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N e w Y o r k L i e t u v i ų 
a t l e t ų k l u b o 
s u s i r i n k i m a s ; BAJLSSI 
2 0 0 3 g r į ž t a į S e a t t l e ; 
p a s i k e i t ė „ N e r i n g o s " 
s t o v y k l o s v a d o v y b ė . 

2psl. 

P r e z i d e n t o t i k s l a i i r 
g y v e n t o j ų r ū p e s č i a i — 
v e d a m a s i s ; t a u t a , 
ž v a i g ž d ė s i r v a d a i . 

3psl. 

L i e t u v o s k a s d i e n y b ė : 
n e i k o m e d i j o s , n e i 
t r a g e d i j o s , t i k 
g y v e n i m a s . 

4 psl. 

P r i s i m i n t a R a m u n ė 
K v i k l y t ė - L u k i e n ė . 

5 psl. 

L e o n a r d o S i m u č i o 
a r c h y v a i b u s s a u g o m i 
L i t u a n i s t i k o s t y r i m ų ir 
s t u d i j ų c e n t r e ; š v ę s i m e 
L i e t u v o s 7 5 0 m e t ų 
v a l s t y b i n g u m o s u k a k t į ; 
d a r v i e n a p a r o d a . 

6 psl. 

Sportas 
* Trečiadienį Graikijo

je pras idėjus ių devintųjų 
„Tour of Rhodes" daugia
dienių dviratininkų lenktynių 
prologe „Landbouvvkrediet-
Colnago" komandai atstovau
jantis Tomas Vaitkus užėmė 
28-ąją vietą, o „Marlux-Vin-
cor Nix-dorf" komandos narys 
Saulius Ruškys tarp 121 da
lyvio buvo 62-ras. 

* Iš L i e t u v o s valsty
binės futbolo r inkt inės vy
riausiojo trenerio pareigų pa
sitraukus 59 metų Benjami
nui Zelkevičiui, naujuoju ko
mandos treneriu tapo Lietu
vos olimpinės (fki 21 metų 
amžiaus) vienuolikės ir Vil
niaus „Šviesos" klubo trene
ris Algimantas Liubinskas. 

* Iš Eurolygos iškritu
sio Kauno „Žalgirio" žaidė
jai atsidūrė užsienio klubų 
akiratyje. Ed Cota, Cornel 
David, Tanoca Beard, Min
daugas Timinskas, Saulius 
Štombergas ir Gintaras Eini
kis šiuo metu yra labiausiai 
užsienio klubų „medžiojami" 
žalgiriečiai. „Užsienyje nie
kam nereikia aiškinti, kas yra 
'Žalgiris'. Jo įvaizdis pakan
kamai solidus. Klubas garsėja 
ne tik senomis ir turtingomis 
krepšinio tradicijomis, bet ir 
sugebėjimu parengti labai 
aukštos klasės žaidėjus per 
trumpą laiką", teigė „Žalgi
rio" rinkodaros direktorius 
Gediminas Navikauskas. 

Naujausios 
zimos 

* Vyr iausybė pritarė 
turto deklarav imo įstaty
mui. 

* Lietuvoje galbūt atsi
ras privatūs kalėjimai. 

* „Lietuvos avialinijas" 
nori pirkti Skandinavijos 
orolinijos SAS. 

* At šauktas užs ien io 
reikalu v iceministro vizitas 
į Maskvą. 

* Lietuvos euroskep
tiku g re tose — neonaciai. 

Trakų pusiasalio pilis stiprina gynybines sienas 
Trakų pusiasalio pilies gy

nybinė siena vėl bus tokia 
tvirta, kaip ir gilioje senovėje. 
Šio istorinio kultūros objekto 
restauravimo-konservavimo 
programą finansuoja Kultū
ros vertybių apsaugos depar
tamentas. 

Pernai buvo tvarkoma va
karinė gynybinė siena. Prieš-
avarinių darbų čia atlikta už 
250,000 litų — restauruoti ir 
konservuoti sienos fragmen
tai, įrengti stogeliai. 

Šiais metais Trakų pusia
salio pilies gynybinės sienos 
restauravimo darbams skirta 
200,000 litų. 

Keturioliktojo amžiaus 
pabaigoje baigta statyti Tra
kų pusiasalio pilis buvo vienu 
iš didžiausių ir galingiausių 
gynybos įrenginių etnogra
finėje Lietuvos teritorijoje, 
sakė pilies restauravimo kon
servavimo projekto autorė, ar
chitektė Giedrė Filipavičienė. 
Tačiau išplėtus karinės tech
nikos požiūriu tobulesnę salos 

Trakų pilies gynybinė siena. 

pilį, gynybinė pusiasalio pilis 
— storomis mūro sienomis su 
keturkampiais bokštais ap
juosta teritorija — liko istori
nių kovų paminklas. 

t l tos nuotr. 

Bet laikas šiam paminklui 
buvo negailestingas — dvide
šimtasis amžius čia rado tik 
griuvėsių liekanas. Fragmen
tinė restauracija pradėta 1953 

metais, išsamesni tyrimai ir 
konservavimo darbai — nuo 
1961 metų. Tačiau dėl lėšų 
stygiaus viskas vyko labai lė
tai. Nukelta į 5 psl. 

Tik besąlygiškas Irako 
paklusimas galėtų išsaugoti taiką 

Protestuojantys moksleiviai 
gyva grandine apjuosė mokyklą 

Kaunas, vasario 19 d. 
(BNS) — Trečiadienį Kauno 
Rokų priemiesčio moksleiviai, 
protestuodami prieš planuoja
mą jų vidurinės mokyklos per
tvarkymą į pagrindinę, gyva 
grandine apjuosė savo moky
mo įstaigą. 

Kaip sakė Rokų vidurinės 
mokyklos direktorius Stanis
lovas Jucevičius, šį renginį 
moksleiviai surengė protes
tuodami prieš Kauno miesto 

savivaldybės planus pertvar
kyti Rokų mokyklą į dešimt
metę. Renginyje dalyvavo apie 
500 moksleivių. 

Pasak S. Jucevičiaus, 
miesto valdžia nuo kitų metų 
planuoja šioje mokykloje ne
komplektuoti 11 i r 12 klasių. 
„Tokiu atveju maždaug 40 -
čiai moksleivių tektų iš Pa
kaunės važinėti į miesto vidu
rinę mokyklą", sake direkto
rius. Nukelta į 5 psl. 

Lenkijos lietuviai skundžiasi 
dėmesio stoka švietimui 

Varšuva, vasario 19 d. 
(BNS) — Lenkijos lietuvių 
bendruomenės vadovai skun
džiasi, jog Lenkijos vyriausy
bės neskiria dėmesio lietuviš
kam švietimui. 

Apie Palenkės vaivadijos 
tautinių mažumų problemas 
antradienį buvo kalbama Bal
stogėje įvykusiame Lenkijos 
vyriausybės ir vaivadijos ats
tovų susitikime su Palenkės 
vaivadijoje gyvenančių tauti
nių mažumų organizacijų pa
siuntiniais. Vaivadijoje gausu 
etninių lietuvių, baltarusių ir 
ukrainiečių. 

Pasak lietuvių mažumos 
atstovų, ik: šiol nepradėta įgy

vendinti priimta Lenkijos lie
tuvių švietimo plėtros strate
gija, nepaisoma Lietuvos ir 
Lenkijos tarpvalstybinės su
tarties nuostatų bei abiejų 
valstybių Seimų tarpparla
mentinės asamblėjos nutari
mų nesiaurinti tautinių mažu
mų mokymo organizacijos ly
gio ir nebloginti mokymo są
lygų-

Lenkijos lietuviai išreiškė 
nerimą, kad dėl lėšų stygiaus, 
o Seinų valsčiuje — taip pat ir 
dėl administracinių sprendi
mų, ateinančiais mokslo me
tais gali būti uždarytos kelios 
lietuviškos mokyklos. 

Nukelta į 5 psl. 

Vilnius, vasario 19 d. (El
ta) — Tik neatidėliotinos, be
sąlygiškos ir aktyvios Irako 
pastangos paklusti Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos (JT 
ST) reikalavimams padėtų 
taikiai išspręsti šios valstybės 
nusiginklavimo problemas. 

Tokią Lietuvos nuostatą 
užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis išsakė ant
radienį Briuselyje vykusiame 
Europos Sąjungos „Troikos" 
bei valstybių kandidačių vy
riausybių atstovų susitikime 
dėl Irako krizės klausimų. 

ES „Troiką" šiuo metu su
daro ES Viršūnių tarybos pre
zidentas, Graikijos premjeras 
Kostas Simitis, Aukštasis ats
tovas Bendrajai užsienio ir 
saugumo politikai Javier So-
lana bei Europos Komisijos 
prezidentas Romano Prodi. 

„Jeigu Saddam Hussein 
nepasinaudos šia galimybe, 
turės atsakyti dėl visų to pa
sekmių", sakė A. Valionis. 
Anot jo, Lietuva atidžiai 

Lietuvai siūloma prašytis priimama 
51-aja JAV valstija 

Vilnius, vasario 19 d. 
(BNS) — Jeigu Prancūzija ne
patvirtintų Lietuvos stojimo į 
Europos Sąjungą (ES) sutar
ties, Vilnius galėtų prašyti 
Vašingtono priimti ją 51-ąja 
JAV valstija. Tokį pasiūlymą 
trečiadienį pateikė Seimo 
narys krikščionis demokratas 
Petras Gražulis, Aaguodamas 
į Prancūzijos atstovų pareiš
kimus. 

„Manau, kad toks pasirin

kimas Lietuvai būtų net sau
gesnis už narystę NATO ir 
ekonomiškai naudingesnis už 
narystę ES", teigiama jo pa
reiškime. 

Pasak P. Gražulio, susita
rimas būtų abipusiai naudin
gas, nes JAV turėtų, kur dislo
kuoti savo karines bazes, kas 
užtikrintų ne tik Lietuvos, bet 
ir aplinkinių valstybių pasto
vumą. 

Prancūzijos prezidentas 

Jacąues Chirac pirmadienį 
pareiškė, kad JAV nuostatą 
dėl Irako parėmusios „Vil
niaus dešimtuko" valstybės, 
tarp kurių yra ir Lietuva, „vie
na vertus, nėra labai gerai iš
auklėtos ir ne visai suvokia 
pavojus, kuriuos gali sukelti 
pernelyg skubus susisiejimas 
su Amerikos nuostata". 

Lietuva praėjusiais metais 
sėkmingai baigė derybas dėl 
stojimo į ES Nukelta į 5 psl. 

Prezidentas žada moralinę paramą 
krašto apsaugos darbuotojams 

Kadenciją baigiantį prezidentą Valda Adamkų kai-eje1 apdovanojo 
Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius (viduryje) ir Lietuvos ka
riuomenės vadas, generolas majoras Jonas Kronkaitis. 

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 19 d. 
(BNS) — Kadenciją baigiantis 
prezidentas Valdas Adamkus, 
trečiadienį apsilankęs Krašto 
apsaugos ministerijoje, teigė, 
kad, palikdamas prezidento 
postą, jis nesitrauks iš valsty
bės gyvenimo ir pažadėjo savo 
moralinę paramą krašto ap
saugos sistemos darbuoto
jams. 

„Neatėjau atsisveikinti. 
Esu apsisprendęs labai tvirtai 
dalyvauti valstybės gyvenime, 
kuriame kariuomenė vaidina 
didelį vaidmenį", susitikime 
su kariškiais ir civiliais KAM 
darbuotojais sakė preziden
tas. Nukelta į 5 psl. 

svarstė JT ginkluotės tikrin
tojų vasario mėnesį pateiktą 
ataskaitą ir yra giliai susirū
pinusi, kad Irakas „praleido 
galimybę pateikti šviežios me
džiagos ir įrodymų", susijusių 
su jo masinio naikinimo gink
lais. 

A. Valionis taip pat para
gino JT ST nares išsaugoti JT 
įtaką ir rasti geriausių spren
dimų dėl Irako nuginklavimo. 

Ministras išreiškė Lietu
vos paramą ES Viršūnių Ta
rybos susitikimo išvadoms dėl 
Irako krizės, kuriose išdėsty
ta vieninga ES nuomonė, ir 
pabrėžė, kad krizė turi būti iš
spręsta išsaugant Europos 
vienybę ir stiprinant transat
lantinį ryšį. 

Vasario 17-ąją vykusio ES 
Viršūnių Tarybos susitikimo 
išvadose pabrėžiamas įsipa
reigojimas JT išlaikyti tarp
tautinės tvarkos centru ir 
reiškiama parama Saugumo 
Tarybai, kuriai pripažįstama 
pagrindinė atsakomybė spren
džiant Irako nusiginklavimą, 
reiškiamas noras šią proble
mą išspręsti taikiu būdu. 

„Tarptautinės bendruo
menės vienybė sprendžiant 
šias problemas yra gyvybiškai 
svarbi. Esame įsipareigoję 
dirbti su visais partneriais, 
ypač JAV, Irako nusiginklavi
mo, taikos ir pastovumo 
regione vardan", skelbiama 
ES Viršūnių Tarybos susitiki
mo išvadose. 

Internete skelbiama 
informacija bus 

prižiūrima 
Lietuvoje bus imtasi prie

monių, leidžiančių užtikrinti, 
kad internetu, tarpusavyje 
sujungtais vidaus kompiute
rių tinklais bei elektroniniu 
paštu nebūtų viešai platina
ma Lietuvoje neskelbtina in
formacija, o nepilnamečiams 
nepriimtinos informacijos pla
tinimas būtų ribojamas. 

Informacinės visuomenės 
plėtros komiteto prie vy
riausybės (IVPK) Plėtros pro
gramų ir planavimo departa
mento Strategijų ir programų 
skyriaus vedėja Ieva Žilio-
nienė sakė, kad daugelyje 
pasaulio valstybių kalbama 
ne tik apie interneto naudą 
verslui ir valdžiai, bet ir apie 
neigiamus interneto bruožus. 

Nukelta i 5 psl. 

Pasaulio naujienas 
(Remiantis AFF>. Retaers. AP. tnterttt. ttAft-TASS, BNS 

EUROPA 
Briuselis. NATO komite

tas, susirinkęs be Prancūzi
jos, trečiadienį formaliai pa
tvirtino gynybos priemones 
Turkijai, kuri baiminasi gali
mos Irako kontratakos, ap
saugoti. „Sąjungos solidaru
mas nugalėjo", sakoma JAV 
ambasadoriaus NATO Ni-
cholas Burns pranešime apie 
18 NATO valstybių Gynybos 
planavimo komiteto spren
dimą. Šiuo forumu pasinaudo
ta, kad, nepaisant Prancūzi
jos nepritarimo, būtų patvir
tinti planai ginti Turkiją karo 
su Iraku atveju. Komitetas 
sutiko Turkijos pietuose, iš 
kur tikriausiai būtų puolamas 
Irakas, dislokuoti žvalgybi
nius lėktuvus AWACS, prieš
lėktuvinės gynybos sistemas 
..Patriot" ir cheminius dali
nius. Mėnesį trunkantys ne

sutarimai dėl to, kada pradėti 
planuoti Turkijos gynybą, iš
provokavo vieną didžiausių 
krizių per visą NATO 54 metų 
istoriją. Šiuos nesutarimus 
sekmadienį pavyko išspręsti 
pasinaudojus Gynybos plana
vimo komitetu. 

Atėnai. Europos Sąjun
gos (ES) pirmininkė Graikija 
trečiadieni pasiūlė, kad Jung
tinės Tautos oficialiai parei
kalautų iš Irako atsakyti į 
ginkluotės tikrintojų kelia
mus klausimus. Graikijos už
sienio reikalų ministras Geor
ge Papandreou pareiškė, kad 
šis žingsnis priverstų Iraką 
duoti atsaką į svarbius klau
simus, kuriuos JT ginkluotes 
tikrintojų vadovai kėlė vasa
rio 14 d. pateiktoje ataskaito
je JT Saugumo Tarybai. 

Berlynas. Vokietijos ap
linkosaugos ministras Juer-
gen Trittin trečiadienį apkal

tino Jungtines Valstijas, kad 
grasindamos pradėti karą 
prieš Iraką, jos iš tiesų siekia 
apginti savo naftos interesus. 
Žaliųjų partija, kuriai prik
lauso J. Trittin. yra kanclerio 
Gerhard Schroeder socialde
mokratų dominuojamos val
dančiosios koalicijos mažesnė 
bendrininkė. Tuo tarpu G. 
Schroeder antradienį pareiš
kė šiuo metu nematąs reikalo, 
kad JT Saugumo Taryba pri
imtų naują rezoliuciją Irako 
klausimu. 

