
Cicero mieste iškelta 
Lietuvos trispalvė. 
„Jaunimėlis" Jaunimo 
centre. Atvyksta V. 
Povilionienė. Anketa 
dėl KGB archyvų. 

6psl. 

Sportas 
* L ie tuvos t e n i s i n i n k ė 

Lina Stančiūtė nepateko \ 
JAV vykstanti WTA serijos 
moterų „Regions Morgan Ke-
egan Championships & the Cel-
lular South Cup" teniso turny
rą, kurio prizų fondą sudaro 
170,000 JAV dolerių. Pir
majame varžybų etape L. Stan
čiūtė 6:7 (8:10), 6:2, 6:3 įveikė 
italę Adriana Serra-Zanetti, ta
čiau antroje dvikovoje 5:7, 5:7 
nusileido japonei Yuka Yoshida. 

* Prancūzi joje vyks ta 
tarptautinis šachmat in inkų 
turnyras, kuriame tarp beveik 
600 dalyvių varžosi ir keturi 
Lietuvos atstovai. Geriausiai iš 
lietuvių sekasi Aloyzui Kvei-
niui, kuris surinkęs 3.5 taško iš 
4 galimų dalijasi 2-12 vietomis 
ir nuo turnyre pirmaujančio 
Sergej Iskustnych atsilieka vos 
pustaškiu. 

* Daugiausia apdovano
jimų pelnęs Lie tuvos lenk
tynininkas Žilvinas Oškutis 
tapo vienos iš pajėgiausių pa
saulio „Formulė Renault FR 
V6" serijos „Dams" komandos 
pilotu-bandytoju. „Formulės 
Renault FR V6" serijos lenkty
nių automobilį Ž. Oškutis ban
dys 2005 m. sezono metu. Ke
turi pilotai-bandytojai buvo pa
sirinkti iš vienuolikos preten
dentų. Perspektyviausiu Lietu
vos lenktynininku tituluojamas 
Ž. Oškutis jau yra praėjęs „For-
mulės-3" ir „Formulės Renault 
FR V6" testus, kurie laikomi 
parengiamuoju etapu žengiant 
į „Formulės-1" pasaulį. 

Naujausios 
lituos 
L 

* Seimas neapsisprendė 
dėl parlamentarų nemokamų 
atostogų. 

* Prezidentas V. Adam
kus Zagrebe sus i t iks su Len
kijos ir Ukrainos vadovais. 

* Seimo opozicijos vado
vui — didesnis at lyginimas. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.662 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

skiriamos „ne pagal rangus", o 
„pagal vertę ir reikšmę". 

Nacionalinių premijų įtei
kimas Prezidentūroje sureng
tas po vienerių metų pertrau
kos. 

Šių metų kultūros ir meno 
premijos įteiktos dviem rašyto
jams — Onai Baliukonei 
(Baliukonytei) už politinį idea
lizmą, kūrybinės programos 
vientisumą ir nuoseklumą bei 
Sigitui Pamiškiui už novato
rišką literatūrinę kūrybą, jun-
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Nacionalinės premijos laureatai vėl pagerbti Prezidentūroje. 

giančią skirtingus visuomenės 
ir individo patirties klodus. 

Scenografe J ū r a t ė Paulė-
kai tė apdovanojimą pelnė už 
įspūdingą moderniųjų spektak
lių scenografiją, o kompozito
rius Rytis Mažulis — už naujus 
kelius lietuvių muzikoje, nova
toriškumą, garsų strategiją. 

Prestižine premija apdova

notas ir skulptorius Petras Ma
zūras — už šiuolaikinės skulp
tūros plastinės kalbos atnauji
nimą, ta ip pat dailininkas Mi
kalojus Povilas Vi] utis — už 
naujuosius šilkografijų ciklus, 
originalias ir estetiškas formas. 

Už aukš to meninio lygio, 
originalias, įvair>?kryptes vi
suomeniškas programas, inten

syvią ir kūrybingą koncertinę 
veiklą nacionaline premija 
apdovanotas Valstybinis Vil
niaus styginių kvartetas, kuria
me groja Artūras Šilalė, Gir-
dutis Jakaitis, Augustinas Vasi
liauskas ir Audronė Vainiūnai-
tė. 

Premija taip pat buvo įteik
ta operos soiistei Sigutei Sto-

Valdo Kopūsto I ELTA> nuotr 

nytei už aktorinio ir vokalinio 
meno meistrišką sintezę, pasta
rųjų penkerių metų operos vaid
menis. 

Fotomenininkas Stanislo
vas Žvirgždas apdovanotas už 
lietuviškų peizažų tikrumą ir 
meno įtaigumą, tradicijos bran
dumą ir atnaujinimą, autorines 
Knygas. 

tarnyoą praaejo aar sovietų 
Sąjungos ginkluotosiose pajė
gose. 

Šiuo metu brigados genero
lo laipsnius turi kariuomenės 
Lauko pajėgų vadas Arvydas 
Pocius, karinis atstovas prie 
NATO Edvardas Mažeikis, ge
neralinis inspektorius Česlovas 
Jezerskas, generolo majoro — 
kariuomenės vadas Vaidas Tut
kus, buvę kariuomenes vadai 
Jonas Andriškevičius ir Jonas 
Kronkaitis. 

Lietuva įsipareigojo grąžinti Latvijai skolą 
Ryga, vasario 15 d. (BNS) 

— Lietuva grąžins Latvijos pa
skolintus pusantro milijono do
lerių, už kuriuos dar iki nepri
klausomybės atkūrimo, soviet
mečiu, buvo išlaikoma Lietuvos 
ambasada Washington, DC. 

Skolos grąžinimą numatan
tį Lietuvos ir Latvijos Vyriau
sybių susitarimą antradienį 
Rygoje pasirašė kaimyninių 
valstybių užsienio reikalų mi
nistrai Antanas Valionis ir Ar
tis Pabriks. 

Kaip anksčiau pranešė Lie
tuvos URM, šia sutartimi Lie
tuva įsipareigoja grąžinti 1.5 
mln. JAV dolerių skolą Latvijai. 
Ši skola susidarė 1981-1991 m. 
finansuojant Lietuvos ambasa
dos Washington, DC, veiklą. 

1980 m. pasibaigus JAV 
saugotoms Lietuvos Respubli
kos (1918-1940 m.) aukso atsar
goms, Latvijos laikinasis rei
kalų patikėtinis JAV sutiko su
teikti Lietuvai beprocentę pa
skolą. 

Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, ambasada Washing-
ton, DC, tapo pagrindine ne
priklausomos Lietuvos diplo
matinės tarnybos būstine. JAV 

Susitarimą dėl skolos grąžinimo pasirašo Lietuvos ir Latvijos užsienio rei
kalų ministrai: Antanas Valionis (k) bei Artis Pabriks. A.F.I. — Eltos nuotr 

niekuomet oficialiai nepripaži
no Lietuvos okupacijos ir įtrau
kimo į Sovietų Sąjungą. 

Latvijos pinigais Lietuvos 
ambasada Washington, DC, bu
vo išlaikoma dešimt metų iki 
1991-ųjų rudens. Kai 1990 m. 
paskelbusi nepriklausomybę 
Lietuva po pusantrų metų pelnė 
tarptautinį pripažinimą, ji atga
vo galimybę netrikdomai nau
dotis savo tur tu užsienyje. Nuo 
tada ambasados Washington, 

DC, veiklą vėl pradėta finan
suoti iš Lietuvos valstybes biu
džeto. 

Kelerius metus po Latvijos 
ir Lietuvos nepriklausomybes 
atgavimo klausimas dėl sovieti
niais metais padarytos skolos 
grąžinimo nebuvo keliamas. 

Tačiau 1996-ujų vasarą Lie
tuvos ir Latvijos premjerų susi
tikime latvių pusė iškėlė šią 
problemą, todėl imtasi žingsnių 
grąžinant skolą. 

Informaciją televizijai pakišusiam STT agentui — 
griežtas papeikimas 

Vilnius , vasario 15 d. 
(BNS) — Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) agentui, kuris 
savo nuožiūra perdavė žinia-
sklaidai slapta darytus Vilniaus 
mero Artūro Zuoko ir „Rubicon 
group" vadovo Andriaus Janu-
konio pokalbių telefonu įrašus, 
skirtas griežtas papeikimas. 

STT pranešime spaudai tei
giama, kad tokią tarnybinę nuo
baudą STT vadovas Povilas Ma
lakauskas skyrė atsižvelgęs į 
tai, kad agentas tyrimo metu 
prisipažino padaręs pažeidimą. 

Griežčiausia nuobauda, ku
ri grėsė STT agentui — atleidi

mas iš darbo. 
STT atlikto tarnybinio pa

tikrinimo metu nus ta ty ta , kad 
STT Vilniaus valdybos vyresny
sis specialistas agentas susitarė 
susitikti su TV3 televizijos žur
nalistu ir vėliau j am perdavė 
teismo posėdyje viešai klausytų 
telefoninių pokalbių garso įra
šą. 

Pareigūnas apie tai neinfor
mavo nei STT vadovybės, nei 
tiesioginio savo viršininko. Nu
statyta, kad jis tai padarė vie
nas, pasipiktinęs, kad kaltina
mieji Vilniaus mero rinkimų by
loje teisme buvo išteisinti. 

Atlikto STT tyrimo medžia
ga bus perduota nagrinėti Gene
ralinei prokuratūrai. 

Televizijos kanalas TV3 pra
ėjusį trečiadienį pranešė, jog 
anoniminis asmuo telefonu in
formavo žurnalistus, jog prie te
levizijos būstinės Vilniuje jiems 
yra palikta kasetė su tariamai 
A. Zuoką kompromituojančiais 
įrašais. Paaiškėjo, kad garsa-
juostėje įrašyti jau teisme pa
viešinti STT slapta daryti Vil
niaus mero ir kelių verslininkų 
pokalbių telefonu įrašai, buvę 
bylos medžiagoje dėl 2003 m. 
įvykusių mero rinkimų. 

Dauguma 
gyventojų 
geriausiai 
moka rusų 

kalbą 
Vilnius , vasario 15 d. 

(BNS) — Dauguma Lietuvos 
gyventojų gerai moka rusų kal
bą, tuo tarpu visame pasaulyje 
populiariausią anglų kalbą ge
rai temoka vos 10 proc. lietu
vių. 

Tai parodė šalies gyventojų 
apklausa, kurią organizavo 
Švietimo ir mokslo ministerija 
bei Pilietinės visuomenės insti
tu tas , o atliko rinkos analizės ir 
tyrimų grupė RAIT. 

Apklausos duomenimis. 77 
proc. apklaustųjų nurodė gerai 
kalbantys ir suprantantys ru
siškai. 10 proc. — angliškai, 6 
proc. — lenkiškai, 3 proc. — vo
kiškai, 1 proc. — pranctiziškai, 
5 proc. nurodė mokantys kitas 
užsienio kalbas. 

Rusų kalbos visai nemo
kantys teigė 4 proc. apklausos 
dalyvių, anglų — 56 proc. vo
kiečių — 72 proc., prancūzų — 
90 proc.. lenkų — 66 proc. 

Angliškai supranta ir labai 
nedaug kalbėti gali 16 proc. ap
klaustųjų, vokiškai — 14 proc. 
prancūziškai — 5 proc, lenkiš
kai — 7 proc. apklaustųjų. 

Lietuvos miesteliuose, ku
riuose gyvena iki 30.000 gyven
tojų, gerai rusų kalbą moka 70 
p r o c , anglų — 5 proc. ap
klaustųjų. Šių kalbų visiškai 
nemoka atitinkamai 5 ir 65 
proc. apklaustųjų. 

Vietovėse, kur gyvena nuo 
30,000 iki 190,000 gyventojų. 
rusų kalbą gerai moka 77 proc. 
anglų kalbą — 6 proc apklaus
tųjų. 

Didmiesčiuose (daugiau 
kaip 190,000 gyventojų) rusų 
kalbą moka 88 proc. anglų 19 
proc apklausos dalyvių, nemo
ka atitinkamai 5 ir 41 proc. 

Lietuvos kariai padės mokyti 
naująją Irako kariuomenę 

Viln ius , vasario 15 d. 
(BNS) — Karo akademiją netoli 
Baghdad pirmadienį pasiekė du 
Lietuvos kariai, dalyvausiantys 
NATO vadovaujamoje Irako 
saugumo pajėgų mokymo misi
joje. 

Kaip pranešė Krašto apsau
gos ministerija, į misiją išvykę 
Lietuvos karo akademijos kari
ninkas ir Jėgerių mokyklos vir
šila padės kurti Irako karo aka
demijos — Mokymo, ugdymo ir 
doktrinų centro — infrastruk
tūrą, karininkų ir kariškių mo
kymų programas, taip pat ruoš 

karius nacionalinei Irako ka
riuomenei. 

Lietuvos karininkas misijo
je eis pervežimų karininko pa
reigas, viršila — karinio rengi
mo kurso instruktoriaus. Prieš 
misiją Lietuvos kariai išėjo in
tensyvų keturių savaičių truk
mės pasirengimo kursą Lietu
voje ir Italijoje. Misijoje kariai 
užtruks pusmetį. 

Misijoje dalyvaujančios ša
lys padeda mokyti kuriamas 
Irako policiją ir kariuomenę bei 
suteikti joms reikiamą perveži
mų ir techninę paramą. 

G. Ručytei-Landsbergienei — 
Barboros Radvilaitės medalis 

G Ručvtei-Landsbergienei Barboros Radvilaitės medalį įteikia Vilniaus 
meras Artūras Zuokas. v»ido Kopūsto <ELTA> nuotr 

Vilnius, vasario 14 d 
'ELTA) — Lietuvos Valstybes 
atkūrimo dienos išvakarėse iš
kiliausioms Vilniaus miesto mo
terims teikiamu Barboros Rad
vilaitės medaliu apdovanota 
Gražina Ručytė-Landsbergienė. 

Skulptoriaus Petro Repšio 
sukurtas medalis Vytauto 

Landsbergio fondo valdybos pir
mininkei įteiktas Chodkevičių 
rūmuose. 

Vytauto Landsbergio fondo 
vaidybos pirmininkes dėka 
lengvesnis ir laimingesnis tapo 
sergančių vaikų gyvenimas. Sa
vo nuolatiniu darbu ši moteris 
pelne ne vieno padėką. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONO 

IŠKILMINGOJI SUEIGA 
Visada malonu dalyvauti 

rajono tradicinėje sueigoje, 
kada pakilia nuotaika sueina 
visi aktyvūs skautai, skautės ir 
jų vadovai/vės. Apsilankiusiems 
tėveliams ir svečiams smagu 
stebėti jaunimą apsivilkusį 
tvarkingomis uniformomis, at
liekantį iškilmingą sueigos 
eigą. 

2004 metų gruodžio 12 die
nos saulėtą sekmadienį, kaip 
visada skautai ir skautės daly
vavę šv. Mišiose Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje, ir 
po to pasistiprinę suneštais 
užkandžiais Tautinių namų 
salėje, iškilmes ten pat pradėjo 
darnia rikiuote. Sueigos komen
dantas sk. vytis kand. Tauras 
Stockus pavyzdingai atliko savo 
pareigas. Buvo įneštos vėliavos, 
paskelbti raportai — sueigoje 
dalyvavo 21 skautas ir 27 
skautės. Rajono vadas, vs fil. 
Tadas Dabšys, prabilęs į 
susirinkusius, visus pasveikino 
ir savo žodyje ypač pabrėžė sek
madienio Evangelijos mintį — 
„pasidalinti su neturinčiu, 
nieko neskriausti" — artėjančių 
švenčių metu ragino būti ypač 
dosniais savo artimui. 
Pasidžiaugė, kad rajono skautai 
ir skautės rinko pinigus 
Lietuvos skautaujančiam jau
nimui. 

