 1 
v.p.p., pietums bus pat iekt i 
lietuviški patiekalai. Dėl infor
macijos ir rezervacijų skambin
ti: Joanna Rudzevičius 219-884-
2220, Birute Vilutis 219-322-
4533, Mildred Jagiella 219-996-
6516. Rezervacijos vyks iki 
vasario 14 d. Rengėjai: Lietuvos 
Vyčiai, 82 skyrius; ALTo In
dianos skyrius; East Chicago 
bendruomenė, Indiana ir kitos 
lietuviškos Šiaurės vakarų 
Indianos organizacijos. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

LEMONTO APYLINKĖS LIETUVIAI, 
vasario 13 d., kviečiami į Vasa
rio 16-osios ir Kovo 11-osios 
dienų minėjimą su pietumis. 
Minėjimas prasidės 12 v.p.p. 
PLC didžiojoje salėje. Pagrindi
nę kalbą sakys JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkė Vaiva Vėb-
raitė-Gus. Minėjime ir meninė
je dalyje galės dalyvauti visi 
norintys, o dėl stalų rezervaci
jos, prašau skambinti Genutei 
Stasiulienei, tel. 708-301-6679. 
Vasario 16 d., 10 v.r. kviečiame 
visus prie Lemonto miestelio 
(City Hali), kur miestelio meras 
iškels lietuvišką vėliavą. Le
monto miestelio meras John F. 
Piazza paskelbė, kad nuo 
vasario 16 d. iki 22 d. Lemonte 
skelbiamos lietuvių dienos. 

Skelbimai 
• Amerikos lietuvių radi jas , 

vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 vjr. per 

Vv'CEV 14.50 AM. Tel. 773-
847-4903, adresas 4459 S. 

Francisco, Chicago, IL 60632. 

LOS ANGELES mieste Vasa
rio 16 d. minėjimas įvyks 
vasa r io 13 d., sekmadien i , 
Šv. Kazimiero parapijoje. 
Šventės programoje: 

10:15 vai. Vėliavų pakėli
mas parapijos kieme. 

10:30 vai. iškilmingos šv. 
Mišios, 

12:00 vai. minėjimas ir 
meninė programa. 

Minėjimo kalbėtoja bus 
Kornelija Jurgaitienė, Lietu
vos Respublikos įgaliota mi
nistrė. Šventėje dalyvaus gar
bės svečiai iš Lietuvos, — 
Kovo 11-tos signataras, rašy
tojas Kazimieras Saja ir p. 
Gražina Sajienė. Meninę pro
gramą atliks Jaunimo ansam
blis „Spindulys". Minėjimą 
rengia JAV LB Vakarų apy
garda ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos Kalifornijos skyrius. 

PARYŽIETIŠKA BOHEMOS MENO MUGĖ, POEZIJA IR TEATRAS 
PRIE „KOJOTO BOKŠTO" 

M
oderniųjų miestų sis
tema neišvengiamai 
susijusi su gyventojų 

pasidalijimu pagal socialinius 
sluoksnius, tur t inę padėtį i r 
pan. Papras ta i k iekviename 
didesniame mieste esama vietų, 
kurios garsėja, kaip menininkų, 
o neretai — ir keistuolių a r 
bohemos — rajonai. Čikagoje 
tokiais rajonais paprastai laiko
mos Wicker Park ar Bucktown 
apylinkės. Tiesa, ir čia neiš
vengta Amerikos paradoksų: 
greta maištaujančių menininkų 
šiuose rajonuose sėkmingai 
įsikūrusios ir nemažos „yup-
pies" (young urban profession-

als) kolonijos, tačiau, užsidirbę 
šiek tiek daugiau pinigų, pas
tar ie j i pap ras t a i k raus tos i į 
priemiesčius. 

1989 m. Wicker Park apsi
lankęs , vienos galerijos Pary
žiuje savin inkas J im Happy-
Delpech netruko pastebėti, kad, 
šiaip j au savo pramone garsėju-
sioje Čikagoje, yra daug talen
t ingų menininkų, čia vyks t a 
in t ensyvus kūrybinis gyveni
mas , tačiau, dėl viešų renginių 
t rūkumo, daugelis dailininkų, 
poetų bei režisierių platesnei 
publikai ta ip ir lieka nežinomi. 

