
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Kaina 50 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, KOVO - MARCH 16, 2007 Vol. XCVI11 Nr. 53 

Studentams apkarto buvusio 
komunistų vadovo išmint is 

Liepa Pečelžunaitė 
Alfa.lt 

Vilniaus universiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos mokslų ins
tituto (TSPMI) studentai nepaten
kinti socialdemokratų vadovo Al
girdo Brazausko paskaitomis Vil
niaus universitete. Pasak jų, komu
nistų vadovas neturėtų dėstyti savo 
memuarų nepriklausomoje Lietuvo
je. Pats A. Brazauskas tikina nieko 
nežinąs apie studentų nepasitenkini
mą. 

Įvairiuose kursuose besimokan
tys studentai norėjo surengti piketą 
prieš A. Brazausko paskaitas 
TSPMI, tačiau instituto direktorius 
Raimundas Lopata studentus per
kalbėjo ir paprašė konfliktą spręsti 
taikesniu būdu - surengti diskusiją. 

„Direktorius paprašė mūsų ne
politizuoti situacijos ir iš pradžių pa
diskutuoti", - tikino TSPMI pirma
kursis Audrius Makauskas. 

Tokia diskusija turėjo įvykti tre
čiadienį, tačiau, pasak R. Lopatos, 
patys studentai nesugebėjo taip grei
tai susiorganizuoti. 

„Studentai nespėjo susiorgani
zuoti, todėl diskusija perkelta į kitą 
savaitę, bet tai bus tik studentų ir 
prezidento pokalbis", - žurnalistų 
dėmesio pabrėžė nelaukiantis R. Lo
pata. 

Anot jo, studentai griebiasi pro
testo dėl to, kad neišmano instituto 
sistemos ir nežino veiksmingesnių 
nuomonės reiškimo būdų. 

„Tie studentai, kurie nori pasi-

• Sporto apžvalga. 
•Kas veda, kas seka, kas 
priešinasi, kas iš kelio 
traukiasi. 
• „Draugo" lietuviukai. 
•Įvairios sporto žinios. 
• Šiemet Čikagoje 
nematysime Algimanto 
Kezio ir E. Krukovskio 
parodos. 
•Nauja valdžia — 
subtilumai ir privalumai. 
•Bus prisimintos solistės 
Prudencija Bičkienė ir 
Sovija Adomaitienė. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.61 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Algirdas Brazauskas (v) panoro dėstytojauti. SAM nuotr. 

kalbėti, dauguma yra pirmakursiai, 
todėl nežino procedūrų, kuriomis ga
lima anksčiau nuomonę išdėstyti, nei 
įvyksta faktas. Turiu omeny studen
tų atstovus, dalyvaujančius instituto 
taryboje jai sprendžiant, kas turi dės
tyti institute. Manau, kad piketo or
ganizavimo priežastis - nesuvoki
mas, kad galima pasinaudoti kitais 
būdais", - mano R. Lopata. 

Jo teigimu, įkalbėti A. Brazaus
ką susitikti su studentais nebuvo 
sunku. 

„Žinoma, ketinu ateiti. Kalbėtis 
visada galima", - užtikrino diskutuo
siantis su studentais ir A. Brazaus
kas. 

Tačiau jis tikino nieko nežinąs 
apie tai, kad studentai ketino pike
tuoti prieš jo skaitomas paskaitas. 

„Nežinau nieko apie jokį piketą. 
Aš jų nemačiau, jie į mane nesi
kreipė, su niekuo nekalbėjau, todėl 
negaliu komentuoti", - sakė social
demokratų vadovas. 

Anot A. Brazausko, per paskai
tas prašymų keisti dėstymo meto
diką, aštrių klausimų ir nepasitenki
nimo jis nesulaukia. 

„Aš jų prašau, kad sakytų per 
paskaitas, ką jie nori išgirsti. Susi
renka pilna auditorija, net daugiau 
negu yra užsirašiusių, tai, matyt, 
jiems įdomu. Nukelta Į 6 psl. 

Emigrantai namo per metus 
parsiunčia apie 1,2 mlrd. litų 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) — J 
užsienį dirbti išvažiavę Lietuvos gy
ventojai į tėvynę per metus parsiun
čia apie 1,2 mlrd. litų legalių lėšų, tei
gia finansų ministras Zigmantas Bal
čytis. 

„Legalūs pinigai ateina į mūsų 
ekonomiką, juos galima numatyti, 
apskaityti, jie įeina į tam tikrus mū
sų skaičiuojamus rodiklius. Jų per 
metus jau susidaro apie 1,2 mlrd. li
tų, o prieš dvejus metus buvo apie 
150 mln. litų", — Lietuvos televizijos 
laidoje „Spaudos klubas" trečiadienį 
teigė Z. Balčytis. 

Finansų ministro nuomone, le
galių lėšų padaugėjo, kai 2005 metais 
buvo nutarta Lietuvoje antrą kartą 
neapmokestinti pajamų, kai mokes
čiai sumokėti kitoje šalyje. 

Pasak Z. Balčyčio, emigrantų už
dirbti pinigai investuojami, už juos 
perkamas nekilnojamasis turtas. 

Emigrantai pinigus linkę investuoti 
Lietuvoje. 

Statistikos departamentas pa
skelbė, kad, įvertinant ir neoficialią 
migraciją, nuo 1990 metų per pasta
ruosius 16 metų, iš Lietuvos iš viso 
emigravo apie 404,000 žmonių. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

Pakistanietis 
prisiėmė 
atsakomybę 
už rugsėjo 
11 -osios 
atakas 

Washington, DC, kovo 15 d. 
(„ReutersTBNS) — Įtariamas „ai 
Qaeda" narys Khalid Sheikh Mo-
hammed pareiškė, kad organizavo 
rugsėjo 11-osios atakas Jungtinėse 
Valstijose ir virtinę kitų išpuolių, ro
do karinio bylos nagrinėjimo JAV 
bazėje Guantanamo Bay Kuboje ste
nogramos, kurios buvo paskelbtos 
trečiadienį. 

„Aš buvau atsakingas už rugsėjo 
11-osios operaciją, nuo A iki Z", — 
sakė Kh. Sh. Mohammed, kalbėda
mas per asmeninį atstovą, rodo šeš
tadienį įvykusio posėdžio stenogra
ma. 

Pakistano pilietis Kh. Sh. Mo
hammed taip pat sakė, kad yra at
sakingas už 1993 metų išpuolį prieš 
Pasaulio prekybos centrą New York, 
sprogimą naktiniame klube Balyje, 
Indonezijoje, bandymą numušti du 
Amerikos lėktuvus panaudojant ba
tuose paslėptas bombas, ir kitus iš
puolius. 

Per posėdį, kuris buvo surengtas 
siekiant nustatyti, ar jis atitinka JAV 
taikomą priešo kovotojo apibrėžimą, 
Kh. Sh. Mohammed, regis, taip pat 
leido suprasti, kad su juo buvo blogai 
elgiamasi. Nukelta f 7 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 

KREPŠINIS 

LIETUVIAI NBA LYGOJE 
Kovo 5 dieną kartu su fotokore

spondentu Jonu Grigaičiu stebėjome 
„Detroit Pistons" krepšinio koman
dą, žaidžiant prieš „Golden State 
Warriors", kurios treneris šiais me
tais vėl yra Don Nelson. 1989 m. 
sausio 17 d. tame pačiame stadione 
pirmą kartą dalyvavau kaip „Drau
go" korespondentas ir mačiau su 
„Golden State Warriors" žaidžiantį 

.pirmąjį iš Lietuvos krepšininką Ša
rūną Marčiulionį. O šiemet kovo 5 
dieną, kada kitas Lietuvos krepši
ninkas Šarūnas (Jasikevičius) šventė 
savo 31-ąjį gimtadienį, jo dovana bu
vo pergalė: nuo pat rungtynių pra
džios buvo matyti, kaip greitis, jau
natvė ir gera gynyba nugalėjo detroi-
tiškius 117:100. 

Rungtynėse labai gerai žaidė 20 
m. amžiaus latvis Andris Biedrins, 
kurį po mūsų pasikalbėjimo su Ša
rūnu užkalbinau persirengimo kam
baryje. Andris su entuziazmu džiau
gėsi, kad Detroite, kaip ir kitur, lat
viai sutinka naują NBA krepšinio 
žvaigždę su Latvijos vėliava. Jis la
bai patenkintas, kad, atvykus Ša
rūnui iš „Indiana Pacers", turi su 
kuo kalbėtis ir bendrauti. 

Treneris Nelson labai gerai at
siliepė apie savo vidurio puolėją ir 
antrąjį Šarūną, kuris, pagal trenerį, 
yra jo trečiasis gynėjas (point guard). 
Atrodo, kad „Golden State War-
riors", kaip ir kitos komandos, į savo 
gretas integruoja vis daugiau kita
taučių, kaip parodė ir šios rung
tynės. 

Užklausiau Don Nelson apie 
Šarūno Jasikevičiaus rolę komando
je, treneris pareiškė, kad patenkin-

Žydrūnas llgauskas („Cleveland Cavaliers") rungtynėse prieš „Detroit 
Pistons". 

Du baltiečiai Amerikos NBA lygoje: 
San Francisco „Golden State War-
riors" komandos žaidėjai (iš kairės) 
— Šarūnas Jasikevičius ir latvis 
Andris Biedrins. 

tas jo žaidimu, tačiau prieš „Pis
tons" nereikėjo Šarūno pagalbos. 
Don Nelson ypač akcentavo pasi
tenkinimą komandos centru — 20 
metų, antrą sezoną žaidžiančiu pir
mame penketuke, Rygoje, Latvijoje 
gimusiu, Andris Biedrins. Tai pir
mas latvis, pasiekęs pirmo penke
tuko vietą NBA lygoje. Andris Det
roite žaidė 29 minutes, pelnė 12 
taškų, atkovojo 10 kamuolių. 

Neseniai „Golden State War-
riors" lengvai nugalėjo geriausią 
NBA komandą — „Dalias Mavericks 

110:96. Andris Biedrins tose rung
tynėse žaidė 30 min., pelnė 16 taškų 
ir atkovojo 5 kamuolius. O žaidžiant 
prieš „Denver Nuggets", rungtynes 
„Warriors" komanda laimėjo 111:93, 
Andris Biedrins žaidė 29 minutes, 
atkovojo 15 kamuolių, pelnė 12 taš
kų. Pralaimėtojų komandoje Linas 
Kleiza žaidė 20 minučių, atkovojo 17 
kamuolių ir pelnė 8 taškus. Jasike
vičius nežaidė šiose abejose rung
tynėse. 

Kovo 7 dieną Detroitas prieš 
„Cleveland Cavaliers" pralaimėjo po 
pirmo pratęsimo 97:101. La Bron 
James (Cleveland) žaidė 50 minučių, 
pelnė 41 tašką. Žydrūnas llgauskas 
savo komandai pelnė 14 taškų ir 
atkovojo 10 kamuolių. Per 38 minu
tes vidurio puolėjas pataikė 7 iš 11 
dvitaškių, perėmė vieną kamuolį, 
atliko vieną sėkmingą perdavimą, 
blokavo vieną metimą, kartą suklydo 
ir turėjo palikti aikštę dėl pražangų. 

Kovo 13 d. prieš „Sacramento 
Kings" Žydrūnas llgauskas nugalė
tojams (Cleveland 124: Sacramento 
100) pelnė 19 taškų ir atkovojo 12 
kamuolių. Per 30 minučių llgauskas 
įmetė 7 iš 9 dvitaškių ir 5 baudas. 

Komanda daug geriau žaidžia, 
kai j pirmą penketuką įtraukė ju
goslavą Sasha Pavlovic, kuris per 33 
minutes surinko 25 taškus. Cleve

land tikslas yra pasiekti pirmą vietą 
ir su Sasha Pavlovic, brazilu Ander-
son Varejao, Žydrūnu Ilgausku ir La 
Bron James „Cleveland Cavaliers" 
galbūt galės pasiekti savo tikslą. 
Stebint rungtynes, peršasi išvada, 
kad Cleveland gynyba stiprėja, nauji 
ir čia paminėti žaidėjai padės ko
mandai pasiekti sėkmingą finalą. 

Atrodo, kad „Golden State War-
riors" taip pat turėtų pakliūti j 
„playoffs". 

Algis Zaparackas 

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 8-9 psl. 

Andns Biedrins San Francisco ..Golden State VVarriors' 
rungtynėse prieš ..Detroit Pistons" 

Žydrūnas llgauskas r u n g t y n ė s e pr ieš ..Detroit Pistons" 
J O - " Grigaičio nuotraukos. 
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Kas veda, kas seka, kas priešinasi, 
kas traukiasi iš kelio 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Kai einama j organizuotą didį 
žygį, reikalinga, kad būtų kas veda, 
kad būtų kas seka, o abejingieji ar 
nepritariantieji t rauktųsi iš kelio. 
Tačiau retai taip būna, nes randasi ir 
tokie, kurie sekti nenori, kurie prieši
nasi ar tampa kliūtimi kelyje. Taip 
buvo žygyje einant į Kovo 11-osios 
Lietuvą. 

Ieškant kelio pradžios, iš tikrųjų 
reikėtų atsigręžti į šešių su viršum 
dešimtmečių praeitį, kai Lietuva 
Nepriklausomybę prarado. O vedan
čiųjų ir sekančiųjų tenka ieškoti tarp 
1941 m. Birželio sukilėlių, tarp ge
nerolo P Plechavičiaus Vietinės rink
tinės karių, tarp 1944 - 1953 metų 
partizaninio karo dalyvių, tarp pog
rindyje veikusių bei nelegalią spaudą 
leidusių rezistentų, tarp sovietinių 
kalinimo lagerių sukilėlių, tarp karo 
audrų bei okupacijų išblaškytų lietu
vių užsienyje iki pat 1988-jų metų. 
Dėl pasipriešinimo žygiui nelengvas 
buvo tas kelias, nuo pat pradžių nu
žymėtas didžiulėmis aukomis ir 
netektimis. Tačiau Laisvės ir Nepri
klausomybės siekis buvo nesužlugdo
mas. Istorinio likimo bendryste su
sieta, nemari tautos dvasia 1988 me
tais iš sutemų išsiveržė Lietuvos 
Sąjūdžiu, kuris ir vedė į Laisvę bei 
Nepriklausomybę. 

