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Šiame 
numeryje: 
2005 m. ŠAJLFASS-gos 
varžybų kalendorius. 
„Lituanicos" komanda 
dar sykį „išsigelbėjo". 
Ž. Ilgauskas pasižymėjo 
varžybose. 

2psl. 

„Valdas Adamkus has 
a problem". Užuot 
keikęs tamsą, uždek 
žvakę. 

3 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
4 psl. 

-
Nauja anglų kalbos 
pamoka. 

5 psl. 

Vilniaus universiteto 
muzikos ansamblis 
„Jaunimėlis" atliks 
„Draugo" koncertą. 
Vakaras skirtas meilei. 
Kviečia siūlyti 
kandidatus į Lietuvių 
fondo tarybą. 
Koncertuos Veronika 
Povilionienė. 

6 psl. 

Sportas 
* Vokiet i joje p r a s i d ė j u 

s i ame p a s a u l i o s l i d inė j imo 
č e m p i o n a t e 76-ą vietą vyrų 15 
km distancijoje laisvuoju stiliu
mi tarp 122-jų dalyvių užėmė 
Aleksejus Novoselskis. 19-me-
tis Lietuvos slidininkas distan
ciją jveikė per 39 minutes 21.5 
sekundės ir finiše nuo aukso 
medalį iškovojusio italo Pietro 
Pilleri Cottreri atsiliko 4 min. 
31.8 sek. 

* Vienuol ik tą ją p e r g a l ę 
dv ideš imt p e n k t o s i o s e a tv i 
rojo Latv i jos ledo ritulio čem
pionato rungtynėse iškovojo 
šeštąją vietą su 23 taškais uži
mant i Elektrėnų ..Energija". 
,.Energijos" ledo r i tu l in inkai 
trečiadienį namuose 8:3 nuga
lėjo Rygos „Riga 2000" Roman-
dą. 

* D v i d e š i m t a p r a l a i m ė j i 
mą 53-čiose JAV NBA regu
l iariojo s e z o n o rungtynėse 
patyrė Sacramento ..Kings" ko
manda su Dariumi Songaila. 
..Kings" trečiadienį svečiuose 
85:96 turėjo pr ipažint i New 
Jersey „Nets" komandos pra
našumą. Lietuvis svečiams pel
nė 8 taškus, po krepšiais D. 
Songaila atkovojo 3 ir perėmė 2 
kamuolius, atliko 2 rezultaty
vius perdavimus, blokavo vieną 
varžovo metimą bei kar tą su
klydo. 

Naujausios 
žinios 

* K r a š t o a p s a u g o s min i s 
t r o n u b r ė ž t o s e g a i r ė s e — 
kryptingi kariuomenės pertvar
kymo planai. 

* L i e t u v i ų m ė n r a š t i s 
„Ak i r ač i a i " keliasi iš JAV į 
Lietuvą. 

* P a s t e b ė j u s K a l i n i n g r a 
do pakrante*; t e r š i m ą naf ta , 
atidžiau stebima ir Lietuvos jū
ros pakrantė. 

* A f g a n i s t a n o ve teranai 
iš L ie tuvos g a v o Baltarusi
jos prezidento medalius. 

Val iu tų san tyk is 
1 USD — 2.646 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

A. Pocius: „byla buvo kurpiama man už nugaros / / 

VSD vadovas A. Pocius ir Seimo laikinosios komisijos pirmininkas S. Pa
bedinskas. Eltos nuotr 

Viln ius , vasario 16 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį laikina
jai parlamentinei komisijai, ti
riančiai aukštų pareigūnų sąsa
jas su KGB, liudijęs Valstybės 

saugumo departamento (VSD) 
vadovas Arvydas Pocius atsakė 
į papildomai iškilusius klausi
m u s ir papasakojo aplinkybes, 
kuriomis buvo įtrauktas į KGB 

rezervininkų sąrašą. 
„Nurodžiau aplinkybes, iš 

kurių galima įsitikinti, kad ma
no byloje yra daugybė neatitiki
mų, o byla buvo kurpiama man 
už nugaros", išėjęs iš komisijos 
posėdžio šakė A Pocius, tvirtin
damas, kad byloje egzistuoja 
nemažai teisybės neatitinkan
čių faktų, pavyzdžiui, jo narystė 
komunistų partijoje, nors jis ir 
nebuvo šios partijos narys. 

Arvydas Pocius jau anks
čiau Seimo laikinajai tyrimo ko
misijai perduotuose paaiškini
muose yra pripažinęs, kad so
vietmečiu priklausė KGB rezer
vui, bet į KGB rezervinius sąra
šus žiūrėjęs formaliai. A Po
ciaus teigimu, j is neslėpė pri
klausęs rezervui ir tvirtina jo
kių užduočių kaip KGB rezer-
vininkas neatlikęs. 

J i s da r ka r t ą patvirtino, 
kad sutikimo būti įtrauktas į 
KGB rezervininkų sąrašą, jis 
nedavė. 

„Byloje nėra mano parašo -

net ten, kur jis turėtų būti. Vie
nintelis dokumentas patvirti
nantis mano sutikimą — kad 
kažkam susidarė įspūdis, jog 
sutinku. KGB darbuotojas neiš
drįso parašyti tiesos, kuri jam 
buvo pasakyta", sakė A Pocius, 
tvirt indamas, kad nežino, kodėl 
su juo bendravusiam KGB dar
buotojui toks įspūdis galėjo su
sidaryti. 

Tuo tarpu KGB rezervinin
kų veiklą tiriančios komisijos 
posėdyje dalyvavęs istorikas Ar
vydas Anusauskas komisijos 
nar iams pranešė, kad 1990-ai-
siais KGB darbuotojai atliko pa
skutinį Lietuvoje rezervininkų 
patikrinimą. Pasak dienraščio 
„Lietuvos žinios", kai kurie as
menys, buvę įtraukti į KGB ka
rininkų atsargą, sutiko ir toliau 
likti šiame sąraše. Šio dienraš
čio teigimu, vienas jų - A Po
cius, tačiau jis pats tai neigia. 

Su savo byla jis susipažino 
prieš ateidamas dirbti į VSD. 

Nukelta į 5 psl. 

Prezidento 
priėmimas — 

be istorijos 
kūrėjų 

Viln ius , vasario 16 d. 
(BNS) — Šalies vadovas Valdas 
Adamkus į koncertą ir priėmi
mą, skirtą Vasario 16-ajai, šie
met pirmąkart nepakvietė Ko
vo 11-osios Akto signatarų, rašo 
visi pagrindiniai šalies dienraš
čiai. 

Dienraščio „Lietuvos rytas" 
teigimu, viefcej šių asmenų į iš
kilmingą priėmimą, vykusį Vil
niuje. Nacionaliniame operos ir 
baleto teatre, Prezidentūra nu
tarė pakviesti savivaldybių va
dovus, ne vieną pramogų verslo 
atstovą. 

„Lietuvos žinių" teigimu. 
Valstybės vadovo aplinka bet 
kokius priekaištus atmeta, siū
lydama signatarams luktelėti 
iki Kovo 11-osios. 

Prezidento patarėja Irena 
Vaišvilaitė prisipažino sulau
kusi kelių pasipiktinusių signa
tarų skambučių, kaip, beje, ir 
kiti jos kolegos iš Prezidentū
ros. „Visi turime giminių, bet 
jie mūsų nekviečia į visus savo 
baliukus. Bet tokie natūralus 
dalykai nekeičia mūsų santy
kių su jais", neslėpė nuostabos 
patarėja. 

S ignataras , buvęs parla
mentaras Vytenis Andriukaitis 
tikino, kad signatarų klubas 
negavo nė vieno kvietimo. Jo 
teigimu, „tai — akibrokštas. 
Vertybių nuvertinimas". 

„Tikrai nesuprantu to rei
kalavimo, jog visi signatarai vi
sada ir visur būtų kviečiami, 
nes kiekviena valstybinė šventė 
turi savo tikslą ir savo pagrin
dinius akcentus. Priklausomai 
nuo tų akcentų, yra sudaromi 
tie svečių sąrašai. Esu nustebu
si, kad visi tie kaltinimai buvo 
suformuluoti kaip sąmoningas 
Prezidentūros sprendimas ne
kviesti visų signatarų. Jie buvo 
pakviesti , t ik ne visi. Tokio 
veiksmo, nukreipto prieš sig
na t a rus , kaip prieš atskirą 
grupę, tikrai nebuvo", kalbėjo I. 
Vaišvilaitė. 

„Signatarų statusas Lietu
vos visuomenėje yra labai aukš
tas. Jis tikrai nesumenksta nuo 
dalyvavimo ar ne viename ar 
kitame renginyje", teigė I. Vaiš
vilaitė. 

Tie Kovo 11-osios akto sig
natarai , kurie šiuo metu užima 
kokius nors postus valdžioje, 
kvietimus į Vasario 16-osios 
priėmimą vis dėlto gavo. 

Nukelta į 5 psl. 

Kaune, Laisvės alėjoje, dviem savaitėms jsikūrė septynios skulptūros. Jos buvo pastatytos ratu, tarsi karuselė. 
Kaitos įspūdį kuria specialus apšvietimas, iš „karuselės" sklinda nuotaikinga muzika. Kai kurios skulptūros su
kasi apie savo ašį, linguoja. Eltos nuotr 

Lietuvai nusipelniusiems JAV senatoriams — 
apdovanojimai 

Vilnius, vasario 17 d. 
(BNS) — Lietuvai nusipelnę du 
JAV senatoriai apdovanoti Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio Ge
dimino ordino Komandoro di
džiaisiais kryžiais. 

Apdovanojimus JAV senato
riui iš Delavvare valstijos Jo-
seph Biden jaunesniajam ir se
natoriui iš Arizona valstijos 
John McCain įteikė Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas. 

Pasak V. Ušacko, apdovano
tieji senatoriai daug prisidėjo 

prie laisvos ir nepadalytos Eu
ropos kūrimo, jų parama buvo 
labai svarbi Lietuvai ir kitoms 
Vidurio Europos šalims siekiant 
narystės NATO. 

„Nusikal tėl iškas Molotov-
Ribbentrop paktas ir užsitęsusi 
sovietinė okupacija beveik 50 
metų atėmė iš laisvę mylinčios 
lietuvių tautos galimybę būti 
demokratinės ir vientisos Euro
pos dalimi po Antrojo pasaulinio 
karo. Mes dėkingi amerikie
čiams, kurių vyriausybės nie
kuomet nepripažino nelegalios 

Lietuvos inkorporacijos, o Lie
tuvos trispalvė prie JAV Valsty
bės departamento teikė viltį ne 
tik JAV, bet ir viso pasaulio lie
tuv iams, jog Lietuvos nepri
klausomybė vieną dieną vėl bus 
atkurta", sakė V. Ušackas. 

Ambasadorius džiaugėsi, 
kad šiemet Vasario 16-oji šven
čiama Lietuvai tapus Europos 
Sąjungos ir NATO nare. 

Pasak jo, skaudi lietuvių 
tautos istorija moko, jog „laisvė 
nėra savaime suprantamas da
lykas — už ją reikia kovoti". 

Antanas Terleckas keičia parti ją 
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Antanas Terleckas 
Elton miotr 

Vilnius, vasario 16 d. 
(BNS) — Žinomas disidentas, 
ilgametis Lietuvos laisvės lygos 
pirmininkas Antanas Terleckas 

nutarė tapti Liiijanos Astros va
dovaujamos Tautinės partijos 
„Lietuvos kelias" nariu. 

„Šiandien parašiau prašy
mą priimti mane į politinę orga
nizaciją 'Lietuvos kelias'. Tai 
partija, kuri kažką daro. O ką 
daro konservatoriai? Vieną die
ną — viena, kitą dieną — kita. 
'Lietuvos kelio' ir vadovė simpa
tiška, ir programa, ir veikla", 
aiškino A. Terleckas. 

Buvęs Laisvės lygos vado
vas 2003 m. pabaigoje ir 2004 
m. pradžioje per Prezidetūros 
skandalą kurį laiką buvo nu
šalintąjį prezidentą Rolandą 
Paksą rėmusio visuomeninio ju
dėjimo „Už teisingumą ir demo
kratinę Lietuva" vadovybės na
rys. 

Kartu su Tautinės partijos 
„Lietuvos kelias" pirmininke L. 

Astra, Lietuvių tautininkų są
jungos (LTS) Vilniaus valdybos 
pirmininku Gintaru Songaila 
bei Jaunosios Lietuvos ir nau
jųjų tautininkų partijos 
(JLNTP) pirmininku Stanislovu 
Buškevičiumi A Terleckas ragi
no prezidentą siūlyti KGB ar
chyvus „įšaldžiusio" įstatymo 
pakeitimą ir nevykti gegužės 9-
ąją į Maskvą. 

„Lietuvos kelias". Naciona
linė centro partija. LTS, JLNTP 
ir asmeniškai A. Terleckas iš
platino viešą laišką prezidentui 
V. Adamkui, kuriame teigiama, 
jog Lietuvoje esą „nevaržomai 
įgyvendinamas pavojingas ban
dymas slėpti istorinę tiesą". 

Kreipimosi autoriai prie
kaištauja prezidentui, neatsa
kiusiam į jų ankstesnius laiš
kus. 

Prezidentas įžvelgia moralinės 
krizės grėsmę 

Vilnius, vasario 16 d. 
(BNS) — Sovietmečiu giliai į vi
suomenės gyvenimą šaknis su
leidę melo, veidmainystės ir 
dvejopų standartų papročiai ke
lia nepriklausomai Lietuvai 
„pačios baisiausios — morali
nės — krizės grėsmę", teigia 
prezidentas Valdas Adamkus 

„Kas atsitiko, kad, prabė
gus penkiolikai metų, kai žen
giame laisvės ir demokratijos 
keliu, vėl turime aiškintis, atro
dytų, visiškai aiškias ir papras
tas tiesas, jog negalima imti to, 
kas tau nepriklauso, negalima 
meluoti, veidmainiauti, apgau
dinėti?", retoriškai klausė V. 
Adamkus, kalbėdamas Vasario 
16-sios — Lietuvos Valstybės 
atkūrimo dienos minėjime Na
cionaliniame operos ir baleto 

teatre. 
Jo teigimu, galime ir priva

lome į mūsų valstybės instituci
jas , visas valdžios įstaigas ir vi
suomenės kasdienį gyvenimą 
grąžinti moralę". 