Po to buvo pagerbti skautiš
ki Įstatai. Kiekvieną iš eilės 
perskaičius, buvo uždegta 
žvakė. Ši ceremonija rodė, kas 
tikrai svarbu mūsų visų skau
tiškame gyvenime. „Palangos" 
ir „Kalniškių" tuntų įsakymu 
skaitymas vaizdavo skautišką 
pažangą. 

Vėliau, po vėliavų išnešimo, 
prasidėjo pasirodymai ir sutar
tinis dainavimas. Ypač gražiai 
ir įdomiai pasirodė paukštytės, 
vadovaujamos draugininkės v. 
sk. si. Vitos Reivydaitės. Visus 
smagiai prajuokino broliai 
skautai vyčiai: Aidis Mattis ir 
Aleksas Newsom. Jie šelmiškai 
pavaizdavo, kaip galėjo vykti 
pirmosios Kūčios. Afrikoj?!.. 
Dainavimui vadovavo daugiau

sia sesės. Sueiga buvo užbaigta, 
visada ilgesinga, „Ateina nak
tis". 

„Kalniškių" tunto skautai 
Darius Aneliauskas ir Valdas 
Varnas buvo apdovanoti Pa
žangumo žymeniu. Tėvynės 
Sūnaus ordinu buvo apdovanoti 
sk. vytis Aidis Mattis ir sk. 
vytis Aidas Aneliauskas. Šiais 
metais sueigoje dalyvavo itin 
gausus skautų vyčių būrelis; jų 
vadovas sk. vytis vsl. Marius 
Aneliauskas. Į „Ąžuolo* vadovų 
mokyklą buvo nuvažiavę: sk. 
vytis Darius Aneliauskas, sk. 
vytis kand. Edvardas Bataitis ir 
sk. vytis kand. Tauras Stočkus. 
„Kalniškių" tunto ilgametis 
tuntininkas s. fil. Vytenis Vil
kas. 

„Palangos" tunto kandidatė 
Indrė Kupčinskaitė davė jaun. 
skautės įžodį; Marija Budrytė 
— skautės įžodį. 

Skaučių II patyrimo laipsnį 
išlaikė: Ringailė Barysaitė, 
Liana Bandžiulytė, Karina 
Jogaitė, Malvina Milliron ir 
Regina Žmuidzinaitė. 

Į vyr. skiltininkės laipsnį 
buvo pakeltos vyr. sk. Auksė 
Stočkutė ir vyr. sk. Birutė Pa-
kuckaitė. 

Į „Gintaro" vadovių mokyk
lą buvo nuvykusios: vyr. sk. vsl. 
Daiva Mattytė, vyr. sk. kand. 
psl. Alytė Mažeikaitė ir vyr. sk. 
si. Vita Reivydaitė. 

„Palangos" tunto tuntininkė 
s. fil. Danutė Mažeikienė 
pasidžiaugė praėjusios vasaros 
„Knygnešių" stovyklos pasise
kimu ir tuo pačiu paragino 
seses branginti savą lietuvių 
kalbą, savo -papročius, tradici
jas. Padėkojo jaunų šeimų 
giliukų ir liepsnelių vadovėms: 
vyr. sk. vsl. Ramonai Budrienei 
už talkininkavimą sueigos pro
gramoje ir vyr. sk. kand. Vidai 
Jatulienei už vaišių koordina
vimą. 

Rajono vadovybė dėkoja 
Tautinių namų valdybai už lei
dimą naudotis erdvia sale. 

Vanda Zelenienė 

TARNYBA KRAŠTUI 
IR SAVO TAUTAI 

Vadovo darbas visuomeni
niame gyvenime nėra menkes
nis už kitus uždavinius. Žino
ma, būti skautų vadovu ar 
skaučių vadove nėra taip 
garbinga, kaip būti miesto bur
mistru ar senatoriumi, bet tam 
tikra prasme jis svarbesnis už 
minėtuosius, nes jis gyvas, gi
liai prasmingas, lietuviškas. 

Vadovo ir vadovės rankose 
yra mažieji lietuviai to amžiaus, 
kada jie labai imlūs, lankstūs ir 
per skautų sąjūdį gali gražiau 
visapusiškai augti. 

Svarbiausias vadovų 
įnašas yra bendruomeninis 
jausmas, tai yra bendros ge
rovės nuovoka, kurią kiekvie
nas įgauna, būdamas skautų 
vieneto nariu, kadangi kiek
vienas darbelis, kiekviena prisi
imta atsakomybe yra viso būre
lio, visų geras darbelis visumos 
naudai 

Antra, skautai ir skautės 
išmoksta sutart inai dirbti ir 
suprasti, kad didesni darbai 
at l iekami bendradarbiau
jant. Jie taip pat pratinasi 
organizuoti savo jėgas kartu su 

vadovu, paklusdami bendram 
planui ir veikdami pagal savo 
sugebėjimą. 

Toliau, vadovas ir vadovė 
sužadina vaikuose tikrovės 
jausmą, lavindami juos stebėti, 
įsidėmėti, atverti akis ir ausis, 
kad galėtų matyti visas ap
linkybes, sugebėtų spręsti pagal 
sąlygas ir išmoktų visa tai 
kitiems paprastu būdu išaiškin
ti. 

Pagaliau, vadovas ir vadovė 
perteikia nemažai teigiamos 
nuotaikos, sveiko optimizmo, 
pagrįsto tikrove, nes skautuose 
išugdomas pasitikėjimas savi
mi, išmokstama matyti tie 5 
proc. gero kiekviename dalyke 
ir kiekvienu atveju, išmoksta
ma teigiamai įvertinti, tikėti 
tuo, kas užsibrėžta. 

Tuo būdu vadovas ir vadovė 
labai daug prisideda prie to, 
kad būtų išauklėti rytojaus 
piliečiai, o ypač asmenys, geri 
ir nuoširdūs lietuviai, ku
riems lietuvių reikalai svarbūs 
ir artimi. 

HS „Lietuviškųjų v iene tų va
dovai ir vadovės") 

Vydūno fondo Vasario 16-osios proga 
studentams (18 - 25-erių m.) 

a.a. prel. ps. Juozo Prunskio vardo 
rašinių konkursas 

TEMOS 
1. Vydūnas — asmenybė, meilė tėvynei, ryšys su ASS 
2. LSS įsikūrimas ir veikla Lietuvoje iki 1941 m. 

a. įžymūs vadai 
b. ryšys su kariuomene 
c. įnašas Lietuvai 

3. „Kaip sustiprinti religinę skautišką programą?'' 

PREMIJOS 
I vieta — 250 JAV dol.; 
II vieta—150 JAV dol.; 
III vieta — 100 JAV dol. 

REIKALAVIMAI 
Rašinys arba projektas. Rašinys turėtų būti aštuonių mašinraščiu rašytų puslapių. Projekto 

pasiūlymas/planas pirmiausia turi būti prisiųstas ir patvirtintas rašinių konkurso komisijos 
narių. Po to sektų projekto įvykdymas. Rašiniai ir projekto apibūdinimai turi būti atsiųsti rašinių 
komisijai ne vėliau 2005 m. rugsėjo 1 d. Rašiniai ir projektai pasirašomi slapyvardžiu, įdedamas 
atskiras vokelis su vardu, pavarde, adresu, telefonu arba ei. pašto adresu, taip pat nurodant kur 
rašantis studijuoja, kurie studijų metai. Viską siųsti: 

Vidai Brazaitytei 
12 St. Moritz Dr. Unit 201 
Palos Park, IL 60464 
arba 
elektroniniu paštu: vidabl213@hotmail.com 

Premijos bus įteiktos ASS metinėje šventėje 2005 m. spalio mėnesį. 

„Lituanicos" tunto pirmos pagalbos kursai 
Skautai visada turi būti 

pasiruošę suteikti pagalbą 
artimui. Kad ši pagalba būtų 
atlikta teisingai, skautai ir 
neskautai turi žinoti, ką jie 
daro. Žinių įsigijimui yra ruo
šiami kursai. 2005 metų vasario 
5-tą dieną Pasaulio lietuvių cen
tro patalpose, tuojau po lietu
viškų pamokų, skautai ir 
skautės susirinko išklausyti 
pranešimų apie pirmąją pagal
bą. 

Kursus organizavo s.v. fil. 
Linas Paužuolis. Jam talkino 
s.v. fil. Algis Tamošiūnas. Kur
sų pasisekimas priklausė nuo 
asmenų, kurie buvo tam pa
siruošę. Kursų vedėjus pakvietė 
vyr. skautė Shirley Ambutienė, 
diplomuota slaugė. Tik jos 
sumanumo dėka į kursus at
vyko net septynios diplomuotos 
gailestingos seserys, dirbančios 
įvairiose ligoninėse. 

Pirmos pagalbos kursuose 
dalyvavo 25 broliai ir tik 3 
skautės. Dalyviai buvo pa
skirstyti į šešias grupes — 
skiltis. Kiekvienai grupei va
dovavo diplomuota gailestingoji 
sesuo, kuri buvo atsakinga už 
šios grupės apmokymą. Prie 
kiekvienos stoties buvo pralei
džiama 20 minučių. Pasibaigus 
laikui, kursantai ėjo į kitą stotį. 
Laiką prižiūrėjo Carrie Pau-

žuolienė, ji taip pat tvarkė ir 
kursantų maitinimą. 

Stotyse buvo aiškinama 
apie nušalimus, kraujavimą, 
saulės smūgį, išprakaitavimą, 
žaizdų tvarkymą, kaulų lūžius 
ir daug kitų, pirmajai pagalbai 
reikalingų, žinių. 

Svarbiausią vietą užėmė 
dirbtinio kvėpavimo (CPR) 
atlikimas. Šis skyrius buvo 
padalintas į straugusių ir .vaikų 
iki vienų metų. Jį aptarnavo 
šios seserys: Shirley Ambutienė, 
Ellen Renna ir Nancy Moore. 
Kitiems skyriams vadovavo: 
Leslie Livett, Laura Burokas, 
Onutė Savickas, Vida Bertašius 
ir Alicia Vodicka. 

Tuntai ir organizatoriai yra 
labai dėkingi sesei Shirley 
Ambutienei už kvalifikuotų 
pravedėjų suradimą ir Provena, 
St. Joseph Medical Center už 
„manekenų ir kūdikių lėlių" 
paskolinimą, kaip turi būti 
atliktas dirbtinis kvėpavimas. 

Kursantai naudodamiesi 
„dirbtiniais žmonėmis" ir „kū
dikių lėlėmis", turėjo galimybę 
pasipraktikuoti, kaip atlikti 
dirbtinį kvėpavimą. Kursantai 
taip pat turėjo galimybę susi
pažinti su naujausiais aukštos 
įtempos aparatais, grąžinan
čiais širdies plakimą. Juos 
parūpino Shirley Ambutienė iš 

Joliet Provena Medical centro. 
Taip pat buvo pakviesta 

„Superior Ambulance" patar
navimo įstaigos du tarnautojai 
su specialiais neštuvais ligonių 
gabenimui. Jie supažindino 
kursantus, kaip reikia elgtis 
tikros nelaimės atveju. 

Šitas pirmas pirmos pagal
bos kursas skautams buvo 
neįkainuojama vertybė, nes jo 
vedimui buvo panaudoti gerai 
pasiruošę vedėjai. Gaila, bet„ 
dalyvių galėjo būti žymiai dau
giau. Suruošti šitokius aukšto 
lygio kursus. Galima tik gal 
kartą per metus. Dėkojame sv. 
fil. Linui Paužuoliui ir jo 
talkininkui sv. fil. Algiui Ta
mošiūnui. 

Kursų vedėjoms — gailes
tingosioms seserims (reg. nurse) 
prisiminimui buvo įteiktos 
dovanėlės, kurias paruošė 
Carrie Paužuolienė, o Algis 
Tamošiūnas įteikė mažus ženk
lelius su užrašu „Ačiū už darbą 
su jaunimu". Kursai tęsėsi 
beveik 4 vai. Per tą laiką buvo 
pateikta labai daug žinių. 
Skautai ir skautės, dalyva
vusieji šituose kursuose, turės 
teisę dėvėti „pirmos pagalbos" 
specialybės ženklą. 

Antanas Paužuolis 
Kursų dalyvis 

-m 

1. Žiemos stovykloje maistą ant iaužo 
gamina Čikagos skautai — Aras Žygas, 
Rene AndrioSyte, Aleksas Modestas, 
Nyka Aukštuolytė; stovi — Kazys ŠoOa-
nas. 

2. Žiemos stovyklos grožiu gėrisi Oi 
kaires): Aras Vitkus, Gina Lanedcaffė, 
Krista Weir Ir Vytas KapaOnskas. 

^ i. Žiemos stovykloje skautai — Kristina 
SacevKtStė ir Paauus Astbotas mokosi 
meškerioti „po ledu". 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pOsiės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 & York, Bnhurst L 60126 

630-941-2609 

EDMUNDAS VTŽNAS, WX, SJC. 
VIDAUS UGU GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Ajcher Ava Sis. 5 r6 

Chicago, IL 60638 
TeL773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMCKAS, MJD. 
KARDOLOGAS-ŠFDES UG06 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
T B W DALLAS PRUNSNS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

EJgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek GTCMBC 847-718-1212 
www.HHnoispaJn.com 

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

Ueluviarns sutvatkys darfe už prieinamą kainą. 
Susitarimui Kabe* a r 0 M aite Muvištai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

A R A S 2 U O B A , M.D. 
A K f l J U G O S - C H R U R G U A 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Te l . 815-741-3220 

Tel. 1 775-585-9500 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTVJ GYDYTOJAS 

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

KAZIUKO MUGE 
2005 

Bostono skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė kovo 13 d. vyks 
Bostono Lietuvių piliečių klubo 
3 aukšto salėje. Atidarymas 12 
vai. p.p. Vaidinimas 3 v. p.p. 

Clevelando skautiška Ka
ziuko mugė kovo 20 d. vyks 
Dievo Motinos parapijos patal
pose tokia tvarka: 10 vai. r. šv. 
Mišios D.M. bažnyčioje. Po 
Mišių mugės atidarymas para
pijos salėje. 

Čikagos skautiškųjų vie
netų Kaziuko mugė kovo 13 d. 
PLC, Lemonte. 9 vai. r. šv. Mi
šios Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijoje. Atidarymas 10 v.r. PL 
centro Lietuvių fondo salėje. 

Detroito „Baltijos" skautų 
ir „Gabijos" skaučių Kaziuko 
mugė vyks kovo 6 d. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre, 
Southfield, MI. 

Hartford, CT, skautiška 

Kaziuko mugė kovo 6 d. vyks 
Šv. Trejybės parapijoje, 53 
Capital Ave., Hartforde. Mišios 
bažnyčioje 9 vai. r. Po Mišių 
parapijos salėje vyks mugės 
atidarymas. 

Los Angeles skautų ir 
skaučių Kaziuko mugė vyks 
kovo 6 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos kieme. 

New Yorko skautų rengia
ma Kaziuko mugė vyks Atsi
mainymo parapijos salėje. 
Mugės atidarymas tuoj po 11 
vai. r. šv. Mišių. 

Washington, D.C., skau
tiškų vienetų Kaziuko mugė 
vyks kovo 6 d., 1 vai. p.p., St. 
Elizabeth Catholic School, 917 
Montrose Rd., Rockwell, MD. 