Londonas. JAV ir Didžio
sios Britanijos specialiosios 
tarnybos seka tris didelius 
krovininius laivus, kuriuose, 
kaip spėjama, gali būti Irako 
masinio naikinimo ginklų, 
rašo trečiadienį britų dienraš
tis „The Independent". Kaip 
pavyko sužinoti žurnalistams, 
laivai buvo išnuomoti iš Egip
to ir jie plaukioja su trijų skir
tingų valstybių vėliavomis. 
Kiekvieno laivo svoris — 
35,000-40.000 tonų. Pastaruo
sius tris mėnesius jie plaukio
ja atviroje jūroje ir nė karto 

neužmezgė radijo ryšio, nuo 
tada, kai išplaukė iš uosto, o 
tai yra rimtas tarptautinės jū
rų teisės pažeidimas. Be to jų 
kapitonai negalėjo pateikti 
informacijos nei apie gabena
mą krovinį, nei apie tai. koks 
galutinis jų kelionės uostas. 

Hamburgas. Vokietijos 
teismas trečiadienį 15 metų 
kalėti nuteisė 28 metų inžine
rijos studentą iš Morroco 
Mounir EI Motassadeąa, kurį 
pripažino esant kaltu dėl ben
drininkavimo nužudant 3,045 
žmones. Tai buvo pirmasis 
teismo nuosprendis pasaulyje, 
tiesiogiai susijęs su 2001 me
tų rugsėjo 11-osios atakomis 
New York'e ir Vašingtone. 

Londonas. Aukšti Irano 
vyriausybės nariai pranešė, 
kad opozicinės Irako grupuo
tės, kurias remia Iranas, pe
rėjo Irano ir Irako sieną, kad 
užtikrintų jos saugumą, jeigu 
prasidėtų karas, praneša bri
tų dienraštis „Financial Ti
me". Įsiveržusiai 5,000 žmo
nių grupuotei vadovauja aja-
tola Mohammad Baqir al-

Hakim, vienas Irako šiitų va
dų, nuo 1980 metų gyvenantis 
Teherane. JAV kelia nerimą 
šios pavojingos grupuotės ke
tinimai šiaurės Irake, kur pa
dėtis vis labiau komplikuoja
si, nes ten yra daug įvairių jė
gų. Turkija seniai dislokavo 
minėtame Irako regione ribo
tą kontingentą. Prieš kelis 
mėnesius čia atvyko pirmieji 
JAV specialiųjų tarnybų pa
daliniai. 

Rytų valstybės, pradedant 
Iranu ir baigiant Alžyru, atvi
rai nepritarė karui ir rėmė to
lesnius patikrinimus, kaip siū
lė Prancūzija. 

UKRAINA 

JAV 
Jungtinės Tautos. JAV 

ir Didžiajai Britanijai ren
giant naują Jungtinių Tautų 
rezoliuciją, kuri suteiktų įga
liojimus panaudoti karinę jė
gą prieš Bagdadą, Irako kai
mynės antradienį paragino 
pasaulį užkirsti kelią konflik
tui Artimuosiuose Rytuose. 23 
valstybės, kurių atstovai kal
bėjo Saugumo Taryboje vyku
sių debatų metu, tarp jų — 
Pietų Afrikos Respublika, 
Brazilija. Naujoji Zelandija, 
Ukraina, Baltarusija, Graiki
ja, Indija. Kuba ir Artimųjų 

Kijevas. JAV ambasado
rius Ukrainoje Carlos Pascual 
perdavė notą Ukrainos prezi
dentui Leonid Kučma ir už
sienio reikalų ministrui Ana-
tolij Zlenko. Ambasadorius 
paaiškino, kad JAV domina 
galimybė pasiųsti į Iraką spe
cialų batalioną, kuris galėtų 
kvalifikuotai nukenksminti 
bakteriologinius, cheminius ir 
kitokius masinio naikinimo 
ginklus. Diplomatas pabrėžė, 
kad Ukrainos batalionas „ne
dalyvaus karo veiksmuose, jis 
įsijungs tik tuomet, jei bus 
panaudoti masinio naikinimo 
ginklai". Pasiųsti šį batalioną 
pasiūlė pats prezidentas L. 
Kučma, vasario 17 d. interviu 
Rusijos TV kanalui. Tuomet 
jis sakė, kad jo valstybe gali 
padėti likviduoti galimus ka
rinio konflikto padarinius. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PUTNAM, CT 

PASIKEITIMAS „NERINGOS" STOVYKLOS VADOVYBĖJE 

NEW YORK ATLETŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

New York Lietuvių atletų 
klubo (LAK) metinis susi
rinkimas įvyko sausio 31 d. 
Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne. Valdybos pirm. Al
dona Augylienė pakvietė su
sirinkusius atsistojimu pri
siminti ir pagerbti prieš 3 
mėn. mirusį ilgametį LAK 
pirmininką, iškilų sportinės 
veiklos darbuotoją Praną 
Gvildį. Susirinkimo pirminin
ku pakvietė Romą Kezį, o 
sekretoriumi — Tomą Lorą. 

Pirmininkė savo praneši
me iškėlė ypatingą šių metų 
reikšmę LAK-bui, nes šiemet 
sukanka 100 metų nuo LAK 
įsteigimo. „Mes esame seniau
sia pasaulyje lietuvių sportinė 
organizacija, ir todėl turime 
pareigą šią sukaktį deramai 
atžymėti" — kalbėjo A. Augy
lienė. Ji trumpai paminėjo, 
kokia reikšminga sportinė 
organizacija praeityje yra 
buvęs LAK — kiek trofėjų 
laimėta, kiek dalyvauta 
sporto šventėse, kiek jų orga
nizuota. Savo žydėjimo laiko
tarpiu LAK apjungė iki 150 
sportuojančio jaunimo įvairio
se sporto šakose — turėjo 
krepšinio, tinklinio, euro
pietiško futbolo komandas, 
stalo ir lauko teniso, šachma
tininkų grupes, vandens spor
to mėgėjus. Šalia sportinės 
veiklos, LAK aktyviai dalyva
vo lietuvių visuomeninėje 
veikloje, ypač daug pasidarba
vo Kultūros židinio statybai ir 
jo išlaikymui. Per savo „bingo" 
žaidimus LAK yra surinkęs 
Kultūros židiniui apie 500.000 
dol. Po nepriklausomybės at
gavimo, įsijungus į LAK veik
lą „tręčiabangininkams", klu
bo .veikla dar labiau pagyvėjo 
visuomenine plotme — orga
nizavo Naujų metų sutiki
mus, „Blusų turgus", kalė
dines eglutes. „Hallcvveen" 
vakarus, jaunimo diskotekas, 
išvykas į gamtą, slidinėjimo 
išvykas, surengė „Dainavos" 
ansamblio koncertą. 

Visai šiai veiklai LAK pa
tyrė kone mirtiną smūgį, kai 
pranciškonai uždarė Kultūros 
židinį. Dabar ribotas visuo
meninis judėjimas vyksta 
Apreiškimo parapijos apa
tinėje salėje, o sportinei veik
lai nuomojama salė netoli Ap
reiškimo bažnyčios. Vargana 
padėtis ir jaunimui nepa
traukli. Pirmininkė dėkojo 
Apreiškimo parapijos tarybos 
pirmininkui Vladui Sidui už 
jo nuoširdų bendradarbiavi
mą ir paramą LAK-bui, lei
džiant naudota Apreiškimo pa
talpomis. Pirmininkė dėkojo 
ir ilgamečiui LAK darbuotojui 
Juozui Milukui už jo puikiai 
paruoštą bei vedamą LAK tin-
klalapį internete (www.nylak.arg) 

Kultūros židinio reikalu 
pranešimą padarė LAK ad
vokatas Jonas Janusas. Iki 
šiol buvo turėta vilties, kad 
teisė lietuviškoms organizaci
joms naudotis Kultūros ži
diniu bus atstatyta. Tačiau ta 
viltis blėsta. Šiuo metu 
Janusas veda derybas su 
pranciškonų advokatu, siek
dami sutarti, kokią kompen
saciją LAK turėtų gauti. 
Kultūros židinį pardavus. Ta 
pačia tema pranciškonai ta
riasi ir su Lietuvos generalin
iu konsulatu. Tikimasi, kad 
šias abi pastangas bus galima 
suvienyti. Jei susitarti nepa
vyktų, tai sprendimą šiuo 
kompensacijos reikalu turės 
padaryti teismas. 

Juozas Milukas pranešė 
apie LAK finansus.'Šiuo metu 
LAK sąskaitoje yra 12,000 
dol. Daugiausia pelno gauta iš 
organizuotų renginių — 6.000 
dol. Vladas Sidas perskaitė 
revizijos komisijos pranešimą. 

kuriuo pagyrė Juozą Miluką 
už tvarkingai ir kruopščiai 
vedamas LAK knygas. Dona
tas Augylius pranešė apie 
gana ribotą sportinę veiklą. 
Dalyvauta Connecticut, Phi-
ladelphijos ir Baltimorės krep
šinio turnyruose. Klubo rė
muose šiuo metu veikia tik vyrų 
krepšinio komanda. Vladas 
Sidas pranešė, kad Apreiš
kimo parapijos salėje prasidės 
stalo teniso treniruotės. Ed-
varas Staknys sakė, kad tų 
treniruočių metu vyks ir šach
matų žaidynės. 

Diskusijų metu kalbėta 
apie 100 metų sukaktuvių 
minėjimą. Buvo pasiūlyta rengti 
pokylį gerame viešbutyje su 
akademine ir menine progra
ma, surengti parodomąsias 
krepšinio rungtynes su ko
manda iš Lietuvos. 

Susirinkime dalyvavo sve
čiai — Connecticut sporto klu
bo pirm. L. Misevičius ir M. Ka-
rusevičiūtė. Buvo sutarta tarp 
šių klubų aktyviai bendradar
biauti sportinėje veikloje. 

Danguolė Pašytė visų susi
rinkusiųjų vardu išreiškė padėką 
Aldonai Augylienei už jos 
pasiaukojimą ir puikiai 
vedamą klubo veiklą. 

Susirinkimas plojimu pri
tarė palikti dabartinę LAK 
valdybą dar vieneriems me
tams. Valdybos sudėtis: pir
mininkė Aldona Augylienė, 
Teresė Ivaškienė, Donatas 
Augylius, Petras Suvelkovas, 
Juozas Milukas, Tomas Lora, 
Danguolė Pašytė, Sonata 
Petravičiūtė, Laura Drulytė. 

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Romas Kazys 

Sausio 18-19 d., Vermon-
te, keturių pėdų sniege pasi
slėpusios „Neringos" stovyk
los patalpose susirinko „Nerin
gos" tarybos nariai su šei
momis. Vieni slidinėjo, kiti vo
liojosi po sniegą (vaikai!), o 
tikrieji nariai posėdžiavo. Jų 
tarpe ir M. N. Pr. vienuolijos 
trys seserys. Posėdyje buvo 
pranešta, kad 8 metus sėk
mingai, sumaniai, kūrybingai 
stovyklai vadovavusi Danutė 
Grajauskaitė savo pareigas 
perduoda Vidai Strazdienei ir 
Dainorai Kupčinskaitei, o pati 
grįžta nuolatiniam apsigy
venimui į Torontą. Jos darbš
tumo, pareigingumo, dina
miškumo ir rūpestingumo pa
siges seselės, kurios globoja 
šią stovyklą daugiau kaip 30 
metų, ir tie, kuriems teko su 
ja bendradarbiauti. 

„Dieve, laimink jos spren
dimą ir lydėk jos ateities kiek
vieną žingsnį". 

Penktasis vajus „Neringai" ir 
„Judas" 

Tarybos posėdžio metu 
buvo padarytas ir linksmesnis 
pranešimas, kad Putnamo 
seselių rėmėjų valdyba ruošia 
penktąjį piniginį vajų „Ne
ringos" stovyklos labui ir jo 
užbaigimą žymėti monospek-
takliu , Judas". Jį atliktų Kau
no dramos aktorius Egidijus 
Stancikas. Jis atvyksta į JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros tarybos kviečiamas, 
atliks specialiai paruoštą kon
certinę programą lietuvišku
ose telkiniuose, Mindaugo 
karūnavimo jubiliejaus minė
jimuose. 

M. N. Pr. Seserų N. Ang
lijos rėmėjų valdybos kvie
čiamas, jis mielai sutiko 

„atvežti" monospektaklį „Ju-
dą" į Putnamą ir jį suvaidinti 
kovo 30 d., 2 vai. p.p. vajaus 
užbaigimo proga, Seselių vie
nuolyno salėje, Putname. Ju
das, psichologų ir teologų 
įvairiai interpretuojamas Šv. 
Rašto personažas, rengėjai 
mano, bus naujas estetinis — 
religinis išgyvenimas, nauja 
meninė patirtis atvykusiems 
žiūrovams. 

Rėmėjų valdyba išsiun

tinės vokelius, o juose — 
lankstinukus apie menininko 
karjerą ir prašymą dosnia 
auka paremti „Neringą". Su 
dėkingumu prisiminkime, kad 
šitos lietuvaitės seselės visą 
savo gyvenimą aukojo ir auko
ja krikščioniškumo ir lietu
viškumo — vaikų, jaunimo ir 
jaunų šeimų tarpe puoselėjimui. 

Po spektaklio svečių lau
kia rengėjų paruošta agapė. 
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BALSSI 2003 GRĮŽTA NAMO Į SEATTTE SEATTLE LIETUVIŲ VAIKŲ EGLUTĖ 
Medžiagą parūpino 

Rimas Žilinskas 

Vertė Vilma Činčienė 

Kas yra BALSSI? 
Baltistikos studijų vasaros 

institutas — intensyvi .9 sa
vaičių programa, kuri siūlo 
įžanginius Estų. Latvių ir Lie
tuvių 5 kalbos kursus, o taip 
pat Baltijos šalių istorijos ir 
kultūros apžvalgą anglų kal
ba. Kalbų užsiėmimai tęsis 9 
savaites ir vyks darbo die
nomis nuo 9:30 vai., r. iki 
12:30. vai. p.p. Istorijos ir folk
loro užsiėmimai bus vedami 
anglų kalba visas tris- kalbas 
besimokantiems studentams, 
ir tesis 4,5 savaitės darbo 
dienomis nuo 1:10 iki 3:20 vai. p.p. 

Kas remia BALSSI? 
BALSSI programą remia 

devynių Amerikos universi
tetų konsorciumas. Pirmoji 
BALSSI programa buvo su
rengta „University of Wa-
shington" Seattle 1994 metais, 
ir nuo tada ji keliauja po Ame
rikos universitetus: „Univer
sity of Illinois" Čikagoje, 
„Indiana University" Bloo-
mington, „University of Iowa", 
„University of Illinois" Urba-
noje 2003/2004 metais BALSSI 
vėl grįžta į „University of Wa-
shington" Seattle. 

Kas lanko BALSSI? 
BALSSI kalbų kursai ski

riami pradedantiems' studen
tams, norintiems mokytis vie
ną Baltijos šalių kalbą. Visi 
BALSSI kursai suteikia uni
versiteto kreditą; todėl daugu
ma lankytojų yra studentai, 
kurių akademiniai interesai 
susiję su Baltijos šarimis. Tai 
geografai, tyrinėjantys Gaujos 
Nacionalinį parką Latvijoje, 
lingvistai, studijuojantys anks
tyvąją indoeuropiečių kalbą; 
ekonomikos studentai, studi
juojantys buvusios Sovietų 

Sąjungos privatizacijos pasie
kimus ir pralaimėjimus; ger
manų filologijos profesorius — 
pensininkas, kuris yra apke
liavęs visus miestus prie Bal
tijos ir įsimylėjęs Rygą. Netgi 
tie, kurių nedomina aka
deminiai kreditai, taip pat 
randa daug įdomaus ir rei
kalingo BALSSI programoje. 
Kai kurie studijuodami kalbą, 
kultūrą ir istoriją tikisi suras
ti savo protėvių genealogines 
šaknis. Kiti nori pažinti savo 
gyvenimo partnerių etninę 
kilmę. Tai ir verslininkai, norin
tys užmegzti verslo ryšius 
Pabaltijyje; ir misionieriai, 
siekiantys paskleisti savo baž
nyčios mokymą šiame krašte; 
ir netgi potencialūs diplomatai 
siekiantys valstybinės karje
ros ar planuojantys užimti 
įvairius nevaldinius postus 
Baltijos šalyse. 

Kas dėsto lietuvių kalbą? 

Rimas Žilinskas yra Seat
tle University of Washington 
Lyginamosios literatūros dok
torantūros studentas. Jis čia 
jau dvejus metus dėsto lietu
vių kalbą. Rimas yra įgijęs 
Vilniaus universiteto lietuvių 
literatūros magistro laipsnį. 
Pageidaujantys gali su juo 
susisiekti elektroniniu paštu: 

rimas@to.washington.edu. 

