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J A V L B K r a š t o 
v a l d y b o s p i r m . k a l b ė s 
D e t r o i t e ; i š S e a t t l e , WA, 
l i e t u v i ų v e i k l o s . 

2 psl. 

N e s k a b y k i m e v i e n y b ė s 
ž i e d ų p u m p u r ų — 
v e d a m a s i s ; a r L i e t u v o s 
g y v e n t o j a i b a l s u o s u ž 
E S ; L i e t u v a y r a J A V 
s t r a t e g i n ė p a r t n e r ė . 

3 psl. 

M a i r o n i s i r j o e p o c h a ; 
M a t u l a i č i o s l a u g o s 
n a m u o s e , P u t n a m , C T . 

4 psl. 

K o v ų s u k r y ž i u o č i a i s 
l i u d i n i n k a s . 

5 psl. 

R a m o v ė n a i i r V a s a r i o 
16; d v i e j ų d a i l i n i n k ų 
k ū r y b a Č i u r l i o n i o 
g a l e r i j o j e ; d a i n u o s 
L i e t u v i ų o p e r o s 
m o t e r ų c h o r a s ; 
t r i s p a l v ė C i c e r o , IL . 

6 psl. 

Sportas 
* L ie tuvos čempiona i 

V i ln i aus „Lie tuvos ry to" 
krepšininkai antradienį sve
čiuose laimėjo FIBA-Europa 
Čempionų taurės antrojo eta
po B grupės antrojo turo rung
tynes prieš Salonikų PAOK 
73:71 ir iškovojo antrąją per
galę. 

* I tal i joje vyks tanč io 
11-ojo t a r p t a u t i n i o šach
matų turnyro „Internaziona-
le Valle dAosta" ketvirtajame 
rate Lietuvos atstovas Aloy
zas Kveinys nugalėjo airį 
Stephen Brady. 40-metis vil
nietis, turintis 3 taškus iš 4 
galimų, dalijasi 11-40 vietas. 

Naujausios 
žinios 

* B r a š k a n t NATO vie
nybei , Prancūzijos ir Belgijos 
UR ministrai ieškojo galimy
bės apsilankyti Vilniuje. 

* Lietuva p r imena Ru
sijai naftos gavybos saugu
mo Baltijos pajūryje proble
mą. 

* Pol i t ikos žinovai bijo 
r inkėjų „ne" ES referendu
me. 

* Lietuvos ka ro aviato
r ia i pratęs misiją Balkanuo
se. 

* Naudodamies i „Visa" 
kor te lėmis , užsieniečiai Lie
tuvoje pernai paliko 64.4 mln. 
JAV dolerių. 

* I š r inkta jam preziden
tui l iko dar kelios dienos būti 
Seimo nariu. 

* Išleista nauja sovieti
nio genocido aukų vardyno 
dalis. 

* Už naudojimąsi vals
tybine žeme teks mokėti mo
kesčius. 

* Lietuvoje vėl brangs
ta degala i . 

' Lietuvoje bedarbių 
beve ik p u s a n t r o k a r t o 
daug i au nei Estijoje ir Lat
vijoje kartu. 

* Vyriausybė leido be 
mui to įvežti 15,000 tonų ru
giu-

Įvykdytas išpuolis prieš Lietuvos 
ambasadą Maskvoje 

Maskva-Vilnius, vasario 
12 d. (BNS) — Po vandalų iš
puolio prieš Lietuvos ambasa
dą Maskvoje Lietuvos diplo
matai trečiadienį įteikė Ru
sijos Užsienio reikalų ministe
rijai notą, kurioje prašoma im
tis reikiamų priemonių užtik
rinti diplomatų ir jų šeimų na
rių saugumą. 

Nota įteikta reaguojant į 
trečiadienio nakties įvykį, kai 
grupė jaunų rusų radikalų ap
mėtė centrinį ambasados įėji
mą buteliais su juodos spalvos 
skysčiu, palikusiu dėmes ant 
pastato sienų, Lietuvos valsty
bės herbo ir vėliavos. Be to, 
prie ambasados Borisoglebskij 
skersgatvyje primėtyta apie 
60 lapelių su užrašu rusų kal
ba „Ne — Kaliningrado blo
kadai". 

Lietuvos ambasados dar
buotojai ir jų šeimos nariai ne
nukentėjo. 

Prie ambasados budėjęs 
Maskvos milicininkas sulaikė 
penkis išpuoliu įtariamus jau
nuolius, trys iš sulaikytųjų yra 
17-mečiai, vyriausiam — 20 
metų. 

Kaip pasakojo Maskvos 
Vyriausiosios vidaus reikalų 
valdybos spaudos skyriuje, 
milicininkas „didvyriškai šoko 
prieš vandalų automobilį ir, iš
mušęs priekinį stiklą, sutruk
dė jiems pabėgti". 

Chuliganų automobilyje 
„VAZ-2106" milicininkai rado 
Nacionalbolševikų partijos at
sišaukimų, todėl manoma, kad 
sulaikytieji priklauso šiai ra
dikaliai nacionalistinei orga
nizacijai. 

Rusijos UR ministerijai 
įteiktoje notoje pabrėžiama, 
kad protesto renginiai prieš 
Lietuvos ambasadą Maskvoje 
įgyja reguliarų pobūdį, nepai
sant to, kad Lietuva lanksčiai 
ir konstruktyviai sprendžia 
tranzito į Karaliaučiaus sritį 
ir iš jos klausimus. 

„Lietuvos URM stebisi to
kio pobūdžio akcijų padaž
nėjimu ir tikisi, kad Rusijos 
atsakingos institucijos konk
rečiais veiksmais prisidės prie 
geros kaimynystės santykių 
plėtojimo", rašoma Lietuvos 
notoje. 

Nacionalbolševikų partijos 
vadovybė trečiadienį ^platino 
pareiškimą, jog neramia iš
puolio prieš ambasada vykdy
tojų metodų, bet „supranta" jo 
priežastis. 

Tranzito į Karaliaučių tvarka gali sukurti 
naujas darbo vietas Lietuvoje 

Vilnius , vasario 12 d. 
(BNS) — Nuo liepos 1 dienos 
Įsigaliosianti nauja Rusijos 
piliečių tranzito į Karaliau
čiaus sritį ir iš jos tvarka, ku
rios reglamentą dar turi pa
tvirtinti Europos Komisija 
(EK), gali sukurti Lietuvoje 
papildomų darbo vietų. 

Seimo Užsienio reikalų 
komiteto (URK) pirmininko 
Gedimino Kirkilo teigimu, šiai 
tvarkai įgyvendinti Lietuvoje 
turės būti įsteigta apie 70 nau

jų darbo vietų, kurias finan
suos Europos Sąjunga (ES). 

Tai jis sakė po trečiadienį 
Užsienio reikalų ministerijoje 
surengto URK posėdžio, kuria
me Lietuvos diplomatai supa
žindino parlamentarus su ren
giama tranzito tvarka bei šią 
tvarką reglamentuosiančiais 
ES Komisijos teisės aktų pro
jektais. 

Pagal pernai lapkritį pa
siektą ES ir Rusijos susitari
mą, nuo šių metų liepos 1 d. iš 

ir į Karaliaučiaus sritį vyks
tantys Rusijos piliečiai turės 
gauti supaprastintą tranzito 
arba supaprastintą kelionės 
geležinkeliu dokumentą. 

URK posėdyje buvo apta
riama tik tranzito geležinkeliu 
tvarka. 

Kaip sakė užsienio rei
kalų ministras Antanas Valio
nis, Lietuva siūlo supaprastin
tą kelionės geležinkeliu doku
mentą išduoti traukinyje. 

Nukeli** į 5 psl. 

K. Prunsk ienės bendradarbiav imo su 
KGB d o k u m e n t a s gautas i š 

V. Landsbergio 
apie tariamą Kazimieros 
Prunskienės bendradarbiavi
mą su KGB gavęs iš tuometi
nio Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo (AT-AS) 
pirmininko Vytauto Lands
bergio. 

Tai buvęs AT-AS laikino
sios komisijos SSRS KGB 
veiklai Lietuvoje tirti pirmi
ninkas B. Gajauskas trečia
dienį pareiškė apklausiamas 
liudytoju Vilniaus apygardos 
teisme. 

„Jis (V. Landsbergis -
BNS) man perdavė, ir tiek", 
sakė liudytojas. Jis sakė ne
žinąs, ar V. Landsbergis do
kumentą perdavė „kaip Sei
mo pirmininkas, ar kaip as
muo". Nukelta į 5 psl. 

| teismo posėdį atvykusi Kazimiera 
Prunskienė buvo gerai nusiteikusi. 

Vilnius , vasario 12 d. 
(BNS> — Parlamentinei ko
misijai KGB veiklai tirti pra
ėjusiame dešimtmetyje vado
vavęs signataras Balys Ga
jauskas teigia dokumentą 

Dosniausi R. Pakso 
rėmėjai paduoti į 
teisiną už skolas 

Išrinktojo prezidento Ro
lando Pakso rėmėja, bendrovė 
„Avia Baltika" kaltinama 
vengimu mokėti skolas. 

Panevėžio statybos tresto 
vadovybė tvirtina, kad „Avia 
Baltika" už Panevėžio rajone 
veikiančios Vytauto Lapėno 
skraidymo mokyklos remontą 
liko skolinga 770,000 litų. Pri
dėjus šių bendrovių sutartyje 
numatytus delspinigius už 
pavėluotą atsiskaitymą, susi
daro beveik 1 mln. litų skola, 
trečiadienį rašo „Lietuvos ry
tas". 

Panevėžio statybos tresto 
vadovai kreipėsi į Kauno apy
gardos teismą, prašydami pri
teisti skolą iš ,Avia Baltikos" 
ir areštuoti jos turtą. 

Nukel ta i 5 psl. 

Sausio 30 dieną Nacionalbolševikų partijos nariai mitingavo prie Lietuvos ambasados Maskvoje, reikalaudami 
„laisvo koridoriaus" j Karaliaučių. Kelis skandalingus renginius dėl Karaliaučiaus tranzito tvarkos jaunieji rusų 
radikalai Maskvoje surengė ir praėjusiais metais. EPA-ELTA nuotr. 

Lietuva parengė Stojimo į ES sutarties projektą 
Vilnius , vasario 12 d. 

(BNS) — Vyriausybė trečia
dienį pritarė Stojimo į Euro
pos Sąjungą (ES) sutarties 
projektui, kurį dar turės pa
tvirtinti Seimas. 

Dešimt derybas baigusių 
kandidačių istorinę sutartį su 
ES pasirašys balandžio 16 d. 
Graikijoje, Atėnuose. Sutartis 
įsigalios, kai ją patvirtins ES 
narių ir kandidačių parlamen
tai. 

Stojimo sutartį pasirašys 
Lietuvos premjeras Algirdas 
Brazauskas, užsienio reikalų 

„ I k e a " iš „ K l a i p ė d o s 
m e d i e n o s " p i r k s b a l d ų 

u ž 50 m l n . l i t ų 
Švedijos baldų prekybos 

susivienijimas „Ikea" šiemet 
pirks Lietuvos bendrovės 
„Klaipėdos mediena" gamina
mų baldų už 50 mln. litų, arba 
25 proc. daugiau, nei planuota 
anksčiau. 

Pasak „Klaipėdos medie
ną" valdančios bendrovės 
„Vakarų medienos grupė" di
rektoriaus Nerijaus Tilindžio, 
pernai rugpjūtį uostamiestyje 
pradėjęs veikti naujas baldų 
fabrikas šių metų sausį paga
mino produkcijos už daugiau 
nei 3 mln. litų, nors planavo 
pagaminti už 2.3 mln. litų. 

Iki šiol įmonės baldai bu
vo vežami į Švediją, tačiau ne
trukus pirmosios siuntos iške
liaus ir į Amerikos bei Azijos 
valstybių rinkas. BXS 

ministras Antanas Valionis, 
Europos komiteto vadovas 
Petras Auštrevičius ir Lietu
vos misijos prie ES vadovas 
Oskaras Jusys. 

P. Auštrevičiaus teigimu, 
Stojimo sutartyje atsispindi 
visos Lietuvos stojimo į ES są
lygos. Pastaraisiais mėnesiais 
ypatingas dėmesys buvo skir
tas derybų metu pasiektų su
sitarimų tiksliam ir tinkamam 
atspindėjimui sutarties teks
te, ypač dėl Lietuvai specifinių 
klausimų, tokių kaip Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymo 

pasekmių finansavimas, Ka
raliaučiaus t ranzi tas . Šie 
klausimai Stojimo sutartyje 
yra įtvirtinti specialiais proto
kolais. 

Be to, į tekstą yra įtrauk
tos 9 Lietuvai aktualios dek
laracijos: ES paskelbė dekla
raciją dėl greitesnio nei 7 me
tai darbo rinkų atvėrimo Lie
tuvai, taip pat dėl ES para
mos, siekiant, kad Lietuva įsi
jungtų į Šengeno erdvę kartu 
su pirmąja prisijungsiančiųjų 
valstybių grupe bei kitos. 

N u k e l t a j 5 ps l . 

Lietuvos krašto apsaugos 
ministras: NATO įveiks krizę 
Vilnius , vasario 12 d. 

(BNS) — Lietuvos krašto ap
saugos ministras Linas Lin
kevičius tiki, kad NATO įveiks 
kilusius tarpusavio nesutari
mus dėl galimo karo Irake ir 
išliks pasaulio galingiausia 
bei įtakingiausia saugumo or
ganizacija. 

Tai ministras pareiškė tre
čiadienį Briuselyje, trečią die
ną iš eilės posėdžiaujant NA
TO valstybių ambasadoriams. 
Jie bando rasti išeitį iš rim
čiausios per pastaruosius de
šimtmečius sąjungos krizės, 
kai NATO sąjungininkės 
Prancūzija, Vokietija ir Bel
gija sustabdė pasiūlymus dėl 
papildomų karinių priemonių 
Turkijai apginti, jeigu kiltų 
karas prieš Iraką. 

„Tai ne pirma krizė ir ne 
pirmas nesusikalbėjimas, ku
ris ištiko Aljansą per 54 jo gy
venimo metus. Manau, proble
ma bus išspręsta, kaip yra 
buvę", L. Linkevičiaus žodžius 
citavo ministro atstovė spau
dai Rita Grumadaitė. 

„Tikiu, kad Aljansas iš
laikys vidinius išbandymus, ir 
toliau išliks patikimiausia ir 
galingiausia pasaulio saugu
mo organizacija", teigė minist
ras. 

Praėjusią savaitę septy
nias pakviestąsias NATO na
res ir tris kandidates vienijan
tis vadinamasis „Vilniaus de
šimtukas" paskelbė pareiški
mą, raginantį Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybą priversti 
Iraką nusiginkluoti. 

Pasaulio naujienos 
(Remiama AFP. Ssetefs, Af». tatedta, {T*J*-TASS, 8NS 

EUROPA 
Paryžius . Rusijos prezi

dentas Vladimir Putin antra
dienį paragino įsigilinti į ben
drą Prancūzijos, Vokietijos ir 
Rusijos pareiškimą, kuriame 
jos pasiūlė taikiai sureguliuo
ti konfliktą dėl Irako, ir pa
reiškė viltį, kad šių trijų vals
tybių balsas bus išgirstas. V. 
Putin pažymėjo, jog pirmą 
kartą po Antrojo pasaulinio 
karo pasaulyje imtasi ,,'ne-
blokinio' mėginimo suregu
liuoti tarptautinį konfliktą". 
Taip jis apibūdino bendrą 
Rusijos, Prancūzijos ir Vokie
tijos pareiškimą, paskelbtą 
pirmadienį Paryžiuje. „Nėra 
jokio bloko, mes nekuriame jo
kių ašių", pabrėžė Rusijos 
prezidentas. ..Tai pirmasis 
žingsnis sukurti daugiapolinį 
pasaulį", teigė jis. 