1999 m. J . Happy-Delpech, 
k a r t u su rašytoja El izabeth 
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Krusten Neven „No Parking". 

Burke, nutarė , k a d reikėtų 
surengti festivalį, savo forma 
primenantį paryžietiškas bohe
mos menininkų muges . Taip 
gimė, dabar jau kasmetiniu 
tapęs, „Around t h e Coyote" 
žiemos festivalis. Metų laikas — 
vasario mėnuo — pasirinktas 
neatsitiktinai: visi čikagiečiai 
žino, kad tuo laiku žiema jau 
būna įgrisusi, didžiausio šaltojo 
sezono renginio — „Winter 
Delights" — koncertai bei paro
dos jau pasibaigę, o pavasaris 
dar, lyg tyčia, nesirodo. 

Šmaikštus pavadinimas 
,Around the Coyote" taip pat 
nėra atsitiktinis. Festivalis taip 
pavadintas todėl, kad visi jo 
renginiai vyksta aplink pagar
sėjusį praėjusio amžiaus ketvir
tajame dešimtmetyje statytą 
dangoraižį „The Northvvest 
Tovver", kurį menininkai pra
minė „The Coyote Tower". 
Pirmojo „Around t h e Coyote" 
renginiai pritraukė daugiau nei 
10,000 žiūrovų, juose dalyvavo 
apie 200 vietinių menininkų. 
Tuo tarpu trečiaisiais gyvavimo 
metais šešių šimtų menininkų 
kūrybos atvyko pasižiūrėti dau
giau nei 30,000 žmonių, ir ne 
vien iš Čikagos. 

Šiemetiniame keturias die
nas truksiančiame festivalyje 
ketina dalyvauti ne mažiau kaip 
200 vaizduojamųjų menų 
atstovų: dailininkų, 'skulptorių, 
fotografų, o ta ip pat poetai, 
rašytojai, teatro, trumpame-
tražio kino režisieriai bei akto
riai; iš viso — apie 800 kūrybin
giausių ir įdomiausių Čikagos 
meno žmonių. Linksmybės 
prasidės vasario 10 d., ketvirta
dienį, 7 v.v. tradiciniu vaka-
ru-aukcionu, kur is vyks „Fiat 
Iron Arts Building", 1939-1/2 
W. North Avenue (šiaurinis įėji
mas). 

Vakare dalyvaus žinoma 

Kathy Halper „Bate" (2004). 

Čikagos poetė Cin Salach, 
išgarsėjusi ne tik įdomia kūry
ba, bet ir savita jos atlikimo 
maniera — dažniausiai ji pati 
skaito savo kūrybą, pri tariant iš 
draugų suburtai muzikos gru
pei. Apsilankiusieji festivalio 
atidaryme taip pat bus vaišina
mi valgiais bei gėrimais, o meno 
mėgėjai bei žinovai galės daly
vaut i aukcione ir įsigyti pačių 
geriausių Čikagos menininkų 
darbų. Šio vakaro metu bus 
paskelbtas Parodos kuratoriaus 
apdovanojimo laimėtojas. 

Dailininkų, skulptorių bei 
fotografų kūryba bus eksponuo
j a m a nuo vasario 11 d. iki 
vasario 13 d. „Fiat Iron Arts 
Building", 1579 N. Mihvaukee. 
Spektakliai bei filmų peržiūros 
vyks vasario 11, 12 ir 13 d. 
„Rodan Building", 1567 N . 
Milwaukee. 

