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Siame 
umeryje: 

Montrealio „Melodija" 
Floridoje. Dvidešimtoji 
Muiiolių išvyka. 

2psl. 

Antra moteris prie JAV 
valstybės vairo. LB 
Krašto valdybos 
svetainė. Šurmulys 
Lietuvos viduje gali 
persimesti į platesnę 

Seimo komisijoje - Ypatingojo archyvo 
direktoriaus liudijimas 

Ivę. 
3 psl. 

Ar reikia riboti mašinų 
greitį. „Draugas" — 
dovana šv. Valentino 
dienai. Lietuviai 
vangiai patentuoja 
savo išradimus. 

4 psl. 

Dr. Vytautą Majauską 
amžinybėn palydėjus. 

5 psl. 

Lietuvos Vyčiai 
prisimena Lietuvą. 
Vasario 16-sios 
minėjimai Čikagoje ir 
apylinkėse. 

6 psl.. 

Sportas 
* U L E B t a u r ė s k r e p š i n i o 

t u r n y r o a t s a k o m o s i o s e aš -
t u n t f i n a l i o rungtynėse Lietu
vos vicečempionas Vilniaus 
„Lietuvos rytas" namie 81:77 
įveikė Salonikų „Aris Egnat ia 
Bank" (Graikija) klubą ir pate
ko į ketvirtfinalį . P i rmąs ias 
rungtynes Salonikuose „Lietu
vos rytas" pralaimėjo rezul tatu 
75:77. 

* T r e č i a d i e n i L i e t u v o s 
n a c i o n a l i n ė futbolo r i n k t i 
n ė d r a u g i š k a s rungtynes sve
čiuose 0:1 pralaimėjo Gruzijos 
komandai. Tai buvo pirmosios 
Lietuvos r inkt inės rungtynės 
šiame sezone, rengiantis 2006 
m. pasaulio futbolo čempionato 
a t rankos turnyrui . 

* L i e t u v o s a t s tovė L i n a 
S t a n č i ū t ė p a t e k o į . Jungt i 
n ė s e Va l s t i j o se ITF serijos 
„Dow Corning Tennis Classic" 
moterų teniso turnyro vienetų 
varžybas. Lietuvos tenisininkė 
6:0, 6:4 nugalėjo So J u n g Kim 
iš Pietų Korėjos. 

* JAV NBA C l e v e l a n d 
„ C a v a l i e r s " k o m a n d o s v idu 
r i o p u o l ė j a s Žydrūnas Ilgaus-
kas pateko ta rp septynių NBA 
lygos „Visų žvaigždžių" mačo 
Rytų konferencijos atsarginių 
žaidėjų. NBA lygos „Visų 
žvaigždžių" rungtynės Denver 
„Pepsi Center" arenoje įvyks 
vasario 20 dieną. 

Lietuvos ypatingojo archyvo direktorius Kęstutis Remeika (k) ir Seimo 
laikinosios komisijos pirmininkas Skirmantas Pabedinskas. 

Mykolo Ambrazo (ELTA; nuotr. 

Viln ius , vasario 9 d. 
(ELTA) — Seimo laikinoji ko
misija trečiadienį gavo užsienio 
reikalų minis t ro Antano 
Valionio ir Valstybės saugumo 
departamento (VSD) generali
nio d i rek tor iaus Arvydo Po

ciaus, kurie sovietmečiu buvo 
įtraukti į KGB rezervą, archy
vines bylas. Jai taip pat pateik
ti parlamento vicepirmininko 
Alfredo Pekeliūno archyvinės 
bylos fragmentai. 

Šiuos dokumentus atnešė 

Lietuvos ypatingojo archyvo di
rektorius Kęstutis Remeika. 
Pasak komisijos pirmininko 
Skirmanto Pabedinsko, buvo ži
noma, kad tokios bylos egzistuo
ja, apie jas savo paaiškinimuose 
buvo užsiminę ir ministras bei 
VSD vadovas. S. Pabedinskas 
teigė kol kas nematąs prieštara
vimų tarp pareigūnų paaiškini
mų ir pateiktų dokumentų, bet 
jų esą gali atsirasti po pareigū
nų apklausų. 

Pirmasis į komisijos klausi
mus turės atsakyti A. Valionis. 
Jo apklausa planuojama ketvir
tadienį. Į šį posėdį kviečiamas ir 
Seimo Tėvynės sąjungos frakci
jos narys Antanas Stasiškis, ku
ris buvo pateikęs nemažai do
kumentų apie KGB rezervo ka
rininkus. Komisiją domina, iš 
kur šie dokumentai buvo gauti. 

Komisija taip pat gavo kai 
kuriuos A. Pekeliūno bylos frag
mentus. Pa ts Seimo vicepirmi
ninkas tiek viešai, tiek raštu 
pateiktame paaiškinime nurodė 
niekada nepriklausęs KGB re
zervui. Komisijos nariai kol kas 
nepatvirtino, jog turimų duome
nų pakaks įrodyti, kad A. Peke
liūnas sovietmečiu buvo įtrauk

tas į rezervo sąrašą. „Dar nepri
ėjome iki dokumentų patikimu
mo vertinimo. Ar jie rimti, per 
anksti sakyti", teigė komisijos 
pirmininko pavaduotojas Ri
mantas Dagys. 

Kaip žurnalistams sakė K. 
Remeika, j is komisijai atnešė 
visų archyve esančių bylų ap
skaitos dokumentus, kuriuose 
nurodytos KGB rezervo kari-
nininkų pavardės. Daugiau in
formacijos apie šią medžiagą jis 
nepateikė. „Nemanau, kad bus 
naujų pavardžių", patikino Ypa
tingojo archyvo vadovas. 

K. Remeikos duomenimis, 
1991 metais KGB rezervo sąra
še buvo 370 asmenų. Ypatinga
jame archyve šiuo metu saugo
ma per 400 vadinamųjų saugoji
mo vienetų, kuriuose minimi 
238 asmenys. \ kai kurių KGB 
rezervininkų bylas, be pagrin
dines bylos, buvo į t raukiami 
specialiojo patikrinimo doku
mentai ir kariniuose komisaria
tuose parengti sutrumpinti as
mens bylos variantai. 

Anot K. Remeikos, KGB tik
rindavo ne tik į rezervą preten
duojančius asmenis, bet ir jų 
šeimos Nukel ta į 5 psL 

Etikos sargų 
akiratyje — į 

ralio 
čempionatą 

Naujausios 
žinios 

* Prez identas s u k r i t i k a 
vo L i u s t r a c i j o s k o m i s i j o s 
ve ik lą . 

* STT t i k r i n a , a r n e j o s 
a g e n t a i p a k i š i n ė j a ž in i a sk -
l a i d a i operatyvinius Vilniaus 
mero pokalbių įrašus. 

* L i e t u v o s b a n k a s i r po 
l ic i ja kovos s u e u r ų p a d i r b i -
n ė t o j a i s . 

< 

V a l i u t ų santyk is 
1 USD — 2.698 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

1SV 

parlamentaras 
Viln ius , vasario 9 d. (BNS) 

— Seimo valdyba trečiadienį 
paprašė Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisiją išnagrinėti, a r 
neeilinės sesijos metu į automo
bilių ralio pasaulio čempionatą 
Švedijoje Lietuvai atstovauti 
išvykusio Darbo partijos frakci
jos nario Sauliaus Girdausko 
kelionę galima sieti su jo tie
sioginėmis pareigomis. 

„Paprašyta išaiškinti, ar S. 
Girdausko atstovavimas Lietu
vai ralio čempionate gali būti 
siejamas su jo tiesioginėmis 
parlamentaro pareigomis. Kai 
S. Girdauskas grįš, kviesimės jį 
į posėdį, kalbėsimės, tuomet 
pateiksime savo vertinimą", sa
kė Etikos ir procedūrų komisi
jos pirmininkas Algirdas Mon
kevičius. 

Seimo narys Saulius Gir
dauskas į Švediją vasario 8-15 
dienomis a ts tovaut i Lietuvai 
pasaulio ralio čempionate išvy
ko negavęs Seimo valdybos pri
tarimo. 

Darbo partijos frakcija tuo 
tarpu užstoja neeilines Seimo 
sesijos metu į ralį išvykusį ko
legą. 

„Neeilinė Seimo sesija yra 
labai svarbu, tačiau S. Girdaus
ko dalyvavimas pasaulio čem
pionate yra ne mažiau svarbus. 
Juk S. Girdauskas reprezen
tuoja Lietuvą, garsina jos var
dą, jis — Lietuvos ambasado
rius automobilių sporte". Darbo 
partijos frakcijos išplatintame 
panešime cituojama frakcijos 
seniūnė Loreta Graužinienė. 

Anot L.Graužinienės, dėl 
kelionių į užsienio šalis parla
m e n t a r a m s neretai taikomi 
„dvigubi standartai". 

„Etikos ir procedūrų komi
sija nesvarsto, ar etiška, jog li-
beral centristą s Algis Čaplikas 
ir kiti slidinėja vykstant Seimo 
komitetų posėdžiams. Tuo tar
pu S. Girdausko siekis atsto
vauti Lietuvai pasaulio čempio
nate sulaukia didelio neigiamo 
dėmesio", teigia seniūnė. 

Nebūdama ekonomiškai galinga, Lietuva gali daryti įtaką demokratijos plėtrai kaimyninėse regiono valstybėse 
savo pavyzdžiu. Tai sakė į Vilnių atvykęs žinomas JAV politikas ir diplomatas Richard Hoibrooke. Jo nuomone, 
Lietuva pirmiausia gali siekti demokratijos plėtros Baltarusijoje ir Ukrainoje, remti reformas Gruzijoje. Nuotr.: 
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas (k) ir R. Hoibrooke. Mykolo Ambrazo f ELTA; nuotr 

Liberalcentristai ragina premjerą 
paleisti Vyriausybę 

Vilnius , vasario 9 d. fBNS) 
— Ministrų kabineto krizę pro-
jnozuojantys opoziciniai libe
ralcentristai ragina socialdemo
kra tą premjerą Algirdą Bra
zauską imtis ryžtingų žingsnių 
ir paleisti keturių partijų koali
cinę Vyriausybę. 

Kaip spaudos konferencijoje 
sakė opozicinės Liberalų ir cen
tro frakcijos seniūnas Algis 
Čaplikas, „premjeras Algirdas 
Brazauskas turėtų ryžtis ir 
svarstyti galimybes grįžti prie 
'vaivorykštės' Vyriausybės ar 
prie mažumos Vyriausybės". 

Anot A. Čapliko, dėl įstaty
mų, mokesčių sistemos refor

mos, Europos Sąjungos lėšų pa
skirstymo nesutarianti Vyriau
sybe grimzta į vis gilėjančią kri
zę, o ..įtempta situacija Vyriau
sybėje neduoda jokios naudos 
valstybei". 

Anot A. Čapliko, situacija, 
kai premjeras Algirdas Bra
zauskas nepritaria ūkio minis
tro pasiūlymams „sudaro prie
laidą, jog yra dvi Vyriausybės — 
A. Brazausko ir socialdemokra
tų bei V. Uspaskicho ir Darbo 
partijos". 

„Reikalingi ryžtingi žings
niai, nereikia imituoti sutari
mo, kur jo niekada nebuvo ir ne
bus", sakė A. Čaplikas. 

Nesusipratimas sugadino 
kariuomenės žinovo karjerą 

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) 
— Apmaudus nesusipratimas, 
kai buvęs krašto apsaugos vice
ministras Jonas Gečas atsisakė 
vykdyti policijos reikalavimą 
pasitikrinti blaivumą, sugadino 
jo karjerą — po kritikos žinias-
klaidoje J. Gečas atsiėmė doku
mentus konkurse į Krašto ap
saugos ministerijos sekreto
riaus postą. 

Kaip pranešė KAM, vasario 
11 d. turėjęs vykti konkursas 

Krašto apsaugos ministerijos 
sekretoriaus pareigoms eiti ne
įvyks, nes vienintelis kandida
tas J. Gečas atsiėmė dokumen
tus. 

Dienraščio „Respublika" 
pranešimu, praėjusių metų lap
kričio 7-sios vėlyvą vakarą Vil
niaus miesto pakraštyje kelių* 
policijos patruliai sustabdė 
KAM priklausantį automobilį, 
kurį vairavo tuometinis vicemi
nistras. Nuke l t a į S psl. 

Premjeras 
nemėgsta 

„samanės" 
Vilnius, vasario 9 d. (BNS) 

— Premjeras Algirdas Brazaus
kas tvirtina niekada nemėgęs 
naminės degtinės, o jos ragau
davęs tik „žurnalistų išprovo
kuotas". 

„Niekada nemėgau, mane 
žurnalistai išprovokuodavo vie
šoje vietoje paragauti šitos deg
tinės, vadinamojo samagono', 
bet aš tikrai nemėgstu", sakė A. 
Brazauskas , komentuodamas 
ministrų kabineto sprendimą 
atmesti siūlymą legalizuoti na
minės degtinės gamybą kaimo 
turizmo sodybose. 

Trečiadienį Vyriausybė ne
pri tarė Alkoholio kontrolės 
įstatymo pakeitimo projektui, 
kuriuo siekta suteikti teisę ga
minti stiprius alkoholinius gė
r imus ūkin inkams, teikian
tiems kaimo turizmo paslau
gas. 

Fiziniai asmenys, norintys 
asmeniniam ir šeimos naudoji
mui gaminti nestiprius alkoho
linius gėrimus, gali įsteigti 
įmonę ir gauti jų gamybos li
cenciją. Tokiu naminiu būdu 
leidžiama gaminti tik natūra
lios fermentacijos alkoholinius 
gėrimus, kurių tūrinė etilo al
koholio koncentracija ne dides
ne kaip 18 proc. 

Prezidentas pasigenda vieningos 
Vyriausybės pozicijos 

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adamkus 
pasigenda vieningos Vyriausy
bės nuomonės. 

„Prezidentas norėtų svar
biais Lietuvai klausimais gir
dėti vieningą Vyriausybės pozi
ciją, kad nebūtų viešo aiškini
mosi ar nuomonių išsiskyrimo, 
ta i tur i būti kartu pr i imtas 
sprendimas, kuris būtų naudin
gas Lietuvai", po V. Adamkaus 
susitikimo su premjeru Algirdu 
Brazausku sakė prezidento at
stovė spaudai. 

Pastaruoju metu išsiskyrė 
premjero A. Brazausko ir ūkio 
ministro Viktoro Uspaskicho 
nuomonės dėl bendrovės „Ma
žeikių nafta" valdymo perspek
tyvų, dabar Seime svarstomų 
Gamtinių dujų įstatymo patai
sų. 

Antradienį ryte po susitiki
mo su „Mažeikių naftą" valdan
čio susivienijimo „Jukos" atsto
vais premjeras pareiškė, jog 

„Jukos" dar sieks išlaikyti 10 
procentų bendrovės „Mažeikių 
nafta" akcijų, kurias norėtų įsi
gyti Lietuvos Vyriausybė. 

Tačiau ūkio ministras V. 
Uspaskichas po pokalbio su su
sivienijimo vadovais tvirtino, 
kad „Jukos" pasiryžęs pradėti 
derybas dėl akcijų Vyriausybei 
perdavimo. 

A. Brazauskas taip pat ne
palaiko V. Uspaskicho siūlomų 
Gamtinių dujų įstatymo patai
sų, kurias priėmus, Vyriausybė 
galėtų reguliuoti dujų tiekėjų 
kainas. 

Po susitikimo su prezidentu 
premjeras A. Brazauskas neigė, 
kad Vyriausybėje yra rimtų ne
sutarimų. 

„Nėra nesutarimų, yra nuo
monių skirtumas, tai kas čia 
tokio. Svarbiausia, kokie galuti
niai sprendimai. Nuomonių 
skirtumas tam ir yra, kad pa
vyktų išrinkti geriausią spren
dimą", kalbėjo A. Brazauskas. 

Seimas sudarė darbo grupę 
Liustracijos įstatymui tobulinti 

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) 
— Seimo valdyba sudarė darbo 
grupę asmenų, slapta bendra
darbiavusių su buvusios SSRS 
specialiosiomis tarnybomis, re
gistracijos, prisipažinimo įskai
tos ir prisipažinusiųjų apsaugos 
įstatymo pataisoms rengti. 

Trečiadienį Liustracijos 
įstatymą svarsčiusio Seimo Na
cionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto (NSGK) pirmininkas 
Alvydas Sadeckas pareiškė, jog 
Liustracijos komisija turė tų 
dirbti efektyviai nustatydama 
buvusius slaptus KGB bendra
darbius bei spręsdama dėl jų 
paviešinimo. 

