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Šiame 
numeryje: 
L i e t u v i a i NCAA k o v o s e ; 
N B A ž v a i g ž d ž i ų 
r u n g t y n ė s . 

2 psl. 

N u s i k a l t i m a i i r 
b a u s m ė ; V a s a r i o l 6 
į p a r e i g o j a ; n a u j o 
p r e z i d e n t o k o m a n d a . 

3 psl. 

„ B i č i u l y s t ė " 
4 psl. 

„ D r a u g o l i e t u v i u k a i " 
— V a s a r i o 16 t e m o m i s . 

5 psl. 

J A V L B K r a š t o v a l d y b a 
i r j o s d a r b a i ; B a l t ų j ų 
r ū m ų k a s d i e n y b ė . 

6 psl. 

K i t u ž v i l g s n i u — 
į s t e b u k l u s . 

7 psl. 

K u r m ė g s t a p i r k t i s 
l i e t u v i a i ; a r t ė j a d a u g 
s v a r b i ų r e n g i n i ų . 

8 psl. 

JAV senatoriai ruošia padėką 
Ameriką parėmusioms Europos valstybėms 

Knygos pristatyme — prezidentas Valdas Adamkus ir Lietuvos gyventojų 
genocido bei rezistencijos tyrimo centro vadove Dalia Kuodytė. 

Gedimino Žilinsko lEIta) nuotr 

Sportas 
* Devintąjį įvar t į 39-

tose Šiaurės Amerikos ledo 
ritulio lygos (NHL) reguliario
jo sezono rungtynėse pelnė 
Dainius Zubrus. o Pietryčių 
pogrupyje pirmaujanti Va
šingtono „Capitals" (64 tšk.) 
komanda trečiadienį svečiuo
se 5:1 sutriuškino Atlantos 
„Thrashers" (45 tšk.) ledo ri
tulininkus. 

* 25 metų 191 cm ūg io 
Lietuvos krepšinio rinkti
nės gynėjas Donatas Slanina 
pratęsė sutartį su Ispanijos 
ACB lygos Sevilijos „Caja San 
Fernando" klubu iki 2006 me
tų. Iki šio sezono 9 metus 
krepšininkas žaidė Šiaulių 
..Šiaulių"' ir Kauno „Žalgirio" 
komandose. 

* Kristina Saltanovič — 
ryškiaus ia Lietuvos sporti
nio ėjimo žvaigždė. Pastarai
siais metais ji ne kartą gerino 
valstybės rekordus ir pasiekė 
ne vieną pergalę. Tačiau 
aukštumų ėjike jau du sezo
nus iš eilės siekia ne Lietu
voje, o Portugalijoje, klube 
„De Natacao de Rio Maior". 

Naujausios 
žinios 

* Danguje virš Lie tuvos 
— ei l inis lėktuvo ..Saab 
2000" gedimas. 

* Seimo moralės orga
n a s nusprendė ,.neapkar
pyti" atlyginimo posėdžių ne
lankiusiam Rolandui Paksui. 

* Sveikatos a p s a u g o s 
m i n i s t r a s neigia ž i n i a s 
apie ketinimus įvesti mokamą 
gydymą. 

* Ketvirtadienį JAV do
l e r i s daugumoje Lietuvos 
bankų buvo superkamas už 
3.16-3.18 lito. 

' Lietuva gerokai len
ku? kumynes benamių skai-

-Mudentai rag ins vi
suomenę linksmai švęs t i 
Vasario 16-ąją. 

' I i c t i H o ic rw,.-;~-:< M i ! -
•• a r k y t i kaimo kelius. 

Išleista nauj 
genocido aukų 
Vilnius, vasario 12 d. 

(BNS) — Vilniaus Rotušėje 
buvo pristatyta nauja vardyno 
..Lietuvos gyventojų genoci
das" knyga. 

Atsakinga vardyno redak
torė Birutė Burauskaitė sakė, 
kad 20 amžius turėtų būti pa
vadintas daugiausiai kančių 
lietuvių tautai atnešusiu lai
kotarpiu. „Lietuvių tautos gy
ventojų netektys yra vienos di
džiausių Europoje", sakė ji. B. 
Burauskaitės teigimu, geriau
sias paminklas genocido au
koms yra jų įvardijimas- įam
žinimas. 

Knygos pristatymo rengi
nyje Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus sakė, kad geno
cido aukos niekada nebus už
mirštos. „Tai mūsų įsipareigo-

a sovietinio 
vardyno dalis 

jimas ne tik šiandienai, bet ir 
ateičiai", sakė prezidentas. 
Pasak V. Adamkaus, genocido 
aukų vardyno sudarytojai nu
veikė didelį darbą „tiek šian
dienos piliečiams, tiek atei
nančioms kartoms". 

Prezidentas pavadino var
dyną ne vien dokumentų rin
kiniu, o tautinį solidarumą 
stiprinančia, moralines nuo
statas tikrinančia knyga. 

Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo cent
ras per 5 metus surinko ir pa
tikslino informaciją bei trijose 
knygose paskelbė duomenis 
apie terorą ir genocidą paty
rusių maždaug 86.000 Lietu
vos piliečių likimą. Vėliau ke
tinama paskelbti dar 150.000 
biografijų. Nukelta į 7 psl. 

Vašingtonas, vasario 13 
d. (BNS) — JAV Respublikonų 
ir Demokratų partijoms atsto
vaujantys keli Senato nariai 
rengia rezoliuciją, kurioje svei
kinama aštuoniolikos Europos 
valstybių — dabartinių ir bū
simų NATO nariu bei kandi
dačių — parodyta parama 
Vašingtonu! dėl Irako nugink
lavimo. 

Šią savaitę, pristatydamas 
rezoliuciją, vienas jos autorių, 
Arizonai atstovaujantis res
publikonas senatorius John 
McCain, teigė, jog „dauguma 
Europos demokratinių valsty
bių pasisakė aiškiai — Pran
cūzija ir Vokietija negali kal
bėti visos Europos vardu. Dau
guma Europos vyriausybių re
mia Jungtinių Tautų Saugu

mo Tarybos reikalavimą, kad 
Irakas visiškai nusiginkluotų. 
Dėkojame šiai Europos daugu
mai, kuri yra su mumis". 

Kaip pranešė JAV Valsty
bės departamentas, rezoliuci
jos projekte teigiama, jog JAV 
„sveikina Albanijos, Bulgari

jos, Čekijos, Kroatijos, Dani
jos, Estijos, Vengrijos, Italijos, 
Latvijos, Lietuvos, Makedoni
jos, Lenkijos, Portugalijos, Ru
munijos, Slovakijos, Slovėni
jos, Ispanijos ir Didžiosios Bri
tanijos parodytą paramą JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijai 
Nr.1441 ir jų solidarumą su 
Jungtinėmis Valstijomis, ragi
nant, kad Saugumo Tarybos 
reikalavimai dėl Irako nusi
ginklavimo būtų įvykdyti". 

Sausio pabaigoje aštuonių 

NATO narių Europoje — Čeki
jos, Danijos, Vengrijos. Itali
jos, Lenkijos, Ispanijos, Portu
galijos ir Didžiosios Britanijos 
— vadovai dienraštyje „The 
Wall Street Joū rna r paskelbė 
laišką, kuriame pripažino Ira
ko režimo ir jo turimų masinio 
naikinimo ginklų keliamą 
„aiškią grėsmę pasaulio sau
gumui" ir pabrėžė, kad „trans
atlantiniai ryšiai neturi nu
kentėti nuo Irako bandymų 
grasinti pasauliui". „Aštuone
to" laiške reiškiama parama 
JT Saugumo Tarybos rezoliu
cijai, reikalaujančiai, kad 
Irakas visiškai nusiginkluotų. 

Praėjusią savaitę septy
nias pakviestąsias NATO na
res ir tris kandidates vienijan
ti vadinamoji „Vilniaus grupė" 

paskelbė pareiškimą, ragi
nantį Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybą priversti Iraką 
nusiginkluoti. 

Briuselyje NATO valsty
bių ambasadoriai jau kelinta 
diena nesėkmingai rengia 
konsultacijas, ieškodami išei
ties iš rimčiausios per pasta
ruosius dešimtmečius sąjun
gos krizės, kai NATO sąjungi
ninkės Prancūzija, Vokietija ir 
Belgija vetavo pasiūlymus dėl 
papildomų karinių priemonių 
Turkijai apginti, jeigu kiltų 
karas prieš Iraką. 

Prancūzija ir Vokietija 
nesutinka su JAV ketinimais 
panaudoti karinę jėgą prieš 
Iraką, neturint tam Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos pri
tarimo. 

Rusija bara Lietuvą už leidimą įkurdinti 
čečėnų interneto svetainę 

Maskva-Vilnius, vasario 
8 d. (BNS) — Rusijos Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas 
pareiškė Lietuvos ambasados 
Maskvoje diplomatui savo 
nusistebėjimą dėl Lietuvos 

direktoriaus pavaduotojas 
Michail Demurin. 

Jų susitikimas įvyko tre
čiadienį, D. Trinkūnui atvy
kus į Rusijos URM įteikti no
tos, kurioje reiškiamas susirū-

kurią 

bendrovės tarnybinėje stotyje • pinimas dėl rusų radikalų iš-

Už naudojimąsi valstybine žeme 
teks mokėti mokesčius 

Vilnius, vasario 12 d. 
'BNS) — Vyriausybė trečia
dienį iš esmės pritarė Žemės 
reformos įstatymo pataisoms, 
sugriežtinančioms mokesčio 
už naudojamą valstybinę že
mę surinkimo tvarką. 

Tokia įstatymo pataisa 
leis geriau apmokestinti tuos 
gyventojus ir organizacijas, 
kurios valstybinės žemės skly
pais naudojasi be jokių žemės 
nuomos ar pirkimo sutarčių, 
teigia įstatymo pataisų rengė
jai. 

. Laikas baigti betvarkę ir 
įprasti, kad už bet kurj valsty
bės turtą, taip pat ir valstvbi-
nę žemę. i :-Tu ja naudojamasi, 
reiki* mokesčius", sa
kė finansų ninistrė Dalia 

Grybauskaitė. 
Žemės ūkio ministro Jero

nimo Kraujelio teigimu, kai 
kurie gyventojai bei organi
zacijos valstybei priklausan
čiais žemės sklypais veltui 
naudojasi 5 ir daugiau metų. 
Anot ministro, pastaruoju me
tu mokesčių už naudojama 
valstybinę žemę surenkama 
vis mažiau, nes nemokėti ją 
siūlo kai kurie teisininkai, 
teismai, g a u n a n t i s 
bių ieškinius, juos atmeta. 

Ministro įsitikinimu. 
<ios įstatymo pataisos nei gy
ventojai, nei organizacijos fi
nansiškai labai nenul 
nes vidutinė 1 hektaro valsty
binės žemės nuomos kain, 
metus Nukelta i 7 psl. 

įkurdintos čečėnų informaci
nės interneto svetainės „Kav-
kaz-Center". 

„Nusistebėjimą" ir prašy
mą „imtis priemonių", kad ne
priklausomybės siekiančių če
čėnų svetaines v įk l a būtų nu
traukta, Lietuvos ambasados 
Maskvoje ministrui patarėjui 
Dainiui Trinkūnui žodžiu pa
reiškė Rusijos URM 2-ojo Eu
ropos reikalų departamento 

puolio prieš Lietuvos ambasa
dą ir prašoma užtikrinti Lie
tuvos diplomatų saugumą 
Maskvoje. 

Kaip sakė Lietuvos URM 
Spaudos skyriaus vadovė Dai
va Rimašauskaitė, Rusijos 
URM atsakyta, kad Valstybės 
saugumo departamentas, įver
tinęs interneto naujienų agen
tūros „Kavkaz-Center" prane
šimų turinį, nerado juose te

rorizmo propagandos, 
įžvelgia Rusija. 

Praėjusią savaitę Lietuvos 
interneto ir duomenų perdavi
mo paslaugų bendrovė „Micro-
link Data" savo tarnybinėje 
stotyje įkurdino čečėnų inter
neto naujienų agentūros 
„Kavkaz-Center" svetainę. 
Anksčiau ši svetainė veikė 
JAV, vėliau — Didžiojoje Bri
tanijoje esančiuose kompiute
riuose, tačiau paslaugų tiekė
jai nutraukė sutartis su čečė
nais dėl interneto etiketo pa
žeidimų — svetainės pavadini
mu prisidengę asmenys siunti
nėjo elektroninio pašto žinutes 
interneto vartotojams. 

Lietuvos karo 
aviatoriai p ra tęs 

tarnybą Balkanuose 
Septyni Lietuvos karo 

aviatoriai transporto lėktuvu 
„An-26" ketvirtadienį išvyko į 
NATO karinių oro pajėgų ba
zę Neapolyje (Italija), kur 
vykdys NATO užduotis taikos 
palaikymo operacijose Balka
nuose. 

Tai jau dvyliktoji Lietuvos 
karo aviatorių grupė Neapo
lyje, dalyvausianti aprūpi
nant NATO vadovaujamas 
taikos palaikymo užduotis 
Bosnijoje (SFOR) ir Kosove 
(KFOR). 

Krašto apsaugos ministe
rijos teigimu, dalyvavimas to
kiose užduotyse — tai galimy
bė N u k e l t a i 7 psl. 

Pagarsėjęs „Saulės akmuo" „atpigo", 
bet pasunkėjo 

Tardymo departamente 
Vilniuje kol kas saugomas ne
pakartojamas muziejinis eks
ponatas gintarinis „Saulės ak
muo" trečiadienį buvo nuga
bentas į Vilniaus metrologijos 
centrą, kur specialistai jį 

Į - ivo ir pasvė
rė ypatingo tikslumo elektro-

is svarstyki* 
statyta, kad jis sveria 

3.526 gramus, tai yra 2 gra
mais daugiau, palyginti su 
duomenimis, kuriuos iki šiol 
turėjo Kultūros ministerija. 

:)u žiniasklaida, rem
damasi muziejininkais, iki šiol 

Kad Palangos Gintaro 
muziejaus eksponatas sveria 

3.698 gramus, t.y. net 172 gra
mais daugiau, nei rodo trečia
dienį specialistų gauti duome
nys. 

„Saulės akmenį" specialis
tai ne tik pasvėrė, bet ir išma
tavo slankmačiu. Nustatyta, 
kad gintaro aukštis — 19.7 
cm, ilgis — 21.3 cm, plotis — 
15 cm. 

Pirminės tyrimo išvados 
rodo. kad gintaro luito vertė 
yra maždaug 600,000-700,000 
litų, t.y. dvigubai mažesnė, nei 
manyta iškart po jo pagrobimo 
iš Gintaro muziejaus Palango

je. 
Apvalios formos gelsvos 

spalvos luitas laikomas vienu 

?damas ant specialiu svarstyklių. 
Kęstučio Vanago iElta> nuotr. 

vertingiausių muziejaus paro
dinių. „Saulės akmuo" yra tre

čiasis pagal svorį gintaro lui
tas Europoje. Nuke l t a į 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFR. Reuters. AP. !nter!ax ITAR-TASS. &NS 

EUROPA 
Briuselis. NATO ketvir

tadienį vakare atšaukė pla
nuotą ambasadorių susitiki
mą, kurio metu buvo tikimasi 
išspręsti dėl Turkijos gynybos 
kilusius nesutarimus, nes pa
aiškėjo, kad persilaužimo šiuo 
klausimu kol kas nepavyks 
pasiekti. Devyniolikos NATO 
valstybių ambasadoriai visą 
savaitę mėgina rasti išeitį iš 
rimčiausios per pastaruosius 
dešimtmečius sąjungos kri
zės, kuri kilo NATO sąjungi
ninkėms Prancūzijai, Vokie
tijai ir Belgijai nepritarus siū
lymams dėl papildomų kari
nių priemonių Turkijai apgin
ti, jei kiltų karas su Iraku. Sa
vo nesutikimą su kitotnis 16 
NATO narių šios trys valsty
bės aiškina tuo. kad rengima
sis ginti Turkiją gali pakenkti 
diplomatinėms pastangoms 

išvengti karo Irake. 
Londonas . Didžiojoje 

Britanijoje jau trečią dieną 
galiojant sustiprinto saugumo 
parengčiai, danguje virš Lon 
dono budi Karališkųjų oro pa
jėgų žvalgybinis lėktuvas, o 
sostinės „Heathrow" oro uos
tas yra apsuptas kariuomenės 
ir policijos. Sustiprinti sau
gumą paskatino būgštavimai, 
jog teroristų tinklas „ai Qae-
da" planuoja naujus išpuolius, 
kurių laikas gali sutapti su 
musulmonų Aukojimo švente. 

Berlynas. Vokietija, tre
čiadienį pripažinusi, kad gar
so įrašas, kuriame skamba 
Osama bin Laden balsas, yra 
autentiškas, ketvirtadienį pa
reiškė, jog šios teroristų vado 
kalbos negalima laikyti Bag
dado ir „ai Qaeda" ryšių įro
dymu. Vokietija nepritaria 
JAV ir jų sąjungininkių sku
bėjimui pradėti karinius 

veiksmus prieš Bagdadą, ir 
kartu su Prancūzija bei Rusi
ja pasirašė susitarimą vienin
gai siekti, kad konfliktas būtų 
sureguliuotas taikiai. Tuo tar
pu Didžioji Britanija ir Italija 
skelbia suprantančios JAV 
būgštavimus del Irako režimo 
ir todėl visapusiškai remian
čios griežtą JAV nuostatą. 
Britanijos premjero Tony 
Blair nuomone, ,,al Qaeda" 
vado kalbos įrašas patvirtina, 
kad „Osama bin Laden nori 
rasti bendrą kalbą su Iraku". 

Roma. Galimos JAV va
dovaujamos karo operacijos 
prieš Iraką atveju Bagdadas 
neketina atakuoti Turkijos, 
ketvirtadienį pareiškė Irako 
premjero pavaduotojas Tareq 
Aziz. Interviu Italijos laik
raščiui „Corriere della Serą" 
T. Aziz nepritarė, kad į Iraką 
būtų atsiųsti JT kareiviai, ku
rie padėtų ginkluotės tikrin
tojams atlikti jų darbą. 

