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Margarita Drobiazko ir
Povilas Vanagas

S a l t L a k e City-Vilnius,
vasario 19 d. (BNS-Elta) —
Lietuvos čiuožimo federacijos
prezidentas Kazimieras Star
kevičius, pirmadieni, pasibai
gus olimpinių žaidynių ledo
šokių varžyboms, Tarptauti
nei čiuožimo asociacijai (ISU)
įteikė protestą dėl neobjekty
vaus teisėjavimo, informavo
Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto (LTOK) atstovas
ryšiams su visuomene.
Ledo šokėjų pora Margarita
Drobiazko ir Povilas Vanagas
olimpiados dailiojo čiuožimo
t u r n y r e galutinėje įskaitoje
užėmė V vietą, nors pirma
dienį laisvojoje programoje
Italijos ir Kanados poros klydo
ir netgi krito ant ledo, tačiau
gavo aukštesnius įvertinimus
bei užėmė atitinkamai III bei
IV vietas. Italijos čiuožėjas
Maurizio Margaglio progra
mos viduryje krito a n t kelių,
priekine
pačiūžos
dalimi
įsirčžęs į '-ią, 'ic-t greit at
sikėlė ir tęsė savo pasirodymą.
Kanadietis Victor Kraatz neiš
laikė savo partnerės ir ją
i š m e t ė paskutiniajame savo

L" "3 Tėvynėje pasižvalgius
* Pirmieji iš Lietuvos
o l i m p i e č i ų s u Salt Lake
C i t y atsisveikino biatloninink a i Diana Rasimovičiūtė ir
L i u t a u r a s Barila. Per olim
p i n e s žaidynes silpnai pasi
rodę sportininkai pirmadienį
grįžo į Lietuvą.
<I.R. Eita)
* S u s i v i e n i j i m a s „Mažei
k i ų n a f t a " Klaipėdos apskri
ties Aplinkosaugos departa
m e n t u i sumokėjo 2.5 mln. litų
baudą už žalą. padarytą gam
tai pernai lapkritį į jūrą išsi
liejus naftai. Tai pirmas kar
t a s , kai Lietuvos naftos susi
vienijimas sumokėjo baudą už
naftos išsiliejimą į jūrą. Ne
t r u k u s bus sumokėta ir 40,000
dol. kompensacija Latvijai už
žalą, padarytą pernai kovą į
Baltijos jūrą išsiliejus naftai.
1 BNS)

* P o beveik 3 m ė n e s i u s
t r u k u s i o darbo Lietuvos li
beralų sąjunga (LLS) baigia
ruošti alternatyvią
vyriau
sybės programą. Kartu LLS
k e t i n a paskelbti ir šešėlinį
ministrų kabinetą. Neatmeta
m a galimybė, kad pamažu į šį
kabinetą bus įtraukti ir kitų
dešiniųjų partijų atstovai.
(LR, Elta)

* Lietuvoje b e v e i k ne
b a u d ž i a m i veikia n e l e g a l ū s
universitetai. Juose studijuo
j a n t y s jaunuoliai savo pasirin
kimą teisina neįveikiamais
stojamaisiais egzaminais ir di
deliais mokesčiais už legalius
mokslus. Tačiau Švietimo ir
mokslo ministerijos pareigū
n a i įsitikinę, kad nelegalių
universitetų studentai pinigus
leidžia vėjais. Jie negauna ne
tik studento pažymėjimų, bet
ir aukštojo mokslo diplomų.
(R. Elta)

Pasaulio

Iš Rusijos gautos naujos žinios
dėl Valdovų rūmų
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Lietuvos čiuožimo federacija
protestuoja dėl teisėjavimo
programos epizode, d a r bandy
damas šią nesėkmę paversti
baigiamuoju akordu, tačiau
tai nelabai pavyko.
Pagal taisykles šie kritimai
turėjo „kainuoti" griuvusioms
poroms 0.3 taško, vertinant jų
techniką, tačiau teisėjai p r a k 
tiškai neatsižvelgė į juos. Dau
gelio specialistų vertinimu,
dvi pirmosios poros — p r a n 
cūzų ir rusų — buvo pastebi
mai pranašesnės už likusias,
tačiau 3-5 vietas pasidaliju
sios poros galėjo išsirikiuoti
kita tvarka.
„Po italo kritimo mes pri
valėjome būti aukščiau jų...
Tai keistas sportas", neslėp
Valdovų rūmų maketus pagaminę studentai.
dami nusivylimo teisėjavimu,
po varžybų žurnalistams teigė
Lietuvos čiuožėjai.
Aukso medalius sportinių
V i l n i u s , vasario 19 d. (BNS) čiu raginimu praėjusių metų
šokių a n t ledo varžybose
iškovojo 2000 m. planetos — Rusijos archyvuose rasti gruodžio mėnesį prezidentas
čempionai ir 1998 metų Naga s v a r b ū s kartografiniai doku kreipėsi ir į Lietuvoje viešin
no žiemos olimpiados bronzos m e n t a i , atskleidžiantys Lietu čius istorikus bei archyvų dar
medalininkai iš Prancūzijos voje nežinomus Vilniaus Že buotojus iš Rusijos. Tada buvo
Marina Anissina ir Gwendal m u t i n ė s pilies istorijos bruo pasirašyta bendr adarbiavimo
Peizerat, sidabrą — rusai Iri žus. Tai Lietuvos istorijos ins sutartis t a r p Rusijos visuo
tituto
direktoriui
Alvydui tinės istorijos insututo ir Lie
na Lobačiova ir Uja Averbuch.
Kaip bebūtų, Lietuvos dai Nikžentaičiui pranešė Rusijos tuvos istorijos ins:ituto. daly
liojo čiuožimo pora, užėmusi V archyvų departamento direk vaujant archyvų a .stovams.
Istorikai mano, kad informa
vietą, iškovojo aukščiausią ap toriaus pavaduotoja Tatjana
dovanojimą per ketvirtąjį savo Pavlovą. Anot instituto direk cija iš Rusijos irchyvų ne
pasirodymą olimpinėse žaidy t o r i a u s , tai galėtų būti mat turėtų sustabdyt, dabar ren
nėse n e tik savo karjeroje, bet menys, aprašymai ir planai, giamo Valdovų n. tr.ų atstaty
ir t a r p visų Lietuvos spor k u r i e XVIII amžiaus pabai mo projekto. Dėl Valdovų rū
tininkų, dalyvavusių „balto goje buvo rengiami Rusijoje, mų, sugriautų pri :š 200 metų.
siose" olimpiadose nuo 1992 a p r a š a n t visus didžiausius im likimo vyksta d ieli specia
x
m. Iki šiol
aukščiausias perijos karinius ir strateginius listų ir visuorr - ~\ų akty
vistų ginčai. Iš viso Valdovų
30-metės M. Drobiazko i r 3 1 objektus.
Rusija yra pasirengusi per rūmų atstatymas kainuotų
metų P . Vanago rezultatas
buvo 8-toji vieta 1998 metais duoti rastų dokumentų kopi daugiau kaip 100 min. litų.
j a s Lietuvai ir toliau bendra Visą Valdovų rūmų ansamblį
Nagano olimpiadoje.
darbiauti su Lietuvos istori planuota atkurti iki 2009 m.
kais, ruošiant istorinę medžia — Lietuvos vardo paminėjimo
gą Valdovų rūmų atstatymo pirmojo tūkstantmečio sukak
ties.
projektui.
Vyriausybės rūmuose antra
Pernai lapkritį prezidentas
dienį
pristatyti studentų su
Valdas
Adamkus
kreipėsi
į
* Sekmadienį sugrįžęs iš
projektuoti
atstatinėjamų Val
Lietuvos
istorijos
instituto
bei
Ispanijos, antradienį rytinėje
dovų
r
ū
m
ų
maketai, kuriuos
Vilniaus
valstybinio
universi
Kauno „Žalgirio" krepšininkų
ketinama
panaudoti
kaip agi
teto
Istorijos
katedros
vado
treniruotėje dalyvavo Arvydas
tacinę
medžiagą
Lietuvos
vybę.
J
i
s
pasiūlė
plačiau
pasi
Sabonis. Sezono išvakarėse
miestuose
ir
rajonuose.
Paga
naudoti
istorikų
galimybėmis
buvusį NBA lygos Portlando
minti
m
a
k
e
t
u
s
Vilniaus
aukš
rengiant
Valdovų
r
ū
m
ų
atsta
„Trail Blazers" klubo vidurio
tesniosios
statybininkų
mo
tymo
projektą.
Su
t
u
o
papuolėją „Žalgiris" įregistravo
kyklos
p
a
p
r
a
š
ė
Valdovų
rū
ne tik LKL pirmenybėse, bet
V.
Landsbergio
mų
a
t
s
t
a
t
y
m
o
paramos
fon
ir ULEB Eurolygoje.
(BNS)
das. P a r a m o s fondo įkūrėjas
šmeižikas gali
* N u o kovo mėnesio Ru
E d m u n d a s Kulikauskas še
sijos v y r i a u s y b ė p l a n u o j a
išvengti teismo
šiems popierinius rūmų make
iki 30 proc. padidinti m u i t u s
Skandalingai pagarsėjęs t u s sukūrusiems studentams
importuojamai lietuviškai žu verslininkas Jonas U r k a j a u
padovanojo po du šio fondo
vų produkcijai. T a i — a t s a k a s beveik ramus, kad j a m neteks
užsakymu pagamintus šokola
į papildomus Lietuvos m u i t u s keliauti už grotų už buvusio
dus „Žygimantas Augustas" ir
rusiškam cementui. Žuvų per Seimo pirmininko
Vytauto „Barbora Radvilaitė", vyriau
dirbėjai nesupranta, kodėl jie Landsbergio ir velionio akade
sybės atstovai — po kompiute
turi spręsti cemento gamyklos miko Raimundo Rajecko šmei
rinių žaidimų rinkinį „Lietuva
problemas.
(vž. Eita) žimą. Net ir tuo atveju, jeigu
iki Mindaugo".
* L i e t u v a i k i Šiol n e t u r i galutinės instancijos teismas
k o n s t i t u c i n i u į s t a t y m u są pripažintų jį kaltu, bausmės
* Nuosaikiųjų konservato
rašo, nors Konstitucijoje ra vykdyti veikiausiai bus ne r i ų s ą j u n g o s (NKS) vadovas.
šoma, kad jis t u r i būti. Politi įmanoma dėl senaties. Šis ter Seimo narys Gediminas Vag
kai ir teisininkai tvirtina, jog m i n a s sukaks 2003 m. balan norius kritikuoja siūlymą nu
kol k a s neapsisprendžiama, džio 26 d., kai praeis 3 metai statyti pereinamąjį laikotarpį
kokie įstatymai turėtų būti nuo straipsnio „V. Landsber dirbamos žemės pardavimui
paskelbti konstituciniais.
gis: Pinigus pagal sutartį ga užsieniečiams. ,.Mes t u r ė t u m e
* K a u n o m e d i c i n o s uni vau" pasirodymo savaitraštyje džiaugtis, o n e liūdėti, jeigu
v e r s i t e t o V a i k u ligų klini „Veidas", k u r J. U r k a pasklei pakeitus Konstituciją.pavyktų
kos gastroenterologijos sky dė prasimanymą apie abejoti turtingiems
užsieniečiams
riaus vadovas, docentas Liu ną sandorį — esą V. Lands parduoti nors keletą procentų
t a u r a s Labanauskas tikina, bergis per velionį R. Rajecką dirbamos žemės .r taip pakelti
jog daugėja mažųjų pacientų, iš verslininko skolinosi didelę jos vertę bei paskatinti kaime
kurių apsinuodijimo priežastis sumą pinigų, kurią ketino in investicinius procesus", teigė
— gaivieji gėrimai su dirbti vestuoti į Baltijos televizijos G. Vagnorius.
<BNS'
niais šaldikliais. Docentas akcijas. Pagal baudžiamąjį ko
* Baudžiamojo kodekso
siūlo gėrimų etiketėse rašyti, deksą asmuo negali būti trau s t r a i p s n i s , reglamentuojantis
kad vaikams iki 3 metų juos k i a m a s baudžiamojon atsako atsakomybę už pornografijos
vartoti draudžiama.
<KD, EIUI
mybėn, jeigu nuo tos dienos, gamybą a r platinimą, Lietu
* S t a t y b o s UAB „ Š i a u l i ų kai j i s padarė nusikaltimą, už voje taikomas itin retai. Tuo
titanas" i m a s i investicinių kurį baudžiama maksimaliu tarpu Lietuva u/.versta por
projektų, kurie, kaip tikimasi, dvejų metų laisvės atėmimu, nografine produkcija, kurios,
bendrovės apyvartą
šiemet praėjo treji metai. Taigi, sura beje, galima įsigyti ir Vilniaus
kilstelės iki 30 mln. litų. Ben dęs keletą pretekstų atidėti senamiesčio centre, keli šim
drovės strategija — statyti bylą, J. Urka gali nesunkiai tai metrų n u o Prezidentūros
prabangius b ū s t u s prestižinė ištempti nagrinėjimo t e r m i n u s esančioje parduotuvėje, šios
se vietose — miestų cent iki saugios datos, kai bausmė rūšies produkcija siūlo ir ka
.Eitai belinės televizijos.
<KD. EIUI
ruose.
(VŽ. Elta) j a u nebegrės.

N r

naujienos

(Remiantis AFP. Reuters. AP. Inteffax ITAR-TASS. BNS
žinių agentorų praneitmaisi

V a š i n g t o n a s . JAV dar nenusprendė, kaip elgtis su Irako prezi
dentu Saddam Hussein, kurio režimą prezidentas George W. Bush
priskyrė tarptautinei „blogio ašiai", antradienį pranešė dienraštis
„The VVashington Post". Aukšti Amerikos pareigūnai pastarosio
mis savaitėmis nurodė savo darbuotojams išnagrinėti kovos su S.
Hussein galimybes. Tarp šių galimybių svarstomi — įsiveržimas į
Iraką, 'JAV remiamas vietos sukilimas. JAV remiamas pervers
mas bei įvairūs šių galimybių derinių scenarijai. Neseniai įvyku
siame susitikime su Baltųjų rūmų ir Pentagono atstovais diploma
tams buvo pareikšta, kad mažiausiai iki gegužės mėnesio jokie ka
ro veiksmai nenumatomi.

Vladimiro Gulevi&aus 'Eita' nuotr

E u r o p o s S ą j u n g o s ir
L i e t u v o s Asociacijos tary
bos posėdyje Briuselyje pri
pažinta, jog būtina užtikrinti
ilgalaikę p a r a m ą
Lietuvai,
skirtą
Ignalinos
atominės
elektrinės (IAE) u ž d a r y m u i .
Posėdyje pabrėžta, jog E u r o 
pos Komisija p r i t a r i a nuomo
nei, kad Ignalinos AE u ž d a r y 
mas y r a papildomas k r ū v i s
Lietuvos ekonomikai, todėl už
d a r a n t jėgainę, p a r a m a Lietu
vai artimiausiais d e š i m t m e 
čiais y r a būtina.
BNS'
* Nauja Lietuvos karių
g r u p ė v a s a r i o 17 d . pradėjo
NATO taikos stabilizavimo
tarnybą Bosnijoje ir Hercego
vinoje. Šįkart Lietuvai atsto» *.*Jj-,
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Algirdo mechanizuotojo pėsti
ninkų bataliono T a r p t a u t i n i ų
operacijų padalinys, k u r i s su
daro didžiąją kuopos BALTSQN-5 (Baltic S ų u a d r o n -5)
dalį: 95 Lietuvos k a r i a i ir po 2
karius iš Estijos ir Latvijos.
* Puslaidininkiu rizikos
i n s t i t u t o V i l n i u j e Optoelektronikos laboratorijos moksli
ninkų projektas, sėkmingai
įveikęs tris NATO finansuoja
mos programos a t r a n k o s eta
pus, laimėjo 1 m l n . litų p a 
ramą mokslinei veiklai tęsti.
* Pakistano pilietis Sayed Ashique H a m d a n i , kuris
buvo paskelbęs b a d o streiką,
reikalaudamas s u t e i k t i j a m
leidimą nuolat gyventi Lietu
voje, praėjusią s a v a i t ę buvo
išskraidintas
į
Pakistaną.
Laiške BNS iš K a r a c h i miesto
vyriškis teigia prieš išvykimą
neturėjęs galimybes atsisvei
kinti su savo žmona ir
m a ž a m e t e d u k r a . S. A. Ham
dani teigia balandžio 8-26 d.
badausiąs S t r a s b ū r e , k u r ba
landžio pabaigoje vyks Euro
pos Tarybos P a r l a m e n t i n ė s
Asamblėjos sesija, ir liepą
Ženevoje, k u r planuojamas
Jungtinių
Tautų
renginys
žmogaus teisių k l a u s i m a i s . Už
nusikalstamą veiklą t e i s t a s ir
kaltu teismo p r i p a ž i n t a s 32
metų Pakistano pilietis į savo
kilmės valstybę buvo išsiųstas
Lietuvos Migracijos d e p a r t a 
mento s p r e n d i m u .