Kaip mokomos kalbos? 
Kalbos kursai yra intensy

vūs, užsiėmimai vyksta ma
žiausiai 20 valandų per savai
tę. Jų metu nesistengiama 
išmokti kuo daugiau frazių iš 
pasikalbėjimų žodynėlių. Nors 
visada pagrindinis tikslas yra 
maksimaliai vartoti mokomą 
kalbą užsiėmimo metu, tačiau 
tai nėra kursai, kuriuose 
anglų kalba nevartojama netgi 
paaiškinimams. Greičiau tai 
įprasti akademiniai kalbos 
užsiėmimai, paaiškinantys ba
zines gramatines taisykles ir 

suteikiantys galimybę prak
tikuotis visose kalbos srityse: 
kalbėjimas, klausymas, skai
tymas bei rašymas. Studentai 
išmoksta apie 1.000 žodžių ir 
frazių. įvairiomis kasdien var
tojamomis temomis: maistas, 
rūbai, oras, prekyba, atosto
gos, transportas ir kt. Užsiė
mimo metu taip pat suteikia
ma informacija apie socialines 
normas ir įvairius bendravimo 
būdus. Užsiėmimų tikslai yra 
du. Pirmas — suteikti galimy
bę studentams bendrauti nau
dojant pradinio lygio kalbą 
konkrečiose situacijose; antras 
— suteikti galimybę studen
tams savarankiškai tobulinti 
kalbos lygį bendraujant su 
žmonėmis, kuriems ta kalba 
yra gimtoji, įsisavinant naują 
informaciją pagal BALSSI 
studijuotus modelius. 

Kada ir kur kreiptis 

BALSSI 2003 kalbos kur
sai vyks nuo birželio 23 iki 
rugpjūčio 22 dienos, Baltijos 
šalių istorijos kursai vyks nuo 
birželio 23 iki liepos 23 dienos. 
Įvadas į folkloro studijas/Bal
tijos folkloro kursai vyks nuo 
liepos 24 iki rugpjūčio 22 die
nos. Finansinė parama BALSSI 
studentams visada yra labai 
svarbi. Kreipimai dėl finan
sinės paramos priimami iki 
2003 metų vasario 1 dienos. 
Prašymai BALSSI kursams 
lankyti priimami iki 2003 m. 
birželio 1 dienos. Smulkesnę 
informaciją galima gauti ad
resu: University of Washing-
ton, Baltic Studies Summer 
Institute, Dept. of Scandina-
vian Studies, Box 353420, 
Seattle, WA 98195-3420, tel. 
206-543-0645, fax 206-685-
9173, arba e-paštu 

uw9candO>u washington.cdy 
Nepamirškite taip pat apsi
lankyti interneto puslapyje 
http^/depts. wasbington .edu/b 
altic/balssi 

VILMA CINCIENE 

Už lango lyja lietus. Pui
kios naujametinės girliandos, 
kuriomis papuošti namai, 
tarsi skuba pasislėpti kuo gi
liau į pastogę. Tokiu metu, 
atrodo, kiekvienas su didžiau
siu malonumu lįstų po ant
klode, pasiėmęs gerą knygą ar 
žiūrėtų kokį filmą, smagiai 
siurbčiodamas karštą arbatą. 
Tačiau, kaip ne keista, prie 
vieno didelio gražaus namo 
netikėtas sujudimas: vis didė
ja mašinų skaičius, atrodo, 
tuoj tuoj jau nebus vietos, kur 
prisiglausti; vis daugiau pasi
puošusių tėvelių su vaikučiais 
lipa laiptais ir beldžiasi į 
duris, kurios tuoj pat atsiveria 
ir svetingi šeimininkai malo
niai priima kiekvieną, kviečia 
į vidų. Na. o čia tikrai nesi
jaučia jokio niūraus lietaus, 
blogos nuotaikos, nuobodumo. 
Jaukia i dega židinys, žiba 
nuostabi eglutė. įvairiausiais 
kvapais visus vilioja puikiai 
padengtas stalas. Manau, visi 
atspėjo, kas tai per šventė — 
tai kasmetinė Seattle Lietuvių 
Bendruomenės vaikų kalėdinė 
eglutė! Šiemet duris atvėrė ir į 
savo namus vaikus ir suaugu
sius priėmė svetinga Lindos ir 
Gedimino Mažeikių šeima. 

Tiesa pasakius, aš dar 
galvojau, ar tikrai mums verta 
važiuoti. Paklausite kodėl? 
Ogi mūsų vaikai jau dideli, jų 

. Kalėdų seneliu jau nebenuste
binsi, o ir švenčių pakanka, 
tik spėk visur apsilankyti. 
Dideliam mano nustebimui, 
vaikai labai laukė šio vakaro 
ir mano, kad tai svarbiausias 
metų įvykis. Todėl susiruo
šėme ir mes. Nepasigailėjome! 

Laikas, praleistas draugų 
rate. t ikrai nepraėjo veltui. 
Visi vaikai labai greitai susi
rado žaidimų vietą puikiai 
įrengtoje palėpėje, na, o suau
gusieji dažniau sukinėjosi po 

virtuvę, bendravo susėdę prie 
židinio, aptarinėjo, kaip ir kas 
švęs Kalėdas ir sutiks Naujus 
metus. 

Kai kurie vaikai nedrąsiai 
klausinėjo tėvelių — ar atke
liaus Kalėdų senelis, ar ne-
išsigąs lietaus? Bet argi Senelį 
gali išgąsdinti kažkoks lietus 
ir dargana, kai jis žino, kaip 
nekantriai kiekvienuose na
muose jo laukia vaikučiai? 

Vos jam įėjus pro duris, iš 
visų kampų bei palėpių su
gužėjo maži ir dideli prie 
eglutės. Kiekvienas stengėsi 
įsitaisyti kuo arčiau prie 
Senelio, paklausyti pasakoji
mo apie kelionę iš tolimos 
Šiaurės. Net pati mažiausia 
šventės dalyvė, vos 2 savaičių 
Vilija Liffick, taip pat neliko 
nuošaly — jaukiai įsitaisiusi 
mamos ar tėčio glėbyje kartas 
nuo karto nubusdavo ir 
nužvelgdavo visus savo, dar 
mažomis, bet jau viską norin
čiomis pamatyti, akytėmis. 

Na, o labiausiai visiems 
rūpėjo kas Senelio maiše, 
kokių dovanų jis atnešė ir ar 
tikrai visiems jų užteks. Ta
čiau dovanas ne taip paprasta 
gauti, neužtenka būti geram 
visus metus, dar reikia ir ką 
nors papasakoti, padekla
muoti Seneliui. Patys drą
siausi pasirodė Marius Luko
ševičius ir Paulius Lengertas. 
J ie pirmieji atsistoję užtraukė 
linksmą dainą apie mažą 
kirminėlį. Nuo vaikinų atsilik
ti nenorėjo ir Valdukas Matas, 
jis taip pat tuoj pasirodė su 
savo daina. Na, o Gabijos 
Vaičekonytės padeklamuota 
„Senelės pasaka" užgniaužė 
kvapą daugeliui — kai kas 
prisiminė taip seniai vaikystė
je atmintinai mokėtą ir dekla
muotą eilėraštį, o kas pirmą 
kartą girdėjo, tiesiog klausėsi, 
žavėjosi skaitovės raiškiu 
skaitymu ir stebėjosi, kaip 
tokį ilgą eilėraštį ji sugebėjo 
išmokti. 

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

Kalbame lietuviškai 
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Lietuviams sutvarkys dantis už 
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4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

VlDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Galų gale Senelis atrišo tą 
stebuklingą maišą su dova
nėlėmis. Kokia puiki tradicija 
— Kalėdų senelio dovanėlė — 
knyga! Įdomu, kieno ši 
nuostabi idėja? Galbūt dar ir 
todėl, kad Lietuvių Bendruo
menės eglutė vyksta taip 
anksti — gruodžio viduryje ir 
tai yra pačios pirmosios vaikų 
gautos dovanėlės iš Kalėdų 
senelio, jos yra tokios širdžiai 
mielos ir brangios. Jos yra 
vartomos, skaitomos, jos 
nepasimeta tarp daugybės 
kitų dovanėlių, žaislų ir sal
dainių, kuriuos vėliau vaikai 
randa po eglute, gauna iš 
giminių ir draugų. Su kokiu 
malonumu vaikai vertė gautų 
knygelių puslapius, rodė jas 
vieni kitiems, klausinėjo, kas 
tokią knygelę jau skaitė, o kai 
kurie stengėsi surasti tylų 
kampelį ir kuo greičiau įsi
traukti į naują, dar nežinomą 
knygos istoriją. 

Laikas lekia nepaprastai 
greitai. Visi malonumai irgi 
kažkada baigiasi. Ši šventė — 
ne išimtis. Po truputį visi 
skirstosi į namus, kur vėl įsi
trauks į darbų ir ruošimosi 
šventėms sūkurį. O dar taip 
nesinori, dar taip malonu 
pasėdėti, pabendrauti su šei
mininkais, pasiklausyti ty
laus ugnies traškėjimo. 

Ką gi, belieka pasakyti: 
iki kitų Kalėdų pasakyti, iki 
kito nuostabaus susitikimo su 
lietuviškai kalbančiu Kalėdų 
seneliu' 

' • 
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TAUTA, ŽVAIGŽDES IR VADAI 
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

Sovietinio dramos teatro 
primadona Monika Mironaitė, 
kurios žvaigždė sužibo dar 
Kaune prieš karą, yra pasako
jusi, kad vokiečių okupacijos 
metais po spektaklio vienas 
teatro kritikas jai sakė: „Eu
ropoje tave iš teatro išneštų 
ant rankų"... Tuo jis norėjo 
pasakyti, kad lietuviai yra 
labai santūrūs, neleidžia sau 
ekscentriško jausmų prasi
veržimo. Monika Mironaitė 
vaidino gilius dramatinius, 
bet romantizmu nuspalvintus 
vaidmenis. Be kita ko, ką tik 
iš spaudos išėjo jos dukters 
Dagnės Jakševičiūtės, taip pat 
buvusios aktorės, prisiminimų 
knyga apie savo motiną. 
Neseniai kita žvaigždės vardo 
nusipelniusi aktorė Rūta 
Staliliūnaitė pasakė: „Moniką 
Mironaitė vadinti žvaigžde 
įžeidu, nes jos pats vardas 
reiškia žvaigžde". Šių vardų 
išeivija nežino arba žino labai 
mažai, todėl kalbant apie 
tautą, žvaigždes ir vadus, 
remtis menininkais negalima. 
O kas šiandien gali būti 
suprantama ir Lietuvoje, ir 
Amerikoje — tai, žinoma, poli
tikai, kurie nuolat kaunasi dėl 
savo vietos po saule ir visą 
laiką yra dėmesio centre. 

Taigi kas šiandien, Vasa
rio 16-osios akivaizdoje, gali 
būti laikomas žvaigžde. Kalbų 
daugiausia — apie išrinktąjį 
prezidentą Rolandą Paksą, bet 
kol kas kalbose pasitikėjimo 
maža, nors apklausos rodo, 
kad 60 proc. balsuotojų juo pa
sitiki. Ko gero, žvaigždės var
das Rolandui Paksui tinka — 
kokia bebūtų jo skleidžiama 
šviesa, bet ji žiba, tai kas, kad 
prieinantys prie viešosios in
formacijos kol kas šiam poli
tikui vis dar suranda nepuo
šiančių atspalvių. Pastaroji 
bloga žinia — kad jo komando
je įvyko skilimas ir laimėjo 
prorusiškasis sparnas. Vietoj 
Dalios Kutraitės — Giedrai
tienės, kuri nemažai prisidėjo 
prie sėkmės rinkimuose, de
šiniąja ranka esą tampa avia
torius Gintaras Šurkus, kaunie
čių įtariamas dalyvavęs Rusijos 
Putin rinkimų kampanijoje. 

Na, bet žvaigždės pasirodo 
ir vėl išnyksta. Tai trum
palaikis reiškinys menų, 
sporto, politikos srityje. Rim
tesnis klausimas būtų, ar Lie
tuva turėjo ir turi vadų, kurie 
sugebėjo ar sugeba vesti tautą 
— ją žadinti, auginti. Vadų, 
paskui kuriuos eina minios. 
Nors šiandien jau daugeliui ir 
buvusių bendraminčių sunku 
pripažinti, kad Vytautas 
Landsbergis buvo tas vadas — 
kamertonas, kuriuo Sąjūdžio 
laikais buvo matuojamas lie
tuvių laisvės siekis, bet kitos 
tokios asmenybės per 13 

nepriklausomybės metų ne
buvo. Šiandien ir pats profe
sorius jau nebe tas, kuriam 
skandavo minios ir prieš 
kurį nedrįso prasižioti net į 
pogrindį pasitraukusi raudo
noji opozicija. Šiandien tai jau pa
gyvenęs žmogus, iš kurio lūpų 
dažniausiai prasiveržia nors 
įžvalgios, bet dažniausiai kri
tiškos frazės. 

Lietuviai Lietuvoje ir 
lietuviai išeivijoje dažnai, 
kalbėdami apie nepriklau
somybės atgavimo didvyrius, 
Landsbergiui priešpastato če
kų tautos didvyrį — preziden
tą Vaclovą Havelą. Bet šian
dien, Havelui nueinant nuo 
politinės scenos, pasirodė, kad 
ir šio dalia panaši — savo 
šalyje jis kritikuojamas, iš jo 
pasišaipoma kaip iš senienos, 
jam prikišamos klaidos ir 
manoma, kad jis turėjo 
pasitraukti kur kas anksčiau. 
Bet gal didžiausia bėda, kad 
ir po Havelo, ir po Landsber
gio pasiliko tuštuma. Jie ne
užaugino pasekėjų. Gali būti 
ir taip, kad jie noromis ar ne
noromis užgožė savo poten
cialius įpėdinius, neleido 
jiems iškilti. Pasibaigus Ha
velo paskutinei prezidentavi
mo kadencijai, čekus ištiko 
tiesiog krizė — jų politikai 
susiskaldę ir susmulkėjo taip, 
kad nebepajėgia iš viso iš
sirinkti prezidento. Gal šiuo 
atveju lietuviai, kurie nuo 
pjedestalo V. Landsbergį nu
kėlė anksčiau, netgi sėkmin-
gesni — jie jau kelintas kar
tas ant tautos vado kurpalio 
bando primatuoti tai vieną, 
tai kitą jaunikaitį. Kita ver
tus, nepriklausomybės atgavi
mo laikotarpio vadų laikas 
buvo unikalus ir toks daugiau 
nepasikartos: buvo daug tau
tos entuziazmo, poreikis ved
lio ir silpna opozicija — nauja 
dar nebuvo sutvirtėjusi, o 
sovietinė nomenklatūra išsi
gandusi staigaus laisvės pro
trūkio. Ji tyliai prichvatizavo 
turtą ir į viešumą nelindo. Ir 
tik dabar, kai jau sukaupė 
pakankamai turto ir kapita
lo, pralenda į valdžią ir ima 
diktuoti savo sąlygas. Negali
ma atmesti ir tam tikrų as
menybės bruožų svarbos. 
Landsbergis turėjo aštrų 
šachmatininko protą, greitą 
reakciją, originalų mąstymą, 
drąsą sprendimuose, bekom
promisiškumą pavojaus aki
vaizdoje. Visa tai taip tiko 
Sąjūdžio laikui. 

Dalis tautos liks nepa
tenkinti, jeigu tarp tautos 
vadų nepaminėsime Algirdo 
Brazausko, kurio gerbėjai 
džiaugiasi: j is vėl kaip fe
niksas atgimė iš pelenų. Pir
majame Sąjūdžio suvažiavime 
buvo skanduojama ir jo var-
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Danutė Bindokienė 

Prezidento tikslai ir 
gyventojų rūpesčiai 

Bebaigiantis savo kadenciją prezidentas Valdas Adamkus vasario 12 d. apsilankė Konstituciniame teisme ir 
nusifotografavo su šio teismo teisėjais. Gedimino Zilingfcn (Elta) nuotr. 

das: „Al-gir-das...", nors kiti 
kalbėjo — komunistai nori 
prastumti savo žmogų. Tik
riausiai buvo ir vieno, ir kito 
— Brazauskas širdyje, reikia 
tikėti, buvo išlikęs lietuyiu, 
tik jį, kaip tą skenduoli, į 
dugną tempė praeitis — ilgas 
ir sėkmingas darbas okupa
cinėje valdžioje, draugiški J ry
šiai su Maskvos ir Vilniaus 
raudonąja ponija. Žingsnis po 
žingsnio link suvereniteto taip 
pat tikriausiai buvo ne jo 
idėja, o tam tikras jo virši
ninkų kompromisas, nes kitos 
išeities nebebuvo. Štai visi šie 
, jeigu", „bet" ir trukdo Bra
zauskui tapti tautos vadu. Jis 
yra priklausomas, o tai nėra 
vado bruožas. Bet nemažai 
daliai Lietuvos žmonių — kai
riųjų ir ne visai — jis yra au
toritetas. Kadangi yra kom
promisų meistras ir senatvėje 
liko taikesnio charakterio už 
Landsbergio, jo paveikslas 
daugiau panašus į gerojo dė
dės, su kurio nuomone reikia 
skaitytis. Jis valdo kairiąją 
pusę, ir jeigu ne jis, kairieji 
būtų išsilakstę (nors atvirų 
vartų valanda kairiųjų dar 
laukia, kai Brazauskas kada 
nors pasitrauks). 