„Tik pirmiausia kiekvienas 
turime sau tvirtai pasakyti: ne-
sitaikstysiu su jokiomis melo, 
veidmainystės, korupcijos ap
raiškomis. Tokios piliečių valios 
neįmanoma nepaisyti. Tai vers
tų apsivalyti visus: valdžios 
įstaigas, partijas, politikus ir vi
suomenę", sakė prezidentas. 

V. Adamkus kalba atliepė 
pastarųjų mėnesių nuotaikas, 
susijusias su valdančiosios dau
gumos veiklos nesusipratimais 
— iškylančiomis abejonėmis dėi 
aukštų pareigūnų kompetenci
jos, etikos. 

Komisija aiškinsis, kaip 
žiniasklaidą pasiekia riboto 

naudojimo informacija 
Vilnius, vasario 17 d. 

(BNS) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas pavedė 
Seimo kanceliarijai sudaryti 
komisiją, kuri aiškinsis, kaip 
KGB rezervininkų sąrašai iš 
laikinosios parlamentinės tyri
mo komisijos pateko į žinias
klaidą. 

Kaip po susitikimo su A 
Paulausku sakė KGB rezervą 
tiriančios komisijos pirminin
kas Skirmantas Pabedinskas, 
nebus sunku nustatyti, kas iš 
KGB rezervą tiriančios komisi
jos narių „nutekino" informaci
ją žurnalistams. 

„Kada bus kartu sudėtos vi
sos trylika kopijų, bus nustaty
ta, kuris iš komisijos narių pa

metė ar atidavė tą popierių, ku
ris pakliuvo į žiniasklaidą", sa
kė S. Pabedinskas. 

Visi KGB rezervą tiriančios 
komisijos nariai gavo skirtingo
mis žymomis sužymėtus rezer
vininkų sąrašus. Sąrašas, kurio 
fragmentą parodė viena Lietu
vos televizija, buvo būtent su to
kia žyma. 

Lietuvos KGB rezervistų 
sąrašas nebe paslaptis ir kai
myninių šalių gyventojams — 
dalis KGB rezer/e minimų pa
vardžių paviešinta viename 
Lenkijos internete tmkialapyje. 

Neatmetama galimybė, jog 
išaiškinus slaptą informaciją ži-
niasklaidai perdavusi Seimo 
narį. jam gali grėsti apkalta. 

Lietuviai — juodajame Scotiand 
Yard sąraše 

Vilnius , vasario 17 d. 
(BNS) — Lietuva — tarp 16 
Scotiand Yard paskelbtų šalių, 
kurių piliečiai, susibūrę į gau
jas, kelia pavojų Didžiosios Bri
tanijos sostinei Londonui. 

Kaip rašo dienraštis „Res
publika", kartu su Lietuva į juo
dąjį sąrašą įtrauktos Albanija, 
Alžyras. Bangladešas, Indija, 
Jamaika, Kinija, Kosovas, Mol
dova, Nigerija, Pakistanas, Ru
munija, Rusija, Somalis, Šri 
Lanka ir Turkija. 

Dienraštis pastebi, kad 
Londono policijos — Scotiand 
Yard — dėmesio nesulaukė nė 
viena Lietuvos kaimyninė vals
tybė (išskyrus Rusiją). Beje, kri
minalinės spaudos akiratyje la
bai retai atsiduria daug gausiau 
Didžiąją Britaniją užplūdę len
kai. 

Scotiand Yard duomenimis, 
lietuvių grupuotes kontroliuoja 
didžiąją dalį su smulkiomis va

gystėmis ir dokumentų padir
binėjimu susijusių nusikaltimų 
Londone. To pakanka pakliūti į 
juodąjį sąrašą. 

Tiesa, pavojingiausiais lai
komi atvykėliai iš Šri Lankos — 
ant jų sąžinės gula daugiausiai 
žiaurių žmogžudysčių. Turkai 
siejami su heroino kontraban
da, albanai įtariami sąvada
vimu, kinai — žmonių prekyba. 

Scotiand Yard atstovai pa
brėžia, kad nors organizuotos 
grupuotės sudaro tik nedidelę 
dalį tautinių mažumų bendruo
menių, jos daro gana didelę įta
ką Londono kriminogeninei si
tuacijai. 

Šiuo metu policija planuoja 
keletą didelių operacijų prieš 
imigrantus nusikaltėlius. Poli
cija taip pat yra pasiryžusi ben
dradarbiauti su imigrantų ben
drijų vadovais siekdama iš
spręsti dalį nusikalstamumo 
priežasčių. 

Teisėją ir sekretorę sumušęs 
uteniškis mėnesi praleis už grotų 

Vilnius, vasario 17 d. 
(BNS) — Utenos rajono apylin
kės teisme teisėją bei posėdžių 
sekretorę primušęs 38 metų Vy
gantas Tamošiūnas mėnesį pra
leis už grotų. 

Taip nusprendė Anykščių 
rajono apylinkės teismas, rašo 
dienraštis „Lietuvos rytas". 

įžūlų išpuolį teisme įvyk
džiusį niekur nedirbantį uteniš
kį policijos pareigūnai sulaikė 
pirmadienį vakare jo namuose 
Nepatenkintas jo santuoką nu
traukusio teisėjo darbu V Ta
mošiūnas net neįtarė, jog kai 

kuriuos jo išpuolio epizodus už
fiksavo vaizdo kamera. 

Utenos ikiteisminio tyrimo 
tyrėjai atlieka tyrimą dėl truk
dymo teisėjo veiklai panaudo
jant prieš jį smurtą. 

V. Tamošiūnas teismo posė
džių sekretorę 44 metų Daivą 
Savickienę ir teisėja Eduardą 
Meidų sumušė pirmadienį ryte. 
Ant žemės parblokštas teisėjas 
buvo praradęs sąmonę. 

Dėl galvos smegenų sukrė
timo bei veido sumušimo teisė
jas ir sekretorė buvo nugabenti 
į Utenos apskrities ligoninę. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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ŠALFASS p r a n e š a 

2005 metų ŠALFASS-gos varžybų 
kalendorius — l-oji dalis 

Pateikiame ŠALFASS-gos 
ir lietuvių visuomenės žiniai 
2005 metų ŠALFAAS-gos 
varžybų kalendorių, pagal 2004 
m. lapkričio 20 d. Cleveland 
įvykusio ŠALFASS-gos suva
žiavimo nutarimus bei vėles
nius papildymus. Dalis varžybų 
dar tik planuojamos ir jų datos 
bei vietos dar nėra galutinai 
nustatytos. Visų varžybų išsa
mios detalės, atėjus laikui, 
pranešamos klubams ir su
traukta forma, skelbiamos 
spaudoje. Šis kalendorius api
ma tik metines ŠALFASS-gos 
ir Baltiečių sporto federacijos 
pirmenybes bei kitokias plates
nės apimties varžybas, kurios 
kartais gali būti už ŠALFASS-
gos kompetencijos ribų. Kalen
doriaus pakeitimai bei papildy
mai bus nuolatos skelbiami. 

Tradicinė, metinė Montrea-
lio lietuvių slidinėjimo iškyla 
vyks 2005 m. vasario 24—27 
dienomis, Mont La Reserve sli
dinėjimo kurorte, Saint Donat, 
Quebec, Kanadoje. Didžiojo 
slalomo varžybos vyks vasario 
26 d., šeštadienį ir bus laikomos 
atviromis Kanados Sporto apy
gardos 2005 metų pirmenybė
mis. Informuoja: Vilija Bulota, 
4550 Miller Ave., Montreal, QC 
H3W 2E3, Canada. Tel: 514-
344-8256 arba 819-424-2803; 
E-mail: Viiiabulota@hotmail.com 

2005 metų ŠALFASS-gos 
Kalnų slidinėjimo pirmenybės 
įvyks 2005 m. kovo 15 d., an
tradienį, Vail, Colorado, USA 
slidinėjimo kurorte, prisideri
nant prie Amerikos Lietuvių 
gydytojų sąjungos slidinėjimo 
iškylos, kuri vyks kovo 12—19 
dienomis. Informuoja: Gailė 
Ošlapas, P.O. Box 8247, Green 
Valley Lake, CA 92341-8247, 
USA Tel: 310-880-2952; Fax: 
310-449-1015; E-mail: gailute® 
msn.com, arba dr. Jonas 
Prunskis, tel. 847-854-2299; 
E-mail: jvp@iIlinoispain.com 

2005 m. ŠALFASS - g o s v y r ų 
senjorų f gimusių 1970 m. ir 
vyresnių) krepšinio pirmenybes 
rengia Cleveland LSK „Žaibas", 
2005 m. kovo 19—20 d., Cle
veland, Ohio. Informuoja: Vidas 
Tatarūnas, 8697 Harvest Home 
Dr.. Mentor, OH 44060-1967. 
Tel: 440-209-0440; E-mail: 
t a t a r u n a s @ a m e r i t e c h . n e t 
Website: www.zaibas.org 

III krepšinio turnyrą dėl 
Lietuvos ambasados taurės ren
gia Lietuvos Respublikos am
basada JAV, 2005 m. kovo 19 d . 
šeštadienį, Washington, DC. 
Informuoja: Alvydas Jocys 
2622, 16-th Street, N.W., 
Washington, DC 20009-4202. 
Tel: 202-234-5860 ext. 126 arba 
cell: 202-368-8943; E-mail: alvy-
das@ltembassyus.org 

2005 metų ŠALFASS-gos 
jaunučių krepšinio pirmenybes 
rengia Čikagos ASK ,,Litua-
nica", 2005 m. balandžio 23— 
24 d., Čikagoje. IL Varžybos 
vyks berniukams ir mer
gaitėms, šiose klasėse: B (1989 
—1990 m. gimimo), C (1991— 
1992 m ) , D (1993—1994 m.), E 
(1995—1996) ir F „molekulių" 
i 1997 m. gim. ir jaunesnių). In
formacija: dr. Donatas Siliūnas. 
5116 Illinois Ave., Lisle. IL 
60532-2014, USA. Tel: 630-852-
3204; Fax 630-852-4026; E-
mail: dsihunas@aol.com Web-
site: www.lituanica.org 

2005 metų ŠALFASS-gos 
plaukimo pirmenybės bus 
gegužės 14 d. Cleveland. Ohio. 
Vykdo ŠALFASS-gos plauk irao 
komitetas, globoja Cleveland 
LSK „Žaibas". Varžybos vyks 

„LlTUANICOS" FUTBOLININKAI IŠSIGELBĖJO 
NUO PRALAIMĖJIMO 

vyrų ir moterų senjorų/rių ir 
visose berniukų ir mergaičių 
klasėse. Informuoja: Algirdas 
Bielskus, L i thuan ia Center, 
34251 Ridge Rd., Apt. 408, 
Willoughby, OH 44094—2969. 
Tel.: 440-833-0545; Fax: 216-
481-6064; 

E-mail: Vyts@VPAcct.com 
papildomas ryšys: Pilypas Ta-
raska, varžybų vadovas, tel. 
440-944-7743; cell. 440-478-
8539; E-mail: ptaraska@yahoo. 
com 

2005 m. ŠALFASS-gos 
stendinio (skrendančių taikinių 
— „Trap", sportinio šaudymo 
pirmenybės vyks 2005 m. 
gegužės 28 d., šeštadienį, Ha-
milton LMŽK „Giedraitis" 
šaudykloje, Ont. , Kanadoje. 
Vykdo ŠALFASS-gos sportinio 
šaudymo sekcija. Informuoja: 
Kazimieras Deksnys, 1257 
Royal Dr., Burlington, ON L7P 
2G2, Canada. Tel. ir faksas: 
905-332-6006; E-mail: kdeks-
nys@cogeco.ca 

55-osios Š. Amerikos Lietu
vių sporto žaidynės įvyks 2005 
m. birželio 3,4, ir 5 dienomis, 
Detroit, MI. Vykdo — Detroit 
LSK „Kovas". Programoje — 
2005 m. ŠALFASS -gos pir
menybės: a. krepšinio — vyrų 
A; vyrų B, moterų ir vaikinų 
bei merginų A (1986 m. gimimo 
ir jaunesnių), b. tinklinis — 
vyrų, moterų ir mišrių ko
mandų (Co-Ed). Informuoja: 
Paul ius Bu tkūnas , 15876 
Marsha Street , Livonįa, MI 
48154, USA Tel: 248-576-9356 
darbo, 734-464-9171 namų. 
Faksas: 248-576-2047; E-mail: 
pab21@dcx.com 

VII Pasaulio Lietuvių spor
to žaidynės (VII PLSŽ) įvyks 
2005 m. birželio 30 — liepos 3 
d., Vilniuje, Lietuvoje. Žaidynes 
rengia ir joms vadovauja Lie
tuvos Respublikos Vyriausybės 
patvirtintas VII PLSŽ organi
zacinis komite tas , kartu su 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamentu , Lietuvos tautiniu 
olimpiniu komitetu ir kitomis 
vadovaujančiomis Lietuvos 
sporto institucijomis bei orga
nizacijomis. Žaidynių programa 
apims per 20 sporto šakų, 
įvairaus amžiaus grupėse. Da
lyvauti kviečiami lietuviai 
sportininkai iš visų pasaulio 
šalių. JAV ir Kanados lietuvių 
sportininkų dalyvavimą orga
nizuoja sporto organizacijos ir 
Lietuvių bendruomenė su savo 
padaliniais. Informuoja: Ri
mantas Dirvonis, 20 Kane 
Court, Willowbrook, IL 60527-
2263, USA; Tel: 630-789-0529; 
E-mail :rdirvonis@hotmail.com 
Laurynas Misevičius, 218 Pas-
tors Walk, Monroe, CT 06468-
1006, USA; Tel: 203-895-7147; 
E-mail: larrykaunas@yahoo. 
com. Rimas Kuliavas, 297 
Kennedy Ave., Toronto, ON 
M6P 3C4, Canada, tel: 416-766-
2996; fax:416-766-5537: E-mail: 
rimas@kuliavas.com Kazimie
ras Deksnys, 1257 Royla Dr.. 
Burlington, ON L7P 2G2, Ca 
nada; tel/fax 905-332-6006; E-
mail: kdeksnys@cogeco.ca. In
formacijas galima gauti ir 
sporto klubuose. 

2005 metų futbolo (soccer), 
stalo teniso, šachmatų pirmeny
bės numatytos pirmame metų 
pusmetyje, dar tebėra planuo
jamos ir bus paskelbtas arti
moje ateityje. 