Paryžius. Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin, kuris 
remia Prancūzijos priešinimą
si JAV spaudimui pradėti ka

rą su Iraku, sakė, kad Rusija 
per diskusijas JT Saugumo 
Taryboje gali pasinaudoti sa
vo veto teise. „Jei bus būtina, 
mes pasinaudosime savo veto 
teise, bet nemanau, kad šiuo 
metu naudinga pradėti deba
tus šiuo klausimu", V. Putin 
žodžius cituoja jo interviu ga
vęs regioninis laikraštis „Le 
Telegramme". 

Londonas . Didžiojoje 
Britanijoje įsikūrusi islamiš
ka naujienų agentūra „An-
saar" trečiadienį paskelbė tu
rinti naują Osama bin Laden 
garsajuostę. kurioje „ai Qae-
da" vadas neva pranašauja, 
kad šiais metais žus per kaž
kokį „kankinystės" aktą. 
Naujienų agentūra nurodė 
pirkusi įrašą, kuris esą pa
darytas visai neseniai, per in-
ternetą iš kažkokio žmogaus. 
Jrašą agentūra vadina Osama 
bin Laden testamentu. „Iš 
tiesų šiemet aš ginsiu savo 
žirgą ir su juo bei savo siela 
mesiuosi į vieną taikinį ...ir 
tapsiu kankiniu", sakoma 
garsajuosteje. 

JAV ŠIAURĖS KORĖJA 

Vašingtonas . JAV Kong
reso nariai trečiadienį apkal
tino Prancūziją ir Vokietiją 
nedėkingumu ir egoistišku 
cinizmu, nors valstybes sekre
torius Colin Powell ir išreiškė 
viltį, jog transatlantinis gin
čas dėl Irako netrukus išsi
spręs. „Regis, kas geriau negu 
prancūzai, turėtų suprasti , 
kokia yra nuolaidžiavimo kai
na", teigė Kongreso narys, 
respublikonas Steve Chabot, 
turėdamas galvoje britų ir 
prancūzų valdžios pastangas 
II pasaulinio karo meto išva
karėse patenkinti Hitlerio 
pretenzijas. „Daugelis mūsų 
dabar mano. jog prancūzai da
bar kalbėtų vokiškai, jei nebū
tų įsikišusi JAV", jam antrino 
demokratas Gary Ackerman. 
Atstovų rūmų Tarptautinių 
reikalų komiteto įtakingas 
respublikonas Tom Lantos sa
kė, kad „aklas Prancūzijos, 
Vokietijos ir Belgijos užsispy
rimas ir nedėkingumas man 
kelia tiesiog pasišlykštėjimą". 

Seulas. Jeigu bus išpro
vokuota, Siaurės Korėja yra 
pajėgi smogti bet kur pasauly
je esantiems JAV taikiniams, 
ketvirtadienį pareiškė aukš
tas Pchenjano Užsienio reika
lų ministerijos atstovas Ri 
Kvvang Hyok. „Tuo atveju, jei
gu prireiks imtis savigynos 
priemonių, ši ataka gali būti 
įvykdyta prieš visą pasaulyje 
esančią Jungtinių Valstijų 
kariuomenę ir visus karinius 
štabus", sakė jis. Šiuo metu 
tarp Šiaurės Korėjos ir JAV 
vyksta konfrontacija dėl nu
manomų Pchenjano planų 
įgyti branduolinius ginklus. 
Tuo tarpu aukšti JAV žvalgy
bos atstovai trečiadienį pa
reiškė, kad Šiaurės Korėja tu
ri vieną arba du branduoli
nius ginklus ir raketą, kuri 
gali nunešti vieną šių ginklų Į 
JAV Vakarų pakrantę. „Gali 
būti, kad šiandien jie turi 1 ar 
2 plutoniu pagrįstus įrengi
mus", pareiškė JAV CIA di
rektorius George Tenet. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

LIETUVIAI NCAA KOVOSE 
Prieš dvylika metų Lie

tuvos studentai/krepšininkai 
pradėjo keliauti į Ameriką to
bulinti savo krepšinio talen
tus ir tuo pačiu įsigyti aukšto
jo mokslo diplomus. Per tuos 
metus apie 180 lietuvių krep
šininkų baigė Amerikos uni
versitetus. 

Per šį laikotarpį pasirodė 
žaidėjų, kurie turėjo labai di
delę įtaką savo universitetų 
komandoms: Artūras Karni
šovas (Seton Hali), Mindau
gas Timinskis dona), Šarūnas 
Jasikevičius (Maryland), Ma
rius Janulis (Syracuse), Kęs
tutis Marčiulionis (Delavvare), 

Donatas Zavackas 'tamsia krepšinio aikštėje. 
Rimo Gedeikos nuotr . 

Rimas Kaukėnas (Seton Hali) 
ir pernai — Darius Songaila 
(Wake Forest). Įdomu, kad 
išskyrus Marių Janulį ir Ri
mą Kaukėną, visi kiti žaidė 
Lietuvos olimpinėje komando
je. (Artūras Karnišovas žaidė 
Barcelonos ir Atlanta olimpia
dos žaidynėse, o kiti Sydney 
olimpiados žaidynėse). 

Praėjusius dvejus metus 
pats žymiausias, pats geriau
sias lietuvis krepšininkas 
Amerikos universitetuose bu
vo Darius Songaila. Darius buvo 
pirmas, baigęs Amerikos uni
versitetą, kuris pakviestas 
žaisti į NBA komandą (Boston 
Celtics). 

Šį sezoną (2002—2003) 20 
lietuvių studentų lanko pir
mos divizijos universitetus. 
Kyla klausimas, ar tarp jų yra 
žaidėjas, kuris sugebėtų ke
liauti šių žaidėjų pėdomis? 
Daug specialistų mano, kad 
tai Pit tsburgh universiteto 
ketvirtakursis Donatas Zavackas. 

Donatas Zavackas, 6'9" 
krašto puolėjas, prieš šešerius 
metus atkeliavo į Ameriką. 
Jis baigė dvejus metus Ohio 
gimnazijos ir po to įstojo į Pit
tsburgh universitetą. Prade
dant antrus metus, Zavackas 
žaidė visas 76 rungtynes star
to penketuke. Pagal pereitų 
metų statistiką, Donatas buvo 
komandos trečias rezultaty
viausias žaidėjas, antras ka
muolių atkovotojas ir geriau
sias baudų bei tritaškių me
tikas. Paklaustas, kaip ge
riausiai galima apibrėžti Za-
vacką, komandos treneris Ben 
Howland taip pasakė: „Dona
tas yra kietas. Turbūt „kie
čiausias" mūsų komandos 
žaidėjas, kai kalbama apie 

2003 M. ŠALFASS-gos JAUNUČIŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

2003 m. Š. Amerikos Lie
tuvių jaunučių krepšinio pir
menybės įvyks 2003 m. ge
gužės 30, 31 ir birželio 1 d. 
Toronto, Ont.. Kanadoje. Vyk
do — Toronto PPSK „Aušra". 

Varžybas numatoma vyk
dyti šiose berniukų ir mer
gaičių klasėse: B (1987—1988 
m. gimimo), C (1989—1990 
m.), D (1991—1992 m.), E 
(1993—1994 m.) ir F „mole
kulių" (1995 m. gimimo ir jau
nesnių). F („molekulių") ir gal
būt net ir E klasėse komandos 
bus mišrios (CO-Ed). 

Dalyvavimas yra atviras 
visiems lietuvių sporto klu
bams bei kitokiems lietuviš
kiems sporto vienetams, atliku

siems 2003 metų metinę 
ŠALFASS-gos narių registra
ciją. Komandų skaičius neap
ribotas visose klasėse. Jaunes
nių klasių žaidėjams yra lei
džiama kartu žaisti ir vyres
nėse klasėse, kiek laiko ir vie
tos aplinkybės leidžia. Mer
gaitėms yra leidžiama žaisti 
berniukų komandose, tačiau 
ne atvirkščiai. 

Pradinė komandų regis
tracija privalo būti atlikta iki 2003 
m. kovo 31 d. imtinai, šiuo adresu: 

Rimas Miečius, 54 Burrovvs 
Ave., Etobicoke, Ont. M9B 
4W7, Canada. 

Tel.: 416-234-0787; Fak
sas: 416-234-8506; e.paštas: 

rimmerl@syinpatico.ca 

Varžybos prasidės gegužės 
30 d., penktadienio vakare, tik 
toms komandoms, kurios 
sutinka. Nesutinkančios pra
dėti žaisti penktadienį, žais 
tik šeštadienį ir sekmadienį. 

Po pirminės registracijos 
bus paskelbta galutinė varžy
bų programa, formatas, 
mokesčiai, galutinės regis
tracijos data ir kitos detalės. 

Išsamesnę informaciją 
gauna ŠALFASS-gos klubai. 
ŠALFASS-gai nepriklausan
tieji vienetai prašomi kreiptis 
į Rimą Miečių. 

ŠALFASS centro valdyba 
ŠALFASS krepšinio 

komitetas 

SALES FUTBOLO PIRMENYBĖSE 

6-ojo rato, įvykusio vasario 
9 d., rungtynių rezultatai: 
..Eagles" — ,"Schwaben" 2—1, 
„Lightning" — .,Sockers" 2— 
1. „Vikings" — „United Serbs" 
3—2. „Maroons" — „Litua-
nica" 5—3. „Green — White" 
— ..Kickers" 1—1. 

Visoms komandoms dar 
yra likę sužaisti po trejas 
rungtynes. Vasario 16 diena, 
sekmadienis yra laisvas. 
Vasario 23 d. 3 vai. „Lituani-
ca" rungtyniaus su „Green— 
White", kovo 2 d., 4:30 vai. su 
..Lightning". o kovo 9 d. 6 vai. 
— su ..Schwaben". 

Su ..major" divizija salės 
pirmenybėse turės atsisvei

kinti dvi paskutines vietas 
užėmusios komandos. Į tokių 
tarpą, kaip matome, rimčiau
siai pretenduoja — „Litua-
nica" ir ..Green — White". 
„Lituanica", norėdama išsi
laikyti stipriausioje grupėje, 
turi laimėti visas likusias 
rungtynes. Tas ankstesniais 
metais gal ir būtų įmanoma, 
tačiau šiemet vilčių labai 
nedaug. 

Praėjusį sekmadienį, va
sario 2 d. „Lituanicos" vyrai 
prapylė ir prieš „Maroons". 
Rezultatas 3—5. Bent šį kartą 
lietuviai įmušė daugiausiai 
įvarčių (jų autoriai: Audrius 
Zinkevičius, Rimas Jakubaus

kas, Virgis Žuromskas). Var
tus gynė vėl iš veteranų 
komandos atėjęs Jonas Putna, 
tačiau, labai šlubuojant gy
nimui, jam sunku buvo at
remti visus varžovų šūvius, 
nors ir labai stengėsi. Atsi
menant, kad prieš 2 metus 
lietuvių komanda salės futbo
lo pirmenybėse užėmė prizinę 
— trečiąją vietą, o taip pat ir 
pernai neblogai pasirodė, šis 
sezonas priverčia gerokai 
susimąstyti klubo ir koman
dos vadovus. Peršasi mintis, 
jog reikia imtis rimtų spren
dimų, norint vėl suburti pa
jėgesnį vienetą salės pirmeny
bėse. E.Š. 

Metropolitan futbolo („soccer") lygos „major" 

1. „Eagles" 
2. „l'nited Serbs" 
3. ..Vikings" 
4. ..Maroons" 
5. ..Schwabcn" 
6. ..Kickers" 
7, „Sockers" 
8. ..Lightning" 
9. ..Green — VVhite" 
10. ..Lithuanica — Liths" 

(Iš eilės vieta, komandos vardas, 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

16 
15 
12 
9 
9 
8 
7 
7 
2 
1 

rungtynių 

divizijos salės pirmenybių lentelė 

21—9 
27—13 
16—15 
16—13 
14—13 
16—17 
14—17 
13—17 
7—16 
10—24 

skaičius, taškai, ivarčių santykis) 

Donatas Zavackas. 2002-2003 m. krepšinio sezonas. 
Rimo Gedeikos nuotrauka 

valią ir norą laimėti". 
- Pereitą sezoną Donatas 

padėjo komandai pasiekti pa
čius geriausius rezultatus — 
laimėjo 29, pralošė tik 6 rung
tynes; laimėjo antrą vietą Big East 
Tournament ir pateko į NCAA 
turnyro „Svveet Sbcteen" ratą. 

Prieš pradedant 2002-2003 
sezoną, daugumas sporto žur
nalų/laikraščių labai aukštai 
įvertino Pittsburgh komandos 
meistriškumą. Beveik visi 
pranašavo, kad komanda turi 
puikią galimybę patekti į 
NCAA paskutinį ketvertuką. 
Iki šiol komanda keliauja kaip 
buvo numatyta. Jau Pitts
burgh laimėjo 16. pralošė tik 2 
rungtynes, ir nuo pat sezono 
pradžios komanda buvo tarp 
pačių geriausiųjų penkių ko
mandų. Per dvi savaites ko
manda pasiekė antros vietos 

įvertinimą. 
Po 18 rungtynių Zavacko 

rezultatai yra: 10.3 taškų per 
žaidimą (61 proc. dvitaškių ir 
58 proc. tritaškių taiklumas) 
ir 5 atkovoti kamuoliai. Taip 
pat Donatas yra komandos 
pats geriausias baudų meti
kas (82 proc.). 

Pirma pusė sezono yra jau 
praeitis. Dabar prasideda 
antra pusė. kuri yra daugiau 
įtempta, reikalauja, kad kiek
vienas žaidėjas per kiekvienas 
rungtynes žaistų pagal jo 
visas galimybes. Konkurencija 
bus labai stipri, ir tik tada 
prasidės kelias į NCAA tur
nyrą. Bus įdomu stebėti, ar 
Zavackas far komanda galės 
atlaikyti šį spaudimą ir 
įvykdyti žurnalistų pranaša
vimus. 

Rimas Gedeika 

Čikagos LFK „Lituanica" veteranai (iš kaires): Edvardas Šulaitis ir Vytas 
Miceika klubo kalėdiniame pabendravime. 

VYTAS MICEIKA — LFK „LITUANICOS" 
VETERANAS IR RĖMĖJAS 

Čikagos priemiesčiuose gy
venantis ir savo verslą turin
tis Vytas Miceika yra vienas 
senųjų klubo veteranų, jau 
nuo 1957 metų įsijungęs į jo 
eiles. Tada jis perėmė va
dovavimo vairą klubo futbolo 
vienuolikei. Greitai ši iškovojo 
antros divizijos čempionatą ir 
buvo perkelta į pirmąją. Taip 
pat jis pagelbėjo ir klubo jau
nių vienuolikei. 

1976—1977 metų laiko
tarpyje Vytas ėjo klubo pir
mininko pareigas. Vėliau jis 
tapo aktyviu klubo rėmėju ir 
šiuo metu V. Miceika bene 
stambiausiai remia „Litua

nica". Turėdamas dvi „Select 
Wines & Liquors" krautuves, 
jis dalinasi pelnu su paramos 
reikalingais. 

Kuomet LFK „Lituanica" 
turėjo kalėdinį savo darbuoto
jų pobūvį Westmont, IL, Vytas 
irgi jame dalyvavo, praleis
damas kelias valandas su 
ankstesniais savo bendradar
biais, o taip pat ir su būriu 
jaunųjų, kurie neseniai įsijun
gė į šio klubo eiles. Vytas čia 
ne tik bendravo su klubo vei
kėjais, bet ir apmokėjo po
būvio sąskaitą. 

Ačiū šiam LFK „Litua
nicos" entuziastui' E. S. 
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EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGI) GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Tol. 708-422-8260. Jei reikalinga 

pagalba po darbo valandų, skambinti j 
„pager" numeriu 708-644-0074. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

!aparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Su'rte A 

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

l ietuviškai 815-744-8230 
vww.centerforsuro^ryan*reas1hea*hxorn 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDĘS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

NBA ŽVAIGŽDŽIŲ RUNGTYNĖS 
Praėjusį sekmadienį šim

tai milijonų visame pasauly
je stebėjo NBA „Ali — Star" 
krepšinio važybas, kuriose 
pirmą kartą per 52 metus 
pasirodė lietuvis. Juo buvo 
aukštaūgis Žydrūnas Ilgaus-
kas iš Cleveland, OH, „Ca-
valiers" profesionalų klubo. 
Jis atstovavo Rytų konferen
cijos rinktinei, kurioje, pa
našiai kaip ir Vakarų, buvo 12 
žaidėjų — 5 pagrindiniai ir 7 
atsarginiai. Lietuvis buvo 
atsarginių tarpe. Laimėjo Va
karų rinktinė 155-145. 

Reikia pasakyti, jog II-
gauskas žaidė labai trumpai 
— tik 4 minutes ir taškų 
nespėjo pelnyt:. Jis „aikštėn 
buvo išleistas antrojo kėlinio 
pradžioje: prametė vienintelį 
bandytą dvitaškį, kartą su
klydo ir kartą baudavo. Ta
čiau jis visam laikui įėjo į 
NBA istoriją, kaip ,,A11 — 
Star" varžybų dalyvis. 

Be jo, rungtyniavo dar du 
europiečiai: vokietis Dirk No
vickį ir serbas Predarg Sto-
jakovič. Labai nedaug žaidė 
ir naujas NBA žaidėjas — 
kinietis Yao Ming, kuris per 

LFK ..Lituanica" ilgametis pirm Albertas Slavinskas kalba šio klubo 
Įjruodžio 17 d VVVstmont, II, Salia srdi Laima Glavinskiene ir Leonas 

^urentoje kalėdinėje šventėje pernai 
Jnraitis. E. Šulaičio nuotr 

17 minučių pelnė tik 2 taš
kus. 