Londonas . JAV karinė 

vadovybė, rengdamasi opera
cijai prieš Iraką, vadovaujasi 
tuo, jog prasidėjus puolimui 
sausumoje, turės tik 48 valan
das, kad sunaikintų šios vals
tybės prezidentą Saddam 
Hussein, trečiadienį rašo bri
tų dienraštis „The Times", 
remdamasis JAV pareigūnais. 
„Prasidėjus karinei operaci
jai, planuojama smogti galin
gus smūgius iš oro, kuriais 
bus siekiama paralyžiuoti Ira
ko vadovavimo struktūras, o 
po to numatytas sausumos 
pajėgų 'šuolis į Bagdadą' ". 
„Bet jeigu JAV nesugebės su
rasti Saddam arba pateikti 
patikimų jo mirties įrodymų, 
joms teks įveikti atkaklų ira
kiečių pasipriešinimą", rašo
ma straipsnyje. Rengiantis 
karui Irake slegia tas faktas, 
kad amerikiečiams Afganis
tane nepavyko sučiupti „ai 
Qaeda" vado Osama bin La-

den, pažymi „The Times". 
JAV viliasi, kad didelės kari
nės galios demonstravimas 
pirmajame operacijos etape 
gali paskatinti rūmų pervers
mą Bagdade. 

Ber lynas . Televizijos tin
klo „al-Jazeera" perduotas 
garso įrašas, kuriame kalba 
greičiausiai Osama bin La-
den, dar neįrodo jo vadovauja
mo teroristų tinklo ,.al Qaeda" 
artimų ryšių su Iraku, trečia
dienį pareiškė Vokietijos vy
riausybės atstovas spaudai. 
JAV pareigūnai sakė, kad 
garsajuostė, kurią „al-Jazee
ra" transliavo per musulmonų 
Aukojimo šventę, greičiausiai 
yra autentiška. Jie pažymėjo, 
kad ši garsajuostė yra dar 
vienas įrodymas, jog Irakas 
turi sąsajų su O. bin Laden 
vadovaujamu teroristų tinklu 
„ai Qaeda". 

Londonui iškilusi teroro 
grėsmė savo mastu prilygsta 
rugsėjo 11-osios atakoms 
JAV, trečiadienį sakė britų 
valdančiosios Darbiečių parti
jos pirmininkas, premjero 

Tony Blair aplinkos žmogus 
John Reid. Jis apie tokia tero
ro grėsmę kalbėjo kitą dieną 
po to, kai Londono Hytro oro 
uoste pradėjo budėti daugiau 
kaip 400 kareivių. Paklaus
tas, ar karių ir šarvuočių dis
lokavimas oro uoste nėra per
dėta reakcija artinantis karui 
su Iraku, J. Reid atsakė: „Tai 
ne žaidimas. Kalbama apie to
kio pobūdžio grėsmę, dėl ku
rios New York'e žuvo tūkstan
čiai žmonių". 

Berlyno sveikatos apsau
gos pareigūnai trečiadienį 
pranešė nemanantys, kad 
įtartiname laiške, kurį atplė
šę, du universiteto studentai 
pasijuto blogai, buvo juodligės 
sukėlėjų, kaip spėjo Vokietijos 
žiniasklaida. Laišką, užkištą 
už plakato Berlyno laisvaja
me universitete antradienį ra
do du studentai, turėję tą pla
katą nukabinti nuo sienos. 
Pareigūnų nuomone, voke bu
vo cukraus pudra. Paguldžius 
\ ligoninę minėtus studentus, 
dalis universiteto pastato bu
vo uždaryta. ..Studentams dėl 

visa ko atlikti medicininiai 
patikrinimai, tačiau jokių po
žymių, kad jie turėjo kontaktų 
su toksine medžiaga, nėra", 
sakė policijos atstovas spau
dai. 

nai kritikuodavo Saddam 
Hussein. kuris negailestingai 
persekiojo islamistus. Savo 
ruožtu Saddam anksčiau šį 
mėnesį pareiškė neturįs jokių 
ryšių su .,al Qaeda". 

JUNGTINIAI ARABU 
EMYRATAI 

AFGANISTANAS 

Dubai . Televizijos tinklas 
„al-Jazeera" antradienį per
davė garso įrašą, kuriame 
kalba greičiausiai Osama bin 
Laden ir kuriame musulmo
nai raginami kovoti su Ame
rika ir pasipriešinti karui su 
Iraku. Nors garsajuostėje 
kreipiamasi į musulmonus su 
raginimu paremti Irako žmo
nes, joje taip pat sakoma, kad 
..socialistinė" Irako preziden
to Saddam Hussein vyriausy
be prarado pasitikėjimą. 
„Kad ir kur būtų socialistai, 
ar Bagdade, ar Adene (Jeme
nas), jie visur yra netikėliai. 
Tačiau esamomis aplinkybė
mis, ir musulmonų, ir socialis
tų tikslas yra vienas — kova 
su kryžininkais". sakoma gar
sajuostėje. O. bin Laden daž-

Bagramas . JAV bombo
nešiai „B-52" ir „B-l" trečia
dienį bombardavo Centrinia
me Afganistane esančią kalnų 
virtinę, kai sausumos pajėgos 
pastebėjo įtartinus Talibano 
kovotojus, bandžiusius užimti 
puolimo pozicijas. Operacijos, 
kuri tęsėsi apie 8 valandas, 
metu buvo suimti 12 įtaria
mųjų, pranešė JAV kariuo
menės atstovas spaudai pul
kininkas Roger King. Jo žo
džiais, JAV sausumos pajėgos 
pastebėjo automatais ,.AK-
47" ir reaktyvinėmis granato
mis ginkluotus vyrus ir } pa
galbą iškvietė oro pajėgas. 
Danijos karo lėktuvas „F-16" 
numetė 500 svarų bombą 
„GBŪ12", o JAV bombonešiai 
„B-l" ir „B-52" numetė 2,000 
svarų „protingas" bombas. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 

DETROITE 
Vasario 16-tos dienos iš

kilmės Detroite įvyks vasario 
16-tą dieną, sekmadienį. Die
vo Apvaizdos lietuvių parapi
joje, 25335 \V. N'ine Mile Rd., 
Southfield. MI. 

Iškilmės pradedamos šv. 
Mišių auka 10:30 vai. r. Kvie
čiamos dalyvauti organizaci
jos su vėliavomis. Iškilmingos 
šv. Mišios taip pat vyks 10:30 
vai. r. Šv. Antano parapijoje, 
1750 25th St.. Detroite. 

Minėjimas prasidės 12 
vai. Dievo Apvaizdos parapi
jos kultūros centre. Paskaitą 
skaitys JAV Lietuvių Ben
druomenes krašto valdybos 
pirmininkai Algimantas Gečys. 

Algimantas Gečys, inži
nierius, trečią kartą yra Kraš
to valdybos pirmininku. Nuo 
pat jaunystės dalyvauja vi
suomeniniame, ypač politi
niame gyvenime. Ne kartą 
yra buvęs Visuomeninių rei
kalų tarybos vicepirmininku 
JAV LB Krašto valdyboje, or
ganizavo politines konferenci
jas, rūpinosi įvairių leidinių 
rengimu apie okupuotą Lietu
vą, įtaigojimu svarbių JAV 
politikų, su Lietuva susiju
siais klausimais. Algimantas 
Gečys lietuvių visuomenėje 
yra žinomas, kaip įdomus 
politikas ir paskaitininkas. 

„Žiburio" lituanistinė mo
kykla ruošiasi atlikti meninę 
minėjimo programą. Mokiniai 

kas šeštadienį repetuoja, dai
nas moko vedėjas Rimantas 
Labeika. Baigiant programą, 
bus rodomas trumpas filmas 
apie NATO Lietuvoje. 

Aukos bus renkamos JAV 
Lietuvių Bendruomenės kraš
to valdybai paremti. 

Šeštadienį vakare, vasario 
15 d.. 6:30 vai. vak. rengiamas 
susipažinimas su Algimantu 
Gečiu. Vakaronę parapijos 
svetainėje su svečiu organi
zuoja Detroito apylinkė. Įėji
mas — auka. 

Anksčiau Detroito apylin
kėje minėjimus rengdavo Or
ganizacijų centras, tačiau 
šįmet jiems tai daryti atsisa
kius, minėjimą organizuoti 
ėmėsi JAV LB Michigan apy
garda. Negalime pasilikti be 
minėjimo, kuomet Detroite 
aktyviai veikia ne tik daug or
ganizacijų, bet taip pat gra
žiai dirba ir mūsų jaunimas 
— skautai, ateitininkai, spor
tininkai, tautinių šokių gru
pė, per 70 vaikų lanko litua
nistinę „Žiburio" mokyklą. 
Vasario 16-ta nėra tik organi
zacijų reikalas. Ši šventė 
svarbi kiekvienam sąmonin
gam lietuviui, kuomet jis pri
simena ir pagerbia savo kraš
to istoriją bei visus tuos, kurie 
savo gyvenimą, kiti net gyvy
bę, paaukojo už tėvynės švie
sesnę ateitį. 

JAV LB - aldyfoos pirm. Algimantas Gečys. L. Rugienienės nuotr. 

DETROITO APYLINKES SUSIRINKIMAS 
JAV Lietuvių Bendruome

nės Detroito apylinkės susi
rinkimas įvyks vasario 23 d.. 
12 vai.. Dievo Apvaizdos lietu
viu parapijos kavinėje. Val
dyba padarys pranešimus apie 

KOVO 11-TOS MINĖJIMAS 
Kovo 9-tą dieną JAV LB 

Detroito apylinke paminės 
musų tautai du svarbius įvy
kius. Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijoje 10:30 vai. bus auko
jamos iškilmingos šv. Mišios 
Kovo ]]-tosios proga. Kvie
čiamos dalyvauti organizacijos 
su vėliavomis. 

12 vai. parapijos kultūros 
centre bus paminėta karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750 
metų sukaktis. 2003-ieji metai 
Lietuvoje ir išeivijoje yra pa
skelbti karaliaus Mindaugo 
metais. Kultūros taryba pa
kvietė iš Lietuvos aktorių Egi-

JŪRL ŠAULIŲ 
Šių metu vasario men. 23 

dieną šaukiamas ..Švyturio" 
Jurų šaulių kuopos visuotinis 
susirinkimas. Susirinkimas 
įvyks S\ Antanu parapijoje. 
Pradžia 12:15 vai. p.p. 

Susirinkimas svarbus: bus 
renkamas kuopos vadas ir 
valdyba Taip pat bus svarsto-

dvejų metų veiklą, bus renka
ma nauja valdyba. Visuomenė 
yra kviečiama gausiai daly
vauti ir padėti išrinkti ener
gingą ir darbščią valdybą. 

Per praėjusius Lietuvos prez idento r inkinius Lietuvos piliečiai galėjo 
atvykti balsuoti į LR ga rbes konsulatą , Seat t le , WA. Nuotraukoje — 
rinkimų komisija (iš kai rės) : V y t a u t a s Švagždys, V i d m a n t a s Raišys ir gar
bes konsulas Washington valstijoje Vytau tas Lapa t inskas . 

Zitos Petkienės nuotr. 

ŽINIOS IŠ SEATTLE LIETUVIŲ VEIKLOS 

UNIVERSITETY OF WASHINGTON 
BIBLIOTEKA IR MES 

dijų Stanciką ir dainininką 
Raigardą Tautkų. Nebus pas
kaitų, o tik profesionali meni
nė programa. 

Vasario 16-ta ir Kovo 11-
toji yra giliai įrėžusios vagą 
mūsų visų širdyse. Nei vienam 
iš mūsų nereikia aiškinti šių 
datų prasmės. Nepagailėkime 
savo laiko ir šiuos du sekma
dienius gausiai dalyvaukime 
minėjimuose, parodydami sau 
ir kitiems, kad mumyse dar 
gyva lietuviška širdis, kad 
mums svarbi lietuvijos ateitis. 

Liuda Rugienienė 

SUSIRINKIMAS 
mi Pilėnų stovyklos darbai. 
išlaikymas ir kiti svarbūs kuo
pos reikalai. 

Kviečiame visus švytu-
riečius dalyvauti šiame svar
biame ..Švyturio" Jurų šaulių 
kuopos visuotiniame susirin
kime 

Mykolas Abarius 

Aplankykime University 
of Washington (Seattle) Lib-
raries (universiteto bibliote
kos svetainę), kur rasite są
rašą naujai į bibliotekos kata
logą įskaitytų lietuviškų knygų: 
www. lib. washington. edn/Slav 
ics/NewAcq/idxNewAcqLJT20 
02.htm 

Yra ir sąrašas ką tik at
siųstų lietuviškų knygų: 

www. lib. washington. edu/ 
S1 a vi c s/F r o n 11 o g/. 
Tinklalapyje 

catalog.lib. washington. ed 
u/search-/ davus paiešką žo
džiu „Lithuania", stebėsitės, 
kiek daug lietuviškų knygų 
mūsų universitetas jau turi . 

Michael Biggins, direkto
rius universiteto bibliotekų 
slavų bei Rytų Europos sky
riaus, pranešė, kad Universi
ty of Washington (UW) regu
liariai apsikeičia knygomis su 
Mažvydo biblioteka Vilniuje. Į 
Lietuvą UW siunčia anglų 
kalba išleistas knygas ar iš 
Lietuvos ateina visos naujau
sios svarbesnės lietuviškos 
knygos ir žurnalai. Visa me
džiaga patenka į UW biblio
tekos nuolatinį rinkinį ir vi
suomenė gali ja pasinaudoti. 
M. Biggins prašė, kad Lietu
vių Bendruomenė parūpintų 
nufilmavimui „Tulpė Times" 
archyvą nuo pirmo numerio, 
išėjusio 1981 m., iki šios die
nos. Šia priemone universite
tas apsiima išsaugoti „Tulpę" 
visam laikui. Po nufilmavimo, 
filmas bus laikomas univer
siteto Suzzalio bibliotekoje, 
kaip dalis Šiaurės vakarų 
rinkinio. Be to, universitetas 
įrašys „Tulpė Times" į OCLC 
elektroninį žinių rinkinį, ku
riuo naudojasi bibliotekos per 
visą pasaulį. 

PAŽYMĖTINI ĮVYKIAI 

Liffick šeimai praėjusių 
metų gruodžio 3 d. gimė trečia 
dukrytė, Vilija Ieva. Sveiki
name jos tėvelius. Rasą Rai-
šytę ir Steve Liffick su pa
didėjusia šeima, ir taip pat se
nelius, Vidmantą ir Nijolę 
Raišius, su šeštu vaikaičiu. 

Petras Blekys a tšventė 
garbingą 91-ąjį gimtadienį 
praėjusių metų gruodžio mėn. 
Ta proga gruodžio 28 d. į 
Irenos Blekytės ir Allan Johnson 
namus suvažiavo daug svečių 
pasveikinti sukaktuvininką 
su jubiliejum. Ilgiausių metų! 

PARUOŠĖ ZITA PETKIENE 
Jūratė ir Bemis Audėj ai

d a i džiaugiasi sulaukę atžaly
no: sausio 8 d. jiems gimė 
dukrytė, Rasa Marija. Nuo
širdžiai sveikiname! Taip pat 
sveikiname Vytautą ir Dona
tą Švagždžius, tapusius se
neliais, 

TRUMPAI 

Mauros Harrison straips
niu, kuris pasirodė praėjusių 
metų gruodžio mėn. „Tulpės" 
numeryje, pasinaudojo Mon-
roe vidurinės mokyklos hu
manitarinių mokslų dėstyto
ja. Pažengusiųjų moksleivių 
klasėje, ji pravedė pamoką te
ma, „kodėl yra vertinga pažin
ti savo kilmę". 

Rimas ir Diana Pal&aus-
kai pranešė, kad jų duktė 
Dina gruodžio 1 d. dalyvavo 
Seattie miesto maratone ir 
sėkmingai užbaigė lenktynes 
per 4 vai. 30 min. Be to, Dinai 
praėjusį kovo mėn. gimė 
ketvirtas vaikas! Sveikiname! 

Pernai Viktoras ir Angelą 
Kinderiaiygavo nardymo serti
fikatą, leidžiantį panerti iki 
130 pėdų. Spalio mėn. jie 
pateko į laikraščių puslapius 
kaip povandeninio moliūgų 
išpjaustymo konkurso dalyviai. 

