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Latviai sveikina
lietuvius Vasario 16-os
proga. Neužmirštami
dr. Petras ir Juzė
Daužvardžiai.
4 psl.
Konservatoriai
paminėjo Vasario 16-tą.
Ciceriškiai atsisveikino
su parapijiete. Ruošia
Širdelių vakarą. Žiema,
bėk iš kiemo...
6 psl.

Sportas
* S a n d e r l a n d (Anglija)
v y k s t a n č i o tarptautinio m o 
terų t e n i s o t u r n y r o , kurio
prizų fondas — 25,000 JAV
dolerių, atrankos varžybų ant
rajame rate lietuvė Lina Stančiūtė įveikė 448-ąją pasaulio
rakete aštuoniolikmete kroatę
Matea Mezak 7:6, 3:6, 6:4 ir pa
teko į pagrindinį turnyrą.
* Vokietijoje v y k s t a n č i o
40-ojo p a s a u l i o
biatlono
č e m p i o n a t o moterų 15 k m
lenktynėse antradienį Lietuvos
atstovė Diana Rasimovičiūtė
tarp 83 dalyvių užėmė 50-ąją
vietą.
* Maskvoje p a s i b a i g u s i a 
me atvirajame Rusijos p e n kiakovininkių čempionate
aštuoniolikmetė kaunietė Vik
torija Žemaitytė t a r p 33 daly
vių užėmė aštuntąją vietą ir
pagerino jai pačiai priklausiusį
Lietuvos jaunimo rekordą.
* JAV dienraštis „USA
Today" s u r e n g ė klausytoju
apklausą, norėdamas sužinoti,
kuris iš NBA pasitraukęs žai
dėjas turi didžiausias galimy
bes vėl grįžti į šią lygą. Skai
tytojams pasiūlyta balsuoti už
John Stockton. Michael Jordan.
Charles Barkley, David Robinson ir Arvydą Sabonį. Dau
giausiai teigiamų atsiliepimų
sulaukė lietuvis. Manoma, kad
vėl žaisti NBA jis turi didžiau
sių galimybių.
* „Turime problemų s u
puolėjais, todėl p r i ė m ė m e
agento pasiūlymą ir nutarė
me išbandyti afrikietį", taip fut
bolininko iš Senegalo J o n a t h
Iheanach atsiradimą Lietuvos
čempionų komandoje komenta
vo Kauno FBK „Kaunas" klubo
direktorius Romualdas Kontri
mas. 22 metų juodaodis su stip
riausia Lietuvos komanda pra
dėjo treniruotis prieš savaitę.
Jei afrikiečiui pavyks pasi
rašyti sutartį, jis galės pasigir
ti, kad pradėjo karjerą Europo
je, nes iki šiol futbolininkas
rungtyniavo tik Afrikos valsty
bių komandose. Jei ,,Kauno"
vyriausiajam treneriui Sergejui
Borovskiui jis tiks, tai bus pir
masis ..Kauno" užsienietis iš
Afrikos

95th
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NATO pareigūnas: Lietuvos kariuomenes
reforma vyksta puikiai

St. Petersburg, FL,
Lietuvių klube popietė
apie Vincą MykolaitįPutiną. Long Island LB
išsirinko naują
valdybą. Lietuvos
Dukterų pobūvis.
2psl.
Tarpusavio ryšys yra
būtinybė. Išeivija ir
Lietuva: Rūpintojėlio
ir Vyčio simboliai.
Permainingi Jonavos
vėjai.
3psl.
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Lietuvos kariuomenes vadas generolas majoras Jonas Kronkailis 'dešinė
je) susitiko su Makedonijos gynybos ministru Vlad Bučkovski.
Tomo Bauro 'Eita' nuotr.

M a k e d o n i j a seka Lietuvos
keliu į NATO
V i l n i u s , vasario 10 d.
(BNS) — Makedonijai rupi Lie
tuvos patirtis įsijungiant į
NATO struktūras, .teigia pirmą
kartą į Lietuvą su oficialiu vizi
t u atvykęs gynybos ministras
Vlad Bučkovski!
Krašto apsaugos ministerija
pranešė, kad antradienį įvyku
siame krašto apsaugos ministro
Lino Linkevičiaus ir V. Buč
kovski susitikime buvo kalba
ma apie galimybę Makedonijai
ir jos kaimynėms perimti Lie
tuvos regioninio bendradarbia
vimo patyrimą.
..Lietuva yra Baltijos regio
no pirmūnė, daug pasiekusi na
rystės NATO kelyje. Regioninio

bendradarbiavimo patirtis yra
labai svarbi Adrijos valstybėms
— Makedonijai, Albanijai ir
Kroatijai, kurios turi tikslą
tapti sąjungos narėmis", sakė V.
Bučkovski.
Makedonija yra „Vilniaus
dešimtuko" dalyvė.
Septynios jo valstybės —
Lietuva. Latvija, Estija, Bulga
rija, Rumunija, Slovakija bei
Slovėnija šį pavasarį bus priim
tos visateisėmis NATO narė
mis.
L. Linkevičiaus nuomone,
„Vilniaus dešimtuko" veikla ne
turėtų nutrūkti, o Lietuva yra
pasirengusi pasidalinti savo
pasirengimo į NATO patirtimi.

Tarnyba sovietų kariuomenėje
bus įskaičiuota į darbo stažą
V i l n i u s , vasario 11 d.
(BNS) — Seimo Socialinių rei
kalų ir darbo komitetas trečia
dienį galiausiai n u t a r ė paremti
siūlymą tarnybos sovietinėje
kariuomenėje laiką įskaičiuoti į
bendrą darbo stažą.
Tokį sprendimą Seimo ko
mitetas priėmė, apsvarstęs kon
servatoriaus Vytauto L a n d s 
bergio parengtą Valstybinių so
cialinio draudimo pensijų įsta
tymo pataisą.
„Tie žmonės, kurie į sovieti
nę kariuomenę ėjo ne savo noru,
dabar gauna mažesnę pensiją
negu tie, kurie tarnavimo iš
vengė, tuo metu dirbo, mokėjo
'Sodrai' įmokas ir todėl dabar
gauna didesnę pensiją", s a k ė
Socialinių reikalų ir darbo ko
miteto narys socialdemokratas
Stasvs Kružinauskas.

Komitetas taip p a t siūlo
ateityje Lietuvos kariuomenės
privalomosios karo tarnybos ka
rius valstybės lėšomis drausti
ne tik pagrindinei pensijai, kaip
yra dabar, bet ir papildomai
pensijos daliai.
Siūloma, kad ši pataisa įsi
galiotų nuo 2005 metų sausio 1
dienos.
Valstybinių socialinio drau
dimo pensijų įstatymas, nebeįskaitantis tarnybos sovietinėje
kariuomenėje laiko į bendrą
darbo stažą, buvo priimtas 1994
metais Tai palietė apie 200,000
žmonių.
Iki 1994 metų tarnystės so
vietinėje kariuomenėje laikas į
darbo stažą buvo įtrauktas, to
dėl apie 400,000 Lietuvos gy
ventojų galės gauti šiek tiek di
desnes pensijas.

Vilnius, vasario 11 d.
(BNS) — „Lietuvos kariuome
nės reforma jau įpusėjusi ir vyk
sta puikiai — toks mano įspū
dis", trečiadienį po susitikimo
su Lietuvos karruomenės vadu
generolu majoru Jonu Kronkaičiu sakė Vilniuje viešintis
NATO pajėgų vadavietės per
tvarkos vyriausiojo vado pava
duotojas admirolas Ian Forbes.
Paklaustas, kaip Lietuvos
karinės pajėgos t u r ė t ų būti
pertvarkytos valstybei t a p u s
NATO nare, I. Forbes teigė, kad
kariuomenės pasikeitimo proce
sas jau prasidėjęs.
„Jus jau dalyvaujate tarp
tautinėse misijose Afganistane,
Irake. Balkanuose — tai reiš
kia, kad dabar jūs jau turite pa
tirties. Atrodo, kad ši patirtis
smelkiasi į visą kariuomenės
sistemą ir. kaip aš s u p r a t a u
šiandien, jūsų pastangos yra pa
stebimos Aš nemačiau nieko to
kio, kas leistų teigti, k a d Lie

reigas.
Jau
kelerius
metus
Lietuvoje vyksta kariuomenės
reforma; kurios tikslas — su
kurti nedideles, greitai reaguo
jančias ir logistiškai savaran
kiškas karines pajėgas.
Pagal reformos planus per
mainos daugiausia palies Lauko
pajėgas (LP), nes nebeliko Rytų
apygardos, pradėta pertvarkyti
ir Vakarų apygarda. Ateityje LP
sudarys pagal NATO karinius
reikalavimus sukurta nuolati
nės parengties brigada „Geleži
nis vilkas", kurios vienas — Di
džiojo kunigaikščio Algirdo me
chanizuotasis pėstininkų bata
lionas — bus pasirengęs veikti
už Lietuvos ribų.
Pertvarkytos Krašto apsau
gos savanorių pajėgos (KASP)
taps panašios į NATO valstybių
valstybinę gvardiją ar krašto
saugumo pajėgas.
Savanoriams bus patikėta,
esant reikalui, papildyti nuola-

Ian Forbes
tinės parengties brigadą, sau
goti strateginius objektus, pri
imti sąjungininkų pastiprinimo
pajėgas, teikti paramą civi
liams nelaimių atveju, admi
nistruoti rezervą ir parengti
kariškius tarptautinėms misi
joms. Pernai iš savanorių pajė
gų buvo suformuota Irake dir
busi lėktuvų aptarnavimo spe
cialistu komanda.

„Microsoft" pristatė „lietuviškąjį" „Office 2003" variantą
Vilnius, vasario 11 d.
(Elta) — Pasaulinė programi
nės įrangos ir interneto techno
logijų kūrimo milžinė „Micro
soft" trečiadienį Vilniuje prista
tė sulietuvintą įstaigos progra
minės įrangos paketą „Office
2003".
Šiame pakete vartotojai ras
jiems gerai žinomų programų
„VVord", „Excelr; „Outlook" ir
..PowerPoint" lietuviškus va
riantus.
„Microsoft" siekia kreipti
daugiau dėmesio į vietinių rin
kų ypatumus bei poreikius ir
todėl investuoja į vietinės pro
graminės įrangos kūrimą", sa
kė „Microsoft" vadovas Baltijos
valstybėse Torben Andersen.
Jis neatskleidė, kiek kai
nuoja toks programų pritaiky
mas vietinei rinkai, pasiteisin
damas, jog „dar ne viskas baig
ta".
Bet, anot jo. trijose Baltijos
valstybėse tai kainavo mili
jonus dolerių.
„Microsoft" bendrininkės

Projekto pristatyme 'iš kairės) UAB „Tildė IT" direktorius Apolinaras Škikunas, „Microsoft" vadovas Baltijos valstybėse Torben Andersen ir Vals
tybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė.
Tomo Bauro ELTA' nuotr

pritaikant p r o g r a m a s trijose
Baltijos valstybėse „Tildė IT"
direktorius Apolinaras Škikūnas sakė, jog tai — „Microsoft"
dovana, o jos nevertinamos pi
nigais.
A. Škikūno teigimu, vienas
iš pagrindinių stabdžių, truk
dančių žmonėms buityje naudo
tis moderniomis technologijo
mis, yra kalbos barjeras.

„Dabar programinės įran
gos privalumais Lietuvoje bus
galima naudotis dar plačiau.
Maža to, užkertamas kelias sve
timybių įsigalėjimui lietuvių
kalboje", pažymėjo „Tildė IT"
atstovas.
Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos pirmininkė Irena
Smetonienė teigiamai įvertino
„Microsoft" ir „Tildė IT" atliktą

Seimo pavasario sesijoje bus paviešintos
žemgrobių pavardes
Vilnius, vasario 11 d.
(BNS) — Seimo pirmininkas
Arturas Paulauskas trečiadienį
Specialiųjų tyrimų tarnybos
(STTj
vadovui
Valentinui
Junokui nusiuntė laišką, kuria-

Lietuvos rašytojai griežtai pasmerkė kolegą
dėl knygos „Durnių laivas'. "
V i l n i u s , vasario 11 d. prasilenkia su elementariais
(BNS) — Lietuvos rašytojų są žmogiškais ir profesiniais rašy
jungos (LRS) valdyba griežtai tojo etikos reikalavimais, pažei
pasmerkė Vytautą Petkevičių, džia LRS įstatus, diskredituoja
parašiusį kontroversiškai verti visuomenėje rašytojo vardą.
namą, tačiau labiausiai perka
Griežtai pasmerkusi V7. Pet
ma tapusią knygą „Durnių lai kevičių ir kategoriškai atsiribo
vas", kuri, valdybos nuomone, jusi nuo knygoje pateikiamų
šmeižia Lietuvos žmones ir „insinuacijų", valdyba vis dėl to
pažeidžia įstatymus.
paliko autorių Rašytojų sąjun
Uždarame posėdyje antra gos gretose.
dienį LRS valdyba nutarė, k a d
Grupė dešiniosios opozicijos
V. Petkevičiaus knyga „Durnių parlamentarų yra paprašę Ge
laivas" prasilenkia su Visuome neralinės prokuratūros ištirti
nės informavimo įstatyme įtvir rašytojo V. Petkevičiaus knygo
tintais pakantos, pagarbos žmo je „Durnių laivas" paskelbtus
gui principais ir Lietuvos teiginius.
Konstitucija.
Parlamentarai prašė sausio
„Apšmeižęs, pažeminęs ne 13-osios įvykius tyrusią Gene
vieną dešimtį gyvųjų ir miru ralinę prokuratūrą, esant pag
siųjų, savo tikslams panaudojęs rindui, patraukti knygos au
daugybę žinomų pavardžių, au torių baudžiamojon atsakomy
torius ignoravo ir Konstitucijos bėn. Seimo nariai mano, kad
straipsnį, saugantį privatų as kai kurie knygos autoriaus tei
mens gyvenimą", teigiama val giniai ne tik žeidžia Sausio 13dybos išplatintame pareiškime. osios kovotojų už laisvę garbę ir
LRS valdybos nuomone, V. orumą, bet yra jų atminimą že
Petkevičiaus knyga šiurkščiai minantis šmeižtas.

tuva eina neteisingu keliu", tiki
no I. Forbes.
Lietuvos kariuomenės vado
J. Kronkaičio teigimu, I. Forbes
išreiškė
pageidavimą,
kad
NATO pajėgų vadavietėje dirb
tų ir generolo laipsnį turintis
Lietuvos k a r i n i n k a s . „Dėl to
mes turime tartis su latviais,
bet jis norėtų matyti kuo sku
biau", sakė J. Kronkaitis.
Lietuva ir Latvija NATO
pajėgų vadavietėje pertvarkai
keistųsi „rotacijos" principu kas
metai, todėl abi valstybės turi
nuspręsti, kuri iš jų pirmoji siųs
savo atstovą.
Lietuvos kariuomenėje ge
nerolo laipsnį, be J. Kronkaičio,
turi Lauko (sausumos) kariuo
menės vadas brigados generolas
Valdas Tutkus.
I. Forbes y r a pirmasis eu
ropietis, užėmęs JAV, Virginia
valstijoje, įsikūrusio NATO pa
jėgų vadavietės pertvarkos vy
riausiojo vado pavaduotojo pa

me prašo iki kovo 10 dienos nu
statyti, kurie Seimo nariai pa
žeidė įstatymus, įsigydami že
mės sklypus, ir pateikti jų pa
vardes.
Kovo 10 dieną prasideda ei
linė pavasario sesija.
Antradienį su žurnalistais
susitikęs Seimo p i r m i n i n k a s
pareiškė, jog STT iki nurodyto
termino neatlikus tyrimo Sei
mas spręs V. Junoko atsakomy
bės klausimą.
Seimas gali pareikšti nepa
sitikėjimą V. Junoku. tačiau jį
parlamento pritarimu skiria ir
atleidžia prezidentas.