Iš iškilių, visuomenei žinomų 
asmenybių susikūrusi Sąjūdžio inici
atyvinė grupė ryžtingai stojo į tautos 
vedlio postą. Visoje Lietuvoje spon
taniškai kūrėsi Sąjūdžio grupės, 
kurios kilnių idėjų patrauktos sekė 
Sąjūdžio Tarybos brėžiamu keliu. 

Buvusio okupanto brutalios jėgos 
visais būdais - iki ginkluotų išpuolių 
- stengėsi sustabdyti Sąjūdžio pir
muosius žingsnius, judėjimą griauti 
iš vidaus, grąžinti tautą į okupanto 
„globą". Tačiau per „perestroiką" 
atpalaiduotas užgniaužtas žodis jau 
pasiekė tolimiausius šalies kam
pelius, išsiveržė per geležinės uždan
gos properšas. Kol žodis tapo kūnu, 
jis patyrė daug niekinimo iš tų, kurie 
priešinosi Laisvės žygiui, kurie veda
mi spyriojosi ir tų kurie liko šalikelė
je-

1990 m. kovo 11-ąją dieną Žodis, 
reiškiantis Lietuvos Laisvę ir Nepri
klausomybę, tapo kūnu. 

Sukakus 17 metų nuo to Žodžio 
Įsikūnijimo, iš Seimo tribūnos pirma
sis Kovo 11-osios Lietuvos vadovas, 
europarlamentaras Vytautas Lands
bergis atkreipė dėmesį į Lietuvos 
kitokią priklausomybę. Ne priklau
somybę kokiai svetimai valstybei, o 
priklausomybę iš praeities senoms ir 
dabarties naujoms ligoms. „Dabar 
mūsų užduotis - išsikovoti nepriklau
somą visuomenę, tai yra, išlaisvintą 
nuo senų ir liguistų priklausomybių. 
Pirmiausiai liaukimės bent rusiškai 
keiktis, nors gyvenimas ir mokytų, 
kad kitaip tavęs nesupranta. Vis dar! 
Čia pat ir alkoholizmas ir kitų 
socialinių ligų virtinė", - sakė profe
sorius. 

Lietuvos nelaimė ta, kad ne visa 
tauta sekė Sąjūdžiu, o todėl nesun
kiai vedlio vietą užėmė buvę komu
nistai. Nors vedami į Nepriklauso
mybę jie pradžioje priešinosi arba 
spyriojosi, tačiau pajutę, kad gali 
išlaikyti savo buvusias privilegijas ir 
gyvenimą pertekliuje, naudodamiesi 

išlavintomis komunistinės demagogi
jos priemonėmis, demokrat iškai , 
mulkinamos liaudies dėka atėjo į jau 
atgautos Laisvės kelią, į valdžią, rašė 
pareiškimus į NATO, į ES. Tokiu pat 
būdu buvo kurpiami kiti, minėtajai 
komunistinei šutvei giminingi poli
tinių verteivų dariniai, kurie patekę į 
valdžias jungiasi prie „vedlių", nes 
ten „gera". Vaduoti liaudį nuo žalin
gų priklausomybių vedliams net į 
galvą neateina, nes tik nepritekliuje 
gyvenanti, patriotiškai bei pilietiškai 
neugdoma liaudis lengvai pasiduoda 
populistiniam manipuliavimui, pade
da išsilaikyti valdžioje. 

Daugiau nei pusę dabar t inės 
lietuvių tautos sudaro abejingieji 
arba apsileidėliai. Jei pastarieji pasi
traukė iš kelio, netrukdė žengti į Ne
priklausomybę anuomet, galima juos 
suprasti; nesusivokė kas darosi, dau
gelį ištiko šokas, kad pančiai tarsi sa
vaime nukrito. Tačiau, Lietuvai ei
nant Laisvės keliu, abejingumas pri
lygsta priešinimuisi tautos ir jos val
stybės raidai. Būtent abejingieji už
leidžia vietą aktyvesniems, žalingas 
priklausomybes turintiesiems ateit i į 
valdžias, parazituoti skurstančiųjų 
sąskaita. 

Pastarieji savivaldybių rinkimai 
akivaizdžiai parodė, kad apsileidėlių, 
nesirūpinančių savivalda (savo kie
mu) dėka į vietos valdžią atėjo su 
savo interesais populistai, kurie dar 
didelę dalį rinkėjų sugebėjo prisivilio
ti asmeniniais laiškais, nemokamais 
koncertais, rankų paspaudimais ar 
skambiu, tik mulkiams reikšmingu 
šūkiu: „Tvarka ir teisingumas!" Ap
maudu, kad aplaidumą skatino iki 
šiol laikytas padoriu, tačiau, matyt 
galutinai konstruktyvias idėjas 
išėmęs, judėjimas „Kitas pasirinki
mas". Jis atvirai agitavo gadint i 
rinkimų biuletenius, nedalyvauti 

rinkimuose. 
Kaip gydytis nuo žalingos visuo

menės priklausomybės, tarsi atsiliep
damas į V Landsbergio žodį Seime, 
per-šv. Mišių pamokslą Kovo 11-osios 
proga Vilniaus Arkikatedroje kalbėjo 
kardinolas Juozas Audrys Bačkis. 
Kardinolas kreipėsi į tėvus ir moky
tojus, prašydamas juos žodžiu ir savo 
pavyzdžiu jaunimui rodyti tikrąsias 
vertybes, vesti dorovės keliu. 

Formaliai Lietuva yra atgavusi 
Laisvę, Nepriklausomybę, demokra
tinį valstybės valdymą. Tačiau didelė 
dalis visuomenės tebeklaidžioja rau
doname rūke, jos akis dengia slogios 
praeities valktis, todėl neskiria am
žintųjų bei bendražmogiškųjų verty
bių nuo netikrų, yra pasidavusi ne
saikingo vartojimo, hedonistinių po
reikių tenkinimo bei kitoms žalin
goms priklausomybėms, tebėra, nors 
ir ne marksistinio, tačiau materializ
mo nelaisvėje. Demokratinis valsty
bės valdymas tebėra tik tokio valdy
mo regimybė, nes iš tikrųjų dėl ko
rupcijos, pilkųjų bei juodųjų valdžios 
rinkimų technologijų į valstybės val

dymą ateina žmonės ne idealų, o 
siaurų interesų vedami, todėl ir gei
džiama demokratija apsireiškia jos 
ydomis ir grimasomis, į vedlius pa
tenka ne geriausieji, o visuomenės 
padugnių atstovai, jos atplaišos. 

Tauta turi kilti į naują, tikro 
atgimimo žygį, į amžinosiomis ir ben-
dražmogiškosiomis vertybėmis grįstą 
gyvenseną, f tą žygį turi vesti dvasios 
aristokratija, mokykla, Bažnyčia. 
Siekdama išsivaduoti nuo žalingų 
priklausomybių, tik jomis turi sekti 
šeima, bendruomenė, visa visuo
menė. Kas trikdo žygį, kas kenkia 
kilniems siekimas, privalo trauktis 
arba būti šalinami iš šio kelio. Čia 
dera su džiaugsmu pažyn ėti, kad į 
žygį keliančius balsus, nusiteikimo ir 
telkimosi jam ženklus jau galime ste
bėti. 

Iš tikrųjų tik tokiu būdu at
gausime tikrą Laisvę, tikrą Nepri
klausomybę, geidžiamą be ydų ir gri
masų demokratiją, sulauksime tikrų 
valstybės vadovų, kurių brėžiamu 
valstybės keliu su pasitikėjimu galė
sime eiti drauge. 

Lietuvai einant Laisvės keliu, 
abejingumas prilygsta priešinimuisi 

tautos ir jos valstybės raidai. 
Būtent abejingieji užleidžia vietą 

aktyvesniems, žalingas 
priklausomybes turintiesiems 

ateiti į valdžias, parazituoti 
skurstančiųjų sąskaita. 

Lietuvos ginkluotųjų pajėgu dal iniai žygiuoja Vilniaus gatve. Švenčiant Kovo 11-osios — Lietuvos Nepriklauso
mybės dienos - 1 7-aJa sukakt). Dainiaus Skripkausko nuotrauka. 
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Redaktorė Laima Apanavičienė 

Lituanistinės mokyklos šventė Lietuvos nepriklausomybės diena 

AK mirkos iš San Diego Bernardo Brazdžionio mokyklėlės Vasario 16-osios 

Čikagos lituanistinėje 
mokykloje 
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Čikagos lituanistinės mokyklos 3 A 
klasės darbas, skirtas Vasario 16-
ajai. Zigmo Degučio nuotr. 
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Nepriklausomybės šventės proga šeštokai su tė 
veliais gražiai papuoštoje Čiurlionio galerijoje surengė 
viktoriną apie Lietuvą. Kitų klasių mokiniai darė projek
tus, skirtus Lietuvai, 

Laimos Apanavičienės nuotraukose: akimirkos iš 
šeštokų viktorinos. 

M o k i n i ų r a š i n ė l i a i 
MOČIUTĖ 

Mano močiutė gyvena Lietuvoje. 
Jos vardas yra Danutė. Ji man yra 
pati geriausia močiutė. Kai aš buvau 
Lietuvoje, ji man skaitydavo knygas, 
dainuodavo daineles, mes kartu žais
davome su lėlėmis, eidavome pasi
vaikščioti. Aš prisimenu, kai aš atsi
sėsdavau ant močiutės kelių, ji visada 
pasakodavo man pasakas. O kartais 
aš apsiaudavau močiutės batus ir 
dainuodavau jai. Ji visada labai 
juokėsi. Aš labai pasiilgau močiutės. 
Labai norėčiau nuvažiuoti į Lietuvą 
ir aplankyti močiutę. Kai aš nuva
žiuosiu aplankyti jos, mes ilgai ilgai 
kalbėsime. Dabar mes su močiute 
kalbamės tik telefonu. Ji man visada 
atsiunčia knygų, papuošalų. Aš nie
kada nepamirštu pasveikinti jos su 
gimtadieniu ir kitomis šventėmis. 

Mano močiutė yra tikrai gera. Ji 
labai rūpinasi mumis. Kai aš susergu, 
ji labai pergyvena, ir pasako, kokius 
vaistus gerti. Ją labai myliu ne tik aš, 
bet ir visi žmonės, kurie ją pažįsta. 

Laukiu tos dienos, kai galėsiu 
pamatyti ir aplankyti savo močiutę. 

Aš myliu savo močiutę ir linkiu jai 
daug sveikatos, laimės ir ilgo ilgo 
gyvenimo. 

Justina Andriuškevičiūtė 
Čikagos lit. m-la 

4 A skyriaus mok. 

SAPNAS 

Aš sapnavau, kad prabudau iš 
miego pievoje. Visur žalia, gražu ir 
gėlės žydi. Visi gyvūnėliai linksmi, 
kiškiai šoka, paukšteliai čiulba, pie
voje ganosi vienaragiai žirgai. Tada 
vulkanas išsiveržė su piktais zuikiais, 
kurie viską graužė aplinkui, paukš
teliai piktai krenkė, vienaragiai žir
gai pradėjo bėgti į mane. Aš išsigan
dau ir pradėjau bėgti, pamačiau savo 
mamą. Ji pasakė, kad aš prabusčiau 
iš miego, nes laikas eiti į lietuvišką 
mokyklą. 

Aš ir prabudau iš baisaus sapno. 

Medą Mikalauskaitė 
Čikagos lit. m-la 

4 A skyriaus mok. 

KODĖL BITĖS MEDŲ NEŠA? 

Kartą sekmadieni, kai voveraitė 
skaitė laikraštj „Miško naujienos", 
pastebėjo tokį pranešimą: „Mieli miš
ko gyventojai, kažkas įvyko miške. 
Profesorius Žebenkštis apie tai pa
sakys kitą savaitgalį". Voveraitė 
supyko: 

— Betgi aš noriu dabar sužinoti, 
kas atsitiko! Sugalvojau! Pati sužino
siu. 

Tai netingėjus išėjo. Ėjo ėjo ir 
pamatė knygyną. Užsuko į vidų. Ilgai 
nežiūrėjo, surado knygą apie sužino
jimą. Pigi ir stora. Nupirko knygą ir 
ėjo tolyn. Atsisėdo ant suoliuko ir 
perskaitė. Po pusvalandžio, ėjo tolyn. 
Sutiko lokį, paklausė: 

— Ar jūs žinot apie tai, ką rašė 
laikraštyje? 

— Ne. Bet tikrai labai noriu 
sužinoti, — sakė lokys. 

— Tai nelaukim! Eime! — 
sušuko voveraitė ir jie išėjo. 

Ėjo ir jie sutiko stirną ir lapę. Abi 
sakė lygiai tą patį kaip lokys. Visi nu
sprendė eiti paklausti profesoriaus 
Žebenkšties. Užlipę jie ant Žebenkš

ties kalno ir sutiko Žebenkštį. 
— Ar jūs pats žinote, kas atsitiko 

miške? — paklausė žvėreliai. 
— Taip, — atsakė Žebenkštis. — 

Atsisėskite ir paklausykite. Ėjau pro 
proskyną ir sutikau pulką bičių, 
ieškančių maisto. Kelios ieško kirmi
nų, kitos drugelių, o dar kitos vabalų. 
Viena bitė atsitūpė pailsėti ant gėlės. 
Surado ji tokį lipnų, bet skystą ir 
kvepiantį daiktą. Parsinešė namo ir 
įpylė į indą. Buvo karšta diena, tad 
bitė vėdino tą lipnų skystį. Pavadino 
jį nektaru. Dar pamaišė, vėl vėdino 
ir... Oho! Nektaras sutirštėjo. Bitė šį 
sutirštintą nektarą pavadino medu
mi. Jis buvo skanus. 

Taigi ji pakvietė kitas bites ir 
davė joms paragauti. Tai dabar bitės 
valgo metų, o ne kažkokius drugius 
— baigė pasaką Žebenkštis. 

— Dėkui šimtąkart! — sušuko 
voveraitė. Visi atsisveikino ir nuėjo 
savais keliais. Vakare voveraitė pasi
rąžė ir užmigo. 

Viltė Vaitkutė 
Čikagos lit. m-la 

5 A skyriaus mok. 
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Ateities profesijos: 
nuo gyvūnų advokatų iki robotų meistrų 

Norite - tikėkite, norite - ne, 
tačiau po 20 metų kai kurios dabar
tinės profesijos išnyks. J ų tiesiog 
nebereikės. 