CBNSI

* P i r m a d i e n į p o t r i j ų sa
v a i t g a l i o k o n c e r t ų ..anekdo
tų karaliumi" v a d i n a m ą Rai
mundą Šilanską ištiko insul
tas. Kauno medicinos univer
siteto klinikų neurochirurgijos
skyriuje jis praleis 2 savaites.
R. Šilanskui d r a u d ž i a m a judė
ti, ribojamas n e t artimiausių
draugu lankymas. P a s a k jo
vadybininko, po Velykų R. Ši
l a n s k a s atnaujins planuotas
gastroles. Šis sveikatos sutri
kimas — ne p i r m a s i s , ištikęs
R. Šilanską p a s t a r a i s i a i s me
tais. Prie? metus k a ž k a s j a m į
kavą jpyle klofelino. Tuomet

B e r l y n a s . JAV sąjungininkės negali uždrausti Amerikai pra
dėti vienašalius karo veiksmus prieš Iraką, pirmadienį pareiškė
Kanados premjeras Jean Chretien. „Jeigu amerikiečiai ryšis veik
ti vieni, čia nieko nebus galima pakeisti", sakė J. Chretien po Ber
lyne surengtų derybų su Vokietijos kancleriu Gerhard Schroeder.
Tačiau abu vadovai pabrėžė, kad karo veiksmai prieš Iraką „nėra
įtraukti į dienotvarkę", ir kad priimdama sprendimą smogti Ira
kui, JAV vyriausybe žadėjo pasikonsultuoti su sąjungininkėmis.
L o n d o n a s . Tarptautinio teroristų tinklo „ai Qaeda" vadovas
Osama bin Laden, jo pavaduotojas Ayman ai Zawahiri ir valdžiu
sio Afganistane talibų režimo vadas, mulas Mohammad Omar vis
dar gyvi, tarptautiniame arabų laikraštyje „Al Hayat" paskelbė
Musulmonų istorijos tyrimų centras, kurio būstinė yra Londone.
Tačiau pranešime nenurodoma, ar šie žmonės tebėra Afganistano
teritorijoje.
M a s k v a . Gruzijos Pankisio tarpukalnė „tapo plėšikų ir teroris
tų, taip pat ir tarptautinių, lizdu", pareiškė Rusijos URM vadovas
Igor Ivanov. Pasak jo, „svarbiausias uždavinys dabar sunaikinti šį
terorizmo židinį, kuns kelia grėsmę pirmiausia pačiai Gruzijai. I.
Ivanov priminė, kad Rusija „ne kartą pareiškė esanti pasirengusi
suteikti Gruzijai visą būtiną paramą".
Tbilisis. Gruzijos valstybės saugumo ministras Valenj Chaburdzanįja mano, jog Ru?iios vadovai, pareiškę, kad tarptautinis tero
ristas Osama bin Laden galbūt yra Pankisio tarpukalnėje, turi pa
teikti „nors kokios operatyvinės informacijos". V. Chaburdzanija
pareiškė, jog tokiais pareiškimais gali būti siekiama diskredituoti
Gruziją tarptautinėje arenoje ir argumentuoti Rusijos ketinimą jė
ga įsikišti į gadėtą Grjgijos Pankisio tarpukalnėje. „Deja. nematy
ti galo kovos su teronzmu operacijai Čečėnijoje, ir šiomis anaiptol
ne sėkmingomis aplinkybėmis Rusijai teikti pagalbą Gruzijai yra
netikslinga", sakė ministras.
Deli. Indijos karo lėktuvai pradėjo pratybas prie Pakistano sie
nos, kur pastaruosius du mėnesius vyksta įtempta konfrontacija
tarp abiejų valstybių kariuomenių, antradienį pranešė Indijos oro
pajėgų vadas. Indija atmetė Pakistano raginimus surengti dery
bas ir baigti pavojingą konfrontaciją pasienyje. Deli žadėjo sugrą
žinti savo pajėgas į taikos meto pozicijas tik tuomet, kai Islamabadas išduos 20 asmenų, kuriuos Indija įtaria teroristine veikla, ir
sustabdys per sieną plūstantį islamistų kovotojų srautą į sukilimo
draskomą Indijos Kashmyrą.
G a z a . Izraelio kariuomenė antradienį Gazos Ruože netoli tos
vietos, k u r pirmadienį susisprogdino palestiniečių savižudis, pra
dėjo griauti 11 namų, prieš tai nurodžiusi juos palikti 20-čiai pa
lestiniečių šeimų.
Kairas. Egiptas antradienį paprašė atidėti kitą savaitę turėjusį
įvykti Čekijos vyriausybės vadovo Miloš Zeman vizitą į Egiptą.
Kairo pasipiktinimą sukėlė Čekijos premjero interviu Izraelio
dienraščiui, kuriame jis palestiniečių vadą Yasser Arafat palygino
su Adolf Hitler.
Seulas. JAV prezidentas George W. Bush antradienį atvyko į
Pietų Korėją vizito, kurio metu daugiausia dėmesio bus skiriama
kaimyninei Šiaurės Korėjai ir jo komentarams, esą ši komunistine
valstybė su kitomis valstybėmis sudaro „blogio ašį". JAV vadovas
į Seulą atvyko iš Tokyo, kur pakartojo pažadą ginti Pietų Korėją,
neatšaukti Azijoje dislokuotų JAV pajėgų ir kurti pnešraketines
gynybos sistemą sąjungininkams šiame regione apsaugoti. Nuo
praėjusio savaitgalio pasipiktinę demonstrantai surengė kelis pro
testo renginius prieš G. W. Bush nuostatą Šiaurės Korėjos klausi
mu, o vienas aukšto rango politikas pirmadienį sukėlė peštynes
parlamente, pavadinęs JAV prezidentą „blogio įsikūnijimu".
T e h e r a n a s . Iranas nusprendė išsiųsti iš valstybes tremtyje gy
venantį Afganistano karo vadą Gulbuddin Hekmatyar. kelianti
grėsmę Irano saugumui. Pastarosiomis savaitėmis padaugėjo ragi
nimų išsiųsti G. Hekmatyar, išreiškusį panieką Jungtinių Tautų
remiamai pereinamąjai Afganistano vyriausybei. 5 metus tremty
je Teherane gyvenantis vadas tvirtino, jog jam ištikimi kovotojai
gimtojoje valstybėje yra pasirengę išvaryti tarptautinių pajėgų
karius.
A t l a n t a . Georgia valstijos (JAV) pareigūnai pirmadienį prane
šė vietos krematoriumo teritorijoje radę iš laidojimo namu atvež
tus 139 žmonių palaikus, kurie buvo palikti šalia esančiame miš
ke arba sukišti į specialius plieninius rūsius Pareigūnų nuomone.
galutinis rastų kūnų skaičius gali viršyti 200, ka: kurie iš ju gali
būti 15 ar 20 metų senumo. Suimtam trijų valstijų krematoriumo
savininkui 28 metu Brent Marsh pateikta 16 kaltinimų vagyste
pasinaudojant apgaule. B. Marsh tardytojams teigė, jog žmonių
kūnai nebuvo sudeginti todėl, jog nedirbo krematoriumas Laidoji
mo namams už palaikų sudeginimą mirusiųjų šeimos sumokėda
vo apie 1.500 dol. Vėliau B. Mar-»h atveždavo dėžes su tariamais
velionio pelenais. Kai kurių iš šiu dėžių turinio tyrimai parode, jog
tai buvo pjuvenų ir cemento miltelių mišinys.
vyriškis beveik 20 valandų bu
vo ištiktas komos bei gydomas
Vilniaus universitetinės grei
tosios pagalbos ligoninės toksikologu
BNS

KALENDORIUS
Vasario 20 d.: Aidas. Amata. Auk
suole. Eitvyde. ikonas. Vispintas.
Vasario 21 Ą-: Eleonora. Feliksas,
Kęstutis. Petn*. Žemyna.
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Reikia, kad visoj Lietuvoj
skambėtų jų dainos! Sesė Vik
torija: „Savo dainom prižadinkit prigesusią Lietuvos dva-

SKAUTYBES
KELIAS
SUSIMĄSTYMO DIENOJE
vę atgavusių tautų skautų
spalvom. Jų tarpe ir mūsų
brangios tėvynės skautai, įaudę pasaulinėn juoston saulės,
miškų ir meilės gijas.
Už juos ir Lietuvą šiandien,
Susimąstymo dienoj, meldžia
mės:

PRISIMENAM SESĘ ONUTĘ ZABLSKIENĘ
Lygiai prieš 20 metų —
(1982 m. vasario 22 d.) pasau
lio skaučių Susimąstymo dieną
Amžinybėn buvo pašaukta v.s.
Ona Zailskienė.

Ona Zailskienė-Každailevičiūtė gimė 1906 m. lapkričio
24 d. Žemaitijoje. Pasiruošusi
mokytojos darbui, visa siela
atsidavė jaunimo auklėjimui. Į
skautišką veiklą
įsitraukė
1931 m. jaunesniųjų skaučių
draugininkės ir skaučių sky
riaus vedėjos pareigose miš
riame tunte Žemaitijoje. Kai
sekančiais metais iš mišraus
tunto skautės išspietė ir su
darė atskirą skaučių tuntą,
buvo paskirta jo tuntininke.
Šiose pareigose išbuvo iki bol
ševikų okupacijos.
Dalyvavo įvairiose vadovių
stovyklose, suvažiavimuose ir
sąskrydžiuose.
Lygiagrečiai
gilino ir savo pedagogines ži
nias įvairiuose mokytojų kur
suose. Gyvendama Vilniuje,
lankė Pedagoginį institutą.
1938 m. antroje Tautinėje
stovykloje Pažaislyje vadovavo
Žemaitijos rajonui.
| paskautininkės laipsnį pa
kelta 1934 m. Po trejų darbo
metų pakelta į skautininkės
laipsnį.
Vokietijoje,
Ingolstadte,
įsteigė „Šešupės" tuntą ir jam
vadovavo. Tuo pat metu buvo
ir LSS Tarybos ir Pirmijos
narė, JAV zonos Seserijos vadeivė, VS pavaduotoja ir LSS
ūkio komisijos sekretorė. Ne
paisant pokario laikų kelionių
nepatogumų,
uoliai
lankė
skaučių vienetus. 1948 m. pa
kelta į vyresnės skautininkės
laipsnį.
1949 m atvykusi į JAV, bu
vo viena iš lituanistinės mo
kyklos organizatorių Ciceroje
ir metus laiko jai vadovavo.
Buvo dvi kadencijas Tremti
nių draugijos valdyboje ir tal
kininkavo Mokytojų sąjungai,
organizuojant Vaikų teatrą.

Prieš maždaug ">0 metų Los Angeles lietuvaitės ,-kaute< susitiko su Pa
saulio skaučių įkūrėja Lady Olave Baden-Poweh Iš k : Olave BadenPoweil. Los Angeles skaučių vadoves Danguolė Pu^auninkaitė ir Violeta
Mitkute. Sveikinasi paukštytes Laima Stančikaite ir Daiva Tamulaityte.
Vasario 22-ji yra Lady O. Baden-Poweil gimimo d k r.a, ją švenčiame kaip
Pasaulio skaučių Susimąstymo dieną
N'uot; Vytauto Tamulaičio

Malda už Lietuvą
Visagali Kūrėjau Valdove,
mūsų Tėve,
Kuris mylėdamas kuri visa,
kas gyva ir negyva, kas buvo,
yra ir bus, nuoširdžiai mel
džiame Tavęs malonių mūsų
mažos žemės, tėvynės Lietu
vos vaikams.
Te su pavasario tvinks
tančiais upeliais atbunda 50tis metų pavergėjo žiemoj įšal
dytos širdys, tegul žuvusių ir
kankinių kraujas išdaigina
vaiskius tikrojo pavasario žel
menis, tegul nužengia Tave
Sūnus, mūsų Rūpintojėlis, iš
gojų ir pakelių koplytėlių, te
gul pražysta Jo erškėčiai kva
piomis lelijomis ir tegu Jisai,
ištiesęs rankas, nuveda savo
Motinos Marijos žemės vaikus
į Tavo padangtę, į amžinąsias
meilės Velykas.
Amen.
v.s. Irena Šerelienė

v.s. Ona Zailskienė

Telkė lėšas Vasario 16 gimna
zijai. Daugeliui lietuvių su
darė sąlygas atvykti į JAV ir
joje įsikurti. Tuo pačiu metu
tęsė ir skautišką darbą. Yra
parašiusi nemaža straipsnių
šalpos ir jaunimo auklėjimo
klausimais. 1954 m. išrenka
ma Vyriausiąja skautininke.
Tose pareigose išbuvo tris su
puse kadencijų. Trejus metus
ėjo LSS Garbės teismo sekre
torės pareigas. Apdovanota
Lelijos ir Geležinio Vilko ordi
nais.

Šią Susimąstymo dieną bu
vusios LSS Seserijos Vyriau
sios skautininkės a.a. Onos
Zailskienės atminimą pagerb
kime malda, giesme ir skau
tišku geruoju darbeliu.
IR

Tradicinė Čikagos skau
tų ir skaučių Kaziuko mu
gė sekmadienį, kovo 3 d. vyks
Pasaulio lietuvių centre. Le
monte. Atidarymas 10 vai. ry
to sporto salėje. Visi kviečia
mi atsilankyti į Šį Čikagoje
gausiausiai lankomą metinį
renginį ir tuo pačiu paremti
lietuviško skautiško jaunimo
veiklą.

(USPS-161000)
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sią!

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

Šių dienų mūsame gyvenime
žmogus, bebėgiodamas tarp
darbų, namų, krautuvių, įvai
rių renginių ir pasilinksmi
nimų, dažnai neturi laiko net
stabtelėti, tuo labiau, atsisė
dus, pamąstyti.
Skautija kiekvieno vasario
22-ą dieną skiria susimąsty
mui. Nuo pat jaunų, pirmų
skautavimo dienų įpratome
tai dienai siųsti vieni kitiems
sveikinimus, linkėjimus ir
mintimis apibėgti skautų pa
saulinį sujungų rankų ratą.
Pasidžiaugiame, pasiguodžiame ir vis naujai ryžtamės
kiekvienoje kasdienybėje va
dovautis skautiškaisiais idea
lais mylint ir dalinantis.
Ta skautiškų širdžių juosta,
juosianti žemės gaublį, gyve
nimo pulse kartais susiaurėja,
kartais praplatėja. Vienų, iš
ėjusių namo, širdys nustoja
žemei plakti, kitų — pavogtos
pavergėjų, plaka labai tyliai,
vos girdimai, nežinomose vie
tose. Apie jas kalba tik skau
tiškieji gerieji darbai tėvynei
ir artimui.
šiemet
mes
švytime
džiaugsmu, nes skautiškųjų
širdžių juosta, juosianti žemės
gaublį, vėl praplatėjo, pasi
puošusi naujom, ryškiom lais

DRAUGAS

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

ŠVENTIŠKA SUEIGA KAUNE
Kadangi jau pats jūsų laik
raščio pavadinimas kviečia
draugauti, norisi
pasiųsti
jums žinutę iš Kauno miesto.
Jei jus sudomins, būsime la
bai laimingos galėdamos pa
bendrauti su jumis ir tuo pa
čiu su užsienio lietuviais. Juk
mes vienos Tėvynės Lietuvos
vaikai. Gėrimės jūsų veikla ir
darbais Tėvynei. Ačiū jums,
kad lietuviškas raštas skaito
mas ir toli nuo Tėvynės, tai be
galo miela kiekvieno lietuvio
širdžiai.
O dabar, jei turite kantrybės
ir noro — pasiskaitykite, ir
galbūt sutiksite papasakoti
Čikagos lietuviams, skautams
ką veikėme mūsų draugovės
sueigoje š.m. sausio 8 d.
Iš mūsų draugovės met
raščio:

kiems sunkumams, nugalėti
juos! Pavyzdys užkrečiantis.
Tad nuoširdžiai buvo pasvei
kinta, įteiktos gėlės, perjuosta
tautine jubiliejine juosta.
Įteiktas ir perskaitytas svei
kinimas:
„Tegul... Taip viskas
susipynė
Lyg šypsena ir ašara.
Lietus barbens į palapinę
Mums dar ne vieną vasarą".
(J. Strielkūnas)
Ilgiausių, ilgiausių, svei
kiausių, kūrybingiausių metų!
— dainuodamos linkėjo sesės.
Valio, valio, valiooo! Budėk,
budėk,budėk!
Po to — linksmi, išradingi
kupletai sesės Stefos garbei.
Netikėtai į menę įžengia
septynios jaunos, gražios mer
ginos. Siurprizas! Tai dailės
mokyklos folkloro ansamblis

