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Živilė Balčiūnaitė — 
maratono bėgikė. Ne 
tik krepšinis garsina 
Lietuvos vardą. 
„Lituanicos" komandai 
vėl pasisekė laimėti. 

2psl. 

Gėrimės lietuvių 
veiklumu. Lietuva t u r i 
progų stiprinti 
vadovavimo pozicijas. 

3 psl. 

„Draugo lietuviukai ,^ 
4 psl. 

Dar viena anglų kalbos 
pamoka. Lenkijos 
moksleivių rekordas. 

5 psl. 

Lietuvių fondas ir 
Vasario Šešioliktoji. 
„Draugo" 
administracijos 
pranešimai. „Židinio" 
pamaldos. Ar nori te 
giedoti žemaitiškai? 
„Lietuvos e tnokul tūra" 
PLC, Lemont. 

6 psl. 
Sportas 

* P r a n c ū z i j o j e t ę s i a s i 
E u r o p o s šašk ių k l u b u Kon
federaci jos taurės turnyras , 
kuriame rungtyniauja 12 vyrų 
ir 6 moterų komandos. Trečia
dieni ketvirtajame rate Lietu
vai atstovaujantis „Chempro-
dukt" klubas, kurio sudėtyje 
rungtyniauja lietuviai Vaidas 
Stasytis ir Vitalijus Kudriavce-
vas bei olandai Vitalia Dou-
rnech ir Bili Neven, 2:6 nusilei
do Ufos „Bašneft" (Rusija) šaš
kininkams. 

* Tr isdešimt p i r m ą per 
galę 52-ose JAV NBA r e g u 
l iar iojo sezono rungtynėse iš
kovojo Cleveland ..Cavaliers" 
komanda su Žydrūnu Ilgausku. 
Trečiadieni namuose „Cava
liers" krepšininkai 100:91 nu
galėjo Chicago „Bulis" koman
dą. Lietuvis nugalėtojams pel
nė 33 taškus, po krepšiais atko
vojo 8. perėmė 1 kamuolį, blo
kavo net 7 varžovų metimus, 
keturis kartus suklydo bei su
rinko penkias pražangas. 

* N e s ė k m e 36-ose Di
džiosios Br i tani jos l e d o ri
tu l io lygos rungtynėse patyrė 
Dainiaus Baubos ir Mindaugo 
Kiero Edinburgh „Capitals" ko
manda. Svečiuose Edinburgh 
ledo ritulininkai 1:7 turėjo pri
pažinti „Hull Stingrays" ko
mandos pranašumą. Po rezul
tatyvaus D. Baubos perdavimo 
vienintelį įvartį svečiams tre
čiajame kėlinyje (52:56) pelnė 
slovaką? Ras'is'av Bohme, 

Naujausios 
tinios 

* Bratislavoje — JAV vi
zų poli t ikos pasikeitimų ženk
lą; 

* P r a s č i a u s i a i p l e n a r i 
n i u s ir komi te tų p o s ė d ž i u s 
lanko socialdemokrate B. Vė
saitė. 

* L ie tuvos p r e z i d e n t a s 
pasve ik ino Estijos v a d o v ą 
su šalies Nepriklausomybės 
d':ov.n 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.609 LT 
1 KUR - 3.452 LT 

Parlamentarai: V. Putin pareiškir 
sąmoninga Rusijos provokacija 

Viln ius , vasar io 24 d. 
(BNS) ^ - Rusijos prezidento 
Vladimir Putin išsakyta pozici
ja , teisinanti Molotov-Ribben-
trop paktą, turė tų išsklaidyti 
visas abejones tų, kurie dar dve
jojo dėl to, ar verta vykti prezi
dentui Valdui Adamkui į per
galės prieš nac ius 60-mečio 
minėjimo iškilmes Maskvoje, ar 
ne. Taip mano Seimo narė kon
servatorė Rasa Juknevičienė. 

Antradienį, duodamas in

terviu Slovakijos radijui „Radio 
slovensko" ir televizijos stočiai 
STV, Rusijos vadovas pareiškė, 
kad Molotov-Ribbentrop paktą 
Sovietų Sąjunga pasirašė siek
dama „užtikrinti savo interesus 
ir savo vakarinių sienų saugu
mą". 

„Akivaizdu, kad tokia pačia 
dvasia, kaip kad ir šio V. Putin 
pareiškimo, vyks ir minėjimas 
Maskvoje, ir Baltijos šalių prezi
dentai, jei dalyvautų jame, būtų 

pastatyti į labai keblią padėtį", 
sakė R. Juknevičiene. 

Parlamentarė taip pa t sakė 
tikinti, jog prezidentas V. Adam
kus po šio V. Putin pareiškimo 
nedels ir pareikš savo nuomonę 
— nevykti į Maskvą. 

Tuo tarpu konservatorius 
europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis mano, kad ir be šio 
V. Putin pareiškimo Lietuvos 
prezidento pozicija ir negalėtų 
būti kitokia — kaip tik nevykti į 

Maskvą. 
„Tokiu V. Putin pareiškimu 

Rusija žengia žingsnį atgal nuo 
savo demokratinio pakilimo lai
kotarpio, kai Molotov-Ribben
trop paktas buvo pasmerktas ir 
įvertintas kaip teisiškai nieki
nis ir negaliojantis nuo pat jo 
pasirašymo dienos. Dabartinė 
Rusija stovi Stalin pusėje. Tai, 
kad ji gina interesus užgrob
dama gre t imas valstybes — 

Nukelta į 5 psl. 

V. Adamkus santūriai v e r t i n a n e k i l n o j a m o j o t u r to mokestį 
Viln ius , vasar io 24 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus santūriai vertina val
dančiosios koalicijos planus 
nuo kitų metų pradžios įvesti 
nekilnojamojo tur to mokestį. 

Tai sakė prezidento patarė
jas ekonomikos klausimais Ra
mūnas Vilpišauskas po ketvir
tadienį vykusio V Adamkaus 
susitikimo su finansų ministru 
Algirdu Butkevičiumi. 

„Prezidento nuomone, pir
miausia reiktų svarstyti gali
mybę mažinti gyventojų paja
mų mokestį ir kaip efektyviau 
panaudoti į biudžetą surenka
mas lėšas, o ne kalbėti apie 
naujo mokesčio įvedimą", pa
brėžė R. Vilpišauskas. 

„Aš supratau, kad prezi
den ta s nelabai nori pr i tar t i 
šiam mokesčiui", sakė A. But
kevičius. 

J o teigimu, nekilnojamo 
tu r to mokesčio t ikslas nėra 
gauti daugiau lėšų biudžete. 

Pirmadieni posėdžiavusi Iš kairės: finansų ministras Algirdas Butkevičius, prezidento patarėjai Darius Gudelis ir Ramūnas Vilpišauskas. 
N u k e l t a į 5 psl . Mykolo Ambrazo fELTA.i nuotr. 

K. Glaveckas: pol i t inei krizei pamatas yra 
Vi ln iu s , vasario 24 d. 

(BNS) —Valdančiosios koalici
jos pateikti mokesčių sistemos 
reformų pasiūlymai, „Spaudos 
klube" Algirdo Brazausko pri
pažinimas, kad didžiausios 
problemos yra su koalicijos uždegi 
partneriais bei prezidento para
ma medikams dėl algų didini
mo, nepasitarus apie tai su Vy
riausybe, rodo akivaizdžius po
litinės krizės požymius. Tai pa
reiškė Liberalų ir centro frakci

jos atstovas Kęstutis Glaveckas. 
„Krizė bręsta. Jeigu dujos 

(Gamtinių dujų įstatymo patai
sų svarstymas — red.) buvo slo
ga, biudžeto įstatymo priėmi
mas gali virsti abipusiu plaučių 

u", sakė K. Glaveckas. 
Jo teigimu, siūloma mokes

čių reforma nebus naudinga nei 
žmonėms, nei ekonomikai, o šis 
politinės tarybos sprendimas 
parodo ilgalaikes strategijos 
stygių. 

„Neatsakoma į klausimą, 
kokie yra Vyriausybės tikslai. 
Ilgalaikė strategija, kuri buvo 
sukurta prieš tris metus , jau 
įgyvendinta, o naujų tikslų nė
ra", sakė liberalcentristas. 

K. Glavecko nuomone, kai 
Seimui bus pateiktos mokesčių 
įstatymų pataisos. Seimas joms 
nepritars, o tai reikštų, kad A. 
Brazauskas greičiausiai atsista
tydins. 

Nuke l t a į 5 psl . 

Fotomenininkams tol iau vadovaus A, Sutkus 
V i l n i u s , vasario 24 d. 

(ELTA) — Lietuvos fotomeni
ninkų sąjungos (LFS) pirmi
ninku dar vienai ketverių metų 
kadencijai didele balsų pers
vara perrinktas 65 metų foto
menininkas Antanas Sutkus. 

Už ilgametį sąjungos vado
vą ir vieną iš jos kūrėjų balsavo 
per 170 iš daugiau kaip 200 da
lyvavusių balsavime. Už kitą 
pretendentą — 40-metį fotome
nininką Saulių Paukštį balsavo 
beveik 30 sąjungos narių. 

Prieš suvažiavimą vieno iš 
kandidatų šalininkų paskelbta 
ekscentriška akcija tapo nuo
taikingu akcentu — į Vilniaus 
mokytojų namus atvykusius fo
tomenininkus ir svečius pa
sitiko trys baltai apsitaisiusios 
merginos su šokoladiniais sal
dainiais ir prijuostėmis su tai
kiu užrašu ..Tegyvuoja Lietuvos 
fotomenininkų sąjunga!". 

Suvažiavimą pasveikinęs 
kultūros viceministras Faustas 
Latėnas pabrėžė, kad Lietuvos 
fotomenininkų sąjunga turi 
stiprėti, jos nariai — vienytis ir 
jaus t i s kaip viena šeima. Vie
nas iš svarbiausių profesionalių 
kūrėjų sąjungos uždavinių, pa
sak viceministro, — atsispirti 
plintančiai mėgėjiškai saviveik-

Antanas Sutkus (k) bendrauja su Seimo vicepirmininku Česlovu Juršėnu. 
Tomo ČemiSevo 'ELTAS nuotr 

lai, masiniam fotografijos meno 
naikinimui. 

F. Latėnas ragino fotomeni
ninkus reikalauti, kad finansa
vimas kultūrai būtų didinamas, 
nes Lietuvoje kylantis gyveni
mo lygis neatsispindi kultūrai 
skiriamose lėšose. 

Perrinktasis LFS vadovas 
A. Sutkus savo veiklos progra
moje 2005-2009 m. pabrėžė Lie
tuvos fotomenininkų sąjungos 
pareigą atstovauti meno kūrėjų 

grupės interesams ir taisyti ar
ba visiškai atšaukti šiemet įsi
galiojusį Meno kūrėjų įstatymą, 
kaip „neatitinkantį demokrati
jos ir laisvos meninės savi
raiškos reikalavimų". 

Taip pat sąjungos vadovybė 
žada pasiekti, kad ne tik kitų 
meno kūrėjų organizacijų, bet ir 
Fotomenininkų sąjungos narių 
senatvės pensija būtų skaičiuo
jama iš oficialiai sumokėtų ho
norarų vidurkio. 

Seimo naujokai 
polit ikuoja 
tylėdami 

Vi ln ius , vasario 24 d. 
(BNS) — Seimo statistika rodo, 
kad parlamento naujokai ven
gia kalbėti per plenarinius po
sėdžius. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
žinios", naujosios kadencijos 
Seime per pirmosios sesijos, 
trukusios nuo praėjusių metu 
lapkričio iki šio sausio vidurio, 
plenarinius posėdžius dažniau
sia reiškėsi ne pirmą kadencija 
dirbantys parlamentarai. 

Akivaizdus „kalbėjimo" pir
mūnas — Liberalų demokratu 
frakcijos narys Julius Veselka. 
Jis pasisakė 89 kartus. J. Ve
selka 30 kartų klausė. 9 kartus 
kalbėjo dėl balsavimo motyvų, 
netylėjo ir teisės aktų svarsty
mo stadijoje, pasisakė dėl po
sėdžių vedimo tvarkos bei ak
tyviai reiškėsi diskusijose. 

Antrojoje vietoje — tos pa
čios frakcijos narys Egidijus 
Klumbys, pasisakęs 67 kartus. 
Nedaug nuo jo atsilieka opozici
jai atstovaujantis konservato
rius Jurgis Razma — 62 sykius 
plenarinių posėdžių metu 
skambėjo jo balsas. 

J . Razma aplenkė ir Tėvy
nės Sąjungos pirmininką An
drių Kubilių, kuris viešai reiš
kėsi 56 kartus. 

33 Seimo nariai iki šiol ne
kalbėjo nė karto. Dauguma jų 
— Darbo partijos nariai: An
drius Baranauskas, Rimantas 
Bašys, Saulius Bucevičius, Vy
tautas Kamblevičius, Romual
da Kšanienė ir kt. 

Seimo posėdžių salėje tylė
jo ir liberaldemokratai Ona Va
liukevičiūtė bei Vytautas Gal-
vonas, konservatorius Ramū
nas Garbaravičius, socialde
mokratas Algirdas Paleckis. 

Seimo komisija atsakymo 
neskelbia 

Vilnius , vasario 24 d. 
(BNS) — Aukštų valstybės pa
reigūnų įtraukimo į KGB rezer
vą sovietmečiu aplinkybes ti
rianti laikinoji Seimo komisija 
ketvirtadienį atsakė į klausimą 
dėl KGB rezervo statuso, tačiau 
atsakymo neskelbia. 