Daugiausia dėmesio čia 
buvo skiriama Michael Jor-
dan, kuris po šio sezono jau 
tikrai pasitrauks iš aktyvaus 
sportavimo. Jį čia pagerbė ir 
leido ilgai žaisti, galvojant, 
kad ir vėl jį bus galima pa
skelbti „naudingiausiu" žai
dėju. Bet šiam, savo 40-jį 
gimtadienį tuojau besiren
giančiam švęsti, vyrui labai 
nesisekė mėtymai ir jis nega
vo planuoto žymens. 

I šias NBA varžybas bei 
kitus ta proga vykusius ren
ginius Atlanton buvo atvykęs 
ir Lietuvos krepšinio federaci
jos prezidentas Algimantas 
Pavilionis ir buvęs NBA žai
dėjas Šarūnas Marčiulionis. 

A. Pavilionis susitikime 
su Ž. Ilgausku šį kalbino įsi
jungti į Lietuvos rinktinę, 
kuri šiemet Švedijoje žais 
Europos krepšinio pirmeny
bių baigminiame turnyre 
(jame bus dalinamos vietos į 
Atėnų olimpines žaidynes), 
vykstančias 2004-siais. Žyd
rūnas jam nieko konkretaus 
negalėjo prižadėti, ir sakė, 
kad viskas priklausys nuo 
„Cavaliers" komandos gydy
tojų, kurie sezono pabaigoje 
įvertins mūsiškio sveikatos 
būklę. Jeigu ir jam leistų 
atstovauti Lietuvos rinktinei, 
be abejo, reikalautų milži
niškų sumų draudimui, o tas 
Lietuvai nebūtų jkandama. 

Beje. per šiuos NBA tris 
užtrukusius renginius buvo 
ir oficialių susirinkimų, kur 
kalbėta apie pačią NBA lygą 
ir jos ateitį. Buvo pranešta, 
kad 2003-2004 metų sezonas 
prasidės parodomosiomis rung
tynėmis Ispanijoje, Prancū
zijoje, Meksikoje. Puerto Rico 
bei Kinijoje. 

Edvardas Šulaitis 
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VASARIO 16-OJI 
ĮPAREIGOJA NESUKLYSTI 

EDMUNDAS 
Šįmet minime Vasario 16-

osios 85-ąsias metines. Po 
1918-ųjų ši diena buvo mini
ma kasmet ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje, kur tik buvo 
didesnės ar mažesnės lietuvių 
diasporos. Ji nebuvo pamiršta 
nei kalėjimuose, nei tremtyje, 
nei partizanų buveinėse. Tą 
dieną prisimindavo ir kitomis 
gimtosiomis kalbomis šnekėję 
bendrapiliečiai. Okupacijos me
tais ši diena buvo kasmetinis 
komunistų ištikimybės leni-
nizmui egzaminas ir represi
nių tarnybų parengties patik
rinimas. 

1918 m. Vasario 16-osios 
aktas bylojo, kad „Lietuvos 
Taryba, kaipo vienintelė lietu
vių tautos atstovybė, remda
mos tautų apsisprendimo tei
se ir lietuvių Vilniaus konfe
rencijos nutarimu rugsėjo 
mėn. 18-23 d. 1917 metais, 
skelbia atstatanti nepriklau
somą demokratiniais pama
tais sutvarkytą Lietuvos vals
tybę su sostine Vilniuje". Pir
masis šį dokumentą pasirašė 
dr. Jonas Basanavičius. 

Nepriklausomybės kovų 
dalyvis pik. ltn. S. Zaskevičius 
rašė: „Juk bepigu buvo gintis 
toms tautoms, kurios juto 
laisvės tikrai sulauksią, bet 
mums, "tarp anuomet plėšrių 
milžinų įspraustiems, po vi
sus kraštus išsiblaškiusiems, 
be patyrimo ir valstybiškai 
tautiškos tradicijos, tokia lais
vė atrodė... tolimu beveik ne
pasiekiamu žiburėliu". Žvel
giant iš pakankamo istorinio 
atstumo šiandien akivaizdu — 
atkurtoje valstybėje ekono
minis, kultūrinis gyvenimas ir 
tautos švietimas stiprėjo nuo
sekliai. Tačiau pats svarbiau
sias dviejų nepriklausomybės 
dešimtmečių pasiekimas — 
tai sukurta pilietinė visuome
nė ir brandi jo tautinė savimonė. 

SIMANAITIS 
Baltijos valstybių likimą 

nulėmė nusikaltėliškas Molo
tovo — Ribbentropo paktas. 
Lietuvą dalijosi ir perparda-
vinėjo kaimynės šalys — gro-
bikės. Paskutinis Vasario 16-
osios minėjimas laisvoje val
stybėje ir pirmasis senojoje 
sostinėje — Vilniuje įvyko 
1940 metais. Vilniaus grąžini
mas ir raudonarmiečių įgulų 
įvedimas į Lietuvą buvo pa
rengiamieji bolševikinės oku
pacijos tarpsniai. Jau kitais 
metais Vasario 16-oji buvo 
okupanto uždrausta ir išnie
kinta. Bet ji buvo minima vi
soje Lietuvoje. Neviešuose 
patriotų sambūriuose ir bu
tuose tvyrojo nerimastingo 
laukimo atmosfera. Vokiečių 
okupacijos metais ši diena 
buvo švenčiama atvirai ir su 
niekada neišsipildžiusia vilti
mi atkurti nepriklausomybę. 

Istorijoje ryškų pėdsaką 
paliko 1944 metai. Generolas 
P. Plechavičius Vasario 16-ąją 
pašaukė Lietuvos vyrus prie 
ginklo. Frontas artėjo prie 
rytinių sienų ir buvo puoselė
jama viltis, kad, keičiantis 
okupantams ir sulaukus iš 
Vakarų demokratinių valsty
bių diplomatinės paramos, pa
vyks atkurti nepriklausomy
bę. Deja, vokiečiai Lietuvos 
vietinę rinktinę nuginklavo. 

Niūrūs ir kruvini buvo 
1949 metai. Pavergtoje Lietu
voje Vasario 16-ąją Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio taryba, 
vadovaujama generolo Jono 
Žemaičio paskelbė Deklaraciją 
— svarbų Lietuvos valstybės 
teisės aktą. Deklaracija kvietė 
„įsijungti į aktyvų tautos 
išlaisvinimo darbą". Buvo 
reiškiamas įsitikinimas, kad 
„įgyvendinimas tikrosios demok
ratijos principų, išplaukiančių 
iš krikščioniškosios moralės 
supratimo ir paskelbtų Atlan-
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Nusikaltimai ir bausmė 

Po iškilmių Lietuvos ambasadoje. W 

to Chartijoje, Žmogaus teisių 
Deklaracijoje" ir kituose ak
tuose įmanomas tik laisvės są
lygomis. Nė vienas Deklara
cijos signatarų nesulaukė ne
priklausomybės atkūrimo. Vi
si jie nusipelnė pagarbos, kaip 
i r pasirašiusieji Nepriklau
somybės aktą. 

Įsimintina 1988 metų Va
sario 16-oji. Kaip niekad iki tol 
ją savaip itin kruopščiai 
pasirengusi „paminėjo" kom
partija ir jos parankinis repre
sinis įrankis — KGB. 10 die
nų prieš ir tiek pat po Lietu
voje buvo įvesta apgulties 
padėtis. Visi propagandos 
ruporai keikė JAV prezidentą 
R. Reagan, viešai parėmusį 
Baltijos valstybių siekius at
gauti laisvę. Kaip iš gausybės 
rago pasipylė „darbo liaudies" 
reikalavimai netrukdyti lietu
viams žygiuoti drauge su 
broliškomis sovietų tautomis 
„iš brandaus socializmo į švie
sų komunizmo rytojų". Ko
munistų aktyvas, visos repre
sinės struktūros ir gausi agen
tūra buvo pakelta ant kojų. 
Tai buvo paskutinė masinė 
irstančios imperijos konvul-
sinė pastanga kaip nors išlai
kyti savo narve Lietuvą. Są
jūdis stiprėjo ir jo gretos dau

gėjo su kiekviena diena. Šio 
vyksmo nei sustabdyti, nei 
valdyti nepajėgė nei komparti
ja, bei jos parankinis — KGB. 

Užtat 1989 metais sąjun
gininkai, vasario 15 d. susirin
kę į Kauno muzikinį teatrą ir 
sąmoningai uždelsę posėdį, 
jau vasario 16-osios naktį apie 
antrą valandą paskelbė naują 
Deklaraciją. Tai buvo lūžio 
momentas to meto Lietuvos 
politiniame gyvenime — bolše
vikinės okupacijos sąlygomis 
pirmą kartą viešai paskelbta: 
„Tebūnie Lietuva tokia, ko
kios norės jos žmonės. Mūsų 
tikslas — laisva Lietuva! Mū
sų likimas — Lietuva! Tepa
deda mums Dievas ir viso pa
saulio geros valios žmonės!" 
Atkuriamasis Seimas 1990 
metais įvykdė Tautos valią, 
preciziškai remdamasis tarp
tautinės teisės aktais ir prak
tika. Kovo 11-ąją trečią kartą 
XX amžiuje, ir visada tik oku
pacijos sąlygomis, buvo atkur
ta Lietuvos valstybės nepri
klausomybė. Kelia nuostabą ir 
pasididžiavimą tautos gyvy
bingumas — per visą šimtmetį 
tik trečdalis laiko atkuriama
jam darbui, okupacijos žaizdų 
gydymui, o visas kitas — kova 
dėl išlikimo, priešinimasis vi-

Jono Urbono nuotrauka. 

somis formomis genocido poli
tikai ir niekada nenutrūkęs 
rūpinimasis tautinės savasties 
išsaugojimu. 

Pasitinkame 85-ąsias Va
sario 16-osios metines ypatin
gomis aplinkybėmis. Bemaž 
trylika laisvės metų nenuėjo 
veltui. Būdingos praėjusių 
trijų šimtmečių „vadavimo iš 
ko nors" grėsmė anaiptol 
neišnyko. Demokratijos bran
da šiame Europos regione ir 
dabartiniu metu labai netoly
gi. Vykstant nesulaikomai 
globalizacijai atsiranda naujų 
iššūkių ir grėsmių. Todėl nie
ko stebėtino, jei ir Lietuva sa
vo ateitį sieja su jau per pusę 
amžiaus patikrinta kolek
tyvinio saugumo sistema ir 
rengiasi integruotis į Europos 
Sąjungą. Turime istorinį šan
są su Vakarų demokratijos 
parama pataisyti ekonomikos 
ir socialinius reikalus. Žino
ma, svarbiausias dėmuo buvo 
ir liko tas pats, būtent, — 
Lietuvos žmonių pastangos ir 
gebėjimas kuo efektyviau 
pasinaudoti atsiveriančiomis 
galimybėmis. Tai tokia yra 
didžioji vasario 16-osios 85-ųjų 
metinių prasmė. Moralinė 
pareiga — nesuklysti dėl 
pasirinkto tėvynės kelio. 

Vienas dažnai kartotų 
Rolando Pakso priešrinki
minių šūkių — kompetencija 
— jau dabar kelia tam tikrų 
abejonių. Aiškėjant galimai 
išrinktojo prezidento koman
dos sudėčiai, kartu ryškėja ir 
vienas atrankos kriterijų — 
patarėjų ieškoma pirmiausia 
tarp savų partinių žmonių. 
Kai kurių politologų nuomo
ne, Rolandas Paksas savo
tiškai esąs izoliuotas ir dėl to 
turi gan siauras žmonių pasi
rinkimo galimybes. 

Išrinktojo prezidento Ro
lando Pakso komanda — nau
joji Prezidentūros sudėtis 

KOKIA BUS NAUJO PREZIDENTO KOMANDA 
visuomenei bus pristatyta pre
zidento inauguracijos išvaka
rėse, tikėtina jau po kelių sa
vaičių. Tai pranešė Pakso ats
tovas spaudai Aidas Petrošius, 
kuris paklaustas išvardijo ir 
šiuos būsimosios Pakso ko
mandos sudarymo kriterijus: 
„Visų pirma tai yra kompeten
cija ir ryžtas nuosekliai dirbti 
ganėtinai sunkų darbą. Žino
ma, vienas svarbiausių krite
rijų ir šimtaprocentinis prezi
dento pasitikėjimo mandatas, 
turiu galvoje tai, kad prezi
dentas turi visiškai pasitikėti 
žmonėmis, kurie dirbs jo ad

ministracijoje". 
Priminsiu, jog Paksas prieš 

rinkimus yra žadėjęs turėti ir 
gausų būrį visuomeninių pa
tarėjų. Aidas Petrošius teigė, 
jog į Prezidentūrą savo siūlo
mus žmones deleguos ir kai 
kurios visuomeninės, kultūros 
ar mokslo organizacijos — kol 
kas minimos tik kelios; Lie
tuvos Mokslų akademija bei 
Žurnalistų sąjunga. Kita ver
tus, Pakso vadovaujamoje Pre
zidentūroje gali likti dirbti ir 
dalis dabartinių adminis
tracijos darbuotojų. Tiesa, tai 
greičiausiai būsią žemesnio 

rango pareigūnai. 
Tačiau tarp neoficialiai 

minimų pavardžių kol kas 
dominuoja, arba Rolando Pak
so vadovautų liberaldemokra-
tų partijos narių, arba buvusių 
jo rėmėjų pavardės. Spaudoje 
spėliojama, jog artimiausiais 
Pakso patarėjais greičiausiai 
taps Dalia Kutraitė-Giedrai
tienė, Alvydas Medalinskas, 
Gintaras Šurkus, Remigijus 
Ačas bei kai kurie kiti. Kai ku
rie jų jau yra patvirtinę gavę 
siūlymą ir ketiną eiti dirbti 
Prezidentūron. Iš šių kol kas 
labai išankstinių išrinktojo 

prezidento būsimosios aplin
kos kontūrų, anot mūsų kal
bintų politologų, ryškėja vie
nas bruožas — regis, bent jau 
kol kas pagrindinis komandos 
žmonių atrankos kriterijus — 
Pakso atstovo minėtas „šimta
procentinis pasitikėjimas", 
žmonių paieška pirmiausia 
partijos viduje. Politologo Lauro 
Bielinio nuomone, Rolandas 
Paksas yra savotiškai pats 
apsiribojęs savo galimybes rink
tis iš platesnio rato kompe
tentingų žmonių, ne tik poli
tikų, bet ir kai kurių sričių 
ekspertų: 

Nukelta į 6 psl. 

Štai iš Lietuvos atplaukia 
liūdnos didėjančio nusikalsta
mumo statistikos. 2001 m. 
nuteista 20,915 asmenų — tai 
didžiausias skaičius Lietuvos 
istorijoje, bent tuo laiku, kai 
vedama statistika. Nuo 1990 
iki 2002 metų, t.y. atgautos 
nepriklausomybės laikotar
piu, nuteista daugmaž 200,000 
asmenų. Jų daugiau nei pusę 
sudarė darbingo amžiaus vy
rai. 

Nuo 1999 m. pabaigos iki 
2000 m. pradžios Lietuvos 
kalėjimuose sėdėjo rekordinis 
15,000 asmenų skaičius. Iš 
100,000 gyventojų 415 lietu
vių tampa kaliniais. Kiti Eu
ropos kraštai toli gražu Lie
tuvai neprilygsta. Norvegijoje 
iš 100,000 įkalinami 53, 
Danijoje — 64, Švedijoje — 59, 
Slovėnijoje — 39, Ispanijoje — 
113, Italijoje — 86, Vokietijoje 
— 90. Išsiskiria didžiosios 
Rusijos ir JAV valstybės su 
700 ir 650. 

Augantis sunkių nusikal
timų skaičius Lietuvos įstaty
mų leidėjus skatina griežtinti 
bausmes, tačiau griežtų baus
mių politikos rezultatas — 
didėjantis kalinių skaičius. 
2001 m. iš nuteistų asmenų 
9,301 arba 44.4 proc. nubausti 
laisvės atėmimu (14 iki gyvos 
galvos); 1,040 arba 5 proc. 
nuteisti pataisos darbais be 
laisvės atėmimo; 8,033 arba 
38.4 proc. asmenims bausmės 
vykdymas atidėtas; 1,068 arba 
5.1 proc. asmenys visiškai 
atleisti nuo bausmės. Pusė 
suimtųjų įkalinti ilgam ter
minui, o 43.5 proc. išvengė 
bausmės. 

Tačiau reikia atsiminti, 
kad už statistikų stovi gyvas 
žmogus. Štai pasakoja vienas 
kalinys: „1997—1998 m. 
pradėjau vogti. Patiko. Turė
jau daug pinigų. Nereikėjo 
galvoti, iš kur gauti paval
gyti... Nepripažinau jokio die
vo, nieko — tik save. Papuo
liau į kalėjimą". Dvejus metus 
atsėdėjęs, šis 24-erių metų 
jaunas vyras planavo, ką 
darys išėjęs: „Prieš išeidamas 
iš kalėjimo, svajojau, kad pir
miausia smarkiai pasigersiu, 
paskui išpjausiu visus, kurie 
mane įdavė..." Laimei, kalė
jime jį aplankė kunigas ir išė
jus jam padėjo. Pradėjo lan
kyti pamaldas, melstis. Netrū
ko pagundų, paslydimų, ta
čiau išmoko statybininko dar
bą, paskui taisyti laikrodžius, 
batus. Kelias darbovietes pa
liko, nes nemokėjo atlyginimo. 

Keturis mėnesius ieškojo dar
bo, bet sunkiai samdė, nes nie
ko nebuvo baigęs. Galop pra
dėjo lankyti vakarinius kur
sus. 

JAV pripažįstama socio
loginė taisyklė: smunkant 
ekonominei gerovei, kyla nusi
kaltimai. Sibiro maldaknygės 
kūrėja Adelė Dirsytė kadaise 
rašė: „Apsaugok, Viešpatie, 
nuo didelio skurdo, kuris veda 
į nusikaltimus". Nelengva 
mums pripažinti, jog Lietu
voje esama didelio skurdo. Ar 
pritariam tokiems „išmin
čiams", kurie teigia, kad, jeigu 
žmogus nori dirbti, gali darbo 
susirasti. 