Visi tėveliai nuoširdžiai 
dėkoja Gandžiui Mažeikai už 
jo pastangas „susisiekti" su 
Kalėdų Seneliu, kad jis atvyk
tų į sėkmingai pavykusią 
vaikų eglutę! 

Bendruomenės pirminin
ko Rimo Mikšio sūnus An
drius, jau antrą kartą yra ap
dovanotas Fulbright stipendi
ja. Gruodžio mėn. 9 d. jis iš

vyko į Vilnių. Vilniaus meno 
akademijoje jis dėstys meninę 
fotografiją. Jau tris kar tus 
Fulbright ir Guggenheim sti
pendijos suteikė Andriui gali
mybę būti Lietuvoje. „Seattle 
P - I " meno kritikė Regina 
Hackkett, savo gruodžio 27 d. 
straipsnyje, apibūdino Capitol 
Hill esantį Fotografijos cent
rą, kaip vieną iš geriausių Seat
tle: „Geriausių darbų tarpe... 
Andriaus Mikšio portretai iš 
prarasto bingo šalių pasaulio". 

Su šauniai atliktu koncer
tu sveikiname virtuozą Povilą 
Stravinską. Jis sausio 25 d. 
pasirodė Meydenbauer salėje, 
Bellevue, kur skambino Cho-
pin, Mozart, Debussy ir Gers-
hwin kūrinius. Auditorija, 
kurią sudarė daugumoje ame
rikiečiai, buvo sužavėta; klau
sytojai sveikino Povilą karš
tais aplodismentais ir neleido 
baigti koncerto be pakartojimo. 

JLANKO" STOVYKLA 2003 

Taip, kaip praėjusiais me
tais, Silvija Fabijonaitė Co-
meaux, Linda Mažeikienė, ir 
Nomeda Lukoševičienė apsiė
mė organizuoti „Lanko" šeimų 
stovyklą, didelio pasisekimo 
lėšų telkimo vajų bei bendruo
menės paramos dėka, numa
toma, kad stovyklavimo mo
kestis šių metų stovyklai bus 
žymiai mažesnis negu pernai. 
Kaina stovyklautojui: 75 dol., 
o trijų metų amžiaus ir jau
nesni — stovyklauja nemoka
mai. Ir tiems, kurie atvyksta 
tik trumpam laikui, arba tik 
dienos metu, bus sumažintas 
mokestis. Registracijos infor
maciją platinsime per Nepri
klausomybės šventę, vasario 
8 d. Be to, kviečiame aplan
kyti „Lanko" svetainę inter
nete 

http^/www.javlb.org/seat-
tle/CAMP.btm Atkreipkite 
dėmesį, kad dabar nerinksime 
registracijos mokesčio, bet vis 
dėlto reikalaujame registruo
tis iš anksto, kad galėtumėm 
atitinkamai planuoti. 

Labai laukiame visų 
šeimų bendradarbiavimo ruo
šiant šią puikią stovyklą. 
Kviečiame atvykti į kitą 
„Lanko" 2003 stovyklos orga
nizatorių susirinkimą, kuris 
įvyks balandžio 13 d. Jeigu 
turite klausimų, siųskite laiš
kelį 

syfciacvmeauzGįhotmaiLcam 
arba skambinkite Silvijai 425-
259-4251. 

Lietuvos prezidento r inkimų an t ra jame rate š.m. sausio 5 d. j Lietuvos 
garbes konsulatą Seatt le atvyko balsuoti muz. Povilas Stravinskas (stovi). 
Jį registruoja garbės konsulas Washington valstijai Vytautas Lapatins
kas. Z. Petkienės nuotr. 

NETEKOME HELEN JENSEN 
Helen Lieponis Jensen , 

ilgametė Seattle lietuvių Ben
druomenės narė, mirė 2002 m. 
gruodžio 28 d., sulaukus 81-jų 
metų. Ji buvo palaidota 2003 
m. sausio 4 d. 

Ina Bertulytė-Bray. buvusi 
Seattle Lietuvių Bendruome
nes pirmininkė, šitaip apibudino 
Helen: „Daug kas iš mūsų 
pažinome Helen, kaip labai 
gyvą, dosnią, lietuvę, kuriai 
lietuvių kilmės buvo jos pasi
didžiavimas. Su dideliu noru ji 
dalyvavo lietuviškoje veikloje, 
lankė bendruomenės susirin
kimus ir visuomet dalyvavo 
Vasario 16-tos minėjimuose. 
Kai atvažiavo studentai iš Lie

tuvos 1990 ir 1991 metais, ji 
juos priėmė kaip savus ir ap
dovanojo. 2001 m. vasarą, nors jau 
buvo nusilpusi nuo ligos, vėl 
keliavo į Lietuvą aplankyti 
visus savo 'studentus'". 

Helen ne vien buvo pavyz
dinga Amerikos lietuvė, bet ji 
viena iš Seattle Operos įkū
rėjų. Be to, ji yra parašiusi ke
letą knygų. Helen taip pat bu
vo puiki sportininkė, kuri su
sidomėjo sportu ir pradėjo da
lyvauti varžybose tik po to, kai 
sulaukė 55 metų. Ir bėgime, ir 
plaukime ji nusipelnė daug ap
dovanojimų. Helen yra mini
ma „Who's Who of American Wo-
men" ir „Who's Who in the World" 

žymiųjų žmonių žinynuose. 
Mes, kurie pažinome 

Helen, ją labai vertinome. 
Jeigu būtų įmanoma žmogui 
spindėti, tai Helen tikrai 
spindėjo. Ji turėjo ypatingai 
giedrią pasaulėžiūrą. Ji įkvėpė 
entuziazmo ir skatino kitus, ar 
tai būtų pilnas vilčių jaunas 
operos solistas, ar lietuvių 
tautinių šokių šokėjas. Ernie. 
vienas jos sūnų, paminėjo, kad 
per 60 metų. jis nematė tokios 
dienos, kad jo motina nebūtų 
buvusi linksma. Teilsisi ji 
ramybėje. Mes pasigesim jos. 
Nuoširdi užuojauta jos šeimai 
ir artimiesiems. 

Vertė Nijolė Raižienė 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AWU LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

VlDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDES LJGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 VV. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

EDMUNDAS VTŽNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Tol. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties. 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joiiet, IL 60435 
Tol. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
w«wv.C8r«erfofSurgeryanabreastr«aSh.cc>rn 

CEPELINŲ PIETUS ST. PETERSBURGE 
Lietuvos Dukterų draugi

jos skyrius St. Petersburge 
kasmet surengia kokį nors 
žymesnį renginį sukaupti lėšų 
svarbiems šalpos darbams. 
Šiemet, vasario 5 dieną, Lie
tuvių klubo salėje, pirminin
kės Elenos Jasaitienės ir jos 
valdybos pastangomis, toks 
renginys buvo pavadintas „Ce
pelinų baliumi", tikriau sa
kant, pietumis. Žmonių susi
rinko nemažai, ir, jei stalai 
būtų sustatyti normaliai, at
rodytų, kad salė pilna, tačiau, 
numatytai programai reikėjo 
palikti dalį salės neužpildytos, 
sėdėti teko kiek susispaudus. 
Laimei, aktorius Egidijus Stan
cikas ir muzikas Raigardas 
Tautkus, kurie pereitą sekma
dienį atliko karaliaus Mindau
go minėjimo programą, dar 
keliom dienom pasiliko mūsų 
apylinkėje ir sutiko duoti 
naują programą šių pietų me
tu. Tad programa, trukusi 
apie valandą laiko, buvo puiki. 
Stancikas, daugiausia vienas 
scenoje, kalbėjo rimtai su pa
lyginimais, deklamavo eilėraš
čius, pasakojo trumpas, humo
ru perpintas pasakėles apie 
jaunus ir senus, žėrė krūvas 
linksmų ir „ant ribos" anekdo
tų, kvietė muziką Raigardą 
pravesti dainas, pats dainavo 
ir kvietė dalyvius jungtis prie 
dainos. Laiks nuo laiko jis pa
kviesdavo Rimą ir Aurelijų 
Kilbauskus. pramoginių šokių 
profesionalus, kurie ne per se
niausiai atvykę iš Lietuvos, 
apsigyveno ir jau kuriasi 

mūsų apylinkėje, parodyti 
pramoginio šokio meną. Rima 
su Aurelijumi su pertrau
komis pašoko Anglų valsą. 
Vienos valsą, fokstrotą, tango 
ir „Quick-Step". Jie sukosi, 
lankstėsi ir skriejo nuo vienos 
salės pusės į kitą. taip lengvai, 
taip žavingai. Per visą pro
gramos laiką dalyviai stebėjo, 
juokėsi, kvatojo, dainavo ir 
plojo visiems. Po kun. dr. Ma
to Čyvo prasmingos maldos 
buvo pietūs. Buvo ir kavos su 
pyragaičiais. Pasivaišinus, 
padedant ir kun. broliui 
Gediminui, svečiai vėl traukė 
dainas, visi ir atskirais sta
lais. Žodžiu — nuotaika buvo 
gera. Po to vyko loterija — 
gausi ir įvairi dovanomis, 
kurią pravedė Aldona Čes-
naitė su padėjėjomis, greitai ir 
grakščiai pristačiusiomis do
vanas laimėtojams. Dovanų 
teko veik kiekvienam stalui, 
net po kelias ar keliolika. 
Pietums pasibaigus, pirmi
ninkė dėkojo visiems, prisi
dėjusiems prie šio renginio 
sėkmės. Dėkojo Daliai ir An
tanui Adomaičiams už salės 
papuošimą, Anelei Acienei už 
cepelinus. Aldonai Cesnaitei 
už loterijos greitą pravedimą 
Kun. Dr. Matui Čyvui už mal 
dą, šokėjams Rimai ir Aure
lijui Kilbauskams. aktoriui 
Egidijui Stancikui ir muzikui 
Raigardui Tautkui už pro
gramos atlikimą, visiems pa
galbininkams bei svečiams už 
gausų atsilankymą. 

Mečys Šilkaitis 

KANADOJE 

Toronte St. George the 
Martyr salėje įvyko naujosios 
muzikos koncertas ,A Glimse 
at Lithuania", kurį surengė 
naujosios muzikos draugija 
„New Music Concerts". Ke

turių lietuvių kompozitorių — 
O. Narbutaitės. B. Kutavi
čiaus. R. Šerkšnytės ir O. Ba
lakausko kūrinius atliko 
vietiniai muzikai ir solistai. 
Dalyvavo ir kompozitorius 
Osvaldas Balakauskas. Tarp 
kanadiečių publikos dalyvavo 
ir daug lietuvių. 

http://www.javlb.org/seat-
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


MES ESAME STRATEGINIAI 
PARTNERIAI 

Jungtiršse Valstijose pra
ėjusią savaitę lankėsi Lietu
vos Krašto apsaugos minist
ras Linas Linkevičius, drauge 
su ministru pirmininku Al
girdu Brazausku, dalyvavęs 
pasitarimuose su Jungtinių 
Valstijų pareigūnais sostinėje 
Vašingtone, o prieš tai tarny
bos reikalais apsilankęs JAV 
centrinėje vadavietėje Tampa, 
Florida, valstijoje. Su minist
ru T linu Linkevičium kalbėjosi 
„Draugo" korespondentas Ro
mas Kasparas. 

— Kokiu tikslu lankotės 
JAV šiuo metu? Ar galima 
Jūsų apsilankymą sieti su 
padėtimi Afganistane ar krize 
Irake? 

— Pradėjau savo vizitą 
Tampoje, kur yra centrinė 
JAV vadovybė, užsiimanti 
Azijos regionu, taigi, ir ope
racija Afganistane. Toje va
davietėje turime savo kari
ninką, kuris dalyvauja tos 
operacijos koordinavime, nes 
mūsų specialių pajėgų kariai, 
kaip žinia, yra toje misijoje. 
Tai ir buvo mano tikslas: 
reikėjo pasitarti apie tą ope
raciją, apie mūsų karių da
lyvavimą, apie pasiruošimo 
subtilumus, ką reiks įvertinti 
jų pamainai. Tai vienas blo
kas. O kitas, aišku, artėjanti 
galima operacija Irake. Mūsų 
valstybė yra pareiškusi labai 
aiškią poziciją, kuri yra soli
dari JAV. Mes detalizuojame 

Lietuvos krašto apsaugos minis
tras Linas Linkevičius. 

savo galimą indėlį. Kadangi 
JAV vyriausybė pateikė mums 
pasiūlymus, ką mes galėtume 
pateikti tad, norėdamas pa
sitarti su vadais — su gene
rolu Franks ir visu jo štabu 
— praleidom keletą valandų 
bendraudami įvairiais klausi
mais, analizuodami, kas 
konkrečiai domintų JAV ir 
kuo mes galėtume konkrečiai 
prisidėti. Aš pasiūliau, kad 
mes prisidėtume karo me
dikais, logistikos specialis
tais, galim tvarkyti dalyva
vimą pokarinėje fazėje. Pa
siūliau pasinaudoti mūsų 
Kartografijos centro galimy
bėmis — Kaune įsikūręs 

modernus centras gamina 
aukštos kokybės žemėlapius. 
Tai toks praktiškas dalykas ir 
mes galim prie to prisidėti. 
Visa tai domino ir buvo sutik
ta pozityviai, na, o viską deta-
slizuosime vėliau, nes palikau 
dar vieną karininką Tampoje, 
galimai būsimai operacijai 
Irako klausimu, koordinacijai. 
Jo buvimas kaip tik padės 
detalizuoti konkretų indėlį. 
Tai pirmas tarpsnis— Tampai 

— Matėme Jus drauge su 
Lieravos ministru pirmininku 
Algirdu Brazausku Vašing
tone, kur šiuo metu pagrindi
nis rūpestis yra terorizmas 
apskritai, o Irakas konkrečiai. 
Tai būtų Jūsų apsilankymo 
JAV antras tarpsnis! 

— Šitas tarpsnis prasidėjo 
Maldos pusryčiais Vašingtone 
ir renginiais, susijusiais su 
jais: susitikimai, kar tu su 
Lietuvos premjeru, su vice
prezidentu Cheney, su senato
riais, su Kongreso nar ia is . 
Atskirai dar buvau Pentagone 
susitikti su vadovybe, susieta 
su Lietuva. Teko pabendrauti 
su visais, aptart i įvairius 
aspektus. Artėja priėmimo į 
NATO patvirtinimo procesas 
ir mums labai rūpi, kaip jis 
vyks JAV — ar pozityviai, 
jeigu įvykdysime reformas? 
Na, o toliau, vizitas Miun
chene — metinė Saugumo 
konferencija, viena tokių pres
tižinių Europoje. Paprastai jo
je dalyvauja daug amerikiečių 
senatorių ir Kongreso narių. 
Tai tuo ir baigsis mano pasi
rodymas užsienyje šį kartą. 

— Buvo žinių apie JAV 
prašymą, kad Lietuva leistų 
naudotis savo oro erdve ir orą. 
uostais, ruošiantis ir vykstant 
karui prieš Iraką. Ar Lietuva 
sutiko ir kas toliau? 

— Tuo klausimu jau yra 
nuspręsta ir gruodžio mėnesį 
duotas diplomatinis leidimas 
naudotis oro erdve ir mūsų 
oro uostais, jei to reikėtų JAV 
ir sąjungininkų lėktuvams. 
Tas jau padaryta! 

— Ar Zoknių oro uostas 
vaidina kokį nors išskirtini 
vaidmenį? 

— Ne. Čia mes kalbame 
apskritai apie oro uostus ir 
visas galimybes, ne Zoknius. 
Turime planų, susietų su mū
sų būsima naryste NATO, su 
panaudojimo tos infrastruk
tūros, tačiau tai atskiras as
pektas, tiesiogiai nesusijęs su 
šia operacija. 

— O Lietuvos kariuomenė, 
ar yra susijusi su šia operaci-
ja? 