Pagal 1999 m. priimtą įsta
tymą, buvusiųjų sovietinių 
spectamybų agentų registra
cijos reikalus sprendžia specia
lioji komisija, kurios po du na
rius deleguoja Valstybės saugu
mo departamentas bei Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centras, vieną — Ge
neralinė prokuratūra. 

Taip pat. A. Sadecko nuo
mone, Liustracijos komisija ga
lėtų drąsiau remtis nustatant 
buvusius KGB bendradarbius 
antriniais šaltiniais. 

Iki šiol Liustracijos komisi
jai apie slaptą bendradarbiavi
mą su KGB prisipažino apie 
1,500 žmonių, tačiau, manoma. 

jog tokių asmenų buvo kelis 
kartus daugiau. Tačiau po ne
priklausomybės atkūrimo dau
guma saugumo agentų bylų bu
vo išvežtos į Rusiją. 

Liustracijos įstatymas nu
mato galimybę paviešinti ne-
prisipažinusius KGB bendra
darbius, tačiau Liustracijos ko
misijos atstovai teisinasi, jog 
teisme nepakaks įrodymų to
kiam sprendimui pagrįsti. 

„Liustracijos komisija pir
miausia turi nusistatyti kriteri
jus, pagal kuriuos vertintų įro
dymų pakankamumą, o vėliau 
turėtų spręsti dėl bendradar
biavimo fakto paviešinimo", sa
kė A. Sadeckas. 

Seimo sudaryta specialioji 
tyrimo komisija šiuo metu aiš
kinasi, ar sovietmečiu į KGB re
zervą įtraukti užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis, 
Valstybės saugumo departa
mento generalinis direktorius 
Arvydas Pocius ir Seimo pir
mininko pavaduotojas Alfredas 
Pekeliimas nenuslėpė savo pra
eities, eidami į aukštas parei
gas. 

Tyrimo metu paaiškėjo, jog 
Liustracijos įstatymas nenuma
to prievolės buvusiems KGB re-
zervininkams prisipažinti Lius
tracijos komisijai, nors kai ku
rie jų tai padarė savanoriškai. 

Vidaus reikalų ministras atleido 
pasieniečių vadą 

Jurgis Jurgelis 
Tomo Čeniifa-vo (ELTA) nuotr 

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) 
— Vidaus reikalų minis t ras 
Gintaras Furmanavičius paten
kino Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) vado Jurgio 
Jurgelio prašymą atleisti jį iš 
pareigų nuo vasario ! 7 dienos. 

„Turiu J. Jurgelio prašymą, 
kuriame jis prašo pratęsti tar

nybos laiką iki vasario 16 die
nos ir po to jį paskirti į kitas pa
reigas", sakė G. Furmanavi
čius. 

Ministras žurnalistams tei
gė J. Jurgelio prašymą atleisti 
jį iš pareigų ir surasti kitą pos
tą vidaus reikalų sistemoje ga
vęs antradienį. G Furmanavi
čius neatsakė, kokios pareigos 
bus pasiūlytos VSAT paliekan
čiam J. Jurgeliui. 

Ministro teigimu, į VSAT 
vado postą jau yra numatytos 
kelios kandidatūros, tačiau pa
neigė, kad tarp jų yra buvęs vi
daus reikalų ministras, dabar 
premjero patarėju dirbantis 
Juozas Bernatonis bei vidaus 
reikalų ministro patarėjas na
cionalinio saugumo klausimais 
Audronius Beišys. 

„Yra keli kandidatai, mes 
kruopščiai atrinkinėjame, ta
riamės su premjeru, nes pagal 
įstatymus tai reikia daryti. Ma
nau, kad išrinksime geriausią", 
sakė G. Furmanavičius. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ST. PETERSBURG, FL 

Montrealio „Melodi ja" Floridoje 
Žiema šiauriečiams — tai 

audros, šalnos, sniegas, kaili
niai ir pirštinės. Žiema Floridos 
telkinių nariams — saulė, turis
tai, svečių gausa ir kultūrinė 
atgaiva. Lietuvių klubas kiek
vieną sekmadienį pripildytas 
svečiais iš Kanados, Illinois, 
Michigan, kitų vietovių ir net iš 
Lietuvos. Juos čia kviečia ir gla
monėja malonūs orai, poilsis ir 
įvairiausios pramogos. Vieną 
savaitgalį turėjome net t r i s 
kunigus iš Lietuvos, kurie ne 
tik dėkojo už priėmimą, rinko 
aukas bažnyčių atstatymui, bet 
turėjo progos pailsėti ir atsi
gaivinti nuo darbų naštos ir 
paplaukioti kruiziniais laivais. 

Lietuvių klubo kultūrinis 
būrelis, vadovaujamas Angelės 
Karnienės, šiemet yra užpla
navęs eilę įvairiausių rengi-
nių-paskaitų, koncertų ir po
kylių su šokiais. Vieną tokį 
neeilinį koncertą surengė sau
sio 29 d. pasikviesdamas Kana
dos lietuvių dainos ansamblį, 
„Melodija". Visas ansamblis — 
jaunesnioji karta. Remiantis 
išdalintu programos leidinėliu: 
„ansamblio vadovas, dirigentas 
ir kompozitorius Aleksandras 
Stankevičius gimė Montreal, ir 
didesnė dalį savo gyvenimo 
paskyrė darbui su įvairiais 
Montrealio lietuvių muzikiniais 
vienetais. Ilgus metus vadovavo 
Aušros vartų parapijos chorui, 
Montrealio Vyrų oktetui, mer
gaičių ansambliu 'Pavasaris' ir 
kt. A. Stankevičiaus sukurtos 
dainos ir giesmės yra plačiai 
pasklidę ir noriai dainuojamos 
ir giedamos lietuvių tarpe. Šiuo 
metu Aleksandras vadovauja 
ansambliui 'Melodija' ir yra Šv. 
Kazimiero parapijos vargo
nininkas". 

Ansamblyje penki jaunuo
liai ir vieno iš jų tėvelis. Visi 
ansamblio dainininkai yra 
anksčiau dainavę įvairiuose 
Montrealio muzikiniuose viene

tuose. Juos jungia meilė muzi
kai ir dainai. Programa susidėjo 
iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje 
buvo atlikta vienuolika dainų, 
dauguma jų — liaudies dainos 
ar dainos aranžuotos žincmų 
kompozitorių: Naujalio, Gruo
džio, Gailevičiaus ir kitų. 
Parinktos dainos melodingos, 
lėtesnio tempo. Antroje dalyje 
atliktos devynios dainos ta ip 
pa t buvo liaudies, bet kiek 
linksmesnės. Viena jų — pran
cūzų liaudies daina — atlikta 
prancūzų kalba. 

Pasibaigus koncertui, daini
n inkai susilaukė gausių ka
tučių ir visiems buvo įteiktos 
gražios rožių puokštės. Kultū
rinio būrelio vadovė Angelė 
Karnienė dėkojo ansambliui už 
gražiai atliktas dainas, jų jau
natvišką ryžtą, pasišventimą ir 
norą dainuoti savo tėvų kalba. 

Tačiau tenka pripažinti , 
kad ansamblis dar nėra visai 
suderintas, nes kartais atskiri 
balsai išsiskirdavo prarandant 
kompaktišką darnumą. Balsai 
taip pat silpnoki, o gal t ik taip 
atrodė, nes dainininkai stovėjo 
gan tolokai nuo pas ta ty tų 
mikrofonų. Akompaniatorius 
dažnai užgoždavo dainininkus. 
Tačiau, pri tariant Karnienei, 
reiktų pastebėti, kad šis jų 
pasirodymas St. Pe tersburg 
lietuvių klubo scenoje ir išvyka 
tolėliau už savo parapijos ribų 
bus jiems paskat in imu dar 
aktyviau dirbti ir didesnių pas
tangų dėka išvystyti šią grupę į 
t ikrai pajėgų, darnų ansamblį, 
galintį pasirodyti bet kur. 

Po koncerto, mažojoje salė
je, asmenys nusipirkę bilietus, 
galėjo dalyvauti puikioje va
karienėje ir pasidalinti įspū
džiais su ansamblio nariais. Bu
vo kalbėta, sveikinta. Buvo įvai
rūs pasisakymai koncerto tema. 

Kan. Bernardas Talaišis 
pastebėjo, kad prieš keliolika 
metų Klaipėdos bažnyčioje buvo 

Montrealiečiai pas Floridos lietuvius... Damos ansamblis ..Melodija" 'Montreal , Kanada,, š.m. sausio 29 d. kon
certavęs St. Petersburg Lietuvių klube. Iš kaires: Živile Blainey. Ar.dreja Beniušiene. Daiva Zatkovic, Haroldas 
Geltonus. Alfredas Pališaitis. Rytis Bulota. Prie pianine — ansamblio vadovas rnuz. Aleksandras Stankevičius. 

Dainos ansamblis ,,Melodija" po koncerto St. Petersburg Lietuvių klube. Iš kairės: vadovas muz. Aleksandras 
Stankevičius, Andreja Beniušienė — aitas; Živile Blainey— an t ras sopranas; Daiva Zatkovic — sopranas; Rytis 
Bulota — tenoras; Haroldas Celtorius — baritonas; Alfredas Pališaitis — bosas. 

J . Šula ič io nuotraukos. 

atl ikta kompozitoriaus A. 
Stankevičiaus kantata , bet 
kanauninkui su juo tuo metu 
neteko susipažinti... Vėliau, jam 
lankant is Montrealyje, jis 
bandė susitikti su Aleksandru, 
bet nerado progos. Ir štai po 
daugelio metų jis džiaugėsi 

galįs asmeniškai pasveikinti A. 
Stankevičių ir padėkoti j a m už 
puikų kūrinį." 

Kitą dieną, sekmadien į , 
ansamblis giedojo šv. Mišių 
metu, Šv. Vardo bažnyčioje, 
Gulfporte. Keletas giesmių buvo 
labai melodingos ir negirdėtos. 

Tikrai būtų malonu, jei mūsų 
chorelis galėtų pagiedoti t a s 
giesmes mums dažniau. Tuoj po 
pamaldų svečiai iš Montrealio 
skubėjo į oro uostą kelionei į 
namus. 

Mečys Š i lka i t i s 

CLEVELAND, OH PALM BEACH, FL 

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE 
Cleveland ir apylinkių lie

tuviai Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį prisimins vasario 
12-13 d. 

Šeštadienį, vasario 12 d., 
6:30 v.v., Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje pagrindinę kal
bą pasakys JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkė Vaiva 

Vėbraitė. Meninėje programoje: 
solistė iš Lietuvos Skaidra 
Jančaitė, tautinių šokių grupė 
„Žiedeliai", vadovė Aušrinė Šir-
vinskienė. Po koncerto vaka
rienė ir šokiai suaugusiems. 

Sekmadienį, vasario 13 d., 
10 v.r., šv. Mišios Dievo Motinos 
šventovėje. Gieda „Exultate" 

choras, vadovė Rita Čyvaitė-
Khorienė. 10:30 v.r. šv. Mišios 
Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Minėjimą rengia LB Cle
veland apylinkės valdyba ir 
ALTo skyrius Cleveland. Visi 
prašomi gausiai dalyvauti ir 
savo aukomis prisidėti lietuvy
bės stiprinimo pastangose. 

PAŽAISLIO DVASIA 
FLORIDOJE 

SOLISTE SKAIDRA JANČAITĖ 
Cleveland lietuviai pirmą 

kartą turės progą išgirsti šią 
solistę, kuri 1987 metais baigė 
Kauno Juozo Gruodžio konser
vatoriją, įsigydama chorinio di
rigavimo specialybę, o 2002 m. 
baigė Lietuvos Muzikos akade
mijos dainavimo klasę, kur jos 
mokytojais buvo prof. Virgilijus 

Noreika ir docentė J . Grickienė. 
Dainavimą tobulinosi Danijoje, 
Prancūzijoje, Austrijoje. Solistė 
ir dabar daug koncertuoja 
Lietuvoje klasikinės ir šių dienų 
muzikos koncertuose. 

Jos plačiame repertuare — 
dainos, operų arijos, lietuvių 
liaudies dainos. Solistė dažnai 

gieda bažnyčiose, dalyvauja 
muzikos festivaliuose: Pažaislio 
Thomas Mann festivaliuose 
Nidoje ir Vilniuje. Koncertavo 
su Lietuvos kamerinės muzikos 
ansambliais „Musica Humana". 
Čiurlionio kvartetu ir kitais. 
Solistė koncertavo Vakarų 
Europoje, Rusijoje ir JAV. 

DVIDEŠIMTOJI IŠVYKA 
2005 m. sausio 10 d. Aman

da ir Algirdas Mulioliai. kaip 
A.P.P.L.E. pedagogė su vyru 
talkininku, išskrido tęsti savo 
garbingą misiją Lietuvos švie
t imui. Tai jų 20-oji kelionė. 
Kovo 20 d. Mulioliai vėl sugrįš į 

savo namus Cleveland, OH ir 
kiek pailsėję, vasarą vėl skren
da Lietuvon, kur liepos 25-30 d. 
jau dalyvaus vasaros seminare 
Akmenėje Mokytojų suau
gusiųjų mokymo centre. 

Šios žiemos išvykos metu A. 

i-r Algirdas Mulioliai 

ir A. Mulioliai mokys kompiu
terių mokslo Alytaus rajone 
seminaruose nuo sausio 16 iki 
Vasario 12 d. Seminarams 
vadovaus Lionė Buinickienė, 
Alytaus miesto švietimo ir 
kultūros departamento direk
torė. Sausio 16-22 d. Alytaus 
Vidzgirio vid. mokykloje, sausio 
22 - vasario 5 d. Simno spe
cialioje internatinėje mokyklo
je, vasario 5-12 d. Varėnos 
Ąžuolo vid. mokykloje, vasario 
13-19 d. Vilniuje, vasario 21 -
kovo 5 d. Skaudvilės inter
natinėje mokykloje, kovo 6-19 
d. Smalininkų specialioje inter
natinėje mokykloje. 

A.P.P.L.E. .American Pro-
fesional Partnership for Lit-
huanian Education" — Ameri
kos pedagogų talka yra didelė 
dovana Lietuvos ateičiai. 

V. Roc iūnas 

Lietuvių Kultūros muzie
j aus valdybos sausio 30 d. 
suruošta vakaronė ištaigingose 
Palm Beach garbės konsulato 
patalpose praėjo šven t i ška i . 
Buvo rodomas profesionaliai 
susuktas filmas, vaizduojantis 
Pažaislio vienuolyną, kaip ar
chitektūros ir baroko meno pa
minklą. 330 metų amž. vienuo
lynas, teriotas okupantų, nai
kintas ir apgriautas išorėje, bet 
išlikęs st iprus dvasia , vėl 
atsikūręs, nepr ik lausomybę 
atgavus, dvelkia didinga Lie
tuvos praeitim, įtakojo savo 
nuotaika ir pobūvio dalyvius. 

Stiprus akcentas buvo dr. 
Antano Lipskio eilėraštis „Pa
žaislis", sukurtas šiais metais 
jam lankantis Lietuvoj. J i s dar
niai jungėsi su šios popietės 
mintim, nusakė žodžiu Pažais
lio didybę, j ausmais pakė lė 
pobūvio dalyvius į Pažais l io 
dvasines aukštumas. 

Tarp svečių buvo pagei

davimų, kad šis pobūvis būtų 
panašių kultūrinių popiečių tik 
pradžia. Be nuolatinių visuo
menininkų, vakaronėj dalyvavo 
net t rys jaunosios kartos profe
soriai, dėstantys Amerikos uni
versitetuose, neseniai grįžę iš 
Lietuvos. J ie ir Lietuvos univer
sitetuose skaito paskaitas, ta
čiau rengėjai pasigedo daugiau 
jaunosios ka r tos — naujųjų 
ateivių dalyvavimo. O čia būtų 
puiki galimybė mums suartėt i , 
arčiau pažinti vieni kitus per 
savo kultūrą. J u k mes, nors 
esam skirtingo amžiaus, jau
čiame artumą, būdami vienos 
tautos vaikai. 

Pobūvis baigėsi vaišėmis ir 
maloniu pabendravimu, besi
da l inant įspūdžiais . Lietuvių 
Kultūros muziejaus valdyba 
dėkoja garbės konsului Stanley 
Balzekui už gražius patalpas. 