V. Adamkus buvo kompro
misinis prezidentas ir į vadus 
visai nepretendavo. 

Na, o ar Lietuvoje auga atei
ties vadai? Paraiškų yra. Ban
dė A. Paulauskas, — greitai 
nužydėjo. Dabar bando Pak-
sas. Jo proveržis buvo trum
pas ir efektingas, bet toliau jį 
lydi stiprus dalies visuomenės 
pasipriešinimas. Ar jis išlai
kys tą pasipriešinimą, nes pa
galbos iš savo rinkėjų kai
miečių ir ..paprastų žmonių" 
vargu daug sulauks, o dirbti 
teks su inteligentais, kurie 
juo nepasitiki. Laimė dar, kad 

„tebemiega" Sąjūdyje išsikvė
pusi vyresnioji karta, bet auga 
nauja, tie, kurie šiandien vėl 
braunasi į universitetus (anot 
Brazausko pasakymo: 75 proc. 
baigiančių vidurines mokyklas 
stoja į aukštąsias mokyklas, ir 
tai esąs aukčiausias rodiklis Eu
ropoje). Ateityje bus daugiau 
tokių, kurie skaitys rinkimų 
programas ir atskirs, kada 
politikas sako tiesą, o kada „skie
džia", norėdamas gauti balsų. 

Ne kartą kaip į vieną per
spektyviausių politikų pirštu 
buvo bakstelta į Vilniaus merą 
Artūrą Zuoką. Nors jis libe
ralas, bet nei katalikai, nei 
socialistai kol kas neranda 
jam aštresnių žodžių —jis yra 
tiesiog veržlus ir išradingas 
jaunas veikėjas, iš Vakarų ką 
tik parsivežęs vieno iš 20 per
spektyviausių! praėjusių metų 
jaunų pasaulio politikų lau
rus. Ir savo karjerą jis pra
dėjo ne kur nors Rusijos naf
tos versle, o Irako karo fron
tuose kaip vienos Vakarų spau
dos agentūros koresponden
tas. Jo vadovaujamas Vilnius 
šiandien vadinamas sparčiau
siai besivystančia Europos 
sostine. Praėjusią savaitę pas
taruosius du politikus susiejo 
incidentas. Vilniaus meras pa
reiškė, kad išrinktojo prezi
dento komandos sumanymas 
prezidento inauguracijos die
ną virš Vilniaus paleisti 3 nai
kintuvus kelia pavojų gyven
tojų saugumui. Prezidento 
inauguracijos vadovas Ginta
ras Šurkus teigė, kad mero 
pareiškimo jo vadovaujama ko
misija net nesvarstė. Žinia-
sklaida jį tuoj pagavo už liežu
vio: aukščiausioji valdžia nepaiso 
savivaldos. Ateinantį savait
galį vienoje iš televizijų bus 
surengta atvira diskusija šia 
tema. 

IRAKAS IR LIETUVA? 
Ko pasaulio, taip pat ir 

Lietuvos ūkis gali tikėtis iš 
Irako karo? Nuo jo sėkmės ir 
trukmės visų pirma prik
lausys naftos kainų svyravi
mas, turintis didelę reikšmę 
visų šalių ekonomikai. Lietu
vos ekonomistai kalba apie 
kelis galimus karo scenarijus, 
kurie skirtingai paveiktų pa
saulio rinkas. 

Prasidėjus karui Irake, 
šoktelėtų naftos kainos. Ta
čiau, kiek jos pakiltų ir kaip il
gai laikytųsi aukštesnės, prik
lausytų nuo karo eigos. Aka
demikas Eduardas Vilkas apie 
tai LER kalbėjo: „Jeigu karas 
būtų trumpas, sėkmingas, na, 
tai tos naftos kainos tiktai tam 
kartui pakiltų ir paskui vėl 
nukristų žemiau, negu dabar 
yra. Taip kad pasaulio eko
nomikai tas ne ką pakenktų. 
Bet jeigu karas užsitęstų ilgai, 
žinoma, tada nuostolius sunku 
yra išmatuot". 

Apie du galimus Irako ka
ro scenarijus kalba ir Vilniaus 
banko finansų analitikas Gi-
tanas Nausėda. Jeigu karas 
būtų trumpas, truktų iki trijų 
mėnesių, dabar laukiant karo 
pakilusios naftos kainos nu
kristų iki lygio, kuris buvo 
įprastas prieš pusmetį. Be to, 
doleris greitai susigrąžintų 
dalį savo vertės euro, taigi ir 
lito, atžvilgiu. Tačiau finansų 
analitikas prognozuoja, kad 
doleris greičiausiai kiltų tik 
tol, kol maždaug susilygintų 
su euru. Dolerio kursas euro 
atžvilgiu kristi pradėjo, kilus 
didžiųjų Jungtinių Valstijų 
bendrovių apskaitos skanda
lams ir augant Jungtinių 
Valstijų biudžeto deficitui ir 
tik vėliau prisidėjo numatomo 
karo veiksnys. Nukelta į 5 psL 

JAV prezidentas, kaip jis 
pats dažnai tvirtina, šiomis 
dienomis t«ri du pagrindinius 
tikslus: nuginkluoti Iraką ir 
apsaugoti savo valstybės gy
ventojus nuo teroristų iš
puolių. Abu tikslai vienodai 
svarbus. Kadangi Vašingtonas 
įsitikinęs, kad Irako diktato
rius Saddam Hussein yra nuo
latinio pavojaus šaltinis pa
saulio taikai, logiška tą pavo
jų pašalinti. Tačiau visuomet 
išlenda tas- pats priekaištas: 
jei būtų su Hussein susit
varkyta Persų įlankos karo 
metu, kai Irakas buvo par
klupdytas ir sąjungininkai ga
lėjo ne tik padiktuoti savo 
sąlygas, bet priversti jo dikta
torių jas išpildyti, šiandien 
tokios problemos neegzistuo
tų... Deja, tuometinis prezi
dentas Bush tarsi „įstrigo 
pusiaukelėj" ir todėl dabar 
sūnus pasiryžęs atlikti tai, ko 
tėvas nepadarė. 

Kaip prezidentui George 
W. Bush tą užmojį pavyks 
įvykdyti, dar neaišku. Po 
praėjusio savaitgalio, kai prieš 
karą Irake pasisakė tiesiog 
milijonai žmonių kone visoje 
planetoje, JAV prezidento 
tvirtinimai, kad jokie protes
tai nepakeis jo nuomonės ir 
karas neišvengiamas, skamba 
dar neįtikinamiau, juo labiau, 
kad Europa nelabai linkusi 
palaikyti JAV pusę. Tikėkime, 
kad sprūdžiai tarp Vašing
tono, Berlyno, Paryžiaus, 
Maskvos bei kitų sostinių yra 
laikini ir nepaliks ilgalaikių 
plyšių, pro kuriuos, kaip 
smėlis iš netvirtai užgniaužtos 
saujos gali išbirti ir NATO, ir 
Jungtinių Tautų solidarumas. 

O dėl antrojo JAV prezi
dento rūpesčio — savo valsty
bės gyventojų saugumo — tai 
su patarimais ir programomis 
į pagalbą ateina „Homeland 
Security" (Tėvynės saugumo) 
departamentas, kurį prez. 
Bush įsteigė po teroristų iš
puolio New Yorke ir Vašing
tone. Departamento vadovas 
Tom Ridge ne sykį aiškino 
JAV gyventojams apie įvestas 
apsaugos priemones ir papil
domų lėšų reikalingumą, kad 
visi galėtų dar saugiau pasi
justi . Prieš kelias dienas 
paskelbus, kad mūsų kasdie
nybė pasidarė dar pavojinges
nė dėl galimų naujų terorizmo 
veiksmų, Tėvynės saugumo 
departamentas nedelsiant pa
skelbė sąrašą, kaip eiliniai gy
ventojai gali apsisaugoti nuo 
cheminių, biologinių, bran
duolinių ir dar kitokių išpuolių. 

Besidžiaugiant tais patari
mais, vis tik peršasi mintis: 
argi už visus tuos milijonus 

dolerių, supiltų į Tėvynės sau
gumo departamentą, tesugal-
vota, kad geriausia apsauga 
— plastmasinė plėvelė ir lim
pančios juostelės atsargos... 

Žmonės skubėjo apsirū
pinti tomis „apsaugos" prie
monėmis, prisipirkti negen
dančio maisto, vandens ir vaistų. 
Kai kurios parduotuvės tų pa
grindinių prekių net pritrūko, 
o kitos sugebėjo ir iš gyventojų 
panikos pasipelnyti, išpūs
damos pageidaujamų prekių 
kainas. Vadinasi, jau vienas 
teigiamas reiškinys atsirado: 
valstybės ekonomika bent 
kiek pakilo, nes žmonės užplū
do parduotuves. Cinikai išsi
taria, kad, ko gero, Tėvynės 
saugumo departamento parei
gūnai įsigijo plastmasės ir 
limpančių juostelių akcijų 
biržoje ir tuo būdu nori pakelti 
savo asmenišką ekonomiką... 

Galima verkti, galima ir 
juokauti — padėtis nuo to 
nepasikeis. Nieko nepakenks 
ir apsirūpinti pagrindiniais 
reikmenimis, kad, Dieve gink, 
nelaimei ištikus, būtų galima 
bent laikinai savarankiškai 
tvarkytis. Tik kodėl gyventojų 
apsaugos darbai neatliekami 
eilės tvarka? Miestų ir valstijų 
savivaldybės nuolatos nusis
kundžia, kad Vašingtonas ne
skiria pakankamai lėšų kovai 
su terorizmu ir įvairiomis ne
laimėmis, galinčiomis atsitikti 
dideliu mastu. Kiek buvo įma
noma, visi stengėsi pasiruošti 
ir apsirūpinti būtiniausia 
technika, deja, šiuo metu visų 
valstijų biudžetus kankina 
„iždo džiova" ir ieškoma būdų 
tą negalią pagydyti: atleidžia
mi darbininkai, mažinamos 
gyvybiškai svarbios progra
mos ir paslaugos. Visgi iš tuš
čio nepasemsi. Būtų naudin
giau, jeigu Tėvynės saugumo 
departamentas, užuot siūlęs 
gyventojams patiems imtis 
atsakomybės už savo saugu
mą, paskirtų ugniagesiams, 
greitosios pagalbos darbuoto
jams, policijai lėšų, kad galėtų 
paruošti daugiau personlo, įsi
gyti apsauginius drabužius 
bei aparatūrą, reikalingą grei
ta i ir tiksliai susekti bio
logines ar chemines užkrėtas 
vandenyje, ore, žemėje. Žinant 
su kokiais terorizmo ginklais 
reikia kovoti, atsirastų tin
kamesni kovos būdai. Ir patys 
gyventojai pasijustų saugesni, 
jei žinotų, kad yra žmonės, 
kurie nelaimėje gali atskubėti 
j iems į pagalbą. Užsilipinę 
langus ir duris plastmasine 
plėvele, užsidarę savo kam
baryje tik su nežinios baime, 
a r galime tikrai jaustis 
saugūs? 

LIETUVA PAKVIESTA Į 
NATO IR ES: KAS TOLIAU? 

VYGAUDAS UŠACKAS 

LR ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko kalba, pasakyta 2003 m. 
sausio 25-26 dienomis Los Angeles vykusio Politinių studijų savaitgalio 
metu, kurį jau 36-jį karta surengė Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūris. 

Tęsinys 

Integracijos į ES užbaigimo 
darbai 

Praėjus trims savaitėm po 
Prahos sprendimų dėl NATO 
plėtros, gruodžio 13 d., Lietu
vos bei kitų dabartinių ir bū
simų ES valstybių vadovai 
Kopenhagoje kėlė šampano 
taures, šventė Lietuvos ir kitų 
devynių šalių kandidačių de
rybų dėl stojimo į Europos Są
jungą užbaigimą. Simboliška, 
kad ES plėtros procesas, pra
sidėjęs 1993 m. Kopenhagoje, 
būtent čia ir baigėsi dešimties 
naujų narių pakvietimu stoti į 
ES. 

Pamenu, kaip prieš lygiai 
trejus metus, dar būnant vy
riausiuoju derybininku dėl 
stojimo į ES, kartu su kole
gomis išsikėlėme šiuos užda
vinius — pasivyti ir pralenkti 
anksčiau derybas dėl stojimo į 
ES pradėjusias šalis, baigti 
derybas iki 2002 metų pabai
gos bei užbaigti Lietuvos 
teisės derinimo su ES teise 
procesą taip, kad nuo 2004 
sausio 1-os dienos galėtume 
įgyvendinti ES normas Lietu
voje, išskyrus tuos atvejus, 
kur būsime išsiderėję pe
reinamuosius laikotarpius. 
Vieniems tokie terminai pasi
rodė per daug optimistiški, ki

ti — manė atvirkščiai. Džiau
giuosi, kad, būdami ambicin
gai realistiški, užbaigėme de
rybas su devyniomis kitomis 
šalimis kandidatėmis bei pa
siekėme gerų rezultatų. 

Pirma, sulyg derybų už
baigimu, sukurtos teisinės 
prielaidos Lietuvai tapti ben
dros ekonominės ir politinės 
Europos sąjungos dalimi, kurioje 
nebus kliudoma laisvam 
žmonių, kapitalo, prekių ar 
paslaugų judėjimui. Lietuva 
tampa vieningos Europos pil
naverte nare. 

Antra, Europos Sąjungos 
šalys vadovaudamosios soli
darumo ir paramos principu, 
sutiko Lietuvai 2004—2006 
metais skirti vieną palan
kiausių tarp šalių kandidačių 
finansinį paketą. Vienam Lie
tuvos gyventojui teksiančios 
lėšos iš ES biudžeto sudarys 
772 eurų (be IAE-690 eurų). 

Trečia, pasiektas sutari
mas dėl tranzito į ir iš Kali
ningrado. 

Tuo pačiu, gautos ES poli
tinės ir teisinės garantijos dėl 
kuo greitesnio Lietuvos prisi
jungimo prie Šengeno sutar
ties kartu su pirmąja naujų 
šalių grupe. 

Kalbant apie ES finansinę 
paramą Lietuvai pažvmėtina. 
kad: 

susiderėta dėl padidinto 
IAE uždarymo pasekmių fi
nansavimo iki 2006 m. — 285 
mln. eurų. taip pat sutarta dėl 
t inkamo (papildomo ir ilga
laikio) finansavimo po 2006 m. 

Lietuva susiderėjo dėl 
didžiausios paramos vienam 
gyventojui žemės ūkio srityje 
(209 eurai) šalių kandidačių 
tarpe. Lietuvai tapus ES nare. 
tiesioginių išmokų bendra 
apimtis, 2004 m. palyginus su 
2002 m. padidės daugiau kaip 
4 kartus (nuo 26,4 mln. eurų 
iki maždaug 123,1 mln. eurų) 
jeigu išmokos sudarytų 40 
proc. ES lygio; valstybės 
biudžeto lėšos sudarytu 15,1 
mln. eurų. 

Lietuva kontroliuos apie 
20 procentų būsimos ES išori
nės sienos — tai naujos 
geopolitikos elementas. Šiam 
reikalui ir Šengeno veiksmų 
plano įgyvendinimui ES skirs 
135,7 mln. eurų. Tokių lėšų 
savo išorinių sienų apsaugai 
Lietuva dar nėra gavusi per 
visą savo nepriklausomybės 
laikotarpį. 

Tai tik keletas fragmentų 
iš derybų rezultatų. Galiau
siai, derybų pabaiga ir narystė 
Europos Sąjungoje — tai tik 
naujo kelio pradžia. Jau 2004 
metais Lietuva sėdės prie 
Europos Sąjungos šalių stalo 
kaip lygiateisė Bendrijos narė 
ir ruoš naują Europos Sąjun
gos biudžetą, diskutuos ir bal
suos, tvirtinant Europos Są
jungos sprendimus energe
tikos, aplinkosaugos, žemės 
ūkio, užsienio ir saugumo poli
tikos klausimais. 