Worcester skautų Pava
sario mugė vyks balandžio 3 d. 
12:30 vai. p.p., Maironio Parke, 
Shumway, MA. 

LSS VASAROS 
STOVYKLOS JAV 

Atlanto rajono skautų ir skaučių stovykla vyks rugpjūčio 
14-21 d. Camp Resolute, Bolton, MA. 

Čikagos skautų ir skaučių stovykla vyks liepos 10-20 d., Rako 
stovyklavietėje, Custer, MI. 

Detroito tuntų stovykla vyks birželio 18-25 d. Dainavos 
stovyklavietėje, MI. 

Ramiojo Vandenyno rajono skautų ir skaučių stovykla vyks 
rugpjūčio 3-13 d. Jlambyno" stovyklavietėje, Big Bear, CA. 
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mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
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mailto:skelbimai@draugas.org
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Vasari 
Mūsų bendradarbis Algis 

Zaparackas, turėjo progą pa
kalbinti Lietuvos Respublikos 
prezidentą Valdą Adamkų, 
kuris baigdamas savo t ra
dicines atostogas, lankėsi 
Čikagoje. 

— Gerb . P r e z i d e n t e , 
kaip s ekės i š ių m e t u a tos to 
gos? 

— Sakyčiau, po gana ilgo 
laiko pavyko dvi savaites be 
didelių nukrypimų ar nutrau
kimų pailsėti ir grįžtu į Lietuvą 
ne tik pailsėjęs, bet ir turėjęs 
progos susipažinti su tomis 
pačiomis aktualijomis, kurio
mis gyvena ir Lietuva, ir išeivi
ja. Ypač skaitant spaudą, gir
dint pasikalbėjimuose pareiš
kimus tomis pačiomis temomis, 

Mieli Amerikos lietuviai, 
Vasario 16-oji, kiekvienais metais suburdama po visą 

pasaulį išsibarsčiusius lietuvius, kviečia prisiminti mūsų valsty
bės ir tautos nueitą kelią, bei sustiprinti kiekvieno lietuvio bei 
Lietuvos piliečio širdyje esančią priesaiką ištikimai ' tarnaut i 
tėvynei. 

2004-aisiais metais pasiekta Lietuvos narystė E S ir NATO 
buvo Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių, Nepriklausomybės Akto 
signatarų, visų Lietuvos piliečių ir išeivijos darbų tąsa , sutvirti
nusi mūsų valstybingumą bei tautos charakterį. 

Narystė ES ir NATO teikiamų privalumų išnaudojimas, 
demokratijos ir laisvės sklaida kaimyninėse Rytų valstybėse, 
strateginės partnerystės su JAV stiprinimas, kliūčių laisvam 
asmenų judėjimui tarp Lietuvos ir Amerikos panaikinimas, toly
gus Lietuvos miestų ir kaimų vystymasis, lietuvybės išlaikymas 
išeivijoje — tai yra mūsų valstybės ateities sėkmės garantas, 
kurio siekiant tikimės ir Amerikos lietuvių paramos. 

Nuoširdžiai tikiu, kad Nepriklausomybės Akto signatarų 
pavyzdys ir vizija išliks mūsų įkvėpimo šaltiniu, kad kryptingu 
ir pasiaukojančiu darbu toliau liudysime savo priesaiką tėvynei. 

Sveikinu J u s su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena! Linkiu, 
kad ši šventė Jūsų širdis pripildytų džiaugsmo ir pasididžiavi
mo. Kviečiu ir toliau dirbti Lietuvos labui ir savo gerais darbais 
rašyti Lietuvos istoriją! 

Nuoširdžiai Jūsų, 
Vygaudas Ušackas, 

Lietuvos Respublikos ambasadorius 

VASARIO 16-OJI — MŪSŲ 
DVASINĖS STIPRYBĖS ŠVENTĖ 

būtų pasibaigę. Tačiau tų trijų 
susitikimų metu, trijų labai, 
sakyčiau, įtemptų ir ilgų de
batų metu, suvedus abi puses 
prie derybų stalo, rezultatai 
yra aiškūs. Galime pasidžiaugti 
Ukrainos, ka ip visos tautos, 
išsakytu noru dalyvauti Va
karų demokratijoje ir, reikia 
tikėtis, kad Ukraina tuo keliu 
ir pasuks. Iš savo pusės, džiau
giamės, kad Lietuva galėjo 
tarptautinėje plotmėje parodyti 
savo ne t ik nusistatymą, bet ir 
aktyvų vaidmenį, kaip nauja 
Europos Sąjungos valstybė. Tai 
neliko nepas tebė ta pasaulio 
diplomatijs ir apskr i ta i pa
saulio žiniasklaidos. 

— P r e z i d e n t e , kokie 
skubūs u ž d a v i n i a i J ū s ų 
laukia sugr įžus į Lietuvą? 

— Uždavinių bus nemažai, 
kadangi, šiaip a r taip, naujasis 
Seimas pradėjo darbą, jo dar
botvarkėje eilė uždavinių, į 
kuriuos reikės atkreipti 
dėmesį. Karščiausias šiuo 
metu diskutuojamas klausimas 
yra dalyvavimas Maskvoje 
gegužės 9 dieną, 60-ies metų 
nuo karo pabaigos paminėjime, 
kurį Maskva organizuoja. Tas 
labai gyvai diskutuojama Lie
tuvoj, gyvai diskutuojama tarp 
Amerikos lietuvių, tai čia bus 
nukre ip tas didelis dėmesys, 
kiek tai mus saisto tarptautinis 
įsipareigo-jimas. Antras labai 
svarbus Lietuvai klausimas — 
Europos Sąjungos struktūrinio 
fondo panaudojimas Lietuvos 
ekonomikos kėlimui, Lietuvos 
žmonių gerovės kėlimui. Taip, 
kad tų klausimų ir problemų 
pakaks. 

— P r e z i d e n t e , artėja 
vasara... Turizmas yra vie
nas pagr ind in ių industrijų, 
ir L ie tuva , a t rodo , labai 
patraukia užs ien io žmones. 
Ar pris idėtumėt savo kvie
timu aplankyt i Lietuvą? 

— Dėl kvietimo tai tikrai 
nėra jokios abejonės. Galiu 
pakomentuoti , kad Lietuva 
pradėjo domėtis ypač daug 
užsienio turistų. J au vien per
nai metais apsilankė du mili
jonai, o t a i , be abejo, 
milžiniškas skaičius. Jų daugė
ja, ypač Lietuvai t apus ES 
nare. Iš savo pusės Lietuva yra 
pasiruošusi priimti jau 
europiniu mas tu , europiniu 
lygiu, nes, ypač Vilniuje, turime 
aukščiausio lygio viešbučius, jų 
yra pakankamai . Vilniuje šiais 
metais bus rengiama ne viena 
labai svarbi tarptaut inė konfe-

kurios jaudina Lietuvos gyven
tojus, bet nė kiek, matau , nėra 
menkesnės ir Amerikos lietu
vių tarpe. 

— Kalbant a p i e š i tas 
mūsų problemas, J ū s ų var
das buvo labai sur iš tas su 
Ukrainos r i n k i m a i s . Ar 
galėtumėt pas idal int i kelio
n ių \ Kijevą mint imis? 

— Man atrodo, kad apie tai 
jau plačiai yra komentuota ne 
tik Lietuvos, bet ir pasaulio 
spaudoje. Tiek m a n , tiek ir 
prez. Kwasnewskij (Lenkijos 
prezidentui) teko reikšminga 
rolė ir džiaugiamės rezultatais, 
kadangi buvom tuo laiku, kada, 
tikriausiai buvo kri t inė situaci
ja, kuri galėjo pavirsti kraujo 
praliejimu. Ir nežinau, kuo 

Lietuvos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus. 

Jono Tamulaičio nuotr. 

rencija, kurioje dalyvaus, sa
kykim, NATO užsienio reikalų 
ministrai, posėdžiaus ne kur 
ki tur , bet balandžio mėnesį 
Vilniuje, tuo pačiu ir naujoji 
JAV Valstybės sekretorė C. 
Rice dalyvaus. Man atrodo, 
Lietuvoj šiais metais turistų 
t ikra i nepristigsime, o aš 
norėčiau paraginti Amerikos 
lietuvius įsijungti į bendrą 
Lietuvos lankytojų skaičių. 

— J ū s ų žod i s m u m s 
V a s a r i o 16-osios d i enos 
proga. 

— Vasario 16-oji yra ir 
visuomet išliks mūsų Laisvės 
simboliu, mūsų aukštumų, įgy
vendinant laisvės ir demokrati
jos principus, tai yra mūsų 
dvasinės stiprybės šventė. 
Jokia kita švente jos niekad 
nepakeis. Aišku, Kovo 11-oji 
rikiuojasi ton pačion linkmėn, 
bet be Vasario 16-osios nebūtų 
nei Kovo 11-osios. Iš savo pusės 
norėčiau palinkėti, kad ta dva
sia šio laisvo žmogaus įsi
pareigojimo laisvei, idealams 
būtų kelrodis mūsų kasdieni
niuose darbuose ir tuo pačiu 
kelrodis mūsų jaunajai kartai 
niekad neatsisakyti tų prin
cipų, už kuriuos lietuvių tauta 
ištisus dešimtmečius, galima 
sakyti — šimtmečius, kovojo ir 
šiandieną džiaugiasi ta laisve. 
Linkiu, kad t a laisvė Lietuvoje 
niekada neužgestų! 

— Labai dėkojame prezi
dentui V. Adamkui už pa
sikalbėjimą. 

Parengė 
Virgini ja Urbe ty tė 

J a s n a u s k i e n ė 

D R A U G A S , 2005 m. vasa r io 16 d., t r eč iad ien is 

J r Brangus tautiečiai! 
Vasario 16-oji — Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Ilgus 

šimtmečius nešusi svetimšalių jungą, lietuvių tauta prieš aštuo
niasdešimt septynerius metus paskelbė pasauliui, kad j i atstato 
„nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje". Šios eilutės iš Nepriklauomybės 
akto yra brangios kiekvienam lietuviui, nesvarbu kokiame 
pasaulio kampelyje jis begyventų. Nepriklausomybės aktas 
įkūnijo ilgaamžę lietuvių tautos svajonę — gyventi laisvoje, 
nepriklausomoje valstybėje, išsaugoti ir perduoti ateities kar
toms tautines vertybės — kalbą, kultūrą, tradicijas ir papročius. 
Ne viena mūsų tėvų ir protėvių karta kantriai siekė šio tikslo, 
nenuleisdami rankų tautos išlaisvinimo darbą dirbo šviesuoliai 
inteligentai. 

Nuo mūsų šiandien priklauso, kokią valstybę mes perduo
sime mūsų vaikams ir vaikaičiams. Malonu, kad į demokratinės 
Lietuvos kūrimą, jos stiprinimą savo gražų indėlį įneša mūsų 
tautiečiai užsienio šalyse. J ie garsina Lietuvos vardą pasaulyje, 
padeda kurti teigiamą mūsų valstybės įvaizdį gyvenamuose 
kraštuose. 

Nuoširdžiai sveikinu jus , brangūs tautiečiai, Lietuvos vals
tybės atkūrimo dienos proga. Linkiu, kad jus lydėtų Vasario 
16-osios šviesa, o jos dvasia teiktų jėgų naujiems darbams 
mūsų Tėvynės labui. 

Antanas Petrauskas 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR 
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Lietuvos Nepriklausomybės 
87 metų sukakties proga 

Amerikos Lietuvių Taryba 
sveikina ir kviečia visus geros valios lietuvius 

jungtis į bendrą darbą stiprinant 
Lietuvos Nepriklausomybę, 

tvirtinant vienybes ryšius tarpusavyje bei 
su broliais ir seserimis Lietuvoje, 

statant Tautos Valstybingumą ant doros, 
sąžiningumo ir didžiadvasiškos aukos pamatų. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
Saulius V. Kuprys 

Pirmininkas 

Stanley Balzekas, Jr 
Petras Buchas 
Pranas Jurkus 
Kostas Burba 

VytautasBildušas 
Juozas Polikaitis 

Salomėja Daulienė 
Jeronimas Gaižutis 
Kazimieras Oksas 
Stasys Dubauskas 
Vincas Kačinskas 

Vytautas Kasniūnas 
Ses. J. Shainauskas SSC 

Simonas Girdzijauskas 
Aigis Kazlauskas 

Dr. Ramūnas Kondratas 
Jonas Krutulis 

Valentinas Krumplis 
Matilda Marcinkienė 

Evelina Oželienė 
Henry Gaidis 

Viktoras Motušis 
Oskaras Kremeris 
Pranas Povilaitis 
Juozas Bagdžius 

Nerijus SVnerauskas 

DANUTE BINDOKIENE 

Vasario Šešioliktoji ir mes 

Mes mylime savo tėvynę. Ne visada ja 
didžiuojamės, bet t ikrai mylime. O 
jeigu neabejojame tėvynės meile, 

turime džiaugsmingai švęsti jos valstybingu
mo gimtadienį. Ne karal iaus Mindaugo. 
Gedimino, Vytauto Didžiojo laikų Lietuvos vals
tybingumo sukaktį, nors jos vertos pasididžia
vimo, bet šiandien, 2005 m. vasario 16 d., 
švenčiame modernios, XX a., Lietuvos valsty
bės, savo gyventojų esminiu taut iškumo prin
cipų supratimu bei ryžtu atkūrusios nepriklau
somybę, ginklu ją apgynusios, krauju aplaisčiu-
sios, kad augtų ir klestėtų. 

Praėjusio šimtmečio būvyje randame tris 
nepriklausomybės atkūrimo datas. Mūsų liau
dies kūryboje t rys yra magiškas skaičius, 
atnešantis laimėjimą. Tad esame linkę tikėti, 
kad trečiąjį kartą — 1990 m. kovo 11d. , atkur
toji nepriklausomybė bus nesunaikinama. 

Visgi moderniosios Lietuvos valstybingu
mas remiasi tvirtu 1918 m. Vasario 16-osios 
pamatu. Visi kiti atvejai — tik to pirmojo 
drąsaus žygio pakartojimas. Ir koks ta i buvo 
nepaprastas įvykis, kad paliko neišdildomą žen
klą kiekvieno lietuvio sąmonėje! Nepriklau
somybės laikotarpio, trukusio vos 22 metus, 
pakako, kad gaivintų laisvės troškimą kone 
pusšimtį okupacijos metų. 

Lietuvių tau ta kantri. Dešimtmečius ji 
ruošėsi, laukė laisvėjimo prošvaistės, kad ga
lėtų panaudoti savo svarbiausiam tikslui — 
siekti tėvynei laisvės. 

1918-ieji turėjo dr. Joną Basanavičių. 1990-
ieji — prof. Vytautą Landsbergį. Nei pirmojo, 
nei pastarojo negalėtume pavadinti įžvalgiu 
politiku, bet jie abu jautė ir suprato, kad reikia 
tik atrasti tą magišką žodį ir t au ta pabus, pri
sikels, atgims. Ir atrado! 

1918 vasario 16-ąją, pasirašius Nepriklau
somybės atkūrimo aktą, tauta nelabai suvokė, 
kas gi ta nepriklausomybė. Juk nei vienas žmo
gus neatsiminė kitokių, kaip tik Rusijos carų 
priespaudos, laikų. Bet lietuviai buvo išgyvenę 
spaudos draudimą ir atgavimą; buvo praradę 

beveik viską I pasaulinio karo ir okupacijų (tiek 
rusų, tiek vokiečių) metu, tad nepriklausoma 
valstybe atrodė geriausia išeitis . 