S u d i e k».<giniTikai¥ng 

Parduotuvėse bus pereita prie 
automatinio prekių mokėjimo, todėl 
nebereikės kasininkų. 

Paštininkai išnyks dar greičiau -
apie 2016 metus, nes „popierinio" 
pašto niekas nebesiųs. 

Apie tokias permainas perspėjęs 
žurnalas „Forbes" sudarė pačių rei
kalingiausių profesijų sąrašą. 

Ateities pasaulis vaizduojamas 
niūrokai, bet nėra toks apokalip-
tiškas kaip Holivudo filmuose. 

Valdys mašinos 

Po 20 metų „mašinų valdžios" 
turbūt neišvengsime. 

Dėl moderniųjų technologijų 
bedarbių armiją papildys ne vien 
kasininkai ir paštininkai. 

Jų likimas laukia ir naikintuvų 
pilotų, nes karo atveju bus naudoja
masi nepilotuojamaisiais skraidan
čiais aparatais. Jie, beje, jau realybė. 

Kam siųsti į mirtį žmogų, jei už j j 

lėktuvą gali valdyti kompiuteris? 

Skaitys DNR 

Naujas pasaulis sukurs naujas 
profesijas. 

Pavyzdžiui, prireiks genų inži
nerijos specialistų, kurių paslaugas 
itin vertins bendrovių vadovai. 

Testo dėka genų inžinerijos spe
cialistas perskaitys samdomo darbuo
tojo DNR ir informuos darbdavius, ar 
būsimasis darbuotojas turi polinkį į 
alkoholį, kitus kvaišalus, medika
mentus. 

Kadangi daugelį darbų už žmogų 
atliks mašinos, jos, žinoma, ges. To
dėl ateityje ypač paklausi taps robotų 
meistro profesija. 

Beje, kompanija „Sony" jau da
bar pardavinėja robotus - namų 
tvarkytojus. 

Keliaus i kosmosą 

Pokyčių laukiama ir gidų gildijo
je. Apie tai skelbia faktas, jog kom
panija „Virgin Group" planuoja nuo 
2008-ųjų pradėti skraidinti į kosmosą 
turistus. Žinoma, kosminiams keliau
tojams prireiks kosminių gidų. 

Veiklos pobūdį keisti teks ir de

galinių darbuotojams - po 20 metų 
žmonija pereis prie vandenilinio 
kuro. 

Kils dirižabliai 

Ateityje gali atsirasti nauja 
transporto rūšis - dirižabliai. 

Futurologai mano, kad jie vėl, 
kaip anksčiau, kils į dangų ir pakeis 
ne vieną lėktuvo ar sraigtasparnio 
skrydį. 

Palyginti su jais, dirižabliai turi 
daugiau pranašumų. 

Jie - pigūs, pakilimui ar nusilei
dimui nereikalauja infrastruktūros, o 
keleivius išlaipinti gali bet kurioje 
vietoje. 

Gins gyvūnus 

Ateities profesijų sąrašą pratęsia 
ir gyvūnų advokatai. 

Ko gero, jau po 20 metų faunos 
atstovų teisės bus prilygintos žmo
gaus teisėms. 

„Forbes" primena, kad kitų 
naujų profesijų atsiradimą lems 
žmonijos perėjimas prie Saulės ir vėjo 
energijos panaudojimo. 

Todėl šachtininkų bei naftininkų 
poreikis ateityje sumažės. 

Panaši lemtis laukia ir kino 
teatrų darbuotojų. Ateityje kino vers
lo naujienos pasieks vartotojus jų 
namuose. 

Amžinai re ikal ingi 

Tačiau y ra profesijų, kurios -
amžinos. Jos egzistavo iki mūsų, bus 
ir po mūsų. 

Norime to ar ne, mėgstame ar 
niekiname, tačiau žmonijos ateitis 
neįsivaizduojama be politikos ir 
religijos veikėjų. 

Ir po 20 metų žmonėms bus rei
kalingi kirpėjai, * artistai, mokesčių 
sistemos bei laidojimo sferos darbuo
tojai. 

„ K l a i p ė d a " 

O kad japonų kalbą yra tikrai sunku išmokti, 
pasitvirtino, kai sužinojau, jog JAV ambasadoje 
Tokyo ir visuose kituose Japonijos konsulatuose iš 
450 tarnautojų tik penki galėjo paskaityti japo
nišką laikraštį. 

JAPONIJA 
PRIEŠ 25 METUS 

ALEKSAS VITKUS 
Nt\14 

Gal ne be reikalo vienas pirmųjų į Japoniją 
XVI amžiuje atvykusių misionierių, ispanas St. 
Francis Xavier, po metų apaštalavimo japonų kalbą 
pavadino velnių kalba, kurią šėtonas išgalvojo, kad 
jis, Francis, negalėtų vietiniams sėkmingai skelbti 
Dievo žodžio. Užtai ir buvęs (1961—1966) JAV 
ambasadorius Japonijai Edwin O. Reischauer, ten 
gimęs, užaugęs ir puikiai kalbąs japoniškai, vis 
dėlto perspėjo, kad japonų kalba gali būti didele 
kliūtimi Japonijai kada nors tapti pasauline galybe. 

Būdinga, kad nors šis šventasis vis dėlto j kata
likybę buvo patraukęs gal apie pusę milijono ja
ponų, atrodo, kad po šimto metų jų lyg ir neliko. Ir 
kai 1863 m. Nagasaki mieste buvo pastatyta kata
likų bažnyčia, iš netolimo Urakami miestelio suėjo 
4,000 japonų, kurie kunigui prisipažino savo kata
likų tikėjimą išlaikę per daugiau nei 200 metų. To-
kugavva šogūnatas juos visus suėmė, bet, pirmiau 
negu jie buvo nuteisti, Tokugawa režimas žlugo. 

Kokia ironija, bet ta pati katalikų bažnyčia buvo 
visiškai sunaikinta, kai virš Nagasaki 1945.08.08 
buvo išmesta antroji atominė bomba. 

Mik imoto perlai 

Kitą rytą pasukome į pietus, prie jūros, kur 
vakariniame Ise įlankos krante yra du garsūs 

savo perlų žvejyba ir jų apdirbimu miesteliai: Toba 
ir Kashikojima, maždaug pusantros valandos 
Kintetsu traukiniu nuo Nagoya. Gražus, elegan
tiškai perlais padabintas tiltas jungia prie pakran
tės išsidėsčiusi Toba miestelį su pasaulyje išgar
sėjusia Mikimoto perlų sala. Miestelių, nors ir labai 
patraukiančiai atrodančių, nedaug tematėme, nes 
skubėjome į salą susipažinti su perlais, jų gamyba 
ir istorija, kuri siekia net XIX šimtmetį. 

Tikri natūralūs perlai buvo žinomi jau daug 
metų, kai japonui Kokichi Mikimoto staiga šovė į 
galvą mintis dirbtinai pagaminti dabar vadina
muosius „kultūrinius" (veisiamus) perlus. Jam 
reikėjo daug metų ir bandymų, kol 1893.07.11 pa
gamino pirmą „kultūrinį" (cultured) perlą, kurį jis 
gavo, įvedęs į gyvos austrės kūną mažą perlamutro 
lašelį ir leidęs jam ten tarpti. 

Čia mums pademonstravo šį procesą, parodė 

tokius „kultūrinius" perlus, kurių nebuvo galima 
atskirti nuo tikrų, gamtoje randamų, natūralių per
lų. Mano ne specialisto akiai ir dirbtiniai perlai at
rodė neblogai, bet iš moterų girdėjau aiktelėjimus, 
tik kai joms rodė „tikruosius" perlus. Tos pačios 
moterys vos ne su pašaipa žiūrėjo ir į išstatytus 
dirbtinius perlus, kurie paprastai yra gaminami iš 
stiklo. Ir koks buvo jų nusivylimas, kai buvo pa
aiškinta, kad perlas yra ne kas kita, kaip erzinan
tis parazitas, kuris patenka j austrės (oyster) kūną, 
ten auga, kol tampa, ką mes vadiname perlu. 

Dar kitoje salėje mus supažindino su perlų 
gamybos istorija. Čia stovi didžiuliai Mikimoto ir jo 
žmonos Ume biustai. Ten parašyta, kad be Ume sa
vo vyrui parodytos meilės, kantrybės ir supratimo, 
jis gal ir nebūtų pasiekęs savo tikslo. Galiausiai 
mums pademonstravo, kaip dar ne taip senais lai
kais moterys (!) šokdavo į vandenį ten gaudyti tų 
austrių. Sako, kad jos tuomet į vandenį šokdavo 
nusirengusios iki pusiaujo. Kodėl? Nepaaiškino. 

Paskutinė salė buvo t ikra „piece de resistan-
ce", kur ne vienai lankytojai sutiksėjo širdis. Ma
niau, kad žmona, vienus perlų karolius jau nusi
pirkus Tokyo Takashimaya parduotuvėje, jau bus 
patenkinta, bet kur tau! „Ten pirkau juodus, — 
sako, — o čia pirksiu bal tus arba rožinius". Ir kaip 
netrauksi piniginės iš kišenės, kai į tave žiūri ir 
taip meiliai šypsosi, sakydama: „Rytoj mūsų vedy
bų metinės". 

Senoj i so s t i nė — Kyoto 

Apie šimtas mylių į pietvakarius nuo Nagoya 
yra istoriškai turbūt pa ts įdomiausias miestas 
Japonijoje — Kyoto, daugiau kaip tūkstantį metų 
(794—1868) buvęs imperatorine Japonijos sostine, 
kol imperatoriaus dvaras persikėlė į Tokyo. Čia 
atrasi daugiau šventovių, šventyklų, pilių, parkų ir 
sodų negu bet kur kitur Japonijoje. Kyoto yra ir ja
ponų meno, kultūros, teatro , religijos centras. Čia 
gyvena ir dirba apie 1,5 mln. gyventojų. Sunkiosios 
pramonės čia beveik nėra, bet atrasi puikia šilko, 
porceliano, keramikos, politūros, brokatų, lėlių, 
vėduoklių ir kitokių turistų mėgstamų prekių par
duotuves. Visos prekės aukštos kokybės, o ne kokie 
pigūs papuošalai ar kitokie mažmožiai. Miestas, ne 
taip kaip Tokyo, per II pasaulinį karą beveik ne
nukentėjo. 

Iš Perlų salos grįžome į Nagoya, o iš ten kitą 
rytą iki kito didelio miesto — Kyoto, vienintelio iš 
šešių didžiųjų Japonijos miestų, nesančio prie jū
ros. 

O kur dabar 1 Bus daugiau. 
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irė šeštoji gaisro a u k a Premjeras laidoja išeivių viltis 

Fotografas ir poetas Remigijus Audi< 
goję 2005 metais. 

jaitis savo nuotraukų parodos atidaryme Ry-
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr. 

Vilnius, kovo 15 d. (ELTA) — 
Trečiadienį, prieš vidurdienį, mirė 
šeštoji kraupaus gaisro sostinės Žir
mūnų gatvėje auka — 45 metų A. K 

A K. dėl 90 proc. kūno nudegimo 
buvo gydomas ligoninėje. 

Tarp žuvusiųjų Žirmūnų daugia-
butyje — du menininkai: 30-metis 
poetas ir scenaristas Mantas Gim
žauskas ir 34 metų fotografas ir poe
tas Remigijus Audiejaitis. Jie žuvo iš
šokę per langą iš 6-ojo aukšto. 

Ugnyje taip pat žuvo buvęs 
Seimo- narys Petras Šakalinis. 58 
metų P Šakalinis buvo 1996-2000— 
ųjų Seimo kadencijos narys, prik
lausė Tėvynės sąjungos frakcijai. 

Gaisre taip pat žuvo 22 metų 
mergina ir 21 metų jaunuolis. Į ligo
ninę buvo nuvežta 11 vaikų — tarp jų 
vos 1 metukų mažyliai. 

Gaisras kilo sekmadienį, apie 5 

vai. 20 min. Pirminiais duomenimis, 
gaisras kilo 6-jame aukšte ir išplito į 
4 butus. Po to liepsnos persimetė ir į 
7-ąjį aukštą ir išplito į dar du butus. 

Dabar jau šešių žmonių gyvybes 
nusinešusio gaisro Žirmūnų daugia-
butyje priežastis tiria Vilniaus apy
gardos prokuratūros, pradėjusios iki
teisminį tyrimą, komisija. Dar viena 
— Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėji
mo departamento (PGAD) sudaryta 
komisija — analizuoja ugniagesių 
veiksmus. 

PGAD visuomenės informavimo 
skyriaus specialistas Vladas Rakš
telis sakė, jog šiuo metu nustatytos 
trys realiausios gaisro kilimo versi
jos. Manoma, kad gaisras galėjo kilti 
dėl netvarkingos elektros įrangos, 
girtuokliaujančių gyventojų neatsar
gaus elgesio, rasta ir galimo padegi
mo požymių. 

Menininkė priversta prašyti pagalbos 
Vilnius, kovo 15 d. (ELTA)— 

Dešimtmetį nuo sąnarių artrozės 
kenčianti Kauno šokio teatro ,,Aura" 
meno vadovė Birutė Letukaitė supra
to neturinti kitos išeities, kaip tik 
prašyti visuomenės pagalbos. Surink
ti pinigų operacijai menininkė vargu 
ar sugebėtų net per kelerius metus. 

„Kol galėjau, tol kentėjau. Dabar 
— nebegaliu. Kartais skausmas būna 
stipresnis už žmogų, jis tiesiog alina 
emociškai", — ašarų vakar neslėpė 
bene garsiausia šiuolaikinio šokio 
puoselėtoja šalyje Birutė Letukaitė. 
Dešimt metų ji kenčia nuo sąnarių 
artrozės, kiekvienas jaunos moters 
žingsnis pastaruoju metu kainuoja 
nežmoniškų pastangų ir skausmo. 

Balandžio 6 dieną žinomai cho
reografei pagaliau turėtų būti atlikta 
kairiojo klubo sąnario keitimo ope
racija. Vien dirbtinis sąnarys kainuos 
11,000 litų. Kompensacija moteriai 

nepriklauso, nes ji nebegali laukti 
planinės operacijos. 