— Na, matote, karo me
dikai yra kariškiai. Logis
tikos specialistai irgi yra ka
riškiai. Nieko kito nesvars-
tom, nes mūsų to neprašo. 
Neprašo dalyvavimo tiesiogi
niuose kariniuose veiksmuose, 
kaip tai yra Afganistane šiuo 
metu. Tai tik toks yra skir
tumas ta prasme, gal švelnes
nis. Kad mes nebūsime nuo
šaly yra akivaizdu ir turbūt 
natūralu. 

— JT ne itin pritaria JAV 
polėkiui Irake. Kokia yra Lie
tuvos politika tuo atžvilgiu? 

— Lietuva galbūt tiesio

giai nedalyvauja toje diskusi
joje, kuri yra siejama su JT 
pozicija ir tą galima pastebėti, 
bet Europos situacija keičiasi 
kasdien. Valstybes sekretorius 
Colin Powell pareiškimas, 
inspektorių vadovo Hans Blix 
pareiškimas, kaip žinia, va
sario 14 d. bus dar vienas po 
paskutinio apsilankymo, taip, 
kad ta situacija keičiasi. Mūsų 
pozicija buvo susijusi daugiau 
su mūsų, kaip sąjungininko 
įsipareigojimais Jungtinėms 
Valstijoms. Mes esame strate
giniai partneriai, mes labai 
vertiname ką prezidentas 
George W. Bush pasakė Vil
niuje, kalbėdamas apie mūsų 
saugumą, kad Lietuvos priešai 
bus ir JAV priešai. Ir mes su
prantam, kad, jeigu JAV turi 
priešų, tai mums irgi moraliai 
privalu bent jau svarstyti tą 
klausimą, arba bent jau at
siliepti į ta i , būtent, soli
darizuotis su Jungtinėmis 
Valstijomis. Tai manau, gal 
paradoksalu, gal net ir sunkiai 
tikėtina, kad viena galin
giausių pasaulio valstybių 
šiandien nori paramos ir prita
rimo iš visų šalių, tad Lie
tuvos parama irgi yra labai 
šiltai priimama. Vilniaus 10-
tuko pareiškimas vasario 5 d., 
paskelbtas oficialiai remiantis 
pozicija dėl Irako, buvo labai 
šiltai sutiktas. Žodžiu, manau, 
turim didžiuotis ir džiaugtis, 
galbūt kad ir mūsų parama 
gali būti reikšminga, ne tik 
simboliška. Manau, tuo ir 
paaiškintina mūsų pozicija 
JAV atžvilgiu. 
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Danutė Bindckienė? 

Dar negreit sulauksime 
vienybės žiedų 

AR LIETUVOS GYVENTOJAI 
BALSUOS UŽ ES? 

Daug ženklų rodo, kad re
ferendumas dėl Lietuvos na
rystės Europos Sąjungoje su
siklostys sėkmingai ir tauta 
pritars derybų rezultatams. 
Bet kas bus, jeigu vis dėlto šio 
referendumo baigme taps 
variantas „B", kitaip tariant, 
jeigu eurošalininkai nepasieks 
trokštamo rezultato? Ar dar 
liktų viltis, jog vis vien patek
sime į susivienijusią Europą ir 
ko tektų griebtis, jog toji viltis 
įsikūnytų. 

Nors referendumo dėl Lie
tuvos narystės Europos Sąjun
goje pralaimėjimas nėra labai 
tikėtinas, visgi, kaip tokiais 
atvejais sakoma, visko gali 
būti. Ir jeigu taipjau atsitiktų, 
tai kokie yra įmanomi tolesni 
valdžios žingsniai. Kol kas 
įžvelgiamos 2 išeitys. 

Pirmoji, pati paprasčiau
sia, būtų tokia — vienam refe
rendumui sužlugus, tuojau 
pat rengti kitą. Apie tokią ga
limybę kalbėjo Seimo Europos 
reikalų komiteto pirmininko 
pavaduotojas Justinas Karo
sas. Anot jo. jeigu jau referen
dumą ištiks nesėkmė, tai ^tuo

met, aš manau, kad politikai, 
kurie vis dėlto supranta stra
teginius mūsų valstybės tiks
lus arba galų gale mūsų vals
tybės kelią, kuris neturi alter
natyvų praktiškai, norint mums 
tapti iš tiesų gerai gyvenan
čių žmonių valstybe ir demo
kratine valstybe, mes tuomet 
galvosime apie kitus referen
dumus ir toliau mėginsime dirbt 
šitą darbą. Ir, taip sakant, to
kiu būdu spręsti šią problemą. 
Aš manau, kad trauktis tie
siog nėra kur". 

Kaip sakė Vyriausiosios 
rinkimų komisijos pirminin
kas Zenonas Vaigauskas, dabar
tinis referendumo įstatymas 
nedraudžia, vienam referen
dumui pralaimėjus, tuojau pat 
rengti kitą tuo pačiu klausimu. 

Bet yra ir kitas kelias, ku
rio galimybę, Vaigausko ma
nymu, lemia tai, kokiu būdu 
referendumas būtų pralaimė
tas. O pralaimėti galima dve
jopai. Pirma, kai dauguma 
prie balsavimo urnų atvyku
sių piliečių nubalsuos „prieš". 
Tokiu atveju bandyti ką nors 
pakeisti būtų tolygu bandy

mui iškreipti tautos valią, o to 
sau neturėtų leisti jokia insti
tucija. Antras galimas pralai
mėjimo būdas yra švelnesnis 
— kai balsuoti neatvyktų 50 
nuošimčių rinkimų teisę tu
rinčių piliečių arba trečdalis 
tokių piliečių nenubalsuotų ųž 
narystę. Šiuo atveju, teigė Ze
nonas Vaigauskas, jeigu dau
guma atėjusių piliečių balsuos 
„už", tačiau jų šiek tiek per 
mažai ateis, tai esama tikimy
bės, kad sprendimą dėl stoji
mo į Europos Sąjungą priims 
pats Seimas. 

Bet ar parlamentas turi 
įstatymo numatytą galimybe 
taip pasielgti? Seimo pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas 
Česlovas Juršėnas paaiškino, 
kad. pagal dabar galiojantį re
ferendumo įstatymą, referen
dumas dėl stojimo į Europos 
Sąjungą yra privalomas, ki
taip tariant, Seimas negali pa
keisti referendumo rezultatų. 
Betgi yra galimybė patį įsta
tymą atitinkamai pakeisti ir 
tokia galimybė šiuo metu poli
tikų yra aptariama. 

Beje, Europos komiteto 
generalinis direktorius Petras 
Auštrevičius pasakojo, kad 
apie lygiai tokį patį variantą 

mąstoma ir Lenkijoje: „Lenki
jos prezidentas ketina pateikti 
Lenkijos Seimui įstatymo pro
jektą, kuriuo būtų numatyta 
galimybė, jeigu susirinktų nepa
kankamai žmonių į referendu
mą ir balsuotojų aktyvumas būtų 
per žemas, tuomet referendu
mo baigtis būtu nulemta svars
tymu Seime, Lenkijos Seime". 

Ir Europos Komiteto gene
ralinis direktorius mano, kad 
tai , ką šiuo atveju svarsto 
lenkai, tiktų ir lietuviams: 
„Tai iš tikrųjų racionalus pa
siūlymas, kadangi jis numa
tytų vienaip ar kitaip, na, sa
kykime kažkokią išeitį iš susi
dariusios situacijos. Mums 
irgi būtų pravartu numatyti 
tokią galimybę, juo labiau, 
kad paskutinių referendumų 
patirtis byloja, kad dalyvavi
mas gali būti neaiškus". 

Šis kelias, ko gero, būtų 
geresnis už pakartotinį refe
rendumą, nes, priminė Petras 
Auštrevičius. kaip rodo ligšio
linė kitų valstybių patirtis, 
antrieji referendumai dėl na
rystės Europos Sąjungoje taip 
pat buvo nesėkmingi. 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui ir 

„Draugui" iš Vilniaus 

TRUMPAI... 

DOSNUS TURTUOLIS 

Vienas turtingiausių mū
sų planetos gyventojų — Bill 
Gatės (jis pradėjo „Microsoft" 
bendrovę), su žmona Melinda 
yra įkūręs fondą, iš kurio vis 
gausiau šelpiami neturtingi, 
ypač trečiojo pasaulio, kraš
tai. Šį mėnesį Bill ir Melinda 
Gatės fondas paskyrė 200 
mln. dolerių, kad paskatintų 
mokslininkus tyrėti pagrin
dines mirčių priežastis besi
vystančiuose kraštuose. ChTr 

SIŪLO TEISTI GORBAČIOVĄ 

Azerbaidžano vadovybė 
pasiūlė patraukti į tarptau
tinį teismą paskutinį buvusį 
Sovietų Sąjungos vadovą Mi-
chail S. Gorbačiov, nes 1990 
m. jo įsakymu nužudyta apie 
170 žmonių, kai į Azerbai
džano sostinę Baku buvo 
pasiųsti sovietų tankai ir ka
riuomenė. Gorbačiov savo įsa
kymą pateisino, tvirtindamas, 
kad kariuomenė buvo pasiųs
ta sustabdyti pogromą prieš 
etninius armėnus. NYT 

Mūsų tautiečiai dažnai ci
tuoja paskutinę Lietuvos him
no eilutę: „Vardan tos Lie
tuvos vienybė težydi". Pras
mingi tai žodžiai ir nesunkiai 
pritaikomi, norint pagrauden
ti nuklydusius į nesantaikos 
raistus. Kiek daug galėtume 
pasiekti savo tautos labui, 
sužydėjus vienybės žiedams... 
O visgi dar tolimas kelias iki 
to kilnaus tikslo — ir mūsų 
tautiečiams tėvynėje, ir užsie
niuose gyvenantiems. Vienybė 
ne tik nesiruošia žydėti, bet ir 
jos pumpurus, atrodo, pakan
do šalnos. Ypač čia, Čikagoje. 
Ypač artėjant Lietuvos Nepri
klausomybės šventei. 

Kaip girdėti iš kitų lietu
viškų telkinių, su tokia proble
ma retai tesusiduriama. Gal
būt, kad jie mažesni, todėl ir 
skaldytis nelabai patogu. Jei
gu norima ką suruošti, pasiek
ti, padaryti, vienintelis būdas 
— dirbti kartu, nepaisant nuo
monių skirtumo ar ambicijų 
susikirtimo. 

Tik ne Čikagoje! Nors tau
tinių švenčių ar kitomis pro
gomis čia lietuviai taip pat 
garsiai traukia Lietuvos him
ną, bet jo žodžius kartoja tik 
lūpos, jokiu būdu ne širdis. 
Vienybė turi tiek daug at
spalvių ir sąvokų, kad turbūt 
jos nepažintų, jeigu net akis 
akin susitiktų. 

Šiemet Vasario Šešiolik
tąją švęsime 85-ąsias Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
metines. Be to, šie metai taip 
pat pažymėti lietuvių tautos 
valstybingumo sukaktimi: 
prieš 750 metų Lietuva įsiri
kiavo į Europos šalių gretas, 
kaip vienalytė, krikščioniška 
valstybė, jos valdovui Mindau
gui tvirtai atsistojus priešaky
je, priėmus krikštą ir kara
liaus vainiką. 

Ar gali būti prasmingesnė 
proga iškilmingai — džiugiai 
ir vieningai — švęsti šias 
sukaktis? Deja, deja... Niekaip 
nepavyko mūsų organizacijų 
vadų įtikinti, kad bent vieną 
kartą atsisakytų skaldytis į 
„parapijinius būrelius" ir ben
dromis jėgomis suruoštų vieną 
didingą šventę, apjungiančią 
visus lietuvius. 

Tai nereiškia, kad nebuvo 
mėginta, net sukvietus įvairių 
organizacijų atstovus į posėdį 
ir pasiūlius tartis, planuoti, 
kartu dirbti. Tačiau jau pačio
je posėdžio pradžioje buvo 
aišku, kad iš „tų šiaudų nebus 
grūdų". Galbūt nebūtų taip 
liūdna, jeigu bendras renginys 
būtų nesusiklijavęs dėl kokių 

kitokių priežasčių, bet pati 
didžiausia kliūtis — pinigas! 
Ne renginio išlaidos, kuriomis 
visi būtų turėję dalintis, bet 
pelnas, kuriuo dalintis niekas 
nenorėjo... 

Ir ši graži, vienybę ugdan
ti mintis buvo palaidota po 
komercine velėna. Pasirodo, 
kad mūsų organizacijos (nemi
nėsime jų vardų, nes visi ir be 
jų žino, apie ką kalbama) 
pasinaudoja Vasario 16-osios 
šventėmis papildyti savo iždą. 
Ir tai iš esmės geras dalykas, 
nes pinigų veiklos darbams 
visuomet trūksta, o žmonės, 
susirinkę į paminėjimus, visgi 
gana dosniai aukoja. Taip 
esame įpratę — murmame, 
kad štai ir vėl aukų prašo — 
bet visgi retas neįkiša rankos į 
piniginę ir neištraukia vieno 
kito dolerio Tėvynės labui! 

Kai kuriuose lietuvių tel
kiniuose ALTas, Lietuvių 
Bendruomenė, net Lietuvos 
Vyčiai ruošia tokius minė
jimus bendromis jėgomis ir 
aukomis pasidalina. Antra 
vertus, ne tik aukomis, bet ir 
publika tenka dalintis: juo 
daugiau tokių pat renginių tą 
pačią dieną, tuo mažiau juose 
publikos. O „mūsų padangė
je", t.y. Čikagoje ir apylinkėse, 
lietuviškoji publika vasario 16 
d. kaip tik bus taip suskaldy
ta. Šeštadienio vakare ir sek
madienį ruošiama bent pus
tuzinis minėjimų. Nereikia 
būti naiviems ir manyti, kad 
žmonės, dalyvavę vienoje 
šventėje, tuoj šoks į automo
bilį ir keliaus į kitą. Juo la
biau, jog visos jos panašios, 
kaip žirneliai ankštyje, bet 
kiekviena organizacija, kiek
viena apylinkė tvirtina, kad 
turi neginčijamą „tradiciją" 
ruošti Vasario 16-osios mi
nėjimą. 

Jeigu jau į talką pasi
kviečiame tradiciją, tai visgi ji 
priskirtina pagrindiniam mi
nėjimui, paprastai ruošiamam 
Maria gimnazijos salėje Či
kagoje. Šiemet vasario 16 d. 
ALTo pastangomis taip pat 
vyks Nepriklausomybės šven
tė. Dalyvaus svečiai iš JAV 
sostinės. Bet kaip pasiteisin
sime, jeigu salė bus apytuštė, 
jeigu kiti tautiečiai jau bus 
„minėję" Ciceroje. Lemonte, 
VVaukegane, Brighton Parke 
ar dar kitur? Nepatogu bus 
prieš svečius iš Washington, 
DC, ir prieš save, kad vėl 
„nuskabėme dar neprasisklei-
dusius vienybės žiedlapius" ir 
reikės galbūt ilgai laukti, kol 
ji naujus sukraus žiedelius. 

VIENOS DIAGNOZES ISTORIJA 
DANUTE GAILIENE 

Nr.5 

Faktai rodė, kad tarp karo 
veteranų labai dažnos savižu
dybės, alkoholizmas, narko
manija, nusikalstamumas, 
skyrybos. Vyrai ir patys jautė, 
kad sunku tiesiog užmiršti 
visus kare patirtus sukrė
timus ir grįžti prie normalaus 
gyvenimo. Aišku, jų būseną 
aitrino ir ta aplinkybė, kuri is
toriškai susiklosto ne taip daž
nai, kad JAV visuomenė nebu
vo linkusi tradiciškai reaguoti 
į grįžusius iš karo savo ka
reivius, t.y. pasitikti juos su 
derama pagarba ir pripažini
mu. Vietnamo karo dalyvių 
nuopelnais dažnai labai abejo
jama, šalyje vyrauja stiprios 
antikarinės nuotaikos. 

Buvę karo dalyviai pradėjo 
burtis į organizacijas ir sa
vanoriškas savipagalbos gru
pes, kuriose kalbėjosi apie sa
vo patyrimus, stengėsi suteik
ti vieni kitiems paramą ir 
kartu sukaupti žinių apie karo 

pasekmes. Dažnai jie kvietėsi 
suteikti profesinę pagalbą 
jiems prijaučiančius psicholo
gus ir psichiatrus. 