Published daily eicept Sundays and Moodaya, legal Holidays, the Tuesdays
followmg Monday obeervance of legal Holidays as well as Dec. 26th and
Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street.
Chicago, IL 60629-5589.
Periodical clasa postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Subschption Rates: $100.00. Foreign counthes $115.
Postmaster: Send addresa chaoges to Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą nesiunciame. Prie
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime iki kada prenumerata
galioja.
DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto.
Metams
1/2 metų
3 men.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur""."'
GJ.ŠS $115.00
$65.00
$45.(w
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) ,."
$65.00
$50.00
$38.00
Užsakant \ Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu . '
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

Merginos turėjo skubėti į pa
mokas. Nuoširdžiai atsisveiki
nom, o mes tęsėm sueigą. Su
giedojom „Sveikas, Jėzau, gimusis..." Atrodė, kad vėl grįžo
ir sklando tarp mūsų nemato
ma šventa Kalėdų dvasia.
Sesė Maryte prabilo su
skautiška ugnele į sesę Stefą:
„Matyt, laimingai peržengėt
N. Metų slenkstį! Daugelis sa
ko, kam mes reikalingos, jau
nimas mūsų nesupranta. O
štai — pasirodė jaunimas ir,
manau, užsimezgė tarpusavio
bendravimo ryšys. Kiek de
šimtmečių merdėjom, nega
lėjom pasireikšti, bet savo šir
dyse nešėm skautišką idėją.
Paanalizuokime
skautiškas
dainas, jų turinį. Jose jaučiasi
skautiška dvasia, tai ir visa
gamta, medžiai, ežerai, lau
žas... Tas dainas sukūrė mūsų
kartos skautai. Gavau stovyk
loje iŠ Čikagos lietuvio skauto
dainų rinkinėlį. Kadangi, po
nepavykusios operacijos su
akimis blogai, knygelę perduo
du sesei Viktorijai. Ji daug
dainų mus išmokė, išmokys ir
mus ir jaunuosius skautus
stovyklose ar susitikimuose,
pabendravimuose.
Ir dar. Paskutiniu metu bu
vo trintis tarp skautų. Labai
nesmagu. Mes norėjome, kad
skautų organizacija liktų to
kia, kokią sukūrė jos įkūrėjai.
Buvom nustojusios vilties. Sa
ko, vienas lauke ne karys. Ne
tiesa! Mūsų mylima ir gerbia
ma Stefa — viena kovojo! Ji
tas vienas karys, nugalėjo vi
sus sunkumus. Esame dėkin
gos jai, lenkiame galvas prieš

E-paštas: administracijaedraugas.org
redakcija9draugas.org
rastine9draugas.org
skelbimai9draugas.org

vėl atvyksime pas juos stovyk
lauti".
Šią žinią sutikom smagiais
plojimais.
Po to sekė svarstymai bui
ties reikalais. Pasidalinome
rūpesčiais.
Atsisveikinimo daina. Skirstėmės. Kelios sesės palydėjo
mūsų jubiliatę sesę Stefą į au
tobusų stotį. Išvažiavo į Vil
nių, o mes nuėjom aplankyti
sunkiai sergančios sesės į li
goninę. Nors ji buvo ir iŠ kitos
draugovės, bet ji irgi sesė
skautė.
Tokie įvykiai mūsų skaučių
gyvenime buvo sausio mėnesį.
Dabar, jau vasario 16 d., rink
simės Karo muziejaus sode
lyje, po to eisime į Panemu
nės, Petrašiūnų kapines pa
gerbti įžymius Lietuvos žmo
nes: prez. Stulginskį, mūsų
Vilties prezidentą St. Lozo
raitį ir kt.
Sveikiname jus Vasario 16
proga! Ištvermės, sveikatos,
pasisekimo darbe ir asmeni
niame gyvenime!
„Aušros" draugovė
metraštininke Olga
Žilinskienė

*r.

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79th Ave., Hickory HiHs, IL
T e l . (708) 5 9 8 - 8 1 0 1

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzte Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773471-3300
DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory HHIs, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Negailėjom katučių sesei
2002 m. sausio mėn. 8 d.
EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
„Dailė". Merginos dovanoja ju Marijai už jos nuoširdžią kal
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
sueiga —
biliatei puikias senovines lie bą. Ji išsakė mūsų visų min
Kalbame lietuviikai
tis.
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Susirinkom per 20 skaučių į tuvių dainas; aukštaitiškas,
Chicago. IL 60638
Toliau įdomią žinią pasakė
savo būstinę — A. P. Galaunių dzūkiškas, žemaitiškas.
Tel.
773-229-9965
Sesė Stefa pakvietė jas į sesė Eugenija.
Valandos pagal susitarimą
namus. Kažkuri iš mūsų
„Kalėdų antrąją dieną šv.
šmaikščiai pasakė: „Einam į „Taikos korpuso stovyklą", lie
MARIUS KATILIUS, M.D.
Mišių
aukoje, Kauno Įgulos
Galaunynę!" Skamba lyg ei pos mėnesį ir įteikė mergi
CHIRURGAS
bažnyčioje, dalyvavo ir Lietu
tum į Tėviškę pas savus. Čia noms didelę dėžę šokoladinių
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
vos kariuomenės vadas gen.
žarnyno, endokrinologinė ir
mes puikiai, jaukiai jaučia saldainių. Mes irgi neatsiliKronkaitis su savo draugu. Po
laparoskopinė chirurgija.
mės. Visuomet mielai šyp kom. Iš savo lėkštelių visus
300 Bamey Dr.. Surte A
šv.
Mišių,
išėję
iš
bažnyčios,
sodamasi pasitinka sesė Kazi spalvingus saldainius sukreJoliet, IL 60435
spaudė visiems susirinku
Tel. 815-744-0330;
miera Galaunienė. Pirmoji šių vėm į gražų šventinį maišelį ir
siems, rankas. Perdaviau jam
lietuviškai 815-744-8230
metų sueiga praėjo pakilia dovanojorn dainorėlėms. Gir
nuo
mūsų
draugovės
sesių
com
šventine nuotaika. Galaunių dėjosi balsai: angelų choras!
linkėjimus. Jis paklausė, kada
svetainėje
išsirikiavo abi
DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS
„Aušros" draugovės skiltys:
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
„Vlad. Arminaitės" ir „S. Čiur
CenterforHeeJth,
lionienės". Kaip visada žvaliai
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
žvelgė ir šypsojosi mūsų drau
630-941-2609
gininke sesė Bronelė. Vyr.
skautininkė-koordinatorė sesė
TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Stefa Gedgaudienė davė ko
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
mandą vėliavą įnešti, pagerb
Tel. 708-349-0887.
ti. Pakilo sesių rankos pagerbPriklauso Palos ir Christ
damos mūsų gražią, žalią vė
ligoninėms.
liavą ant kurios puikuojasi
išsiuvinėtas gražus užrašas:
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
„Dievui, Tėvynei, Artimui".
Lietuviams sutvarkys dantis už
Šį kartą priesaiką davė ir
prieinamą kainą. Pacientai priimami
susijaudinusi bučiavo vėliavą
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
Staselė. Vėl turime naują se Kauno Vyr skaučių .Aušros* draugovės sueigoje gimtadienio proga sesės sveikino v.s. t n. Stefą Gedgaudiene.
kabėti angliškai arba lietuviškai.
sę! Mes praturtėjom! Mūsų
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260
gretos ačiū Dievui, didėja, o ne
mažėja. Sudainavom dainą
VYDŪNO FONDO ŠVENTĖ
ARAS ŽLIOBA, M.D.
„Reikia sesę turėti"...
SKAUTIŠKA KAZIUKO MUGĖ
AKIŲ
LIGOS - CHIRURGIJA
Sesė Laima fotoaparatu fik
Vydūno fondo 50 metų veik
219 N. Hammes Avenue
savo iškilmingus momentus.
Los Angeles, CA, Ramiojo los šventės, sekmadienį, vasa
Čikagos skautų ir skaučių
Joliet, IL 60435
Vėliava išnešama, o mes eina Kaziuko mugė kovo 3 d. ruo Vandenyno rajono skautų ir rio 24 d. vyksiančios Jaunimo
Tel.
815-741-3220
me į kitą Galaunių svetainę, šiama Pasaulio lietuvių cen skaučių Kaziuko mugė kovo 3 centre, programa:
kur ant stalo paruoštos kuk tre, Lemonte. Atidarymas 10 d. ruošiama LA Šv. Kazimiero
10 v.r. šv. Mišios Tėvų jė
Dr.flmasNovlckk
lios vaišės, bet į kiekvienos vai.r.
parapijoje.
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
zuitų koplyčioje;
fizioterapija, akupunktūros.
lėkštelę įdėtas gražus spalvo
3 vai. p.p. iškilmingas minė Manualine
galvos skausmų (ir migrenos),
tas šokoladinis saldainis pri
Clevelando skautijos Ka
sportiniu traumų specialistas
New Yorko vyr. skaučių jimas ir vaišės;
6645W. Stanley Ave., Bervvyn, IL
mindamas Kalėdų senelio do ziuko mugė kovo 17 d. vyks
5
v.v.
„Dainavos"
vyrų,
vad.
Židinys „Vilija" kovo 3 d.,
60402, M 708 - 484 -1111.
vanas. O viduryje stalo, „lieps Dievo Motinos parapijos salė
sekmadienį, po 10 vai. r. šv. Dariaus Polikaičio, meninė
Valandos kasdien, savaitgaliais
noja laužas" — žvakelė.
je. Atidarymas 11 vai. ryto.
susitarus. Kalbame lietuviškai.
Mišių rengia Kaziuko mugę programa.
Šiandien pas mus dviguba
Visi kviečiami ir laukiami
Apreiškimo parapijos salėje.
šventė: ne tik nauja sesė įžen
pabendrauti, pasivaišinti. Re
Detroito „Gabijos" ir „Bal
U f l r.
gė į mūsų būrį, bet švenčiame tijos" skautų ir skaučių tuntų
gistracijai skambinkit Militai
Toronto skautiškų viene Lauraitienei,
garbingą 75-ties metų jubi Kaziuko mugė sekmadienį,
708-489-2941.
tų
Kaziuko mugė sekmadie Automobilių aikštė bus sau
liejų mūsų brangios jubiliatės kovo 3 d. vyks Dievo Apvaiz
vyr. skautininkės Stefanijos dos parapijos Kultūros centre. nį, kovo 3 d., rengiama Prisi gojama.
kėlimo parapijos salėje.
Gedgaudienės! Bet kas jai
.-'jt'.":1duos 75? Energinga, sumani,
Hartford, CT, skautų ir
„Sietuvos" skautininkių
niekad neprarandanti vilties skaučių ruošiama Kaziuko
Washington, D.C. skautai ir vyr. skaučių draugovės
ir geros nuotaikos. Įkvepia mugė sekmadienį, kovo 3 d. vyčiai, akademikai ir židinie- sueiga šeštadienį, vasario 23
y
mus savo nenuilstama veikla, vyks Švč. Trejybės parapijos tės Kaziuko mugę rengia kovo d., 2 vai. p.p. vyks PLC posė
)
c
rodydama pavyzdį mums: vi salėje, 53 Capitol Ave., Hart 17 d., St. Elizabeth mokyklo džių kmb., Lemonte. Visos se
sada pirmyn, nepasiduoti jo forde. Atidarymas 9:45 vai. r. je, Rockville, Maryland.
Usės kviečiamos.
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NATO PLĖTRA IR LIETUVA

Regina Narušienė

GINTĖ DAMUŠYTĖ
LR a m b a s a d o r ė prie NATO
Peržengus 2002 metų pra
džios slenkstį, vis labiau įsi
bėgėja diskusijos del NATO
plėtros, t.y. kokios šalys š.m.
lapkričio mėnesį įvyksiančia
me NATO viršūnių susitikime
Prahoje turėtų gauti pakvieti
mus tapti NATO narėmis.
Svarstomi plėtros variantai —
dažniausiai nuo 5 iki 7 šalių,
kurių/ tarpe nuolat figūruoja
ir Baltijos valstybės. NATO
Generalinis sekretorius lor
das G. Robertson
iki šios
dienos laikosi griežtos nuosta
tos: visos kandidatės yra ly
gios ir turi toliau atlikti savo
namų darbus.
Kad NATO plėtra tikrai
įvyks, patvirtino pernai birže
lį susitikę NATO valstybių ir
vyriausybių vadovai, įsiparei
godami pakviesti bent vieną
kandidatę. Birželio mėn. G.
Bush pasakyta kalba Varšu
voje akcentavo laisvos ir vie
ningos Europos idėją: „Visos
naujos Europos demokratijos,
nuo Baltijos ir iki Juodosios
jūros, privalo turėti lygias
saugumo ir laisvės galimybes,
ir tokias pat galimybes prisi
jungti prie Europos institu
cijų, kaip ir senosios Europos
demokratijos".
Po rugsėjo 11-osios visas dė
mesys buvo nukreiptas į kovą
prieš terorizmą. Politikos ap
žvalgininkai pradėjo skelbti,
kad šis, pasaulį sudrebinęs
įvykis nustūmė NATO plėtrą
iš JAV vyriausybės pirmeny
bių sąrašo, kad dėl šio įvykio
sumažėjo Baltijos valstybių
galimybės patekti į aljansą
per ateinantį plėtros ratą.
Geroji naujiena yra, kad
įvyko atvirkščiai. Ryžtas di
dinti aljansą kaip tik sustip
rėjo. Lietuvos galimybės būti
pakviestai buvo geros dar
prieš rugsėjo 11-tąją. Tačiau
ta parama dramatiškai su
stiprėjo per pastarąjį pusmetį
ir kitų Baltijos valstybių at
žvilgiu — ir Lietuva dėl to tik
džiaugiasi. Jaučiame tvirtą
paramą Baltuosiuose rūmuo
se, Lietuva minima kaip
NATO narystės siekiančių
kandidačių vadovė. Suinten
syvėjo Vilniuje ir Briuselyje
besilankančių iš JAV delegarijų darbo vizitai.
Išskiriu JAV, kadangi aki
vaizdu, kad Amerikos vaid
muo plėtros procese yra labai
svarbus ar net lemiamas. Tą
pripažįsta ir Europos šalių va
dai, ne kartą akcentavę, jog jų
šalys neskuba formuluoti savo
nuomonės, kadangi laukia
aiškios Amerikos pozicijos.
Taigi, nei Baltijos šalys, nei
kita kuri kandidatė negalėtų
tikėtis pakvietimo, jei tam ne
pritartų Amerika.