Seimo frakcijų, išskyrus
proprezidentinę Liberalų de
mokratų frakciją, atstovai pri
tarė Seimo pirmininko idėjai.
„Jeigu V. Junokas neatliktų
šio darbo, reikėtų paraginti jį
palikti šią poziciją. Pastaruoju
metu jo veikla kelia nemažą
rūpestį", sakė didžiausios opozi
cinės Liberalų ir centro frakci
jos seniūnas Eligijus Masiulis.
„STT, tam tikra prasme, tampa
kažkieno tai viešųjų ryšių dali
mi. Naudojantis ja, yra apjuodi
namas vienas ar kitas žmogus,
institucija", pažymėjo jis.
Nukelta į 5 psl.

Buvusio JAV prezidento žmonos
autobiografinė knyga — lietuviu kalba

Vytautas Petkevičius
J prokuratūra prašydamas
iškelti V. Petkevičiui bylą už
melagingų žinių skleidimą yra
kreipęsis ir parlamentaras Vy
tautas Landsbergis. Jo nuomo
ne, knygoje šmeižiamas jo tė
vas, garsus Lietuvos veikėjas,
architektas Gabrielius Lands
bergis-Žemkalnis

Vilnius, vasario 11 d.
(BNS) — Buvusios JAV prezi
dento žmonos, senatorės Hillary
Rodham Clinton knyga, pasako
janti apie gyvenimą Baltuosiuo
se rūmuose, išleista lietuvių
kalba.
Vasario 17 dieną Vilniuje,
A Mickevičiaus viešojoje bib
liotekoje, knygą „Gyvoji istori
ja" pristatys Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų instituto di
rektorius Raimundas Lopata,
JAV ambasados p a r e i g ū n a s
Randolph Flay.
Asmeniniais įspūdžiais iš
susitikimo su buvusio JAV pre

zidento Bill Clinton žmona pasi
dalins profesorė Kazimiera
Prunskienė.
Knygą lietuvių kalba išleido
bendrovė „Mūsų knyga".
„Gyvoji istorija" šiuo metu
išversta į 30 kalbų ir išleista 1
mln. 600,000 vienetų tiražu.
Prisiminimų knygoje apra
šomi aštuoneri kupini įvykių H.
Clinton metai, praleisti Baltuo
siuose rūmuose.
Pernai vasarą
išleistoje
knygoje pirmą kartą buvo viešai
spausdinami H. Clinton pa
sisakymai apie buvusio prezi
dento B Clinton santuokinę ne
ištikimybę.
Nukelta \ 5 psl.

darbą kuriant kompiuterių pro
gramų „lietuvišką" veidą, pri
pažindama, kad pati komisija
buvo nepajėgi to padaryti
„Terminai — tai priprati
mo dalykas. Galima priprasti ir
prie vietoje hakerio siūlomo
programišiaus. Bet jeigu kas
nors pateiks kokį kitą terminą,
gal jį priimsime", sake I. Sme
tonienė.
A. Škikunas nurodė, kad
„Office 2003" suderinta visa
produkto terminija (sąsaja, ži
nynas, dokumentacija). Laiky
tasi „Microsoft" principo: sino
nimai neleistini — turi būti ati
tinkantys tos pačios reikšmes
versti terminai.
Visas sulietuvintas nauja
sis biuro programinės įrangos
paketas „Office 2003" mažme
ninėje rinkoje kainuoja beveik
1.500 litų. Pagrindinis paketas
(„Word", „ E x c e r . ..Outlook"
programos) — apie 760 Lt.
Studentams, moksleiviams
ir dėstytojams bei mokytojams
— tris kartus pigiau.

Grafas Tiškevičius
nepripažįsta n e t i k ė t a i
atsiradusios giminaitės
Varšuva, vasario 10 d
(BNS) — Varšuvoje gyvenantis
Palangos grafų Tiškevičių šei
mos palikuonis Alfredas Tiške
vičius nepripažįsta Lietuvoje
apsireiškusios Tiškevičių gimi
naitės.
Lietuvos žimasklaidoje ra
šyta apie Marijona Kožyte. įsi
tikinusią, kad ji yra Palangos
grafo Felikso Tiškevičiaus ne
santuokinio sūnaus dukra.
Pernai Lietuvos teisingumo
ministerija leido šiai moteriai
pasikeisti pavardę į Tiškevičiūtės.
Tačiau grafo F Tiškevi
čiaus sūnus A Tiškevičius kra
tosi atsiradusios giminaites
„Visa tai yra melas", apie dien
raštyje ..Lietuvos žinios" pa
teiktą tariamos giminaites isto
rija sake A Tiškevičius
Grafa.- teigė praėjusią va
sarą Palangos notaru biure pa
daręs pareiškimą, kuriame įšdėstė savo požiurj į atsiradusia
giminaite Pareiškime jis pa
brėžė, kad jo tėvas ..buvo labai
sąžiningas ir mylintis savo
žmoną vyras" ir apie jokia neištikimybe jai negali būti ir kai
bos
„Tai visiška netiesa ir
skaudžiai žeidžiantis melas",
pareiškė grafas Jis taip pat ka
tegoriškai atsiribojo nuo bei
kokio bendravimo su M Tiške
vičių te
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LIETUVIŲ TELKINIAI

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

ST. PETERSBURG, FL

Vincas Mykolaitis-Putinas
POETAS, ŽMOGUS
Kultūrinių popiečių būrelis,
tęsdamas savo renginių grandi
nę, sausio 28 d. paminėjo vieną
iškiliausių dvidešimto amžiaus
poetų — rašytoją Vincą My
kolaitį-Putiną. Išsamią poeto
apžvalgą sutiko paruošti prof.
Bronius Vaškelis, šiuo metu su
žmona atostogaujantis St. Pete
Beach miestelyje. Angelė Karnienė, būrelio pirmininkė, įžan
ginėje kalboje pasidžiaugė gau
siu dalyvių skaičiumi, kartu
pastebėdama, kad domėjimasis
tokiais renginiais, kaip šis, duoda
paskatos jų būreliui ieškoti
naujų ir įdomių temų. J i
išreiškė norą gauti pasiūlymų
su
pageidavimais
ateities
renginiams. Po to ji pakvietė
profesorių Vaškelį.
Jau pačioje pradžioje prof.
Vaškelis paminėjo, kad nenagrinėsiąs Putino kūrybos bei jo
veikalų, bet bandys pristatyti
poetą kaip žmogų su jo charak
terio ryškesnėmis savybėmis,
troškimais, paminėdamas jo
gyvenimo svarbesnius posūk
ius. Pirmiausia jis pristatė
Putiną, kaip populiarų poetą,
įžvalgų literatūros istoriką,
profesorių, žurnalo redaktorių.
Pažymėjo jį kaip dorą, taurų,
tylų bei santūrų žmogų; nieko
blogo apie kitus asmenis ne
kalbėjusį, prieš nieką neintri
gavusį. Kai kam jis atrodė mįs
lingas ir sunkiai suprantamas,
ir dar sunkiau apibūdinamas.
Trumpoje Putino gyvenimo ap
žvalgoje Vaškelis pradėjo nuo
to, kaip Putinas, tėvų verčia
mas, įstojo į Seinų kunigų se
minariją. Ten pradėjo rašyti ei
lėraščius. Baigęs seminariją,
priėmė kunigo šventinimus.
Dirbo universitetuose — Petra
pilyje, Freiburge, Miunchene.
Rašė poeziją. Būdamas tris
dešimt metų, jis grįžo į Lietuvą,
kaip jau plačiai žinomas poe
tas, kunigas, filosofijos dak
taras. Dėstė literatūrą teologi
jos-filosofijos fakultete. Skaitė
turiningas paskaitas. Organi
zavo ateitininkų
„Šatrijos"
būrelį, vėliau virtusį korporaci
ja. Redagavo žurnalą „Židinys".
Susipažino ir artimai bendravo
su Emilija Kvedaraite.
To meto Putino kūryboje ne
mažai erotikos, meilės. Vėliau
nutarė pakeisti gyvenimo kryp
tį. Nelaukdamas kol bus išmes
t a s iš teologijos fakulteto,
išeina pats ir pereina į humani
tarinių mokslų fakultetą. Slap
tai išvykęs į Latviją, veda savo
draugę. Po to jis yra ekskomunikuojamas. Parašo, sensaciją
sukėlusį, romaną „Altorių šešė
lyje", kuriame artimai atsispin

di jo asmeniniai išgyvenimai.
Ekskomunikuoto kunigo pa
dėtyje jis išbuvo 32 metus, kai
jo ekskomunikacija buvo vys
kupo panaikinta. Mykolaičio
vedybinis gyvenimas buvo dar
nus ir laimingas, nors vėliau iš
kilo ir ginčų, nes Putinas nesu
tiko kurti šeimos, sakydamas,
kad tai netinka jo, kaip kunigo
duotai priesaikai. Draugams ir
pažįstamiems vedybos nebuvo
staigmena ir n e d a u g k a s jį
smerkė. Emilija buvo gera mo
teris. Ji darė viską, kad Putinui
būtų sudarytas patogus gyveni
mas. Žmonės sakydavo, kad jis
simpatizavo t a u t i n i n k a m s , o
vėliau Sovietų represijos su
krėstas, jis jau rašo prieš sovie
tus. Tačiau jam sekasi su ma
žais pataisymais „pralįsti" pro
sovietų cenzūrą ir išleisti poezi
jos knygas. Jis buvo visuome
nės gerbiamas, lygiai nepri
klausomais metais, lygiai ir
sovietmečiu. Jo poezija atspindi
trumpalaikes nuotaikas, emoci
jas. Jis, dar būdamas kunigu,
buvo išsireiškęs, kad kunigas
negalįs būti geru poetu, nes
j a m yra neprieinama vienas
įkvėpimų šaltinis — moteris. J o
nuomone — meilės kankynės
padaro žmogų žmogumi. Vie
nas ypatingas būdo bruožas bu
vo aiškiai išryškėjęs, būtent,
gyvenimiškų ar veiklos proble
mų sprendime jis niekad aiš
kiai nepasisakydavo už ar prieš,
taip ar ne. Bet iš esmės per visą
savo gyvenimą jis išliko pas
tovus savo požiūriui ir visad pa
silikdavo prieidavo įsitikinimų.
Prof. Bronius Vaškelis tik
rai nuosekliai, plačiai ir įdomi
ai nupasakojo Mykolaičio-Puti
no poetiškos širdies, kartais skaus
mingus, išgyvenimus, jo ramų
būdą, bendraujant su aplinkos
žmonėmis ir visišką atsidavimą
kūrybai.
Po paskaitos, su atitinka
mais prof. Vaškelio įvadiniais
paaiškinimais, rinktinius eilė
raščius skaitė Vytautas Ma
žeika „Užgeso žiburiai", Aldona
Andriulienė — „Žemė", Albinas
Karnius „Margi sakalai", An
gelė Kamiene „Rudenio naktį",
Jadvyga Giedraitienė „Roman
sas", Roma Mastienė — „Rū
pintojėlis", Dana Mažeikienė —
„Motinai", Albinas Karnius —
„Su Dievu prietaringai", Angelė
Kamiene „Nenoriu išnykti".
Pirmininkė Angelė K a m i e 
ne dėkojo prof. Br. Vaškeliui ir
eilėraščių skaitovams, siūlė dar
pasilikti pasikalbėti, paben
drauti, pasivaišinti kavute, py
ragais ir vynu.
Mečys Š i l k a i t i s

Naujoji L B Long I s l a n d , NY, a p y l i n k ė s v a l d y b a . Iš k a i r ė s : A. G u o b y s , G. B u t k e v i č i u s , A. S a v u k y n i e n e . N . Š a l č i u 
vienė, R. Ž u k a i t ė , J . Vilgalys, A. B a r a u s k i e n e , I. K i l i e n ė .
D a i v o s K e z i e n ė s nuotr.

LONG ISLAND, N Y

Nauja LB valdyba ir
įdomi paskaita
Vasario 1 d. puikiuose Inos
ir Tado Jasaičių namuose
Great Neck, NY, įvyko metinis
LB Long Island apylinkės su
sirinkimas. Jį atidarė ilgametė
LB veikėja Lilė Milukienė, ir
išsamiai apžvelgė apylinkės
veiklą. Ji pakvietė Joną Vilgalį
vesti susirinkimą. Šiai apy
linkei daug metų pirmininkavo
Jono žmona Irena Vilgalienė,
kuri staigiai mirė prieš 3 mėne
sius. Jos prisiminimą dalyviai
pagerbė atsistojimu. Sekreto
riauti buvo pakviesta Nijole
Šalčiuvienė. Aldona Marijošienė ir Irena Kilienė papildomai
pranešė apie apylinkės veiklą.
Algirdas Mačiulaitis siūlė šios
apylinkės valdybai glaudžiai
bendradarbiauti su Suffolk
Lietuvių klubu, kuris taip pat
yra Long Island (Smithtown).
Tas klubas turi tik 30 narių,
turi galimybę naudotis puikiom
patalpom, ir turi daug pinigų.
Buvo išrinkta nauja valdy
ba: Asta Barauskienė, Gintau
tas Butkevičius, Andrius Guo
bys, Irena Kilienė, Aušrelė Sa
vukyniene, Nijolė Šalčiuvienė,
Jonas Vilgalys ir Ramutė Žu
kaitė. Malonu pranešti, kad pu
sę valdybos sudaro naujieji
ateiviai. Po valdybos rinkimų
šeimininkai pakvietė dalyvius

kavutei ir užkandžiams.
Po kavutės dr. Romualdas
Šviedrys įdomiai pristatė prof.
Ignoto Domeikos gyvenimą ir jo
pasiekimus. Pagal dr. Šviedrį,
prof. Domeika yra žymiausias
19-to amžiaus lietuvis mok
slininkas. J i s geologas, mine
ralogas, chemikas, žmogaus
teisių gynėjas.
Prieš 2 metus, minint prof.
Domeikos 200 metų gimimo
sukaktį, grupelė Lietuvos mok
slininkų iškeliavo į Čilę (Pietų
Amerikoj) aplankė vietas, k u r
prof. Domeika eilę metų dirbo,
dėstė universitete, kovojo už
indėnų teises. Šią kelionę
parėmė UNESCO, įvertindama
prof. Domeikos p a s t a n g a s ,
kovojant už indėnų teises. Dr.
Šviedrys parodė labai įspūd
ingą šios kelionės vaizdajuostę,
kurią paruošė'Lietuvos televiz
ija, jidomu. kad Čilėje nemažai
miestų, gatvių, aikščių y r a
pavadinta „Domeika" vardu.
Vaizdajuostė paruošta profe
sionaliai. Viena susirinkimo
dalyvių žadėjo pasirūpinti, kad
šią vaizdajuostę panaudotų
kuris
televizijos
kabelinis
kanalas.
Dr. Šviedrys pristatė ir jo
lėšomis išleistą knygą apie
prof. Domeikos keliones.