Rimgai lė Zotovienė 

DETROrT, Ml 

KAZIUKO MUGE 
Detroito „Gabijos" ir „Bal

tijos" skaučių bei skautų tun ta i 
ruošia savo tradicinę Kaziuko 
mugę sekmadienį, kovo 6 dieną, 
Dievo Apvaizdos parapijos kul
tūros centre. Kviečiame visus, 
ne tik skautų šeimas, bet ir visą 
Detroito ir apylinkių visuomenę 
apsilankyti Kaziuko mugėje. 
Galėsite įsigyti įvairių rankdar
bių, išbandyti laimę velykinio 
stalo loterijoje, pažais t i žai
dimų. Bus gardžių lietuviško 
maisto patiekalų, skanių py-
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ragų ir tortų. Smagiai praleisite 
popietę ir tuo pačiu paremsite 
Detroito skautes bei skautus. 
Mugėje bus ir loterija. Jei kas 
norėtų paaukot i laimėjimui 
daiktų, jie bus renkami parapi
joje savai tgal ia is , vasar io 
mėnesį. 

Je i k a s turė tų klausimų, 
galite skambinti tunt ininkams 
— Rasai Karvelienei (tel. 
248-380-1363) arba Sauliui 
Anužiui (tel. 517-394-0859). 

Iki pasimatymo! 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS VTŽINAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. M M AMO. Sfc. 5 * 6 

Chicro, IL 60638 
Tel.773-229-9985 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NBAICKAS, MD. 
KAROOLOGAS-ŠraES UG06 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRI DALIAS PRUNSMS, MD 

MAUNAKV.RANA.MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgirs: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
HkGrcMK 847-718-1212 
wwrw.Mioi8pam.com 

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

Lietuvėms suvartcys danfe už prieinamą taną 
Sustanmu kabeli angįska arta letiviSkai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVasNngton, Sutte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

„DRAUGO* 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TO. 773-585-9500 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKJU UGOS-CHRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tol. 815-741-3220 

KARALIAUČIAUS KRAŠTAS 

KUCIOS KAUKĖNUOSE 
Karaliaučiaus krašto Gastų 

rajone yra bent penkios, gausiai 
lietuvių gyvenamos, apylinkės. 
Viena jų — Kaukėnai (Jasnoje). 

Kultūros namų direktorius 
2004 m. gruodžio 24 d. Kaukė
nuose sumanė suorganizuoti 
diskoteką. Kaukėnų lietuviai 
pasipriešino. Apylinkės lietuvių 
draugijos pirmininkė Danutė 
Požarickaja pasakė, kad toji 
diena yra lietuvių šventė, lietu
viams brangus vakaras, ^les 
norime šį Kūčių vakarą švęsti 
pagal lietuviškas tradicijas". 
Direktorius sutiko ir Kultūros 
namų salę užleido lietuviams. 

Gruodžio 24-osios vakarą 

Kaukėnų lietuviai susirinko 
Kūčių vakarienei. Eglutė, žva
kučių ugnelės sušildė kiekvieno 
širdį, pasijutome lyg vienas 
didelis kūnas. Papasakojau su
sirinkusiems apie Kūčių ir 
Kalėdų papročius, senas tradi
cijas Lietuvoje. Dalijomės kalė
daičiais, linkėjome vieni ki
tiems sveikatos, tvirtybės, kan
trybės, linkėjome išlaikyti kraš
te lietuvių kalbą, kad j i neiš
nyktų. Padainavome, pagiedo
jome ir tą šventinį žavesį, 
pasižadėjimą puoselėti lietuvy
bę, parsinešėme į savo namus 
lyg brangiausią relikviją. 

Danutė Požarickaja 

SUBRUZDIMAS GASTOS 
2004 m. gruodžio pabaigoje 

į pasisvečiavimą lietuvius su
kvietė Gastų (Slavsko) Lietuvių 
bendruomenės pirmininkas Re
migijus Taukačikas. Buvo įdo
mu ir linksma. 

Į vakarą atvyko Šilutės 
kultūros skyriaus vedėja Vilma 
Griškevičienė, kraš to regio
ninės kultūrinės autonomijos 
pirmininko pavaduotojas Eug. 
Čajauskas, rajono savivaldybės 
administracijos vadovai, mero 
pavaduotojas užsienio reika
lams, Bikuvėnų senųjų kaimo 
tradicijų kaimo kapela, vad. 
Marytė Malevičienė, kraš to 
lietuvių kultūros draugijos 
pirmininkė D. Norušaitė-Vla-
sičeva. 

Gerą nuotaiką palaikė 
muzikinė programa. Malonu 
buvo klausytis Bikuvėnų kaimo 
kapelos senovinių liaudies 
dainų, linksmos, entuziazmą 
keliančios muzikos. Nuo jų 
neatsiliko ir Gastų lietuvių 

dainų ansamblis „Beržynėlis" 
(vad. Makaraitė), Bikuvėnų 
kaimo kapela klasikine muzika 
pasveikino Gastų muzikos mo
kyklos muzikantai. 

Per vakaronę pasikeista 
dovanomis: Gastų l ietuvių ben
druomenė svečiams iš Biku
vėnų įteikė paveikslą (autorė 
Ale Rez, bendruomenės narė). 
Bikuvėniškiai savo ruožtu pa
dovanojo kapelos įdainuotų 
dainų kompaktinę plokštelę ir 
žibintą. Krašto autonomijos 
atstovas įteikė dvi jūrininko, 
gyvenusio Klaipėdoje, eilėraščių 
knygeles. 

Paskutinis vakaronės akor
das — lyg atsisveikinimas ir 
palyda — Gastų kultūros namų 
meno kolektyvo chorinės dainos 
ir solo. 

Atsisveikinome, tikėdamie
si gruodžio 26 d. susitikti Til
žėje, miesto kultūros kolegijoje. 

Praneša 
D. Noruiaitė-vlasičeva 

http://redakcgaddraugas.org
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ŠURMULYS LIETUVOS 
VIDUJE GALI PERSIMESTI 
IR Į TARPTAUTINĘ ERDVĘ 
ANDRIUS KUBILIUS 

Vasario 7 d. tradicinę pir
madienio spaudos konferenciją 
surengė Tėvynės sąjungos pir
mininkas, Seimo narys Andrius 
Kubilius, grįžęs iš Vašingtono, 
kur dalyvavo 53-iuosiuose, JAV 
Kongreso rengiamuose Nacio
naliniuose maldos pusryčiuose. 
Siūlome straipsnį, parengtą 
pagal spaudos konferencijos 
medžiagą. 

Iš sus i t ik imų Vaš ing tone 

Maldos pusryčiuose teko 
dalyvauti pirmą kartą. Tai 
įspūdingas ir pagarbą keliantis 
renginys. Ką reiškia vien jo 
mastai — 3,000 dalyvių iš 140 
valstybių, daugiau kaip 100 
Kongreso ir Senato narių vieno
je salėje. „Hilton" viešbučio salę, 
kaip sako pusryčių organizato
riai, savininkas Hilton statė 
specialiai Maldos pusryčiams, 
kurie JAV buvo pradėti rengti 
po Antrojo pasaulinio karo ir 
paplito po visą pasaulį. Įspūdį 
stiprino ne tik tai, kad prie 
vieno stalo teko sėdėti su JAV 
Kongreso ir Senato nariais, bet 
ir pats JAV prezidento G. W. 
Bush dalyvavimas iš karto po 
įspūdingos kalbos Kongrese. 
Maldos pusryčiuose prezidentas 
dalyvauja visada. Manau, kad 
šie maldos pusryčiai yra di
džiausias pasaulyje tas pačias 
vertybes branginančių įtakingų 
žmonių susitikimas. Kaip teko 
patirti, jie ne tik kalbasi įvai
riomis temomis, bet ir atlieka 
kitokį — tylų, bet milžinišką 
darbą, kurį pripažįsta ir ofi
cialioji diplomatija. Mat, labai 
dažnai Maldos pusryčių vadovai 
aktyviai dalyvauja reguliuojant 
įvairius konfliktus ir už vieno 
stalo susodinant konfliktuo
jančias puses. Šie Maldos pus
ryčiai buvo išnaudoti kaip 
priemonė sureguliuoti vieną 
pastarųjų politinių gaisrų 
pasaulyje — konfliktą Sudane. 

Šalia Maldos pusryčių, 
aktyvios Lietuvos ambasados 
veiklos dėka, keletą dienų teko 
praleisti intensyviuose pokal
biuose, kurių buvo daugiau kaip 
dvidešimt — ir Kongrese, ir 
Valstybės departamente, ir 
Nacionalinėje saugumo tarybo
je. Teko susitikti su prezidento 
G. W. Bush patarėjais. Vienas 
pagrindinių klausimų, kuriuos 
teko aptarinėti — tai Ukraina ir 
jos perspektyva. Raginau JAV 
vadovybę po pergalių nepalikti 
IHcrainos vienos, nes entuziaz
mas ir emocijos gali labai grei
tai išgaruoti, kaip buvo Lie
tuvoje 1990 m. Tiktai Vakarų 
pastangos suteikti ilgalaikę 
perspektyvą Ukrainai, numa
tant jos galimybę integruotis į 
Europos Sąjungą ir NATO, gali 
sulaikyti ją nuo netikėtų viražų 
ir netikėtų pralaimėjimų kelyje 
į tikrąją demokratiją ir vaka
rietišką valstybę. Kaip ir Lie
tuvą, kai 1992 m. į valdžią grįžo 
kompartija, palaikė tik ilga
laikės perspektyvos stojimo į 
ES ir NATO vizija. 

Antras dalykas, apie ką 
teko kalbėtis ir raginti Kon
gresą, ypač Kongreso biudžeto 
komiteto narius, tai Baltaru
sija, kur. mano įsitikinimu, po 
„rožių revoliucijos" Gruzijoje ir 
„oranžinės revoliucijos" Ukrai
noje atsiveria didelės galimybės 
vykti pokyčiams, sąlygojan-
tiems normalios demokratijos 
vystymąsi. Tam reikalinga 
pagalba. JAV yra priėmusios 
labai stiprų Baltarusijos 
demokratijos įstatymą, tačiau 
tas įstatymas, numatantis daug 
paramos Baltarusijos demok
ratinėms jėgoms, kol kas nėra 
paremtas kokiais nors pinigais. 
Todėl teko užsiimti lobistiniu 
darbu, įtikinėjant Kongreso 

narius, kurie turi atsakomybę 
spręsti, kiek tokiam įstatymui 
vykdyti būtų skirta pinigų. 
Teko įtikinėti, kad pinigų reikia 
nemažai. 

Trečias dalykas — Lietuvos 
reikalai. Teko kalbėtis apie JAV 
vizų Lietuvos piliečiams atsi
sakymo programos įgyvendi
nimą ir dėstyti motyvus, kodėl 
tai tu r i būti daroma ne t ik 
Lietuvos, bet ir visos Centrinės 
Europos atžvilgiu. Lietuva ir 
kitos Centrinės Europos valsty
bės, turėdamos perspektyvą 
nuo 2007 m. tapti Šengeno 
sutarties dalyvėmis ir būdamos 
JAV politikos šalininkes, turėtų 
susilaukti ir atitinkamų ženklų 
iš JAV. Ta proga sveika prisi
minti, kad Lietuva pakankamai 
seniai nereikalauja vizų iš JAV 
piliečių. Kaip supratau iš kalbų 
su vyriausybės pakankamai 
aukštais pareigūnais, JAV yra 
pasiruošusi pradėti judėti tuo 
keliu ir tai turėtų paaiškėti 
prezidento Bush keliones į 
Europą metu, ypač lankantis 
Bratislavoje, vienoje iš Cen
trinės Europos sostinių. Mano
ma, kad šiuo klausimu, o taip 
pat ir Ukrainos bei Baltarusijos 
klausimu, bus pasisakyta pa
kankamai reikšmingai. 

Su vienu iš prezidento 
patarėjų komandos nariu teko 
pasikalbėti ir apie gegužės 9-
ąją. Susidarė vaizdas, kad JAV 
vadovybės atstovai gerai žino 
Centr inės Europos skaudžią 
istorinę patirtį ir didesnių abe
jonių mūsų siūlymas Lietuvos 
prezidentui nevykti gegužės 9-
ąją į Maskvą jiems nekelia. 

K a i p iš Vašingtono 
a t r o d o Lie tuva? 

Vaizdas iš tiesų atrodo 
nekoks. Nors per daug manęs 
niekas apie situaciją neklau
sinėjo, tačiau, stebint spaudos 
praneš imus apie europinių 
pinigų partinį dalinimąsi ir apie 
tai , kad Lietuvos politikoje 
moralė nieko nereiškia, iš tiesų 
darosi liūdna. Tenka kons
tatuoti, kad turime vyriausybę 
be garbės kodekso. Liūdniausia 
girdėti atsainų premjero požiūrį 
į moralines vertybes. Tenka 
apgailestauti, kad prityrę so
cialdemokratai lyg ir nemato 
koalicijos problemų, o mato tik 
žiniasklaidos ir opozicijos taria
mą puolimą. Todėl kyla esminis 
klausimas, ar mes su tokia vy
riausybe, su tokiais ministrais, 
su tokia Seimo vadovybe 
turės ime gyventi ketverius 
metus? Tai klausimas, į kurį 
turi atsakyti patys koalicijos 
vadovai. Jeigu koalicija nesi
keis, tai Lietuva per ketverius 
metus t ikrai patirs didelių 
nuostolių. Tenka konstatuoti, 
kad šiandien Lietuva moka 
didelę kainą už tai. kad so
cialdemokratai po rinkimų 
norėjo būti valdžioje bet kokia 
kaina ir nežiūrėjo nei su kuo, 
nei kokiais principais sudaro 
koaliciją. 

Nuostoliai — tai vis menkė
jan t i s Lietuvos gebėjimas 
veržtis į priekį, kai koalicija 
paskendusi skandaluose ir kai 
valstybės bei tautos tolesnės 
raidos vizijų net su žiburiu 
nerasi. Tęsiantis tokiai skan
dalingai veiklai, neigiamos 
pasekmės persikels ir į Lietuvos 
ta rp tau t in io autoriteto lygį. 
Štai ministras A Butkevičius 
susirūpinęs dėl to, kad Briuselis 
mato skandalus dėl europinių 
pinigų paskirstymo ir kad tai 
gali virsti Briuselio sankci
jomis. Lietuva gali prarast i 
autori tetą tarptautinėje poli
tikoje, kur bando tapti regiono 
lydere, besirūpinančia Ukrai
nos, Baltarusijos ar kitų 
Centr inės Europos valstybių 
tolesne raida. 

LB Krašto valdybos svetainė 
www.javlb.org LithuanianUSA@yahoo.com 

100 x 100 
Prieš penkiolika metų Lietuva vėl atsistojo tarp nepriklau

somų Europos šalių, po kojom jusdama tvirtą pagrindą, kurį 1918 
metais padėjo vasario 16 diena. Tą valstybingumo pagrindą ypač 
branginame, gyvendami ne Lietuvoje, nes jis mums padeda 
išlaikyti lietuvybę. Tam ieškome kitų lietuvių ir su jais bendram 
darbui buriamės po Lietuvių bendruomenės stogu, po kuriuo yra 
vietos visų pažiūrų lietuviams bei lietuvių kilmės žmonėms bei jų 
sutuoktiniams. 

Ypač svarbu, kad kelią į Lietuvių bendruomenę atrastų tūks
tančiai mūsų tautiečių, kurie atvyko per paskutinius penkiolika 
metų iš Lietuvos. 

-Lietuvių bendruomenės svarba auga — ką pagaliau pripaži
no ir Lietuvos valdžia. Mums reikia stiprinti savo šeštadienines 
mokyklas, daugiau dėmesio skirti jaunimui, plėsti socialinių 
paslaugų tinklą. Reikia daugiau dėmesio skirti ir mūsų vyriau
siems. Visi žinom, kiek daug darbų laukia. Užtat reikia visų 
talkos — atnešant savo laiko, energijos ir sumanumo dovaną 
savo LB apylinkei. 

Reikia ir piniginės paramos, nes ne viską galima atlikti, 
dovanojant laiką, energiją ir sumanumą. Didžiausia piniginė 
talka LB darbams suplaukia Vasario 16 proga. Iš Vasario 16 
suaukotų pinigų dalis lieka apylinkėse, o dalis siunčiami į Krašto 
valdybos iždą, dalis būna skiriama paremti Pasaulio lietuvių 
bendruomenės veiklą (JAV LB priklauso PLB) ir kita naudojama 
padengti neišvengiamas telefono, pašto, interneto, spausdinių, 
kelionių būtiniems pasitarimams ir panašias administracines 
išlaidas (krašto valdybos narių išlaidų lieka ir nepadengtų iš LB 
iždo). 

