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Sprendžiamas Lietuvos ir 
Rusijos ambasadų likimas 

Maskva-Vilnius, sausio 11 
d. (BNS) — Maskvoje ketvir
tadieni įvyko Lietuvos ir RU
SUOS tarpvyriausybinės komi
sijos darbo grupės dėl dip
lomatinių atstovybių nekilno
jamo turto derybų eilinis ra
tas, ir Lietuvos bei Rusijos 
URM derybininkai nutarė 
siekti, kad abi valstybės {for
mintų savo ambasadų Mask
voje ir Vilniuje nuosavybės 
dokumentus. 

Derybininkams iš Lietuvos 
pusės vadovavo URM sekre
torius Neris Germanas, iš Ru
sijos pusės — URM ambasa
dorius ypatingiesiems pavedi-
mams Liudvig Čižov. 

Derybų metu Lietuvos diplo
matai pasiūlė išspręsti di
plomatinių atstovybių Vilniuje 
ir Maskvoje nekilnojamojo tur
to nuosavybės klausimą ir tik 
po to pradėti nagrinėti abiejų 
valstybių pasiūlymus dėl am
basadų plotų neatitikimo pa
naikinimo. 

Lietuvos URM pranešimu, 
Rusijos derybininkai sutiko su 
tokia Lietuvos nuostata dėl to
lesnių derybų. Pasibaigus de
ryboms, buvo pasirašytas pro
tokolas, kuriuo susitarta, kad 
kitas derybų ratas įvyks Vil
niuje, o jo data bus nustatyta 
diplomatiniais kanalais. 

* Utenoje prezidento rin
k imų kampaniją jau pradėjo 
konservatorių kandidatas Sei
mo narys Andrius Kubilius. 
45 metų buvęs premjeras pa
reiškė, kad susitikimo su ute
niškiais tikslas — burti šali
ninkus ir rėmėjus šių metų 
pabaigoje vyksiantiems prezi
dento rinkimams. Į klausimą, 
ką išrinktas prezidentu pla
nuoja daryti kitaip negu Val
das Adamkus, A Kubilius at
sakė: „Aš mažiau lįsčiau į kas
dienį valstybės gyvenimą, nes 
prezidentas turi būti morali
nis valstybės autoritetas, poli
tinių jėgų susitarimo garan
tas1*. (LR, Elta) 

* Seimo ku luaruose kal
b a m a apie galimą dviejų bu
vusių premjerų — Gedimino 
Vagnoriaus ir Rolando Pakso 
— komandų sąjungą. Kai kas 
pastebėjo šiuos politikus pas
taruoju metu artimiau ben
draujant, kalbantis, nors 
anksčiau jų santykiai buvo 
gana įtempti. Tiek R. Paksui, 
tiek G. Vagnoriui parama 
būtų ne pro šalį. Sąjungi
ninkas ypač reikalingas R. 
Paksui, kuris ketina dalyvauti 
prezidento rinkimuose, IKD, EIU> 

* Sociall iberalai neigia 
ž iniasklaidos pranešimus, 
jog jie veda neoficialias dery
bas su socialdemokratais dėl 
galimybės bendru kandidatu į 
prezidentus kelti Seimo pirmi
ninką Artūrą Paulauską. „Šie 
teiginiai neatitinka tikrovės. 
Nei bendro kandidato, nei par
tijų jungimosi klausimai nebu
vo svarstomi. Tiek NS nariai, 
tiek visuomenė turi iinoti, 
kad jokios slaptos derybos ne
vyksta", teigiama penktadienį 
paskelbtame NS Informacijos 
centro pranešime spaudai, 
kurį pasirašė centro vadovas 
Vytautas Kvietkauskas. 

* Liberalų frakciją pali
k ę * buvęs l iberalų vadas 
Rolandas Paksas bando iš
siderėti, kad Seimo vadovas 
Arturas Paulauskas pasiūlytų 
jam penktojo Seimo vicepirmi
ninko postą. A. Paulauskas 
patvirtino sulaukęs tokio R. 
Pakso pageidavimo. OR, BU> 

Lietuvos diplomatinė atsto
vybė Maskvoje užima beveik 
9,000 kv metrų plotą. Tai — 
ambasados pastatas, svečių 
namai ir gyvenamasis namas 
Maskvos centre bei buvęs 
prieškario Lietuvos ambasa
dos pastatas — vadinamieji 
Baltrušaičio namai. 

Rusijos ambasada, kurios 
pastato bendras plotas — apie 
6,000 kv metrų, yra įsikūrusi 
buvusiame prekybininkų tech
nikume Vilniuje. 

Rusijos diplomatai skun
džiasi, kad jiems trūksta ploto 
Vilniuje ambasadoriaus rezi
dencijai. Tuo tarpu Lietuvos 
UR ministerijoje manoma, 
kad Lietuvos diplomatams da
bartiniai dideli patalpų plotai 
Maskvoje nėra būtini. 

Nei Lietuva, nei Rusija ne
gali iki galo naudotis šiuo 
savo diplomatiniu turtu, nes 
neturi šių pastatų nuosavybės 
dokumentų. 

Derybos dėl Lietuvos ir Ru
sijos diplomatinių misijų 
Maskvoje ir Vilniuje plotų su
vienodinimo, Rusijai reikalau
jant, anksčiau buvo siejamos 
su derybomis dėl Lietuvos 
prieškario ambasadų Pary
žiuje ir Romoje, kuriomis da
bar naudojasi Rusija, sugrą
žinimo Lietuvai. Maskva lai
kėsi nuostatos, kad derėtis dėl 
ambasadų Paryžiuje ir Romoje 
bus galima tik tuomet, kai biu 
sutarta dėl didesnių plotų su
teikimo Rusijos diplomatams 
Vilniuje. 

Tačiau pernai naujas sąly
gas deryboms sudarė Lietuvos 
ir Prancūzijos susitarimas dėl 
kompensacijos už prieškario 
Lietuvos ambasados pastatą 
Paryžiuje, kuriame dabar įsi
kūrė diplomatinę neliečia
mybę turintys Rusijos pi-
liečiai. Prancūzija sutiko už šį 
pastatą Lietuvai sumokėti 
12.24 mln. litų kompensaciją, 
už kurią Lietuva galės nusi
pirkti kitą pastatą savo amba
sadai Paryžiuje. 

Neoficialiomis žiniomis, Lie
tuvos diplomatai Italijoje da
bar aiškinasi galimybes 
panašiai išspręsti Rusijos 
užimamos Lietuvos prieškario 
ambasados Romoje problemą. 

* Lietuvos euroderybi-
ninkus nustebino netikėtas 
Čekijos užsienio reikalų mi
nistro pareiškimas, jog Praha 
prieštarauja Europos Sąjun
gos (ES) didžiosios plėtros sce
narijui. Penktadienį naujienų 
agentūros išplatino Čekijos 
užsienio reikalų ministro Jan 
Kavan pareiškimą, kuris po 
susitikimo su Prancūzijos už
sienio reikalų ministru Hu-
bert Vedrine teigė, jog tiek Če
kija, tiek Prancūzija neprita
ria pastaruoju metu Europos 
Komisijos (EK) propaguoja
mam ES plėtros „didžiojo 
sprogimo" scenarijui. IBNSI 

* Po nesėkmingų derybų 
su „Mažeikių naftą" val
dančia bendrove ,,Williain8", 
Rusijos „Jukos" nebeliko ir 
sausio mėnesio naftos tiekėjų 
sąraše. Gamyklos atstovai 
aiškina, kad .Jukos" papras
čiausiai nesutiko su „Mažeikių 
naftos" pasiūlyta kaina. Dau
guma „Mažeikių naftos" tie
kėjų neįvardijami, tačiau aiš
ku, kad šių metų pradžioje pa
grindiniais tiekėjais taps 
JLUKoir, TNK ir .Slavneft". 
Su jomis jau suderėta nupirkti 
didžiausius reikalingus naftos 
kiekius sausio mėnesį, OR. BU> 

Paminklas žuvusiems laisvės gynėjams Vilniuje. Antakalnio kapinėse, 
primena 1991-ųjų sausio įvykius, kai, bandydama nuvergti Lietuvos val
džią, paskelbusią nepriklausomos valstybes atkūrimą, .--orietu kariuome
nė Vilniuje jėga užgrobė ujitvizijcs bokštą bei Lietuvos .tidijo ir teievizijos 
pastatą. Kruvinąją Sausio 13-osios naktį žuvo 14 ir buvo sužeista daugiau 
kiap 1.000 beginklių Lietuvos laisvės gynėjų. Vladimire Gulevk^usiEltai nuotr 

Jaunajai kartai reikia skiepyti 
Sausio 13-osios dvasią 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) 
— Nors Sausio 13-osios aukų 
artimieji teigia, kad šios die
nos minėti nebereikia, prezi
dentas Valdas Adamkus ma
no, jog šią datą reikia dar la
biau pabrėžti, o valstybingu
mo įtvirtinimo laikų dvasią 
perduoti jaunajai kartai. 

Laisvės gynėjų dienos — 
Sausio 13-osios — išvakarėse 
prezidentas V. Adamkus pri
ėmė Sausio 13-osios brolijos, 
Sausio 13-osios nukentėjusių
jų draugijos ir Sausio 13-osios 
žuvusiųjų artimųjų draugijos 
„Bičiulystė" narius. 

Susitikime prezidentas pa
dėkojo draugijų nariams ir žu
vusiųjų artimiesiems už 1991 
m. sausio dienomis valstybei 
parodytą ištikimybę ir drąsą. 
V. Adamkus pažymėjo, kad 
laisvės gynėjų pasiaukojimas 
lemtingomis dienomis priarti
no pergalę. 

Tačiau 1991 m. aukų arti
mieji bei nukentėjusieji užsi
minė, kad tokių minėjimų 
nebereikia. „Man atrodo, kad 
jau suėjo 10 metų ir užtenka, 
nes kitiems visai nesvarbu ir 
jie pamiršo, kad toks įvykis 
buvo", sakė per sausio 13-
osios jvykius prie Vilniaus TV 
bokšto žuvusios Loretos Asa
navičiūtės mama Stasė Asa-
navičienė. 

Prezidentas nesutiko su šia 
mintimi, sakydamas, jog „at
meta tokią mintj, nes klausi
mas yra tas, kaip tie minėji
mai yra organizuojami ir ko
kiu tikslu". 

Prezidentas pripažino, kad 
nuobodžiame, „tris valandas" 
trunkančiame minėjime su il
gomis kalbomis jis ir pats ne
norėtų dalyvauti. „Man atro
do, mums reikia ko nors gyvo, 
iš pačių liudininkų išgirsti, ką 
jie išgyveno, kodėl jie tą darė. 
Tada minėjimas bus prasmin

gas", pabrėžė V. Adamkus. 
Prezidentas pažymėjo, kad 

1991 m. sausio įvykių bei dva
sios neįmanoma išbraukti iš 
žmonių atminties bei istorijos, 
tačiau apgailestavo, kad kovos 
už nepriklausomybe atmini
mas silpnėja ir jaunoji karta 
vis mažiau supranta jos reikš
mę. V. Adamkus paragino 
Sausio 13-osios aukų artimuo
sius bei nukentėjusius skiepy
ti anų laikų dvasią jaunajai 
kartai. 

Penktadienį Lietuvoje pra
sidėjo renginiai, skirti Laisvės 
gynėjų dienai. 

* Vyriausybės komisija 
naujuoju Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento di
rektoriumi išrinko Socialde
mokratų partijos narį Antaną 
Petrauską. Konkurse jis buvo 
pripažintas labiau tinkamu 
eiti šias pareigas, nei kiti ke
turi kandidatai, tarp kurių 
buvo ir du departamento di
rektoriaus pavaduotojai Ste
ponas Kulbauskas ir Stanisla
vas Vidtmannas. Konkurso 
nugalėtojas 1993-1995 m. dir
bo vyriausybės patarėju kultū
rai, švietimui, sportui ir turiz
mui. (BNS) 

* Kaune ketinama ku r t i 
mokslo ir technologijų par
ką, kur daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama informa
cijos technologijų, mechatroni-
kos, naujų medžiagų, mikro ir 
nanotechnologijų bei alterna
tyviosios energetikos sritims. 

* Narkotikų verslo šalti
nis teka i i vaistinių. Kai ku
rie vaistininkai dideliais kie
kiais ir be receptų parduoda 
griežtai kontroliuojamas psi
chotropines medžiagas. Šios 
ne tik patenka j juodąją rinką, 
bet ir tiekiamos į užsienį. Le
gali vaistų apyvarta tampa 
vienu iš narkotikų verslo šal
tinių. 'R. Elta) 

* Sausio 13-osios atmini
mo medaliai, kuriuos prezi
dentas Valdas Adamkus sek
madienį įteiks už nuopelnus 
Lietuvos nepriklausomybei, 
galbūt bus jau paskutiniai. 
Gruodį prezidentas pateikė 
Seimui Valstybės apdovano
jimų įstatymo projektą, ku
riame šio medalio nebėra. 
Manoma, kad visi Lietuvos 
valstybingumo atkūrimui nu
sipelnę asmenys juos jau gavo. 
Galbūt paskutinius Sausio 
13-osios atminimo medalius 
sekmadienį gaus beveik 200 
Lietuvos ir užsienio valstybių 
piliečių. IBNS) 

* Laisvės gynėjų dieną 
Seime a t idaryta prie Radijo 
ir televizijos bokšto nukentė
jusios juvelyres Reginos Žiup-
snytcs darbų paroda. Taip pat 
ketinama parodyti menininkei 
skirtą Liugardos Juškaitės-
Cepienės dokumentinį filmą 
„Metalo deivė". 1991 m. sau
sio 11-13 dienomis kartu su 
kitais dailininkais R. Žiups-
nytė budėjo prie Seimo, televi
zijos bokšto, kur buvo sužeista 
sovietų kareivio. Patyrusi fizi
nį ir psichologinį smurtą, me
nininkė rimtai susirgo. 1995 
m. — mirė, jai buvo 36-eri. 

* Je igu Rolandas Paksas 
i r devyni jo salininkai su
artėtų su socialdemokratais, 
parlamento vadovo Artūro 
Paulausko įtaka Seime visiš
kai susilpnėtų, nes socialde
mokratams priimti sau nau
dingus sprendimus pakaktų 
liberalų atskilėlių paramos. 

(LR, Elta) 

* Kauno medicinos uni
versiteto klinikų medikai 
mano, kad sužalojimas ir ke
lios operacijos ateityje ne
turės lemtingos įtakos Mari
jampolės ligoninėje apdegintų 
naujagimių dvynių sveikatai. 
„Kūdikiai šiuo metu jaučiasi 
gerai ir svarstoma galimybė 
atjungti juos nuo dirbtinio 
kvėpavimo sistemos", penkta
dienį sakė kūdikius gydanti 
gydytoja Rasa Brinkis. Antrą 
savaitę gyvenantiems bro
liams dvyniams Laurynui ir 
Martynui Zdaniams buvo at
likta po dvi odos persodinimo 
operacijas. Manoma, kad kū
dikiai dar bus gydomi ma
žiausiai porą mėnesių. Nuo 
žaizdų gijimo priklausys, ar 
nebus reikalingos papildomos 
operacijos. Kūdikių tėvams — 
23 metų Vilmai ir 37 metų 
Gintautui Zdaniams — medi
kai ketina pasiūlyti psichologo 
pagalbą . fBNsi 

* Lietuvos delegacijos da
lyvavimo XLX žiemos olim
pinėse žaidynėse išlaidos su
daro apie 795,000 litų, iš 
kurių 180,000 skirta kelionei, 
194,000 — sportinei ir paradi
nei aprangai (125,000 litų 
skiria rėmėjai), 92,000 — 
apgyvendinimui, 80,000 — 
specialiajam inventoriui. 

* Lietuvos taut inio olim
pinio komiteto patvirtintoje 
Lietuvos delegacijoje, kuri da
lyvaus XLX žiemos olimpinėse 
žaidynėse Lietuvai atstovaus 
8 sportininkai, o lydinčiųjų 
bus triskart daugiau negu 
sportininkų. (LR.KD.EIU) 

* Septintąją pralaimėjimą 
vyrų krepšinio k lubų Euro-
lygos varžybose patyrė Lietu
vos čempionas Kauno „Žal
giris", dešimtajame rate ket
virtadienį namie nusileidęs 
Liublianos „Olimpija" (Slovė
nija) krepšininkams 70:81. Po 
šios nesėkmės kauniečiai 
praktiškai prarado galimybes 
patekti į antrąjį varžybų ratą. 

• H 

Pasaulio naujienos 
(Remiamu AFP. Rautais. AP, Intartut, ITAR-TASS. BNS 

žWų agemorų pranastmatt; 

Deli. Sutelkęs prie Pakistano sienos šimtus tūkstančių indų ka
reivių, Indijos kariuomenės vadas penktadienį pareiškė, kad jo ka
riuomenė yra pasirengusi įprastiniam — o prireikus, ir branduoli
niam — karui su Pakistanu. Penktadienį tarp abiejų Himalajų 
Kashmyro rajone esančių kariuomenių įvyko naujas susišaudy
mas, tuo tarpu Pakistano prezidentas Pervez Musharraf rengė 
kalbą, kurioje ketino pranešti apie naujus suvaržymus Indijos val
džia Kashmyre nepatenkintiems ekstremistams. Pasaulio valsty
bės viliasi, kad šia kalba jam pavyks sumažinti įtampą. „Mes tu
rime pakankamai atsargų trumpam karui... arba ilgesniam, truk
siančiam nuo mėnesio iki 45 dienų", sake kariuomenės vadas. Pa
sak generolo, bet koks branduolinio ginklo panaudojimas būtų 
pražūtingas visam Pietų Azijos regionui, o valstybė, kuri ryšis pa
naudoti branduolinį ginklą prieš Indiją, bus nubausta „taip 
giežtai", jog jos išlikimas kels rimtų abejonių. 

Jeruzalė. Palestiniečių pastangos sustiprinti savo ginkluotę 
tęsiant jau 15 mėnesių trunkantį sukilimą ir Izraelio atsakas į tai 
leidžia manyti, kad kita konflikto banga gali būti dar kruvinesnė, 
teigia politikos apžvalgininkai. Tokie niūrūs vertinimai kertasi su 
JAV mėginimais užbaigti kovas ir atgaivinti Artimųjų Rytų taikos 
procesą, tuo metu kai ji ieško naujų taikinių kampanijoje prieš 
Saudi Arabijos disidento Osama bin Laden tinklą. Arabų valsty
bės kritikuoja Ameriką, jog ši kasmet suteikia Izraeliui karinės 
pagalbos už maždaug 2 mlrd. dol., taip pat apginkluoja žydų vals
tybę JAV pagamintais pažangiausiais ginklais, kurie dabar nau
dojami malšinti sukilimą. Dėl šių priežasčių Palestinos preziden
tas Yasser Arafat pabandė įgyti atgrasinančių pajėgumų prieš Iz
raelį. Pasak apžvalgininkų, Y. Arafat mano, jog turėdamas dides
nio nuotolio minosvaidžius ir „Katiušas", privers Izraelį atsisakyti 
tokių operacijų, kokios buvo vykdomos Libane, tačiau jis žino, kad 
panaudojus „Katiušas", nauja Izraelio okupacija bus neišvengia
ma. 

