<MIXED ADC
THE LIBRARY OF CONGRESS
EŪROPEAN READING ROOM
SERIALS DIVISION
WA3HINGTON
DC

606

2054C-4830

ii.iiiti..tiiiittiiiiiiitiiii tU«tiit«UtHi.iiti"i*i»i.»iit.

AU

PERIODICALS

fHE LITHUANIAN WORLD-WIDE

February 6, 2004

Vol. XCV

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Maiied 02-05-04

95-IEJI METAI

Pasiruošti olimpiadai
1 mln. litų. ŠALFASS
vyrų senjorų krepšinio
pirmenybės. Sportas
Čikagoje.
2psl.
Už teise melstis
gimtąja kalba. Garbės
s a m p r a t a remiasi tiesos
gerbimu. Smithsonian
Institute pristatyta
Lietuva.
3psl.
Kodėl norim būti
vieninga tauta. Grasino
išleisti žarnas.
Anglų kalbos pamoka.
4 psl.
A"i\A P e t r a s Kliorys.
5 psl.
Veronika Povilionienė
„Seklyčioje". Cicero
lietuviai atsisveikino
su k u n . A. Žygu. Ar
mėgstate vaidinti?
Kokia j ū s ų nuomonė?
Automobilių paroda.
6 psl.

Sportas
* Lietuvos akrobatinio
s k r a i d y m o meistras Jurgis
Kairys tapo Jungtiniuose Arabų
Emiratuose vykstančių Tarp
tautinės aeronautikos federaci
jos (FAI) „Grand Prbc" serijos
„Al Ain Haute Voltige" varžybų
pirmaujančiu. Po ketvirtadienį
atliktos laisvosios programos
51-erių metų J. Kairys surinko
10,210 taškų ir 100-u taškų
lenkia pagrindinį varžovą veng
rą P e t e r Beseneye. Lakūnas
varžybose dalyvauja su savo
naujausiu eksperimentiniu ak
robatiniu lėktuvu „JUKA",
* Ketvirtadienį Kauno
„ Ž a l g i r i o " k r e p š i n i n k a i Tel
Aviv žais Eurolygos 12-ojo turo
rungtynes su vietos „Maccabi"
(Izraelis) ekipa. Žalgirio" vy
riausiasis treneris Antanas
Sireika teigė, jog jis yra opti
mistas, tačiau neatskleidė tak
tinių planų. Paklaustas ar sun
ku treniruoti klubo savininką,
„Žalgirio" treneris atsakė, jog
Arvydas Sabonis yra unikalus
žmogus, su juo nėra jokių prob
lemų treniruočių metu.
* Trečiadienį vieninte
l ė s e L i e t u v o s lygos vyrų ran
kinio čempionato rungtynėse
Vilniaus „Šviesos-Savanorio"
klubas svečiuose 27:25 (12:8)
įveikė Alytaus „Almeidos-Vilkų" ekipą. Rezultatyvi ausiai
nugalėtojų gretose žaidė Vir
ginijus Jankauskas, pelnęs 7
įvarčius. Šeimininkų gretose
išsiskyrė po 6 įvarčius įmetę
Tomas Martinonis ir Kęstutis
Bujanauskas.

Naujausios
žinios
* L i e t u v a teiks t r i s kan
d i d a t u s į Europos Žmogaus
teisių teismą.
* Lenkijos prezidentas
d a r n e ž i n o , ar važiuos į Lietu
vą švęsti gerų santykių.
* U n i f o r m o s I r a k o ka
r i u o m e n e i bus siuvamos Lie
tuvoje.
* A p k a l t o s komisija kitą
s a v a i t ę s ė s rašyti išvados.
* T e i s m a s paskyrė prezi
d e n t o r i n k i m u finansuotojo
skundo nagrinėjimo datą.
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Rinkimus į Seimą
laimėtų D a r b o
partija

Vilnius ir Kaunas pasirengę
atkreipti į save dėmesį Kanuose
V i l n i u s , vasario 5 d. cialą. Vilnius Kanų parodoje
(ELTA) - Kovo 9-12 dienomis pristatys 26 investicinius pro
Vilnius ir Kaunas pirmą kartą jektus, Kaunas - 25. Investuo
k a r t u dalyvaus vienoje didžiau tojai bus kviečiami prisijungti
sių Europos tarptautinių nekil prie strateginių plėtros projektų
nojamojo turto parodų MIPIM- - susisiekimo sistemos tobulini
'04 Kanuose, Prancūzijoje. Mies mo ir infrastruktūros plėtros,
tai pristatys bendrą strateginį žinių ekonomikos centrų kūri
plėtros projektą - dvimiestį bei mo, turizmo verslo ir infra
naujausius Vilniaus ir Kauno struktūros plėtros. Bus pateikta
investicinius projektus. Parodos išsami informacija apie naujus
metu, kovo 11 d., abiejų miestų verslo ir administracinius cent
merai dalyvaus merų simpoziu rus, žinių ekonomikos branduo
me „Miestų renovacija. Kaip su lius, pramonės ir logistikos cen
kurti miestą iš naujo?"
trus, kultūros, sporto ir pramo
Vienas svarbiausių parodos gų bei infrastruktūros objek
tikslų - Europos ir kitų pasaulio tus. Vilnius ir Kaunas bus pri
valstybių investuotojams pri statyti 100 kv. m ploto stende.
statyti didelį Lietuvos bei dviejų Parodai miestai rengia bendrą
didžiausių jos miestų poten informacinį katalogą apie dvi

Apkaltos komisija svarstys kaltinimą
prezidentui dėl valdžių autoriteto
diskreditavimo
Vilnius, vasario 5 d. (BNS)
- Apkaltos komisija ketvirtadie
nį svarstys kaltinimą preziden
tui Rolandui Paksui dėl valdžių
autoriteto diskreditavimo, jų
darnaus funkcionavimo sutrik
dymo ir prezidento institucijos
galių nevykdymo. Apkaltos ini
ciatorių nuomone, tam savo
veiksmais prielaidas sudaręs
prezidentas šiurkščiai pažeidė
Konstituciją ir sulaužė duotą
priesaiką. Iš viso prezidentui
y r a pateikti šeši kaltinimai
Kaltinimas dėl valdžių autorite
to diskreditavimo ir jų darnaus
funkcionavimo, be kita ko, re
miasi prezidento viešais pareiš
kimais neva prieš jį yra orga
nizuotas sąmokslas. Preziden
t a s ir pastaruoju metu kartoja
šį kaltinimą, taip pat jo ša-

lininkai prezidento susitiki
muose su visuomene bei kai
kurie jo patarėjai.
Proprezidentintės Liberalų
demokratų partijos vadovas Va
lentinas Mazuronis ir preziden
to patarėjas Gintaras Šurkus
sąmokslo prieš prezidentą orga
nizavimu apkaltino Seimo pir
mininką Artūrą
Paulauską.
Pastarojo prašymu Generaline
prokuratūra pradėjo tyrimą del
garbės ir orumo įžeidimo sklei
džiant tikrovės neatitinkančias
žinias.
Apkaltos komisija iki
vasario 13 dienos Seimui turi
pateikti išvadą, ar kaltinimai
prezidentui yra pagrįsti ir rim
ti. Pastaruoju atveju Seimas tu
rės balsuoti dėl prezidento nu
šalinimo.

miestį ir konkrečius investi
cinius objektus. Stendo lankyto
j a m s bus įteikti originalūs su
venyrai - galvaniniai elemen
tai, kurie puikiai atspindi dvimiesčio šūkį „Dviejų jėga!"
Pirmą kartą kartu su dviem
didžiausiais Lietuvos miestais,
savo projektus pristatys ir
Elektrėnai. Šis mie tas parengė
du projektus - „Jaunimo kran
tą" ir „Energolenią", moder
nius švietimo ir piamogų cent
rus.
Bendras dalyvavimas paro
doje Kanuose - pirmas Vilniaus
ir Kauno dvimiesčio projektas.
Miestų iniciatyvą parėmė stam
biausios nekilnojamojo t u r t o
bendrovės.

Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius (k) ir Vilniaus miesto meras
Arturas Zuokas.

V. Junokas atsisakė p a t e i k t i
liberalcentristams
į t a r i a m ų p o l i t i k ų sąrašą
V i l n i u s , vasario 5 d.
(ELTA) - Ketvirtadienį Seimo
Liberalų ir centro frakcija gavo
Specialiųjų tyrimų tarnybos
(STTi vadovo Valentino Junoko
laišką, kuriuo atsisakoma pa
teikti į žemės sklypų grobstymo
skandalą galimai įsivėlusių
frakcijos narių sąrašą. Liberalų
ir centro frakcijos vadovybę nu
stebino V. Junoko laiške išdės
tyti argumentai, <lėi kurių įta
riamų politikų pavardės šiuo
metu neva negali būti viešai pa
skelbtos. Pasak STT vadovo, są
rašų viešinti negalima ir dėl nu
statytų netikslumų Registrų
centro duomenų bazėse. V. Ju
nokas taip pat skundžiasi, kad
STT neturi kvalifikuotų specia

listų, kurie galėtų įvertinti že
mės sklypų įsigijimo teisėtumą.
Dėl to sausio pabaigoje buvo
kreiptasi į vyriausybę su prašy
mu skirti lėšų iš rezervo fondo
naujiems darbuotojams sam
dyti. „Tokie pono V. Junoko pa
siaiškinimai nėra pateisinami,
nes Seimas STT dar vasarą įpa
reigojo atlikti tyrimą. Galima
daryti išvadą, kad pusę metų
nieko rimto nebuvo daroma, jei
tik dabar nuspręsta tyrimui at
likti samdyti ekspertus", teigė
Liberalų ir centro frakcijos se
niūnas Eligijus Masiulis. Pasak
jo, V. Junokas kelis pastaruo
sius mėnesius visuomenei skel
bė skirtingus šios kadencijos
parlamento narių, kurie galėjo

STT vadovo burną
atrakinti bus bandoma
parlamentarų parašais
Vilnius, vasario 5 d. (BNS)
- Opozicinės Tėvynės sąjungos
- konservatorių frakcijos atsto
vai pradėjo rinkti parlamenta
rų parašus už tai, jog STT pa
viešintų tų Seimo narių pavar
des, kurios atsidūrė tikrintinų
žemės savininkų sąraše. STT
vadovas Valentinas Junokas
šią savaitę Seimo pirmininkui
įteikė tikrintinų 45 buvusios ir
45 esamos kadencijos parlamen
tarų pavardes, tačiau nesutin
ka jų skelbti, kol nebus įrodyta,
jog žemės sklypus Seimo nariai
įsigijo pažeisdami įstatymus. V.
Junokas taip pat iš pradžių
Tėvynės sąjungos - konserva
torių frakcijai žadėjo, bet vėliau
atsisakė atskleisti, ar sąraše
yra tikrintinų buvusių ir esamų
šios frakcijos narių. „Neras
dami kito budo, kaip paspausti
V. Junoką, pradėjome rinkti
Seimo narių parašus, kuriais
jie patvirtina sutinkantys, jog
jų pavardės būtų paviešintos,
jeigu jos yra tame sąraše", sakė
konservatorius Jurgis Razma.
..Jeigu asmeniškai Seimo narys
duoda sutikimą, tai neturėtų
būti kliūčių viešinti jo pavar
dę", mano jis. J. Razma skep
tiškai vertina STT parengtą
sąrašą ir abejoja, ar jame yra
daug pažeidėjų.
Anksčiau Seimo pirminin
kas A. Paulauskas yra paragi
nęs STT kuo greičiau paskelbti
tikrintinų parlamentarų pavar
des tam, jog būtų nuimta „įta
rimų skraistė" nuo viso Seimo.
Sklypų įgijimo teisėtumą STT
tikrino remdamasi pernai vasa
rą priimtu Seimo nutarimu.
Toks nutarimas priimtas kilus
skandalui dėl žemėtvarkininkų
piktnaudžiavimo
atkuriant
nuosavybės teises į žemę.

Tomo Bauro (ELTA) nuotr.

neteisėtai įsigyti sklypus, skai
čius, tačiau dabar pradėjo aiš
kinti, kad sąrašas gali būti ne
tikslus dėl klaidų Registrų cent
ro duomenų bazėse. „STT vado
vas, tikiuosi, pats to nenorė
damas, įsivėlė į politinį žaidimą,
kuriuo bandoma s u m e n k i n t i
Seimo reputaciją. Gal tuoj išgir
sime, kad Seime yra įtariamų
automobilių vagių, t a č i a u j ų
pavardžių
STT
nepateiks",
ironizavo E. Masiulis.
Liberalų ir centro frakcija
toliau reikalauja, kad įtariamų
politikų s ą r a š a s būtų viešai
paskelbtas. „Tik s k a i d r u m a s ir
viešumas galėtų išspręsti susi
dariusią situaciją", įsitikinęs E.
Masiulis.

V i l n i u s , vasario 5 d. (BNS)
- Rinkimus į Seimą laimėtų
turtingiausio parlamentaro Vik
toro Uspaskicho įsteigta Darbo
partija, rodo visuomenės ap
klausa. Bendros Lietuvos ir Di
džiosios Britanijos rinkos ir vie
šosios nuomonės tyrimų kom
panijos „Baltijos tyrimai" sau
sio 15-23 d. atliktos apklausos
duomenimis, 20.6 proc. rinkėjų
paremtų pernai rudenį įsteigtą
Darbo partiją. Tai yra 1.7 proc.
punkto daugiau nei prieš mė
nesį.
Antroje vietoje pagal popu
liarumą yra Vilniaus mero Ar
t ū r o Zuoko vadovaujama Libe
ralų ir centro sąjunga, už kurią
šiuo metu balsuotų 13.7 proc.
apklaustųjų. Gruodį už liberalcentristus būtų balsavę 10.3
proc. respondentų.
Trečią vietą užima premje
ro Algirdo Brazausko vadovau
j a m a Lietuvos socialdemokratų
partija, už kurią sausį pasisakė
12.1 proc. respondentų (tai yra
0.1 proc. punkto mažiau nei
gruodį).
Ketvirtąją vietą apklausoje
užima proprezidentinė Valen
tino Mazuronio vadovaujama
Liberalų d e m o k r a t ų partija,
kurią šiuo metu paremtų 6.7
proc. apklaustųjų. Prieš mėnesj
liberaldemokratus rėmė 6 proc.
respondentų. Tyrimo duomeni
mis, parlamento rinkimai būtų
nesėkmingi Seimo pirmininko
A. P a u l a u s k o vadovaujamai
Naujajai sąjungai, k u r i ne
įveiktų partijoms nustatytos 5
proc. rinkimų kliūties. Toliau
seka parlamentarės Kazimieros Prunskienės vadovaujama
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos sąjunga, už kurią sausį
pasisakė 3.6 proc. apklaustųjų.