Ilgamečių aukotojų sąrašai trumpėja, o trečiabangiai dar ne 
visiškai susipažinę su Lietuvių bendruomenės veiklos tradici
jomis. Jiems nekyla klausimo, kad reikia užsimokėti už rengi
nius, tačiau nėra įprasta Vasario 16-osios, t.y. Lietuvos neprik
lausomybės šventės proga aukoti kokiam tikslui. Ilgainiui ir nau
jai atvykę supras aukų svarbą LB veiklai palaikyti. Nes trečia
bangiai ne tik jungiasi į LB apylinkes, bet 2004 metais įsteigė 
netgi dvi naujas apylinkes ir joms vadovauja, ir 2005 m. j au 
girdėti apie dar vieną trečiabangių steigiamą LB apylinkę! 

rKai buvau jaunutė ir lankydavausi Vasario 16 minėji
muose. — sako Vaiva Vėbraitė, JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkė, — didžiuodavausi, kad mano tėveliai rasdavo galimybę 
kasmet LB paremti. Dabar galvoju, kad lietuvybei išlaikyti auko-
jantys idealistai yra tuo pačiu labai pragmatiški žmonės. 
Skirdami auką šiandien, jie investuoja į Lietuvos ateitį ir į savo 
svetur gyvenančių vaikų galimybes išlikti lietuviais". JAV LB 
vicepirmininkė ištekliams dr. Laima Karosienė galvoja, jog atėjo 
laikas Bendruomenei pagalvoti netgi apie apmokamus darbuoto
jus, kad LB galėtų padėti naujai atvykusiems parūpinant infor
macijos, paramos, talkinant susirasti bustą ir darbą, vyresniems 
•— žmogiško dėmesio. Tikrai laikas pergalvoti, kaip galėtumėm 
būti vieni kitiems didesni talkininkai po Bendruomenės stogu. 

Šįmet iš naujo atpažinkim Lietuvių bendruomenės vertę ir 
mūsų talkos svarbą. Atsiliepkim į Vaivos Vėbraitės metamą šūkį: 
„Šįmet 100 x 100! „Tegu Vasario 16 atsiranda šimtas šeimų ar 
asmenų, kurie LB darbams paaukotų po 100 dol. (pernai auko
jusių 100 dol. buvo 60 ir aštuoni aukojo daugiau negu 100 dol.) 

e v 
Tad, 100 x 100! 
„Šimtininkai" bus apdovanoti šiuo ženkliuku: 

DRAUGAS, 2005 m. vasario 10 d., ketvirtadienis 
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SUPAŽINDINO SU 
LIETUVA 

Š.m. vasario 3 d. Lietuvos 
Respublikos (LR) ambasadoje 
JAV garsaus Jungtinių Ame
rikos Valstijų Colgate univer
siteto absolventų klubo nariams 
pristatyta Lietuva. 

Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas svečiams 
pristatė JLietuvos sėkmės is
toriją": „Per trumpą 15 nepri
klausomybės metų laikotarpį 
Lietuva ryžtingai vykdė demok
ratines ir laisvosios rinkos re
formas. Lietuvos žmonių darbš
tumo ir kryptingos politikos 
dėka šiandien mes pelnytai 
didžiuojamės sparčiausiai 
augančia ekonomika Europos 
Sąjungoje. Vos prieš 10 metų 
buvome saugumo vartotojai. O 
šiandien Lietuvos aktyvus vaid
muo regione, plečiant saugumą 
ir stabilumą, yra vertinamas 
Briuselyje, Kijeve, Tbilisyje, 
Vašingtone. Teigiami pokyčiai 
Lietuvoje po nepriklausomybės 
atgavimo 1990 m., šalies energi
ja ir dinamizmas, architektūros 
šedevrai, turtinga šalies istori
ja, įvairiaspalvis, aktyvus kul
tūrinis gyvenimas, draugiški 
žmonės, puikus alus ir žavinga 
gamta sukuria tai , ką mes 

įpratę vadinti ^turizmo rojumi' ". 
Rengimo metu V. Ušackas 

svečiams papasakojo Lietuvos 
ambasados 16-oje gatvėje istori
ją: „Dėka JAV nepripažinimo 
politikos per 50 sovietų oku
pacijos metų šis pastatas išliko 
Lietuvos diplomatine atstovybe. 
Kiekvienam lietuviui šis pas
tatas yra dalis mūsų istorijos, 
mūsų laisvės ir valstybingumo 
simbolis". 

Renginio metu svečiai 
klausėsi armonikos, dūdmaišiu 
ir smuiku gyvai at l iekamos 
lietuviškos muzikos. Svečiai 
ragavo tradicinių lietuviškos 
virtuvės patiekalų, vaišinosi 
net keturiomis lietuviško alaus 
rūšimis. 

Colgate universiteto absol
ventų klubas, vienijantis 1,400 
narių, kiekvienais metais ren
gia klubo narių susirinkimą. 
Šiais metais susirinkimui buvo 
pasirinkta Lietuvos ambasada 
Vašingtone. Tarp Colgate uni
versiteto absolventų yra ir LR 
prezidento patarėjas vidaus 
politikai Arnoldas Prancke-
vičius. 

K. Vaške lev ič ius 

STASE E. SEMĖNIENE 

Antra moteris 
prie JAV vairo 

JAV valstybės valdymo bei politikos baruo
se, po prezidento ir viceprezidento, svar
biausią vaidmenį vaidina valstybės sekre

torius. Tą „tvirtovę" Amerikoje ilgai užėmę 
laikė gabūs politikai vyrai. Visgi XX a. pabaigo: 

je toje pozicijoje pirmą kartą politinį horizontą 
nutvieskė prasiveržusi vaivorykštė — neeilinė 
moteris — Madeline Albright, prez. Bill Clinton 
parinkta. Neatslūgo „moteriška galia" ir XXI a. 
kita žvaigždė sužibo JAV padangėje — viena 
įtakingiausių moterų — dr. Condoleezza Rice, 
prez. George W. Bush paskirta į valstybės 
sekretorės postą (85 senatoriams balsavus „už" 
ir 14 „prieš"). 

C. Rice, ryžtinga, tur int i tvirtą nuomonę, 
veiksminga bei išsilavinusi, yra savo amžiaus 
kūrybingumo bei veiklumo viršūnėje (gimusi 
1954.11.14, Birmingham, Alabama). 

Užimsiančią aukščiausią postą ministrų ka
binate moterį vaikystėje motina, muzikos moky
toja, mokė skambinti pianinu, tačiau tėvas, pas
tor ius bei mokyklos direktorius, aistringas 
sporto mėgėjas, pakreipė dukterį susidomėti 
tarptautinių ryšių studijomis. C. Rice vaikystė
je rasizmas JAV buvo dar labai ryškus, todėl 
tėvai ją mokė, jog t ik geras išsilavinimas yra 
vienintelis būdas pabėgti nuo rasinio atsiskyri
mo (segregacijos). Nuo mažens C. Rice suprato, 
kad dėl savo odos spalvos ji turi „dvigubai ge
riau" mokytis už kitus vaikus. 

Vos 15 m. ji įstojo į Denver universitetą, 
kurį baigė po 4 m. politikos mokslų bakalauro 
laipsniu cum laude ir Phi Beta Kappa; po viene
rių metų magistro laipsnį įsigijo Notre Dame 
universitete; o daktaro laipsnį — „Russian stu-
dies" — Denver univ. Tarptautinių studijų 
mokykloje. Eilė JAV universitetų suteikė šiai 
žymiai akademikei garbės daktaro titulus. 

Būdama 26 m., dr. C. Rice Stanford univer
sitete intensyviai įniko į Sovietų Sąjungos 

studijas. Ji taip pat parašė daug straipsnių apie 
Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos užsienio poli
tiką bei gynybą. C. Rice buvo apdovanota 
daugeliu žymenų ir yra daugybės akcinių ben
drovių bei fondų tarybos direktore. 1993 m. ji 
tapo California universiteto jauniausia prorek
tore ir pirmąja moterimi tose pareigose bei pir
mąja afro-amerikiete einančia šias pareigas. 

Tik antroji moteris buvo prezidento patarė
ja valstybinio saugumo klausimais, amerikiečių 
vadinama „plienine magnolija" bei „karžygė 
princesė", bet jos rūstoka išvaizda netrukdo jai 
būti vienai populiariausių prez. G. W. Bush vy
riausybėje. Žavėdamies C. Rice intelektualumu, 
amerikiečiai stebisi, kaip afro-amerikietė, 
gimusi JAV pietuose, kur vyravo rasinis 
atsiskyrimas, prisijungė prie pastarųjų 25 metų 
vienos konservatyviausių vyriausybių. 

Prezidentaujant George Bush (tėvui), C. 
Rice buvo Valstybinio saugumo tarybos patarė
ja Sovietų Sąjungos klausimais. Ji yra dabar
tinio prezidento George W. Bush ne tik patikė
tinė, bet juos riša artima draugystė ir panašios 
pažiūros: rinkiminės kampanijos metu ji savo 
kalbomis daug prisidėjo prie laimėjimo. 

, Laisvai kalbanti rusiškai, išsamiai pažinusi 
Sovietų Sąjungą, dr. Condoleezza Rice gali būti 
naudinga Lietuvai. Jau dabar sklinda garsas, 
kad ši žymi diplomatė šiemet gali aplankyti 
Lietuvą. O Užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis, sveikindamas C. Rice su naujomis 
pareigomis, pabrėžė lauksiąs jos šiemet balandį 
Vilniuje įvyksiančiame neformalialne NATO 
šalių narių užsienio reikalų ministrų susi
tikime. Jo nuomone, dr. Rice bus Lietuvą gerai 
pažįstanti bei suprantanti diplomatinė part
nerė. 

C. Rice yra sakiusi, jog NATO ir ES yra 
patikimiausi JAV partneriai, skleidžiant laisvę 
ir demokratiją pasaulyje! 

Kolektyvinė lietuvių moterų savižudybė: 
viduramžių aklas fanatizmas ar žygių tąsa? 
(Apie tragediją prieš 800 metų ištikusią vieną Lietuvos kaimą) 

Prof.. habil. dr. Romualdas Grigas 
Nr. 3 

Bet grįžkime prie „Livonijos kronikose" užfik
suoto lietuvių moterų kolektyvinės savižudybės 
fakto, t.y. prie dvasinę, etnokultūrinę genties 
(tautos) elgsenos liniją iliustruojančio fakto. Tuo 
faktu remdamiesi, pabandykime bent keliais 
orientaciniais potėpiais nusakyti, atkurti tuome
tinį lietuvių socialinės organizacijos būvį. Šiuo 
atveju mus labiausiai domina tos genties 
susitelkimas. Domina ta vidinė spyruoklė, kurios 
dėka į paviršių buvo „išmesta" lietuvių žygių 
ištvermė ir karine narsa (tegu kol kas pasi
reiškusi ir grobiamųjų žygių pavidalu). 

I I . Socio loginės m i n t i e s 
v ing ia i s 

Livonijos kronikininkų užfiksuoto fakto so
ciologinę analizę pradekime, kad ir nuo to, ar ši. 
kaip mums dabar atrodo, ne tik šiurpi, bet ir 
nesuprantama savižudybės akcija buvo tik pavie
nis, išskirtinis, t.y. atsitiktinis faktas? Aš tuo 
linkęs gana rimtai suabejoti. Kad ir dėl tos 
priežasties, jog Livonijos dvasininko buvimas 
tame kaime buvo grynas atsitiktinumas. Jeigu jo 
ten nebūtų buvę. to fakto pasaulis būtų nesužino
jęs . Lietuviai savo kronikininkų neturėjo, o 
žmonių gyvoji istorinė atmintis yra ne tik trapi, 
neatlaikanti laiko išbandymų, bet ir linkusi fik
suoti tik tai, kas yra kitoniška, kas yra išsiskiri
ančio. Tai kodėl neturėtume pamato manyti, kad 
štai tokia, šiandieniniu mūsų protu nebesuvokia-
ma. akcija arba auka negalėjo įvykti ir kituose 
lietuvių kaimuose (ir ne vien tuomet), apraudoju
siuose savųjų vyrų žūtį9 

„Kronikose" kalbama, kad savižudybės aukai 
apsisprendė 50 moterų Bet j au šiuo atveju kyla 
du formalaus pobūdžio klausimai: arba to įvykio 
perpasakotojas bus tą skaičių padauginęs, arba 
t a s faktas duoda mums papildomos medžiagos 
įdomesnėms interpretacijoms. Paskutiniuoju 
atveju mos negalime patikėti, kad iš vieno kaimo 
savižudybei susirinktų toks didelis moterų būrys. 
Apskritai neįtikėtina, kad tais laikais kaimuose 
gyventų po 80 ar 100 šeimų (juk ne visos kaimo 
sodybos Žvelgaičio kariuomenės sutriuškinimo 

metu turėjo prarasti pagrindinius savo maitinto
jus). Ką reiškia 80 ar šimtas šeimų0 Išskleidus 
skaičiuotę su vaikais ir seneliais, gautume apie 
1.000 gyventojų — visą miestelį! 

Net ir Kernavėje, Lietuvos kultūriniame -
administraciniame centre jos klestėjimo metais, 
gyventa 15,00-2,000 žmonių (tokią nuomonę yra 
išsakę tą miestą-gyvenvietę kasinėje archeolo
gai). Taigi, kronikoje pateikta skaičiuotė turėtų 
būti tikslinama. Kaip9 

Jeigu laikysimės nurodyto ar jam artimo 
skaičiaus versijos, turime pakankamą pagrindą 
manyti, jog į ritualinę savižudybę buvo susirinku
sios moterys ir iš aplinkinių gyvenviečių. O taip 
pat manyti, kad savižudybės vieta — tas 
livoniečio paminėtas kaimas, turėjo būti koks 
nors tuometinių lietuvių regioninis („parapijinis"j 
religinis centras. Galime įsivaizduoti: čia buvusį 
alkalnį, aukurą: čia gyvenusį krivį ar vaidilą, 
kuris sekė papročių laikymąsi ir reguliavo ritua
lines apeigas. 

Atkurdami prieš 800 metų įvykusios tragedi
jos vaizdą, bandykime eiti toliau. Dabar mes ga
lime tik apmaudžiauti dėl to, kad kronikininkas 
buvo itin lakoniškas ir iš livoniečių dvasininko 
pasakojimo apie tą šiurpią istoriją nepateikė 
jokių kitų detalių. Tačiau nenuleiskime rankų... 

Kaip jau buvome užsiminę, mus domina ne 
tiek pats moterų savanoriškos savižudybės faktas 
ar jam pasiryžusių moterų skaičius. Mus domina 
būtent tolų apsisprendimą pagimdęs, jį nulėmęs 
socialinis kultūrinis kontekstas. Mus domina už 
to fakto glūdintis pasaulis, tokį poelgį pa
gimdžiusi žmonių dvasinio gyvenimo ir bendravi
mo kultūra. Kokia buvo tuometine mūsų protėvių 
pasaulėžiūra? Kokios galėjo būti paprotinės nor 
mos, taip neįtikėtinai „kietai" reguliavusios ben
druomenes narių elgseną ir pan.9 

Gerai žinome, kad to meto baltų pasau
lėžiūra, jų tikėjimas buvo kosmologinis. Iš anų 
laikų mus pasiekė tokios sąvokos, kaip: Sotvaras. 
Praamžis, Viešpats. Tas tikėjimas ne tik pačiais 
įvairiausiais budais buvo" persipynęs su kas
dieniniu žmogaus gyvenimu. 

Boa daugiau. 

t 

http://www.javlb.org
mailto:LithuanianUSA@yahoo.com
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AR REIKIA RIBOTI 
AUTOMOBILIŲ GREITĮ? 

A N A T O L i l U S LAPINSKAS 

Ryžtingi automobilių grei
čio r ibojimai pasaulyje buvo 
įvesti prieš 30 metų, po 1973 
metų naftos krizės. Per šiuos 
deš imtmečius smark ia i page
rėjo i r automobil ių, ir kelių 
kokybė. Ar dabar da r reikia 
riboti greitį, bent j au autostra
dose? 

G r e i t i s š v a r i n a 
a t m o s f e r ą 

Nuo užpernykštės vasaros 
Italijos vairuotojai gali važiuoti 
trijų juos tų autostradose 150 
km/val greičiu, a rba 20 km/val. 
greičiau negu iki šiol. Tokius 
bandymus atlieka ir dauguma 
Amer ikos valstijų. Japona i 
planuoja at idaryti greitkelį, ku r 
bus le idž iamas 140 km/val. 
greitis — tai pr i t renkiant i nau
j iena Tekančios saulės šalyje, 
ku r papras ta i važiuojama gana 
lėtai. 

E k s p e r t a i priėjo išvados, 
kad tok iu būdu su t rumpės 
ke l ionės l a ikas i r tuo pačiu 
sumažės terša lų i šmet imas į 
atmosferą. Jeigu j a u šalto krau
jo japonai nusprendė žengti tokį 
žingsnį, vadinasi , re ika las iš 
tiesų to ver tas . 

Taigi, pragaišt ingo greičio 
demono teorija, bent j a u autos
t radose, gal j au negalioja? 