Iki Vietnamo karo pabai
gos nebuvo sistemingų išsa
mių tyrimų apie dalyvavimo 
kare ilgalaikes psichologines 
pasekmes. Šįkart studijas ini
cijavo ne karinės ar medicinos 
struktūros, o pačių buvusių 
karių organizacijos. Jos pa
siekė, kad plačioji visuomenė 
pagaliau atkreiptų dėmesį į jų 
problemas, o Vyriausybė su
kūrė oficialią psichologinės 
pagalbos Vietnamo karo vete
ranams programą. Buvo pra
dėti labai platūs ir išsamūs ty
rimai, siekiant įvertinti, kokią 
įtaką karo patyrimai padarė 
grįžusių veteranų gyvenimui. 
Jie atskleidė, kad kai kuriems 
iš jų būdingi ilgai trunkantys 
nerviniai sutrikimai Q\e pa
vadinti potraumininės įtam
pos sindromu) ir įrodyta, kad 

be jokios abejonės tai buvo tie
sioginė karo patyTimo pasekmė. 

1980 m. Amerikos Psichi
atrų asociacija naująją diag
nostinę kategoriją — potrau
minio streso sutrikimą — 
įtraukė į savo oficialią psi
chikos sutrikimų klasifikaciją 
DSM (Diagnostic Statistical 
Manual). 

Taip pirmą kartą psicho
loginės traumos sindromas 
tapo „realia" klinikine diag
noze. Vakarų valstybėse dabar 
jau visuotinai žinoma, kad 
sunkios gyvenimo traumos kai 
kuriuos žmones gali paveikti 
sunkiai ir ilgam. Todėl sukre
čiančius įvykius patyrusiems 
žmonėms visada yra suteikia
ma profesionali pagalba, kurią 
jie paprastai labai noriai pri
ima. 

Potrauminės įtampos 
sutrikimas 

Naująją diagnozę į Tarp
tautinę ligų klasifikaciją (TLK) 
įtraukė ir Pasaulinė sveikatos 
organizacija. Nuo 1980 m. 
Amerikos psichiatrų asociaci

ja, remdamasi naujais klini
kiniais stebėjimais ir moksli
nių tyrimų duomenimis, po
trauminės įtampos diagnozę 
tikslino tris kar tus . Reikš
mingiausi papildymai padary
ti 1994 m. kai buvo parengtas 
diagnostinės klasifikacijos 
DSM ketvirtas leidimas. 

Potrauminės įtampos su
trikimui apibūdinti yra dvi 
grupės požymių (du kriterijai) 
— 1. išgyventa traumuojanti 
situacija ir 2. dėl to atsiradę 
simptomai. 

1. Traumuojanti situacija 
1. Žmogaus pergyveno gy

vybei grėsusią situaciją (arba 
asmeniškai patyrė grėsmę 
gyvybei, arba tapo liudininku 
kitą žmogų ištikusios tokios 
situacijos, arba sužinojo apie 
netikėtą artimo žmogaus mirtį 
ar nelaimę). Traumuojantys 
įvykiai paprastai būna išties 
sunkūs: a. kariniai mūšiai; b. 
asmeniškas užpuolimas (sek
sualinė ir fizinė prievarta, api
plėšimas, užpuolimas gatvėje): 
c. pagrobimas; d. paėmimas 
įkaitu; e. teroristinis užpuoli
mas; f. kankinimas; g. įkalini

mas — karo belaisvių ar kon
centracijos stovykloje; h. gam
tos katastrofos; i. sunkios au
toavarijos; j . grėsminga gyvy
bei diagnozė. 

2. Grėsmingoje situacijoje 
žmogus išgyveno labai stiprias 
emocijas — baimę, bejėgišku
mą, siaubą. 

2. Potrauminės įtampos 
simptomai 

1. Traumuojančio patyri
mo įkyrus (priverstinis) pa
sikartojimas: a. įkyrūs įvykio 
prisiminimai; b. košmariški 
sapnai apie įvyki; c- jausmas, 
lyg įvykis vėl kartotųsi; d. 
išoriniai ar vidiniai stimulai, 
primenantys įvykį, sukelia 
didele įtampą ir dirglumą. 

2. Su t rauma susijusių 
stimulų vengimas: a. vengi
mas minčių, jausmų, pokalbių, 
susijusių su trauma; b. vengi
mas veiklos, vietų ir žmonių, 
susijusių su trauma; c. amne
zija — negali atgaminti svar
bių traumos aspektų; d. pra
radimas susidomėjimo ta veik
la, kurią mėgo anksčiau; e. 
jaučiasi atitolęs nuo kitų, 
susvetimėjęs; f. ribotas jaus

mų diapazonas (pvz., unable to 
have loving feelings): g. jaus
mas, kad neturi ateities (pvz., 
nesitiki karjeros, šeimos, vaikų ar 
tiesiog normalaus gyvenimo). 

3. Nuolat padidėjęs dirglu
mas: a. miego sutrikimai; b. 
irzlumas, lengvai supyksta; c. 
sunku susikoncentruoti; d. 
padidėjęs budrumas; e. padi
dėjęs baimingumas. 

Potrauminių sutrikimų 
negalima laikyti lengvais, jie 
kartais labai pakeičia žmonių 
gyvenimą ir sukelia net savi
žudybės pavojų. Bet, kita ver
tus , profesionalų terminais 
tariant, prognozė yra gera — 
ypač jei, reikalui esant, žmo
gus gauna tinkamą pagalbą, 
jis vėl pradeda gyventi visa
vertį gyvenimą. 

Šiuo metu specialistai jau 
vis daugiau kalba apie tai, kad 
aprašytas potrauminės įtam
pos sutrikimas nusako tik 
trumpalaikes ūmių traumų 
pasekmes, bet nepaima tų at
vejų, kai traumavimas truko 
ilgai (pvz., politinės represijos, 
ilgalaikis traumavimas vai
kystėje) ir sukėlė ne tik apra

šytuosius simptomus, bet ir 
charakterio pakitimus. Todėl 
siūlomos naujos diagnostinės 
kategorijos (pvz.. viktimizaci-
jos sindromas ir kompleksinis 
potrauminis sindromas), ku
rios tiksliau atspindėtų minė
tus ypatumus. 

Traumos poveikis vėlesnėms 
kartoms ir „viktirnizacijos'' 

problema 

Kokią įtaką tėvų patirtos 
kančios daro jų vaikams? Ar 
gali karo traumos būti perduo
damos kartos, kuri jas patyrė, 
kitai kartai, kuri jų nepatyrė? 
Ar galėjo būti, jog tėvai buvo 
taip prislėgti patirtų traumų, 
kad jų vaikai buvo priversti vi
są laiką gyventi to patyrimo 
veikiami? 

Septinto dešimtmečio pra
džioje Vakarų valstybėse — Ka
nadoje, JAV, Izraelyje. Euro
pos kraštuose — pasirodė di
delį susidomėjimą sukėlę dar
bai, kuriuose aprašoma vadi
namoji antra karta — išgy
venusiųjų holokaustą vaikai, 
gimė jau po karo Bus daugiau 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
MAIRONIS — ŽMOGUS IR J O 

EPOCHA 
St. P e t e r s b u r g klubo Kul

tū r in i s b ū r e l i s , k u r i a m va
dovauja Ange lė Ka rn i enė , 
sausio 23 d. su rengė Maironio 
paminėjimo popiete. Įžanginia
me žodyje Angelė pastebėjo, 
kad Maironio 140 metų gimi
mo ir 70 metų mir t ies minėji
mai vyko 2002-s ia is meta is 
Lietuvoje ir daugelyje kitų vie
tovių užsieniuose. Būrel is pa
sirinko šią datą , nes žiemos 
atostogų me tu prof. dr . Bro
nius Vaškelis su žmona apsi
gyvena pas m u s ir j is yra su
t ikęs paruoš t i paskai tą , su
paž ind indamas su Maironiu 
— jo gyvenimu ir kūryba. 

J i džiaugėsi gausiu daly
vių skaičiumi, pas tebėdama, 
kad šioje salėje t u rbū t nėra 
nei vieno, ku r i s nebūtų skai
tęs, dek lamavęs ar dainavęs 
Maironio eilių, kur ių dvasia ir 
min t i s i š r e i šk i a visų mūsų 
norus, s iekius ir j au smus . 

Profesor ius savo kalbą 
pavadino „Maironis — žmogus 
ir jo epocha". Išsamioje, gerai 
paruoštoje ir įdomiai pristaty
toje paska i to je j is apžvelgė 
Maironio gyvenimą ir kūrybą, 
pažymėdamas , kad jo gyventą 
laikotarpį, l i t e ra tūros plotmė
je , ge r i au t i k t ų pavadin t i 
Maironine epocha, nes , būda
mas iškili ir st ipri asmenybė, 
j is keitė visą aplinką, užvaldy-
d a m a s l i t e ra tūr inę kryptį, tuo 
suformuodamas savo epochą. 
Kito tokio lygio a s m e n s to 
meto mūsų l i teratūroje nebu
vo. P o m a i r o n i n e epocha j i s 
pavadintų j a u j aunesn ius kū
rėjus, k u r i e m s Maironis a t 
rodė s enov i škas , per d a u g 
r o m a n t i š k a s ir ^ne in te lek tų-

. a lus . Kiek giliau žvelgiant į 
Maironio 47 metų kūrybinį 
laikotarpį, prof. Vaškelis su
skirs tytų jį į tr is t a rpsn ius . 
Pi rmasis b ū t ų nuo 1885 m. iki 
1904 m., t .y. nuo Maironio pir
mojo eilėraščio Aušro je" iki 
spaudos d raud imo panaikini
mo. Ant ras i s — nuo 1904 m. 
iki 1920 m. — Maironis ir Lie
tuva kelyje į nepriklausomy
bę, o trečiuoju tarpsniu laiky
mų nuo 1920 m. iki 1932 m. — 
laisvasis Lietuvos gyvenimas 
ir Maironis . 

P i rmas i s laikotarpis buvo 
produktyv iaus ias . Tuo la iku 
jis pa rašė visus mums žino
mus pa t r io t in ius eilėraščius. 
J is tiesiog gyveno savo roman
tiškoje idilijoje, s i ekdamas 
tau tos vienybės. Tai gana ra
mus la ikotarpis . Išleidžiama 
pirmoji r i n k t i n ė . P a v a s a r i o 
balsai" (rodos dabar jau yra 19 
papildytų laidų) ir dar pora 
r inkinių. Š iame laikotarpyje 
išryškėja Basanavič ius . Ku

di rka ir kit i , tačiau šal ia jų 
Maironis ga lbūt buvo s t ipr iau
s ias ir daugiaus ia prisidėjo 
pr ie a t g i m i m o puoselėjimo. 
Tuo m e t u buvo įvairių organi
zacijų, vienetų, grupių, skir
t ingų savo nuomonėmis, bet 
nebuvo stiprios partijos, o vi
s u s j u n g i a n t i s t ikslas buvo 
kovoti pr ieš rusus, s i ek ian t 
nepriklausomybės. 

An t r a s i s tarpsnis pasižy
mi nesan ta ika , ginčais, nesu
t a r i m a i s . Kuriasi par t i jos , 
įva i rūs laikraščiai . Ke l iama 
nepriklausomybės idėja. Mai
ronis iš Peterburgo, k u r tuo 
metu dės tė , žiūri į t uos įvy
kius su ne ramumu ir s iaubu. 
Toks l ietuvių susiskaldymas! 
Viską viršija partijos ir as
meninia i reikalai, vyrauja sa
vanaud i škumas . J is išleidžia 
poemą „Jaunoji Lietuva". Jos 
pradžioje j is dar džiaugsmin
gai žiūri į ateitį, o vėl iau j au 
su a iškia krit ika ir nusivylimu 
vaizduojamas lietuvių kul tūr i 
nis bei politinis gyvenimas . 
Kitoje poemoje „Raseinių 
Magdė" j is jau griežtai puola 
naujuosius valdininkus ir par
tijų ve ikė jus . 1909 m e t a i s 
Maironis paskiriamas Kauno 
k u n i g ų seminarijos rek tor i 
um, kur iuo išbūna iki mirt ies . 
Po poros metų jam buvo siūly
t a p e r i m t i St. P e t e r b u r g o 
dvas inė s akademijos rek to
r iaus pareigas, tačiau jis to 
a t s i sakė ir pasiliko Lietuvoje. 

Trečio laikotarpio pradžio
je j i s pasidarė labai ak tyvus . 
Atnaujino ir papildė „Pavasa
rio balsų" rinkinį nau ja i s 
eilėraščiais, baladėmis. Pa ra 
šė naujų eilėraščių ir poemą 
„Mūsų vargai", tačiau tuose ei
lėrašč iuose jautėsi nusivyl i 
mas , didaktika ir pyktis . Dau
gelis naujųjų poetų ir rašytojų 
p radė jo jį labai k r i t i kuo t i , 
pvz., s tudentas Antanas Venc
lova pa rašo kritišką s traipsnį , 
s m a r k i a i suk r i t i kuodamas 
Maironį ir baigdamas su pa
gieža ne t triskart pakar to ja 
„Maironis jau paseno". Pas te 
b ima, kad Maironis nuo 1924 
m. nepa rašė nei vieno pozity
vaus eilėraščio apie tuolaikinę 
Lietuvą. J is kritikavo a t sk i rus 
poli t ikus, savanaudžius žmo
nes ir jų poelgius sa tyr iškais 
ei lėraščiais, bet ne pačią Lie
tuvą, kur i jam visad buvo ide
ali . Tuo laiku jis pradėjo rašyt i 
i s tor ines dramas, tačiau jos 
nesus i l aukė aukštesnio įver
t inimo. 

Maironis, didelį laiką pra
leido būdamas St. Pe te rburgo 
dvas inės akademijos inspekto
r ium ir moralinės teologijos 
profesor ius . Pradžioje dė s t ė 

Kaune, po to Peterburge ir li
kusį laiką vėl Kaune . Dau
giausia reikalų turėjo su len
kų kunigais ir klierikais, rusų 
administracijos tarnautoja is . 
Tarp jų santykiai būdavo geri, 
be nusiskundimų. Gerai ben
dravo su rusų valdininkais, 
ministrais , kurių dal is cenzū
ruodavo jo leidžiamus kūri
n ius . Buvo gr iež tas , korek
t i škas , nuosek lus , išlaikąs 
pusiausvyrą . J i s l iko t ikru 
l ietuviu, kur i s neišs ižada 
savo idealų, bet san tūr ia i ben
drauja su k i t a i s . Daugiau 
žinoma apie Maironį , kaip 
rektorių, nes yra likę daug jo 
bendradarb ių i r mokinių, 
kurie rašė , kad Maironis buvo 
korektiškas, klasiškai papras
tas ir a r i s tokra t i škas . Visad 
išlaikė pus iausvyrą . Jo pa
grindiniai bruožai : pareigos 
j ausmas ir t ikė j imas . Prof. 
Vaškelis baigė paskai tą žo
džiais, kad „Maironis tikėjosi 
kitokios Lie tuvos , apsivylė 
nauja kar ta , kur i ėjo savu, 
jam svetimu keliu ir liko vi
durinio 19 amžiaus romanti
ku ir griežtu moralistu". 