Galbūt kaip tik dėl to. kad buvo tiek daug 
praradę, žmonės uoliai jungėsi į valstybės ir ge
resnio gyvenimo kūrimo darbą. Visi žinojo, kad 
niekas iš niekur nepripils kišenes pinigų, ne
padovanos geresnės dabarties, o juo labiau — 
ateities. Nebuvo ko tikėtis paramos iš valdžios 
a r ją keikti, jeigu tos paramos neduoda. Tad tik 
savo jėgomis, kietu darbu, mokslu, pasiryžimu 
lietuviai siekė geresnio gyvenimo. Ir būtent dėl 
to per tokį t rumpą nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpį Lietuva padarė nepaprastą pažangą. O 
ką dar būtų pasiekusi, jei ne dviejų didžiųjų des
potų sąmokslas. II pasaulinis karas ir okupacijos0 

Užsienyje gyvenantiems lietuviams Vasario 
16-oji buvo ne tik Nepriklausomybės šventė, bet 
ir prarastosios tėvynės talismanas. J u k būtent 
jie patys buvo tos „geresnes savo ir Lietuvos 
ateities" kūrėjai, turėję palikti nebaigtus dar
bus ir gimtąją šalį. kad išvengtų kalėjimo, trem
ties, net mirties. Nors bėgimas nuo pavojų buvo 
vienintelė išeitis, daugelis j au t ė ir sąžinės 
graužimą, kad paliko savo tėvynę skaudžiausiu 
jos istorijos metu. Vasario 16-oji buvo gera pro
ga atvirai išreikšti tuos ilgesio, nusivylimo, 
meilės ir pasiryžimo jausmus. Užsienio lietu
viai Nepriklausomybės šventės negalėjo švęsti, 
t ik tą brangią datą paminėti, atnaujindami 
savo pasižadėjimą darbuotis tautos labui, išlik
ti lietuviais. 

Sunku atsisakyti įsišaknijusių „minėjimo" 
įpročių, nors Lietuva vėl nepriklausoma. Lie
tuviškas s a n t ū r u m a s neleidžia mums pra
siveržti gaivališku šventės džiaugsmu. O tikrai 
reikėtų, nes Vasario 16-osios dėka sulaukėme 
stebuklo: Kovo 11-ają paskelbto Lietuvos vals
tybės atkūrimo. Šį kartą Lietuva iš okupacijos 
letargo keliasi daug lėčiau, bet visgi jau pasiekė 
didelių laimėjimų. Tad sveikiname visus tau
tiečius, tiek užsieniuose, tiek tėvynėje šven
čiančius svarbiausią mūsų tautos šventę — 
Vasario Šešioliktąją1 

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

Prof- habii. dr. Romualdas Grigas 
Nr. 7 

Tegu tuos faktus skiriantis geografinės erd
vės bei laiko tarpsnis ir įspūdingas, bet ar juose 
nematyti lietuvių mąstymo sąšaukos su senąja, 
pirmaprade indoeuropiečių kultūra1? 

Ir archeologija, ir rašytiniai šaltiniai, ir valy
vuosius laikus pasiekę gyvosios kultūros elemen
tai byloja, kad baltų (taip pat ir pradinė lietuvių) 
civilizacija, jos elgsena buvo pakankamai savita. 
Mūsų protėviai nestatė mūro pilių, šventyklų ir 
miestų. Ši tauta neišgarsejo. kaip kitos, savo raš
menimis, metraščiais, užrašytais filosofiniais 
pamokymais ar prekybiniais karavanais. Didingi 
mūriniai pastatai nebuvo reikalingi tiems, kurie 
gyveno gamta ir gamtoje, ir kurių vadai dar nebu
vo tapę karūnuotais, gausybės tarnų ir prabangos 
supamais valdovais. Žmonių dvasinę kultūrą ir 
papročius palaikančios, ugdančios apeigos buvo 
atliekamos alkakalniuose, po atvira dangumi, 
šitaip neišskiriant savęs iš gamtos, o susiliejant 
su ja. Mūro rūmas mūsų protėviams tikriausiai 
reiškė ne tik socialinį susireikšmimmą. bet ir_ 
žmogaus atskirti nu<> gamtos. O raštą jie suvokė, 
kaip gyvo žodžio išdavystę, kaip savos atsakomy
bės sumenkinimą, kaip nepatikimą tarpininką 
(gal dėl to ir savųjų raštininkų neturėta). Si tauta 
priklausė dvasinės kultūros, dvasinės civilizaci
jos pasauliui. Būtent iš to pasaulio atomų bei ele
mentų buvo audžiamos drobės, žiedžiami puodai, 
daromos plytos ir šitaip toliau statomas civilizaci
jos rūmas. Bet rūmas, kuris savyje jau kaupe 
ekspansinę galią. Ši galia netruko išsiskleisti 
dabartines Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos pla
tybėse — kadaise savo protėvių gyventose žemė
se, tik jau kitu. kitokį civilizuotumą įgijusiu, 
pavidalu. 

Ką dar apibendrinančio galėtume pasakyti 
apie lietuvių kaimo tragediją. įvykusią prieš 800 
metų ir, žinoma, ją pagimdžiusias aplinkybes0 Ką 
dar galėtų pasiūlyti šitų „Livonijos kronikose" 
užfiksuotų faktų.sociologinis aiškinimas9 

Žvelgaičio kariuomenės sutr iuškinime ir 
moterų kolektyvinėje savižudybėje matome išrys 
kėjančias ne vien dvi sociogenetines (arba tauto-
daros) linijas. Pirmoji — lietuvių dvasinio, etno

kultūrinio gyvenimo, papročių tęst inumo ir jų 
diktato socialinėje organizacijoje tradicijos linija. 
Antroji — pragmatinė, materialinio gyvenimo 
organizavimo ir to meto sąlygomis modernumo 
raiškos ' tarkim, kad ir ginkluotės ar antpuolių 
organizavimo pavidalu* linija. Mums svarbu 
atkreipti dėmesį ir į tai, kad vėliau viena jų įgaus 
dar ir Rūpintojėlio — t.y. kančios, meditacijos ir 
susitaikymo su likimu įvaizdį, o ki ta — Vyčio, t.y. 
valingumo, karingumo ir pragmatines ekspansi
jos įvaizdį. Tarp tų mūsų santykinai įvardintų 
linijų juo toliau, tuo labiau aiškės jas skirianti 
properša, tapsianti net savotiška praraja — mūsų 
tautos likimui pikta lemiančiu šešėliu. Organiš
kos jų vienybės stygius formuos tautos civiliza
cinės negalias, išryškins jos modernėjimo krizę — 
tautos susiskaldymą; vadinamosios „masės" ir 
vadinamojo „elito", atskirtį. Tiesa, pirmoji — t.y. 
etnokultūrinė, dvasinė lietuvių socialinės organi
zacijos linija, persipindama su pragmatine, dar 
ilgai duos geruosius savo vaisius, kurių ir šian
dien neišsižada savo tautos istoriją kiek geriau 
žinantis ukrainietis, baltarusis ar nuo imperinio 
mąstymo išsilaisvinęs lenkas ar rusas. . . 

Pragmatinis , civilizuotas pasaul is . į kurį 
įsilies lietuvių tautos pastangomis sukurta, bet 
išsiplėtusi ir dėl to išjos rankų išsprūdusi valsty
be pareikalaus tokios pat pragmatinės elgsenos. 
Bet tautai, kuri puoselėjo, kuri praktikavo labiau 
sakralinėmis vertybėmis prisodrintą tradicinį 
dvasinį gyvenimą, tokios elgsenos, atitinkančios 
aplinkinį civilizuotą pasaulį, t ikrai pritruks. 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas ne demogra
fine mažuma savoje valstybėje „netyčia" tapusiai 
tautai ir jos kultūrai, bet civilizaciniam, t.y. tech
nologiniam potencialui stiprinti. Išryškėjusi civi
lizacinį atsilikimą bus bandyta užpildyti, pasi
kvietus Į Lietuvą utilitarizmo ir pragmatizmo 
meistrą, tautą — žydus. Jiems čia, skirtingai nuo 
kitų Europos šalių, bus suteiktos dideles privi
legijos. Bet gamtameldiškiesiems bei karingie
siems lietuviams ši tauta ir jos kul tūra taip ir liks 
nelabai suprantama ir iki pačių vėlyviausiųjų 
laikų inkliuzine. N u k e l t a i ."> p- : . 
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LFBT pareiškimas 
Lietuvos prezidentui 

Per penkiasdešimt Lietuvos okupacijos metų, kiek sąlygos 
leido, stebėjome, kas darėsi Lietuvoje, ir kiek galėjome, įtaigo
jome pasaulio vadovus, kad neužmirštų, jog Lietuva okupuota. 

Išgyvenome jos kančias, trėmimus į Sibirą, partizanų did
vyriškas kovas. Su neapsakomu džiaugsmu sutikome 1990 m. 
kovo 11-tą, kai buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas. 

Praėjo penkiolika metų, bet mes nepamiršome ir už jos 
laisvę sudėtų aukų. Lietuva tapo NATO nare, priimta į Europos 
Sąjungą... 

Rusijos federacija, š. m. gegužės 9-tą, ruošia II Pasaulinio 
karo pabaigos iškilmes. Buvo skelbiama, kad bus atidengtas 
paminklas lietuvių ir kitų tautų budeliui Stalinui. Mums žino
ma, kad Jus , prezidente, dar nesate nutaręs, ar vyksite į t a s iš
kilmes. 

Jūsų dalyvavimas tose iškilmėse, mūsų nuomone, būtų 
lietuvių tautos išdavystė. Rusijos valdovas Putin, tomis iškil
mėmis nori pateisinti Lietuvos ir kitų Rytų Europos tautų 
okupaciją, ir įrodyti, kad nebuvo trėmimų, nekaltų žmonių 
kankinimų, žudymų. 

Prezidento Putin „Pergalės prieš fašizmą" šventimas, tai tik 
tironijos ir komunizmo pagerbimas. Lietuvai Antarasis pasauli
nis karas nesibaigė, 1945 metų gegužės 9 dieną, bet tęsėsi iki 
1993 metų rugpjūčio mėnesio, kada Rusija buvo priversta išves
ti savo okupacinius dalinius iš Lietuvos. 

Jums gerai žinoma, kad penkiasdešimt metų pasipriešini
mas pareikalavo daug aukų, tad kelionė į šią „šventę" būtų tų 
aukų paneigimas ir išdavimas. 

Jokiu būdu negalime sutikti, kad Lietuvos Respublikos 
prezidentas, ar bet kuris kitas aukštas pareigūnas, dalyvautų 
Maskvoje ruošiamose „iškilmėse", nes tai parodytų pritarimą 
sovietinei okupacijai, o taip pat pritarimą sovietų vykdytiems 
kriminaliniams genocido nusikaltimams. 

Tikime, kad Jūs , gerbiamas Prezidente, nevyksite į Maskvą. 

Lietuvių f ronto bičiulių t a r y b a 
J o n a s U r b o n a s 

sekretorius 

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
kreipimasis 

AR ISTORIJA 
PASIKARTOS? 

Prieš 65 metus, 1940 me
tais, Rusijos bolševikams smur
tu ir grasinimais okupavus 
Lietuvą, iš Maskvos buvo at
siųstas žudiko Stalino tarnas 
Dekanazov. Supančiotą Lietuvą 
žudant jam prireikė išdaviko. 
Radęs silpno būdo ir minkšto 
proto nesėkmingą žurnalistą 
Justą Paleckį paskyrė ministru 
pirmininku. Netrukus Paleckis 
pasisavino Respublikos prezi
dento titulą, pasirašė Maskvos 
sukurtą vadinamą „Liaudies 
Seimo rinkimų įstatymą". Pa
leckis vykdė Stalino padiktuo
tus nešvarius uždavinius Lietu
vą paversti sovietine respubli
ka. 

Tais pačiais metais (prieš 
65 metus), J . Paleckis vyko 
Maskvon parvežti „Stalino 
saulės" lydimas mažos grupės 
Lietuvos išdavikų. Tarp jų ir 
Salomėja Nėris su „Poema Sta
linui", kurią Maskvoje skaitė... 
J. Paleckis parvežė kruviną 
..Stalino saulę" Lietuvon ir 
žudė, niekino, plėšė taip, kaip 
niekada niekas visoje Lietuvos 
istorijoje. 

Lietuva pernešė kruviną 
Maskvos jungą — genocidą — 
trukusį 50 metų. Per tą laiką 
vieni tautos išdavikai mirė, kiti, 
iš padugnių kilę, užėmę jų 
vietas, išliko iki šios dienos. 

Lietuva suskaldė — sunai
kino amžina priešą, Maskvos 
komunizmą, ko niekas negalėjo 
padaryti. Tėvynės didvyriai 
aukodami gyvybes iškovojo 
Nepriklausomybę Lietuvai, bet 
ar visi geri lietuviai ja naudo
jasi? Dabar Lietuva turėtų būti 
laisva tarp visų laisvų Europos 
šalių, bet ar iš tikro yra laisva? 
Ne paslaptis, kad dar ir šian
dien komunist inės Maskvos 
Lietuvai skirti partijos sekreto
riai valdo Lietuvą, KGB ka
rininku, pensininkų, KGB 
atsargos karininkų ir kitų agen
tu, stribų yra labai daug. 
Lietuvos valstybės pareigas 
einančių tarpe yra Rusijos 
agentų — KGB karininkų. 

Kada Lietuva bus išvalyta 
nuo amžino priešo'7 Nejaugi už 

kelių metų patys grįšime į 
maskolišką vergiją? Kas atsi
tiko mūsų Tautai? Nejaugi jau 
palaužta, sunaikinta? Nejaugi 
50 metų trukusi kova liko be 
vaisių? 

Prisiminkime 1863 metų 
sukilėlio prieš rusų priespaudą 
K. Kalinausko, stovinčio kartu
vėse po kilpa, įspėjimą: „nes aš 
tau, liaudie, sakau iš kartuvių, 
jog tik tada laiminga gyvensi, 
kai ant tavęs nebebus masko-
lio." Ar mes girdime? 

Dabar dar viena kilpa stovi 
Lietuvos vadams — Stalino 
pagerbimas minint 60 metų 
karo pabaigą Maskvoje. Bol
ševikinė Rusija viena pati karo 
prieš nacišką Vokietiją nelai
mėjo: Amerika labai šelpė nu
skurusią, alkaną raudonąją 
armiją nevien karo mašinerija 
ir maistu. Amerikos kariuo
menė buvo galingiausia, kovojo 
prieš nacius, Anglija šalia ka
riavo, Prancūzija išsilaisvinus 
prisidėjo, prisidėjo Italija ir 
kitos šalys. 

Netikėtina, kad Lietuvos 
prezidentas V. Adamkus priims 
šį dviveidišką kvietimą, pa
dėkos KGB karininkui Putin už 
Lietuvos 50 metų vergiją, padės 
atidengti Stalino paminklą ir 
ramia sąžine grįš? 

Ar ne geriausia vieta minėti 
60 metų karo pabaigos sukaktį 
būtų Prahoje, pirmosios hitleri
nės Vokietijos aukos sostinėje? 
Paryžius taip pat būtų gera 
vieta, nes buvo nacių okupuo
tas . Ir Londone būtų daug 
garbingiau nei Maskvoje, nes 
raudonieji, karui pasibaigus, 
visas gautas karo „dovanas" 
panaudojo pavergti laisvas, 
beginkles tautas, kaip Lietuvą, 
Latviją, Estiją... Lietuvos prezi
dentas ir visi už Lietuvos laisvę 
dirbantys ir kovoję turėtų 
minėti karo pabaigą Lietuvoje 
prie partizanų kapų, bolševizmo 
žudynių vietose, melstis kate
drose, bažnyčiose, visoje Lie
tuvoje, kad daugiau panašūs 
nusikaltimai Lietuvai nepasi
kartotų. 