„Eilėje tūkstantis devyni šimtai 
kažkelinta. Tačiau jau šiandien galiu 
judėti tik kieno nors padedama. Į 
'Aurą' ir iš jos važiuoju taksi, tačiau 
ir tai reikalauja didžiulių pastangų. 
Nebeturiu kitos išeities, tik prašyti 
pagalbos. Pirmą kartą prašau asme
niškai sau", — tyliai kalbėjo Kauno 
šokio teatro „Aura" siela. 

B. Letukaitė neseniai pati susira
do ją operuosiantį profesorių Narūną 
Porvanecką. „Jis yra operavęs ir Ma
ją Pliseckają, tikiu juo. Bėda ta, kad 
dar prieš atsiguldama į Vilniaus grei
tosios pagalbos universitetinę ligoni
nę privalau sumokėti visą sumą už 
sąnarį. Pinigų nėra", — aiškino mo
teris. Surinkti reikiamą sumą ji var
gu ar sugebėtų net per kelerius me
tus, juoba kad viena augina keturio
likmetį sūnų. 

* Sept intą pergalę iš e i lės 
NBA reguliariajame sezone iško
vojo antrąją vietą Centriniame 
pogrupyje bei Rytų konferencijoje 
užimanti Žydrūno Ilgausko Cleve-
land „Cavaliers" komanda, trečiadie
nį svečiuose 118:96 įveikusi Memphis 
„Grizzlies" krepšininkus. Lietuvis 
nugalėtojams pelnė 18 taškų, po 
krepšiais atkovojo 4 kamuolius, at
liko rezultatyvų perdavimą, blokavo 
2 varžovų metimus, išvengė klaidų 
bei surinko 4 pražangas. 

* Trečiąją vietą NBA p i rme
nybių Rytu konferenci joje uži-

Vilnius, kovo 15 d. (ELTA) — 
Premjeras Gediminas Kirkilas pa
reiškė, kad nėra kitos alternatyvos 
norint suteikti dvigubą pilietybę iš
eiviams iš Lietuvos, kaip tik pakeisti 
Konstituciją. Tokiu atveju šiuo klau
simu reikėtų skelbti referendumą. 

„Jeigu manote, kad reikia pa
keisti Konstituciją ir raginti tautą tai 
daryti, darykim. Bet esamos Konsti
tucijos ir Teismo sprendimo rėmuose 
daugiau nieko padaryti negalima. 
Norai yra visų geri, bet tokia yra tei
sinė situacija. Deja", — per Vyriau
sybės valandą Seime kalbėjo G. Kir
kilas. 

Vasario pabaigoje premjero su
daryta speciali darbo grupė pasiūlė iš 
Lietuvos nuolat į kitą šalį gyventi iš
vykusiems ir kitos šalies pilietybę įgi
jusiems lietuvių kilmės asmenims su
teikti „ypatingo ryšio su Lietuva sta
tusą". Teigiama, kad toks statusas 
sudarytų sąlygas Lietuvos pilietybės 

mant i Dar iaus S o n g a i l o s Wa-
shingon „Wizards" komanda trečia
dienį svečiuose 112:96 nugalėjo In
diana „Pacers" krepšininkus. Lietu
vis į varžovų krepšį įmetė 12 taškų, 
po krepšiu atkovojo 2 ir perėmė 1 ka
muolį, išvengė klaidų bei tr iskart 
prasižengė. 

* Ketvirtadieni Rusijoje pra
sidėjo paskutinis — dev intas i s — 
2006-2007 metų s e z o n o p lanetos 
b ia t l ono taurės varžybų etapas. 42-a 
moterų sprinto rungtyje finišavo Dia
na Rasimovičiūtė, 7,5 distancijoje du-
ka rt suklydusi šaudykloje 

neturintiems išeiviams išsaugoti ry
šius su gimtąja šalimi. 

Tačiau toks sprendimas ne
patenkino išeivių. Jį skeptiškai įver
tino ir prezidentas Valdas Adamkus. 

Šalies vadovo nuomone, toks 
teisinis projektas neišsprendžia prob
lemos dėl pilietybės, kilusios po to, 
kai Konstitucinis Teismas išaiškino, 
kad būtina sumažinti grupę asmenų, 
galinčių pretenduoti į dvigubą pilie
tybę. 

V Adamkus ragino ieškoti būdų, 
kaip išspręsti problemą nekeičiant 
Konstitucijos. 

„Gerbiu Konstitucinio Teismo 
sprendimą, kartu manau, kad konsti
tucinės teisės ekspertai turėtų aps
varstyti visus galimus konstitucinius 
sprendimus, kaip sąsajų su Tėvyne 
nenutraukusiems asmenims neap
sunkinti pilietybės įgijimo", — kal
bėjo prezidentas. 

Į v e r t i n o „ R e a d e r s D i g e s t / / 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) — 
Lietuvos vaistų fabriko „Sanitas" 
valdoma Lenkijos farmacijos bendro
vė „Jelfa" buvo pastebėta JAV ir ki
tose pasaulio šalyse populiaraus žur
nalo „Readers Digest" skaitytojų ir 
tapo viena iš pirmaujančių 2006 me
tų Europos sveikatos bendrovių. 

„Jelfa" pranešė, kad po 2006 me
tais atliktos apklausos ji gavo įverti
nimą už sugebėjimą puikiai ben
drauti su klientais. 

„Readers Digest" apklausa vyko 
15-oje Europos šalių, o daugiau kaip 
25,000 leidinio skaitytojų buvo klau

siami apie pasitikėjimą sveikatos 
įstaigomis bei apie farmacijos ben
drovių žinomumą. Lenkijoje buvo ap
klausta 990 žmonių, atrinktų taip, 
kad atspindėtų demografinę šalies 
padėtį. 

JAV leidinio vykdoma apklausa 
yra didžiausia tokio tipo apklausa 
Europoje, teigiama „Jelfos" praneši
me. 

„Readers Digest" žurnalą leidžia 
JAV Įsikūrusi privataus kapitalo ben
drovė „The Reader's Digest Associa-
tion". „Readers Digest" žurnalą skai
to apie 40 mln. žmonių. 

E. Zingeris JAV agituoja paremt i 
Baltarusijos opoziciją 

Washington, DC, kovo 15 d. 
(BNS) — Lietuvos parlamentaras 
Emanuelis Zingeris paragino JAV 
Kongreso narius viešai reikšti pozici
ją dėl padėties autoritarinio režimo 
valdomoje Baltarusijoje ir imtis pa
pildomų žingsnių remiant demokra-

; tinės opozicijos jėgas. 
Konservatorius E. Zingeris Wa-

i shington, DC, per susitikimą su JAV 
Kongreso nariu John Shimkus, be ki
ta ko, pareiškė, kad prezidento Alek

sandro Lukašenkos kalbos apie Bal
tarusijos suartėjimą su Vakarais po 
pastarųjų Minsko veiksmų prieš de
mokratinės opozicijos vadovus tėra 
„įprastas akių dūmimas". 

Seimo Užsienio reikalų komiteto 
narys E. Zingeris šią savaitę Wa-
shington, DC. susitiko su JAV Ats
tovų rūmų nariais, dalyvaudamas 
tarptautinėje politikų konferencijoje, 
pranešė Tėvynės sąjungos frakcija 
Seime. 

KGB bendradarbius nustatys teismai 
Vilnius, kovo 15 d. (BNS) — Sei

mas ketvirtadienį po svarstymo pri
tarė vienai vadinamojo liustracijos 
įstatymo pataisai, pagal kurią ben
dradarbiavimo su SSRS specialiosio
mis tarnybomis nustatymas perduo
tas teismams. 

Pagal pataisą, sprendimus dėl as
mens bendradarbiavimo su buvusio
mis SSRS specialiosiomis tarnybo
mis, kai asmuo neprisipažino per nu
rodytą laiką, priimtų Vilniaus apy
gardos administracinis teismas Lius
tracijos komisijos prašymu. 

Studentams apkarto buvusio komunistų... 

Atkelta iš 1 psl. 
O nepatogių klausimų nebuvo nė 
vieno", - teigia A. Brazauskas. 

Negirdėta A. Brazauskui buvo ir 
tai, kad studentai piktinasi jo komu
nistų partijos vadovo praeitimi, per 
paskaitas dėstomais memuarais, isto
rijos perrašinėjimu. 

„Aš jokių diskusijų dėl šitų žo
džių negirdėjau. Mano paskaitose 
istorijos bus labai daug, nes esu gyvas 
jos liudininkas ir būtent todėl mane 
pakvietė dėstyti ne teorijos, o prakti

kos", - studentų nusiskundimais nu
stebo A. Brazauskas. 

Studentas A. Makauskas tikina 
nesibaiminantis A. Brazausko autori
teto. „Skaudžiausia, kad studentų sa
varankiškai iniciatyvai bandoma pri
lipdyti Algirdo Paleckio, konservato
rių ar visų kitų politikų įtakos etike
tes", - užsiminė apie TSPMI patiria
mą spaudimą studentas. 

TSPMI A. Brazauskas dėsto lais
vai pasirenkamą dalyką - „Politikos 
formavimo procesas Lietuvoje". 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFf> Reuters, AP, tnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 
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Khalid Sheikh Mohammed. 

Atkelta iš 1 psl. 
Kh. Sh. Mohammed yra vienas iš 

14 kalinių, kuriuos JAV pareigūnai 
vadina labai vertingais įtariamais te
roristais ir kurie į Guantanamo iš 
slaptų CZV kalėjimų užsienyje buvo 
perkelti pernai. 

Kh. Sh. Mohammed kalbėjo ir 
pats, ir per savo atstovą — JAV pa
jėgų narį. 

„Aš buvau šeicho Osama bin La
den operatyvinis direktorius rugsėjo 
11-osios operacijos organizavimui, 
planavimui, tolesnėms priemonėms 
ir vykdymui", — sakė jis per atstovą. 

Iš viso Kh. Sh. Mohammed savo 
pareiškime prisiima atsakomybę už 
28 atskirus išpuolius ar sąmokslus. 
Pareiškime taip pat sakoma, kad jis 
kartu su kitais yra atsakingas už ki
tus tris sąmokslus, įskaitant sąmoks
lą Filipinuose nužudyti popiežių Joną 
Paulių II ir Pakistano prezidentą Per-
vez Musharraf. 

Uždaro posėdžio stenogramą re
dagavo JAV pareigūnai. Pentagonas 
nurodo, kad tai būtina siekiant paša
linti informaciją, galinčią pakenkti 
saugumui. 

Kh. Sh. Mohammed ilgame pa
reiškime laužyta anglų kalba, regis, 
išreiškė tam tikrą apgailestavimą dėl 
žmonių žūties per rugsėjo 11-osios 
atakas, bet sakė, kad tai pateisinama 
kaip karo su Jungtinėmis Valstijomis 

dalis. 
„Nesidžiaugiu, kad Amerikoje 

nužudyta 3,000 žmonių. Aš net ap
gailestauju, — sakė jis. — Pasaulyje 
bet kokio karo kalba yra žudymas. 
Noriu pasakyti, kad karo kalba yra 
aukos". 

Kh. Sh. Mohammed taip pat pa
minėjo JAV žurnalistą Daniel Pearl, 
kuris 2002 metais buvo nužudytas 
Pakistane, bet jo komentarai apie jį 
buvo neaiškūs. 

Kh. Sh. Mohammed yra pagrin
dinis įtariamasis dėl D. Pearl nužudy
mo, o Pakistano vadovas P Mushar
raf pernai išleistuose atsiminimuose 
rašė, kad Kh. Sh. Mohammed nužudė 
D. Pearl. 

Bylą nagrinėjančios kariškių tri
jų narių komisijos pirmininkas pami
nėjo kažkokį rašytinį pareiškimą „dėl 
į tariamo smurto ar elgesio, kurį pa
tyrė šis sulaikytasis". 

Jokių šio „elgesio" detalių ne
skelbiama, nors komisijos pirminin
kas sakė, jog Kh. Sh. Mohammed 
apibūdino jį kaip kankinimą ir jog 
apie tai bus pranešta, kad prireikus 
būtų atl iktas tyrimas. 

Kh. Sh. Mohammed taip pat lygi
no ,,al Qaeda" vadovą O. bin Laden 
su George Washington. 

„Jis daro tą patį, — sakė Kh. Sh. 
Mohammed. — J is tiesiog kovoja. 
J a m reikia nepriklausomybės". 

Leiboristų maištas nesužlugdė premjero 
Londonas, kovo 15 d. („Reu-

ters"/BNS) — Didžiosios Britanijos 
parlamentas trečiadienį parėmė mi
nistro pirmininko Tony Blair planus 
atnaujinti šalies branduolinį arsena
lą. 

Premjerui, prieš kurį sukilo jo 
partijos nariai, laimėti šį balsavimą 
padėjo opozicijai priklausančių parla
mentarų balsai. 

T. Blair planą, kuriame numatyta 
skirti 15-20 mlrd. svarų sterlingų įsi
gyti naujus povandeninius laivus, ap
ginkluotus raketomis su branduo
linėmis kovinėmis galvutėmis, pa
rėmė 409 parlamentarai, prieš balsa
vo 161. Nauji laivai pakeis keturis 
britų turimus povandeninius laivus, 
kurių tinkamumas tarnybai baigiasi 
2024 metais. 

T. Blair plano atnaujinti „Tri-
dent" balistinių raketų su branduo
linėmis kovinėmis galvutėmis sis

temą neparėmė 87 parlamentarai iš 
jo Leiboristų partijos. 

Tai buvo didžiausias partijos ko
legų maištas prieš T. Blair nuo 2003 
metais vykusio balsavimo, per kurį 
buvo pri tar ta karui Irake, ir didžiau
sias leiboristų sukilimas prieš prem
jerą vidaus politikos klausimu per vi
są jo buvimo valdžioje dešimtmetį. 

Dėl leiboristų maišto premjeras 
būtų patyręs pralaimėjimą 646 vietų 
Žemuosiuose parlamento rūmuose, 
kuriuose jo partija tur i 67 vietų per
svarą, tačiau jį parėmė opozicijai pri
klausantys konservatorių parlamen
tarai , ir jis laimėjo 409 balsais prieš 
161. 

Sis maištas buvo dar vienas 
skaudus smūgis T. Blair valdžiai par
tijoje j am rengiantis pasitraukti iš 
premjero posto. 