Taigi, jau dabar vienas 
svarbiausių rūpesčių — rengti 
kvalifikuotus Lietuvos atsto

vus ES struktūrose, kad jie 
nuo pačių pirmųjų narystės 
ES dienų galėtų visapusiškai 
išnaudoti paramą ir galimy
bes, kurias Lietuvai suteikia 
Europos Sąjunga. 

Stojimo į Europos Sąjun
gos galutinėje stadijoje mūsų 
laukia ne tik 15 Europos Są
jungos valstybių parlamentų 
debatai ir ratifikavimas, bet ir 
Lietuvos žmonių balsas dėl 
narystės ES. Tikiuosi, kad 
Lietuvos piliečiai būsimame 
referendume palaimins sude
rėtas Lietuvos stojimo į ES są
lygas bei aktyviai išnaudos 
atsiveriančias narystės gali
mybes žmonių gerovei kilti, 
ūkio modernizavimui bei kon-
kurentabilumui didinti. 

Prieš daugiau nei 50 metų 
mums buvo atimta laisvė daly
vauti laisvos ir vieningos 
Europos kūrime, kuri pasireiš
kė JAV kariniu buvimu Eu
ropoje, NATO įkūrimu, 
Europos ekonominio bendra
darbiavimo vystymu. Dabar 

prieš mus kitas uždavinys — 
pilnai išnaudoti atsiveriančią 
laisvės erdvę, Lietuvai tam
pant pilnateise NATO ir ES 
nare. 

Tad pirmaeilių darbų už
baigiant stojimo į NATO ir ES 
procesą labiau nei apstu. 

„Visgi. O kas toliau?" 
O kas gi po 2004 metų, kai 

tikėtina, kad tapsime lygia
teisiais ES ir NATO nariais? 

Lietuva išrinks savo 
atstovus į Europos Parla
mentą, paskirsime atstovus į 
Europos Komisiją. NATO būs
tinę Briuselyje. Vis daugiau 
žiniasklaidos pranešimų pa
sieks Lietuvos žmones iš Briu
selio, kur bus derinami ir pri
imami svarbūs sprendimai ne 
tik dėl vidaus rinkos funk
cionavimo, paramos ūkinin
kams ir suteikiamų kvotų, bet 
ir dėl bendros Europos Sąjun
gos šalių užsienio ir saugumo 
politikos. 

Bus daugiau 
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NEI KOMEDIJOS, NEI 
TRAGEDIJOS — TIK 

GYVENIMAS 
Yra v ienas da lykas iš tolo 

sekt i įvykius Lietuvoje, o k i t a s 
i lgėl iau Lietuvoje p a b ū t i ir 
pasi just i tų įvykių šurmuly je . 
Sus idaro va izdas , k a d Lietu
voje g y v e n a n t y s A m e r i k o s 
l ietuviai , a tos togaudami Ame
rikoje, d raugų t a r p e ka lbėda
mi, t u rė tų būt i a t s a r g e s n i , a r 
bent vėliau savo žodžių ne
išs igint i . Kažk ieno rūpesč iu 
v iskas grįžta į Lietuvą. Pvz. 
Floridoje kalbėjus io d r . Bo
belio p a n a u d o t i žodžia i 
„bukas" ir „nachala i" pas isa
k a n t apie Seimą ir įstojimą į 
E S de ryb in inkus . L ie tuvoje , 
Lietuvos televizijos repor te r io 
pak laus t a s , dr . Bobelis teigė, 
kad žiniasklaida ne t iks l ia i jį 
cituoja. Tuoj e k r a n e buvo pa
rodyta dr. Bobelio ka lbos vaiz
dajuostės i š t r auka . Už šiuos 
žodžius d r . Bobel iu i g r ė sė 
a iškint is et ikos komisi jai . Bet 
j is gi Seimo na rys , t .y. poli
t i kas ir, rodos, jo žodžiai ne 
koks šmeiž tas , o jo nuomonė , 
kurią, Lietuvoje e s a n t žodžio 
laisvei, j is t u r i teisę pa re ikš t i . 

Buvo ir ki tų įvairovių. Kol, 
beje, infarkto i š t ik tas , K a u n o 
m e r a s T a m a š a u s k a s buvo gy
d o m a s l igoninėje , j i s buvo 
„nusodintas" nuo m e r o kėdės! 
K i t a s g a r s u s K a u n o m e r a s , 
daba r Seimo na rys , Š u s t a u s 
k a s įstojo į neakivaizdinį va
dybos fakultetą. L ie tuvos re
kord in inkė l e n g v a a t l e t ė Ad
rija nutekėjo į kalėj imą ir iš
tekėjo už žmogžudžio, nu te i s to 
už užsaky tus tyč inius nužudy
m u s ! Kokia t a i m o t i n a ? Iš 
Prancūzijos g r įž tan t i s Latvi
jos dv i ra t in inkas buvo įkalin
t a s penker iems m e t a m s , nes 
v a ž i u o d a m a s per L ie tuvos 
mui t inę nedek la ravo uždi rb tų 
pinigų. Dv i ra t in inku i išteisin
ti vyko demons t rac i jos La t 
vijoje ir Lietuvoje. Gatv ių už
d a r y m a s Kinijos p r e z i d e n t o 
a p s i l a n k y m o m e t u Vilniuje 
s u d a r ė d ide les s u s i s i e k i m o 
problemas. Tuo m e t u t a ip pa t 
vyko demonstraci jos už Tibetą 
ir prieš žmogaus te is ių pažei
d imus Kinijoje. Policijos susi
dorojimas su d e m o n s t r a n t a i s 
daugeliui p r iminė sovietų tak
tiką. 

Alytaus kalėj ime užsikrė
tus ių ŽIV (AIDS) ska ič ius 
įgavo pagreitį , į t a r i a m a , kad 
užs ikrečiama n a u d o j a n t intro-
ven ines n a r k o t i n e s medž ia 
gas . Sakoma, kad ka l in i ams 
j a s n e s u n k u gau t i p a p e r k a n t 
prižiūrėtojus. Tai išprovokavo 
demons t r ac i j a s — ka l in ia i 
paskelbė bado s t re iką . Maistą 
gaminan tys džiūgavo, kad ka
l iniams neva lgan t . b u s su tau
pyta lėšų. Sekdami įvykių ei
gą, pensininkai te igė, jog ka
liniai geriau ma i t i nami nei jie 
patys. 

Vilniuje dar vis gali matyt i 
o r anž in iu s r ė m e l i u s , bylo
j a n č i u s ap ie V i l n i a u s mero 
Zuoko dovaną vi lniečiams — 
miesto saviva ldybė gyvento
j ams nemokamai leido naudo

t i s o r a n ž i n i a i s dviračiais. 
Pavažiuok k u r reikia — ir vėl 
pas t a tyk dviratį į oranžinius 
rėmelius! Grei ta i nebeliko t ų 
dviračių. Tik keli — sukrypę, 
su l aužy t i . T u r b ū t dviračius 
pas iėmė t ie , kur iems jie la
biausiai reikalingi. . . O Ame
rikos l ie tuviams teko raudo
nuoti dėl nešvar ių finansinių 
apgavysč ių Amerikoje („En
ron" ir t . t .) bei dėl „Williams 
International" veiklos Lietuvoje. 

Vilniuje remontuojamos 
gatvės ir šal igatviai , statomi 
požeminiai garaža i , kad pa 
lengvintų miesto centre m a 
šinų pas i s t a tymo problemas. 
Iškast i Napoleono karių k a u 
lai ir Lietuvos istoriją p r a 
tur t inančios senienos. Centre 
s t a t o m a s nau j a s viešbutis. 
Darbai vyks ta 24 valandas p e r 
parą, k a d kuo daugiau n u 
dirbti nes iba igus sezonui. JauN 

nuo vasaros nemiegoję, gyven
tojai rašo skundus . . . 

Vienur v iskas juda, k i t u r 
— merdi . Vaikų globos namai 
perpildyti . Nebėra kuo vaikus 
m a i t i n t i . V i ln i aus Kūdikių 
n a m a i p lyš t a , planuoti t i k 
šimtui kūdikių (nuo gimimo 
iki 6 me tukų) . Tačiau džiugu, 
kad akcija prieš abortus n e š a 
vais ius („Motinos, nežudykit 
savo kūdikių!"). Deja, pagim
džiusios tuos kūdikėlius, pa
lieka Kūdikių namuose a r b a 
t iesiog l igoninėje. Todėl 
V i ln i aus Kūd ik ių namuose 
būna nuo 110 iki 120 vaikelių. 

D a u g kūd ik ių g ims ta 
neišnešioti , alkoholikų, narko
manų tėvų, nėš tumo metu p a s 
gydytojus nesilankiusių moti
nų. Kūdikių n a m ų darbuotojų 
rūpesč iu ir pasiaukojimu 
va ike l ia i , Kūdik ių namuose 
prižiūrimi ir globojami. Bet ne 
visiems ta ip pasiseka. Lovy
tėje guli ke tver ių metukų mer
gytė. J o s galva, it arbūzas, 
didžiulė. J o s mažas kūnelis 
galvos išlaikyti negali, todėl ji 
nevaikščioja, t ik guli... Kū
dikių n a m a m s reikia rūbelių, 
medikamentų , žaisliukų. 

Vilniaus kūdikių namuose 
(Žolyno g. 43) 2001 m. gyveno 
162 v a i k a i . Metų bėgyje 
išvyko 56. Lietuvoje buvo 
įvaikinti 2, užsienyje 7 vaikai . 
Šeimose globą rado 19. Į bio
logines še imas sugrąžinta 11 . 
Į k i tas ugdymo įstaigas per
ke l ta 16. Mirė vienas. Te
bevyks ta kontroversija dėl 
įvaikinimo užsienyje. Mažai 
L ie tuva i k iekvienas pi l iet is 
svarbus . Nesinori vaikus iš
leisti į užsienį. (Realiai žiū
rint, j ie ten t ikra i nutautės). 
Bet kokia ka ina vaiko gyveni
mui? Pirmoje eilėje įsivaikinti 
l e idž iama Lietuvoje gyve
nan t i ems , po to Lietuvos pi
liečiams užsienyje. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
direktorei Giedrei Žentelytei 
(Sodų g. 15, Vilnius) nemažai 
galvosūkių, o norintiems įsi
vaikinti nemažai pinklių, kry
žiaus kelių. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

Panevėžio bibliotekoje vaikučiai ne tik randa įdomių knygelių, bet žaidimų ir užsier 

Kauno ortopedai — dr Laimutis Škikas (kairėje) ir dr Rimantas Gudas 
per „Saulutės" rytinio JAV pakraščio atstovus Robert Duda ir Ginger 
Houghton ne tik sulaukė medicininės įrangos ortopediniam skyriui, bet 
buvo pakviesti dviejų savaičių stažuotei New York ligoninėje. 

Indrės Tijanėlienėa nuotr 

Sekmad ien io popie tę 
la imė nušvito Vidai Poškie
nei, įkūrusiai Šv. Vincento 
Pauliečio labdarą! Tai va ika i 
iš asocialių šeimų, r ū k a n t y s , 
vartojantys kvaišalus, neno
r in tys lankyti mokyklos. Nau
dodama savo mokslinę pat i r t į 
ir meilę, ji stengiasi sugrąžin
ti į visuomenę a t s t u m t u s jau
nuo l ius . Sekmadien į Vida 
išsivedė po miestą pasivaikš
čioti daug pergyvenusią pa
aug lę merga i tę . Ta i proga 
merga i t e i p a b e n d r a u t i , at i
t r ū k t i nuo s legiančios ap
linkos ir gal ledais pasivaišin
ti. Be t štai , prie „Literatų sve
t a i n ė s " jos su s i t i nka Vidos 
paž į s t amą „Saulu tės" na r ę . 
Merga i t e i pasisekė pas imė
gau t i ne t ik ledais, be t ir 
p ie tumis . O svarbiausia, atei
tį žadan t i pažintis! 

Remiami ir r emt in i ap
lankomi nepranešus iš anks
to, kad būtų matomos tikros 
gyvenimo sąlygos, kad pinigai 
n e b ū t ų leidžiami svečio 
vaiš inimui . Romualda užsuko 
p a s du sūne l ius a u g i n a n t į 
tvarkingą tėvą. Motina juos 
pal ikusi . Darbo negaunan t i s 
t ėvas su sūnumis p ras imano 
pinigų padėdami ka imynams 
įvai r iuose darbe l iuose . Šią 
popietę jie virėsi s r iubą — ka
t i las vandens su v ienu svo
g ū n u . Šiai dienai t ik tiek 
mais to namuose. Vaika i sap
nuoja maistą, o dvi ra t i s tai 
nepas iek iama svajonė. 

„Sau lu tės" lėšomis šią 
vasa rą 10 vaikų turėjo progą 
išvykti į stovyklą prie jūros , o 
Pažaislyje stovyklavę vaikai 
iš vargingų še imų buvo 
aprengt i rūbais iš „Saulutės" 
s iun tų , nes vaikai a tvyks ta 
nieko neturėdami. Pamačius 
va ikų sunkią kasd ienybę 
lengva supras t i , kad j i ems yra 
bū t ina bent t r u m p a m išvykti į 
k i tą aplinką, sus i t ik t i kito
k i u s žmones, įgyti pa t i r t ies . 

Ne viena „Saulutės" narė 
v a s a r ą buvo Lietuvoje ir, 
p a g a l gal imybes, ap l ankė 
„Saulutės" remiamas šeimas, 
s tuden tus , globos n a m u s . Ona 
Šulai t ienė savanoriškai dar
bavosi Alvite, a t n e š d a m a 
vaikučiams šilumos, meilės. 
M a r y t e s Zablockienės dėka 
daug iava ike i še imai buvo 
suremontuotas namo stogas ir 
pa rūp in ta stipendija gabiam 
s t u d e n t u i iš daug iava ikės 
šeimos. Marytė Čern iū tė ap
l ankė kun. Joną Varanecką. 
k u r i s įkūrė vaikų globą ir 
benamių apsišvar inimo cent
rą prie Visų Šventųjų baž
nyčios Vilniuje. D a b a r j is 
p e r k e l t a s į naująją Vilnią. 
Dalė Blekienė norėjo aplan
kyti Santą. Tai kojų neval
d a n t i mergai tė , k u r i savo 
namuose tik Šliaužiojo ir, kaip 
t i k r a Pelenė , miegojo an t 
pelenų, kol buvo apgyvendin
t a Vilkaviškio darželyje „Pa
saka". Dalės Blekienės dėka 
San ta i buvo padary ta operaci
j a ir ji pas i ramstydama, pra

dėjo vaikščioti. Deja, Santos 
Vilkaviškyje nerado, o buvo 
norėta j a i a t l ik t i dar vieną 
operaciją. Pagal nustatytą tvarką, 
10 metų Santa, jau apsipratusi 
„Pasakoje", buvo perkelta į vaikų 
namus Kybartuose. 

JAV Ryt in io pakraščio 
„Saulu tės" a t s tova i Robert 
Duda ir G i n g e r Houghton 
būdami Lietuvoje vėl pasitiko 
ir išdalino savo siųstą talpin-
tuvą (per L i thuan ian Mercy 
Lift) su medic in ine į ranga. 
Grįždami pasikvietė du Kauno 
ortopedus pasi tobulint i New 
Yorke spalio mėnesį. 

Vilniaus Psichikos centro 
dr. L. Radavičius buvo ypatin
gai d ė k i n g a s „Saulutės" 
Floridos skyr iaus pirmininkei 
Birutei Kožicienei, už remon
tus j a u n ų pacientų kambaryje 
ir gausias rūbų siuntas. Anot 
dr. R a d a v i č i a u s psichiniai 
ligoniai t a ip p a t lyg našlaičiai 
— jie apleist i visuomenės ir 
dažnai ne t šeimos. 

Pe r „Sau lu t ė s " Floridos 
skyrių š iems mokslo metams 
stipendijas gavo net 3 studen
ta i . S t u d e n t ų padėt i s labai 
liūdna, ypač jei šeima nepajėgi 
f inans iška i padė t i . Reikia 
mokėti už bendrabutį , įsigyti 
mokslo r e ikmen i s , iš dalies 
mokėti už mokslą, apsirengti 
ir kažką pavalgyt i . Kar ta is 
tenka t ik g rauž t i porus... 