„Komisija priėjo vieningą 
išvadą, kad atsakytume į pir
mąjį klausimą, kuris buvo 
mums svarbiausias. Po to žy
miai paprasčiau taps atsakyti į 
kitus Seimo užduotus klausi
mus", posėdžio pertraukos me
tu sakė komisijos pirmininkas 
Skirmantas Pabedinskas. 

Tačiau S. Pabedinskas ne
atskleidė, kaip komisija įverti
no KGB rezervo statusą. Tre
čiadienį komisijos narių nuo
monės šiuo klausimu buvo išsi
skyrusios — vieni palaikė pozi
cija. j°g KGB rezervas buvo su
dedamoji KGB dalis, kiti buvo 
įsitikinę, jog tokių išvadų turi
ma medžiaga daryti neleidžia. 

„Kadangi nuo to, kaip ver
tiname pirmąjį klausimą, pri
klausys komisijos atsakymai į 
kitus klausimus, laikydamiesi 
laikinųjų komisijų reglamento, 
skelbti išvadų negalime, tą pa
darysime tik baigę komisijos 
darbą", sakė S. Pabedinskas. 

Skirmantas Pabedinskas 
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

Visgi S. Pabedinskas išsi
davė, kad „komisijos narių 
nuomonė buvo gana griežta". 

Kaip tvirtino S. Pabedins
kas, komisijos nariai dėl atsa
kymo į klausimą dėl KGB re
zervo statuso balsavo vienbal
siai. 

Komisija atsakymus į Sei
mo nutar imu suformuluotus 
klausimus turi pateikti iki pir
madienio. 

Nušautas žinomas sostinės 
motociklininkas 

Vilnius , vasario 24 d. 
(BNS) — Daugiau nei prieš de
šimtmetį filme ,.Neatmenu tavo 
veido" vaidinęs Lukas Žilys bu
vo nušautas po to, kai įsivėlė į 
konfliktą su praeiviu dėl neva 
blogai pastatyto automobilio. 

Garsių menininkų sūnus 
buvo nušautas antradienį Vil
niuje, prie parduotuvės Nau
garduko gatvėje stovinčiame 
automobilyje „Chrysler Voya-
ger". 

Kaip rašo dienraštis ..Res
publika", pareigūnai sako, kad 
po šūvio 33 metų L. Žilys dar 
keletą minučių turėjo sąmonę ir 
spėjo papasakoti, dėl ko kilo 
konfliktas. 

Anot dienraščio, „Chrysler 
Voyager"— septynvietis, gero
kai ilgesnis nei įprasti lengvieji 
automobiliai. L. Žilys mašiną 
pastatė tvarkingai, tačiau ši li
ko kiek išsikišusi į pėsčiųjų ta
ką. Pasirodo, tai ir suerzino žu
diką. 

Vyras priėjo prie automobi
lio, spyrė į ratą, keikė vairuoto
ją. Kai L. Žilys išlipo lauk ir pa
klausė, kas šis toks esąs, kad 
gali spardyti mašiną, žmogus 
išsitraukė pistoletą ir šovė tie
siai į krūtinę. 

Šūvis buvo taiklus, kulka 
kliudė širdį ir liko kūne. 

L. Žilio gyvybė pamažu ge
so. Vyras mirė apie 9.30 vai. va
karo, vos spėjus nuvežti į Cen
tro ligoninę. 

L. Žilys augo menininkų 
šeimoje. Jo tėvas — garsus reži
sierius G. Žilys — ilgą laiką dir
bo Jaunimo teatre, vėliau įkūrė 
Klaipėdos muzikinį teatrą. Nuo 
1991-ųjų iki šiol G. Žilys va
dovauja Kauno valstybiniam 
muzikiniam teatrui. Nužudyto
jo motina — žinoma teatro akto
rė L. Štrimaitytė. 

Pats L. Žilys taip pat yra ra
gavęs aktoriaus duonos. 1988 
m. jis atliko vieną pagrindinių 
vaidmenų režisieriaus Raimun
do Banionio filme „Neatmenu 
tavo veido". 

Nors garsiu aktoriumi L. Ži
lys netapo, tačiau savo gyveni
mą susiejo su teatru ir kinu. 
Pastaruoju metu jis dirbo Lietu
vos kino studijoje bei Oskaro 
Koršunovo teatre technikos di
rektoriumi. 

L. Žilys buvo aistringas mo
tociklininkas. Prieš kelerius 
metus jis iš JAV parsivežė su
daužytą galingą motociklą „Ya
maha Drag Star" ir jį Lietuvoje 
suremontavo. 

L. Žilys taip pat buvo 1 Vil
niaus motociklininkų klubo „Vi
durnakčio varnai" prezidentas. 

Etikos sargai išteisino 
A. Pekeliūną 

Viln ius , vasario 24 d. 
(BNS) — Etikos sargai ketvirta
dienį išteisino Seimo pirminin
ko pavaduotoją Alfredą Pekeliū
ną. 

Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija ketvirtadienį konsta
tavo, jog Italijoje su verslinin
kais bendravęs A. Pekeliūnas 
neįsipainiojo į viešųjų ir priva-
čiųjų interesų konfliktą. 

I etikos sargų akiratį Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos 
frakcijos Seime narys A. Peke
liūnas pateko paaiškėjus, jog 
drauge su verslininkais užsako
muoju reisu skrido į Italiją, kur 
susitiko su šios šalies kompani
jos „Recom", suinteresuotos in
vestuoti į modernaus sąvartyno 
Panevėžio rajone statybą, vado

vais. 
„Patikrinome visas aplin

kybes, nenustatėme jokių A. Pe
keliūno sąsajų su minėta ben
drove per kelerius metus", sakė 
jos komisijos pirmininkas Algir
das Monkevičius. 

Tuo tarpu Seimo Darbo 
frakcijos nariui Sauliui Gir-
dauskui teks atsisakyti profe
sionalaus automobilių sporto. 

Etikos ir procedūrų komisi
ja nutarė , jog pasaulio ralio 
čempionate Švedijoje dalyvavęs 
S. Girdauskas neišvengė priva
čių ir viešųjų interesų konflikto, 
nes reklamavo privačias ben
droves. Privačių bendrovių logo-
tipais buvo apklijuotas automo
bilis, kuriuo ralyje važiavo S. 
Girdauskas 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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ŽIVILĖS BALČIŪNAITĖS 
AUKSINIS KELIAS 

Š.m. kovo 6 d. Los Angeles, 
CA* vyks vienos žymiausių ma
ratono lenktynių Amerikoje. 
Jose dalyvauti iš Lietuvos at
vyksta geriausia lietuvaitė ma
ratonų bėgikė Živilė Balčiūnai
tė. 

Nors Živilė, pagal maratono 
standartus, yra gan jauna, ji vis 
dėlto per pastaruosius dvejus 
metus lengvosios atletikos pa
sauliui parodė, kad priklauso 
tarp pasaulio elito. Pagal 2004 
m. pasekmes, Živilė užima dvy
liktą vietą Europoje, o pasauly
je — 37-ąją. Nėra nei vienos už 
ją jaunesnės europietės, o vi
suose kituose žemynuose — vos 

dvi jaunesnės. 
Živilė yra bėgusi vienuoliko

je maratonų. 2003 m. ji užėmė 
trečią vietą Dublin (Airija) ir 
Los Angeles (JAV) maratonuo
se. 2004 m. laimėjo Valencijos 
maratoną; užėmė 14-tą vietą 
olimpiadoje Atėnuose ir 5-tą 
vietą Tokijo maratone. 

Atėnų o l imp iada 
Iki Atėnų olimpiados ne 

daug kas žinojo apie Živilę 
Balčiūnaitę. Po olimpiados jos 
pasisekimas pasklido po visą 
sporto pasaulį. Visi tvirtino, ko
kia ji talentinga, ištverminga 
bėgikė. 

Živilė Tokijo mara tone laimėjusi p e n k t a vietą. 

Atėnų mara tonas buvo 
vienas labiausiai sunkių ir 
įtemptų bėgimų. Ši istorinė tra
sa buvo kalnuota, o rytas — la
bai karštas, drėgnas. Iš geriau
siųjų 83 pasaulio bėgikių Živilė 
atbėgo per 2:25:0. Atsižvelgiant 
į bėgimo sąlygas, Lietuvos Tau
tinio olimpinio komiteto prezi
dentas Artūras Poviliūnas to
kią pasekmę pavadino stebuk
lu. 

Apie Atėnų maratoną Živilė 
pasakė: ,Aukščiau pakilti ne
galėjau, viską išspaudžiau iš 
savęs. Čia ne mara tonas , o 
tikras pragaras. Alpo, traukėsi 
iš trasos ir gulė ant neštuvų 
varžovės (pasaulio rekordi
ninkė Paulą Radcliff, nubėgusi 
vos 23 km, suklupo ir toliau 
nebegalėjo bėgti). Vienu mo
mentu atrodė, kad ir aš ne
ištversiu, nes kai kurie tarps
niai buvo beprotiškai sunkūs. 
Vis dėlto sugebėjau suimti save 
į rankas ir teigti sau, kad turiu 
bet kokia kaina pasiekti finišą. 
Nė už ką negalėjau pasitraukti 
iš legendinės trasos, kuri alsuo
j a senosios Graikijos istorija". 

Tolrijo m a r a t o n a s 
Tuoj po olimpiados mara

tono japonai pakvietė Živilę 
bėgti Tokijo maratoną, į kurį 
buvo pakviestos t ik elitinės 
bėgikės. Pereitų metų lapkričio 
mėnesį Živilė iškovojo penktą 
vietą iš 56 bėgikių ir pasiekė 
naują Lietuvos rekordą, kuris 
buvo nepajudintas 9 metus. Jos 
laikas — 2:27:28 — sumušė se
ną rekordą viena minute ir 15 
sekundžių, ta ip pat pagerino 
asmenišką rekordą 3 minutė
mis 17 sekundžių. 

Pagal Živilės trenerį Romą 
Sausaitį, „Šis maratonas paro
dė, kad Živilės perspektyvos 
yra didelės". 

To l imesn i p l a n a i 
„Žiūrint į tolimesnį ketve

rių metų laikotarpį, Beidžingo 
olimpiadą, Živilė realiai gali 
tikėtis vietos pirmajame aštun
tuke. O tada, esant geros for
mos ir gerai pasirengus, galima 
kovoti ir dėl auksinės vietos", 
— pareiškė t rener is . Živilės 
2005 m. tikslas yra bėgti dau
giau t rumpesnių distancijų. 
Bėgti tik vieną maratoną, t.y. 
būsiantį Los Angeles, pagerinti 
Lietuvos maratono ir 10 km 

GARSINA LIETUVOS VARDĄ 
(ne tik krepšininkai) 

Džiaugiamės ir didžiuo
jamės Lietuvos krepšininkais. 
kurie daugelyje pasaulio kraštu 
garsina Lietuvos vardą. 

Puikų Lietuvos krepšinio 
rinktinės pasirodymą Atėnų 
o:>mpiadoje seka: 

Amerikoje Žydrūnas Ii-
sr^uskas, Cleveland NBA žaidė
jas, išrinktas NBA „Ali Stars" 
rungtynėm. 

Linas Kleiza, Missouri uni
versiteto komandos pažiba, 
rimtas kandidatas į NBA lygą 

Žygis Šeštokas, Statesville 
Christian gimnazijos žaidėjas, 
krepšinio rungtynėse sukrovė 
rekordinį taškų skaičių — 76, 
stebint NBA agentams 

Ir dar eilė puikių žaidėjų 

mokyklose, universitetuose ir 
NBA. 

Europoje jau treti metai iš 
eilės, geriausiu metų krep
šininkais buvo išr inkti : 
Sabonis, Macijauskas, Jas i -
kevičius. Pereitais metais jie 
visi trys buvo išrinkti į „Ali 
Stars" pirmąjį penketą. O kiek 
dar puikių žaidėjų žaidžia 
daugelio kraštų geriausiose 
komandose! 

Net Kinijoje buvęs Lietuvos 
krepšinio rinktinės treneris J. 
Kazlauskas treniravo j a u n u s 
krepšininkus, o šiais metais 
pakviestas treniruoti Kinijos 
krepšinio rinktinę. 

O kiek dar puikių mūsų 
krepšininkų garsino Lietuvos 

Stalo teniso meistrai: Kos tas Mačiu l i s (dešinėje) 
Kenn Scul in. 

jo p a r t n e r i s dveje te 

vardą Australijoje ar įvairiuose 
P. Amerikos kraštuose? 

Kad ir ne tokioje aukštumo
je , kaip krepšininkai, turime 
dar tautiečių, kurie mus puikiai 
reprezentuoja ir garsina 
Lietuvos vardą, net pasiekę 
garbingą 80 metų amžių. 

Kos t a s Mačiu l i s , gyvenan
tis su šeima Rochester, perei
ta is metais laimėjo „Empire 
State Senior Gamės" Cortland, 
NY, pirmą vietą vyrų vieneto ir 
dvejeto stalo teniso varžybose, 
vyresnių nei 80 metų amžiaus 
grupėje. Jaunystėje yra buvęs 
Rochester miesto stalo teniso 
čempionas, o kitais metais 
laimėjo vieneto, dvejeto ir net 
mišraus dvejeto varžybas su 
Laima Jonušaite. Lietuvių visos 
Amerikos ir Kanados turny-r-
uose visuomet baigdavo pir
mųjų 5 tarpe, o 1954 m. vyrų 
dvejete su V. Grybausku lai
mėjo pirmąją vietą prieš To
ronto P. Gvildį ir J. Nešukaitį. 
Šių metų vasarą dar pasiryžęs 
keliauti į Lietuvą ir dalyvauti 
VII Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse, kurios vyks Panevėžio 
mieste. 