Didelis nuomonių skirtumas
tarp NATO valstybių dėl Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos na
rystės jau sumažėjo. Pagrin
dinė Baltijos tautų „proble
ma", be abejonės, buvo Rusijos
prieštaravimas „kariniam al
jansui artėjant" prie jos sienų.
Tačiau Rusijos veiksnio reikš
mė per pastarąjį pusmetį taip
pat sumažėjo, iš dalies dėl kai
kurių šios šalies vadovų ty
laus susitaikymo su Baltijos
valstybių būsima
naryste
NATO. Tačiau nevienodą po
žiūrį lemia ir skirtingi valsty
bių interesai, istorinė patirtis,
pirmenybių pasirinkimas, re
giono saugumą užtikrinančių
veiksnių supratimas. Todėl
JAV politinė linija ir vyrau
janti nuomonė NATO plėtros
atžvilgiu skiriasi nuo Euro
pos, o šioje nuomonių spekt
ras dar platesnis. Vidurio ir
Šiaurės Europos šalys tvirtai
remia Baltijos valstybių na
rystę, kai kurių didžiųjų Eu
ropos valstybių požiūris atsar
gus, dar kitos šalys apskritai
nerodo didelio susidomėjimo
šiuo klausimu.
Iš paviršiaus žiūrint, atro
dytų, kad viskas sekasi neblo
gai, tačiau viskas priklausys
ne tik nuo konkrečios šalieskandidatės noro, bet ir nuo jos
tinkamumo narystei, bei nuo
to, ar, jai prisijungus, sustip
rės saugumas. Kaip Lietuva
rengiasi NATO narystei?
Pirmiausia reikėtų trumpai
aptarti paties aljanso tikslus,
kad būtų galima geriau su
prasti, ko toji narystė iš vals
tybės reikalauja. NATO yra
gynybinė organizacija, kurioje
sprendimai priimami konsen
suso principu. Į ją įeinančios
19 šalių yra susivienijusios
tam, kad diplomatinėmis prie
monėmis, o prireikus ir kari
nėmis priemonėmis, išsaugotų
tarptautinę taiką bei savo ne
priklausomybę. Vienos NATO
narės užpuolimas yra laiko
mas visų aljansui priklausan
čių valstybių užpuolimu. Pa
gal Šiaurės Atlanto Sutarties
5-tąjį straipsnį, NATO narės
įsipareigoja gintis kartu. Tai
yra įsipareigojimas, kurį kiek
viena narė ir kandidatė trak
tuoja labai rimtai. Kai šalys
bus pakviestos į aljansą šį ru
denį, dabartinės narės turės
pradėti ratifikacijos procesą,
t.y. jos įsipareigos prisiimti
kolektyvinės gynybos naujųjų
narių atžvilgiu.
Pasak įtakingo
Anglijos
dienraščio „Financial Times",
5-tasis straipsnis faktiškai ga
li ir neveikti aljansui išsiplė
tus, kadangi „labai sunku įsi
vaizduoti, kad JAV Kongresas
svarstys galimybę pradėti

SENATVĖS DEMENCIJA
(Alzheimer liga)
DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS
Nr.5
Įvykus
geno mutacijai, jis pagamina, arba jo įtakoje pasigami
na, labai stiprus defektyvus laisvas radikalas, kuris
turi reikšmės senatvės demencijos išsivystymui.
Dri šiol buvo manyta, kad nervinės ląstelės nerege
neruoja, kad jos yra nepakeičiamos. Pred Gaga Salk
institute ir Mark Tuszynski San Diego universitete,
Kalifornijoje, išaugino embrionalinius kiaulių nervų
narvelius, ląsteles, kurios gamina dopaminą, tas ląste
les įskiepijo sergantiems Parkinson liga ligoniams
(jiems trūksta dopamino) ir gavo gerus rezultatus.
Implantuotos ląstelės buvo gerai toleruojamos ir jos
padarė ryšį su ligonių nuosavomis ląstelėmis. Tokių li
gonių buvo penki. Geros perspektyvos degeneruotų
ląstelių perkeitimui.
Tiriant senatvės demencija sirgusių ligonių smege
nis, pastebėta, kad smegenų pakitimai ne visados ati
tinka buvusiems klinikiniams reiškiniams, simpto
mams. Rasta atsitikimų, kad smegenų pakitimai, fibrilų ir jų tinklo degeneracija ir beta amyloido nuo
sėdos labai ryškios, bet tuo tarpu to ligonio senatvės
demencijos simptomai buvo neryškūs, lengvi. Ir prie
šingai, pastebėta, kad klinikiniai reiškiniai buvo labai
ryškus, sunkūs, bet jų po mirties smegenų tyrimas

Lietuvės moters
prasmingas

LB Lemonto apylinkes ruoštoje Vasario Šešioliktosios šventėje š.m. vasario 16 d. Iš kairės sėdi: Edita Apuokienė, Bernardas Narušis, Regina Narušienė, ambasadorė Gintė Damušytė, sen. Richard Durbin; stovi: Bro
nius Siliūnas, Loretta Durbin, dr. Antanas Razma, Ale Razmienė, LR konsulas Giedrius Apuokas, Rimantas
Baniutės Kronienės nuotrauka.
Dirvonis ir Gediminas Kazėnas.

branduolinį karą, siekdamas
apginti mažas, labai toli nuo
JAV esančias, Baltijos vals
tybes ir jas apibūdinti kaip
šaus, įeinančias į JAV valsty
binių interesų sferą". Įtakin
gas verslo žurnalas „The EconomisV taipogi yra pareiškęs
skeptišką nuomonę, teigda
mas, jog, Baltijos valstybes
priėmus į NATO, Rusija bus
priversta sustiprinti savo
ginkluotąsias pajėgas Kalinin
grado srityje ir dislokuoti ten
branduolin ginklą. Abejoja
ma, ar Vaku-ams dėl praktiš
kai neapginamų Baltijos vals
tybių, kurių kariuomenės yra
silpnos, verta. komplikuoti
santykius su Rusija.
NATO pirmą kartą savo 52
metų istorijoje nusprendė pri
taikyti 5-tąjį kolektyvinės gy
nybos straipsnį po rugsėjo I l 
sios išpuolių New Yorke ir
Vašingtone. Rugsėjo 12 d.
Šiaurės Atlanto Taryba Briu
selyje, kurią sudaro NATO ša
lių ambasadoriai, priėmė is
torinį politinį
sprendimą.
Šiaurės Atlanto Taryba pa
skelbė, kad JAV užpuolimas
buvo visų 19 NATO narių
užpuolimas. Ir tai nebuvo
vien simbolinio solidarumo
išraiška. Tai buvo ryžtingas
apsisprendimas teikti prakti
nę pagalbą Amerikai. Aljan
sas į JAV pasiuntė 7 AWACS
lėktuvus, kurie dabar patru
liuoja Amerikos oro erdvę.
NATO narės taip pat indivi
dualiai suteikė teisę Amerikai
naudotis jų oro erdve, uostais
ir oro bazėmis.
Ir Lietuva nuo šių ryžtingų
sprendimų bei veiksmų neat
siliko. Kai rugsėjo 12 d. vyko
uždaras NATO ambasadorių
posėdis, Lietuvos misija prie
NATO suorganizavo ir paren
gė panašaus turinio pareiš
kimą, prie kurio prisijungė vi
sos šalys — kandidatės. Tu
rėjau garbę perskaityti šį pa
reiškimą Vilniaus grupės (vi
sų aspirančių šalių) vardu iš
plėstiniame NATO ir partne
rių šalių plenariniame posė-

dyje, įvykusiame porą valan
dų vėliau. Pareiškimas buvo
itin palankiai sutiktas ir
NATO Generalinio sekreto
riaus labai teigiamai įver
tintas.
Ne tik šiuo, bet ir kitais at
vejais Lietuva demonstruoja,
kad ją su NATO jungia bend
rosios vertybės — pagarba
žmogaus teisėm, toks pat de
mokratijos, jos laisvių bei tei
sinės valstybės supratimas.
Atsižvelgiant į tai, kad NATO
sprendimai yra
priimami
bendru sutarimu, t.y. konsen
susu, šis bendrų vertybių su
pratimas yra atidžiai NATO
narių stebimas ir vertinamas.
Per pastarąjį dešimtmetį
Lietuva įrodė šį bendrųjų ver
tybių supratimą savo užsienio
politikos tęstinumu: išlaiky
dama gerus kaimyninius san
tykius, skatindama regioninį
pastovumą per iniciatyvines
programas su Kaliningrado
sritimi ir selektyvinį bendra
darbiavimą su Baltarusija,
glaudžiai dirbdama su kito
mis Baltijos
valstybėmis,
Šiaurės šalimis ir strategine
partnere Lenkija.
Rengdamasi narystei, šalis
kandidatė turi pereiti per
reikšmingų politinių ir kari
nių reformų procesus. Pvz.,
Lietuva toliau vysto savo ka
riuomenę, siekia sąveikumo
(interoperability) su NATO
pajėgomis, dalyvauja Partne
rystės taikos labui (Partnership for Peace) programose
bei operacijose ir vykdo prisi
imtus narystės veiksmų plano
(Membership Action Plan —
MAP) įsipareigojimus.
Siekti narystės NATO Lie
tuvai padeda ir aljanso vals
tybės, kurios rengia krašto ap
saugos specialistus, moko ka
rius užsienio kalbų, kartu da
lyvauja pratybose ir taikos pa
laikymo operacijose, finansa
vo 1,100 karių ir civilių moky
mą. Pvz., Švedijoje mokomi
kariūnai, JAV rengia karinės
kartografijos specialistus, Da
nija — karo inžinierius.

parodė mažus patologinius pakitimus. Tolesni ir ati
desni tyrimai parodė, kad yra atsitikimų, kuomet se
natvės demencijos ligonių patologiniai pakitimai ne vi
sados atitinka klinikinius reiškinius. Rasta ir tokių
atsitikimų, kuomet, tiriant senų žmonių smegenis,
rasta tipiški senatvės demencijai patologiniai pakiti
mai, bet tie žmonės visai neturėjo jokių senatvės de
mencijos reiškinių.
Patologas Katzman New York žydų ligoninėje apra
šė 10 tokių atsitikimų, kur smegenyse rasta charakte
ringi demencijos pakitimai, bet tie ligoniai jokios de
mencijos reiškinių ar simptomų neturėjo. Tiksliau tir
damas tų žmonių smegenis, jis rado tas smegenis
truputį sunkesnes negu normaliai, o frontalinių dalių
smegenų ląsteles jis rado kiek didesnes negu norma
liai. Tokiais atvejais pradėta kalbėti apie smegenų re
zervus.
Smegenys savo augimo greičiu pralenkia visus kitus
kūno organus. Jau 12 metų amžiaus smegenys ir jas
apsupęs cranium yra jau beveik pasiekę savo dydį.
Manoma, kad vėliau formaliai jau jos mažai kinta. Yra
manančių, kad gal demencijos pradas atsiranda pa
čioje jaunystėje, o pasireiškia senatvėje. Yra įdomūs
stebėjimai, padaryti viename vienuolyne. Katalikų
vienuolyne gyvena 678 moterys vienuolės, įvairaus
amžiaus. Dr. Snowdon ir jo padėjėjai tame vienuolyne
surado 93 vienuoles, kurios buvo 22 metų amžiaus. Jie
iš pagrindų ištyrė jų fizinę sveikatą. Nustatė IQ ir ati
tinkamais tyrimais ištyrė ir nustatė jų protinį pajė
gumą. Viską atidžiai dokumentavo. Vienuolės dirbo

Vakarų valstybės padeda
įsigyti" būtiniausių transporto
priemonių, medicinos įrangos
ir ginkluotės. Pastaruoju me
tu Lietuva pati pradėjo vykdy
ti ginkluotės įsigijimo planą.
Praėjusių metų pabaigoje Lie
tuva buvo pirmoji Europos
valstybė, kuri iš JAV nupirko
labai efektyvią prieštankinę
ginkluotę „Javelin".
Viena svarbiausių užduočių
yra narystės veiksmų plano
(Membership Action Plan —
MAP) įgyvendinimas. Tai yra
nubrėžtos gairės, kaip priar
tėti prie NATO narystės.
MAP yra mechanizmas, pagal
kurį aljansas parengia kasme
tinius individualių šalių įver
tinimus. Todėl NATO narės
nuolat kartoja, kad šalys kan
didatės privalo nuosekliai
vykdyti MAP. Lietuva jau tre
ti metai iš eilės vykdo MAP.
Čekija, Lenkija ir Vengrija
MAP proceso neturėjo prieš
pakvietimą: todėl jos atvirai
pripažįsta, kad dabartinių
kandidačių pasirengimo lygis
yra aukštesnis, negu kad buvo
jų. Todėl ir buvo įkurtas MAP
mechanizmas, atsižvelgiant į
integracinius sunkumus, ku
riuos patyrė naujausiosios na
rės.
Metinė integracijos progra
ma susideda iš 5 dalių: poli
tinės ir ekonominės; gyny
binės/karinės; išteklių; saugu
mo bei teisinės. MAP ciklo
metu vyksta Lietuvos susitiki
mai su 19 NATO šalių atsto
vais komitetuose, kurie ku
ruoja specifines sritis.
Be karinių/gynybinių pajė
gumų, štai keletas klausimų,
kurie domina NATO nares:
kokias priemones numato Lie
tuvos kovos su terorizmu
programa? Kokius bus daro
mos pataisos Tarptautinių
operacijų, pratybų ir kitų ren
ginių įstatyme? Ar tikimasi
sunkumų, priimant šias patai
sas Seime?.Kaip Lietuvoje se
kasi kovoti su korupcija?
Nukelta į 5 psl.

Iki Kristaus atėjimo dauge
lyje pasaulio tautų moterų
padėtis buvo varginga. Krikš
čionybė patvirtino lyčių lygy
bę ir dalyvavimą drauge su
vyrais atpirkimo malonėje
(Gal. 3,28). Dievo Motinos da
lyvavimas žmonijos išganyme
suteikė visoms moterims pa
garbos statusą. Juk kreipia
mės į Dievo Motiną, sakyda
mi: „Tu pagirta tarp moterų".
Lietuva gali didžiuotis savo
tautos moterimis. Lietuvės
moterys amžių būvyje sieke
savo idealų: atlikti pareigas
Dievui, šeimai, visuomenei,
tautai. Visa lietuvių tautos is
torija pažymėta moterų žyg
darbiais — nuo eilines moti
nos, iki Birutės, Živilės, Emi
lijos Platerytės, tautos tremti
nių, kankinių... Tai moterys,
kurios suprato savo paskirtį ir
pareigas šiame pasaulyje.
Prieš antrąją sovietų okupa
ciją daug Lietuvos intelek
tualų buvo priversti pasi
traukti į Vakarus. Tą Lietu
vos dalį likimas išbarstė po
visą pasaulį. Antrajam pas.
karui pasibaigus, daug lietu
vių imigravo į JAV-es. Lie
tuvės moterys, gyvendamos
laisvame pasaulyje, turėjo ga
limybę realizuoti visą savo po
tencialą.
Gimusios Lietuvoje, mes atsivežėme savo tautines sa
vybes, tautos charakteristikos
— taigi ir pasiaukojančios lie
tuvės moters-motinos — bruo
žus. Tėvai mumyse ugdė pilie
tinį orumą, tautinę savimonę,'
visuomeniškumą ir tobulą as
menybę. Mūsų jaunimo orga
nizacijos, kaip skautai, ateiti
ninkai, Lietuvos Vyčiai ir ki
tos, toliau tobulino šias kil
nias savybes.
Amerikoje mes turėjome ne
ribotas galimybes. Palikę visą
materialinį turtą Lietuvoje,
gerai supratome, kad tik tur
tai, kurie neprarandami, yra
svarbūs. Visų pirma išsilavi
nimas. Lietuvės atrado būdų
užsimokėti už mokslą — dau
gelis dirbo ir studijavo kartu,
ieškojo stipendijų ir paskolų.
Gerai, jeigu kieno tėvai buvo
pajėgūs padėti, bet kūrimosi
metais tai buvo nelengva. Vis
gi moterys įsigijo gydytojų.
advokačių, mokytojų, archi
tekčių ir kitas profesijas.
Mes sukūrėme šeimas, ku
riose vyras ir žmona yra lygūs
partneriai. Abu turi savo nuo
mones ir gyvenimo tikslus,
savo karjeras, bet vienas kitą
gerbia ir palaiko. Mes supran
tame, kad šeima yra skirta
tarnauti žmonių giminės pra
tęsimui, aprūpinti, auklėti

įvairius darbus. Vienos dirbo paprastus fizinius dar
bus, kitos daugiau protinius, kaip mokytojos, medici
nos seserys. Snovvdon su savo bendradarbiais tų se
serų gyvenimą sekė, patikrindavo jų sveikatą ir visa
tai rūpestingai dokumentuodavo. Po 58 metų, t.y.
kada jau tos vienuolės buvo 80 m. amžiaus, jie jas vi
sas, kurios dar buvo gyvos, vėl taip pat iš pagrindų
ištyrė ir dokumentavo. Pirmą ir paskutinį tyrimą jis
atidžiai palygino. Jų tyrimai įtaigoja, kad demencijos
pradai, t.y. pradiniai pasireiškimai, randami jau pir
mame gyvenimo trisdešimtmetyje, tarp 20 ir 30 m.
amžiaus.
Graver ir jo bendradarbiai tyrė 2,000 individų. Jie
matavo senatvės demencija sergančių ligonių galvas,
galvos apimtį. Jie rado, kad individai, turintys mažes
nes galvas, serga daug sunkesne demencijos forma,
t.y., juo mažesnė galvos apimtis, tuo sunkesnė se
natvės demencijos forma.
Sprendžiama ir galvojama, kaip sudaryti smegenų
rezervus. Yra duomenų, kad intelektualai, proto darbi
ninkai, išsilavinę žmonės, darbininkai, kurių darbas
surištas su kokiu nors svarstymu, galvojimu serga de
mencija rečiau ir lengviau, bet, kaupiant smegenų re
zervus, gal galima bus ją sumažinti ir palengvinti.
Gydymo senatvės demencijos klausimu dabar labai
daug dirbama. Senatvės demenciją pripažinus liga, gy
dyme buvo kreipiamas dėmesys į jos simptomus ir
bandoma juos paveikti ar bent sušvelninti. Rezultatų
beveik negauta ir tikima, kad tos ligos gydymo dar
nėra. Paskutiniu metu, tiksliai ištyrus šios ligos pato

kelias

vaikus iki subrendimo am
žiaus. Mūsų pareiga užau
ginti vaikus lietuviška dvasia,
užauginti lietuvius, kurie ži
no savo tėvų žemės praeitį,
kultūrą, tautybę, vertybes.
Trečioji lietuvės moters pa
reiga, kurią ji savarankiškai
prisiėmė — tai visuomeninė
veikla. Šioje veikloje lietuvės
moterys reiškiasi vis daugiau
ir daugiau. Iš tikrųjų būtų
sunku įsivaizduoti, kas atsi
tiktų, jei, pavyzdžiui, Lietu
vių Bendruomenės veikloje
nedalyvautų moterys.
Amerikoje priskaičiuojama
apie vieną milijoną lietuvių.
Jie automatiškai yra ir JAV
Lietuvių Bendruomenės na
riai: vieni veiklūs ir darbingi,
kiti pasyvūs ar visai atsisa
kantys įsijungti į bet kokią
veiklą.
Tačiau lietuvės moterys
šiandien tempia didžiąją tos
veiklos naštą. Štai JAV LB
Krašto valdyboje, Kultūros,
Švietimo, Socialinių reikalų,
Religinių reikalų tarybų pir
mininkės yra moterys, o kiek
dar yra veiklių apygardų ir
apylinkių valdybų pirminin
kių, narių... Moterys vadovau
ja ir didžiosioms labdaros or
ganizacijoms: BALFui, Lithuanian Mercy Lift, „Saulutei",
„Lietuvos Vaikų vilčiai", Lie
tuvos Dukterims ir daug kitų,
kurias išvardinti reikėtų ne
mažai vietos.
Moterys užsiima ne vien
bendruomenine veikla, bet va
dovauja ir dirba visose, JAVse veikiančiose, lietuviškose
mokyklose, net vienintelio, už
Lietuvos ribų leidžiamo, lietu
viško dienraščio redakcijoje
darbuojasi vien moterys.
Taigi, lietuvė moteris turi
tris svarbias roles: šeimą, vi
suomeninę veiklą ir pasi
rinktą karjerą. Šias roles su
derinti mums yra ir bus su
dėtinga. Tikiu, kad svarbiau
sia mūsų pareiga yra šeima,
nes tai mūsų giminės ir tau
tos pratęsimas, Lietuvos atei
tis. Kartais mes visas roles
sugebame atlikti kartu, bet
dažnai turime pasirinkti —
atsisakyti kitų, kad nenu
kentėtų šeimos reikalai. Visgi
visos šios trys rolės mums
svarbios, nes tik taip galime
išvystyti savo tikrąjį poten
cialą. Veikdamos visose šiose
srityse, jaučiame savo vertę ir
savimi pasitikėjimą. Jei pati
savimi nepasitikėsi, ar savęs
nevertinsi, niekas kitas ne
turės pasitikėjimo tavimi.
Lietuves moters, gyvenant
toli nuo tėvynės, kelias yra
nelengvas, bet prasmingas.