Islamabadas. Naujasis Afganistano vadovas Hamid Karzai su
tinka išduoti sulaikytus Talibano ir „ai Qaeda" kovotojus JAV, jei 
Vašingtonas kreipsis su atitinkamu prašymu. Pakistano vyriausy
bė ir naujoji Afganistano administracija aiškiai nurodė pritarian
čios siekiui sulaikyti ir perduoti teisingumui aukštus Talibano ir 
„ai Qaeda"vadus. 

Kabulas. Per pastarąsias tris dienas iš Kabulo pasitraukė apie 
6,000 Šiaurės sąjungos karių, per artimiausią savaitę dar daugiau 
jų paliks sostinę, sakė aukštas saugumo pareigūnas. 5,000-6,000 
kareivių, įtrauktų į policijos ir karines pajėgas, liks mieste. 

Spin Boldak. Afganistane vis dažnėjant banditizmo atvejams, 
JAV kareiviai pasienio mieste Spin Boldake pradėjo nuginkluoti 
vietos kovotojus. 

New Yorkas Dėl teroro aktų JAV rugsėjo 11-ąją padarinių iki 
2002 m. pabaigos JAV bus prarasta 1.64 mln. darbo vietų, rašo 
„The Wall Street Journal". Sugriežtinus saugumo priemones oro 
uostuose ir dėl nepasitikėjimo šios rūšies transportu, sumažės ke
leivių srautas kai kuriomis pagrindinėmis turizmo ir verslo kryp
timis. Sumažėję keleivių srautai JAV po teroro aktų tolydžio di
dės. Tačiau, amerikiečiai kol kas neįveikė baimės keliauti lėktu
vais. Blogiausia situacija Las Vegas — ten be darbo liks 41,000 
žmonių, arba 5 proc. daugiau nei jeigu teroro aktų nebūtų buvę. 
Daugelis nukentėjusių JAV miestų 2003 m. atsigaus, išskyrus 
New Yorką, kur aktyvumas dėl sugriovimų prasidės metais vė
liau. Čia iki 2002 m. pabaigos be darbo liks 150,000 žmonių. 

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush ketvirtadienį 
nuvyko į Pentagoną, kuris buvo dalinai sugriautas per rugsėjo 11 
d. įvykdytus teroro išpuolius, ir pasirašė 317.2 mlrd. dol. gynybos 
išlaidų skyrimo įstatymą, kurį jis apibūdino kaip „apmokėjimą 
grynaisiais" už karą su terorizmu. Šis lėšų skyrimo projektas pa
dengs didžiumą Gynybos departamento išlaidų 2002 mokesčių 
metais, kurie prasidėjo pernai spalio mėnesį. Šiuo projektu kari
nis finansavimas buvo padidintas 26 mlrd dol., arba 9 proc.. lygi
nant su 2001 metais. 

Tallahasee Florida. Teisėsaugos pareigūnai pranešė tiriantys 
galimą sąmokslą susprogdinti valstijos gubernatorių, JAV prezi
dento George W. Bush jaunesnįjį brolį Jeb Bush. Tyrimas buvo 
pradėtas gruodį, kai gubernatoriui buvo atsiųstas laiškas. FBI ti
ria galimą sąmokslą nužudyti gubernatorių valstijos sostinėje su
sprogdinant sprogmenų prikrautą sunkvežimį Remdamasis teisė
sauga, „The Miami Herald" rašė, kad policija remiasi slapto infor
matoriaus, sėdinčio kalėjime, užuomina. 

Manila. Pirmasis 25 Amerikos karių būrys penktadienį atvyko į 
Filipinų pietus padėti vietos kariuomenei kovoti su ginkluotais is
lamo separatistais iš grupuotės „Abu Sayyaf. JAV karių skaičius 
gali pasiekti 500 žmonių, tarp kurių bus 100 „žaliųjų berečių" Ka
riai turės 10 transporto ir kovos sraigtasparnių, taip pat lėktuvų 
„S-130". Nors JAV kariai yra apginkluoti, jie nedalyvaus susirė
mimuose su „Abu Sayyaf, bet mokys Filipinų kareivius rengti 
operacijas džiunglėse bei išgyventi sunkiomis sąlygomis 

Teheranas. Irano vyriausybė atmetė ketvirtadienį JAV prezi
dento George W. Bush pareikštą įspėjimą Teheranui nebandyti 
destabilizuoti Afganistano laikinosios vyriausybės, teigdamas jį 
esant nepagrįstą. 

Vašingtonas. JAV nutraukė 
nuo rugsėjo 11-osios trukusią 
tylą dėl Rusijos kampanijos Če
čėnijoje ir vėl apkaltino Maskvą 
dėl perdėtos jėgos naudojimo 
prieš šios respublikos musulmo
nų kovotojus. Griežtą kritiką 

t Vašingtonas atnaujino kitą die
ną po Maskvos pranešimo, kad 
rusų pajėgos Čečėnijoje per mė
nesį nukovė 92 maištininkus. 

KALENDORIU8 
Sausio 12 d.: Arkadijus, Cezarųa. 

Cezarijus, Ernestas. Gidą, Lingailė, 
Palemonas, Vaigedas. 

Sausio 13 d.: Kristaus krikštas. 
Dargaudas. Hiliaras. Gilvydė, Iveta, 
Veronika, Vilmantas. Lietuvos Lais
vės gynėjų diena. 

Sausio 14 d.: Sv. Hiliaras; Auksė, 
Feliksas. Laimonas 'Laimis). Lilija, 
Teodozijus 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

ATEITININKŲ BENDRAVIMAS 
VILNIAUS KRAŠTE 

Šv. Kalėdų metu vilniečiai mingesnis, socialinis užsiėmi-
ateitininkai turėjo keletą 
prieškalėdinių ir kalėdinių 
išvykų. Pirmoji išvyka vyko 
sekmadienį, gruodžio 23 d., į 
užpustytą Molėtų kraštą. 

Jau tampa, kaip ir tradicija, 
per Kalėdas vykti kaimiškon 
pirtin į Kertuojos kaimą. Prieš 
kelionę buvo nemažai abejo
jančių, nes spaudė 15'C šaltu
kas ir, pasak žinovų, net trak
toriai klimpo pusnyse tame 
krašte. Visgi grupelė (arti 10) 
bendraminčių po Mišių pa
judėjo iš Vilniaus. Pasiekus 
Kertuoją, auto buvo paliktos 
pusnyse, o ekspedicijos daly
viai ėmė skintis kelią per pus
metrines pusnis pirties link. 
Žygeiviams vadovavo Darius 
M., su kastuvu rankose. Pas
kui sekė ilgas pirties kūreni
mo procesas, kurio metu spė
jome ir pasivaikščioti po ežero 
platybes, ir bandyti pasislėpti 
vieni nuo kitų ežere. Slėptis 
galėjome tik už pernykščių 
nendrių, gerai tik, kad Sand
ros nuoširdus tikėjimas, kad 
„mūsų vis dar niekas nemato", 
persidavė visiems. Paskui bu
vo pirtis, kurioje buvo karšta 
i i tikrųjų dalyvavusiems ir vi
sai netilta tik iš šalies stebė
jusiems. Visgi ir stebėtojai 
turėjo užsiėmimo ne tik ste
bėti lekiančius ir begriuvinė-
jancius sniego pusnyse pirti
ninkus, bet ir kur kas pras-

mas bendrauti su vietiniu pir
tininku, nemačiusiu žmonių 
jau kokius du mėnesius. 

Gerai, kad nors grįžtant Vil
niun ateitininkai turėjo gali
mybe atsiverti kur kas pras
mingesnėmis tarpusavio dis
kusijomis, o tai ir yra viena iš 
didžiausių vertybių įgalinan
čių mus būti kartu. 

Kita išvyka vyko antrąją 
Kalėdų dieną. Keletas ateiti
ninkų ir dar pora ne ateiti
ninkų iš Kauno, pasiryžo su
laužyti masinio apsivalymo 
per Kalėdas tradiciją ir išvyko 
slidinėti į Ignaliną. Sniego tik
rai netrūko, važiuojant pir
myn magistralinis kelias kar
tais susiliedavo pusnyse ir 
būdavo ne tik nebežinia kur 
mašiną vairuoti, bet ir nebesu-
prasdavai kur beesąs. Slidi
nėti sekėsi gana įvairiai, bet 
tie, kas rimčiau pažiūrėjo į 
reikalą liko tikrai patenkinti. 
Dauguma stojosi ant kalnų 
slidžių pirmą kartą, o pirmi 
žingsniai visad būna nelengvi. 
Paslidinėję aplankėme Ignali
nos „Ežerų vaikų" kuopos glo
bėją ponią Laimą, išgirdome 
apie kuopos džiaugsmus ir rū
pesčius. Taip pat sutarėme, 
kad kuopos moksleiviai prisi
jungs prie mūsų antrosios iš
vykos slidinėti gruodžio 30 d. 

Mindaugas S. 

PAMATINIŲ KLAUSIMŲ LAIKAS NEGALI 
IŠTRINTI 

2001 m. rugpjūčio mėn. 11 
d. „Draugo" numeryje perskai
čius Š. Amerikos ateitininkų 
Tarybos programos komisijos 
paskelbtą šūkį „Drįstame būti 
kitokie", mes, Gargždų parapi
jos ateitininkai maloniai nu
stebome tokiu mūsų bendra
minčių užsienyje užsidegimu 
ir ryžtu keisti, atnaujinti bei 
suaktyvinti ateitininkų veiklą 
lietuviškose parapijose. Mums 
tai kartu buvo didžiulė proga 
pamąstyti apie vieną iš esmi
nių mūsų organizacijos pama
tinių klausimų: kas mes esa
me, arba ką man reiškia būti 
ateitininku? Kadangi vienas 
pagrindinių ateitininkijos 
principų — katalikybė, dauge
lis mūsų mažųjų moksleivių 
ateitininkų atsakė kategoriš
kai: būti ateitininku — tai 
melstis, kalbėtis su Dievu, bū
ti tikinčiu. Beje, vienas ištver
mingiausių mūsų kolegų Gedi
minas pridėjo, kad labai jau 
patinka tos ateitininkų orga
nizuojamos kelionės — štai, 
pavyzdžiui, kad ir į Kryžių 
kalną. Savitai, pažvelgusi sa
vo gražiomis pilkomis akimis 
prabilo Reginutė: „Man būti 
ateitininke — tai stebėti pa
saulį". Vyresnės merginos ty
lėjo ilgiausiai: ilgai rinkosi žo
džius, kad į juos galėtų sudėti 
viską, ką pajuto per kelerius 
ateitininkiškojo gyvenimo me
tus. Rima buvo nusiteikusi 
rimtai: „Būdama ateitininke 
galiu išreikšti save (beje, ji 
puiki dainininkė), plėsti savo 
akiratį, formuoti teisingas ir 
doras pažiūras į gyvenimą". 
Kristina šypsojosi, nes jai — 
tai dvasios atgaiva: kasdien 
atrandanti vis įvairesnių ir 
nuostabesnių dalykų. Be to, 
galinti susitikti su savo drau
gais — bendraminčiais, susi
rasti naujų. „Jaučiuosi ypatin
gai", — kalbėjo ji. Antroji 

Kristina buvo proziškesnė: „Į 
ateitininkų organizaciją atė
jau dar būdama vaikas, kai 
tikėjau, kad pasaulis nuosta
bus, o žmonės — dar puikesni. 
Deja, ne viskas taip paprasta, 
kai susiduri su realybe. Man 
ateitininkai padovanojo savo 
dėmesį, susiradau daug naujų 
draugų, kurie man tapo labai 
brangus. Iš tikro ateitininkai 
yra tokie patys žmonės, kaip 
ir visi: klystantys, besidžiau
giantys, mylintys ir neapken-
čiantys. Bet kadangi ateiti
ninkų organizaciją vienija jos 
didingi tikslai, iš mūsų turi 
būti pareikalauta dar dau
giau. Mums būtinas tikėji
mas..." Tuo tarpu kuopos glo
bėja ir tikybos mokytoja K 
Sipienė žvelgė toli į ateitį: 
„Man ateitininkija — tai do
ros, katalikiškos, įveikusios 
dvasinį skurdą visuomenės vi
zija" (Miela Mokytoja, te Jūsų 
vizijai būtų lemta išsipildyti!). 
Pats nekalbiausias pasirodė 
mūsų kuopos dvasios vadas, 
klebonas kan. J. Paulauskas. 
Šyptelėjo...ir nuėjo ruošti pa
rapijos autobusą mūsų toli
mesnėms kelionėms. (Gerbia
mas Klebone, Jūsų dėmesį ir 
rūpestį jaučiame be žodžių.) 
Na, o pabaigai norėčiau pridė
ti: amžiai keičiasi, naujos tra
dicijos keičia senas, tačiau P. 
Dovydaičio trijų pamatinių 
klausimų ir jais paremtų pen
kių ateitininkijos principų lai
kas negali nei ištrinti, nei kar
dinaliai pakeisti, nes jie atei
na iš žmogiškumo ištakų, iš 
to, kas daro Žmogų pilnakrau
jų visuomenės nariu. Taigi 
man būti ateitininke — tai 
reiškia mokytis. Mokytis mels
tis. Klausyti ir girdėti. Duoti 
ir nereikalauti atpildo. Veikti. 
Mylėti. Subręsti iki asmeny
bės... Tiesiog būti žmogumi. 

Vadinasi, būti ateitininku — 

Kun d r Kęs tu t i s T r i m a k a s i pirmoje eil., ka i r ė j e ) su Psichologines p a r a m o s ir konsu l t av imo centro darbuoto
ja is . Cen t ro d i r e k t o r i u s O s v a l d a s S t r ipe ik is s tovi p i rmas deš inė je , o p r o g r a m ų koord ina to re Ieva Str ipeikiene 
— a n t r a iš k a i r ė s . 

PSICHOLOGINES PARAMOS 
CENTRAS 

Prieš porą metų „Draugo" mos metodus bei juos supažin-
ateitininkų skyriuje ir „Tėviš
kės žiburiuose" buvo išspaus
dinti stud. Ievos Šidlauskaitės 
aprašymai apie naują, Kaune 
įsteigtą psichologijos studentų 
ateitininkų korporaciją ir jos 
narių konkrečią veiklą pagel
bėti „Tėviškės namų" globoja
miems vaikams ir paaug
liams. Tai buvo didelė naujie
na; nors ateitininkų sąjūdžiui, 
ypač išeivijoje, priklauso ne
maža psichologų, tačiau nie
kada jie nesudarė savo atski
ros korporacijos. Tos iniciaty
vos ėmėsi psichologijos stu
dentai Kaune. 

2001 metų pavasarį šios kor
poracijos vadovai žengė dar 
vieną praktišką žingsnį ir 
Kaune įsteigė Psichologinės 
paramos ir konsultavimo cent
rą. Šio centro sumanytojai ir 
įkūrėjai yra du jauni talentin
gi profesionalai: Osvaldas 
Stripeikis ir jo žmona Ieva 
(Šidlauskaitė). Šios įstaigos 
besiplečianti veikla apima šias 
sritis; individuali konsultacija, 
programos rizikos grupės vai
kams ir jaunimui iš globos 
įstaigų, seminarų organizavi
mas, jaunimo vadovų kursai 
bei stovyklos, programos la
vinti jaunimo pilietinius bei 
socialinius įgūdžius, socialinės 
srities tyrimai ir tarptautiniai 
projektai, bendradarbiaujant 
su panašaus pobūdžio užsie
nio organizacijomis. 

Psichologinės paramos cent
ro vadovybė kviečia specialis
tus supažindinti centro dar
buotojus su įvairiais psichodi-
agnostikos, konsultacijos bei 
psichoterapijos metodais. Lap
kričio 17 d. psichologas kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, 20 me
tų dirbęs kaip klinikinis psi
chologas Hines amerikiečių 
veteranų ligoninės psichiatri
jos skyriuje, centro darbuoto
jams demonstravo psichodra-

reiškia būti visuomenišku, ti
kinčiu, inteligentišku savo 
krašto patriotu ir šeimos žmo
gumi. Šias savybes išpuoselėti 
savyje — viso gyvenimo tiks
las. Tad ar ne verta būti kito
kiais? 

Margari ta K i u d y t ė 

dino su „enneagrama", savo ir 
kitų asmenybės pažinimo ke
liu. 

K . T r . 

ATEITININKŲ VASAROS 
RENGINIAI LIETUVOJE 
Rugpjūčio 6-16 d. Mokslei

vių ateitininkų sąjungos cent
ro valdyba poilsio bazėje „Rū
ta" Kirneilės kaime (Molėtų 
raj.) prie Bebrusų ežero su
rengė kasmetinę dvyliktąją 
moksleivių ateitininkų vasa
ros stovyklą „Ateities vasara" 
tema „Aš — Pasaulis — Dei
mantas". Stovykloje dalyvavo 
apie 70 vyresniojo amžiaus 
(14-18 metų) moksleivių iš 
įvairių Lietuvos vietų. Pro
gramą koordinavo E. Savic
kaitė. Su moksleiviais stovyk
loje bendravo studentai ateiti
ninkai. Poilsiautojai diskusijo
se „Aš ir kiti jauni žmonės". 
„Aš pasatllyje — mano ver
tybės", „Aš ir visuomenė" ap
tarė aktualias nūdienos verty
bes, kalbėjo apie savo atsa
komybę bei vaidmenį pasau
lyje. Stovyklą parėmė Lietu
vių katalikų religinė šalpa ir 
Valstybinė jaunimo reikalų ta
ryba. 