Lietuvoje esantys lietuviai 
nesutaria šaipos klausimu. Ar 
prašantiems pinigų, ypač vai
kams, duoti, ar neduoti. Štai 
keli pasisakymai užtikti spau
doje. 

„Duodu visiems: vaikams, 
močiutėms, seneliams ir 1.1. 
Kiek centų turiu... tiek atiduo
du. Dabar žmonės gauna tokią 
mažą pensiją, kad jie papras
čiausiai negali normaliai gy
venti, juo labiau vaikus iš
laikyti". (Genadijus, 51 m.), o 
13-metis Povilas sako: „Aš 
duodu. Manau, kad reikia 
padėti tokiems vaikams (pi
nigų prašantiems), nors neži
nau, kur jie gautus pinigus lei
džia..." 

Gailestingumu pasižymi 
jauna užsienietė, Erica Jen-
nings: „Kai kas nors prašo pi
nigų, negaliu atsakyti NE, 
ypač vaikams. Žinau, kad jie 
dažnai pinigus išleidžia ne 
sau, o parneša alkoholikams 
tėvams. Anksčiau dažnai susi
tikdavau moterį prie parduo
tuvės elgetaujančią. Visada jai 
nupirkdavau ką nors užkąs
ti... Mano manymu, labai 
kvaila, kad daugelis ignoruoja 
šią problemą Lietuvoje. Bet 
kurio socialinio sluoksnio 
žmogus gali atsidurti gatvėje. 
Tai juk gali būti ne paties 
asmens kaltė. Turėtų būti 
steigiama daugiau prieglau
dų, globos namų, kur žmogus 
visada būtų laukiamas ir jam 
būtų suteikta reikiama infor
macija bei pagalba". 

Mes, išeivijos lietuviai, 
gerai darome, šelpdami Lietu
vos žmones — jiems padėda
mi, kuo ir kaip tiktai galime. 
Ištiesta pagalbos ranka, sie
kianti anapus Atlanto daug la
biau pagelbsti vargo pažemin
tiems žmonėms negu kalėjimo 
grotos. 

VIENOS DIAGNOZES ISTORIJA 
DANUTE GAILEENĖ 

Nr.6 
Psichologai ir psichiatrai 

paskelbė, kad jiems būdinga 
apatija, negebėjimas susifor
muluoti profesinių tikslų, ne
rimas, pasyvumas ir abejingu
mas savo tėvų siekiams, ypač 
tautiškumo ir religijos klausi
mais. Suaugę išgyvenusiųjų 
vaikai, kurie niekad nepatyrė 
koncentracijos stovyklų siau
bo, pasižymėjo tokiais pat 
bruožais kaip tėvai: depresiją 
jie traktavo kaip natūralią 
reakciją į gyvenimo sunku
mus, nemokėjo tinkamai iš
reikšti agresijos, emociškai 
buvo labai priklausomi nuo 
tėvų. Kai kurie jų tvirtino, kad 
holokaustas buvo svarbiau
sias įvykis, paveikęs jų gyve
nimą, nepaisant, kad tai atsi
tiko, dar jiems negimus. At
sirado etiketė „antros kartos 
sindromas". Pateikta kliniki
nių įrodymų, kad holokausto 
patyrimas veikia net trečiąją 
kartą. Pasigirdo tvirtinimų, 
kad tai turės įtakos nežinia 
kokiam skaičiui būsimų kar
tų. 

Tačiau greitai pasirodė, 
kad visos šios išvados remiasi 
tik nedideliu kiekiu atskirų 
klinikinių stebėjimų. Psicho-
analitinės pakraipos autoriai 
aprašinėjo psichiatrinės ar 
psichoterapinės pagalbos besi
kreipiančius pacientus ir darė 
apibendrinimus apie visą vai
kų kartą. Be to, beveik visi 
tokie aprašymai buvo apie žy
dų vaikus, nors koncentracijos 
lageriuose kalėjo ir ne žydų 
žmonės. Mėginant patikrinti 
klinikiniuose aprašymuose 
iškeltas prielaidas kontroliuo
jamais moksliniais tyrimais, 
pasirodė, kad labai dažnai šių 
prielaidų tyrimai nepatvirtina 
(ir iki šiol nėra aiškiai atsaky
ta į klausimą, ar yra traumos 
poveikis antrajai kartai), nors 
pirmos kartos traumuotų žmo
nių klinikinius empirinius 
aprašymus kontroliuojamos 
studijos patvirtina beveik 
visada. 

Skuboti tvirtinimai apie 
tai, kad visai vaikų kar ta i 
būdingi psichopatologiniai 

sutrikimai, pirmiausia labai 
žeidė juos pačius. 1979 m. New 
Yorke vyko pirmoji tarptau
tinė holokausto aukų vaikų 
konferencija. Dauguma jos 
dalyvių, antrosios kartos 
atstovų, protestavo prieš tai, 
kad psichikos sveikatos spe
cialistai jiems klijuoja stigma-
tizuojančias etiketes apie psi
chopatologinius sutrikimus ir 
asmenybės trūkumus. 

„1985 m. man į rankas 
atsitiktinai pakliuvo knyga 
'Holokausto kartos", — rašo 
psichologė iš Norvegijos 
Ellinor F. Major, 1996 m. 
paskelbusi didelę studiją apie 
politines represijas išgyvenu
sių žmonių vaikus. — Būdama 
dukra žmogaus, išgyvenusio 
holokaustą, nedvejodama šią 
knygą nusipirkau ir puoliau 
skaityti. Knygos autoriai prik
lausė Psichoanalitinių holo
kausto poveikio antrajai kar
tai tyrimų grupei, (...) traumos 
perdavimas iš kartos į kartą 
buvo knygos pagrindinė tema. 
(...) aprašymai ar atvejai buvo 
labai įdomūs skaityti ir tikrai 
kėlė emocinių išgyvenimų, (...) 
tačiau mane nustebino išvados 
ir apibendrinimai, padaryti iš 
klinikinių atvejų — kad. 

pavyzdžiui, vieno paciento 
atvejis gali būti modelis, pagal 
kurį įmanoma perprasti 'iš
likusiųjų vaiko kompleksą', 
išryškėjusi po analizės (...). 
Knygos epiloge autoriai kon
troversiškai svarsto, 'ar išgy
venusiųjų vaikai turi nors 
mažiausią galimybę likti psi
chiškai sveiki, — tai yra, ar jie 
gali mylėti ir džiaugtis darbu 
ir poilsiu'. Jų išvada gana pesi
mistiška. 

'Holokausto kartos' paža
dino mano susidomėjimą trau
mų perdavimu iš kartos į kar
tą, labiausiai dėl to, kad per 
aprašytus analizės atvejus aš 
nesupratau knygoje pateikia
mų paaiškinimų". 

Autorės tėvas buvo vienas 
iš nedaugelio Norvegijos žydų, 
pergyvenusių holokaustą. „Mūsų 
namuose apie jų karo išgyve
nimus buvo visiškai tyla — tik 
ištatuiruotas numeris a n t 
rankos primindavo mums apie 
jo kalėjimą Aušvice". Tačiau ji 
abejoja, ar tikrai yra būtina, 
kad tėvai pasakotų vaikams 
apie savo traumas. Tai tikra 
dilema, tvirtina Major, nes 
buvusiems kaliniams kalbėji
mas apie savo patyrimą kelia 
daug emocinių sunkumų, o ir 

vaikams nėra lengva klausytis 
istorijos, kuri yra ne šiaip 
istorija, bet jų tėvų kančios. 

Daugėjant darbų apie 
ilgalaikį žalojantį traumos po
veikį, to poveikio neigimas ir 
ignoravimas pamažu virto 
priešinga tendencija — vik-
timizacija. Potrauminiai sutri
kimai dažnai imti laikyti būti
nais, neišvengiamais ir ne
grįžtamais. Mažai kreipiama 
dėmesio į vidinius ir išorinius 
veiksnius, kurie padeda žmo
nėms įveikti net sunkiausias 
traumas. 

Prieš keletą metų teko 
girdėti istoriją, aprašytą Aus
trijos spaudoje. Vieną mažą 
Austrijos miestelį sukrėtė di
delė tragedija: įvykus spro
gimui šachtoje, buvo užgriūti 
keli žmonės. Jų gelbėti išėjusi 
grupė visa žuvo. Ši nelaimė 
sukrėtė visą valstybę. Šis 
įvykis kurį laiką buvo žinia-
sklaidos dėmesio centre — 
laikraščiai, radijas ir televizija 
nuolat skelbė reportažus iš 
tragedijos vietų. I miestelį 
atvyko psichinės pagalbos spe
cialistų brigada, turėjusi 
padėti nelaimės sukrėstiems 
žmonėms. Tačiau miestelio 
gyventojai tam ryžtingai pasi

priešino — kaip viduramžiais, 
jie užsidarė bažnyčioje ir pa
reiškė neišeisią iš ten, kol tai 
nebus atšaukta. „Mums ne
reikia jokių 'psi' pagalbų. Esa
me bendruomenė, ir esame 
įpratę padėti vieni kitiems 
ištikus nelaimei". 

Taigi ir tyrimuose, ir prak
tikoje susikaupė pakankamai 
daug ženklų apie vienpusiško 
požiūrio į sunkaus traumavi-
mo pasekmės grėsmingumą. 
Nors akivaizdu, kad kai ku
riems žmonėms jos tikrai su
kelia skaudžius ilgalaikius 
pakitimus, bet taip pat duo
menys rodo, kad ir tarp pa
tyrusių ilgalaikį traumavimą 
labai nemažai asmenų, kurie 
neturi jokių psichologinių 
sutrikimų. Net ir labai sun
kius įvykius išgyvenę, žmonės 
sugeba tvarkytis su savo 
gyvenimu, sukuria šeimas, pa
siekia puikių profesinių lai
mėjimų. Taip pat randama, 
kad koncentracijos lagerių 
kančios atsiliepia aukoms, net 
praėjus beveik penkiasde
šimčiai metų po jų išlaisvini
mo, bet tai nereiškia blogo 
prisitaikymo — tie žmonės 
gyvena visavertį gyvenimą, 
nepaisant kai kurių juos 

kamuojančių sunkumų. Taigi 
žmonės ne tik gali būti veikia
mi sunkių gyvenimo išban
dymų, bet taip pat jie turi 
vidinių jėgų ir sugeba įveikti 
sunkumus. Todėl pastarojo 
meto tyrimuose stengiamasi 
domėtis ne tik traumos nega
tyviu poveikiu, rizikos veiks
niais, bet ir vadinamaisiais 
apsauginiais veiksniais — kas 
suteikia žmonėms stiprybės, 
kaip dramatiški išgyvenimai 
tampa iššūkiu, subrandi
nančiu ir užgrūdinančiu as
menybe, kokią reikšmę čia turi 
įsitikinimai, idealai, žmonių 
solidarumas, kokie kiti svar
būs veiksniai? 

O komunistinių represįų 
aukos? 

Jų traumavimo istorija 
buvo labiau komplikuota negu 
holokausto ar Vietnamo karo 
dalyvių. Pagrindinis dalykas 
— jų traumos truko daug il
giau. Holokausto ar karo be
laisvių stovyklų aukos po iš
laisvinimo buvo pripažintos 
nukentėjusiaisiais, jiems sutei
kiamos kompensacijos ir jų fi
zinei bėi psichinei sveikatai 
reikalinga pagalba. 

Bus daugiau 
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MŪSŲ NEPRIKLAUSOMYBE 
Be jokios abejonės, kiek

vienas Amerikos lietuvis ir jo 
palikuonys nuo vaikystės žino, 
kad Vasario 16-oji — Lietuvos 
Nepriklausomybės diena. Il
gus metus ta diena visada bu
vo paminima su liūdesio ženk
lu. Šiandien Lietuva neprik
lausoma valstybė, netrukus 
kovo 11-ąją minėsime atkur
tos nepriklausomybės 13-
tąsias metines. Visada žvelg
dami į priekį privalome nors 
trumpam stabtelėti praeityje. 

Kai verti jaunutės nepri
klausomos Lietuvos istorijos pus
lapius — ne kartą nustembi — 
per tokį trumpą laiką Lietuva, 
sutelkusi protus, jėgas sugebėjo 
atsistoti ant kojų, išsitiesti, 
netgi praturtėti, užsieniuose savo 
ambasadas, auksą turėti. 

Be ūkio atstatymo, užsie
nio rinkų investicijų ieškoji
mo, bene pats svarbiausias 
dalykas buvo švietimas, kul
tūra. Atidarytas universite
tas, 1930 metais pavadintas 
Vytauto Didžiojo vardu, ati
darytas muzikinis, dramos 
teatrai. 1924 metais surengta 
pirmoji dainų šventė. Susi
kūręs baletas jau po kelerių 
metų gastroliuoja Vakarų Eu
ropoje ir ten gana aukštai 
įvertinamas. Įvestas privalo
mas pradinis, vėliau aštuon
metis mokslas sparčiai šalino 
neraštingumą. Jauni žmonės 
buvo skatinami mokytis. Pa-
tvs gabiausieji siunčiami už
sienin pasigilinti, pasitobulin
ti, plačiau susipažinti su 
kitokio gyvenimo nuostato
mis, parvežti namo, Lietuvon, 
pačias pažangiausias žinias, 
paskleisti, pritaikyti tėviškėje. 
Per dvidešimt dvejus neprik
lausomos Lietuvos metus tik 
trys žmonės vadovavo Lietu
vai — A Smetona, A Stulgins
kis, trumpai dr. K. Grinius (po 
perversmo vėl A. Smetona). 
Kandidatų į prezidentus buvo 
vienas kitas, Lietuva buvo 
pakankamai ramus, tvarkingas 
kraštas. Vagystės buvo retenybė. 

Mūsų krepšininkai išgar
sino mažytės šalelės Lietuvos 
•.ardą Europoje. Anglai pasi
gardžiuodami kirto lietuvišką 
bekonieną. žąsis, kažkur Afri-
kon keliavo sviestas, pas mus 
belgai statė elektrinę, o švedai 
investavo j degtukų gamybą ir 
t.t. Reikia manyti, kad Lie
tuva būtų tapusi viena iš ly
giateisių Europos valstybių, 
>u stabilia ekonomika, ky
lančiu pragyvenimo lygiu, iš
silavinusia tauta. Tačiau vie
na dieną viskas dingo — bolše
vikai taip investavo į mūsų 
kraštą, kad tos investuotos 
okupacijos padarinius ir šiai 
dienai nesugebame pašalinti. 
Matyt, dar daug vandens nu

tekės, kad nebebus vagiama, 
neliks korupcijos plačiu vals
tybės mastu, kai vieni kombi
natoriai nekapos galvų ki
tiems kombinatoriams, kai 
buvę saugumiečiai nelįs į pre
zidentų postus, ir kad jiems 
visiems laikams būtų tabu 
Lietuvos Seimas ar kitos savi
valdos instancijos ir t.t. 

Ar šiandien gali pasakyti, 
kad mūsų nepriklausomybė 
labai tvirta? Vargu bau. 
Esame tik mažytė šalelė tarp 
pasaulio galingųjų. Ar sunku 
rusų meškai savo letenos 
nagus plačiau išskleisti, turint 
energetiką, naftos gamybą?! 
Dar nepaskelbus naujojo pre
zidento inauguracijos, bando
ma suskaičiuoti rinkimines iš
laidas, kurioms pajamos atėjo, 
kaip įtikinėja žiniasklaida, 
pačiu nešvariausiu keliu iš bu
vusio vyresniojo brolio šalies. 
Liaudis sako, kad už malonu
mus reikia mokėti. Kaip atsi
mokės naujasis prezidentas, 
netrukus pajausime. Kol kas 
palaukime, gal ateis pažadų 
išsipildymo laikas. Gal iš tiesų 
naujasis prezidentas taip pa
žįsta ir myli savo tėvynę, kad 
sugebės sutramdyti vis labiau 
ir labiau įsisiautėjantį narko-
biznį, kvaišinantį ir žudantį 
mūsų jaunimą. Gal sugebės 
sutvarkyti muitines, pasienį, 
gal sutvarkys įstatymus taip, 
jog žmonės bijos vogti, o ne 
apsivogę lauks kur nors se
naties, kad po penkerių metų 
galėtų tuos pavogtus pinigus 
realizuoti ir išvengti bausmės. 
Gal sutvarkys kriminogeninę 
situaciją, kad paaugliai ne
muštų senų žmonių, nežudytų 
jų dėl litų, kad nuo kapų ne
dingtų paminklinės lentos ir 
nebūtų iškasami bukmedžiai, 
kaip atsitiko Kaune su Sausio 
13-osios Lietuvos didvyrio ka
pu... Gal padaugės darbo vie
tų, nors Europos sąjunga pa
siglemš dar daugiau „gastar-
baiterių", tik dabar jau ir iš 
Lietuvos, legaliai. Dar daug 
daug „gal" šiandien kyla kiek
vienam iš mūsų. ypač. kai virš 
visų galvų pakilusi kita grės
me — kito Hitlerio. Stalino, 
kito mongolų palikuonio bepro
tybė — paklupdyti pasaulį po 
kojomis. Kam tada bus svarbi 
mūsų nepriklausomybė? Tik 
mums patiems, jei išliksime. 

Vasaris turtingas datomis. 
Vasarį ir žmonių meilės — Va
lentino diena. Taip jau atsiti
ko, kad abi šventės eina greta 
viena kitos — viena istoriškai 
svarbi, kita — žmogiškai žais
minga. Kas gali būti gražiau 
už laisvo žmogaus šypseną 
laisvame, nepriklausomame 
krašte?! 

Lagy a Tautkuvienė 

VASARIO 16-TAJAI 

Onutės Kujelienės sukurta moterų 
apranga. 

i.nl O Kujcliene. 