Proprezidentinis judėjimas
ruošia porciją
alyvos Įtampos laužui

„tankų" baubai. Šią teatralizuotą akciją surengė vilniečių kūrybinė grupė A Nomeika ir draugai". Akcijos
sumanytojas Algirdas Nomeika sako. kad jau įkyrėjo ..politiniai cirkai", politikų tarpusavio kovos. Pasak akcijos
organizatoriaus, „ne žmonės Lietuvoje yra susiskaldę, o politikai, nesiliaujantys drabstytis purvais, todėl akcija
ir norima pasakyti: baikit
rietis".
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Europos Parlamentų atstovai laukia
skandalo Lietuvoje atomazgos
Vilnius, vasario 5 d. (EL
TA) - Europos Parlamento pir
mininkas Pat Cox tikisi, kad
Lietuva išspręs savąsias vidaus
politines problemas iki stojimo į
ES datos - gegužės 1 dienos. To
kią žinią ketvirtadienį parvežė
Vengrijoje viešėjęs Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas.
Vengrijoje A. Paulauskas daly
vavo stojančiųjų \ ES valstybių
parlamentų vadovų susitikime
su Europos Parlamento pirmi
ninku Pat Cox. Anot A. Pau
lausko, Europos Parlamento va
dovas, taip pat įvairių j ES sto
jančių valstybių parlamentų
politikai yra labai gerai infor
muoti apie dabartinę politinę

krizę Lietuvoje ir daugelyje ofi
cialių bei neformalių pokalbių
aktyviai domėjosi, kada galėtų
baigtis apkaltos procesas Lietu
voje. Daugelis sutiktų įvairių
valstybių politikų, anot A. Pau
lausko, reiškė viltį, kad apkalta
baigsis greitai.
Lenkijos parlamento vado
vai, Seimo pirmininko teigimu.
yra ypač gerai informuoti apie
politinę padėtį Lietuvoje. ,.Jie
žino net atskirų Lietuvos Seimo
frakcijų nuomones", ketvirta
dienį žurnalistams Vilniaus oro
uoste surengtoje trumpojo spau
dos konferencijoje sake A. Pau
lauskas Lenkijos atstovai, anot
A. Paulausko, taip pat aktyviai

domėjosi apkaltos proceso truk
me, klausdami, ar politinė krizė
Lietuvoje išsispręs iki numato
mo Lenkijos prezidento A.
Kwasniewski vizito į Lietuvą
balandžio pabaigoje. A. Kwasniewski iki šiol nėra aiškiai at
sakęs, ar atvyks į Lietuvą, tai
priklausysią nuo įvykių Lie
tuvoje eigos. A. Paulauskas sa
kė susitikimuose P. Cox nekal
bėjęs apie ..Avia Baltikos" dar
buotojų Europos Parlamentui
nusiųstą laišką. Dosniausio pre
zidento rinkimų kampanijos rė
mėjo J Borisovo įmonės ,,Avia
Baltika" darbuotojai skundžiasi
Konstitucinio Teismo sprendi
mu atimti iš jų darbdave

V i l n i u s , vasario 5 d. (BNS)
- Skandalo krečiamo preziden
to Rolando Pakso rėmėjai sa
vaitgalį Vilniuje ketina įsteigti
neformalų proprezidentinį pi
lietinį judėjimą „Už teisingą ir
demokratinę Lietuvą". Skirtin
gai nuo pirmosios R. Pakso ša
lininkų pilietinės akcijos, kuri
virto nesankcionuotomis eity
nėmis miesto gatvėmis ir mitin
gu, šiam susibūrimui jau gau
tas Vilniaus savivaldybės leidi
mas. Minėtojo judėjimo inicia
tyvinės grupės narys, Liberald e m o k r a t ų frakcijos
Seime
naujokas Rolandas Pavilionis
ketvirtadienį surengtoje spau
dos konferencijoje kvietė į judė
jimą „visus Lietuvos piliečius,
kuriems rūpi mūsų krašto pa
dėtis ir ateitis, nepriklausomai
nuo politinių pažiūrų". Jis vy
lėsi s u l a u k t i dešimčių t ū k s 
tančių žmonių, kurie netilps į
Profsąjungų rūmų Vilniuje sa
lę, tačiau galės rinktis prie rū
mų. Pasak R Pavilionio, judėji
mo steigiamajame suvažiavime
k e t i n a m a priimti rezoliuciją,
„kokią mes norime matyti atei
tyje Lietuvos valdžią".
Vilniaus miesto savivaldy
bės Tvarkos palaikymo ir prie
žiūros skyriaus vedėjas Darius
Šaluga BNS teigė, kad pilieti
niam judėjimui savivaldybe da
vė leidimą susirinkti. Pernai
gruodį prezidento š a l i n i n k a i
bandė surengti steigiamąjį ju
dėjimo „Už prezidentą ir teisin
gą Lietuvą" suvažiavimą Vil
niaus koncertų ir sporto rūmuo
se, bet į juos nebuvo įleisti, nes
rūmai
nutraukė
sutartį.
Nepatekę į Vilniaus koncertų ir

Seimo Liberaldemokratų frakcijos
narys Rolandas Pavilionis.
Sauliau* Venckau* (ELTA) nuotr

sporto rūmus, prezidento šali
ninkai surengė eitynes Gedimi
no prospektu ir mitingą ant
T a u r o kalno prie Profesinių
sąjungų rūmų. Kadangi mitin
gas buvo nesankcionuotas, jo
rengėjus k e t i n a m a p a t r a u k t i
administracinėn atsakomybėn.
Protokolas dėl nesankcionuoto
mitingo jau yra perduotas teis
mui. Policija prašo adminis
tracinėn atsakomybėn patrauk
ti ir n u b a u s t i judėjimo libe
raldemokratų Juozą Imbrasą ir
profsąjungos
„Solidarumas"
p i r m i n i n k ę Aldoną Balsienę.
Policijos surinktos medžiagos
teismas dar nepradėjo nagri
nėti. Vėliau judėjimo iniciato
riai pakoregavo ir savo pavadi
nimą. R. Pavilionio žmona Auš
rinė Marija Pavilionienė praė
jusią savaitę Rokiškyje vyku
siame prezidento susitikime su
visuomene įvardijo ..sąmokslo"
organizatorius - Vilniaus merą
Artūrą Zuoką, kadenciją bai
gusį prezidentą Valdų Adamkų,
Seimo J e i s ė s ir teisėtvarkos
komiteto pirmininką Aloyzų
Sakalą bei kitus.
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ŠALFASS praneša
2004 m. ŠALFASS-gos vyrų senjorų
krepšinio pirmenybės
APLINKRAŠTIS NR. A-3/04
2004 metų ŠALFASS-gos vyrų senjorų, gimusių 1969 metais ir
vyresnių, krepšinio pirmenybės įvyks 2004 m. kovo 27 ir 28
dienomis, Detroite, MI. Vykdo — Detroito LSK „Kovas".
Komandų ir žaidėjų registracija su mokesčiais privalo būti
atlikta iki 2004 m. kovo 6 d. imtinai, šiuo adresu:
Mykolas Abarius, P. O. Box 250309, F r a n k l i n , MI
48025-0309. Tel. 248-865-0243; Fax: 248-338-2625;
E-mail: michaelgcpa@ameritech.net
Smulkesnę informaciją gauna krepšinį kultyvuojantieji klubai.
Nauji vienetai, kreipkitės į Mykolą Abarių.
Dalyvauti kviečiami ŠALFASS klubai ir kitokie lietuviški
vienetai, atlikę 2004 m. registraciją ŠALFASS-oje.
Po dalyvių registracijos bus paskelbta varžybų formatas, adre
sai, tvarkaraštis ir kitos detalės. !
ŠALFASS centro v a l d y b a

Lietuvos alpinistai kops į vieną
aukščiausių viršukalnių
Lietuvos alpinistai kops į
vieną aukščiausių viršukalnių.
Pavasarį devyni Lietuvos
alpinistai bei keliautojai kops į
vieną aukščiausių pasaulio
viršukalnių — Tibeto Himala
juose esančią Sisi Pangma.
Į 8,027 metrų aukščio vir
šūnę lietuviai kops pirmą kartą.
Iki šiol į šią viršukalnę, kurios
pavadinimas sanskrito kalba
reiškia „šventa vieta", įkopė tik
apie 200 alpinistų.
Lietuvių ekspedicijai va
dovaus Saulius Vilius — antra
sis lietuvis įkopęs į aukščiausią
pasaulio viršukalnę — Eve
restą. Jis ir estas Alar Sikk į
8,850 metrų aukščio viršukalnę
įkopė pernai gegužę.
Pirmuoju lietuviu bei Bal
tijos šalių atstovu, kuriam pa
vyko įkopti į Everestą, tapo Vla
das Vitkauskas. J aukščiausią
pasaulio viršūnę jis įkopė 1993
metų gegužę.
I Sisi Pangma — tryliktą iš
keturiolikos daugiau nei 8 kilo
metrų aukščio viršūnę —
gegužės viduryje kops stipriausi
Lietuvos alpinistai ir kalnų
keliautojai: Eugenijus Šimanauskas, Audrius Peseckas,
Saulius Rudnickas, Rimas Rauleckas, Mindaugas Leskauskas,
Vytautas Gaučys, Arvydas Jo
naitis, Rūta Kripaitytė ir S.

Vilius.
„Geriausiai į Sisi Pangma
kopti rudenį ir pavasarį", —
sausio 21 d. surengtoje spaudos
konferencijoje sakė ekspedicijos
vadovas S. Vilius. Tačiau, jo
teigimu, atsiranda bandančių
laimę ir kitais metų laikais.
Pasak alpinisto, neseniai nesėk
mingai Sisi Pangma bandė
pasiekti lenkų ekspedicija.
„Ši viršūnė nėra labai su
dėtingos technikos, nėra ledų,
tačiau pasitaiko plyšių, tyko la
vinų pavojusiHi;jpučia s t i p r u s
vėjas", — apie pavasarį lau
kiančius sunkumus pasakojo S.
Vilius.
Lietuvos alpinistų ekspedi
cija kainuos apie 185,000 litų,
dalį šių išlaidų padengs rėmė
jai.
Šiais metais minimi svarbių
įvykių Lietuvos alpinizmo is
torijoje jubiliejai: pirmosioms
lietuviškų vardų viršukalnėms
— Lietuvos, Čiurlionio, ir Do
nelaičio Pietų Pamyre — sukan
ka 40 metų. 35 metai sukanka
Žalgirio viršukalnei, 25 metai
— Vilniaus universiteto ir
Mažvydo viršukalnėms. Šiuo
metu lietuviškus v a r d u s j a u
turi 22 viršukalnės. 2003
metais vienai suteiktas Kara
liaus Mindaugo vardas.
(BNS)

Lietuvoje — Europos jaunių merginų
žolės riedulio čempionatas
Madride (Ispanija) įvyku
siame Europos žolės riedulio
federacijos (EHF) Varžybų
vykdymo komiteto posėdyje
pasiūlyta 2005 metų Europos
jaunių (iki 18 metų) merginų
žoles riedulio B diviziono čem
pionatą liepos 10-16 d. rengti
Šiauliuose.
Be Lietuvos rinktinės, var
žybose turėtų dalyvauti Škoti
jos, Prancūzijos, Wels, Čekijos
ir Rusijos nacionalinės ko
mandos.
Lietuva pretendavo ir į
2005 metų Europos moterų B
diviziono čempionatą, tačiau
kandidatūrą atsiėmė Katovicų
(Lenkija) n a u d a i . Taip pat
varžybas norėjo rengti Baku
(Azerbaidžanas), bet nugalėjo
Katovicai.
2005 metais vyrų žolės
riedulio rinktines bus su
skirstytos net į keturis divizio
nus (dalyvaus 34 rinktines). Į
t a r p t a u t i n ę areną sugrįžtanti,
Lietuvos rinktinė kovos D
diviziono t u r n y r e Maltoje.
Lietuvos jauniai (iki 18 metų)

rungtyniauti C diviziono v a r 
žybose tikriausiai vyks į Vieną
(Austrija).
„Visas pasiūlytas k a n d i 
d a t ū r a s d a r turi p a t v i r t i n t i
E H F Vykdomoji t a r y b a va
sario 6-7 d. Atėnuose", — s a k ė
Lietuvos žolės riedulio fe
deracijos prezidentas ir E H F
Vykdomosios tarybos n a r y s
Leonardas Čaikauskas.
Pernai Lietuvos merginų
jaunių rinktinė B diviziono
varžybose Prahoje (Čekija)
užėmė šeštąją vietą, o Šiauliuose
tuo metu kovojo 16-mečių
merginų rinktinės. Lietuvos
16-mečių merginų r i n k t i n ė
šiemet su kitomis A diviziono
komandomis kovos Bristolyje
'Anglija). Mūsų j a u n i m o (iki
21 metų) merginų nacionaline
komanda dalyvaus 2004-ųjų
Europos čempionato B divi
ziono turnyre Svonsi mieste
Velse, o mūsų šalies j a u n i m o
vaikinų rinktinė r u n g t y n i a u s
C diviziono varžybose B r e s t e
Baltarusija).
(Elta)
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LIETUVA SIŪLOSI
fe*»
SURENGTI
S —
EUROPOS
KREPŠINIO
ČEMPIONATĄ
Lietuva oficialiai siūlosi su
rengti šalyje 2007 metais Eu
ropos vyrų krepšinio čempiona
to finalinį tarpsnį.
Laišką Tarptautinei krepši
nio federacijai (FIBA) su tokia
p a r a i š k a Lietuvos krepšinio
federacija išsiuntė sausio 22 d.
Čempionato finalo surengimas
sausio 21 d. a p t a r t a s Vyriau
sybės posėdyje.
Kaip pranešė Vyriausybės
spaudos tarnyba, ministrų ka
bineto posėdyje pažymėta, kad
„tokio iškilaus sporto renginio
organizavimas Lietuvoje prisi
dėtų prie šalies prestižo kėlimo".
Lietuvos krepšinio rinktinė
pernai tapo Europos čempionė.
1995 metais iš Atėnų Lietuvos
r i n k t i n ė parsivežė Europos
čempionato sidabro medalį,
1992, 1996 ir 2000 metų olim
pinėse žaidynėse laimėjo bron
zos medalius.
Lietuva praėjusiame šimt
metyje kartą jau surengė Eu
ropos krepšinio čempionatą —1939
m e t a i s K a u n e , k u r lietuviai
pelnė čempionų titulą. Prieš tai
Lietuvos krepšininkai Europos
auksą iškovojo 1937-aisiais.
Vilniuje šiuo m e t u statoma
moderni sporto arena, kaip tiki
m a s i , bus t i n k a m a
vieta
Europos čempionato finalui.
Tarptautinės krepšinio fede
racijos sprendimo dėl 2Q07-ųjų
metų Europos vyrų krepšinio
čempionato Lietuva tikisi su
laukti iki šių metų birželio.
(BNS)
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Kauno „Žalgirio" krepšinio komandos „atstovas" (angį. mascot).
I. T i j ū n ė l i e n ė s nuotr.

ATĖNŲ OLIMPIADAI PASIRUOŠTI
SKIRTA 1 MLN. LT
2004 metų biudžete 1 mln. litų numatytas Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinei. Šie pinigai skiriami krepšininkų pasirengimui
dalyvauti kitąmet Atėnuose vyksiančiose olimpinėse žaidynėse.
Papildomos lėšos Lietuvos krepšininkams bus skirtos per
Kūno kultūros ir sporto departamentą.
Paremti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę prieš šias svarbias ir
atsakingas rungtynes Vyriausybė nutarė 1 mln. litų sumažindama
kitų metų valstybės skolos aptarnavimui skiriamas lėšas.
Tuo pačiu Vyriausybė 300,000 litų padidino ir Kūno kultūros
bei sporto departamento darbo užmokesčiui skirtas lėšas. Tačiau
bendra departamentui išlaidoms skirta suma, kuri k i t i e m s
metams sudaro 37,343 mln. litų, nedidinama.
Istorinis eurointegracinis kitų metų biudžetas Seime buvo pri
imtas gruodžio viduryje. 2004 m. valstybės biudžeto pajamos pla
nuojamos 23.5 proc. didesnės nei šiemet — 11,800 mlrd. litų.
Išlaidos padidės 25.8 proc. ir sieks 13,662 mlrd. litų. Nacionalinio
biudžeto pajamų planuojama surinkti 21.1 proc. daugiau — 13.448
mlrd. litų, jo išlaidos gali siekti 15,311 mlrd. litų.
(Elta)
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Sportas ČIKAGOJE
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Kauno „Žalgirio" komandos grakščiosios palaikytojos ir laimėjimų skatintojos (angį. cheerleaders).
I. T i j ū n ė l i e n ė s nuotr.