Rugpjūčio 16-26 d. Karklėse 
vyko studentų ateitininkų va
saros akademija tema „Žmo
gaus orumas". Akademijos 
metu advokatas P. Kairevičius 
kalbėjo apie bausmę ir žmo
gaus orumą, E. Vareikis ap
tarė pilietinį orumą, prof. kun. 
A. Žygas pažvelgė į žmogaus 
orumą iš antropologijos moks
lo perspektyvos, G. Karoblis 
pasidalijo mintimis apie kūno 
pardavimą ir sportines aukš
tumas. Akademijos dalyviams 
buvo surengta videoklipų vik
torina, vyko įvairios sporto 
varžybos, teatro ir susikaupi
mo vakarai, diskutuota istori
jos, politikos ir meno klausi
mais. Stovykloje buvo įgyven
dinama ses. D. Kuzmickaitės 
parengta krikščioniškos ref-
lekcijos programa. Akcijos 
„Gerieji dirbai" metu stovyk
lautojai t-arkė pajūrio aplin
ką, rašė laiškus seniai pamirš
tam draugui. Stovykloje sve
čiavosi ir kartu su stovyklau

tojais šventė Eucharistiją 
Ateitininkų federacijos dva
sios vadas vysk. J. Kauneckas. 

Rugpjūčio 25-26 d. akademi
joje vyko Studentų ateitininkų 
sąjungos (SAS) suvažiavimas, 
kuriame buvo išrinkta sąjun
gos valdyba: SAS pirmininku 
tapo Kauno Technologijos uni
versiteto socialinės edukologi
jos magistrantas V. Girdzi
jauskas, nariais — I. Ben-
doriūtė ir L. Vaišnys. 

REDAKCIJOS 
KERTELĖ 

„Ateit is" atkeliauja 
Lietuvoje 2001 metų gruo

džio mėnesį išleista nauja 
„Ateities" žurnalo laida pasie
kė pietvakarinį Atlanto pa
kraštį šių metų pradžioje. Iš 
karto, St. Petersburg miesto 
darbščiųjų Elenos Jasaitienės, 
Birutės ir Juozo Kasperavičių 
išsiuntinėta visiems JAV ir 
Kanados prenumeratoriams. 
Apie pasirodžiusią laidą, tre
čiąją Emilijos Pundziūtės re
daguotą, bus galima paskaity
ti kitą kartą šiame puslapyje. 

L . Š . 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com 

DH. A U Š R I N Ė SCHNEIDER 
D A N T Ų GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

TeL63oS23-2245 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Mecfical Center 
10400 75 SLKanosha,WI 53142 

(262)697 6990 

Asta M. Astrauskas, MLT 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

2001 m. A te i t i n inkų sava i tga ly je , Vilniuje. IS k Kęs tu t i s G i r n i u s , Rėdą 
Soprana i t ė ir L ie tuvos k a t a l i k ų mokslo a k a d e m i j o s n a r ė , knygos ,.Pr. Do-
vyd.-iit.is — A k m e n u o t a s p a t r i o t o kel ias" a u t o r ė Aldona Vas i l i ausk iene 

N u o t r I n d r ė s T i j ū n ė l i e n ė s 

DR. RUSS£LL MILER, MD 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626 W. Cermak Rd., 

Berwyn. IL 60402 
Tel. 708-484-1545. 

DR. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

10745 Winter»etDr. 
Orland Park, IL 80487 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

DR. DALIA JODWALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543W. 127t>Str. 

Suite 101 
Lemont, IL 

Tai. 630-243-1010 
valandos tutitarut 
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.„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sarc 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove.lL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIIĮ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St., Lemont, IL 60439 
1051 Easington Rd. #200. 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
HfckoryHas 

Tel. 708-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
10811 W. 143 St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Sitver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 708-460-2500 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros 
galvos skausmų (ir migrenos). 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402,161.708-484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

CanSac Diagnosis, LTD. 
6417W.87Str. 

Oak Lawn. IL 60453 
Tel. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

4 6 3 5 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hwy, HinsdaJe 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREOORY SUELZLE, MD 
SCOTTGREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, aprando, galvos, sąnarių, 
vefo, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
www.iilinoispain.com 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - SlROiES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. " 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills. IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M.SALIKUS 
Dantų gydytoja 

625 S. Memhofcn Rd. 
Weeteheatar.IL 60154 

T«L 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4 8 1 7 W. 83 St., Burbank, IL 
Tat 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

, Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center »or Health, 

1200 S. York, Elmhurst. IL 60126 
630-941-2609 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė — VIDAUS LIGOS 
Priimami MEDICARE pacientai 

5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien. 
išskyrus sekmadienį 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

M. VILIJA ritteLYTt 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualine terapija, 

akupunktūra. 
7271 S. Harlem, Bridge vie » , IL 

60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame 
lietuvUkai. Valandos susitarus 

/ . 

http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com
http://vyd.-iit.is
http://administracija9drauKas.org
mailto:redakcija@draugas.org
http://rastineOdraugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.iilinoispain.com
http://Weeteheatar.IL


Mes ir 
Paruošė Bronius Nainys 

VAKARŲ ATEITIS: ROJUS AR KAPINĖS? 
Toks klausimas kyla dėl šio

mis dienomis ryškėjančių 
dviejų skirtingų požiūrių. 
Sausio pirmą dvylika Europos 
Sąjungos (ES) narių įsivedė 
bendrą pinigą — euro ir taip 
pradėjo glaudesnį tarpusavio 
bendradarbiavimą ekonomi
kos srityje. Sveikintinas posū
kis į Europos vienybę, džiau
gėsi visas Breisach miestas. 
Kai prieš pusšimtį metų, An
trajam pasauliniam karui pa
sibaigus, šios, ant Reino kran
to, netoli Vokietijos, Prancū
zijos, Šveicarijos sienų susi
dūrimo pastatytos, buvusios 
tvirtovės gyventojai buvo pa
klausti, ar jie norėtų jungti
nės Europos, 96 nuošimčiai 
nubalsavo teigiamai, rašė 
„The Wall Street Journar 
2001 m. gruodžio 31 d. Ketu
ris šimtus metų teriojami ka
rų, dėl kurių valstybinė pri
klausomybė keisdavosi maž
daug kas keliasdešimt metų, 
jie ilgėjosi tik ramaus gyveni
mo, nepaisydami, kurio krašto 
valdžiai priklausytų. Jie pasi
juto labai laimingi, kai prie 
tilto per Reiną buvusiame Vo
kietijos muitinės pastate išvy
do McDonalds restoraną, par
davinėjantį amerikietiškus 
mėsainius vietoje leidimų per
žengti Prancūzijos sieną. Lei
dimų nebereikėjo, panaikinus 
šių kraštų tarpvalstybinę sie
nų kontrolę. Ant restorano 
stogo besišypsantis, taip pat 
amerikietiškas, „Santa" dar 
labiau skaidrino malonią nuo
taiką, ir miesto gyventojai 
sveikino prieš 57 metus juos 
okupavusius Prancūzijos ka
rius, statančius bendrą vo-
kiečių-prancūzų vaikų darže-

U. 
Aišku, bendro pinigo įvedi

mas Europos dar nesujungs, 

teigia Breisach miesto vado
vai (taip pat kaip ir kiti šio 
žemyno politikai), tačiau la
biausiai tą svajonę puoselė
jantys vokiečiai euro sutinka 
džiugiai, visiškai užmiršę dar 
taip neseniai garbintą nacio
nalizmą, o per jį — ir savo 
markę. Tikėkim, kad jų džiaugs
mas nuoširdus, o ne kas nors 
kita, kaip, tarkim — „verži
mąsi į rytus" ekonominiu bū
du, pakaušiuose slepiant vai
dybą. Tačiau, pagal „Wail 
Street Journal", 73 metų Brei
sach piliečiui Alois Hau tai vi
siškai nerūpi. Antrojo pasauli
nio karo pabaigoje amerikie
čių artilerija miestą buvo su
lyginusi su žeme, ir šis žmo
gus nori, kad tai būtų pasku
tinis kartas šioje 400 metų 
karų istorijoje. Su kaimynais 
ne tik artilerijos sprogimais, 
bet nė akmenimis nebenorime 
mėtytis, sako jis. Geriau Ka
lėdų senio dovanomis pasida
linti. Bet, kas žino, kaip tokią 
tvarką sukurti? Kas bus toji 
sujungta Europa ir kaip ji 
veiks, šiandien dar niekas ne
žino ir dėl to tik ginčijasi. At
rodo, kad beveik visi Europos 
kraštai siekia jungtis, bet taip 
pat nori išlaikyti ir savo tauti
nių valstybių nepriklausomy
bę. Kai prieš dvejus metus Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nistras Joschka Fischer pa
siūlė išrinkti bendrą prezi
dentą, dviejų pakopų parla
mentą kaip vyriausią Jungti
nės Europos valdžią, tiesiog 
pasipiktinęs, Prancūzijos pre
zidentas Jacąues Chirac kirto 
atgal: Europoje jokios virš-
valstybės niekada nebus. J i 
galėtų būti tik tada, jei šio že
myno gyventojai nustotų save 
vadinti danais, prancūzais, 
suomiais, olandais ir pradėtų 

skelbtis esą europiečiai, aiški
na „The Wall Street Journal", 
pastebėdamas, kad greitai 
taip tikrai nebus. Paklaustas, 
ką reiškia būti europiečiu. 
Breisach Martin-Schongauer 
gimnazijos auklėtinis septy
niolikmetis Christian Duerr 
taip aiškino: „Kai nuvykstu į 
Aziją ar Ameriką, jaučiuosi 
europietis, o kai nuvykstu į 
Prancūziją ar Angliją, jau
čiuosi vokietis". Ar kada nors 
bus įmanoma tokį jausmą su
naikinti, ypač gera valia, ne
naudojant jėgos? 

Suprantama, gerai būtų Eu
ropos valstybėms kaip nors 
susijungti, nustoti vienom ki
tas išnaudoti, skriausti, tarp 
savęs pyktis, vienom prieš ki
tas kariauti, panaikinti visus 
tarpvalstybinius varžtus, kur
ti bendrą ekonominę gerove, 
tačiau taip pat gerbti ne tik 
pavienių žmonių, bet ir tautų 
laisvę, teises, jų kultūras, kal
bas, papročius, kūrybą, isto
rinį palikimą, kitus tautinius 
siekius... Labai gerai būtų, 
bet ar tai įmanoma. Ar tokio 
rojaus svajonė gali virsti tik
rove? Vargu, vargu? 

Ko gero gali atsitikti visiš
kai priešingai, teigia šiomis 
dienomis išleista knyga apie 
Vakarų pasaulio ateitį. Žino
mas, lietuviams gerai pažįsta
mas, JAV politikas, visuome
nininkas, žurnalistas knygų 
autorius, visą okupacijos lai
kotarpį palaikęs ir rėmęs Lie
tuvos nepriklausomybės idėją 
ir pats pirmas viešai išprana
šavęs jai laisvę, šių metų pra
džioje skaitytojams atidavė 
savo naują knygą „The Death 
of the West". Dar nė nuo 
spaustuvės diržų nenuimta, 
knyga pradėjo kelti audras, 
kai ją nugriebę kritikai tokį li
kimą įniko pranašauti pačiai 
knygai. Daugelyje kraštų kny
ga gali būti sustabdyta, į ki
tus neįsileista, kituose — net 
sudeginta, šaukia kai kurie. 
Mat knygoje šis labai konser
vatyvus autorius įrodinėja, 
kad per ateinančius penkias-

DRAUGAS, 2002 m. sausio 12 d., Šeštadienis 

Danutė Bindohienė 

Televizijos bokšto gynėjai 1991 m. sausio 13 d. 
Algirdo Sabaliausko i Eltai nuotrauka. 

Sausio 13-osios aukų kapai Antakalnio kapinėse Vilniuje. Onos Gintautienes nuotrauka 

dešimt metų Amerikoje ekono
minė gerovė sužlugs, ir vals
tybė liks tik Trečiojo pasaulio 
kraštas. Europą užtvins ara-
bų-afrikiečių islamas, ir da
bartinio civilizuoto pasaulio 
kraštai, įskaičiuojant ir Japo
niją, bus šluojami nuo žemės 
paviršiaus. Save paskiausiais 
tyrinėjimais rendamasis, au
torius teigia, kad 2050 metais 
pasaulyje liks i k 10 nuošim
čių europiečių kilmės gyven
tojų. Azijatų, afrikiečių ir lo
tynų amerikiečių pagausės 
trimis ar keturiais milijar
dais. 23 milijonus žmonių pra
ras Vokietija, 16 milijonų — 
Italija, 30 milijonų — Rusija. 
Iš dabartiniu 4.2 milijonų pa
lestiniečių 2025 m. pasidarys 
9 milijonai, o 2050 m. jų bus 
jau 15 milijonų — dukart dau
giau negu Izraelyje žydų. Po 
maždaug 25 metų Irake bus 
42 milijonai gyventojų, Irane 
— 94 milijonai, ir JAV įtaka 
Persijos įlankos aplinkoje 
dings. Jau dabar Amerikoje 
gyvena apie 30 milijonų užsie
nyje gimusių žmonių, kurių 9 
milijonai čia kiūti neteisėtai. 
O kiek jų čia atsiras dar po 25 
metų. Karingi kraštutiniai is
panai ir meksikiečiai jau pra
deda skaičiuoti dienas iki su
sigrąžinimo Meksikos karu 
amerikiečių užgrobtų žemių 
ir atitaisymo neužmirštos 
skriaudos. 

Tokio pasaulio keitimosi eu

ropiečių kilmės žmonių ne
naudai pagrindine priežasti
mi Pat Buchanan laiko nuo
latinį atsisakinėjimą krikščio
nybės, tyčinį puoselėjimą 
ateizmo. Miršta tikėjimas, su 
juo kartu miršta ir tauta, tiki
na knygos autorius. Prieška-
talikiško turinio filmai ir 
prieškrikščionišku purvu už
gožta dailė triumfališkai įžei
dinėja ir žudo žmonių tikėji
mą, kartu su juo naikindama 
tautas. 

Aišku, kad tokia, prieštarin
gų minčių kupina, Pat Bucha
nan knyga Vakarų pasaulio 
dėmesio sulauks. Gali ir ne
mažą gaisrą užkurti. Tačiau 
vargu, ar turės kokį nors žy
mesnį poveikį, nes atrodo per 
daug radikali. Tačiau daugelį 
Vakarų pasaulio politikų su
simąstyti tikrai privers. Gal ir 
Lietuvoje, ypač tarp aršesnių 
„naujapolitikų", pilietinę vi
suomenę puoselėjančių tau
tinės visuomenės sąskaiton, 
kur kartais jau labai ryškiai 
prasišauna jų nukrikščionė-
jimo bei nutautinimo pradai. 
Tik kažin, ar už šiuos žodžius 
ir aš kartu su „The Death of 
the West" nebūsiu sudegin
tas? Už per didelę, taigi ir 
nuodėmingą, meilę tautai? 
Bet gal atsipirksiu tikėjimu, 
kad ir po 50 metų Vakarų pa
saulis dar nebus nei rojuje, 
nei kapinėse, nors Pat Bucha
nan knygą vis dėlto skaitysiu. 

Užgavus vieną, visus 
nusmelkia skausmas 

Praėjus keturiems mėne
siams nuo pernai rugsėjo 11-
osios, Amerikos kasdienybė 
pamažu grįžta įpraston ruti-
non. Žiniasklaidoje jau galima 
užtikti ir eilinių nusikaltimų, 
ir politikų korupcijos „nau
jienų", ir visų tų smulkmenų, 
kurios sudaro didelio, api
mančio daug tautybių, kul
tūrų, rasių bei religijų, krašto 
kasdienybę. Tokia ji maždaug 
buvo iki 2001 m. rugsėjo 11 d., 
kai netikėti teroristų išpuoliai 
paliko griuvėsių krūvą di
džiausio JAV miesto centre ir 
įžiebė gyventojams nesaugu
mo, nepasitikėjimo jausmą. 

Galbūt, laikui bėgant, jis 
kiek nudils, nebebus toks aš
trus ir nuolatinis, tačiau var
giai gyvenimas grįš į pir
mykštę eigą. Teroristų išpuo
lius nuolat primins sustiprin
ta apsauga oro uostuose, val
diškose įstaigose, įvairiose 
įmonėse ir kitur, kur tik mai
šosi minios, ką teroristai gali 
pasirinkti savo išpuolių taiki
niu. Visgi, žmonių nuomone, 
labiausiai visus baugina tai, 
kad staiga pasidarė neįma
noma atskirti, kas yra prie
šas, kokie jo ketinimai. 

Prieš vienuolika metų, ir 
daug anksčiau, Lietuva gerai 
žinojo ir kas jos priešas, ir ko 
jis siekia. Ypač, kai 1987, 
1988, 1989 m. pradėjo stip
riau dvelkti laisvėjimo vėjai, 
kai tauta išdrįso viešai reika
lauti savo teisių, okupantų 
užgniaužtų kone pusšimtį me
tų. Nepaisant visuotinės nuo
taikos pakilimo, kai buvo pa
siektas vienas kitas laimė
jimas, išsiderėta viena kita 
nuolaida, nepaisant net ne
priklausomybės atkūrimo 
1990 m. kovo 11 dieną, turbūt 
nebuvo tokių naivuolių-leng-
vatikių, kurie būtų manę, kad 
laisvės kova jau baigta, jau 
galima lengviau atsikėpti. 

Tai kas, kad suplevėsavo 
trispalvė; tai kas, kad buvo 
leista giedoti Lietuvos himną 
ar švęsti senąsias valstybines 
šventes — krašte tebebuvo 
okupacinės kariuomenės dali
niai, o svarbiausieji įstatymai 
bei nurodymai, kaip lietuviai 
turi tvarkytis savoje šalyje, 
atėjo iš Kremliaus (net ir po 
to, kai Lietuvos KP nutarė 
nuo Maskvos atsijungti). 

{tampa dar sustiprėjo, kai 
Gorbočiovas, atvykęs į Vilnių, 
nesugebėjo prikalbinti Sąjū
džio vadovybės, kad atsisaky
tų „neprotingų ir tuščių sva
jonių apie nepriklausomą val
stybę", kai užsienio kraštai 
(net Amerika, į kurią visuo
met krypo lietuvių akys, ti

kintis paramos) atsisakė pri
pažinti nepriklausomybes at
kūrimo ir galais pirštų tri-
pinėjo apie Gorbačiovą, vedin
dami jį „naujosios poTTfiko.-
kūrėju", nedrįsdami priešta
rauti, kad jo neužrūstintų. 