J u o z a s B a l t r u s , gyvenan
tis Daytona Beach, FL, aktyvus 
stalo teniso ir visuomeninėje 
veikloje — yra Daytona Beach 
lietuvių klubo pirmininkas. 
1988 metais buvo Illinois valsti
jos stalo teniso čempionas seno-
jorų klasėje, o 2003 m. „US 
Open" varžybose senjorų klasė
je laimėjo trečią vietą. Šiuo 
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Živilė Balč iūnai tė po olimpinio m a r a t o n o A t ė n u o s e . 

Tekordus, taupyti savo jėgas 
š.m. pasaulio maratono čem
pionatui, kuris vyks Edmonton, 
Canada. Živilė tikisi, kad galės 
patekti į pirmąjį dešimtuką. 

Š.m. vasario 20 d. Ferrar 
(Italija) Živilė laimėjo antrą 
vietą ir pasiekė savo asmeninį 
rekordą. Iki Lietuvos rekordo 
trūko tik 15 sekundžių. 

Los Ange le s m a r a t o n a s 
Kalbant su t rener iu Sau-

saičūi, j is t ik ra i t ikisi , kad 
Živilė turi puikią galimybę lai
mėti pirmą vietą. Viskas pri
klausys nuo bėgimo sąlygų. Ži
vilė gerai pasiruošusi, tik reikia 
dar vieno dalyko — gausaus 
žiūrovų paskatinimo. Tad kvie
čiame visus Los Angeles ir 
apylinkių lietuvius — jaunus , 
vyresniuosius, sport ininkus ir 
nesportininkus, atvažiuoti į šį 
maratoną ir gaus ia i , gars iai 
paremti Živilę, ka i j i bėgs Los 
Angeles gatvėmis. Nors bėgikas 
yra puikiai pasiruošęs, bet vis 
dėlto gausi žmonių parama jam 
įkvepia daugiau energijos pa
siekti dar aukštesnių rezultatų. 

R i m a s G e d e i k a 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲLIGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 
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DR. JOVITA KERELIS 
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Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TBRRI DALIAS PRUNSMS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo spedaSstai. 
Eigin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
BkGrcMK 847-718-1212 
www.Hlinoispaffi.com 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St, 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708423-5155. 

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

Lieftjvens sutvarkys 3arSs už pneramą Kaną. 
Šusterimi kabėti angfštai a*e Setuvtska. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

VDAS J. NBACKAS, MJO. 
KARDOLOGAS-ŠIRDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VTŽINAS, MD, &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8818 W. ArehBr Ave. Sb. 5 *6 . 

Chteaoo, IL 60638 
TeL773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

M a r a t o n o bėgikė Živilė Balč iūnai tė 
t r en i ruo jas i . 

metu ruošiasi liepos mėn. įvyk
siančioms „US Open" varžy
boms, kurios vyks Fort Lau-
derdale, Floridoje. Dalyvavo 
keturiose Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse ir visose sen
jorų klasėje pasipuošė meda
liais: 

1983 m. Čikagoje — bronza. 
1988 m. Melboume, Aus

tralijoje — bronza. 
1991 m. Alytuje, Lietuva — 

sidabras. 
1995 m. Kaune, Lietuva — 

auksas. 
Stebėdamiesi Kosto ir 

Juozo aktyvumu bei ištverme, 
linkime jiems ir toliau tokio 
pasisekimo. 

V. G. 

LIETUVIŲ 
FUTBOLININKŲ 
PERGALĖ BUVO 

AKIVAIZDI 
Praėjusį sekmadienį (va

sario 20 d.) įvykusiame ^Met
ropolitan" lygos salės futbolo 
pirmenybių septintajame ra te 
„Lituanicos" futbolininkai, 
įveikę „United Serbs" 6:3, iš
kovojo patį didžiausiąjį lai
mėjimą šį sezoną. Su šia per
gale mūsiškiai įsi tvirt ino 
trečioje pirmenybių lentelės 
vietoje, nors dar visoms koman
doms reikia sužaisti po dvejas 
rungtynes. 

Nors praėjusio sekmadienio 
rungtynių pasekmė buvo labai 
aukšta, tačiau pirmasis kėlinys 
buvo baigtas taikiai — 2:2. J a u 
pirmoje minutėje serbai pirma
vo 1:0, bet tuoj po Viktoro 
Olšanskio įvarčio, rezul ta tą 
išlygino. Kėlinio viduryje varžo
vai vėl išėjo į priekį, o tada Žil
vinas Čenys rezultatą išlygino 
2:2. 

Didysis proveržis į pergalę 

„Li tuan icos" futbolininkai po pergales praė jus į s e k m a d i e n į . D a u g i a u s i a 
pa s i t enk in imo j a u t ė Audr ius Zinkevičius ( p i r m a s iš d e š i n ė s ) , pe r dve jas 
rangt>xes įvaręs ne t 6 įvarčius. 

E . Š u l a i č i o n u o t r . 

prasidėjo antrojo kėlinio vidu
ryje, kuomet Audrius Zinke
vičius pirmą kartą pataikė į 
var tus . Negana to, šis, prieš 3 
metus iš Lietuvos atvykęs jau
nuolis, dar tris ka r tu s pasi
žymėjo ir rezultatas tapo 6:2. 
Varžovus pražudė jų noras 
rezul ta tą išlyginti, kuomet 
mūsiškiai buvo jį persvėrę savo 
naudai . Visą dėmesį skirdami 
puolimui, serbai nesaugojo 
savųjų vartų ir todėl jie buvo 
pasmerkt i dideliam pralai
mėjimui. 

Tokio aukšto laimėjimo 
prieš serbus net negalėjo susap
nuoti lietuvių komandos gerbė
jai, nes iki šiolei įvarčių mušime 
mūsiškiai, deja, nebuvo labiau 
užsirekomendavę. 

Praėjusį sekmadienį paskli
do žinia, jog „Schwaben" už
protestavo ir laimėjo sprendimą 
dėl šios komandos lygiųjų su 
lietuviais. Tačiau tada ir lietu
viai padarė protesto pareiškimą 
prieš tokį keistą nutar imą, 
kuris turėtų būti šią savaitę 
sprendžiamas. Bet tuo ta rpu 
p r a r a s t a s t a škas prieš 
„Schwaben" pirmenybių lentelė
je netur i įtakos, nes mūsiškiai, 
kad ir turėdami 12 taškų, vis 
t iek stovi trečioje vietoje. 
Pirmaisiais eina „Sockers" su 
17, o antroje „Schwaben" su 15 
taškų. Tačiau pirmadienio len
kų laikraščio „Dzienik Chica-
gowski" duomenimis, „Schwa-
ben" ir JLituanica" (ji lygoje ir 
lenkų bei kitų spaudoje vadina
ma „Liths" vardu) turi lygiai — 
po 13 taškų. Vokiečių klubo 
atstovus į antrąją vietą pastato 
jo geresnis įvarčių santykis 
(praėjusį sekmadienį šis klubos 
6:3 įveikė „Polonia"). Galinga 
lenkų komanda „Eagles", vos ne 
vos padariusi lygiąsias su 
paskutinėje vietoje stovinčia 
„Maroons" komanda, stovi 

ketvirtoje vietoje. 
Šį sekmadienį, vasario 27 

d., lietuviai turės priešpasku
tines rungtynes salės futbolo 
pirmenybėse. Jų pradžia 4:30 
valandą popiet. Varžovas 
„Green-White" komanda, kuri 
sekmadienį nusileido „Sockers" 
futbolininkams 3:4. Jeigu ji su
gebėjo pirmoje vietoje stovinčiai 
komandai įmušti 3 įvarčius, 
atrodo, kad nebus labai lengva 
prieš ją rungtyniauti. 

E. Š. 

FUTBOLO KLUBO 
METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Artėja metinis LFK „Litua
nicos" narių ir rėmėjų susirinki
mas. Jis įvyks kovo 13 d. 1 vai. 
p.p. PL centro Lemonte posė
džių kambaryje. 

Čia, kaip papras ta i , bus 
padaryti valdybos narių pra
nešimai, renkama nauja va
dovybė, diskutuojami klubo 
veiklos klausimai. 

Kviečiami ne vien tik klubo 
nariai ar rėmėjai, bet ir visi tie, 
kuriems rūpi lietuvių futbolo 
komandų ateitis Čikagoje. 

LANKĖSI 
ARGENTINOJE 

Ilgametis LFK „Lituanicos" 
valdybos pirmininkas Albertas 
Glavinskas sugrįžo į Čikagą po 
dviejų savaičių kelionės. Jis 
buvo nuvykęs į savo namus 
Argentinoje, aplankyti ten 
gyvenančiųjų giminių bei pažįs
tamų, kurių vis dar pasiilgsta. 

http://redakcija9draugas.org
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St. Petersburg, FL, Lietuvių 
klubu visuotinio susirinkimo 
metu už ypatingus nuopelnus 
lietuvybei ir klubui į garbės 
narius pakelti (iš kairės): 
Emilija Kiaunienė, Antanas 
Adomaitis, Dalia Adomai
tienė ir Loreta Kynienė. 

Juozo Šuiaičio nuotrauka. 

DRAUGAS, 2005 m. vasar io 25 d., penktadienis A 

LIETUVA TURI PROGŲ STIPRINTI 
VADOVAVIMO POZICIJAS 

ANDRIUS KUBILIUS 

Ukrainai Lietuvos 
pagalbos reikia Vakaruose 

Vasario 19 d. kartu su kole
ga Seimo nariu Julium Dautar
tu teko lankytis Kijeve, „Rucho" 
suvažiavime. Noriu priminti, 
kad „Ruchas" — tai lietuviškas 
Sąjūdis — yra viena iš svar
biausių dešiniųjų politinių jėgų, 
viena svarbiausių Viktor Juš-
cenko bloko „Mūsų Ukraina" 
politinių jėgų. Suvažiavimas 
svarstė ne tik pasiektą per
galę prezidento rinkimuose, bet 
ir ateities veiklą, o ypač pasi
ruošimą 2006 m. parlamento 
rinkimams. Teko sveikinti su
važiavimą, mūsų kalba buvo 
sutikta ypač šiltai, matyt, jau
čiant Ukrainos ir Lietuvos ben
drumą. Pakankamai ilgai teko 
kalbėtis su „Rucho" vadovu ir 
dabartiniu Ukrainos užsienio 
reikalų ministru Boris Tara-
siuk. Kalbėjomės apie 2006 
metais įvyksiančius Ukrainos 
parlamento rinkimus, apie par
tijų bendradarbiavimą, apie 
tam t ikras paraleles, kurios 
vyko Lietuvoje 1990 m. ir Uk
rainoje 2004 m.: kaip po 1990-
ųjų klostėsi politiniai įvykiai 
Lietuvoje, kaip klostėsi poli
tinių partijų raida ir kokias iš to 
galima daryti išvadas apie 
Ukrainos politinę raidą. 

Pasikeitėm nuomonėmis ir 
sutarėm dėl tolesnio bendra
darbiavimo, bet pakankamai 
daug dėmesio skyrėme ir ben
droms — LTkrainos ir Lietuvos 
— užsienio politikos inicia
tyvoms. Mano išvada yra viena 
— Lietuva, padėjusi Lkrainai 
demokratiškai išsirinkti prezi
dentą, turi savo paramos Ukrai
nai svorio centrą perkelti į 
Briuselį ir Vašingtoną. Kol kas 
Europos Sąjunga nerodo kokių 
nors aiškesnių narystės ES per
spektyvų. I r ta i yra blogai, nes 
Ukrainos žmonių entuziazmas 
ir emocinis pakilimas nesitęs 
be galo. Noriu priminti, kad Lie
tuvoje pakilimas po 1990 m. tę
sėsi pusantrų — dvejus metus, 
o po to Sąjūdis skaudžiai 
pralaimėjo rinkimus. Ir tik tai, 
kad 1993 m. Lietuva jau gavo 
gana aiškią narystės Europos 
Sąjungoje perspektyvą ir narys
tės NATO viltį, išlaikė mus nuo
sekliame reformų kelyje ir inte
gracijos į Vakarus kelyje. Tokia 
pat perspektyva, kaip svarbiau
sias paramos instrumentas, ir 
turėtų būti suteikta Ukrainai. 

Deja, šiomis dienomis vyk
siančioje ES Taryboje, kurios 
metu vyks susitikimas ir su 
JAV prezidentu G. W. Bush, ES 
patvirtins bendradarbiavimo 
su Ukraina veiksmų planą, 
kuris, kiek man žinoma, kol 
kas yra pakankamai tuščias. 
Gaila, kad nei mūsų. nei 
I^enkijos užsienio reikalų minis
trams neužteko jėgų į šį ypač 

svarbų Ukrainai dokumentą 
įrašyti ką nors konkretesnio, 
to, ko iš tiesų nekantraudama 
laukia Ukraina. Iš pokalbio su 
LTkrainos užsienio reikalų mi
nistru B. Tarasiuk supratau, 
kad artimiausiu metu Ukrainai 
iš Europos Sąjungos ir pasaulio 
stipriųjų reikia kelių dalykų, ir 
Lietuva turėtų dėti visas pas
tangas Briuselyje ir kitose svar
biose sostinėse, kad Ukrainai 
ta i pavyktų pasiekti. Visų 
pirma: palengvinto vizų režimo 
ta rp LTkrainos ir ES. Manau, 
kad ES padaryti tokį sprendimą 
nebūtų ypač sunku. Antra, ko 
Ukrainai reikia ir ką ES gali 
nesunkiai pripažinti, bent jau 
vaikščiojant po Kijevo centrą 
Kresčiatiką man nekilo dėl to 
abejonių — dėl rinkos eko
nomikos valstybės s ta tuso. 
Trečias dalykas, ko Ukrainai 
reikėtų — narystės Pasaulio 
prekybos organizacijoje. Kaip 
supratau, tokie sprendimai gali 
būti netrukus svarstomi. 