Susirinkimas buvo gausus
— 44 dalyviai. P r o g r a m a turi
ninga ir įdomi. Valdyba nusi
pelno padėkos. P a d ė k ą reiškia
me taip pat Inai ir Tadui J a saičiams. P r a n c i š k o n a m s užda
rius Kultūros židinį, jų ir pa
našių geradarių n a m a i y r a tie
„židinėliai", k u r i e palaiko lietu
višką judėjimą New Yorke.
J . M.
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Kab. tel. 773-471-3300

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

EDMUNDAS VTŽINAS, M£>„ S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6

Lietuviams sutvaikys dantis už pnereimą kaną.
Sustenmui kafcet angfckai a:t>a Setuvškai.
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55 E. Washington, Suite 2401,
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Tel. 708-422-8260.

Chicago, IL 60638
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ARAS ŽLIOBA, M.D.
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DR. TOMAS ZUBINAS
DANTŲ GYDYTOJAS
4560 W. 103rd. St.,
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KAZIUKO M U G E DETROITE

Prof. d r . R. Š v i e d r y s k a l b a L B
Long
Island,
NY.
apylinkės
s u s i r i n k i m e š . m . v a s a r i o 1 d. J i s
yra neseniai išleidęs knygą.

Detroito „Gabijos" ir „Baltijos" skaučių ir skautų tuntai ruošia
savo tradicinę Kaziuko mugę sekmadieni kovo 7 dieną. Dievo
Apvaizdos parapijos kultūros centre. Kviečiame visus, ne tik
skautų šeimas, bet ir visą Detroito ir apylinkių visuomenę apsi
lankyti Kaziuko mugėje. Galėsite įsigyti įvairių rankdarbių,
išbandyti laimę velykinio stalo loterijoje, pažaisti žaidimų. Bus
gardžių lietuviško maisto patiekalų, skanių pyragų ir tortų.
Smagiai praleisite popietę ir tuo pačiu paremsite Detroito skautes
ir skautus.
Mugėje bus ir loterija. Jei kas norėtų jai daiktų paaukoti, jie bus
renkami parapijoje, savaitgaliais, vasario mėnesį.

Lietuvos dukterų draugijos pobūvis
Lietuvos Dukterų draugijos sukurtos įvairiais nepriklauso
valdyba, vadovaujama Elenos mos Lietuvos laikotarpiais. J o
Jasaitienės, vasario 4 d. su gražus, populiarios muzikos
rengė savo metinį pobūvį, su žanrui tinkantis, balsas, aiškiai
kelti lėšų įvairiems labdaros tariami poetiški žodžiai žavėjo
darbams paremti. Šis pobūvis visus ir po kiekvienos dainos
susidėjo iš trijų dalių: koncerto, susilaukdavo gausaus plojimo.
pietų ir loterijos. Gražiai Dalios Prieš pradėdamas dainą, Motu
Adomaitienės papuoštoje salėje zą paaiškindavo dainos mintį,
kurėjo-rašytojo
susirinko labai gausus telkinio pasakydavo
narių ir svečių būrys Pirmi pavardę ar kokį kitą paaiškini
ninkė Elena Jasaitienė, padėko mą. Ir jis dainavo, ir dainavo, ir
jusi dalyviams už atsilankymą. dainavo. Buvo dainos apie
į sceną iškvietė populiarios meilę, apie tėvynę, apie gamtą,
muzikos kompozitorių ir daini jūrą. Apie rožes, paukštelius ir
ninką Algirdą Motuzą. Muziki žemaičius Protarpiais įterpda
nę dalį, paruoštą disketėje, vo vieną kitą anekdotą-pasakotvarkė Zigmas Radvila. Dai jimą, k a s sukeldavo g a r d a u s
nininkas prisipažino, kad visos juoko ir šypsnių. Esame įpratę
šio koncerto dainos yra jo prie trumpų koncertų, dargi su

p e r t r a u k a . Šis buvo kitoks.
Atrodė, kad d a i n i n i n k a s visai
n e n u v a r g o ir galėjo tęsti be
pabaigos, o dalyviai nei kiek
nepriekaištavo. Po koncerto ir
trumpos pertraukėlės buvo pie
tūs. P a s i v a i š i n u s ir p a s i š n e 
kučiavus vyko gausi loterija,
kurią tvarkingai pravedė Alvitą
Kerbelienė su keliomis padėjė
jomis. Patenkintiems žmonėms
skirstantis į n a m u s , pirmininkė
dėkojo dainininkui-kompozitoriui Algirdui Motuzai už kon
certą, valdybos n a r ė m s už
pobūvio darbą, pagalbininkams
už triūsą, o dalyviams už gausų
atsilankymą.
Mečys Šilkaitis

jei kas turėtų klausimų, galite skambinti tuntininkam — Rasai
Karvelienei (tel. 248-380-1363) arba Sauliui Anuiiui (tel. 517394-0859).
Iki pasimatymo!

Valerija Leščinskienė
T Ė V Y N Ė SUTEMOJE
Saulutė leidos vakaruos,
Nutilo žemės pakraščiuos
Ir paukščiai grįžo į lizdus.
Tylūs nurimo
vakarai
Sauiės užgeso spinduliai
Pasaulį apgaubė tyla.
Tiktai Širdis ko nerami
Rytuose kylanti
audra
Naktis žaibais žegnoja žeme.
Aukštai jau šiaušias debesys
Kalnais vingiuotais
neramiais
Grūmoja žemei savo galią.
Tik vienas kryžius
tolumoj,
Kristaus rankų ištiestoj
žaizdoj
Lašely kraujo tavo laimė.
Pabusk iš miego neramaus
Tėvynę saugok nuo audros
Maldoj suraski savo dalią.

Iš Čikagos, iš N"ew Yorko, iŠ k i t u r i l g a i n i u i m ū s ų t a u t i e č i u s pavilioja
saulėtoji Florida. J u n o Beach, F L , s u s i t i k ę (iš k a i r ė s ) : p o e t a s , d a i l . d r .
A n t a n ą ? Lipskis. dail M a g d a l e n a B S t a n k ū n i e n ė ir L B a p y l i n k ė s
pirm Kęstutis Miklas

Aukščiausio vieno tik galia
Nutildo jūroje audras
Ir saulės spinduliai
atgyja.
Lake Worth, FL, muziej
J o n y n a i t e Zotovicnė.

uvių

paroda

Jos

kuratorė

— dail.

Rimgailė

St. Petersburg, FL

I. IŠEIVIJA IR LIETUVA:
RŪPINTOJĖLIO IR VYČIO SIMBOLIAI
Rūpintojėlyje matome ir pasyvaus susitaikymo su likimu
ROMUALDAS GRIGAS
Lietuvos M A narys
korespondentas

P

raėjusių metų vasarą ir
rudenį „Draugo" skaityto
jams nemažai esu rašęs
apie lietuvybę — jos šaknis,
bruožus ir šiuolaikinius trik
džius. Tokią temą tada buvau
nusiteikęs tęsti toliau, konkre
čiau apsistodamas prie lietuvių
išeivijos ir mūsų bendros istori
nės Tėvynės — Lietuvos sąsajų.
Tiesa, apie jų problematiškumą
buvau jau prabilęs „Draugui" iš
karto po gegužės mėnesį Lemonte įvykusio Pasaulio lietu
vių kultūros ir kūrybos XII sim
poziumo (žiūr. mano straipsnį:
„Mintys, žvelgiant į simpoziumo
dalyvius sutikusį obalsį..."). Ta
me straipsnyje dalinausi įspū
džiais, kuriuos sukėlė mano
antrasis (po kelerių metų) atsi
lankymas Čikagoje: susitikimai,
pokalbiai su tautiečiais ir šiaip
stebėjimas. Tada išdrįsau pa
teikti žiupsnelį užgimusių kriti
nių pastebėjimų, kuriuos adre
savau tiek vienai, tiek ir kitai
pusei. Ačiū Dievui, iš „Draugo"
skaitytojų susilaukiau ne pas
merkimo, bet tolesniam pokal
biui įkvepiančio susidomėjimo.
Sumanymą truputį plačiau
panagrinėti mūsų sąsajų klau
simą, jų problematiškumą, dėl
tam tikrų aplinkybių buvau pri
verstas atidėti. Bet dabar pra
dėtą darbą, manau, užbaigsiu
gerbiamiems skaitytojams pa
teikdamas keletą straipsnių.
Prisipažinsiu... Išeivijos ir
Lietuvos (teisingiau — pagrin
dinės tautos) sąsajų klausimas
man seniai, gal nuo paauglystės
neduoda ramybės. Juolab da
bar, visam pasauliui (net ir at
kampioms vietoms) globalizuo-

jantis ir Lietuvai integruojantis
į Eurosąjungą. Yra ir kita ne
mažiau svarbi grynai lietuviško
„kvapo" priežastis... Apie ją bu
vau užsiminęs gruodžio mėnesio
pradžioje „Draugo" dienraštyje
paskelbtame straipsnyje „Tos
mūsų pilietinio išbandymo die
nos..." Pakartosiu vieną mintį,
kurią ten esu išsakęs...
Pati situacija, vadinamoji
„Pakso byla", tarsi bylotų: mūsų
nedidelė valstybė išlieka labai
panaši į teatrą, kurio režisierius
(nepagaunamas ir nepakaltina
mas) per atstumą jį tvarko. Pats
ir pjesę rašo... Tiesa, jis gali būti
ne vienas (vienas — vyriausias,
kitas — vykdantysis). Taip ir
kirba įtarimas, kad to režisū
rinio darbo dorai taip ir nesu
vokia mūsų aukščiausio rango
politikai, žinoma, tarp jų — ir
valstybes vadovas (prezidentas).
Panašu, kad ne tik jie, bet kaip
jau įprasta mūsų dramatiškoje
istorijoje, ir visa tauta pasmerk
ta tebeatlikinėti tokio štai
teatro statistų vaidmenį. Tokių
statistų, kurie gal ir turi kitokią
savo nuomonę, kitokius įsitiki
nimus, bet dėl susiklosčiusių,
juos slegiančių aplinkybių pri
versti elgtis pagal scenaristo ir
režisieriaus parašytą bei sceno
je pastatytą pjesę...
Manau, kad režisierius iš
džiaugsmo trina rankas, maty
damas jo lūkesčius viršijantį re
zultatą — lietuviai toliau sėk
mingai skaidosi ir kaip valsty
bė, kompromituoja save civili
zuoto pasaulio akyse.
Nepatikėsite: visai ne dėl to-'
kios ar jai panašios priežasties
noriu tęsti pokalbį. Nors ir ma
tau, kad jos ženkliai prisideda
prie išeivijos ir Lietuvos saitų
aižėjimo, prie išeivijos ir ypač
jos jaunosios kartos gęstančio

Lietuvai — savo istorinei tėvy
nei intereso. Esama svarbių
motyvų rimčiau visiems mums
dėl tų saitų susimąstyti ir tarp
savęs pasiginčyti.
Turbūt nelabai nutolsiu nuo
tiesos, pasakydamas, kad vi
siems mums rūpintojėlis kažkuo
labai artimas ir brangus. Ir ne
dėl to, kad „atėjo" iš pagonybės
ir įsitvirtino mūsų katalikiško
sios kultūros akiratyje. Ir ne dėl
to, kad jis mums simbolizuoja
išgyventas tautos kančias, pra
laimėjimus, nualintos valstietiš
kos tautos likimą. Rūpintojėlyje
esama kažko daugiau, kas bū
dinga lietuvio prigimčiai: susi
mąstymo ir prasmingumo, dva
singumo ir prigimtinio gamtameldiškumo, misticizmo ir raganiškumo... Ir valstietiškos
prigimties. Gal dėl to savo jaus
mingumo lietuvis valstietis la
biau linko į katalikybę, o ne į
racionalų, apskaičiuotą gyve
nimą teigiantį, protestantizmą.
Rūpintojėlyje matome ir pasy
vaus susitaikymo su likimu.
_Giminiuokimės" su Rūpin
tojėliu, bet neužsibūkime jo
įtakojami. Tos įtakos dvasią ne
sunku pajausti, pabuvojus vy
resniosios kartos išeivijos tarpe.
Prie Rūpintojėlio juos artina
prarastosios ir šiandien nelabai
jau besuprantamos tėvynės kan
čia. Panašią kančią išgyvename
ir mes — gyvenantys Lietuvoje.
Viso to mes — lietuviai, tu
rime.
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et turime ir kitą mums la
bai brangų, Rūpintojėliui
priešingą simbolį — Vytį —
karių, Lietuvos riterių simbolį.
J i s tapo ne tik mūsų valstybės
herbu, bet ir simbolizuoja mūsų
herojinę istoriją. Ne Rūpin
tojėlis, kuris atsirado lietuvių

tautos išnykimo g r ė s m ė s me
tais... Vytis — m ū s ų didžiosios
valstybės, i m p e r i n ė s , ekspan
sinės istorijos a l s a v i m a s ir re
liktas. Tai m ū s ų valstybingu
mas ir herojiškumas. Tai mūsų
pašėlęs noras bet k u r i a kaina,
nesiskaitant su aukomis, nesitariant su i š m i n t i m i laimėti.
Šito viso mes, lietuviai, taip pat
turime p a k a n k a m a i . Durbės ir
Saulės, Žalgirio ir Oršos, Salaspilio ir Vienos mūšiai. O kur
dar visa plejada didžių sukili
mų, p r a d e d a n t Kosciuškos ir
baigiant 1941-ųjų metų, o taip
pat tegu irgi desperatiškas, bet
herojiškas pokarinis ginkluotas
pasipriešinimas? Visi jie yra
herojiniai,
įspūdingi,
bet
Europos n e p a s t e b ė t i ir mūsų
pačių vis l a b i a u p a m i r š t a m i
įvykiai. O A m e r i k ą užplūdę
„grynoriai", p a s k u i juos — „di
pukai", o vėliausiai — ir „tarybukai"? O pačių Lietuvos išeivių
nenuilstamos pastangos skelbti
pasauliui o k u p u o t o s
tautos
kančią, priminti t a m pasauliui
elementarią sąžinę".
O mūsų k r e p š i n i n k ų per
galės sovietmečiu prieš galin
giausią Sovietų Sąjungos (fak
tiškai — rusų) komandą, žadi
nusios lietuvių t a u t ą atgimimui,
o ir d a b a r p a l a i k a n č i o s jos
orumą? Neatmeskime, taip pat
ir tų, kurie šiandien zuja po
Europą, savo n u m e r i a i s rodyda
mi kitiems, kad vos ne visi lietu
viai, sėdėdami automobiliuose,
ieško laimės svečiose šalyse?
Ar visa tai n ė r a Vyčio, o ne
Rūpintojėlio d v a s i a ? Lietuvio
genuose užsilikęs, o d a b a r nau
jųjų aplinkybių ž a d i n a m a s eks
pansyvumas?
Ką aš tomis simbolių para
lelėmis noriu pasakyti?
O tai, kad m u m s būdingas