Antro pusmeči varžybos, 
vyksiančios po birželio men. bus 
paskelbtos vėliau 

ŠALFASS-gos cent ro 
valdyba 

Praėjusį sekmadienį, vasa
rio 13 d. popietę, šeštajame 
„Metropolitan" lygos salės fut
bolo pirmenybių rate, „Litua-
nicos" futbolininkai tik per 
plauką išsigelbėjo nuo pralai
mėjimo ir paskutinėmis se
kundėmis pasiektu įvarčiu 
pelnė lygiąsias. 

Pirmąjį kėlinį mūsiškiai 
baigė 0:2, nors ir turėjo progų 
pasekmę sušvelninti. Ir po per
t raukos „Lituanicos" reikalai 
nepasitaisė, bet dar pablogėjo, 
kuomet į jos vartus krito ir 
trečiasis įvartis. Lietuviai sir
galiai buvo pradėję galvoti, kad 
reikės sutikti su pralaimėjimu, 
tačiau, iki rungtynių pabaigos 
likus kiek daugiau negu 5 mi
nutėms, kuomet Mindaugas 
Palaima sušvelnino rezultatą 
1:3, įsižiebė maža vilties ki
birkštėlė. J i dar labiau suži
bėjo, kuomet mūsiškio Laimono 
Bytauto smūgiuotą baudinį 
a tmuštą varžovų kamuolį, 
Edvinas Trinkūnas grąžino į 
var tų tinklą. Tada laikrodis 
rodė, kad rungtynės baigėsi. 
Tačiau buvo apsižiūrėta, jog, 
mušan t baudinį, laiko lenta 
nebuvo išjungta. Todėl buvo 
pridėta papildomos 7 sekundės 
ir E. Trinkūnas išlygino rezul
tatą. Komandai pelnė dar vieną 
tašką 

Žiūrovų ir žaidėjų džiūga
vimui nebuvo galo, o „Schwa-
ben" futbolininkai jautėsi lyg 
būtų su šlapiu rankšluosčiu per 

galvas gavę, ir liūdni ėjo iš 
aikštės. 

Po čia minimų rungtynių 
lietuviai futbolininkai „Major" 
divizijos pirmenybių lentelėje 
užima trečią vietą, turėdami 10 
taškų ir 14-10 įvarčių santykį. 
Tiek pat taškų yra surinkusios 
„Schwaben" bei „Eagles" ko
mandos. Iš jų pirmoji su geres
niu .įvarčių santykiu (19-10) 
pakliuvo į antrąją vietą, o 
lenkai su 16-13 santykiu, 
turėjo pasitenkinti ketvirtąja. 
Lentelės viršūnėje įsitvirtino 
JSockers" su 14 taškų, o tuoj po 
lietuvių — penktoje pozicijoje 
eina „United Serbs". 

Ši serbų komanda kaip tik 
bus lietuvių varžovas septin

tame pirmenybių r a t e . Šios 
rungtynės bus žaidžiamos sek
madienį, sausio 20 d., 5:15 
valandą, toje pačioje Odeum 
salėje, 1033 Villa Avenue, Villa 
Park miestelyje, kur i s yra į 
šiaurės vakarus nuo Čikagos. 
Jose „Lituanicos" vyrams reikės 
galbūt daugiau pastangų negu 
rungtynėse prieš „Schwaben", 
jeigu j ie norės parsivežti į 
namus ben t vieną tašką. Ži
nome, jog sergai yra stiprūs ir 
pavojingi varžovai, prieš ku
riuos reikia kovoti iki pasku
tinės minutės . Na, žinoma, būtų 
gera, kad mūsiškius lydėtų ir 
laimė, be kurios prieš stiprius 
serbus nelabai galima apsieiti. 

E. Š. 

„Metropolitan "lyg os žiemos 
pirmenybių „major" divizijos 

po vasario 13 d. 
vie ta v a r d a s 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

JSockers" 
J5chwaben" 
„Lituanica" 
„Eagles" 
„United Serbs' 
„Green-White' 
„Vikings" 
„Polonia" 
„Lightning" 
JMaroons" 

futbolo 
lentelė 

rungtynių 

la im. ,pra l . , lyg-
4 
3 
2 
3 
3 

' 2 
2 
1 
1 
0 

0 
2 
0 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 

2 
1 
4 
1 
0 
1 
1 
3 
2 
3 

\v. s an t . 
17-7 
19-10 
14-10 
16-3 
21-22 
12-14 
12-18 
14-15 
10-13 

9-19 

Komandoms dar liko sužaisti po trejas rungtynes. 

t šk . 
14 
10 
10 
10 

9 
7 
7 
6 
5 
3 

„ L i t u a n i c o s " fu tbol in inkų 
L a i m o n u B y t a u t u po laimėjimo 
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MAUNAK V. RANA, MD 
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Įvairios sporto žinios 

VEL PASIŽYMĖJO Z. ILGAUSKAS 
Žydrūnas Ilgauskas, atsto- Ilgauskas yra pakviestas į NBA 

vaujantis Cleveland „Cava-
liers" profesionalų krepšinio 
komandai, vėl pasižymėjo 
krepšinio aikštėje. Praėjusį sek
madienį jo atstovaujama ko
manda įveikė Los Angeles „La-
kers" penketuką 103-89 pasek
me. Šių rungtynių žvaigždė 
buvo mūsų tautietis Žydrūnas 
Ilgauskas, savo komandai per 
36 aikštėje praleistas minutes 
pelnęs net 30 taškų. Jis pataikė 
11 dvitaškių iš 13 bandymų ir 8 
baudos metimus iš 10. J is taip 
pat atkovojo 11 kamuolių. 
Komandos žvaigždė Le Brone 
James uždirbo mažiau taškų, 
tik 25. Ne be reikalo Žydrūnas 

lygos Rytų rinktinę, kuri ne
trukus žais prieš Vakarų pa
kraščio žvaigždes. 

Sekmadienį laimėjimą pa
siekė ir Sacramento „Kings" 
komanda su lietuviu Dariumi 
Songaila. „Kings" įveikė Boston 
komandą 104-100. Prie šios 
pergalės lietuvis krepšininkas 
prisidėjo 6 taškais, kuriuos jis 
uždirbo per 13 žaidimo minučių. 

Šios savai tės antradienio 
vakare „Kings" lankėsi Čika
goje ir čia 107-102 pasekme 
turėjo nusileist i „Chicago 
Bulis" komandai . Songaila 
rungtynėse pelnė 10 taškų. 

GERAI ZAIDE MARCAUSKAITE 
Iveta Marčauskaitė, žaidimo plonybių išmokusi Amerikoje, 

kur ji žaidė vidurinės mokyklos ir universiteto komandose, vis pa
sižymi Ispanijos profesionalių moterų krepšinio lygoje. Jos atsto
vaujama komanda svečiuose sekmadienį įveikė Luge miesto žaidė
jas 71-68. Lietuvaitė per 29 minutes pelnė 20 taškų, pataikydama 
9 metimus iš 10 ir dar du baudos metimus iš keturių. E.Š. 

LIETUVIAI ĮKOPĖ J AUKŠČIAUSIĄ 
VIRŠŪNĘ 

Septyni Lietuvos alpinistai, metrų aukštyje esančios stovyk-

I . iotuvių žįsirovu dal is sales futbolo pi rmenybių r u n g t y n ė s e vasar io 6 d V-.'.l 
. .Vikings" 4 2 M a t o m i ' p r i e k y j e iŠ kaires> V Raudv«. L J u r a i t i s .1 Ruda i t i ? 

i F'ark. !!.. k.u . .Li tuanica" jveike 
ir k:*i 

E. S u l a i č i o nuo t r 

vadovaujami Sauliaus Viliaus, 
praėjusią savaite įkopė į aukš
čiausia Pietų Amerikos kalno 
viršūnę — Akonkagvą, kurios 
aukštis — 6,962 metrai. 

Kopimas į Akonkagvos vir
šūnę buvo vienas fondo „Baltų 
žygiai" projekto ,.Aukščiausios 
pasaulio viršūnės" tarpsnis. 
Ekspedicijoje dalyvavo dešimt 
lietuvių ir 1990 bei 2003 m. 
Everesto ekspedicijų narys Bo-
n s Slepikovski iš Estijos. 

S. Viliaus teigimu, kopimas 
buvo labai sunkus fiziškai, nes 
dėl blogo oro prognozės kopimą 
teko pradėti anksčiau laiko. I 
viršūnę buvo kopiama iš 5,800 

los. Iki jos pakilti alpinistams 
prireikė 7 dienų. Keturiems al
pinistams iki aukščiausios kal
no vietos pakilti trūko vos po 
poros šimtų metrų. Vienam jų, 
likus tik 20-30 metrų iki vir
šūnės, stipriai pablogėjo savi
jauta. Iki sutemos alpinistų ko
manda ir nukentėjusysis suge
bėjo nusileisti tik apie 200 met
rų žemiau viršūnės, todėl teko 
iškęsti labai šaltą naktį. Kitą 
dieną pavyko pasiekti 5,300 
metrų aukštyje esančią stovyk
lą. Praėjusios savaitės šešta
dienį ekspedicijos dalyviai sėk
mingai pasiekė Mendosa miestą. 

(Elta) 
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UŽUOT KEIKĘS TAMSĄ, UŽDEK ŽVAKĘ 
Beveik prieš metus Lietu

voje atsirado naujas interneti-
nis dienraštis „Bernardinai.lt" 
ir labai greitai tapo populiarus 
dešiniosios politinės minties ir 
krikščioniško mental i teto vi
suomenėje. Tai j au an t ras 
pranciškonų vienuolių globoja
mas leidinys. Pirmasis, gyvuo
jantis j au keliolika metų, iš
siskiriantis dvasingumu ir todėl 
populiarus, buvo „Mažoji studi
ja" Lietuvos nacionaliniame 
radijuje. Šiandien apie žinias-
klaidos paskirtį, rinką ir vi
suomenę kalbiname „Bernar-
dinai.lt" internetinio dienraščio 
vyriausiąjį redaktorių filosofą 
A n d r i ų Navicką . 

— Kodėl a t s i r a d o J ū s ų 
d i e n r a š t i s ? A t r o d o , k a d ii-
n i a s k l a i d a i r t a i p j a u gaus i? 

— „Bernardinai.lt" atsirado 
2004 m. vasario 21 d. Jo steigė
jai buvo Vilniaus pranciškonai 
vienuoliai, prie steigimo dau
giausiai prisidėjo brolis Astijus 
Kungys ir brolis Arūnas Peš-
kaitis. Motyvai — katalikiška 
žiniasklaida silpna, be „Ma
žosios studijos" radijo pasiekti 
platesnę auditoriją ir kalbėtis 
su visuomene galimybių nelabai 
yra. „XXI amžiaus" savait
raštis sunkiai verčiasi finan
siškai ir pasiekia daugiau 
pagyvenusius provincijos žmo
nes. Kilo mint is pasinaudoti 
šiuolaikinėmis technologijomis, 
kurios leidžia pasiekti jaunimą 
ir kitas amžiaus grupes, ir 
rašyti apie viską, plėsti temų 
ratą. Rašiniuose turi ryškėti 
krikščioniška pozicija, tam 
tikra laikysena, parodant, kad 
būti krikščioniu nereikia vien 
gintis, o vertinti įvairius da
lykus ir būti visaverčiu piliečiu. 

Esame dėkingi katalikų 
religinei šalpai JAV, kuri 
parėmė mūsų idėją, bet, malo
nu pasakyti, kad pirmąjį pos
tūmį davė Lietuvos versli
ninkai. J i ems buvo iškeltas 
klausimas, ar tai normalu, kad 
mes prakt i ška i tur ime vien 
pramoginę žiniasklaida. Pa
kalbinti versl ininkai sutiko, 
kad reikia ir kitokios žiniasklai-
dos ir sutiko paremti interne
tinio dienraščio steigimą. Jiems 
buvo iškeltas klausimas, ar jie 
norėtų turėti iš to naudos — 
matyti savo firmas, reklamuoja
mas internet iniuose pusla
piuose, ar norėtų padaryti tai 
kaip auką Bažnyčiai ir apskri
tai krikščioniškai idėjai. Vers
lininkai atsakė naudos nesiekią 
ir į dienraščio leidimą nesikiš. 
Ir turiu paliudvti, kad aš jų 
niekada redakcijoje nei mačiau, 
nei girdėjau. Jų aukos nebuvo 
didelės — keliasdešimt tūks
tančių litų. Vėliau prie pilie
tiškumo ugdymo programos 
finansavimo prisidėjo Atviros 
Lietuvos fondas. Bandome ben
dradarbiauti kuo plačiau ir išsi
laikyti patys. Mūsų metinė apy
varta nesiekia ketvirčio milijo
no litų. Nesame oficialus Baž
nyčios leidinys, norime būti 
laisvesni klausti ir apie skau
džius klausimus, kuriuos ofi
cialūs bažnytiniai leidiniai ne
retai nutyli. Tai pat nenorime, 
kad mūsų atskiros publikacijos 
būtų tapatinamos su Bažnyčia 
ir dėl to tu rė tų atsakyti 
Bažnyčia. Kai gimė laikraščio 
idėja, buvom gąsdinami, kad 
reikės didžiulio potencialo, kad 
niekas mūsų neskai tys , kad 
mes elgiamės neprotingai ir 
siekiame tik būti matomi. 