logiją, biochemiją, biofiziologiją, biopatofiziologiją ir
smegenų komplikuotą metabolizmo procesą, gydymo
problema taip pat nukrypo ta kryptimi. Tiriant tuos
procesus, paaiškėjo, kad juose laftai didelę, ar net ir
pagrindinę, reikšmę turi enzimai, radikalai, genai ir
hormonai. Mokslininkai ir senatvės demencijos ty
rinėtojai dabar yra susikoncentravę neigiamai vei
kiančių enzimų blokavimo arba jų sumažinimo, lais
vųjų radikalų sumažinimo ir greito jų panaikinimo
smegenų metabolizme, pakitusių genų pagydymo ir
hormonų veiklos šiuose procesuose išaiškinimo proble
mose. Dennis J. Salkoe, Harvard universiteto profe
sorius, neurologijos tyrinėtojas sako: JMes jau esame
netoli demencijos profilaktikoje ir gydyme, mes dar ne
same ten. bet mes ten einame. Mes esame optimistai".
Visomis kryptimis anksčiau buvo daromi tyrimai su
gyvuliais. Dabar pradedami tokie tyrimai su demenci
ja sergančiais žmonėmis.
Amgen, biotechnologijos tyrinėjimo įmonė Kaliforni
joje, rašo. jog ji tikrai nustatė, kad enzimas beta-secretase sukelia smegenyse beta-amyloid proteiną, kuris
nusėda smegenyse ir sunaikina smegenų ląsteles. Da
bar ta pati įmone tyrinėja vaistus, kurie blokuotų en
zimo beta-secretase veikimą. Kitas enzimas gammasecretase, kuris manoma, taip pat turi reikšmės betaamyloido susidarymui, tyrinėjama taip pat ir bando
ma blokuoti organizme.
Tiriant senatvės demencija sergančių žmonių smege
nis, paaiškėjo, kad daugiausia nukenčia cholinerginė
neuronų sistema.
(B.d.)
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jas, kaip nepaprastai gabi stu
dentė, gavo pasiūlymus su
visa stipendija iš kelių Ameri
kos universitetų. Pasirinko
Nevv York Columbia universi
tetą, kur įsigijo magistrą iš
anglų kalbos ir literatūros,
magistrą ir doktoratą iš vokie
čių kalbos ir viduramžių lite
ratūros. Baigusi studijas, įsi
darbino t a m e pačiame univer
sitete. Studijuodama susipaži
no su Michael Ayre, ištekėjo.
Michael gimęs Kanadoje, ško
tų kilmės, yra ekonomistas,
daug metų dirbęs Amerikos
bendrovėse.

SEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė
bus mažiau galimybių, kad.
pradėjus virti, skystis „išlips"
3 vidutinio didumo burokėliai, iš puodo.
•Jei, prieš tarkuojant sūrį,
išvirti ir sutarkuoti
1 vidutinio dydžio morka, su patepsite tarką aliejumi, sūris
neprilips ir bus lengviau nu
tarkuota burokine trintuve
plauti: taip pat galite sąri. pa
(tarka)
1 nedidelis svogūnas, smulkiai laikyti apie 15 minučių šal
diklyje — bus lengviau tar
supjaustytas
1/2 kubelio džiovinto sultinio kuoti.
•Ar,
maišant
skystesnę
(daržovinio „Knorr" gamybos,
tešlą elektriniu plaktuvu, vis
bet gali būti ir viščiuko)
kas aplinkui aptyška'i' Jeigu
6 puodeliai vandens
iškirpsite popierinės lėkštės
3 šaukštai pomidorų
vidurį ir pro skylę prakišite
„ketchup"
plaktuvo ..kojeles", išvengsite
1 šaukštas sviesto
aptiškusio stalo ar spintelių.
2 šaukštai majonezo
•Česnako
žievelės
labai
(sumažinto riebumo, „light")
1/2 puodelis rūgščios grietinės lengvai nusilups, jeigu čes
nako skilteles įdėsite į mikro(„light")
Ištirpinti sultinio kubelį šil bangę ir pakaitinsite 12 se
tame vandenyje. Puode, ku kundžių.
•Višta bus labai sultinga.
riame bus v e r d a m a sriuba,
jei
kepsite, suvyniotą į foliją
ištirpinti sviestą, sudėti svo
(aluminum
foil). Kepimo pa
gūnus ir morką, maišant pa
baigoje
foliją
praskleiskite.
kepinti kelias minutes; įpilti
kad
odelė
paruduotų
ir ap1/2 puodelio vandens, pa
skrustų.
troškinti, kol morkos su
minkštės ir vanduo išgaruos.
•Kaip sužinoti, ar višta
Sudėti „ketchup" ir burokė iškepė? Šalia kaulo įsmeikite
lius. Dubenėlyje grietinę su šakutę: jei teka skaidrios sul
maišyti su majonezu, atskiesti tys, mėsa iškepusi.
burokėlių sultiniu, išmaišyti ir
•Visos šeimininkės žino.
supilti atgal į sriubą. Jei kad daugelis receptų reikalau
trūksta rūgšties, galima įdėti j a druskos ^dažniausiai sako
daugiau „ketchup" arba citri ma — pagal skonį;, bet a r
nos sulčių. Trumpai pakaitin žinote, kada ką geriausia
ti, bet neužverdant.
sūdyti 9
Kepamos bulvės sūdomos
prieš pat kepimo pabaigą, nes
GRYBŲ PYRAGAIČIAI
jos kitaip nebus skanios; ankš
tines daržoves — žirnius, pu
2 sv. šviežių grybų
peles — sūdyti tada, kai su
1 vidutinio dydžio svogūnas
minkštės; kitas daržoves, vos
2 šaukštai sviesto
tik užvirs. Kepamą mėsą pa
truputis druskos ir maltų
sūdyti prieš pat dedant į kep
juodųjų pipirų
1 dėžutė „Pepperidge Farm tuvę, bet žuvį — apie 15 min.
puff pastry sheets" (šaldyta prieš kepimą. Jei verdama
tešla, randama parduotuvėse mėsa, druskos įberti prieš viri
prie sušaldytų saldžių patie mo pabaigą, bet žuvį — tik
užkaitus puodą. Nuo pasūdykalų)
Jei turite džiovintų bara mo daug priklauso patiekalo
vykų, kelias galvutes pamerk skonis ir išvaizda, tačiau drus
ti iŠ vakaro šiltame vandenyje. kos kiekį reikia kiek galima
Svogūną smulkiai supjaus sumažinti, ypač žmonėms, ku
tyti, pakepinti svieste. Sudėti rių kraujospūdis aukštas.
sukapotus grybus ir ant leng
vos liepsnos, nuolat pamai
KULINARINĖS
šant, troškinti, kol visas skys
ĮVAIRENYBĖS
tis išgaruos. Išmirkytus ba
ravykus (gerai nuplovus), iš
•Pomidoras iš tikrųjų yra
virti atskirai, smulkiai su ne daržovė, o vaisius. Pomi
pjaustyti ir sudėti į grybų ma dorų tėvynė yra Pietų Ameri
sę, dar truputį patroškinti. ka. Iš ten jie pateko į Centrinę
Pastaba: jokio skysčio neturi Ameriką ir Meksiką. Pirmieji
keptuvėje likti. Įdėti druskos pomidorai buvo mažiukai, be
ir pipirų pagal skonį. Leisti veik kaip uogos. Senovės in
atvėsti.
dėnai juos augino, o aztekai
Šaldytą tešlą, išėmus iš vaisius vadino tomatl. Ispanų
šaldiklio, palaikyti kambario užkariautojai parsivežė pomi
temperatūroje apie 20 minu dorų į Europą, iš k u r vaisiai
čių. Iškočioti plonai, taip, kad pasklido į kitus k r a š t u s . Italai
turimas gabalas pasidarytų juos pavadino pomodoro, kas
dvigubai didesnis. Supjaustyti reiškia — aukso obuoliai (bu
kvadratukais, maždaug 3x3. vo manoma, kad tai vaisius.
Jei norima mažesnių pyra sužadinantis meilę).
gaičių, galima ir pjaustyti ma
Dabar eilinis amerikietis
žesniais kvadratukais.
kasmet suvartoja apie 18 sv.
Į kiekvieną dėti grybų mi šviežių pomidorų, tačiau XIX
šinio, tešlos kraštus lengvai a. buvo manoma, kad pomido
suvilgyti vandeniu ir, sulen rai yra nuodingi. JAV prez.
kus kvadratuką į trikampį, Thomas Jefferson supažindino
kraštus užspausti šakute. Iš amerikiečius su pomidorais,
plakti kiaušinį su pora šaukš bet ilgą laiką į šiuos raudonus
tų vandens ir mišiniu aptepti „meilės obuolius" buvo žiū
pyragėlių viršų. Kepti 375 rima su nepasitikėjimu. 1820
laipsnių F orkaitėje, kol gra m. Robert Gibbon Johnson,
žiai paruduoja.
norėdamas įrodyti, kad pomi
Pyragaičius galima padaryti dorai nenuodingi, stovėdamas
iš anksto ir sušaldyti. Kai rei a n t Salem, NJ, miesto teismo
kia, sušalusius kepti 375 laip rūmų laiptų, suvalgė didelę
snių orkaitėje apie 20 min. pintinę pomidorų — ir, ži
Skanu prie burokėlių sriubos noma, nenumirė. 1870 m. Alar prie burokėlių sultinio exander Livingston (Reynoldsb u r j , OH) išvedė naują pomi
Kūčių stalui.
dorų atmainą, pavadinta .,Paragon". Žmonės pradėjo šiuos
ŠEIMININKIŲ
PATARIMAI
pomidorus plačiau auginti ir
jų populiarumas nuolat didėjo.
•Jeigu plonai aliejumi pa
Dabar Amerikoje auginama
tepsite aplink puodo viršų (iš d a u g skirtingų pomidorų rū
vidaus) prieš verdant sriubą, šių — didelių ir mažų, rauBUROKĖLIŲ S R I U B A

Dr Regina Siniūte-Ayre su vyru Michael.

BIBLIOTEKA-SKAITYKLA
VAIKAMS UTENOJE
2000 m. rugsėjo 26 dieną
buvo atidaryta biblioteka Jono
ir Marijos Sinių namuose, Už
palių 25, Utenos J. ir M. Miš
kinių centrinės bibliotekos fi
lialas. Dalyvaujant būriui sve
čių ir vaikų iš Utenos bei Vil
niaus, kaspiną perkirpo Sinių
dukra dr. Regina Siniūtė-Ayre
ir miesto meras Edmundas
Pupinis. Ta proga Vilniaus fir
m a ,Mūsų sodai" atvežė ir pa
sodino kanadišką ąžuoliuką,
pagerbdami Michael Ayre, ku
ris yra gimęs Kanadoje.
Dr. Regina Siniūtė-Ayre sa
vo žodyje atidarymo proga
kalbėjo: „Esu knygos žmogus,
pasitarusi su broliu ir seseria,
nutariau, kad m a n o gimtieji
namai, įamžinantys tėvelių at
minimą, turi būti gyvi, todėl
nutariau steigti biblioteką vai
kams".
Utenos meras kalbėjo: „Vai
kams skirta biblioteka — ne
įkainojama investicija į ateitį.
Regina Siniūtė-Ayre ir jos vy
ras Michael grįžo į Lietuvą su
kilniausiomis idėjomis ir dva
sine dovana j a u n a j a i Utenos
kartai". Su dovanomis — gė
lėmis ir knygomis — į bibliote
kos atidarymą atvyko Almos
Adamkienės fondo atstovė Ja
nina Šarkuvienė.
Po aštuonerių metų lauki
mo, įvairių įstaigų durų vars
tymo, atgavusi tėvų namus,
Regina pasamdė architektą iš
Vilniaus pertvarkyti namo
apačią į biblioteką, skirtą vai
kams iki 12 metų amžiaus.
Trys kambariai, skirti skir
tingų amžiaus vaikams, su jų
amžiui atitinkamais baldais,
dėl kurių buvo t a r t a s i su Da
nijos bibliotekomis. Viskas
spalvota, įrengta moderniškai.
Ne veltui vaikai išsireiškė,
kad čia esą jų a n t r i namai.
Aukštai dr Regina Siniūtė
ir Michael Ayres įsirengė ma
žą buteli atostogavimui. Iš
lauko namas gražiai nudažy
tas, kaip buvo anais laikais,
12 arų sklypas aptvertas balta
tvora.
Bibliotekai 6,000 lietuviškų
knygelių supirko savo ir drau
gų aukotomis lėšomis, 4,000
angliškų knygelių atsiųsta iš
Edinburgh, Michael Ayre gi
minės surinko iš vaikų kaip
Škotijos vaikų dovaną Utenos
vaikams.
Utenos biblioteka-skaitykla,
be knygų, žurnalų, t u r i įvairių
auklėjamųjų
žaidimų, vyr.
donų ir geltonų, oranžinių, net
baltų, juodų ir violetinių, bet
jie visi yra kilę iš tų pirmųjų
smulkių „uogelių", augusių
Pietų Amerikoje.