ne tik susimąstymas, meditacija
a r kančios, dejonės deklaravi
mas. M u m s įgimtas ir reikalin
gas veiksmas, judesys; mumyse
t ū n a n č i o s energijos realizavi
mas. Priešingu atveju, t.y., jei
mes n e t u r i m e pozityvios iškro
vos, jeigu toji vitališkoji prigim
tis lieka tūnoti mumyse užspausta,
mes t a m p a m e niurgzliais, neurotikais, alkoholikais, narkoma
nais, savižudžiais ir nusikaltėliais...
Mes d a r nesame tokie civilizuoti
kaip čekai, vokiečiai ar švedai.
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et m u m s to ir nereikia. Bū
tent to Europą sendinančio,
į sotumą nuvaryto civilizuotu
m e . Aš pritariu vieno iš dabar
iškilesnių Lietuvos intelektualų
G i n t a r o Beresnevičiaus teigi
niui, kad Europa mums — lietu
viams, atsiveria kaip lietuviško
sios ekspansijos (jo žodžiais tariant,
lietuviškojo imperializmo —
žinoma, gerąja prasme) erdvė.
Ir tai tiesa... Niekas iš Vakarų
Europos savo mentalitetu, savo
pajauta
n ė r a tokie artimi
Rytams, t.y., bekraštei Rusijai,
L'krainai, Baltarusijai ir net
Užkaukazei su Vidurine Azija,
kaip mes. Mes, kurie šiose teri
torijose tebeprisimenami kaip
labiausiai europietiška, vakarie
tiška buvusi sovietinė tauta.
Tie, kurie studijavome, bu
vome d o k t o r a n t a i s Maskvoje,
Leningrade (Sankt Peterburge)
ar Kijeve — visi jautėme mums
rodomą simpatiją, pasitikėjimą
ir pavydą dėl mūsų „vakarie
tiškos" laikysenos ar baltiško
sios k u l t ū r o s . Tos simpatijos
išlieka. J o s privalo būti paver
stos k a p i t a l u , šiandien, rytoj
duodančių mums pelną. Išeivija
tą dalyką lygiai taip pat turi
suprasti, kaip suprato būtinybę
mums įsitvirtinti Eurosąjungoje.

Keistai permainingi Jonavos vėjai
EDMUNDAS SIMANAITIS

J

onavos policijos komisariato
darbuotojas Valerijus Sergejevas paskelbė rajono didžiausio
laikraščio „Naujienos" šių metų
sausio 24 d. numeryje straipsnį
„Kas kaltas?" Viešosios tvarkos
sergėtojas į savo klausimą pats
ir atsako. „Rusų nacionalmonarchistai (...) dėl 'geresnio' gyveni
mo organizavo žydų tautos žu
dynes. Dabar Lietuvoje atsirado
jų idėjinių pasekėjų — tai kon
servatoriai. Vytautas Landsber

gis, Andrius Kubilius su savo
komanda sugriovė visą žemės
ūkį ir pramonės įmones".
Teisės normas išmanantis,
policijos pareigūnas dar neįvar
dijo kurios „tautos žudynių"
imsis konservatoriai. Matyt, tai
bus vėliau padaryta. Iš tiesų, so
vietinis „Azotas" buvo sugriau
tas, bet ne kokio konservato
riaus, o buvusio LKP nario, bu
vusio Atkuriamojo Seimo nario,
buvusio premjero B. Lubio.
Minėtam pareigūnui verta būtų
pasidomėti „pramonės griuvė

siais" Jonavos UAB „Achemoje".
.Sugriautoji" įmonė atitinka
pramonės šakos europinius
s t a n d a r t u s tiek produkcijos
kokybe, darbo organizacija ir ki
tais parametrais. Panašus vaiz
das ir Jonavos baldininkų sfero
je, ir visoje šalyje. Tiesą pasa
kius, sugriauta labai daug ir
principingai — visos pramonės
įmonės nutraukė pavaldumo
ryšius su Maskva, iš ten planai
j a u nebepriimami, o ir UAB
„Achema" ataskaitų Sojuzazotui, atrodo jau nebesiunčia.

PRISIMINIMAI PO 50 METŲ
VYTAUTAS SVAGZDYS
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Mušė kuom papuolė ir kur
papuolė. Tada moterys pradėjo bėgti į
barakus. Čia iš k a ž k u r atsirado
moterys su kariškom uniformom
(prižiūrėtojos V.Š.). Jos ėjo į barakus,
tempė iš ten kalines už plaukų į
lauką O kareiviai užlaužė kalinėms
rankas, tempe į tundrą. Greitu laiku
moterų zona buvo panaikinta" (Iš
rusų kalbos vertė V.Š.)
Ištraukos iš straipsnio, tame pa
čiame leidinėlyje, psl. 27, rašo Evgenij
Pavlovskij, „Kalta j a u d i n a n t i at
mintis"... Kareiviai mušdavo kalinius
pagaliais, versdavo eiti juos „trauki
nuku", t.y.. prigludus vienas prie kito
ir į koją, jei kas suklupdavo — šauda
vo. Nepanorusiems eiti „traukinuku"
kaliniams komanduodavo „gult, kelt,
gult...", kol priversdavo vykdyti visus
hareivių įsakymus... Kareivis brauk

davo ratą. statydavo rate „prasi
kaltusį" kalinį ir komanduodavo
„stovėti vietoje, išeisi iš rato — šausiu
be perspėjimo" ir stovėdavo žmogus
visą pamainą Karininkai žinojo, visą
tai matė, bet tylėjo, nes buvo paten
kinti kareivių griežtumu. Taip pat
slėpė neteisėtus ginklo panaudojimo
atvejus... Ne tuo užsiėmė GOR-lagerio KGB-istai. Nuo 1948 iki 1953
metų jie nuteisė keletą dešimčių
kalinių ir visus neteisėtai... Trumpai
kalbant, šitą sukilimą mes pražiopsojom ir, kada jis prasidėjo, pasimetėm,
išsigandom ir prisigalvojom iki to. kad
pradėjome kompartijos Centro komi
tetą prašyti leidimo masiniam ginklo
panaudojimui
Sukilimas prasidėjo
gale gegužės. Priežastis buvo tai, kad
sargybos viršininkas, seržantas Diakav. tikrindamas sargybos bokštelius

Tokiu atveju kiekvienas, soviet
mečio nostalgija tebesikamuojantis, teisėsaugos p a r e i g ū n a s
visiškai p a g r į s t a i gali lieti
krokodilo ašaras.
Draugas V. Sergejevas ne
galėjo pamiršti, kad Lietuvos
žemės ūkis a n t r o s i o s sovietų
okupacijos metais iš tiesų buvo
sugriautas, bet ir ne konserva
torių. Jų dar ir būti negalėjo.
Tačiau, kad stribų b ū r i a m s be
veik be išimčių vadovavo rusai,
V. Sergejevas t a i p p a t vargu
galėjo nežinoti. Trylika trėmi

apie 5-to lagerio zoną. susikivirčijo su
kaliniais, kurie stovėjo zonoje prie
barako. Kaliniai jį išvadino „Stalino
pakaliku". Dėl to Diakov susinervavo
ir paleido seriją iš automato į kali
nius. Buvo nušauti 3 ir sužeisti 7
kaliniai. Tai sudarė priežastį kalinių
sukilimui 5-toje zonoje, kurioje buvo
5,000 kalinių. Po to sukilo kitos
GOR-lago zonos, viso 32,000 kalinių...
Po pirmo, nesankcionuoto ginklo
panaudojimo, prokuroras Dorgejev
pasiuntė šifruotą telegramą į Maskvą,
kalinių priežiūros valdybos, prie
SSRS prokuratūros viršininkui N V.
Vavilovui. kuris šifruota telegrama
atsakė „ginklo panaudojimą už
drausti. Važiuoja MGB komisija". Ko
misija tikrai atvažiavo. Jos sudėtyje
buvo du MGB generolai, Kuznecov ir
Seredkin. Su jais buvo dar 10 žmonių
— pulkininkai. Jie prabuvo apie sa
vaitę. Važinėjo po zonas ir įkalbinėjo
kalinius baigti sukilimą ireitį j darbą
Ir staiga skubi šifruotė „Nuginkluoti
tą komisiją, susodinti į lėktuvą ir išsraidinti į Maskvą" Ir išskraidino.
Pasirodo, ta komisija buvo nuo Berijąs
(MGB vado V.Š.) kurį tuo laiku jau

mų ir sąžiningiausi, darbin
giausi kaimo žmonės atsidūrė
Sibire ir Gulage. Likusieji
suvaryti į kolūkius. Kolchozinė
„ekonomika" s v a r s t y t i n a k u r
nors kitur, bet tik ne policijoje.
Policijos darbuotojo aima
nos dėl nūnai prasta šlove Lie
tuvoje pagarsėjusio Rusijos pi
liečio J. Borisovo nesėkmių ver
tintinos kitaip. Ir jau nejuokau
jant. Konstitucinio Teismo spren
dimas vienareikšmis ir galuti
nis, neskundžiamas —
Nukelta į 5 psl.^
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Tarpusavio ryšys
būtinybė
- y T^iekviena laisva valstybe
L ^ turi savo ambasadasJ L ^ p a s i u n t i n y b e s bei kon
sulatus kitose pasaulio valsty
bėse. Turi savo atstovybes ir
Lietuva.
Ambasadorius — arba pa
siuntinys — yra asmuo, uži
mantis" aukščiausią vietą diplo
matinėje tarnyboje, kitoje šalyje
atstovaujantis savosios valsty
bės vyriausybei. Valstybės am
basada, nors įsikūrusi užsieny
je, laikoma jos teritorija.
Konsulai yra valstybių at
stovai, siunčiami į užsienius pa
dėti į juos nuvykusiems savo
piliečiams atlikti įvairius rei
kalus, taip pat ieškoti prekybi
nių, kultūrinių bei mokslinių
ryšių tarp savojo krašto ir už
sienio šalies, kurioje yra konsu
latas. Pirkliai, keleiviai, stu
dentai, eiliniai žmonės kreipiasi
į savo valstybės konsulatą
patarimų, užtarimų, globos ir
pagalbos.
Daugelis konsulų sąžinin
gai atlieka savo pareigas įstai
goje, o po to — žinokitės. Tačiau
atsiranda veržlių asmenų, kurie
tas pareigas pratęsia ir už kon
sulato sienų. Šiemet Lietuvos
konsulatas Čikagoje švenčia 80
metų savo įkūrimo sukaktį, tad
gera proga prisiminti, kad šiuo
metu (dar palyginti neseniai)
konsulate darbuojasi gen. kon
sulas Arvydas Daunoravičius
su nemažu būriu kitų konsuli
nių tarnautojų.
Konsulas Daunoravičius.
atrodo, gerai supranta savo pa
reigų atsakomybę. Net ir ,,pro
vincijoje" gyvenantys tautiečiai
iš žiniasklaidos, ypač „Draugo",
susidaro ryškų jo įvaizdį. Dar
nespėjęs „sušilti kojų", susi
pažinti su svetima aplinka bei
jos gyventojais, konsulas tuojau
pasinėrė į veiklą. Kam teko A.
Daunoravičių asmeniškai susi
tikti, piešia šviesų jo portretą:
šiltas, draugiškas, paslaugus,
greitai vykdantis pavedimus,
atliekantis reikalus. Jis tikrai
atlieka vaidmenį, kuris už vis
svarbiausias — įgyvendinti
Lietuvoje ir užsienyje gyve
nančių lietuvių bendravimą,
sutarimą, vienybę, siekiant tų
pačių tikslų ir atliekant ben
drus darbus. Jis stengiasi ne
skaldyti, o vienyti, skatina
žengti kartu
Tai būtinas ryšys su tau
tiečiais, kuriuos riša ta pati
gimtoji žemė. tėvynės meilė, jos
laisvės siekiai ir noras padėti
beatsikuriančiai valstybei. Tas
ryšys — tarytum širdies dūžiai

n u ė m ė ir areštavo...Ir t a d a į zoną Norilske sušaudytas.
įvedė kuopą ginkluotų kareivių...
Komandą „ugnis — šaudyti" kareiviams I r vėl šaudė...
d a v ė karinio dalinio saugojančio
Numalšinus sukilimą, š a u d a n t
GOR-lagą štabo viršininkas majoras kalinius 5-je zonoje, žiauriai susidoro
Lev... Apie tai medžiaga dėl neteisėto j u s su kalinėmis 6-je zonoje, sustojo
m a s i n i o ginklo panaudojimo, buvo aktyvi sukilimo veikla 1-oje ir 4-oje
perduota į Vakarų-Sibiro vyriausią GOR-lago zonose, bet tęsėsi kator
k a r i n ę p r o k u r a t ū r ą Novosibirske
gininkų zonoje. Krasnojarsko ir No
Teisė tą majorą Lev ar ne, žinių nėra. rilsko lagerių viršininkai dar kartą
nes jis greitu laiku iš Norilsko kažkur kreipėsi į Maskvą, į Kompartijos cen
tai išvyko... (Iš nišų kalbos vert/' V.Š.).
tro komitetą, prašydami leidimo
Šiek tiek apie autorių. Evgenij panaudoti ginklą, kad taip nutrauktų
Pavlovskij nuo 1948 iki 1957 metų sukilimą. J tai K.P.C.K. skyriaus
dirbo Norilsko lagerių
Vyriausiojo viršininkas I Sikin atsakė „Jokio lei
dimo C K . neduos... Yra kariuomenės
prokuroro padėjėju ir pavaduotoju
Todėl jo pateiktos žinios apie aprašyta statuto nuorodos, prie aiškaus sargy
Norilsko politinių kalinių sukilimą bos užpuolimo šauti į viršų tik paskui
yra gana tikslios, nors su kai kuriais į užpuolusius" Akivaizdu, seržantas
jo prisiminimais, kaip buvęs tų (vykių Diakov, šaudęs j kalinius ir majoras
dalyvis, aš ne visai sutinku. Ginčytis Lev davęs kareiviams komandą
veržtis į zoną ir šaudyti i kalinius
nenoriu, nes j o j a u nėra gyvųjų tarpe
Deja, Pavlovskij gyvenimas Norilske padarė žiaurius nusikaltimus.
s u t e i k ė j a m žinių apie jo tėvo tragedi
Deja. matyt čekistai KGB-istai
ją t a i p pat Norilske Jo tėvas buvęs taip buvo jpratę šaudyti žmones —
stačiatikių šventikas, buvo Tarybų kalinius, kad sustoti nebegalėjo arba
valdžios kalinamas Norilske. "uždaro nenorėjo. Pradžioje rugpjūčio, apteismo
nuteistas
kaip
politinis karstę sunkvežimius metalo lakštais,
n u s i k a l t ė l i s ir 1938 m kovo 4 d
susodino į kėbulus automatais gink