Ir visais šiais klausimais 
Lietuva gali padėti Ukrainai, 
dirbdama lobistinį darbą tiek 
Briuselyje, tiek ir Vašingtone. 
Mano įsitikinimu, tai turė tų 
būti vienas svarbiausių mūsų 
užsienio politikos pirmumų — 
nedeklaratyvi, aktyvi parama 
Ukrainai. Ir ne tiek pačiam Ki
jeve, siunčiant ekspertus, — 
nors gal ir reikia, — bet, išnau
dojant mūsų jau turimą naryste 
ES ir NATO, siekiant, kad Uk
rainai artimiausiu metu būtų 
nubrėžta aiški narystės svarbiau
siose organizacijose perspektyva. 

Kodėl Lietuva turėtu 
padėti Ukrainai? 

Lietuva neturėtų norėti bū
ti kraštinė demokratijos ir sėk
mingos rinkos ekonomikos ša
lim. Todėl Ukrainos, Moldovos 
ir Baltarusijos šiandien dar 
sunkiai įžiūrimos, ypač kalbant 
apie Baltarusiją ir Moldovą, 
demokratijos ir rinkos ekono
mikos perspektyvos yra tiesio
ginis garantas , kad Lietuva 
gyventų žymiai saugesnėje erd
vėje. Kita vertus, visai akivaiz
du, kad Ukrainos, o taip pat ir 
Baltarusijos demokratijos sėk
mė reikštų Rusijos galimybių 
grąžinti kokią nors imperiją 
išnykimą. 

Ar tinkamai elgiasi 
prezidentas, 

atidėliodamas sprendimą 
važiuoti j Maksvą ? 

Kitas klausimas — nesi
baigianti gegužės 9-osios tema. 
Važiuoti ar nevažiuoti į 
Maskvą, atrodo, įgauna vis dau
giau dramatizmo, argumentai 
tampa vis įdomesni. Pasirodo, 
užtenka to, kad mūsų Seimo 
narius Rusijos Dūmoje manda
giai priimtų, ir kai kam iš 
mūsiškių jau atrodo, kad prezi

dentui reikia važiuoti. Su
prask, — nevažiuoti reikėtų tik 
tuo atveju, jeigu Dūmoje sėdėtų 
kokie nors žmogėdros. Bet ka
dangi tokių nepavyko rasti, 
tada jau atsiranda preteksto 
sakyti, kad reikia važiuoti. Esu 
įsitikinęs, kad argumentų, jog 
nereikia važiuoti į Maskvą, — 
juos jau ne kartą kartojom, — 
yra žymiai svaresnių, negu 
argumentų, kad reikia važiuoti. 
Manau, net jeigu Maskva prieš 
pat gegužės 9-ąją pasmerktų 
Molotov — Ribbentrop paktą, 
važiuoti nereikėtų, nes Lietuvai 
tą dieną nėra ką švęsti Mask
voje. Ir niekada nebus ką švęsti. 
Prezidentas gegužės 8-ąją 
galėtų važiuoti į Paryžių, kur 
vyksta tam tikros ceremonijos, 
pažyminčios karo pabaigą. 
Nevažiuodami į Maskvą mes 
tarptautinėje erdvėje nei gau
sime, nei prarasime, tačiau 
važiuodamas prezidentas susi
lauktų labai blogos reakcijos 
Lietuvos viduje. 

Nežinau, ar tinkamai elgiasi 
prezidentas, atidėliodamas sa
vo nuostatų paskelbimą dėl va
žiavimo į Maskvą iki kažkokio 
mistinio „strategiškai svarbaus 
momento". Iš prezidento pasta
rojo meto pasisakymų reikia 
suprasti, kad jis jau yra apsi
sprendęs ir apsisprendęs neva
žiuoti. Net ir A. Paulauskas, tai 
jausdamas, drąsiai ragina pre
zidentą taip pat nevažiuoti. Juo 
ilgiau bus tempiamas laikas, 
tuo daugiau bus galimybių be 
reikalo aštrinti situaciją tokiais 
nelabai sėkmingais pasisaky
mais, kai išskiriamos skirtingos 
piliečio ir valstybės vadovo 
atsakomybės. Prezidento parei
gos reikalauja ypač aukšto pi
lietiškumo standarto. Todėl ir 
siūlyčiau prezidentui užsitę
susią diskusiją kiek galima 
greičiau pilietiškai užbaigti. 

Abejonės 2007 m. įvest i eurą 
gali reikšti norą turėti 

laisvas rankas pr ieš 
savivaldos rinkimus 

Trečioji pastarųjų savaičių 
aktualija — ne dujos, nes val
dančioji koalicija laikinai už
gesino vidinius nesutar imus, 
bet žymiai didesnė, susijusi su 
valdančiosios koalicijos valsty
biškumo ir vienybės išmėgini
mais. Turiu omenyje euro įvedi
mo klausimą. Iš Vyriausybės 
kabinetų ir koridorių pastarąją 
savaitę pasigirdo garsų, — prem
jeras apie tai kalbėjo viešai, — 
kurie rodo, kad kažkas iš val
dančiosios koalicijos partnerių 
abejoja, ar tikslinga nuo 2007 
m. įvesti eurą. Jeigu takioms 
abejonėms būtų pri tarta , tai 
reikštų, kad smulkiems poli
tiniams tikslams būtų aukoja
ma svarbiausias art imiausio 
laikotarpio strateginis tikslas. 
Būtų aukojami visi iki šiol 
padaryti valstybės įsipareigoji

mai, tame tarpe ir Europos Są
jungai visai neseniai pateiktoje 
Konvergencijos programoje. 

Kodėl valdančiojoje koalici
joje pasigirdo abejonių, ren
giant 2006 m., biudžeto projek
tą dėl euro įvedimo tikslingumo 
nuo 2007 m., man visiškai su
prantama: 2007 m. kovo mėn. 
vyks savivaldos rinkimai. Ir 
visiškai akivaizdu, kad val
dančioji koalicija, ypač jos nau
josios partijos, tokios kaip 
Darbo partija, o gal ir Valstiečių 
sąjunga bei Naujosios demok
ratijos partija, norėtų prieš 
savivaldos rinkimus turėt i 
laisvas rankas daryti populia
rias, žmonių mėgstamas iš
laidas, nesupančiotas įsi
pareigojimų dėl euro įvedimo, 
įsipareigojimų Europos Sąjun
gai ir jos pinigų politikai. 

Gal valdančioji dauguma 
bijo kainu šuolio prieš 

rinkimus? 

Man atrodo, kad kainų 
šuolis yra mitologija. Europoje 
buvo įvedamas euras ir ypa
tingų šuolių neteko pastebėti. 
Išskyrus vienintelį dalyką, kad 
kai kur suapvalinant kainas 
prekybininkai dažniau apvalin
davo iki didesnės, o ne mažes
nės ribos. Manau, kad čia Vy
riausybė gali tartis su preky
bininkais ir skatinti juos apva
linti iki mažesnės ribos ir padėti 
žmonėms įveikti visus psicho
loginius barjerus, su kuriais 
žmonėms teks susidurti. Atro
do, kad pagrindinis psichologi
nis barjeras žmonėms bus tai. 
kad, gavęs, pvz., 1.000 litų al
gos, pradės gauti 300 eurų. Ga
limas toks psichologinis smūgis, 
kad gauni tris kartus mažiau, 
bet kitų šalių patirtis mums ga
li padėti tuos barjerus įveikti. 

Žinoma, jeigu batalijos dėl 
euro įvedimo įsiliepsnos val
dančioje koalicijoje, tai jos pa
sieks visuomenę ir nepadės 
strateginio sprendimo įgyven
dinti taip efektyviai, kaip jį 
reikėtų įgyvendinti. 

Tėvynės Sąjunga 
priešinsis euro įvedimo 

atidėjimui 

Pasinaudodamas proga, 
nors ta diskusija dar nėra tokia 
karšta, —ji, matyt, valdančioje 
koalicijoje vyksta tylomis, nes 
buvo sudaryta net speciali 
darbo grupė, — norėčiau per
spėti valdančiąją koaliciją, kad 
mes kategoriškai priešinsimės 
euro įvedimo atidėjimui ir euro 
įvedimo klausimą laikysime 
valdančiosios koalicijos strate
ginės svarbos egzaminu. Ir 
jeigu ji pasirodys nesugebanti 
tokio egzamino išlaikyti, gali 
būti, kad svarstysime pačių 
radikaliausių politinių veiksmų 
perspektyvą. 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Gėrimės lietuvių veiklumu 

Kiek iš tikrųjų lietuvių gyvena Floridoje? 
Žinome, kad ši valstija pasižymi ispanų, 
žydų kilmės gyventojais , o ta ip pat 

vyresnio amžiaus žmonėmis , pasir inkusiais 
savo „saulėlydžio dienas" praleist i visada šilto
je, žalioje ir žydinčioje valstijoje. Ką jie veikia? 
Žvejoja? Pūškinasi vasarošiltyje Golfo įlankos 
vandenyje? Gėrisi t ingiu pensininkų gyvenimu? 

Bet tai tie kiti — toks gyvenimas jokiu būdu 
nepatenkintų mūsų tautiečių, kuriuos taip pat 
suviliojo siūbuojančios palmės ir okeano pa
krančių grožis. Neklysdami galime tvirtinti, 
kad šiuo metu ta i kone veikliausi lietuviško
sios visuomenės nariai . Kiek renginių, pobūvių, 
susibūrimų (bent vėlesniais sezonais) jie su
ruošia; kiek svečių pasikviečia (kiti ir nekviesti 
atvyksta) paviešėti, koncertuoti , pakalbėti ir 
pabendrauti su įdomiais tautiečiais. 

Negalime nes is tebėt i tenykščių lietuvių 
energija ir ištverme. J ie dainuoja choruose, 
šoka tautinius šokius ir ki tais būdais įsijungia į 
bendruomeninę veiklą. Kokią paslaptį jie žino, 
kad sugeba taip visavert iškai gyventi? O gal 
atrado tą legendinį , j aunys tės fontaną", kurio 
ieškojo ankstesnių amžių keliautojai? Reikėtų 
tą magišką formulę iš jų išgauti ir paskleisti po 
visus lietuviškus telkinius. Tai suklestėtų mūsų 
veikla, tai galėtume visus apsnūdėlius išjudinti... 

Kai Čikagoje ar k i tame didesniame lietu
viškame telkinyje tautiečiai nusiskundžia, kad 
per daug įvairių renginių , kad nespėja ir 
neįstengia kiekvieną savaitgalį juose dalyvauti, 
St. Petersburgo a r kurio kito Floridos miesto 
lietuviai dažnai sus i renka, ka r tu meldžiasi, 
ka r tu pietauja, bendrauja , dalinasi nuomo
nėmis ir naujienomis. J ie nepraleidžia jokios 
progos, jokios tau t inės a r bažnytinės šventės, 
nesuruošę kokio š aunaus suėjimo. Skaitome 
apie tuos renginius ir pavydime... 

Apie tą Floridos lietuvių veiklą vargiai 
sužinotume, jeigu ne uolieji korespondentai — 
Mečys Šilkaitis, Juozas Šulait is , Jonas Daugėla 
ir kiti. Vos tik pasibaigia renginys, jie tuoj 

pasistengia ir nuotraukų, ir aprašymą atsiųsti. 
Neprašyti, neraginti, tik iš visuomeninės, lietu
viškos pareigos. Tikrai jie niekuomet nesužinos, 
kiek kitų lietuviškų telkinių „pasiskolina" tų 
aprašomų renginių pavyzdžius, įgyvendina idė
j a s savoje aplinkoje, kiek daug paskatinimo ir 
optimizmo iš tų reportažėlių pasisemia, kaip 
nuska idr ina nuotaiką besišypsantys balta
galvių šokėjų veidai: nestokojančios nei energi
jos, nei jėgų apylinkių LB valdybos, o ypač St. 

• Petersburgo Lietuvių klubo pirmininkė Angele 
Kamiene su visais talkininkais. Tačiau ši veik
la ne vien pramogiška, bet ir geraširdiška. Vy
resnieji mūsų tautiečiai daug gera yra padarę 
Lietuvai, daug siuntinių vargstantiems išsiun
tę, pinigų suaukoję stokojantiems, o ir politinė
je veikloje pasirodę nebe naivūs naujokai... 

Floridos lietuviai ir tolerantiški, ir vaišingi. 
J ie mielai atveria savo širdis tiek laikiniems 
svečiams „iš šiaurės" arba iš tolimos tėvynės, 
tiek ilgesniam laikui atvykusiems iš Lietuvos 
tautiečiams Kas tik nori, gali jungtis į bendrą 
veiklą, rasti sau vietą ir užsiėmimą. Girdime, 
kad šis atviras nuoširdumas jau užkrėtęs ir 
naujuosius imigrantus: ir jie pradeda rūpintis 
naujų LB apylinkių kūrimu, ankstesniųjų 
atgaivinimu. Žadama įsteigti ir lietuvišką mo
kyklėlę, kad jaunosios atžalos galėtų augti „lie
tuviškoje dirvoje", nors ir toli nuo savo kilmės 
krašto. 

Pasirodo, netiesa, kad šiltas klimatas gim
do tingų neveiklumą. Gal kai kam ši taisyklė ir 
taikytina, tik ne lietuviams. Mūsų tautiečiai, 
visuomet gyvenę dvigubą gyvenimą: asmeninį 
ir visuomeninį, negali nurimti ir brandesnio 
amžiaus sulaukę, be veiklos, be vieni kitų j ie 
negali apsieiti. 