Po paskaitos vyko meninė 
programa, kurios metu buvo 
skaitomi par inkt i eilėraščiai 
iš Maironio poezijos, perpinti 
pagal Maironio ei lėraščius 
sukurtomis dainomis, muziki
niais įrašais. Pr ieš kiekvieną 
eilėraštį prof. d r . Bronius 
Vaškelis t rumpai supažindin
davo su eilėraščio tema, laiko
tarpiu, kuomet eilėraštis pa
rašytas, ir jo re ikšmę bei tiks-

Eilėraščius skaitė: Roma 
Mastienė — „Išnyksiu kaip 
dūmas", Vytautas Mažeika — 
„Trakų pilis", Jadvyga Gied
raitienė — „Vakaras ant Ke
turių Kantonų ežero", Danutė 
Mažeikienė — „Nuo Birutės 
kalno". Roma Mast ienė — 
„Vasaros naktys", Aldona An
driulienė — „Sudieu", Angelė 
Karnienė — „Draugo liūde
sys" ir „Taip atsilyginta", Al
vitą Kerbelienė — „Skausmo 
skundas", Albinas Karnius — 
„Lietuva — didvyrių žemė". 
Muzikiniai į r a ša i , kur iuos 
paruošė Leonas Sodeika, bu
vo: „Už Raseinių an t Dubysos" 
— muzika Juozo Naujalio, 
atliko Kauno Valstybinis cho
ras; „Lietuva brangi" — muzi
ka Juozo Naujalio — atliko 
solistas Vaclovas Daunoras; 
„Ant Drukšės ežero" — muzi
ka Juozo Naujal io, a t l iko 
Kauno Valstybinis choras; ir 
„Jaunimo giesmė" — muzika 
Juozo Naujalio — atliko Kau
no Valstybinis choras. Progra
mai pas iba igus , p i rmininkė 
Angelė Karnienė nuoširdžiai 
dėkojo prof. dr. Broniui Vaš
keliui už turiningą paskaitą, 
kur i buvo s u t i k t a gausia is 
dalyvių plojimais. Taip pa t ji 
išreiškė padėką visiems skai
tytojams bei kitiems būrelio 
n a r i a m s , ku r i e savo da rbu 
prisidėjo pr ie šios popietės 
rengimo, ir pakvietė v isus 
pasivaišinti kavute , skaniais 
pyragais , d a r pabendrau t i 
tarpusavyje. 

Mečys Šilkaitis 

Villa Maria, Thompson, CT, po solenizantės Mortos Saulėnienės intencija šv. Mišių. Iš kairės: K. Remežienė, M. 
Bukauskienė, M. Saulėnienė, ses. Oliveta, E. Paškauskienė; II eil.: kun. Vytautas Gedvainis ir ses. Paulė 
Savickaitė, vienuolyno vyresnioji. 

JUDĖJIMAS MATULAIČIO SLAUGOS NAMUOSE IR 
VILLA MARIA 

_, KANADOJE 

.J S i Ii 1924. Portretas kabo ..Draugo" redakcijoje 

Toronto lietuvių naujuose 
slaugos namuose „Labdara" 
įvyko ne la imė . Pu rkš tuvu i 
sprogus, buvo aplieti visi t rys 
aukšta i . Sugadintos lubos. 91 
s laugos n a m ų gyventojas 
buvo evakuotas į kitus slau
gos namus . Remontas galės 
užtrukt i pora mėnesių iki bus 
suremontuoti namai. 

A d r i a n a Karka i tė i r 
R a i m u n d a s Verbyla sukū rė 
lietuvišką šeimą, kur išeivijo
je j a u rečiau vis pasitaiko. 
Adriana, Aušros ir dr. Rimo 
Karkų dukra , pasireikšdavo 
su gražiu balsu įvairiuose 
renginiuose. Raimundas dir
ba Ottawoje, Kanados fede
rac inės valdžios tarnyboje. 
Jaunieji gyvens Ottavvoje. 

Mylia nuo M. N. Pr . Sese
rų vienuolyno, k e t u r s p a r n i s 
pas ta tas jungiasi su dail. Jo 
nyno iš tolo šviečiančiais vit
ražais papuošta koplyčia. Tai 
Matula ič io s laugos n a m a i . 
Juose gyvena nuolatinės medi
ciniškos priežiūros reikalingi 
lietuviai ir amerikiečiai. Kai 
kur iems ilgiau t r unka prisi
ta ikyt i pr ie n a m ų tva rkos , 
tačiau dėl seselių, ta lkininkių 
bei a u k š t o profesinio lygio 
medicinos seserų ir kito per
sonalo nuoširdaus dėmesio, jų 
nuotaikos bematan t pasikei
čia. Matulaičio S. N. y ra žino
mi ir populiarūs amerikiečių 
tarpe. Būtų gera, kad ir l ietu
viai jais daugiau susidomėtų, 
ir reikalingi slaugos n a m ų 
juos pas i r ink tų . Vietų daž
niausiai yra. 

Amerikoje nėra ki tų tokių 
slaugos namų, k u r l ietuviai 
gali sus ika lbė t i l i e tuv i ška i . 
Seselės vienuolės ir ta lkinin
kės juos asmeniškai aplanko. 
Kiekvieną dieną yra aukoja
mos šv. Mišios l i e tuv i ška i . 
Dukar t savaitėje l ietuviškos 
programos: žinios apie ir iš 
Lietuvos ( in ternetas) , žinios 
apie Ameriką ir visą pasaulį! 
Įvairūs video apie įvykius iš 
Lietuvos ir lietuvių gyvenimo 
JAV! Žinoma, ir dainos, o Ad
vento ir Gavėnios me tu — 
giesmės. Kurie domisi, daly
vauja Vasar io 16, l ie tuvių 
bendruomenės ruoš iamam mi
nėjime, Šiluvos at laiduose. Vi
si lietuviai, daugiau a r mažiau 
pajėgūs, renkasi į t a s progra
mas su dideliu noru ir bando 
aktyviai pasireikšti . Skai ty
tojui bus sunku patikėt i , kad 
didžiausią pasisekimą t u r i 
Lietuvos politinės žinios. Je i 
gu pradedu tą valandėlę vie
na k i ta liaudies daina, ponas 
S. pareiškia: „Nedainuot , be t 
klausyt is žinių iš Lietuvos su
sirinkom...", kai tuo t a rpu po
nia P. prašo: „Dainuokit! Dai
nuokit!" Visuomet užba igę 
žinias, gerą pusvalandį dai 
nuojame! 

Advento metu po „poli
tinių" žinių pranešimų skam
bėjo ..Rasokit dangūs", „Veni, 
veni Emanuel" ir kitos. Mel
dėmės už taiką ta rpe žydų ir 
palestiniečių, tarp Irako ir JAV. o 
ypatingai už Lietuvos prezidento 
rinkimus iš širdies skambėjo 
,Apsaugok Aukščiausias". Rin
kimų rezul tatais buvom labai 
nusivylę, bet. būdami kr ikš 

čionys, pasitikime, kad Dievas 
Lietuvą globos, nes žinome — 
„mylintiems Dievą visa išeis 
į gera". 

Paskutinę Advento savaitę 
Matulaičio namų centrą puošė 
žavingais baltais š iaudinukais 
papuošta didelė eglė. J i kaip 
magnetas t raukė gyventojus ir 
lankytojus grožėtis ir stebėtis. 
Tada ir lietuviškose progra
mose adventines giesmes pa
keitė „Gul šiandieną", „Tylią
ją naktį", „Piemenėliams", o 
Kūčių dieną visų laukė šventa, 
iškilminga Kūčių vakarienė. 

Prie baltai padengtų stalų, 
gėlėm ir žvakėm papuoštų, se
selė Bernadeta <MSN Direkto
rių tarybos p i rmininkė , vy
riausios vadovės pavaduotoja, 
Matulaičio slaugos n a m ų se
serų viršininkė) kviečia užimti 
v ie tas . J i rūp inas i ne t ik 
Matulaičio S. N. gyvenančių 
seserų dvasine ir fizine svei
kata , bet žino visus gyvento
jus . J a i padeda ta lkininkės: 
Marija, Aldona, Regina Tau-
nienė ir ses. Dolores. 

Pagal lietuviškas tradici
j a s , pirmiausiai meldžiamės, 
giedam „Gul šiandieną", da
linamės kalėdaičiais, o t ada 
vaišinamės. Pagal tradiciją — 
12 valgių! Kaip lietuviškų pro
gramų metu popul iar iausia , 
politinės žinios (!), ta ip iš 12-
kos kūčių patiekalų — silkės' 
Silkės su svogūnais, silkės Su 
pomidorais. silkės su grybu
kais.... Šiais metais prie kūčių 
stalo buvo 40! Norėtume, kad 
kitais metais jų būtų daugiau. 
Kaip anksčiau minėta, laisvų 
kambarių dažniausiai yra ir 
taisyklės į juos patekt i tokios 
pačios kaip ki tur . Mokest is 
dažnai mažesnis nei kitų slau
gos namų. 

paruošiamos lysvės. Gyvento
jai nuvežami į apsipirkimo 
centrus. Namuose yra koply
tėlė, k u r vienąkart savaitėje 
atnašaujamos šv. Mišios. Sek
madienio priešpietį gyvento
jai praleidžia vienuolyne: da
lyvauja šv. Mišiose, bendruo
se pusryčiuose, o jei būna ko
kie nors specialūs renginiai 

v ienuolyne a r Matu la i č io 
slaugos n a m u o s e , nor inč ius 
dalyvauti ir vėl a tveža. Gy
ventojų nuota ika d raug i ška . 
Dalinasi su ka imyna i s paga
min ta i s s k a n ė s t a i s ir k i to 
kiais būdais bičiuliaujasi. 

Visai neseniai šventė 80 
metų g imtadienį . D ė k a s e 
selių Pau lės ir Olivetos, vie
nuolyno kapel ionas kun . Vy
tau tas Gedvainis a tnašavo so
lenizantės intencija šv. Mi
š ias . Skambėjo , v i sa i d a r 
neblogai, vargonėliai , ir pu i 
kiai seselės Paulės , Aldonos 
ir Aurelijos giedamos gies
mės. Saulėnienė, jubi l ie jaus 
proga padabin ta gražia l ietu
viška juos ta , pakvie tė savo 
bičiules ir svečius va i šėms į 
savo „rezidenciją" — tr i jų 
šviesių kambar ių butą! Nuo
ta ika pakili . 

Visas be iš imties l anko 
vaikų šeimos. Kai kurios žie
mai i š skrenda į Floridą. Gy
venimas j ud rus , įdomus, s au 
gus, nes seselė Be rnade ta tuo 
pas i rūpina , o ja i ta lkon a t e ina 
seselė Oliveta. 

Ta lk in inkė Aldona 
P.S. Informacija: M a t u 

laičio S. N . svetinė 
www. matulaitisnursmg-

home.org 
Villa M a r i a 

P.O. Box 155 Thompson , 
CT 06277 

PASLAUGOS 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindvs, dažvmas_. 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS « # • 
VENCIUS ZlL 
controctor CONSTRUCT lON 

312-388-8088; 
773-254-0759; 312-493-8088 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. < O 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

SIŪLO DARBĄ 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
aarantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOBff JO. NAMU SVEKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUOMAS. 

Asentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlysinimas nuo 

S1.500 iki $1,800. 
Tel. 901-218-7481. 

Caregivers needed in Wisconsin. 
English. sočiai security. refe-

|rences. Some experience necessary. 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Mokesčių skaič iuotojų 
paslaugos 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIU 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITA-
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicaso. IL 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

Vaikui reikalinga 45 m. a r 
vyresnė auklė. 

Gyventi 6 d. savaitėje, virti, 
valyti. Susikalbėsite angliškai. 

rusiškai. 
Tel. 630-443-8764, Mar ina . 

Reikalingas ..truck" 
vairuotojas su patirtimi. 

Dirbti Schneider kompanijoje su 
savininko „truck". 
Tel. 773-612-6153, 

kviesti Dainių. 

IŠNUOMOJA 

Villa Maria 

Ne tik Matulaičio S. N., 
bet ir Marijos Villa laukia lie
tuvių gyventojų. J i y ra , 4 
mylios nuo Pu tnamo centrinio 
vienuolyno, Thompson, CT. 
Šiuose namuose įruošta pri
vatūs , įvairaus dydžio butai , 
su visais patogumais , skirti 
dar pajėgiems save ap ta rnau t i 
gyventojams. Vilios apl inka 
pavydėtina. Didelis plotas , 
eglės, ąžuolai. Pavasar į — tul
pės, narcizai , š imtų š imta i 
pakalnučių, alyvos ir jazmi
nai. Mylinčioms auginti dar
žoves s u k a s a m a žemė. 

\Voodridge išnuomojami 1-2 
mieg.. naujai suremontuoti butai 

Žiemos kainos $581-5682. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo" 
Oak Lawn ir Wil!owbrook su 

baseinais. Salia greitkeliai. 
Reikalingas „security deposit". 

Tel. 708-289-8577. 708-423-4761. 

Toronto KLB kraš to valdy
ba Prisikėlimo parapijos salėje 
surengė Lietuvos policininkų 
priėmimą. CIDA finansavo ir 
pakvietė iš Lietuvos Policijos 
mokymo centro v i r š . Ra i 
mundą Skibarką ir profesinio 
ugdymo skyr iaus vadovą 
v i r š in inką Valdą Se rap iną . 
Kar tu atvyko ir Lietuvos gene
ralinis prokuroro pavaduoto
jas Gin ta ras Jasa i t i s . Svečius 
globoja Toronto policijos serž. 

Juozas Ga taveckas . Svečiai 
pasakojo apie savo pareigas 
Lietuvoje. Dalyvavo ir koordi
natorius Ted Price, kurio dėka 
jau nemažai policininkų buvo 
pakviesta į Kanadą susipažin
ti su Kanados policijos veikla. 
Svečius sveikino KLB pirm. 
Rūta Žilinskienė ir KLB apyl. 
pirm, Danu tė Garba l i aus -
kienė. 

Stasys P rakapas ni 

Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

14911 1271h Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax.: 708-839-9070 

E-mail :a!tv @ attbi .com 

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą 
ketvirtadienais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 v.v. Čia galite 
matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų renginių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos: 

•Vaizdajuosčių perrašymas iš europines sistemos į ameri
kietišką ir atvirkščiai, visokie formatai. DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notanzuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skel
bimų ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-
785-8080. 

http://home.org
file:///Voodridge


L i e t u v a p a r e n g ė Stojimo į E S s u t a r t i e s p r o j e k t ą 
Atkelta iš 1 psl. 

Stojimo dokumentus su
daro Stojimo į ES sutartis bei 
ją lydintys dokumentai: Bai
giamasis aktas, šalių dekla
racijos, priedai ir protokolai. 
Visus stojimo dokumentus su
daro apie 6,000 puslapių. Do
kumentuose įrašytos visos 
valstybių kandidačių narystės 

mai, išsiderėti pereinamieji 
laikotarpiai, ES sutarčių pa
taisos ir t.t. Sutartis yra viena 
visoms naujoms valstybėms 
narėms. 

Lietuva kartu su de
vyniomis kandidatėmis narys
tės derybas baigė pernai gruo
dį Kopenhagoje, o 2004 m. ge
gužės 1 d. ketina tapti visa
teise ES nare. sąlygos, prisiimti įsipareigoji 

Tranz i to \ Karal iaučių t v a r k a gal i s u k u r t i 
n a u j a s darbo v i e t a s L i e t u v o j e 

Atkelta iš 1 psl. 
Tai, pasak ministro, atlik

tų jau išvykimo stotyje į trau
kinį įsėdę Užsienio reikalų ir 
Vidaus reikalų ministerijos 
techniniai darbuotojai. 

Planuojama, jog reikės 
maždaug 70 tokių darbuotojų. 
Jų atlyginimams lėšų skirtų 
ES. 

ES iki kitų metų gegužės 1 
d. supaprastinto tranzito do
kumentų įdiegimui Lietuvai 
skyrė 12 mln. eurų. 

Rusija siūlo tranzito doku

mentus išduoti pasienyje, ta
čiau tokiu atveju traukiniui 
pasienyje gali tekti stovėti 4-5 
valandas. 

Asmenų, kuriems bus iš
duodami supaprastinti kelio
nės geležinkeliu dokumentai, 
tapatybė bus tikrinama jau 
perkant bilietą. Rusijos gele
žinkelio kasos perduotų Lietu
vai tranzitu norinčių vykti 
asmenų duomenis, o Lietuva 
per sutartą laiką duotų atsa
kymą, ar šie asmenys gali vyk
ti tranzitu. 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 13 d., ketvirtadienis 

Piliakalnių kaimo piliakalnį pamėgo jaunieji tur is tai . Romo čėplos nuotrauka. 