T. Blair ketina atsistatydinti per 
kelis artimiausius mėnesius. 

EUROPA 

BERLYNAS 
Jungtinės Valstijos yra pasiren

gusios svarstyti Europos reikala
vimus, kad priešraketinės gynybos 
skydas, kurio dalis amerikiečiai keti
na dislokuoti Lenkijoje ir Čekijoje, 
būtų integruotas į NATO, ketvirta
dienį sakė JAV gynybos aukšto rango 
pareigūnas. „Nebūčiau prieš tai nu
siteikęs", — Berlyne žurnalistams 

| sakė JAV Priešraketinės gynybos 
i agentūros direktorius generolas lei-
) tenantas Henry Obering, kurio buvo 
: paklausta, ar Vašingtonas galėtų in

tegruoti priešraketinį skydą į NATO 
gynybinius pajėgumus. 

VARŠUVA 
Trečiadienį Lenkijos nacionaline 

didvyre paskelbta 97 metų moteris, 
Antrojo pasaulinio karo metais nuo 
holokausto išgelbėjusi daugiau kaip 
2,500 žydų vaikų. Irena Sendler, 
1942-1943 metais slapta išgabenda
vusi žydų kūdikius ir vaikus iš Varšu
vos geto, kol šalį okupavę vokiečiai 
dar nebuvo pradėję siųsti jo gyvento
jų į koncentracijos stovyklas, šiemet 

: taip pat yra nominuota Nobelio tai
kos premijai gauti. Lenkijos parla-

| mento Aukštuosiuose rūmuose pa-
I gerbdamas I. Sendler, prezidentas 

Lechas Kaczynskis sakė. kad ji yra 
! visų tų daugybės lenkų, kurie rizi-
i kuodami savo gyvybe nacių okupaci-
; jos metais gelbėjo žydus, simbolis. 

MINSKAS 
Baltarusijos liaudies fronto 

(BLF) vadovas Vincukas Večiorka 
trečiadienį vakare buvo paleistas po 
paros arešto, bet jam pateiktas oficia
lus kaltinimas vartojus necenzū
rinius žodžius savo namo laiptinėje, 
pranešė opozicinio BLF juris tas 
Vladimiras Labkovičius. Opozicija 
mano, kad valdžia nori izoliuoti vie
ną jos vadovų artėjant numatytai ko
vo 25 dieną didelei akcijai, skirtai 
Baltarusijos Liaudies Respublikos 
įkūrimo metinėms. Drauge su V Ve-

: čiorka paleistas į laisvę trečiadienį 
; sulaikytas kitas opozicijos aktyvistas 

Viačeslavas Si veikas. 

ASCHABADAS 
Turkmėnija pranešė aptikusi 

naują dujų telkinį, gavyba iš kurio 
siektų beveik 2 mlrd. kubinių metrų 
per metus. Ekspertai teigia, jog Os
mano dujų gavybos baseine esantis 
telkinys gali priklausyti milžiniškai 
Pietų Iolotanio telkinių grupei, apie 
kurią pernai lapkritį paskelbė po mė
nesio miręs Turkmėnijos diktatorius 
Saparmuratas Nijazovas. Pietų Iolo
tanio dujų išteklius buvęs Turkmė
nijos vadovas įvertino 7 trln. kubinių 
metrų. Palyginti su šiuo kiekiu, Ru
sijos dar neeksploatuojamas Stokma-
no telkinys (3,7 trln. kubų) milžiniš
ku neatrodo. Kita vertus, Turkmė
nija neįsileidžia tarptautinių audito
rių dujų ištekliams įvertinti, todėl 
kyla abejonių, ar ši oficialiojo Aš-
chabado skleidžiama informacija nė
ra pagražinta. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako apeliacinis teismas patvir

tino mirties bausmę Tahai Yassin Ra-
madan, kuris ėjo buvusio Irako dik
tatoriaus Saddam Hussein viceprezi
dento pareigas, ketvirtadienį pranešė 
pareigūnai. Buvusio režimo pareigū
nus teisiantis Irako aukštasis tribu
nolas mirties bausmę T. Y. Ramadan 
skyrė vasario 12 dieną už nusikalti
mus žmogiškumui. Jam skirtą baus
mę peržiūrėjo apeliacinis teismas, 
ketvirtadienį patvirtinęs, kad T. Y. 
Ramadan turi būti įvykdyta mirties 
bausmė pakariant. 

TEHRAN 
Irano prezidentas Mahmoud Ah-

madinejad ketvirtadienį sakė, kad 
bet kokia nauja Jungtinių Tautų re
zoliucija dėl sankcijų būtų tik „su
plėšytas popiergalis", kuris nesustab
dytų Tehran branduolinio darbo, 
pranešė pusiau oficiali šalies naujie
nų agentūra „Mehr". „Tokių suplė
šytų popiergalių leidimas nepaveiks 
Irano tautos ketinimų įsigyti bran
duolinę technologiją", — sakė M. Ah-
madinejad per mitingą centriniame 
Irano regione. Vakarų diplomatai 
Jungtinėse Tautose sudarė prelimi
narų susitarimą dėl naujų sankcijų 
Iranui. 

8301 78th Ave Bridgeview, I I 60455 Tel. 7 708-599-9680 
Fax. 1 708-599 9682 Tel. ? 800-775-7363 
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IHUTBOLAS 

Paruošė EdL Šulaitis 

CHICAGO„FIRE,, KLUBAS 
RUOŠIASI NAUJAM SEZONUI 

„Fire" futbolo („Soccer") koman
da jau sparčiai "ruošiasi 2007-ųjų 
metų futbolo sezonui, kuris praside
da netrukus. Pirmosios pirmenybių 
rungtynės naujame „Fire" stadione, 
pasivadinusiam Toyota Park vardu, 
Bridgeview priemiestyje bus žaidžia
mos balandžio 7 d. 7:30 vai. vak. Či-
kagiečių varžovais bus MLS 2006 m. 
taurės finalistai — New England 
„Revolution" komanda. . 

Tačiau dauguma čikagiečių lau
kia atvykstant Los Angeles „Galasy" 
komandos su pasaulinio garso žvaigž
de David Beckham. Kaip žinome šį 
žaidėją „Galaxy" klubas įsigijo dar 
visai neseniai. Bet „Galaxy" vienuo-
likė Čikagoje pasirodys tik rudenį — 
spalio 21 d. 

LIETUVOS FUTBOLO 
RINKTINĖ NUKRITO ŽEMYN 

Šiomis dienomis paskelbtoje nau

jojoje tarptautinės futbolo organizaci
jos FIFA — pasaulio rinktinių len
telėje Lietuva iš 72-osios vietos nu
krito į 76-tą. Tai atsitiko dėl pralai
mėjimo prieš Malio futbolininkus, 
kada Lietuva neteko 10 įskaitinių 
taškų. 

Tačiau lietuviai ir dabar dar stovi 
geriau negu kaimynai latviai (96-ti) ir 
estai (106-ti). Iš viso sąraše yra dau
giau negu 200 valstybių. 

Pirmaisiais šį kartą matome 
Argentinos futbolininkus, kurie paki
lo iš 3-čios vietos. Jie išstūmė viršū
nėje buvusius pasaulio čempionus 
italus, kurie užima antrą vietą. Tre
čioje vietoje liko Brazilija. Toliau iš 
eilės eina: Prancūzija, Vokietija, Ang
lija, Olandija, Čekija ir pirmoji dešim
tuką baigia — Ispanija. 

LIETUVOJE BAIGĖSI SALĖS 
FUTBOLO PIRMENYBĖS 

Mažeikių „Naftos" futbolo ko
manda apgynė turėtą Lietuvos salės 
futbolo čempionų vardą. Mažeikių 
futbolininkai A lygos pirmenybių 

baigmėje, kuri buvo žaista Vilniuje, 
tik po baudinių serijos nugalėjo 
Kauno „Nautaro" atstovus. 

Reguliariam rungtynių laikui 
pasibaigus taikiai — 2:2, prireikė 
pratęsimo. Tačiau laimėtojas neišaiš
kėjo, nes abi komandos pelnė po 
įvartį. Tada prireikė baudinių muši
mo ir čia mažeikiečiai nugalėjo 4:2. 
Bronzinius apdovanojimus laimėjo 
Kauno „Rodiklis". 

MARIJAMPOLIEČIAI 
NUGALĖJO SLOVAKUS 

Dauguma Lietuvos A klasės fut
bolo klubų prieš sezono pradžią 
treniruojasi ir rungtyniauja Europos 
pietinėse valstybėse. 

Marijampolės futbolo komanda 
„Sūduva" savo treniruočių vieta pasi
rinko Slovakiją. Ten ji sužaidė ir drau
giškas rungtynes su tos valstybės ko
mandomis bei svečiais iš Rusijos. 

„Sūduva" pirmame susitikime 
nugalėjo Slovakijos I diviziono ko
mandą. Sūduviečių naudai įvartį 54-
tą rungtynių minutę pelnė Giedrius 
Slavickas. 

ŠEŠI LIETUVIAI RUSUOS 
„PREMJER" LYGOJE 

Aukščiausioje Rusijos futbolo 

lygoje, kuri savo 2007 m. sezoną 
pradėjo kovo 10 d. (jis tęsis iki lap
kričio 11-sios) šiemet žais 6 Lietuvos 
futbolininkai, kurių dauguma žaidžia 
Lietuvos rinktinėje. 

Neseniai sutartį su Maskvos 
„Dinamo" klubu pasirašė Panevėžio 
„Ekrano" klubo 24 m. amžiaus gy
nėjas Arūnas Klimavičius. Siame 
klube jis bus antras futbolininkas iš 
Lietuvos. Pirmasis yra pagrindinis 
vartininkas Žydrūnas Kačemars-
kas. 

Deividas Semberas atstovaus 
Rusijos čempionų klubui Maskvos 
CSKA, o Edgaras Česnauskis ir Ro
landas Džiaukštas gins Ramenskojės 
„Saturn" klubo spalvas. Šeštasis 
Lietuvos futbolininkas Mantas Sa-
muslovas priklauso „Premjer" lygos 
debiutantų — Maskvos srities 
„Chimki" vienuolikei. 

A. Klimavičius, naujai įsijungęs į 
šią pajėgią ir turtingą Rusijos lygą, 
Panevėžio komandoje rungtyniavo 
nuo 1999 metų. Pernai šis gynėjas 
žaidė 34 rungtynes ir įmušė 6 įvar
čius. Šio futbolininko tėvas Albertas, 
kuris dabar dirba „Ekrano" treneriu 
Lietuvos čempionate sužaidė 515 
rungtynių. Šiuo metu Panevėžyje te
bežaidžia Arūno brolis — Linas. 

Edva rdas Šulaitis 

Beis 

Į JAV ATVYKSTA JAUNIEJI VILNIAUS BEISBOLININKAI 
J ie trumpai viešės i r Čikagoje 

Kovo 28 d. lėktuvu iš Vilniaus 
(per Amsterdamą) į O'Hare oro uostą 
atskris Vilniaus „Sporto vilkų" beis
bolo komanda (13-14 m. amžiaus jau
nimas). Ji dar tą pačią dieną iš Čika
gos išvažiuos į St. Louis, Missouri, 
rungtynėms ir treniruotėms su to 
miesto ir apylinkių komandomis. 
Vilniečiai, grįždami į namus balan
džio 8 d., sustos Čikagoje ir čia viešės 
iki balandžio 10 d. 

Ta proga norime plačiau prista
tyti beisbolo sporto šaką. Skelbiama, 
jog beisbolas gimė prieš 160 m. ir yra 
populiariausias JAV sportas. Sparčiai 
beisbolas vystėsi ir Europos šalyse, 
taip pat ir Lietuvoje. 

Trumpai apie beisbolą 
Lietuvoje 

Apie beisbolo padėtį tėvynėje 

:***m&j 

BITO! 
u 
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Beisbolo žaidėjas ir treneris 
Virmidas Neverauskas 

paprašėme papasakoti vieno didžiau
sių šią sporto šaką kultivuojančių 
klubų — minėtų Vilniaus „Sporto 
vilkų" vadovo Virmido Neverausko. 

Pagal jo atsiųstą informaciją, 
Lietuvos vyrų beisbolo rinktinė 
užima 15-16 vietą Europoje. Tuo 
tarpu Kauno „Lituanicos" vyrų ko
manda jau antrus metus rungtyniau
ja tarp aštuonių stipriausių Europos 
klubų. 1996—2000 m. Lietuvai atsto
vavo — Vilniaus „Juodasis vikingas". 

„Sporto vilku" pasiekimai 

„Mūsų — Vilniaus 'Sporto vilkų' 
klubo — pasiekimai yra šie: 2004 m. 
Europos zonos 'Little League' (LL) 
finale 11-12 m. amžiaus vaikai pra
laimėjo Lenkijai. 2005 ir 2006 m. 
Europos zonos 13-14 m. amžiaus jau
nuolių LL finaluose užimtos 4-os 
vietos", — pasakoja į JAV atvyk
stančios vilniečių komandos vadovas. 

„Šiuo metu aš esu mūsų klubo 
vyrų komandos 'Logipolija' treneris 
ir žaidėjas. Nors man jau 42 metai, 
bet praėjusiais metais dar turėjau 
298 AVG ir 5.15 ERA. Mes tik finale 
pralaimėjome Kauno 'Lituanicai' 
baigminėje serijoje 1:3. 

Taip pat esu kitų septynių am
žiaus grupių komandų treneris. 2006 
m. mes laimėjome visose amžiaus 
grupės varžybose Lietuvoje bei 'Vil
čių žaidynėse'. Jau 10 m. Lietuvoje 
nebuvo tokio įvykio, kad vienas klu
bas laimėtų viską", — teigė V Neve
rauskas. 

JAV lankysis ne pirmą 
kar tą 

Viešoji įstaiga „Sporto vilkai" 
įregistruota 2001 m. spalio 5 d. Jos 
veikla yra susijusi su jaunimo užim
tumo problemų sprendimu, į pagalbą 
pasitelkiant sportą, konkrečiai — 
beisbolą. 2004 m. gruodžio mėnesį 
„Sporto vilkai" priimti j Lietuvos 
beisbolo asociaciją. Dabar klubui pri
klauso per 100 vaikų ir suaugusiųjų, 

Vilniaus .,Sporto v i l k i r beisbolo komanda 

jų skaičius vis auga. 
2006 m. kovo 30 — balandžio 17 

dienomis klubo jaunių komanda 
pirmą kartą lankėsi JAV ir čia lai
mėjo daugumą rungtynių. Už žai
dimą Amerikoje klubas gavo JAV 
ambasados padėkos raštą „Už drau
gystės stiprinimą tarp Lietuvos ir 
JAV jaunimo". Panaši padėka gauta 
ir iš Kalifornijos gubernatoriaus 
Arnold Schv/arzenegger. 