Tad džiaugiamės ir didžiuojamės savo 
vyresniaisiais tautiečiais, neatsisakiusiems vi
suomeninės veiklos, linkime ir toliau neap-
snūsti palmių pavėsyje, o mieliems korespon
dentams nesiliauti rašius, fotografavus ir repor
tažus į mūsų „Draugą" siuntus. 
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Dar kartą į Vokietiją 
Aleksas Vitkus 

Po Kryžiaus k a r ų padažnėję pogromai, 
persekiojimai ir t rėmimai daug žydų išstūmė į 
Lenkiją, kur jie nusinešė savo vokiečių kalbą, 
kuri ilgainiui išsivystė į „Yiddish", nuo vokiško 
„Juedisch". Kaip ir anksčiau, pagal procentus 
daugiausia žydų š iandien gyvena Berlyne ir 
Frankfurt a. M. Kaimuose ir mažuose mieste
liuose žydų nebėra, nors pr ieš 1933 metus jų ten 
buvo, nors gal ir mažiau negu Lietuvoje. 

Mes jau Vokietijoje, ir čia turėsime priprasti 
prie vokiško valgio: kopūstų su dešra, kiaulienos, 
šernienos, antienos, elnienos ir panašiai. Elly 
praveda skubiai pamoką — įvadą į vokiečių 
kalbą. Buvo juoko, kai j a u po pamokos, lyg ir 
egzaminuodama, Elly pak l ausė vienos senos 
amerikietės: „We heissen Sie?", o ta, pasižiūrėjusi 
į savo užrašus, šypsodamasi atsakė: „Sehr gut!" 
Vadovė dar primena, kad čia kitokie papročiai, 
perspėdama amerikiečius: „Valgant, nelaikykite 
vienos rankos po s ta lu , ka ip jūsų etiketas 
reikalauja. Mes laikome, kad tai nemandagu Kas 
žino, ką jus su ta ranka ten darote?" Po pamokos 
atsisveikindama mandagiai pasakė „Gute Reise, 
gute Fahrt", kas amerikiečių ausyse skambėjo jau 
ne taip mandagia i , ir visa klasė prapliupo 
nekaltu juoku. 

Koeln-Cologne 

Paliekame šimtus vėjo malūnų, kurie yra 
naudojami pumpuoti vandenį, o taip pat ir kaip 
elektros energijos generatoriai . J a u plaukiame 
pro didžiuosius pramonės miestus, plieno centrus 
Essen ir Duisburg. anglies pramonės Dortmund. 
tekst i les pramonės Krefeld ir elegantišką 
Duesseldorf. Po pietų iš tolo pamatome garsiosios 
Koein katedros bokštus. Pati katedra ir jos aplin
ka per karą labai nedaug tenukentėjo. ne taip. 
kaip likusi miesto dalis ir visa Vokietija. Tai labai 
senas miestas, gavęs pradžią dar I amžiuje po Kr. 
Ilgai buvo žymus Šventosios Romos imperijos 
miestas, kol 1815 m. pateko į Prūsijos valdžią. 
Garsus i s buvęs Vokietijos kancleris Konrad 
Adenauer ilgą laiką (1917—1933) buvęs Koeln 
burmistru, miestą dar labiau išgarsino. Šiandien 
tai milijoninis, ketvir tas pagal didumą, Vokietijos 
miestas. 

Šiurpu buvo klausyti XII šimtmečio legendos 
apie šv. Uršulę (lot. u rsus — meška), pagal kurią 
11.000 nekaltų mergelių (atplaukusių iš Anglijos) 

ir pati šventoji buvo netoli dabartinio Koeln 
nukankintos ir nužudytos to meto hunų — pago
nių/germanų. Pati šventoji šiandien čia labai po
puliari, ir jos šventė mieste švenčiama kasmet 
spalio 21 d. 

Žiūrime į katedros nepaprasto grožio vit
ražus, relikvijas slepiantį didįjį altorių ir didžiulę 
auksinę Trijų karalių skrynią. Sako, kad ten 
tikrai atrado tų trijų karalių kaulus. Ant kate
dros varpo labai prasmingi žodžiai, kaip ir Lie
tuvos himno, šaukiančio vienybės. 

Netoli apvaikščiojame ir didžiulį Romė
nų—germanų muziejų su pirmųjų amžių istori
niais eksponatais. Visos įdomybės čia pat prie 
Reino. Koeln plačiai žinomas dėl savo kalėdiniu 
turgų ir karnavalu, kuris vyksta Užgavėnių 
metu. Savaitę prieš Pelenu dieną moterys perima 
miesto valdžią, paskui vyksta milijono žmonių 
stebimas paradas, kuriame pagrindiniai veikėjai 
yra princas, ūkininkas ir nekalta mergaite. 
Stebėjomės, ar iš čia kilo tie visi amerikiečių 
„farmers daugther" anekdotai. Čia Reino vynas 
negeriamas, kol jis nenusistovėjo, tuo tarpu kai 
Moselle vynas geriamas tuojau, kai t ik jis įpila
mas į stiklines. Ir karnavalo metu geriama tik 
Moselle vynas. 

Dar ir iki šiandien Koelne gaminamas 
„Koelnisch Wasser", Amerikoje žinomas kaip 
„eau de Cologne". Garsus Koeln miestas ir savo 
„Koelsch" alumi, kurį gereme iš tokių pailgų cilin
driškų vamzdelių, vadinamų štangomis. Sakoma, 
kad. kai prezidentas Clinton čia lankėsi ir gėrė tą 
alų. jis. pamėgdžiodamas JFK pasakymą „lch bm 
ein Berliner", linksmai sušuko „lch bin ein 
Koelsch". Miestiečiai tą prisimena. 

Kaip ir visą laiką, čia turėjom skubėti, nes nė 
viename mieste nepraleidome daugiau negu tik 
dalį paros Pavakariais grįžome į laivą, kur mūsų 
laukė vietinių vokiečių chorelis, padainavęs 
mums keletą savo dainų. Po to klausėmės paskai
tos apie modernią Vokietiją. Čia tik kelios įdo 
mesnės mintys iš paskaitos. „Ar Vokietijos ka
riuomene kovos9" Sužinojome, kad amerikiečių 
kariuomenė, saugojusi vokiečius nuo galimo so
vietų antpuolio, paliko Vokietiją 1993 m. ir kad 
šiandien tik maža dalis vokiečių jaunimo stoja i 
kariuomenę. Vokietijoje dar yra privaloma karine 
prievolė, nors ji tęsiasi tik 9 mėnesius. Tai 
nereiškia, kad vokiečiai būtų kokie aršūs pacifis 
tai. , Bus daugiau. 

\ 



Lietuviškos patriotinės 
poezijos konkursas 

Žiema, žiema, bėk iš kiemo! 
Rašytojo, ilgamečio „Dirvos" 

redaktoriaus a.a. Balio Gai-
džiūno testamentu įsteigtą lie
tuviškos patriotinės poezijos kon
kursą išeivijos j aun imui šiemet 
globojo JAV LB Clevelando apy
linkės valdyba ir mecenato tes
tamento vykdytojas Jonas Kaz
lauskas. 

Vertinimo komisija — dr. 
Jolita Kavaliūnaitė, Rita Balytė 
ir Nomeda Vucianienė — atsi
žvelgdama į didelį dalyvių skai
čių ir pateiktų eilėraščių koky
bę, konkurso globėjams su t ikus , 
posėdyje sausio 8 d. paskyrė 
daugiau premijų, negu buvo ža
dėta. Vasario 12 d. Clevelande 
įvykusioje Lietuvos Nepriklau
somybės šventėje Rita Balytė 
paskelbė laimėtojus. 

V y r i a u s i ų j ų ( 1 9 - 2 5 m.) 
g rupė je : 

I premija 150 dol. — Rūtai 
Latinytei, 20 m. (Paris , Pran
cūzija) už eilėraštį „Dvi saulės , 
arba išeivio daina". 

II premija 50 dol. — Biru
tei Baguckaitei, 19 m. (Puns
kas, Lenkija) už eilėraštį „Lie
tuvai". 

G i m n a z i s t u ( 1 5 - 1 8 m.) 
g rupė je : 

I premija 100 dol. — Virgi
nijai Pečiulytei. 15 m. (Toronto, 
Kanada) už eilėraštį „Tėvynė 
Lietuva". 

II p remi jos p o 25 dol . : 
Gintarei Ragainytei, 15 m. 

(Toronto, Kanada) už eilėraštį 
„Ryški, kaip rožė". 

Liepai Levandauskaitei , 16 
m. (Toronto, Kanada) už eilė
raštį Jf langą". 

Ramunei Samonytei , 16 m. 
(Missisauga, ON, Kanada) už 
eilėraštį „Tėvynė Lietuva". 

J a u n i a u s i ų j ų (12—14 m.) 
grupėje : 

I premija 100 dol. — Ramu
tei Bartuškaitei, 13 m. (Cle-
veland, OH> už eilėraštį „Ar ži

nai, kad t en toli..." 
II p r e m i j o s p o 25 doL: 
Viktorijai -Pečiulytei, 14 m. 

(Toronto, Kanada) už eilėraštį 
„Miela tu man , mano Tėvyne". 

Akvilei Girdauskai te i , 14 
m. (Winchester, MA) už eilėraš
tį „Patriotizmas". 

Gyčiui Jogai, 14 m. (Los An
geles, CA) už eilėraštį „Mylimoji 
Baltija". 

Iš premijų nelaimėjusių ei
lėraščių grupės vertinimo komi
sija a t r inko dar trylika. Pagyri
mo įve r t in imus pelnė: j a u 
n i a u s i ų j ų g r u p ė j e —Monika 
Marcinkevičiūtė, 14 m. (Rancho 
Mirage, CA), „Mano tėvynė". 

Lina Polikaitytė, 13 m. (Los 
Angeles, CA), „Lietuva". 

Daina Šablinskaitė, 14 m. 
(Etobicoke, Kanada), „Lietuva". 

Ieva Narkevičiūtė, 14 m. 
(Whitman, MA), „Patriotizmas". 

Algis Puter is , 14 m. (Toron
to, Kanada) , „Lietuva brangi 
mano tėvynė". 

Aista Kazlauskaitė, 14 m. 
(Winchester, MA), „Lietuva". 

Tadas Mikuckis, 12 m. (La 
Canada, CA), „Mano Lietuva". 

G i m n a z i s t u g r u p ė j e — 
Andrytė Juknevič iūtė , 16 m. 
(Etibicoke, Kanada) , „Lietuva 
yra gražiausias kraštas". 

Rasa Kisielytė, 15 m. (To
ronto, Kanada) , „Sunku pasiek
ti savo kraštą". 

Alvydas Brazukas, 16 m. 
(Toronto, Kanada), „Kur žalios 
pievelės". 

Edvardas Paulionis, 16 m. 
(Toronto, Kanada), „Brangi Lie
tuva". 

Dar ius Puznikas , 15 m. 
(Missisauga ON, Kanada), „Aš 
nesu iš Lietuvos". 

V y r i a u s i ų j ų g r u p ė j e — 
Laura Rukšėnai tė , 22 m. 

- (Berea, OH), „Dieve, tur iu vieną 
klausimą". 

Ar žinojote, kad... 
* Žmogus be maisto gali išgyventi 1 mėnesį, be vandens - iki 

dviejų savaičių. Je i kūną sudarančio vandens kiekis pamažėją bent 
1 proc., žmogus jaučia troškulį, jei vandens kiekis pamažėa 10 
proc., žmogus miršta . 

* Vidutinis žmogaus ūgis per pas t a ruos ius 150 metų 
padidėjo 10 centimetrų. 

* Ilgiausiai gyvenanti būtybė pasaulyje yra gėlių tipo krū
mas, pavadintas kreozotu, kur is Afrikos dykumose jau gyvena 12 
tūkstančių metų. 

* Greičiausias žmogus p laukikas plaukia -9 ,6 km/val. 
greičiu, greičiausias žinduolis plaukikas - delfinas plaukia 56,3 
km/val. greičiu. 

Tėvynė 
Lietuva 

Ne kartą sakydavo tėvai, 
Kad yra šalis labai graži. 
Išklausę jų pasakų, gražių, 
Apie ją sapnuodavom maži. 

Ten saulė šviečia aukštai 
Ir dangaus platybė mėlyna. 
Tos padangės globoje 
Randasi tėvynė Lietuva. 

Kai vaivorykštė dangų 
apjuosia 
Tartum juosta išausta, 
Jos spalvų derinyje 
Matosi mūsų vėliava. 

Ten Nemunas senasis 
Ir kitos upės, jo vaikai, 
Išlikę piliakalniai mums 
sako, 
Kad tėvynei buvo garsūs 
laikai. 

Daug vargo, priespaudų 
pakėlė, 
Bet ji išliko gyva. 
Daug aukų tauta sudėjo, 
Kad ji išliktų Lietuva. 

Virgini ja P e č i u l y t ė 
15 m e t u 

To ron to , K a n a d a 

Kalėdiniam šurmuliui nuri
mus, mums visiems po truputį 
pradeda nusibosti žiema ir mes 
pradedame laukti pavasario. 
Tik kažin ar jis gali ateiti, 
Užgavėnių neatšventus ir žie
mos iš kiemo neišvarius? 

Maironio lituanistinė mo
kykla Lemonte, jau trečius 
metus iš eilės švenčia užga
vėnes. Mūsų mokyklos moki
niai per pamokas susipažįsta 
su -Užgavėnių šventės tradicijo
mis ir daro Užgavėnių kaukes. 
Vėliau mokinukai ir mokytojai 
gerai nusiteikę, ir jau „pavirtę" 
paršeliais, karvytėmis, ark
liukais, velniukais, raganaitė-
mis ir čigonaitėmis išeina į 
mokyklos kiemą, skanduodami: 
„Žiema, žiema, bėk iš kiemo, 
žiema, žiema, b ė k iš k iemo, 
je i nebėgs i išbaidysim, s u 
botaga is išvarysim!" 