Nejaugi vėl vyks Maskvon 
parvežti „Stalino saulės" ir 
istorija pasikartos? 

Liudas M o c k u s 

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos 
kreipimasis į Lietuvos Respublikos prezidentą 
Valdą Adamkų dėl nedalyvavimo 2005 m. ge
gužės 9 d. Maskvoje organizuojamame pergalės 
prieš nacistinę Vokietiją 60-mečio minėjime. 

PLB valdyba prašo ir ragina Jus nedaly
vauti gegužės 9 dienos renginyje Maskvoje, o ini
cijuoti trijų valstybių kuo iškilmingesnį antina-
cinės pergalės Europoje 60-mečio minėjimus 
savose šalyse ir juose pagerbti antinacinio pasi-
priešininmo dalyvius , nacist ines okupacijos 
auka bei a t s tovau t i mūsų tėvynei Europos 
Sąjungos organizuojamuose renginiuose. 

PLB valdyba pareiškia, kad, kartu su viso
mis demokratiją gerbiančiomis tautomis ir vals
tybėmis, džiaugiasi antihitlerinės koalicijos per
gale Europoje, apvainikuota 1945 m. gegužės 
8 d. įsigaliojusia Vokietijos besąlygiška kapi
tuliacija. 

Pergalė prieš nusikalstamą žmonijai tota
litarinį nacizmą pareikalavo daugelio tautų mi
lijonų žmonių gyvybių ir didžiulių materialinių 
nuostolių. Nacių Vokietijos okupacija buvo nu
žymėta Vidurio ir Rytų Europos valstybių ir 
tautų pavergimu, žmonių pragariškomis kan
čiomis, jų orumo ir moralės žlugdymu, pavergtų 
valstybių gyventojų žudymu, holokaustu. 

Mes reiškiame pagarbą ir lenkiame galvas 
prieš visus kovotojus, nugalėjusius nacistinį sli
biną, nepaisant jų tautinės kilmės ir valsty
binės pr iklausomybės. Taip pat at iduodame 
pagarbą nacist inės okupacijos aukoms. 

Totali tarinė komunistinė Sovietų Sąjunga, 
prisidėjusi prie pergalės prieš buvusią savo 
bendrininkę nacist inę Vokietiją, atliko teigiamą 
vaidmenį t ik iš dalies, kadangi kovą prieš 
nacizmą panaudojo savo imperiniams planamas 
vykdyti. J i pasinaudojo 1939 m. suokalbio su 
nacistine Vokietija vaisiais ir antrą kartą oku
pavo Baltijos valstybes. Nepaisant heroiško bal

tų pasipriešinimo, beveik dešimtį metų trukusio 
partizaninio karo, įvairių neginkluoto pasiprie
šinimo formų, Lietuvai, Latvijai ir Estijai teko 
patirti 50 metų trukusią Sovietų Sąjungos to-
talitaristinio komunizmo žiaurią okupaciją. Nuo 
sovietinės ekspansijos nukentėjo ir dauguma 
kitų Vidurio ir Rytų Europos tautų. Tačiau jų 
valstybingumas nebuvo sunaikintas. 

Baltijos valstybių sunaikinimas reiškė tarp
tautinės bendruomenės egzistavimo pamatinio 
principo paneigimą, dėl ko dauguma demokra
tinių pasaulio valstybių, su JAV priešakyje, 
Baltijos valstybių okupacijos nepripažino. 

Rusijos Federacija, neigdama savo pirm
takės SSRS atsakomybę už Baltijos valstybių 
sunaikinimą, nepripažindama jų valstybingu
mo tęstinumo nuo 1940 m. okupacijos ir jos 
pasekmių, tur i susilaukti ne Baltijos valstybių, 
bet ir tarptautinės bendruomenės susirūpini
mo, kad šiuo precedentu Maskva pratęsia savo 
pirmtakės SSRS veikimo metodus. Rusijos Fe
deracija vėl bando totalitaristine dvasia vertinti 
ir rikiuoti skaudžius Europos, kartu ir Lietuvos 
praeities faktus. Maskva, iškeldama revanšisti
nius akcentus (tik taip galima vertinti teiginį 
neva 1940 m. Lietuva, Latvija ir Estija sava
noriškai įstojo į SSRS), falsifikuodama istorinę 
tiesą, bando sujaukti demokratijos ir taikaus 
sugyvenimo brandinimą Europoje. Ateityje gali 
iškilti grėsmė Lietuvos suverenumui. 

Jūsų ekscelencija Prezidente, jau vien čia 
paminėti motyvai kelia rinitų abejonių dėl Lie
tuvos atstovavimo politiškai nekorektiškame ir, 
mūsų giliu įsitikinimu, Lietuvai ypač kenks
mingame Rusijos Federacijos organizuojamame 
gegužės 9 d. renginyje prasmės. 

PLB valdybos vardu 
Gabrielius Žemkalnis 

PLB valdybos pirmininkas 

PASIMOKYKIME IŠ 
VENGRIJOS 

„Chicago Tribūne" vasario 
8 d. laidoje dienraščio kores
pondentė Christ ine Spolar rašo 
apie Budapešto muziejų „House 
of Terror". Pasirodo, kad viena
me to muziejaus kambarių yra 
ne tik viešai paskelbti buvusių 
komunizmo aukų kankintojų ir 
kitokių kolaborantų pavardės, 
bet net ir jų nuotraukos bei 
gimimo datos. Keli iš jų ir 
šiandien da r gyvi, ir gerai gyve
na. 

Muziejaus direktorė Maria 
Schmidt tokį viešumą taip aiš
kina: „Mes nor ime parodyti 
savo vaikams, ka ip kentėjo jų 
seneliai, ir ka ip t a s vyko. Tai 
buvo la ikai , ka i vengrai tai 
vykdė prieš savuosius vengrus, 
paprastus žmones". Pagirtina 
vengrų drąsa neužmerkti savo 
akių, bet prisipažinti! 

O ką mes, lietuviai, daro
me? Paviešinimas, o gal net ir 
išviešinimas, praeit ies klaidų 
yra la ikomas kažkuo nemi
nimu, kas per penkiolika metų 
buvo s t eng iamas i užmiršti . 
Neseniai išleidome įstatymą, 
pagal kurį apribojome priėjimą 
prie baudžiamųjų ir trėmimų 
bylų net 70 metų nuo jų sudary
mo?! Ki ta ip s a k a n t — atsi
sakome nuo ta ip patogiai pa
vadintos „raganų medžioklės", 
ir siūlome viską užmiršti. Maža 
to, užuot pasipriešinę tokiam 
įstatymui, didieji Lietuvos poli
tikos vadovai stengiasi mus 
įtikinti, kad tokie KGB re
zervistai, įvairūs kiti saugumo 
valdininkai ir panašūs kolabo
rantai Lietuvai nėra nusižengę! 

Kas t a l iustraci ja ir to 
vardo komisija? Pasižiūrėjau į 
1991 m. Vilniuje išleistą lietu
vių-anglų kalbų žodyną, ir lius-
tracijos apibūdinimo neradau. 
Bet ten šalia radau žodį „liur
bis", ir pagalvojau, kad gal koks 
nors ryšis čia ir yra. 

Tą viską prisiminus, no
rėtųsi pak l aus t i , a r iš viso 
Lietuvoje buvo ir ar yra tautai 
nusikaltusių kankinimais, žu
dynėmis, persekiojimais ir 
t rėmimais? Neatrodo, nes ir 
jokių už tai nubaus tų Lietuvoje 
nematyti . 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

TEGUL NESITIKI 
PAGYRIMŲ 

Gaila, jog dailininkas To
mas Kirvaitis nesupranta, kad 
jo paveikslas „Vasario 16 d.", 
vaizduojantis kiaulę su Gedi
mino stulpais ant nugaros, 
einančią į Europos Sąjungą, 
užgauna lietuvių taut inius 
jausmus. 

Bet tegul dailininkas nesiti
ki, kad parodos lankytojai girtų 
jo paveikslą, kaip toje pasakė
čioje, ka i žmonės gyrė kara
liaus rūbus, kol vienas vaikas 
nesušuko: „Karalius eina nuogas". 

V y t a u t a s Musonis 
Oak Lawn, IL 

LEISKIT ŽMOGUI 
PAILSĖTI 

Skaitau spaudoj ir girdžiu 
kri t iką dėl prez. Adamkaus 
atostogų („Draugas", vasario 9 d.). 

Kada yra geras laikas 
prezidentui išvažiuoti atos
togų? Atsakymas — niekada, 
pagal politikų, apžvalgininkų ir 
krašto pareigūnų nuomonę. 

Kodėl visada reikia bartis, 
kandžiotis ir kritikuot vienas 
kitą? Leiskit žmogui ramiai 
pailsėti ir palinkėti malonių 
atostogų! 

Neapkaltinkit jo, kaip moti
nos, kuri išbėgo, palikusi ma
žus vaikus be jokios priežiūros 
namie vienus. Argi negali 
Ukraina įvesdint naują prezi
dentą, Auschwitz paminėt 
išlaisvinimą ir pagaut vieną 
kitą KGB veikėją Lietuvoje be 
Adamkaus palaimos? 

Nedaryk kitam, ko nenori, 
kad tau darytų. 

Romualdas Povilaitis, 
DDS 

Lemont, IL 

HEK LIETUVIŠKA 
VILLA UTUANICA? 

Prieš dvejus metus, Šv. 
Kazimiero šventės savaitgalį, 
aš su t r im savais vaikais 
išskridome į Romą švęsti šio 
lietuvių jaunimo globėjo šven
tę? Apsistojome Šv. Kazimiero 
kolegijos viešbutyje, Villa 
Lituanica. Įsivaizduokite mūsų 
nusistebėjimą, kai mums pa

sakė, kad tą savaitgalį jokių 
lietuviškų Mišių, jokio minėji
mo kolegijoje nebus. Nukreipė 
mus į itališką parapiją kai
mynystėje. 

Pastebėjome, kad beveik 
nėra lietuviškumo „Villa Li
tuanica". Ten dirbančios vie
nuolės iš Pietų Amerikos — ne 
lietuvaitės, nors jų ordinas ir 
Lietuvoje, ir tu r i lietuvaičių 
vienuolių. Klierikas (iš Lie
tuvos), budintis vakarais, 
Vilioję, su mano vaikais ang
liškai kalbėjo, nes nemanė, kad 
„amerikiečiai" mokėtų lietu
viškai! Villa išpuošta vokišku 
menu, nes nuomuoja kamba
rius vokiečių turistų grupėms 
ir daug uždirba. Lietuviškas 
tautinis menas, atrodo, labai 
pasenęs, mėgėjiškas, įkištas į 
kampus. Mums bebūnant, stu
dentės keleivės iš Lietuvos 
teiravosi dėl nakvynės, bet 
Villa prašė 35 dol. už asmenį. 
Tai buvo jom per brangu ir jos 
išėjo ki tur nakvynės ieškoti. 

Jau seniai Lietuva laisva, 
auga nauja kar ta ir reikėtų 
supažindinti Lietuvos jaunimą 
su Roma, su Šv. Kazimiero 
kolegija, su Lietuvos koplyčia 
Šv. Petro bazilikoje. Villa 
Lituanica ir kolegija galėtų būti 
lietuviškas židinys Romoje, pri
imti lietuvių jaunimo ekskursi
jas iš Lietuvos vyskupijų. Tai 
būtų labai naudinga jaunimo 
katalikiškam ir kultūriniam 
auklėjimui. Deja, dabar to 
nėra. Įspūdis toks, kad kolegija 
tvarkosi panašiai, kaip buvo 
esant geležinei uždangai, kra
tosi ryšių su Lietuva. 

Tad viešai klausiu kolegijos 
administracijos: Kokie įvykiai 
planuojami šių metų Šv. Ka
zimiero šventei bei Pasaulio 
jaunimo suvažiavimui rugpjū
čio mėnesį? 

Linas Sidrys 
Palos Hills, IL 

P.O. Box 33464, Washington 
Fax: (815) 327-8881 

100x100 
Kviečiam 100 žmonių, kurie 

Vasario 16 proga 
paaukotų po $100 

per Lietuvių Bendruomenę 
JAV lietuvijai stiprinti! 

DC 20033-3464 Tel.: (410) 663-0158 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

:r» STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

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

STASYS CONSTRUCTION 

GREIT PARDUODA 
~rS—— Landmark 
!—**jL properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plytelės: ..sidings". 

„soffits", ..decks". ,.gutters",plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas. 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

SIŪLO DARBA 

ĮVAIRUS 

* Moteris ieško darbo kas antrą 
savaitgalį (nebrangiai ). ar per Vely
kas ( 4 dienas) lietuvių senelių ar 
vaikų priežiūroje. Tel. 708-359-9641. 

* Dažytojas su patirtimi ieško darbo. 
(Savi darbo įrankiai) Tel.773-931-
9567. 

* Moteris perka darbą su gyvenimu 
senų žmonių priežiūroje. Patirtis. 
rekomendacijos. Siūlyti įvairius va
riantus. Tel. 773-221-3708. 

'Moteris ieško darbo tik šeštadie
niais su grįžimu namo. Tel. 708-220-
3202. 

Caregivers needed 
for live-in positions in vvlsconsin. 

SS and DL helpful. 
Cafl Greg at 262-657-8044. 

IŠNUOMOJA 

Prie Marquette Park 
išnuomojamas naujai dekoruotas 

2 kamb. butas su apšildymu, 
naujais virtuvės įrengimais ir oro 

kondicionieriumi. Kaina $430. 
Tel. 708-275-2070 . 

VVoodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

VELYKINIAI SIUNTINIAI 
DAR NE VĖLU SIŲSTI LĖKTUVU 

SIUNČIAME Į L I E T U V Ą , LATVIJĄ 
ESTIJA BALTARUSIJA IR U K R A I N Ą 

Anjume 
bxpressuofp. 
MŪSU IŠTAIGOS: 

880? S. 78 l t Ave. BRIPCJKVH W. JL 60455. Tel:708-599-9680 
Dirbame: Pirm-Penk S am.-6p.frs.. Treč iki 7 p.m.. Še&. nuo S am- 3 pjn. 

2719 W. 71 Str. C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 , Tcl :773-434~79I9 
Dirbame: Pirm-Penk 9 a.m.-5p.m., $eSt iki 2 p.m. 

TEL:l-300-775-SEMD 
M Ū S Ų A T S T O V A I : 

Ix» Arvgeks 334 E. Santa Areta. Tel:818-842-1719. Tfel:818-731-9777 
Bravo Coffe* 238 Main Sir, LEMONT. IL 60439. Tel:63O-257-330O 
K%w Gta 3 9 S. R>Hw»ng Ro.-rf. BM-AT^fE. I L. Tel:847-776-7766 

MIELIESIEMS, 
BIČIULIAMS, 

DRAUGAMS IR 
PAŽĮSTAMIEMS 
Dėkojame už jūsų nuo

širdžiausias ir .giliausias užuo
jautas , Liudvikos Vitkauskai
tės—Brizgienės Apanienės lai
dotuvėse. Labai labai ačiū 
Cleveland skautėms už gra
žiausius žodžius ir dainas 
mamytės Liudos atsiminimui. 