Rūbų modeliuotoja dizai-
nerė Onutė Atkočiūnaitė-
Kujelienė jau trečią kartą 
lankosi JAV, rengia parodas, 
lanko savo vaikus ir draugus, 
pažįstamus, stengiasi daly
vauti išeivijos lietuvių gyveni
me. Jos darbų paroda prieš 
kurį laiką buvo surengta 
Čikagos Jaunimo centre įsi
kūrusioje M. K. Čiurlionio ga
lerijoje. Beje, tai septintoji 
paroda JAV. Ta proga dizai-
nere Onutė nori padėkoti vi
siems Amerikos lietuviams 
kvietusiems, sutikusiems, pa
lydėjusiems, nakvindinu-

siems, padėjusiems rengti pa
rodas, globojusiems, išleidu
siems katalogą ir t.t. Visų ge
rų darbų neišvardinsi, o gerų 
žmonių sąrašas ilgas... 

Paskutiniojo dešimtmečio 
kūryba susiklojo į vieną temą: 
„Mano tėvynės įvaizdis",' į 
kurią įeina ir autorinių darbų 
kolekcija, dažniausiai pri
statoma teatralizuotai bendru 
devizu „Nuo Birutės kalno". 

Tremtinių drabužiai, kaip 
sako Onutė Kujelienė, buvo 
lopas ant lopo, galbūt jų ar 
lankymosi JAV įtakoje, kur 
plačiau susipažinusi su skiau
tiniu menu, nutarė ir Lietu
voje propaguoti šį skiaučių 
(kviltinimo) meną. Prieš aš
tuonerius metus Kaune įkūrė 
pirmąjį Lietuvoje skiaučių 
meno klubą, kur dabar su
sirenka darbščios, išradingos 
Kauno moterys. Kasmet ren
giamos jų darbų parodos. 
Ilgainiui suformuota kilnoja
ma paroda, apkeliavusi Lie
tuvą ir pabuvojusi tarptauti
niuose festivaliuose Europoje. 

Šiuo metu dizainerė ren
giasi dalyvauti Omahos lietu
vių Vasario 16-osios minė
jime, kur pristatys savo dar
bus, turės progos pakalbėti 
apie Sibirą... Tremtyje išgy
venusi per dešimtmetį, o liku
sį gyvenimą gyvenusi lyg su 
žaizda širdyje — tėvelį parti
zaną išdavė ir jį sušaudė stribai. 

Onutė pamąstymais dali
nasi su „Bičiulystės" skaityto
jais. 

Reikia bent kartą pabu
voti LYA (Lietuvos ypatinga
sis archyvas), kad suvoktum 
kokia pragaro mašina traiškė 
mūsų gyvenimus... Daugelio, 
net negimusių, likimus ne 
Visatos. bet Kremliaus 
žvaigždės lėmė... Per švelniai 
„blogio imperija" vadinama 
buvusi SSRS. Perskaičius A. 
Buinič knygą „Partijos auk
sas", nekyla abejonių, jog tai 
ant šėtoniškos ideologijos pa
matų suręstas pragaras mili
jonams ir rojus — TSKP 
auksą žarstantiems. Carinės 
Rusijos erelis sunkiai paleis
davo grobį iš savo nagų 
(Čečėnija — akivaizdus pa
vyzdys — L.T.). Žudynės, 
plėšimai, rekrūtai iš vienos 
puses ir pavergtųjų priešini
masis iš kitos pusės. 

Kaune, Ožeškienės gatvė
je, aš dažnai stabteliu prie 
kuklaus akmens su užrašu: 
„Šioje vietoje nužudytas 1863 
m. sukilimo vadas, kun. A. 
Mackevičius, 1838—1863". 
Prieš mano akis iškyla kunigo 

portretas: „Lietuviškai pasa
kė pamokslą, zakristijoje pa
liko sutaną, apsirengė trum
pais kailinukais, susijuosė 
diržu, už kurio užkišo ginklą. 
Prie bažnyčios jau laukė 
minia kas kaip ginkluotų vyrų 
— dalgiais, šakėmis, o kas ir 
pagaliais. Visus padrąsinęs, 
užšoko ant žirgo ir jojo prie
kyje... Narsiai kaudamasis su 
caro žandarais, pateko ne
laisvėn. Kankinamas ir tardo
mas laikėsi didvyriškai. Duo
tos priesaikos neatsižadėjo. 
Buvo pakartas..." 

Neprireikė nė šimto metų, 
kad šimtai Lietuvos jaunų 
vyrų, pakartotų kažką pa
našaus, tik kiek kitokioje, 
rezistencinėje kovoje — už 
Lietuvos laisvę. Daugelis jų 
kovojo nelygią kovą ir žuvo 
toje kovoje — buvo nelygios 
jėgos, buvo išdavikų. Mano 
tėvelio. — nepriklausomos 
Lietuvos puskarininkio, oku
puotos Lietuvos partizano, 
kurio šeimai ir jam pačiam 
sudarytą bylą radau minėtuo
se archyvuose, žūties aplin
kybės nušviečiamos taip: „Žu
vo mūšyje su NKVD (reguliari 
sovietų kariuomenė)". 

Nei motulė, nei sesulė 
Laidot jūsų negalės, 
Iškankinti jūsų kūnai 
Miestų aikštėse gulės... 
(Iš J. Aisčio eilėraščio 

„Partizano šermenys") 

Rezistencinė kova tęsėsi 
ne vienerius metus. O Sibi
ran, į Šiaurę dundėjo vago
nai... Tik Atgimimo prieš
aušryje galėjome artimųjų 
išbarstytus kaulelius surinkti 
ir pakasti po aukštu ąžuoliniu 
kryžium. Ach, kaip tiko kapo 
užrašui sukilėlių duota prie
saika: „Sielas atiduodame 
Dievui, o gyvybę — Tėvynei". 
Po pusės amžjaus mano tė
veliui Atkočiufeui suteiktas 
juridinis statusas: karys-sava-
noris. 

Sutikite su manimi, kad 

Dvi menininkės — Onutė Kujelie
nė (kairėje) ir Magdalena Stan
kūnienė. 

dažno žmogaus gyvenimas 
tarsi neparašyta novelė, apy
saka ar net romanas. Nemaža 
teko išgirsti, skaityti apie jau
niausią Vasario 16-osios sig
natarą P. Klimą. Jo gyveni
mas — tikra drama ar net O. 
Milašiaus išpranašauta tra
gedija. Kurį laiką atsikūrusi 
Lietuva buvo Europos prie
angyje, o jos atstovybėje Pa
ryžiuje buvo atkakliai siekia
ma patekti į vidų. Patekome 
ir išgyvenome du šviesiausius 
dešimtmečius, po kurių vėl 
buvome okupuoti ir net ištrin
ti iš Europos žemėlapio — nes 
buvo tik vakarinis SSRS 
pakraštys arba caro laikų — 
zapadnyj kraj... 

Hunų ordos genus pa
veldėję plėšikai, pasivadinę 
bolševikais, nusiaubę Rytus, 
taikėsi j Vakarus. Kelyje susi
tiko du grobuonys, kuriuos 
taikliai apibūdina vyriškai 

rūstus, bet taiklus tautos su-
eiliavimas: 

Viens — raudonas kaip 
šėtonas 

Kitas — rudas kaip šuva 
Neria kilpą mums ant 

kaklo 
Rėkia: „Laisva Lietuva". 
Stumia mus į tokią peklą 
Ir Berlynas ir Maskva. 
Karas, karas. Lietuva atsi

duria baisiuose gniaužtuose. 
Fizinis ir moralinis pasiprie
šinimas, deja, užgniaužiamas. 
Dabar jau rudųjų. 

Balio Sruogos knygą „Die
vų miškas" 'įvardiju kaip kny
gą — paminklą. Tai apie siau
bingą, protu nesuvokiamą, 
nužmogėjimą ir kančią. Tar
pais tarsi sau kalbama su to
kia graudaus, bet taikaus hu
moro gaidele, nuo kurios išsi
plečia ir, atrodo, tuoj sprogs 
skausmo pritvinusi širdis. Tai 
man primena a.a. mamą, kant
riai perėjusią tikrą Golgotą. 
Sibire, iš nepakeliamų darbų 
grįžtančios sulaukę, išgirs
davome: „Šiandien kabliais ne 
tik sielius iš ledinio vandens 
graibėme, bet ir kelias nelai
mėles moterytes..." 

Mus tardė, trėmė, dalino — 
į, Sibirą ir už Atlanto 
Vis vien žydėjimas lino 
švytėjo ant svetimo kranto... 
Ant nykaus, ledinio Sibiro 

upės Jenisiejaus kranto atsi
dūrėme 1948 metais. Vyres
nes sesutes mama prilaikė ran
komis, o mane už rūbelių — 
dantimis. Taip buvo visą mė
nesį. Pradžioje — gyvuliniais 
vagonais iki Krasnojarsko. 
Toliau iki Igarkos laivu 
„Stalinas". Ko gero. man „pa
vyko", nes buvau mažiausia. 
Siaubingiausių dalykų, ku
riuos turėjo ištverti vyresni, 
nepamenu — buvau per maža. 
Iš vėlesnių laikų, prisimenu 
daug... Netoliese buvo Norils-
kas, kuriame jau 1941 metais 
atsidūrė nepriklausomų Balti
jos valstybių karininkai, am
žiams likę Arkties įšale... Pa
augus ir aš ten buvau nu
vykusi. 

Ta skausminga tremties 
atmintis 

Nekaltųjų juodoji lemtis 
Kur bebūčiau gyvena many 
Nenuskęsta vilties šuliny... 
Ak, ir gilus tas vilties 

šulinys! Gal visai bedugnis, 
kad kai ką prisiminus ar su
sapnavus, nesinori atsibusti... 
Bet visgi mano vaikiškoje 
rievaikiškoje galvelėje mintys 
dėliojosi, buvau susimąsčiusi 
— paaugusi storą knygą pa
rašysiu. Nors jau tada su
pratau kiek tai galėjo būti pa
vojinga. Iš to laiko įstrigo 
labai liūdnos, dvasingos, ly
riškos ir ilgesingos partizanų, 
tremtinių dainos. Kai jas dai
nuodavome, savaime prisidė
davo jau pačių sukurti pos
mai. Dainuodavome su drau
gais ar artimaisiais, patiki
mais draugais, namiškiais. 

Sibire išbuvome dešimt 
metų. Visos keturios grįžome 
po vieną, atskirai. Mamytė — 
vėliausiai. Ilgą kelią nuėjo su 
nešuliais ant pečių pėsčiomis. 
Grįžusi gimtų vietų nebepaži
no — kaimynai nužudyti ar 
ištremti, namai sudeginti... Iš 
Sibiro grįžę, glaudėmės sveti
mos bakūžės kamputyje — 
mūsų, vargdienių niekas ne
norėjo. Kai, kartais, suabejoju 
ar dar verta apie tai kalbėti, 
rašyti, kitaip prisiminti, tarsi 
girdžiu mamą: „Ačiū Dievui, 
kad nors prieš mirtį išgirdome 
tiesos žodį". Tai mane padrąsi
na, pastumia. Labai norėjosi 
sudėlioti knygą Atgimimo 
nesulaukusiems. Vėliau gimė 
kita mintis, kurią buvo galima 
iškart įgyvendinti — orga
nizuoti respublikinę parodą 
„Tremties atmintis", atidarytą 
1996 m. Kauno Paveikslų 
galerijoje. 

Visada buvau įsitikinusi, 
kad tautos nemirtingumas — 
kūrybingumas. Trečdalio savo 
vaikų netekusi. ašarose 
skendinti, krauju plūdusi 

tauta, išliko. Dalinti, klaidin
ti, fiziškai ir morališkai luo
šinti, sugebėjome atsilaikyti, 
išlikti ir sulaukti Atgimimo, 
Sąjūdžio, Laisvės, a tkur t i 
Nepriklausomybę. 

Gal pirmą kartą daugelis 
žmonių išgirdo, ne vieną 
sukrėtė, net ir abejinguosius, 
D. Grinkevičiūtės „Literatū
riniai liudijimai", išspausdinti 
„Literatūroje ir mene", o jos 
knygą „Lietuviai prie Laptevų 
jūros" galima buvo prilyginti 
B. Sruogos „Dievų miškui". 
Pamenu, netrukus „Komjau
nimo tiesa" skelbė organizuo
janti ekspediciją į Igarką. Ži
noma, žurnalistė kvietė atsi
liepti turinčius nuotraukų, 
dokumentų, užrašų. Ne tik at
siliepiau — nedelsdama nu
siunčiau, ką turėjau. Maniau, 
mane tikrai pakvies ir paims į 
šią ekspediciją. Tada mano 
amžiaus vaikai mažai kas iš
gyveno Igarkoje, o prie Lap
tevų — vienas, kitas. Ne tik 
nepaėmė, bet negrąžino ką 
paėmė. 

Kas pasakys, kodėl vaikys
tėje tikime stebuklais, o suau
gę — nelabai? Ar kas tikėjo, 
kad Kovo 11-ąją Gedimino 
kalne suplevėsuos trispalvė, o 
Kaune vėl iškils „Laisvės 
angelo" skulptūra?! Kai pirmą 
kartą Vasario 16-ąją šventėme 
Kaune, Nemuno ir Neries san
takos slėnyje, daugelis mamų 
tada sakė savo vaikams: „Žiū
rėkite ir prisiminkite. Tokios 
gražios šventės Lietuvoje dar 
nebuvo". Šventa tiesa. Tą va
karą mudviem su dukra Bi
rute, eilės liejosi pačios: 

O, laisve atkeliavus 
Į brangią mūsų Salį, 
Nutrauk nelaisvės pančius 
Palengvinki vargelį. 

Šviesiausia buvo šventė 
Tave susigrąžinus 
Kaip sunkiai žmonės kentė 
Nors mes maži, bet žinom. 

O, angele, sparnuotas 
Nutolink tankų gausmą 
Tau tokia teisė duota 
Apginti laisvės jausmą. 
Puikiai suvokiu kas vyks

ta dabar Lietuvoje. Rėksmin
ga, spalvinga, dažnai agresyvi 
žiniasklaida meistriškai „plauna 
smegenis". Bet kiekvienam 
nuodui yra priešnuodis. Tikrai 
daugiau yra tokių, kurie buvo, 
yra ir nori išlikti su ta tautos 
dalimi, kuriai sąvokos, kaip 
padorumas, garbė. Tėvynės 
meilė, nėra vien tušti žodžiai. 
Visada prisimenu, kad ken
čiantį reikia suprasti, liūdintį 
— paguosti, klumpantį — pa
kelti, ranką jam paduoti. Pri
siglausti širdim prie tokių 
kaip tu pati esi, džiaugsme ir 
bėdoj būti kartu. Šito mane 
mokė mama. 

Kaip dažnai, tik motinų 
netekę, suvokiame kaip tuščia 
ir nyku tada žemėje! Kaip 
klaikiai baisu, kai esi toli nuo 
Tėvynės ir nežinai ar dar jon 
sugrįši. Kokia turi būti didelė 
meilė Tėvynei, kad išlaikytum 
kalbą, papročius, gyvendamas 
laisvėje ar nelaisvėje, toli nuo 
jos, išliktum lietuviu. Juk ko
kie esame supančiame pasau
lyje, tokie jame ir atsis
pindime. O jis neišvengiamai 
atsispindi mumyse. Lietuviais 
gimę esame vienos motinos — 
Lietuvos vaikai. 

Lietuva — akmuo prie 
slenksčio seno 
Ir lietaus lašelis debesy. 
Lietuva — ugnis, kurią 
kurenam 
Ir kurios sudegsime visi. 

Ir tada, kai po ilgų kla
jonių 

Žemėn atsiguls mana 
galva 

Nerašykit mano vardo, 
žmonės, 
Parašykit žod\ LIETUVA. 

(Sigitas Geda) 

W 

VARGDIENIAI, 
PAŽEMINTIEJI... 

N. Janku tė („Draugas", 
2003.01.25) „Vargdieniai, pa
žemintieji ir nuskriaustieji" 
pristato naują rašytojos Van
dos Juknai tės knygą. Per
skaičius sužinojau, kad kny
goje kalbama apie sąšlavynų 
gyventojus: išbadėjusius, utė
lėtus, niežuotus, motinos mei
lės nepatyrusius vaikus. Be 
pasibaisėjimo ir širdies skaus
mo apie juos negali skaityti. 
Bet skaityti reikia. Geriau ži
noti ir suvokti, negu užsi
merkti prieš žiaurią realybę. 
Ir V. Juknaitė, ir N. Jankutė 
gerai daro, pristatydamos 
skaitytojui tokį gyvenimą. 
„Baisi knyga. Baisesnė už 
Sibiro tremtinių atsimini
mus" — taip vertina knygą N. 
Jankutė. Taip, teisingai, bais
esnė. Abejonių kelia tik vien
as straipsnio autorės teiginys, 
tas, kad V. Juknaitės knygoje 
„tokiais taupiais , bet iki 
skausmo ryškiais bruožais 
nupiešiamos komunizmo (ben
drai, totalitarinių režimų) 
pasekmės žmogaus dvasiai". 
Ar tikrai komunizmo? Aš juk 
prisimenu tą „komunizmą", 
jame gyvenau. Toje, dabar jau 
žlugusioje visuomenėje, sąšla
vynų vaikų nebuvo. Blogiau
sioje padėtyje buvo prasi
gėrusių tėvų vaikai. Jie buvo 
neprižiūrėti, skriaudžiami ir 
neprivalgę, bet gyveno tėvų 
namuose, ne sąšlavynuose. 
J iems nereikėdavo ieškotis 
maisto šiukšlių dėžėse. Naš
laičiai ir tėvų pamesti vaikai 
nesišlaistė gatvėse, bet gyve
no vaikų namuose. Jie gal ne
buvo paglostyti ar prie širdies 
priglausti (nelygu koks žmo
gus auklėtoja dirbo), bet buvo 
prižiūrėti, t.y. miegojo šva
riose lovelėse, nebuvo aptekę 
parazitais ir nebadavo. Nebu
vo visiškai nusigyvenusių 
žmonių, nebuvo to neišbren
damo skurdo. Visa tai atsira
do nepriklausomybės metais. 
Anksčiau miestuose nebuvo 
nuolatinių šiukšlių konteine
rių „tikrintojų", aš jų nematy
davau. Dabar matau. Sąšla
vynuose gyveno tik varnos. 
Dabar —jau ir žmonės. Todėl 
ir peršasi išvada, kad atsi
radusi sąšlavynų gyventojų 
grupė — ne komunizmo, bet, 
deja, demokratijos, kuria taip 
didžiuojamės, subproduktas. 