Kieme vaikai žaidžia Už
gavėnių žaidimus, dainuoja 
dainas ir deklamuoja eilėraštu
kus. 

— Kas tena i ant s togo 
n iurna? — klausė grupė šeš
tokų berniukų. 

— Gi žiema, žiema pik
č iu rna ' — vienbalsiai jiems 
atsakė šeštokės mergaitės. 

— Kas ta i žiemai a ts i 
tiko?, - klausė mergaitės. 

— Ant sau lu tės ji supy-
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Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte Užgavėnių šventė. 

ko! — atsakė berniukai. 
— Ak labai labai supyko, 

iš pusnies ba la bel iko! 
Panašiu dialogu švente bu

vo tęsiama, įpinant daineles, 
žaidimus, eilėraštukus ir šūks
nius, kitaip sakant vejant žiemą 
iš kiemo. Lauke šventės dalyvių 
būryje sukiojosi žiemos simbolis 
— raudonkasė More. Priešingai 
lietuviškai tradicijai, kai More 
gale šventės yra sudeginama, ji 

sugrįžo su visais šventės daly
viais į klasę, ir lauks kitų metų 
Užgavėnių, kaip tikriausiai ne 
vienas Maironio mokyklos mo
kinukas. 

Tačiau grįžimu į klases 
šventė nesibaigė. Čia prasidėjo 
Užgavėnių puota! Mamyčių ir 
tėvelių atneštos vaišės: blynai, 
blyneliai, spurgos, sausainiai ir 
visokie kitokie skanėstai ne tik 
traukė visų akis, bet ir lepino 

pilvelius. Žinoma, pabuvę lauke 
niekas apetitu nesiskundė. Kai 
pilveliai „prikimšti", vaikai 
laimingi, švente baigėsi. 

Atrodė, kad vasario 5 dieną 
žiema tikrai išsigando ir pra
dėjo trauktis, užleisdama vietą 
pavasariui. Saulutė šildė žemę, 
tirpdė sniegą, džiugino mus 
visus. 

Giedrė Savukyn ienė 

Kovo 11-osios 
lituanistinė mokykla 

Aš turėjau daug draugų, 
Šiandien -jų turiu daugiau. 
„Draugą" - lietuviukų tėvą, 
Po eilutę aš skaitau. 
Jeigu liūdna, nuobodu, 
Trūksta jums gerų draugų, 
Prašom kreiptis į mane -
Čia draugų karalija! 

l^leytv VašAfuO - wl. 

Viktori ja Vidž iūnas 
2 k lasės mok inė 

Kovo U-031 Ui 
fvi-Urt 

Viktorija Vidžiūnas. 

Antrojo skyriaus mokiniai atlieka Zijrmo Degučio nuotrauka. 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai 
rašo apie Lietuvą 

Miela Lietuva, 
Penkiolika metų tu esi laisva. Tavo žmonės nepasidavė ir žinojo, ko jie norėjo: laisvės. Daug jų 

mirė, bet tu buvai stipri. Rusai bandė išnaikinti lietuvišką raštą ir kalbą, bet nežinojo kokia ji graži 
ir naudinga. Lietuva, tu buvai beveik pamiršta, bet tavo žmonės tikėjo, kad vieną dieną tu tapsi lais
va. Lietuviai mokė savo vaikus lietuvių kalbos namuose, ir knygas nešė slaptai. Ir vis jie laukė, kol tu 
būsi laisva ir nepriklausoma Tu sustiprėjai ir tavo žmonės tikėjo, kad niekas daugiau tavęs 
nesunaikins. Taip ir atsitiko Rusai bandė tave sutraiškyti, bet jiems nelabai pasisekė. Gerai, kad 
dabar tu, Lietuva, esi laisva. Tavo vaikai dabar gali mokytis ir džiaugtis lietuviška kalba ir tauta. 

J u s t ė Z a k a r a u s k a i t ė 
6 skyr ius 
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H3JROPA 

BRATISLAVA 
Rusijos gynybos ministeri

jos vadovas Sergej Ivanov ir 
JAV valstybės sekretorė Con-
doleezza Rice Bratislavoje pasi
rašė „Rusijos ir JAV Vyriausy
bių susitarimą bendradarbiaut i 
stiprinant nešiojamųjų zeniti
nių raketų kompleksų (MAN-
PADS) kontrolę". Pasi raš ius do
kumentą S. Ivanov pareiškė, 
kad pasirašytasis dokumentas 
nedraudžia prekiauti šia ginklų 
rūšimi. Pasak jo, dokumente 
apibrėžiama, kas yra MAN-
PADS, ir šalys įsipareigoja in
formuoti viena kitą apie ginklo 
tiekimus į trečiąsias šalis. 

Rusijos prezidentas Vladi-
mir Putin mano, kad ta rp tau
tinė visuomenė nevisiškai gerai 
informuota apie Rusijoje vyks
tančius procesus. Prez identas 
pažymėjo, kad Rusijoje yra ir 
priimamų sprendimų, ta rk im, 
dėl regionų vadovų r ink imo 
tvarkos, šalininkų, ir priešinin
kų. V. Putin pabrėžė, kad Rusi
jos Federacijos regionų vadovai 
nebus skiriami prezidento, — 
jie teikiami balsuoti regioni
niams pa r lamentams , kur i e 
renkami tiesioginiu slaptu gy
ventojų balsavimu. „Mes kalbė
jomės su prezidentu George W. 
Bush gana ilgai, ir į kai kuriuos 
mano partnerio, kurį labai ger
biu, samprotavimus galėčiau at
sižvelgti ir savo konkrečiame 
darbe", pareiškė V. Put in. 

VATIKANAS 
Popiežius Jonas Paul ius II 

ketvirtadienį dėl gripo atkryčio 
vėl buvo nuvežtas į ligoninę, ku
rioje gulėjo anksčiau šį mėnesį. 
Šaltinis Vatikane sakė, kad 84 
metų popiežiui vėl sutr iko kvė
pavimas ir pakilo tempera tūra . 
Dėl vyriausiojo Katalikų Bažny
čios ganytojo atkryčio vėl nuo
gąstaujama, kad vienas iški
liausių popiežiavimo periodų ei
na į pabaigą. Vatikanas anks
čiau buvo nurodęs, kad popie
žius sveiksta, be to, per pasta

rąsias dvi savaites j is buvo kelis 
kar tus pasirodęs viešai. 

P R A H A 
Čekija išmokės kompensaci

jas SSRS kariuomenės įsiver
žimo į Prahą 1968 m. aukoms. 
Šalies parlamento žemieji rū
mai pri tarė įstatymo projektui, 
kuriuo remiantis dešimčių žu
vusiųjų per sovietų invaziją bu
vusioje Čekoslovakijoje šeimos 
gaus po 150,000 kronų (apie 
17,000 litų). Sužeistieji ar iš
prievartautosios gaus mažesnes 
kompensacijas. Į s ta tymo dėl 
kompensacijų priėmimą siūlę 
opozicijos atstovai paskelbė, 
kad per invaziją žuvo 72 žmo
nės, 266 buvo sužeisti sunkiai, 
436 — lengvai. Žudymai ir prie
vartavimai tęsėsi iki 1968 m. 
pabaigos, tvirtina jie. 

RUSLJA 

MASKVA 
Čečėnų lauko vadas Šamil 

Basajev, kuris rugsėjį suorgani
zavo įkaitų pagrobimą Beslan 
mokykloje ir apie kurio tariamą 
žūtį buvo pranešta vasarį, vedė, 
praneša radijo stot is „Echo 
Moskvy". Teigiama, kad vestu
vės įvyko šių metų vasario 14 d. 
viename iš Krasnodar krašto 
miestų, kur čečėnų vadui „buvo 
sk i r tas daugiau nei mėnesio 
t rukmės profilaktinis sanatori
nis kurortinis gydymas". Tai jau 
trečioji Š. Basajev žmona, kaip 
teigiama, tikra Kubanės kazo
kė. Taip pat pranešama, kad 
šiuo metu Š. Basajev su žmona 
yra Čečėnijoje. 

nors vėl bus galima atnaujinti. 
Medicinos ekspertizės centrui 
pavyko identifikuoti 1,585 aukų 
palaikus. Daugiau kaip 800 žu
vusiųjų tapatybė buvo nustaty
ta remiantis vien DNR pavyz
džiais. Iš Pasaulio prekybos 
bokštų dvynių griūties epicen
tro buvo ištraukta apie 20,000 
kūno dalių. 9,720 kūno dalių tu
rėjo šiek tiek DNR arba jos ne
turėjo visai . 

Įtakingas JAV verslo dien
raštis „The Wall Street Jour
nal" rašo, kad Ukrainos proku
ratūra tiria naują pėdsaką bylo
je dėl mėginimo nunuodyti ša
lies vadovą Viktor Juščenko. 
Pasak „The Wall Street Jour
nal", Ukrainos generalinis pro
kuroras Sviatoslav Piskun gavo 
kelias garso kasetes su Rusijos 
slaptųjų tarnybų pareigūnų po
kalbio, per kurį jie svarsto gali
mą žinomo Maskvos politologo 
Gleb Pavlovskij vaidmenį mėgi
nant nunuodyti V. Juščenko, 
įrašu. Rusijos agentai svarstė 
G. Pavlovskij vaidmenį sąmoks
le, kurio tikslas buvo sumažinti 
V Juščenko populiarumą, su
bjaurojus jo patrauklią išvaizdą 
nuodingosiomis cheminėmis 
medžiagomis. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

NEW YORK 
Praėjus pusketvir tų metų 

baigta nustatinėti visų 2001 m. 
rugsėjo 11-ąją Pasaulio preky
bos centre žuvusių 2,749 aukų 
tapatybę, tačiau daugiau kaip 
1,100 šeimų laukia nusivyli
mas. Tačiau vis dar yra vilties, 
kad ateityje patobulėjus DNR 
tyrimų technologijoms, tapaty
bės nustatymo procesą kada 

DAMASCUS 
Damaskas pasiryžęs ben

dradarbiaut i su Jungtinėmis 
Tautomis, priėmusiomis nutari
mą, kuriame reikalaujama iš
vesti Sirijos kariuomenę iš Li
bano. Tačiau Sirijos kariuome
nės išvedimas iš Libano pir
miausia pareikalaus sustiprinti 
Libano saugumo pajėgas. Praė
jusią savaitę Libane buvo nužu
dytas buvęs ministras pirminin
kas Rafik ai Hariri, vadovavęs 
šalies atkūrimui po pilietinio 
karo. Prieš pat žūtį R. ai Hariri 
prisijungė prie opozicijos ragini
mų išvesti iš šalies Sirijos ka
riuomenę. Sirija taip pat remia 
visame pasaulyje pagarsėjausią 
Libano ekstremistų organizaci
ją „Hizbollah-. 

Parlamentarai: V. Putin pareiškimas — sąmoninga Rusijos... 
Atke l t a iš 1 psl . 
yra visiškai atviras cinizmas", 
sakė V. Landsbergis. 

Europar lamentaras teigė, 
jog trečiadienį Bratislavoje vy
kusioje tarptautinėje konferen
cijoje „Naujoji demokratijos pa
ieška" daugelis pranešėjų Rusi
jai adresavo ypač daug krit ikos. 
Pasak V. Landsbergio, įtakingos 
organizacijos , , James town 
Foundation" mokslinis bendra
darbis amerikiečių ana l i t ikas 
Vladimir Socor konferencijoje 
kalbėjo, jog Baltijos valstybėms 
Rusija šiuo metu daro neregėtą 
spaudimą, tuo tarpu, kai Lietu
va, Latvija ir Estija yra visatei
sės Europos Sąjungos ir NATO 
narės. 

V. Socor, V. Landsbergio tei
gimu, kėlė mintį, jog laikas būtų 
ir ES, ir NATO reaguoti ir pa

sakyti savo poziciją dėl Rusijos 
spaudimo, daromo ES ir NATO 
narių atžvilgiu. 

Seimo užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas socialdemo
kratas Just inas Karosas pripa
žįsta, jog paskutinis V Putin pa
reiškimas „prideda dar vieną 
minusą" svarstant, a r reikia, ar 
nereikia vykti į Maskvą. 

„Tų minusų, deja, yra dau
giau nei pliusų", sakė J. Karo
sas. J . Karosas teigė po neseniai 
vykusio savo apsilankymo 
Maskvoje ir susitikimų su Rusi
jos Dūmos parlamentarais turė
jęs vilties, jog šiuose istoriniuo
se vertinimuose būsią ..pozity
vios pažangos". 

Tuo tarpu Seimo NATO rei
kalų komisijos pirmininkas so
cialliberalas Vaclavas Stanke
vičius teigė ir po paskutinio Ru

sijos vadovo pareiškimo nekei-
čiąs savo nuomonės ir manąs, 
kad V Adamkus turėtų vykti į 
Maskvą. 

„Aš tik dar labiau įsitikinu 
tuo, kad reikia dirbti dėl šio mo
mento — Molotov-Ribbentrop 
sutarties vertinimo. Tačiau ma
nau, kad vis dėlto gegužės 9-oji 
yra pergalės prieš nacizmą die
na. 

Aš lieku tos pačios nuomo
nės, kad mūsų prezidentas tu
rėtų vykti ir pagerbti žuvusiuo
sius ir dar kartą pasakyti visam 
pasauliui apie blogus Molotov-
Ribbentrop pakto padarinius. 
Siūlyčiau tai padaryti kartu su 
mūsų strateginės partnerės 
Lenkijos prezidentu Aleksandr 
Kwasniewski", kalbėjo Seimo 
NATO reikalų komisijos pirmi
ninkas V. Stankevičius. 