KOVU SU KRYŽIUOČIAIS LIUDININKAS 

K. P r u n s k i e n ė s b e n d r a d a r b i a v i m o su K G B 
d o k u m e n t a s gautas iš V. L a n d s b e r g i o 

Atkelta iš 1 psl. 
B. Gajauskas negalėjo tik

sliai nurodyti, kuriais metais 
V. Landsbergis jam perdavė 
dokumentą. 

Seimo narys V. Landsber
gis patvirtino, kad iš tikrųjų 
dokumentą perdavė B. Ga
jauskui. .Aš jį gavau, aš jį tu
rėjau labai trumpai ir greitai 
perdaviau B. Gajauskui", sakė 
V. Landsbergis. Seimo narys 
nenorėjo sakyti, iš kur jį gavo, 
teigdamas, kad tai — ,.ilga is
torija". 

Teismas nagrinėja civilinę 
bylą dėl dešimtmečio senumo 
istorijos, kai tuometinė Aukš
čiausiosios Tarybos deputatė 
K. Prunskienė buvo pripažin
ta bendradarbiavusi su sovie
tų KGB. Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų są
jungos pirmininkė pernai 
kreipėsi į Vilniaus apygardos 
teismą, prašydama panaikinti 
ankstesnį teismo sprendimą 
dėl bendradarbiavimo su so-

K. Prunskienė Vilniaus 
apygardos teismui yra sakiu
si, kad vadinamasis dokumen
to originalas, kuriuo remda
masis teismas 1992 m. priėmė 
sprendimą, yra klastotė. Sei
mo narė yra sakiusi, kad krei
pėsi į Seimo archyvą, Ypatin
gąjį archyvą ir dar kelias ins
titucijas, kurios atsakė, kad 
neturi tokio dokumento origi
nalo. 

Tačiau originalą pasiskel
bė turįs Nepriklausomybės 
akto signataras B. Gajauskas. 
Pernai gruodžio 18 d. jis atida
vė dokumentą Lietuvos ar
chyvų departamentui. 

Būto ar nebūto bendradar
biavimo su KGB faktas tapo 
ypač svarbus tuo metu, kai K. 
Prunskienė dalyvavo prezi
dento rinkimų kampanijoje 
kaip kandidatė į prezidento 
postą. Ji savo rinkimų agitaci
joje nenurodydavo, jog praei
tyje yra sąmoningai bend
radarbiavusi su sovietiniu 
KGB. vietų KGB. 

D o s n i a u s i R. P a k s o r ė m ė j a i paduot i į 
teismą už s k o l a s 

Atkelta iš 1 psl. kyklos pastatų. 
Teismas areštavo dalį Tuo tarpu R. Pakso rinki-

Kauno bendrovei priklausan- mų kampanijai .Avia Baltika" 
čių V. Lapėno skraidymo mo- skyrė 1.2 mln. litų. 

Legendos, Margirio 
pilies beieškant 

Vienas ryškiausių ir įdo
miausių rajono archeologinių 
paminklų Vilkaviškio rajone 
yra Bartninkų seniūnijose 
stūksantis Piliakalnių kaimo 
piliakalnis. Gražiai seniūnijos 
rūpesčiu sutvarkytas, pilia
kalnis vilioja turistus ir kraš
to istorijos mylėtojus. Šių 
apylinkių puošmena, piliakal
nis, nuo seno apipintas pa
sakojimais ir legendomis. Jį 
dažnai lankydavo J. Basa
navičius ir galbūt čia subren
do jo būsimos laisvos Lietuvos 
vizija. Jis rinko apie jį 
padavimus ir teigė, kad čia 
buvusi kunigaikščio Margirio 
pilis, kad būtent čia su savo 
įgula žuvo narsusis karžygys. 
Vietiniai gyventojai 1961 me
tais netgi tvirtino, kad surado 
Margirienės papuošalus. Bet 
vėliau buvo nustatyta, kad 
radinys senas ir dailus ro
žančius. Žmonės pasakoja, 
kad prie piliakalnio buvo ras
tas akmeninis kirvukas, o 
pylimo viršuje buvusi skylė. 
Įdomu, kad ir šio straipsnio 
autorius yra girdėjęs pasako
jimų apie panašius atvejus 
Panemunės piliakalniuose 
• Rumbonys, Margaravos Aly
taus rajone). Rementiškių pi
liakalnyje (Klausučių seniūni
ja). Dažnai minimos skylės 
arba šuliniai. 

Tai - lusų laikraštis 

T H E L t T H U A N l A N W O R t- D - W I O E D A I L V 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service, offers its own separate cabin vvith 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been new!y 
designed and features an individual video screen. Of course. the sense of well being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.Tofind out more call yourTravel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www scandinavian.net 

It's Scandinavian S4S 

Vienoje legendoje apie 
Piliakalnių piliakalnį pasako
jama, kad pietiniame šlaite 
buvę durys į požemį, susi
dedantį iš 12 kambarių, pilnų 
baidyklių. Užburtos pilies 
gyventojus gali išvaduoti drą
suolis, kuris išbučiuos visas 
baidykles. Dažnai prie pilia
kalnio žmonės girdėdavę 
verkiant, kikenant, matydavę 
vaiduoklius. Bandė žmogus pi
liakalnį arti. bet nukrito jautis 
ir užsimušė. Buvo tikima, jog 
kas piliakalnį ars, tas apaks. 

Legendos rodo, kad šios 
vietos praeityje buvo garsios ir 
seniai gyvenamos. 

Tyrinėjimai ir radiniai 

1961 m. Piliakalnių pilia
kalnį tyrinėjo Vilniaus univer
siteto archeologai, vadovauja
mi istorijos mokslų kandidato 
P. Kulikausko. 

Piliakalnis įrengtas kairi
ajame Aistos upelio krante, 
labai stačiais šlaitais, su tri
kampe aikštele viršuje. Aikš
telę juosia pylimas, ant kurio 
senovėje buvo įrengtas įtvir
tinimas. Šį rudenį vietiniai 
gyventojai pasakojo, kad įtvir
tinimai buvo iš akmenų. Juos 
išardžius buvo pastatytas 
Vinkšnupių dvaras. Pilia
kalnio papėdėje archeologai 
surado daug grublėto molio 
šukių. Jos — gyvenvietės prie 
pilies liekanos. Istorikus jau 
seniai domina Užnemunės pilia
kalnių apgyvendinimo proble
ma, ypač nustatant jotvingių 
ir sūduvių genčių apgyvendin
tos teritorijos vietą. 

Visuose piliakalnio tyrinė
tuose plotuose rasta daug 

akmenų, pastatų liekanų, de
gėsių, gyvulių kaulų, žiestų 
puodų šukių, molinių verps
tukų, žaharinė apskrita plokštelinė 
sagė, rombine viršūne ietigalis, 
adiklis, žalvariniai žiedai. 

Archeologai nustatė, kad 
radiniai iš gyvenvietės ir pilia
kalnio aikštelės priklauso 
skirtingiems laikotarpiams. 
Piliakalnyje surasta keramika 
yra vėlyva, žiestinė, o gyvenvie
tėje — lipdytinė, vadinama 
„grublėtąja". Pastaroji kera
mika priskiriama VTX a., žies
tinė — XIILXV a. Taigi, gyven
vietė atsirado anksčiau už pi
liakalnį, o nuo XIII a., kada 
prasidėjo kryžiuočių antpuo
liai, upelio šlaite buvo įrengta 
pilis. Archeologai dar negali 
nustatyti tikslaus pilies sugrio
vimo laiko. Kasinėjimų anali
zė rodo, kad pilis buvo 
sudeginta XTV a. Tai svarbus 
faktas, nes jis paneigia teoriją, 
teigiančią, kad Užnemunė 
XTV a. buvo dykuma („dykra"), 
nuniokota Kryžiuočių antpuolių. 

Ateityje tyrinėtojai turėtų 
surasti ir gyvenvietės kapi
nyną, kuris duotų daug naujų 
duomenų apie sūduvių buitį, 
drabužius, įrankius, papro
čius, etninę grupę. 

Šis vertingas respubliki
nės reikšmės archeologinis 
paminklas yra saugomas vals
tybės, tad atsitiktiniai „kasi-
nėtojai" yra nepageidaujami ir 
baudžiami įstatymų numa
tyta tvarka. Žemės ūkio darbų 
metu Piliakalnių apylinkėse 
suradus kaulų ar keistų įran
kių, daiktų būtina kuo sku
biau informuoti seniūniją ar 
muziejų. 

Antanas Žilinskas 

Kovas su kryžiuočiais ant Piliakalnių kaime 
vaizduoja jaunieji istorijos mylėtojai 

pi iiaKaimo 
Romo čėplos nuotrauka. 

TRUMPAI... 
BANGINIS BASEINE 

Išgelbėtas, smėlėtoje Flo
ridos pakrantėje įstrigęs, ban
ginis pradeda atsigauti Islan-
der Resort (Islamorada, FL) 
viešbučio baseine. I baseiną 

banginis, pavadintas Kokomo 
vardu, buvo įleistas, kadangi 
vanduo jame šildomas. Ban
ginis sveria 1,200 svarų, yra 
11 pėdų ilgio. Jeigu jis pakan
kamai sutvirtės, bus paleistas 
atgal į vandenyną. OhTr 

A . t A . 
WALTER CHASE 

Mirė 2003 m. vasario 6 d., sulaukęs 94 metų. 
Gimė Waukegan, Illinois. 
Nuliūdę liko: sūnus Raymond Chase su Marie Hen-

retta ir duktė Carol Ann Batey su vyru Greg; anūkė 
Laura Loncar su Kirk Pueppke, anūkai Gina ir Kenny 
Loncar; krikšto duktė Debby Cridge bei kiti giminės ir 
artimieji. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 14 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Brady-Gill laidojimo namų kop
lyčioje (2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL). Laido
tuvės įvyks šeštadienį, vasario 15 d. 10 vai. ryte Brady-
Gill laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. Walter bus 
palydėtas į Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, ku
rioje 10:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po 
šv. Mišių velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600; 
www. petkusfuneralhomes.com 

A. t A. 
ONA KARPUŠKIENĖ 

PRALINSKAITĖ 
Mirė 2003 m. vasario 10 d., sulaukusi 93 metų. 
Gimė 1909 m. spalio 10 d. Lietuvoje, Pasvalyje. Gy

veno Lemont, Illinois. 
Nuliūdę liko: sūnus Jonas Maleiška su žmona Vida, 

duktė Aldona Ptak su vyru dr. Louis; anūkai Linas Ma
leiška su žmona Rita bei proanūkais Matu ir Daina; 
anūkė dr. Dalia Jodvvalis su vyru Kęstučiu bei pro
anūkais Jonu ir Alaną; anūkai Louis, Jr., Alex, Eric, 
Ariel, Nickolas Ptak; pusseserės dr. Vita Valadka, dr. 
Aldona Mališka Kanadoje, Indrė Tijūnėlis, dr. Austė 
Vygantas su šeimomis; pusbrolis Antanas Burkūnas su 
šeima New York'e bei daug giminių Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, vasario 13 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namų 
koplyčioje, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). Laido
tuvės įvyks penktadienį, vasario 14 d. 9:30 vai. ryte 
Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. 
Ona bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčią, kurioje 10 v. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mi
šios. Po šv. Mišių velionė bus palydėta į Lietuvių Tau
tines kapines. 

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

Nuliūdę sūnus ir duktė su še imomis 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600; 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
ALDONAI BRIŠKAITIENEI 

mirus , d u k r a i G I E D R E I s u še ima , sese r ims 
P R A U R I M E I M U R I N I E N E I ir LAIMUTEI 
Š M U L K Š T I E N E I , r e i š k i a m e nuoš i rdž ią užuo
jau tą . 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Melrose Parko skyrius 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PUTNAME 
Vėl artinasi Gavėnia — šventas laikotarpis, skirtas mal

dai, Kristaus Kančios apmąstymui ir atgailai. Nek. Pr. 
Marijos seserų vienuolyne Putname šią Gavėnią bus dve
jos rekolekcijos lietuviams; 

1) Savaitgal io tylios rekolekcijos kovo 14-16 d. — 
prasidės penktadienį 7 v.v. ir baigsis sekmadienį pietumis. 
Mokestis $90.00. 

2) Vienos d ienos rekolekcijos šeštadieni, balandžio 
5 d. — prasidės registracija 9 v.r. ir baigsis vakariene. Mo
kestis $30.00. 

Abi rekolekcijas praves naujas vienuolyno kapelionas iš 
Lietuvos — kunigas Vytautas Gedvainis. 

VISI KVIEČIAMI! Apie savo dalyvavimą pranešti sa
vaitę prieš pasirinkta datą, kartu su $25 įmokėjimu sa
vaitgalio rekolekcijoms, užtikrinant rezervuotą vietą, nes 
vietos nakvynei ribotos. Siųsti: 

Immaculate Conception Convent — Retreat 
600 Liberty Highway 
PUTNAM CT 06260-2503'. 
(Tel. 860-928-7955) 

http://scandinavian.net
http://petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS. 2003 m. vasario 13 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Trys pagr ind inės jėgos, 
kurios dalyvavo Lietuvos pri
ėmime į NATO, bus atstovau
jamos šį sekmadienį ALTo 
rengiamame Lietuvos nepri
klausomybės minėjime. Dip
lomatinei tarnybai atstovaus 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius Vygaudas Ušackas, 
JAV-bių administracijai atsto
vaus Valstybės departamento 
aukštas pareigūnas Robert 
Bradtke, o Amerikos įstatym-
leidystei (legislature) Ameri
kos lietuvis Kongreso atstovas 
John Shimkus. Parodykime 
savo vieningumą ir įvertinki
me dideles pastangas, kurios 
buvo sukauptos siekiant Lie
tuvos narystės į NATO ir daly
vaukime šiame mūsų Nepri
klausomybės šventės minėji
me. Minėjimas įvyks vasario 
16 d. Maria gimnazijos audi
torijoje 2 vai. p.p. Visus kvie
čia Čikagos ALTo skyrius. 

Kvieč iama talka ketvirta
dienį, vasario 13 d.. 7 vai. 
vak., bus pakuojami ^Sau
lutės", Lietuvos vaikų globos 
būrelio, siuntiniai. Renkama
si rūsyje, prie „Lietuvių fon
do"" (sporto) salės rūbinės. Ga
lintys padėti, ypač jaunuoliai, 
kuriems reikia dokumentuoti 
savanorišką veikla, prašomi 
atvykti. Visuomet reikia vidu
tinio dydžio dėžių, žirklių, 
lipnios juosteles. ..perinanent 
markers" ir kitų rašiklių. Vi
siems iš anksto dėkojama už 
pagalbą. 

Los Angeles Dramos sam
b ū r i s atvyksta i Čikagą kovo 
30 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
ir vaidins linksmą Jono Mac-
konio komediją „Lady Makbet 
iš Akmenės". Veikalo premje
ra įvyko š.m. sausio 12 d. Los 
Angeles. ČA. ir buvo labai pa
lankiai žiūrovų įvertinta. Šį 
renginį sambūris skiria 
..Draugui". 

Čikagoje p i rmasis kara
l i aus Mindaugo kr ikš to bei 
karūnavimo ir kartu Lietuvos 
Valstybės 750 m. sukakties 
minėjimas bus kovo 2 d., sek
madienį. 3 vai. p.p.. Jaunimo 
centre. Istorike Rūta Kuncie-
nė trumpai pateiks žinių apie 
karalių Mindaugą, o meninę 
programą atlik- aktorius Egi
dijus Stancikas ir muzikas 
Raigardas Tautkus. Bilietai 
gaunami ..Seklyčioje" Vai
kams iki 12 m. — nemokamai. 
Po minėjimo bus pabendravi
mas ir cepelinų vaišes JC ka
vinėje. Visi kviečiami ir lau
kiami. 

Kovo 1 d., šeštadienį , 7 
vai. vak., visi kviečiami į Lie
tuvių operos organizuojamą 
Užgavėnių kaukių balių Jau
nimo centre. Originaliausios 
kaukės, šokių konkurso nu
galėtojai ir kiti bus vertinami 
prizais. Žadama gera muzika 
(brolių Švabų*. švediškas sta
las... Bilietus galima įsigyti 
..Atlantoje". ,,Transpak". Jau
nimo centre veikiančioje par
duotuvėje ..Lietuvėlė". 