bibliotekininkė Jolita Pretkelienė v a i k a m s
organizuoja
įvairius užsiėmimus. Prieš
akis turiu sąrašą metų laike
vykusių renginių: sodinimas
gyvos eglutės, kuri, įnešta į
vidų, buvo papuošta vaikų
darbais, karpinių paroda, vai
kų piešinių paroda, „Senių be
smegenių suvažiavimas", Ka
lėdų senelis, pavasarį aitvarų
darymas ir daugybė kitų užsi
ėmimų. Atšalus orui, pradėta
maitinti paukščius, supažindi
nimui su paukščiais buvo pa
kviestas ornitologas, leidyklų
vadovai supažindina su knygų
leidimu, darbu. Suskaičiavau
30 renginių per metus. Šešta
dieniais dr. Regina SiniūtėAyre atvažiuoja iš Vilniaus
vaikus mokyti anglų kalbos,
jai padeda kelios studentės ir
Taikos korpuso atstovė Ute
noje Marilyn Johnson. Regina
atveža vis naujausių knygelių,
ji sako: „Atvažiavusi m a t a u
tuščias lentynas".
Bibliotekoje kasdien apsi
lanko 60-130 vaikų, net iš to
limiausių užmiesčių, kasdien
išduodama 180-420 knygelių.
P a k l a u s t a , ar knygelės grįžta,
sako, k a d su labai mažom
išimtimis, knygelės yra grąži
namos.
Miestas duoda vieną apmo
kamą tarnautoją. Regina sam
do d a r dvi dalinio laiko tar
nautojas, ūkvedį, šeimininkę
„kasdien 200 kojelių prineša
daug žvyro ir smėlio", visas
išlaidas ryšium su pastatu, jo
išlaikymu, kr.ygomis apmoka
Regina ir Michael Ayre iš sa
vo kišenės. Pasirodo, kad Lie
tuvos valdžia skiria tik 33 cen
t u s m e t a m vienam asmeniui
bibliotekų reikalams.
Dvylikos arų daržas apso
dintas medžiais, krūmais, gė
lėmis. Vienoje nuotraukoje
vaikai vaikšto t a r p 1,000 žy
dinčių tulpių, rinkdamiesi žie
dą Motinos dienos proga.
Gražiai išleistoje knygoje
„Utena" išspausdinta bibliote
kos n a m o nuotrauka, o miesto
garbės piliečių sąraše y r a dr.
Regina Siniūtė-Ayre ir jos vy
r a s Michael Ayre.
Su Regina Siniūte susipaži
n a u Montrealyje, Kanadoje,
1952-1957 m., kai ji, b ū d a m a
studente, įsijungė į lituanis
tinį švietimą. Artinantis 1956
m. Kalėdom, ji pasiūlė Kalėdų
šventėm
pastatyti
veikalą
„Batuotas katinas". Pati išver
tė veikalą iš vokiečių kalbos,
surinko aktorius, režisavo, kū
rė kostiumus, į darbą įtraukė
dailininką, aktorių, baleto mo
kytoją. Veikalas buvo kaip
pasaka, pastatyta profesio
nalų. Negalėjau atsistebėti jos
s u m a n u m u , kantrybe, pasi
šventimu, gebėjimu organizuo
ti, į darbą įtraukti žmones, ir
negęstančiu entuziazmu. 'Ne
nuostabu, kad, baigusi studi

Regina ir Michael Ayre rū
pinasi bibliotekos ateitimi, to
dėl planuoja organizuoti rėmė
jų būrelį. Jie kviečia uteniš
kius, gyvenančius Vakaruose,
aplankyti biblioteką Utenoje,
o, jei kas norėtų prisidėti prie
jos išlaikymo, paskambinti
jiems Vilniuje telefonu 330552.
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, dr. Regina SiniūtėAyre kelias vasaras dėstė ang
lų, vokiečių kalbą ir literatūrą
Vilniaus universitete. Michael
Ayre padėjo Pasaulio ir Lietu
vos investicijų banke. Europos
plėtros ir rekonstrukcijos ban
kas Europai paremti pasiūlė
Michael Ayre būti vadybinin
ku šio banko skyriuje Vilniuje,
Ryg°je> Taline, St. Petersburge ir kitose valstybėse, kur
steigiami nauji skyriai.
1994 m. Regina ir Michael
persikėlė gyventi į Vilnių. Ji
baigė darbą Columbia univer
sitete ir, įsijungė į Vilniaus
universiteto anglų kalbos de
partamentą, kaip docentė.
Po penkiasdešimt metų Re
gina nutarė savo studentams
suruošti Kalėdų eglutę su se
niu. Giedojo, repetavo kalėdi
nes giesmes angliškai. Pir
muosius dvejus metus juos
priglaudė Amerikos ambasa
da, o dabar eglutė rengiama
kasmet universitete. Pedago
ginis institutas
skambino,
prašydamas paskolinti gies
mių juostas savam renginiui.
Kanados ambasados priėmi
me buvo užsiminta, kad būtų
gerai turėti universitete kursą
apie Kanadą, tuoj buvo užver
buota dr. Regina Siniūtė-Ayre,
jos vyras sudarė planus, Ka
nada atsiuntė literatūrą, lėšas
auditorijos įrengimui: rezulta
tas — šviesus, moderniškas,
gražus Kanados kambarys,
dėstytoja — Regina.
Michael Ayre laisvalaikiu
nuo pareigų Europos plėtros ir
rekonstrukcijos banke, darbu
ir lėšomis prisideda prie uni
versiteto auditorijų atnaujini
mo, jo pastangomis atgaivin
tas knygynas prie universiteto
„Akademinės knygos".
Regina ir Michael, persikraustę į Vilnių, atkreipė dė
mesį į šiukšlėtą pievą už pa
stato. Suorganizavę būrį vai
kų, pradėjo ją valyti. Prie dar
bo prisidėjo ir suaugę. Visi
buvo pavaišinti šimtais dešre
lių, užkandos ir coca-cola. Ši
tas darbas pasidarė metinis
įvykis.
Kažkur Michael išsireiškė,
kad jo žmoną seka gėlės, tad
nenuostabu, k a d jai pasirodė
liūdnoki gyvenamų namų bal
konai. Pasitarusi su drauge
Kulikauskiene ir kitomis bi
čiulėmis, nutarė ruošti balko
nų grąžinimo konkursą. Žur
nalas „Mūsų sodai" skyrė pre
mijas, miesto meras pritarė
idėjai. Balkonų skaičius didėja
ir gražėja, vertinimo komisijai
priklauso ir Regina. Savame
balkone, be vasarinių gėlių, ji
augina tulpes, rožių krūmus ir
alyvą, kad žiemos metu maiti
nami paukšteliai turėtų k u r
tupėti, o jų priskrenda daug ir
įvairių iš Vingio parko.
Malonu rašyti apie žmones,
kurie savo darbu ir lėšomis
tiek daug prisidėjo prie Lietu
vos atstatymo darbų.
Stasė Vaišvilienė
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Paslaugos
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA
Landmark
properties

Bus.
Ras.
Mobil
Pager

m
m

RIMAS STANKUS

Agentas Frank ZapoJis ir Off. Mgr Auksą

S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 VVost 95th Street
Tai. (708) 424-8654
(773)581-8654

773-229-8761
708-425-7100
773-680-0206
830-314-4330

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

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbą-, 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
V.A.L Auto Servisas.
Athekame 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.

Ieško d a r b o
Gailestingoji sesuo ieško
d a r b o . Gali gyventi kartu ir
prižiūrėti ligonį.
Tel. 708-447-0890.

Siūlo išnuomoti
Summit rajone išnuomojamas
vienas kambarys su baldais.
Kaina S325.
Tel. 708-594-1184.

Siūlo d a r n a
Seeking n a n n y for three
month old daughter Asap.
Mušt speak English.
C a l l 312-670-7504.

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
lift. References and ..green card"
reąuired Tel. 630-654-6580.
įdarbinimo agentūri BALTICA
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje
amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių Šei
mose, statybose ir t.t. Teikiame visoke
riopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai
gyventi. Pažintys su Amerikos
piliečiais. Tel. 323-851-3010; 323-3776562 E-mail: info@usa-baltica.coin
Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.

b a l a n d ž i o

1

nejwolaX
Baigiasi spec. vajus. Užsakykite DRAUGĄ
savo draugams, vaikams, anūkams,
giminėms ir pažįstamiems (pirmą kartą
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų pranešimą kad Jūs
užprenumeravote DRAUGĄ jų vardu.
Siųskite:
Vardas, pavardė.

Adresas
Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:
Vardas, pavardė
Adresas
Miestas, valstija, zip code

* V a s a r i o 16 d. K a u n e
i š k i l m i n g a i p a m i n ė t a ne t i k
Lietuvos valstybės a t k ū r i m o
diena, bet ir Kauno universite
to jubiliejus. Prieš 80 m e t ų
laikinojoje
sostinėje
buvo
į k u r t a s u n i v e r s i t e t a s , suvie
nijęs Lietuvos a k a d e m i n ę vi
suomenę. Šiemet miesto savi
valdybė pasistengė, kad Šven
tė s u d o m i n t ų ne tik vyresnio
a m ž i a u s žmones, b e t ir j a u 
nimą.
(KD. Elta)

* P e r n a i gruodį Kaune
35,000 s e i m u i r a s m e n ų ,
gaunančių kompensacijas už
komunalines
paslaugas, , iš
miesto biudžeto priskaičiuota
2 min. 300,000 litų. Viduti
n i š k a i vienai šeimai ar asme
niui kompensacija siekia 65.7
lito. Mokesčių mokėtojai pa
stebi, k a d K a u n e kompensaci
jos y r a m a ž e s n ė s negu kituose
miestuose.
(KD.DUI

Liftuvos vaikoms įrengta biblioteka Utenoje
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NATO PLĖTRA IR LIETUVA
Atkelta iš 3 psl.
Ka
da Seimas patvirtins antiko
rupcinę programą? Kokie yra
kariuomenes ir visuomenės
santykiai? Ar batalionas, ku
ris bus parengtas 2002 m. pa
baigoje, bus skirtas tik 5
straipsnio operacijoms atlikti,
ar jis taip pat bus panaudoja
mas ir taikos palaikymo ope
racijoms? Kokiais būdais Lie
tuva užtikrina, kad, vykstant
privatizacijai, būtų sąžiningai
ir skaidriai elgiamasi su vi
sais užsienio investuotojais?
Kaip rugsėjo 11d. įvykiai pa
veikė visuomenės nuomonę
dėl LR narystės NATO?
Šiais metais įvyks keli 19+1
susitikimai su Lietuvos atsto
vais, taip pat numatomi aukš
tų NATO pareigūnų bei ek
spertų vizitai į Lietuvą: vasa
rio 22 d. lankysis NATO Gene
ralinis sekretorius lordas G.
Robertson, kovo 4-8 d. — pla
ti NATO ekspertų grupė, ba
landžio mėn. — vyr. NATO
karinių pajėgų vadas Euro
poje generolas J. Ralston
(JAV). J Lietuvą ketina taip
pat atvykti generolo Ralston
pavaduotojas generolas D.
Stockmann (Vokietija), NATO
Saugumo biuro vadovas bei
paskiri NATO ambasadoriai.
Apsilankydami šalyje, jie
siunčia ne tik politinį signalą
kandidatei, tačiau stengiasi
aptarti pasirengimo narystei
klausimus, įskaitant silpną
sias vietas, bei padėti juos
bendromis jėgomis išspręsti.
Kokiomis vėliausiomis aktua
lijomis galėsime pasidalinti
su šiais metais atvykstančiais
svečiais? Štai keletas pavyz
džių:
• Seimas priėmė Tarptauti
nių operacijų, karinių praty
bų ir kitų renginių įstatymo
naujas«redakcijas, kurios ati
tinka tietuvos siekiams tapti
NATO nare. Patikslinimai yra
reikšmingi politiniu požiūriu,
nes reglamentuoja Lietuvos
karių dalyvavimą NATO ope
racijose. Tai nėra de facto
NATO sutarties ratifikavi
mas, bet panašu į tai. Įstaty
me numatyta, jog sprendimą
dėl Lietuvos karių dalyvavimo
kolektyvinės gynybos operaci
joje ar sąjungininkų pajėgų
atvykimo į Lietuvą priima
Seimas, prezidento teikimu,
tačiau netikėto užpuolimo at
veju prezidentas galėtų tokį
sprendimą priimti ir vienas.
Vėliau šį sprendimą turėtų
patvirtinti Seimas.
• Taip pat sudarytos ir pa
tvirtintos dvi stambios antiterorizmo ir antikorupcinės
programos, sulaukusios tei
giamo atgarsio iš užsienio
partnerių.
• Planuojama siųsti 12 Lie
tuvos karo medikų dalyvauti
JAV vadovaujamos tarptauti
nės antiteroristinės koalicijos
operacijoje. Pasiunčiant Lie
tuvos karius, aiškiai būtų pa
demonstruota karinių pajėgų
sąveika su NATO pajėgomis ir
gebėjimas realiai bei operaty
viai prisidėti prie tarptauti
nių operacijų pagal 5-tąjį
straipsnį. Lietuvos karo medi
kai vyks į operaciją Čekijos 6osios lauko ligoninės sudėtyje
į Centrinės ir Pietų Azijos re
gioną.
• Ruošiamasi siųsti 10 ka
rių į Kirgiziją. Jie ten talki
ninkautų tarptautinei saugu
mo Afganistane užtikrinimo
operacijai. Lietuviai veiktų
kartu su estais ir latviais Da
nijos karių dalinyje.
• Lietuva sutiko, NATO ka
rinei vadovybei paprašius,
dar devyniems mėnesiams
pratęsti Lietuvos karo trans
porto lėktuvo ir karo lakūnų
misiją Balkanų regione. Nuo
praėjusių metų Lietuvos lėk
tuvas kartu su įgula atiduotas
NATO žinion ir skraido ten,
kur reikia aljanso stabui —

Bosnijoje, Albanijoje, Make
donijoje. Lietuviai šiuo metu
yra vieninteliai misijoje daly
vaujantys lakūnai, kurių šalis
nėra NATO narė. Visas su da
lyvavimu misijoje susijusias
išlaidas dengia Lietuva.
• Bus pratęstas Lietuvos ka
rių dalyvavimas tarptautinėje
taikos operacijoje Kosove ir
NATO vadovaujamoje taikos
stabilizavimo operacijoje Bos
nijoje. Šiose bei kitose opera
cijose yra dalyvavę per 800
Lietuvos karių.
Trumpai aptarus praktinį
Lietuvos įnašą aljanso opera
cijoms, konkrečius veiksmus
bei sprendimus siekiant na
rystės, norėčiau stabtelėti
prie paties NATO vaidmens,
plėtojant saugumą ir pasto
vumą transatlantinėje erdvė
je.
Praėjusį savaitgalį Miun
chene įvyko tarptautiniu mas
tu pripažinta saugumo politi
kos konferencija, kurioje turė
jau garbę dalyvauti kartu su
Lietuvos Užsienio reikalų ir
Krašto apsaugos ministrais.
Konferencijos diskusijos buvo
tikrai aukšto lygio ir įspū
dingos, kaip ir pats dalyvių
sąrašas. Diskusijose neabejoti
nai dominavo vienas klausi
mas, kuris šiomis dienomis
mums visiems labai rūpi: ko
va su terorizmu. Aptariant vi
sas priemones — ne tik ka
rines, bet ir politines, diplo
matines, finansines, žvalgybi
nes ir kitas, kurios turėtų
būti naudojamos bei koordi
nuotai taikomos šioje sunkioje
kovoje, iškilo ir kiti klausi
mai, kurie aiškiai nurodė ko
kia kryptimi demokratinis pa
saulis, įskaitant Lietuvą, tu
rėtų eiti. Štai kelios išvados:
• Po rugsėjo 11-osios gyve
name pakitusiame pasaulyje,
kuriame mus jungia bendras
tikslas: kova su terorizmu. J
šią kovą, kuri taip pat turi ap
jungti pastangas sustabdyti
masinio naikinimo ginklų pla
tinimą, reikia įjungti kuo dau
giau partnerių, įskaitant Ru
siją.
• Būtina išlaikyti stiprius
transatlantinius ryšius. Euro
pa ir Amerika yra natūralios
sąjungininkės:
jas jungia
bendros vertybės, demokrati
nės tradicijos.
• NATO plėtra padės iš
plėsti pastovumo zoną Euro
poje. Aljanso narių bendrosios
vertybės apjungs didesnę Eu
ropos visuomenės dalį, sustip
rins Šiaurės Atlanto Organi
zacijos potenciją (pagrindinis
šiuo klausimu pasisakęs pre
legentas buvo LR UR minist
ras Antanas Valionis).
• Europą neramina Ameri
kos polinkis imtis vienašališ
kų veiksmų. Tačiau Europa
savo kariniais pajėgumais at
silieka nuo Amerikos aukštų
jų technologijų, kurių pagalba
naikinami ai Qaida teroristų
centrai Afganistane. Todėl
Europa privalo savo karinius
pajėgumus stiprinti, tam skir
ti žymiai daugiau dėmesio ir
išteklių, o Amerika turėtų
rimčiau apsvarstyti galimybę
dalintis šiomis aukštosiomis
technologijomis su savo sąjun
gininkėmis.
• Koks turėtų būti patiki
miausio ir stipriausio karinio
aljanso pasaulyje vaidmuo ko
voje su terorizmu? Persijos
įlankos karas bei karinės ope
racijos Afganistane liudija,
kad NATO vadovaujantis
vaidmuo nėra būtinas kiekvie
nu karinės intervencijos rei
kalaujančiu
atveju.
Kaip
transformuoti aljansą, kurio
pajėgos yra labiau tradicinės,
kovoti su netradiciniu priešu,
kuris naudoja netradicines
priemones — į dangoraižius
rėžiančius lėktuvus, sprogs
tančius automobilius, galbūt
ateityje ir lagaminėliuose ne-

A.tA.
AUGUSTINAS KAPAČINSKAS
Mirė 2002 m. vasario 17 d. savo namuose.
Gyveno Rockford, IL. Gimė 1915 m. gruodžio 13 d.
Lietuvoje, Mažučių kaime. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: sesuo Anelė, sūnėnas Juozas su šeima bei
kiti artimieji Čikagoje ir Lietuvoje.
Velionis buvo sūnus a.a. Jurgio ir a.a. Teofilė?
Kapačinskų.
A.a. Augustinas priklausė Šv. Petro ir Povilo parapijai
bei Rockford, IL, Lietuvių klubui.
Velionis bus pašarvotas šeštadienį, vasario 23 d. nuo 8
v.r. iki 10 v.r. Gasparini & Oliveri laidojimo namuose, 707
Marchesano Dr., Rockford, IL.
Laidotuvės šeštadienį, vasario 23 d. Iš laidojimo namų
velionis bus atlydėtas į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, Lin
coln ir West St., Rockford, IL, kurioje 10 v.r. bus aukojamos
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių 2 v.p.p. velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Čikagoje. IL.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji

Čikagos lit. mokyklos mokiniai Vasario 16-osios šventes proga pasiruošę padėti vainiką prie paminklo
Žuvusiems už Lietuvos laisvę Jaunimo centro sodelyje
Kristinos B a d a r a i t ė s nuotrauka.