— sklinda iš širdies į širdį.
Stebina ir kartu džiugina,
kaip konsulas A. Daunora
vičius, neužsidarydamas vien
konsulate, suranda laiko, noro
ir geros valios bendrauti su savo
tautiečiais. Jam visi lietuviai
lygūs: neseniai į šį kraštą
atvykę, po Antrojo pasaulinio
karo politinių vėjų čia atblokšti,
ar gimę Jungtinėse Valstijose.
Ir to akivaizdoje, visi lietuviai
pasijunta esą tos pačios šeimos
— tautos — vaikai.
Iš „Draugo" puslapių suži
nome, kaip šis Lietuvos Res
publikos konsulas moka poe
tiškais žodžiais išreikšti padėką
Lietuvos kultūros skleidėjams,
atsidėkodamas net gėlių puokš
te. Nuotraukose matome jį ir
gegužinėje, ir įvairiuose ren
giniuose (net Svč. M. Marijos
Gimimo parapijos pietuose),
nepaisant, ar jie labai iškilmin
gi, ar visai eiliniai. Niekur jam
nėra „per žema". Svarbiausia,
kad į renginius dažnai atvyksta
su savo žmona Loreta ir net
mažamete dukrele. Beje, dukra
Emilija lanko lietuvišką šešta
dieninę mokyklą Čikagoje, kaip
ir kitų jaunų, susipratusių
lietuvių tėvų vaikai.
Kitų valstijų gyventojai,
stebėdami tą „maratonišką" LR
generalinio konsulo veiklą,
stengiasi pasirūpinti, kad Ar
vydas Daunoravičius atrastų
progą ir pas juos apsilankyti.
Tad ir Wisconsin valstijos lietu
viai jį pasikvietė pagrindiniu
kalbėtoju tradiciniame Birželio
trėmimų prisiminime, kuris
ruošiamas Madison mieste.
Kaip žinome. Madison yra se
seriškais ryšiais susirišęs su
Lietuvos sostine Vilniumi.
Tikras menas mokėti su
gyventi su žmonėmis, juos su
burti, jungti, siekiant aukštes
nių vertybių savo tautiečių ir
tautos labui Aukščiausias daug
kam nepagaili didelių galimy
bių, tačiau ir pats žmogus pri
valo stengtis gautas dovanas
panaudoti. Gen. konsulas A.
Daunoravičius supranta, kad
pirminis gero sugyvenimo pa
grindas yra draugiškas, tole
rantiškas žmogaus ryšys su
žmogumi.
Savo plačiašake veikla
kons. A. Daunoravičius prime
na garbingos atminties tolerantus Lietuvos atstovus: dr. Petrą
Daužvardį ir -Juzę Daužvardienę, kurie sugebėjo peržengti
skirtingų Įsitikinimų, pažiūrų
bei kitus slenksčius ir buvo visų
gerbiami.

luotus kareivius, o majoras Zloba
įsakė jiems veržtis Į zona ir. šaudant į
kalinius, priversti juos nutraukti su
kilimą Taip kareiviai ir padare
Kiek žuvo ar buvo užmuštu poli
tinių kalinių per visa sukilimo laiką
Norilsko GOR-lagc. manau, niekas ir
niekada nesužinos įvairus šaltiniai
skelbia įvairius skaičius žuvusiųjų.
Tačiau tie skaičiai yra prieštaringi
Manau serijos kulkų, paleistos į susi
būrusius kalinius, savo juoda darbą
padare. Ar buvo nuteisti Diakov. Lev,
Zloba. neteko niekur nei skaityti, nei
girdėti Turbūt apsieita tik paba
rimu
Tolesnė siu įvykiu eiga
Nuslopinus sukilimą, tuoj pat
dalis C,( >R lago kalinių buvo į§\
Norilsko Dalis išvežtųjų pateko Į
uždarus kalėjimus, dalis Į Karagan
dos, Magadano. Mordovijos, Vorkutos
lagerius Kai k;is iš jų buvo teisti, kaip
sukilimo organizatoriai Kai kas dingo
iš vis be pėdsakų O Norilske
prasidėjo' GOR lago likvidavimas,
kuri.- truko iki l!*oi> m
Bu*, d a u g i a u

Visi kviečiami dalyvauti pagrindiniame
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SVEIKINA BROLIAI LATVIAI
„Čikagas Zinas" Nr. 282 2004 Feb. - „Čikagos žinios" redakcijos skiltis
Vertimas iš latvių kalbos. Vertė Pranas Jurkus. ( F 3 2 )
asaris yra meilės mėnuo. Dovanojamos kiekvienos saviems norams ir siekiams. Būkite
raudonos širdys, malonus žodžiai, gėlių žie- stiprios vienybėje, nes tik meilėje laimėsime,
dai ir šokoladas. Tai nuotaika, kokią mes iš
„Čikagos žinių" redakcijos vardu visus nuoširdžiai
tikrųjų jaučiame kiekvieną mėnesį, tiktai to nesveikinaišreiškiame žodžiais. Meilė yra daugialypė. Ji
suteikia kiekvienam paskatą tikėti ir viltis, o taip
pat primena, kas mums yra labiausiai svarbu.
Meiles jausmas pasireiškia ne vien tik tarp
vyro ir moters ar jaunavedžių poros. Meilė būna
ir tarp giminės narių, tarp draugų. Tas pats
i š *teaS197!
I
esama ir tautų santykiuose.
Vasario mėnuo yra svarbūs ir mūsų kaimynų
Respublikoms, j ų nepriklausomybės sukakčių
minėjimams. Taigi, šia proga užuot „Fannie May"
šokolado mes broliškai paduosime jiems savo
ranką, išreikšdami padėką" „Ačiū, kad esi".
Lietuva savo 86-ją
Nepriklausomybės
paskelbimo dieną švęs vasario 16-ąją. Ją minės
Neringos kopose, Kryžių kalne, Trakų pilyje. Jų
ramstis - katalikybė - suteikusi viltį ir ištvermę
sunkiuose gyvenimo laikotarpiuose. Estija 86-ją
švęs vasario 24 dieną savo Ežerų/žemėje, Tartu

V

Čikagas Zina

Vasario Šešioliktosios proga suruoštame priėmime Lietuvos konsulato patalpose, 100 E. Belvue, Čikagoje. Lietuvos generalinis konsulas dr. Petras
Daužvardis (viduryje) su Danijos. Švedijos, Suomijos. Estijos ir Latvijos konsulais.

Vieną dieną (prieš porą de
šimtmečių), eidamas palei par
ką, pamačiau labai skubantį,
stačiai šuoliuojantį, pažįstamą
žmogų. Aš jį užkalbinau:
— Kurgi leki, tarytum pa
trakęs?
Skubantis žmogus stabtelė
jo ir atsikvėpęs atsakė:
— Skubu į Daužvardynę...
— Kur?
— Sakau, kad į Daužvardynę.
Pasirodo, kad kai kurie mū
siškiai Daužvardynę vadino
Daužvardžių gyvenvietę, kurio
je veikė ir Lietuvos konsulatas.
Bene 1960 metais, ar kiek vė
liau, susidėjus aplinkybėms, teko
atsisakyti mieto c e n t r e vei
kusių konsulato patalpų. Dr.
Petras Daužvardis persikėlė į
Marquette P a r k a Anais lai
kais. Daužvardynę vadintu'
namuose buvo atstovaujama ir
pavergtai Lietuvai.
Beje. tasai prieš porą de
šimtmečiu
gatvėje
sutik
mūsų taotii
vk skubėjo Į
Daužvardynę (Lietuvos konsui.
rkyti mirusio gimi
naičio palikimo reikalų. Tuo
metu sruo palikimu domėjosi
sovi«
pos.
Lietuvos konsulas (vėliau paaukštiT
'-r.ilinio konsu
lo rangą
.uidavo kone vi
suose mušu didesnio ma
renginiuose
Pakviestas tarti
žodi. kalbėdavo ..trumpai —
drūtai'

Dr. Petras Daužvardis do
mėjosi išeivijos lietuvių sporti
ne veikla Kilus sumanymui su
rengti lietuvių krepšinio rink
tinės išvyka į Pietų Ameriką,
parodė nuoširdaus pritari
mo Jo dėka Čikagos miesto
is Richard J. Daley su
teikė
krepšinio rinktinei for
malų miesto aahasadovystės
titulą Miesto meras, per kon
sulą dr. Petrą Daužvardj, iteivkos vadovams valstybių
sostinių merams a d r e s u o t u s
garbės kvietimus d a l y v a u t i
Čikagoje rengiamose
,.Pan

Neužmirštami
Daužvardžiai
American 7 " sporto žaidynėse. Šie mu, „Margučio" raštinė tik
garbės
kvietimai
atvėrė riausia yra užimta bolševikuovaldžios įstaigų duris ir iššaukė jančių žmonių, kurie bus nu
žiniasklaidos susidomėjimą.
kirtę telefono laidus.
Dr. Petras Daužvardis išly
Daužvardžiai
pasistengė
dėjo ir džiaugsmingai sutiko, nuraminti vėlyvą vakarą tele
pergalėmis pasipuošusius ir tin fonu skambinusį mūsų tautietį.
kamai miesto ambasadorių už Paskui jie
patys pabandė
duotis atlikusius, krepšininkus. skambtelėti „Margučio" telefo
•Jis. dievaži, uk&uoniet neatsi no numeriu Paskambinę įsiti
sakydavo dalyvauti lietuvių kino, kad nei ..Margučiui", nei
sporto žaidynių atidarymuos
margutininkams nieko blogo
neatsitiko. Sužinoję, jog visi yra
SpOrl
ir sveiki, palinkėjo geriausėkmės.
radijo patalpos
Petrui Daužvardžiui išne vien i kartą buvo tapusios
uju tarpo, Juzei
lietuvio jaunimėlio susibūrimo
vardienei teko Lietuvos
vieta. Tuometm'argučio" generalrnio konsulo pareigos,
-alinio garbes konsulo ti
erdviose patalpose vykdavo
įvairus pasitarimai ir susirinki tulu. Juzė Daužvardienė <Rau. gimusi ir augusi JAV.
mai. ..Margnriū"' patalpose daž
anot Bernardo Brazdžionio,
nokai buvo ruošiamasi pro
..mylėjo Lietuvą iš tolo" tiksliausia
to demonstracijoms. 1969 r
lapkričio mėnesio pabaigoje šių žodžių prasme. Ji pamilo
...Margučio" radijo laidose buvo Lietuvą vaikystes motais, meilę
raginama reaguoti dėl mėginu subrandino tapusi dr. Petro
sio iš ..Sovetskaja Litva" žvejy Daužvardžio žmona, o dar vėliau
bos laivo pasitraukti ShBO Ku nepamainoma konsulato talki
dirkos nelemto išdavimo Tuo- ninke, ir galiausiai perėmusi
rros generalinės garbės
svk ..Margučio" raštinėje buvo
įsteigta protesto telegramų konsulės pareigas.
priėmimo ir išsiuntimo tarnyba.
Čia rašančiajam yra nepa
Telegramos buvo siunčiamos mirštami Juzės Daužvardienės
Valstybės d e p a r t a m e n t u i
ir pasakyti žodžiai. Puikiai pame
pačiam JAV prezidentui. Vieną nu jos aiškius ir gerai supranta
vakarą bemaž be perstojo skam mus lietuviškų savybių aiški
bant „Margučio" raštinės tele nimus.
fonams, vienam radijo klausyto
Va, kad ir viena kartą, prieš
j a nepavykus telefonu ..pra pat šv. Kalėdų šventes, Čikagos
gręžti" būstines sienas, kreipė
Mokslo ir pramones muziejuje.
si į Lietuvos konsulatą. Atsi Ta kartą muziejuje, kaip ir daug
liepusiai Juzei Daužvardienei kartų anksčiau, daugelio kalė
jis nervingai paaiškino nega dų eglučių tarpe stovėjo ir mū
lėjimą telefonu susisiekti su sų „šiaudinukais" padabinta,
..Margučio" raštine Jo many tačiau elektrinėmis žvaku

tėmis nepapuošta eglutė.
Amerikietis
žurnalistas
klausinėjo:
— Ar lietuviai nemėgsta
elektrinių žvakučių? O gal Lie
tuvoje nėra elektros šviesos?
Konsule šyptelėjusi paaiš
kino:
— Lietuva yra pavergta.
Mes liūdime ir gedulo ženklan
susilaikome nuo apšvietimo.
— Vadinasi, Amerikos lie
tuviai savo namuose ne
apšviečia eglučių?
Tuomet konsule Daužvar
dienė prabilo, sakyčiau, diplo
matišku tonu. Ji pasakė, kad
Lietuvos konsulate Kalėdų eg
lutė neryškinama elektrinėmis
žvakutėmis.
Lietuvos generalinė garbės
konsule Juzė DauSvardieue u-^
vo populiari ne vien lietuvių,
bet ir kitataučiu tarpe. JAV
valstybės departamento ..palai
minimu", ji buvo I
gene
raline garbės konsule. Tačiau
mūsų tarpe ji ims
Lietuvos generaiinė konsule ir
mūsų „First Lady" visapusiška
me

Petras Petmtis

r GRIPAS

universiteto auloje bei gražiame Talino mieste.
Estija šiandieną didžiuojasi artima draugyste su
Suomija ir pasiruošus tvirtu žingsniu įstoti į
Europos tautų gretas.
Estija, Latvija ir Lietuva siekia vienybės Baltijos valstybės, kaip šeima, darbuojasi kartu,
kad pasiektų užsibrėžtus tikslus.
Visų trijų svarbiausi bendri siekiai įstoti į
NATO ir narystė Europos Sąjungoje. Abu šie tiks
lai apjungs Baltijos valstybes ir jų giminystę.
Kaip žinome, kiekvienas giminystės ryšys
reikalauja dėmesio.
Visos trys Baltijos valstybės šiuo metu
rūpinasi savo gamtos tarša, nedarbu,
siau
čiančia korupcija, alkoholizmu bei narkomanija.
Visos trys tautos kovoja su piliečių nutekėjimu į
užsienį ir valstybės biudžeto balansu. Kaip ir
šeimoje, t a r p j ų ne kartą iškyla ginčai ir
kiekviena pasilieka prie savo ambicingo „Aš".
Ir tarp brolių lieka siena. Latvija didžiuojasi
savo mylima prezidente, p. Vairute. Estai savo
respublikos prezidentu Arnold Ruutel, o Lietuvos
Respublikai lieka tik šiuo metu skandalingas
Rolandas Paksas. Kad šios valstybės galėtų
palaikyti santaiką, reikia tikėti, kad valstybių
vadovai įveiks šią problemą ir ras išeitį savo vaikų
ir kaimyninių tautų labui.
Šių metų Valentino dienos nuoširdūs linkėji
mai Estijai. Lietuvai ir Latvijai: - mylėti viena
kitą. nes jūs esate viena kitai stipriausias ram
stis' Pasitikėkite viena kita. būkite tolerantiškos