M o n t a n o s 
e k s p e r i m e n t a s 

Daugelis pramoninių šalių 
šiandien mąsto, a r t ikra i būtina 
riboti automobilių greitį? 

Tuo metu, kai atvirai ir ne 
be pagrindo įnirtingai siekiame 
eismo saugumo, žymiai lanks
t e sn i s požiūris į greitį gali 
nus t eb in t i a r ne t priblokšti . 
Nebent manytume, kad saugu
mo lygis au tos t radose nepri
klauso nuo automobilio greičio 
ir tiesiog nėra priežastinio ryšio 
t a rp vairuotojų skaičiaus, sku
bančių nusisukt i sprandą , ir 
eismo įvykių skaičiaus. 

Gal leidžiamo greičio padi
dinimas laikytinas nemokšišku
mu, o gal mąstymo nukrypimu, 
ne be automobilių gamintojų 
aktyvių pas tangų? Pabandy
kime tai išsiaiškinti. 

Ekonominio bendradarbia
vimo ir plėtros organizacijos 
(OECD) kelių eismo stat is t i 
niais duomenimis Amerikos 
autostradose, kur stipriai apri
botas eismo grei t is , įvyksta 
daugiau mirtinų įvykių, skai
čiuojant v ienam gyventojui, 
negu Prancūzijos autostradose. 
Tačiau prancūzų keliuose žūsta 
daugiau, negu vokiečių, kurie 
savo autostradose dažniausiai 
gali važiuoti bet kokiu, j iems 
patinkančiu, greičiu. 

Jeigu šiuos duomenis paly
ginsime su kelių t inklo tanku
mu, išvados bus dar įtikinames
nės: Jungt inėse Valstijose vie
nam kelių ki lometrui tenka 
beveik du lengvieji automobi
liai. Prancūzijoje — beveik trys, 
Vokietijoje — keturi . 

Tokia padėtis nesikeičia j au 
20 metų. Vokiečiai, net ir pri

jungę ketur ias Rytų Vokietijos 
žemes, su ne kokiomis tenykš
tėmis autostradomis ir praėju
sios epochos automobiliais, 
eismo saugumo srityje neginči
jamai lenkia visus konkuren
tus . 

Tiesa, dar geresni šios sri
t ies rezu l t a ta i — Didžiojoje 
Britanijoje ir Japonijoje, tačiau 
reikia atsiminti , kad automobi
liai šiose šalyse važinėja ge
rokai lėčiau, nes čia nemažai 
s iaurų kelių, be to, dažni 
kamščiai . Beje, britų Trans
porto komisijos duomenimis, 
Didžioji Britanija užima pir
mąją vietą Europoje pagal 
spūstis keliuose. 

Yra ir įdomesnių faktų, jau 
artimesnių mokslui. Prieš ke
letą metų buvo vykdytas tyri
mas gana retai apgyvendintoje 
Montana valstijoje, JAV Šiau
rės vakaruose. Nuo 1994 iki 
1998 metų valstijos autostra
dose buvo panaikinti visi greičio 
apribojimai dienos metu. Re
zultatas: žymiai sumažėjo auto
mobilių katastrofų skaičius. 
Negi ta i t ik paprastas aplinky
bių sutapimas? 

1999 m. birželį šis „eksperi
mentas" buvo nutrauktas , nes 
j is įver t in tas , kaip politiškai 
„netaisyklingas". Tačiau statis
tiniai duomenys vis tiek lieka 
įtikinantys. Per tų pačių 1999-
ųjų pirmuosius penkis mėne
sius mi r t inų kelio įvykių 
vidurkis šioje valstijoje buvo 
6.2; likusiais tų metų mėnesiais 
j is pasiekė 10.1, o 2000 m. šis 
rodiklis pašoko iki 12! 

G r e i č i a u — r e i š k i a 
a t s a r g i a u 

Kai kurie skeptikai tvirtina, 
kad revoliucinėms išvadoms vis 
dėlto da r tur ime per mažai 
duomenų. Galima pateikti jų ir 
daugiau, dar plačiau nušvie
čiančių reikalo esmę. 1995 m. 
JAV federalinė valdžia atsisakė 
greičio ribojimo visose Ame
rikos autostradose iki 55 mylių 
per valandą, arba 88.5 km/val. 
(šis reikalavimas galiojo dau
giau nei 20 metų). Nuo tų metų 
savarankiškai nustatyti greitį 
savo teritorijoje galėjo kiek
viena valstija. Dažniausiai 
gubernatoriai rinkdavosi grei
čio ribojimą tarp 65 mylių (104 
km/val.) ir 75 mylių (120 
km/val.). 

Nuo to laiko Amerikos 
au tos t radose žuvusiųjų skai
čius, nepa isan t padidėjusio 
eismo, nukri to 11 proc. Beje 
daugelyje valstijų greičio riboji
mas nesaistė sunkvežimių. 

Kodėl sumažėjo žuvusiųjų 
aukų skaičius? Padidinę greitį, 
vairuotojai vairuoja atsargiau, 
labiau susikaupę. Tai sumažina 
dekoncentracijos ar net užsnū-
dimo riziką, ypač dideliuose ir 
patogiuose automobiliuose. 

1974 m. greičio ribojimas 
buvo įvestas, siekiant sumažin
ti degalų naudojimą po pirmo
sios naftos krizės, kai pasaulio 
naftos kainos išaugo penkis 
kar tus . Po metų, nagrinėjant 
statistiką, paaiškėjo, kad autos
tradose sumažėjo kelių eismo 

įvykių aukų skaičius. To užteko 
padaryti vieną trumpą išvadą: 
dėl pernelyg didelio greičio žūva 
daugiau žmonių. 

Specialistai užmiršo vieną 
smulkmeną: tuo pat metu buvo 
įvestas reikalavimas vairuotojui 
ir priekinėje sėdynėje sėdinčiam 
keleiviui prisisegti saugos 
diržus. Taip statistika ir aplin
kybių sutapimas pasi tarnavo 
greičio ribojimo šalininkams. 

Pagal Amerikos transporto 
ministerijos duomenis, nors 
trečdalis eismo įvykių iš tikro 
tu r i ryšį su greičiu, pirminė 
priežastis net 95 proc." iš jų yra 
kita, pvz., staigus eismo eilės 
keitimas, nesilaikymas saugaus 
ats tumo nuo priekyje važiuo
jančios mašinos, rizikingas len
kimas, dėmesio koncentracijos 
sumažėjimas. 

Statistika patvirtina, kad 
Prancūzijoje irgi yra panašiai: 
nors autostradose susikaupia 
20 proc. viso eismo, bet joms 
tenka tik 6 proc. eismo įvykių, 
t a rp jų ir mirtinų. Be to, 40 
proc. aukų važiavo be saugos 
diržų, o 43 proc. pernelyg arti 
ki to automobilio. Vis dėlto, 
kodėl viso pasaulio vyriausybės 
laiko greičio ribojimą, vienu iš 
eismo saugojimo strategijos 
ramsčių? Tai yra bent dvi 
priežastys. 

Valdžiai r e i k i a 
i šsk i r t inumo 

Tyrimai patvirtina, kad 
greičio ribojimas yra populiarus 
dėl to, kad turi išskirtinumo 
atspalvį. Kai kurie vairuotojai 
nori tiesiog pasipuikuoti prieš 
k i tus vairuotojus savo suge
bėjimu spausti greičio pedalą, 
lyg parodydami, kad greičio 
ribojimas galioja t ik likusiems 
— blogesniems vairuotojams. 

Šiems pirmiesiems dažniau
siai priklauso ir aukšto lygio 
politikai. Neseniai kelyje buvo 
„pagautas" pats Prancūzijos 
vidaus reikalų ministras, va
žiuojantis net 200 kilometrų per 
valandą greičiu! 

Greičio r i b o j i m a s 
aps imoka 

Greitį riboti apsimoka jau 
vien dėl finansinių priežasčių. 
Tuo suinteresuota pati valstybė. 
Pavyzdžiui, toje pačioje Ame
rikoje kasmet 50 mln. vairuoto
jų yra nubaudžiami už pernelyg 
greitą važiavimą, Prancūzijoje 

— apie 1.2 mln. 
Greičio ribojimai taip pat 

leidžia taupyti infrasti oktūros 
lėšas, t.y. nesiimti didesniems 
greičiams būtino kelių moder
nizavimo. 

Saugiaus ios pasaul io 
au tos t rados 

Žuvusiųjų skaičius 1 mili
jardui automobilio nuvažiuotų 
kilometrų: 

Didžioji Britanija — 2.1; 
Japonija — 4.1; Vokietija — 4.5; 
JAV — 5.2; Prancūzija — 5.5; 
Belgija — 7.6; Portugalija — 
15.9. 

Vi ln iaus — Kauno kelyje 
gre i t i s ga lbūt padidės 

O kokia padėtis dėl greičio 
ribojimo yra Lietuvoje? Susi
siekimo ministerijos Saugaus 
eismo departamento Saugaus 
eismo skyriaus vedėjas Vid
mantas Pumputis pranešė, kad 
paskutiniajame ministerijos 
Saugaus eismo komisijos po
sėdyje kaip tik ir buvo svarsto
mos greičio padidinimo galimy
bės Vilniaus-Kauno magistralėje. 

Šiame ruože ypač inten
syvus transporto eismas. Šiuo 
kebu iš Vilniaus važiuoja tūks
tančiai automobilių ne tik į 
pajūrio pusę, bet ir į Lenkiją, 
nes tai patogesnis kelias 
(aplenkiant Kauną ir Marijam
polę), negu siaurais ir vingiuo
tais Dzūkijos keliais. 

Tačiau mūsų europinių 
magistralių pirmagimis kol kas 
neatitinka šiuolaikinių saugaus 
eismo reikalavimų: t rūksta 
šoninių atitvarų (viduryje jau 
visur yra), kai kuriose vietose 
būtinas apšvietimas, t rūksta 
dviejų lygių sankryžų, pagaliau 
dar daug kur ir reikiamo pločio. 
Nors kelio modernizavimo dar
bai, naudojantis gausia Europos 
Sąjungos parama, čia vyksta 
jau keleri metai, tačiau iki viso 
ruožo sutvarkymo prabėgs dar 
ne vieneri. 

Šiuo metu Vilniaus-Kauno 
greitkeliu, kaip daugelis žino, 
galima važiuoti 100 km per 
valandą greičiu. Komisija svars
tė galimybę šią ribą pakelti iki 
110 km per valandą. Nutarta 
sudaryti darbo grupę, po jos 
rekomendacijų ir bus priimtas 
sprendimas. Vis dėlto bendra 
komisijos nuostata kol kas yra 
tokia: nesudarius saugios ap
linkos, leidžiamo greičio didinti 

negalima. Taigi greičiausiai 
didesnio greičio šiame ruože dar 
teks luktelėti. 

Kai dėl Kauno-Klaipėdos 
magistralės, joje j au dabar 
vasarą yra leidžiamas greitis 
130 km per valandą, žiemą — 
110. Apie greičio didinimą 
šiame kelyje, V. Pumputis prisi
pažino nieko negirdėjęs ir teigė, 
kad tokių planų tikrai nėra. 
Lietuvoje pernelyg didelis 
avaringumas, kad būtų galima 
leisti tokį eksperimentą. Štai 
keli skaičiai. 

Lietuvoje 2000—2003 me
tais eismo įvykiuose žuvo 2,753 
žmonės (316 dėl neblaivių 
vairuotojų kaltės), iš jų: 945 — 
pėstieji, 775 — vairuotojai, 656 
— keleiviai, 345 — dvirati
ninkai . Tiesa, pastarais ia is 
metais avaringumas šalyje sta
bilizavosi. Analizuojant įvykius 
pagal rūšis, nustatyta, kad daž
niausiai yra užvažiavimas ant 
pėsčiųjų (netgi greitkeliuose) — 
36.3 proc. visų eismo įvykių, 
transporto priemonių susidūri
mai — 25.7 proc., užvažiavimai 
ant dviratininkų — 12.1 proc., 
užvažiavimai ant kliūties — 
11.7 proc., apvirtimai — 10.7 
proc , kiti eismo įvykiai (3.3 
proc.). 

Lietuvoje, palyginti su kito
mis šalimis, žūva labai daug 
pėsčiųjų ir dviratininkų (per 50 
proc. visų žuvusių eismo 
dalyvių), tačiau du trečdaliai 
visų įskaitinių eismo įvykių 
įvyksta dėl vairuotojų kaltės ir 
tik apie 20 proc. — dėl pėsčiųjų. 
Metiniai eismo įvykių nuostoliai 
šalies ūkiui sudaro apie 1.5 mi
lijardo litų, t.y. apie 3 proc. ben
drojo vidaus produkto, tuo 
tarpu kitų Europos šalių nuos
toliai dėl eismo įvykių siekia 
1-2 proc. bendrojo vidaus pro
dukto. 

Komisijos aprobuota Valsty
binės saugaus eismo automobi
lių keliais 2005—2010 metų 
programa numato kryptingą ir 
tolydžią veiklą, įgyvendinant 
nemažai eismą gerinančių 
priemonių, kurios padės su
mažinti avaringumą keliuose. 
Programos tikslas — kad eismo 
sauga keliuose būtų pasiekta ne 
mažinant žmonių judėjimo 
laisvę, bet darant ją saugesne. 
Šia Programa taip pat siekiama 
įgyvendinti Europos Sąjungos 
tikslą — iki 2010 metų kelių 
eismo įvykiuose žuvusių žmonių 
skaičių Europos Sąjungoje 
sumažinti per pusę. 

Lietuviai nesivargina 
patentuoti išradimų 

Praėjusiais metais Lietuvos 
Valstybinis patentų b iuras 
(VPB) priėmė 114 patentinių 
pareiškimų išradimams arba 
t ik dviem daugiau nei 
2003-iaisiais. Palyginti ne
didelis išradimų patentavimas 
Lietuvoje aiškinamas sudė
tingumu idėją realizuoti vietos 
rinkoje, rašo dienraštis „Kauno 
diena". 

Pasak Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto lekto
r iaus Augustino Maceikos, 
pagrindinė problema su kuria 
susiduria kūrėjai, yra ta, kad 
pritaikytos technologijos, 
kurios Lietuvoje atrodo kaip 
naujovė, užsienyje jau yra 
senokai sukurtos. Jo teigimu, 
Lietuvoje sukurti išradimai 

dažnai dubliuojasi su tais, 
kurie jau yra užsienyje. VPB 
Išradimų skyriaus vedėjas 
Zenonas Valasevičius sakė, jog 
VPB nesamdo ekspertų, kurie 
galėtų patikrinti išradimų tech
nologijas. „Dėl 120 išradimų 
kasmet samdyti apie 60 
ekspertų nėra prasmės", teigė 
Z. Valasevičius. Tarp pernai 
priimtų 114 paraiškų užpaten
tuoti išradimus apie 50 proc. 
sudaro privačių asmenų paten
tuojami išradimai. 

Per 14 veiklos metų VPB 
išdavė 2,85 tūkst. išradimo 
patentų. Dar 2,54 tūkst. išradi
mo patentų buvo išplėsti 
Lietuvoje, kai į VPB kreipėsi 
kūrėjai iš kitų šalių. 

(BNS) 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 V2 West 95th St, 

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

SIŪLO DARBA 

for live-in positions in VVlsconsin. 
SS and DL helpful. 

Cal Greg at 262-657-8044. 

Rožė tau... 
Valentino dienos proga, 

užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, 

giminėms ir pažįstamiems 
(pirmą kartą prenumeruojant tik 

$65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 

pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote 

DRAUGĄ jų vardu. 

Siųskite: 

Vardas, pavardė. 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBA 

• TAILORS 
• SEAMSTRESSES 

FULLTIME. SOME EXPERIENCE 
HELPFUL. MUŠT SPEAK SOME 

ENCLISH. 
CALL HELEN 630-495-4477 — 

MON. THRU SAT. 

Mokesčių skaič iuotojų 
paslaugos 

PASLAUGOS 

CONSTRUCT tocr loN 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Work: 312^88*088; 
Contractor 815-272-5193 

Cell/fax: 815-744-
ŽMnas Vencius 5360; 773-581-5920 
Afcert Selevi www.akonstnKlion.com 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINE APSKAITA 
TVARKAU (VAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Šildymas 
Šaldymas 

6666 & Kedzfe Cheago, L 60629 
Pretyba, iBtefeMiias, aptanavtnas 
— IJcensed — Bonded— Insured 

773 7784007 
773 531 1833 

VIDA M. 
SAKEVICIUS 

Real Estate C o n s u l t a n t 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 
p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 

7 0 8 - S S 9 - 2 1 4 S 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620-S650; 

2 mieg. — S710-S75O. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
< — SIUSKITE PER 

A 
upress 

TĮMĮK 
ressbotp. 

f * | j^~ Y l i A C J A r i M Y B l i 
u ? . s i s A K v n *cot>rri:iNi-.Rf 

SIUNČIAME AIR CARGO IR LAIVU 
LIETUVA LATVIJA ESTTJA. UKRAINA. BALTARUSIJA 
I Š S I U N C R A M L K . I L K V I L N A S A V A I T E , 
P R I S T A T O M I ; O A V L I U I T I E S I A U R A N K A S . 