LANKOSI AMBASADORE
LR ambasadorė prie NATO
Gintė Damušytė š.m. vasario
8-18 d. lankosi Jungtinėse
Amerikos Valstijose, kur susi
tinka su JAV politikais, spau
dos atstovais bei dalyvauja
renginiuose, skirtuose pami
nėti Vasario 16 dieną.
Vasario 12 dieną ambasa
dorė Gintė Damušytė susitiko
su JAV Senato Ginkluotųjų
pajėgų komiteto pirmininku
Carl Levin. Ambasadorė pri
statė Lietuvos pasirengimą
NATO narystei bei šalies vaid
menį regioniniame bendradar
biavime, ypač su RF Kalinin
grado sritimi.
Susitikime taip pat buvo ap
tartas LR praktinis indėlis
NATO vadovaujamoms opera
cijoms bei tarptautiniam tai
kos ir stabilumo palaikymui.
Ambasadorė pabrėžė, kad

šamas „nešvarias" branduoli
nes bombas, ir pan.
Tai svarbūs klausimai, ku
rie mums visiems turi rūpėti
— šioje pusėje Atlanto ir ki
toje, didelėm valstybėm ir ma
žosiom, demokratiškai išsivys
čiusioms šalims ir demokrati
zuojančioms. Terorizmo grės
mė ir ją lydinčios problemos
— ginklų platinimas, narkoti
kų prekyba, nelegali migraci
ja, organizuotas nusikalsta
mumas — sienų neturi.
Šios grėsmės suvedė buvu
sias priešes — JAV ir Rusiją,
NATO ir Rusiją, prie vieno
stalo, siekiant bendromis jėgo
mis užšokti už akių naujau
siom grėsmėm: terorizmui ir
masinio naikinimo ginklų pla
tinimui bei panaudojimui.
Be abejo, politikos apžvalgi
ninkai toliau spėlios apie
NATO ateitį. Pačios NATO
narės planuoja, kaip adaptuo
ti aljansą prie šių naujų iššū
kių. NATO laimėjimai ir dar
bo rezultatai liudija, kad al
jansas adaptuotis moka ir kad
jis ilgam išliks pagrindiniu
saugumo garantu Europoje.
Jeigu kas turi bet kokių abejo
nių dėl NATO vaidmens, te
gul atsako į tokį klausimą:
kas sustabdė karą Bosnijoje, jį
laimėjo Kosove ir jo išvengė
Makedonijoje? Geresnes mar
kes turinčia organizacija Eu
ropoje vargiai ar rastume.
Todėl, kai skeptikai, daž
niausiai iš spaudos ir akade
minių sluoksnių, man Briuse
lyje užduoda klausimą, kodėl
Lietuva nori stoti į aljansą,
pradedu argumentų litaniją
labai trumpų ir aiškių atsa
kymų: Lietuva nori būti
NATO nare dėl tos pačios
priežasties, dėl kurios nei vie
na NATO valstybė nepasiren
ka iš aljanso išstoti.
Kalba, pasakyta Detroite ruošta
me Vasario 16-osios minėjime š.m.
vasario 10 d.

NATO karinei vadovybei pra
šant, Lietuva suteikė trans
porto lėktuvą ir įgulą SFOR ir
KFOR misijoms. Lėktuvas dis
lokuotas NATO karinėje bazė
je Neapolyje ir vykdo aljanso
užduotis Balkanų regione.
Šiuo metu Lietuvos Respubli
kos atstovai yra vieninteliai
šias užduotis atliekantys la
kūnai, kurių šalis nėra NATO
narė.
Senatorius Carl Levin tei
giamai įvertino Lietuvos kan
didatūrą
ir
pasiruošimą
NATO narystei. Susitikimo
metu senatorius domėjosi Lie
tuvos visuomenės požiūriu į
kovą su terorizmu, kaip ši ko
va nušviečiama Lietuvos žiniasklaidos. Senatorių, kurio
seneliai kilę iš Lietuvos, sudo

Laidotuvių direkt. Gasparini & Oliveri.
Tel. 815-964-6332.

mino Lietuvos sprendimas
siųsti karo medikus dalyvauti
tarptautinės antiteroristinės
koalicijos operacijoje bei Balti
jos valstybių karių dalinį į
Kirgiziją, kuris talkininkautų
tarptautinei saugumo Afga
nistane užtikrinimo operaci
jai.
Susitikimas buvo suorgani
zuotas senatoriaus Levin at
stovaujamos JAV Michigan
valstijos rinkėjų iniciatyva.
Šioje valstijoje ambasadorė
Gintė Damušytė dalyvavo Va
sario 16 dienos šventiniuose
renginiuose.
Senatoriaus Carl Levin va
dovaujamas JAV Senato Gink
luotųjų pajėgų komitetas va
sario mėnesio pabaigoje Va
šingtone numato
surengti
klausimus dėl NATO plėtros.

A.tA.
STASĖ PILKAITĖ-KAZLIENĖ

Info.

LIETUVOS KARIAI T A R P T A U T I N I A M E
TURNYRE
Belgijoje
įsikūrusiame dusią lietuvių ekipą 72-67. Ki
NATO miestelyje, pavadinta tos poros: amerikiečių ir kroa
me „Shape" buvo NATO šalių tų rungtynėse JAV atstovai
bei kandidačių į šią tarptauti sumušė savo varžovus 20 taš
nę gynybos organizaciją vals kų skirtumu.
tybių karių rinktinių krepši
Finalas suvedė JAV karius į
nio turnyras. Čia dalyvavo 12 su Latvijos atstovais ir čia
komandų: Lietuvos, JAV, Ka pergalę šventė užjūrio krepši
nados, Anglijos, Latvijos, Vo ninkai. Rungtynėse dėl trečios i
kietijos, Italijos ir kt. šalių vietos laimėjo kroatai, tokiu !
ekipos.
būdu Lietuvos krepšininkai
j
Lietuvos rinktinę sudaryti gavo IV vietos diplomus.
buvo patikėta Krašto apsau
Šį turnyrą kiek plačiau ap
gos savanorių vadovybei, todėl rašė „Klaipėdos^ dienraštis
čia daugumoje matėsi savano (2002 m. sausio 8 d.), nes lie
rių būriams priklausantieji tuvių rinktinėje rungtyniavo
krepšininkai, daugiausia iš ir du klaipėdiečiai. Kaip pa
provincijos. Komandos trene pasakojo grįžę klaipėdiečiai,
riu buvo Ronaldas Endrijaitis, lietuviai nepadarė gėdos savo
žinomo Lietuvos trenerio sū šaliai. Netgi dalele prisidėjo,
nus.
kad Lietuva būtų priimta į
Pogrupyje jų buvo trys) lie NATO", — teigiama „Klaipė
tuviai įveikė Kanados atsto dos" dienraštyje.
vus 80-55 ir „Shape" (tame
E. Š u l a i t i s
miestelyje susibūrę NATO ka
riai) komandą 77-65.
Ketvirtfinalyje lietuviai su
* Po sekmadienio varžybų
sikibo su turkais, kuriuos nu XIX žiemos olimpiadoje dau
galėjo 67-65. Kitose rungty giausia medalių (22) pelnė Vo
nėse latviai tik vienu tašku kietijos sportininkai: 6 aukso,
pranoko italus, kurie buvo tik 10 sidabro ir 6 bronzos. Tačiau
ri pergale, ypač, kuomet po komandų įskaitoje vokiečius
pirmo kėlinio vedė 20 taškų lenkia 8 aukso ir 5 sidabro ap
skirtumu. Pusfinalis suvedė dovanojimus iškovoję norvegai
Lietuvą su Latvija, o JAV su (13). Trečiąją vieta su 18 meda
Kroatija. Latvijai, kuriai čia lių (4, 7, 7) susigrąžino varžybų
atstovavo aukščiausios lygos šeimininkai amerikiečiai. į ket
komanda — Rygos ASK pavy virtąją vietą išstūmę Rusiją (10
ko nugalėti be aukštaūgio žai —4.4.2).

Mirė 2002 m. vasario 18 d. po pietų, savo namuose.
sulaukusi 83 metų.
Gimė 1918 m. rugsėjo 4 d. Leningrade. Netrukus su
tėveliais Emilija ir Baliu grįžo į Lietuva.
Su sesute Regina ir broliu Petru užaugo Želvoje.
Ukmergės rajone. 1944 m. išbėgo iš Lietuvos ir Vokietijoje
ištekėjo už Antano Kazlausko. Vėliau persikėlė į Australiją
ir ten išgyveno iki 1957 m. Atvykusi į Ameriką apsigyveno
Brighton Park apylinkėje, Čikagoje.
Nuliūdę liko: sūnūs Raimundas ir Saulius su žmona
Elena, duktė Lydija bei giminės Lietuvoje ir Australijoje
Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 21d.. nuo 3
v.p.p. iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330
S. California Ave., Čikagoje, IL.
Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 22 d. Iš laidojimo
namų 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į Švč. Mergeles Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstama: dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Gerald F.Daimid. Tel. 773-523-0440.'

Brangiam sūnui

A.t A.
ALGIUI JARUI

j

1

iškeliavus į Amžinybę, tėvus DANĄ ir dr. PRANĄ bei
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Sofija ir Stasys Džiugai

A t A.
STASIUI BUDĖJUI
mirus, jo žmoną ONUTĘ nuoširdžiai užjaučiu ir dalinuosi
jos skausmu.
Sofija Pranckevičienė

Mielai draugei ONUTEI BUDEJIENEI netekus mylimo
vyro

A.t A.
STASIO,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Birutė ir Gediminas Biskiai

Per anksti iškeliavus Anapilin

Petras Brizgys

A. t A.

Aldona ir Vytautas Čepėnai
Darutė Elsbergienė

ALGIUI JARUI,

Dagmara Jurcienė

jo tėveliams DANUTEI ir dr. PRANUI bei sesutei
DAINAI reiškiame gilią užuojautą ir kartu jungiamės
maldoje.
Dalia

Žemaitytė

Aldona ir Vytautas

Mauručiai

Bronė ir Atkertas Kr emeriai
Alė v Adolfas Ruibiai
Emilija Valančienė
Vitalija ir Alvydas Vasaičiai