NEBUVO TOKS BAISUS

Prieš prasidedant žiemai daug vietos ir dėmesio šio krašto
žiniasklaidoje buvo skiriama galimai gripo epidemijai.
Gyventojai buvo raginami nedelsiant pasiskiepyti nuo gripo.
Kai kuriose valstijose n e t pritruko skiepų, nes iš a n k s t o ne
buvo pasiruošta tokiam gausiam norinčių skiepytis skaičiui.
Kitais metais ragindavo skiepytis tik apskritai silpnos
sveikatos bei vyresnio a m ž i a u s asmenis, k u r i e m s gripo
virusas paprastai yra pavojingesnis. Šį kartą pasitaikė vaikų
susirgimų ir mirimų, tad žmonės skubėjo skiepyti vaikus ir
net kūdikius.
Tačiau, gripo sezonui e i n a n t į pabaigą, galbūt k a i p tik dėl to,
kad buvo daugiau paskiepytų, nuo pernai spalio mėnesio
gripu mirė tik 93 vaikai, jaunesni, kaip 18 metų amžiaus.
Paprastai k a s m e t gripu miršta vidutiniai 92 vaikai. NYT

Mėnesinis,
„Čikagas
Latviešu
Organizacijų
Apvieniba" leidžiamas, laikraštis-žurnalas „Čikagas
Zinas" savo 2004 m. vasario mėn. laidoje (Nr. 282)
pasveikina „Latvijos kaimynines valstybes 86 metų
Nepriklausomybės šventėse". Jo naujoji redaktorė
Kristina Simane tuos sveikinimus gražiai išreiškia
savo
vertimą čia spausdiname),
pavadindama vasarį ..meilės mėnesiu", ne tik dėl šv.
Valentin
iahiau dėl to. kad šį mėnesį
švon-'-įamos ir tėvyi
••---laisves šventės. Be to,
-•iintas Prano Jurkaus straips
nis apie Lietuvoje vykstančią Prezidentūros krizę
-prukas visneizdevigaka ljika" —
Lietuvos politinė krizė nepageidaujamu laiku).
Leidinys daro malonų įspūdį, tad. dėkodami jo redak
cijai už sveikinimus Nepriklausomybes šventės proga,
link;šios seku

22 mylios į šiaurę nuo Romos. Jo gyventojai sausio viduryje
švenčia šv. Antano — vienuolio šventę. Šventasis laikomas
gyvulių globėju, dėl to žmonės iš visur suveda ir suneša savo
gyvulius, kuriuos kunigai palaimina, apšlaksto švęstu vande
niu. Pagal tradiciją, miestelio aikštėje uždegamas didelis
laužas, o gyventojai iš jo užsidega cigaretes ir visą dieną
rūko. Kadangi vaikams draudžiama parduoti cigaretes, tėvai
jiems nuperka.
Ši rūkymo tradicija prasidėjo prieš kelis šimtus metų, kai
žmonės „šventojo garbei" prisikimšdavo pypkes džiovintais
rozmarino lapeliais ir juos rūkydavo. Dabar retai kas rūko
rozmariną — pasitenkinama cigaretėmis. Tėvai žino, kad
r ū k y m a s kenkia sveikatai, bet paprastai numoka r a n k a : ,,Dėl
vienos dienos nepakenks". ChTr

R A M U S TARNAUTOJAS
„ R Ū K Y M O " ŠVENTE

Kai visas civilizuotas pasaulis stengiasi įtikinti žmones, kad
rūkymas žalingas sveikatai ir net pavojingas gyvybei, viena
me Italijos miestelyje sausio mėnesį visi gyventojai, įskaitant
vaikus ir kūdikius, rūko cigaretes. Capena miestelis yra apie

Vienoje Helsinkio (Suomija) mokesčių inspekcijos įstaigoje 60
metų tarnautojas mirė darbo metu, sėdėdamas prie savo
stalo. J o kolegoms truko dvi dienas, kol apsižiūrėjo, kad žmo
gus miręs. Nors toje įstaigoje yra 30 tarnautojų, įstaigos vedė
ja tvirtina, kad jis dažnai dirbdavęs vienas, buvęs labai
r a m u s , uždaras, tad niekas jo ir nepasigedo. NYT

DRAUGAS, 2004 m. vasario 12 d., k e t v i r t a d i e n i s

Pasaulio naujienos
(Remiantis A F P , f t e u t e r s , AP tnterf3x, ITAR-TASS, BNS
i t o i ų agantdfy pranešimais)

EUROPA
S t r a s b ū r a s . Europos Ko
misija (EK) vis dėlto nusprendė
kol kas atsisakyti politinį pasi
piktinimą sukelti galinčio nau
jo Europos Sąjungos (ES) mo
kesčio, kurio įplaukomis būtų
finansuojamas
plėtrai besiren
giančios ES biudžetas, tačiau
pareiškė, jog palieka šią gali
mybę ateičiai. Pristatydamas
ilgalaikius išlaidų pasiūlymus
2007-2013 metų biudžeto laiko
tarpiui, EK pirmininkas Ro
mano Prodi pareiškė, jog
„anksčiau ar vėliau tampa aki
vaizdu, kad kiekviena politinė
institucija privalo siekti kon
troliuoti tiek savo išlaidas, tiek
ir įplaukas". Tačiau euroskeptiškai nusiteikusios valstybės,
pavyzdžiui, Didžioji Britanija,
įspėja, jog visuomenė, jau įpra
tusi prie kalbų apie netikslin
gas Briuselio išlaidas, nepritars
Europos mokesčio įvedimui.
B r i u s e l i s . Europos Sąjun
gos (ES) finansų ministrai užsi
mena, jog gali imtis ryžtingų
priemonių, pvz., įsikišimo į rin
ką, jei euro kursas JAV dolerio
atžvilgiu augs pernelyg spar
čiai ir staigiai, rašo JAV verslo
dienraštis „The Wall Street
J o u r n a r . „Nerimą kelia ne da
bartinis kursas, o staigūs šuo
liai", pareiškė Belgijos finansų
ministras Didier Reinders. Bet
kuriuo atveju kokių nors prie
monių euro atžvilgiu gali imtis
tik Europos centrinis bankas,
tačiau jo atstovai apie pasiren
gimą tokiems veiksmams kol
kas neužsimena. Pareigūnai
teigia, jog sutiktų dirbti rinko
je, derindami veiksmus su ki
tais centriniais bankais, tačiau
JAV dolerio smukimas kol kas
didelio nerimo nekelia.
L o n d o n a s . Didžiosios Bri
tanijos premjeras Tony Blair
trečiadienį s u l a u k ė griežtos
kritikos dėl prieštaringų pa
reiškimų, kurie sukėlė sumaištį
dešimtyje gegužę prie Europos
Sąjungos (ES) prisijungsiančių
valstybių. Premjerui teko aiš
kintis dėl savo pareiškimo, kad
Londonas svarsto galimybę im
tis papildomų priemonių darbo
jėgos antplūdžiui iš Rytų pa
žaboti, visų pirma sugriežti
nant socialinių lengvatų teiki
mą imigrantams. Tai T. Blair
pareiškė atsakydamas į klausi
mą, ar Londonas neketina pe
reinamuoju laikotarpiu kon
troliuoti migracijos iš daugiau
siai buvusio komunistinio bloko
valstybių, kurios nuo gegužės
mėnesio taps visavertėmis ES
narėmis. „Laisvas darbo jėgos
judėjimas ... yra ta nuolaida,
kurią mes esame pasirengę
suteikti, tačiau tik ne tokiomis
sąlygomis, kad ja būtų galima
piktnaudžiauti", trečiadienį sa
kė T. Blair, atsakydamas į opo
zicinės Konservatorių partijos
atstovo klausimą.
Ž e n e v a . Pasaulio prekybos
organizacija (PPO) suteikė Ira
ko laikinajai administracijai
stebėtojos statusą be balso

teisės. Irako p r a š y m a s buvo
paduotas 2004 metų sausį. „Po
kelių dešimtmečių izoliacijos
Irakas pradeda integruotis į
tarptautinę bendriją, ir jūsų
sprendimas bus Irako žmonėms
ženklas, kad visi laukia jo su
grįžtant", sakė Irako atstovas
Pasaulio prekybos organizacijo
je Ahmad al-Mukhtar. Po šio
PPO
Generalinės
tarybos
sprendimo Irako laikinoji vy
riausybė patenka į vienodą pa
dėtį su Vatikanu, kuris yra ste
bėtojas be balso teisės. Kalbė
tojai apgailestavo, kad JAV vis
dar priešinasi Irako įstojimui į
PPO.

JAV
V a š i n g t o n a s . John Kerry,
kuris pirmauja varžybose dėl
demokratų k a n d i d a t o į JAV
prezidentus statuso, antradienį
didele persvara laimėjo pirmi
nius rinkimus Virginia ir Tennessee — šios jo pergalės pieti
nėse valstijose privertė iš kovos
pasitraukti Wesley Clark ir lei
džia tikėtis oficialaus Demok
r a t ų partijos sprendimo dėl
kandidato. Massachusetts ats
tovaujantis senatorius J. Kerry
lengvai įveikė du pietiečius —
W. Clark iš Arkansas ir John
Edwards iš North Carolina. Tai
buvo pirmosios J. Kerry perga
lės pietuose, kurios įrodė, kad
jis gali laimėti įvairiuose JAV
regionuose, suvienyti demokra
tus ir per prezidento rinkimus
mesti iššūkį George W. Bush.
Dabar J. Kerry yra laimėjęs 12
pergalių per 14 jau įvykusių de
mokratų pirminių rinkimų. La
bai svarbūs bus kito antradie
nio rinkimai VVisconsin, kur li
kusiems J. Kerry priešinin
kams, norint įrodyti savo tinka
mumą varžytis dėl aukščiausio
posto, reikalingos pergalės.
V a š i n g t o n a s . JAV siūlo vi
soms norinčioms valstybėms
varžytis dėl 6 mlrd. dol. vertės
JAV finansuojamų ne statybos
projektų Irake, tačiau statybos
sandoriai vis dar siūlomi tik
valstybėms, palaikiusioms JAV
karinę operaciją Irake. Irako
atstatymui skirtame JAV vy
riausybės tinklalapyje „www.
rebuilding-iraq.net" pažymima,
jog varžytis dėl ne statybos su
tarčių, išskyrus 327 mln. JAV
dolerių sutartį Irako kariuo
menei, siūloma visų pasaulio
valstybių įmonėms. Praėjusių
metų pabaigoje JAV atskyrė
nemažai tradicinių savo sąjun
gininkų, kurie nepritarė Va
šingtono sprendimui okupuoti
Iraką be JT leidimo, pareiškusi,
jog visos generalinės rangos
sutartys dėl Irako atstatymo
bus paskirstytos tiktai t a r p val
stybių, kurios pritarė JAV ka
rinei operacijai Artimuosiuose
Rytuose.
V a š i n g t o n a s . JAV finansų
sekretorius John Snow sukri
tikavo Naftą eksportuojančių
valstybių organizacijos (OPEC)
sprendimą nuo balandžio 1 die
nos sumažinti gavybos kvotą 1

mln. statinių per dieną, dėl ku
rio antradienį naftos kainos
ateities sandoriams pašoko 3
procentais.
V a š i n g t o n a s . JAV kabeli
nės televizijos operatorė ir interneto paslaugų teikėja „Com
cast" trečiadienį pranešė keti
nanti įsigyti „Walt Disney", pe
rėmimo sandorio vertė bus apie
66 mlrd. dolerių.
D o v e r . Paukščių gripo at
vejis a p t i k t a s dar vienoje
paukštininkystės fermoje JAV
Delaware valstijoje, patvirtino
valstijos žemės ūkio departa
mento atstovai. Anot jų, šis
paukštynas y r a maždaug 8 km
nuo fermos, kurioje buvo nu
statytas p i r m a s i s paukščių
gripo atvejis, t a i yra 3 km nuo
karantino zonos ribų. Atlikus
tyrimus 20-yje paukštynų šios
zonos ribose paaiškėjo, kad vi
ruso šiuose ūkiuose nėra. JAV
oficialūs atstovai tvirtina, jog
JAV aptiktas paukščių gripo
virusas nėra susijęs su šios
ligos protrūkiu Azijos valsty
bėse.

IZRAELIS
J e r u z a l ė . Šventąją Žemę
trečiadienį sukrėtė žemės dre
bėjimas, kurio metu izraelie
čius ir palestiniečius buvo apė
musi panika. Drebėjimas pri
minė seismologų prognozes ir
biblines pranašystes. Izraelis
paskelbė, kad drebėjimo epi
centras buvo už 20 km nuo Je
ruzalės esančioje Negyvosios
jūros šiaurėje ir kad jo stipru
mas buvo maždaug 5 taškai
pagal Richterio skalę. Tokio
stiprumo drebėjimai dažnai
aiškiai jaučiami, bet didelės
žalos nepadaro. Dėl drebėjimo
buvo n u t r a u k t a s Izraelio parla
mento — Kneseto — darbas, o
jo rūmų sienose pastebėta įtrū
kimų. Pranešama apie padary
tą žalą keliems pastatams Va
karų Kranto Nabulus mieste.
J e r u z a l ė . Izraelis greičiau
siai nedalyvaus Tarptautinia
me teisingumo teisme vyk
siančiuose svarstymuose dėl
Vakarų Krante statomos vadi
namosios saugumo sienos teisė
tumo, trečiadienį pareiškė pre
mjero pavaduotojas Silvan Shalom. Ši siena, kurios statybą
griežtai kritikuoja pilietinių
teisių gynimo organizacijos,
Izraelio vyriausybės teigimu,
neleis kovotojams mirtinin
kams patekti į Izraelio teritori
ją. Hagoje įsikūręs teismas šią
bylą turėtų pradėti nagrinėti
vasario 23 d. Jungtinių Tautų
(JT) Generalinės Asamblėjos
prašymu. Teismo prašoma iš
aiškinti, ar Izraelis nėra teisiš
kai įpareigotas nugriauti šią
užtvarą. Tačiau šio teismo
sprendimas n e b u s teisiškai
įpareigojantis.
„Per kelias
artimiausias dienas mes priim
sime sprendimą", sakė S.
Shalom, paklaustas, ar Izraelis
dalyvaus svarstymuose. „Gali
būti, kad mes nuspręsime ne
dalyvauti", pridūrė jis.

Seimo pavasario sesijoje bus paviešintos
ž e m g r o b i ų pavardės
Atkelta iš 1 psl.
Pasipiktinęs V. Junoko kal
bomis apie buvusius ir esamus
parlamentarus, kurie galėjo įsi
gyti žemę pažeisdami įstaty
mus, Seimo pirmininkas parei
kalavo pateikti konkrečias pa
vardes tam, jog įtarimai būtų
nuimti nuo viso Seimo.
Praėjusią savaitę V. Junokas pateikė Seimo pirmininkui
parlamentarų, tikrintinų dėl že
mės sklypų įsigijimo pavardes,

bet neleido jų viešinti, kol neat
liktas tyrimas.
Vėliau paaiškėjo, jog šį są
rašą, kuriame yra 45 buvusios
ir 45 esamos Seimo kadencijos
parlamentarai, dar pernai rug
pjūtį parengė ir STT pateikė
Seimo kontrolieriai.
Pernai Seimas pavedė STT
ištirti 1996-2000 ir 2000-2004
metų kadencijų parlamentarų
bei buvusių ir esamų vyriausy
bių narių žemės įsigijimo teisė

tumą.
STT duomenimis, minėtų
kadencijų Seimo nariai ir 6-12sios vyriausybių nariai bei jų
artimieji jau susigrąžino nuo
savybės teises į 1,928 žemės
sklypus.
Iš jų abejonių kyla dėl 369
sklypų, kuriuos įsigijo buvę ir
esami parlamentarai, bei dėl
104 sklypų, kuriuos įsigijo buvę
ir esami ministrai bei šių poli
tikų artimieji.