1-800-775-SEN D 
M ū s ų a t s t o v a i : 
Bravo Coffce and dcli 

238 Main Str. L E M O N T , IL 60439. Tel:63O-257-3300 
KAIYNAcorp. 

338 S. RoKtwing Kpad PALATINI: ft(XK>7, Icl:847-77fr-7766 
2719 W 7lsi Str. CIIK A ( i O . II. 60029. Icl: 773-434-7919 
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EUROPA 

MADRIDAS 
Madride trečiadienį sprogus 

automobilyje padėtai bombai, 
buvo sužeisti 39 žmonės. Spro
gimas nugriaudėjo netrukus po 
to , kai apie jį perspėjo ginkluota 
b a s k ų separat is tų grupuotė 
ETA. Karalius J u a n Carlos ta
me pasta te turėjo atidaryti šiuo
laikinio meno mugę. Ten pat tu
rėjo dalyvauti Ispanijos karalie
nė Sofia bei Meksikos preziden
t a s Vicente Fox. Tai rimčiausias 
sprogimas Madride nuo kovo 11 
d., kai sprogus bomboms ketu
riuose priemiestiniuose trauki
niuose žuvo 191 žmogus, o da r 
š imtai buvo sužeisti. Šiuos iš
puolius įvykdė su „ai Qaeda" 
siejama grupuotė. 

TALINAS 
Didžiausi Estijos laikraščiai 

redakcijų skiltyse rašo, jog mi
nis tro pirmininko J u h a n Par t s 
sprendimas atleisti užsienio rei
kalų ministrę Kristiina Ojuland 
gali sugriauti koaliciją. Dabar 
Estiją valdo trijų partijų sąjun
ga, į kurią įeina partija „Res 
Publica" vadovaujama J u h a n 
P a r t s , Liaudies sąjunga ir Re
formų partija. Laikraštis „Pos-
t imees" pažymi, jog, viena ver
tu s , ryžtingi premjero veiksmai 
naudingi , nes greitas ministrės 
pakeit imas leis URM sugrįžti į 
no rmalų darbo ritmą. Ant ra 
ver tus , J . Par ts duoda pagrindo 
Reformų partijai priekaištauti 
j am , kad pažeidžiamas koalici
jos susitarimas. Painiais politi
niais pareiškimais pagarsėjusi 
K. Ojuland prarado, pasitikėji
mą po tai, kai ėmė ironizuoti 
premjerą ir viešai melavo visuo
menei svarbiais klausimais. 

KOPENHAGA 
Danijos centro dešiniųjų 

premjeras Anders Fogh Ras-
mussen , kuris pasinaudojo 
griežtų priemonių prieglobsčio 
prašytojų atžvilgiu ir mokesčių 
sumažinimo populiarumu, an
tradienį užsitikrino antrąją ka
denciją, rodo galutiniai rezulta
ta i . A. F. Rasmussen Liberalų i r 
konservatorių koalicija ir jų są

jungininkai laimėjo 54 proc. iš 
keturių milijonų balsų. Centro 
kairiųjų opozicijai at i teko 46 
proc. balsų. 

OSLAS 
Ateinančią savaitę įsigalioja 

svarbus JT kovos su pasaulio 
klimato atšilimo planas, tačiau 
daugybei prie šio plano prisijun
gusių pasaulio valstybių teks 
įdėti nemažai pastangų plane 
numatytiems t ikslams įgyven
dinti. Kyoto protokolo tikslas 
yra pažaboti temperatūros kili
mą, kuris, daugelio mokslinin
kų nuomone, gali išprovokuoti 
dar daugiau audrų, sausrų ir 
potvynių, bei padidinti jūros ly
gį. Tačiau JAV, nuo kurių di
džiąja dalimi priklauso protoko
lo vykdymas, prezidentas Geor
ge W. Bush 2001 m. atsisakė 
vykdyti Kyoto protokolo užduo
tis. Žinovai pabrėžia, kad proto
kolo likimą gali nulemti Indija 
bei Kinija, kurios žada prisi
jungti 2012 m. 

ginklų užkirsti kelią teroristų 
ar piktavalių valstybių išpuo
liams — tai beveik dvigubai di
desnis skaičius nei manė dauge
lis analitikų, pranešė „The New 
York Times", remdamasis nauja 
nepriklausomos tyrimo grupės 
a taskai ta . Trumpojo nuotolio 
branduolinės bombos laikomos 
aštuoniose bazėse Bergijoje, Bri
tanijoje, Vokietijoje, Italijoje, 
Nyderlanduose ir Turkijoje. Jos 
priklauso JAV kontrolei, i t in 
griežtai saugomos, o jų laikymą 
reguliuoja slapti kariniai susi
tarimai. 

Dr. Vytautą Majauską 
amžinybėn išlydėjus 

DRAUGAS, 2005 m. vasar io 10 d., ke tv i r t ad i en i s 

ARTIMIEJI RYTAI 

RUSUA 

MASKVA 
Rusijos Valstybės Dūma ne

pritarė opozicinių Komunistų 
partijos ir „Tėvynės" frakcijų, 
taip pat kai kurių nepriklauso
mų deputatų reikalavimui at
leisti Michail Fradkov vyriau
sybę. Posėdyje už nepasitikėji
mo paskelbimą ministrų kabi
netui balsavo 112 parlamento 
narių, kai nu ta r imui priimti 
būtini mažiausiai 226 balsai. 
Prieš balsavo 20, susilaikė ke
turi. Kiti deputatai — 314 žmo
nių — balsavime nedalyvavo. 
M. Fradkov vyriausybės įvesta 
tvarka pakeisti socialines leng
vatas piniginėmis išmokomis 
sukėlė didžiausias pastaraisiais 
metais gyventojų protesto akci
jas, ir ministrų kabinetas buvo 
priverstas imtis skubių priemo
nių. 

BAGHDAD 
Galutinių Irako rinkimų re

zultatų paskelbimas, kur io 
laukta ketvirtadienį, at idėtas, 
nes kai kurios balsadėžės tikri
namos iš naujo. Irako rinkinių 
komisijos atstovas Farid Ayar 
sakė, kad ketvirtadienį bus pra
dėta tikrinti maždaug 300 bal-
sadėžių ir kad galutinio balsų 
skaičiavimo rezultatai bus pa
skelbti vėliau šį mėnesį. Komi
sija yra nurodžiusi, kad kai ku
rios balsadėžės per sausio 30-
osios rinkimus galėjo būti kovo
tojų suklastotos, daugiausia — 
šalies šiaurėje esančiame Mosul 
mieste. 

AZIJA 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV oro bazėse Europoje lai

ko maždaug 480 branduolinių 

KABULAS 
Visi 104 žmonės, skridę Af

ganistano lėktuvu, kuris pra
ėjusią savaitę sudužo kalnuose 
netoli šalies sostinės Kabulo, 
yra^ žuvę, pranešė katastrofos 
priežastis tirianti oficiali ko
misija. Prabėgus penkioms die
noms po lėktuvo katastrofos Af
ganistano vyriausybė pirmą 
kartą oficialiai paskelbė, kad vi- j_jplaukus visi pastebėtų, 
si lėktuvo „Boeing 737" kelei
viai ir įgulos nariai nebegyvi. 
Privačiai bendrovei „Kam Air" 
priklausęs „Boeing 737" skrido 
iš Herat miesto į Kabulą, bet dėl 
stiprios pūgos jam nebuvo leista 
tūpti sostinės oro uoste. Netru
kus lėktuvas dingo iš radarų ek
ranų. 

JAV ir Prancūzija galantiška retorika glaisto nesutarimus 
P a r y ž i u s , vasario 9 d. 

(AFP-BNS) — Žvakidžių švieso
j e po ištaigingo prancūzų salono 
cherubinais Prancūzija ir JAV 
galantiška retorika pabandė už
glaistyti nesutarimus dėl Irako. 

Pašlijusius t ransat lant inius 
san tyk ius pataisyti s iekianti 
JAV valstybės sekretorė Condo-
leezza Rice antradienį Paryžiuje 
pasinėrė į pačias nepritarimo 
karu i Irake gelmes, t ikėdamasi 
skepticizmo bangos. 

Tačiau vietoj to buvo ap
g a u b t a galantišku prancūziš
kuoju žavesiu. 

Jos kalba garbingame poli
t ikos mokslų institute sulaukė 
vaizdingų pagyrų iš prezidento 
Jacoues Chirac, kuris pabrėžė 

Prancūzijos ir JAV bendradar
biavimo reikšmę bei paragino 
išlaikyti „konstruktyvų dialo-
g3 • 

Užsienio reikalų ministras 
Michel Bamier per vakare su
rengtą bendrą spaudos konfe
renciją su C. Rice priminė jos 
raginimą pradėti „naują skyrių" 
šalių santykiuose ir leidosi į il
gus retorinius išvedžiojimus. 

C. Rice pažadai bendradar
biaujant su europiečiais spręsti 
įvairius klausimus, nuo Arti
mųjų Rytų taikos iki terorizmo, 
sulaukė pritarimo net iš seniau
sių prancūzų veikėjų. 

„Tai pažanga, tai pagerėji
mas. Manau, ta i turės kažkokį 
poveikį politikai", sakė buvęs 

šalies prezidentas Valery Gis-
card d'Estaing po C. Rice kal
bos. 

C. Rice, kelionėje po aštuo
nias Europos sostines rengianti 
dirvą vėliau šį mėnesį vyksian
čiam JAV prezidento George W. 
Bush vizitui, stengėsi suderinti 
žavesį, eleganciją ir šaltą poli
tinį išskaičiavimą. 

Ištaigingoje paauksuotoje 
salėje, kur daugiau kaip prieš 
pusę šimtmečio gimė Europos 
bendrijos idėja, kiek susikaus-
čiusi C. Rice į M. Barnier krei
pėsi draugiškai — „Michel", ta
čiau, kaip pastebėjo susirinku
sieji, nežymiai krūptelėjo, kai 
šis atsakydamas pavadino ją 
„brangiąja Condi". 

Seimo komisijoje - Ypatingojo archyvo direktoriaus liudijimas 
Atke l ta i i 1 psL 
nar ius . Buvo aiškinamasi, a r 
asmenys nėra nusiteikę anti ta-
rybiškai , a r dalyvauja politi
n iame gyvenime ir visuomeni
nėje veikloje. Taip pat buvo at
sižvelgiama į tai , a r jų šeimos 
nar ia i nebuvo tremti arba kalin
t i dėl politinių motyvų. 

Per specialųjį patikrinimą 
buvo analizuojamos preten
dentų į KGB rezervą autobio

grafijos, darboviečių, partijos 
komiteto ir profsąjungos komi
teto pateiktos charakteristikos, 
medicininio patikrinimo doku
mentai, tarnybos sovietinėje ar
mijoje dokumentai. 

KGB kadrinių darbuotojų 
bylose esą saugomi panašūs do
kumentai, tik nebuvo reikalau
jama tikrinti jų sveikatos. 

Pasak Ypatingojo archyvo 
direktoriaus, į KGB rezervą bu

vo įtraukiami įvairių profesijų 
aukštąjį išsilavinimą tur intys 
asmenys — inžinieriai, teisinin
kai. 

Visi iki šiol vykę Seimo lai
kinosios tyrimo komisijos posė
džiai buvo uždari. Pasak S. Pa
bedinsko, daugelis gaunamų do
kumentų yra riboto naudojimo, 
be to, uždarų posėdžių esą prašo 
kviečiami pareigūnai ir specia
listai. 

Jau porą metų sveikatos 
negalių kankintas, dr. Vytau
tas Majauskas mirė 2004 m. 
spalio 7 d., likus vos savaitei iki 
86-to gimtadienio. Gimė 1918 
m. spalio 3 d. Nors pastoviai 
gyveno Floridoje, mirė Michi
gan sostinės Lansing ligoninė
je . Kodėl ten, užsiminsiu ne
krologą baigdamas. 

Žiniai apie Vytauto mirtį 
apskriejus, „Draugą" užplūdo 
užuojautų našlei ir šeimai 
laiškai. Toks užuojautų tvanas 
retai pasitaiko! Tiek dėmesio 
skiriama tik ryškiom asmeny
bėm šį pasaulį palikus. Tad ir 
būtina atskleisti, kas velionis 
Vytautas Majauskas' buvo. 

Vytautas gimė Kupiškyje, 
Panevėžio apskrity. Tėvams 
anksti mirus, jį augino seneliai, 
vėliau teta. Baigęs Kupiškio 
pradinę mokyklą ir progimna
ziją, 1935 m. rudenį įstojo į 
Rokiškio Tumo Vaižganto var
do gimazijos 5-tą klasę. Čia 
prasidėjo mudviejų pažintis. 
Buvo ateitininkas. Aš —„eili
nis" ir pustrečių metų jaunes
nis , Vytautas — nepamenu 
kurios klasės berniukų va
dovas. Susirinkę jo bute, pus
tamsiam kambarėly, klausy
davom Vytauto pamokymų, 
kaip reikia mylėti Dievą ir 
tėvynę, kartais kokio jo paruoš
to referato, susirinkimus baig-
davom tyliai giedodami „Kas 
gi ten aukso spindulius beria..." 

Ryškiausias man, o i r ki
tiems bendramoksliams, jis 
tapo 1938 m. rudenį. J a u aš
tuntokas! Per vasaros atosto
gas užsiauginęs vešlius tam
sius plaukus, ab i tu r ien tams 
nebedraudžiamus. Skvarbaus 
žvilgsnio, tiesus i t strėlė, pa
sitempęs, demonstratyviai pur
tydavo galvą arba skėstais 
pirštais „šukuodavo", kad tuos 

Pra
sidėjo mokslas. Ir ateitininkų 
veikla. Tiksliai nebežinau, 
rugsėjo gale ar spalio pradžioje 
po kažkurio „slapto" susirinki
mo būrelio vadovą Vytautą 
pašalino iš gimnazijos. Gerai 
tik, kad „su teise mokslą tęsti 
ir baigti kitoje gimnazijoje". 
Nedelsdamas j i s įstojo į 
Panevėžio vyrų gimnaziją ir 
1939 m. pavasarį gavo brandos 
atestatą. 

Žiupsnį Vytauto biografi
nių žinių skolinuosi iš žinyno 
„JAV LB lietuviai" I tomo, nes 
juk jis pats jas žinynui pateikė. 

1939—1940 m. Kaune Vy
tautas tarnavo karo mokykloje. 
1940—1944 VDU studijavo 
mediciną ir buvo s tudentų 
atstovybės narys. 1941 m. 
Ateitininkų moksleivių sąjun-

Dr. Vytautas Majauskas. 
gos centro valdybos pirmi
ninkas. 1943 m. gruodžio 31 d. 
susituokė su gydytoja Vanda 
Godelyte. 1944—1946 m. Tiu-
bingen universitetą baigė gydy
tojo diplomu, o 1948 m. ten pat 
gavo med. daktaro laipsnį. 
Vokietijoje Ateitininkų studen
tų sąjungos centro valdybos 
pirmininkas. Dirbo odos ir ve
nerinių ligų klinikoje Tiubin
gene. Mokytojavo lietuvių gim
nazijose Schwaebusch Gmuen-
de ir Nuertingene. 1947—1949 
m. vadovavo Lietuvos Raudo
nojo kryžiaus gailestingųjų 
seserų mokyklai Schwaebusch 
Gmuende. 1949 m. su šeima 
atvyko į JAV. Iki 1953 m. dirbo 
Troy, MI ligoninėje. Tais 
metais įgijo gydytojo teises 
Michigan ir Illinois valstijose. 
1953—1956 m. dirbo Wayne 
apskrities ligoninėje, vėliau, iki 
1984 m., vertėsi privačia prak
tika Detroit. Lietuvių gydytojų 
draugijos steigėjas Michigan 
valstijoj, ilgą laiką pirmi
ninkas. Buvo ALGS tarybos 
narys. Gyvai reiškėsi Lietuvių 
fronto bičiulių (LFB) veikloje: 
1973—1975 centro valdybos 
narys, 1983—1985 m. ta ryboj 
pirmininkas. Vos tik su Vanda 
įsikūrė Floridoje, 1985 m. tapo 
Daytona Beach LB apylinkės 
steigėju ir valdybos nariu iki 
1991 m., o 1993—1995 m. jos 
pirmininku. Apsigyvenęs pa
čiuose Floridos pietuose, Te-
ąuesta, vėl keletą metų buvo 
West Palm Beach LB apylinkės 
valdybos nariu ir pirmininku. 
Bendradarbiavo lietuvių spau
doje. 