Dalia Rimkutė, PA 

AR ŽINAI, KAD... 

* Lietuvoje veikia daugiau 
nei 2,000 bendrojo lavinimo 
mokyklų, kuriose iš viso 
mokosi 576,000 moksleivių — 
8,000 mažiau negu pernai. Su 
moksleiviais dirba apie 
50,000 mokytojų. 

Pastebima, kad beveik vi
sose Europos šalyse, taip pat 
ir Lietuvoje, daugėja sie
kiančiųjų aukštojo mokslo. 
2002-aisiais metais, lyginant 
su 2000-aisiais, universite
tuose studijavo beveik 10,000 
daugiau studentų. Šiuo metu 
Lietuvoje veikia 43 aukštosios 
mokyklos: 30 valstybinių (15 
universitetų ir 15 kolegijų) ir 
13 nevalstybinių (4 univer
sitetai ir 9 kolegijos). Lietu
voje veikia 80 profesinių mo
kyklų. Šiais mokslo metais 
jose mokosi 16,000 pirmakur
sių. Specialybę jie galėjo pasi
rinkti iš daugiau kaip šimto 
pagrindinio profesinio moky
mo programų. Praėjusiais 
mokslo metais profesines mo
kyklas baigė apie 14,000 jau
nųjų specialistų, iš kurių be
veik 8,000 įgijo ne tik profe
sinę kvalifikaciją, bet ir ben
drojo lavinimo mokyklos bai
gimo brandos atestatą. Pir
mieji rezultatai rodo, kad 
daugelis jų sėkmingai įsi
darbino. L.T. 

mailto:biciulyste@aol.com
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VASARIO 16-OJI 

Apie šventes 

Iš paprastų dienų išsis
kiria dienos, vadinamos šven
tėmis. Tai ypatinga diena, ka
da minime svarbų įvykį. 
Šventės būna šeimyninės, 
bažnytinės ir tautos. 

Kiekviena tauta turi savo 
tautines šventes, kuomet 
švenčia nepriklausomybės, 
valdovų ir didvyrių dienas. 
Jos sujungia, suvienija ir pri
mena, kad priklausome tau
tai. 

Lietuvos ir išeivijoje gy
venantiems lietuviams vasa
rio 16-oji yra brangi diena. Tą 
dieną mes švenčiame Lietu
vos nepriklausomybės šventę. 
Tai yra mūsų tautos šventė. 

1918 m. vasario 16 d. 
Vilniuje buvo paskelbta Lie
tuvos nepriklausomybė. 
******************************* 

VYTAUTAS DIDYSIS 

Vytautas Didysis, 
Mūsų jiumylėtas, 
Lietuvą iškėlė 
Į erdves žvaigždėtas! 

Amžinųjų priešų 
Sutrupė galybę, 
Lietuvai grąžino 
Garbę ir didybę! 

Viktoras Šimaitis 

********** ********* 
ALFONSAS 
VAMBUTAS 

„TRYS SAKALAI" 

Alfonsas Vambutas lietu-
viškon raštijon pasirodo su 
originaliomis pasakomis ir le
gendomis. Autorius nori per
teikti lietuvių tautos gelmėse 
glūdinčią karžygių dvasią, 
prabildamas į lietuvių jauni
mo sielą aiškiu ir suprantamu 
žodžiu. 

„Trys sakalai" - susideda 
iš kelių rinktinių kūrinių, 
kurių kiekvienas yra origi
nalus ir savitas. Tai tartum 
mėginimas mūsų jaunosios 
kartos sielose sukelti pasi
didžiavimą savo tautos 
praeitimi. Vaizdais mėginama 
nukreipti skaitytoją į tuos 
laikus, kurie sukėlė troškimą 
tautos prisikėlimui, palaikė 
mūsų senolius kovoje už 
laisvę. 

Linksmai dainuokite, 
vaikeliai -

Jaunimo rytas toks 
gražus! 

Į saulę tieskite sau kelią, 
Gyvenimas tešaukia jus! 

„Trys sakalai" - puiki 
knygelė jaunimui, padėsianti 
suvokti, kodėl senovės laikais 
vaidilos ir žygonys vaikščio
davę ir apdainuodavę drą
siųjų vadų žygius, tėvynės 
meilę, karių narsą. Jie stip
rindavę lietuvių dvasią, drą
sindavę juos aukotis už tėvų 
žeme. 

"-=j=r-£.^£?Š 
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LIETUVOS TARYBA 
skelbta 

Iiietuvos nepriklausomybę 
isietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 ra vienu balsu nutarė i<reiptis: j rauslios, Vol(.e» 
tijos ir K&J valstybių vyriausybes šiuo panirimui 

feletuvos Taryba, l<aipo-vtenir.telė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsjsprem 
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18—23 d. 19-7 metais, ske lb ia a t s t a 
tanti nepriklausoma, demokratiniais pa
matais sutvarkyta L i e t u v o s v a l s t y b e 
s u s o s t i n e VILNIUJE ir tų valstybe atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, l<urie yra buvę su imtomis 
tautomis. 

&«*£ &bm Teryte paraftit tai liietUVGS valstybės 03-
matus ir |os santykius su kitomis valstybėmis prlvalG 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis SdcnaS, aemokrsBoia bšfc irisą j» gyvoitoįą iSrlaktis. 

f*. J. BaMttv*iM. K. Sizmkss, M. SrtHk*. S. StartS*. «•. OorfUtofs. S i 
Kr;ry». P. Xliai»t. O. Maita*sf)t», V. V&romt. Si- Kuvttvi&ss, A. PeanH»» 
D-. i. W y t . K Sniys . S Strrn, K. Saift-akia. A Smtuta, } . Sattl(rrt-

Truputis istorijos 

Pirmajam pasauliniam 
karui pasibaigus, JAV prezi
dentas Woodrow Wilson, kar
tu su kitų tautų tuometiniais 
vadais, įkūrė Tautų Sąjungą, 
kurios centras buvo Šveicari
joje, Ženevos mieste. Sąjungos 
tikslas buvo taikiu keliu 
spręsti tarp tautų kylančius 
ginčus, kad būtų išvengta ka
ro pavojaus. 

Pagal prezidento Wilson 
suformuluotas taisykles, 
kiekviena pasaulio tauta turi 
teisę laisvai gyventi ir val
dytis. Tuo pasinaudodami 
lietuviai Vilniuje sušaukė viso 
krašto atstovų suvažiavimą, 
kur išrinko Lietuvos Vals
tybės tarybą. 

1918 m. vasario 16 d. Lie
tuvos Taryba pasirašė Ne
priklausomybės paskelbimo 
aktą, kuriuo skelbia visam 
pasauliui, kad atstatoma 
nepriklausoma, demokrati
niais pagrindais sutvarkyta, 
Lietuvos valstybė su sostine 
Vilniumi. Po aktu pasirašė 
visi Tarybos nariai (jų buvo 
20). 

• ' Hm, J. SUanM*. * V%»e**tR». i. >«-i*»b. 

TAUTOS HIMNAS 

Žodžiai ir muzika 
dr. Vinco Kudirkos 

. Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme! 
Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia. 
Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, 
Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. 

Tegul saulė Lietuvos tamsumus pašalina 
Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi. 
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse. 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi. 

Vincas Kudirka. 

Dabar Lietuvoje ir išeivi
joje mes visi iškilmingai 
švenčiame Vasario 16-ąją. 

Giedame Lietuvos himną, 
meldžiamės, dainuojame lie
tuviškai ir šokame lietuviškus 
šokius. 

Lietuvos h imnas 

Lietuvos himną parašė ir 
jam muziką sukūrė dr. Vincas 
Kudirka. Iš tikrųjų tai buvo 
eilėraštis, pavadintas „Tau
tiška giesmė", išspausdintas 
V. Kudirkos redaguojamame 
„Varpe" 1898 m. 

Pirmą kartą „Tautišką 
giesmę" atliko choras, va
dovaujamas muziko Česlovo 
Sasnausko, 1899 m. lapkričio 
13 d., deja, dr. Kudirka buvo 
neseniai miręs. 

Kai Lietuva tapo neprik
lausoma, „Tautiška giesmė" 
oficialiai paskelbta Tautos 
himnu (1919 m.). Jos pavadi
nimas buvo pakeistas į tris 
pirmuosius eilutės žodžius: 
„Lietuva, tėvyne mūsų". 

Lietuvos vėliava 

Senovėje buvo įprasta 
turėti ne tautines, bet valsty
bines vėliavas. Neturėjo tau
tinės vėliavos ir Lietuva. 
Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos valstybinė vėliava 
buvo raudonos spalvos su 
baltu vyčiu. 

1917 m. Vilniaus Konfe
rencijos metu vėliavos reikalo 
sprendimas buvo pavestas 
Lietuvos Tarybai. Buvo siūlo
ma naudoti vieną iš senųjų 
Lietuvos kunigaikštijos vėlia
vų su žinomais vyčio, Ge
dimino stulpų ženklais. Taip 
pat buvo sukurti keli nauji 
projektai. 

1918 m. balandžio 19 d. 
buvo priimtas sprendimas. 
Lietuvos vėliava buvo sudary
ta iš trijų išilginių, vienodo 
pločio juostų: geltonos, žalios 
ir raudonos. Šios spalvos buvo 
parinktos dėl to, kad jos daž
nai sutinkamos lietuviškuose 

liaudies audiniuose ir kitame 
liaudies mene. Jos dar buvo 
aiškinamos taip: 

- geltona - derlingi 
Lietuvos laukai, geltonuojan
tys nuo prinokusių rugių, 
kviečių, linų ir kitų javų; 

- žalia - tautos gyvybės 
(kaip ir ta spalva gamtoje' 
simbolis; 

- raudona - kraujas, pra
lietas, ginant tėvynės laisvę. 

Pirmoji Lietuvos vėli
ava taip pat buvo įrašyta į 
Lietuvos konstituciją. Pirmą 
kartą trispalvė viešai iškelta 
1918 m. lapkričio 11 dieną 
Vilniuje, prie Valstybės tary
bos namų. 

Mūsų herbas 

Mūsų herbas - Vytis. 
Raudoname fone šarvuotas 
raitelis ant balto žirgo, šoliuo-
jantis ginti Tėvynės. Tai kovų 

už laisvę simbolis. Vytis yra 
vienas seniausių valstybės 
ženklų Europoje. Pirmą kartą 
kaip Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės simbolis panau
dotas 1387 m. Jogailos ant
spaude. 

Lietuviai turi dar vieną 
tautinį simbolį - Gedi-
minaičių stulpus. 

Jau XV a. piniguose yra 
iškaldinti Gedimino stulpai. 
Šitie stulpai buvo ir Vytauto 
Didžiojo antspauduose, nes 
tai jo asmens ženklas, vėliau 
tapęs visų Gediminaičių sim
boliu. Gediminaičių stulpai 
buvo ir Vyčio skyde. Tik 1440 
m. į Vyčio skydą buvo įdėtas 
Jogailos asmens ženklas -
dvigubas kryžius. Nuo tada jis 
ir vadinamas Vyčio kryžiumi. 

************************** ************* ***************************************************************** ************* ******************************************************************* 

DIDYSIS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS VYTAUTAS 

.ŽALGIRIO MUŠIS" (FRAGMENTAS) 

^Š3 

ŽALGIRIO MUŠIS 

Kęstučio sūnus Vytautas, 
po ilgų kovų dėl savo tėviškės, 
1392 m. tapo Lietuvos val
dovu. Siekdamas laisvų ran
kų rytuose, 1398 m. sudarė 
sutartį su kryžiuočių ordinu, 
užleisdamas žemaičius. Že
maičiai buvo nepatenkinti, 
bet Vytautas ramino juos tar
damas, kad laikui atėjus, jis 
atsiims žemaičius ir sutriuš
kins kryžiuočius. Tas laikas 
atėjo 1410 m. prie Žalgirio. 
Čia kryžiuočių ordinas buvo 
galutinai sutriuškintas. Tas 
legendinis mūšis, įvykęs 1410 
m. liepos 15 d., pavadintas 
„Žalgirio mūšiu". 

Pažvelkite į paveikslėlį, 
štai tokia didelė buvo Vytauto 
laikų Lietuva - nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros. 

Atkreipkite dėmesį, vai
kai, kuo skiriasi tų laikų her
bas su Vyčiu nuo dabartinio. 
Nuspalvinkite paveikslėlį, apra
šykite skirtumus tarp herbų 
ir atsiųskite į redakciją adresu: 

„Draugo" lietuviukams 
4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. 

Laukiu jūsų laiškučių! 

DĖMESIO! 

..Draugo" administracija 
siūlo istorinį Žalgirio mūšio 
plakatą, kurį užsisakius, vai
kai nemokamai gaus dovaną -
dėlionę „Žalgirio mūšis". 

Plakato kaina su per
siuntimu ir dėlione vaikams -
10 dolerių. Skubėkite įsigyti! Vytauto laikų Lietuva V. Vigeikio piešinys 
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
DARBAI IR RŪPESČIAI (2) 

Praėjus Kalėdų švenčių ir 
Lietuvos prezidento rinkimų 
šurmuliui, JAV Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos 
dėmesys nukrypo į pasiruo
šimus Lietuvos Nepriklauso
mybės švenčių — Vasario 16-
sios ir Kovo 11-sios — pami
nėjimams bei kitiems artėjan
tiems 2003 metų renginiams 
ir darbams. Tarpe tiesioginių 
kasmetinių LB uždavinių, 
karts nuo karto įsiterpia ir ki
ti nenumatyti renginiai ar įvy
kiai. Šiame informaciniame 
pranešime tie darbai ir rū
pesčiai pristatomi iš dalies 
pirmenybių, iš dalies chrono
logine eiga. 

Visuomeninė veikla 

Š. m. sausio mėnesio gale 
visas LB apylinkes bei LB 
įgaliotinius pasiekė išsami 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos medžiaga su pavyz
dinėmis Vasario 16-sios/Kovo 
11-sios minėjimų rezoliuci
jomis, miestų ir valstijų prok
lamacijomis, pavyzdiniais 
laiškais prezidentui George 
W. Bush, senatoriams ir Kon
greso atstovams. Visą medžia
gą paruošė, VRT-os pirminin
kės pareigas einanti, dr. Elona 
Vaišnienė, o technišką api
pavidalinimą ir išsiuntinėjimą 
atliko LB Įstaigos administra
torė Jūratė Mikšėnienė. Šių 
metų visuomeninės JAV LB 
akcijos pagrindiniai siekiai 
yra Lietuvos pakvietimo į 
NATO sutarties patvirtinimas 
(nemažiau kaip JAV Senato 
67 balsais) ir užtikrinimas, 
kad nebus Lietuvai nutrauk
tos demokratinės visuomenės 
ugdymui Radio Free Europe 
laidos. Pavieniai asmenys 
gyvenantys vietovėse kur nėra 
veikiančių LB apylinkių, ir 
kurie norėtų šią medžiagą 
gauti ir prisidėti prie šios 
svarbios akcijos, yra kviečiami 
kreiptis į JAV LB įstaigą: 
Lithuanian American Com-
munity, Inc., Public Affairs 
Office, 11876 Sunrise Valley 
Dr., Suite 200C, Reston, VA 
20191, e-paštas: 

ladBC@erola.com 
JAV LB tinklalapyje 

<www.javlb.org) skelbiamas 
visų Vasario 16-sios ir Kovo 
11-sios minėjimų vyksiančių 
JAV-se sąrašas. Kurie dar 
nesinaudoja internetu, 52 vie
tovių minėjimų sąrašas bus iš
spausdintas lietuviškoje spau
doje ir anglų kalba LB leidžia
mame žurnale „Bridges". Ku
rie norėtų dalyvauti Vasario 
16-sios ar Kovo 11-sios 
minėjime, gali rasti informaci
ją apie jiems patogiausioje 
vietovėje rengiamą minėjimą. 
Sudarant minėjimų sąrašą, 
paaiškėjo, kad daugelyje vie
tovių Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės bus nuotai
kingai švenčiamos, vengiant 
ilgų prakalbų. Kur tik veikia 
lituanistinės mokyklos, moki
niai įjungiami į šventės pro
gramą. 

Finansiniai rūpesčiai 

JAV LB Krašto valdybos 
paskutiniame aplinkraštyje 
LB apylinkės ir apygardos yra 
pakartotinai prašomos Vasa
rio 16-sios ir Kovo 11-sios mi
nėjimų proga pravesti tradi
cinį aukų vajų Krašto valdy
bos ir jos Washington. DC, 
įstaigos Restone. VA, darbams 
paremti. Vasario mėnuo yra 
Lietuvių Bendruomenės mė
nuo. Įvairiems labdaros va
jams ir fondų papildymams 
yra vienuolika kitų mėnesių. 
JAV Lietuvių Bendruomene 
jungia ir reprezentuoja visus 
lietuvius, o jos įstaiga Wa-
shington, DC, teikia mato

mumą visos JAV mastu. JAV 
LB įstaiga yra vienintelė 
išimtinai Amerikos lietuvių 
interesams bei rūpesčiams 
atstovaujanti įstaiga JAV sos
tinėje. Lietuvių Bendruomenė 
nerūšiuoja žmonių pagal jų 
įsitikinimus, statuso JAV le
galumą, net ir lietuvių kalbos 
mokėjimą. JAV LB XVI taryba 
2000 m. priėmė įstatų pakei
timą, kuriuo nelietuvių kilmės 
sutuoktiniai gali būti lygiatei
siais LB nariais. Visi Ameri
koje gyvenantys lietuvių kil
mės asmenys esame Lietuvių 
Bendruomenės nariais. Rašy
dami laiškus JAV prezidentui, 
savo senatoriams ar Kongreso 
atstovams, galime drąsiai sa
kyti, kad esame nariais orga
nizacijos, veikiančios visoje 
Amerikoje ir turinčios įstaigą 
prie JAV sostinės. Užtat yra 
būtina išlaikyti JAV LB įs
taigą ir JAV LB suteikti stiprų 
finansinį pagrindą efektingai 
perteikti Amerikos lietuvių 
tikslus ir rūpesčius JAV valdi
nėms bei kitoms organizaci
joms. Visos LB apylinkės gavo 
Vasario 16 LB finansinio va
jaus aukų lapus. Kviečiame 
kiekvieną tautietį paremti 
JAV LB darbus per savo apy
linkes ar tiesiogiai siunčiant 
savo auką JAV LB ižd. R. 
Pliūrai, 1927 West Blvd., 
Racine, WI 53404. 