VYRIAUSYBE SUMOKĖS UZ A. SABONIO KREPŠINIO
MOKYKLOS STATYBĄ
Š.m. sausio 21 d. Ministrų
k a b i n e t a s n u t a r ė iš Vyriau
sybės rezervo Kauno apskrities
viršininko administracijai skirti
325,600 litų padengti skolai už
Arvydo Sabonio krepšinio mo
kyklos statybą.
„Šios lėšos reikalingos, no
rint įvykdyti pasirašytą taikos
s u t a r t į , p a t v i r t i n t ą 2003 m.
rugsėjo 15 d. Kauno apygardos
teismo n u t a r t i m i , sumokėti
akcinei bendrovei Kaišiadorių
statyba'", — p r a n e š ė Vyriau
sybės spaudos tarnyba.
1999 metais akcinė bendro
vė „Kaišiadorių statyba" atliko
viešosios įstaigos A. Sabonio

krepšinio mokyklos statybos
darbus. Pagal 1999 m. liepos 21
d. jungtinės veiklos sutartį tarp
Kauno apskrities viršininko
administracijos, viešosios įstai
gos „Sabonio klubas" ir viešosios
įstaigos „A. Sabonio krepšinio
mokykla" šiuos darbus pradėjo
finansuoti Kauno apskrities
viršininko administracija, kuri
liko skolinga „Kaišiadorių staty
bai" 325,600 litų.
Kauno apskrities viršininko
administracija, atsižvelgdama į
tai, kad krepšinio sporto salė
nuo 2000 metų nestatoma, o
bylos nagrinėjimas teisme už
kerta kelią A. Sabonio iniciaty

vai savo ir kitų asmenų lėšomis
tęsti sporto salės statyba, pri
ėmė pasiūlymą sudaryti taikos
sutartį.
Kauno apygardos teismas
2003 m. rugsėjo 15 d. nutartimi
patvirtino taikos sutartį, pagal
kurią atsakovė Kauno apskri
ties viršininko administracija
įsipareigojo sumokėti akcinei
bendrovei „Kaišiadorių statyba"
pagal jos pateiktą
ieškinį
325,600 litų. Lėšos iš Vyriau
sybės rezervo skirtos atsižvel
gus į vieną iš nustatytų rezervo
lėšų naudojimo pirmumų —
remti sportą.
(Elta)

LIETUVOS FUTBOLO RINKTINE KARTU SU KONGU
Pirmą k a r t ą šiais metais
Tarptautinės futbolo federaci
jos (FIFA) paskelbtoje pasaulio
futbolo rinktinių
vertinimo
lentelėje Lietuva su Kongu dali
jasi 103-iąją vietą.
Prieš mėnesi lietuviai dali
josi 101-ąją poziciją su Gvinėjos
futbolininkais. Lietuvos rinkti

nės taškų kraitis per mėnesį
sumažėjo nuo 444 iki 440.
} Europos čempionatą pa
tekusi Latvijos rinktinė (551
tšk.) iš 51-osios vietos nukrito j
53-iąją, o Estijos (528 tšk ) iš
68-osios vietos pakilo j 67-ąją.
Pirmauja

pasaulio

čem

pione Brazilija (848 tšk.).
Antrąją vietą užima Europos
čempione Prancūzija. (826 tšk.),
trečiąją — Ispanija (798 tšk >.
Iš viso klasifikuotos 204 fut
bolo rinktinės

Spartos" futbolininkai įveikti 9-2

„Metropolitan" lygos salės
futbolo pirmenybes jau persirito
į antrąją pusę. Praėjusį sekma
dienį įvyko penktasis ratas iš
devynių. J i s lietuvių futbolo
komandai buvo žymiai sėkmin
gesnis, negu du prieš jį vykusieji, kuomet sužaistos nulinės
lygiosios prieš kroatus ir tik 3-2
įveikti ukrainiečių „Lions".
Vasario mėnesio pirmasis
sekmadienis mūsiškiams vėl
užderėjo įvarčių gausa, pana
šiai kaip ir pirmenybių pradžio
je. Šį kartą 9-2 pasekme buvo
nuskriausta čekų „Spartos" ko
manda, kuri pirmenybinėje len
telėje stovėjo 6-je vietoje. Lie
tuviams žiūrovams buvo nema
žai progų džiūgauti, nors varžo
vai nebuvo iš stipriųjų ir tokia
aukšta pasekmė nedaug ką
nustebino.
Tačiau, nors iškovoję tris
taškus, lietuviai ir toliau liko
antroje vietoje, nes vadovai —
.,Green-White" komanda savo
varžovus — lenkų „Tarnovia"
klubo atstovus pranoko 6-3. To
kiu būdu jie su 15 taškų stovi
pirmoje vietoje. Po jų eina lietu

viai ir kroatų „Zrinski" su 12.
Bet mūsiškių įvarčių santykis
34-7, gerokai viršija kroatų 175.
Toliau su 9 taškais rikiuoja
si „Lions" ir „Tarnovia" f pirmie
ji turi vieno įvarčio persvarą.
Praėjusį sekmadienį pirmąjį
tašką įsirašė „Wings" lygiomis
(3-3) sužaidusi su „Highlanders". Lentelės uodegėlėje eina
rusų „Dinamo" komanda, netu
rinti nė vieno taško ir 14-50
įvarčių santykį.

SEKMADIENI SU
„HIGHLANDERS"
Vasario 8 d. lietuviai turės
progą „pašienauti" įvarčių, nes
susitiks (3 vai. p.p.) su
„Highlanders" komanda, kurios
sąskaitoje 4 taškai. Dar silpnes
nis varžovas mūsiškių laukia
vasario 15 d., kada „Lituanica"
egzaminuos „Dinamo" (rung
tynių pradžia 4:30 vai. p.p.)
Žaidžiama „Odeum" p a s t a t e ,
1033 Villa Avenue, Villa Park,
IL, netoli 83-čio kelio ir North
Ave.

Ž a i d ž i a ir Čikagos „ Ž a l g i r i o "
krepšininkai
Savo žiemos pirmenybes
„Bulis Academy" krepšinio ly
goje, kurioje dalyvauja 8 ko
mandos, pradėjo Čikagos „Žal
girio" krepšininkai. Jie žaidžia
šios akademijos pastate Lisle,
IL, ketvirtadienių vakarais,
pradedant 9 valandą. Pirmąsias
dvi pergales iškovojo lietuvių
penketukas, kurio eilėse yra
pajėgių krepšininkų. „Barons"
komanda buvo įveikta 58-29, o
„Buckets" nugalėta 79-51.
Žalgiriečių laukia 7 susiti
kimai, po kurių vyks atkrenta
mosios rungtynės Pernai lietu
viai šioje lygoje liko trečioje
vietoje. Šiemet žalgiriečiai ir jų

Tarp 52 Europos šalių rink
tinių Lietuva yra 4I-a. (Elta)

»

treneris Stepas Žilys
aukštesnės vietos.

tikisi

ČIKAGOS LIETUVIŲ
KREPŠINIO LYGA
Vasario 15 d. jau žada pra
sidėti, senokai planuota, Čika
gos lietuvių krepšinio lyga, ku
rioje žais dešimt komandų. Jos
susidarė pagal krepšininkų bu
vusią gyvenimo vietą Lietuvoje.
Nenuostabu, kad dauguma ly
gos žaidėjų yra atvykę iš Lie
tuvos ir naujame krašte nori la
vintis savo pamėgtoje sporto
šakoje.
E. Š.
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GARBES IR ATSAKOMYBES SKIRTYBES
POSOVIETINĖJE VISUOMENĖJE

DANUTE BINDOKIENE

Už teisę melstis
gimtąja kalba

Garbės samprata remiasi tiesos gerbimu, duoto žodžio, priesaikos laikymusi
EDMUNDAS SIMANAITIS
Kai bemaž 70 Lietuvos švie
suomenės atstovų, intelektualų
pasirašė kreipimąsi į preziden
tą, jie rėmėsi mūsų palengva
besikeičiančiai posovietinei vi
suomenei priimtina vakarietiš
ka garbės samprata: „Jūs turite
galimybę išsaugoti prezidento
institucijos autoritetą ir įrodyti,
kad jums brangi jūsų garbė. J ū s
turite teisę pasitraukti iš savo
pareigų ir taip apginti savo ir
mūsų orumą. Mes prašome jūsų
pasinaudoti šia savo teise".
Šviesuomenė vylėsi, kad valsty. bės vadovas suvokia garbę taip,
kaip ir jie — išsaugojusieji pir
mosios
Respublikos
metų
moralės normas. Deja...
Sausio 13-ąją — tautos
valios pergalės prieš neribotos
galios svetimą karinę jėgą
metines, Seimo opozicijos nariai
pakilo ir paliko posėdžių salę, o
prie jos nedvejodamas prisi
jungė ir Laikinosios komisijos,
tyrusios ..paksogeito" skandalą,
vadovas A. Sakalas. Iškilmin
game posėdyje dalyvavo akredi
tuoti Vilniuje užsienio valstybių
diplomatai. Valstybės valdžios
institucijų vadovai, garbūs sve
čiai, šalies miestų ir rajonų me
rai. Visi jie buvo gerokai nuste' binti.
Kol asmuo, nebuvęs lygiai
teisingas visiems ir tokiu būdu
• sulaužęs Prezidento priesaiką,
kalbėjo gražius, deja, tik ne
tikrumą žadinančius žodžius,
protestuotojai į posėdžių salę
negrįžo. Garbės samprata jiems
neleido dalyvauti šventvagiško
je ceremonijoje. Keistoka, tačiau
logiška socialdemokratų frakci
jos nario A. Sakalo pozicija. Jis
sąžiningai vadovavo tyrimui ir
neabejojo nustatytų faktų tikru
mu. Tai patvirtino ir Kons
titucinis Teismas. Matyt, A. Sa
kalas asmens garbę ir pado

rumą suvokė v a k a r i e t i š k a i , mo vykdyti genocido nusikalti
savo poelgiu padarydamas pilie mai. Konstitucinis Teismas pir
tiškumą skatinantį akibrokštą moje „paksogeito byloje" (J. Borisavo bendrapartiečiams.
sov pilietybės klausimu) akcen
Sausio 21 d. Kauno miesto t a v o , jog „neteisės p a g r i n d u
vadovai asmeniui, praradusiam teisė negali atsirasti". Okupa
moralinį autoritetą, bet dar ei cija negalėjo būti ir nebuvo nei
nančiam Valstybės vadovo pa teisi, nei morali, todėl iš jos
reigas, lygiai taip pat parodė palikimo plaukianti „teisė" —
nepasitikėjimą — į susitikimą tai statinys ant smėlio pamatų.
su priesaiką sulaužiusiu prezi Šio statinio griuvėsiai dar iki
dentu neatvyko nei meras, nei galo neišvalyti.
vienas kuris iš vicemerų. Pre
Tačiau pilietinėje visuome
zidentas, k o m e n t u o d a m a s šį nėje žmonių santykiai reguliuo
pelnytą pilietinį antausį, pa j a m i ne tik teisės aktais. Žmo
sakė, kad „Kauno vadovams tai nių santykius veikia ir reguliuo
garbės nedaro". Taigi preziden j a tautos tradicijos bei papro
tas kalbėjo taip pat apie garbę, čiai, tikėjimo dogmos ir Deka
tačiau kokio turinio?
logas, visuomeninių bei politi
Būtina ir teisu paklausti, ar nių organizacijų įtaka ir mo
priesaikos sulaužymas ir beato ralės normos. Moralė suvokia
dairiškas melavimas — garbin ma, kaip bendrų elgesio taisyk
gas elgesys? Vienas iš Europą lių sistema, saistanti žmonių
vienijančių veiksnių — krikš pažiūras į teisingumą, gėrį ir
blogį, pareigą ir atsakomybę,
čioniškoji kultūra.
Dekalogas netiesos sakymą garbę ir žmogaus orumą. Pilie
priskiria nuodėmių, o ne dory tinėje visuomenėje teisė ir mo
bių sričiai. Vakarų teisinė kul ralė glaudžiai sąveikauja. Tarp
tūra priesaikos sulaužymą ver jų nėra principinių prieštara
tina kaip sunkų nusikaltimą. vimų, o esamos skirtybės siste
Sovietmečiu veikė a n t ketur mos negriauna. Maža to — isto
briaunių durtuvų atnešta oku riškai moralė yra anksčiau susi
panto „teisė" ir „moralė". Jomis formavusi, negu teisė. Demokra
vadovaujantis buvo vykdoma tinėje visuomenėje garbės sam
genocido politika. Komunizmo p r a t a remiasi tiesos gerbimu,
aukų skaičius ir nusikaltimų duoto žodžio ir priesaikos laikymusi.
mastas pranoko nacizmo pik
Posovietinėje visuomenėje
tadarystes, vykdytas rasių teo m o r a l ė s ir teisės s a n t y k i s
rijos pagrindu. „Komunistinės smarkiai deformuotas ir jokiu
moralės" pirmasis postulatas dekretu ar įstatymu negali būti
skelbia „ištikimybę komunizmo staigiai pataisytas. Cinizmas,
reikalui". Tokiu būdu buvo mo įžūli demagogija, teisės normų
rališkai pateisinamos gyventojų laužymas ar jų ignoravimas —
masinės egzekucijos ir trėrnimai.
niekaip, nesuderinami su visuo
Melas — pagrindinė „komu menės moralės normomis. Monistinės moralės" dalis. Meluo TOlės ir teisės santykio sveikėjijama buvo įžūliai, metodiškai m a s — ilgas ir skausmingas
kartojant netiesą ir skleidžiant procesas. Lietuvoje tai vyksta.
dezinformaciją. „Klasių kova — „Artimasis užsienis" siekdamas
visuomenės vystymosi varomoji modifikuotu variantu a t k u r t i
jėga", — skelbė okupanto rupo Sovietijos imperiją, kol k a s
rai. Šia „moksline teorija" buvo Lietuvoje sėkmingai provokuoja
„teisiškai" grindžiami komuniz sumaištis, jaukdamas teisingu-

mo sampratą ir moralės nor
moms suteikdamas išvirkščią
turinį. Gležnutė mūsų demo
kratija dar nepajėgia veiksmin
gai ginti savo teisių. Tai didžioji
posovietinės demokratijos nega
lia.
Apie garbę kalba ne tik žur
nalistai, ne tik TV diktoriai, ne
tik Seimo nariai, pradėję ap
kaltą prezidentui, bet ir besąly
giškai ginantys jį ir lygiai taip
pat savo veiksmais remiantys
proimperinę Rytų politiką. Apie
garbę šneka ir apsimelavęs pre
zidentas ir jo apgautieji rinkė
jai. Mėginimai išversti kaip
kojinę moralės kategorijas — tai
labai klastingas būdas stabdyti
pilietinės visuomenės formavi
mąsi.
Bene įspūdingiausiai pade
monstravo orumo ir Valstybės
piliečio garbės sampratą Lie
tuvos diplomatijos patriarchas
ambasadorius Vytautas Dambrava, Krašto apsaugos vicemi
nistras Jonas Gečas, atsisaky
dami dalyvauti susikompromi
tavusio vadovo komandoje, ku
rioje, kaip rodo nūdienės Pre
zidentūros praktika, kiekvie
nam nariui buvo duodamos „itin
svarbios valstybinės užduotys"
Viena jų jau pateko į „pakso
geito" istorijos klasiką — kils
telėti prezidento populiarumą
TV laidoje, suspaudinėjant, mo
biliuoju telefonu bent po 300
kartų „taip".

žytame. Tačiau Seimas gali su
gadinti scenarijų, patvirtinda
mas Konstitucinio Teismo nu
tarimą. Tada nauji prezidento
rinkimai ir, žinoma, naujas sve
timų „spectarnybų" planas.
Tačiau, jei tautos atstovų
valia negebantis būti lygiai tei
singas visiems asmuo būtų pa
liktas valstybės vadovo poste,
atsirastų tarp viso spiečiaus
įvairaus plano reikalų ir čia šiek
tiek paliesta garbės problema.
Prezidento komanda su Vaka
rais pažaisti gali. Tai numatyta
sumaiščių planavimo programo
je. Tačiau su spectarnybomis iš
„artimojo užsienio" — per daug
pavojinga juokauti. Marionetės,
nepriklausomai nuo rango, aki
moju taptų nuliais, stalinizmo
metais — lavonais. Beje, pas
taroji pastaba („prezidentas —
lavonas") buvo labai raiškiai
akcentuota, „demokratijos gel
bėtojo" J. Borisov pokalbyje su
pagarsėjusia stomatologe R.
Smailyte, gebėjusia „šokdinti"
valstybės pasienio tarnybą.
Žinoma, pastaroji kentėjo ne dėl
dantų skausmo epidemijos.