— O ką p a r o d ė p r a k t i k a ? 
— Galima sakyti, kad tai 

buvo pirmasis dienraštis, kuris 
atsirado iš nieko. Neturėjome 
nei įgūdžių, nei materialinės 
bazės. Buvo padaryta techninių 
klaidų, bet jas ištaisėme ir la
bai greitai įgijome 1,000 skaity
tojų, po to 2,000. Džiaugiamės, 
kad tur ime savo auditoriją. 
Ilgainiui daugiau dėmesio 
ėmėme skirti kultūrai , pra
dėjome orientuotis į pilietinę 
visuomenę. Po pusmečio mūsų 
skaitytojų paaugo dvigubai. 
Šiuo metu mus lanko apie 4.000 
adresų, galima sakyti, kad mus 
skaito apie 8,000 skaitytoju 
kasdien Savaitgaliai? turime 
apie 4,000. Dienraštis vartomas 

Andrius Navickas. 
per dieną net 30,000 kartų. Tai 
pakankamai daug, turint galvo
je, kad daug metų veikiantis 
„OMNI.lt" dienraštis turi tik 
porą kartų daugiau skaitytojų. 
Taigi, pasiekimais per metus 
negalime nesidžiaugti. Kai po
puliarumas auga, iškyla klausi
mas, kaip nenuslysti į vadina
mą „popsą" ir nepradėti patai
kaut i skaitytojui, norint jį 
išlaikyti . Kaip netapt i tokiu 
kaip visi? Taigi ką mes darome? 
Teikiame Evangelijos skaitinių, 
mažesnių ir didesnių jų komen
tarų, kad mus aplankęs žmogus 
galėtų susipažinti su Evan
gelija. Bandome atspindėti 
Vatikano įvykius, daugiau dė
mesio skirti užsienio įvykiams, 
nes manome, kad Lietuvos 
spaudos bėda yra — susitelki
mas į save, nenoras matyti, kas 
vyksta užsienyje. Bandome 
ieškoti informacijos iš regionų. 
Čia matome kitą Lietuvos ži-
niasklaidos bėdą — vilniacen-
triškumą, — kalbėti tik apie tai. 
kas dedasi Vilniuje. Tai ilgas 
kelias, nes iš tiesų regionų spau
da ne visada pajėgi bendradar
biauti ir ką nors siūlyti. Nors 
jau matyti pasitikėjimo ir noro 
bendradarbiauti galimybių. 

Dar vienas noras — apimti 
ir išeiviją, informuoti ją ir 
bandyti jungti tuos žmones, 
kurie gyvena ne Lietuvoje, kad 
tiems lietuviams, kurie išvyks
ta iš Lietuvos, būtume tam 
tikras tiltas,. Mes matome, kad 
mus skaito Didžiojoje Brita
nijoje, Amerikoje, šiek tiek 
Australijoje ir apskritai visur, 
kur yra lietuvių telkinių. 
Norime gauti daugiau žinių ir 
apie jų gyvenimą. Norėtume 
užmegzti ryšį su „Draugu" Či
kagoje, „Tėviškės žiburiais" 
Kanadoje ir t.t., iš kur galė
tume gauti informacijos apie 
lietuvių gyvenimą tose šalyse. 
Manau, kad tokių dienraščių 
turėtų būti daug, kad jie spe
cializuotus! tam tikrose srityse. 
Dabar mums tenka aprėpti per 
didelį plotą. 50,000 Lt paramos 
iš valstybė gavome kultūros 
projektui ir galime sakyti, kad 
esame daugiausiai apie kultūrą 
rašantis leidinys Lietuvoje. Tai 
atkreipė skaitytojų inteligentų 
dėmesį. Reikia ir politikos, 
ekonomikos, socialinių temų ir 
kt. Kai kurie skaitytojai jau 
skundžiasi, kad pas mus per 
daug informacijos ir jie nespėja 
jos sekti. Mes manome, kad 
internetas yra toks daiktas, kur 
archyvai visada po ranka. Bet 
kada atsidaręs tinklalapį. gali 
rasti visą informaciją. 

— I n t e r n e t a s š i a n d i e n 
d a r a t r o d o l aba i t r a p u s i r 
ne i lgaamž i s , į p r a t o m e , kad 

amžiams l ieka t ik tas, k a s 
yra užf iksuota popier iu je . 

— Tiesa, internetas yra 
viena vertus, efemeriškas, kita 
vertus— demokratiškas blogą
ja prasme. Ten šalia pranešimo, 
kad koks nors politikas išsi
suko koją, yra svarbus kultūri
nis ar religinis tekstas, ir, atro
do, kad jie turi vienodą skonį. 
Kartais tie didesni tekstai iš 
tikrųjų pradingsta sraute ir 
netenka jūsų dėmesio. Mes 
esame paskaičiavę, kad per 
dieną išleidžiame apie 150 
informacijų. Tokioje gausybėje 
galima ir pasimesti. Todėl vieni 
kitiems siūlome savo tekstus ir 
norime kuo plačiau bendradar
biauti su kita spauda ir tuos 
tekstus, kurie turi išliekamąją 
vertę, siūlome perspausdinti , 
kad kuo daugiau žmonių juos 
perskaitytų. Kalbamės su ra
jonų spauda, užmezgėme ry
šius netgi su Santariškių 
klinikų radiju, kad jis imtų 
mūsų tekstus ir juos skaitytų 
ligoniams. Jeigu turėsime lėšų, 
periodiškai išleisime ir met
raštį, kur bus atspausdinti 
nesenstantys tekstai. 

— Kaip o rgan izuo jamas 
pa t s l a ik rašč io d a r b a s , a r , 
pvz., i š la ikote nuo la t in ius , 
a r j u m s rašo v i suomenin ia i 
korespondentai? 150 straips
nių r e i k a l a u j a d idž iu l io 
da rbo . 

— Pradėjome nuo 60 ži
nučių. Paskui tinklas žmonių 
aplink mus didėjo. Pats su
dėtingiausias dalykas yra įeiti į 
rinką ir tapti regimam. Jeigu 
pradžioje turėjai prašyti žmonių 
atsiųsti informaciją, o jie į tave 
žiūrėjo kreivai, kad duoneliau-
ji, tai dabar sudėtingesnė prob
lema yra per didelis informaci
jos srautas. Žmonės užverčia 
informacija ir būna nepatenkin
ti, kad jų neskelbiame. Dabar 
jau tenka rinktis, kas mums 
tinka. Nuo pat pradžių su
darėme sutartį su ELTA ir BNS 
žinių agentūromis, esame susi
tarę su atskirais žmonėmis, 
kurie seka tam tikros srities 
spaudą ir rengia mums atitin
kamas apžvalgas. Turime 
autorių, kurie rašo mums 
atskiromis temomis, tinklą apie 
religiją, kultūrą, ekonomiką, 
politiką. Kai kuria medžiaga 
keičiamės su kita žiniasklaida. 
Esame šeši nuolatiniai darbuo
tojai, ir mūsų tris kartus ma
žiau negu OMNI ir keturis kar
tus negu DELFI redakcijoje, 
kur kiekvienas skyrelis turi 
savo redaktorių. Mažos redakci
jos privalumas, kad ji gali būti 
labai lanksti ir prisitaikyti prie 
įvykių, gali keistis. Pvz., atsi
tikus stichinei nelaimei Piet
ryčių Azijoje įvedėme naują 
skyrių. Internetas toks dalykas. 
kiek žmonių bedirbtų, visiems 
atsiras darbo. Popieriniam 
laikraščiui surenki tam tikrą 
kiekį medžiagos. I internetą 
gali kišti be galo, jis niekad 
nesibaigia. Išleidi 100 ar 200 
žinučių per dieną, o grįžęs namo 
kankiniesi, kad dar ko nors 
nepastebėjai ar nespėjai. 

— Ar J ū s ų d i e n r a š t i s 
a t n a u j i n a m a s savai tga l ia is? 

— Taip, tik dedame kiek 
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mažiau informacijos, o daugiau 
skait inių, mast in ių . Mokome 
skaitytoją sekmadienį atskirti 
nuo kitų dienų, verčiame 
mąstyti ir teikiame religinio — 
kultūrinio pobūdžio skaitinių. 
Matome, k a d ir skaitytojų 
savai tgal ia is būna mažiau. 
Pastebime, kad Lietuvoje dau
giau žmonių internetą skaito 
darbe. 

— K a s y r a J ū s ų ska i ty to 
j a s ? 

— Kaip matome iš komen- | 
ta rų , m ū s ų skaitytojai y ra 
vyresni už DELFI skaitytojus i 
ir tokie, kur ie iki tol niekada į 
nežvilgčiojo į internetą. Tie, 
kurie mėgsta tik sportą, tikrai 
mūsų nelanko. Lanko tie, kurie 
ieško ku l tū r in ių — religinių 
temų. Galima sakyti, kad tai 
krikščionys. Šalia to mus skaito 
ir tie, kurie skaito kitus inter-
netinius portalus, netgi tokie, 
kurie anksčiau skaitė „Lietuvos 
rytą" ir dabar nutarė , kad jiems 
pakanka i n t e m e t i n ė s žinias-
klaidos. Įprast iniai laikraščiai 
greitai sensta , jie negali būti 
tokie lankstūs , kaip interne-
tiniai, kurie gali paskelbti žinią 
per kelias minutes nuo įvykio. 
Neviliojame paauglių ir apskri
tai nekur iame sensacijų, norė
dami p r i t r auk t i kuo daugiau 
skaitytojų. Nenorime bukinti 
skaitytojų. Nededame horosko
pų ir visko, kas susiję su okul
t izmu. M u m s nesvarbu, kad 
Britney Spears laukiasi ar už
mezgė naują romaną. Gal tokie 
dalykai pa t raukia dėmesį, bet 
jie neturi vertės . Mūsų supra
timu, tai tik informacinės šiukšlės. 

— J ū s ų ž v i l g s n i s į ži
n i a s k l a i d a a p s k r i t a i . 

— Kritiškai kalbėti būtų 
lyg ir neet iška. Kita vertus, 
nesutinku, kad žurnalistų ne
galima krit ikuoti . Turiu pasa
kyti, kad mūsų žiniasklaida yra 
labai nusipiginusL Būti t ik 
ruporu, .kur is dirhjĮ pagal už
sakymus arba pataikauja var
totojų skoniui, yra nepagarba 
sau ir savo profesijai. Nesu
prantu ir tų, kurie mėgaujasi 
ž iaurumais a r seksualiniais 
dalykais. Mūsų žiniasklaidoje 
daug povincialumo. Pasaulyje 
vyksta didžiuliai įvykiai, o 
mūsų dienraščio pirmuosiuose 
puslapiuose — išprievartauto 
paauglio istorija, įžeidžiant ir 
pačią auką. Žurnal is tas turi 
išlikti pilietis ir suprasti, kad 
viskas, ką j is parašo, atsigręš 
prieš jį, prieš jo vaikus, ir ben
druomenę, kurioje jis gyvena. 
Mes nemanome, kad esame 
pajėgūs išgyvendinti blogį ar 
kad esame idealūs, mūsų prin
cipas yra toks: užuot keikęs 
tamsą, uždek žvakę. Štai bu
vome paskelbę rašinio konkur
są apie sena tvę ir sulaukėme 
labai daug puikių rašinių. Va
dinasi, žmonėms reikia tokių 
temų. Matome, kad mūsų po
tencialūs skaitytojai — provin
cijos bendruomenių, kurios turi 
intemetinį ryšį, nariai. J iems 
reikia visai kitokios informaci
jos, kurios galime jiems duoti. 

Kviečiame internete užeiti 
į www.berT ia rd ina i . l t 

Kalbėjosi 
A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė 

DANUTE BINDOKIENE 

„Valdas Adamkus 
has a problem" 

Tokiais žodžiais „The VVashington Post" 
dienraštyje savo straipsnį pradeda Ri-
chard Holbrooke (2005.02.-16). Jis rašo, 

kad „79-erių metų Lietuvos prezidentas buvo 
Rusijos prez. Vladimir Putin pakviestas į rengi
nį, į kurį, jo nuomone, tikrai neturėtų vykti..." 
Autorius pabrėžia, kad prez. Adamkus į perga
lės šventę Maskvoje buvo kviečiamas „asme
niškai, primygtinai ir net grasinančiai". Tad čia 
susiduriama ir su ta problema. (O gal dilema?) 

Rusijos prezidentas pasistengė, kad į šven
tę būtų pakviesti visi svarbiausi Vakarų valsty
bių prezidentai ir premjerai: George W. Bush, 
Tony Blair, Jacąues Chirac, Gerhard Schroeder, 
Silvio Berlusconi, bet taip pat į sovietų imperiją 
smurtu ir apgaule įjungtų, dabar nepriklau
somų, valstybių prezidentai, ir daugybė kitų 
kilmingų svečių. 

Tačiau Lietuvos prezidentas 1945 m. gegu
žės 9-ąją mato ne kaip savo tėvynės ir kitų 
dviejų Baltijos tautų išlaisvinimą: „Tą dieną 
mes pakeitėme Hitlerį Stalinu ir dėl to netu
rime kuo džiaugtis", — straipsnyje cituojamas 
prez. Adamkus. Didžioji lietuvių tautos dalis, 
savo ryžtu siekti laisvės daug prisidėjusi prie 
Sovietų Sąjungos žlugimo (kaip malonu, kad ir 
amerikiečių spauda tai pradeda pripažinti), 
sutinka su savo prezidento nuomone. 

„Bet Putin, atrodo, kone desperatiškai nori, 
kad visos buvusios sovietų įtakoje respublikos 
pagerbtų Rusiją gegužės 9 d. Jis net jau pavar
tojo savo veiksmingiausią 'ginklą': Adamkaus 
nedalyvavimas iškilmėse galėtų turėti įtakos 
dujų ir naftos tiekimui iš Rusijos". 

J „Draugo" apklausą dėl prez. Adamkaus 
kelionės į Maskvą, mūsų tautiečiai labai tvirtai 
pasakė — „ne!" Tačiau už to įsitikinimo slypi 
rūpestis: o jeigu Maskva pradės vėl taikyti 
sankcijas? Naują blokadą? Gal net kokį pavo
jingą „netyčiuką", per Lietuvą riedant rusų 
traukiniams... 

Tą rūpestį išreiškia ir „The Washington 
Post" straipsnio autorius. Jis taip pat cituoja 
JAV ambasadorių Lietuvai Steve Mull, kad 
„Amerikai iš esmės nesvarbu, ar Adamkus 

dalyvaus šventėje". Tačiau Vašingtonui labai 
svarbu, kad pastaruoju metu vis labiau ryškėja 
Rusijos pernelyg didelis dėmesys — ir spaudi
mas — sritims, ne per seniai valdytoms Sovietų 
Sąjungos. Ir tai, straipsnio autoriaus nuomone, 
JAV prez. Bush vyriausybei sudaro daug opes
nę dilemą, negu ta, prieš kurią dabar stovi Lie
tuvos prez. Adamkus. 

Amerika šiandien turi labai rimtai per
svarstyti pavojingą Rusijos elgesį ir jos prezi
dento stiprų posūkį totalitarinio, arba bent 
autokratinio, režimo link. Jeigu šie Putin po
sūkiai bus ignoruojami, George W. Bush po pre
zidento priesaikos sausį pasakyti žodžiai apie 
„laisve ir demokratiją visoje planetoje" bus tik 
tuščia retorika. 