V. Adamkus santūr ia i vert ina nekilnojamojo tur to mokestį 

Atke l t a iš 1 psl . 
valdančiųjų partijų — Darbo 
partijos, Lietuvos socialdemo
kratų partijos. Naujosios sąjun
gos bei Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungos 
— vadovai priėmė sprendimą 
nuo kitų metų įvesti nekilnoja
mojo turto mokestį. Šio mokes
čio nereikės mokėti asmenims, 
turintiems po vieną būstą, sodo 

sklypą a r garažą. 
Taip pat bmvo nuspręsta per 

trejus metus sumažinti gyven
tojų pajamų mokesčio tarifą nuo 
33 proc. iki 24 procentų. Tarifas 
bus mažinamas po 3 procenti
nius punk tus kasmet , pra
dedant nuo 2006 m. 

Pasak R. Vilpišausko, susi
tikime su finansų ministru pre
zidentas ragino „ryžtingai ir at

sakingai" mažinti gyventojų pa
jamų mokestį, kad „tuo patikė
tų įmonės, visa visuomenė". 

Patarėjas nepasakė, a r 
prezidentą tenkina dabartiniai 
mokesčio mažinimo planai — po 
3 proc. kasmet — tik pridūrė, 
kad aptarta ir ši, ir kitos gali
mybės, tarp jų — nuo kitų metų 
pajamų mokestį mažinti dau
giau nei 3 procentais. 

K. Glaveckas: poli t inei krizei pamatas yra 

Atke l ta iš 1 psl . 
„Aritmetinė dauguma pa ims 
viršų. Premjeru bus vienas iš 
Darbo partijos ministrų", sakė 
K Glaveckas. 

Pasak l iberalcentr is to, V 
Adamkaus susitikimas su medi
kais ir jų palaikymas parodo, 

kad kontaktai ta rp Vyriausybės 
ir prezidento yra fragmentiški, 
nes Vyriausybė iš karto pareiš
kė, kad ji nėra pajėgi didinti 
medikų atlyginimų. 

Be to. „dujų karas" Seime 
parodė, kad vyrauja asmeniniai, 
o ne valstybiniai interesai. „Po

litinei krizei pamatas yra", ma
no K. Glaveckas. 

K Glavecko teigimu, mo
kesčių reforma nėra gera, nes 
gyventojų pajamų mokestis bus 
mažinamas per kelis metus, o 
turto mokestis įvedamas jau ki
tąmet. 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

• L M Paruošia Aušrelė Sakalaitė M.^ 

DRAUGAS, 2005 m. vasario 25 d., penktadienis 

Sixty second lesson . (Siskti 
sekond leson) — Šešiasdešimt 
antra pamoka. 
Hea l th i n s u r a n c e . (Helth in-
šiurens) — Sveikatos apdrauda. 
I am so exci ted , m y m o t h e r 
is flying in from L i t h u a n i a 
for a t h r e e m o n t h vis i t . (Ai 
em sou eksaited, mai mather iz 
flaing in fram Lithuenija for a 
thry manth vizit) — Aš taip 
džiaugiuosi, mano mama at
skrenda iš Lietuvos trijų mėne
sių viešnagei. 
H o w wonderful , I b e t you 
a r e l ook ing f o r w a r d t o 
spend some t ime w i t h h e r . 
(Hau uoanderful, ai bet jū ar 
luking foruard tu spend sam 
taim uit her) — Kaip puiku, 
manau, kad tu nekant r ia i 
lauki su ja pabendrauti. 
Yes, bu t I a m a l so w o r r i e d , 
sbe is not in good h e a l t h , 
w h a t do I d o if s b e g e t s s iek 
d u r i n g h e r visi t? (Jes, bat ai 
em olsou uoryd, šy iz nat in gud 
helth, uat dū ai dū if šy gets sik 
diuring her vizit) — Taip, bet 
man taip pat rūpi, jos sveikata 
nėra gera, ką reikėtų daryti, jei
gu ji viešnagės metu susirgs? 
When my cous in v i s i t ed m e 
for th ree m o n t h s , I bougfat 
h e a l t h i n s u r a n c e for t h a t 
l e n g b t of t i m e . (Uen mai 
kažin vizited mi for thry 
mants, ai bot helth inšiurens 
for thet lenth af taim) — Kai 
mano pusbrolis apsilankė trim 
mėnesiams aš įsigijau t am 
laikotarpiui draudimą. 
I neve r t h o u g h t a b o u t t h a t , 
t ha t ' s a g r e a t idea . (Ai never 
thot ebaut thęt, the ts a greit 
aidija) — Aš apie tai nepa

galvojau, ta i puiki išeitis. 
C h e c k w i t h y o u r t r a v e l 
agen t , I a m s u r e t h a t they 
c a n r e c o r a m e n d a n insur 
a n c e c o m p a n y . (Ček uit jūr 
tšrevel eidžiant, ai em šiur thęt 
they kęn rekamend en inši
urens kampany) — Pasitikrink 
su kelionių agentūra , esu 
tikras, kad jie galės rekomen
duoti draudimo įstaigą. 
My mom h a s d i a b e t e s , d o 
y o u t h i n k t h a t I c a n ge t 
i n s u r a n c e f o r h e r ? (Mai 
mam hez daibytis, dū jū think 
thęt ai kęn get inšiurens for 
her) — Mano mama serga 
cukralige, a r manai , kad galė
čiau gauti j a i draudimą? 
I t h i n k y o u c a n , b u t you 
h a v e to a s k t h e i n s u r a n c e 
agen t . (Ai think jū kęn, bat jū 
hev tū ęsk t h a inšiurens 
eidžent) — Man atrodo, kad ga
li, bet turė tum paklausti ap-
draudos agento. 
I wil l do t h a t , i t wil l be n ice 
t o visit w i t h m o m w i t h o u t 
w o r r y i n g t h a t I won ' t b e 
a b l e to t a k e c a r e of her . (Ai 
uil dū thęt, it uii bi nais tū vizit 
uith.mam ui thaut uorying thęt 
ai uont bi eibl tū teik kėr af 
her) — Aš taip ir padarysiu, 
bus malonu bendrauti su ma
ma be rūpesčio, kad nepajėgsiu 
jos prižiūrėti. 
H a v e a n i c e v i s i t w i t h y o u r 
m o t h e r a n d l e t m e k n o w if 
y o u n e e d a n y t h i n g . (Hev a 
nais vizit uit j ū r mather ęnd let 
mi nou if j ū nyd emthing) — 
Linkiu praleisti malonią vieš
nage su mama ir leisk man 
žinoti, jeigu galėčiau kaip nors 
padėti. 

Brangiam tėveliui 

Af A 
VIKTORUI AUKŽEMUI 

Amžinybėn išėjus, giliai užjaučiame netektyje li
kusią mūsų brangią būrelio sesę IRENĄ 
ŠERELIENĘ, jos dukras VITĄ ir šeimą, NORĄ 
ir šeimą bei visus artimuosius. 

Liūdime kartu. 

Čikagos kun. Gražinos 
vyr. skaučių būrelis 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
IGNAS VAIČELIŪNAS 
1918.09.27 - 2004.02.25 

Prisimename a.a. Igną, kuris dabar su a.a. žmona Ele
na Tubelyte, su broliais a.a. Mykolu ir a.a. kun. Juozu, 
kartu džiaugiasi Dievo Akivaizda. 

Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems, kurie 
pernai mums padėjo atsisveikinti ir palydėti Igną į pasku
tinę jo šios žemės kelionę. Nuoširdus ačiū. 

Prisimename jo kuklų ir nuoširdų gyvenimą, esame 
dėkingi, kad jis buvo mūsų tėtė, brolis, dėdė, senelis ir pro
senelis. Jis mokė mus savo pavyzdžiu — vienam kitą 
mylėti, vienas kitam padėti, siekti gero gyvenimo, 
nežiūrint kokioje padėtyje būtumėm. 

Liūd in t i šeima: seserys Jul i jona Vaičel iūnai tė , 
Kaz imiera Dikč ienė su šeima; brol io Mykolo sūnūs 
I g n a s ir Algis su šeimomis; d u k r o s D a n u t ė Vai
če l iūna i tė , J ū r a t ė Mitchell su šeima, Aušrelė Rama
n a u s k i e n ė s u še ima 

BRITANIJOJE „LYJA" VIŠTOMIS 

LENKIJOS MOKSLEIVIAI MOKYDAMIESI 
PASIEKĖ REKORDĄ 

Lenkijos moksleiviai iš 
Sčegomo miesto, be pertraukos 
mokęsi 69 valandas, pateko \ 
Guiness rekordų knygą. Jie 
sumušė ankstesnį 66 valandų 
rekordą, kuris ta ip pat pri
klausė lenkams. 

21 mokinys norėjo klasėje 
išbūti 72 valandas, tačiau 7 vai. 
ryto mokytojas Tomasz Mar-
czak nutraukė pamoką — nuo
vargis buvo st ipresnis . Kai 

kuriems jaunuol iams skun
džiantis, kad žiovaujantys jų 
bendramoksliai anksčiau nei 
planuota nu t raukė rekordą, kiti 
troško tik ats idurt i lovoje. Tuo 
tarpu T. Marczak vienam savo 
mokiniui, nepatikėjusiam, kad 
mokytojas „ištemps", liepė 
parašyti dešimties puslapių 
rašinį, pagrindžiantį, kodėl jis 
mokytoju netikėjo. 

(Elta) 

Viename Didžiosios Brita
nijos regione mažiausiai ant 
trijų namų „lijo" padvėsusiomis 
vištomis. 28 metų Warrick Slee, 
grįžęs namo, pastebėjo pra
muštą stogą, o namuose užuodė 
negyvo paukščio dvoką. „Iš 
pradžių pamanėme, jog smarvė 
sklinda iš šiukšlių dėžės ir 
pradėjome atidžiai viską tikrin
ti", — pasakojo W. Slee. „Ga
liausiai stoge pamatėme skylę. 
Jame trūko vienos čerpės, o ša
limas dar dvi čerpės buvo 
apdaužytos. Užlipęs į palėpę 
išvydau kažkieno dvėselieną ir 

aplink ją zyziančias muses". W. 
Slee prisiminė, jog praėjusį 
mėnesį girdėjo pranešimų, kad 
tame pačiame Newcastle miesto 
rajone višta taip pat pramušė 
vieno namo stogą. 

34 metų Larą Riley, parė
jusi namo, taip pat rado sudau
žytas čerpes ir sumaitotą vištą. 
„Viena teorija ta... kad šios viš
tos yra iš netoliese esančio są
vartyno, — sakė L. Riley. — 
Galbūt šias vištas pačiumpa 
koks paukštis, tačiau, pamatęs, 
kad jos per sunkios, jas išmeta" 

(Iš spaudo-

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBA NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Carecivers jobs 
availabie in Wl. Eng, DL 
Exp. requ red, SS helpful, 

pay $90 and up. 
cd 262-657-8044. 

PASLAUGOS 

.STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Pro-Tcam 
Bus.: 708-361-0800 
VciceMafc773-854-7820 
Fax:708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer® woridnetatt.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTE MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavvbių įkainavimas veltui. 

Šildymas 
Šaldymas 

6666 & Kedzte Crtcago, L 80629 
Prekyba, rstelavtmas. aptanavtBs 
— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773 53)1 183J 

GREIT PARDUODA 

-a Landmark 
properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 706-425-7160 
MobH 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 SIŲSTI L Ė K T I VI 

SIUNČIAME I LIETUVĄ. LATVIJĄ 
ESTIJA, BALTARUSIJA IR UKRAINA 

ATĮĄN7TQ_ 
EJųjressUcffp-
M C SU Į5BH0OS: 

8801 S. 7X Th Ave. BRHKJriVIEVV. SL 60455. Tel:708-599-96X0 
Dirhame Pirm-Penk į a.m.-6p.m.. Trei iki 7 p.rr... S»! nuo 8 aja- 3 p.m. 

2719 W. 71 Str, CHfCAGO. II. 60629. Tel:7?3-434-7919 
Dirbame: Pirm-Penk 9 a.m -5p.m„ Šešt iki 2 p.m. 

T£ 1:1-300-775-$? N D 
M Ū S Ų ATSTOVAI: 

Lm Angcks 334 E. Santa Aruta. "fel:8i8-842-1719.1:1:818-73!-9777 
Bravo Cof fce 238 Main Str. LLMONT. !L 60439. Tfel:630-257-3300 
Kiiyt* G»» 3 .* S. Ffc>Hv«rg Rosd, BM ATRvE, fL. Tet:847-776-7766 

IŠNUOMOJA 

For Rent 
2 bdrm. home 

Vicinity 64 th & Pulaski. 
$1,000 month. 

Call 708-229-1329 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. I mieg.— $620 - $650; 

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

„Draugo" 

skelbimu skyrius 

T«L 1-773-585-9S00 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
A.NP LOAN ASSOCIATION Of CHICAGO 

L I N O " " 

2212 Wcst Ccrmak Road. Oiicago. II. 60608 
(773) 847-7747 

Stcpher, M. Oksas, Prešidcni 

Patarnaujami Čikagon ir ApyUnkią Lietuviams Daugiau Kaip 95 \fetxx. 
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http://woridnetatt.net
file:///fetxx


meiais ir jos vyns Kieitvieno 
mėnesio pirmąjį šeštadienį tuo 
pačiu metu ir toje pačioje vieto
je. Visus nuoširdžiai kviečiame. 