Išvykos dalyvio 
pasisakymas 

Kreipėmės į atvykstančius į 
Amerikos jaunuosius beisbolo žai
dėjus, kurie netrukus lankysis St. 
Louis, MO ir Čikagoje, prašydami 
papasakoti apie save. 

Štai vienas iš atsakymų: „Esu 
Arnoldas Peciukevičius, man 13 me
tų. Jau 2 metus lankau beisbolo tre
niruotes Vilniaus klube 'Sporto vil
kai'. Man patinka šis sportas, mūsų 
komanda dalyvauja įvairiose tarp
tautinėse varžybose. Aš žaidžiau 'Ma
žojoje lygoje' Europos zonoje (žai
dynės įvyksta kiekvienais metais 
Lenkijoje, Kutno mieste). Dar daly
vavau Europos čempionate Molda

vijoje, varžybose Ukrainoje ir Olan
dijoje. Šią vasarą mes važiuosim į 
tarptautinį turnyrą Italijoje, o šį mė
nesį skrisim į Ameriką. Iki šiol nesu 
buvęs Amerikoje, bet ten turiu drau
gų, kurie gyvena Kalifornijoje. Jie 
Lietuvoje savaitę gyveno mūsų šei
moje. Jiems patiko Lietuvoje, tik nu
stebo, kad neturim beisbolo stadiono. 

Ko aš tikiuosi iš kelionės į Ame
riką? Visų pirma, aš norėčiau, kad 
mūsų komanda gerai pasirodytų var
žybose. Nors mes esam iš mažos vals
tybės, kur beisbolas dar nėra labai 
populiarus, tačiau mes jį žaisti mo
kam. 

Amerikoje norėčiau pamatyti 
dangoraižius, susidraugauti su šei
ma, kurioje gyvensiu, pamatyti tikrus 
beisbolo stadionus, susirasti naujų 
draugų. Iki pasimatymo Amerikoje!" 

Daugumą laiko svečiai iš Vil
niaus praleis St. Louis mieste, tačiau 
bent pora dienų jie viešės ir Čikagoje, 
kuomet jiems reikės ir mūsų dėme
sio. Todėl kviečiame ir Čikagos bei 
apylinkių lietuvius jauniesiems spor
to entuziastams iš Vilniaus parodyti 
reikiamą dėmesį. 

Edvardas Šulaitis 
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Krepšinis Amerikos iiiilvei^iletiiose Stuburo ir skausmo Ilgos 

Ir l ie tuviai dalyvauja 
„Kovo pakva i š imo" 
krepšinio varžybose 

Kovo mėnuo Amerikoje skiria
mas studentų krepšinio svarbiau
sioms varžyboms, kuriomis baigiasi 
šios sporto šakos sezonas. Jos popu
liariai vadinamos „kovo pakvaišimu" 
(March Madness), nes visą šį mėnesį 
spauda, radijas ir televizija daugiau
sia kalba tik apie studentų krepšinį. 

Iš pradžių daug dėmesio skiria
ma NCAA pirmojo diviziono atskirų 
lygH (JŲ yra 32) turnyrams, pasku
tinėms jų varžyboms. Tų lygų nugalė
tojai automatiškai patenka į pas
kutinį 65 komandų NCAA turnyrą, 
kuriame išaiškinamas nugalėtojas. 

Praėjusį sekmadienį, kovo 11 d., 
kaip tik buvo sudarytas šių varžybų 
tvarkaraštis ir paaiškėjo visi jų da
lyviai. Kaip minėta, 32 komandos 
užsitikrino vietą laimėdamos čem
pionatą savo lygose. O likusias pa
kvietė specialiai tam reikalui sudary
tas komitetas, įvertinęs komandų 
pasirodymus sezono metu. Krepšinio 
sirgaliai sekmadienio vakare stebėjo 
televizijos programą, skirtą pristaty
mams — kas ir kur žais NCAA 
paskutiniame turnyre. 

A. Kaval iausko komanda 
įver t in ta ger iaus ia i 

Siame turnyre žais šeši lietuviai, 
rungtyniaujantys šešiose skirtingų 
universitetų komandose. Iš jų geriau
sią įvertinimą gavo Texas A & M uni
versiteto rinktinė, kurios vienu iš 
pagrindinių žaidėjų yra lietuvis 
Antanas Kavaliauskas. Ji turnyrinėje 
lentelėje pakliuvo į „Pietų" grupę 
trečiuoju numeriu. Texas A & M 
(laimėtų/pralaimėtų rungtynių san
tykis — 25:6) pirmame susitikime 
kovo 15 d. žaidė su 14-oje vietoje at-
sidūrusia Pennsylvania (22:8). Sių 
rungtynių laimėtojas kovo 17 d. turės 
mėginti laimę prieš Stanford-Louis-
ville universitetų dvikovos nugalėto
ją. Reikia pasakyti, jog krepšinio 
žinovai A. Kavaliausko komandai 
žada gerą sėkmę: kai kurie net galvo
ja, kad jie turėtų prasibrauti į baig
minį ketvirtuką. 

Martynas Pocius ir jo Duke uni
versiteto „Blue Devils" komanda pa
teko į „Vakarų" grupę šeštuoju nu
meriu ir pirmame rate varžysis su 11-
oje vietoje einančia Virginia Com-
monwealth universiteto „Rama" 
komanda. Beje, Pocius per visą sezo
ną negavo žaisti daug minučių. Tik 
lygos turnyro ketvirtfinalyje jis rung
tyniavo 17 minučių ir per tą laiką pel
nė savo rezultatyvumo rekordą „Blue 
Devils" komandoje (14 taškų), kuri, 
deja, šiemet nepasižymi pajėgumu. 

„Vidurio vakarų" grupėje maty
sime Old Dominion universiteto „Mo-

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaiticnė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

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

narchs" komandą (12-ta vieta) su 
lietuviu Valdu Vosyliumi, kuri susi
tiks su „Bulldogs" (5-ta vieta). 

„Rytų" grupėje į varžybas pakliu
vo Orai Roberts universiteto „Golden 
Eagles" komanda (12-ta vieta), ku
rios pirmame rate laukia YVashington 
State (3-oji vieta). „Golden Eagles" 
komandai priklauso lietuvis Egidijus 
Budrikis. 

Laurynas Mikalauskas iš Virgi
nijos universiteto su savo „Cavaliers" 
komanda (ketvirta „Pietų" grupėje) 
pirmame susitikime kovos su Albany. 
Toje pačioje grupėje pasirodys Artū
ras Lazauskas (Long Beach State 
universiteto rinktinėje), kuris pradės 
turnyrą su Tennessee „Volunteers" 
komanda. 

Pirmojo rato susitikimai žaidžia
mi kovo 15 ir 16 d. Jų nugalėtojai 
kovos toliau ir paklius į antrąjį ratą 
(jo susitikimai įvyks kovo 17-18 d.). 
Atskirų grupių finalai įvyks kovo 22-
25 d., o finalinis ketvertas suvažiuos į 
Atlanta „Georgia Dome" stadioną, 
kur pusfinaliai bus žaidžiami kovo 31 
d., o finalai — balandžio 2 d. 

Šeši l i e tuv ia i va ržys i s i r 
ž emesn io r a n g o t u r n y r e 

32 komandos, kurios nepakliuvo 
j NCAA grupę, yra pakviestos daly
vauti NIT („National Invitation 
Tournament"). Siame turnyre ma
tysime 4 komandas, kuriose yra šeši 
lietuviai krepšininkai. 

Cia pasirodys Hofstra universite
to iš Hamstead, NY, „Pride" koman
da net su trimis lietuviais: Žygiu Šeš
toku, Arminu Urbučiu ir Mantu 
Leonavičiumi. Ji pirmose rungtynėse 
Čikagoje kovo 14 d. susitiko su vietos 
De Paul universiteto rinktine. 

Be to, NIT kovos Clemseno uni
versitetas (su Karoliu Petrukoniu), 
Austin Peay (su Tomu Janušausku) 
ir Utah State universitetas (su Arvy
du Vaitiekum). Dauguma šių mūsų 
tautiečių žaidžia kaip atsarginiai 
krepšininkai ir aikštelėse pasirodo 
retokai. 

Reikia pasakyti, jog kai kurios iš 
šių rungtynių, kuriose pasirodys lie
tuviai krepšininkai, bus matomos 
televizorių ekranuose. Todėl televi
zijos programose reikia sekti jų stotį 
ir laiką, kada bus perduodamos. 

Žinoma, daugiausia dėmesio ski
riama pirmajam — NCAA studentų 
turnyrui. Beje, antradienį buvo su
žaistas pirmasis susitikimas, kuria
me Niagara, įveikusi Florida A-M 
universiteto komandą, pateko tarp 64 
komandų ir čia gavo stipriausiąjį „Va
karų" grupės varžovą — Kansas uni
versiteto rinktinę. Jos įveikimas šiose 
rungtynėse būtų laikomas stebuk
lu. 

Taigi, mieli krepšinio mėgėjai: 
pasiruoškime ir mes šiam kartą per 
metus pasitaikiančiam „kovo pak
vaišimui". 

E d v a r d a s Šula i t i s 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DAllAS PRUNSKIS, MD 

liiinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847 -289-8822 
M c H e n r y : 815-363-9595 

Eik Crove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOL<XAS-ŠIRD1ES UCOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydjytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VTŽ1NAS, MD V S.C 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 VV. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DD5, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 VV. 103 SU Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone kviečia į krepšinio tur
nyrą — , A m b a s a d o s t a u r ė 2007", vyksiantį š. m. kovo ' 17 d. Ameri
kos Katalikiškajame universitete. 

R u n g t y n ė s vyks šeš tadienį , kovo 17 d., n u o 8:30 v a i . r. i k i 7:30 
va i . vak . Adresas : Cathol ic Un ive r s i t y of A m e r i c a / A t h l e t i c De
p a r t m e n t , 3606 J o h n McCormack Rd., W a s h i n g t o n , DC 20064. 

Lietuvos ambasados JAV pranešimas 

Sportas Lietuvoje 

Seimo taurę iškovojo S. Zaksaitė 
Šeštadienį Vilniuje, Seimo rū

muose, vykusį tradicinį šachmatų 
„žaibo" turnyrą ,,Seimo taurė", skir
tą Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo 17-osioms metinėms paminėti, 
laimėjo Vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto studentė tarptautinė mote
rų meistrė Salomėja Zaksaitė. J i 
surinko 9,5 taško iš 11 galimų. 

Antras liko nugalėtojo titulą 
gynęs Muitinės departamento infor-

Ledo ritulio rinktinė 
iškovojo antrąją pergalę 

Antrąją pergalę vykstančiame 
pasaulio jaunių (iki 18 metų) ledo ri
tulio čempionato II diviziono B gru
pės turnyre iškovojo Lietuvos rinkt
inė, antrosiose rungtynėse antradienį 
8:2 (3:1, 3:0, 2:1) nugalėjusi Austra
lijos komandą. 

Pirmadienį Lietuvos ledo rituli
ninkai pirmosiose rungtynėse 6:2 
(1:1, 0:1, 5:0) įveikė Serbijos ben
draamžius. 

Kitas rungtynes Lietuvos rink
tinė žais ketvirtadienį su Rumunijos 
komanda. 

Čempionato nugalėtojai iškovos 
vienintelį kelialapį į I divizioną. 

ELTA 

macinių sistemų centro vyriausiasis 
inspektorius t a rp tau t in i s meistras 
Virginijus Dambrauskas. Jo sąskaito
je - 9 taškai. Trečiąją vietą užėmė 
,,Hansabanko" analitikas Laimonas 
Kudžma, surinkęs 8 taškus. 

Turnyre dalyvavo 54 šachma
tininkai iš Seimo, Prezidentūros, 
Vyriausybės, Lietuvos banko, minis
terijų ir ambasadų. 

ELTA 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
; m _ _ . First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

S k e l b l m t i s k y r i a u s 
t « l . 1 - 7 7 3 - S 8 S - 9 S O O 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

|35f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
•-5EI ( 7 7 3 ) 847-7747 
LENOER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 
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Š I E M E T A. KEZIO IR E . KRUKOVSKIO 
P A R O D O S Č I K A G O J E NEMATYSIME 

Jau buvo tapusi tradiciją kovo 
mėnesį Čikagoje ruošti dviejų foto
menininkų parodas „2 K 2" Ke-
zys/Krukovskis vardu. Tačiau šiemet 
šių vyrų keliai išsiskiria, nes jie šį 
pavasarį su savo kūryba pasirodys 
skirtingose valstybėse Europoje: 
Algimantas Kezys Lietuvoje, o Eu
genijus Krukovskis — Didžiojoje Bri
tanijoje. 

Kaip jau buvome rašę, A. Kezys į 
tėvynę pajudėjo kovo 13 d. ir savo an
gelų kolekciją pristatys Vilniaus 
rotušėje kovo 15 d. Cikagietis ten da
lyvaus dr. Ramintos Lampsatytės 
ruošiamo projekto „Dvasių variaci
jos" pasaulinėje premjeroje. 

Reikia pažymėti, kad A. Kezys 
apie angelus yra išleidęs dvi stambias 
knygas: 2001 m. pasirodė leidinys 
lietuvių kalba „Angelų pasaulyje", su 
antrine antrašte „Kaip žemėje taip ir 

danguje". 2004 m. ši knyga išėjo ang
lų kalba pavadinimu „Realm of An-
gel". Eksponatai iš šios knygos buvo 
parodyti Berlyne ir įvairiose Lie
tuvos vietovėse, o paskutiniu metu — 
jie „ilsėjosi" Druskininkuose. 

E. Krukovskis laimėjo 
tarptaut in i konkursą 

Kitas „2 K" komandos narys — 
E. Krukovskis (žinomas EuGenius 
vardu) kovo 14 — balandžio 15 die
nomis) dalyvaus didžiulėje portretų 
parodoje, kartu su kitais Londono 
fotografijos draugijos suruošto tarp
tautinio portretų fotokonkurso nu
galėtojais. Krukovskis tapo vienu šio 
konkurso laimėtoju, pateikęs savo 
indėnų šokėjų portretų seriją. 