Keletą kartų žiniasklaidoje buvo užuomi
nos, kad Rusijos prezidentas iškilmių metu 
žada atidengti paminklą visiems trims, Jaltos 
konferencijoje sutartį pasirašiusiems, vadams, 
taigi ir Josef Stalinui. Galbūt, prieš vykdamas į 
Maskvą, JAV prezidentas ar kuris jo atstovas, 
turėtų pasiskaityti pernai išleistą Montefiore 
knygą „Stalin. The Court of the Red Tsar". Tai 
„tautų tėvo" — arba didžiausio praėjusio šimt
mečio kraugerio, biografija, kokios iki šiol nebu
vo. Autorius išsamiai aprašo Staliną, jo baisiuo
sius nusikaltimus, pralietą milijonų nekaltų 
žmonių kraują. 1999 m., kai laikinai buvo 
atidarytas priėjimas prie Rusijos archyvų, auto
rius pasinaudojo juose sukauptais dokumen
tais, nuotraukomis, laiškais ir kita medžiaga. 
Jis taip pat padarė pasikalbėjimus su dar gy
vais anų laikų liudininkais bei jų šeimų na
riais. Knygoje teigiama, kad ..Marksizmo ideo
logijos svajones Stalinas pavertė žiauriausiu ir 
niekšingiausiu istorijos laikotarpiu". 

Raudonojo diktatoriaus ir jo artimiausių 
bendradarbių nusikaltimai tikrai „šaukiasi 
dangaus keršto". Tačiau tiek pat jo šaukiasi ir 
dabartinio Rusijos prezidento sadistiškas troš
kimas priversti buvusius kankinius dar kartą 
nusilenkti savo kankintojui, priversti pabu
čiuoti kruviną Maskvos ranką ir padėkoti už 
„išlaisvinimą". 

Dar kartą į Vokietiją 
Aleksas Vitkus 
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Lietuvos Nepriklausomybes Šventės iškilmėse. Maria gimnazijos salėje Čikagoje ruoštose ALI o 
Čikagos skyriaus ir centro valdybos, paskaitos klausosi (K kairės* fonas Variakojis. Jūratė 
Variakojienė, Zuzana Juškevičienė.. Kurtas Vėlius ir kiti. Jono Kuprio nuotr. 

Gal todėl Belgija viena pirmųjų pradėjo 
bandyti kaip nors suvienyti Europą, ir taip 
išvengti karų. Pavyko. Šiandien jos sostinėje 
Briuselyje yra pagrindinės Europos Sąjungos ir 
NATO įstaigos, kas miestui priduoda savotišką 
tarptaut inį atspalvį. Sakoma, kad Briuselyje 
sunku atrasti tikrą belgą, o tikrą briuselietį — 
beveik neįmanoma. Ten daug visokių užsieniečių,, 
nors lietuvių parlamentarų ar šiaip biurokratų 
man ir neteko sutikti. Vietiniai belgai nesivaržo 
prisipažinti, kad jie belgiškai nemoka, kalba kaip 
prancūzai, bet alų geria kaip olandai. O alus yra 
stipresnis negu Amerikoje, siekia iki 12 proc., ir , 
kadangi bokalai yra mažesni, galima labai leng
vai apsigauti. 

S u s i p a ž į s t a m e su Briusel iu 

Miestą mums parodė iš autobuso, ir man su
sidarė vaizdas, kad mieste nėra fabrikų, tik įvai
riausios įstaigos ir muziejai. Briuselio įdomybes 
nesunku apžiūrėti, nes dauguma jų miesto cen
tre, išskyrus Europos parlamento modernus pas
tatas, kiek toliau nuo centro. Dar už jo toliau 
impozantiškas Armijos ir Istorijos muziejus. 

Patogiausia buvo patiems vaikščioti miesto 
centre apjuostame plataus, vis keičiančio savo 
vardą, bulvaro-rato. Ten yra katalikų katedra ir 
kelios kitos bažnyčios, o taip pat ir pagrindinis 
miesto parkas bei karališkieji rūmai. Dar už juos 
šiek tiek didesni Teisingumo rūmai nepadarė 
įspūdžio gal todėl, kad jau temo. 

Kol nužingsniavome į pačią miesto širdį, va
dinamą „Grand Place arba de Grote Markt 
. flamiškai), buvo jau visai tamsu. Praėję kelis 
mažesnius skersgatvius, atsiradome aikštėje, 
kurią iš visų pusių supa seni istoriniai pastatai, 
prieš šimtmečius naudojami įvairių viduramžių 
amatininkų (duonkepių, mėsininkų ir pan.) ar 
verslininkų gildijų, dabar virtę muziejais, vieš
bučiais bei restoranais. Ant miesto valdybos rū
mų matyti Šv. Mykolo, užmušančio velnią, statu
la. Priešais juos stovi 1870 m. statytas „Maison 
du Roi", dabar miesto'istorijos muziejus. 

Vis tik didžiausią įspūdį padarė ne visi tie 
gražūs rūmai, bet pati aikštė, sklidinai prikimšta 

daugiausia jaunų žmonių, besiklausančių kaž
kokio koncerto. Stebėjomės įvairiausių Europos 
kalbų gausybe, ir kažkaip pajutom, kad čia ne 
Amerika, čia Europa, kuri Irake nekariauja, 
kurios dauguma žmonių nebeprisimena karo. 

Pradėjau galvoti, kad gal ir gera būti euro
piečiu. Jie savo kultūra amerikiečiams tikrai 
nepasiduoda, uždarbiu beveik pavijo. Jie neturi 
tiek nusikaltimų, kiek Amerika, jie mažiau dirba, 
labiau džiaugiasi gyvenimu, ilgiau atostogauja ir 
ilgiau gyvena. Net ir jaunimo koncerto buvo gali
ma klausyti, neužsikimšus ausų. Jų ir mažumos 
kitokios, nereikalauja „affirmative action" privi
legijų. Jų ir pinigas vertesnis už mūsų dolerį. Bet 
tai jau kita tema. 

Grįžkime į tą pulsuojančią ir banguojančią 
aikštę. Nors vos galėjome praeiti, bet šiaip taip, 
niekieno neapstumdyti, prasigrūdome prie Le 
Roy d' Espagne restorano, kuriame pavakarie-
niavom. Išėjus iš restorano, aikštė vis dar buvo 
pilna, kaip ir anksčiau. Nors alaus buvo nemažai 
geriama, minia elgėsi stebėtinai tvarkingai ir 
mandagiai, nors ir jaunatviškai triukšmingai 
Gal ir geras motto, kurį pamačiau restorane: 

„Who doesn't appreciate women. vvine and 
song, 

Remains a fool ai his life long". 
Sužavėti grįžome į netoliese esantį Hilton 

(pigesnių iš dviejų Hilton Briuselyje — Blvd. de 
Waterloo> viešbutį Ten išsikeičiau 100 dolerių. 
už kuriuos gavau tik 69 eurus. Vasarą doleris 
buvo dar tiek nenukritęs. ir šiandien už dolerį 
galima gauti 73 euro—centus. Apsigavau, nors 
maniau esąs patyręs keliautojas Pasiteisinsiu, 
kad buvo jau vėlu, o rytoj laukė sekmadienis 
Hilton žmones moka lupti. pvz.. už Evian van
dens buteliuką mokėjau šešis i oras! 

Sako, kad kas antr i metai rugpjūčio mėnesi 
visa ši aikštė penkiom dienom padengiama įvai
riausiomis gėlėmis, sudarančiomis įmantrias ki
limų formas. Neiškentėme mes ir rytojaus dieną 
grįžti į tą pačią aikštę, išgyventi tą patį pakilimą 
Netoli jos, už kelių žingsnių, prisiglaudusi prie 
vieno namo, stovi mažo berniuko anatomiškai 
tiksli bronzinė figūra, kuri šlapinasi į fontaną 

Bus daugiau . 

http://�Bernardinai.lt
http://dinai.lt
http://�Bernardinai.lt
http://�OMNI.lt
http://www.berTiardinai.lt
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Filadelfijos Vinco Krėvės lituanistinė mokykla ir „Krėvės kampas / / 
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Ką reiškia 
Kalėdų šventės 

Kalėdos yra mano pati 
mėgstamiausia šventė, nes aš 
laukiu iš Kalėdų senelio 
dovanų. Taip pat, man patinka 
Kalėdos, nes puošiame mūsų 
namus ir labai gražiai eglutę. 
Prieš Kalėdas būna Kūčios, per 
kurias mūsų šeima susėda prie 
stalo su dvylika patiekalų. Po 
Kūčių važiuojame į bažnyčia. 
Grįžę, po eglute randame daug 
dovanų, kurias tuoj atsidarome. 
Kadangi praeitais metais buvau 
geras, gavau daug dovanų. 
Antrą Kalėdų dieną važiuojame 
pas mūsų draugus. Ten vėl gau
name dovanų. 

. Man Kalėdos patinka, nes 
yra šeimos šventė. 

Tadas Karusevičius 

Kalėdos 
Kalėdos — tai Kristaus gi

mimo šventė. J i teikia žmonėms 
džiaugsmo ir ramybės. Kalėdos 
visada švenčiamos labai iš
kilmingai. Mūsų šeimos mėgs
tamiausia šventė, nes visi gau
na dovanų. Prieš Kalėdas yra 
Kūčios. Šeimos susėda prie Kū
čių stalo ant kurio turi būti dvy
lika patiekalų. Tai yra: mišrai
nės, silkės, kisielius, duona ir 
daug kitų. Po Kūčių važiuojame 
į Bernelių Mišias, kurios vyksta 
mūsų bažnyčioje. Po Mišių visi 
pasveikina savo draugus su šv. 
Kalėdomis. Kalėdų naktį, baž
nyčių bokštuose, pradeda gausti 
varpai, skelbdami Kristaus už
gimimą — į pasaulį amžinos 
laimės atėjimą! Sugrįžę į namus 
skubame atsidaryti Kalėdų do
vanas. Kalėdos yra pati links
miausia ir gražiausia šventė. 

Gyt is Alkekperl is 

Ką man reiškia 
Kalėdų šventės 

Kalėdos yra religinė šventė. 
Katal ikai tiki, kad tą dieną 
gimė Kūdikis Jėzus Kristus. Jis 
yra Dievo sūnus. Kristus atėjo į 
žemę mus išgelbėti nuo nuo
dėmių. 

Kūčių vakarą, mūsų šeima 
visada eina į Bernelių Mišias, o 
kartais važiuojame į lietuvišką 
bažnyčią. Grįžę namo einame 
miegoti, o Kalėdų rytą atsike
liam anksti ir prie išpuoštos eg
lutes atsidarome dovanas. Po to 
valgome pusryčius ir ruošiamės 
priimti svečius, kurie atvažiuoja 
praleisti Kalėdas su mumis. Iš 
mokyklos gaunu dvi savaites 
atostogų. Atostogų metu žaidžiu 
su draugais krepšinį, nueinu į 
kiną ir poilsiauju. Tos atostogos 
iabai greitai prabėga. 

Aleksiukas Kučas 

„Krėvės kampas" - Filadel
fijos l i tuanis t inės mokyklos 
laikraštis. Tai nuostabus lei
dinukas - spalvingas ir infor
matyvus. J a m e surašytos vai
kučių mintys, spausdinami ra
šinėliai, vaikučių piešiniai ir 
daug įdomių bei labai linksmų 
dalykų. 

Mokyklos vedėja Inga Čele-
dinaitė rašo: ..Malonu vėl sutik

ti skaitančius mūsų laikraštėlio 
puslapius . Kaip ir praeitais 
metais , laikraštėlyje rasite 
mokinių pieštus piešinėlius, 
i šsakytas mintis apie juos 
supantį pasaulį, išgyventus 
įvykius, aprašytas šventes. 
Atlikdami linksmas užduotis, 
turėsite progą pasitikrinti savo 
pastabumą ir lietuvių kalbos 
žinias". 

Padėkos diena 
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Kaukių šventė 
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f ii :>g os lituanistinėje mokykloje lankėsi arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius 

ines mokyklos darželio A mokint 
Tamkevkius. 

:>.nt̂ i Ciudfnaite ;r arkiw>k::r>a.= S; 

mokvklos vyrosmų klasių mokiniai sv 
Tamk 

VHa Bnlintav'^K-nf :r arki\-\"«k'ip'i S:e:*'-
I^aimos Apanavičirn»»s n u o t r a u k o s . 

Čikagos lituanistinėje mo-
kyloje. vasario 5 d., lankėsi ger
biamas svečiais iš Lietuvos 
arkivyskupas Sigitas Tamke
vičius. Susitikimas įvyko Jau
nimo centro kavinėje, į kurį 
susirinko aukštesniosios mo
kyklos mokiniai ir mokytojai, 
direktorė Jū ra t ė Dovilienė, 
direktorės pavaduotoja Laima 
Apanavičienė, visuomeninio ug
dymo mokytojas Juozas Polikaitis, 
Rimantas Kunčas — Žemai
taitis. Mokiniai turėjo puikią 
progą pabendrauti su iškilia 
asmenybe artimiau pasida-inti 
mintimis, pasikeisti abipusiai 
naudinga informacija. Kokie tie 
įspūdžiai lankantis Amerikoje, 
lietuvių telkiniuose, sužinoti 
ilgai netruko, nes po turiningo 
pabendravimo su moksleiviais, 
arkivyskupas mielai sutiko pa
pasakoti viešnagės tikslus. 

- Apsilankymo į Ameriką 
tikslai buvo įvairūs. Prieš grįž
tant į Lietuvą, nusprendžiau 
aplankyti Čikagos lituanistinę 
mokyklą. Čia esu ne pirmą 
kartą, atsimenu lankiausi prieš 
Sv Kalėdas. Buvo gražus me
tas, viskas papuošta kalėdų 
dvasioje. Didžiausias pastebėji
mas — žmogus, gyvendamas to
li nuo tėvynės, labai gerai su
vokia, kad meilės tėvynei jaus
mas yra tiesiog brangenybė. 
Gyvenant Lietuvoje, meilė tė
vynei pasireiškia daugiau eta
pais, tragiškais momentais, 
vpač Sausio 13 — ąją. 

— Ką dary t , k a d j auno j i 
A m e r i k o s l ie tuviu k a r t a ne
p a m i r š t ų t a u t o s t r a d i c i j ų , 
t i kė j imo ver tybių? 