Ir tuomet atėjo lemtingoji 
1991 m. sausio 13-oji. Kai so
vietų imperija nebematė kitos 
išeities, nebesitikėjo sudraus
minti, jos pačius gilausius 
pamatus ardančios Lietuvos, 
prieš Nepriklausomybės-idėją 
buvo pasiųsti ginkluoti dali
niai ir tankai. • -

Tik to įsakymo pasekmės, 
deja, buvo visai ne tokios, 
kokių Kremlius tikėjos? • 

Nei automatiniai ginklai, 
nei tankai neišgąsdino lietu
vių. Kaip tik atvirkščiai: su
stiprino jų pasiryžimą. Užsi
spyrimą siekti laisvės, nepai
sant kainos. Ta baisioji sausio 
13-osios naktis ir diena dar la
biau sujungė ir užsienio, ypač 
Amerikos, lietuvius garsiau 
belsti į visas duris, griežčiau 
reikalauti, kad Vakarai paga
liau apsispręstų: ar visi iš
kilmingi pasižadėjimai užstoti 
skriaudžiamuosius, propaguo
ti žmogaus teisių.. jgyven-
dinimą, gerbti tautų iau>vo ap
sisprendimo teisę yra"Jik.tušti 
žodžiai, ar konkretus' įsipa
reigojimas. • • 

Laisvė tegali augti, jeigu ji 
palaistomą karštu, gy**&krau-
ju. Tą nuo amžių •ąiria-rvisos 
tautos ir visos kartos.-Ir; 1990 
metų Kovo 11-osios Akto 
įtvirtinimui reikėjo 1991 m. 
sausio 13-osios aukų. Tas 
būrelis drąsuolių,, praradusių 
gyvybę nuo ok.«panU9s>Wiiįkų ir 
po tankais, savo krfcūju su
teikė Lietuvos laisvei galimy
bę sutvirtėti, augti ir klestėti. 

Šiandien, iš laiko perspek
tyvos žvelgdami į šiurpiuo
sius anų dienų į v y k i u pagal
vojame, kad iš tikpąjųi-aukų 
skaičius .nebuvo toks didelis. 
prisimenant, ką Lietuva tikė
josi jų kraujo kaina įsigyti — 
ir įsigijo. Tik gaila.„kad. dau
gelis, atrodo, labai .greitai 
užmiršo tą stiprų solidarumo. 
susiklausymo, vienybės, jaus
mą, kuris anuomet jungė tau
tą, kai net eilinis lietuvis tie
siog milžinu-didvynu tapo. O 
šiandien tie patys anų dienų 
didvyriai, susidūrę su kasdie
nybės nusivylimais, temoka 
aimanuoti, skųstis ir keikti vi
sus, kad nepasiskubina,jiems 
suteikti geresnio gyvenimo. 

Sausio 13-osios progą, verta 
peržiūrėti pirmenybių jįąraša. 
išbraukti viską, kas nereikš
minga, pasilikti tik tai. kas 
svarbiausia! • 

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI 
IR PROBLEMOS 

Lietuvos respublikos Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės moksliniams reikalams darbo grupes 

posėdis, įvykęs Lemont, IL, Pasaulio lietuvių centre, 
spalio 9-10 d. 

Nr. 1 Paruošė: dr. Stasys Bačkaitis 

• 

• 

Šiame rašinyje pateikiamos 
svarbesnes ištraukos iš posė
džio, kuriame, Lietuvos Moks
lo tarybos kvietimu, JAV Lie
tuvių Bendruomenės ir Lietu
vos aukštojo mokslo instituci
jų bei organizacijų vadovai su
sitiko aptarti numatytas Lie
tuvoje mokslo ir studijų refor
mas. 

2001 m. liepos 9 d. JAV LB 
krašto valdybos mokslo reika
lams vicepirmininkas gavo ei. 
laišką iš Lietuvos Mokslo ta
rybos, kviečianti aptarti klau
simus apie numatytas aukš
tųjų mokyklų reformas. *JAV 
LB mokslo reikalams Pataria
mosios tarybos nuomonę mes 

pnimtumėme kaip objektyvią, 
vien Lietuvos gerove susirū
pinusių asmenų požiūrį- To 
mes nuolat pasigendame ir dėl 
to sveikiname jūsų pasiren
gimą peržiūrėti mūsų doku
mentus bei diskutuoti dėl juo
se išdėstytų minčių. Diskusiją 
reikėtų pradėti neatidėliojant. 
Jūsų 50 metų jubiliejinės 
šventės renginiai galėtų būti 
tokia pradžia. Labai svarbu 
suformuluoti ir suprasti vals
tybei kylančius uždavinius, 
kuriuos gali ir turi spręsti Lie
tuvos mokslininkai, universi
tetai, institutai, ir aptarti bū
dus, kaip skatinti Lietuvos 
pramonę ir verslininkus dau

giau dėmesio skirti mokslo im
lioms moderniosioms techno
logijoms. Vien mokesčių mo
kėtojų pinigais tokį mokslą, 
kokio norėtume, išugdyti ne
galėsime, o verslas moksli
niams tyrimams ir naujoms 
technologijoms skiria vos ke
letą procentų visų šiai sričiai 
Lietuvoje išleidžiamų pinigų. 
Norėtume paruošti technolo
gijų plėtros įstatymo projektą, 
kuriame būtų numatytos vals
tybės paskatos verslui, naudo
jančiam moderniausias tech
nologijas, finansuojančiam 
mokslinius tyrimus ir kitus 
technologijų plėtros klausi
mus. Būtų labai naudinga iš
girsti Jūsų nuomonę ir siūly
mus šiais klausimais". 

Šis kvietimas buvo aptartas 
JAV LB Krašto valdybos. Ji šį 
bendradarbiavimo reikalingu
mą visapusiškai parėmė. Su 
dideliu entuziazmu tam pri
tarė abu LRS ir JAV LB atsto
vų komisijos pirmininkai. Sei
mo narys Vaclovas Karbaus-
kis ir Liuda Rugienienė. 

Buvo nutarta sudaryti 
mokslo reikalams darbo gru
pe, į kurią buvo pakviesti iški
liausi JAV gyvenantieji lietu
vių kilmės aukštųjų mokyklų 
profesoriai bei mokslininkai. 
Nors ne visiems kviestiesiems 
tai buvo tinkamas laikas, po
sėdyje pasižadėjo dalyvauti 
gana gražus skerspjūvis tarpe 
gilios patirties ir labai bran
džių akademinių pasiekimų 
žmonių. ta;p pat talentinga 
grupė jaunesnių intelektualų, 
kurie ne tik JAV mokslo pa
saulyje pradeda prasimušti į 
pirmaujančias gretas, vagoja 
gilias ir naujas dirvas, bet taip 
pat giliai sielojasi Lietuvos 
mokslo bei studijų ateitimi. Iš 
Lietuvos pusės, per seimo ko
misiją buvo pakviesti atvykti 
septyni vadovai iš Lietuvos 
Švietimo ministerijos, aukšto
jo mokslo institucijų ir moksli
nių organizacijų. 

Posėdis buvo suplanuotas 
dviejų dienų laikotarpiui, spa
lio 9-10 d., Pasaulio lietuvių 
centre, Lerr.onte, siekiant iš

vystyti atvirą ir nuoširdų dia
logą, kuris įgalintų išeivijos 
dalyvius geriau suprasti moty
vus ir priežastis, vedančias į 
visos Lietuvos mokslo ir stu
dijų sistemos reorganizaciją. 
Buvo užsibrėžta, kad išeivijos 
lietuvių motyvai dalyvauti 
šiame procese nebus noras 
įsiterpti į restruktūrizacijos 

detales, arba net kaip nors pa
laikyti vieną ar kitą pusę, o, 
išklausius ir supratus priežas
tis, vedančias į reformas, gera
noriškai pateikti požiūrį iš ša
lies, tikint, kad tai padės mū
sų tautiečiams Lietuvoje rasti 
patį geriausią mokslinės siste
mos restruktūrizacijos spren
dimą. 

Buvo sudarytas posėdžių 
formatas, pagal kurį pirma 
diena (antradienis) skirta Lie
tuvos atstovų apžvalgai apie 
Lietuvos mokslo ir studijų sto
vį, jų problemas, kaip su" jomis 
numatoma tvarkytis ir kas 
bus bandoma pasiekti tiek ar
timoje, tiek tolimesnėje ateity
je. . Bus daugiau 

l l tvivos dclrcacija. atvykusi i LR Seimo ir JAV LB Tarybos komisijos posėdžius PLC IJMVMUP 200.1 m <\,.\\\r, 
8-11 d Is kaires Vaclovas Karbauakis, prof. Vygintas Gontis, dr Remigijus Motuzas, prof Algirdą* 'Vuzut-.:-
Vytautas Vidugiris. Janina šniaukitienė, Aloyzas Sakalas. Jurgis Razma. Arminas Lydeka, prnf Stasys Vai
tekūnas. Rimantas Gri.Mcelis. LR švietimo ministras dr. Algirdas Monkevičius, prof Kęstutis Makanu- i 
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ivrįjsu ŠEIMOSE 
KUN. VYTAS MEMENĄS AMERIKIEČIŲ 

ŽURNALE 
venimo istorinėmis žiniomis, 
pastoraciniu darbu parapijose 
bei su policijos brolijomis. Pa
teikiama ir keletas paties kun. 
Memeno filosofinių pasisa
kymų apie policininkų darbą 
bei savo veiklą. Straipsnyje 
atkreipiamas dėmesys į faktą, 
kad kun. Memenąs, nors jau ir 
būdamas pensijoje, nuolat 
rūpinasi našlaičių ir vargan 
patekusių žmonių Lietuvoje 
šalpos reikalais. Pagelbėda
mas pastoraciniame darbe 
įvairiose amerikiečių katalikų 
parapijose, jis vis randa progų 
per pamokslus tikintiesiems 
papasakoti apie Lietuvą ir 
paprašyti jos šalpai aukų. 
Straipsnyje minima ir jo iš 
amerikiečių surinkta apie 
85,000 dol. suma, pateikiamas 
kun. Memeno adresas ir nu
rodoma kaip ir kur siųsti če
kius, skirtus Lietuvos labda
rai. (Paskutiniausiomis žinio
mis, šio rašinio autoriaus gau
tomis iš paties kun. V. Me
meno, dabar ši suma jau 
viršija 110,000 dol.) 

Straipsnis gausiai iliustruo
tas nuotraukomis iš kun. V. 
Memeno jaunystės laikų bei 
įvairiausių susitikimų su gar
siais žmonėmis. Susipažinus 
su šiuo policijos žurnalu ir 
perskaičius šį straipsnį, susi
daro įspūdis, kad kun. ' V. 
Memenąs už savo darbą, bū
nant policijos kapelionu, yra 
labai gražiai amerikiečių ver
tinamas ir gerbiamas. 

J . Baužys 

60-TIES METŲ VEDYBŲ JUBILIEJUS 

} pirmąją ASK J.ituanica'' jauniausiųjų krepšininkų — molekulių treniruotę, š.m. sausio 5 d. PLC, Lemonto 
sporto salėje vykusią 12 vai. p.p., atvyko Kovas Rugienius, pu>seseres Monika ir Audra Siliūnaites. Elyte ir Ma
tas Mc Carthv Nuotr I n d r ė s Ti jūnėl ienės 

Onutė ir Juozas Gataveckai 
1941 m. — prieš 60 metų — 
susituokė Vilkaviškio kated
roje. Šį retą jubiliejų pa
minėjo Toronto Prisikėlimo 
šventovėje. Koncelebracines 
mišias aukojo t. Augustinas 
Siamanavičius, OFM, prel. Jo
nas Staškevičius, t. Eugenijus 
Jurgutis, OFM, ir diakonas 
dr. Kazys Ambrozaitis. Giedo
jo Algis Simanavičius ir Dan
guolė Radkė. Specialų palai
minimą suteikė t. Augustinas. 
Jubiliatai užaugino gražią šei
mą: sūnų Juozą, policijos de-
tektyvą-seržantą, kuris prieš 
porą mėnesių su policijos de
legacija pirmą kartą aplankė 
tėvų žemę, taip pat tris duk
reles: Aušrelę, Daivutę ir Lai

mutę. 
Po religinių apeigų visi buvo 

pakviesti į parapijos salę, kur 
dukrelė Aušra pravedė pro
gramą. Sūnus Juozas paskaitė 
gautus sveikinimus iš Anglijos 
karalienės Elizabetos, Kana
dos gubernatorės Adriana 
Clarkson, Kanados premjero 
Jean Chretien, Ontario prem
jero Michael Harris, Ontario 
gub. Hilary Weston, Parkdale 
MP.S.D. Bulte ir miesto atsto
vo D. Miller. Sveikino brolis 
Idzidorius ir kt. 

Muz. L. Turūtaitei grojant 
akordeonu ir padainuojant 
kartu su susirinkusia publika, 
toks retas jubiliejus ilgai pasi
liks prisiminimuose. 

Stasys Prakapas 

AMBASADORIAUS VIEŠNAGĖ 
Kun. Vytas Memenąs, Čikagos apy
linkėse veikiančios policininkų or
ganizacijos (ftsSternal Order oi Po-
lice" kapelionas, žurnale ..The Sta
te Trooper" turįs nuolatinę savo 
skiltį. 

Čikagos apylinkėse gražiai 
veikia policininkų organizacija 
— brolija (Fraternal order of 
Police) su daugeliu skyrių 
įvairiuose priemiesčiuose ir 
miesteliuose. Neseniai teko 
skaityti tos policininkų broli
jos skyriaus — Troopers Lod-
ge #41 — leidžiamą žurnalą 
„The State Trooper". Jdomu, 
kad šiame žurnale nuolatinę 
savo skiltį turi ir policijos ka
pelionas (dabar jau pensinin-
kas-emeritas) kun. Vytas Me
menąs. 

Praėjusios vasaros numeryje 
žurnalas paskyrė net šešis 
puslapius, išsamiai supažin
dindamas skaitytojus su kun. 
Vyto Memeno asmeniu, jo gy-

Lietuvos ambasadorius Vy-
gaudas Ušackas ryžosi žiemos 
atostogoms išvykti iš VVashing-
ton, DC, į saulėtą Floridą. Šia 
proga jis ir savo žmonai bei 
vaikams parodė šios šalies 
grožį. 

Ambasadoriaus giminaitis 
Stasys Ušackas kaip tik gyve
na Daytona Beach. Tad am
basadorius pirmiausia ir at
važiavo pas savo giminaitį 
Stasį ir buvo maloniai jo ir jo 
žmonos Dorathy priimtas. Sta
sys yra žymus mūsų telkinio 
veikėjas ir yra Lietuvių Ben
druomenės vietinės apylinkės 
pirmininkas. Tad visi gimi
naičiai drauge šventė Kalėdų 
šventes. Stasys ne tik aprodė 
Daytona Beach puikias apy
linkes, bet dar nuvežė ir į vi
soje šalyje garsius pramogi
nius parkus. Šie parkai paliko 
labai gražius prisiminimus 
ambasadoriaus vaikams. 

Vos atšventę Kalėdų šven
tes, Stasys surengė ambasa
doriaus susitikimą su vietos 
lietuviais. \ puošnius Ušackų 
namus subrinko gražus vietos 
lietuvių būrelis. Šį priėmimą 
ruošti Uša:kams padėjo D. Ku-
rauskienė ir dar kelios talki
ninkės. D. Kurauskienė ir 
pravedė svečių pasikalbėjimą 
su ambasadoriumi. 

Ambasacorius atliko trum
pą, įdomų pranešimą. Jis api
būdino savo veiklą šios šalies 
politikoje. Šiuo metu jis dau
giausiai rūpinasi JAV vyriau
sybės parama priimant Lie
tuvą į NATO. Jis pabrėžė, kad 
nors šiuo reikalu ir jaučiamas 
teigiamas JAV vyriausybės 
nusiteikimas, tačiau dar gana 
daug mūsų parlamento narių, 
kurie šiuo reikalu visai nesido
mi. Yra dar ir keli senatoriai, 
griežtai nusistatę prieš NATO 
praplėtimą, o ypač priešinasi 

Baltijos šalių priėmimui į 
NATO. Tad ambasadorius ra
gino visus lietuvius rašyti 
laiškus ir reikalauti, kad jie 
pritartų Lietuvos priėmimui į 
NATO. Be to ambasadorius 
dar ragino, kad lietuviai 
stengtųsi asmeniškai susitikti 
su savo valstijos senatoriais. 
Asmeniškai su jais pasikalbėti 
ir įteikti gerai paruoštą pa-
reiškimą-memorandumą. 

Susirinkusieji ambasadoriui 
iškėlė daug įvairių klausimų į 
kuriuos jis išsamiai atsakė. 
Vėliau ambasadorius dar as
meniškai pasidalino mintimis 
ir pabendravo su visais po
būvio dalyviais. Ambasadorius 
susirinkusiems paliko labai 
malonios asmenybės įvaizdį. 
Be to visi skaniai pasivaišino 
ir liko dėkingi Ušackams už 
tokį malonų priėmimą. j # j jg. 

Smagu buvo dalyvauti ž iburėl io" Montessori mokyklėlės Kalėdų eglu
tėje. Lidija Stroputė-Polikaitienė su vaikučiais Dainute ir Vituku Poli-
kaitiais bei tėveliais Rasų te ir Romanu Stropais. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

Lietuvos Respublikos ambasadorius Washington. DC. Vvgaudas Ušackas 
viešėjo Floridoje pas savo giminaitį Stasj Ušacka. 

Hpfi i 4ff J 
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Gaja Bublytė praėjusių metų pabaigoje susižiedavo su Liutauru Mile-
vicium. Vestuvės numatomos š.m. birželio mėn. Dievo Motinos parapi
joje. Clevelande. Nuotraukoje: Gaja su mama, LR garbės konsule Cleve-
land, OH, Ingrida Bubliene ir sužadėtiniu Linu. 

Lino Johansono nuotrauka. 

Cleveland, OH, lietuviškasis jaunimas Naujų metų puotoje, ruoštoje 2001 m. gruodžio 31 d. Lietuvių namų 
apatinėje salėje. Lino Johansono nuotrauka. 

H 

Santa Monica, CA. gyvenanti labdaringoji Monika I^mbertienė džiau
giasi 99-jo gimtadienio protf.i «u sveikinimais lai d«>v mninnii* •_'••'«-'i• • -

Trys veiklūs Cleveland. OH, lietuvių telkinio gyventojai (iš kairės): kuli
narijos knygos „Kviečiu vaišintis" autorė Stefanija Stasienė, Lietuvos 
garbes konsule Cleveland Ir.gfida Bublienė ir Henrikas Stasas. 2001 m. 
gruodžio 22 d. vykusiame „American Nationalities Mcvement" metiniame 
pokylyje Ingrida Bubliene buvo apdovanota „Freedom Eagle" žymeniu, 
kurį jai įteikė JAV senatorius <Ohio valstija' George Voinovich. 

Lino Johansono nuotrauka 

LIETUVIU FONDO KULTŪRINĖ MUZIKINĖ DR.ANTANO RAZMOS VARDO PREMIJA 

Lietuvių fondas 2002 metams paskyrė nedalomą 25,000 JAV dolerių kultūrinę muzikine, premiją, 
prisimindamas okupuotoje Lietuvoje dainuojančius tautiečius, sėkmingai kovojusius už Lietuvos 
valstybes nepriklausomybės atkūrimą. 