Prezidentui tektų vykdyti
duotą pažadą — užsienietį J.
Borisov „padaryti" Lietuvos ge
nerolu. Tai garbės reikalas (?!).
Ne taip j a u svarbu, kad būsima
sis generolas, Lietuvos kariuo
menėje net seržantu netarnavo.
Nesukliudytų karjerai ir valsty
binės kalbos nemokėjimas, nors,
Prezidento aplinkoje dar jis šauniai vartoja Gulago žar
tebežaidžiama vakarietiška gar goną, ir, jo paties žodžiais ta
bės samprata. Vakarai j a u šė riant, didelę dalį gyvenimo dar
mai šį žaidimą perprato. Laukia bavosi Lietuvoje. Kalbos nepri
kuo^ligsis , Ma%t. tai t r u k s iki reiks* Sovietiniai generolai pui
apkaltos proceso pabaigos, kuri kiai'žinojo, kokią vieną vienin
pagal „artimojo užsienio" spec- telę kalbą privalu mokėti. Kitos
tarnybų scenarijų tikriausiai — tik laisvalaikiu ir esant no
turėtų nusitęsti iki Seimo rin rui. Tačiau besiperšantis į Lie
kimų pradžios. Šitaip būtų per tuvos generolus — ne Lietuvos
duota estafetė ir neverta spė Respublikos pilietis. Nejaugi vėl
lioti, kur turi rastis pabaiga. prezidentui teks galinėtis su
Baigiama narve, nors ir perda Konstituciniu Teismu? •

SMITHSONIAN INSTITUTE VAŠINGTONE
BUVO PRISTATYTA LIETUVA
Lietuvos Respublikos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušackas šeštadienį, sausio 31 d.,
pristatė Lietuvą Smithsonian
Institute rengiamame seminare
„Naujasis Baltijos regionas.
Nuo rytų iki vakarų" (The New
Baltic, East to West).
V. Ušackas supažindino se
minaro dalyvius su Lietuvos
pasiekimais per trumpą laiko
tarpi po
nepriklausomybės
atkūrimo bei su Lietuvos role
regione ir Euroatlantinėje erd
vėje po šalies įstojimo į ES ir
NATO. Ambasadorius pristatė
Lietuvos indėlį, ginant laisvę,
demokratiją ir žmogaus teises
pasaulyje, bei bendradarbiavi
mo projektus su kaimyninėmis
valstybėmis ir Gruzija.
V. Ušackas kvietė ameri

kiečius pasinaudoti šalies eko
nomikos augimo, investavimo,
bei turizmo galimybėmis Lie
tuvoje. „Mano misija šiandien
yra ne tik Lietuvos pristatymas,
bet ir „niūraus bei pilko" Lie
tuvos paveikslo išsklaidymas",
kalbėjo V. Ušackas, su nuoroda
į seminaro „Naujasis Baltijos
regionas" skelbimą, k u r i a m e
Baltijos regionas buvo apibū
dintas kaip „niūrus, šaltas ir
esantis politiniame šešėlyje".
„Atvykęs į Lietuvą ameri
kietis turistas randa visą spalvų
gamą, dinamišką ir aktyvų kul
tūrinį gyvenimą, unikalią archi
tektūrą, draugiškus ir linksmus
žmones, miestus, pilnus energi
jos ir potencialo",
kalbėjo
ambasadorius ir ragino skubėti
atrasti Lietuvą. Arba, kaip rašė

„Boston Herald" 2003 m. rug
sėjo 21 d. numeryje, „ši graži ir
užburianti vieta Europoje, grei
tu laiku užsipildys turistais ir
t a p s brangi, kaip ir visa Vakarų
Europa. Tačiau kol k a s taip
nėra. Todėl skubėkite, kol dar
n e a t r a d o jos kiti!" baigdamas
Lietuvos pristatymą, kalbėjo V.
Ušackas.
Smithsonian Instituto semi
nare „The New Baltic" dalyvavo
150 žmonių. Šiame seminare
buvo nagrinėjamos įvairios te
mos — nuo politikos iki turizmo
galimybių. Seminaras leido
amerikiečiams geriau pažinti
naująjį Baltijos regioną, regiono
ir atskirų valstybių pasiekimus,
istoriją, politinį, kultūrinį bei
kasdieninį gyvenimą.
K. V a š k e l e v i č i u s

Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas kalba Smithsonian
Institute, Washington. DC.

ernai Lietuva iškilmingai vynėje, bet teko dėti nemažai
šventė 750 m. valstybin pastangų, kad tai galėtų daryti
gumo sukaktį, įteisintą ir išemigravę į svetimus kraš
Mindaugo krikštu ir vainikavi tus. Skaitant pirmųjų lietuvių
mu pirmuoju Lietuvos karaliu emigrantų (XTX a. pabaigoje, XX
mi. Šiemet paskelbti Kalbos ir pradžioje), atvykusių į Ameriką
knygos metai, paminint 100 m. istoriją, pirmiausia į akį krinta
sukaktį nuo spaudos atgavimo. j ų pastangos s u k u r t i savas
Nors šia proga taip p a t planuo parapijas, kad galėtų melstis
j a m a daug svarbių renginių, lietuviškai. Nepaisant kai kurių
tačiau jie taip plačiai į savo sū tautybių (ypač lenkų) trukdy
kurį neįsuks visos lietuvių tau mų, nepaisant, kad tie pirmieji
tos, gyvenančios tėvynėje ir už imigrantai gyveno labai skur
jos ribų, kaip pernai vasarą džiai, dirbo juodžiausius darbus
Valstybės dienos (liepos 6-osios) su mažiausiu atlyginimu, jie
dainų, tautinių šokių ir kitų visgi sugebėjo kone kiekvienoje
šurmulingų renginių iškilmės. vietovėje, k u r susidarydavo
O ir šioje Atlanto pusėje tik JAV gausesnis tautiečių skaičius,
LB Kultūros taryba stengiasi įkurti lietuvišką parapiją (kai
nugalėti kone neįveikiamas kuriuose miestuose net kelias),
kliūtis, kad lietuviškuose telki pastatyti didingą, puošnią baž
niuose Spaudos atgavimo su nyčią, išsirūpinti lietuvį kunigą,
kaktis būtų kuo iškilmingiau įsteigti mokyklą, kurioje jų
paminėta. Turbūt vargiai atsi vaikai buvo mokomi lietuviškai.
rastų lietuvių, nepripažįstan Parapija buvo lietuviškojo telki
čių, kad tai buvo didelis mūsų nio (vadinto „kolonija") širdis,
tautos laimėjimas, kai po 40 veiklos centras. Lietuviai, atvy
draudimo metų pagaliau rusų kę į JAV po Antrojo pasaulinio
caro valdžia leido laisvai pačioje karo iš pabėgėlių stovyklų Vo
Lietuvoje spausdinti lietuviš kietijoje, stebėjosi tų parapijų gau
kus laikraščius ir knygas lo sa ir veiklos gyvastingumu...
tyniškomis raidėmis. Tačiau,
Bet tai buvo anuomet. Da
deja, daugeliu atvejų tokiu pri
bar išgyvename lietuviškų pa
pažinimu viskas ir pasibaigtų.
rapijų merdėjimo metą. Laimė
O reikia daug, daug dau dar, kad po nepriklausomybės
giau. Palinksėti galva a r vienu atkūrimo į šį kraštą atvykę ar
kitu žodžiu pritarti nepakanka. atvykstantys lietuviai pradeda
Tą turtą mūsų t a u t a i iškovojo užpildyti lietuviškose pamal
didieji Lietuvos žadintojai — dose jau ištuštėjusius bažnyčių
patriotai, lietuviškos spaudos suolus. Kitaip, ko gero, ir dar
leidėjai už Lietuvos ribų, jos save vadinančiose lietuviško
nešėjai ir skleidėjai savo šalyje mis, bažnyčiose lietuvių kalba
— knygnešiai bei visi, kurie, pamaldos būtų išnykusios.
nepaisant pavojų, nevengė kal
Kodėl mūsų tautiečiai neda
bėti, skaityti, melstis lietuviškai.
lyvauja lietuviškose pamaldose?
Ypač melstis. J u k pirmieji Kodėl sekmadienį dažniau nu
raštai, knygnešių parnešti „iš bėga į artimiausią amerikie
Prūsų", kaip tik buvo lietuviš tišką bažnyčią ir negali paau
kos maldaknygės. Ne veltui vie koti kelių minučių, kad nuva
na jų, pati populiariausia, buvo žiuotų į lietuvišką? Pasiteisi
pavadinta „Aukso altoriumi". nimai neįtikina. Savo pačių
Lietuviui ji buvo už auksą bran rankomis kasame duobę lietu
gesnė. Net žmonės, kurie nemo viškoms parapijoms ir skun
kėjo skaityti, buvo „įstatomi į džiamės, kad „lietuviu statytos
maldaknygę", t.y. kone atminti bažnyčios atiduotos kitatau
nai išmokdavo „ p e r s k a i t y t i " čiams".
įvairias maldas ir su pasidi
Dievas supranta visas kal
džiavimu iš tų maldaknygių mels bas, J i s išklauso jomis siun
davosi bažnyčiose. Iš tikrųjų bu čiamų maldų. Tik kadaise lenkų
vo didelė gėda į bažnyčią nueiti kunigai stengėsi įtikinti lietuvį
be maldaknygės. Net didžiausi kaimietį, kad „Dievas nesu
varguoliai įstengdavo malda pranta mužiko kalbos. Jei nori,
knygę įsigyti ir išmokdavo ją kad išgirstų, melskis lenkiškai".
„skaityti".
Tas paprastas lietuvis kaimietis
Lietuviška maldaknygė jiems griežtai priešinosi ir lenkui, ir
buvo daug daugiau, negu pagal rusui, jis kovojo už teisę melstis
binė maldos priemonė. Tai buvo gimtąja kalba. O šių dienų išsi
jų katalikų tikėjimo ir lietu mokslinęs, modernus mūsų tau
viškumo manifestas; tai buvo tietis atsisako melstis lietuviš
tylus, bet kietas pasipriešini koje parapijoje, dalyvauti lietu
mas tokiam neteisėtam caro vių kalba aukojamose Mišiose,
įsakymui, uždraudusiam spau nes jam „nepatogu"...
dą. Nenuostabu, kad rusų žan
Pirma, negu patriotiškai
darai net iš vaikučių r a n k ų kalbėsime apie spaudos atgavi
išplėšdavo maldaknyges; nenuos mą, pagalvokime, ką mums
tabu, kad žiauriai elgėsi su reiškia lietuviška spauda, lietu
žmonėmis, net bažnyčioje (prisi vių kalba ir malda gimtąja
minkime kruvinąsias Kražių kalba. Jeigu nieko nereiškia,
skerdynes).
nebūkime veidmainiai ir ne
Už teisę melstis gimtąja vaizduokime patriotų tik dėl
kalba lietuviai kovo? o ne tik tė žmonių akių. •
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PAMINKLAI IŠĖJUSIEMS KOVOTI
Konkursui „Lietuvos laisvės kovų, kariuomenės bei netekčių istorija"
J u r g i t a M a k s e l y t ė , Varėnos „Ąžuolo" vidurinė mokykla. 12 kl.
Mokytoja J u l i j a J a u n u t a K a v a l i a u s k i e n ė
Nr.8

1999 m liepos 18 d Molėtu rajone, Dubingiuose, buvo atidengtas paminklas ..Armijos krajovos" aukoms, tarp
k ū n u buvo ir daug Lietuvos partizanų.
(Eltos nuotr.)

Žiūriu į šiuos paminklus, o matau parti
zanus Gyvus, stovinčius vienas šalia kito.
tėvynės meile kupina širdimi, narsa ir
pasiryžimu degančiomis akimis. Taip ir
kryžiai dabar rymo greta — visi skirtingi,
tačiau visi neišvengiamai užantspauduoti
mirties data. Kiekviena jų — tai viena gyvy
bė, kraujo lašu stisigėrusi į žemę
Tylu Kryžių kalnely. Žiema nuramino
stūgaujantį vėją, sustingdė lietaus ašaras.
Nutilo ir gūdus šilu švokštimas. Gal užmi
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go. O gal aš, pradėjusi ieškoti amžino
paminklo, verto partizanų vardo, radau
siūlo galą, vedantį į tai, ką iki šiol tik
miškai minėjo 9 Pokario metais skambėju
sios dainos, A. Ramanausko-Vanago atsi
minimu knyga „Daugel krito sūnų", išliku
sios partizanų nuotraukos, po visą Lietuvą
išsibarstę kryžiai, — visa tai kartu sudaro
tą amžiną paminklą, kurio aš ieškojau,
prieš kuri bejėgis netgi laikas! Taip, jis gali
per daugelį metų sunaikinti materialųjį

pavidalą, tačiau niekas negali paveikti
jausmų, kuriuos kiekvienas nešiojamės šir
dyje: pagarbos ir pasididžiavimo, meilės ir
dėkingumo Šiandien mes esame skolingi
partizanams už istoriją, kuri vienija tautą,
todėl amžiais gyvuos jų atminimas. Aš, tu,
mes — vienos tautos vaikai — turime
išsaugoti tautos didvyrių vardus taip, kaip
jie išsaugojo mūsų gyvybę ir laisvę! Aš
niekad nepaliausiu ieškoti naujų paminklų
išėjusiems kovon už Lietuvą., ir negrįžti.
N a u d o t a literatūra
B. Ka&elionis. „Dainavos partizanai. Ša
r ū n o rinktinė. D o k u m e n t a i ir prisimini
mai'', — Vilnius, 1999 m.
V. Ledas, H. Rimkus. „Sušaudytos dai
nos". — Leidykla „Vaga", Vilnius, 1990 m.
A. R a m a n a u s k a s - V a n a g a s . „Daugel kri
to sūnų— Partizanų jtretose", — Vilnius, 1999 m.
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Kodėl norime būti
vieninga tauta?

N

ė r a to blogo, kas ne
išeitų į gerą. Prez. Pakso nuopuolis iškėlė į vie
šumą ne tik akį rėžiančius neš
varius mūsų politikos gyvenimo
faktus, bet ir seniai neatsaky
t u s klausimus apie tautą ir val
stybę. Kas gi yra ta mūsų tė
vynė? Kodėl lietuviai jai abejin
gi? Kodėl nesame vieningi?
Nepaisant politinių nuomo
nių įvairovės, visuomeninin
kams ir politikams Lietuva iš
esmės yra viena ir nedaloma —
kaip ostija per Mišias. Nors
viešuose pareiškimuose apstu
metaforomis virtusių pasaky
mų, tokių kaip „dvi Lietuvos",
„skaldoma tauta", tačiau tai juk
tik atspindi siekį vienaip ar
kitaip suburti mus į vieną visu
mą. Štai „Durnių laivo" auto
rius, ankstyvojo Sąjūdžio nos
talgijos apimtas, Lietuvos lai
velį sakosi plukdytų Vieningąja
tautine srove. Jo mirtinu priešu
tapęs, buvęs „Tautos tiatia",
ragina susivokti ir tapti tikrais
lietuviais (mat, jei esi nesusi
vokęs tautietis, tautai neprik
lausai), o kandidatas į nušalin
tus prezidentus skatina gyven
tojus susitelkti aplink jo as
menį. Netgi liberalių pažiūrų
mąstytojai sielvartauja dėl susi
skaldymo visuomenėje, netie
siogiai pritardami anųjų min
čiai, kad Lietuva turėtų būti
suvienyta, tik kitu pagrindu.
Senam komunistui tauta — tai
valstiečių, darbininkų ir karei
vių revoliucinės tarybos; tau
tinių idealų puoselėtojui tauta
— tai organinė šeimų, sodžių,
švietėjų visuma, kurią vienija
kalba ir tradicijos; žmogui be
įsitikinimų, populistui tauta —
tai puodas, su kuriuo galima
pilstyti iš tuščio į kiaurą.
Kodėl norime būti vieninga
tauta, bet ja nesame? Ar kada
nors ja buvome? Suvienyti mus
bandė ne kartą netikri pra
našai. Prieškario Lietuvoje tau
tos garantu skelbėsi „tautos va
das" Antanas Smetona, pokario
metais jo vietą užėmė „šei
mininkas" Antanas Sniečkus.
Ar jų valdymo metais dauguma
buvo susipratusi: ar suvokė,
kad tėvynė yra daugiau nei
trispalvė ar lietuviškas elemen
torius. Visuomenės pulsą ne
sunkiai galima patikrinti statis
tikos pagalba. Atrinkite, pavyz
džiui, dešimtį tautiškų vardų su
istorine ir patriotine potekste,
kaip antai Vytautas, Algirdas,
Birutė, ir nubrėžkite jų populiariamo kreivę. Tėvų suteikti
tautiški vardai naujagimiams
— lyg lakmuso popierėlis — pa
rodys, kaip k^itė^i tautinis
susipratimas.

mą, valstybines šventes — var
dams ar kitiems tautybės atri
butams jau nebeteikiama tiek
daug reikšmės. Kai tautos idėja
įsisąmoninama, papildomų pas
tangų dėti nebereikia — norve
gai išlieka norvegais, lietuviai
lietuviais, nepaisant to, ar jie
rengiasi etnografiniais rūbais,
pina vainikus, mokosi atminti
nai tautinių giesmių, ar susi
kabinę drauge eina mitinguoti.
Lietuviškų tautiškų vardų
populiarumo kreivė - - sukre
čianti. Jei, Norvegijos atveju,
tautos susivokimas vyko prieš
kario metais, demokratijos sąly
gomis, Lietuvos tauta galutinai
susiformavo giliu sovietmečiu,
1950—1960 metais, kai partija
buvo viena ir nedaloma. Nepa
sikliaudamas vien statistika,
nusprendžiau prakalbinti anos
epochos liudininką, tylų patri
otą istoriką Rimantą Jašą.
Prieš keletą metų, jam dar gy
vam esant, paprašiau jį pako
mentuoti vardų tyrimo rezulta
tus. Jis nebuvo nustebęs — pa
tvirtino pagrindinę išvadą, kad
lietuvių tauta susiformavo ne
laisvės sąlygomis, o ne prieš
kario metais, kaip įsivaizduoja
ma. Prasidėjus Sąjūdžiui, tauta
jau buvo seniai susiformavus —
ji buvo sovietinė iki kaulų
pašaknų. Tai nebuvo lygiųjų vi
suomenė (nors tai buvo viešai
deklaruojama) — tai buvo tau
ta, susluoksniuota pagal pri
klausomybę partijai bei ištiki
mybę gamybiniam pramoni
niam elitui. Atgavus nepriklau
somybę, Lietuvos TSR Aukš
čiausioji taryba virto Atkuria
muoju Seimu, LTSR struktūros
transformavosi į Lietuvos Res
publikos valstybines žinybas,
tad valstybe tapome ne iš naujo.
Kodėl nesame vieninga
tauta? Todėl, kad tokia niekada
nebuvome. Kodėl ja norime
būti? Todėl, kad mūsų tautos
identitetą formavo Antanas
Smetona ir Antanas Sniečkus
— du skirtingo plauko autokra
tai, kuriems ta tariama dekla
ruojama tautos ir valstybės, vė
liau partijos, vienybė buvo vienin
telis būdas išsilaikyti valdžioje.
Tauta — ne pati tinkamiau
sia kategorija politikoje: ja leng
va manipuliuoti, jos vardu „sa
vi" atskiriami nuo „kitų". Kal
bėkime apie tėvynę, kuri (prie
šingai nei t a u t a ' yra viena ir ne
daloma, n^s tai ne geografinis
vienetas, bet moralinė vertybė.
Būdami patriotais, tėvynės my
lėtojais, pasakome sau ir ki
tiems — turime stuburą ir nesa
me menkystos. Nors tėvynės
mele nėra altruizmas — tai

Panašūs tyrimai Norvegijo
je atskleidė faktą, kad. siaurąja
prasme, tauta susiformuoja per
dvi kartas — tautiški vardai
išlaiko savo populiarumą 40-50
metų. Po to tautinis identitetas
palaikomas per švietimo siste

meilė ir s a u , ir k i t i e m s ,

riau kai jos nėra - nėr&mtksę

Dr. I.inas E r i k « o n a s
Europos Mokslų fondo
Tautinių istorijų programos
koordinatorius
ori k s o n a s @ T i i n b o x . c o m

KALBĖKIME ANGLIŠKA!
Paruošia Aušrelė Sakalaiti

T w e l f t h lesson 'tuelfth
lesom — Dvylikta pamoka.

prižiūrėti.