- Pasak dvasininko geroje 
šeimoje vaikams galima per
duoti viską. Jei tėvai to ne
padaro, vaikui tai didžiausia 
netektis. Na, o tėveliams, jei 
Lietuva ir Dievas yra brangūs, 
belieka tai perduoti. Ką tėvai 
myli, ką brangina, tą perims ir 
jų vaikai. Kokioje šalyje begy
ventum, ar Amerikoje, ar Aust
ralijoje, ar Rusijoje, reikia sau
goti, kaip pačias brangiausias 
dovanas — Tėvynę ir Dievą, 
tėvus ir šeimą. Gyvenant tarp 
kitataučių, jei šios vertybės 
nebranginamos, verta dėl jų 
pakovoti, nes nėra kito kelio. 

Mūsų gerbiamas mokyklos 
svečias labai norėtų, kad vaikai 
čia pabuvę, pasimokę, grįžtų į 
Lietuvą. Ir nesinorėtų, kad 
tokia maža tauta išsiblaškytų 
po pasaulį. Juk daug šeimų 
grįžta į Tėvynę. Tad tieskime 
vieni kitiems rankas, tikėjimo, 
gerumo tiltus, vardan tų 
amžinų vertybių, kurias reikia 
išsaugoti, apginti ir neleisti 
sunykti , kol šioje Amerikos 
žemėje gyvens nors vienas lietu
vis. 

Indrė Bartašiūnienė 
ČLM atstovė spaudai 

Mc%duodam gdyte*. K-: pmū.iX^it\ų. toro 
Hu/mt a icčn Danus 

v , Labai len UDUU dcl to. kad bara 
Kz> gauni dovaml tf T*̂  

Musų mokiniai 

pvrago. Antinus tora* ir jauni dovanų Luau 
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Pasuk galvų: 
Giti* Alrtprrti* Senių besmegenių šalyje 

Suskaičiuok senius besmegenius. įsižiūrėk, nustatyk ir pažymėk 
skaitmenimis, kuris senis yra aukščiausias . žemiausias 
aptirpęs . su kepure , su šluota . su vaikeliu 
kelintas eilėje yra su rankomis . su kojomis 

1—mo ir 3-čio skyrių 
mokinių mintys apie 

įvairius dalykus 

Ruduo - kas tai? 
Kai lapai nukrinta. Andrius 

Dunčia. 
Šalta. Darius Volertas. 
Smagu. Kristukas Akerley. 
Lietuviška mokykla - kas 

tai? 

Mokytis lietuviškai. Darius. 
Išmokti lietuviškų dalykų. 

Andrius. 
Smagu. Kristukas. 
Ten yra labai daug mokyto

jų ir labai smagu. Lina. 
Raidė - kas tai? 
E, S, Š, M - reikalingos 

žodžiams. Andrius. 
Yra daug raidžių. Žodis 

negali būti žodis, jeigu ne tur i 
raidžių. Kristukas. 

„Drauge" lankėsi 
skautai! 

Jau ne vienerius metus „Draugo" dienraščio patalpose renkasi 
mažieji skautai. Ką jie čia veikia? 

Skautai domisi laikraščio leidyba' Sugužėję į „Draugo" spaus
tuvę, negali atitraukti akių nuo milžiniškų spausdinimo mašinų. O 
kai spaustuvės darbuotojas Vytas pajungia tas mašinas, vaikai 
netveria iš smalsumo. Kaip tie besisukantys daiktai gali spausdin
ti laikrašį? Pasirodo gali! Ir ne šiaip sau laikraštį, o ypatingą, su jų 
pačių, skautukų, nuotraukomis pirmame puslapyje. 

Atgimė Tėvynė 
Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes, 
Metai iša'igino skautiškas eiles; 
Viską mes pasvęsim Lietuvai mielai! 
Motina ji mūsų, o mes jos vaikai! 

Vilius Bražėnas 



Pasaulio naujienos 
(Rermantis AFP, Rautos, AP, !ntertax, ITAR-TASS. BSS 
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PARYŽIUS 
Prancūzijos finansų minis

t r a s nusprendė išsikelti iš vals
tybės apmokamo prabangaus 
buto ir taip nuslopinti skandalą 
dėl milžiniškos jo kainos, kuris 
kilo tuo metu, kai jo paties va
dovaujama ministerija nurodė 
mažint i vyriausybės išlaidas. 
Herve Gaymard toki sprendimą 
priėmė po to, kai žiniasklaida 
pranešė, kad jis su žmona Clara 
i r aštuoniais jųdviejų vaikais 
prabangiame Paryžiaus rajone 
gyvena 600 kv.m ploto bute, ku
rio nuoma valstybei kas mėnesį 
atsieina 14,000 eurų (48 tūkst. 
litų). Minėtas pranešimas yra 
naujas smūgis konservatorių 
vyriausybei, kuri j au baiminasi 
darbininkų neramumų dėl ne
populiarių ekonominių reformų. 

KIJEVAS 
Ukrainos saugumo tarnyba 

(UST) ketina nutraukt i neteisė
tą piliečių pokalbių klausymąsi 
ir j au iškėlė baudžiamąją bylą 
dėl buvusių opozicijos vadovų 
Viktor Juščenko ir Julija Tymo-
šenko telefoninių pokalbių klau
symosi, sakė naujasis vadovas 
UST Oleksandr Turčinov. „Yra 
pagrindo teigti, kad buvo klau
somasi, klausomasi neteisėtai ir 
plačiu mastu", sakė jis. Pasak 
O. Turčinov, j teismo patvirtin
tas paraiškas dėl pokalbių klau
symosi t i r iant paprastas bau
džiamąsias bylas, specialiosios 
tarnybos įrašydavo visiškai kitų 
žmonių — valdžios oponentų te
lefonų numerius. 

ta rė Robert Zoellick paskyrimui 
antruoju pagal rangą pareigūnu 
Valstybės departamente. Sena
to nariai per žodinį balsavimą 
pritarė tam, kad R. Zoellick, ku
ris iki šiol buvo JAV prekybos 
atstovas, tap tų valstybės sekre
torės Condolleezza Rice pava
duotoju. R. Zoellick pakeis Ri-
chard Armitage, kuris atsistaty
dino, kai Colin Powell paskelbė 
pasitraukiąs iš valstybės sekre
toriaus posto. R. Zoellick tėra 51 
metai, tad, manoma, jog valsty
bės sekretorės pavaduotojo dar
bas bus ne paskutinis jo karje
roje. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHESGTON, DC 
JAV Senatas nesunkiai pri -

BAGHDAD 
Irako šiitų susivienijimas 

nedidele persvara užsitikrino 
balsų daugumą naujojoje šalies 
Nacionalinėje Asamblėjoje, pra
nešė Irako rinkimų komisija, 
remdamasi galutiniais rinkimų 
rezultatais. Jungtinis irakiečių 
susivienijimas, daugiausiai ši
itų religines partijas vienijanti 
koalicija, gavo 140 vietų 275 na
rių Asamblėjoje. Rinkimuose 
dalyvavo maždaug 58 procentai 
arba maždaug 8.5 mln. rinkėjų 
iš daugiau nei 14 mln. rinkimų 
teisę turinčių Irako gyventojų. 
Kurdų susivienijimas, kuris pa
gal surinktų balsų skaičių liko 
antroje vietoje, gavo 75 manda
tus. Laikinojo ministro pirmi
ninko Iyad Allawi vadovauja
mas susivienijimas užsitikrino 
40 vietų parlamente. Naujai iš
rinkta Asamblėja toliau turės 
tvirtinti šalies prezidentą ir du 
viceprezidentus. 

JERUZALĖ 
Izraelio generalinis proku

roras nusprendė nepateikti kal
tinimų premjerui Ariel Sharon. 

tač iau apkaltino jo sūnų fi
nansinėmis machinacijomis. 
Generalinis prokuroras Mena-
chem Mazuz šia nutartimi už
baigė trejus metus trukusį tyri
mą dėl įtarimų, kad buvo stei
giamos realios ūkinės veiklos 
nevykdžiusios bendrovės, per 
kurias buvo nukreipiamos nele
galiai iš užsienio gaunamos au
kos finansuoti 1999 m. A. Sha
ron rinkimų kampaniją. Jei mi
nistrui pirmininkui būtų pa
teikti kaltinimai, galėjo kilti 
grėsmė jo pasitraukimo iš Ga
zos Ruožo planui. A. Sharon sū
nui Omri buvo pateiktas pluoš
tas kaltinimų, tarp jų dėl suk
čiavimo, piktnaudžiavimo pasi
tikėjimu ir melagingo liudijimo. 
Jeigu O. Sharon bus nuteistas, 
j a m gresia laisvės atėmimo 
bausmė iki septynerių metų. 

AZIJA j 

TOKYO 
Vienas Japonijos teismas 

šalies vyriausybei nurodė sumo
kėti rekordinę 2.8 mlrd. jenų 
kompensaciją Okinawa salos 
gyventojams, kurie tvirtina dėl 
triukšmo, sklindančio iš JAV 
oro bazės, praradę klausą ir pa
tyrę psichologines traumas. Ta
čiau Okinawa apygardos teis
mas pažymėjo negalįs patenkin
ti ieškovų reikalavimo Kaned 
bazėje, kuri yra didžiausia JAV 
oro pajėgų baze Rytų Azijoje, 
nuo 7 vai. vakaro iki 7 vai. ryto 
uždrausti visus skrydžius. Japo
nijos vyriausybė negali apriboti 
JAV kariuomenės veiklos, kol 
šalies įstatymuose nėra tam tik
ro straipsnio, kuris leistų tai pa
daryti . Žiniasklaidos teigimu, 
2.8 milijardo jenų yra didžiau
sia kompensacija, kuri Japoni
joje kada nors buvo priteista už 
triukšmo padarytą žalą. 

A. Pocius: „byla buvo kurpiama man už nugaros' 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
„Dar 1992-1993 m. buvau gir
dėjęs gandų, kad mano atžvilgiu 
egzistuoja tam tikri dokumen
tai, bet į tai nereagavau. Niekad 
nesiekiau naikinti pėdsakų, iš
iminėti dokumentų. Vėliau pra
šiau vadovybės ištirti aplinky
bes, bet jie užtikrino, kad tai nė
ra problema", sakė jis, pabrėž
damas, kad nesiėmė jokių veiks
mų, nes tiki, kad sveikas protas 
nugalės ir bus išsiaiškinta teisy
bė. 

Pasak A. Pociaus, klausimą 
dėl KGB rezervininkų sąrašų 
paviešinimo reikia spręsti ne
delsiant, kad būtų nutraukta 
„raganų medžioklė". 

„Atskirų pavardžių skelbi
mas be jų įvertinimo, neįverti
nan t karinės prievolės rūšies, 
pažeistų asmens duomenų tam 
t ikrus principus. Raganų me
džioklės kurti negalima - yra 

tam tikra kategorija žmonių, 
kurią reikia apsaugoti. Reika
lingas politinis sprendimas. 
Reikia pateikti įvertinimą, kad 
ateityje nebūtų spekuliacijų", 
sakė A. Pocius. 

Komisijos pirmininko pava
duotojas Rimantas Dagys po su
sitikimo su A. Pociumi ir A. Pe
keliūnu tvirtino, kad jau kitą 
savaitę bus pradėtos formuluoti 
išvados dėl pirmojo klausimo -
rezervo statuso. 

Pasak jo, komisija paprašė 
papildomos medžiagos, patvirti
nančios kai kurių dokumentų 
autentiškumą ir kokybę. 

„Rezervas apima kelias ka
tegorijas darbuotojų - įskaitant 
kadrinius darbuotojus, kontr
žvalgybos darbuotojus. Kiekvie
nos šitos kategorijos svarbą ir 
vietą komisija turės pradėti ver
tinti", sakė R. Dagys. 

Jo teigimu, komisija dar ne

siima vertinti, ar rezervininkai 
sąmoningai bendradarbiavo su 
KGB, nes tai taip pat priklauso 
nuo skirtingų kategorijų. Tačiau 
bent dalis rezervininkų tikrai 
bendradarbiavo sąmoningai. 

Komisijos pirmininko pava
duotojas sakė, kad dėl A. Po
ciaus ir dėl A. Valionio kyla ma
žai neaiškumų - su jais susijusi 
informacija yra detali ir išsami, 
beveik viskas fiksuota doku
mentais, tačiau A. Pekeliūnas 
neigia tuos dokumentus, ku
riuos turi komisija. 

..Dėl A. Pekeliūno dar aiš
kinsimės", sakė R. Dagys. 

Šią savaitę Lenkijos inter-
neto tinklapyje pasirodžiusios 
informacijos, pasak R. Dagio, 
komisija nevertins. R. Dagio tei
gimu, komisijos turimi sąrašai 
didžia dalimi sutampa su pa
skelbtaisiais internete, tačiau 
jie nėra tikslūs. 

Prezidento priėmimas — be istorijos kūrėjų 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
Nors Prezidentūra ragina pa
laukti Kovo 11-osios pokylio, įsi
žeidę ir į Vasario 16-osios iškil
mingą minėjimą nepakviesti 
Nepriklausomybės Akto signa
tara i gali boikotuoti Prezidentū
ros rengiamą priėmimą kovo 11 
dieną. 

„Ar signatarai turėtų po to
kio akibrokšto nereaguoti ir sa
kyti, kad nieko neįvyko9 Signa
tarų reakcija tikrai turėtų būti, 
tik nežinau, kokia. Pats prezi
dentas tu rė tų įvertinti savo 
kanceliarijos darbuotojų profe
sionalumą. Jei nieko neįvyks ir 
nebus jokio atsiprašymo, tai gal 

iš tiesų kovo 11 d. turėtume da
lyvauti tik renginiuose Seime, 
nesižemindami", sakė vienas 
signatarų buvęs parlamentaras 
Vytenis Andriukaitis. 

.Apskritai prezidento kan
celiarijoje vyrauja labai buitinis 
požiūris", piktinosi V. Andriu
kaitis. 

Lietuva iš Vokietijos įsigys 100 šarvuočių 

V i l n i u s , vasario 17 d. 
(BNS) — Lietuvos kariuomenė 
iš Vokietijos ginkluotųjų pajėgų 
įsigys maždaug šimtą naudotų 
šarvuočių „M-113". Tai pranešė 
Lietuvos kar iuomenės vadas, 
generolas majoras Valdas Tut
kus. Kaip sakė kariuomenės va
das, planuojama, kad šarvuočiai 
pasieks Lietuvą art imiausiais 
mėnesiais. 

J ie jau yra atr inkti , šiuo 
metu remontuojami Vokietijos 
gamyklose. 