Turėjome progą, žinoma, 
ne džiaugsmingiausią, susitik

ti su tais, su kuriais nesima
tėme tiek daug metų. Mamytė 
sakydavo, kad laidotuvės yra 
geriausia proga vėl susipažinti 
ir pabendrauti su senais drau
gais. 

Man yra s tebuklas , kad 
mamyte taip greitai išgirdo 
Dievas. Žinau, ką J i sakė: 
„...Viešpatie, sūnus Arūnas 
atvažiuoja iš Texas ir jam šaltis 
nepa t inka . Prašau , pašildyk 
orą". Taip ir buvo. O tą naktį 
Dievas davė Ja i baltą antklodę! 

Dar kartą visiems ačiū. 
Gyvenimas gyvenimui... gyven
kime atsiminkim. 

Arūnas Brizgys 
Kingwood,TX 

KVIETIMAS LIT. MOKYKLŲ MOKYTOJAMS 
Sekmadienį, kovo 6 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, įvyks met inė l i tuanist inių mokyk

lų mokytojų konferencija. Tema: Lietuvos etnokultūra. 
Pagrindinę programos dalį atliks Veronika Povilionienė ir jos etnografinis ansamblis „Blez

dinga" iš Vilniaus. Bus mokytojų ir svečių bendri pokalbiai, l iaudies dainos ir ratel iai , paro
domosios pamokos. 

Veronika Povilionienė susi laukė didelio dėmesio mokytojų kursuose 2004 m. vasarą 
Dainavoje ir sutiko pakartotinai atvykti į Čikagą pravesti mokytojams seminarus . Kovo 6 d. 
rinksimės Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 9 vai. r. šv. Mišioms. Programą tęsime PLC Bočių 
menėje 10 vai. r. Pietausime drauge ir programą baigsime 3 vai. p.p. 

Kviečiame lit. mokyklų mokytojus gausiai dalyvauti. 
Tur in t klausimų, kreipkitės į Marytę Sandanavičiūtę-Newsom: marytens@hotmail.com 

J A V LB Š v i e t i m o taryba . 

http://am.-6p.frs
mailto:marytens@hotmail.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AfiP, Reuters, AP, Infcrfa*, ITAR-TASS, BNS 

ijnių agantteų pranešimais) 

EUROPA 

STRASBOURG 
Du britų aktyvistai, kurie 

buvo nuteisti dėl JAV greitojo 
maisto restoranų tinklo „Mc
Donald's" šmeižto, antradienį 
Europos Žmogaus Teisių Seisme 
laimėjo to nuosprendžio; uanai-
kinimą. Teismas nuspifendė, 
kad Helen Steel ir David Morris 
teismas nebuvo teisingas ir kad 
1997-ųjų sprendimas, įpareigo
jęs juos sumokėti 60,000 svarų 
kompensaciją, pažeidė jų teisę į 
išraiškos laisvę. Šie aktyvistai 
1984 m. Londone išplatino lape
lius, kuriuose kaltino „McDo
nald's" marinant badu „trečiąjį 
pasaulį", naikinant atogrąžų 
miškus, parduodant nesveiką 
maistą ir savo reklamomis iš
naudojant vaikus. J ų teismo 
procesas buvo ilgiausias per vi
są Anglijos teisės istoriją. 

TALINAS 
Rusija turi pasmerkti Stalin 

ir Hitler sandėrį, nustačiusį 
SSRS teisę faktiškai prijungti 
Baltijos šalis ir dalį Lenkijos, 
populiarioje Rusijos televizijos 
pokalbių laidoje pareiškė žino
mas rusų televizijos žurnalistas 
Vladimir Pozner. Pabrėžęs, jog 
Rusija negali atsiprašinėti ar 
atsiprašyti už veiksmus tų, 
kurie gyveno prieš 66 metus, V. 
Pozner sakė, kad Maskva gali 
oficialiai ir viešai pareikšti, jog 
nepritaria jiems, pasmerkti Sta
lin ir Hitler sandėrį, apgailes
tauti dėl to ir tuo pradėti nau
jus, visiškai kitokius santykius 
su Baltijos šalimis. 

biure, bet išėjo dirbti tėvo 2004-
ųjų pe r r ink imo kampanijoje, 
taps šio biuro vyriausiojo vals
tybės sekretorės padėjėjo pava
duotoja. Valstybės departamen
to a t s tovas s p a u d a i Richard 
Boucher sakė , kad E. Cheney 
taip pat bus a tsakinga už „di
desniuosius bendradarbiavimo 
su Art imaisiais Rytais ir Siau
rės Afrika planus", kurių tikslas 
— skleisti demokrat ines ir eko
nomines reformas t ame regione. 

I r aku i sk i r tos Irako pro
gramos „nafta už maistą" direk
torius tuo metu , kai vadovavo 
šiai j au neveikiančiai progra
mai, galėjo tiesiogiai gauti kon
traktų, kur ių pelnas iš Irako 
naftos siekė 1.5 mln. dolerių, 
rodo pirmadienį Senato tyrėjų 
paskelbti dokumenta i . Senato 
pareigūnai ta ip pa t įtaria, jog 
Saddam H u s s e i n režimas 
papirko J T pasamdytą inspek
torių, kad per programą būtų 
eksportuojamos i r nelegalios 
siuntos, be to , j i ems kelia 
įtarimą gal imas interesų kon
fliktas dėl J T generalinio sekre
toriaus Kofi A n n a n sūnaus 
Kojo. 

ARTIMIEJI RYTAI 

RUSIJA 

r~ JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV viceprezidento Diek 

Cheney duktė Elizabeth Cheney 
taps antrąja pagal rangą JAV 
diplomate Artimiesiems Ry
tams, pirmadienį paskelbė Vals
tybės departamentas. E. Che
ney, kuri anksčiau dirbo depar
tamento Artimųjų Rytų reikalų 

MASKVA 
Rusija š iemet 20 proc. paly

ginti su praėjusiais metais pa
didino išlaidas darbui su vadi
namaisiais tėvynainiais užsie
nyje. Tuo k laus imu Rusijos už
sienio ra ikalų ministerijoje vyko 
užsienyje gyvenančių tėvynai
nių r e ika la i s bes i rūpinančios 
vyriausybinės komisijos posė
dis, kur iam pirmininkavo užsie
nio re ika lų m i n i s t r a s Sergej 
Lavrov. N u t a r t a , kad darbui su 
tėvynainiais sk i r ta 302.4 mln. 
rublių, a rba 20 proc. daugiau, 
negu t am pačiam tikslui 2004 
m. Svarbiausios darbo su tėvy
nainiais kryptys — puoselėti 
rusų kalbą, ku l tūrą ir švietimą, 
ginti tėvynainių teises ir intere
sus. 

BAGHDAD 
Irako pagrindinis šiitų su

sivienijimas naujuoju premjeru 
norėtų matyti partijos „Dawa" 
vadovą Ibrahim ai Jaafari. Kita 
svarbi koalicijos partija, Islamo 
revoliucijos Irake aukščiausioji 
taryba, sutiko paremti I. ai Ja
afari ir a tšaukt i savo kandidatą 
— finansų ministrą Adei Abdul-
Mahdi , kad „būtų išsaugota 
koalicijos vienybė". I. ai Jaafari 
padėjėjas patvirtino šias prog
nozes. Irakiečių šiitų koalicija, 
kurią remia Irako šiitų dvasinis 
vadovas Ali ai Sistani, sausio 30 
d. rinkimuose surinko 48.1 proc. 
balsų ir turė tų užimti daugiau 
nei pusę vietų parlamente. 

BEIRUTAS 
Pirminis buvusio Libano 

premjero Rafik al-Hariri žūties 
aplinkybių tyrimas rodo, kad 
automobilyje padėtą bombą, ku
ri nusinešė jo gyvybę, detonavo 
savižudis sprogdintojas. R. al-
Harir i žuvo pirmadienį, kai jo 
automobiliui su palyda važiuo
j a n t prestižiniu Beiruto pajūrio 
viešbučių rajonu, sprogo auto
mobilyje buvusi bomba. Per šį 
sprogimą žuvo dar 14 žmonių, 
t a rp jų septyni buvusio premje
ro asmens sargybiniai. 

AZIJA 

SEOUL 
Šiaurės Korėja, numojusi 

r anka į tarptautinį spaudimą 
atsisakyti branduolinių ambici
jų, švenčia savo vadovo Kim 
Jong^Il gimtadienį. Kim Jong-Il, 
kurį šalies gyventojai vadina 
„XXI amžiaus saule", trečiadie
nį sukanka 63 metai. Komunis
t inė valstybė pasinaudojo šia 
proga ant iamerikie t iškiems 
j ausmams pakurstyti . Per vy
riausybės posėdį partijos ir ka
riuomenės pareigūnai apkaltino 
Jung t ines Valstijas, kad šios 
siekia „izoliuoti ir pasmaugti" 
Šiaurės Korėją. 

Teisėjai prašo policininkų apginti juos nuo agresyvių lankytojų 

Vilnius, vasario 15 d. 
(BNS) — Po teisėjo ir posėdžių 
sekretorės įžūlaus užpuolimo ir 
sumušimo Utenos rajono apy
linkės teisme teisingumo minis
tras Gintautas Bužinskas susi
rūpino saugumu Lietuvos teis
muose. 

Kaip pranešė Teisingumo 
ministerija, ministras G. Bu
žinskas siūlo neatidėliojant ar
timiausiame Teismų tarybos po
sėdyje svarstyti saugumo teis
muose užtikrinimo būdus. 

Kaip rašo žiniasklaida, pir
madienį Utenoje savo kabinete 
buvo užpultas ir sužalotas teisė
jas, kuris bandė apginti nuo už
puoliko posėdžių sekretorę. 

Antradienį dėl šio įvyko pre
zidentas Valdas Adamkus 
skambino Aukščiausiojo Teismo 
(AT) pirmininkui Vytautui Grei
čiui. Pabrėžęs, kad negalima 
toleruoti tokių išpuolių, V 
Adamkus sakė, kad būtina už
tikrinti teismų darbuotojų sau
gumą. 

V. Greičius patvirtino sulau
kęs prezidento skambučio. AT 
vadovo teigimu, policijos buvo 
prašyta užtikrinti teismų sau
gumą, tačiau pastarosios atsto

vai teigė, kad nė ra galimybių 
įkurti policijos postus visuose 
teismuose. 

„Mums kelia susirūpinimą 
nepakankamas teismų saugu
mo užt ikr inimas" , pabrėžė V 
Greičius. 

Antradienį Lietuvos teisėjų 
sąjunga pareiškė, kad teisėjų 
bendruomenę sukrė t ė įvykis 
Utenos rajono apylinkės teisme, 
o „teisėjo ir te ismo sekretorės 
sumuš imas da rbo vietoje — 
drast iškas išpuolis". 

„Teismui, ka ip vienai iš val
džių, t enka ypat ingas vaidmuo, 
sprendžiant a smenų teisinius 
konfliktus. Teismai priima ir 
skelbia s p r e n d i m u s Lietuvos 
Respublikos vardu. 

Specifinis teismo vaidmuo 
lemia ir padidėjusią teisėjų bei 
teismo darbuotoju veiklos rizi
ką. Jei teisėjai dėl savo vykdo
mų funkcijų jaučia grėsmę sau, 
a r savo šeimos nariams, ne tik 
kyla pavojus teismų ir jų pri
imamų sprendimų nepriklauso
mumui ir objektyvumui, bet ir 
diskredituojama visa teisingu
mo sistema, o tuo pačiu ir vals
tybė", rašoma Lietuvos teisėjų 
sąjungos pareiškime. 

Teisėjai sako, kad jei asmuo, 
atvykęs į teismą, negali jaustis 
saugus, vargu ar galima tikėtis 
iš jo reikiamos pagarbos teismui 
ir jo pr i imamiems sprendi
mams, o dar pavojingiau, jei ne
sijaučia saugūs asmenys, ku
riems valstybė patikėjo vykdyti 
teisingumą. 

Teismo posėdžių sekretorė 
44 metų Daiva Savickienė ir 56 
metų teisėjas Eduardas Meidus, 
suteikus pirmąją medicinos pa
galbą, iš teismo greitosios pa
galbos automobiliu buvo nuga
benti į ligoninę. E. Meidus dėl 
patir to veido sumušimo ir gal
vos smegenų sukrėtimo pagul
dytas į ligoninę. Teisėjas skun
dėsi svaigstančia galva, jį pyki
no. 

Dėl šio įvykio rajono polici
jos komisariate pradėtas ikiteis
minis tyrimas. Tą pat dieną 
Utenos policijos pareigūnai su
laikė 38 metų vietos gyventoją. 
į tar iama, kad jis ir sumušė tei
sėją ir sekretorę. 

Kaip pranešė policija, su
vesti su teisėju sąskaitas bandė 
neseniai nagrinėtos skyrybų by
los baigtimi nepatenkintas vy
ras . 

Europos Sąjungoje gyveniniu labiausiai nepatenkinti lietuviai 

Kolektyvinė lietuvių moterų savižudybė: 
viduramžių aktas fanatizmas ar žygių tąsa? 

(Apie tragediją prieš 800 metų ištikusią vieną Lietuvos kaimą) 
Prof., habil. dr. Romualdas Grigas 

Atkelta iš B psl. 
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Vilnius, vasario 15 d. 
(BNS) — Europos Sąjungoje 
(ES) gyvenimu labiausiai nepa
tenkinti Lietuvos gyventojai. 

Europos Komisijos organi
zuoto tyrimo „Eurobarometras" 
duomenys rodo, kad tik 54 proc. 
Lietuvos gyventojų yra paten
kinti gyvenimu, kai vidutinis 
rodiklis ES siekia 81 proc. 

Po lietuvių seka Latvijos gy
ventojai, iš kurių gyvenimu pa

tenkinti maždaug 55 proc. Po to 
Estijos gyventojai — 70 proc. 

Europos Sąjungoje labiau
sia patenkint i gyvenimu Šiau
rės šalių gyventojai: Danijoje — 
97 proc., Švedijoje — 96 proc., 
Suomijoje — 94 proc. 

Lietuvoje nepatenkinti gy
venimu yra 44 proc. apklaus
tųjų. 

Latvijoje nepatenkinti ir la
bai nepatenkint i gyvenimu 43 

proc. apklaustųjų, Estijoje 30 
proc. gyventojų. Europos Sąjun
goje vidutinis rodiklis — 19 
proc. 

Tačiau į ateitį Baltijos šalių 
gyventojai žvelgia šiek tiek opti
mistiškiau nei žmonės kitose 
Europos šalyse. Teigiamų savo 
asmeninio gyvenimo pokyčių ti
kisi 35 proc. europiečių, kai Lie
tuvoje — 40 proc., Estijoje 42 
proc. gyventojų. 

Taip, ši t au t a sugebės 
minėtą lietuvių civilizuotumo 
properšą užpildyti konkrečiais 
darbais, sugebės sustiprinti 
lietuvių civilizacines ir eks
pansines galias. Bet dvasine 
prasme Rūpintojėlio ir Vyčio, 
t.y. dvasingumo-kontempliaci-
jos ir pragmatiškumo-ekspan-
syvumo atskirtis išliks, paplau
dama ir toliau išplaudama 
lietuvių tautos gyvybingąsias 
jėgas. Ta atskirtis, tarsi koks 
piktas prigimtinis ženklas, taps 
savotišku pleištu, kuris įsirėš 

tarp tautos ir valstybės, pažeis
damas jų sąrangos organiš
kumą ir normalaus vystymosi 
galias. 