How vvonderful. You mušt
really feel good about being
able to help someone ail day.
(Hau uonderful. J ū mast ryly
fyl gud ebaut bying cibl tū help
I work at a home of a famisamuon oi dey> — Kaip nuos
ly %vh<> have an elderiy lady
tabu. J ū s turbūt labai gerai
t but'«. not capahle of taking
jaučiatės (tu turbūt labai gerai
c ; i r ,. of hfrvj-lf. Ai uork et a
jautiesi), galėdama kam nors
hom af e. femily hū hev en eldpadėti visą dieną.
erly leidy thats nat keipable af
teiking kėr af herself) — Aš
Yes, but it also i s hard work
dirbu šeimos namuose, kur rMX-au.se t h r lady isn't able to
gyvena
vyresnio
amžiaus walk (Jes. bat it alsou iz hard
ponia,
kuri
negali
save uork bycoz tha leidy iznt eibl tū

W h e r e do you w o r k ? (Uer
dū jų work 9 ) — Kur jūs dirbate
(kur tu dirbi)

prie Prezid

Indrės Tijūnėlienėsnuotrauka.

Grasino išleisti žarnas
N

et siurrealistinės plunksnos
meistrui Frank Kaika pri
stigtų vaizduotės nupiešti ab
surdiškam Lietuvos prezidento
R. Pakso susitikimo su Kazlų
Rūdos gyventojais sausio 21 d.
vaizdui. Prezidentas, verčiamas
žinomų aplinkybių, neišdrįso
eiti pro pagrindinį įėjimą \ Kul
tūros centro salę (daug pasa
kantis faktas), o įsigavo su savo
palyda į vidų pro atsarginį išė
jimą iš kiemo pusės. Pateku
siam atsitiktinai į salę užsie
niečiui, nežinančiam, kokia
proga susirinko žmonės, tik
riausiai pasirodytų, kad į salę

Įžengė didžiausias tautos nusi
kaltėlis: tokiu pr:
pro
testo triukšmu susirinkę pasi
tiko R. Paksą. Tame triukšm<
pa skendo sakrališkai garbinančių
prezidentą jam skirti plojimai.
Akivaizdu, kad prezidento
ir jo institucijos charizmatiškumas yra katastrofiškas. To dar
nebuvo Lietuvos < o gal ir pa
saulio) istorijoje. Už visų komi
sijų, net ir Konstitucinio teismo
sprendimus objektyviausias kri
terijus yra didžiulės daugumos
(apytikriai 500^ Lietuvos inte
lektualų kreipimasis į preziden
tą su raginimu atsistatydinti.

Gali klysti vienas žmogus, gali
klysti grupė, bet sunku įsivaiz
duoti, kad klystų dauguma Lie
tuvos intelektualų, o ir prem
jeras A. Brazauskas yra tos pa
čios nuomonės. Įsivaizduokim.
kad prezidentas teisus, k a s
sveiku protu neįrodoma. Nepa
vyko to padaryti ir prezidentui.
Bandymai gausiuose susi
tikimuose su Lietuvos gyvento
jais įrodyti savo teisumą yra
beviltiški, nes žmonės j a u iš
esmės apsisprendę, o į preziden
to užsispyrimą atsakoma taip
pat užsispyrimu, didėja kon
frontacija
tarp
prezidento

šalininkų ir priešininkų.
Vienintelė
garbingiausia
prezidentui išeitis — tai atsis
tatydinimas. Ir juo greičiau, tuo
geriau. Apmaudu, kad Seimo
apkaltos komisija veikia nepa
teisinamai lėtai, t a r s i mėgau
jasi besidraskančiu, moraline
p r a s m e agonizuojančiu prezi
dentu, žlugusiu Prezidentūros
geru vardu, jos t a r p t a u t i n e izo
liacija.
Bet grįžkime į Kazlų Rū
dos Kultūros centro salę, k u r
vyko t a s skandalingas susitiki
mas su prezidentu.
Scenoje — prezidentas. Jo
kalba tarsi užprogramuota, nes
dešimtis k a r t ų visuose susi
tikimuose kartoja tą patį. Tu
rinys daugeliui žinomas ir iš žiniasklaidos. Tai nuobodus sa
vęs teisinimas, s u r e i k š m i n i 
mas, gyrimasis. Jo teiginiai lo
giškai lengvai pažeidžiami, kaip
ir pats prezidentas. Pavyzdžiui,
teigia, kad, jam prezidentau
jant, Lietuva antroji baigė dery
bas dėl stojimo į ES. Daugiau
žinantis galėtų p a p r i e š t a r a u t i ,
derybos — tai ne viskas, pvz.,
Estija ir Lenkija
neskubėda
mos išsiderėjo kur k a s d a u g i a u
už Lietuvą. Prezidentas gyrėsi,
kad aktyviai agitavo už dalyva
vimą referendume dėl stojimo į
ES, bet užmiršo pasakyti, kad
laukia kai kurių kainų šuolio
Teisinosi dėl suteiktos J . Bo
risovui pilietybės, esą preziden
tai suteikė dešimtis pilietybių,
bet nepasakė, kad kiti sutei
kinėjo pilietybes ne už milijoną,
už kurį buvo ir daugiau poten
cialių, pavojingų valstybei rei-

kalavimų iš prezidento.
Ypač aktyviai, audringai
protestuodamas, savo pilietinę
poziciją reiškė jaunimas. Ir už
tuos suaugusius, kurie dėl gar
b a u s amžiaus, s u p r a n t a m a ,
negalėjo panašiu būdu protes
tuoti, nors ir y r a prezidento
priešininkai. Prezidentui atsa
k a n t į nepalankaus turinio raš
telius, truko geranoriškumo: jis
tų raštelių autorius vaizdavo
kaip supykusius žmones (so
vietmečiu kitaip m ą s t a n t y s
buvo vadinami priešais).
Auš r ai Marijai Pavilionie
nei sunkiai sekėsi teisinti savo
vyrą Rolandą Pavilionį, dėl
priešiškumo NATO ( ne iš gero
gyvenimo, pasisakantis už NATO
prezidentas įtraukia
į savo
komandą NATO priešininkus).
Pataikūniškos kalbos (dau
giausia atvykusių iš Marijam
polės ir Kalvarijos) buvo slopi
namos audringai pilietinę pozi
ciją reiškiančių jaunimo atsto
vų. Jaunimo audringai reiškia
ma pilietinė pozicija nepatiko
tvarkos sergėtojams. Jie nesu
gebėjo, kaip tokiais atvejais
dera, likti nešališki ir pagrasino
jaunuoliams pristatysią juos į
nuovodą. Pastangos buvo bevai
sės, jaunimas ir toliau leistinais
būdais protestavo, skanduo
damas „Paksui gėda!" ir pan.
Pačioje susitikimo pabaigo
je tašką padėjo drąsi gimna
zistė. Ji priėjo prie mikrofono ir
t a r ė pasimetusiam prezidentui:
,,Jūsų aplinkos žmogus už mū
sų
protestą pagrasino mums
išleisti žarnas!"
Algimantas Lelešius

Gabus dvynukai

L

ietuvoje yra daug našlai
čių. Nežinau, ar teisinga
j u o s visus vadinti našlaičiais,
n e s d a u g u m a turi tėvus, kurie
dėl rimtų priežasčių, ar dėl
girtavimo, ar kokio kitos rū
šies sunkumo, savo vaikų ne
augina namie, bet ar savo no
ru, ar valdžios nurodymu j ų
vaikai gyvena Vaikų n a m u o 
se. Ten juos iš
laiko v a l s t y b ė
ir, jei y r a tėvai,
d a ž n i a u s i a i tie
tėvai gali tuos
savo vaikus par
sivežti namo sa
vaitgaliui, ar ko
kiom atostogom.
Tokiais vai
kais pradėjo rū
pintis JAV am
basadoje kai ku
rie dirbantys ame
rikiečiai ir, aiš
ku,
lietuviai
Vienas n;
tynų, kurio vai
kais jie rūpina
si, yra Alytuje.
T a r p apie 170 vaiku, n u o
maždaug <> metu iki 1 ^
pora dvynukų, kurie pasižymi
meniškais gabumais
Jie yra A i gird a s ir Remi
gijus Gataveckai. Nuo 7 m
amžiaus gyvena Alytaus vai
ku gk)bos namuose. J i e turi
abu tėvus, bot tėvai turi s a v i
bėdas ir i n t e r e s u s . D a ž n a i
uok) — Taip, bet tai taip pat
sunkus darbas, nes ponia
nepaeina.
Does the lady
speak
I Jthuanian. o do you need to
speak to her in English? (Daz
tha leidy spyk Lithuenian. o du
jū hev tū spyk tū her in inglish!
— Ar ponia kalba lietuviškai,
a r jums (tau) reikia su j a
kalbėti angliškai?
She speaks a little Lithuanian. b u t mostly English. (Šy
spyks a liti Lithuenian, b a t
moustly inglish) — Ji truputį
kalba lietuviškai, bet daugiau
sia angliškai.
Are you fiuent in English?
(Arjū fluentin ingliš) — A r jūs

broliai, pasiilgę tėvų, n a m o
grįžę, randa juos girtus. Nors
tėvai gyvena kaime, jie ne
a u g i n a gyvulių, o jei k a r t a i s
atlieka daržovių, jas parduoda
ir nusiperka to, kas jiems svar
bu ir visiškai %-aikams nepadeda.
Vietiniai mokytojai ir kiti
žmonės, kurie supranta me
ną, tvirtina, kad tie du j a u -

nuot

• >g Dievo

menu. tapy
ba, meno istorija, o hns\
kiu piešia. Vaikų globos na
mai jiems suteikė galimybe
lankyti v.nku meno mokykla
Arytans mieste, kur mokytojai
brolius moko piešimo paslap
čių -Iu piešiniai jau kelis karlaisvai kalbate <ar tu laisvai
kalbi) angliškai''
No. but m y job gi ves m e
a n o p p u r t u n i t y to learn. iNou,
bat mai džob givs my en aportunity tu Iena I Ne, bet mano dar
bas suteikia progą išmokti.
It's niee to have a j o b t h a t
you likę and are also able to
learn a language. (Its nais tu
hev a džab thęt ju laik ęnd oulso
eibl tū iem e lenguidž) — Gerai
turėti darbą, kuris jums (tau)
patinka ir tuo pačiu turėti ga
limybę išmokti kalbą.

tus buvo pristatomi parodose
Alytuje. Gataveckai labai no
rėtų susieti savo ateitį su ta
pyba ir tapti profesionaliais
dailininkais. J ų didžiausiasvajonė šiuo metu yra studijos
meno akademijoje. Tačiau už
mokslus meno akademijoje
reikia mokėti. Valstybė pasi
rūpina ir suteikia n e m o k a m ą
galimybę studi
juoti aukštojoje
i mokykloje
tik
t i k r i e m s našlai
č i a m s . Broliai
j turi tėvus, ku
rie j a i s visai ne
sirūpina.
R a š a u apie
juos, nes m a n ę s
prašė ambasa
dos darbuotojai,
kurie nori jiems
padėti. Gal k a s
iš
skaitytojų
tuo domėtųsi,
norėtų
tiem
dviem nelaimin
giem
jaunuo
liams
padėti
siekti jų svajonės. Gal susi• kokia m e n a mėgstanti
grupelė, kuri galėtų kaip nors
sudaryti jiems sąlygas tęsti jų
mylimą mokslą. J i e tą mokslą
galėti! gauti ir Lietuvoje, k u r
mokslas nėra labai b r a n g u s .
Ir i kas domėtųsi jiems padėti.
prašau kreiptis į m a n e , Liudą
Avižonienę telefonu 949-3621472 arba elektroniniu paštu:
Liuda@cox.net
Kiekvienas gerai išsilavi
nęs lietuvis d a b a r Lietuvai
labiau negu labai reikalingas,
tai kaip nors pagalvokim, gal
ir galėtų Algirdui ir Remigijui
nutiesti kelią į šviesią ateitį.
Liuda Avižonienė
L a g ū n a Hills, CA

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose
4545 W. 63 Str., Chicago, !L 60629
TEL: 1-800-772-7624; 773-585-0994

*

Šiaurinėje dalyje — 699 Livley Blvd. Eik Grove Village, !L 60007
TEL. 1-800-262-3797; 847-952-8100

BALTIA EXPRESS
„Draugo" skelbimų
skyrius
Tel. 1-773-S8S-*500
PASLAUGOS
Šildymas
Šaldymas
6556 S. Kedzie Chcago, !L 60629
Prekyba, rstEfevimas, aptarnavimas
— Licensed — Bonded— Insureo1
7 dienos
per savaite

773-778-40O7
773-531-IS53

STATE FARM JNST R A N f E
M H O I * X NAMJ SMJKVIf N

m Grraris DRM MMRS

IŠNUOMOJA
VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti
butai. 1 mieg.— $607;
2 mieg. — S682.
Tel. 630-910-0644, Janą.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA

S»

Landmark
properties

Bus.
Res.
Mobil
Pager

773-229-8761
708-425-7160
773-590-0205
630-314-4330

Asientas Frank Zapotis ir Off. Mgl
Aukse S. Kanc kalba lietuviškai.

RIMAS STANKUS

FRANK 7 \ P O L I S
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654773-581-8654

• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Čirentas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• l jrpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida

SIŪLO DARBĄ
CAREGIVER WANTED
F.ngiish speakinc. weekend. live-in
vvoman wanted to transfer and care t'or
disabled woman in our northside home
Some lifting. Call 773-935-8074 or
773-394-8X29.
CAREGIVER IOB
for live in position in VVisconsin; go<xi
pay; mušt have valid work permit. SS..
D L and experience.

Call 262-657-8044.

QnM>£

23

Pro-Team
Bus.: 708-361-0800
Voicr N t * 773854-7820
Fax: 708-361-9618
E-mail:
d.i.mayer@worldnet.att.net

DANA ŠČERBAITĖ MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste arpriemiesc'iuose. kreipkitės Į
DAMTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOA.N ASSOCTATION O f CHICAGO
2212 VVest Ccrmak Road, C & c a g o . IL 60608

It would be very nice if I got
paid more. (It uod by very nais if
ai gat peid mor) — Būtų labai
gerai, jeigu man daugiau mokėtų.