Parodos atidarymas įvyko kovo 
14 d. „Calumet Photographic" galeri-

Algimantas Kezys ir Eugenijus Krukovskis. 
^c Kuprio nuotraukos 

Tasmanijos universitetui 
reikia knygų 

apie Lietuvą ir lietuvius 
Pernai Tasmanijos universitete 

buvo įsteigta atskira šaltinių bib
lioteka, skirta vien tik Lietuvai. Tai 
— vienintelis toks knygų rinkinys vi
soje Australijoje ir Naujojoje Zelan
dijoje. Knygomis dabar gali naudotis 
visi universiteto studentai ir tarnau
tojai. Susitarus iš anksto, rinkinio 
knygos yra prieinamos ir ne studen
tams. 

Šioje lietuviškoje bibliotekoje jau 
yra sukrautas pirmas tūks tant is 
knygų apie Lietuvą ir lietuvius anglų 
kalba. Knygas surinko arba nupirko 
vietinis Lietuvos studijų sambūris 
(studentų būrelis). Bet dabar reikia 
antro tūkstančio knygų, ir Sambūris 
kreipiasi į viso pasaulio lietuvius, 

D.Dokšaitės nuotr. 

prašydamas paaukoti knygų apie 
Lietuvą ir lietuvius anglų kalba. 
Knygas prašome siųsti adresu: 
Lithuanian Studies Society, PO Box 
777, Sandy Bay, Tasmania 7006, Aust-
ralia. 

Apie iniciatorių: Algimantas Pa
tricijus Taškūnas gimė Alytuje 1929 
m. | Australiją atvyko 1949 m. Dieną 
dirbdamas, studijavo naktimis ir 
baigė tris Australijos universitetus. 
Paskutiniuosius 25 metus dirbo 
administratoriumi Vakarų Austra
lijos universitete (1969-1972 m.) ir 
Tasmanijos universitete (1972-1994 
m.). Dėstė vadybos, ekonominių san
tykių ir vokiečių kalbos disciplinas. 
Iki šiol tebedirba pedagoginį darbą, 
laisvalaikiu redaguoja „Baltic News" 
(1975 - 1990 m.), pietų pusrutulyje 
labiausiai skaitomą Baltijos periodinį 
leidinį anglų kalba, bei „Lithuanian 
Papers" (leidžiamą nuo 1987 m.), 
Tasmanijos universiteto Lietuvos 
studijų sambūrio leidžiamą žurnalą. 

1991 m. buvo apdovanotas Aust
ralijos medaliu — Order of Australia 
Medai (OAM). 

Vedęs, turi dvi dukras ir du sū
nus. 

www.lietuvi ams.com 
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Eugenijaus Krukovskic nuotraukos parocoje ..2 K 2" Čiurlionio galerijoje 
20C6 m. 

joje, 93-103 Drummond Street, Eus-
ton, London, NW 12H7. Pirmoji die
na buvo skirta kviestiniams svečiams 
— pagal pakvietimus. Plačiajai pub
likai paroda atidaryta kovo 15 d. ir 
tęsis visą mėnesį. 

„Londonas mane mėgsta", — 
sako šis fotomenininkas, antrą kartą 
iš eilės laimėjęs konkursus šiame 
mieste. Jo darbai jau antrą kartą 
rodomi šiame Europos didmiestyje, 
kuris dabar, beje, yra tapęs labai po
puliariu tarp lietuvių, nes daug mūsų 
tautiečių ten uždarbiauja. 

Eugenijus — n e vien 
tik fotografas 

E. Krukovskis yra pažįstamas ne 
vien kaip fotografas: jis yra skaitme
ninės technikos specialistas, turintis 
fotografijos ir „giclee" studiją Čika
goje. Si jo studija specializuojasi ties 
madų ir komercine fotografija, taip 
pat reklamų katalogų dizainu ir 

spausdina didelio formato kūrinius 
Eugenijaus studija buvo viena iš pir
mųjų Amerikoje, kuri prieš 8 metus • 
pasiūlė archyvinio tipo muziejinės 
kokybės meno darbą, spausdinimo 
paslaugas („giclee") ant akvarelinio 
popieriaus, drobės ir kitų muzieji
ninkams įprastų medžiagų. 

Dėl padidėjusių užsakovų ir įren
gimų skaičiaus Eugenijaus studija šio 
mėnesio pabaigoje žada persikraus
tyti į naujas — didesnes patalpas. Su 
nauju adresu atsiranda ir nauja pa
slauga — neįprasti portretai. Tai 
paskatino sėkmė minėtame portretų 
konkurse Londone. 

Informaciją apie parodą Londone 
ir apie studijos paslaugas galima 
gauti telefonu: 312-421-5118 arba ei. 
paštu raštu 

eugenius@eugenius.net 
E. Krukovskis yra visada pasi

ruošęs patarnauti mūsų tautiečiams. 

Edvardas Šulaitis 

Skaitytojai remia „Draugą" 
Įvairiomis progomis, o kartais Peter R. Babarskis, Hickory 

ir be jokios ypatingos progos, mūsų Hills, IL; 
skaitytojai parodo dosnumą savo Algirdas A. Banys, Bloomfield 
dienraščiui „Draugas", paremdami Hills, MI; 
jo leidybą savo auka. 

P o 50 dol. aukojo šie dosnieji 
mūsų skaitytojai: IL; 

Kazys Paškonis, Eastlake, OH; CA; 

Augusta J. Šaulys, Vallejo, C A; 
V. Kupcikevičius, Oak Lawn, 

Emilia Mikalonis, Los Angeles, 

Vincent Anelauskas, Los Ange
les, C A; 

Jonas Stankaitis, Chesterland, 
OH; 

Saulius V. Kuprys, Chicago, IL; 

Algimantas Žemaitaitis, Santa 
Monica, CA; 

Richard Klementavičius, Gulf 
Breeze, FL; 

Lydia Polikaitis, Downers Gro-

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 

Martynas A. Trakis, Palos ve, IL; 
Hills, IL; Valeria Javas, Western Springs, 

N. Laima Jarašunas, Santa IL; 
Monica, CA; Lemonto LB apylinkės valdyba, 

Agnės Bigelis, Three Oaks, MI; Lemont, IL; 
Vytautas Aukštuolis, West- Ona Strimaitis, Putnam, CT; 

mont, IL; Jaunimo centro Moterų klubo 
Birutė A. Ališius, Westchester, narės, Chicago, IL; 

EL; Donatas Tijūnėlis, Lemont, IL; 
Lydia Liepinaitis, Riverside, Kazys Karvelis, Novi, MI. 

IL; Paulina Heiningas, Detroit, MI; 
Stanley Surantas, Rockford, IL; Laima J. Vaičiūnas, Chicago, 
Eugenijus P. Vilkas, Valencia, IL; 

C A; Ona Lukas, Clarendon Hills, 
Ona Norvilienė, Lemont, IL; IL; 
Horace R. Žibąs, Cincinnati, Apolonia Andrašiūnas, Orland 

OH; Park, IL; 
Marija Kuprys, Cicero, IL; Juozas Neverauskas, Munster, 
John Tamulis, Joliet, IL; IN; 

Tariame nuoširdžiausią ačiū visiems šiems „Draugo" gerada
riams ir linkime kuo gražiausiu dienu- Tik tokiu dosnių rėmėju 
dėka „Draugas" tikisi sulaukti ne tik 100, bet kur kas daugiau me
tu- Dėkojame! 

http://www.lietuvi
http://ams.com
mailto:eugenius@eugenius.net
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Nauja valdžia - subtilumai 
ir privalumai 

1UOZAS CREVELDA 

- Habemus meram! - paskelbė 
garbaus amžiaus, solidžios išvaizdos 
ponas, kaip du vandens lašai panašus 
į AMB, kuris kartu su kitais spaudos 
konferencijos dalyviais sėdėjo už 
plataus stalo. Ten sėdėjo jie visi -
rinkimų nugalėtojai, naujieji sostinės 
pažibos, likimų dalintojai, pinigų 
skirstytojai - Centuvos partijų vadai 
ir jų sostinės skyrių jaunesnieji 
vadukai. Ten buvo ir Algirdas vyres
nysis - moterų ir pinigų numylėtinis, 
- ir Algirdas jaunesnysis, metęs 
nesėkmingą iššūkį jaunesniajam; ten 
buvo ir dabartinis meras - oranžinio 
dviračio išradėjas; ten buvo ir nauja
sis tvarkos bei teisingumo apaštalas, 
atradęs, jog tik jis vienas žino, kas 
yra tvarka. Ten buvo visi, kurie žino
jo, ko nori, kurie žinojo, kaip to 
pasiekti, kurių godumas atitiko jų 
saiką. 

Gausiai susirinkusi publika po 
AMB antrininko žodžių pašėlo. Visi 
pagavo džiūgauti, tarsi neklaužados 
vaikai, saldainį pasivogę, tarsi ne
vykėliai studentai, netikėtai per egza
miną gavę profesoriaus parašą. Kai 
triukšmas ir džiūgavimai kiek atlėgo, 
antrininkas, pakėlęs ranką, galutinai 
nuramino aistras ir tęsė: 

- Deja, tamstos labai skubate 
džiaugtis. Džiaugtis dar ne laikas. 
Ateis laikas, bus ir vaikas, kaip mėgs
ta sakyti mano draugas Česlovas. Aš 
turėjau galvoje, jog norėčiau pasaky
ti, kad jau turime naująjį merą, bet, 
deja, tam dar neatėjęs laikas. Užtat 
yra pasiektas susitarimas, teikiantis 
vilčių, jog greitu laiku visi klausimai 
bus išspręsti, o derybos - laimingai 
užbaigtos. Jau dabar susitarta dėl 
koalicijos sudėties ir dėl galimos 
mero kandidatūros. Tai padaryti tapo 
įmanoma dėl to, kad aš nušalinau 
nuo derybų visus nevykėlius, kurie, 
manydami galintys kažką nuspręsti, 
iš tikrųjų tik drumstė vandenį ir nei 
patys žvejojo, nei kitiems leido žve
joti. 

Publika vėl sušurmuliavo, vėl 
pakilo klegesys, tačiau šį kartą tai 
buvo pasipiktinimo pliūpsnis. „Kas 
tas naujasis meras?", „Kokia ta nau
joji koalicija?" - šūkavo žurnalistai, 
eiliniai politikai ir politologai. 

Aš pakėliau ranką. AMB antri
ninkas, mane pastebėjęs, visus pa
kvietė laikytis rimties ir suteikė man 
žodį. 

- Gerbiamasis, o kas tamsta būsi, 
kad nuo derybų nušalinai politikus ir 
rinkimus laimėjusių partijų vadus? -
paklausiau spaudos konferencijos 
vadovą. - Kokiu pagrindu derybas 
perima nežinia kam atstovaujantis 
asmuo? Gal tamsta esi naujas, dar 
niekam nežinomas vadas? O gal pri

imta mums dar nežinoma rinkimų 
įstatymo pataisa? 

Publika nutilo. Visi susidomėję 
laukė, ką atsakys nežinomas vadas. 

J is meiliai man nusišypsojo ir, 
pamojęs ranka, man ir mano kolegai 
pamerkė akį. Man apsvaigo galva, 
viskas aplinkui pradėjo plaukti, - tai 
ir vėl buvo mūsų pažįstamas Zmit-
riukas, niekada ir niekur nepraleidęs 
progos nugriebti grietinę nuo sveti
mos barščių lėkštės. 

- Ačiū už puikiai suformuluotus 
klausimus, mielas kolega, - padėkojo 
senasis kipšas. - Pradėsiu nuo pasku
tiniojo. Esu Zmitriukas iš senos ir 
garbingos pelkių kipšų giminės. 
Mano giminė veisiasi daugelio poli
t ikų ir verslininkų, finansininkų, 
vagių ir žmogžudžių sielose ir širdyse 
- ten, kur yra nors menkiausia gali
mybė jas pagrobti ar nupirkti. Aš esu 
ten, kur nėra garbės, sąžinės ir mal
dos. Aš esu ten, kur viešpatauja godu
mas ir pavydas, neapykanta ir kerš
tas. Aš šukelių karus ir sukurstau re
voliucijas, aš diktuoju karo ir taikos, 
laisvės ir vergijos sąlygas. Pasaulis, 
kuriame jūs gyvenate, yra mano, aš 
esu šio pasaulio kunigaikštis, mano 
vardas - legionas, nes mūsų daug. 
Tiek, kiek nuodėmių, ydų ir nedory-
bių klesti jūsų sielose ir širdyse. Šian
dien čia esate susirinkę visi mano 
gerbėjai, tarnai ir vergai, visi, kurie iš 
mano malonės žarstote auksą ran
komis arba kasate jį kastuvais. Aš -
jūsų dievas, aš jūsų valdovas. Ar dar 
ilgai mane kamantinėsite, kas aš esu? 

Publika nuščiuvusi klausėsi šio 
pasaulio kunigaikščio, salėje galėjai 
girdėti musę skrendant . O kuni
gaikštis tęsė toliau: 

- Deja, tik nedaugelis iš jūsų 
nenori man paklusti, man tarnauti ir 
vergauti. O juk mano vergija tokia 
džiugi ir maloni. Ji kiekvieną aki
mirką teikia malonumus ir džiaugs
mus, valdžią ir turtus. Tereikia tik 
pasirašyti su manimi sutartį, ir visas 

v 

pasaulis jūsų kišenėje! Štai ir mūsų 
kolega, uždavęs man šūsnį klausimų, 
- jis spyriojasi kaip ožys, varomas iš 
daržo, ir niekaip nenori stoti į mūsų 
draugiją. Maža to, kiekvieną kartą jis 
ir jo kolega mane ir jus provokuoja 
nekukliais klausimais ir nesantūriais 
komentarais, tarsi turėtų teisę kištis 
į jūsų gyvenimą! 

Mirtina tyla pavirto savo prie
šingybe. Susirinkusieji nuoširdžiai 
piktinosi mūsų nekuklumu ir nesan-
tūrumu. 

- . Gėda! - šaukė daugelis kuni
gaikščio klientų. 