KARTĄ METUOSE, GAVĖNIOJE, 
žemaičiai kviečia žemaičius ir 
visus kitus, giedoti tradicinių 
žemaitiškų giesmių. Vasario 27 
d., Jėzuitų koplyčioje, 2345 W. 
56 S t , po 10:30 v.r. šv. Mišių 
visi kviečiami į Jėzuitų sve
tainę. Po giesmių vaišes. 

LIETUVIŲ OPERA PRANEŠA, kad 
nuo kovo 1 d. į šių metų P. 
Mascagni „Cavalleria Rusti-
cana" operos spektaklį, kuris 
įvyks sekmadienį, balandžio 24 
d., 3 v.p.p. Mortono mokyklos 
auditorijoje, Cicero mieste, bi
lietus galima įsigyti „Sekly
čioje", 2711 W. 71st Str., 
Chicago, IL 60629. Šiokiadie
niais bilietai parduodami nuo 9 
v.r. iki 4 v.p.p. ir šeštadieniais 
nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. Bilietus 
taip pat galima įsigyti paštu, 
pridedant sau adresuotą vokelį 
su pašto ženklu. Užsakymus 
siųsti Lithuanian Opera Co.. 
Inc., 3222 W. 66th Place, Chi
cago" IL 60629. Daugiau infor
macijos jums suteiks valdybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus, 
tel. 773-925-6193, arba inter
netu svetainėje, adresu: 
www.l i thoperacbicago.org . 

ATEITININKŲ NAMŲ METINIS 
narių susirinkimas įvyks šį sek
madienį, vasario 27 d., 1 v.p.p. 
Ateitininkų namuose. Kvie
čiame narius dalyvauti. 

JAUNIMO CENTRO VELYKINĖ 
mugė vyks kovo 12 d., šešta
dienį, nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. ir 
sekmadienį, nuo 10 v.r. iki 1 
v p.p. Galėsite įsigyti įvairių 
meno ir gintaro dirbinių, knygų, 
gardumynų, margučių, verbų ir 
kitų gėrybių. Bus lietuviškas 
maistas, šašlykų. Vaikams bus 
ruošiama loterija, žaidimai, 
atvyks juokdarys su balionais. 
Prekybininkai užsisako stalus 
skambinant Mildai tel. 708-447-
4501 ir Juozui 773-778-7500 
Visi kviečiami. 

KOVO 6 D., SEKMADIENĮ, 
Lemonto apylinkės LB valdyba, 
12 v.p.p., kviečia į visuotinį 
metini Lemonto apylinkės 
narių susirinkimą, PLC didžio
joje salėje. Išgirsite apie valdy
bos atliktus darbus, bus pateik
ta bendra metinė ataskaita, bus 
renkama nauja valdyba ir 
klausimų bei pasiūlymų svars
tymai. Bažnyčios vestibiulyje 
yra padėta Lemonto LB dėžė į 
kurią galima įmesti savo pasiū
lymus ir klausimus. Prašome 
tuo pasinaudoti. 

VASARIO 27 D., SEKMADIENĮ, 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų (ALIAS) Čikagos 

SEKMADIENĮ, KOVO 6 D., PLC, 
Lemonte, įvyks metinė lituanis
tinių mokyklų mokytojų kenfer-
encija. Tema: Lietuvos etno
kultūra. Pagrindinę programos 
dalį a t l iks Veronika Povilio
nienė su etnografiniu ansam
bliu „Blezdinga" iš Vilniaus. 
Bus mokytojų ir svečių bendri 
pokalbiai, l iaudies dainos ir 
rateliai, parodomosios pamo
kos. V. Povilionienė, dalyvavusi 
mokytojų kursuose 2004 m. 
vasarą Dainavoje, sutiko pakar
totinai atvažiuoti į Čikagą 
pravesti mokytojų seminarus. 
Kovo 6 d. Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, 9 v.r. šv. Mišios, pro
grama PLC Bočių menėje 10 v.r. 
Programa vyks iki 3 v.p.p. 
Kviečiami lituanistinių mokyk
lų mokytojai gausiai dalyvauti. 
Jei turite klausimų, prašome 
rašyti Marytei Sandanavičiūtei-
Newsom: marytens@hotmail.com. 

DAINININKĖS V. POVILIONIENĖS 
ir jos ansamblio „Blezdinga" 
koncertas „Partizaninių dainų 
vakaras" įvyks vasario 25 d., 
7:30 v.v., Čiurlionio galerijoje. 
Vasario 27 d., sekmadienį, 2 
v.p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje V. Povilionienės ir an
samblio koncertas „Metų lai
kai". Bilietus galima bus įsigyti 
prieš koncertą. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti.Tel. pasi
teiravimui 708-361-5545. Laima. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
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 ka
vutės 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 a u trejus metus r enkama 
informacija ir nuotraukos. Kny
ga redaguojama Lietuvoje (red. 
Audronė Škiudaitė). J i 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., 
VVestchester, IL 60154. 

Tai - Jūsų 
laikrašt is! 

- r t r r * — ..-***•' 

JF& 
$ > " -

I TimUKA* 
AKI 

loms ir kokią sumą išmokėti. 
2005 metais didesnės pa

ramos sumos buvo išmokėtos 
Lemonto Maironio lituanistinei 
mokyklai (17,500 dol.), Čika
gos lituanistinei mokyklai 
(10,000 dol.), Bostono litua
nistinei mokyklai (7,000 dol.), 
New York Maironio mokyklai 
(5,000 dol.), Šv. Kazimiero li
tuanist inei mokyklai Cleve-
lande (3,000 dol.), Detroito 
Žiburio mokyklai (2,500 dol.), 
Vinco Krėvės mokyklai Phila-
delphia, (2,500 dol.), Gedimino 
mokyklai Waukegan, Illinois 
(2,500 dol. ), K. Donelaičio mo
kyklai Washington, DC (2,500 
dol.) Los Angeles Šv. Kazimiero 
mokyklai (2,000 dol.). Kitos mo-

Antanas Razma, Algirdas Ostis d. gautų kandidatų vardai i r 
V. Kamantas ir A. Tamulis. 

kyklos gavo mažesnes sumas. 
2005 m. vasario 16-osios 

šventės proga Lietuvių fondo 
tarybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas buvo pagrindinis 
kalbėtojas Floridoje vykusiose 
dvejuose iškilminguose minė
jimuose. Vasario 12 d. jis kal
bėjo St. Petersburg Lietuvių 
klube apie šventės prasmę, 
Lietuvių bendruomenės atlik
tus darbus ir Lietuvių fondo 
paramą lietuvybės išlaikymui. 
Minėjimo metu JAV LB veiklai 
paremti buvo surinkta 3,200 
dol. Vasario 13 d. V. Kamantas 
dalyvavo vyskupo Pauliaus 

Baltakio Šv. Mišiose Dayton 
Beach ir vėliau kalbėjo LB apy
linkės suruoštame minėjime. 
Prieš minėjimą aplankė sergan
tį žurnalistą Jurgį Janušai t į , 
ilgametį LF įgaliotinį ir labai 
daug rašiusį apie LF per pir
muosius t r is dešimtmečius. 

Valdybos pirmininkas Ar
vydas Tamulis vasario 13 d. 
dalyvavo Lemonte, IL, JAV LB 
apylinkės suruoštame Nepri
klausomybės šventės minėjime, 
pasveikino ir įteikė paramos 
čekius l i tuanist inėms mokyk
loms. 

A.P. 

—: :—— „Gamtos dainius" - taip 
pavadinta dailininko Miko 
Šiieikio paroda, eksponuojama 
Lietuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre, 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439. 

Norintieji aplankyti parodą, 
kuri bus eksponuojama iki kovo 
6 d., gali atvykti muziejaus darbo 
valandomis: šeštadienį ir sekma
dienį nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p. 

Miko Šileikio darbas „Žėrin
tis ruduo". 

,Draugo" knygynėlyje 

Juozo Bertulio 

„BAŽNYTINĖ MUZIKA" 

Pratarmės žodyje Ina Ber-
tulytė—Bray rašo: „Praėjo jau 
beveik pusė šimto metų nuo tų 
rytmečių, kai Kalifornijos 
paukščiams dar nepragydus, 
Tėvas dusliais fortepijono gar
sais jau pažadindavo mane . 
Anais laikais betekanti saulė 
jam retai kada žadėdavo ką 
nors geresnio nei sunkų darbą. 
Bet ta našta buvo žymiai 
lengvesnė, kai diena prasidėda
vo „muzikine malda". 

J. Bertulio kūrinių rinkinys 
..Bažnytinė muzika" pateikia 
šio talentingo, tarpukario 
Lietuvoje, jos Klaipėdos krašte, 
emigracijoje (Vokietijoje, JAV) 
dirbusio veiklaus muziko bei 

BAŽNYTINE MUZIKA 

Vi'? P/Ą'•//.»> 

kompozitoriaus įvairių žanrų 
lietuviškos katalikiškos muzi
kos kūrinius. Ši ryški meninė 
asmenybė daugelį metų Lie
tuvoje buvo visai užmiršta, o jo 

muzikinė kūryba - nežinoma. 
Tuo ta rpu J. Bertul is įnešė 
neįkainuojamą įndėlį į Klai
pėdos krašto, visos Lietuvos bei 
JAV lietuvių muzikinę kūrybą. 

Rinkinio sudarytojai iš gau
sios kompozitoriaus bažnytinės 
muzikos palikimo atrinko pa
čius originaliausius, meniškai 
vertingiausius kūrinius. Taip 
pat buvo siekiama leidinyje iš
spausdinti kuo įvairesnes skir
tingų žanrų, sudėčių bei paskir
ties J. Bertulio bažnytines kom
pozicijas. Rengiant spaudai , 
daug prisidėjo JAV gyvenanti 
kompozitoriaus duktė Ina 
Bertulytė-Bray. 

Šią knygą „Draugo" knygy
nėlyje galite įsigyti už 17 dol. 
Telefonas pasiteiravimui 773-
585-9500. 

ir dr. Jonas Valaitis. 
Lietuvių fondo nariai yra 

kviečiami siūlyti LF Nominacijų 
komisijai kandidatus į LF tary
bą ir Kontrolės komisiją, iki 

Brangus „Draugo" rėmėjai 
„Draugo" dienraštis rengia tradicinį, pavasarinį koncertą, kuris įvyks kovo 13 d., 3 v.p.p. 

Jaunimo centre, Čikagoje, IL. Programą atliks Vilniaus universiteto studentų kaimo kapela 
„Jaunimėlis". Su kapela atvyksta šokėjai ir dainininkai - j a u n a s , veržlus ir įdomus kolektyvas. 

Šia proga komitetas ruošia reklaminį leidinuką, kuriame bus sveikinimai ir renginio programa. 
Šio leidinio bei koncerto išlaidom apmokėti prašome Jūsų paramos. Tai galima padaryti pagarsi
nant Jūsų firmos veiklą šiame leidinuke. O atėję į koncertą, taip pat paremsite mūsų menininkus. 

Auką, kartu su sveikinimo tekstu, prašome siųsti adresu: 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 
60629, iki kovo 5 d. 

Iš anksto dėkojame už paramą lietuviškos spaudos išlaikymui. 
„ D r a u g o " a d m i n i s t r a c i j a 

ATKARPA 

Prenumeruok i te i r p l a t i n k i t e ..DRAUGĄ' 

Vardas, pavardė 

Adresas 

U Auksinis puslapis $500 
D Puslapis $100 Q Pusė psl. $50.00 

Pratau prW*ti ««vo svvMcinimą. 
i — 

Ketvirtadalis psl. $25 

pavardės bus iš anksto praneš
tos visiems nariams prieš suva
žiavimą ir įrašytos į balsavimo 
korteles. 

LF informaci ja 

Gerbiamieji „Draugo" skaitytojai, prašome prisidėti prie 
„Draugo" nesibaigiančių diskusijų su JAV pašto įstaigomis. 
Spausdiname kovo mėnesio datas ir prašome pažymėti, kada 
gavote tos dienos „Draugą". Mėnesiui pasibaigus, prisekite savo 
adreso lipduką ir atkarpą grąžinkite „Draugo" administracijai. 
Turėdami šiuos duomenis, galėsime pateikti tikrus faktus pašto 
įstaigoms ir, galbūt, sutvarkyti dienraščio pristatymą. 

Dėkojame už pagalbą. , ,Draugo" adminis t rac i ja . 

gauta „Draugo" data 

2005 m. kovo 1 d. antradienis 
2005 m. kovo 2 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 3 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 4 d. penktadienis 
2005 m. kovo 5 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 8 d. antradienis 
2005 m. kovo 9 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 10 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 11d. penktadienis 
2005 m. kovo 12 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 15 d. antradienis 
2005 m. kovo 16 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 17 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 18 d. penktadienis 
2005 m. kovo 19 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 22 d. antradienis 
2005 m. kovo 23 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 24 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 25 d. penktadienis 
2005 m. kovo 26 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 29 d. antradienis 
2005 m. kovo 30 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 31 d. ketvirtadienis 

„Draugas" 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

First Personai banko viceprezidentė Rota Staniulienė M Vanda 
Alekniene ir Baniute Kroniene, kurkis paruošė lėlių parodą. §i pa
roda vyksta šiuo metu First Personai banke Lemonte, Archer A ve. 
ir McCarthy Road sankryžoje. PraSome apsilankyti. 

• A m e r i k o s l i e tuv ių rad i j as , vad. Anatolijus Šhitas — i 
kiekvieną sekmadienį 7 v r. per WCEV 14.50 AM. T e l 7 7 3 * 4 7 -
4903, adresas 4459 S. Franeisco, Chkago, IL 60632, 

,»DRAUGO* SKELBIMŲ SKYRIUS TEL 773-S8S-950O 

http://www.lithoperacbicago.org
mailto:marytens@hotmail.com