(773) 847-7747
Stephen M Oksas,

L I N S f l

Potcrnaujam

Čikagon ir Apylinkių

Lieta\iam\

Prcfident
Daugiau

Kaip 95

Metus.
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Pasaulio naujienos
{Retraamis AFP, Reuters, AP. )ntertax, ITAR-TASS, BWS
žinių agemotų pranešimais)

EUROPA
BRIUSELIS. Jungtinės Vals
tijos ketvirtadienį pareiškė,
kad dalis NATO narių aktyviai
siekia, kad Susivienijimas im
tųsi aktyvesnio vaidmens stabi
lizuojant Iraką, net jei dar ir
per anksti kalbėti apie ofi
cialias derybas šiuo klausimu.
„Labai aišku, kad Susivieni
jime yra stiprios politinės va
lios, jog NATO Irake imtųsi di
desnio vaidmens", sakė Jung
tinių Valstijų ambasadorius
NATO Nichol Burns per spau
dos konferenciją, surengtą Vo
kietijos mieste Miunchene ren
giamo specialaus sąjungininkų
gynybos ministrų susitikimo
išvakarėse. „Keletas sąjungi
ninkų iš Europos ėmėsi inicia
tyvos ir pasiūlė, kad NATO
imtųsi savo kolektyvinio vaid
mens (Irake) kaip ir Jungtinės
Valstijos", sakė jis. Vašingto
n a s yra pasiūlęs, kad 19 valsty
bių Susivienijimas perimtų iš
Lenkijos vadovavimą karinei
divizijai, užtikrinančiai saugu
mą vidurio ir pietų Irake.
Diplomatų teigimu, Susivieni
jimas galėtų perimti vadovavi
mą karinėms operacijoms ir
Irako pietuose. Tačiau, prisi
mindamos Prancūzijos ir Vo
kietijos neigiamą požiūrį į JAV
vadovaujamą karą, kurio metu
buvo nuverstas Saddam Hussein režimas, ir karo išvakarėse
Susivienijime kilusią gilią kri
zę, Jungtinės Valstijos šiuo me
t u sąjungininkų primygtinai
nespaudžia. N. Burns sakė, jog
per susitikimą Miunchene dau
giausiai dėmesio bus skirta
NATO planams Afganistane iš
plėsti taikos palaikymo operaci
j a s už Kabulo, o diskusija dėl
Susivienijimo vaidmens Irake
rimčiau prasidės prieš birželio
pabaigoje Stambule rengiamą
viršūnių susitikimą. „Manau
šiuo metu NATO kiek per
anksti oficialiai svarstyti ofi
cialų vaidmenį Irako operaci
jose, mano manymu, diskusija
prasidės vėliau - galbūt pava
sarį ar vasaros pradžioje, artė
j a n t Stambulo viršūnių susi
tikimui", teigė jis. Vienas aukš
to rango NATO diplomatas šią
savaitę teigė, jog NATO atvy
kimą į Iraką teks atidėti iki
2005 m. dėl politinių priežasčių
bei karinių sumetimų, nes dau
gelis valstybių skundžiasi, jog
jų pajėgos jau yra pakankamai
apkrautos įsipareigojimais Af
ganistane bei Afrikoje. Tačiau
kitas aukšto rango NATO pa
reigūnas ketvirtadienį tvirtino.
kad NATO gali perimti iš Len
kijos vadovavimą tarptautinei
divizijai jau šių metų pabaigoje.
Pasak jo, šiuo metu NATO
„ryškėja sutarimas", jog Susi
vienijimui reikia imtis didesnio
vaidmens, tačiau joks sprendi
mas dar nėra priimtas. NATO,
prieš pat karą pasidalijusi į dvi
griežtas jo šalininkių ir prie
šininkių stovyklas bei išgy
venusi precedento neturinčią
krizę, Lenkijos vadovaujamai
divizijai jau teikia logistinę pa
galbą. Lenkija, viena svar
biausių JAV sąjungininkių Eu
ropoje Irako karo metu, už savo
paramą gavo teisę vadovauti
pietiniame ir vidurio Irake
9,000 karių divizijai. Pati ji pa
siuntė 2,400 karių į Iraką.

HAMBURGAS Vokietijos
kaltintojai ketvirtadienį prane
šė ketinantys apskųsti teismo
sprendimą išteisinti marokietį,
kuris buvo įtartas bendrinin
kavęs rengiant 2001 m. rugsėjo
11-osios atakas Jungtinėse
Valstijose. Kaltintojai tvirtina,
jog įtariamasis gali būti pa
trauktas baudžiamojon atsako
mybėn už priklausymą tero
ristinei organizacijai. Pagrindi
nis kaltintojas VValter Hemberger sakė, jog „yra pakanka
mas pagrindas" teigti, jog 31
metų Abdelghani Mzoudi buvo
teroristinės grupuotės narys A.
Mzoudi, kuris buvo kaltintas

pagalba nužudant kelis tūks
tančius žmonių ir naryste tero
ristinėje organizacijoje - kovo
tojų tinklo „ai Qaeda" Ham
burgo kuopelėje, ketvirtadienį
išteisino Hamburgo t e i s m a s .
Teismas savo nuosprendį pa
skelbė nepaisydamas aukų gi
minaičių advokatų paskutinės
minutės mėginimo jį atidėti.
Advokatai buvo pareiškę, kad
turi naujų įrodymų, susijusių
su Amerikoje nagrinėjama įta
riamo rugsėjo 11-osios sąmoks
lininko Zacarias Moussaou
byla.

gyvenviečių statybos idėją, to
kius kaltinimus neigia. Trečia
dienį A. Sharon pareiškė, jog
yra pasirengęs surengti refe
rendumą dėl savo planų likvi
duoti 17 iš 21 Gazos Ruože
esančių nausėdijų, kuriose gy
vena 7,500 žydų. Viešosios nuo
monės apklausos rodo, jog dau
guma izraeliečių pritaria, kad
būtų likviduota dauguma nuo
palestiniečių kovotojų išpuolių
neapsaugotų žydų gyvenviečių
ne tik Gazos Ruože, bet ir Va
karų Krante, kur A. Sharon
planuoja palikti didžiąją dalį
nausėdijų.

PAKISTANAS

IRAKAS

ISLAMABADAS. Pakista
no prezidentas Pervez Musharraf ketvirtadienį atleido moks
lininkui, kuris prisipažino Iranui, Libijai bei Šiaurės Korėjai
nutekinęs slaptos informacijos
apie branduolines technologi
jas, ir pareiškė, kad valstybė
neprileis tarptautinių priežiū
ros institucijų prie savo bran
duolinės programos. „Yra rašy
tinis malonės prašymas iš jo
pusės ir yra rašytinis atleidi
mas iš mano pusės", spaudos
konferencijoje sakė P. Musharraf, kalbėdamas apie moksli
ninką Abdul Qadeer Khan, ku
ris trečiadienį surengė j a u s 
mingą išpažintį apie branduo
linės informacijos išplatinimą.
P. Musharraf taip pat pabrėžė,
kad Pakistanas neperduos jo
kių dokumentų Tarptautinei
atominės energetikos agentūrai
(TATENA), nesutiks su neprik
lausomu tyrimu ir neleis Jung
tinėms Tautoms kontroliuoti
valstybės branduolinės prog
ramos. Abdul Qadeer K h a n
byla buvo pradėta nagrinėti
daugiau kaip prieš du mėne
sius, kai TATENA pareiškė tu
rinti įkalčiu, rodančių Pakis
taną dalyvaujant Irano bran
duolinėje programoje. Be to,
specialistai mano. kad Libijos ir
Šiaurės Korėjos branduolinėje
programoje naudojami metodai
aiškiai perimti iš Pakistano.
Pakistane Abdul Qadeer Khan
laikomas nacionaliniu didvy
riu, nes padėjo valstybei susi
kurti atominę bombą ir šioje
srityje varžytis su sena prieši
ninke Indija. Trečiadienį vaka
re Abdul Qadeer Khan per na
cionalinę televiziją jausmingai
atsiprašė už slaptos informaci
jos apie branduolines techno
logijas perdavimą kitoms vals
tybėms ir teisino vyriausybę bei
kitus mokslininkus.

IZRAELIS
I

JERUZALĖ. Izraelio polici
jos pareigūnai ketvirtadienį
maždaug pustrečios valandos
klausinėjo premjerą Ariel Sharon apie kyšininkavimo skan
dalą, kuris aptemdė šią savaitę
ministrų kabineto vadovo pa
skelbtą planą dėl žydų gyven
viečių Gazos Ruože likvidavi
mo. Savo oficialioje rezidencijo
je Jeruzalėje pareigūnus priė
męs premjeras „noriai ben
dradarbiavo", ir artimiausiu
metu neketinama pakartotinai
jį apklausti, sakė aukšto rango
policijos pareigūnas, pagei
davęs neskelbti savo pavardės.
Sausį vienas A. Sharon drau
gas verslininkas buvo apkaltin
tas praėjusio amžiaus dešimta
j a m e dešimtmetyje mėginęs pa
pirkti vyriausybės vadovą. Pro
kurorai buvo nurodę, kad per
kelis mėnesius turėtų nu
spręsti, ar apkaltinti ir patį
premjerą. Toks žingsnis, apž
valgininkų nuomone, priverstų
A. Sharon pasitraukti. Progno
zuojama, kad ši byla gali su
silpninti premjero pozicijas de
rybose su palestiniečiais, o A.
Sharon kritikai mano, kad šią
savaitę paskelbtu planu eva
kuoti žydų naujakurius iš Ga
zos Ruožo jis galbūt norėjo nu
kreipti dėmesį nuo šio skanda
lo. Tačiau pats premjeras,
anksčiau entuziastingai rėmęs

i

MADRIDAS. Irake praėjusį
mėnesį šūviu į galvą sužeistas
ispanų policijos vadas trečia
dienį nuo patirtų sužeidimų mi
rė, pranešė Ispanijos gynybos
ministerijos atstovas spaudai.
Sausio 22 d. per reidą nukentė
jęs 42 metų Gonzalo Pereza
Garcia komos būklės buvo
atskraidintas į Ispaniją ir pa
guldytas Madrido karinėje ligo
ninėje. Nepavykus iš G. P. Gar
cia smegenų pašalinti kulkos,
medikai sakė, kad yra mažai
vilčių, jog sunkiai sužeistas pa
reigūnas atsigaus iš komos
būklės. Irake dislokuotos ispa
nų karinės brigados apsaugos
vadas G. P. Garcia per operaci
ją netoli Divanijos miesto,
esančio 180 km į pietus nuo
Bagdado, buvo sužeistas, kai
automobiliu važiavę užpuolikai
paleido ugnį. Ispanija Irake yra
dislokavusi apie 1.300 karių ir
nuo savo misijos pradžios
patyrė skaudžių nuostolių. Pra
ėjusių metų lapkritį pasaloje
žuvo septyni žvalgybos agentai.
Spalį prie savo namų Irako
sosįtinėje buvo nušautas dar
vienas agentas, o rugpjūtį per
sprogimą Jungtinių
Tautų
būstinėje Bagdade žuvo karinio
jūrą laivyno kapitonas.

Į

JAV

]

ČIKAGA. Vienas nevaisin
gumo gydymo specialistas iš
Kentukio valstijos, kuris pra
ėjusį mėnesį paskelbė perkėlęs
klonuotą žmogaus embrioną
moteriai į gimdą, trečiadienį
pranešė, kad įvyko persileidi
mas, tačiau žadėjo nenuleisti
rankų. „Kitą kartą, kai ką nors
skelbsime, nėštumas bus. Tai
kitas kertinis akmuo", telefonu
iš savo klinikos Leksington
Kentukio valstijoje sakė Pan
Zavas. Geriausi šios srities spe
cialistai skeptiškai vertino P.
Zavas pareiškimus, nes jis dar
nėra pateikęs jokių mokslinių
įrodymų. Kai kurie mokslinin
kai sako, jog P. Zavas, kuris jau
nuo 2002 m. gegužės kalba, kad
yra pasirengęs klonuoti žmogų,
labiau rūpi ne mokslo pažanga,
o tai, kaip išgarsėti. P. Zavas
detaliai nepaaiškino, kodėl 35
metų moteriai, į kurios kiauši
nėlį buvo įterpta jos vyro DNR,
įvyko persileidimas, tačiau pa
žymėjo, kad tik 20-30 proc. ap
vaisinimų mėgintuvėlyje bai
giasi sėkmingu nėštumu. „Jis
mėgins ir mėgins iš naujo", kal
bėdamas apie save trečiuoju as
meniu sakė iš Kipro kilęs P. Za
vas. Jis sausio 17 dieną Lon
done pompastiškai paskelbė
prieš dvi savaites neskelbiamo
je vietoje perkėlęs klonuotą
žmogaus embrioną moteriai,
kurios pavardė taip pat laiko
ma paslaptyje. P. Zavas sakė,
kad kiaušinėlis buvo paimtas iš
tos pačios minimos moters, ku
riai pernelyg anksti prasidėjo
menopauzė, ir kad jis buvo
apvaisintas DNR, paimta iš jos
nevaisingo vyro odos ląstelės.
Su gyvūnais atlikti tyrimai pa
rodė, kad klonuoti embrionai
neretai žūsta. Kartais klonuoti
organizmai žūsta netrukus po
gimimo. Pirmam žinduoliui klo
nuoti prireikė 277 bandymų, po
kurių pasaulį išvydo garsioji
avis Dolly
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JADVYGA GEČIAUSKIENĖ
JURGELEVIČIŪTĖ

„Mirtis fizine prasme yra
ne kas kita, kaip pašaukimo
nutraukimas: tai įsakymas tar
nams susirinkti pas savo val
dovą ir parodyti, kiek talentų
yra laimėta aname būties
žaidime", — šie Antano Macei
nos žodžiai gražiai įsilieja į gy
venimo kelius, kuriuos užbaigė
a t a Petras Kliorys Clevelande,
96 metus „iškovojęs gerą kovą,
baigęs bėgimą, išlaikęs ti
kėjimą" (2 Tim 4, 7-8).
Mirties angelo lankymasis
Cleveland lietuviškame telki
nyje j a u gan dažnas reiškinys,
skinas antrosios atvykusių tau
tiečių bangos narius. Nuo 1950
m. (į JAV atvyko 1949 m.) Petro
ir Jadvygos šeima stipriai įsi
jungė į lietuviškųjų darbų ir
veiklos ratą, kuriame išliko iki
mūsų dienų, kai jau lietuviško
je padangėje pasirodė ir naujoji
„trečioji banga", kuri, pagal
daugelio svajonę, turėtų, užpil
dyti tuščias likusias veiklos vietas.
Per tuos penkis dešimt
mečius su Petru teko dirbti ne
tik ateitininkų, bendruomeni
niame darbe, bet ir beveik du
dešimtmečius darbe toje pat
bendrovėje, kaip inžinerijos pro
jektavimo — braižytojo srityje.
Kliorių šeima taip pat išliko ak
tyvi Šv. Jurgio parapijos darbuose.
Petras — stiprių principų
žmogus. Būdamas aktyviu
Krikščionių demokratų partijos
nariu Clevelande. kur su Algiu
Kasulaičiu, Pranu Razgaičiu,
Henriku Idzeliu bei kitais iš
vystė puikią ir naudingą veiklą,
ypač siekiant Lietuvai laisvės,
kartu su ALTo skyriumi Cle
velande bei VLIKo darbuose.
Velionis, būdamas kuklaus
charakterio, jam pavestus už
davinius atlikdavo tyliai, neieš
kodamas pagyrimų ar padėkos.
Todėl ir savo testamentinės va
lios pareiškime Petras norėjo,
kad jo laidotuvėse nebūtų jokių
nuopelnus keliančių kalbų, o
tik jo biografiniai faktai.
Giliai nuliūdusi liko žmona
Jadvyga, sūnus prof dr. Kęstutis-Konstantinas su žmona
Mary, sūnus Vytautas, kompiu
terio mokslo magistras, su žmo
na Rita (Čyvaite) — muzike,
dukra Kristina ir sūnumi Sau
liumi; dukra med. dr. Ona Dau
girdienė (vyras dr. Jonas) ir jų
keturi sūnūs; duktė, dantų gyd.
Živilė Vaitkienė (vyras med. dr
Linas) ir trys sūnūs.
Laidotuvių Jacubs & Son
namuose tyliai atsisveikinta su
velioniu. Buvo sukalbėtas roži
nis. Gausiomis velionio prisimi
nimo aukomis buvo apdovanota
Prisikėlimo bažnyčia Kaune ir
Lietuvių Katalikų religinė šal
pa. Dr. Kęstutis Kliorys, kaip
vyriausia, Kliorių šeimos atža
la, padėkojęs visiems atsilan
kiusiems ir tėvelį prisiminu
siems, išreiškusiems išsiskyri
mo liūdesį, pateikė velionio
biografiją.
Gruodžio 29 d., 10 vai. ryto,
Šv. Jurgio bažnyčioje Prisikė
limo Mišias aukojo ir pamokslą
pasakė parapijos klebonas kun.
J. Bacevičius. Skaitinius skai
tė, Mišioms tarnavo velionio anū
kai. Anūkų chorelis, specialiai
paruoštas Ritos Kliorienės, su
soliste Kristina Klioryte giedojo
skambias giesmes. Malda ir
giesme susirinkusieji atsisvei
kino su savo ilgamečiu bendra
keleiviu šioje žemėje. Kelių de
šimčių mašinų kolona palydėjo
į Visų sielų kapinyną, kur jau
ilsisi šimtai mūsų tautiečių.
Palydėjusius į amžinuosius na
mus Kliorių šeima pakvietė
pietums į „Gintaro" restoraną.
Prisimindami Amžinybėn
iškeliavusį mielą a+a Petrą,
žvelkime į jo gyvenimo dienas, į
kurias sugrąžino jo sūnus Kęs
tutis žodyje, tartame laidotuvių
namuose.
Petras Kliorys gimė 1907

2004 m. vasario 4 d., gyvenimu džiaugusi 96 metus,
iškeliavo amžinam poilsiui į Viešpaties Namus.
Gimė Lietuvoje, nuo 1949 metų gyveno Filadelfijoje, o
paskutiniuoju metu Huntington Vailey, PA, sūnaus Algi
manto šeimoje.
Nuliūdę liko: sūnus Algimantas S. Gečys, marti Tere
sė, a n ū k ė dr. Gintarė Gečytė-Akerley su vyru George ir
p r o a n ū k u Kristijonu; anūkė Aušra Gečytė-Gause su vyru
Peter. Velionė buvo našlė Lietuvos pašto žymaus darbuo
tojo, teisininko Justino Gečiausko.
Šv. Mišios už velionės sielą bus koncelebruojamos
š.m. vasario 7 d. Šv. Andriejaus lietuvių parapijoje (19th
& NVallace Streets, Philadelphia, PA, 11 vai. ryte. Iš čia
bus palydėta į Prisikėlimo kapines (Bensalem, PA). Pra
šome prisiminti velionę savo maldose. Vietoj gėlių pra
šome aukoti Filadelfijos lietuvių radijo programai „Bend
ruomenės balsas".
Petras Kliorys.