GAIRĖS PREMIJAI GAUTI 

Kultūrinė muzikinė premija bus skiriama muzikui arba muzikiniam kolektyvui, atitinkančiam vieną 
arba daugiau kaip vieną žemiau išvardintų premijos gairių: 

1. Muzikui arba muzikiniam kolektyvui už kūrybine muzikine veiklą, skatinančią lietuvybės 
išlaikymą tarp lietuvių Lietuvoje ir užsienyje. 
2. Kompozitoriui, sukorusiam stambų, ryškų sceninį, simfoninį ar vokalinį simfoninį kūrinį, 
susijusį su lietuviška tematika ir sulaukusį teigiamo įvertinimo. 
3 . įvairių sričių (operos, baleto, simfoninės, kamerinės, chorinės, vokalinės ar instru
mentinės muzikos) atlikėjams-kolektyvams ir pavieniams menininkams, parengusiems 
gerai įvertintas programas arba spektaklius, atliktus Lietuvoje arba užsienyje, aktyviai 
propaguojantiems lietuvišką muziką. 

PARAIŠKA PREMIJAI GAUTI 

Kultūrinės muzikinės premijos paraiška yra pateikiama asmens arba organizacijos, 
rekomenduojant muziką arba muzikinį kolektyvą. 

Premijai gauti negalima rekomenduoti savęs arba savo organizacijos. 
Paraiška yra adresuojama premijos komisijos pirmininkui Stasiui Barui 

ne vėliau kaip iki 2002 m. gegužės 30 d. tokiu adresu: 
Mr. Stasys Baras — Lietuvį fondu 

14811 127* Street 
Lemont IL 60438, USA 

Paraiška susideda iš šios informacijos: 
Premijai gauti kandidato vardas, pavardė arba organizacijos pavadinimas ir jų adresai; 

Muziko arba muzikinio kolektyvo pasiekimai, atitinkantys premijos gaires; 
Reikalui esant papildoma informacija gali boti pateikiama kaip premijos paraiškos priedas; 

Rekomenduojančio asmens vardas, pavardė arba organizacijos pavadinimas, adresai ir parašai; 
Paraiška, kuri neatitinka nustatytų premijos gairių arba pristatoma rekomenduojant save arba 

savo organizaciją, nebus svarstoma Kultūrinėje muzikinėje komisijoje. 
Lietuvių fondo Kultūrina muzikine, komisiją sudaro: 

Prof. dr. Algirdas Ambrszas 
Operos solistas Stasys Baras, pirmininkas 

Prof. dr. Ona Narbutienė, sekretorė 
Dirigentas Darius PoHksJtJs 
Dirigentas Arvydas VasaMs 
Pianistas Rokas Zubovas 

Lietuvių fondo taryba J 



SENAJAME MIESTE VILNIUJE 
KADAISE IR DABAR 

IRENA SUVEIZDIENĖ 

Mano anūkėlės 
Vieną ankstų rudens rytą 

pažvelgėm pro langą — diena 
žadėjo būti graži, todėl Rūtelei 
ir Jurgutei išeinant j gimna
ziją pažadėjau jas pasiimti ir 
pasivaikščioti po Vilniaus Se
namiestį. Susitikti turėjom po 
pamokų, prie Šv. Kazimiero 
bažnyčios. Tai neklaidi vieta, 
juolab, kad ir pati Jėzuitų 
gimnazija glaudžiasi prie baž
nyčios mūrų. Sustojau ir lau
kiu, kol atbėgs dvi sesutės 
gimnazistės, viena šeštos, o 
kita penktos klases mokinės. 
Pereitais metais vyresnioji 
Rūtelė, o šiemet Jurgutė, įvei
kė konkursą ir įstojo į šią 
griežtąją gimnaziją. 

Apie šitą Šv. Kazimiero baž
nyčią, ankstyvo baroko sti
liaus, pastatytą 1604 m. Vil
niuje, Didžiojoje gatvėje, prie 
kurios susitikome, kurios ku
polas vainikuojasi įspūdinga, 
paauksuota mūsų valdovų ka
rūna ir matoma iš daugelio 
Vilniaus kampelių, mano anū
kėlės jau šį tą žino, todėl mes 
gal kiek daugiau pakalbėsim 
ne apie šią bažnyčią, bet apie 
žmones, karūnuotus ir neka
rūnuotus, kurie Vilniuje gyve
no. 

Žygiuojam-vingiuojam 
žemyn gatve iki 
pasieksim tikslą 

Jau 16 amžiaus pradžioje to 
miesto dalis, kurią dabar vadi
name Senamiesčiu, buvo ap
juosta aukšta gynybine siena, 
turėjusia dešimt vartų. Nedi
deli tarpai (fragmentai) sienų 
ir vieninteliai Aušros Vartai 
išliko su koplyčia nenugriauti 
stebuklingojo Gailestingumo 
Motinos-Marijos paveikslo po
puliarumo dėka. Anksčiau pro 
šiuos vartus ėjo pagrindinis 
prekybinis kelias iš rytinių 
Lietuvos žemių pro Medinin
kų pilį į Vilniaus gynybines pi
lis. Ilgainiui tas kelias buvo 
užstatytas namais ir tapo gat
ve. Namų pirmuose aukštuose 
ir rūsiuose dažniausiai buvo 
įvairus cechai, dirbtuvės, par
duotuvės, užeigos, karčiamos, 
nakvynės patalpos, o antruose 
aukštuose — gyvenamosios. 
Prekiaudavo ir gatvėse, tie
siog ant stalų. 

Priešais Šv. Kazimiero baž

nyčią, kitoje gatvės pusėje nuo 
senovės yra „Gulbės" vaistinė. 
Negaliu nepaminėti, kad čia 
kadaise, 19 amžiaus pabaigo
je, yra dirbusi mano močiutė 
Jadvyga Teklė Urbanavičiūtė-
Kavaliauskienė. 

Šitoji gatvė lyg dalijasi į tris 
dalis, nes turi tris vardus: 
Aušros Vartų, Didžioji ir Pi
lies, nes ji baigiasi ties pilių 
teritorija. Pati gatvė vietomis 
tai susiaurėja, tai platėja ir 
susidaro aikštės, atsiverčia 
gražūs vaizdai — perspekty
vos į bažnyčių bokštus, cerk
vių kupolus. Šventovių šioje 
gatvėje yra devynios. Kiekvie
nas namas vis kitoks, kaip iš 
pasakų knygutės: nuspalvin
tas, nudažytas. Čia priskai
čiuojama trečdalis Senamies
čio architektūros, istorijos, 
kultūros paminklų. 

Valdžios namas — 
Rotušė 

Išplatėjusioje gatvės dalyje, 
buvusioje kelių, kurie vedė į 
Trakų pilį, į pietines, vaka
rines ir šiaurines Lietuvos 
žemes — per Neries upe san
kirtoje natūraliai atsirado 
aikštė. 14 amžiuje čia iškilo 
pastatas — Rotušė, kuriame 
įsikūrė miesto valdžia — ma
gistratas. Rotušėje ne tik po
sėdžiavo magistratas, čia buvo 
laikomas archyvas ir miesto 
kasa — iždas didžiulėje skry
nioje, užrakintoje devyniais 
skirtingais užraktais, kad vie
nas žmogus negalėtų atsira
kinti skrynios ir miesto pini
gais nešeimininkautų. Tik su
sirinkę kartu, devyni kasinin
kai galėjo atrakinti iždo skry
nią. O požemiuose buvo kalėji
mas nusikaltėliams. 

Rotušės bokšte laikrodis 
mušė valandas. Pagal tas va
landas miestelėnai drausmin
gai gyveno. Valdžios nurodytu 
laiku — išmušus reikiamai va
landai — jie ėjo gulti, o rytą 
keldavosi. Buvo ir varpas, ku
ris skelbdavo pavojų miestui, 
gaisrą ar priešo pasirodymą. 
Švenčių metu ir valdovų atvy
kimo proga bokšto balkone 
griežė orkestras. Svečiams — 
valdovams buvo išklojamas 
raudonas kilimas, o žmonėms 
— vaišės su vaidinimais ir 
valdovą liaupsinančiomis kal-
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Žiemiška Vilniaus miesto panorama. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka. 

Šv. Kazimiero bažnyčios priekinis fasadas. 

bomis. Aikštėje virė gyveni
mas, prekyba. Negalima pa
miršti, kad čia stovėjo gėdos 
stulpas, vadinamas Pilotu. 
Nusikaltėlius bausdavo viešai 
už nemoralų elgesį. Už tėvy
nės išdavimą budelis nukirs
davo galvą, už vagystę — ran
ką. Kai kam po „linksmojo" 
sekmadienio ateidavo „mėly
nasis" pirmadienis, tačiau di
desnio triukšmo vengta, nes 
botagu — bausme buvo gėdos 
stulpas. 

Galima buvo prieiti prie nu
baustojo ir pasiklausti, už ką 
jis pastatytas prie gėdos stul
po. Atsakyti reikėjo, bet jo 
įžeidinėti, pirštu į jį rodyti ir 
apspjauti nebuvo galima. Jei 
taip atsitikdavo, tada šie du 
turėdavo apsikeisti vietomis. 
Tiesa, sakoma, kad budelis gy
veno viename miesto sienos 
bokšte ir buvo turtingiausias 
miesto žmogus. Kažin, ar 
daug kas norėjo būti buteliu? 
Kad jo nepažintų, kai jis eida
vo pro šalį, žmonės užsidary
davo langines. Dar daug ką 
būtų galima papasakoti apie 
buvusią Rotušę ir dabartinę 
jos paskirtį. Paskutinį kartą 
Rotušę perstatė žymusis ar
chitektas Laurynas Stuoka-
Gucevičius 18 amžiaus pabai
goje klasicizmo stiliumi. Kai 
kurios tradicijos išgyveno ir 
sulaukė mūsų dienų. Dabar 
čia — Menininkų romai, o 
aikštėje vyksta įvairūs rengi
niai. 

Gedimino laiškai 
14-ajame šimtmetyje popie

žius ir Vakarų imperatoriai 
Lietuvos didįjį kunigaikštį Ge
diminą vadino Lietuvos ir 
daugelio rusų žemių karaliu
mi. Gediminas savo laiškuose, 
kuriuos parašė 1323 metais, 
kreipėsi į Vakarų prekybos 
(Hanzos) miestus, kviesdamas 
pirklius ir amatininkus gyven
ti į savo karališką miestą, ža
dėdamas įvairių gerovių (pri
vilegijų), o nepatikus — kelio
nę atgal. Atvykusius apgyven
dino pagal tautybę skirtin
guose miesto plotuose. Iš čia 
kilo daugelio gatvių pava
dinimai: Rusų, Vokiečių, Žy
dų, Totorių... Vilnius tapo ži
nomas, kaip sostinė. Klestėjo 
amatai, prekyba, kultūrinis 
gyvenimas. 

Vėliau, Vokiečių ir Dominin
konų gatvių sankirtoje, įsikū
rė Vilniaus kilmingųjų mer
gaičių gimnazija, kurioje mo
kėsi ir mano senelė. Šitoji 
gimnazija neišliko, kaip ir vi
sas Žydų-Vokiečių gatvės rajo
nas, kuriame Antrojo pasauli
nio karo metais buvo žydų ge
tas. 1944 m. fronto metu jis 
buvo sugriautas. Senamiesčio 
dalis labai nukentėjo. 

Apie mano senolius, 
tėvelį ir mokytojus 

Prisimindama savo senelę, 
turiu pasakyti, kad ji buvo tik
ra vilnietė. Tėvas, Julijonas 
Urbanavičius, buvo vaistinin
kas. Už dalyvavimą 1863 m. 

sukilime ištremtas į Sibirą. 
Sugrįžęs iš tremties, jis turėjo 
palikti Vilnių ir su šeima per
sikėlė į Ariogalą. Ten nusipir
ko vaistinę, kurioje dirbo su 
savo dukra Jadvyga Tekle. 
Vėliau ji ištekėjo, taip pat už 
vaistininko, Henriko Petro 
Kavaliausko, 1863 m. sukili
mo dalyvio Tomo Kavaliausko 
sūnaus. Tomas Kavaliauskas 
buvo vieno žemaičių sukilėlių 
būrio vadas, o, nepavykus su
kilimui, ištremtas į Molibdeno 
kasyklas Sibire. 

1941 m., prasidėjus Antra
jam pasauliniam karui, mes 
gyvenome Kaune, Panemunė
je. Karo mokykloje dirbo mano 
tėvas, nepriklausomos Lietu
vos kurininkaa, kpt. Antanas 
Staronis (Staranevičius). Rug
sėjo 1 d., gražią saulėtą dieną, 
belakstant su draugėmis po 
Karo mokyklos parką, išgir
dau garsiakalbiais skelbiant 
baisią žinią lenkiškai: „Uvaga, 
uvaga, nadchodzi, nadcho-
dzi"... Ką tai reiškia, paaiški
no mano mama. Prasidėjo ka
ras. Netrukus tėveli* nuvežė 
mūsų šeimą į Ariogalą. Mane 
paliko pas senelę ir paprašė, 
kad mane globotų. Tai buvo 
paskutinis kartas, kai mačiau 
savo tėvelį. Jis pats išvažiavo į 
Vilnių. Ten buvo rusų valdžios 
įsakymu suimtas ir su mūsų 
kariuomenės karininkais iš
vežtas žiauriam sunaikinimui 
į Sibirą. 

Mano senelė labai mane my
lėjo ir ilgais tamsiais vokiečių 
okupacijos vakarais man pa
sakojo apie savo gimtąjį ir jau
nystės miestą Vilnių. Iš jos 
sužinojau, kad ji liko našlaite 
vystykluose, kad jos mama 
yra palaidota Rasų kapinėse, 
kur ilsisi daugelis žymių Lie
tuvos valstybės veikėjų, moks
lininkų, Lietuvos nepriklauso
mybės signataras patriarchas 
dr. Jonas Basanavičius, M. K. 
Čiurlionis, universiteto profe
sorius Lelevelis ir kiti. Taip 
pat išgirdau apie stebuklingus 
Aušros Vartus, gotikinę Šv. 
Onos bažnyčią, apie Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčią, kurioje ant 
Kristaus statulos galvos yra 
augantys plaukai, apie Gedi
mino pilį ir kitas legendas. Aš 
troškau kada nors tai pamaty
ti... Tai iš jos, iš mano se
nelės, aš paveldėjau meilę sos
tinei Vilniui. Ir ne tik iš jos, ir 
iš savo „Aušros" gimnazijos 
mokytojų Kaune, o ypač iš sa
vo patriotės lietuvių kalbos 
mokytojos Aldonos Vokietai-
tytės, kuri sakydavo ir karto
davo: „Mergytės, važiuokite 
dirbti į Vilnių, lietuvinkite 
sostinę". Netikėtai buvau pa
skirta dirbti į Vilnių ir ėmiau 
vaikščioti senolių takais. Da
bar mano pareiga perduoti tą 
meilę mano anūkėlėms Rūte
lei ir Jurgutei. 

Muravjovas korikas 

Taip mums besikalbant, pri
ėjome Simono Daukanto aikš
tę ir Prezidentūros rūmus. Ka
daise čia stovėjo Vyskupų rū

mai. 19-ajame šimtmetyje jie 
buvo perstatyti ampyro stiliu
mi. Žlugus Lietuvos-Lenkijos 
valstybei, rūmuose apsigyveno 
rusų generalgubernatoriai, o 
kartais apsistodavo žymūs 
žmonės, kaip rusų caras Alek
sandras I, karvedys Kutuzo-
vas. Žiauriausias iš Vilniaus 
generalgubernatorių buvo Mu
ravjovas, pravarde korikas, 
mūsų valstybei pralaimėjus 
1863 m. sukilimą, pakoręs 
daugybę žmonių miestuose, 
kaimuose, keliuose ir pake
lėse, išvaręs į katorgą Sibiran 
daugybę sukilėlių, jų tarpe 
daug kunigų. Kadangi mano 
prosenelis Tomas Kavaliaus
kas irgi buvo ištremtas į Si
birą, tai jo žemes Ariogaloje, 
Survilų dvarą, valdžia žadėjo 
konfiskuoti ir atsiųsti čia gy
venti rusus kolonistus. Gelbėti 
Survilus sukruto jo giminaitės 
— tetulės. Gražiai apsirengu
sios senoviškais drabužiais, su 
lietsargiukais nuo saulės ir 
skrybėlaitėmis ant garbanotų 
galvų, jos nepabūgo arkliais 
įveikti tolimą kelią iš Arioga
los į Vilnių, išdrįso įsigauti į 

generalgubernatūrą ir mokėjo 
įrodyti, kad dvaras priklauso 
joms, o ne tremtiniui. Taip bu
vo išvengta cerkvės pastaty
mo, kolonistų apgyvendinimo 
ir Ariogalos surusinimo. 

Muravjovas — korikas, vieš
pataudamas Vilniuje, pasista
tė sau paminklą aikštėje, 
prieš generalgubernatūrą. 
Žmonės už jo nuodėmes tauta: 
sugalvojo jam atkeršyti. Slap
tai, naktimis jie sugebėdavo 
prislinkti prie paminklo ir jį 
ištepti vilko taukais. Viso 
miesto šunes užduodę vilko 
kvapą — taukus, subėgdavo 
prie paminklo ir iškėlę galvas 
aukštyn, baisiausiai staugda
vo. Generalgubernatorius ra
mybės neturėjęs, o paminklas, 
kaip netikėtai atsiradęs, taip 
ir staiga pradingęs. 

Universitetas 

Šalia Simono Daukanto 
aikštės yra prigludęs Vilniaus 
universitetas. Jis užima visą 
senamiesčio kvartalą. Tai, sa
kytume, miestas mieste, tu
rintis savo valdžią. 1579 m. 
Lietuvos-Lenkijos valdovas 
Steponas Batoras davė privile
giją įkurti Vilniaus universi

tetą. Prie jo pagrindinio fasa
do matėme įdomų 1753 m. 
įkurtos Vilniaus universiteto 
observatorijos bokštą. Univer
sitetas ir Observatorija yra 
vieni iš seniausiųjų Kytų Eu
ropoje, verti dėmesio ir atski
ros kalbos, todėl mes, netu
rėdamos laiko, palikome šią 
aikštę ir tuojau pat atsidūrė
me ties Katedros aikšte, kun 
sovietų okupacijos motais bu
vo vadinama Gedimino aikšte. 