Iš įvardytų datų ir organi
zacijų pavadinimų bei san
trumpų galima suprasti, koks 
veiklus žmogus dr. Vytautas 
Majauskas buvo. Bet dar toli 
gražu ne viskas pasakyta. 

Kai po gedulingų mišių 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
Southfield, MI, 2004 spalio 18 
d. gedėtojai susirinko atsisvei

kinti su a.a. Vytautu, jo 
asmenybę bei atliktus darbus 
ryškino penki kalbėtojai. Ma
no rankose — visų atsisveikin
tojų kalbų tekstai, kurių tu
rinys užimtų visą „Draugo" 
dienos laidą. Tad kiekvieną 
paminėsiu tik keliais žodžiais. 

Duktė Danguolė vaizdžiai 
papasakojo tėvo biografiją, 
kokia ji matoma šeimos nario 
akimis. Priminė, kad tėvas 
rūpinosi jų religiniu auklėjimu 
ir išsimokslinimu. Visi šeši 
vaikai turi universitetų diplo
mus, iš jų 2 doktoratai, 2 ma
gistrai. 

Profesijos kolega ir ben
dražygis nuo 1941 m. sukilimo 
laikų dr. Kazys Ambrozaitis 
pabrėžė, kad Vytautas 1941 m. 
sukilimo pradžioje su ginklu 
rankoje iš Kupiškio atvyko į 
partizanų štabą Kaune, jungtis 
į sukilimą. 

Dievo Apvaizdos parapijos 
tarybos pirmininkė J a n i n a 
Udrienė papasakojo apie di
džiulį Vytauto įnašą parapijos 
veikloje, ypač ginant parapijos 
teises vyskupijoje, kad parapija 
išliktų lietuviška. 

Liuda Rugienienė, PLB ir 
LB Michigan apygardos veikė
ja, vardijo Vytauto su entuziaz
mu jungimąsi ne tik į LB veiklą, 
bet ir į dalyvavimą Dievo 
Apvaizdos lietuviškos parapijos 
darbuose, jo moralinę pagalbą 
kitiems veikėjams keliant jų 
entuziazmą. 

Dr. Romualdas Kriaučiū
nas, šalia kitų atsisveikintojų 
reikštų minčių, akcentavo velio
nio materialinę ir moralinę 
pagalbą Dainavos jaunimo 
stovyklai. Be dažnų piniginių 
aukų, į Floridą išsikrausty-
damas, Dainavai palikęs savo 
namų gerus, vertingus baldus, 
kurie stovyklai būsią naudingi 
daugelį metų. Dr. R. Kriaučiū
nas atsisveikino ne tik Dai
navos globėjų, bet ir kelių kitų 
organizacijų vardu. 

Po visų kalbėtojų nekrologo 
rašytojui tenka dar šį tą pridėti. 
Mažai tebuvo užsiminta apie 
Vytauto įnašą Lietuvių fondui 
(LF), kurį ne tik doleriais, bet 
ir darbais rėmė nuo pat jo 
įsteigimo. Kai LF dar tik artėjo 
prie pirmojo milijono, Vytautas 
Kutkus Detroit subūrė jo 
rėmėjų komitetą, į kurį, šalia 
vietinių aktyvių žurnalistų, 
entuziastingai įsijungė ir velio
nis Vytautas. Tų laikų mastu 
vertinant, Detroit rezultatai 
buvo labai geri. 

Kai staiga mirė daugelio 
gerbtas ir mylėtas dr. Jul ius 
Kaupas. Detroit įsisteigė jo raš
tams leisti lėšų telkimo 
komitetas. Vytautas buvo labai 
aktyvus to komiteto narys. O 
kai Lietuvoje literatė Laimutė 
Tidikytė ruošė Juliaus Kaupo 

monografiją, Vytau tas , viešė
damas Vilniuje, susi t ikęs su 
autore apie Jul ių suteikė ver
tingos medžiagos (beje, mono
grafija „Julius Kaupas" buvo 
išspausdinta praė jus keletui 
savaičių po Vytauto mirties). 

— Dėl veiklos 1941 m. suki
lime Vytautui kelias į okupuotą 
Lietuvą, kurios j is visada 
ilgėjosi, buvo užkirstas . Laisvę 
atgavusią tėvynę jis dažnai 
lankė. 1989 m. a r 1990 vasarą 
sutikau abu Majauskus Vil
niaus pasų įstaigoje, kur visi 
trys pildėme anke tas Lietuvos 
pilietybei atgauti. Jų duktė Li
dija su šeima į Lietuvą per
sikėlė nuolatiniam gyvenimui. 

Kai prireikdavo Vytauto — 
daktaro pagalbos, j is iš mūsų ir 
daugelio kitų neimdavo hono
raro. Toks dosnus savo tau
tiečiams buvo da r vienas gydy
tojas, pediat ras , dr. Petras 
Žemaitis. 

Tiek Detroit priemiesty, 
tiek ir Teąuesta, FL, Majauskai 
gyveno išskir t inai gražiuose 
namuose, turėjo vertingų pa
veikslų. Nors nei j is, nei ji didy
bės manija nesirgo, dėl pažin
čių gausos tegalėdavo tik dalį 
draugų vaišėms pasikviesti. O 
pas juos va iš in t i s būdavo 
didžiausias malonumas! Kas 
be ko, iš Vytauto išprašydavome 
kupiškėnų „himną", jų tarme 
Dainuodavo Vytautas duetu su 
žemaite Vanda. Sit dainos pir
mas posmas: „Oi grožūs, 
grožūs. Kupiškią laukeliai. 
/Sidabriniai dobilaliai/ Auk
siniai zėdėliai". Katučių 
neigailėdavom! 

Turėjo Majauskai Kanadoj, 
į šiaurę nuo Toronto nemažą 
plotą miško, su per jį srove
nančiu upeliu, su voveruškom ir 
baravykais. Tai būdavo atgaiva 
ten lankantis, ypač rudenį, kai 
auksu, sidabru ir variu nusi
dažo medžiai... Abu, ypač Vy
tautas, ilgainiui tapo aistrin
gais slidininkais. 

Slidinėjęs j a u devintoj 
dešimty. Sportas? Hm... 

Pagaliau grįžkim į nekro
logo pradžią. Kaip minėjau, jau 
labai įsiligojęs, 2004-ųjų 
rugsėjį jis su Vanda atsidūrė 
pas dukrą Danguolę, Detroit 
apylinkėje. Kodėl taip? Pietinėj 
Floridoj tuo metu siautėjo bai
sus uraganas „Ivan". Berods 
apie milijonas žmonių buvo 
evakuoti. Žinoma, kas šiaurėje 
giminių neturėjo, ta ip toli 
nevažiavo. Nuo sovietinių ivanų 
bėgdami Majauskai dešimt
mečiais neteko tėvynes, o 
urganas „Ivanas" Vytautą su
grąžino ten, k u r dešimtme
čiams buvo laimingai gyventa. 
kur ir numirti gal buvo len-g-
viau, apsuptam ne tik žmonos, 
bet ir vaikų meilės. 

A l fonsas N a k a s 

Gravitacijos bangų ieškos milijonai kompiuterių 

Nesusipratimas sugadino kariuomenes žinovo karjerą 
Atke l ta i i 1 pel . 
Pareigūnams kilo įtarimų, kad 
vairuotojas neblaivus, tačiau J . 
Gečas atsisakė pūsti į alkoholio 
matuoklį . Viceministras buvo 
nuvežtas į Priklausomybės ligų 
centrą, kad ten girtumą nusta
ty tų medikai, tačiau, anot dien

raščio, J. Gečas nepakluso ir 
jiems: neklausė medikų nuro
dymų, atsisakė duoti kraujo ty
rimams. 

Pagal Administracinių tei
sės pažeidimų kodeksą už ven
gimą pasitikrinti dėl girtumo J . 
Gečui buvo skir ta 2,500 litų 

bauda ir 30 mėnesių atimta tei
sė vairuoti transporto priemonę. 

Paklaustas, kodėl nesidavė 
patikrinamas, jei nebuvo gėręs 
alkoholio, J . Gečas atsakė, jog 
„būna situacijų, ka i žmogus 
jaučiasi įžeistas". J i s pripažino, 
jog toks elgesys buvęs klaida. 

Mokslininkai, besit ikintys 
a t ras t i gravitacijos energijos 
bangas, besidriekiančias per 
erdvę ir laiką, netrukus duo
menims analizuoti prašys eili
nių žmonių pagalbos. Lazerio 
interferometro gravitacijos ban
gų observatorijos (LIGO - Laser 
Interferometer Gravi tat ional 
Wave Observatory) moksli
ninkai tikisi, kad gravitacijos 
bangų paieškos projekte daly
vaus arti milijono asmeninių 
kompiuterių. Šių bangų egzis
tavimas jau seniai numatytas 
teoriškai, tačiau iki šiol jų 
niekam nepavyko aptikti. 

Paskirstytojo skaičiavo sis
tema turėtų pradėti veikti šį 
mėnesį. Tikimasi, kad tai bus 
vienas didžiausių paskirstytojo 
skaičiavimo projektų pasaulyje. 
Jau bandoma projekto progra
minė įranga. 

Albert Einštein bendroji 
reliatyvumo teorija byloja, kad 
gravitacija iškreipia erdvėlaikį. 
Mokslininkas skelbė, kad jo 
teoriją galima pat ikr int i , 
aptinkant per kosmosą besidrie
kiančias gravitacijos bangas. 

Kai kurie mokslininkai teigia. 
kad šios bangos netiesiogiai jau 
buvo aptiktos - pagal tai , kaip 
susiporavusios žvaigždės veikia 
viena kitos orbitą. Tačiau tiesio
giai šių bangų dar niekas neste
bėjo. Nuo 2000 metų LIGO mok
slininkai stebėjo dangų, tikė
damiesi aptikti nežymius erd
vės persislinkimus, kurie galėtų 
įrodyti A. Einštein teoriją. Pro
jektą pradėjo Kalifornijos tech
nologijų insti tutas ir Massa-
chusetts technologijų institutas 
Stebėjimams naudojama lazerių 
ir veidrodžių sistema, erdvės 
persislinkimą galinti pastebėti 
net ir tuomet, kai šis yra ne 
didesnis už atomo skersmenį. 
Labiausiai gravitacijos bangas 
su LIGO tikimasi atrasti ap
tikus kosminius šaltinius, sklei
džiančius reguliarias gravita
cinės energijos bangas. Toks 
šaltinis, kaip besisukanti 
žvaigždė, sudaryta iš neutronų, 
sistemos jutiklius priverstų 
skambėti lyg skambučius. 

Tačiau problemą kelia tai, 
jut ikl ius pasiekia didžiulis 
nepageidaujamų vibracijų kie

kis. „Tai - adatos šieno kūgyje 
problema: 99,99 proc. duomenų 
yra triukšmas". - sakė Wiscon-
sin universiteto fizikas Bruce 
Allen. 

„Be didelių skaičiavimus 
atliekančių įrenginių tokio tipo 
paieška būtų visiškai neįma
noma", - sakė Kalifornijos tech
nologijų instituto fizikas Barry 
Barrish vadovaujantis projek
tui. Duomenis reikia analizuoti 
daugeliu dažnių, todėl smarkiai 
didėja skaičiavimo išteklių po
reikis 

Todėl problema bus spren
džiama į pagalbą pasitelkiant 
eilinius žmones. Nuo vasario 
kiekvienas žmogus galės atsi
siųsti programą, kuri automa
tiškai analizuos nedidelį LIGO 
pateikiamų duomenų kiekį. 
Projektas, pavadintas .Einštein 
<ą-home", išnaudos nepanaudo
tus kompiuterio išteklius ir 
stengsis aptikti išskirtinį gra
vitacijos bangų šaltinio „skam
bėjimo" dažnį. Kol programa 
dirba, ekrane bus matoma užsk
landa, kurioje bus nurodytas 
nagrinėjamas naktinio dangaus 

lopinėlis. „Tai iš tikrųjų šaunus 
projektas", - sakė B. Allen. 

_Einstein@home" prisijungs 
prie didėjančios paskirstytojo 
skaičiavimo projektų grupės 
Projektas „SETI@home". pradė
tas vykdyti 1999 m., ieško 
nežemiško intelekto siunčiamu 
signalų. Prie jo jau prisijungė 
daugiau nei 5 mln. vartotojų 
Kituose projektuose, kurių tiks
las yra nuo kl imato modeliavi
mo iki baltymų susivijimo ana
lizės, dalyvauja šimtai tūks
tančių asmeninių kompiuterių. 

„Einstein@home" bus vienas 
didžiausių tokio tipo projektu, 
teigia B. Allen. LIGO generuoja 
tokius didžiulius duomenų kie
kius ir ieško tokių mažų sig
nalų, kad, norint išanalizuoti 
bent kiek j u n t a m ą duomenų 
dalį, reikės maždaug milijono 
aktyvių kompiuterių. Tačiau, 
fiziko teigimu, juo daugiau bus 
projekto dalyvių, tuo geriau, nes 
duomenų yra tiek daug. kad 
„net visų pasaulio kompiuterių 
nepakaktų". - sakė B. Aiien 

(Iš spaudos ) 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi LIETUVOS VYČIAI PRISIMENA LIETUVĄ 

VASARIO 11 D., PENKTADIENĮ, 
7:30 v.v., Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre įvyks naujos 
parodos „Pažintis" atidarymas. 
Atidaryme dalyvaus teksti
lininkė Birutė Vaitiekūnienė, 
kuri pristatys savo vyro dai
lininko Povilo Ričardo Vaitie
kūno darbus. Taip pat dalyvaus 
garbės konsulas Čikagoje Vac
lovas Kleiza. Visi kviečiami 
apsilankyti. 

LEMONTO SOCIALINIŲ REIKA
LŲ skyrius rodo filmus iš Lie
tuvos penktadieniais, 2 v.p.p. 
Bočių menėje. Visus kviečiame 
dalyvauti. 

VILNIAUS UNIVERSITETO STU
DENTŲ kaimo kapela „Jau
nimėlis" atvyksta į Čikagą. 
Jaunas ir įdomus kolektyvas 
koncertuos Jaunimo centre 
kovo 13 d., sekmadienį. Kon
certą rengia „Draugo" dien
raštis. Atvykę į koncertą turė
site progos pasidžiaugti talen
tingu Lietuvos jaunimu ir tuo 
pačiu paremsite seniausią lietu
višką dienraštį. 

VASARIO 16 D., TREČIADIENI, 
6:30 v.v. vyks tradicinis Vasario 
16-osios minėjimas Jaun imo 
centro kavinėje. Bus akademinė 
dalis, kur pagrindinę kalbą 
sakys ALTo pirmininkas advo
katas Saulius Kuprys. Meninę 
programą atliks folklorinis 
ansamblis „Kūmužėliai", va
dovė Neringa Aleksoms. Moterų 
klubas ruošia vaišes. Maloniai 
kviečiami visi. 

„DAINAVOS" CHORAS, vado
vaujamas Dariaus Polikaičio, 
atliks meninę programą sekma
dienį, vasario 13 d., 2 v.p.p. 
pagrindiniame Vasario 16-osios 
minėjime Marijos gimnazijos 
salėje. Lietuvos šauliai ir 
ramovėnai, 10 v.r. Lietuvos Ne
priklausomybės proga iškilmin
gai pakels vėliavas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos aikš
tėje, dalyvaus lietuviškose Mi
šiose ir minėjimo programoje. 
10:30 v.r. pamaldos taip pat 
vyks Evangelikų liuteronų 
Tėviškės bažnyčioje ir 11 v.r. 
Ziono evangelikų liuteronų 
bažnyčioje. Visus kviečia ALTo 
Čikagos skyrius. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
klubo narės skiria vasario mėn. 
susirinkimą Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties pami
nėjimui, informuojant apie 
istorinius įvykius bei faktus. 
Bus meninė programa. Vasario 
17 d., ketvirtadienį, klubo na
rės, viešnios ir svečiai rinksis 
„Seklyčioje", Čikagoje, draugiš
koje nuotaikoje prisiminti 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios įvykius. Programoje: vaiz
do juostos apie archeologę 
Mariją Gimbutienę, jos gyve
nimą ir mokslinius atsiekimus 
peržiūra. Pasisvečiavimas 11:30 
v.r., pietūs 12:30 v.p.p. Vietas 
rezervuoti pas Pranę Simano-
nienę tel. 708-422-5937. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
minėjimas Brighton Parke 
įvyks vasario 20 d. 10 v.r. išk
ilmingos šv. Mišios, po Mišių 
sporto salėje vyks akademinė 
dalis, meninė programa ir 
vaišės, vaikams žaidimai 
Džiaugsmingai švęsime Lietu
vos nepriklausomybę. Aukos 
bus renkamos JAV LB Krašto 
valdybai, kurios užduotis yra 
lietuvybės išlaikymas išeivijoje. 
Rengėjai Brighton Parko 
apylinkės LB valdyba. 