Anot kariuomenės vado, dėl 

šio įsigijimo susitarta palan
kiomis sąlygomis, „už simbolinę 
sumą". Skirtingai nuo ankstes
nių perdavimų, kai šarvuočiams 
Lietuvoje buvo įrengiama ryšių 
aparatūra, priešgaisrinė įranga 
ir ginkluotė, pasak generolo ma
joro V. Tutkaus, šarvuočiai Lie
tuvą pasieks su visa reikiama 
įranga ir ginkluote — kulko
svaidžiais „M50" arba „MG3". 
Šarvuočiai teks Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Mindaugo 
mechanizuotajam pėstininkų 
batalionui. 

Iki šiol Vokietija iš pertekli
nės karinės technikos atsargų 
perdavė Lietuvai ir iš dalies ap
mokėjo remonto kaštus maž
daug 200 šarvuočių „M-113". 

„M-113" buvo aprūpintas 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Algirdo mechanizuotasis pėsti
ninkų batalionas, atitinkantis 
NATO nuolatinės parengties 
reikalavimus. 

Lietuvos kariškiai jau moka 
deramai valdyti šią vikšrinę 
techniką ir ją techniškai aptar
nauti. 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakaiaitė 

DRAUGAS, 2005 m. vasario 18 d., penktadienis 

Sis ty f irs t Iesson. (Siksty 
florst leson) — Šešiasdešimt 
pirma pamoka. 
Ticket for speeding . (Tikėt 
for spyding) — Bauda už per 
greitą važiavimą. 
P lease show me your d r i -
ver ' s l i cense , c a r reg is t ra -
t ion , a n d p roof of i n su -
r ance . (Plyz šou mi jūr džrai-
vers laisens, kar redžistreišian 
ęnd prūf af inšiurens) — 
Prašau parodyti jūsų vairuoto
jo teises, mašinos registraciją 
ir įrodymą, kad turite automo
bilio draudimą. 
R igh t a w a y , officer, w h y 
did you s top me? (Rait auey, 
ofiser, uay didž jū stap me) — 
Tuojau, pareigūne, kodėl jūs 
mane sustabdėte? 
I s t opped y o u for speed ing . 
(Ai stapd jū for spyding) — Aš 
jus sustabdžiau už per greitą 

| važiavimą. 
What d o you m e a n speed ing 
— I w a s go ing only t h i r t y 
five mi les a n h o u r . (Uat dū jū 
myn spyding — ai uoz gouing 
only thiory faiv mails en aur) 

i — Kaip ta i per greitai — aš 
važiavau tik trisdešimt pen-

i kias mylias per valandą. 
D i d n t y o u see t h e t w e n t y 

; five m i l e a n h o u r s p e e d 
; limit s ign? (Didnt jū sy tha 
\ tuenty faiv mail en aur spyd 
; limit sain) — Ar jūs nematėte 
i dvidešimt penkių mylių per 

valandą greičio ženklo? 
I a m very sorry , officer, I 
r e a l l y d idn ' t not ice t he s ign. 
(Ai em very šory, ofiser, ai ryly 
didnt noutis tha sain) — Aš la
bai atsiprašau, pareigūne, aš 
t ikrai to ženklo nepastebėjau. 
You h a v e to pay a t t e n t i o n 
to s igns , therefore you will 
h a v e to pay the fine. (Jū hev 
tū pei atenšian tū sains, thėr-
for j ū uii hev tu pei tha fain) — 
J ū s turi te kreipti dėmesį į kelio 
ženklus, todėl turėsite sumo
kėti pabaudą. 
B u t I w a s d r iv ing slowly. 
(Bat ai uoz draiving slouly) — 
Bet a š važiavau pamažu. 
You w e r e d r i v i n g fo r ty 
m i l e s a n hour ; by you r own 
a d m i s s i o n , you w e r e go ing 
t h i r t y five. (Jū uer draiving 
fory mails en aur; bai jūr oun 
edmišian jū uer going thiory 
faiv) — Jūs važiavote keturias
dešimt mylių per valandą; jūs 
pati prisipažinote, kad važia
vote trisdešimt penkias. 
Ali r i g h t , I will h a v e to p a y 
t h e f ine , in t he fu ture I will 
h a v e t o pay more a t t e n t i o n 
t o t raf f ic s igns. (01 rait, ai uil 
hev tū pei tha fain, in tha fjūči-
ur a i uil hev tū pei mor 
atenšian tū tšrafik sains) — 
Gerai aš turėsiu sumokėti I 
pabaudą; ateityje reikės dau- j 
giau dėmesio kreipti į eismo 
ženklus. 

A f A 
TERESA RASTUTIS 

Mirė 2005 m. vasario 16 d. 
Nuliūdę liko: brolis Stanley, pusseserė Bernicė su 

vyru Edwin Green, pusbroliai Anton su žmona Marilyn 
Shulski, Adolph Shulski ir Aldona Murphy. 

Priklausė St. Theresa Infant Jesus Society; Cardinal 
Mundelen K. OFC, Aux..; Sister of St. Casimir Aux.; Da-
rius-Girėnas American Legion Aux. ir 50 metų buvo Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos choro narė. 

Velionė pašarvota penktadienį, vasario 18 d. nuo 2 
vai. p.p. iki 9 v.v. Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Ked-
zie Ave., Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 19 d. Iš laidojimo 
namų 10:15 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

N u l i ū d ę a r t imie j i 

Laidot. direkt. Kosary F.H. Tel. 708-499-3223. 

A. Hitleris vis dar gauna laiškus 
Vokietijos pašto tarnybos 

vis dar pristato korespondenciją 
Adolfui Hitleriui, nors nacių 
diktatorius mirė beveik prie 60 
metų. Vokietijos žiniasklaida 
pranešė, kad nežinomos Angli
jos vietos adresu „Fiureriui 
Adolfui Hitleriui, Reichstagas, 
Vokietijos parlamentas, Ber
lynas, Vokietija" buvo išsiųstas 
vienas atvirukas. Laiškas buvo 
pristatytas į Vokietijos parla
mento rūmus. Pašto tarnyba 
ant voko paliko komentarą, jog 
atvirukas buvo „peradresuotas 
dėl klaidingo adreso". Bun
destago žemesniųjų rūmų ats
tovė spaudai patvirtino, kad į 
numatomą vietą atkeliavo A. 

Hit leriui skirtas atvirukas. 
Suteikti daugiau informacijos ji 
atsisakė. 

Anot „Spiegei" tinklalapio, 
parlamento pareigūnai mano, 
.kad pašto darbuotojai pade
monstravo blogą skonį. Tačiau 
pašto tarnybos atstovas spaudai 
minėtam tinklalapiui pareiškė, 
kad jiems nepriklauso spręsti, 
ar pristatyti laiškus, ar ne. „Kol 
šis adresas egzistuos, atvirukai 
ir laiškai bus juo siunčiami, 
neatsižvelgiant į tai, ar tebe
gyvena asmuo, kuriam jie skir
ti", — pažymėjo atstovas spau
dai. 

(Iš spaudos) 

.Draugo sfceibtimf skyrius T e l . 1-773-S8S-9S00 

2004 m. lapkr ič io-gruodžio/2005 m. s aus io mėn. , 
p a g e r b d a m i mirus ių jų a tmin imą , 

„LIETUVOS VAIKU VILČIAI" 
aukojo 

a.a. Donna L. Mač iukev ič ius a tm. (papild.): Linda 
M. Bantz, Michael ir Donna Ruley — $90. Iš viso — $1,115; 

a-a. Tado Pa l ion io a tm. : Birute Ciplijauskaitė, David 
ir Nijolė Etzwiler — $95; 

M a r g e i r R o b e r t J a c k s o n a.a. t ėvų a tm. : Daina Kri
vickas — $50; 

a ra. J u l i a u s L i n t a k o atm.: Ilona ir Henrikas Liauciai 
— $30; 

a.a. J o s e p h A. S imon a tm. (papild.): Lithuanian Heri-
tage Group (Calumet City, IL) — $25. Iš viso — $340; 

a.a. J o n o Navicko a tm. : Darius Jatul is , Povilas Pa-
kuckas — $112.50; 

a.a. Veron ikos P a p l a u s k i e n ė s a tm. : Danguolė Kvik
lytė — $25; 

a.a. Madel ine Glos ten atm.: Emma Sedaitis — $50; 
a.a. Elenos Ši leikis atm.: Vytautas ir Alė Namikas, 

Ada E. Sutkus, Irena Boreisha, Irena Rirnavičius, Diana ir 
Joseph Noreika, Irena Jonynas, Violeta ir Frank Ward, Ma
ria Ambrozaitis — S400; 

a.a. Angelės T a l a n d i e n ė s a t m . (papild): John ir Cindy 
Zsenai, Jr. — $25. Iš viso — $165; 

a.a. Vy tau to Čypo v iener ių me tų m i r t i e s s u k a k t i 
min in t : Ramunė ir Raymond Bliudnikas, Birute Čypiene 
— $50. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. 

„Lietuvos va ikų vil t is", 2711 W. 71 s t S t ree t , Chica-
go, IL 60629. 
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SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Reikalinga auklė šeimai, 
gyvenančiai pietiniame Čikagos 

priemiestyje. Susikalbanti 
angliškai, vairuojanti, nerūkanti. 

Gali gyventi kartu ar atskirai. 
Tel. 815-546-8723. 

Caregivers needed 
for live-in positions in VVisconsin. j 

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

Si 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
W*BMft73MRHBI 
Fax: 708-361 -9618 
E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ M A T E I 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
mieste ar oriemiesčiuose. kreipkitės i 
DANUTE MAYER. P-ofesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

PASLAUGOS 

STATK FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

GREIT PARDUODA 
~[3f-~ — Landmark 
^_r_*?*. properties 

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

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

VELYKINIAI SIUNTINIAI 
DAR NE VĖLU SIUSTI LĖKTWt 

SIUNČIAME i LIETUVĄ, LATVIJĄ 
ESTIJA. BALTARUSIJA IR U K R A I N Ą 

TUMĮC ressUSrp, txpress 
MŪSŲ IS'I A1CK>S: 

8X01 S. 78 Th Ave. I I B f l VTW. IL 60455. Tel:?OX-59<?-9<'>xo 
Dirbame; Pirm-Pcnk 8 a.tn.-6p.m.. Treč iki 7 p.m.. $ešt nuo S a.m.- 3 p.m. 

2719 W. 71 Str, C H f C A G O . IL 60629. TcI:773-4.34-7919 
Dirbame: Pirm-Penic 9 a.m -'•p.m., ŠeSt iki 2 p.m. 

TEL:1-800-775-SEMD 
M O S Ų A T S T O V A I 

L«I Angcks 334 E. Santa Arata. "MI.TH įfll 1713. Tel:818-731 -9777 
Bravo Coffcc 238 Main Str. LEMONT. IL 60439 Te 1:630-257-3300 
Kiiym a>n>.33SS ft>H>Mrg ft>;ri. fAIATINE IL. Tel:847-776-7766 

IŠNUOMOJA 

Prie Kedzie Ave. ir 66 gatvės 
išnuomojamas naujai dekoruotas 

2 kamb. butas su apšildymu. 
naujais virtuvės įrengimais ir oro| 

kondicionieriumi. Kaina $430. 
Tel. 708-275-2070. 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620 - $650: 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. KettrteOTcago.lL 60629 
PfBk̂ rba. nstafav^nes, aptamsMTBS 
— Licensed — Bonded— Insured 

773 778 4007 
773 S31-1833 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

L t N O M 

I MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION Of CfflCAGO 

2212 Wcst Ccrmak Road Chksgo, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcpher, M. Oksas, Prepidcm 

Patarnaujant Čikagm ir Ąpytinklu Li+faviamx Daugiau Kaip 95 Metus. 

>'+t, 

mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi 
Vilniaus universiteto muzikos ansamblis „Jaunimėlis" 

VASARIO 27 D., SEKMADIENI, 
12:30 v.p.p., Pasaulio lietuvių cen
tras ruošia pietus - „Ačiū Bro
ne!". Rezervacijas priima Aldo
na Palekienė, tel. 708-448-7436. 

KELIONIŲ AGENTŪRA „VYTIS 
TOURS" siūlo keliauti į Lietuvą 
rugsėjo 8-19 d., į šventę 
„Vilniaus dienos". Be to dar 
aplankyti Rygą. Dėl informaci
jos skambinti Ritai Pencylienei, 
tel. 708-923-0280. 

VASARIO 27 D., SEKMADIENI, 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų (ALIAS) Čikagos 
skyrius kviečia visus norinčius 
dalyvauti slidinėjimo išvykoje į 
Alpine Valley, WI. Slidinėjimo 
bazę pasiekti galima važiuojant 
1-90 greitkeliu į šiaurę iki išėji
mo 1-43 East. Tada apie 30 
mylių iki Bowers Rd. Juo pa
važiavus apie 1/4 mylios pietų 
kryptimi išeiti į kelią D, sukti 
kairėn ir važiuoti 1 mylią iki 
Alpine Valley. Vykstame indi
vidualiai, susitiksime 1 v.p.p. 
prie baro. Pasiteirauti galima 
bazės telefonu 800-227-9395, 
in ternetas w w w . a l p i n e v a l -
l ey reso r t . com, arba tel. 773-
436-7679. 

ALTV - „SVEIKINIMŲ IR PAGEI
DAVIMŲ" koncertas vyksta 
kiekvieną paskutinį mėnesio 
sekmadienį, Amerikos lietuvių 
televizija kviečia žiūrovus siųsti 
sveikinimus draugams ir ar
timiesiems gimtadienių, sukak
tuvių ir kitomis progomis. 
Skambint i tel . 708-839-9022. 
Balandžio 17 d. ALTV kviečia 
švęsti savo 10-metį. Pokylis 
vyks Willowbrook pokylių salė
je. Kviečiami visi rėmėjai, da
lyviai, draugai . Bus nuotai
kinga programa ir šokiai. 

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. 

! ČIKAGĄ ATVYKSTA ŽINOMA 
DAINININKĖ V. POVILIONIENĖ 
ir jos ansamblis „Blezdinga". 
Vasario 25 d., Čiurlionio galeri
joje vyks „Partizaninių dainų 
vakaras". Vasario 27 d., sekma
dienį, 2 v.p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje V. Povilio
nienės ir ansamblio koncertas 
„Metų laikai". Tel. pasiteira
vimui 708-361-5545, Laima. 