Katedros aikštė i r pilys 

Katedros aikšte kadaise vi
sai kitaip atrodė. Metraščiuo
se ji buvo vadina Šventaragio 
slėniu. Sakoma, kad čia stovė
jo pagonių lietuvių dievo Per 
kūno šventykla, o vaidilutės 
kurstė amžinąją ugnį. Kartą 
Gediminas, Lietuvos didysis 
kunigaikštis, po didžios me
džioklės čionais po ąžuolu po
ilsio prigulęs, užsnūdęs ir su
sapnavęs staugiantį geležinį 
vilką. Krivių krivaitis išaiški
nęs, kad ši vieta duos pradžią 
miestui, o garsas apie jį toli 
skambės. Tokia yra legenda 
apie miesto įkūrimą. 

Bus daugiau 

&imMiMimmtmx®*®x®#x*m 
KVIEČIAME! KVIEČIAMEI KVIEČIAME! 

Vasario 2 (faną, 6:30 vai. vakaro PASAULIO LIETUVIU 
CENTRO FONDO SALĖJE įvyks 

MAIRONIO LITUANISTINES MOKYKLOS 

„ŽVAIGŽDŽIU VAKARAS - 2002" 

Maloniai kviečiame lietuviškų organizacijų atstovus, buvusius 
mokinius, mokytojus, tėvelius ir visus, kurie nori atvykti ir 

susipažinti su mūsų mokyklos šių metų abiturientais. 
palinkėti jiems sėkmės ateinančiuose abitūros egzaminuose 

ir linksmai praleisti vakarą. 
Dėl rezervacijų prašome skambinti 

Tereeei tel. 630-655-O468 

Kaina asmeniui —$45, studentams nuo 8 skyriaus — $20. <J»» 

WX&*&*&H£lX&X£*£!#tt*£*£i*®> -m-r 

fit'sitii /N iustrijos , l ienos.' Debiutus 

,, /čtti <rCoz^<&n<€>ft^ J^ra^€> 

l\udeno OJH ii tt's Teatro solistė 
soprane 

i~£l'if\CI 
A/<r / \ yjc '/<<: / f /c* 

./u / 

~fr 
fortepionu akompanuoju 
Ginte Cepinskaitė 

20H2 nu sausio 20 d., 
sekmadienį, 5 v.p.p. 
M iffl./OS 
M KŠTTSMOSIOS 

MOKYKLOS 
KOMI RT{ SiU.lt 
(r2~S. ( iUTORM i 

Hilietai parduodami: 
urm . I.V/.-IA PI A/ t m:f i 
nuo 10 v.r. iki m r.v. 
2616 U f>4)-jei>tv. ir 
t iettniif Socialinėje taryboje 
SI hDCIO.IT 
nuo į) v.r. iki 4 v.p.p. 
2~ll II. "l-jeiįfv.. (ikonoje 

PiShl R f KITI..' 
PI RK i\T 1ŠASKSTO. 
BILILTM P K,ESM! 

R f \(,f i SI I 1)1 f I R (darbo dienomis 4-5 v.p.p. I1M0A M bun^a Čikagos 
apylinkėse ir internetu u\\u.laikus.ennv'stndijar) 

telefonas:! ~0HJS6 0556 

mm m tedarai 

• 

http://SiU.lt
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P a r d u o d a 

Parduodamas dviejų miegamųjų 
butas. Nauja virtuvė, metlakas. 

parketas. Arti Harlem Ave. ir 55 
greitkelis. Lyons. Kama $85.000. 

TeL 708-447-2193. 

Parduodu 
„blind stich" siuvimo 
mašiną (gamyklinė). 
Tel. 773-927-3718. 

į v a i r u s 

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ savo darbu ir aukomis 
Remdami TAUTOS FONDĄ, remiate Lietuvos švietimų ir 

demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje. 

T A U T O S FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION. INC. 

Aukas siųsti: 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910 
Tel/Fax 718-277-0682 

El.paštas TAUTFD @ aol.com 

Prisiminkite TAUTOS FONDĄ savo testamentuose. 

raiis to LITHUAMIA 
IM20.9MII 

Great rates to the ręst of the worW - arty day, any time^ 
g^- ForinformationcallLongDisttmcePost: 

<—^ 1-800-449-0445 WWW.LDPOCT.COM 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
8216 W. Archer Ave., Cttcaoo, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
* Lietuviška duona ir raguoliai 
* Vestuviniai ir įvairūs tortai 
* Lietuviškas maistas — „catered* 
* Siunčiame mošų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
mm • a J — * * - • ^ . Į i | t t t - • * • - -
rSPfoCM p n u M B I f UZMnc&Bi f i M D 001TO 

B M ^ 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 

v.p.p. 

608 W. Roosevelt, 
Chicago, 4160607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt nuo 8 v.r. iki 2 vp.p. 

mw&oo^ 
Veido nuo 

1921 m. 

8900 SOUTH AncHKi ROAI>, W)U;C«r SPRINGS, 1U»JOIS T a 708.839.1000 

Šešitp pokvlių nedės - tinka įvairumu progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečių 

vtMuauu. Jwem 

40 id 60 svečių 

100 iki 135 svečių 

f 
AfciOR 

X 

oou 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 Žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

Mimicni 

125 iki 175 svečių 

11 atima* 
225 ia 550 svečK^ 

Rožė tau... 
Valentino dienos proga 

užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, 

giminėms ir pažįstamiems 
(pirmą kartą prenumeruojant tik 

$65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 

pranešimą kad Jūs 
užprenumeravote 

DRAUGĄ jų vardu. 

Siųskite: 

Vardas, pavardė. 

Adresas —č / 

Miestas-, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v. v., teL 815-439-0037. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Alternative Home care looking 
for responsible come-and-go. live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
iift. References and „green card" 

required. Tel. 630-654-6580. 

Reikalingi darbuotoja i 
parduotuvių valymui T N ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1 ,500 iki 
$1,800 Tel. 615 -554-3161 . 

( v a i r u s 

Vizos j JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto. 

Tel. 773-575-5586 Čikagoje; 
8-285-35728 Lietuvoje; 

et paštas: gitrama@hotmail.com 

PASIŲSKITE 
D O V A N Ų \ 
LIETUVĄ 

-Dovanų parduotuvė-
www.FarAwavLT.com 

Pristatymas Lietuvoje per 1-3 
dienas. 
Taip pat turime 
lietuviškų gaminių 
skyrių. Siunčiame į 
daugumą šalių. 

Padedu išsilaikyti „International 
Driver's License", gauti ID kortele 

ir „Taxpayer Indentification 
number". Vežu į darbo agentūras. 

TeL 708-449-2519; 
708-935-3532. 

NEMOKANTIEMS ANCLU 
KALBOS organizuojami 50 v.il 

MASAŽISTU kurs.ii K.jįna 
SS00 !w)un<l,im.ls •.< r t i f ikat 

Sk.imbmti I II V VI nun 
9 v r 9 v v U-l 77 i 7(,i 4 0 8 1 

708 41S 18J2 ( m o l i ). O/yn 

"STOMATOLOGO PAD£JĖJO\ 
KURSAI 

• Išmok stomatologo padėjėjo 
specialybės tik per 2 mėn. 
• Gauk apmokymą iš aukščiausią 
klasifikaciją turinčių dėstytojų 
• įsigyk labai populiarią profesiją 
pasaulinėje rinkoje 
• PATIKĖK SĖKME 

Daugiau infonnacfyot 
teL 847-279-0693. 

L Smikalberite rasgkaL A 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Street 
TeL: 773-776-1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir bečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 VV. 63 St 
Tel. 773-776-8998 

M o v i n g ! Profesionalus 
k raus tymas Č ikago je ir 

už jos r ibų . 
Išvežame senus da ik tus , 

šiukšles ir k t . 
T e l . 6 3 0 8 1 6 7 1 1 4 . 

Dedame medines grindis, 
darome „deck", staliaus ir 

kitus smulkaus remonto 
darbus. Aukšta darbų kokybė. 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

TeL 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Frce asicisment for 

.i|)|)li(.)i>ts i n t c r t i t t d in 
applying for 

PERMANENT RESIDENCE IN 
CANADA 

CAII CTS 1 7 7 * 775 2 5 0 6 

V*v havt 8 yc.irs of 
i-xj)tri< nce in immigrat ion to 

Canjda 
Visit CTS websitf w i th over 

200.000 hits a month 
www immigrjtion serviee com 

A & * 2 4 H R S . 7 D A Y S 
* * ~ 773-531-1833 

( T O N Y ) ANATOLIJUS BACKO 
773617^768 (letuviskai r rusškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir saldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija 

ATLANTIC 

SHINTmiAJ LAIVU IR AIR CARC0. 
PRISTATOME | LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ, 
LATVUĄ, ESTU A, RUSIJĄ IR UKRAINĄ 
8801 S. 78 7h AVE. BRIDGEVIEW. IL 60455 
Tfel: (8O0)-77S-7363. (7Q8)-599-9680 
2719 W. 71 STR. CHICAGO. II.6062V 
Tfcl: r773)-4.M-7919, Fax:(773)-434-7914 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOetJO. NAMŲ, SVBKATOŠ-

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas FrankZapoks ir Ott Mgr Aukse 

S. Kana kalba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 Weet 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

S K E L B I A I 
N e k i l n o j a m a s i s t u r t a s 

A u d r i u s Miku l is r*+mr 
Tel.: 630-205-9262 _^=rr2L 
Pager. 773-260-3404 s.*™*. 
E-mail: amikulisOusa.com 
Įvairus nekilnojamu turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

STASYS' CONSTRUCTION 
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. i 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Montuoju palydovines navigacines 
sistemas sunkvežimiams ir 
automobiliams, instaliuoju 
lietuviškus žodynus ir kitas 

programas. Surenku, remontuoju. 
pagreitinu kompiuterius, pajungiu 
internetą ir t.t. TeL 773-436-6836. 

KIRPĖJA, 
turinti didelę darbo patirtį, kerpa 
vyrus ir moteris, atlieka cheminį 

sušukavimą, dažo plaukus. 
antakius, blakstienas. 

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus. 

TeL 773-918-0851; 
773-844-3649, Regina. 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus S 
vyrams ir moterims. Susitarus, s 

atvyksta į kliento namus. Salono 
..Miražas" tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9524. 

V'.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

TeL 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

7^5*585^9500 

A 8 T « * ALUAMCC MtMMft <r 
M*į*rt • * 

'.«•<*.>«*« 

Chicago 

How easy is it to 
AseasyasSAS. 

From Chicago we offer daNy servtce to Vilnius 
wtth a hasste free connectJon through our 
Copenhagen Airport And when returnlng, you 
can enjoy šame day travef via Copenhagen back 
to Chicago. 

Bnd out just how easy we can make your 
nort trip to Vilnius. And remember, when you 
travH wlth SAS, you can eam mifeage credit 
wtth Unltetf s Mlleage Plūs* or SAS' 
EuroBonus'" frequent flyer program. 

For Information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandlnavtan.net 

It's Scandinavian 
S4J 

m n 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vdke M A 7738567820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANLTTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
Landmark 
properties 

Bus. 773-22*8781 
Ras. 708-425-7180 
Mobil 773-580-0206 
Pager 630-314-4330 

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

<«MU 

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„ B U D " BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bu*. 773-7«7-«*5S Tf 773-258 — i 

F«x 773-7t7.9»l» 

Teikiu pastaugv parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O ' P L A H E R T Y R E A L T O R S 
4 B U I L 0 E R 8 . I n c . 

KompanĮa pagal Jūsų užsakymą 
stao naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
708-598-6501 

mob. 708 -203 -5242 
jonsviciusOhoms.com 

S i ū l o i š n u o m o t i 

I š n u o m o j a m a s 
a p š i l d o m a s 4 k a m b . 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 į mėn. + „security" 
TeL 773-434-4543 

O n M K j i Accent 
-^rr-ėll. Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illmois 60453 
BurinaM (708) 423-9111 
Voce Mal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707^120 
Ftee. 708-423-0443 

A S T A T . M 1 K U N A S 

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

P a r d u o d a 

Punske, (Suvalkų trikampyje. 
Lenkijoje) PARDUODAMAS dide! 

namas. Vieno akro sklypas. 
Teirautis tel. 905-279-1867 Kanadoje. 

e-mail: pranas@idirect.com 
Daugiau infbrmacijo rasite: 

www.ausra.pl 

PATRIOT MORTOAGS 
COMPANY 

• Finansuoja perkant 
nekilnojamąjį turtą 

• Perfinansuoja turimą 
nuosavybę 

• Pataria 1r paaiškina 
finansavimoiclausimais 

ŽILVINAS KARALEV1ČIUS 
Tel. 630-393-5662; 

773-456-6502 

Co «an 

"S5?" 

P a s l a u g o s 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LA WN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

W W W A f A Z E D f A . C O M 
******************************************************* 

Į M O T E I HNSHJIRANC2E AdSIENC^ 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, JL 60629 

773-735-3400 
4738 W. 103 rd ST„ OAK L A W N , IL 60453 

708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

LIETUVA 2002 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ 

iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito, 
Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair 

ir kitomis oro linijomis. 

* Mašinų rezervacijos Vilniuje 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
vTTTOURS@EAKTHLINK.NET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTIST0URS.COM 

http://aol.com
http://WWW.LDPOCT.COM
mailto:gitrama@hotmail.com
http://www.FarAwavLT.com
http://amikulisOusa.com
http://www.scandlnavtan.net
http://jonsviciusOhoms.com
mailto:pranas@idirect.com
http://www.ausra.pl
http://WWWAfAZEDfA.COM
mailto:vTTTOURS@EAKTHLINK.NET
http://WWW.VYTIST0URS.COM


Pirmieji SKAT ginklininkų-išminuotojų kursų kursantai 1991 m birželio mėn. 

SAUSIO 13 — TAUTOS VIENYBES 
EPOGĖJUS 

Artėjant vienuoliktosioms 
1991 m. sausio 13 dienos me
tinėms, vėl prisimenu tuos 
šiurpius Lietuvai įvykius. 
Man pačiai teko pergyventi tą 
baisią naktį. Iš Tauragės du 
pilni autobusai savanorių at
vykome saugoti televizijos 
bokšto ir Parlamento. Mūsų 
grupė saugojo Parlamentą. 

Išgirdę automatų kalenimą 
prie televizijos bokšto, didžiu
lė minia apjuosėme pastatą 
trimis žiedais. Visi petys į petį 
stovėjome susikaupę, laukda
mi pasirodant priešo. Rankose 
aš turėjau ginklą — juodą vy
rišką skėtį. 

Televizijos bokšto, Parla
mento gynimas buvo visos 
tautos vienybės, susitelkimo 
epogėjus, aukščiausias taškas. 

Kiekvienam iš mūsų, buvu
siam ten atrodė, kad už mūsų 
nugarų-— visa Lietuva. 

Ta naktis niekada neišblės 
iš mano atminties. 

Prisimenant sausio įvykius, 
pakalbinau Rimgaudą Kazėną 
viešintį Amerikoje, buvusį pir
mąjį Savanoriškos Krašto ap
saugos tarnybos ginkluotės 
poskyrio viršininką. Jis su sa
vo bendražygiais saugojo Par
lamentą iš vidaus. 

Rimgaudas į Ameriką skrido 
rugsėjo 11 dieną — kai buvo 
įvykdyti teroristiniai aktai. 

R. Kazėnas gerai prisimena, 
kokie ginklai ir kiek jų buvo 
pastato viduje. Juos buvo gali
ma lengvai suskaičiuoti. Tai 
buvo vienas vienintelis prieš

tankinis šautuvas, užsilikęs 
nuo Antro pasaulinio karo. Jis 
buvo pastoviai nešiojamas į 
rūsį remontui, nešdavo 2 žmo
nės. 

Šaulių sąjunga turėjo auto
matinį granatsvaidį, kuris ne
turėjo nei stovo, nei šaudme
nų. 

Rusai norėjo mus įbauginti. 
Prie televizijos bokšto šaudė 
rusiškais automatais, 1974 
metų pavyzdžio, kalibras — 
5,45 mm. Tai kulkos su pasi-
slenkančiu svorio centru. Kul
ka, pataikiusi į kūną, pasidali
ja į keturias dalis, tų dalių 
trajektorija sunkiai progno
zuojama. 

Skaitydamas žurnalą „Sol-
dier of Fortune" (Sėkmės ka
riai) 2001 m. spalio mėn., 
Rimgaudas pastebėjo, kad ru
sų gamykla „Wolf performan-
ce Amunition" tas kulkas siūlo 
pirkti amerikiečiams. Žurnale 
ta kulka dar vadinama pa
slaptinga, o iš tikrųjų reikėtų 
vadinti nežmoniška. Nei vie
nas ja sužeistas prie televizi
jos bokšto — neišgyveno. O 
Ženevos Konvencija draudžia 
naudoti tokio tipo šaudmenis. 

Baigdamas pasakojimą, R. 
Kazėnas tarė: „Mes, esantys 
pastato viduje, jautėmės labai 
stipriai, ryžtingai, žinojome, 
kad esame ne vieni. Visi bu
vome pasiruošę ginti laisvą 
Lietuvą, visi buvome vieningi, 
ko dabar taip trūksta mums 
lietuviams..." 

Sig i ta Š imkuvienė 

PAMINĖTAS „XXI AMŽIAUS* TŪKSTANTASIS 
NUMERIS 

Gruodžio 7 d. Kauno apskri
ties viešojoje bibliotekoje Gy
vojo žodžio almanachas „Ąžuo
lynas" surengė „XXI amžiaus" 
laikraščio redakcijos darbuo
tojų susitikimą su skaitytojais 
tukstantojo šio leidinio nume
rio išleidimo proga. Vakarą 
malda pradėjo ilgametis laik
raščio skaitytojas ir platinto
jas Zarasų dekanas, Švč. M. 
Marijos Ėmimo į dangų baž
nyčios klebonas kan. Vytautas 
Kapočius. 

Krikščioniškos minties, kul
tūros ir visuomenės laikraščio 
„XXI amžius* vyriausiasis re
daktorius Edvardas Šiugžda 
apžvelgė redakcijos kolektyvo 
laimėjimus ir problemas. 
Šventiniame susitikime kalbė
jęs kun. Robertas Grigas sakė, 
kad šio laikraščio gimimas ir 
gyvavimas yra Apvaizdos do
vana žmonėms, kurie tiki Lie
tuvos ateitimi, skiria gėrį nuo 
blogio. Kunigas perskaitė ta 
proga sukurtą eilėraštį. 