BUS TĘSIAMAS „ALMOS FONDAS' 
Po Lietuvos Respublikos 

prezidento rinkimų, pasigirdo 
daug klausimų — kaip ir kas 
bus su Almos fondu? Almai 
Adamkienei, trumpai viešint 
Čikagoje, buvo apie tai su ja 
kalbėta ir teirautasi apie Al
mos fondo ateities planus. Pa
gal ponią Almą, niekas nesi
keičia — Almos fondas veiks 
ir toliau kaip veikęs — kei
čiasi tik fondo adresas. Iki šiol 
Almos fondo raštinė buvo įsi
kūrusi Lietuvos Respublikos 
Prezidentūroje. Dabartinis 
Vilniaus miesto meras Artū
ras Zuokas Almos fondo rašti
nei davė patalpas Vilniaus 
mieste. Ateinantiems metams 
sudaryti ir priimti fondo veik
los planai. Šv. Velykų ir šv. 
Kalėdų švenčių renginiai Lie
tuvos neturtingiems vaikams 
suplanuoti ir vyks, tik jie vyks 
ne Prezidentūros kieme, o mu

ziejuje prie pilies. Almos fondo 
remiamos 35 neturtingos kai
mo mokyklos su pomokyk-
linėmis klasėmis bus remia
mos ir toliau. Todėl, kas nori 
ir toliau remti neturtingus 
Lietuvos kaimo vaikus — kai
mo mokyklas, tai gali daryti 
per Almos fondą. 

Almos fondas veikia prie 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komiteto, kuris yra ne pelno 
siekianti organizacija ir yra 
JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos padalinys. Aukas gali
ma nusirašyti nuo federalinių 
mokesčių. Norint tam reikalui 
aukoti, čekius rašyti — Li-
thuanian Orphan Care, pa
žymint, kad tai skirta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 West 
71st Street , Chicago, IL 
60629. 

Birutė J a s a i t i e n ė 

RAMOVĖNAI IR VASARIO —16 

Lietuvos Vyčių šokėjai, atlikę dalį programos ..Lietuvos prisiminimų" po
kylyje vasario 2 d. Martiniąue salėje. Z. Degučio auotr. 

Ilgametis l ietuvių drau
gas Edward Derwinski pra
nešė, kad dalyvaus pagrindi
niame Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime šį sekmadie
nį, 2 vai. p.p. Maria gimnazi
jos auditorijoje. Derwinski il
gus metus buvo JAV Kongreso 
atstovas iš Illinois valstijos ir 
vėliau tarnavo prezidento 
Reagano kabinete. Denvinski 
visada buvo pasiruošęs talki
ninkauti lietuviams svarbiuo
se reikaluose. Sekmadienį bus 
proga vėl susitikti su Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių nenuils
tamu draugu. Prašome šį sek
madienį paskirti šiam minėji
mui, kurį ruošia Čikagos 
ALTo skyrius. 

Sekmadienį , v a s a r i o 16-
tą dieną, 12 vai. p.p., PLC 
didžiojoje salėje Lemonto apy
linkės LB valdyba rengia Va
sario 16-tos dienos paminė
jimą. Trumpa oficiali dalis. 
Programą atliks „Maironio" 
mokyklos mokiniai, Meno mo
kyklėlės mokiniai, kanklinin
kės Genutė Razumienė ir 
Aušra Bužėnaitė, na, ir mūsų 
pasididžiavimas — Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
choras. Įėjimas nemokamas. 
Pavaišinsime kavute ir ska
niais pyragais. 

JAV LB VVaukegan/Luke 
County apy l inkės va ldyba 
ruošia Lietuvos Nepriklauso
mybes šventes paminėjimą 
šeštadienį, vasario 15 d., 5 
vai. p.p.. College of Lake 
County, pastatas ..C", audito
rija C0G5; adresas: 19351 YV. 
Vvashington Str.. Graysiake. 
IL. šventėje dalyvaus Lietu-
•. - ambasadorius JAV Vygau
das Ušackas, JAV LB Tarybos 
pirm. Regina Narušienė. pro
grama atliks tautinių šokių 

ės net iš keturių vietovių: 
- .tinis" — Detroit, MI: 

„Vėjava" — St. Paul. MN; 
...Spindulys" — Lemont. IL: 
„Klumpė" — Woodstock, IL. 
Visuomenė, ypač šiaurinių 
priemiesčių lietuviai, kviečia
mi dalyvauti ir kartu švęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
švente. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje vasario 16 d., 
10:30 vai. r., iškilmingu Vasa
rio 16-osios Mišių metu bus 
prisiminti žuvusieji už tėvy
nes laisvę ir prašoma Dievo 
palaimos Lietuvai bei mums 
visiems. Mišių metu giedos 
solistės Dalia Lietuvninkienė 
ir Nijole Penikaitė. Tuojau po 
Mišių visi kviečiami į parapi
jos salę pasivaišinti mūsų 
šaunių šeimininkių valgiais ir 
pyragais. Vadovaujant akor
deonistui Vladui Saltonui. 
bus galima ir padainuoti, o po 
to. 2 vai. popiet, visi eisime į 
Maria gimnazijos salę ir daly
vausime pagrindiniame Ne
priklausomybės šventės minė
jime. 

Gavėnios sus ikaup imas , 
kaip kiekvienais metais, ruo
šiamas Ateitininkų namų ir 
Skautų akademikų sąjūdžio. 
Šiemet jis vyks kovo 15 d. 

Čikagos lit. mokykloje, 
ve ik iančioje Jaunimo centre. 
Lietuvos nepriklausomybės 
švente bus paminima vasario 
15 d., šeštadienį, nuo 11:30 
vai. r. iki 12:30 vai. p.p. 
Šventė vyks didžiojoje JC sa
lėje. Mokyklos vadovybė kvie
čia tėvus, senelius, artimuo
sius ir lietuviškąją publiką 
dalyvauti renginyje, palaikyti 
:r,;.sų tautos valstybingumo 
tradicijas. 

Minint Lietuvos valsty
b i n g u m o 750-ąsias" metines 
ir Lietuvos Respublikos Ne
priklausomybes šventę, vasa
rio 15 d., šeštadienį. 6 vai. 
vak.. Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje atidaroma 
Leonardo ir Tado Gutauskų 
tapybos darbų paroda. Tai 
unikali galimybe atsidurti 
kontrastų pasaulyje, kuriame 
tradiciškumas persipina su 
nuderniškumu: praeitis su 
ateitimi. Parodos atidaryme 
dalyvaus daii. Tadas Gutaus
kas. ..Džiazo Trio", o su Leo
nardo Gutausko žodine kūry
ba trumpai supažindins poe-
tė-rašytoja Julija Švabaitė. 
Visi maloniai kviečiami. 

„Ramovė" — Lietuvių ve
teranų sąjunga. 1950 m. vasa
rio 26 d. Čikagoje iniciatorių 
grupės susirinkime buvo nu
tarta įkurti lietuvių karių są
jungą. Sąjunga oficialiai buvo 
įkurta 1950 m. balandžio 2 d., 
kada steigiamasis susirinki
mas priėmė laikinąjį statutą. 
Pirmininku . buvo išrinktas 
gen. P. Plechavičius. Sąjungos 
tikslas: palaikyti ir ugdyti kil
nias tradicijas, dėtis prie lie
tuvių tautos pastangų laisvei 
atgauti, profesiškai tobulinti 
savo narius, rūpintis šelpimu 
Lietuvos laisvės kovų invalidų 
bei Ramovės sąjungos narių. 
.... Pirmasis sąjungos skyrius 
įsteigtas Čikagoje 1950 m. ge
gužės 14 d., sąjunga įregist
ruota Ilinojaus valstijoje 1956 
m. kovo 21 d. kaip Lietuvių 
Veteranų Sąjunga Ramovė... 
Kuriantis Jėzuitų namams — 
Jaunimo centrui, Ramovėnų 
centro valdyba, talkininkau
jant visiems sąjungos sky
riams bei šauliams, Kng. Bi
rutės draugija 1958.XI.25 die
ną atidarė Laisvės kovų mu
ziejaus skyrių prie Čiurlionio 
galerijos Jaunimo centre, taip 
pat 1960 m. prie Jaunimo cen
tro pastatė žuvusiems už Lie
tuvos laisvę paminklą — ar
chitektas J. Mulokas. (LE t. 
24, p. 479 —480). 

Lietuvių veteranų sąjun
gos „Ramovė" Čikagos sky
riaus leistame biuletenyje, ku
rį redagavo Edm. Vengians-
kas, A. Rėklaitis 1965 m. rašė: 

„1949 m. rudeniop atsirado 
Chicago'je keletas mūsų ka
rių, kurie ėmėsi iniciatyvos 
suburti buvusius lietuvių ka
rius JAV į vieną karių orga
nizaciją — sąjungą LVS 
Ramovės uždaviniai mums vi
siems turi būti žinomi...." Ra-
movėnai remia ALTą, rašė 
laiškus ir memorandumus 
JAV ir kitų kraštų vyriausy
bėms dėl Lietuvos laisvinimo 
klausimo, dalyvavo demons-
tradijose ir eisenose, protes
tuojant prieš Lietuvos pavergi
mą. Leido knygas, rengė susi
rinkimus, kultūrines popietes. 
Čikagoje prie jėzuitų Jaunimo 
centro (1960 m.) pastatė Lais
vės kovų paminklą, kuris tapo 
lietuvių susikaupimo, pagar
bos, prisiminimų vieta. Daž
nai iškilmingi minėjimai ar 
valstybinės šventės prasideda 
gėlių padėjimu, aukuro užde
gimu, mirusių už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę pri
siminimu, bei šv. Mišiomis tė
vų jėzuitų koplyčioje. Eilę me
tų Čikagos ramovėnai organi
zuodavo vėliavų paradą per 
Vasario —16 minėjimus ALTo 
organizuojamus Maria aukš
tesniojoje mokykloje. Prie 
Čiurlionio galerijos Jaunimo 
centre (tuo metu mažojoje sa
lėje), 1958, m. įsteigė „Laisvės 
kovų muziejų", kuriame su
kaupė daug eksponatų, meno 
kūrinių, dokumentų — visą 
tai kas liudija ir primena lie
tuvių kovas dėl laisvės. Finan
siškai rėmė žurnalą „Karys". 

Šelpė Lietuvos laisvės kovų 
invalidus, rėmė Vasario — 16 
gimnaziją Vokietijoje, aukojo 
lituanistinių mokyklų išlaiky
mui išeivijoje. Jaunimo centro 
didžiosios salės pasididžiavi
mas — paveikslai, didžiųjų 
mūsų tautos vadų portretai 
yra padovanoti Jaunimo cen
trui Ramovėnų. Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo šventės 
minėjimo metu 1966.XL 27 d. 
Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis perkirpo portretus 
juosiančią tautinę juostelę, da
lyvaujant gausiai susirinku
siai lietuvių visuomenei, o 
Neo-Lithuanų, ateitininkų ir 
Jūrų skautų atstovai stovėjo 
garbės sargyboje. 

Šiuo metu LVS „Ramovės" 
Čikagos skyriaus valdybos nu
tarimu (2001 gruodžio 27 d.) 
„Laisvės kovų muziejus" su 
visomis relikvijomis yra per
duotas tvarkymui bei tolimes
niam saugojimui Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centrui, 
kuris jau daugiau kaip 20 
metų puikiai tvarko Lietuvių 
muziejų, Lietuvių medici-
nors muziejų, archyvus ir bib
liotekas. Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centras stengsis, 
kad ramovėnų „Laisvės kovų 
muziejus" būtų lankomas, kad 
šeštadieninės mokyklos moki
niai galėtų praplėsti savo isto
rijos žinias ir mokslininkai pa
naudoti ramovėnų muziejuje 
sukauptą istorinę medžiagą 
savo tyrinėjimams. 

Skirmantė Miglinienė 

Vinco Samoškos įdomių ir retų gintaro bei medžio dirbinių rinkinys visą vasario mėn. eksponuojamas First Per
sonai banko patalpose, 6162 Archer Ave. Dabar galima rinkinį apžiūrėti, o, pasibaigus vasario mėnesiui, nori
mus daiktus nusipirkti. 

Gutauskas „Švytintys kūnai" Leonardo ir Tado Gutauskų 
paroda atidaroma ši šeštadieni, vasario 15 d . (> vai vak ..laimimo 

i 

Penktadienį, vasario 14 
d., 7:30 vai. vak.. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
video salėje bus rodomas vi
deofilmas „Velnio nuotaka", 
sukurtas pagal Kazio Borutos 
klasikinę apysaką „Baltaragio 
malūnas". Šis pirmasis lietu
viškas miuziklas pasakoja 
apie velniuku tapusio angelo 
meilės ir laimės paieškas 
žemėje. Skamba nuotaikinga, 
lietuviško folkloro ir roko mo
tyvus jungianti, muzika. Re
žisierius A. Žebriūnas, filmo 
trukmė — 80 min. Įėjimas ne
mokamas — tai puiki proga 
maloniai praleisti Šv. Valenti
no dienos vakarą. 

Anna Kazlauskas. Chica
go, IL. atsiuntė 50 dol. auką. 
Ačiū. 

Gitanos Snapkauskaitės-
Variakojienės vadovaujamas 
Lietuvių operos moterų choras 
atliks trumpą, bet prasmingą 
programą šį sekmadienį Čika
gos ALTo suruoštame Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo minėjime, kuris prasidės 
2 vai. p.p. Maria gimnazijos 
auditorijoje. Minėjimas neuž
sitęs, bet bus proga susikaupti 
bei dvasiškai bendrauti su bro
liais ir sesėmis Lietuvoje, mi
nint šią mums brangią šventę. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

Ses. Margarita Bareikai
tė atvyksta iš Putnam, CT, ir 
dalyvaus kovo 23 d. Čikagos 
bei apylinkių Nekalto Prasi
dėjimo M. Marijos seselių 
rėmėjų metinėje šventėje. Ji 
kalbės apie seselių veiklą Lie
tuvoje ir Amerikoje. 

Vasario 16-oji — Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė. 
Cicero miestelyje Lietuvių 
Bendruomenės valdyba ir 
ALTo skyrius ruošia šventės 
paminėjimą. Jis vyks net ke
lias dienas! Vasario 13 d., ket
virtadienį, 12 vai., prie Cicero 
miesto rotušės (26-os g. ir 50 
Ave) — Lietuvos trispalvės 
pakėlimas. Vasario 16 d., sek
madienį, 9 vai. r., Mišios Šv. 
Antano bažnyčioje. Tuoj po 
Mišių parapijos salėje — aka
deminė programa. Kalbės Lie
tuvos ambasadorius JAV-se 
Vygaudas Ušackas. Visi vieti
niai ir apylinkiniai lietuviai 
kviečiami šioje šventėje daly
vauti. Pasidžiaukime savo 
tautos žmonių kovingumu, 
įvertinkime pastangas, kurių 
reikėjo, kad jie vėl galėtų iš
kelti trispalvę Gedimino kal-

Vasario 16 d. proga, First 
Personai bankas vaišins savo 
klientus ir svečius pyragai
čiais, kava, lietuviškomis ban
delėmis su lašinukais, šešta
dienį, vasario 15 d., nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. p.p., abiejuose 
banko skyriuose. Banko sky
riaus Čikagoje adresas yra 
6162 South Archer Avenue, 
netoli „Racine" kepyklos. Or-
land Park skyrius yra 151-os 
gatvės ir LaGrange Road san
kryžoje, netoli Dominick's 
maisto parduotuvės. Visi nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti, 
pasivaišinti ir pabendrauti su 
banko tarnautojais. Norint 
platesnės informacijos, skam
binkite Rūtai Staniulienei: 
773-767-5188. 

Lietuvos Dukterų drau
gijos visuotinis narių susi
rinkimas šaukiamas vasario 
23 d., 12 vai.. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje. 6500 
S. Pulaski. Visos narės ir 
viešnios kviečiamos atvvkti. 
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• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747 

http://1958.XI.25