Už rūbų s iun tas Baniutei 
Kronienei dėkojo „Kauno sta
tybininkų rengimo centras". 
Norvegijos užs ienio reikalų 
ministerijos skir tomis lėšomis 
Centro mokiniai stato namą 
Taikos p r o s p e k t e Kaune . 
T inkamas gyventi 4 asmenų 
šeimai, n a m a s bus lyg naujų 
technologijų c e n t r a s . Sta ty
binės medžiagos atvežtos iš 
Norvegijos. Ba ldus pasiga
mins p a t y s kauniečia i . Lie
tuviai moksleiviai susipažins 
su nau j aus iomis statybos 
technologi jomis , išmoks 
k a r k a s i n i ų n a m ų statybos 
paslapčių. Norvegai įvertina 
l ie tuvių moksleivių kruopš-

Indrės Tįjūnėlienės nuotr. 

t uma , profesinį parengimą. 
Aldona Ješman t i enė nuo

la t r ū p i n a s i Ši lalės ir jos 
apylinkių vaikų ir s tuden tų 
gerove, paremiant , i š rūp inant 
s t u d e n t a m s st ipendijas . Ra
mintos Marcher t ienės rūpes
čiu į Lietuvą lapkričio 2 d. vėl 
iškeliavo a r t i 700 s iunt in ių 
ta lp in tuvas . Už ta i „Saulutė" 
dėk inga L i t h u a n i a n Mercy 
Lift ir Pasaulio lietuvių cent
rui Lemonte . 

Š a r ū n a s Marčiulionis rū 
pinasi aklais ir s i lpnaregiais 
vaikais , tačiau mažai pagalbos 
a t e i n a v a i k a m s su k l ausos 
negale . „Saulutė" yra p a r ė 
musi kurčiųjų globos n a m u s , 
mokyklas ir Viktoro Šato a u k a 
Amatų centrą. Tiesiogiai pa
laikė nuo gimimo kurčią, lū
pas skai tant į jaunuolį , kur i s 
oėk ningai baigė universi te tą 
ir d a b a r j a u sukūrė šeimą. 
Dabar a tkre ip t inas dėmesys į 
Panevėžyje įsikūrusią bendri
ją „Adapta" (Marijonų 24). 
Bendrija jungia šeimas, tur in
čias klausos negalę, jų peda
gogus ir specialistus. Sovietų 
laikais , kaip ir kiti neįgalieji, 
kurt iej i buvo laikomi nepil
nave rč ia i s v i suomenės n a 
r iais . Direktorė Danutė Kriš-
čiūnienė teigia, kad ir daba r 
v isuomenės netolerancija „ki
tokiems" , pr iverčia j a u 
nuolius užsidaryti savyje. Dėl 
ekonominių sunkumų. Lietu
voje nepr i e inami dauge l i s 
naujausių medicininių, tech
ninių klausos gerinimo apa ra 
tų, procedūrų. Trūks ta moko
mosios l i te ra tūros , specialių 
k o m p i u t e r i n i ų p rogramų. 
T r ū k s t a dėmesio kur t ies iems 
Lietuvos va ikams. 

Taigi „Saulutės" spalio 24 
dienos susir inkime buvo d a u g 
k a l b ė t a ir a p t a r t a „sluoks
n iuo ta" Lietuva — poli t ika, 
r i n k i m a i , eu ra i , r e s t o r a n a i , 
koncer ta i , bedarbystė , skur 
das , viltis.. . 

Indrė Tijūnėlienė 
„Saulutės" Lietuvos vaikų 
globos būrelio p i rmininkė 

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

kainos 
ŽILVTNAS 
VENCIUS 
contractor CONSTRUCT 

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

RUCTION 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBttJO, NAMŲ, SVEKATOS 
K GYVYBĖS DRAUMVIAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 YVest 95th Street 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Caregivers needed in VV'isconsin. 
English, sočiai security, refe-

rences. Some experience necessary 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Puiki galimybė 
užsidirbti. 

Šokiai. 
Tel. 312-388-2582, 

SERRY. 

Mokesčių ska ič iuoto jų 
paslaugos 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIŲ 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskev ičius 

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

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos $581-$682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo" 
Oak Lawn ir Willowbrook su 

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Reikalingas ..security deposit*'. 

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

H2a 

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

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax.: 708-839-9070 

E-mail:altv@attbi.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos VVFBT 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 europinės sistemos į ameri
kietišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglu kalbos pamokos 

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

m 
TAI ĮDOMU 

Marijampolėje: Daiva Pankauskiene ir Laima I-apkauskaitė dėkoja 
„Saulutės" Floridos skyriui (pirm Birute Ko/.iciene! už paramą vaikams 
Nuotraukoje jos kartu su Donatu ir Indre Tijūnėliais. 

KELEIVIŲ SVORIS 
Dažna i pas ta tų kel

tuose yra p a r a š a s , kad juo 
besikel iančių svoris netur i 
v i ršyt i t a m t ik ros normos. 
D a b a r ši t a i syk lė gali būt i 
ta ikoma ir nedideliems lėktu
vams . Vienam tokiam lėktu
vui sausio mėnes į nukr i tus 
N o r t h Caro l ina valstijoje, 
Valstybinė aviacijos adminis
tracija įsakė 24 oro linijoms 
(jos visos ka r tu tur i 223 lėktu
vus , kuriose yra nuo 10 iki 19 
sėdimų vietų) mėnesio laiko
t a r p i u reg i s t ruo t i keleivių, 
pas i ruošus ių skr is t i nedide
liais lėktuvais , svorį. Taip gal
būt bus gal ima surasti lėk
tuvo, sausio 8 d. nukritusio 
vos paki lus iš Charlotte, NC, 
oro uosto, nela imės priežastį. 
Lėktuve žuvo 21 keleivis. Ma
noma, kad lėk tuvas buvo per
k rau t a s . Yra nusta tyta , kad 
žiemos m e t u kiekvienas 
keleivis neperviršytų 185 sv. 
svorį ( į s k a i t a n t drabužius , 
ba tus ir vieną nedidelį lagami
ną) . Vasa rą keleivio svoris 
tu rė tų būt i ne didesnis, negu 
175 svarai . Vaikai tarp 2 ir 12 
m. negali svert i daugiau kaip 
80 svarų . Kadang i žmonės 
dažnai nepasako tikro savo 
svorio, oro linijų darbuotojai 
a u t o m a t i š k a i kiekvienam 
pridės 10 papildomų svarų. 
ChTr 

ROŽĖS ANT RAŠYTOJO 
KAPO 

Kasme t sausio 19 d. Bal t i -
morės kapines aplanko neži
nomas asmuo, prie rašytojo-
poeto Edgar Alan Poe kapo 
nusi lenkia, padeda tr is r au 
donas rožes, pakel ia s t ik lą 
„Martel" , paskui likusią pusę 
butelio konjako pas ta to a n t 
kapo ir pradings ta , ka ip buvo 
atėjęs. Tai j a u 54 metus tęs ia
ma tradicija. 

Nors ir š iemet šią keistą 
apeigą iš tolo stebėjo kel ias
dešimt žmonių, niekas nepri
ėjo a r tyn ir nemėgino sužinoti 
paslaptingojo lankytojo t apa
tybės. Vizitai Poe gimtadienio 
proga pirmą kar tą pastebėt i 
1949 m e t a i s , š imtmeč iu i 
pras l inkus nuo Poe mir t ies . 

Edgar Allan Poe žinomas 
savo šiurpiomis poemomis ir 
novelėmis: „Raven" (Varnas) . 
„The Tal l ta le Hear t " (Išdavikė 
š i rdis) , „ T h e Red Room", 
„Annabell Lee" (beje, ši poema 
buvo ypač pamėgęs Vytau tas 
Mačernis ir pagal ją sukū rė 
eilėraštį „Pamar io vaikai") ir 
kt . , mi rė Bal t imorėje , su
laukęs 40 metų amžiaus . Nors 
jo mirt ies priežastis d a r iki 
šiol nežinoma, spėliojama, kad 
jį paki r tęs alkoholizmas ir gal
būt pasiutl igė. 

ChTr 

mailto:altv@attbi.com


T r a k ų p u s i a s a l i o p i l i s s t i p r i n a g y n y b i n e s s i enas 
Atkelta iš 1 psl. 

1992 m. architektės G. Fi-
lipavičienės parengtame pro
jekte numatyta išsami Trakų 
pusiasalio pilies restauravimo 
ir konservavimo programa. 
Tačiau ir ji dėl nepakankamo 
finansavimo buvo vykdoma su 
didelėmis pertraukomis. 

Tai, kad dabar jau antrus 
metus iš eilės Kultūros verty
bių apsaugos departamentas 

šiam objektui skiria lėšų, pa
veldo specialistams teikia vil
čių istorinę gynybinę sieną iš
saugoti. 

Nors šiandien dar sunku 
pasakyti, kada Trakų pusia
salio pilis bus visiškai sutvar
kyta, šioje giliausia senove 
dvelkiančioje aplinkoje jau 
rengiamos įvairios šventės, 
imituojančios istorines kovas. 

(Eltai 

Prezidentas žada moralinę paramą 
krašto apsaugos darbuotojams 

Atkelta iš 1 psl. 
Kalbėdamas apie kariuo

menės svarbą, jis priminė, kad 
per pastaruosius kelerius me
tus labai išaugo visuomenės 
pasitikėjimas krašto apsauga. 
Prezidento nuomone, Lietuvos 
ginkluotųjų pajėgų pažanga 
yra tarpusavio supratimo, 
bendros veiksmų koordinaci
jos bei geranoriškumo rezulta
tas. V. Adamkus taip pat sakė, 
kad lankydamas poligonus ir 
kariuomenės dalinius jis pa
stebėjęs, kad juose sudaromos 
puikios sąlygos jaunam žmo
gui tobulėti ir ne tik fiziškai. 

V. Adamkus pažymėjo, 
kad Lietuvos pakvietimas pri

sijungti prie NATO rodo, jog 
valstybės ginkluotosios pajė
gos sulaukė gero įvertinimo ir 
atitinka NATO reikalavimus. 
V. Adamkus sakė tikįs, jog ir 
ateityje lietuviais bus pasitiki
ma, o kariams patikimos svar
bios užduotys bei misijos nera
miuose pasaulio regionuose. 

Savo ruožtu KA ministras 
Linas Linkevičius pabrėžė, 
kad šie tikslai buvo pasiekti ir 
prezidento darbo dėka. 

Tarp dovanų, kurias prezi-" 
dentui įteikė ministras L. Lin
kevičius ir kariuomenės va
das, generolas majoras Jonas 
Kronkaitis, buvo ir dvi vėlia
vos — Lietuvos ir NATO. 

Protestuojantys moksleiviai gyva grandine 
apjuosė mokyklą 

Atkelta iš 1 psl. 
Kauno savivaldybės švieti

mo ir ugdymo skyriaus vedė
jas Antanas Bagdonas teigė, 
kad tai „išpūsta problema". 

„Šiuo metu iš Pakaunės į 
miesto mokyklas jau važinėja 
276 moksleiviai", kalbėjo jis. 

Pasak vedėjo, dėl kasmet 
mažėjančio moksleivių skai
čiaus anksčiau ar vėliau teks 
pertvarkyti švietimo įstaigų 
tinklą. 

Šiuo metu Kauno mokyk
lose yra 7,159 laisvos vietos. 

„Ypač sparčiai tuštėja 
Pakaunės mokyklos, kur ketu

riose mokyklose yra beveik 
600 neišnaudojamų vietų", 
sakė A. Bagdonas. 

Jo teigimu, savivaldybei 
tenka papildomai skirti apie 
milijoną litų pedagogų atlygi
nimams, nes valstybė pinigus 
skiria „moksleivio krepšelio" 
principu, o tuščias vietas kla
sėse turi padengti miesto val
džia. 

Šiuo metu Kaune yra 43 
vidurinės, 4 pagrindinės mo
kyklos bei 13 gimnazijų. 

Iš viso Kaune mokyklas 
lanko 57,000 moksleivių. 

L e n k i j o s l i e t u v i a i s k u n d ž i a s i d ė m e s i o 
s t o k a š v i e t i m u i 

Atkelta iš 1 psl. 
Buvo priminta, kad vie

nintelis Lenkijoje lietuviškas 
Kovo 11-osios licėjus Punske 
iki šiol neturi nuosavų patal
pų, trūksta vadovėlių, nepa
tvirtintos lietuvių kalbos, Lie
tuvos istorijos ir geografijos 
programos. 

Priminta taip pat, jog ak
lavietėje atsidūrė pasienio už
kardos iškėlimo iš Punsko 
problema. 

Ketvirti metai, nepaisant 
Lietuvos vyriausybės, diplo
matų ir pačių punskiečių pas-

Lietuvai siūloma prašytis priimama 
51-ąja JAV valstija 

•MARGUMYNAI" DRAUGAS, 2003 m. vasario 20 d., ketvirtadienis 

tangų, užkarda tebėra Puns
ko sveikatingumo centre, ku
ris statytas už bendruomeni
nes lėšas. 

Lenkijos lietuvių bendruo
menės vadovų nuomone, už
karda miestelyje, kur gyvena 
apie 90 procentų lietuvių, gali 
neigiamai atsiliepti tautinei 
sudėčiai. 

Tautinių mažumų atstovai 
susitikime taip pat domėjosi, 
kodėl daugiau kaip dešimtį 
metų Lenkijos Seime rengia
mas Tautinių mažumų įstaty
mas iki šiol nepriimtas. 

Atkelta iš 1 psl. 
ir ketina balandį pasira

šyti stojimo sutartį, tačiau ją 
dar turės patvirtinti ES vals
tybės, tarp jų ir Prancūzija. 

Tačiau buvusio Lietuvos 
užsienio reikalų ministro, vie
no iš partijos „Lietuvos krikš
čionys demokratai" vadovų Al
girdo Saudargo nuomone, su
tarties patvirtinimui nėra pa
vojaus. „Europai reikia turėti 

vieningą poziciją, bet nereikia 
turėti iliuzijų, jog tai lengvai 
pasiekiama", sakė jis. Jis taip 
pat parėmė Lietuvos vyriausy
bės sprendimą prisijungti prie 
„Vilniaus dešimtuko" pareiš
kimo. 

Lietuva prisijungė prie 
pirmadienį ES vadovų pa
skelbto bendro įspėjimo Ira
kui, kad jėga gali būti panau
dota kaip paskutinė priemonė. 

I n t e r n e t e s k e l b i a m a in formac i ja b u s pr iž iūr ima 

Atkelta iš 1 psl. 
Pasak I. Žilionienės, pasi

naudojant Europos Sąjungos 
bei kitų valstybių teisine baze 
ir patirtimi, nutarta prižiūrėti 
ir Lietuvos interneto pusla
piuose skelbiamą informaciją. 
..Panašūs reikalavimai jau 
taikomi kitoms informacijos 
priemonėms — spaudai, radi
jui, televizijai, todėl dabar šias 
nuostatas bandoma pritaikyti 
informacijos skelbimui kom
piuterių tinkluose", sakė ji. 

Viešo naudojimo kompiu
terių tinkluose bus draudžia
ma platinti neskelbtiną infor
maciją, nustatytą Visuomenės 
informavimo įstatyme, Valsty
bės ir tarnybos paslapčių įsta-

MTRĖ ČIKAGOS MERO 
MOTINA 

Viena žinomiausių Čika
gos moterų buvo Eleanor 
„Sis" Daley, buvusio ilgame
čio (nuo 1955 iki 1976) Či
kagos mero Richard J. Daley 
žmona ir dabartinio mero — 
Richard M. Daley motina. Ji 
mirė sekmadienį, vasario 16 
d„ savo namuose, tik kelioms 
savaitėms likus iki 96-ojo 
gimtadienio. Net ir senatvės 
'sulaukusi, Eleanor Daley tu
rėjo daug įtakos Čikagos 
miesto kultūrinei bei politinei 
veiklai. J i buvo vadinama 
„Čikagos matriarche". iki 
paskutinės gyvenimo dienos 
gyveno Bridgeporte (mirė sa
vo namuose). Už Richard J. 
Daley buvo ištekėjusi 1936 m. 
ir turėjo 7 vaikus. ChTr 

MEILĖ IŠDAVĖ VAGĮ 
Šveicarijoje buvo sugau

tas 31 m. amžiaus prancūzas, 
apkaltintas brangių paveikslų 
ir kitų meno objektų vagys
tėmis. J am pavyko iš Šveica
rijos ir kitų valstybių pasisa
vinti meno kūrinių, vertų 
kone ketvirtį milijardo dole
rių, ir galbūt būtų toliau 
vogęs, jeigu ne „moters akys". 
Sugautas Stephane Breit-
wieser prisipažino, kad, besi
lankant Gruyeres pilyje, jį iš 
portreto ant sienos „užbūru-
sios moters akys", kurios jam 
priminė „močiutę". Paveikslo 
traukai jis negalėjęs atsispirti 
ir taip buvo sugautas. Beje. 