Žodį tarę laikraščio skaityto
jai ir bendradarbiai prof. Ona 
Voverienė, Nepriklausomybės 
akto signataras Algirdas Pa
tackas, Lietuvos sąjūdžio pir
mininkas Rytas Kupčinskas, 
svečias i i Jungtinių Valstijų 

publicistas Vilius Bražėnas ir 
kiti pabrėžė šio leidinio indėlį 
ugdant ir skleidžiant krikščio
niškąsias ir tautines vertybes, 
kuriant gražesnius žmonių 
tarpusavio santykius. Aktyvi
ausiems laikraščio talkinin
kams ir bendradarbiams buvo 
įteikta metinė laikraščio pre
numerata ir premijos. Lietu
vos sąjūdžio pirmininkas R. 
Kupčinskas perskaitė Sąjū
džio tarybos sveikinimą ir įtei
kė redakcijos kolektyvui jubi
liejinį medalį. 

Iškilmingo susitikimo daly
viams surengtame koncerte 
skambėjo giesmės ir klasikos 
kūriniai, atliekami Kauno pe
dagoginio švietimo centro mo
terų ansamblio „Elegija" (va
dovė Renaldą Burinskienė), 
dainininkės Teresės Chmie-
liauskaitės bei smuikininko, 
Čiurlionio meno mokyklos sty
ginių orkestro vadovo And
riaus Krevnevičiaus. 
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* Kauno med ic inos uni
vers i teto kl inikose sausio 
10 d. gimė trynukes. Tai — 
pirmasis trejetukas Lietuvoje 
šiemet. u\-

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tol. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

AR ESATE PASIRUOŠĘS ŽIEMAI 
Oras šiuo metu, bent Ame

rikos vidurio vakaruose, ne-
žiemiškai apgaulingas, bet vis 
tiek, pagal kalendorių, dar yra 
beveik 3 mėnesiai žiemos. 
Aišku, tas nerūpi Amerikos 
šiltiems kraštams, kaip Flori
dai, Kalifornijai, Arizonai ir 
kt. Taigi dar yra daug laiko 
iki kovo 21 d., kada oficialiai 
prasidės pavasaris. Nors prieš 
saulę ne viename kiemelyje 
dar iki Kalėdų žydėjo rožės, 
narcizai pradėjo dygti, sniego 
kaip ir nebuvo, ir atrodė kad 
žiema labai vėluojasi, tai kai 
kurie lauko darbai gal ir liko 
nepadaryti. Net ir „Chicago 
Tribūne", gruodžio mėn. gale 
viename straipsnyje apie na
mus buvo klausiama, ar iš
valėte vandens nubėgimo 
vamzdžius nuo paskutinių 
lapų, ar užsukote vandenį, ei
nantį į lauką laistymui, ar 
sunešė te laistymo žarnas, ar 
išjungėte automatišką laisty
mo sistemą, pirm išleisdami 
vandenį iš vamzdžių, kad jis 
vamzdžiuose neužšaltų ir jų 
nesusprogdintų. 

Jei turite namuose drėkin
tuvus (humidifiers), ar jau 
juos įjungėte, kitaip, kai atei
na šalčiai ir namai šildomi, 
oras yra per sausas, kenkia 
gėlėms ir odai, džiovina gerk-
le-

Ar sutvarkėte ir nuvalėte 
sodo įrankius, ir juos padėjote 
kitiems metams? Paruoškite 
žiemos įrankius — sniego kas
tuvus ir sniego valymo ma
šinas ir patikrinkite, ar jos 
veikia. Būkite atsargūs, san
dėliuodami žiemai kiemo trą
šas, kurias nesunaudojote va
sarą. Sudėkite jas į aiškiai 
pažymėtas dėžes ir padėkite 
taip, kad vaikai nepasiektų. 
Skysčius padėkite ten, kur jie 
nesušaltų. 

P a l ė p e s izoliacija 

Jei jūsų name pereitą žiemą 
buvo ledo tvenkiniai pasto
gėse, būtų gerai palėpėje už
dėti dar vieną sluoksnį izo
liacijos. Tai padeda apsisaugo
ti nuo šalimo-atšilimo ciklo, 
kuris kai kada sudaro ledo 
tvenkinius. Išvalyti vandens 
nutekėjimo vamzdžiai irgi tam 
padeda. 

Žinokite, kurie vandens 
vamzdžiai yra prie laukinės 
namo sienos ar nešildomose 
namo vietose, tie vamzdžiai, 
šalčiams užėjus, gali užšalti. 

Kad vandens vamzdžiai 
neužšaltų, kai ateina dideli 
šalčiai, atidarykite dureles po 
virtuvės plovykla ar kitur, kad 
prie jų prieitų šiltesnio oro ir 
pakelkite temperatūrą tose 

vietose, kur vamzdžiams gre
sia užšalimas, naudodami ter
mostatą ar „space heater", tik 
jį naudokite labai atsargiai, 
kad būtų pakankamai toli nuo 
visko, kas galėtų įkaisti ir už
sidegti. Jei kai kurie vamz
džiai, einantys į kai kuriuos 
čiaupus, dažnai užšąla, tru
putėlį atsukite šalto vandens 
čiaupą, kad vanduo lašėtų 
visą laiką, kol oras atšils. 

Jei norite sutaupyti šilumos 
išlaidas ir šildymo krosnies 
nuolatinį veikimą, nusukite 
žemyn termostatą ir dėvėkite 
šiltesnius draapzius bei įjun
kite drėkintuvą — „humidi-
fier". Jei neturite užprogra
muoto termostato, įsigykite 
tokį. Juos galite nustatyti ir 
automatiškai sumažinti šilu
mą, kai jūsų nėra namuose, 
arba kai miegate. 

Jei turite pučiamo šilto oro 
šildymo sistemą namuose, 
uždarykite angas tuose kam
bariuose, kurių nenaudojate, 
bet žiūrėkite, kad tempe
ratūra nenukristų žemiau 60 
laipsnių F. Uždėkite oro ne
praleidžiančius kaspinėlius 
apie duris tų kambarių, kurie 
būna uždaryti per žiemą. Pa
keiskite šildymo krosnies fil
trą kiekvieną mėnesį. Kad 
neitų šaltas oras pro langų ir 
durų plyšius, uždėkite susuk
tus rankšluosčius ar plasti
kines plėves. Jei jūs naudojate 
„space heaterr, žiūrėkite, kad 
jis būtų bent 3 pėdas nuo ga
linčių užsidegti daiktų, pvz., 
baldų, užuolaidų ir pan. Nepa
likite patalpose mažų vaikų ar 
gyvuliukų vienų, kai „space 
heater" yra įjungtas. Jeigu 
pirksite «space heater", pirkite 
tokį, kuris automatiškai išsi
jungia, jei kas jį pastumia ar 
apverčia. Atkreipkite dėmesį, 
kad skysčiais kūrenami „space 
heater's" kuriuos perkate, bū
tų skirti naudojimui viduje, o 
ne lauke. Nenaudokite elektri
nių „space heter's" vonioje, 
kur jie gali sudrėkti ar su
šlapti. 

Sniego ir l edo 
pašalinimas 

Apskaičiuokite, kiek jums 
reikia druskos ledui pašalinti, 
ir pasirūpinkite, kad jos turė
tumėte dvigubai daugiau, kai 
pradės snigti. Druska laikosi 
neribotą laiką, jei laikoma 
sausai, ir yra geriau jos turėti 
daugiau, negu pritrūkti. Drus
ka ir kiti sausi ledo bei sniego 
tirpdymo chemikalai tirpdo 
sniegą ar ledą ant šaligatvių 
ir laiptų Perskaitykite sniego-

ledo tripdymo chemikalų nau
dojimo nurodymus ant mai
šelių, prieš juos naudojant, ir 
nenaudokite per daug. Labai 
padeda jei druskos pabarsto
mą prieš sningant ar užšą
lant. Taip galima išvengti 
sniego ir ledo sluoksnių, 
vėliau reikės mažiau barstyti 
druskos ir bus lengviau kasti 
sniegą. Kadangi druskai ir 
tirpdymo chemikalams reikia 
nors truputį drėgmės, kad 
pradėtų veikti, tai visos tos 
druskos ir chemikalai gali ne
veikti, jei yra labai šalta, ir 
kai saulė nesudaro sąlygų 
nors kiek drėgmės atsirasti. 
Užberta druska ant ledu ar 
sniegu padengtų šaligatvių 
padeda geriau vaikščioti, kol 
pradės tirpti. Druska, kurią 
daugumas namų savininkų 
naudoja, yra dviejų rūšių: „so-
dium chloride" ir „calcium 
chloride". 

„Sodium chloride" yra ^"ock 
salt" — rupi druska ir daž
niausiai perkama. 

Žirneliai „calcium chloride" 
turi keletą privalumų prieš 
rupią druską, nors yra bran
gesni ir sunkiau gaunama. 
„Calcium chloride" lėčiau 
tirpsta negu „sodium chlori
de", ir palieka mažiau nuo
sėdų žemėje, mažiau yra 
kenksminga augalams. Kai 
kasate sniegą, venkite mesti 
druskuotą sniegą ant žolės ar 
augalų. Jei nėra kitos išeities 
ir reikia druskuotą sniegą 
mesti ant žolės, tai anksti pa
vasarį tą vietą gerai nuplau
kite vandeniu, kad neįsigertų 
per giliai į žemę. 

S n i e g o kas imo patarimai 

Sniego kasimas yra sunkus 
darbas ir gali būti pavojingas 
ar net mirtinas, ypač žmo
nėms, kurie nėra įpratę dirbti 
sunkų darbą. Einant kasti 
sniego, apsivilkite šiltai, bet 
lengvai-sluoksniais drabužių 
ar avėkite batus su padais, 
kurie neslysta, kad jūsų kojos 
laikytųsi tvirtai ant sniego. 
Jei sušilote nuo sniego kasi
mo, galite nusivilkti vieną ar 
du sluoksnius drabužių, pvz., 
vieną megztuką ir pan. Ypa
tingą dėmesį atkreipkite, jei 
jums pradeda trukti kvapo 
daugiau, negu normaliai dar
bą dirbant. Arba jei staiga 
išpila prakaitas. Arba jei 
jaučiate spaudimą krūtinės 
ląstoje, tarp pečių, žandi
kaulyje ar gerklėje. Jei darosi 
bloga ir pradedate vemti. Visa 
tai gali būti širdies priepuolio 
ženklai. Ir tada jau yra rei
kalinga greita medicininė pa
galba. Jaučiamas skausmas 
petyje ir rankoje tuojau po 
sniego kasimo. Raumenų 
įtampa ir žemutinės nugaros 
skausmas, tai irgi yra sniego 
kasimo darbo pasekmė. 

Kai kasate sniegą, išlaiky
kite pusiausvyrą, nesisku
binkite, kai pakeliate kastuvą 
su sniegu ir išmetate. Pasili
kite tiesioje pozicijoje ir kel
kite, naudodami kojų raume
nis, o ne vien tik nugaros rau
menis. Kad nereiktų vargti, 
kasant sniegą, nusipirkite 
sniego kasimo mašinėlę. Ji pa
lengvina sniego nuvalimą, bet 
turi ir savo problemų, nepai
sant, kad ji gali kainuoti nuo 
300 iki 2,000 dolerių. Sniego 
valymo mašinėlę reikia pri
žiūrėti, kaip ir žolės pjaunamą 
mašinėlę, kad išvengtumė
te nelaimių. Prieš pradedant 
naudoti sniego valymo ma
šinėlę, gerai susipažinkite su 
visomis duotomis instrukcijo
mis. Taip pat naudokite svei
ką nuovoką ir nedarykite 
tokių dalykų, kaip bandymas 
išvalyti užsikišusius peilius 
savo rankomis. 

Taigi žiema turi savo malo
numus ir savo rūpesčius. 

Naudotasi informacija iš 
įvairios spaudos. 
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Ahvays VlHtft Pfcnvers ^ 
• Gėlės visoms progoms 
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos) 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Vestuvinės ir progines puokštės 
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

8015 W. 79 St Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6804 J 
mmrnmmū 

Geram prieteliui 

A. t A. 
JUOZUI VAINEIKIUI 

mirus, netekties skausmu dalinamės ir nuoširdžią 
užuojautą reiškiame dukrai IRENAI ir jos vyrui ROMUI 
ŽULIAMS bei visiems velionio artimiesiems Lietuvoje. 

Sofija ir Vytautas Ripskiai 

Antanina ir Bronius Pranckevičiai 

Antanina Leparskienė 

Konstancija Stasiulienė 

Garbingam kuratoriui 

A. t A. 
• — 

VILIUI VARIAKOJUI 
mirus, jo sūnui VIDMANTUI, marčiai ALDONAI su 
šeima, giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Lietuvių Evangelikų Reformatų bažnyčios 
kolegija JAV 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DfltEKTOMŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse Ir priemiesčiuose ' *-' ^ j 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) •' 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. CalHornia 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W. 95 S t 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1 - 7 7 3 - 5 2 3 - 0 4 4 0 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL P H O N E S 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. f A DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 
www.petkuantneralliomea.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 VV. 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 VV. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1 708-652 5245 

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkuantneralliomea.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

„Baisas tarp žmonių bal
sų" - tokia bus kovo 17 d., 
sekmadienį. Maria aukštes
niosios mokyklos auditorijoje 
(6727 S. California Ave.) ruo
šiamo ..Draugo" koncerto te
ma. Ją koncertui parinko Da
rius Polikaitis, kuris su savo 
vadovaujamu „Dainavos" an
sambliu atliks koncerto pro
gramą. Pirmoje dalyje skam
bės lietuvių kompozitorių kū
riniai, antroje dalyje tarp kitų 
kūrinių girdėsime A. Vivaldi 
,,Gloria". kurį choras atliks su 
dviem solistėmis ir mažu or
kestru. Iš anksto kviečiame 
pasižymėti šį kovo sekmadienį 
savo kalendoriuje ir mūsų 
šventę atvykti iš visur - iš 
Čikagos, iš priemiesčių ir iš 
tolimesnių valstijos mieste
lių. O gal sulauksime svečių 
iš Indianos, Wisconsino ir Mi-
chigano? Juk tokie koncertai 
pasitaiko tik kartą per metus! 

J o a n a Budnikienė, gyve
nanti Orland Park. IL. ..Drau
gą" parėmė 100 dol. auka. Dė
kojame už dosnumą! 

1,500 fotografijų paroda, 
susijusi su tragiškaisiais rug
sėjo 11-osios dienos įvykiais, 
nuo vasario 1 d. bus rodoma 
72 E. Ranfolph St.. priešais 
The Chicago Cultural Center. 
Paroda veiks iki kovo 30 d. In
formacija tel. 312-744-6630. 

Vietoj to, kad ž iemos die
nomis prale istumėte laika 
žiūrėdami televizorių arba be
sidairydami per langus, visi 
atvykite į Beverly Shores lie
tuvių klubo rengiamą lietuviš
kos poezijos ir prozos popietę, 
kuri vyks š. m. sausio 26 d. 2 
vai.p.p. Michigan City, IN, 
bibliotekos susitikimų kamba
ryje (..meeting room"). Geros 
kavos mėgėjams ir šiaip jau 
visiems bus kuo pasigardžiuo
ti. Biblioteka yra miesto cent
rinės gatvės (Franklin Street) 
šiauriniame gale. Lauksime! 

Istorinė filmajuostė „Lie
tuvos Nepriklausomybes atkū
rimas" bus rodoma Vyresniųjų 
lietuvių centre „Seklyčioje" 
sausio 16 d., trečiadienį, 2 
vai.p.p. Tema - demonstraci
jos Bostone, Vilniuje, Mask
voje, JAV reakcija ir komenta
rai televizijos žiniasklaidoje. 
Filmajuostes autorius - Felik
sas Kontautas. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. Atvyki
te! 

Mažosios Lietuvos lietu
v ių draugija Čikagoje 
„Draugą" parėmė 100 dol. 
auka. Esame labai dėkingi! 

Ona Kronas, gyvenanti 
Westmont. IL. prasitęsdama 
„Draugo" prenumeratą, mums 
atsiuntė 50 dol. auką. Taria
me nuoširdų ačiū! 

Šaun iaus ia s 2002 m e t ų 
pokyl is sparčiai artėja! Pa
saulio lietuvių centro vadovy
bė kviečia visus į puotą 
„Arrriba!", kuri vyks sausio 
26 d. atnaujintoje didžiojoje 
salėje. Gros žymus „Patti Lu
po Music" estrados orkestras. 
Vyks Lotynų Amerikos šokių 
pamokos ir turtingos varžyti
nės. Jau pats laikas kviesti 
draugus ir organizuoti stalus. 
Užsakymus priima Regina 
Griškelienė tel. 630-655-2485. 

N e m o k a m a s m o k e s č i ų 
užpi ldymo (Internal Revenue 
Service business tax) semina
ras ruošiamas sausio 15 d., 
antradienį, 6:30 val.v. ir sau
sio 16 d., trečiadienį, 10 vai.r. 
Dudley's School of Cosmetolo-
gy, 1756 W. 95th St. Daugiau 
informacijos tel. 773-445-
5765. 

Kun. K. Ambrasas , SJ, lai
kys Mišias Beverly Shores Šv. 
Onos bažnyčioje sausio 20 d. 1 
val.p.p. Kviečiami visi apylin
kių lietuviai. 

„Kaip Lietuvoje margut i s 
Velykų šventėje p u o š i a Ve
lykų stalų savo margumy
nais, taip dabar Amerikoje 
Margutis puoš Tavo buveinę ir 
kartas nuo karto primins Tau, 
kas Tu esi ir kuo turi būti" -
prieš daugelį metų rašė 
„Margučio" radijo steigėjas 
Antanas Vanagaitis. Nuo 
1932-ųjų, radijo įkūrimo me
tų, praėjo 7 dešimtmečiai, o 
„Margutis" kaip gyvavo, taip 
ir gyvuoja! Metams bėgant 
keitėsi žmones ir keitėsi 
„Margučio" vadovai, tačiau 
pagrindinis radijo tikslas liko 
tas pats - lietuvišku žodžiu 
prabilti į savo klausytoją ir 
taip stiprinti jo lietuvišką dva
sią čia, toli nuo tėvynės. Da
bartinis „Margutis II", įsikū
ręs 2711 W. 71st Str., Chica
go, IL, prie radijo imtuvų savo 
klausytojų laukia kasdien, 
išskyrus šeštadienį ir sekma
dienį, 8 valandą vakaro. 45 
minučių laidoje, transliuoja
moje per WCEV radijo stotį 
1450 AM bangų ruože, girdi
mos naujausios žinios iš Lietu
vos, pasaulio spaudos apžval
ga, Čikagos ir apylinkių rengi
nių pranešimai, lietuviška 
muzika, rėmėjų skelbimai. 
„Margutis II" kviečia: „Būkite 
su mumis!" 