N u l i ū d ę s ū n u s , marti, anūkės s u š e i m o m i s

m. rugpjūčio 14 d. Žeimiuose,
Kėdainių apskrity, Marijos Karaliūnaitės ir Konstantino Klio
rių šeimoje. Pirmąjį pasaulinį
karą šeima praleido Aukštai
tijos miestely Vabalninke, ku
riame baigė lietuviškąją pra
džios mokyklą.
1919 metais šeima persi
kėlė pastoviam g y v e n i m u i į
Kauną. Čia 1927 m. baigė
„Aušros" gimnaziją ir tų pačių
metų rudenį įstojo į Lietuvos
universiteto Teisės fakultetą,
Ekonomikos skyrių, kurį sėk
mingai baigė, g a u d a m a s diplo
muoto ekonomisto vardą. Bai
gęs studijas, d i r b o F i n a n s ų
ministerijos mokesčių departa
mento žinyboje K a u n e ir Vil
niuje. Pradžioje mokesčių ins
pektoriaus padėjėju, vėliau verslo
pelno mokesčių referentu Mo
kesčių departamente, kol 1944
m. pasitraukė į Vokietiją.
Kelias į ją buvo g a n a vin
giuotas ir p e r m a i n i n g a s su
daugeliu nelengvų išgyvenimų
Austrijoje ir Jugoslavijoje. Atsi
radęs Vokietijoje ir gyvenda
mas išvietintųjų stovyklose, dirbo
šių stovyklų administracijoj ir
lietuviškoje veikloje. Kai tuo
metu dar beveik nebuvo lietu
viškos spaudos, k a r t u su dr.
Juozu Girnium redagavo ir lei
do stovyklos gyventojams kas
dieninį sieninį informacinį biu
letenį apie pasaulio įvykius.
Nevengė ir kitų visuomeniškų
lietuviškų darbų.
Išaugino, išauklėjo ir iš
mokslino keturias šeimos atža
las — du sūnus ir dvi d u k t e r i s ,
kurie visi pasiekė mokslo vir
šūnių ir dirba savo profesijos
darbą, kartu stipriai prisirišę
prie lietuviškojo k a m i e n o . Tė
velis nuo pat jaunystės dienų pri
klausė ateitininkams: gimnazi
joje moksleiviams, universitete
ateitininkų
visuomenininkų
Vytauto klubui ir p a g a l i a u sen
draugiams. Buvo a k t y v u s šios
organizacijos n a r y s , n e r e t a i

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems dalyvavusiems mano žmonos

AfA
JULIJOS RUČINSKIENĖS
laidotuvėse. Dėkoju už gėles, aukas ir pareikštą užuo
j a u t ą raštu. Ypatinga padėka priklauso Yolandai ir Algiui
Zaparackams už įspūdingas laidotuves, kun. Babonui už
sukalbėjimą rožančiaus, šv. Mišių auką ir prasmingą pa
mokslą, Ritai Giedraitienei už gražų giedojimą bažnyčioj,
krikšto dukrai Žibutei ir jos vyrui Paul už dalyvavimą lai
dotuvėse ir padengimą dalies laidotuvių išlaidų, Elizabeth Sakevičienei už palydėjimą manęs iš Miami į Detroi
tą ir atgal.
J ū s ų visų nuoširdumas man žymiai palengvino Julijos
netekties skausmą.
J o n a s Kučinskas

renkamas
į
valdybas
ir
talkininkaudamas, kur tos tal
kos reikėjo. Taigi tėvelis užaugo
ir subrendo ateitininkų organi
zacijos idėjų šviesoje ir savo
gyvenimu t a s idėjas liudijo. Pri
klausė t a i p p a t krikščionims de
m o k r a t a m s . Kurį laiką vadova
vo vietos skyriui ir 10 metų bu
vo krikščionių demokratų cent
ro komiteto generalinis sekreto
rius. K a r t u su Algiu Kasulaičiu
daug rūpesčio ir pastangų dėjo,
kad šios organizacijos Europos
ir pasaulio konferencijose atsto
vautų krikščionims demokra
t a m s ir jose būtų iškelti Lietu
vos okupacijų faktai. Tėvelis
uoliai stebėjo ir Lietuvos ūkinį
gyvenimą iš gausios ekonomi
nės literatūros ir ryšių su savo
kartos ekonomistais. J a u t r i a i
išgyveno o k u p a n t ų užmojus
sužlugdyti nepriklausomybės
metais klestėjusi Lietuvos ūkį.
Į šį kraštą atvyko 1949 m , o
1950 m. atsikėlė į Clevelandą.
Kelis metus dirbo įvairius atsi
tiktinius darbus, bet vėliau 20

Dovana—Tautinis

m. dirbo braižytoju, kol išėjo į
pensiją. Buvo didelis spaudos,
ypač lietuviškos knygos, mylė
tojas ir skaitytojas. Turbūt ne
daug buvo išeivijoj išleistų kny
gų, kurių jis nebuvo įsigijęs.
Nuolat ir savo vaikams primindavo
neužmiršti lietuviškos knygos.
Būdamas giliai religingas,
neužmiršo krikščionio pareigų
žmogui ir artimui. Gausiai rėmė
Lietuvoje esančius, ne tik arti
muosius, bet ir kitiems tautie
čiams neretai ištiesdavo pagal
bos ranką. Negailėjo realios pa
ramos ir išeivijos lietuvių insti
tucijoms ir fondams.
Visuomeniniam organizaci
niam darbe buvo principingas,
bet ir pakantus skirtingai galvojantiems. Siekė tiesos, darnos
ir dvasinės šviesos.
Taip kukliai, vykdant iške
liavusiojo pageidavimą, sūnus
prisiminė tėvą, senelį, artimųjų
ir draugų šios žemės mielą ben
drakeleivį, kuris ilgai išliks
atmintyje ir maldose.
Vacys R o c i ū n a s

Šokis

XII Lietuvių T a u t i n i ų Šokių Šventės "Gift Certificate*
U ž s a k y m o Anketa
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[ ] $25
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Vardas/Pavardė:
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E-Mail:

Čekius išrašyti ir siųsti: XII Lithuanum Fotk Dance Festn-al 2711 West 71" Street, Chicago, IL 60629

P A S T A B A : D o v a n a — T a u t i n i s Šokis "gitt certificate" gali būti naudojamas nk XII Lietuvių Tautinių Šokių
Šventes renginių bilietų (iš ankštiniam) bei oficialių šventes suvenyrų isigyjimui. Jeigu pirkimo/'-ių suma yra
didesne negu "gift certificate" suma. pirkėjas turės skirtumą padengti, leigu pirkinio/-ių suma vra mažesne negu
"gift certificate" suma, skntumas nebus grąžinamas, bet bus pnskaitoir>3s kaip auka XII Lietuvių Tautinių Šokių
Šventei. Dovana—Tautinis
Šokis "gift certificate" nebus iškeičiamas i. gryną pinigą ir verte gaitoja tik iki 2004
m. liepos m e n . 3 d. oficialiems Šventes suvenyrams, o iki 2004 m. liepos men. 2 d.. Šventes renginių bilietų
isigyjrmui; negalioja ir neturi jokios vertes bilietų vsigyjimui Allstate Arena ir Ticketron.
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APYLINKĖSE
SV. KAZIMIERO kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia
dalyvauti šv. Mišiose ir pasi
melsti, kad kongregacijos įstei
gėja Motina Marija Kaupaitė
būtų paskelbta palaimintąja.
Mišios bus šį
šeštadienį,
vasario 7 d., 9:30 vai. r., seselių
motiniškame name, 2601 W.
Marąuette Rd., Chicago. Mišias
aukos kun. A. Gittins, CSSP,
kurios dėsto teologiją Chicago
Theological Institute.
ŠVČ.

MERGELĖS

MARIJOS

Gimimo parapijoje šį šeštadienį
5 vai. Mišiose ir sekmadienį —
visose Mišiose, bus laiminami
kaklai šv. Blažiejaus šventės
(buv. vasario 3 d.) proga. Šv.
Blažiejus yra užtarėjas nuo
gerklių ligų ir jomis sergančių
ypatingasis globėjas.
JEIGU LAIKU NEGAVOTE šios
savaitės trečiadienio „Draugo",
tai dėl to, kad policija saugumo
sumetimais nieko neįleido į
pašto įstaigą. Problemą panai
kinus, „Draugas" buvo priim
tas, bet pavėlavo pasiekti skai
tytojus.
„CHICAGO AUTO SHOW" —

kasmetinė naujausių automo
bilių bei kitų susisiekimo prie
monių paroda, šiemet vyksta
vasario 6-15 d. MacCormick
Place South patalpose, Čikagos
paežerėje. Parodoje — ne tik
šimtai amerikietiškos, bet ir
užsienio gamybos
mašinų,
sunkvežimiukų (pick-ups), au
tobusiukų (vans). Suaugusiems
įėjimo mokestis 10 dol., vyres
niesiems ir jaunuoliams iki 12
m. — 5 dol., jeigu jie lydimi
suaugusio asmens. Daugiau
informacijų galima rasti interneto svetainėje:
www.chicagoautoshow.com

FILISTERIŲ SKAUTŲ Čikagos
skyriaus vakarienės klubo su
eiga vyks penktadienį, vasario
6 d., 7:30 vai. v a k , „Cafe 28",
esančiame 1800 W. Irving P a r k
Rd., Chicago. Apie dalyvavimą
praneškite fil. Andriui Kudir
kai, tel. 708-422-7972. Bus įdo
mi k u l t ū r i n ė p r o g r a m a i r
v a k a r i e n ė . Visi f i l i s t e r i a i
kviečiami.
ATEITININKŲ NAMŲ narių me
tinis susirinkimas įvyks vasa
rio 8 d., sekmadienį, 1 vai. p.p.,
Ateitininkų namuose (12690
Archer Ave, Lemont). Tą patį
sekmadienį Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje 9 vai. r. bus au
kojamos Mišios už gyvus ir mi
rusius Ateitininkų namų rė
mėjus. 12:30 vai. p.p. bus už
kandžiai ir kava. Laukiami n e
tik Ateitininkų namų nariai,
bet rėmėjai ir svečiai.
JAV LB VIDURIO VAKARŲ apy
garda, kartu su Švč. M. Marijos
Gimimo parapija, 6900 S.
Washtenaw Ave, Chicago, š.m.
vasario 8 d. ruošia malonią po
pietę šios parapijos salėje. Po
pietė įvyks tuoj po 10:30 vai. r.
Mišių. Visi kviečiami pasitarti
apie JAV LB apylinkės atkū
rimą Marąuette Parke. Dau
giau informacijų suteiks Auš
relė Sakalaitė (LB Vidurio Va
karų apygardos pirmininkė)
630-243-6302.
„ŠIRDELIŲ VAKARĄ" ŠV. Va
lentino dienos proga Čikagoje
ruošia „Pažinčių k l u b a s " —
vasario 14 d., šeštadienį, 6 vai.
vak., Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos salėje,
4420 S. Fairfield Ave. Šokiams
gros ansamblis „Retro", bus
visokių įdomybių ir linksmybių.
Visi kviečiami.

AR MĖGSTATE VAIDINTI?
JEI ESATE VAIDINĘ TEATRE, ne
svarbu — profesionaliame ar mė
gėjiškame — tačiau Amerikoje
neturėjote galimybės susipažin
ti su panašių siekių žmonėmis,
dalyvauti teatro veikloje, dra
mos sambūris „Žaltvykslė"
kviečia susitikti. Visi, norintys

pabandyti vaidint teatre, turin
tys sparnuotų minčių ir drau
giškumo bei atsakomybės jaus
mą, kviečiami rinktis vasario 14
d., 10 vai. r., Jaunimo centre.
Kviečiami „Žaltvykslės" dramos
sambūrio nariai ir naujokai.
Skambinkite tel. 773-286-6377.

VASARIO 16-osios RENGINIAI
AMBASADORIUS ŠARŪNAS ADOMAVIČIUS, LIETUVOS Respub
likos Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas, bus pagrindinis
p a s k a i t i n i n k a s Lietuvos Nepriklausomybės minėjime Maria
gimnazijos auditorijoje sekmadienį, vasario 15 d., 2 vai. p.p.
P a s k u t i n i u metu jis buvo LR nepaprastasis ambasadorius tarp
t a u t i n i ų organizacijų nuolatinėje atstovybėje Vienoje. Visuo
m e n ė kviečiama gausiai dalyvauti. Šventę rengia Čikagos ALTo
skyrius.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ RUOŠIA šiaurės
v a k a r ų Indiana valstijos Amerikos lietuvių organizacijos vasario
22 d., sekmadienį, The American Legion Merrillville Post 430
patalpose, 7430 Broadway, Merrillville, IN. Pradžia 12 vai.
Vietas užsisakyti galima šiais telefonais: Joanna Rudzevičius
2 1 9 - 8 8 4 - 2 2 2 0 ; Birutė Vilutis — 219-322-4533; Ursula Tavaras
219-226-0664.
CICERO LIETUVIŲ TELKINYJE, PRIE CICERO MIESTO ROTUŠĖS,

(50th Ave ir 26 Str.) trečiadienį, vasario 11 d., 12 vai., bus iškil
mingai iškelta Lietuvos vėliava. Šias ceremonijas atliks jūrų
šaulių kuopa „Klaipėda". Visi kviečiami susirinkti prie Cicero
miesto rotušės ir pagerbti Lietuvos trispalvę, kuri ten plevėsuos
visą savaitę.
VASARIO 15 D., SEKMADIENĮ, CICERO IR ARTIMŲJŲ APYLINKIŲ

lietuviai paminės Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Padėkos
Mišios už atgautą tėvynės laisvę bus aukojamos Šv. Antano
parapijos bažnyčioje — 9 vai. r. Tuoj po Mišių parapijos salėje
vyks akademinė dalis. Kalbės adv. Povilas Žumbakis, meninę
programą atliks „Andriekaus muzikinė grupė". Minėjimą rengia
Cicero LB apylinkės -valdyba ir Cicero ALTo skyrius. Rengėjai
i širdingai prašo gausiai dalyvauti minėjime.
BRIGHTON PARKO LB APYLINKĖ RUOŠIA LIETUVOS Nepri
klausomybės šventės paminėjimą vasario 22 d., sekmadienį.
Pradžia Mišiomis 10 vai. r. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje. Po Mišių sporto salėje (įėjimas iš kiemo) vyks
t r u m p a akademinė ir meninė dalis, o po to bus pietūs. Pietums
r e i k i a užsisakyti vietą, s k a m b i n a n t Salomėjai Daulienei
773—927-4990. Šeimoms su vaikais bus teikiama nuolaida.
TĖVYNĖS SĄJUNGOS RĖMĖJŲ ČIKAGOS SKYRIUS VASARIO 8 D.,

sekmadienį, 12:30 vai. p.p., Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte,
ruošia Vasario 16—osios ir Sausio 13-osios paminėjimą. At
siminimais apie lietuvių tautos kelią, atvedusį į nepriklausomy
bę, pasidalins Tadas Bukaveckas, o apie sausio 13 d. įvykius —
jų dalyvis Kasparas Genzbigelis. Kviečiami visi dalyvauti.
„LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖ TARNYBA JAV" — taip
p a v a d i n t a nuotraukų paroda, skirta LR konsulato Čikagoje 80
m. sukakčiai paminėti. K a r t u bus pristatyta Lauryno Jon u š a u s k o ir Vaclovo Kleizos knyga „Lietuvos konsulatas
Čikagoje 1924-2004 metais dokumentuose ir nuotraukose".
Renginį ruošia LR gen. k o n s u l a t a s Čikagoje, d r a u g e su
Lituanistikos tyrimų ir studijų centru bei Čiurlionio galerija.
Parodos a t i d a r y m a s vasario 13 d., penktadienį, 7:30 vai. vak.
Čiurlionio galerijoje. Visi maloniai kviečiami. Lietuvos
Respublikos konsulatas Čikagoje niekuomet per 80 metų nebu
vo uždarytas, nors tėvynė ir buvo okupuota. Konsulai, o vėliau
garbės konsulai, atliko daug svarbių darbų savo tautos labui,
atstovavo LAISVAI LIETUVAI okupacijos metais, kalbėjo užjos
laisvę, kėlė savo tautiečių pasitikėjimą, kad Lietuva vėl bus
laisva. Apsilankydami šiame renginyje parodysime padėką
Lietuvos konsulatui už visus jo atliktus darbus.
TAI JAU TRADICIJA: JAUNIMO CENTRAS VISUOMET SURUOŠIA

„DRAUGO" 95 METŲ SUKAKTIES PROGA KOVO 28 D., sekma
dienį, Maria gimnazijos auditorijoje, Čikagoje, ruošiamas ypatin
gas koncertas, kurio programą atliks Gen. Juozo Žemaičio
Lietuvos Karo akademijos vyrų choro „Kariūnas" vokalinė grupė.
Koncerto proga bus išleista speciali programa su sveikinimais
„Draugo" garbingos sukakties proga. Maloniai visi prašomi savo
sveikinimus siųsti „Draugo" administracijai. Vieno puslapio
sveikinimas — 100 dol., pusės puslapio — 50 dol. Šiais sveikini
mais paremsime vienintelio už Lietuvos ribų leidžiamo lietuviško
dienraščio tolimesnį gyvavimą.
BILIETUS Į „DRAUGO" KONCERTĄ KURIO PROGRAMĄ ATLIKS

vokalinė grupe „Kariūnas" galite (pradedant šios savaitės šešta
dieniu) įsigyti „Seklyčioje", Pasaulio lietuvių centre Lemonte ir
„Draugo" administracijoje. Koncertas įvyks kovo 28 d., sekma
dienį, Maria gimnazijos salėje, Čikagoje.
„KARIŪNĄ" GIRDĖS IR CLEVELAND, OH, LIETUVIAI! Šeštadienį,
kovo 27 d., Gen. J. Žemaičio Lietuvos Karo akademijos vyrų choras
„Kariūnas" (vadovas Vytautas Verockas) koncertuos Dievo
Motinos lietuvių parapijoje, Clevelande
KAIP BUVO SKELBTA, „DRAUGAS", ŠVĘSDAMAS 95 METŲ sukak
tį, nori apdovanoti savo bendraamžius, padovanodamas jiems
vienų metų prenumeratą Tereikia pranešti, kas jau yra sulaukęs
ar šiemet sulauks 95 metų amžiaus, atsiųsti trumpą to asmens
aprašymą ir nuotraukėlę, o mes mielai jį (ar ją) pasveikinsime ir
siuntinėsime „Draugą".