Buvusio JAV prezidento žmonos
autobiografinė knyga — lietuvių kalba
Atkelta iš 1 psl.
ypač į viešumą iškilusį romaną
su buvusia Baltųjų rūmų sta
žuotoja Monica Levrinsky.
Knygoje aprašomas H. Clinton viešasis gyvenimas, o kartu
ir asmeninės istorijos, įvykusios

jos vyro prezidentavimo metais.
Skaitytojas knygoje neras
naujų neatskleistų skandalų.
Knygoje — įdomiai aprašytas
Hillary gyvenimas, vedybos su
Bill, karjeros siekimas ir jos po
žiūris į įvairias peripetijas, su

pančias ją ir B. Clinton.
Pasak pranešimo spaudai,
skaitytojai, besidomintys Hilla
ry Clinton gyvenimu Baltuo
siuose rūmuose, susižavės kny
ga, o ieškantys skandalų — nu
sivils.

Keistai permainingi
^ A t k e l t a iš 3 psl.
minėtas užsienietis įgijo
Lietuvos Respublikos pilietybę
neteisiu būdu. Policijos pareigū
nas turėtų besąlygiškai gerbti
Teismo sprendimus, kokie jie
bebūtų. Sovietmečio praktika,
kai „antrojo sekretoriaus" (o jis
beveik be išimties būdavo rusų
tautybės) skambutis lemdavo
bylos baigtį, jau nebegrįš. Tei
sinėje valstybėje nusikaltimas
neturi tautybės! Ir policininkui
dėlto viešai aimanuoti nepritik
tų. Nemanau, kad šito nežino
policijos viršininkas.
O kaip reagavo rajono val
džia į „politikon" pasinėrusio
policijos pareigūno išpuolį prieš
Seimo narius ir Konstitucinį
Teismą? Neteko girdėti jokio
balso, ar kokio kitokio pyptelėji
mo. Tyli ir savivaldybės taryba,
ir jos Dešiniųjų frakcijos nariai,
nors buvo paklausti ir paraginti.
Šis išpuolis turi sąskambį
su kitu skandalingu įvykiu.
Praėjusių metų birželio 24 d.
Jonavos rajono tarybos posėdyje
Dešiniųjų frakcijos vardu buvo
padarytas pareiškimas dėl Pa
bėgėlių priėmimo centro iškė
limo iš Ruklos, kuris tapo for
malia dingstimi plačiai antičečėniškai kampanijai visuome
nės informavimo priemonėse.
Tariamos čečėnų keliamos grės
mės piliečių saugumui klausi
mas nebuvo nustatyta tvarka

svarstytas nei komitetuose, nei
taryboje. Teisėsaugos instituci
jų išvadų apie viešosios tvarkos
pažeidimus Rukloje nebuvo.
Tuo metu Rusijoje buvo varoma
arši imperinė antičečėniška
propaganda.
Kokioms politinėms jėgoms
buvo reikalinga ir labai naudin
ga, kad, būtent, Dešinieji (ar
„dešinieji"?) duotų dingstį kurs
tyti t a u t i n ę neapykantą? Ar
tokiu būdu nebuvo mėginta
paremti proimperinę (genocido)
politiką? Atsisakymas atjautos
karo baisumus ir genocidą paty
rusiems žmonėms, tarp jų vai
kams ir moterims, vertintinas
kaip antihumaniška akcija, nie
kaip nesuderinama su Žmogaus
teisių konvencijos dvasia. Tuo
metu pabėgėlių centre buvo 90
vaikų, tiek pat moterų. Protes
tuodamas prieš iš esmės anti
humanišką tarybos sprendimą,
šiurkščiai pažeidžiantį žmogaus
— svetimšalio, politinio pabė
gėlio teises, sustabdžiau savo
narystę Dešiniųjų frakcijoje.

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AfA
DR. PRANAS
SUTKUS

- Prieš penkiolika metų. 1989 m. vasario 20 d., neteko
me brangaus vyro, tėvo, uošvio ir senelio.
Jo brangų atminimą minint, šv. Mišios už jo vėlę bus
aukojamos Šv. Onos bažnyčioje Beverly Shores, IN vasa
rio 15 d., 1 vai. po pietų.
Prašome gimines, draugus, kolegas ir paž;.:*:1:!:;;
Praną prisiminti maldose.
Sutkų, G a u t h i e r ir Kielų š e i m o s

z3i3

Kuo įsidėmėtini šie du atve
jai? Pirmuoju — dingstį abejoti
demokratijos laisvių ir teisės
gerbimu Jonavos padangėje (ir
ne
tik!)
duoda
dešinieji.
Antruoju — valstybinės institu
cijos, būtent, Policijos komisari
ato pareigūnas.
Keistai permainingi tie
Jonavos vėjai.

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS
PATARNAVIMAIS
Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje
spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės
spaustuvės visoje Amerikoje.
,,Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas.
žurnalus, laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus,
bilietus, reklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia
oficialių laiškų popierių su siuntėjo, organizacijų adresais,
pasirinktais šūkiais.
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio ..Draugo"
spaustuvė negalėtų atlikti.
Kiekvienas spaudos darbas, duotas ..Draugo" spaustuvei.
yra
parama dienraščiui. ,,Draugas" turi atlikti daug papildomų
spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą.
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų
lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti ..Drauge"
spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir
sužinoti.
ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti.
Remkite ..Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį
gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus ,.Draugo"
spaustuvei. Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus
renginius ir organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją
jungiančio, veiksnio, kaip „Draugas".
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės:

NUOCALIS PABAIGĖ KELIONĘ
Britas Steve Gough pagaliau užbaigė savo 847 mylių ilgio
kelionę, trukusią septynis mėnesius. Jis nuogas pėsčias perėjo
Didžiąją Britaniją nuo Land's End pačiame pietiniame jos
pakraštyje, iki John O'Groats šiaurinėje Škotijos dalyje. Kelionė
44 metų amžiaus vyrui tiek ilgai truko dėl to, kad nemaža laiko
jis praleido įvairių vietovių kalėjimuose, kai buvo areštuotas už
„nepadorų kūno rodymą". NYT
LAVONŲ PARODA
Anatomijos specialistas, vokietis Gunther von Hagens pagarsėjo,
! kai 1996 m. „sukūrė" ypatinga parodą, pavadintą „Body
;
VVorks". Parodoje jis eksponuoja žmonių lavonus, Įvairiose pozi
cijose — „einančius, sėdinčius, bėgančius, gulinčius..." Kai kurie
lavonai yra perpjauti, kad būtų matomi ju vidaus organai,
kaulai, raumenys. Von Hagens tvirtina, kad lavonus jis gauna iŠ
įvairių medicinos mokyklų ir turi leidimą juos panaudoti. Nuo
atidarymo 1996 m. parodą apiankė apie 13 milijonų žmonių iš
viso pasaulio. NYT
Į VĖL ATSIRADO TUALETINIS
Japonijos sostinės Tokijo abiejų
keleiviai vėl gali rasti tualetinio
buvo sustabdytas, nes keleiviai

Valentinas Krumplis— DRAUGAS
4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629

POPIERIUS
požeminių traukinėlių tualetuose
popieriaus. Tiekimas 30 metų
popierių vogdavę. NYT

Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284

L_

SKELBIMAI
SKAIČIUOJA MOKESČIUS

SIŪLO D A R B Ą

DĖMESKM DČMESIO? Neseniai atvykote, ieškote darbo ar b u t o . tačiau skelbtis laikraštyje b r a n g i a i
kainuoja? Ne bėda. DRAUCA5 jūsų s k e f c m a Kspauvdvn n e m o k a m a i .

CAREGIVER VVANTED
Engiish speaking. weekend. live-in
woman wanted to transfer and care for
disabled vvoman in our northside home
Some lifting. Call 773-935-8074 or
773-394-8829.

SKELBIMŲ SKYRIUS
TEL 773-585-9500

Terefcia paskambinti tel. 7 7 } S85 9S00 ar užsukti į DRAUGO

TVARKAU PAJAMŲ
MOKESČIŲ FORMAS
SUVEDU BUHALTERINĘ
APSKAITĄ
ir įvairius finansinius reikalus.
Gediminas Pranskevičius
3805 N. Seeley
Chicago, IL 60618
Tel. 773.935.0472

a d m M s t r a d į a adresu 4S4S VV. 6 3 S t , Chieago, • 6 0 6 2 9 .

IŠNUOMOJA
Woodridge išnuomojami
-2 mieg. naujai suremontuoti
butai. 1 mieg.— $607;
2 mieg. — $682.
Tel. 630-910-0644. Janą.
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ
a
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE
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VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS

i
i

1
1
1
i

ANSAMBLIU VAKARAS
Š O K I U DIENA
DAINŲ DIENA

i
i

Puiki kokybė!

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA
VIENINTELĖ AMERIKOJE (SIGIJO TEISĘ IŠ LIETU
VOS NACIONALINES TELEVIZIJOS OFICIALIAI
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES.

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022

1
1

Šildymas
Šaldymas
6556 S. Kedzie Cricago, IL 60629

Prekyba, instalavimas, aptamavrnas
— Licensed — Bonded— Insured

C

7 dieno*
per savaite

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos
rinkinyje arba atskirai po vieną.

i

PASLAUGOS

Žiūrėkite Amerikos Lietuviu Televizijos laidas
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v.
per WFBT Čikagos 23 kanalą.

I

I
I
t

1
I

773 778-4007
773-531-1833

STATE F A R M INSURANCE
ALTOMf )BD XX NAMU SVEIKATOS

n* <;Y\YBĖS HM PMMS

* Išnuomojamas kambarys
su atskira vonia Lisle prie
miestyje. Geras susisiekimas
(355. 88 greitkeliai, trauki
nukas ..Metrą") . Skambinkite
Ingai tel. 630-515-8890: 630292-9725 (mob.
* Parduodu darbą. Reikalingas
stiprus vyras, slaugyti ligonį.
Tel. 708-359-6304. skambinti
nuo 7 v. v.
* Moteris gali pakeisti > vaitgaliais arba bet kuriuo laiku
nuo vasario 9 d. iki kovo 4 d
Turi patirtį pagyvenusių žmo
nių priežiūroje, vairavimo tei
ses. Tel. 773-297-0059
* Moteris ieško darbo pagy
venusių žmonių priežiūroje si;
gyvenimu. Buitinė anglų kal
ba, automobilis. Tel 773-8179011.

Acentas Frank Zapoii-. ir Ott Mgr
Aukse S Kane kalba lietui
FRANK ZA POLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654773-581-8654

* Moteris ieško darbo prižiū
rėti
pagyvenusius
žino:
Palos Hills arba aplinkinio
rajonuose Tel. 708-237-1923.

Medžio darbai, elektra.
santechnika, grindys dažymas...
Aukšta darbų kokybė, žemos
kainov
ŽILVINAS
VENCIUS

* Moteris gali pakeisti kiek
vieną šeštadienį.
Turi žalią
kortą, vairuoja
automobilį.
Pirksiu gerą darbą Tel T
388-3106. skambinti nuo pir
madienio iki penktadienio

B\jrnm&^^Mmuim^Mm&&rsi&^msMmsssj&Mm^&^^sjm^

rontrartor

ZJL

CONSTRUCT i o N

312-388-8088;
773-581-5920

* M o t e r i s gali padėti senam
žmogui tik šeštadieniais. Tel
708-220-3202. palikti žinutę.

DRAUGAS, 2 0 0 4 m. v a s a r i o 12 d., k e t v i r t a d i e n i s

ČIKAGOJE IR

PAGRINDINIS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

VASARIO 16 D. PROGA, First
Personai Bank vaišins savo
klientus ir svečius pyragaičiais,
kava ir lietuviškomis ban
delėmis su lašinukais. Vaišės
vyks šeštadienį, vasario 14 d.,
nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. abiejuose
banko skyriuose. Banko sky
riaus Čikagoje adresas: 6162 S.
Archer Ave., netoli Racine ke
pyklos. Šiame skyriuje taip pat
vyksta Vinco Semaškos paruoš
t a lietuviško liaudies meno
parodėlė. Orland Parko sky
rius: 151-os gatvės ir La Grange Road sankryžoje. Visi nuo
širdžiai kviečiami apsilankyti.
Vasario pabaigoje, First Per
sonai Bank atidarys savo įs
taigą Lemonte 123-os gatvės ir
Archer Ave. sankryžoje. Visi
kviečiami dalyvauti įkurtuvėse
penktadienį, kovo 5 d., nuo 3
v.p.p. iki 6 v.v., ir šeštadienį,
kovo 6 d., nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.
Dėl informacijos skambinkite
Rūtai Staniulienei, tel. 773767-5188.
COOK

COUNTY

IŽDININKĖ

Maria Pappas sveikina lietuvių
bendruomenę su vi
so pasaulio lietu
viams svarbia Lietu
vos nepriklausomy
bės dienos švente.
Amerikoje lietuviai
įsiliejo į visuomeninį
gyvenimą, reikšdamiesi verslo,
mokslo, medicinos, švietimo bei
meno srityse. Tuo pat metu
lietuviai yra vieninga etninė
bendruomenė, puoselėjanti lie
tuvybės išlaikymą Amerikoje.
Maria Pappas perduoda geriau
sius palinkėjimus šia ypatinga
ir svarbia proga.
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS

muziejaus Audiovizualinis sky
rius ir Amerikos lietuvių preky
bos rūmai visus nuoširdžiai
kviečia į Dainų ir šokių šventės
2003 m. vaizdo juostų peržiūrą.
Penktadienį, vasario 13 d. 7-9
v.v. bus rodoma antroji dalis
„Šokių šventė". Kovo 12 d. 6:30
- 9:30 v.v. - trečioji dalis
„Dainos diena". Jėjimas ne
mokamas. Muziejus dirba kas
dien nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. Dėl
informacijos skambinti Ritai,
tel. 773-582-6500.
A.A. DR. ADOLFO DAMUŠIO
vienerių metų mirties sukak

čiai paminėti, š. m. vasario 29
d., 10:30 v.r., bus atnašaujamos
šv. Mišios, Detroite, MI, Dievo
Apvaizdos bažnyčioje. Po šv.
Mišių, parapijos kultūrinio cen
tro svetainėje įvyks a.a. dr. Ad.
Damušio įsipareigojimų lietu
viško gyvenimo veikloje bei
artimųjų bendraminčių prisi
minimai. Meninėje minėjimo
dalyje reikšis buvusieji Daina
vos stovyklautojai. Visi, kurie
galėtų valandėlę savo laiko pa
aukoti šio žmogaus paminėji
me, maloniai kviečiami dalyvauti.
„ŽIBURĖLIO"

MONTESSORI

mokyklėlei 20 metų jubiliejų
švenčiant, ruošiamas „Tango
v a k a r a s " su šokiais ir va
kariene, kuris įvyks vasario 21
d., 6 v.v. Ruffled F e a t h e r s
Country Club, Lemont, IL. In
formaciją suteiks Regina Švabaitė-Abate, tel. 708-923-1872.
AMERIKOS LIETUVIŲ PREKYBOS

rūmai kviečia į tradicinį metinį
pokylį vasario 29 d., sekmadie
nį, 2:30 v.p.p. Willowbrook
Ballroom pokylių salėje (8900
S. Archer Ave., Willow Springs,
IL.) Daugiau informacijos su
teiks Ruth K a t k a u s k a s , tel.
773-737-8085.