Buvo tikėtasi, buvo viltasi, 
kad t as pleištas, lėmęs lietuvių 
tautos civilizacines negalias, 
išnyks arba bent sumenkęs, 
Lietuvai tapus Europos Sąjun
gos nare . Kol kas nieko pa
našaus neatsitiko. Greičiau 
atvirkščiai... Socialinė genetika 
tebeteikia subrandintus savo 
vaisius. 

Paba iga . 

Japonų perkusininkų grupės 

hipnotizuojantys 

karo būgnų dūžiai 
Japonija daugeliui siejama 

su giliomis kultūrinėmis tradi
cijomis. Ilgą laiką griežtai užsi
darę nuo Vakarų, japonai nebu
vo linkę ne t ik įsileisti kitų kul
tūrų įtakų, bet ir dalintis savo 
civilizacijos tu r ta i s su užsie
niečiais. Todėl nenuostabu, kad, 
atsigręždami į Japoniją, vaka
riečiai kaskar t randa vis naujų 
ir nepatirtų dalykų. Tokiu atra
dimu tikrai turėtų tapti per
kusininkų grupė „Kodo" iš 
atokios Sado salos, vasario 28 d. 
apsilankysianti Chicago Symp-
hony Center. 

„Kodo" — bendrinis žodis, 
japonų kalboje turintis dvi 
reikšmes. Visų pirma, „kodo" 
reiškia „širdies dūžiai" (taip pat 
ir kaip pirminis bet kokio ritmo 
šaltinis). Perskai tytas kitaip, 
žodis „kodo" gali reikšti „vai-
kas-būgininkas". Taigi, ši vi
suose žemynuose išgarsėjusi, 
grupė pavadinimą sau pasi
rinko neatsitiktinai: pagrindi
nis perkusininkų instrumentas 
yra „taiko" — tradicinis japonų 
būgnas (taip realizuojama pir
minė „kodo" reikšmė, šiuo atve
ju nurodant į grupės siekį groti 
tradicinę japonų muziką). Kita 
vertus, svarbiausias „Kodo" mu
zikantų t ikslas yra groti be 
išankstinių nuostatų ar muzi
kinių „prietarų", kurie galėtų 
sutrukdyti išreikšti save atvira 
„vaiko širdimi" (taip realizuoja
ma antroji „kodo" reikšmė). 

Iš tiesų, nors visi grupės 
naudojami instrumentai yra 
tradiciniai '„taiko", „shamisu" 
—japonų bandža — bambukinis 
ksilofonas, gongas, bambukinė 

fleita, medinės tarškynės), 
„Kodo" nėra visiškai tradicinę 
„taiko" muziką atliekanti gru
pė. Muzikantai išgarsėjo suge
bėjimu suderinti gilią „taiko" 
tradiciją su drąsiomis nau
jovėmis, nevengdami ir kitų pa
saulio šalių muzikos stilių 
įtakos. 

„Village Voice" korespon
dentas šiuos Japonijos atlikėjus 
yra pavadinęs „perkusijos ka
mikadzėmis", turėdamas ome
nyje beveik antgamtišką muzi
kantų energiją ir agresyvų 
atlikimo stilių. Šiaip ar taip, jų 
pasirodymas paprastai t runka 
ne mažiau, kaip valandą ir 
keturiasdešimt minučių, tad 
nesunku suvokti, kad reikia 
ypatingų sugebėjimų neper
traukiamai daužyti milžiniškus 
būgnus (didžiausias jų, padary
tas iš vientiso rąsto ir aptrauk
tas vienos karvės oda, sveria 
daugiau nei 400 kilogramų, o 
visų jų skersmuo — ne mažiau, 
kaip metras), neminint jau to, 
kad muzikantai išlaiko sudėtin
gus ritmus, išgauna įvairias 
dermes. Be to, jie yra ir puikūs 
aktoriai — visi apie grupę rašę 
muzikos kritikai pabrėžia 
beveik hipnotines būgininkų 
galias, nepaprastą sugebėjimą 
bendrauti su publika, nesinau
dojant nieku kitu, tik garsu ir 
judesiu. 

Manoma, kad tradicinis 
japonų „taiko" visų pirma buvo 
naudojamas kaip karo būgnas, 
jį kariai nešdavosi su savimi į 
mūšio lauką: kad įkvėptų sa
vuosius pergalingam mūšiui ir 
grėsmingu garsu išgąsdintų 

PENKIOLIKOS 
METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

AfA 
VACLOVAS 
LEŠČINSKAS 

...Tu išėjai į nežinią, 
bet po savęs palikęs tiek daug neblėstančių 
prisiminimų ir darbų. 
Tu visada buvai, esi ir visada su mumis liksi, 
pačiu brangiausiu, mylimu ir artim.u visų... 

Už a.a. Vaclovo sielą šv. Mišios bus aukojamos 2005 
m. vasario 19 d., 8:30 vai. ryto Tėvų pranciškonų koply
čioje St. Petersburg Beach, Floridoj. 

Liūdintys žmona Valerija, dukros Nijolė Rūbienė ir 
Loreta Jarašienė su šeimomis. 

Plačiai žinomam Lietuvos medžio skulptoriui 

AtA 
IPOLITUI UŽKURNIUI 

iškeliavus į amžinybę, giliai užjaučiame žmoną 
AUKSĘ, jų šeimą, artimuosius ir kartu liūdime. 

Miami, Florida 
Ramoną ir Vytautas Ramūnai 

priešus. „Kodo" pavyko šį karo 
instrumentą pajungti estetinei 
funkcijai, tačiau tam reikėjo 
ilgo darbo ir neįprastų spren
dimų. 

Grupės pradžia — 1969 m. 
Tuomet įsikūrusi „taiko" entu
ziastų grupė vadinosi „Sado no 
Kuni Ondekoza" ir vienijo kelio
lika narių, kuriems buvo svar
bus tradicinės japonų muzikos 
likimas, tačiau kai kurie su
vokė, kad visiškai tokia, kokia ji 
buvo šimtus metų, ji ilgai 
gyvuoti nebegalės. Muzikantų 
tikslas buvo perinterpretuoti, 
atverti naujas tradicinės „taiko" 
galimybes. Tačiau tokia, kokia 
ji yra dabar, grupė susiformavo 
1981 m., kaip po vieno koncerto 
Berlyne susilaukė tarptautinio 
pripažinimo. Tada grupė skilo ir 
t as perkusininkų sambūris, 
kuris išgarsėjo visame pasauly
je, pasivadino „Kodo", ir galuti
nai apsistojo Sado saloje. 

Po kurio laiko muzikantai 
saloje įsigijo nemažą žemės 
plotą, o atnaujintame nebenau
dojamos mokyklos pastate įkū
rė savo kūrybines dirbtuves. 
Šiuo metu apie 70 „Kodo" narių 
(iš jų 24 atlikėjai) gyvena ko
munoje: kartu valgo, kartu mie
ga ir kar tu repetuoja. Muzi
kantai, kurie sukuria šeimas, 
pasistato nedidelius namukus 
komunos pakraštyje, tačiau vis 
tiek kasdien privalo atvykti į 
kūrybines dirbtuves, kaip į 
darbą. 

Beje, norint tapti „Kodo" 
narių mokiniu, taip pat privalu 
apsigyventi komunoje. Po metų 
intensyvių treniruočių, tikrieji 
grupes nariai sprendžia, ar 
mokinys padare pakankamą 
pažanga, kad galėtų mokytis 
toliau Talentingiausieji ir 
ištvermingiausieji lieka dar 
dvejiems metams, ir po to. arba 
tampa „Kodo" nariais (vienas ar 
du), arba privalo palikti komu
ną ir ieškoti savarankiško 
muzikanto kelio. 

Beje, „studijos" „Kodo" ko
munoje ne tik sudarytos iš me
ditacijų bei repeticijų, kurių 
metu svarbiausia yra pajausti 
savo būgną, su juo susilieti 
Kiekvienas komunos narys turi 
keltis 4:30 valandą ryto ir, be 
kitų fizinių pratimų, nubėgti 10 
km kasdien. Tik tokios inten

syvios treniruotės gali paruošti 
būsimąjį muzikantą taip, kad 
jis būtų pakankamai ištvermin
gas dalyvauti „Kodo" koncer
tinėje programoje. Pasak To
ronto gimusio japonų kilmės 
muzikanto Kiyoshi Nagata, 
kurį laiką studijavusio pas Sado 
salos menininkus, iš pradžių 
bet koks vakarietis, susipažinęs 
su „Kodo" rutina, patiria tikrą 
sukrėtimą. „Tačiau, kai supran
ti, kad nieko negali pakeisti ir 
įsigilini į studijų ritmą bei 
reikalavimus, po metų nustem
bi, kad pasieki tokį profesini 
lygį, kokio niekada nebūtum 
pasiekęs, gyvendamas mieste 
ar mokydamasis savaran
kiškai", — dalinosi patirtimi K. 
Naga ta — garsus Kanados 
muzikantas ir „taiko" mokyto
jas. 

Pasak „Kodo" direktoriaus 
Motofumi Yamaguchi. kiek
vieną koncertą grupės narys 
suvokia, kaip kovą su savo 
būgnu. „Privalai su būgnu kau
tis, iš visų jėgų, kiek tik gali, ir 
priversti jį skambėti taip, kaip 
tu nori. Laimi arba jis. arba tu", 
— pasakojo M. Yarnaguchi 

Šiuo metu „Kodo" yra dau
giausia gastroliuojanti Japo
nijos atlikėjų grupė. Trečdalį 
metų jie praleidžia užsienyje, 
trečdalį — koncertuoja Japo
nijoje, o likusią dalį grįžta į 
komuną Sado saloje ir atsideda 
naujų melodijų kūrimu: be; 
repeticijoms. 

„The New York Tinęs" 
vieną iš „Kodo" koncertų New 
York „Carnegie Hali" apibudino 
taip: „14 muzikantų sukurt-
tokias perkusijos bangas, kad 
'Carnegie Hali' trumpam pavir
to į uždarą erdvę, kurios sienos 
išklotos gyvūno oda". Tuo tarpu. 
„Le Quotidien de Paris" žurna
l is tas „Kodo" pasirodymą 
aprašė taip: „Žiūrovai buvo pri 
blokšti jų jėgos, ir staiga stojo 
tyla. Visiška tyla. tarsi staiga 
būtų sustojęs visas gyvenimas; 
jokių aplodismentų, nė vieno 
atodūsio. Niekada nebuvau 
matės tokio pasirodymo, ku
riame žiūrovai butų taip arti 
prie visiško uždusini. -. N' p ra 
leiskite šio koncerto, buifr.u gar 
sa i l i k s v i s a m gyven.'.r.iu; ;r.į>vt 
jūsų atmintvji" 

M o n i k a Rončkut r -

v 
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
minėjimas Brighton Parke 
įvyks vasario 20 d. 10 v.r. šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje. Po Mi
šių sporto salėje, 4420 S. Fai-
field Ave. vyks akademinė dalis. 
Kalbą sakys dr. Petras Kisie
lius, J r . Meninę dalį atliks Algi
mantas Barniškis ir parapijos 
lietuvių choro nariai. Bus vai
šės, žaidimai, konkursai. Prieš 
programą bus renkamos aukos 
LB Krašto valdybai. Rengėjai -
Brighton Parko apylinkės LB 
valdybos kultūrinių renginių 
vadovas A. Barniškis, talkinant 
visai valdybai. 

SEKMADIENĮ, KOVO 6 D., PLC, 
Lemonte, įvyks metinė lituanis
tinių mokyklų mokytojų kenfer-
encija. Tema: Lietuvos etno
kultūra. Pagrindine programos 
dalį atliks Veronika Povilio
nienė su etnografiniu ansam
bliu „Blezdinga" iš Vilniaus. 
Bus mokytojų ir svečių bendri 
pokalbiai, liaudies dainos ir 
rateliai, parodomosios pamo
kos. V. Povilionienė, dalyvavusi 
mokytojų kursuose 2004 m. 
vasarą Dainavoje, sutiko pakar
totinai atvažiuoti į Čikagą 
pravesti mokytojų seminarus. 
Kovo 6 d. Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, 9 v.r. šv. Mišios, pro
grama PLC Bočių menėje 10 v.r. 
Programa vyks iki 3 v.p.p. 
Kviečiami lituanistinių mokyk
lų mokytojai gausiai dalyvauti. 
Jei turite klausimų, prašome 
rašyti Marytei Sandanavičiūtei-
Newsom: marytens@hotmail.com. 

LR GENERALINIS KONSULATAS 
Čikagoje informuoja, kad nuo š. 
m. kovo 1 d., LR generalinio 
konsulato Čikagoje klientai bus 
aptarnaujami tik šiuo adresu: 
211 E. Ontario St., Suite 1500, 
Chicago, IL 60611. 

Į ČIKAGĄ ATVYKSTA ŽINOMA 
dainininkė V. Povilionienė ir jos 
ansamblis „Blezdinga". Vasario 
25 d., Čiurlionio galerijoje vyks 
..Partizaninių dainų vakaras". 
Vasario 27 d., sekmadienį, 2 
v.p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje V. Povilionienės ir an
samblio koncertas „Metų lai
kai". Tel. pasiteiravimui 708-
361-5545, Laima. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje" vasario 16 d., tre
čiadienio popietės programoje -
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas. Kalbės LR 
garbės konsulas Vaclovas Klei
za. Meninę dalį atliks poetė Eg
lė Juodvalkė. Bus bendri pietūs. 

VVAUKEGAN/LAKE COUNTY 
lietuvių apylinkėje Lietuvos 
Nepriklausomybės - Vasario 
16-osios dienos minėjimas įvyks 
vasario 20 d., sekmadienį, 2 
v.p.p. Libertyville Civic Center, 
135 W. Church St., Libertyville, 
IL. Pagrindinis minėjimo kalbė
tojas - LR generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius. Meninėje programoje 
dalyvaus tautinių šokių grupė 
„Klumpė" ir Gedimino litua
nistinės mokyklos moksleiviai. 
Kviečiame visus aktyviai daly
vauti šioje iškilmingoje šventėje. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ NEKALTO 
Prasidėjimo Mergelės Marijos 
seselių rėmėjai maloniai kviečia 
dalyvauti kovo mėn. 6 d. me
tinėje šventėje-vakarienėje. 2 
v.p.p. šv. Mišios tėvų jėzuitų 
koplyčioje, kurias, uš gyvus ir 
mirusius narius, aukos kun 
Kęstutis Trimakas. Giedos 

Margarita ir Vaclovas Momkai. 
Vargonais gros muz. J ū r a t ė 
Grabliauskienė. 3 v.p.p. Jau
nimo centro salėje kalbės ses. 
Margarita Bareikaitė, kuri 
atvyksta iš Putnamo. Šventėje 
dalyvaus seselės Laimutė ir 
Danutė iš Lemonto. Meninę dalį 
atliks sol. Vilija Kerelytė, jai 
akompanuos A. Barniškis. Po to 
bus vakarienė. Pakvietimus į 
šventę galite įsigyti „Sekly
čioje" arba tel.: 708-301-2413, 
773-585-3570. Savo dalyva
vimu paremsite taip svarbius 
seselių darbus Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

VILNIAUS UNIVERSITETO STU
DENTŲ kaimo kapela „Jauni
mėlis" atvyksta į Čikagą. Jau
nas ir įdomus kolektyvas kon
certuos Jaunimo centre kovo 13 
d., sekmadienį. Koncertą rengia 
„Draugo" dienraštis. Atvykę į 
koncertą turėsite progos pasi
džiaugti talentingu Lietuvos 
jaunimu ir tuo pačiu paremsite 
seniausią lietuvišką dienraštį. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
klubo narės skiria vasario mėn. 
susirinkimą Lietuvos Nepri
klausomybės sukakt ies pam
inėjimui, informuojant apie 
istorinius įvykius bei faktus. 
Bus meninė programa. Vasario 
17 d., ketvirtadienį, klubo 
narės, viešnios ir svečiai rinksis 
„Seklyčioje", Čikagoje, drau
giškoje nuotaikoje prisiminti 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios įvykius. Programoje: vaiz
do juostos apie archeologę 
Mariją Gimbutienę, jos gyven
imą 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 DUKTERŲ DRAUGIJOS 
visuotinis metinis na r ių su
sirinkimas įvyks vasario 26 d., 
šeštadienį, 2 v.p.p. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Prašome gausiai dalyvauti, bus 
valdybos narių pranešimai bei 
pasisakymai. Vėliau prie kavu
tės pabendravimas. 