6

DRAUGAS, 2002 m. vasario 20 d., trečiadienis

ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

APIE DEŠIMTIES DAILININKŲ PARODĄ
IR MAŽOSIOS LIETUVOS VAIZDUS

Lietuvos nepriklausomybė, lų. Keliavome nuo paminklo
įtvirtinta Vasario 16-osios ir prie paminklo ir savo akimis
Kovo 11-osios dienomis, virsta galėjome lyginu istorinę kraš
tikra tautos švente. Kelių sa to praeitį su pokario gyvenimo
vaičių bėgyje sveikiname vieni faktais. Buvo graudu, žinant,
kitus, džiaugsmingai keliauja kad ne k a r a s , bet pokaris bai
me į oficialius minėjimus, kon gia s u n a i k i n u
šimtmečiais
certus, parodas, pokylius, puo kūną, puoselėtą kultūrą. Ir
t a s ir įvairiausius renginius. štai m e n i n i n k a s Leonardas
Be didelės reklamos, ir Čiur- Surgaila, Karaliaučiaus krašI lionio galerija pakvietė meno tą fotografavęs ir filmavęs
mylėtojus į tradicinę, kolekty- penkerius
nonlrerius mphis
metus — 1988-1992
vinę parodą, apjungiančią dvi m., sukūrė apie 1,000 nuotrau
labai svarbias Lietuvos ne kų ir 16 valandų video. L. Sur
priklausomybės datas. Paroda gaila d a b a r gyvena Čikagoje.
— tradicinė, nes ji, Algimanto Parodoje a t r a d a u nuotraukas
Kezio tvirtinimu, ruošiama — mažus grožio lakštelius, ro
kiekvienais metais nuo pirmų mantiškos nuotaikos skleidė
j ų pavasarinių tėvų jėzuitų jus, vertingus ne tik savo me
J a u n i m o centro pašventinimo niška prigimtimi. Menininkas
laikų. Parodos
atidarymas atliko nepaprastai gražų ir
t a i p p a t tradiciškai vyko penk prasmingą darbą — susiža
tadienį, vasario 15-ąją, kai vėjęs krašto g a m t a ir kultūros
maloniai šypsodamasi Halina paveldu, čia sugrįždavo net du
Moliejienė ir galerijos direk kartus per metus, kad galėtų
torius Algis J a n u s a s sutiki- atskleisti savo kūrėjo prigimtį
nėjo atvykstančius svečius, o ir užfiksuoti mažojo krašto di
parodos kuratorius
Tomas delės istorijos nykstančią tiesą
Kirvaitis vis dar tikrino, ar to ir savo santykį su tuo pasau
BALFo centro valdybos vicepirmininkas kur, Jonas Kuzinskas ir BALFo
bulai sukabinti eksponatai, a r liu. Fotografijos kalba džiugi
direktorė. Marąuette Parko skyriaus sekretorė Antanina Repšiene BAL
gražiai paruoštas vaišių sta na kiekvieną, nes nuotraukos
Fo suruoštoje popietėje „Seklyčioje"
las. Susidomėjimas buvo dide yra autentiškos ir savyje sle
L i e t u v o s d u k t e r ų d r a u g i  lis, visiems norėjosi šiomis pia gilų ir tikrą pergyvenimą.
N e 120 dol., b e t 140 dol.
nuo vasario 19 d. bus vizos j o s n a r i ų d ė m e s i u i ! Prašo šventinėmis dienomis
būti
Rašau ne del to, kad Mažoji
pratęsimo mokestis INS įstai me kuo skaitlingiau dalyvauti k a r t u ir pajusti šventinę nuo Lietuva savo vaizdais atėjo
gai. Taip pat p r i m e n a m e , kad visuotiniame draugijos susi taiką, kurią sukūrė j a u k i ap pasveikinti
nepriklausomos
pildant vizos pratęsimo doku rinkime vasario 24 dieną. 12 linka ir gerai žinomų bei tik Lietuvos šventą dieną, rašau
mentus, vartojama nauja I- vai. - Mišios. 1 val.p.p. - susi pirmą kartą pristatomų auto todėl, kad tie 1,000 archy
539 forma, kurią galite įsigyti rinkimas J a u n i m o centro ma rių meno kūriniai.
vuose gulinčių kadrų, meninių
JAV LB Socialinių reikalų įs žojoje salėje. Labai laukiame
Išleistas „Dešimties daili nuotraukų turėtų pasirodyti
taigoje „Seklyčioje" (2711 W. ir viešnių, kurios norėtų papil ninkų parodos, skirtos Vasario ne tik parodose, turėtų pavirs
71st Str., Chicago: tel. 773- dyti mūsų eiles.
16 ir Kovo 11" katalogas, ku ti leidiniu, nes tik leidinys,
476-2655).
V y d ū n o f o n d o 50 m e t ų riame autoriai pristatomi ne knyga, fotonuotraukų albu
K o v o 11-osios - Lietuvos v e i k l o s m i n ė j i m a s bus pra tik darbais, bet ir jų kūrybą mas išliks, gyvens, kalbės bū
nepriklausomybės
a t s t a t y m o dėtas šv. Mišiomis 10 vai.r. įkvepiančiomis, kūrybos kelią simoms kartoms.
Mažojoje
šventės minėjimas vyks kovo Tėvų jėzuitų koplyčioje Čika nužyminčiomis parafrazėmis. Lietuvoje architektūros istori
10 d., sekmadienį, 4 vai.p.p. goje. J a s a t n a š a u s kun. Kazi Kaip pristatanti parodą daili jos paveldas n a i k i n a m a s arba
Jaunimo centre. Jo m e t u lite mieras A m b r a s a s . S J . už Vy ninkė Nora Aušrienė pažymė jau .sunaikintas. Dabar yra
ratūrinio konkurso premijų dūno fondo Amžinybėn iške jo, parodoje vyraujančių vyrų leidžiama enciklopedija, istori
laureatams, vertinimo komisi liavusius n a r i u s ir darbuoto būrelio kūrybą papuošė dvi nis paminklas Mažajam kraš
jos išrinktiems pagal 83 at jus. Šv. Mišių metu giesmes j a u gerai Čikagoje ir kitur tui. Gal fotomenininko Leonar
siųstus t a m konkursui kūri giedos solistė Laima Stepaižinomos dailininkės Eglė Brie- do Surgailos fotokadrai galėtų
nius, bus įteiktos trys premi tienė, vargonais palydės muzi
dikienė ir Irena Šaparnienė su patekti į tuos puslapius, ypač
jos. Šventėje kviečiami daly kas Manigirdas Motekaitis.
savo naujais kūrinių pavyz žinant, kad visi kadrai turi
vauti ne tik Čikagos, bet ir S k a i t y m u s atliks Irena Kai
džiais, trečiojoje salėje galėjo tikslius aprašus?
apylinkių lietuviai. S t a l u s ar rytė. Visi kviečiami ir laukia
me grožėtis viešnios iš Lietu
Tenka padėkoti parodos ren
ba vietas prie jų p r a š o m e už mi dalyvauti ir pasimelsti už
vos grafikės R a m u n ė s Vėliu- gėjams, pristatantiems vis
sisakyti iš anksto „Lietuvių mirusiuosius.
vienės kūryba. Parodoje daly
balso" raštinėje, 2624 W. 71st
L i e t u v i ų k a r i ų v e t e r a n ų vavo trys fotografijos meno naujus, nežinomus kūrėjus.
Visa paroda, kuri veiks iki
Str., arba telefonu 773-776- s ą j u n g o s „ R a m o v ė s " Čika
kūrėjai: Algimantas Kezys, Si kovo 11 d., y r a verta dėmesio,
3399.
gos skyriaus narių metinis su gitas Balčiūnas ir Leonardas
apie ją bus plačiai rašoma.
52-sios Š i a u r ė s A m e r i k o s sirinkimas vyks vasario 24 d.,
Surgaila, tapybos d a r b u s pris
Taip pat negalime pamiršti
lietuvių
metinės
s p o r t o sekmadienį. 1 val.p.p. Laisvės
t a t ė Tomas Kirvaitis ir Dona ir kito mūsų kultūros židinio
ž a i d y n ė s š. m. gegužės 17. 18 kovų muziejuje,
esančiame t a s Žadeikis (daug kam ne
— Lietuvių dailės muziejaus
ir 19 d. bus vykdomos Č i k a  J a u n i m o centre. Visi skyriaus
tikėtas atradimas), Vidas Zim- Lemonte, k u r taip pat vyksta
goje ir apylinkėse. Žaidynes nariai kviečiami šiame susi
k u s (medžio kompozicijos) ir nuostabūs dalykai. Šių metų
vykdo ASK „Lituanica". P a  rinkime dalyvauti.
Alvydas Pakarklis (keramika;. vasario 23 d., šeštadienį, 6
tikslinama, kad visas infor
Y r a r e n k a m a Amerikos lie
Peržvelgusi Leonardo Sur- vai. p.p. muziejaus salėse vyks
macijas teikia R i m a n t a s Dir tuvių Montessori
draugijos gailos romantiškus, lyg iš rū
dviejų parodų — dailininkės
voms, tel. 630-789-0529. Dr. veiklos medžiaga, ruošiamas
kų plaukiančius gamtos vaiz Z. J. Dargienės ir jaunųjų foto
Donatas Siliūnas šiose žaidy leidinys, ieškomi asmenys, ku
dus, tikra to žodžio prasme grafų iš Lietuvos kūrybos
nėse rūpinasi tik krepšiniu.
rie dirbo, vartodami šį Mon nustėrau— Lietuvos nepri
pristatymas. Būkime smalses
L i j a n o s K o p ū s t a i t ė s - P a u - tessori mokymo ir auklėjimo klausomybės šventės dieną į
ni, neužsidarykime namie,
l e t t i , DePaul uviversiteto stu būdą. Rašykite: Marytė Kuci- m a n e „žvelgė" Mažosios Lietu
priimkime tai, ką dovanoja
dentės, baigiamasis solinis re nas. 2030 \Varren Ave., Down- vos sunaikinti, bet dar vis
kūrėjas.
čitalis įvyks vasario 23 d., šeš ers Grove, IL 60515; ei. paštas savo istorinį architektūros,
L. K r i v i c k i e n ė
tadienį, 3 val.p.p. DePaul kon EKuanas(£juno.com
kultūros paveldą tvirtinantys
certų salėje, 800 W. Belden,
paminklai. Atgijo prisimini
Chicago, IL. Solistei a k o m p a 
mai, kai „senų senovėje", vos
I r e n a T r o š k ū n a s , gyve
nuos Kit Bridges. Koncertas vos atsipalaidavus varžtams, nanti Glendore, CA, prasitęsADVOKATAS
nemokamas, po jo - vaišės.
V y t e n i s Lietuvninką*
gavę būtinus leidimus, vadovu dama prenumeratą. ..Draugo'
Mašinas pasistyti galima uni
pasikvietę gerai žinomą Na iždą papilde- 100 dol. auka
4536 W. 63 Street
versiteto pastato viduje esan
palį Kitkauską su amžiaus Nuoširdžiausiai dėkojame!
Chicago, IL 60629
čioje nemokamoje mašinų sto
(Skersai gatvės nuo .Draugo")
pradžioje išleistą enciklopedi
Nijolė N a u s ė d i e n ė , gyve
vėjimo aikštelėje.
TeL 773-284-0100.
j a rankose, keliavome karinės nanti Homer Glen, IL, prasi
Tel. 630-257-0300, Lemont, IL
technikos perpildyta Kara tęsdama prenumeratą, „Drau
Švč. M . M a r i j o s G i m i m o
liaučiaus žeme, ieškodami se gui" atsiuntė 100 dol. Dėkoja
parapija Marąuette
Parke
Advokatas
nosios architektūros pamink- me už paramą!
2002 m. balandžio mėnesį
J o n a s Gibaitis
švęs savo 75-mečio jubiliejų.
Civilinės ir
Visi kviečiami šias d a t a s j a u
kriminalinės bylos
dabar pažymėti savo kalendo
6247 S. Kedzie Avenue
riuose. Balandžio 7 d. 12:15
Chicago, IL 00829
val.p.p. vyks iškilmingos šv.
Tel. 773-776-8700
Mišios, kurias a t n a š a u s kardi
E-mail: Gibaitis9aol.com
nolas Francis George. Oficia
Toli free 24 far. 888-776-6742
lioji parapijos šentė prasidės
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
balandžio 21 d., p r a d e d a n t šv.
SeStad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
Mišiomis 12:15 val.p.p. Po pie
tų bus surengta iškilminga va
IMIGRACINES TEISES
karienė su menine programa
ADVOKATAS
ir šokiais „Paradise" pokyliu
AURELIUS BUTVILAS
salėje (92-ta gatvė ir H a r l e m
Tel.?
-580-1217
Ave.). Sekite tolimesnę infor
135 S LaSalle »Z300 Chicago. IL 60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais
maciją „Drauge"! Labai prašo
me kitų organizacijų tą diena
ADVOKATAS
nieko kito neruošti, o gausiai
GINTARAS P. ČEPĖNAS
dalyvauti šios parapijos šven
6*36 S Pula»ldRd.,Qucago,IL 60629
tėje. J u k mes visi e s a m e Švč.
TeL 773-582-4500
M. Marijos Gimimo parapijos
Valandos pagal susitarimą
vaikai!

JAV LB Lemonto apylinkes Vasario 16-osios minėjime - prelegentė Gintė
Damušyte ir programos vedėjas Rimantas Dirvonis
B a n i u t ė s Kronienės nuotr

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
LEMONTE
Praėjusį šeštadienį Lietuvoje Nepriklausomybės šventė
pirmą kartą Vilniaus Kated
ros aikštėje buvo sutikta ki
taip, negu per paskutinius
dvylika atstatytos nepriklau
somybės metų. Ne veltui ir jos
pavadinimas buvo kitoks:
„Dainuojanti Lietuva". Pirmoji
daina, kuri nuskambėjo šiame
renginyje, buvo „Lietuva bran
gi", bet ir ji skambėjo kitaip,
nes ją atliko saksofonistas
Petras Vyšniauskas. Trumpas
kalbas pasakė Vilniaus meras
Artūras Zuokas ir prezidentas
Valdas Adamkus. Į vakaro
programą buvo įtrauktos po
puliarios grupės ir daininin
kai. Įdomu, kad Lietuvos
spaudoje, aprašant šių metų
šventiškas nuotaikas, buvo
akcentuojama, jog Vasario 16toji buvo švenčiama, o ne mi
nima.
Jau keleri metai ir mūsų lie
tuviškoje Čikagoje kalbama,
kad atėjo laikas Lietuvos Ne
priklausomybės
paskelbimo
šventę švęsti su džiaugsmu ir
šypsena veiduose, atsisakius
ilgų, nuobodžių kalbų. JAV
LB Lemonto apylinkės valdy
ba tą ir padarė: Vasario 16-tos
minėjimą pavadino švente ir
kvietė visus į Nepriklausomy
bės pokylį. Praėjusio šeštadie
nio vakarą Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje apie
200 žmonių valdybos kvietimą
priėmė.
Įžanginiame žodyje valdy
bos pirmininkė Nijolė Nausė
dienė pasakė: „Su šiuo pokyliu
mes atverčiame naują puslapį
mūsų renginiuose su pilna
džiaugsmo švente". JAV ir
Lietuvos himnus giedojo so
listės Praurimė Ragienė ir Lijana Kopūstaitė-Pauletti. Tylos
minute buvo pagerbti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę. Pro
gramos vedėju pirmininkė pa
kvietė valdybos vicepirm. Ri
mantą Dirvonį.
Šventinio vakaro pagrindinė
kalbėtoja buvo Gintė Damu
šyte, LR ambasadorė prie
NATO. Beveik pusvalandį tru
kusioje kalboje ambasadorė
išskirtinai vertino didelį JAV
vaidmenį plėtros procese, nes
jis yra labai svarbus ar net le
miamas. Jos manymu, tą pri
pažįsta ir Europos šalių vado
vai, ne kartą akcentavę, jog jų
šalys neskuba formuluoti sa
vo nuomonės, kadangi laukia
aiškios JAV pozicijos. Apskri
tai, nuomonių skirtumas tarp
NATO narių dėl Pabaltijo
kraštų narystės sumažėjo. Tą
patį galima pasakyti ir Rusi
jos atveju.
|
Žiūrint paviršutiniškai, at
rodytų, kad viskas sekasi ne
blogai, tačiau yra ir kitokių
nuomonių apie naujas kandi
dates. Pavyzdžiui, įtakingo Di
džiosios Britanijos dienraščio
„Financial Times" nuomone,
„labai sunku įsivaizduot, kad
JAV Kongresas svarstys ga

limybę pradėti branduolinį ka
rą, siekdamas apginti mažas,
labai toli nuo JAV esančias
Baltijos valstybes ir jas api
būdinti kaip šalis, įeinančias į
JAV nacionalinių interesų
sferą". Yra ir daugiau skeptiš
kai nusiteikusių balsų. Ta
čiau, ambasadorės manymu,
Lietuva savo ryžtingumu de
monstruoja, kad ją su NATO
jungia bendrosios vertybės —
pagarba žmogaus teisėm, de
mokratijos, jos laisvių bei tei
sinės valstybės supratimas.
Toks Lietuvos elgesys yra ati
džiai NATO narių stebimas ir
vertinamas.
Rengdamasi narystei, Lietu
va turi pereiti per įvairius po
litinius ir karinius reformų
procesus. Ką ji ir daro. Pavyz
džiui, Lietuvos kariūnai šiuo
metu yra apmokomi JAV, Da
nijoj, Švedijoj. Kadangi yra
rengiamos įvairios konferenci
jos Lietuvoje bei aukštų už
sienio pareigūnų susitikimai
su mūsų atstovais Lietuvoje ir
užsienyje. Visa tai duoda vil
ties, nes toks artimas bend
ravimas siunčia ne tik pozi
tyvų politinį signalą kandida
tei, bet rodo ir NATO šalių in
teresą Lietuvai. Ambasadorė
gan detaliai papasakojo apie
įvairias paruošiamąsias prog
ramas, kuriose dalyvauja Lie
tuva.
Bet ar Lietuva bus pakvies
ta šį lapkritį įvykstančiame
NATO viršūnių susitikime
Prahoje tapti nare 9 Klausimas,
kuriam dar nėra atsakymo.
Jaučiama svari parama Bal
tuosiuose rūmuose, Lietuva
minima kaip NATO narystės
siekiančių kandidačių pirmū
nė, bet jokių garantijų nėra.
Todėl mes, čia gyvenantys, tu
rime kreiptis į savo atstovus
Vašingtone, nes jų pagalba
bus labai reikalinga, įgyven
dinant
Lietuvos
narystę
NATO.
Ambasadorė Gintė Damušy
te savo kalbą baigė šiais žo
džiais: „Todėl, kai skeptikai,
dažniausiai iš spaudos ir aka

deminių sluoksnių man Briu
selyje užduoda klausimą, ko
dėl Lietuva nori stoti į aljan
są, pradedu argumentų lita
niją labai trumpu ir aiškiu at
sakymu: „Lietuva nori būti
NATO nare dėl tos pačios
priežasties, dėl kurios nei vie
na NATO valstybė nesirenka
iš aljanso išstoti".
Šioje puotoje dalyvavo Lietu
vos generalinis konsulas Gied
rius Apuokas su žmona Edita,
JAV LB Tarybos pirmininkė
Regina Narušienė su savo vy
ru Bernardu Narušiu. Rengi
nyje atsilankė politikai: JAV
senatorius Diek Durbin (D-IL)
su žmona Loretta ir Illinois
valstijos senatorius William
Mahar. Savo sveikinimuose
svečiai linkėjo Lietuvai būti
pakviestai į NATO, o senato
rius D. Durbin, baigdamas
trumpą kalbą pasakė, kad
JAV Senate balsuojant dž Lie
tuvos priėmimą į šią organiza
ciją, Amerikos lietuviai tikrai
gaus jo balsą.
Po trumpos pertraukos įvy
ko meninė dalis. Programą at
liko ne tik lietuvių tarpe, bet
ir amerikiečiams žinoma so
listė Lijana Kopūstaitė-Pau
letti. Jai akompanavo Gintė
Čepinskaitė. Solistė padaina
vo dvi italų kompozitorių ope
rų arijas.
Kadangi neatvyko kun. Jau
nius Kelpšas, Gediminas Kazė
nas, vienas JAV LB Lemonto
apylinkės valdybos narių,
prieš pradedant vaišes, sukal
bėjo maldą.
Pasistiprinę svečiai, kurie
norėjo, galėjo linksmintis, gro
jant Broniaus Mūro orkestrui.
Įdomiu sutapimu, vienas or
kestro dalyvis, virtuozas birbyninkas Vytautas Zelenis, tik
atvykęs tą vakarą iš Lietuvos,
pateko į šią puotą ir įsijungė į
orkestro sudėtį. Kita staig
mena, įpusėjus vakarui, prie
orkestro prisijungė ir jaunas
dainininkas Virgis Gražulis,
kuris, be abejo, papildė orkest
ro įnašą į šio vakaro linksmo
sios dalies pasisekimą. Iš tik
rųjų vakaras buvo pilnas įspū
džių. Programos vedėjas, vete
ranas sportininkas, vienas
„Lituanicos" sporto klubo stei
gėjų, tiek daug atlikęs, puo
selėdamas įvairias sporto ša
kas, reikia pasakyti, labai
„sportiškai" ir galbūt su nerei
kalingom pauzėm atliko savo
užduotį.
Visgi kyla klausimas, ką rei
kia daryti toliau? Gal laikas
pagalvoti, kaip sujungti jėgas
ir ateinančiais metais suruošti
Lietuvos
Nepriklausomybės
šventę, kur visos didžiosios or
ganizacijos bei jų padaliniai
švęstų kartu. Šiais metais pri
trūko abiejų rankų pirštų,
beskaičiuojant įvairių organi
zacijų bei jų padalinių rengi
nius, minint Vasario 16-tą.
Nors Čikaga yra vadinama
išeivijos sostine, bet gal ir sos
tinė galėtų pasimokyti iš ma
žesnių telkinių, kaip reikia or
ganizuotis, kad galėtumėm
švęsti ir tuo pačiu minėti mū
sų Nepriklausomybės šventę.
Leonas Narbutis

Vasario 16-osios minėjime l/rnonte dainavo solistė Lijana KopustaitėI' inlrtti .I;n akompanavo pianistė Gint*' ("'epinskaitė
B. Kronienėa nuotr
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