VASARIO 10 D, KETVIRTADIENI, 
12 v.p.p. vyks Vasario 16-osios 
paminėjimo iškilmės. Prie Ci
cero miesto rotušės, 50 Ave. ir 
25 Str., Jūrų šaulių kuopa 
iškels Lietuvos vėliavą. Ren
gėjai, Cicero apylinkės LB 

1 <XiXX y U t ALTo Cicero skyrius, 
kviečia lietuvius gausiai daly
vauti. Iškilmėse dalyvaus LR 
generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius, Cicero 
miesto taryba bei kiti miesto 
atstovai. Lietuvos vėliava plevė
suos prie miesto rotušės visą 
savaitę. 

VASARIO 13 D., SEKMADIENĮ, 
Šv. Antano bažnyčioje, 9 v.r. šv. 
Mišios, po Mišių parapijos salė
je bus akademinė programa. 
Paskaitininke - LR generalinio 
konsulo Čikagoje ekonomikos ir 
prekybos reikalų konsule Dan
girutė West. Po paskaitos para
pijos choras, vadovė Vilma 
Meilutytė, atliks meninę pro
gramą. Maloniai kviečiami lie
tuviai ir iš tolimesnių apylinkių 
atvykti į šią džiugią ir labai 
garbingą mūsų tautos šventę. 

VASARIO 12 D., 6:30 V.V., 
Jaunimo centre Lietuvių opera 
organizuoja vakarą, skirtą 
meilei. Koncerte dalyvaus: Nida 
Grigalavičiūtė, Audrė Budry-
tė-Nakienė, Genutė Bigenytė, 
Loreta Karsokienė, merginų 
ansamblis, vad. Jūratės Grab-
liauskienės, Algirdas Petraitis 
ir kaimo kapela „Sodžius". Po 
vakar ienės ir meninės pro
gramos jus linksmins ansamb
lis „Kaukas". Bilietus prašom 
įsigyti iš anksto Jaunimo centre 
arba „Lietuvėlėje". Visos su
rinktos lėšos skiriamos Lietuvių 
operai. Platesnė informacija tel. 
773-501-6573, arba 630-670-
0580. 

LIETUVOS VYČIAI KVIEČIA 
švęsti Nepriklausomybės dieną. 
Renginys vyks vasario 20 d., 
The American Legion, Merrill-
vile Post 430, 7430 Broadway, 
Merrillvile, IN 46410. Pradžia 
12 v.p.p., programa prasidės 1 
v.p.p., pietums bus patiekti 
lietuviški patiekalai. Dėl infor
macijos ir rezervacijų skambin
ti: Joanna Rudzevičius 219-884-
2220, Birute Vilutis 219-322-
4533, Mildred Jagiella 219-996-
6516. Rezervacijos vyks iki 
vasario 14 d. Rengėjai: Lietuvos 
Vyčiai, 82 skyrius; ALTo In
dianos skyrius; East Chicago 
bendruomenė, Indiana ir kitos 
lietuviškos Šiaurės vakarų 
Indianos organizacijos. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 12 D, 6 
v.p.p. Švč. M. Marijos Nekaito 
Prasidėjimo parapijos choras, 
kartu su kun. Jauniumi Kelpša, 
ruošia šventę Šv. Valentino 
dienos proga. Vyks loterija, 
žaidimai vaikams, įvairios var
žybos. Gros A. Barniškio muzi
ka, bus lietuviško maisto ir 
alaus. Visi kviečiami atvykti į 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapiją, 4420 S. 
Fairfield Ave. 

ATEITININKŲ NAMŲ VALDYBA 
ir Akademinis skautų sąjūdis 
kviečia visus atsipalaiduoti nuo 
kasdienybės ir atvykti į Gavė
nios susikaupimą šeštadienį, 
vasario 12 d. Susikaupimą 
praves kun. Gedvainis, Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų kapelionas Putname. 
Registracija prasidės 8:30 v.r. 
Bus klausoma išpažinčių. Su
sikaupimas baigsis šv. Mišio-
mis, kurios bus 4 v.p.p. Prašo
me iš anksto užsiregistruoti pas 
Ireną Polikaitienę, tel. 630-257-
2022 arba e-paštu: jpolikaitis@ 
aol.com. 

LEMONTO APYLINKĖS LIETUVIAI, 
vasario 13 d., kviečiami į Va
sario 16-osios ir Kovo 11-osios 
dienų minėjimą su pietumis. 
Minėjimas prasidės 12 v.p.p. 
P I / ' didžiojoje salėje. Pagrin
dinę kalbą sakys JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė-Gus. Minėjime 

Slapią ir pabjurusį vasario 
6-osios vakarą į „Chateau 
Bu-Sche" pokylių salės 

aikštę slinko ir slinko automo
biliai, taškydami balas, besiri
kiuodami glaudžiomis eilėmis, 
kad visiems vietos pakaktų. 

čiau Vaclovas Kleiza lietuviško
je visuomenėje darbavosi nuo 
pat jaunystės: ateitininkų orga
nizacijoje, Lietuvių bendruo
menėje, Jaunimo sąjungoje, 
Ateities literatūros fondo rei
kalų vedėju, įvairios lietuviškos 

Vid. Amerikos LV prez. Robert Martin, Jr. teikia žymenį V. Kleizai. 

Pasistatę apykakles, įsisupę į 
apsiaustus, besidangstydami 
skėčiais, svečiai skubėjo į salę, \ 
jau 45-ąjį kartą Lietuvos Vyčių 
ruošiamą „Lietuvos prisimi
nimų" pokylį. 

O salėje buvo jauku ir švie
su, ne tik nuo puošnios aplin
kos, bet juo labiau nuo gerai 
nusiteikusių Lietuvos Vyčių 
organizacijos narių, jų bičiulių 
ir specialiai atvykusių pagerbti 
asmenį, kuriam šį vakarą vyčiai 
buvo pasiruošę įteikti ypatingą 
žymenį. 

Tas asmuo — visiems gerai 
pažįstamas (ir ne vien Čikagoje 
bei jos apylinkėse) Lietuvos 
Respublikos gen. garbės konsu-' 
las Vaclovas Kleiza. Galbūt kai 
kas net nežino, kad būtent šie
met sueina 20 m. nuo jo pasky
rimo šioms pareigoms — 
1985-aisiais. Galbūt daugeliui 
taip pat nežinoma, kad konsula
tui Čikagoje jis vadovavo iki 
1998 m. vasario 1 d., kuomet jau 
laisva Lietuva atsiuntė genera
linį konsulą (pirmuoju buvo 
Giedrius Apuokas, dabartinis — 
Arvydas Daunoravičius). Ta-

ir meninėje dalyje galės daly
vauti visi norintys, o dėl stalų 
rezervacijos, prašau skambinti 
Genutei Stasiulienei, tel. 
708-301-6679. Vasario 16 d., 
10 v.r. kviečiame visus prie 
Lemonto miestelio (City Hali), 
kur miestelio meras iškels lietu
višką vėliavą. Bus gražiau, jei 
mūsų daugiau susirinks į šią 
ceremoniją. Be to, Lemonto 
miestelio meras John F. Piazza 
paskelbė, kad nuo vasario 16 d. 
iki 22 d. Lemonte skelbiamos 
lietuvių dienos. 

ATITAISYMAI: 

Antrad ien į , vasa r io 8 d. lei
dime, straipsnyje „A.P.P.L.E. 
15-osios vasaros belaukiant" 
pradingo autoriaus pavardė. Tą 
straipsnį paruošė Ritonė 
Rudaitienė. 

Vasar io 5 d. Kultūros priedo 4 
psl., straipsnio „Karių biografi
jose - tautos istorija" pabaigoje 
neteisingai nurodytas telefono 
numeris. Turi būti: 773-585-8649. 

V a s a r i o 8 d., paskutiniame 
puslapyje E. Šulaičio straipsny
je „Lietuvių fondo spaudos kon-

spaudos bendradarbiu ir t . t . 
Tad nenuostabu, kad V. Kleiza 
turi daug gerbėjų, daug draugų, 
kurie atvyko dalyvauti ir 
Lietuvos Vyčių, ir jo šventėje. 

Svečiams — o jų buvo dau
giau kaip 200 — pabendravus, 
pasiklausius Lietuvos Vyčių 
choro, vadovaujamo niekuomet 
nepailstančio muz. Fausto Stro-
lios, dainų, atėjo laikas susėsti 
prie paruoštų stalų ir laukti 
programos pradžios. 

Kaip visuomet, ir šis pokylis 
prasidėjo ypatingųjų svečių 
įvedimu į salę bei pasodinimu 
prie garbės stalo. Iškilmingam 
įėjimui į salę vadovavo Peter 
Paul Zansitis, buvęs Lietuvos 
Vyčių Vidurio Amerikos apygar
dos prezidentas, o garbės sve
čius palydėjo vyčiai ir vytės. 
Maršus grojant Algimanto Bar
niškio muzikantams, įžygiavo: 
Robert A. Martin, J r , dabartinis 
Lietuvos Vyčių Vidurio Ameri
kos apygardos prezidentas; kun. 
Antanas Zakarauskas, patarė
jas dvasiniais reikalais; iš 
Pennsylvanijos atvykusi visos 
Lietuvos Vyčių organizacijos 

ferencijoje" autorius klaidingai 
nurodė LF komisijos narį 
Mindaugą Baukų. Tur i būt i 
Mindaugas Bielskus. 

prezidentė Agnės Mickūnas; 36 
kuopos kapelionas kun. Jaunius 
Kelpšas; 112 kuopos kapelionas 
kun. Anthony Markus; LR am
basadorius JAV Vygaudas Ušac-
kas; LR gen. konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius; LR gar
bės konsulas Palm Beach, FL, 
Stanley Balzekas, J r ; Asta 
Kleiziene. Entuziastingai buvo 
sut ik tas ypatingas svečias — 
Kauno arkivyskupas metropoli
t as Sigitas Tamkevičius. Paga
liau sulaukėme ir šį vakarą gal
būt svarbiausio asmens — gen. 
garbės konsulo Vaclovo Kleizos. 
J a m publika taip pat sukėlė 
t r iukšmingas ovacijas. 

Vakaro programai vadovavo 
kun. A. Zakarauskas. Vadovau
jan t Ann Marie Kassel ir pri
ta r ian t A. Barniškio muzikai, 
buvo giedamas Amerikos ir Lie
tuvos himnas, o kun. Jaunius 
Kelpšas lietuviškai ir angliškai 
sukalbėjo maldą prieš vaka
rienę. Kurį laiką salėje pritilo 
t r iukšmas , visi buvo užsiėmę 
pasis t ipr inimu. Malonu, kad, 
kaip ir pernai, šioje pokylių sa
lėje patarnautojais dirba daug 
jaunų lietuvių, jų buvimas kar
tu da r sustiprino šventišką nuo
taiką. 

Po pietų V. Kleizą ir Lietu
vos Vyčius sveikino ambasado
rius V. Ušackas, dėkodamas V. 
Kleizai už visą darbą, kurį jis 
metų metais be atlyginimo dir
bo Lietuvos labui, pasidžiaugė 
Lietuvos Vyčių veikla, ne tik da
bar, bet nuo pat šios organizaci
jos įkūrimo. Kad būtų visų 
supras tas , kai kur ias kalbos 
mintis pakartojo ir angliškai. 

Gen. konsulas A. Daunora
vičius savo sveikinimo kalboje 
pastebėjo, kokios gilios ir stip-

Skelbimai 
•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskut inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo .ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai ta i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

N a m a m s p i rk t i p a s k o l o s 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k Road . 
Tel. (773) 847-7747. 

rios yra šios lietuvių organizaci
jos šaknys, kaip giliai jos įaugu
sios ir į tolimą savo kilmės kraš
tą. Tos šaknys daug dešimt
mečių vyčius stiprino, neleido 
sunykti, nudžiūti, t ad linkėjo ir 
toliau sėkmingai veikti, kles
tėti. Konsulas turėjo ir staig
meną — specialų padėkos žy
menį garbės konsului V. Kleizai 
už jo darbą, einant Lietuvos 
Respublikos rinkimų komisijos 
pirmininko pareigas visus tris 
kartus. Padėkos diplomą pasi
rašė LR Rinkimų komisija ir LR 
Užsienio reikalų komisija. 

Gražiai kalbėjo Lietuvos 
Vyčių pirmininkė Agnės Moc-
kūnas, primindama, kad šiuo 
metu Amerikoje yra apie 5,000 
veiklių šios organizacijos narių. 
J i sakė, kad dabar labai geras 
laikas būti lietuviu: galima lais
vai lankyti Lietuvą, užmegzti 
tamprų ryšį su savo kilmės 
kraštu, bet Lietuvai dar tebe-
reikia pagalbos, todėl ir vyčių 
laukia daug darbų. Sveikin
dama 45-ojo „Lietuvos prisimi
nimų" pokylio dalyvius, visus 
vyčius ir jų pagerbtąjį asmenį, 
A. Mockūnas palinkėjo stipry
bės ir ištvermės. 

Maloniai prabilo ir arki-
vysk. S. Tamkevičius, pasi
džiaugdamas, kad visuomet 
buvo ir yra dvi Lietuvos: viena 
čia, antroji ten, kad okupacijos 
de-šimtmečiais užsienio lietu
viai nepamiršo kenčiančios 
tėvynės, ja rūpinosi ir padėjo. 
Sveikino Vaclovą Kleizą, dėkojo 
vyčiams už daugeliu darbų 
Lietuvai parodytą ištikimybę. 

Atėjo svarbiausias pokylio 
momentas — žymens V. Kleizai 
įteikimas. Ceremoniją atliko 
Robert A. Martin, J r , ir LR gen. 

Lietuvos Vyčių organizacijos prez. 
Agnės Mockūnas. 
garbės konsulas 45-uoju įsiri
kiavo į kitų 44 asmenų bei orga
nizacijų eilę, kuriuos tokiu 
žymeniu Lietuvos Vyčiai pager
bė „Lietuvos prisiminimų" 
pokylių metu. 

Be abejo, tai buvo jaudinan
tis momentas — V. Kleiza dėko
jo nuoširdžiai ir trumpai, ypač 
pabrėždamas, kad jo darbams 
visuomet pritarė, kiek galėda
ma padėjo ir rėme žmona Asta 
(ji buvo apdovanota gėlėmis). 

Iškilmėms ir oficialioms 
kalboms pasibaigus, svečiai dar 
bendravo tarpusavyje, kai kas, 
užgrojus smagiai A. Barniškio 
muzikai, nutarė net kojas pa
miklinti. Kad lauke purkšleno 
šaltas vasario pradžios lietus ir 
rytojaus dieną daugelio laukė 
darbai, visi, atrodo, jau buvo pa
miršę, apgaubti malonios vaka
ro nuotaikos. 

Danutė B i n d o k i e n ė 

Garbės svečiai: kun. Anthony Markus; garbės konsulas Palm Beach, FL, Stanley Balzekas, Jr.; kun. Antanas 
Zakarauskas, LV prez. Agnės Mickūnas; Asta Kleiziene; arkivysk. Sigitas Tamkevičius; Vaclovas Kleiza; Robert 
Martin, Jr.; kun. Jaunius Kelpšas. 

-•-. - ii ".-'-k..;-- -.>.--*.!•;:•"*-. vasario '.Z u n u o 9 v.r iki 1 v.p.p visuose banko skvriuose ives 
. -;-•-- -r.- -L-Kid ;\irko ' . tvnaus adresas vra 14701 Kavįnta Dnvc Banko skvriaus C'ikagoje 

.- ,.i ' » • : h s r i r c - '.••:• netoli Raanc kepyklos, ^įanie skyriuje taip pat vyksta Vinco 
- . '.- - ••a !:e?;i". •škn haudies meno parodėle i emonto skyriuje vvksta Baniutės Kronicnės ir 

\ .;-'', •-'• ' >,: • ^ he?uvi<ku U'-oy parodėlė. ! e m o n t o skvrius yra Archer Ave ir <2 3 gatvės (kuri taip 
---.', ; ; .".:rn,i M • . ir 'hv Road sankrv/o;e. 
\ ; *-.;:k "e banko ^ i 62 South Suher Ave.) prezidentas Randy Schsvarz, viceprez. vadybai Janine 
Masbs tr \ >7vav s.-rnaska. paruošęs lietuviška parodėlę banke Vasario 16-osios proga. 
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