JAV LB Tarybos rinkimai 

XVII JAV LB Tarybos rin
kimai vyks šį pavasarį, ge
gužės 3-4 ir 10-11 d. Vyriau
sioji rinkimų komisija sudary
ta iš Philadelphijos miesto ar
tumoje gyvenančių asmenų. 
VRK-jos pirmininkė yra Dalia 
Jakienė. o komisijos nariai: dr. 
Daumantas Matulis, Milda 
Mikušauskienė, Vidmantas 
Rukšys ir Ieva Vozbutaitė. 
Siekiama į LB Tarybos rinki
mų eigą įtraukti kuo daugiau 
kandidatuojančių ir balsuo
jančių visų kartų ir „bangu" 
Amerikos lietuvių. XVII LB 
Taryba turės ypač svarbų 
sprendžiamąjį vaidmenį JAV 
Lietuvių Bendruomenės atei
čiai. LB Taryba renka JAV LB 
Krašto valdybos pirmininką/ę, 
tvirtina pirmininko pasirinktą 
ir tarybai pristatytą JAV LB 
Krašto valdybą, nustato LB 
veiklos gaires, keičia LB įsta
tus. LB Taryba išrinkta trejų 
metų kadencijai, renkasi vi
suotinei sesijai kartą metuose, 
o tarp sesijų sprendžia iškilu
sius svarbius klausimus kores-
pondenciniu būdu. LB Tarybą 
sudaro 10 LB apygardų 
pirmininkų ir 60 narių, išrink
tų tiesioginiu balsavimu viso
se JAV LB apylinkėse. Pra
šome sekti spaudą ir interne-
tą, kuriuose bus skelbiamos 
rinkimų taisyklės ir visi bus 
kviečiami rinkimuose daly
vauti. 

Lietuvių Bendruomenė 
internete 

Kviečiame aplankyti JAV 
LB tinklalapį. kuriame be 
kitos įvairios informacijos yra 
renginių kalendorius. Kalen
doriuje, be Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo informacijos, yra 
įrašyti visi JAV LB Kultūros 
tarybos š.m. renginiai, prade
dant Karaliaus Mindaugo 750 
metų sukakties minėjimais, 
baigiant Violetos Urmanos 
koncertu š.m. rugsėjo mėnesį. 
Visos JAV LB apylinkės ir 
kitos lietuviškų telkinių (ne 
pelno siekiančios) organizaci
jos yra kviečiamos skelbti savo 
renginius kalendoriuje. 

Tinklalapyje 
http://www.javlb.org ran

dama informacija kaip tai 
galima atlikti. 

BALTŲJŲ RŪMŲ KASDIENYBE 

Connecticut LB apygardos 50 metų sukakties paminėjime (2002 m. lapkričio 9 d.) dalyvavę JAV LB Krašto valdy
bos nariai , su LB apygardos pirm. Laima Karosiene, kuriai buvo įteiktas JAV LB Krašto valdybos žymuo, dėko
jan t už brandžią apygardos veiklą. Iš kaires: Krašto vaidybos sekr. Teresė Gečienė, pirm. Algimantas Gečys, 
Visuomeninių reikalų tarybos pirm. dr. Elona Vaišnienė, L. Karosiene, Krašto valdybos vicepirm. ..trečiosios ban
gos" reikalams Sigita Šimkuvienė, Religinių reikalų tarybos pirm. ses. Margari ta Bareikaitė. 

Tinklalapis vis tobulina
mas. Pradėtas anglų kalboje 
prieš daugiau kaip penkis 
metus su tikslu pasiekti pir
mųjų bangų lietuviškai nekal
bančius Amerikos lietuvius ir 
Lietuvai prijaučiančius ameri
kiečius, tinklalapis reikalauja 
nuolatinės priežiūros ir patik
slinimų bei informacijos at
naujinimų. Technišką api
pavidalinimą tvarko interneto 
tinklalapių specialistas Pra
nas Pranckevičius. Informaci
ją apie JAV LB P. Prancke-
vičiui perduoda JAV LB 
Krašto valdybos narė infor
macijai Teresė Gečienė ir LB 
įstaigos darbuotoja Jūratė 
Mikšėnienė. Tinklalapyje ap
rašoma ne tik JAV Lietuvių 
Bendruomenė, bet pristato
mos ir kitų organizacijų čia ir 
Lietuvoje nuorodos su įvai
riomis paslaugomis tinklala-
pio lankytojams. Kadangi tin
klalapių šiuo metu vis dau
giau naudojasi neseniai at
vykę iš Lietuvos, naujausią 
informaciją stengiamasi per
duoti lietuvių kalba. Ilgainiui 
tikimasi visą tinklalapio 
informaciją pristatyti abiem 
— lietuvių ir anglų — 
kalbomis. 

Informacija suglaustai 

JAV LB Religinių reikalų 
tarybos pirm. ses. Margarita 
Bareikaitė pereitų metų 
spalio 31 — lapkričio 4 d. 
lankėsi Atlanta, GA. sten
giantis lietuviams katalikams 
išrūpinti lietuviškas pamal
das. Audiencijoje buvo priim
ta arkivyskupo John Dono-
hue, kuris visokeriopai pri
tarė iniciatyvai. Jo tarpi
ninkavimu, vienoje Atlanta 
katalikų bažnyčioje lietuviai 
galės turėti savas Mišias. Ses. 
Margaritą apsilankymo metu 
globojo LB apylinkės pirm. dr. 
Roma Kličienė ir jos vyras. 
Aplankyta ir naujai įsistei
gusi „Saulės" lituanistinė 
mokykla, kuriai išsiųsta reli
ginio turinio skaitinių. 

Ses. Margarita Bareikaitė 
taip pat yra numačiusi pasi
matyti su Bridgeport, CT 
vyskupu, kurio vyskupijoje 
2002 m. gale buvo uždaryta 
New Haven, CT. Šv. Kazi
miero lietuvių parapija. Ses. 
Margarita tikisi kelti su vys
kupu klausimą apie gal
imybes perkelti į Lietuvą Šv. 
Kazimiero bažnyčios meną ir 
kitokį inventorių. 

* * * 
JAV IJ3 renginiais ./nodeme-

ja". New Yorko apygarda 
(pirm. dr. Giedre Kumpikaitė) 
bendradarbiaudama su JSchow-
center" koncertų rengėju Da
riumi Žukausku suruošė du 
koncertus — lapkričio 9 d. 
Andriaus Mamontovo ir 
sausio 25 d. estrados dai
nininko Stasio Povilaičio. Abu 
koncertai sutraukė po 450 

žiūrovų. Salė negalėjo sutal
pinti visų norinčių dalyvauti. 

Stasio Povilaičio koncerto 
metu sausio 25 d. New Yorko 
LB apygarda atsisveikino su 
Lietuvos Respublikos gener
aliniu konsulu dr. Rimantu 
Morkvėnu, kuris š.m. vasario 
1 d. baigė savo paskyrimo 
laiką New Yorke ir grįžo į 
Lietuvą. Dr. Morkvėno naujos 
pareigos LR Užsienio reikalų 
ministerijoje bus ryšininku su 
išeivija. Dr. R. Morkvėnas 
aktyviai bendravo ne tik su 
New Yorko, bet ir su visais 
Amerikos lietuviais, kur tik 
buvo kviečiamas. JAV LB 
Krašto valdybos kvietimu, dr. 
Morkvėnas tarpininkavo spren
džiant New Yorko Kultūros 
židinio klausimą. New Yorke 
reziduojančių svetimų valsty
bių konsulų organizacijoje ėjo 
pirmojo vicepirmininko parei
gas. Konsulate buvo suruošta 
daug kultūrinių renginių, į 
kuriuos buvo kviečiama lietu
vių ir amerikiečių visuomenė 
bei kitų konsulatų personalai. 
Nauju Generaliniu konsulu 
New Yorke yra paskirtas Min
daugas Butkus. 

Naujos JAV LB Krašto 
valdybos narės „Trečiosios 
bangos" reikalams Sigitos 
Šimkuvienės, Lauryno Misevi
čiaus ir visos eilės „visų ban
gų" asmenų glaudaus bendra-
dradarbiavimo dėka, labai pa
gyvėjo Connecticut LB veikla. 
Įsisteigė Connecticut lietuvių 
sporto klubas, kuriam vado
vauja Laurynas Misevičius. 
Klubas naudojasi Waterbury 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
uždarytos mokyklos patalpo
mis. Tai buvo gražiai aprašyta 
Waterbury amerikiečių laik
raštyje. Tą vakarą, kada visa 
Amerika žiūrėjo televizijoje 
transliuojamas amerikietiško 
futbolo „Super Bowl" rung
tynes, Connecticut lietuviai 
žaidė krepšinį, Lietuvos tau
tinį sportą. Amerikietis sporto 
žurnalistas aprašo lietuvių 
prisirišimą prie krepšinio, jų 
suvažiavimą iš visų Connec
ticut valstijos vietovių kartu 

praleisti vakarą su krepšinio 
kamuoliu. 

Beje. Laurynas Misevičius 
yra ir Lietuvos Vyčių centro 
valdybos narys, kar tu įsi
pareigojęs atgaivinti nusto
jusią veikti Bridgeporto, CT 
LB apylinkę. Turbūt pirmą 
kartą Amerikos lietuvių istori
joje Vasario 16-tosios minėji
mą Bridgeporte organizuoja 
Lietuvos Vyčių kuopa, LB apy
linkė ir Connecticut lietuvių 
sporto klubas. 

Philadelphijos LB apylin
kė ir Philadelphijos Lietuvių 
namai organizaciniais pagrin
dais veikia kartu. 2002 metų 
lapkričio 17 d. Lietuvių namai 
(Lithuanian Music Hali) pa
minėjo 95-tą sukaktį, o LB 
apylinkė 50-tą jubiliejų. Prie 
šios vieningos veiklos gausiai 
jungiasi ir neseniai iš Lietuvos 
atvykęs jaunimas. Atgaivintas 
Lietuvių jaunimo sąjungos 
skyrius, kuriam vadovauja dr. 
Daumantas Matulis. Šis sky
rius įsteigė naują lietuvių 
liaudies šokių grupę, kuri tiki
si dalyvauti š.m. Dainų šven
tėje Lietuvoje, o pirmas viešas 
grupės pasirodymas bus per 
Vasario 16-sios minėjimą, sek
madienį, vasario 23 d., 2 vai. 
p.p., Lietuvių namuose. Va
sario mėnesį LJS skyrius 
organizuoja Lietuvių namų 
vidurinės salės dažymo talką, 
o kovo 1 d. Talentų vakarą ir 
diskoteką. Salės dažymo tal
kos būdu ir Talentų vakaro 
pelnas skiriamas paremti LJS 
atstovų kelionę į Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą, 
įvyksiantį šią vasarą Lietu
voje. Punske ir Vokietijoje. 
Šios Philadelphijos jaunimo 
grupės (kartu su JAV LB 
Krašto valdybos vicepirm. Ri
mu Gedeika) gruodžio 28 d. 
surengtas krepšinio turnyras 
ir kalėdiniai šokiai sutraukė 
dalyvius iš viso Rytinio Ame
rikos pakraščio. Turnyre daly
vavo devynios komandos, o šo
kiuose per 250 jaunų žmonių. 
Lietuviškoji išeivija dar ilgai 
gyvuos, jeigu būsime vieningi, 
tolerantiški ir atviri vieni kitų 
naujoms idėjoms bei naujiems 
veiklos pasireiškimams. 

T. Gečienė (LB inf.) 

Baltuosiuose rūmuose be
veik kiekviena diena praside
da Biblijos valandėle. Nors da
lyvavimas joje nebūtinas, na
mų šeimininkui visada malo
nu matyti, kai ankstų rytą jo 
bendradarbiai dvasinės pas
pirties ilgai darbo dienai pa-
sisemia iš Šventraščio. Pats 
prez. Bush kiekvieną dieną 
skaito Bibliją, reguliariai mel
džiasi. Vyriausybės posėdžius 
pradeda poteriais. 

Kai prieš gerus dvejus me
tus per savo inauguraciją bu
vo paklaustas, kokį rekordą 
jis tą dieną norėtų pasiekti, 
naujasis prezidentas atsakė: 
„aš anksčiau nei bet kuris 
kitas prezidentas istorijoje ei
nu gulti"— ir iš tiesų apie 
pusę dešimtos pasitraukė į sa
vo kambarius. Tai kontrastas 
jo pirmtakui Bill Clinton, kur 
per savo pirmąją inauguraciją 
sugebėjo per vieną vakarą 
aplankyti vienuolika skirtingų 
pobūvių. Ir dabar Clinton 
amerikiečių atmintin įsirėžė 
kaip labai gudrus, tačiau ga
lų gale neperdėm rimtas Bal
tųjų rūmų baliukų „liūtas", 
kuriam guvumo ir laimės 
dėka pasisekė privesti prie 
pavyzdžio neturinčio ekono
mikos augimo. Bet moralinis 
prez. Clinton ir jo komandos 
vertinimas išliko neigiamas — 
ir tai ne tik krikščionių de
šinėje ar tarp ultrakonserva-
tyviųjų. Prie to prisidėjo ne 
tik skandalas su Monica Le-
vvinski, bet ir ankstesni, dar 
būnant Arkansas gubernato
riumi, neaiškūs nekilnojamojo 
turto sandėriai, daugelio jo 
pavaldinių elgesys, Baltųjų 
rūmų pavertimas prabangiai 
nemokama nakvyne favorita
ms, partijos draugams ir po
tencialiems demokratų finan
siniams rėmėjams, galų gale ir 
šimtų valdiškų baldų „prich-
vatizavimas" iš Baltųjų rūmų 
išsikraustant. 

Visai kitaip su prez. Geor
ge W. Bush. Jo komanda ne
mažiau drausminga už patį 
prezidentą, kuris šalia savo 
per daug savimi susirūpinusio 
pirmatako, atrodo tiesiog 
kuklumo ir liaudiškumo įsikū
nijimas. Bush kiekviena proga 
sprunka iš Vašingtono į savo 
sodybą Texas, kur jo populia
rumas dar vis auga. Bet už
sienyje ir ypač Vokietijoje 
„arogantiško kaubojaus", sie
kiančio pasaulį pajungti ame
rikietiškai valiai, įvaizdis dera 
prie giliai įsišaknijusio anti-
amerikietiškumo. Taip, aro
gantiškumo Bush turi — jis 
juk kilęs iš įtakingos rytinės 
JAV pakrantės šeimos, kuri 
savo atžalas siuntė į geriau
sias privačias mokyklas bei 

TAI ĮDOMU... 
VARLĖS GALĖS ŠOKINĖTI 

Calaveras County, CA (apie 
133 m. nuo San Francisco), 
kasmetinėje, gegužės mėn. 
vykstančioje, mugėje vienas 
populiariausių įvykių — var
lių šokinėjimo konkursas. Šie
met grėsė šiai „pramogai" 
pavojus, nes Kalifornijos žve
jybos ir medžioklės departa
mentas draudžia paleisti su
gautas varles atgal į laisvę. 
Jeigu įstatymo būtų paisoma, 
festivalio rengėjai būtų turėję 

universitetus, kaip Yale ar 
Harvard. Bet stipriau už šią 
įtaką prez. Bush paveikė as
meniška atgimimo patirtis. 
Iki savo religinio atsivertimo 
1985-iais jis, savo paties žo
džiais, buvo juodoji šeimos 
avis — rūkė, turėjo akivaiz
džią problemą su alkoholiu ir 
gal dar pora kitų. Savo reli
ginę socializaciją jis buvo pra
ėjęs jau vaikystėje presbiteri-
jonų ir episkopalų bažnyčiose, 
o žmonos Lauros dėka suar
tėjo su metodistų bažnyčia ir 
per dukrų dvynukių krikštą 
oficialiai tapo metodistu. 
Tačiau lemtingu, gyvenimą 
perkeitusiu įvykiu jam tapo 
susitikimas su šeimos draugu, 
charizmatiniu pamokslininku 
Billy Graham, su kuriuo 
praleido vieną savaitgalį ir 
kurio dėka, kaip jis pats sake. 
„pasižiūrėjau į savo širdį ir 
gyvenimą paskyriau Jėzui 
Kristui". To rezultatas — 
alkoholio ir tabako atsisaky
mas ir darbo bei gyvenimo 
būdo sudrausminimas, prie ko 
priklauso kasdienis Biblijos 
skaitymas, maldos, reguliari 
fizinė mankšta, svorio valdy
mas ir, žinoma, vidinis įsi
tikinimas, kad nuo šiol savo 
veiksmus reikia derinti 
pagal klausimą: „O ką šiuo 
atveju darytų Jėzus?" 

Per dutūkstantųjų rinki
mų kampaniją George Bush į 
klausimą, kas yra jo mėgsta
miausias politinis filosofas, 
atsakė: Jėzus Kristus. Dėl to 
jis galėjo nervingų intelektu
alų, o ir religinį tikėjimą pra
radusių europiečių akimis pa
sirodyti kaip naivus keistuo
lis, tačiau religingoje Ame
rikoje, kur pagal naujausias 
apklausas net du trečdaliai 
žmonių tiki velnio egzista
vimu, tokia išpažintis yra mo
rališkai ir net individualiai 
verta pagarbos. 