šis paveikslas tebuvo įkainuo
tas apie 2,000 dol„ kai tuo 
tarpu Breitwieser pavogtųjų 
tarpe buvo 8-9 mln. vertės 
kurinių. Kai Breitvrieser mo
tina sužinojo apie sūnaus 
areštą, didžiąją dalį pavogtų 
meno vertybių sumetė į ka
nalą... NYT 

NUGAIŠO DOLLY 
Dolly buvo bene garsiau

sia pasaulyje avis, pirmasis 
žinduolis, išvydęs dienos švie
są „klonavimo" būdu. Kai 
prieš šešerius metus — 1996 
m. liepos 5 d., Roslin Insti
tute, susietame su Edinburgh 
(Škotija) universitetu, moks
lininkams pavyko išauginti 
tapatišką avį, vėl sustiprėjo 
debatai apie „klonavimo" eti
ką ir kaip toli šis procesas tu
rėtų nueiti, žinoma, visų pir
ma, ar eksperimentai turėtų 
nusitęsti iki žmogaus ,,pa-
dvigubinimo". Kadangi Dolly 
visą savo gyvenimą turėjo 
sveikatos problemų, buvo daž

nai perspėjama, kad į „klona-
vimą" reikia eiti labai atsar
giais žingsniais, nes tai nauja 
sritis, apie kurią nepakanka
mai žinoma. Tai patvirtino ir 
šios avytės galas, nes papras
tai avys gyvena iki 12 metų, o 
Dolly buvo gavusi kažkokį 
plaučių uždegimą ir veterina
rijos mokslas nebegalėjo jai 
padėti: avis buvo „užmigdy
ta". Jos iškamša bus atiduota 
Škotijos nacionaliniam muzie
jui Edinburgh mieste, o palai
kai dar ilgai tyrinėjami. NYT 

PASLAPTINGI SNIEGO 
RIEDULIAI 

Šią žiemą Indiana ir pieti
nė Illinois valstija (kaip ir kai 
kurios kitos) pasižymėjo ypač 
gausiais sniego krituliais ir 
vėjuotomis dienomis. Po kiek 
laiko provincijos gyventojai 
lygiuose laukuose pastebėjo 
keistus reiškinius: didžiulius, 
apvalius sniego kamuolius, 
tarytum vaikų suristus, 
besiruošiant statyti milžiniš
kus sniego senius. Šį reiškinį 
netrukus išaiškino moks
lininkai, kurie panašius snie
go riedulius dažnai aptinka 
Arktikoje. Kai susidaro tam 
tikros vėjo greičio, oro tempe
ratūros ir sniego kritulių sąly
gos, pustomas sniegas prade
da skrieti lygiu lauku, kas
kart pritraukdamas vis dau
giau sniego ir taip susidaro 
rieduliai, kartais didesnis net 
už šienavimo metu susuktus 
šieno ritinius. NYT 

IRAKAS IR LIETUVA? 

Atkelta iš 3 psl. 

Antrasis scenarijus, ma
žiau tikėtinas, tačiau vis dėlto 
įmanomas. Karas gali užsi
tęsti, tapti skausmingas, per
sikelti į miestus. Naftos kaina 
tokiu atveju galėtų šoktelėti 
iki 50 dolerių už barelį. Tai 
turėtų įtakos daugelio prekių 
savikainai. Daugelyje pasaulio 
šalių įsivyrautų netikrumas, 
pesimizmas, būtų pristabdy
tos investicijos. Toliau kristų 
dolerio kursas euro atžvilgiu, 
vienas doleris galbūt prilygtų 

I trims litams. Pasunkėtų pre-
i kybą ne tik su Vakarų šalimis, 
i kurios išgyventų didesnę ar 
: mažesnę krizę, bet ir su Ru-
\ sija, kurios rinka susijusi su 

doleriu. Didesnį spaudimą pa-
\ justų vidaus rinka, dėl pa-
| aštrėjusios konkurencijos kris

tų prekių ir paslaugų kainos, 
mažėtų įmonių pelnas, o tai 

stabdytų investicijas, ūkio plė
tra sulėtėtų. 

Dolerio kurso pastovumo 
požiūriu ne ką geresnė, o gal 
dar blogesnė padėtis, kai dėl 
Irako karo vis neapsis-
prendžiama. Finansų analiti
kas prognozuoja, kad dolerio 
kursas galėtų nusistovėti iš 
karto, kai bus priimtas vie
noks ar kitoks sprendimas. 

Nausėda nemanąs, kad 
karas Irake galėtų būti pradė
tas vien dėl ekonominių prie
žasčių. Kita vertus, Irakas — 
jautri vieta pasaulio ekono
mikoje. „Kaip ten bebūtų, Ira
kas viena iš pagrindinių vals
tybių, turinčių tikrai labai 
didelius naftos išteklius, dalis 
iš jų dar yra ir neįsisavinta, 
taip kad naftos ištekliai arba 
naftos verslovės iš tiesų domi
na daugelį užsienio investuo
tojų, kalbama apie galimą pri
vatizavimą šitų naftos vers
lovių. Be jokios abejonės, karo 
Irake rezultatai ir netgi karo 

Irake scenarijus, dalyvaus 
pasaulio bendruomenė Ameri
kai Irake pradėjus karą ar 
nedalyvaus, tai turės didelės 
įtakos, kaip būtent vyks priva
tizavimo procesai Irako naftos 
bendrovių". 

Daugelis ekonomistų nu
rodo, kad tiesioginės Irako 
karo išlaidos galėtų siekti nuo 
50 iki 200 mlrd. dolerių. O kur 
dar išlaidos okupacijai, šalies 
ūkio atkūrimui, humani
tarinei pagalbai. Akademikas 
Eduardas Vilkas sako, kad 
kaip beskaičiuotum, neį
manoma pagrįsti teiginio, esą 
karas galėtų būti ekonomiškai 
naudingas Jungtinėms Valsti
joms. Tai neįmanoma net ge
riausiu atveju, o jei reikalai 
komplikuotųsi. Jungtinių Vals
tijų nuostoliai būtų didžiuliai. 

Saulius Spurga 
Laisvosios Europos radijui 

ir „Draugui" iš Vilniaus 

tyme, kituose teisės aktuose. 
Bus draudžiama platinti 

pornografiją, raginti prievarta 
keisti Lietuvos konstitucinę 
santvarką, kėsintis į Lietuvos 
teritorinį vientisumą, kurstyti 
karą, tautinę, rasinę, religinę 
nesantaiką, platinti tikrovės 
neatitinkančią informaciją, 
kuri šmeižia, įžeidžia arba že
mina žmogaus garbę ir orumą. 

Informaciją apie privatų 
žmogaus gyvenimą bus galima 
skelbti tik to žmogaus sutiki
mu arba tais atvejais, kai in
formacijos paskelbimas neda
ro žalos asmeniui, arba kai in
formacija padeda atskleisti įs
tatymų pažeidimus ar nusi
kaltimus. (BNS) 

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 with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of well being you'il 
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'il 
find only on SAS To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian SAS 

A. t A. 
Lakūnei kapitonei 

ANTANINAI LORENTAITEI 

mirus, reiškiu gilią užuojautą, ją ilgą laiką glo
bojusiai ESTELLA GRAIL. Kartu liūdi 

Leokadija Braždienė su šeima 

PRISIMENAME RAMUNĘ 

Ramune Kviklytė-Lukienė. 

Prieš metus atsisveiki
nome su Ramune Kviklyte-
Lukiene. Atsisveikinome su 
kartėliu, nes nemanėme, kad 
jai galėtų būti metas iškeliau
ti. Ji buvo per jauna, per daug 
šeimai, visuomenei, draugams 
brangi ir reikalinga. Bet lem
tis į mūsų pageidavimus neat
sižvelgia. Ramunė mirė 2002 
vasario 25 d., sunkios vėžio li
gos pakirsta. Tačiau virš tuo
metinio skausmo mums liko 
tiek daug prisiminimų, ryš
kių, neišdildomų. 

Ramunė gimė 1942 m. va
sario 3 d„ Kaune, Lietuvoje. 
Ankstyva vaikystė prabėgo 
karo ir nežinios šešėlyje, kada 
su tėvais Bronium ir Brone 
Kvikliais, ir sesute Rūta teko 
palikt Lietuvą ir visą eilę me
tų praleisti pabėgėlių stovyk
lose Vokietijoje. 

Šeimai emigravus į Ame
riką, Ramunė augo lietuviško
je Čikagoje. Ji lankė šv. Jur
gio parapijos pradžios mokyk
lą, po to Maria gimnaziją, 
Čikagos Aukštesniąją litua
nistinę mokyklą. Patrauki
mas dalyvauti ją supančioje 
lietuviškoje visuomeninėje 
aplinkoje Ramunę nuvedė į 
„Neries" sporto klubą, į „Ne
rijos" jūrų skaučių tuntą. 
1964 m. Ramunė baigė Uni-
versity of Illinois Champaign 
— Urbana bakalauro laipsniu 
sociologijoj. 

Lietuviškoji visuomeninė 
veikla visada buvo Ramunės 
gyvenimo vienas iš pagrindi
nių laidų. Pirmame Lietuvių 
jaunimo kongrese 1966 m. ji 
sėkmingai suorganizavo lietu
viškos spaudos bei filatelijos 
parodas. Antrame Jaunimo 
kongrese 1972 m., ji buvo 
rengimo komiteto narė. 

Nuo studentavimo metų 
įsijungė į Akademinį Skautų 
Sąjūdį ir visą gyvenimą liko 
aktyvi, darbšti jo narė. Keletą 
metų, redagavo „Mūsų Vytį", 
buvo ASD kandidačių globėja. 
Ramunę sutikdavome visur 
— ASS Studijų savaitėse, 
stovyklose, rekolekcijų orga
nizavime, parodų rengime. Il
gus metus buvo Vydūno Jau
nimo fondo valdybos ir tary
bos nare. Paskutiniu metu 
taip pat dirbo Lietuvių fondo 
stipendijų skirstymo komite
te. Augant šeimai įsijungė į 
„Kernavės" skaučių tunto dar
bus. Iki mirties buvo „Verps
čių" skaučių būrelio narė. 

Trauka dirbti su lietuviš
ku jaunimu Ramunę nuvedė į 
dar platesnį darbo lauką. 
Keletą metų ji dėstė lietuvių 

kalbą, specialioje klasėje vien 
angliškai kalbantiems vai
kams Maironio lituanistinėje 
mokykloje Lemonte. Vėliau 
ilgus metus dėstė lietuvių li
teratūrą šeštadieninėse mo
kyklose: Dariaus ir Girėno ir 
Čikagos Aukštesniojoje litu
anistinėje mokykloje. 

Net ir savo darbo valan
das Ramunė praleido lietu
viškoje aplinkoje. Paskuti
niais metais dirbo Čikagos 
lietuviams jėzuitams, tvarky
dama jų einamuosius reika
lus, rinko aukas, vertė poka
rio jėzuitų prisiminimus iš 
lietuvių į anglų kalbą. 

Nesvetima buvo Ramunei 
ir asmeniška kūryba. Suge
bėjo taikliai, paprastu, neme
luotu žodžiu perduoti mintį, 
jausmą, nuomonę. Daug straips
nių, poezijos, aprašymų yra 
pasklidę po skautiškąją ir 
bendrąją lietuviškąją spaudą. 

Šeimą sukūrė su dailinin
ku Vincu Luku. Šioje lietu
viškoje šeimoje užaugo du vai
kai, Rimas ir Daina. Reikia 
pasidžiaugti, kad sūnus Ri
mas pereitais metais baigė 
medicinos studijas, o duktė 
Daina pritaikomąją dailę. 

Žmogaus palikimas tačiau 
neapsiriboja vien atliktais 
darbais ar pasiekimais, nors 
jie visi turi savo svarbą ir 
paskirtį. Virš visa ko iškyla 
žmogaus asmenybė, sugebėji
mas bendrauti, įtakoti, dalin
tis ir gėrėtis bendro darbo 
rezultatais. Ramunė buvo iš
skirtinai šilta ir draugiška 
visiems, tolerantiška, visada 
linksma, net ir problema
tiškas situacijas sugebėdama 
užgesinti lengvu humoru. Tas 
pats humoras tiek daug pri
sidėjo prie skautiškų vaka
rinių programų paįvairinimo, 
organizacinių painiavų iš-
narpliojimo. Net ir jos retai 
naudojimas kritiškas žodis 
būdavo sušvelnintas taikliu 
humoru. Tas sugebėjimas įžval
giai bendrauti su kitais, ją 
padarė ir tėvų, ir mokinių ger
biama, mėgstama ir mylima 
mokytoja, kuri nebandė išau
ginti lituanistų, bet visų pir
ma skatino meilę ir pagarbą 
Lietuvai, jos kultūrai. 

Lengva būdavo draugauti 
ir dirbti su Ramune. Jos gera 
širdis ir atvirumas buvo jai 
kasdieninė duona. Visada bū
davo pasiruošusi padėti, už
jausti, draugiškai dalintis, 
pralinksminti tuos, kuriuos 
slėgė negalios, nelaimės. Ir vi
sa tai nurodo tvirtą artimo 
meilę, be pretenzijų, be ma
žiausios savimylos. 

Šiandien Ramunės liūditi 
vyras Vincas, duktė Daina, sū
nus Rimas, seserys Danguolė 
Kviklytė. Rūta Kulikauskienė 
su šeima, giminės, draugai. 
Tačiau tektų prisiminti, kad 
gero žmogaus gyvenimas yra 
pastovi dovana mums vi
siems, viršijanti liūdesį. Tokia 
dovana džiaugėmės, su Ra
mune bendraudami, ja galime 
pasigėrėti šiandien ir ateityje. 

Mišios a.a. Ramunę atminti, 
bus atnašaujamos kovo 2 d., 
10:30 v.r. Nekalto Prasidė
jimo bažnyčioje Brighton Par
ke. Šeima kviečia visus jos 
draugus ir pažįstamus prisimin
ti ją savo maldose ir mintyse. 

Ramutė 

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

ČIKAGA MINĖS KARALIAUS MINDAUGO 
JUBILIEJŲ 

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės mini 750 m. kara
liaus Mindaugo jubiliejų. Pir
mas minėjimas įvyko St. Pe-
tersburg, FL, vasario 2 d. Flo-
ridiškiams buvo maloni nau
jiena, kai į sceną išėjo du jau
ni menininkai — Egidijus 
Stancikas ir Raigardas Taut
kus su naujoviška istorine 
programa. Mums išeivijoje jie
du buvo visai nežinomi. Ta
čiau nuo pirmo tarto žodžio 
sužavėjo publiką, ir visą va
landą, nuo karaliaus Mindau
go laikų iki šių dienų, „kal
bėjo" žemaičiai, aukštaičiai, 
dzūkai, kuršiai, suvalkiečiai. 

Abu menininkai, aplankę 
St. Petersburg, Daytoną, Juno 
Beach, San Diego, Los An
geles, San Francisco, Seattle, 
Denver, atkeliaus į Čikagą 
kovo 2 d., sekmadienį. Į jauni
mo centrą jie „atveš" Mindau

go karūną. Tad kartu, kaip ir 
kitos lietuvių apylinkės, švęs
kime šį prasmingą karaliaus 
Mindaugo, Lietuvos valstybės 
įkūrėjo karūnavimą. Šie me
tai suteikia gerą progą labiau 
įsigilinti į Mindaugo laikus ir 
tų laikų istoriją. 

Čikagoje ir apylinkėje bus 
tik vienas minėjimas, t.y. ko
vo 2 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p., Jaunimo centre. Be tų 
dviejų menininkų, Čikagoje 
kalbės istorikė Rūta Kuncie-
nė. Bilietai bus parduodami mi
nėjimo dieną prieš renginį. 

Minėjimai tęsis ir kitose lie
tuvių apylinkėse iki balandžio 
6 d. Visų šių metų renginiai 
vyks po Lietuvos valstybingu
mo ženklu. Visų 20 LB apylin
kių minėjimus organizuoja ir 
koordinuoja JAV LB Kultūros 
taryba. 

Info 

Busimasis mokslininkas, nuostabių cheminių junginių išradėjas'.' Jonu
kas Deuschle Montessori mokyklėles ..Žiburėlis" auklėtinis ..ekspe
rimentuoja"... 

Marąuet te P a r k o Lietu
vių namų savininkų draugija 

iitai kviečia visus apy
linkės savininkus ir gyvento
jus į susirinkimą penktadienį, 
vasario 21 d., 6:30 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo para-

salėje. 6820 S. Washte-
naw. Bus pranešimas apie 
vykdomus pakeitimus organi
zacijoje. Kandidatai į 15-tos ir 
18-os apylinkes seniūnus pa
kviesti dalyvauti susirinkime. 
Bus ir vaiš 

Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugi ja Čikagoje ruošia 
užgavėninį ,.Šiupinį" kovo 1 
d., šeštadienį. 6 vai. vak.. Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus ..Gintaro" salėje. Meninę 

ramą atliks, muz. Da
riaus Polikaičio vadovauja
mas, „Dainavos" vyrų ansamb
lis, bus vakarienė ir šokiai. 
Stalus galima iš anksto užsi
sakyti pas R. Buntiną 630-
969-1316. 