Mezgimo p a m o k a s nuo 
sausio 29 d. iki vasario 19 d. 
rengia Šiuolaikinio meno mu
ziejus (The Museum of Con-
temporary Art, 220 E. Chica
go). Informacija tel. 312-280-
2660. 

TILŽĖS AKTAS — TESTAMENTAS 
GYVAJAI TAUTAI 

Mažosios Lietuvos Tautinės 
tarybos Tilžėje 1918 metais 
paskelbto Akto minėjimas 
2001 m. gruodžio 2 d. vyko 
Šaulių namuose, Čikagoje. 
Dalyvavo pilna salė. Mažąja 
Lietuva susirūpinusių žmo
nių. Minėjimą ruošė Mažosios 
Lietuvos Rezistencinis sąjū
dis, vykdydamas savo prano
kėjų testamentinį (Tilžės Ak
to) įpareigojimą — siekti to 
lietuviško krašto grįžimo į vie
nalytę valstybę drauge su Di
džiąja Lietuva. 

Minėjimo iškilmingoje daly
je, vedamoje Viliaus Trumpjo-
no, buvo įneštos JAV, Lietu
vos, Mažosios Lietuvos, Čika
gos šaulių vienetų ir ramovė-
nų vėliavos. Jungtinei vėliavų 
tarnybai vadovavo šaulys Juo
zas Gurevis. Aldonai Bunti-
naitei vedant, dalyviai sugie
dojo Tautos himną. Širdinga 
invokacija kun. Valdas Aušra 
kreipėsi į Aukščiausiąjį: „Visa
galintis Dieve, šiandien susi

rinkome paminėti Tilžės Akto, 
kuriuo Mažosios Lietuvos vai
kai išreiškė savo siekį būti 
vienybėje su Didžiosios Lietu
vos vaikais. Mes prisimename 
savo sentėvius, dėjusius savo 
pastangas, o kartais ir gyveni
mus, kad šie du tautos kamie
nai būtų amžiams sujungti. 
Šiandien mes ypatingai prisi
mename vieną iš jų — Vil
helmą Storostą-Vydūną, kuris 
savo kultūrine veikla, savo 
kūryba ir raštija kvietė pa
žvelgti į mūsų tautos šaknis ir 
semti iš ten gyvybės syvų bei 
kurti tautos ateities viziją. 
Mes meldžiame Tave, malo
ningasis Dieve, neleisk mums 
užmiršti savo praeities, nes be 
jos mes nerasim kelio į ateitį. 
Vesk mus istorijos keliais; to 
mes meldžiame per Jėzų Kris
tų, Tavo Sūnų, kuris gyvena ir 
valdo kartu su Tavimi ir 
Šventąja Dvasia, vienas Die
vas, dabar ir per amžius". Is
torinį Tilžės Aktą perskaitė 

Aldona Bnntmaitf >k;iit<>Til*»\« Akta Ma/.osios Lietuvos t-autines tary
bos 191H m Til̂ f>|c paskrlhto to kraftto lietuviu apsisprendimą junkis i 
vienalyte valstybe su Didžiąja Lietuva. *ios testamentines deklaracijos 
H.l-sios sukakties minėjime, Čikagoje Dešinėje • Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio s.-yfidiio pirmininkas Algis A Repis Nuotr Zigmo Degučio 

Aldona Buntinaitė išvardinda
ma ir jo kūrėjų pasirašytas pa
vardes. Programos vedėjui 
kviečiant, senieji Mažosios 
Lietuvos mirę kovotojai ginklu 
ir vėlesnių laikų kultūriniai 
darbuotojai buvo prisiminti ty
liame susikaupime. 

Žodį tarti buvo pakviestas 
M. L. Rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas Algis A. Regis. 
Suglaustai jis palietė ištisą 
tūkstantmetį Mažosios Lietu
vos gyvenimo tragiškų įvykių, 
nusiaubusių šią lietuvių tau
tos dalį ypatingai žiauriu liki
mu. Vakarų Europos imperia
listiniai atsibastėliai, apsišau-
kę krikščionybės skleidėjais, 
dvejetą šimtmečių vykdė orga
nizuotą tautžudystę, pareika
lavusią ištisos tautos gyveni
mo aukų. Žiaurių karų, nu
siaubimų sukelti badai, skur
dą sekęs visuotinis maras, už
grobto krašto kolonizacija, 
nacių ir komunistų jau mūsų 
laikais įvykdytas genocidas 
paliko tuščią kraštą svetimos 
valstybės naujiems atsibastė-
liams. Nepaisant kataklisti-
nės būties, galutinis sprendi
mas krašto ateičiai priklauso 
gyvajai tautos daliai per šimt
mečius drauge kovojusiai už 
Baltijos krantų gyvenimo erd
vę. Niekas negali panaikinti 
tų šimtų tūkstančių kapuose 
besiilsinčių sentėvių testa
mento gyvajai tautai vykdyti 
jai Dievo ir istorijos skirtą tei
sę gyventi savoje tėvynėje. 

Šių minčių apimtyje A. Re
gis pakvietė Akademinio 
skautų sąjūdžio filisterį, Vy
dūno fondo valdybos pirmi
ninką Vytautą Mikūną pag
rindine paskaita apžvelgti is
torinę Vydūno knygą JSeptyni 
šimtmečiai vokiečių ir lietuvių 
santykių", Tilžėje išleistą 1932 
m. Tai dramatiškų aplinkybių 
leidinys. Siekdami jo pasiro
dymą sukliudyti, nacistiniai 
vokiečių sluoksniai buvo už
draudę Vydūnui naudotis bib
liotekomis ir kitais istoriniais 
šaltiniais O kai jis didelėmis 
pastangomis buvo išleistas, 
naciai jį konfiskavo ir sunaiki
no, kaip pavojingą jų nacisti
nių germaniškų idėjų skleidi
mui. Knyga, tačiau, vėliau bu
vo išspausdinta ir išsiuntinėta 
Vokietijos, Austrijos, Šveicari
jos ir kt. bibliotekoms origina
lo vokiečių kalba. Vydūno fon
das JAV-se pagelbėjo šio leidi

nio atsinaujinimui. Dabar tu
rime šios istorinės knygos lie
tuvišką laidą per „Vagos" lei
dyklą Vilniuje. V. Mikūno pas
kaita plačiai apėmė daugelį 
šios Vydūno dovanos lietuvių 
tautai savumų, paskaitininko 
atskleistų Šio minėjimo daly
viams. Po paskaitos klausyto
jai turėjo progą susipažinti su 
minima knyga ir ją įsigyti. 

Nepaisant klaikios būklės, 
Mažoji Lietuva nėra palikta 
be gyvenimiško ryšio su ja be
sirūpinančiais tautiečiais Lie
tuvoje ir plačiajame pasaulyje. 
Vilius Trumpjonas, neseniai 
aplankęs Karaliaučiaus srities 
lietuviškus telkinius, trumpai 
papasakojo apie daugelio vie
tovių lietuvišką veiklą, mo
kyklinio amžiaus vaikams iš
rūpintas lietuvių kalbos pamo
kas rusiškose to krašto mo
kyklose. Mokyklų programos 
vedamos iš Lietuvos atvyks
tančių mokytojų ir nors kuk
liai, šios pastangos paremia
mos Viliaus Trumpjono vado
vaujamo „Karaliaučiaus kraš
to lietuvybei remti" aukų va
jaus, kuris paremia ir vaikų 
lietuviškas stovyklas, įvairias 
lituanistines ekskursijas, 
šventes ir kt. Stengiamasi, 
kad lietuviški pėdsakai tame 
krašte laiko slinkties nebūtų 
užpustyti, o atgimimo apraiš
kos skatinamos. 

Pasibaigus akademinei prog
ramai ir vėliavų tarnybai iš
nešus vėliavas, mokytojos Ra
sos Poskočimienės vadovauja
mi „Spindulio" ansamblio šo
kėjai guviai pašoko visų mė
giamus kelis tautinius šokius. 
Dalyviai buvo sužavėti jauni
mu, jų šokiais ir Rasos Pos
kočimienės tų šokių apibūdi
nimu bei pastangomis puose
lėti mūsų liaudies tautinį me
ną. Jiems nepagailėta plojimų. 

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio dalyviai, roaž-
lietuviai, šauliai ir kiti atsi
lankiusieji jautėsi pabuvoję 
drauge su daug kovojusia tau
tos dalimi. Po programos vyko 
minčių pasidalinimas bend
raujant prie sesių šaulių pa
ruoštos kavutės. 

M. L. Rezistencinio sąjūdžio 
valdybą sudaro: pirm. Algis A. 
Regis, Ramūnas Buntinaa, 
Jieva Jankutė, Vilius Trump
jonas, dr. Martinas Buntinas, 
Irena Regienė, Gytis šernas ir 
E. J. Steponas. IR 

P irmas i s Čikagos ateiti* 
ninku, s endraug iu r e n g i n y s 
šiais metais įvyks šeštadienį, 
sausio 19 d., 6 val.v. Ateiti
ninkų namuose, š ios vakaro
nės tikslas yra paminėti Pr. 
Dovydaičio „Trijų pamatinių 
klausimų" paskelbimą 1911 
metais. Vakaronę pradėsime 
šv. Mišiomis, o po to bus trum
pa, meniškai paruošta progra
ma - muzikos ir poezijos mon
tažas. Šv. Mišias atnašaus 
kun. Kęstutis Trimakas, o 
programa rūpinasi Darius Po
likaitis. Visi yra kviečiami ir 
raginami šioje vakaronėje da
lyvauti. Tikrai nesigailėsite. 
Ypač skatiname dalyvauti jau
nus tėvus. Taip pat yra kvie
čiami visi Čikagos ateitinin
kai, jų draugai bei lietuviškoji 
visuomenė. 

• A m e r i c a n TraveI S e r 
v i c e , Balzekas Museum of 
Lithuanian Culture, 6600 S. 
Pu lask i , SUt fL, Chicago, IL 
60629. Tel. 773-581-1200; 800-
422-3190; Fax773-581-1873; 
ATSVL@att.net 

• K a l i f o r n i j o s i r a p l i n 
k i n i u valst i jų gyventojams! 
A r e e x I n t e r n a t i o n a l T r a -
d i n g Co. siunčia privačius ir 
komercinius siuntinius į Lie
tuvą. Suteikiame pagalbą no
rintiems persikraustyti į Lie
tuvą, persiunčiame mašinas, 
baldus, buitinę techniką ir t.t. 
Siuntiniai priimami kiekvieną 
sekmadienį Los Angeles Lie
tuvių parapijos kieme, nuo 9:30 
v.r. iki 12 v. Art imiaus ias 
konteineris į Lietuvą išvyks 
2002 m. sausio 31 d. P r a š o m e 
k r e i p t i s t e l . 323-666-0248; 
fax 323-666-1802 arba e lek
troniniu paštu: infodareex.com 
Siuntinius taip pat galite pris
tatyt i arba ats iųst i adersu: 
A r e e z I n t e r n a t i o n a l , 8 0 3 
H y p e r i o n Ave. , Los Ange le s , 
CA, 90029. 

• „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų 
g lobos" komitetas globoja virš 
1,000 vaikų-našlaičių Lietuvo
je. Kasmet tris kartus s iun
čiame po $50 , t.y. $ 1 5 0 per 
metus kiekvienam vaikui. Pra
tęsdami globojamų vaikų para
mą kitiems metams, atsiuntė: 

$625 — parama 3 vaikams 
metams—John ir Diana Savic
kai, Carson City, NV; 

$600 —parama 3 vaikams 
metams — asmuo, prašęs ne
skelbti pavardės; 

$360 — parama 2 vaikams 
metams — James Survila; 

$300 — parama 2 vaikams 
—Nemira Šumskienė, Chicago, 
IL; 

$200 — vieno vaiko metinė 
parama—Vytautas ir Palmira 
Janušoniai, Dousman, WI; 

$200 — vieno vaiko metinė 
parama — vienuolis brolis 
Casimir Roland, OFM Conv. 
Arroyo Grande, CA; 

p o $ 1 5 0 — vieno va iko 
metine paramą—atsiuntė I.M. 
Virkau, Downers Grove, IL; 
Monica Budelis, Alexandria, 
VA; Juozas ir Danutė Dovei-
niai, Clinton Township, MI; 
Julius Pakalka, Beverly Sho-
resm, IN; Linas ir Julie Vaitkai, 
Vincas Skladaitis, Waterbury, 
CT; Aldona ir Stanley Sprei, 
Plainfield, IL, atsiuntė $ 6 0 0 — 
tai parama Trakų rąj. gyve
nančiam vienam vaikui-naš-
laičiui; 

$200 Lietuvos našlaičiams 
atsiuntė kun. Vytas Memenąs; 

$100 atsiuntė Lietuvos vai-
kams-našlaičiams Robert ir 
Mary Narky, Middle Village, 
NY; 

$200 Lietuvos vaikams au
koja Daumantas ir Kim Pakš-
tys, McLean, V A 

Vis iems Lietuvos va ikų 
aukotojams-rėmėjams vaikų 
vardu dėkojame! Visos sukos 
nurašomos nuo mokesčių. Tax ID 
36-4124191. „Lietuvos Našiai -
c ių g lobos" komite tas , 2711 
W e s t 71 S t . , C h i c a g o , I L 
60829. 

„VAIKO VARTAI 1 MOKSLĄ" organizacijos remiamų 
Dienos Centrų vaikai 

ŠIRDINGAI SVEIKINA VISUS RĖMĖJUS IR 
DARBUOTOJUS SU NAUJAIS METAIS! 

, Jūsų parama, atjauta ir globa suteikia mums daug džiaugsmo irviiesr 

• A l m o s f o n d a s 
R a c i n e , K e n o s h a , Lie tu

v i u M o t e r ų k l u b a s siunčia 
$500 auką Lietuvos vaikams-
našlaičiams per Almos fondą. 
Klubo pirmininkė Marija Kivė-
nienė. 

a.a. d u k t e r s B e n i t o s Že
mel i s atminimą pagerbdama, 
mama Gertrūda Ž e m e l i e n ė 
atsiuntė $300 auką, surinktą 
Benitos bendradarbių ir draugų 
iš Associates in Nephrology, SC, 
Chicago, IL. Anksč iau buvo 
atsiųsta $1,000. 

Irena M. V i r k a u , Dovvners 
Grove, IL, siunčia Almos fondui 
$200. 

Almos ir L ie tuvos va ikų 
vardu dėkojame aukotojams už 
aukas, re i škiame užuojautą 
velionės artimiesiems, bendra
darbiams ir draugams. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Tax 
ID 36-4124191. Čekius rašyti 
„Lithuanian O r p h a n Care", 
pažymint , k a d s k i r t a Almos 
fondui. S iust i : 2711 West 71 
St., Chicago , IL 60629 . 

• Jūratė Gulbinas, MBA CPA 
• Tax Return Preparation, Plan-
ningand Consulting. Contact: 323-
666-0243 or e-mail iurate@pacbcll.net 
803 Hyperion Ave., Los Angeles, 
CA 90029. • Jūsų „Income Tax 
Return'' paruošimas, planavimas ir 
konsultavimas. Kreiptis tel. 323-
666-0248; fax 323-666-1802 arba 
ei. paštu: jurate@pacbell.net 

• A u t o m o b i l i o , n a m u ir 
l i g o s d r a u d i m a s a t v y k u 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALaurait į , A & 
L. Insurance Agency, B a l z e k o 
muz ie ju je , 6 6 0 0 S . P u l a s k i 
Rd. , C h i c a g o , 4 L 6 0 6 2 9 . II 
aukštas , te l . 773-681-4030. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant 
atvykstame į namus. 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
Casimir Memoria lą , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, ka ip jau buvo 
jūsų pageidauta. S a v . Lil ija ir 
V i l imas N e l s o n a i . Te l . 773-
233-6335. 

• N a m a m s p i r k t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g a , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į araeri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į I N T E R - V I D E O 
3 5 3 3 S. A r c h e r A v e . , Chi 
cago , DL 60609. TeL 773-927-
9091. Sav . P e t r a s B e r n o t a s . 

• S k u b i a i reikalinga m o 
ter i s pr iž iūrėt i du senukus 
WI va l s t i jo je . Tel. 630-917-
2245. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėt i našlaičiams, 
b e g l o b i a m s bei invalidams 
vaikams, daugiavaikėms šei
moms ir studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Teofilija ir Viktoras 
Degučiai $30; Giedrė ir Gied
rius Penčyla $240 tęsiant mer-

faitės metinę paramą; Emilija 
iobrienė $240 mergaitės me

tinei paramai; Gražina Ma-
čiuikienė $240 tęsiant berniuko 
metinę paramą. Labai ačiū! 
„ S a u l u t ė " („Sunlight Orp
h a n Aid"), 419 Weidner Rd. , 
Buffalo Grove, IL 60089. TeL 
847-537-7949 . Tax ID# 36-
3003339. 

• A a . J u o z o Bigelio atmi
n i m ą p a g e r b i a n t , Ona Bi-
gel ienė ats iuntė $200 „Sau
lutei", Lietuvos vaikų globos 
būreliui . Paremti vargingai 
gyvenančius vaikus bei s tu
dentus Lietuvoje, aukojo: Dana 
ir Vincas Bazis, Sigitas Bigelis, 
S tasė ir Algirdas Didžiulis, 
Danutė Geldys, Lattuga šeima, 
Chick ir Ron Reimer, Wilma 
Vasiliauskas, Edita ir Justinas 
Vasiliauskas. „Saulutė" dėko
j a u ž a u k a s ir reiškia n u o 
š irdž ią užuojautą a.a. Juozo 
B i g e l i o art imies iems. 

• 27 c e n t a i skambinant \ 
Lietuvą , 5.5 cnt JAV, 24 va i . 
p e r parą, 7 d i enas per savai
t e , 6 s e k u n d ž i ų intervalai. 
Jokių mėnes in ių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l i e tuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. T e l . 
706-386-0556. TRANSPOINT 
— p a t i k i m i a u s i a s ryšys s u 
L i e t u v a b e i v i su pasauliu! 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
TeL 779-384-0100. 

TeL 630-267-0300, Leeaont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civiline* ir 
kriminalinee bytoe 

6347 a Kedate Avorae 
Chicago, IL 60639 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: GibaitisttaoLcom 
Toli free 34 hr. 89B-77M74S 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 T.T. 
Seitad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimo* koofulUcįot tįtįėtam 

ADVOKATAS 
CiNTAJtAS P. ČEPtNAS 
6436 SJtilaald RA, Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandoe pagal auattarimą 

mailto:ATSVL@att.net
http://infodareex.com
mailto:iurate@pacbcll.net
mailto:jurate@pacbell.net