TAIGI, KOKIA JŪSŲ NUOMONĖ?
KAIP BUVO RAŠYTA PRAĖJUSIOS
savaitės penktadienio vedama
jame, „Draugas" daro apklausą
(ir skaitytojų, ir net neskaitytojų) ir kviečia atsakyti į klau
simą: ar, jūsų nuomone, prez
Rolandas Paksas turėtų atsista
tydinti; ar neturėtų; ar nuo
monės SiuO klausimu neturite 9
<"7.l!:rr- r.',ivt; rHaknios .Mrvr-k:'

adresu
redakcija@draugas.org
galite siųsti faksu: 1-773-8588284; galite parašyti laišką
„Draugo" adresu, bet apklausa
vyksta pirmąsias dvi vasario
savaites (iki 16 d ) . Mes žinome,
kad lietuvių tarpe nėra žmonių
„be nuomonės", tad visus
kviečiame atsiliepti

Lietuvos Nepriklausomybės šventę, nepaisant, kurią savaitės
dieną pasitaiko vasario 16 d. Šiemet tai bus pirmadienis, tad
6:30 vai. vak. J a u n i m o centre visi kviečiami pasiklausyti
g a r s a u s lietuviško filmo apie Lietuvos partizanus kūrėjo
Vytauto Vilimo kalbos „Vasario 16-oji ir dabartinės Lietuvos
vizija". Programėlę atliks Meno mokyklėlės, vadovaujamos
Ligijos Tautkuvienės, vaikučiai. Bus vaišės. Visi kviečiami.

VASARIO 16-osios MINĖJIMAI KITUR
VVAUKEGAN/LAKE COUNTY LB APYLINKĖJE

Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas LB Waukegan/Lake County apylinkėje ruošiamas vasario 22 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p., Libertyville Civic Center, 135 W. Church Str..
Libertyville, IL. Šventėje dalyvaus „Draugo" dienraščio vyr. re
daktorė Danutė Bindokienė. Programą atliks tautinių šokių gru
pė „Klumpė" ir Gedimino lit. mokyklos moksleiviai. Po šven
tinės programos bus galima paragauti skanių lietuviškų pa
tiekalų, gros linksma muzika. Kviečiame visus dalyvauti.
ELIZABETH, NJ

Nepriklausomybės šventės minėjimas Elizabeth, N J , šiemet
vyks sekmadienį, vasario 29 d. po 11 vai. r. pamaldų Šv. Petro ir
Pauliaus bažnyčioje. Minėjimas bus parapijos salėje, 216 Ripley
Place, Elizabeth, NJ. Jdomių minčių mums pažers dr. Elona
Vaišnienė, dirbanti Yale universitete. Meninę dalį atliks Dr.
Vinco Krėvės lit. mokyklos mokiniai —jie dainuos, deklamuos ir
šoks. Girdėsime ir muzikinę programą. Pasirodys tautinių šokių
grupe „Liepsna". Minėjimo metu bus Audronės Maciūnaitės ir
Rimo Pranckevičiaus medžio drožinių paroda. Po minėjimo apa
tinėje salėje prie užkandžių galėsime visi pabendrauti.
Minėjimą rengia LB Elizabeth ir Newark apylinkės. Visi kvie
čiami dalyvauti.
DiftESKKOfeMHK*

SKELBIMAI
• Amerikos lietuvių radi
j a s , vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r
per WCEV 14.50 AM T e l .
773-847-4903, adresas 4459
S Francisco, Chicagn, IT. 60632
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Veronika Povilionienė „Seklyčioje

V

isiems gerai
žinoma
dainininkė Veronika Po
vilionienė neaplenkė „Sek
lyčios" — lietuviškos salelės,
kurioje kiekvieną trečiadienį,
antrą valandą popiet, susirenka
vyresniosios kartos atstovai.
Nors daugelis jų neturi galimy
bės nuvykti į didžiuosius kon
certus, čia jie pamato ir išgirsta
beveik visus, iš Lietuvos atvy
kusius, aktorius, dainininkus,
politikus ar kitoje veikloje dir
bančius žmones. Sužinoję, kad
vienas ar kitas atlikėjas koncer
tuos kažkur toli, didelėje salėje,
jie su pasididžiavimu pasako:
„0 aš jau mačiau ir girdėjau
'Seklyčioje'".

būdama dzūkė, kas pamalonino
susitikime buvusius d z ū k u s ,
dainuoja ne tik dzūkiškas dai
nas. Ji padainavo suvalkietišką
dainą, kurioje džiau
giamasi sava t a u t a ,
s a v a meile, kurioje
n ė r a žodžio „meilė",
bet jau taip subtiliai
mūsų protėviai mokė
jo tą jausmą išreikšti,
k a d negali nepatikėti
jos buvimu. Anot Ve
ronikos, šiais laikais
žodis „meilė" gal per
dažnai tariamas be
jausmo, tapo lyg nu
vertintas.

širdžiai mielą folklorinį at
spalvį. Tai įvyksta jos balso,
sklindančio lyg iš amžių glūdu
mos, dėka. Vėliau, „Dainavos"
ansamblio ir Vero
nikos koncerte ben
d r a u j a n t su Eve
lina Oželiene, tą
mano mintį ji pa
tvirtino
sakyda
ma, kad Veronikos
balse girdėti seno
vės indėnų dainų ir
raudų, iš tolimos
praeities sklindan
tys garsai, užbur i a n t y s klausyto
jus,
sukuriantys
nuostabią
aurą,
praturtinantys ir sustiprinan
tys žmogaus dvasinę prigimtį.

Ji tartum subarė
vyrus, kad jie „šiais laikais ne
moka gražiai meluoti".. Ir tuo
j a u padainavo dainą apie tai,
kaip jaunikaitis, besipiršdamas
mergelei, taip gražiai kalbėjo
apie savo kraštą, žmones ir tur
tus, kad ši bemat sutiko už jo
ištekėti, o, pamačius tikrovę,
nebuvo kur dingti, mat, meilė
buvo didelė, o turtai maži, kas
j a m liko — tik „gražiai meluoti"
Tokiu būdu, pokalbiais pa
įvairindama savo dainavimą,
Veronika žavėjo klausytojus,
kurie žvilgčiodami į laikrodį,
mintimis prašė, kad jis sustotų,
kad ta valanda pailgėtų.
Veronikai dainuojant, kiek
viena daina, ar tai būtų senovi
nė, ar šiandieninė, skamba lyg
folklorinė — tokia jos dainavi
mo maniera, s u k u r i a n t i —

Taip buvo ir šį kartą, kai
„Seklyčios" šeimininkas Juozas
Polikaitis minimą trečiadienio
popietę čia atvedė iš savo sū
naus muz. Dariaus „pasiskolin
tą" Veroniką Povilionienę
Trečiadienio popiečių vado
vės Elenos Sirutienės pristaty
ta, Veronika iš karto pasijuto
lyg „žuvis vandeny", lyg ji būtų
nuolatinė lankytoja — sava. Pa
rodė, kad ji turi ne tik dainavi
mo, bet ir iškalbos dovaną.
Pirmiausia trumpai papasakojo
apie save, savo šeimą, gyvenimą
ir koncertus sovietiniais laikais
Lietuvoje bei kitur. Prieš dai
nuodama, kiekvieną dainą api
būdino, supažindindama klau
sytojus su jos kilme, žodžių ir
melodijų autoriais.
Veronika Povilionienė, pati
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Tokie žmonės, kaip Vero
nika (ją Lietuvoje pavarde
mažai kas ir bevadina), yra tie
siog neįkainojamas Lietuvos
tautinis turtas. Tai dovana tau
tai. Tuo džiaugiamės ir dėko
jame Veronikai, kad savo di
dingumu ji tokia paprasta ir
maloni, tiek su vyriausiais, tiek
su pačiais mažiausiais savo
klausytojais, tuo parodydama,
kad ji priklauso jiems, ir susi
tikimo metu atiduoda visą
save. kad sukurtų nepamiršta
mas akimirkas.
Dėkojame Veronikai, k a d ji,
„Seklyčios" vadovų paprašyta,
neaplenkė čia jos laukiančių
klausytojų.
Liucija Einikienė

Cicero lietuviai

atsisveikino su kun. dr. A. Zygu
imęs Brighton Parko
apylinkėje, bet užaugęs
Cicero lietuviškoje ap
linkoje, aukštuosius mokslus
baigęs Ameri
koje, bet savo
gyvenimą
pa
šventęs Lietu
vai — kun. dr.
Arvydas Žygas,
tris savaites sa
vo atostogų pra
leido Čikagoje
ir
apylinkėje,
lankydamas drau
gus, sergančius
ir
liūdinčius,
juos guosdamas
ir n e vieną pa
lydėdamas į am
žinybę. Jo atos
togos buvo ne
poilsio, bet kunigiško darbo, nes
jis stengėsi uoliai tarnauti Die
vui bei žmonėms, ypač savo tau
tiečiams.

G

Kun. Arvydas Žygas t r i s
sekmadienius aukojo šv. Mišias Ci
cero Šv. Antano parapijoje kar
tu su kun. dr. prof. Kęstučiu
Trimaku. Cicero Šv. Antano
bažnyčia ir lietuviai parapijie
čiai kun. A. Žygui yra labai arti
mi, nes čia subrendo lietuviško
je krikščioniškoje dvasioje, čia
atrado savo pašaukimą. Sek

madienį, vasario 1 d., kun. A.
Žygas ypač dėkojo mokytojoms
seselėms kazimierietėms, litu
anistikos mokyklos mokytojams
už jam įdiegtas dva
sines vertybes.
Po šv. Mišių au
kos kun. Arvydas at
silankė į lietuvišką
sekmadieninę kavinę
atsisveikinti ir dar
pabendrauti bei pasi
dalinti savo patirtimi
Lietuvoje. Jis pabrė
žė, kad dabar gyveni
mas Lietuvoje yra su
dėtingas.
Pasilikti
gimtajame krašte, Ame
rikoje, jam būtų daug
lengviau. J i s galėtų
turėti gerai apmo
kamą tarnybą, geras
atostogas. Jis prisipažino, kad
j a m sunku palikti tikrą krikš
čionišką išeivijos Lietuvą. Į
Lietuvą jis vyksta, kaip į misijų
kraštą. Išeivija turėjo pasiau
kojimo principą, kuris buvo ne
tik pasirūpinti savimi, bet auko
tis kitiems. Kunigas Arvydas iš
siveža tą principą, kurį jis gavo
iš lietuvių mokytojų, iš atei
tininkų, skautų organizacijų, iš
Lietuvių Bendruomenės dar
buotojų, kurie neskaičiavo dar
bo valandų ir savo išlaidų. Ir,

būdamas čia tris savaites, kun.
A. Žygas iš naujo pajuto lietu
višką pasiaukojimo dvasią, kuri
išeivijoje tebėra gerbiama. Šian
dien Lietuvoje nėra tikros atgi
mimo dvasios, tačiau ne kriti
kuodamas tą pabrėžė. Tokį ne
vykusį palikimą Lietuvos tau
tiečiai gavo iš Tarybų Sąjungos.
Tautoje daug buvo tokių, kurie
atsisakė t a r n a u t i neteisybei,
kurie kentėjo Sibiro kančias.
Kvietė čia gyvenančius tau
tiečius būti vienybėje su tauta,
bet niekad neprarasti savo prin
cipų. Lietuva daro pažangą de
mokratijoje. Yra pirmaujanti
kelyje į NATO, bet reikia mels
tis už jaunimą, kad jie nenutautetų per internacionalizmą,
ypač įstojus į Europos Sąjungą.
Jaunimo daugumai yra labai
svarbu pinigai, o ne principai ir
tautiškumas.
Kun. dr. Arvydas Žygas Lie
tuvoje sekmadieniais laiko šv.
Mišias Pažaislio vienuolyne pas
seseles kazimierietes. Šv. Mi
šiose jis visada prisimena Ci
cero lietuvius. Jei reikėtų gyve
nimą pakartoti, jis norėtų būti
tik lietuviu. Cicero tikintieji
išlydėjo idealistą kunigą į misi
jų kraštą — į Lietuvą, laukdami
jo vėl kada nors juos aplankant.
M. R.

UŽGAVĖNIŲ RENGINIAI
MAŽOSIOS

LIETUVOS

LIETUVIŲ

DRAUGIJOS

Čikagoje tradicinis Užgavėnių „Šiupinys" ruošia
m a s vasario 21 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Balzeko
Lietuvių kultūros muziejaus „Gintaro" salėje.
Meninę programą atliks folkloro grupė „Kūmužėlė", bus vakarienė šokiai, kuriems gros A.
Barniškio grupė. Stalus prašoma iš anksto už
sisakyti pas Ramūną Buntiną tel. 630-969-1316.
UŽGAVĖNIŲ

KAUKIŲ

BALIUS

RUOŠIAMAS

Jaunimo centro didžiojoje salėje vasario 21 d., 7
va.v. Visi bus pavaišinti, geriausios kaukės — ap
dovanotos. Svečius linksmins „Sodžiaus" muzi
kantai, palydint Arvydui Pilibaičiui. Kviečiama
registruotis telefonais: 630-670-0580; 773-5016573; 773-547-0520 (vaikams įėjimas nemokamai).
UŽGAVĖNIŲ POKYLI PIETŲ AMERIKOS TEMA

ruošia PLC šį šeštadienį, vasario 7 d., 7 v.v. Kad
netektų likti ,.už durų", nedelsiant skambinkite
Reginai Gnškehenei tel. 630-655-2485 Visi bus

pavaišinti neįprastais patiekalais, pamaloninti
Lotynų Amerikos muzikos ritmais, bus proga
pabendrauti su Užgavėnių karaliumi ir karalaite,
o tuo pačiu ir prisidėti prie Pasaulio lietuvių cent
ro klestėjimo, išlaikymo.
UNION PIER, M l , LIETUVIŲ DRAUGIJA KVIEČIA

visus Michigan ežero rytų pakrantės gyventojus
— Beverly Shores, Michigan City, Michiana,
Three Oaks, New Buffalo ir kt. — į tradicinį drau
gijos „Užgavėnių blynų balių" šeštadienį, vasario
14 d., 3:30 vai. p.p. (Michigan laiku), Community
Baptist Church salėje, 16009 Lakeshore Rd,
Union Pier, MI įėjimas nemokamas. Kadangi
renginys yra „suneštinis", prašoma, kad visi
atsineštų po patiekalą ir iš anksto praneštų, ką
atsineš, skambinant Rūtai VanderMolen tel.
269-469-2778. Prieš vaišes bus trumpas Union
Pier Lietuvių draugijos narių susirinkimas, kuris
prasidės 3 vai p.p (Michigan laiku). Visi
besidomintys draugijos veikla, kviečiami atvykti.