*> R » u Q ^ ! 

Paskut in į vasario sekma
dienį, vasario 23 d., t. jėzuitų 
koplyčioje, 2345 W. 56th Str.. 
tel. 773-737-8400, šv. Mišios 
ne tik 10 vai. r., bet ir 12 vai. 
— vaikams ir jų tėveliams. 
Kovo 1 d., šeštadienį, koply
čioje rožinis ir Mišios, po 
pietų. 4 vai. Pamaldoms vado
vaus kun. Kęstutis Trimakas. 
T. jėzuitai kviečia kuo gau
siau dalyvauti. 

Vytauto Didžiojo Šaulių 
r ink t inė ruošia šaunų Už
gavėnių pobūvį šį sekmadienį, 
vasario 23 d., 12 vai. Šaulių 
namuose. Čikagoje. Bus vai
šių, laimėjimų ir visokių links
mybių. Šokiams gros ir dai
nomis džiugins Algimantas 
Barniškis. Visi nuoširdžiai 
kviečiami. 

Lietuvos Dukterų drau
gijos visuotinis nariu susi
rinkimas šaukiamas vasario 
23 d.. 12 vai.. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje. 6500 

Pulaski. Visos nares ir 
viešnios kviečiamos atvykti. 

įžymėjusio lietuvio mokytojo zy: 
Širkai. Iš kaires: Vida Brazaityte. Ji 
LB Švietimo tarybos atstovas Juozas 

Balzeko lietuvių ku l tū ros 
muziejus kviečia į talentingo 
dailininko iš Lietuvos Sau
liaus Edmundo Paliuko grafi
kos parodą ..Moteris. Pamąs
tymai". Sauliaus atvežtoji pa
roda įdomi savo pasirinkta 
technika - tai unikali monoti
pijų, sukurtu spaudžiant tie
siai nuo žmogaus kūno. kolek
cija. Žaismingi, šiek tiek ero
tiški, kartais net ironiški gra
fikos lakštai rodo dailininko 
meistriškumą. Kompozicija 
įdomi savo siluetu, bei drama
tišku -juoda, balta, raudona -
spalvų sąskambiu. Siužetas 
traukia savo mastymo branda.. 
gyliu. 

Saulius Edmundas Paliukas 
- dailininkas, dirbantis įvai
riose srityse: kuria vitražus, 
grafikos bei tapybos darbus. 

Parodos atidarymas įvyks 
šeštadienį, kovo 1 d., nuo 7 iki 
9 v. v. Atidaryme dalyvaus 
pats dailininkas, bus vaišės, 
gros ..Outside in Trio" muzi
kinė grupė. Įėjimas nemoka
mas. Muzieiau.- adresas: 6500 
S. Pulaski Rd.. Čikaga. Infor
macija gaunama telefonu: 
773-585-6500. Kviečiame apsi
lankyti! 

Jaunimo cent ras kviečia 
visus narius ir rėmėjus į me
tinį JC susirinkimą vasario 23 
d., sekmadienį. 11 vai. ryte, 
Čiurlionio galerijoje. Bus ren
kami keturi tarybos nariai. 
Visi kviečiami dalyvauti ir pa-

ilinti mintimis apie šio 
centro išlaikymą. Ypač kvie
čiami neseniai i Čikaga atvy
kę tautiečiai. 

Lietuvių opera praneša . 
kad jau galima įsigyti bilietus 
į šįmetinį G. Verdi ..Kaukiu 
baliaus" operos spektaklį 
..Seklyčioje". 2711 \V. 71st 
Str. Čhicago. IL 60629. Šio
kiadieniais bilietai parduoda
mi nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p.. 
šeštadieniais nuo 10 v. r. iki 2 
v. p.p. Bilietus galima įsigyti 
ir paštu. įdedant adresuota su 
pašto ženklu vokelį. Paštu už
sakymus siusti: Lithuanian 
Opera C©., Inc., 3222 W. 66th 
Place. Chkago, IL 60629. 
Daugiau informacijos suteiks 
valdybos pirm. Vaclovas 
Momkos tel. 773-925-6193. 

• •• Pasaulio lietuvių 
te C.iedre Klekštytė. Milda Razumaite. Genė Razumienė. Algirdas Razumas ir 
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LEONARDO ŠIMUČIO ISTORINIAI 
DIENORAŠČIAI JAU LITUANISTIKOS 

TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRE 

muo buvo įteiktas buvusiam Kr. Donelaičio mokyklų direktoriui Juliui 
ilius Širka ir žymenį Vasario 16-osios šventėje PLC Lemonte įteikęs JAV 
Polikaitis. Baniutės Kronienės nuotr. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS MARQUETTE PARKE 

Grabliauskienė, akordeonistas 
Vladas Saltonas, kunigas R. 
Adomavičius, o vėliau ir visi 
susirinkusieji, kurių buvo pil
na salė. 

Rodos, tokio puikaus Lietu
vos nepriklausomybės pami
nėjimo būtų ir užtekę, tačiau 
dauguma dalyvių persikėlė į 
mokyklos salę. 

Mano, jau dešimtą kartą da
lyvaujančios Vasario 16-osios 
minėjime šioje salėje, dėmesį 
iš karto patraukė kai kurie 
pasikeitimai: gražiai gėlėmis 
ir vėliavomis papuošta scena, 
puiki jaunų lietuvaičių, skai
čiusių valstybinius aktus, kal
ba, naujai nuskambėjusi mal
da, kurią sukalbėjo kun. R. 
Adomavičius, sklandus ir 
trumpi pasisakymai. Nepasi-
gedau, bet apsidžiaugiau, kad 
nebuvo „pagrindinio praneši
mo", kuriame nostalgiškai ir 
su kaltinimo gaida, dažnai nu
krypstant nuo temos, vienus 
iškeliant, kitus smerkiant, bū
davo kartojamos senos frazės, 
j au netekusios anuometinės ir 
šiuolaikinės prasmės. 

Taip nuotaikingai pravestą 
minėjimą apvainikavo pui
kaus Lietuvių operos moterų 
choro atliekamos dainos. 

Nuoširdūs padėkos žodžiai 
tam, kurio galvoje kilo mintis 
iš reikšmingo Lietuvos minėji
mo išmesti ilgai užsibuvusius 
pompastiškus ir nuobodžius 
momentus. O kad tie pasikei
timai pritrauktų vienybę ir su
sitelkimą čia ir Lietuvoje, išei
tų visiems tik į naudą. Mes tu
rime vidinę laisvę pasirinkti 
ar ir toliau tokią reikšmingą 
dieną skaičiuoti vienų nuodė
mes, • kitų nuopelnus, ar vi
siems kartu džiaugtis vieny
bės, atnešusios nepriklauso
mybę, žiedais. 

Liucija Einikienė 

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Marąuette Parke 
prasidėjo vasario 16-ąją vėlia
vos pakėlimu prie Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčios. Po to tęsėsi 
bažnyčioje, kur šia intencija 
buvo aukojamos šv. Mišios. 

Nuo pat pradžios buvo jau
čiama rimtis ir susikaupimas. 
Atsistojimu pagerbtos šaulių 
įneštos valstybinės ir organi
zacijų vėliavos. 

Šiai progai iškilmingumo ir 
didingumo suteikė gražiosios 
šventovės skliautais nuskam
bėjusios iškilių solistų Vaclovo 
Momkaus, Nijolės Penikaitės, 
Dalios Lietuvninkienės bei 
bažnyčios choro giedamos nau
jos giesmės, skirtos Lietuvai. 

Prasmingas jaunojo diakono 
Gedimino Jankūno pamokslas 
daugelio širdyse paliko neiš
dildomą supratimą apie lais
vę, vidinę mūsų laisvę pasi
rinkti: „Dievas neturi laisvės 
pasirinkti — jis myli visus. 
Mes turime laisvę pasirinkti: 
mylėti save, kitą žmogų, Die
vą, tėvynę ar nemylėti. Eiti į 
žmones, su žmonėmis, ar likti 
vienatvėje. Sunku išsiskirti 
savo individualumu iš minios, 
bet prasminga, nes tik tvirtą 
savo nuomonę turinčiais, pa
sitikinčiais savimi seka minia. 
Todėl taip svarbu turėti vidinę 
laisvę, tą Dievo dovaną, pasi
rinkti paskui ką ir su kuo 
eiti". 

Po Mišių kun. Rimvydas 
Adomavičius pakvietė visus į 
parapijos salę, kur laukė ska
nūs, šaulių moterų pagaminti, 
pietūs. O kad nenusibostų 
laukti minėjimo tęsinio Maria 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje, buvo surengtas kon
certas, kuriame pianinu 
skambino ir dainavo naujoji 
parapijos vargonininkė Jūratė 

Išeivijos lietuviai visuomet 
buvo ir bus sudėtinė Lietuvos 
dalis. Išeivijos veikla ir atskiri 
jos veikėjai turi būti žinomi, 
kad galėtume tinkamai įver
tinti ir pagerbti. Įvertinti ir 
pagerbti bus galima tik tada, 
kai bus išsaugoti veiklos doku
mentai, relikvijos, veiklos ap
rašymai ir t.t. Deja, yra at
vejų, kai archyvais nebesido
minti jaunoji karta drastiškai 
sunaikina savo tėvų ar pro
senelių per ilgus metus kaup
tą savo ar organizacijos, ku
riai priklausė, medžiagą. Yra 
ir dar kitokių atvejų, kai ar
chyvai išsiunčiami į tėvynę ir 
jie visai neaišku kur papuola, 
kas juos priima ir kur jie sau
gomi. 

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras, vadovaujamas 
prof. dr. Jono Račkausko, 
tvarko ir renka archyvus jau 
daugiau kaip 20 metų, todėl 
prašo lietuviškosios visuo
menės — prieš darydami bet 
kokį sprendimą, susisiekti su 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centru, duokite bent žinoti, 
kas, kur ir kada išsiunčiama. 

Leonardo Šimučio sūnus, dr. 
Leonardas Šimutis, tai muzi
kas, kompozitorius ir galiu 
tikrai pavadinti archyvistas. 
Būdamas labai kruopštus, jis 
nuostabiai sutvarkė savo tėvo 
ir šeimos archyvus. Tokį ar
chyvą gauti tai kiekvieno isto
riko, archyvisto svajonė. Pa
naudodamas paskutinį techni
kos žodį, dr. L. Šimutis net fil
muotą medžiagą perveda į 
kompiuterinę atmintį. Garso 
įrašus įrašo į CD, kiekvienas 
dokumentas ar senesnis laik
raštis, fotonuotrauka — sudėti 
į specialų aplanką, viskas su
skirstyta pagal metus. Daug 
darbo ir energijos įdėjo dr. L. 
Šimutis tvarkydamas, rūšiuo
damas šeimos relikvijas. 

Dr. L. Šimutis buvo ilgame
tis Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro Žilevičiaus-Krei-
vėno muzikologijos archyvo 
globėjas, LTSC tarybos narys. 
Glaudžiai bendradarbiauda
mas su LTSC dr. L. Šimutis 
padovanojo savo tėvo dieno
raščius, kurie prasideda 1936 
metais ir tęsiami iki jo mirties 
— 1975 metų. Dienoraštį su
daro 35 tomai, tai didelis is
torinis laikotarpis ir taip pat 
didelis istorinis Leonardo Ši
mučio paminklas, kuriame at
sispindi jo kasdieniniai darbai 
ir rūpesčiai Lietuvos labui. 
Atiduodamas LTSC dienoraš
čius sūnus dr. Leonardas Ši
mutis pažymėjo, kad niekas 
kitas tų dienoraščių daugiau 
neturės, jie yra patikėti Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
rui. Dienoraščiai kruopščiai 
įrišti, sudėti į archyvines dė

žutes. Tai medžiaga dideliems 
istoriniams darbams. 

Tėvas, Leonardas Šimutis 
gimė Lietuvoje, Žemaitijoje 
Šėrikų kaime, 1913 metais at
vyko į JAV, studijavo DePaul 
ir Loyola universitete Čika
goje teisę, anglų kalbą, litera
tūrą ir žurnalistiką. Fordham 
universitete New Yorke baigė 
sociologiją. Dėstė lietuvių kal
bą. Visuomeninė veikla labai 
plati. Nuo 1914 metų dirbo 
įvairiose lietuviškose organi
zacijose, Lietuvių moksleivių 
katalikų susivienijime, vyčiuo
se. Ruošė ir režisavo vaidini
mus. Plačiai įsijungė į Ameri
kos lietuvių Romos katalikų 
federacijos darbus. Kilus Pir
majam pasauliniam karui L. 
Šimutis stojo į talką nuo karo 
nukentėjusiems Lietuvoje 
šelpti ir Lietuvos nepriklauso
mybei atkurti. 1918 metais 
Visuotinis Amerikos lietuvių 
seimas New York išrinko jį 
pirmuoju sekretoriumi. Sekre
toriavo Tautos fondui, vadova
vo Lietuvai gelbėti vajui, 1926 
metais išrenkamas į trečiąjį 
Lietuvos seimą. L. Šimutis bu
vo vienas iš Amerikos lietuvių 
tarybos kūrėjų ir nuo 1939 iki 
1965 metų buvo ALTo pirmi
ninku. Jis vadovavo lietuvių 
delegacijoms pas JAV prezi
dentus dėl Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo. L. Šimutis 
buvo ir vienas pirmųjų Bend
rojo Amerikos Lietuvių šalpos 
fondo (BALF) steigėjų. Kaip 
žurnalistas L. Šimutis bendra
darbiavo lietuviškoje spaudo
je, jau 1911 metais pradėjo 
rašyti „Vienybėje", Čikagoje 
redagavo „Kataliką", 1915 me
tais suorganizavo žurnalo „Vy
tis" leidimą. Lietuvių Romos 
katalikų susivienijimo Ameri
koje laikraščio „Garsas" re
daktorius, nuo 1927 m.„Drau
go" dienraščio vyriausias re
daktorius. Rašė vedamuosius 
atsiliepdamas į visus lietuviš
kus ir katalikiškus reikalus 
išeivijoje ir Lietuvoje. Už nuo
pelnus Lietuvai 1937 m. apdo
vanotas Gedimino ordinu, o 
Pijaus XII — Pro Ecclesia et 
Pontifice. Be žurnalistinių da
lykų, jis puikiai rašė eiles 
Šilelio slapyvardžiu. 

Per savo turiningą gyveni
mą L. Šimutis sukaupė didelį 
archyvą, kurį dabar kaip jau 
minėjau prižiūri ir tvarko jo 
vyriausias sūnus — dr. Leo
nardas Šimutis. 

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras dėkoja dr. Leonar
dui Šimučiui už jo pasiauko
jimą, tvarkant tėvo Leonardo 
Šimučio archyvus. 

Skirmantė Miglinienė 
Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro archyvų 

direktorė 

Beverly Shores, IN, Lie
tuvių klubas kovo 9 d., sek
madienį, ruošia Vasario 16-
osins ir Kovo 11-osios minė
jimą tuoj po 1 vai. p.p. Mišių 
Šv. Onos b įžnyčioje. Mišias 
aukos kun. I imvydas Adoma
vičius, vargonuos Vytautas 
Gutauskas. Garbės konsule 
Ohio ir Kentucky valstijoms 
Ingrida Bublienė šia iškil
minga proga tars žodį. Visus 
minėjime dalyvauti kviečia 
Union Pier. MI. Lietuvių 
draugijos valdyba. 

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

SKELBIMAI 
• Fantastika! Taip dar 

niekad nebuvo! Tik 19.9 cen
to skambinant į Lietuvą, 4,9 
cnt, JAV bet kada. Jokių pa
pildomų mokesčių. Tikslus ap
skaičiavimas. Kokybiškiausias 
ryšys. Kreipkitės vakarais lie
tuviškai į DIAL NOW atstovą 
su 9 metų patirtimi tarptauti
niuose ryšiuose. Tel. 708-386-
0556. Naudodami DIAL NOW 
paslaugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuvišką žiniasklai-
dą. DIAL NOW — patikimiau
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

• 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 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

Prof. l-eonardas Šimutis ir dr. Jonas Račkauskas prie L. Šimučio tėvo 
portreto Lituanistikos tyrimu ir studijų centre, kurio globai buvo patikėti 
vylesniojo I^eonardo Šimučio dienoraščiai ir kita svarbi archyvine 
medžiaga. 