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 Siaurės vakarų 
Indianos organizacijos. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS 
buvusių mokinių suėjimas 
įvyks 2005 m., vasario 24 d.. 
Lietuvių klube, Li thuanian 
Hali, 4880 46th Ave. North 
Saint Petersburg, FL 33714, tel. 
727-525-5924. Planuojamas 
susipažinimo vakaras, iškilmin
ga vakarienė ir šokiai. Dėl daly
vavimo prašome pranešti Valei 
Majauskaitei VVeinhoefer, 8421 
29th Street East, Parish, FL 
34219, tel. 941-776-3634, arba 
Vytautui Biretai, 199 Sylvan 
Ave., Toronto, ON. M1E 1A4, 
Canada, tel. 416-261-4312, 
el-paštas: vbireta@rogers.com. 

Praėjusį sekmadienį, vasa
rio 13 d., 10:30 vai. r. lietuviš
kose Mišiose, naujasis parapijos 
klebonas kun. Anthony Mar
kus, užuot sekmadieninio pa
mokslo, kreipėsi į parapijiečius 
ir tikinčiuosius, iš kitur atvyku
sius į šią gražiąją lietuvių šven
tovę, norėdamas išsklaidyti 
gandus, kurie pastaruoju metu 
labai neigiamai veikia lietu
višką visuomenę ir atlieka skal
domąjį darbą. Klebonas kalbėjo 
angliškai, lietuvių kalba jo žo
džius perskaitė Juozas Polikai-
tis, taigi pareiškimą girdėjome 
dviem kalbomis ir negalėjome jo 
nesuprasti. 

Pagrindiniai pareiškimo 
punktai buvo trys: 

1. Gandas — mūsų parapijoje 
daugiau nebus lietuviškų Mišių. 

Atsakymas: ta i 100 proc. 
netiesa. Dabar parapijoje j au 
yra ir ateityje bus dvejos ar tre
jos lietuviškos Mišios. Nėra 
jokių planų šią tvarką pakeisti. 
Jeigu kas sako kitaip, žinokite, 
jog tai melas. 

2. Gandas — visos Mišios bus 
dviem kalbom, anglų irlietuvių. 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

¥>RjVTJOiVS 
THt LITHUANIAN WO* lO VKIOt OAl lY 

Atsakymas: tai t a i p pat ne
tiesa. Metų eigoje bus ketverios 
Mišios-pamaldos abiem kal
bom, nes į tas apeigas susirenka 
visa parapija, taigi, ir lietuviai, 
ir nelietuviai. Šios pamaldos: 
Pelenų dienos vakare, Didžia
jame ketvirtadienį, Didžiajame 
penktadienį ir Velykų vigilijos 
(vakaro). Visos kitos Mišios ir 
pamaldos bus taip, kaip buvo 
iki šiol. 

3. Gandas — pašaliečiai iš to
liau ateina perimu mūsų parapijos. 

Atsakymas: mūsų parapijos 
narių sąrašuose daugumas pa
rapijiečių gyvena ne Marąuette 
Parke, bet priemiesčiuose ir iš 
ten atvažiuoja į bažnyčią. Jeigu 
neleis tume žmonėms iš kitų 
apylinkių lankytis mūsų bažny
čioje, tai reikėtų ją uždaryti. 

Klebonas taip pat aiškiai 
pabrėžė, kad „kol bus lietuvių, 
šioje bažnyčioje bus ir lietuviš
kos pamaldos". Norime tikėti, 
kad šis viešas klebono pareiš
kimas yra pakankamai aiškus 
ir padarys galą visokiems žalin
giems gandams. 

Redakcija 

SUSIRINKIMAS 
2005 m. sausio 30 d. įvyko 

Brighton Parko Lietuvių ben
druomenės apylinkės metinis 
narių susir inkimas, tuoj po 
lietuviškų Mišių, Mozerio salė
je. Susirinkimą pradėjo Brigh
ton Parko Lietuvių bendruo
menės pirmininkė Salomėja 
Daulienė. 

S. Daulienė pakvietė kun. 
A. Vainorą. J i s yra Šeduvos kle
bonas, o šiuo metu pavaduoja 
kun. J. Kelpšą, kuris yra Lie
tuvoje. 

Minutės tyla ir atsistojimu 
pagerbėme mūsų mirusius, 
kurie šiandieną yra Dievo kara
lystėje. 

S. Daulienė pakvietė Auš
relę Sakalaitę. J i yra JAV LB 
Vidurio vakarų apygardos pir
mininkė. A. Sakalai tė papa
sakojo, kad LB išleido ženklus, 
kurie bus Lietuvos nepriklau
somybės dieną panaudoti. 

Viktoras Kelmelis tą dieną 
pirmininkavo, o E. Majauskienė 
sekretoriavo. 

Toliau Salomėja Daulienė 
kalbėjo apie LB nuveiktus dar
bus. Buvo šeši valdybos posė
džiai. Surengtas 2004 m. Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mas. Dalyvavome JAV LB Vi
durio vakarų apygardos suva
žiavime. Turėjome pietus para
pijai, „Margučiui II" paremti bei 
ses. Ramutei studijoms pagel
bėti. 

Labai daug prisidėjo prie 
renginių: Valė Railienė, Monika 
Gudaitienė, Palmyra Gilienė, 
Evelina Oželienė, Anelė Rama
nauskienė. Talkininkavo: Pet
ras Peleckas, Jonas Vyšniaus
kas. Andrius Malakauskas, 

Vytas Stanevičius. 
Pirmininkė dėkojo valdybai 

už tokį darnų draugavimą. 
Dėkojo visiems, kurie parėmė 
mūsų darbus. 

Danguolė Bginytė paskaitė 
protokolą, rašytą A. Stepona
vičienės 2004 metais . Proto
kolas buvo priimtas su ploji
mais. Iždininkė Alina Vadei-
šienė — kasos apyskaitą, kuri 
buvo priimta be pataisymo. Iždo 
knygas patikrinusi Evelina 
Oželienė rado, kad visos knygos 
vedamos gražiai — be prie
kaištų. Kadencijai pasibaigus, 
valdybos nariams: Algimantui 
Barniškiui, Palmyrai Gilienei, 
Marytei Kinčienei, Vytautui 
Stanevičiui, Sigitai Šlutienei. 
Valdybai sut ikus pasilikti ir 
dirbti toliau, buvo džiaugsmin
gai patvirtinta. Tiktai Apolonija 
Steponavičienė iš valdybos 
atsisakė. 

Sulaukėme ir naujų valdy
bos narių. Tai Raminta Mikuc
kienė ir Tomas Dočkus. 

Buvo pasiūlyti keli kandi
datai į LB Vidurio Vakarų apy
gardos suvažiavimą Lemonte, 
kuris įvyks balandžio 23 d. 

Susirinkimą užbaigėme 
dainuodami — „Lietuva bran
gi". S. Daulienė kvietė visus 
pasivaišinti sumuštiniais, pyra
gais ir kavute. Skanius sumuš
t in ius paruošė darbščiosios 
moterys. Dar noriu priminti, 
kad mūsų Brighton Parko ben
druomenės Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas bus vasario 
20 d. tuoj po lietuviškų Mišių, 
mokyklos salėje. Bus įdomi pro
grama. 

Stasė Viščiuvienė 

SKELBIMAI 
Advoka ta s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago , EL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

Toli free 24 hr. 888-77ft«742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-267-0200, Lemont, IL 

,, Draugo" 

skelbimų skyrius 

tel. 1-773-585-9500 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

I35SLaSafe«2300Chic^aILe080S 
Galimos hmmštmaįn MtadtaMi 

Adi v o k ą t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalipių Teisių 
Specialistas. Rastinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

mailto:marytens@hotmail.com
mailto:vbireta@rogers.com


[vykiai Sv. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijoje 

Yra sakoma, kad „nauja 
šluota braukia platesnę juos
tą". Vyskupijai paskyrus nau
ją kleboną Marąuette Parko 
lietuvių parapijai kun. Ant-
hony Markų, jam teko įsigi
linti į klebono pareigas ir 
vykdyti Vyskupijos ir Vatika
no II suvažiavimo reikala
vimus. 

Visų pirma parapijos kle
bonas turi sudaryti parapijos 
komitetą, kurio tikslas yra 
padėti klebonui administruoti 
parapiją. Šioje parapijoje ir 
anksčiau veikė komitetai, bet 
jie nebuvo veiklūs. Klebonas 
A. Markus, vadovaudamasis 
Vyskupijos reikalavimais, 
2005 metų vasario 3 d. su
kvietė parapijos susirinkimą, 
parapijos komiteto išrinki
mui. Paaiškinimui šio komite
to veikimo darbus, pasikvietė 
konsult. įstaigos atstovę Nan-
cy Davis. Ji dėsto Čikagos 
universitete komitetų organi
zavimą ir turi PhD laipsnį. 

J šį susirinkimą susirinko 

didelis parapijiečių būrys, no
rinčių išgirsti apie paskelbtą 
parapijos tikinčiųjų komiteto 
veiklą. Susirinkimui vadodavo 
pakviesta konsultantė ir jai 
buvo pavesta išaiškinti, ko
kius darbus nuveikia šitokie 
komitetai. 

Konsultantei pradėjus 
aiškinti apie komitetų kūrimą, 
kai kurie asmenys pradėjo 
klausti, nieko bendro netu
rinčius klausimus su parapijų 
komiteto organizavimu ir jo 
veikla. N. Davis, negalėdama 
nuraminti įsisiūbavusios mi
nios, patarė išeiti t iems 
asmenims, kuriems rūpi kiti 
klausimai, nes ji pakviesta 
papasakoti apie parapijos 
komitetų kūrimą. Ji taip pat 
pabrėžė, kad ji susiduria 
pirmą kartą su minia, kuriems 
nerūpi ką ji nori pasakyti, bet 
kelia klausimus nieko bendro 
neturinčius su jai pavestais 
organizavimo darbais. 

Konsultantė kalbėjo ang
liškai, vertė parapijos veiklus 

darbuotojas, inž. Juozas Poli-
kaitis. 

Pranešėja brėžiniais iš
dėstė parapijos komiteto dar
bus, kurie susideda taip: para
pijinės mokyklos darbai, para
pijos išorinė veikla, pastatų 
priežiūra, pagalbos organiza
vimas, religinis parapijiečių 
švietimas ir finansų komiteto 
sudarymas. 

Konsultantė pabrėžė, kad 
visi komitete esantys asme
nys tariasi su klebonu, o kle
bonas, išklausęs nuomones, 
padaro sprendimą. 

Klebonui Anthony Markui 
ir jo padėjėjui kun. Rimvydui 
Adomavičiui bandant dalyvius 
privesti prie tvarkingo susi
rinkimo ir užsibrėžto tikslo 
įgyvendinimo, neradus atgar
sio susirinkusių asmenų tar
pe, konsultantė pabrėžė, kad 
jai nebėra reikalo daugiau 
kalbėti ir patarė susirinkimą 
užbaigti malda, kas ir buvo 
atlikta kun. A. Markaus. 

A n t a n a s Paužuo l i s 

Parama Lietuvos vaikams 
„Vaiko vaitai į mokslą" darbttOtojoms,Ritai Venclovienei ir Ramunei Kubiliūtei besiruošiant 
kelionei į Lietuvą ilgesniam darbui su dienos centrų vaikais, susirūpinome, kad remiamų 
dienos centrų skaičius ir prašančių svarbiausio dalyko vaikams, — maisto — didėja, o mūsų 
amerikietiško dolerio vertė Lietuvoje žymiai sumažėjo. Bet mūsų darbams remti ne kartą 
pinigų gavome atsitiktinai. Štai ir šį kartą mūsų rūpesčius sumažino atėjusi visai nelaukta 
parama iš Cleveland a.a. Jadvygos Ilendienės palikimą tvarkiusios Erikos Steponavičienės, 
kuri nukreipė dali velionės skirto palikimo labdarai. 
Beglobių vardu tariam nuoširdų ačiū Erikai Steponavičienei, už 5,000 doL čekį. Jūsų auka 
parems vargšus vaikelius. 

a.k. 

„VHties angelo" dienos centre. Aldonos Kamantienes nuotr. 

CICERO ĮSKELTA 
LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVA 

Š. m. vasario 10 d. Lietu
vos Respublikos generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius dalyvavo Lie
tuvos valstybės vėliavos iškė
limo prie Cicero miesto rotušės 
ceremonijoje. Iškilmėse, skir
tose pažymėti Lietuvos valsty
bės atkūrimo dieną — Vasario 
16-ąją, dalyvavo Cicero meras 
Ramiro Gonzales, JAV Lietuvių 
bendruomenės Cicero apylin
kės pirmininkas Mindaugas 
Baukus, Amerikos lietuvių ta
rybos Cicero skyriaus pirmi
ninkas Stasys Dubauskas, JAV 
lietuvių bendruomenės Vidurio 
vakarų apygardos pirmininkė 

Aušrelė Sakalaitė, Cicero 
miesto tarybos nariai, iš įvai
rių vietų atvykę lietuviai. 
Lietuvos valstybės vėliavą 
iškėlė Cicero Jūrų šaulių kuopa. 

Ceremonijos metu per
skaitytoje Cicero miesto rezo
liucijoje pažymėta turtinga 
Lietuvos istorija, jos okupacijos 
klausimai ir tautos valia atkur
ta Lietuvos nepriklausomybė 
1990 m. kovo 11 d., pabrėžtas 
kelių kartų lietuvių indėlis į 
Cicero miesto plėtrą. Rezo-liuci-
joje skelbiama, kad 2005 m. 
vasario 10 d. yra skelbiama 
Amerikos lietuvių diena Cicero 
mieste ir kad Lietuvos valsty

bės vėliava rotušės aikštėje 
plevėsuos nuo 2005 m. vasario 
10 d. iki vasario 17 d. 

Generalinis konsulas A. 
Daunoravičius sveikinimo kal
boje apžvelgė Lietuvos kelią į 
narystę Europos Sąjungoje ir 
NATO, pasidžiaugė gražiu ir 
turiningu lietuvių ir Cicero 
miesto administracijos ben
dradarbiavimu. 

Lietuvos valstybės vėliava 
prie Cicero miesto rotušės 
Vasario 16-osios proga keliama 
kasmet jau daugiau kaip 50 
metų. 

Dangira West 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

DĖMESIO! 
Naujas klausimas skyreliui 

„Jūsų požiūris" 

Ar KGB archyvai t u rė tu būt i išviešinti, a r ne? 

C ! Taip 
Ne 

Atsakymus siųskite į redakciją, adresu: 
4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. 
E-paštu: redakcija@draugas.org. 
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