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
GENERALINIS
KONSULATAS
Čikagoje, Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, Čiurlionio
galerija maloniai kviečia J u s atvykti į parodą „Lietuvos
Respublikos diplomatinė t a r n y b a JAV", s k i r t ą Lietuvos
Respublikos konsulato Čikagoje 80-čiui ir Vasario 16-ąjai pa
minėti. Atidarymas įvyks š.m. vasario 13 d., penktadienį, 7:30
v.v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre. Parodos a t i d a r y m e
dalyvaus LR generalinis konsulas Čikagoje A. Daunoravičius,
garbės konsulas V. Kleiza ir LR Užsienio reikalų ministerijos I
sekretorius Š a r ū n a s Adomavičius. Bus p r i s t a t y t a L.
Jonušausko ir V. Kleizos knyga „Lietuvos konsulatas Čikagoje
1924-2004 metais dokumentuose ir nuotraukose".

mokykloje, vasario 14 d.,
šeštadienį, vyks iškilmin
gas Lietuvos nepriklau
somybės - Vasario 16osios - minėjimas. Rengi
nys prasidės 11 v.r. mo
kyklos kieme, prie pamin
klo „Žuvusiems už Lie
tuvos laisvę". Šventės programa toliau vyks J a u n i m o centro
didžiojoje salėje. Kviečiami visi paminėti lietuvių t a u t o s valsty
bingumo tradicijas.
Vasario 22 d. Waukegan/Lake county apylinkėje, Libertyville
Civic Center, Waukegan, IL., vyks Vasario 16—osios ir Kovo 11osios minėjimas, kuris prasidės 2 v.p.p. Pagrindinė kalbėtoja
„Draugo" dienraščio redaktore Danutė Bindokienė.

Užgavėnių
linksmybėse
kartu su Lašininiu ir Kanapiniu
šokdami ir linksmindamiesi
išvarysime žiemą.
Išradin
giausių kaukių ir kostiumų
autoriai bus apdovanoti. Vai
šinsimės tradiciniais užgavenių
blynais. Žiemą varyti padės
„Kaukes" teatro aktoriai. Pra
džia 1 v.p.p. Mokestis vaikams
- 5 dol., suaugusiems - 8 dol.
Balzeko lietuvių kultūros
muziejus. 6500 S. Pulaski Rd..
Čikaga. Užsiregistruoti galite
telefonu. 773-582-6500.

Kasparas Genzbigelis pasakoja sa
vo atsiminimus iš sausio 13 d.
Seimo rūmų gynybos.

Vasario 16—osios minėjimo dalyviai Tėvynes sąjungos rėmėjų Čikagos
skyriaus minėjime.

LR AMBASADA VAŠINGTONE
2622 16 St., NW, VVashington O. C

Tel. 202 2345860, ext. 1T9;
fax: 202-328-0466; e-mail: jurgita@ttembassyus.org

Atsisveikinome su parapijiete

C

icero Šv. Antano lietuvių
parapijoje atsisveikinome
su šimtamete parapijiete. Kai
mirtis apsilanko, ir išsiveda tą,
su kuriuo taip šeimyniškai susi
gyventa, jo ar jos netektis
atneša liūdesį. Sausio 18 d. tai
suteikė žinutė — mirė mūsų
šimtametė parapijietė Jadvyga
Jelmokienė, ogi visi ruošėmės
už pusantro mėnesio švęsti jos
106-ąjį gimtadienį.

„ŠIRDELIŲ VAKARĄ" ŠV. Valen
tino dienos proga Čikagoje
ruošia Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos choras
(vad. Algimantas Barniškis) —
vasario 14 d., šeštadienį, 6 vai.
vak., parapijos salėje, 4420 S.
Fairfield Ave. Šokiams gros an
samblis „Retro", bus visokių įdo
mybių ir linksmybių. Visi kviečia
mi.

8dol.

T

ėvynės Sąjungos rėmėjų
Čikagos
skyrius
š.m.
vasario 8 d. Dailės galerijoje.
Pasaulio lietuvių centre su
ruošė Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės paminėjimą,
kartu minint ir sausio 13 d.
tragediją prie Seimo ir televizi
jos bokšto Vilniuje. Minėjimą
pradėjo
skyriaus
valdybos
pirm. Algirdas Stepaitis, pa
s v e i k i n d a m a s susirinkusius,
kurių buvo apie šimtinę ir pristatydino minėjimo prelegentus.
Pirmuoju buvo Tadas Bukaveckas, nušvietęs vieną epi
zodą kaip lietuvių jaunuomenė
Marijampolės gimnazijoje, ca

ro žandarams persekiojant, sie
kė Lietuvai laisvės ir neprik
lausomybės nuo pat „Aušros"
laikų. Skaitydamas tų įvykių
aprašymą iš knygos prelegen
tas suminėjo daug vardų ir
pavardžių tų gimnazistų, kurie
vėliau buvo nepriklausomos
Lietuvos vadovai.
Antruoju prelegentu buvo
Kasparas Genzbigelis — sausio
13 dienos grumtynių su omonininkais dalyvis prie Seimo
rūmų bei prie televizijos bokš
to. Jis laisvu stiliumi pasakojo
paties išgyventus įspūdžius ir
tuomet ten buvusią įtampą.
— Tuos įvykius mes turime
ne tik kas metai paminėti, bet
konkrečiai padėti Lietuvai,
einančiai į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą, — užbaigė
prelegentas.
Minėjimas buvo užbaigtas
Lietuvos himnu.
Br. J .

IS ARTI IR TOLI

mugė įvyks sekmadienį, kovo 14 d.
9 v.r. šv. Mišios; 10:15 v.r.
a t i d a r y m a s (Lietuvių fondo
salėje), PLC. Vyks vaikų žaidi
mai, bus eksponuojami medžio dir
biniai, įvairūs rankdarbiai ir
meno darbai, bus lietuviško maisto.

ŽIEMA, ŽIEMA, BEK IS KIEMO!

Skyriaus valdybos pirmininkas
Algirdas Stepaitis pradeda Vasario
16-osios minėjimą.
Nuotraukos Br. Juodelio

ČIKAGOS LITUANISTINĖJE

TRADICINĖ SKAUTŲ KAZIUKO

UŽGAVĖNIŲ RENGINIAI

Balzeko lietuvių kultūros
muziejus maloniai kviečia visus
sekmadieni, vasario 22 d. švęsti
Užgavėnes.
Užgavėnių kaukes pasi
daryti pagelbės dailininkes Ra
sa Ibianskienė ir Virginija Morrison. Atsineškite pačių įvai
r i a u s i ų medžiagų, kurias su
dailininkių pagalba panaudo
site gamindami kaukes. Nepa
mirškite žirklių, liniuotės ir
pieštuko. Mes pasirūpinsime
popieriumi ir klijais Užsiėmi
mo pradžia 11 v r Mokestis
vaikams - 4 dol . suaugusiems

PASKELBIMO

minėjimas įvyks sekmadienį, vasario 15 d., 2 v.p.p. Marija gim
nazijos auditorijoje, Marquette Parke. Šis minėjimas y r a se
niausias Čikagoje ir yra tradicinis bendras lietuvių organizaci
jų ruošiamas renginys. Minėjime kalbės JAV k a r o kolegijos
komendantas, buvęs JAV ambasadorius Lietuvai J o h n Tefft.
Taip pat dalyvaus įvairūs valdžios pareigūnai ir atstovai iš
diplomatinės tarnybos. Parodykime savo tautinį solidarumą ir
dalyvaukime šiame minėjime. Gausus dalyvavimas parodys
Čikagos lietuvių politinę galią, o tai įtaigos politikus atkreipti
deramą dėmesį į mūsų rūpesčius. Minėjimą rengia ir visus
kviečia Čikagos ALTo skyrius.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS

n a r ė s ir viešnios y r a kvie
čiamos į Visuotinį metinį narių
susirinkimą, kuris įvyks vasa
rio 29 d., 12 v.p.p. Balzeko
lietuvių muziejaus patalpose,
6500 S. Pulaski Rd. Labai
prašome dalyvauti, bus kavutė
ir užkandžiai.

Konservatoriai paminėjo
Vasario 16-ąja

VASARIO 16-osios RENGINIAI

APYLINKĖSE

2004 M. VASARIO 19 D., KETVIRTADIENĮ, LIETUVOS
RESPUBLIKOS AMBASADA KVIEČIA PASIKLAUSYTI POPU
LIARIŲ LIETUVIŠKŲ IR ŽEMAITIŠKŲ IRENOS STAROŠAITĖS
IR ŽILVINO ŽVAGULIO ATLIEKAMŲ DAINŲ.
KONCERTO PRADŽIA 7 V.V.
BUS LIETUVIŠKO ALAUS! MALONIAI KVIEČIAME.
SIŪLOMA AUKA - 10 DOL.
DĖL VIETŲ REZERVAVIMO KREIPKITĖS TEL. 2 0 2 - 2 3 4 - 5 8 6 0
EXT. 119, ARBA ELEKTRONINIU PAŠTU:
JURGITA@LTEMBASSYUS.ORG.

SIUNTINIUS
LĖKTUVU IR L A I V U

Jadvygą Jelmokienę Dievas
apdovanojo ne tik gausiu metų
skaičiumi, taip pat ir nepasenstančiu protu, ir labai ją my
linčiais vaikais. Dukros Nata
lija Sodeikienė, Olimpija Baukienė, Natalijos vyras — Valius,
deja, j a u 13 metų, ištiktas
širdies priepuolio, miręs. Olim
pijos vyras — Mindaugas šim
tametei buvo ne tik geras žen
tas, jai jis buvo ir sūnus. O koks
didelis džiaugsmas močiutei
anūkėliais: Kristina, Marius,
Alvida, Gintaras. Anūkai užau
ga — vestuvės, šeima gausėja:
Rolandas, Virgius, Pamela.
Sulaukė net ir proanukėlės —
Lauren.

N u o šio! KORTELES
s k a m b i n i m u i j Lietuvą
nusipirksite „DRAUGE"!

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629

*

TEL: 1-800-772-7624; 773-585-0994
šiaurinėje dalyje — 699 Livtey Blvd. Eik Grove Village, IL 60007

TEL. 1-800-262-3797; 847-952-8100

BALTIA EXPRESS
DĖMESIO! DĖMESIO!
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skefcth laScraštyje
brangiai kainuoja 7 Ne bėda. DRAUGAS jūsų skelbimą išspausdina
rwrrw4<.«rrMi

Ti n-ik,., p n k . m i l n n ! i »<-l
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Teko jai likti našle dar jau
nai, 68 m. Vyro Juozo ankstyva
mirtis jos gyvenimo neaptamsi
no. Gerų vaikų globoje, lankėsi
visose šventėse ir įvairiausiose
minėjimuose, į šv. Antano baž
nytėlę net iki 103 m. atvažiuo
davo į šv. Mišias. Būtų lankius
dar ilgiau, bet, jos dideliam
gailesčiui, kad negalės daugiau
dalyvaut, nes Mišių laikas buvo
pakeistas porą valandų anks
čiau. Jos senyvam kūnui buvo
per sunku suskubti. Bažnyčios
leidimu, Kristus aplankydavo ją
kiekvieną sekmadienį Šv. Ko
munijoje,
kurią
atnešdavo
duktė Olimpija.
Sausio 22 d. atsisveikini
mas su jos kūnu laidojimo
namuose. Karstas a p s u p t a s
gražiausiomis gėlių puokštėmis,
karste mūsų miela Jadvyga,
ramus gražus veidas, lyg būtų
tik 68 metų. Čia peršasi labai
žemiška mintis: taip ji ir turi
atrodyt, juk jos Juozelis, išvyk
damas amžinybėn, ją tokią
paliko, nori tokią pat ir vėl
pamatyt.
Kai

per

Dievo

žemiškoje kelionėje visa širdimi
garbinusi savo kūrėją tai ir mir
tis t a m p a gerąja
viešnia.
Atsisveikinimo vakare' gausiai
susirinkę, k a r t u su
kun.
Kęstučiu Trimaku, meldėme
gerąjį Dievą Jadvygos sielą pri
imti į amžinojo gyvenimo
šviesą. Rytojaus dieną kūnas
buvo nulydėtas į Šv. Antano
bažnyčią. Parapijos
choras
velionę pasitiko su giesme,
.Jėzau, atmink mane, kai nueisi
savo karalystėn". Kun. Kęstutis
Trimakas ir kun. Arvydas Zygas
atnašavo
šv.
Mišias.
Po
krikščioniškų apeigų, ilgos virti
nės automobilių velionė buvo
palydėta į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines.
Kapinėse, kun. Kęstutis ir
kun. Arvydas savo ir visų
esančių maldomis, Jadvygos
kūną atidavė į laikinąjį žemės
prieglobstį. Po visų krikščioniš
kų apeigų karstą nuleidus į
laikinąją kūno buveinę, šeima
pakvietė visus dar pabūti su
jais, pakvietė į „Garden Chalet"
restoraną.

malonę,

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipki
tės į M u t u a l F e d e r a l Sav i n g s , 2212 West C e r m a k
R o a d . Tel. (773) 847-7747
• „ S a u l u t ė " , našlaičiams bei
paramos reikalingiems remti
Daytona Beach FL skyrius dė
koja aukojusiems a.a. Kosto Žo
lyno atminimui: Amalijai Jagutienei už $100 ir B. Kožicienei už $50; dėkoja B. Kožicienei ir D. Kurauskienei už
$25 a.a. Siliunienės „Mamunėlės" atminimui Ačiū.
Užuojauta dukrai Nijolei Gri
nienei ir sūnui Dėkojame Day
tona Beach ansambliui „Siety
nas" už $50 auką. Ačiū. D B
„Saulutė" valdyba

O n a Venclovienė

SKELBIMAI
r

FANTASTIKA! TO DAR
NIEKAD N E B U V O ! Tik
15,9 cento skambinant į
Lietuvą, 4,9 cnt JAV bet
kada Jokių papildomų
mokesčių.Tikslus apskai
čiavimas.
Kokybiškiau
sias ryšys Kreipkitės va
karais lietuviškai į D1AL
NOW atstovą su 9 metų
patirtimi tarptautiniuose
ryšiuose. T e l . 708-3860556. Naudodami DIAL
N0W paslaugas, tuo pačiu
remiate išeivijos lietuvišką
žinia«klaida DIAL NOW —
patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