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

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ NEKALTO 
Prasidėjimo Mergelės Marijos 
seselių rėmėjai maloniai kviečia 
dalyvauti kovo mėn. 6 d. meti
nėje šventėje—vakarienėje. 2 
v.p.p. šv. Mišios tėvų jėzuitų 
koplyčioje, kurias, uš gyvus ir 
mirusius narius , aukos kun. 
Kęstutis Tr imakas. Giedos 
Margarita ir Vaclovas Momkai. 
Vargonais gros muz. Jūra tė 
Grabliauskienė. 3 v.p.p. Jau
nimo centro salėje kalbės ses. 
Margarita Bareikaitė, kuri 
atvyksta iš Putnamo. Šventėje 
dalyvaus seselės Laimutė ir 
Danutė iš Lemonto. Meninę dalį 
atliks sol. Vilija Kerelytė, jai 
akompanuos A. Bamiškis. Po to 
bus vakarienė. Pakvietimus į 
šventę galite įsigyti „Sekly
čioje" arba tel.: 708-301-2413, 
773-585-3570. Savo dalyvavi
mu paremsite taip svarbius 
seselių darbus Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGUOS 
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. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai, kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
J au trejus metus renkama 
informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). Ji bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc., 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo tinklapyje: www.lith-
fund.org. Jas galima gauti ir LF 
raštinėje. Stipendijų prašymų 
anketos, pilnai užpildytos, su 
visa dokumentacija, turi būti 
išsiųstos į LF raštinę iki 
2005.03.15. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųstos 
iki 2005.04.15. Jei turite klau
simų, prašome kreiptis į LF 
raštinę tel. 630-257-1616. faks. 
630-257-1647, e-paštas: 

admin@lithfund.org. 

Liaudiškos muzikos ansam
blis „Jaunimėlis", pradėjęs savo 
veiklą 1971 m. sėkmingai atsto
vauja Lietuvai ir Vilniaus uni
versitetui daugelyje ne t ik 
Lietuvoje vykstančių renginių, 
koncertų ir festivalių. Kolek
tyvas yra laimėjęs ne vieną 
apdovanojimą respublikinėse 
šventėse-varžytuvėse „Grok, 
Jurgeli", respublikinėse liaudiš
kos muzikos šventėse—konkur
suose „Prie ežerėlio". 2001 m. ir 
2003 m. tarptautinėje liaudies 
muzikantų šventėje „Linksmoji 
armonika" kolektyvas gavo spe
cialų kompozitoriaus Jurgio 
Gaižausko prizą, skirtą geriau
siai, profesionaliausiai muzi
kuojančiai kapelai. 

2002 m. ir 2004 m. tradici
nėje kaimo kapelų šventėje-
varžytinėse „Grok, Jurgeli" ga
vo Padėkos raštus. 2004 m. VI 
Tarptautiniame meno festivaly
je „Studentiškas pavasaris", už 
puikų pasirodymą, apdovanotas 
Šiaulių universiteto rektoriaus 
padėkos raštu. Ansamblis daly
vauja Pasaulio lietuvių dainų 
šventėse, Pabaltijo šalių studen
tų festivaliuose „Gaudeamus". 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus kviečia kartu pami
nėti Lietuvos nepriklausomybes dieną, aplankyt i parodą 
,,Karas p o karo", paklausyti poetes Eglės Juodvalkės eilių ir 
pažiūrėti dokument in į filmą „Partizanės". 

Vasario 19 d., šeštadieni, 6 v.v. parodos „Karas po 
ka ro" uždarymas . Ši paroda skirta par t izaniniam karui 
Lietuvoje paminėt i . 1944-19535 m. - vienas iš tragiškiausių 
Lietuvos istorijos laikotarpių. 1945 m. pasaulis šventė peT-
gale prieš vokiškąjį nacizmą, o lietuviai tuo me tu stojo į 
kovą pr ieš sovietinius okupan tus , t ikėdamies i atkurti 
Lietuvos nepriklausomybę. Devynerius metus trukusi kova 
nusinešė tūkstančius part izanų ir jų rėmėjų gyvybių. 

Paroda paruošta iš Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
ir Genoc ido aukų muziejaus Vilniuje fondų, kur sukaupta 
daugiaus ia medžiagos apie pokario kovas, lietuvių tautos 

genocidą. Išleistas spalvotas 
katalogas, išsamiai prista
tan t i s parodą lietuvių ir 
anglų kalbomis. 

7 v.v. filmo „Partizanės" 
peržiūra. 1995 m . režisie
riaus Edmundo Zubavičiaus 
filmas pasakoja apie parti
zanes ryšininkes, nepakar
tojamus jų žygdarbius, at
skleidžiančius nepalaužia
mą tikėjimą Dievu, tėvyne 
ir draugais. 

Telefonas pasiteiravi
mui: 773-582-6500. 

„Jaun imėl i s" su dideliu 
pasisekimu koncertavo dauge
lyje Europos valstybių: 'Vokie
tijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Len
kijoje, Gruzijoje, Moldovoje, 
Baltarusijoje, Latvijoje, Esti
joje, Uzbekijoje, Čekijoje, Suo
mijoje, Prancūzijoje. Lenkijoje 
2002 m. gavo Lodzės miesto 
mero padėkos raštą . Italijoje 
2003 m. Europeados komiteto ir 
Nuoro miesto mero padėkos raš
tus . Latvijoje 2004 m. „Euro-
peada-^1" - Europeados komite
to ir Rygos miesto mero padėkos 
raš tus . Austrijoje ansamblį rodė 
Baden-Baden televizija. 

Kolektyvo reper tua re yra 
įvairių regionų ir laikotarpių 
muzika. Šiuo metu ruošiamasi 
išleisti kompakt inę plokštelę. 
Muzikantai groja įv. instrumen
ta i s : smuikais , armonikomis , 
akordeonais, lumzdeliais, bir
bynėmis , kanklėmis , skudu
čiais, skrabalais, ragais, tūba, 
kont rabosu , žvanguliais bei 
mušamais ia i s i n s t rumen ta i s . 
Ansambliečiai ne tik groja, 
dainuoja, bet ir šoka, į traukda
mi savo klausytojus į pasi
rodymų sūkurį-

Vilniaus universiteto liaudiškos muzikos ansamblis „Jaunimėlis". 

„Jaunimėlio" ansamblis koncertuos Jaunimo centre, Čikagoje, kovo 13 d., sekmadienį, 3 v.p.p. 
Atvykę į koncertą turėsite progos pasidžiaugti talentingu Lietuvos jaunimu ir tuo pačiu paremsite 
lietuvišką spaudą. Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje" ir „Drauge". Kviečiami visi. 

Pasaulio lietuvių centre vyko Nepriklausomybės minėjimo šventė 
1. Lemonto apyl inkės p i rmin inkė Nijolė Nausėdienė, JAV LB Krašto valdybos p i rm. Vaiva 

Vėbraitė ir gen. konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius. 
2. Programos atlikėjai - „Gabijos" ansambl is . Vadovė G. Razumienė. 

Nuotraukos Baniutės Kronienės. 

Vakaras skirtas meilei 

,DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIUS TEL 773 585-9500 

Vasario 12 d. šeštadienis 
buvo gausus renginiais skirtais 
meilei. Vakaras skirtas artė
jančiai Valentino dienai vyko ir 
Čikagos Jaunimo centre, kurį 
surengė energingieji Lietuvių 
operos choro nariai. 

Kaip ir tiko šiai progai, JC 
didžioji salė buvo išpuošta Va
lentino dienos motyvais — ant 
padengtų stalų ir aplink scenos 
rampą vyravo rausvos spalvos 
gėlės ir raudonos girliandos. 
Salė buvo pilna išpuoštų stalų. 
Tik kilo klausimas, ar užtekti
nai susirinks svečių, kad visus 
stalus užpildytų? Į vakaro ren
ginį atsilankė ČLO meno vado
vas ir dirigentas Alvydas Vasai-
tis su žmona dr. Vitalija. Vaka
ro programa jis buvo patenkin
tas ir kalbėdamas su atlikėjais, 
nepagailėjo jiems šiltų žodžių. 

Vakaro programą pradėjo 
smagiai nusiteikę Gintaras 
Juknys ir Virginija Ragauskienė, 
kurie savo šmaikščiais posa
kiais bei dialogais iš karto pa
traukė publikos dėmesį. Į sve
čius jie kreipėsi šiais žodžiais, — 
„Mylinčios, mylintys, mylimos ir 
mylimi, o taip pat nemylintys ir 
nemylimi svečiai! Manome, kad 
tokių, kurių visai kažkas nemy
lėtų, yra mažai. Sveikiname 
visus atėjusius pas mus, į 
vakarą, kurį skiriame Meilei". 

Meninę vakaro dalį pradėjo 
moterų trio Jūra tė Grabliaus
kienė, Jolanta Banienė ir Lo
reta Karsokienė. Jos dainavo 
apie meilę. Programos atlikėjai 

ne tik grojo ir dainavo, bet ir 
vakaro vadovų išprovokuoti, 
šmaikštavo apie meilę bei šei
myninį gyvenimą. Gintaras 
da in in inkui Algiui Petraičiui 
išėjus į sceną sako: „Aš noriu 
užduot klausimėlį, kaip vyras 
vyrui, sakyk, Algi, ar jūs su 
žmona laimingi?" Algis: — „Taip 
mes su žmona 15 metų gyveno
me laimingai". — „O paskui?" 
„O paskui mes susipažinome". 
Algis padainavo dvi roman
t iškas balades apie meilę. 

Nuota ikingai perteikė iš 
Vilniaus atvykusios Marinos 
Ulianovos—Ulinskaitės sukurtą 
vaidmenį Audrė Budrytė—Na
kienė. Puikus grimas, vykusiai 
pas i r ink ta ap ranga ne vieną 
suklaidino — Audrės scenoje 
daugelis neatpažino. J i publiką 
juokino eilėmis, monologais bei 
dialogais, be to , dar pukiai 
pada inavo solo, mat ji buvo 
„operos solistė iš Vilniaus". 

ČLO žvaigždė Nida Gri

galavičiūtė svečius irgi nukėlė į 
meilės pasaulį. J i padainavo 
arijas iš operetės „Rosemarie" ir 
„Mano puikioji ledi" — „Galėjau 
šokt per nakt". Solistė Geno
vaitė Bigenytė padainavo ita
lišką dainą „O saule mano" ir 
kartu su Nida Grigalavičiūte, 
Barcarolę iš Offenbacho operos 
„Hoffmano pasakos". Solistėms 
akompanavo koncertmeisteris 
Manigirdas Motekaitis. 

Pabaigai į sceną suėjo 
skambioji „Sodžiaus" kapela, jie 
pagrojo ir padainavo porą sma
gių dainų. Dainininkai — G. 
Juknys ir Pranciškus Ivinskis. 

Užbaigdami vakarą pro
gramos vedėjai Gintaras ir 
Virginija, da r kartą šiltai 
padėkojo svečiams už atsi
lankymą ir parėmimą Lietuvių 
operos ir pakvietė visus į šių 
metų premjerą P. Mascagni 
„Cavalleria rust icana", kuri 
įvyks sekmadienį, balandžio 24 
d. Morton mokyklos auditorijo

je, Cicero mieste. Atsisveikin
dami, vedėjai priminė, kad po 
vakar ienės šokių ansamblis 
„Kaukas" kviečia pasisukti mei
lės šokio sūkury. Svečių daug 
raginti nereikėjo, mažai liko 
sėdinčių — poros sukosi ir su
kosi, šokiai tęsėsi iki vėlumos. 

Valentino dienos renginio 
„spiritus movens" buvo Elena 
Ablingytė, o jai talkino V. Ra
gauskienė. Salę puošė Dalia 
Stankai t ienė , Daina Saba
liauskienė, Renata Kanclerienė, 

Gražina Burneikienė ir Elena 
Ablingytė. Jos, beveik visos ir 
svečiams prie stalų patarnavo. 
Prie jų dar prisidėjo Irena 
Meilienė, Danguolė Macke
vičienė, Ramunė Račkauskienė 
ir Rima Urbonavičienė. Prie 
baro spėriai, vos spėdami sve
čius aptarnaut i , sukinėjosi 
Jurgis Vidžiūnas ir Rudolfas 
Valdukaitis. Šaunią vakarienę 
paruošė restorano „Smilga" šei
mininkės. 

J . Končius 

Lietuvių fondo kandidatų siūlymas 

Smagiai nusiteikę „Meilės vakare" iš kairės: so! 
Nida Grigalavičiūtė ir Virginija Savrimienė. 

ius Savrimas, sol. 

Lietuvių fondo narių meti
nio suvažiavimo 2005 m. ba
landžio 30 d. metu bus renka
mas trečdalis LF Tarybos narių 
trejiems metams, arba 6 nariai 
(direktoriai), nes LF Tarybą 
sudaro 18 narių. Taip pat bus 
renkami 3 Kontrolės komisijos 
nariai vienų metų kadencijai. 
LF Taryba nutarė, kad nuo šių 
metų kandidatų į LF Tarybą ir 
Kontrolės komisiją sąrašas bus 
išs iųstas visiems LF balsuo
jantiems nariams susipažinti ne 
vėliau kaip prieš 30 dienų iki 
nar ių suvažiavimo kartu su 
pranešimu apie suvažiavimą. 
LF Taryba sudarė LF Nomi
nacijų komisija: pirmininkas dr. 
Antanas Razma, Algirdas Ostis 
ir dr. Jonas Valaitis. 

Lietuvių fondo nariai yra 
kviečiami siūlyti LF Nominacijų 
komisijai kandidatus \ LF tary
bą ir Kontrolės komisiją, iki 

2005 m. kovo 1 d. pasiųsdami 
kandidato/ės vardą, pavardę, 
adresą, telefoną, trumpą bio
grafiją, trumpą paaiškinimą 
apie kandidato tinkamumą bei 
visuomeninę patirtį, ir raštišką 
kandidato sutikimą. Siūlymus 
paštu, faksu arba elektroniniu 
paštu siųsti. L i t h u a n i a n 
F o u n d a t i o n , LF Nominaci jų 
komisi ja , 14911 127th Street , 
L e m o n t , IL 60439. F a k s a s 
630-257-1647. E-paštas: 

adm in@lithfund.org 
Papildomi kandidatai į LF 

Tarybą ir Kontrolės komisiją 
galės būti siūlomi ir LF narių 
metinio suvažiavimo metu, kaip 
buvo praeityje, tačiau iki kovo 1 
d. gautų kandidatų vardai ir 
pavardės bus iš anksto praneš
tos visiems nariams prieš suva
žiavimą ir įrašytos į balsavimo 
korteles. 

LF informacija 
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