Labiausiai dėmesio vert i 
spektakliai: režisierės Jaclynn 

Jut t ing, pagal Gregory Har-
digan pjesę pas ta ty tas mini-
spektaklis: „King of the Road" 
apie vieno žmogaus kelionę 
šaltą žiemos dieną po Čikagą: 
režisieriaus Dan Herr-Hobert , 
pagal Adam Simon pjesę pasta
tytas spektaklis, „Funeral 
Critics" — apie žmones, kurie 
mėgsta lankytis nepažįstamų 
žmonių laidotuvėse; t a ip pa t 
Libby Ford režisuotas septynių 
minučių vaidinimas pagal 
Adam Simon pjesę „Manage
ment Orientation", kurioje paro
dijuojama verslininkų telefo
ninė korporacija. 

Po spektaklių dalyvaus jų 
autoriai bei režisieriai. Papras
t a i neformali šio festivalio 
atmosfera leidžia ne t ik klausti 
pačių įvairiausių klausimų, bet 
ir išgerti vyno taurę ar alaus 
bokalą su labiausiai jums 
patikusio vaidinimo autoriumi. 

Monika B o n č k u t ė 

Balzeko lietuviu kul tūros m u 
juodvalkės eilių ir pažiūrė t i d o k i 

Vasario 19 d., šeštadieni . 6 v -
tragiškiausiu Lietuvos istorijos la iko ta rp iu , 
pantus , t ikėdamiesi a tkur t i Lie tuvos neprik 

Paroda paruošta iš Balzeko l ie tuviu ku 
kovas, lietuvių tautos genocidą. Išleistas sp 

7 v.v. filmo „Par t izanės" pe rž iū ra . 1995 

a rodo4? .Karą1; 

•net; T.:( 
lės". 

reor ik la i iiena. aplankyt i paroda „Karas p o karo**, paklausvti poetės Eglės 

zaarvmas. Ši paroda skirta par t izaniniam karui Lietuvoje paminė t i . 1944-1953 m. - vienas iš 
5 m pašau h s Mįp*f pereaiį prieš vokiškąjį nacizmą, o lietuviai t u o metu stojo Į kovą prieš sovietinius oku-
jomvbe rKvvru-sus metus t rukus; kova nusinešė tūkstančius part izanu ir ju rėmėjų gyvybių. 
JS muzie jaus ir Genocido aukų muziejaus Vilniuje fondų, kur sukaupta daugiausia medžiagos apie pokar io 
tas ka ta logas , išsamiai pristatantis parodą lietuvių ir anglų kalbomis, 
režisieriaus Edmundo Zubavičiaus filmas pasakoja apie partizanes ryšininkes, nepakartojamus jų žygdarbius. 

atskleidžiančius nepa lauž i amą t ikėj imą Dievu, t ėvyne ir draugais. Telefonas pasiteiravimui: 773-582^-6500. 

Nuotraukose: pa roda „Karas p o k a r o " Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 

Spaudos apžvalga 
Antradienio „Chicago Tri

būne" straipsnyje „Priest re-
signs post over '90s sex case" 
rašoma apie lietuvių k i lmės 
kunigą Michael Yakaitis. 52 
metų Yakaitis nuo 2001 m. 
dirbęs kapelionu Calvert Hou-
se, katalikų studentų centre 
Hyde Park, antradienį atsis
tatydino. Priežastis - išaiškėjęs 
15 metų senumo įvykis, kur 
Yakaitis buvo ka l t i namas 
aštuoniolikmečio seminar is to 
seksualiniu išnaudojimu. 

p.s. M. Yakaitis yra dirbęs 
lietuviškoje Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijoje kle
bonu. 

DĖMESIO! 
Naujas klausimas skyreliui 

„Jūsų požiūris" 

Ar KGB archyvai t u r ė t u b ū t i išviešinti , a r n e ? 

n n 
Taip 

Ne 

Atsakymus siųskite į redakciją, adresu: 

4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. 
E-paštu: redakcija@draugas.org. 

Ieško artimųjų 
Marytė Milašauskai tė , 

ištekėjusios pavardė Sax, 
išvyko iš Lietuvos 1940 m. su 
broliu Petru. Brolis buvo lakū
nas ar jūrininkas. Išvyko iš 
Kuršėnų. Skambinti tel. NJ. 
732-367-3897, Genovaitė. 
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