- Kaip jie drįsta! - šaukė vieni. 
- Lauk juos! - piktinosi kiti. 
- Velniop juos, akmenį ant kaklo 

ir į upę! - išdrožė pasipiktinusi 
apkūni politikė, iš pažiūros lyg ir 

MARGUTIS II 
MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

^ [ j f f / 1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8:<45 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450.com 

A t A 
SARAH (LAND) ALIŠAUSKIENĖ 

Mirė 2007 m. kovo 12 d. Roanoke, Virginia. 
Nuliūdę liko: Ališauskų šeima, vyras Levas Ališauskas, vaikai 

Jonas ir Rūta, gyvenantys Roanoke, Virginia; vyro tėvas Juozas 
Ališauskas su šeima, gyvenantys Orland Pa rk , sesuo Dalia 
Paulavičienė su šeima, gyvenantys Lemonte. 

N u l i ū d ę art imiej i 

A t A 
LIUDUI ANCERIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai IRE
NAI, dukrai SABINAI ir sūnui HENRIKUI. 

Marytė ir Pranas Radis 

Inverness, IL 

A f A 
ALDONAI ŠALNAITEI 

RUNKAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, jos broliui dr. JONUI ŠALNAI ir jo 
žmonai JANINAI bei visiems jų giminėms, reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. Liūdesį, kurio nei laikas ar 
atstumai nesumažina. 

Nuoširdžiai 

Eugenija ir Stasys Surantai 

Rockford, IL 

bufetininkė. 
Zmitriukas sužaibavo akimis ir 

griausmingu balsu sušuko: 
- Kas išdrįso pasakyti „velniop"?! 

Kas išdriso mano vardą pavartoti 
niekinama prasme?! Kam atgijo no
ras gyventi dorai ir sąžiningai, ir tuo 
pačiu metu naudotis mano globa?! 

Tyla vėl tapo bauginančiai rami. 
Zmitriukas valandėlę patylėjo ir tęsė 
toliau: 

- Neeikvokime laiko veltui, jūs jo 
ir taip turite nedaug, tad geriau jį 
sunaudokite ydoms ir niekšybėms, 
nes savo saiką privalote pripildyti iki 
galo - tai vienintelis dalykas, kuri jūs 
turite atlikti sąžiningai. Palikime 
šiuos du nebrendilas jų likimui. Jie 
nuo. jo niekur nepabėgs. O dabar 
tęskime spaudos konferenciją. Kaip 
jau sakiau, politikai be manęs nieko 
nesugeba. Todėl aš jiems pasiūliau 
naują demokratijos modelį, pagal 
kurį rinkimai apskritai nereikalingi. 
Nuo šiol valdančiosioms koalicijoms 
sudaryti ir merams bei kitiems va
dovams skirti steigsime uždarąsias 
akcines bendroves - biznio struk
tūras, į kurias priimsime partijas ir 
tokius verslo subjektus, kaip uždaro
sios akcinės bendrovės, milijonieriai, 
milijardieriai ir užsienio valstybių 
slaptieji agentai. Sostinėje tokia ben
drovė jau įsteigta. Į ją įeis rinkimus 
laimėjusių partijų vadai ir verslo sub
jektų vadovai. Jos akcinį kapitalą 

sudarys vienas milijardas, kurį kole
gialiai laiduos jie visi. Pagal Įneštą 
kapitalo dalį vėliau bus skirstomos 
rangos ir užsakymai. Artimiausiu 
metu bus paskirtas meras, apie ką 
tuoj pat bus paskelbta viešai. 

- Gal galėtumėte pasakyti, kurie 
verslo subjektai dalyvaus naujoje 
bendrovėje ir kaip ji vadinasi? - pak
lausė kažkuris žurnalistas iš pirmųjų 
eilių. 

- Ji vadinasi UAB „Sostinė", į ją 
įeina kelios gerai užsirekomendavu
sios uždarosios akcinės bendrovės, 
keletas statybos trestų, socialdema-
gogų, liberaldemagogų, demagogeen-
tristų ir keletas kitų, smulkesnių, 
partijų. 

- 0 ar naujoji koalicija bus stabili 
ir patvari? - nenustygo klausėjas. 

- Dėl to galite nebūgštauti, — 
nusišypsojo senasis nenaudėlis. - O 
dabar, gerbiamos ponios ir gerbiami 
ponai, paskelbę jums džiugiąją nau
jieną ir suteikę naujos vilties, sa
kome: eikite ir džiugiai dirbkite, kol 
jūsų niekšybių saikas prisipildys ir 
jums išauš nauja 
vergystės diena. 
Likite sveiki! 

Visi džiugiai 
išsiskirstė, o mes 
nusprendėme džiu
gia naujiena pasi
dalinti su „Draugo' 
skaitytojais. 

http://www.wcev1450.com
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APYLINKĖSE 

•Kovo 18 d., sekmadienį, PLC 
didžiojoje salėje, 14911 127th Street, 
Lemont, po 11 vai. r. šv. Mišių vyks 
JAV LB Lemonto apylinkės narių 
metinis susirinkimas. Aptarsime pra
ėjusių metų apylinkės valdybos veik
lą, išklausysime finansinę ataskaitą, į 
valdybą rinksime naujus narius, nu
matysime gaires ateičiai. PLB pirmi
ninkė Regina Narušienė kalbės dvi
gubos pilietybės klausimu. Visus Le
monto ir apylinkių narius kviečiame 
aktyviai dalyvauti. 

•Kovo 18 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. 
Marąuette Park Svč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos salėje vyks Vy
čių kuopos C 112 susirinkimas. Ma
loniai kviečiame dalyvauti visus na
rius ir nares. 

•Sekmadienį, kovo 18 d., visi 
kviečiami susiburti apmąstymams 
apie Jėzaus Kristaus kančią, mirtį ir 
Prisikėlimą. Girdėsite skaitinius iš 
Švento Rašto ir Teodoro Dubois kan
tatą „Septyni paskutinieji Kristaus 
žodžiai". Renginio pradžia — 3 vai. p.p. 
Trinity Lutheran bažnyčioje (6850 W 
159th St, Tinley Park). Pelnas bus 
skiriamas „Paguodos telefonui". 

•Kovo 24 dieną, šeštadienį, 11 
vai. r. kviečiame atvykti į Balzeko lie
tuvių kultūros muziejų. Dailininkės 
Rasą Ibianskienė ir Virginija Morisson 
padės sukurti meniškus margučius, 
kurie papuoš Sv. Velykų stalą ir bus 
puiki dovana svečiams ir artimie
siems. Atsineškite svogūnų lukštais 
dažytų, kietai virtų kiaušinių. Sku
tinėjimo peiliukais ir instrukcijomis 
aprūpins muziejus. Pamokos kaina -
10 dol., vaikams - 5 dol. Registruotis 
telefonu 773-582-6500. 

•JAV LB Cicero apylinkės meti
nis susirinkimas šaukiamas kovo 25 
d., sekmadienį, tuoj po 9 vai. r. šv. Mi
šių. Susirinkimas vyks šv. Antano 
parapijos patalpose, kavinės kamba
ryje. Dienotvarkėje: valdybos prane
šimas, metinė finansinė ataskaita, 
pastabos bei diskusijos, naujos valdy
bos rinkimai. Visi Cicero lietuviai bei 
priemiesčių gyventojai kviečiami gau
siai dalyvauti susirinkime. Prieš susi
rinkimą pasivaišinsite kugeliu. 

•Kovo 30 d. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, vyks Irenos Šapar-
nienės parodos „Verbos ir spalvos ant 
šilko" atidarymas. Pradžia 7:30 vai. v. 
Atidaryme dalyvaus autorė. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

•Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos metinės Gavėnios rekolek
cijos vyks kovo 30 - balandžio 1 dieno
mis. Jas ves kun. Algirdas Paliokas, SJ. 

•Kun. Algirdas Paliokas, SJ, ba
landžio 1 d., sekmadienį, po 11 vai. r. šv. 
Mišių Palaimintojo J. Matulaičio misijo
je, Lemonte, pašventins skulptoriaus 
Ramojaus Mozoliausko sukurtą skulp
tūrą „Marija — Lietuvos laukų kara
lienė". Visus kviečiame dalyvauti šioje 
šventėje. 

•Verbų sekmadienį, balandžio 1 
d., 2 vai. p.p. visus klasikinės muzi
kos gerbėjus maloniai kviečiame į 
sakralinės muzikos koncertą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Skambės baroko epochos kompozito
rių J. S. Bacho, G. F. Handel, A. Vi-
valdi, V Lubeck ir kt. kompozitorių 
kūriniai, kuriuos atliks vargonininkė 
Solveiga Palionienė, solistai: Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė ir 
Linas Sprindys, pritariant instru
mentalistams: Dainorai Petkevičiū
tei, Jenifer Rooney, Martha Cavender 
ir Paul Semanic. Rengia LB Lemonto 
valdyba. 

•So l i s tė Nijolė Penikaitė, akom
panuojant muzikui Manigirdui Mo-
tekaičiui, prisiminimų vakaronės me
tu atliks dalį meninės programos. Va
karonėje balandžio 14 d., šeštadienį, 
6 vai. v. prisiminsime solistes Sofiją 
Adomaitienę ir Prudenciją Bičkienę, 
kurių vokaliniai sugebėjimai džiugi
no mus daugelį metų. Vakaronė vyks 
Čiurlionio galerijoje (ne kavinėje) 
Jaunimo centre. Rengia „Margutis U". 

•Balandžio 15 d. (Atvelykio me
tu) Jaunimo centre, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, vyks IV JAV lie
tuvių Jaunųjų atlikėjų festivalis, ku
rio tikslas — sukviesti jaunuosius at
likėjus, supažindinti mūsų visuome
nę su jais, kartu pasidžiaugti jų talen
tais. Kviečiami dalyvauti skaitovai, 
vokalistai, instrumentalistai, šokėjai 
(pavieniai atlikėjai ir grupės) nuo 4 
metų iki 28 metų amžiaus. Visi 
atlikėjai paruošia 2 kūrinius, kurių 
vienas — lietuvių liaudies ar originali 
lietuvių kompozitorių muzika. Dau
giau informacijos tel. 630-620-9904 
(palikti žinutę); 708-691-9114 (inst
rumentalistams); 708-691-7098 (vo
kalistams). Festivalio rėmėjai: tėvai 
jėzuitai, laikraštis „Bičiulystė", Ame
rikos lietuvių televizija. Festivalio 
rengimo komitetas kviečia ir Jus tap
ti šio festivalio rėmėjais. 

•Tėvelių dėmesiui. Čikagos litua
nistinėje mokykloje prasideda mo
kinių registracija 2007-2008 mokslo 
metams. Kovo 31 d. vyks jau besimo
kančių mokinių ir jų sesučių bei bro
liukų registracija, o balandžio 28 d. — 
naujų mokinių registracija. Kvie
čiame tėvelius laiku užregistruoti 
savo vaikus į lituanistinę mokyklą. 

•Lituanistinių mokyklų mokytojų 
dėmesiui. Dėl Lietuvoje šiais metais 
vykstančios dainų šventės, pakeistas 
mokytojų tobulinimosi kursų laikas. 
Kursai Dainavoje šiais metais vyks 
birželio 24 - liepos 1 dienomis. Tel. 
pasiteiravimui: 630-435-6349 (Aud
ronė Elvikienė) arba ei. paštas: 

audronee@gmail. com 

•Kviečiame dalyvauti Gavėnios 
akcijoje, šelpiant labdaros organizaci
ją „Lietuvos Caritas". „Caritas" ženklu 
pažymėtos dėžutės piniginėms au
koms yra Pal. J. Matulaičio misijos 
vestibiulyje ant stalo. Aukas prašome 
atnešti balandžio 15 d., Atvelykio 
sekmadienį. 

Leopoldui von Braun už jo nuoširdžią auką dėkoja „Margutis 
II". L. von Braun, neimdamas užmokesčio, apskaičiavo federali-
nius šios radijo stoties mokesčius. Tai ypatinga pagalba „Mar
gučiui IP, kuris šiuo metu išgyvena finansinius sunkumus. 
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Jonas ir Valerija Plėšriai su savo gražiais dirbiniais dalyvavo šių metų 
Jaunimo centro pavasarinėje mugėje. 

Pamitės Rūtos nuofe 

Aldona A. Simonaitis, gyv. Rockford, IL, už „Draugo" kalendorių 
ir kalėdinių sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Dėkojame. 

Anelė Apeikis, Los Angeles, C A, pratęsdama „Draugo" prenume
ratą dar vieniems metams, atsiuntė 80 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

Alfonsas Pargauskas iš Orland Park, IL, su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė „Draugui" 80 dol. auką. Labai ačiū. 

Bronius Čikotas, gyv. Alexandria, VA, atsilygino už „Draugo" 
prenumeratą ir pridėjo 50 dol. auką. Labai dėkui. 

Saulius Šimoiiunas iš Detroit, MI, kartu su prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė labai dosnią 130 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

Teresė Vaitkūnas iš Warren, MI, pratęsė „Draugo" prenumeratą 
dar vieniems metams ir kartu atsiuntė 80 dol. auką. Esame nuoširdžiai 
dėkingi. 

Malvina Kliveckienė iš Woodhaven, NY, ne tik pasirūpino, kad 
„Draugas" jos namus lankytų dar vienus metus, bet kartu su prenume
ratos mokesčiu atsiuntė 130 dol. auką. Labai ačiū už dosnumą. 

Vitas Rugienius, Livonia, MI, atsiuntė 50 dol. auką „Draugui". 
Labai dėkui. 

„Draugo" knygynėlyje l l l l l l 

TOMAS ŠERNAS: 
\ / D k < : i 

Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla 2006 m. išleido Aurelijos 
Arlauskienės knygą apie garsųjį mui
tinės darbuotoją Tomą Šerną, vienin

telį išlikusį gyvą po žudynių Medi
ninkų muitinės poste 1991 m. liepos 
31d. 

Tai faktais, pokalbiais, autentiš
kais įspūdžiais ir išgyvenimais grįsta 
knyga, veikianti tikrovės vaizdais ir 
jaudinančiu pasakojimu. Knygoje 
spausdinama ir paties T. Šerno eseis
tika bei užrašai. 

Knygos paskirtis — įprasminti 
reikšmingą įvykį ir ypatingą asmeny
bę, pamatyti juos Lietuvos kovų už 
laisvę kelyje. 

Knygos kaina — 18 dol. Knygą 
galima įsigyti paštu, pridedant 9 
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina - 5 dol. Per
siunčiant daugiau knygų, už kiek
vieną papildomą knygą - 2.50 dol. mo
kestis. 

Prieš užsisakant knygą, prašome 
pirma paskambinti į knygynėlį, o tik 
tada siųsti čekį. 

Paruošė L. A 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 VV. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773 585 9500 