O kaip sunkioje padėtyje 
krikščionišką meilės įsakymą 
suderinti su galingiausios pa
saulio valstybės vadovo parei
gomis, prezidentui patarė jo 
draugas, konservatyvių krikš
čionių mąstytojas Marvin 
Olaski. Jėzaus įsakymas „at
sukti kitą žandą" galioja Kris
taus sekėjui asmeniškai, bet 
valstybės vyras turi vado
vautis Mozės knygos žodžiais: 
kas pralieja žmogaus kraują, 
to kraujas irgi turi būti žmo
gaus pralietas, nes Dievas pa
darė žmogų pagal savo paveiks
lą. Taigi tas, kuris gina žmo
giškos gyvybės garbę, turi žu
dikus nubausti — ir to valdžia 
privalo imti. 

Parengė 
Mykolas Dranga 

Laisvosios Europos radiją^ 

KOKIA BUS NAUJO PREZIDENTO KOMANDA 

sunaikinti tūkstančius sugau
dytų varlių. Kalifornijoje nėra 
draudžiama gaudyti roplius ir 
šliužus, tik negalima jų pa
leisti atgal į laisvę. Įvairios 
laukinės faunos apsaugos or
ganizacijos buvo susirūpinu
sios, kad jau sugaudytos var
lės nebūtų sunaikintos, tad vi
si lengviau atsiduso (turbūt ir 
pačios varlės), kai ši painiava 
buvo sėkmingai išspręsta: ir 
varžybos įvyks, ir varlės liks 
gyvos. 

ChTr 

Atkelta iš 3 psl. 
„Tos technologijos, tos 

priemonės, kuriomis R. Pakso 
rinkiminė komanda bandė 
suskaldyti Lietuvą, priešpas
tatyti Paksą ir jo šalininkus 
visiems kitiems, įvardindama 
juos kaip elitą, kaip nepa
slankius, kaip nenorinčius 
pertvarkų ar panašiai — 
savotiškai išskyrė, suskaldė 
visuomenę ir tokiu būdu at
skyrė Rolandą Paksą jau po 
rinkimų nuo daugumos poli
tinių partijų bei intelektualų 
sluoksnių". 

Anot politologo Bielinio, 
Rolandui Paksui kažin ar 
pavyks padaryti tai, ką buvo 
padaręs jo pirmtakas Valdas 
Adamkus — tai yra visiškai 
atsiriboti nuo partinės prik
lausomybės. Kito politologo, 
Algio Krupavičiaus, nuomonė 
panaši — Rolandui Paksui, 
bent jau iš to kas dabar 
matyti, kažin ar pavyks išlai
kyti pusiausvyrą Preziden
tūroje tarp ekspertų ir poli
tikų, ką bandė daryti abu 
prieš tai buvę prezidentai. Jei 
iš tiesų Prezidentūroje ryškiai 

dominuos Pakso partijos poli
tikai, Krupavičiaus manymu, 
gali kilti ir kitų problemų: 
„Gali susikomplikuoti san
tykiai Prezidentūros su kito
mis institucijomis, kur tas 
partinis principas taip pat yra 
labai svarbus. Pavyzdžiui, su 
Seimu ir Vyriausybe. Jeigu 
bus apskritai santykiai palai
komi žvelgiant pro partinę 
prizmę, o nesistengiant to pa
likti už durų, be abejo, gali at
sirasti kur kas daugiau prob
lemų negu buvo". 

Politologo Kęstučio Masiu
lio nuomone, iš savo paties su
daryto izoliacijos rato, išrink
tasis prezidentas Rolandas 
Paksas galėtų ištrūkti, priim
damas kai kuriuos prag
matiškus sprendimus: „Jis 
pragmatiškai veiktų, jeigu į 
savo komandą pakviestų ko
kias ryškias asmenybes, ku
rios gal yra neutralios, ar pu
siau neutralios, o gal net prieš 
jį veikė — gal net iš buvusios 
Prezidentūros ar panašiai". 

Jūratė Damulytė 
Laisvosios Europos radijui 

ir „Draugui" iš Vilniaus 

mailto:ladBC@erola.com
http://www.javlb.org
http://www.javlb.org


Kitu žvilgsniu,,, 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius, 

PAPRASTI STEBUKLAI 

Atsimenu, kaip per 
kažkurį Sąjūdžio mitingą Vin
gio parke, įvyko nedidelis 
metereologinis stebuklas — 
nuo ryto purškęs lietutis, 
parke susirinkus daugiatūks
tantinei miniai, netikėtai nu
stojo lyti ir išlindo saulutė. O 
mitingui pasibaigus, debesys 
vėl užsitraukė ir lietus lijo 
toliau. 

Skaitydamas Lietuvos 
partizanų atsiminimus, irgi 
dažnai rasdavau įvairių mis
tinių sutapimų — pvz., kai 
partizanams ankstyvą rytą 
reikėję išsiveržti iš pasalos, 
miškan nusileido tirštas rūkas 
ir jie sėkmingai pabėgo. 

Kokie tai reiškiniai? Dau
gumai gal pasirodytų, kad tai 
tiesiog laimingi sutapimai, 
atsitiktinumai. Tačiau kiek
vienas iš mūsų savo gyvenime, 
manau, galime rasti tokių 
keistų stebuklingų atsitik
tinumų ar sutapimų. Tarkim, 
kartais atrodytų beviltiškai 
susiklosčiusi situacija staiga 
stebuklingai išsisprendžia po
zityviai. Arba atvirkščiai — 
reikalas, kuris jau buvo tarsi 
sėkmingai išspręstas, staiga 
dėl nesuvokiamų aplinkybių 
sugriuvo... 

n 
Ką tai reiškia? Gal čia 

kokia nors mistika?.. Žmogiš
kasis protas verčia ieškoti 
logikos net ir stebukluose. Tad 
pabandykime savo atmintyje 
pažaisti tokį žaidimą, kuriame 
nebūtų atsitiktinumų. Savo 
asmenines nelaimes ir laimes 
paverskime dėsniais, turin
čiais konkrečias priežastis. 
Juk kas galėtų paneigti, kad 
geri arba blogi dalykai mūsų 
gyvenime vyksta kaip atlygis 
už mūsų darbus ir mintis. 
Taigi —jeigu aukštesnės jėgos 
laimina mūsų poelgius, jos 
sustabdo lietų, atsiunčia rūką, 
o jei nelaimina — atsiunčia 
sausrą, tvaną, ligas, karą arba 
pokarį. Ir neabejoju, jei bū
sime patys sau nuoširdūs — 
kiekvienas savo širdyje rasime 
sau atsakymą — dėl ko mums 
gyvenime pasisekė, arba ne. 
Jei ką nors pavogei, pame
lavai, linkėjai bloga ar pikta, 
buvai puikybėje — visa tai 
anksčiau ar vėliau atsigręžia 
prieš mus pačius. 

Čia galima būtų prisiminti 
gražų pasakojimą apie Budą, 
kuris keliavo su mokiniu, o tas 
mokinys kelionės metu tyčio
josi iš Budos, stengdamasis 
žūtbūt kaip nors savo Mo-

Išleista nauja sovietinio 
genocido aukų vardyno dalis 

Atkelta iš 1 psl. 
Trečiadienį Rotušėje pris

tatyta vardyno „Lietuvos gy
ventojų genocidas" II tomo 
antroji knyga, skirta 1944-47 
metų sovietinio genocido au
koms įamžinti, apima 33,500 
asmenų biografijų. Pirmoji II 

tomo dalis išleista 1998 m. 
B. Burauskaitė sakė, kad 

vardyno sudarytojai nepasi
kliovė tik sovietinių represi
nių struktūrų paliktais doku
mentais, bet rėmėsi žmonių 
atsiųstomis anketomis, nuo
traukomis, dokumentais. 

Lietuvos k a r o aviatoriai p ra t ę s tarnybą 
Balkanuose 

Atkelta iš 1 psl. 
kariams patobulinti pro

fesinius įgūdžius bei sukaupti 
naujos patirties. 

Jau į penktąją užduotį iš
vykstantis ,_An-26" įgulos va
das kapitonas Arkadijus Ko-
liasnikovas sakė, kad tarny
bos metu kariams tenka skrai
dyti po 150-200 valandų, tai 
yra 3-4 kartus daugiau nei per 
tą patį laikotarpį Lietuvoje. 
Be to, skirtingai nei Lietuvoje, 
kariai įgyja naujų įgūdžių. 

skraidydami kalnuotose vie
tovėse. 

Į tarnybą išvyksta lakūnas 
kapitonas Rimtautas Minke
vičius, lakūnas-sąveikos kari
ninkas majoras Algirdas Jaki
mavičius, navigatorius vyres
nysis leitenantas Saulius 
Briedis, borto technikas vyres
nysis leitenantas Sergejus Va
siljevas, lėktuvo technikas ka
pitonas Arėtas Mankus, lėktu
vo avionikos inžinierius Kęs
tutis Diktonas. BNS> 

Už n a u d o j i m ą s i v a l s t y b i n e ž e m e t e k s mokė t i 
m o k e s č i u s 

tų", sakė J. Kraujelis. Atkelta iš 1 psl. 
sudaro apie 17 litų. „Ga

vusios šiuos pinigus savival
dybės itin nepraturtėtų, bet 
porai darželių langus apšiltin-

Pasak jo, dabar mokesčiai 
nemokami už maždaug 
700,000 hektarų naudojamos 
valstvbinės žemės. 

P a g a r s ė j ę s „ S a u l ė s a k m u o 7 

p a s u n k ė j o 
, a tp igo" , be t 

Atkelta iš 1 psl. 
Didesni už jį saugomi tik 

Vokietijoje ir Karaliaučiuje. 
„Saulės akmuo" buvo pa

grobtas iš Palangos Gintaro 
muziejaus pernai rugsėjo 9 
dieną. Gruodžio 6 dieną, susi

gundęs pinigine premija, eks
ponatą muziejui sugrąžino 
vienas iš kaltinamųjų jo pa
grobimu Linas Mileška. Kartu 
su kaltinamu bendrininku 
Lauru Zavadskiu jie dabar 
laukia teismo. <BNS> 

kytoją išerzinti bei pažeminti. 
Buda tylėjo visą kelionę, ir kai 
trečią dieną mokinys netekęs 
kantrybės paklausė, kodėl 
Mokytojas nereaguojąs į jo 
patyčias ir keiksmus, Buda 
ramiai jam atsakė: 

— O tu man pasakyk, 
kam lieka dovana, kurią tu 
dovanoji, bet jos niekas nepri
ima? 

Ir tik tada mokinys supra
to, kad visas jo paskleistas 
pyktis ir neapykanta Budos 
nei kiek nepalietė, o viskas 
liko jam pačiam. 

m 
Kitas šio žaidimo tarpsnis 

būtų bandymas suvokti aukš
tesniųjų jėgų poelgio logiką — 
kodėl mums siunčiamos to
kios dovanos arba išbandymai 
(už ką mums buvo šios 
vasaros sausra ir oro tarša, už 
ką mums buvo Sibiras, ho-
lokaustas ir t.t.)... Anksčiau 
minėtas Sąjūdžio mitingo 
atvejis tai paprastas ir aiškus 
— šis procesas iš viršaus buvo 
palaikomas ir sveikinamas. 
Tąsyk žmonių vienybė ir mei
lė, gražios jų mintys, nukreip
tos į taikų laisvės troškimą, 
padarė stebuklą. 

Aukštesniųjų jėgų elgse
noje esama tokios pat peda
goginės logikos, kokia mes 
vadovaujamės, auklėdami sa
vo vaikus. Jeigu vaikas geras 
— jis gauna dovanų (geri 
Sąjūdžio laikų žmonės gavo 
dovanų Lietuvos Nepriklau
somybę), o jeigu žmonės ne
geri — gauna sausrą, Sibirą 
bei kitus nemalonumus. Kai 
tėvas baudžia vaiką, tai baus
mę jis parenka tokią, kad vai
kas suprastų ir pasitaisytų. 

Viename pranciškonų ku
nigo Juliaus Sasnausko 
pamoksle įsiminė perskaity
tas žydo vaiko dienoraštis, 
rastas koncentracijos stovyk
loje. Tame dienoraštyje 
vaikas dėkojo Dievui už tokios 
begalinės dieviškosios meilės 
pažinimą, kurį jis patyrė iš 
kitų kalinių koncentracijos 
stovykloje ir kurio jis nebuvo 
patyręs ankstesniame „nor
maliame" gyvenime. Ir taip 
pat jis dėkojo vokiečių ka
reiviams, kurie sudarė sąly
gas tokiam meilės jausmo pa
jutimui. 

IV 

Kuo mes skiriamės nuo 
Sąjūdžio laikų žmonių, kai 
mūsų poelgiai iš aukščiau 
buvo laiminami, kai mes 
buvome saugomi net baisiąją 
sausio 13-osios naktį. Juk 
istorikai ir iki šiol negali 
paaiškinti, kodėl buvo atšauk
tas Parlamento puolimas ir 
tankai grįžo atgal į Šiaurės 
miestelį. Kartojama bendra 
frazė — pabūgo tarptautinės 
reakcijos. Per valandą pabū
go? Lietuvoje pabūgo, o Če
čėnijoje nepabūgsta iki šiol, 
metodiškai sprogdindami 
Čečėnijos kaimus bei žudyda
mi visus per 15 metų vyrus? 

Tad kuo mes pasikeitėm 
nuo Sąjūdžio laikų. Palygin
kime — kokios mūsų mintys 
buvo tada ir kokios yra dabar? 
Tada, kiek atsimenu, atmos
feroje tvyrojo beveik nereali 
tarpusavio meilė, mandagu-

INTERNATIONAL 
TRAVEL AND CRUISE CONSULTANTS 

9525 S 79B- Avtnue 
Surte 207 
Hickory Hilh, IL 60457 

Patikimas, profesionalus aptarnavimas visais kelionių reikalais 
V Dainų Švente Lietuvoj - NAUJA PROGRAMA Phonr (708) 430-7272 
V Specializuotos (custom) kelionės nuo 2 iki 20 žmonių (300) 4$2-2584 
V JUSLI patogumui, raštine Lietuvoje E-mail: gticriic«go@yahoo com 
V Avia bilietai - vietiniai, tarptautiniai, š Lietuvos bei į Lietuvą 
v Atostogų pasiūlymai ir užsakymai 
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mas, geranoriškumas, o dabar 
tvyro smogas... Sąjūdžio 
dienomis skleidėsi gera valia, 
jokios agresijos, dabar sklei
džiasi nepasitenkinimas, ne
apykanta, „atpirkimo ožių" ir 
visokių kitokių ožkų bei 
gaidžių paieškos. Tąsyk mūsų 
laukė puiki dovana — Lietu
vos laisvė, tąsyk mūsų gražios 
mintys buvo išklausytos ir 
netrukus, 1990 kovo 11-tą 
dovaną ir gavom. O ką turim 
dabar?.. Paslėptą agresiją, 
besireiškiančią visuose gyveni
mo frontuose. Bene tinkamiau
sias šios agresijos pavyzdys 
TV laidose eksponuojamos 
piktdžiugiškos Ramunės Pe
čiulienės, Vytauto Matule
vičiaus ar Vytauto Šerėno 
šypsenėlės. Su tokia pat 
dominuojančia agresija, be 
meilės, vilties ir džiugesio lei
džiami ir didieji dienraščiai... 
Lygiai su tokia pat už man
dagumo šypsenų paslėpta ag
resija tarpusavyje bendrauja 
politikai, verslininkai. 

Psichologai teigia, kad 
dominuojanti „paslėpta agre
sija" yra labai žemo dvasingu
mo rodiklis — tokia visuo
menė dažniausiai stovi vieto
je, įklimpusi, atsiprašant, sa
vo išmatose ir neprogresuoja, 
nes nieko nesukuria, o tik kri
tikuoja bei šaiposi... Einant 
psichologiniais laipteliais 
aukštyn, kai jau persirisime 
per „paslėptos agresijos" laip
telį, mūsų dar laukia labai 
daug negatyvių fazių iki har
moningos ir džiaugsmingos 
visuomenės — dar pastoviniuo
sime ant neapykantos, atviro 
priešiškumo, keršto laiptelių, 
paskui atsidursime apatiško
se zonose, kur dominuoja nuo
bodulys ir nesuintesuotumas. 
Ir tik perkopę tai, pamažu vėl 
imsime grįžti į Sąjūdžio laikų 
psichologinį klimatą, kuriam 
buvo būdingi patys aukštieji 
psichologiniai tonai — džiaugs- • 
mas, entuziazmas, veiksmas, 
žaidimai (nuostabiausias, jei 
pamenate, tų laikų žaidimas 
buvo „Baltijos kelias"!). O 
pačios aukščiausiosios būse
nos, anot psichologų ir dva
sininkų — yra sugebėjimas 
postuluoti, teigti amžinąsias 
vertybes ir po to sugebėjimo 
sekanti nušvitimo arba „nebe-
sipriešinimo" būsena, kai su 
meile priimi viską, kas Dievo 
leidimu vyksta šiame 
pasaulyje... 

VI 
Tęskime žaidimą... Prisi

minkime, kas įvyko po kovo 
11-osios? Įvyko gana masinis 
visuomenės apsimelavimas, 
apsišmeižimas, apsivogimas 
ir visoks kitoks sukiaulėji-
mas. O juk Biblijoje pasakyta 
— „Nebarstykite perlų kiau
lėms..." 

Taigi — po kovo 11-osios. 
po Nepriklausomybės atkūri
mo, Dangaus institucijos ėmė 
akylai stebėti — kam atiteko 
Laisvės Perlas — žmonėms ar 
kiaulėms. Ar mokės Lietuvos 
žmonės tuo Laisvės Perlu džiaug
tis, ar nepradės juo spekuli
uoti bei jo niekinti. Ar mylės 
Perlą taip pat. kaip mylėjo jo 
neturėdami ir siekdami? 

Ir čia prasidėjo nenuma
tyti dalykai — dovana buvo 
numesta į palovį ir visi stvė
rėsi vieni kitiems už gerklių. 
Susibūrė partijos ir, bandy
damos viena kitą juodinti, 
viena kitos programas neigti, 
ėmė visokeriopai įrodinėti, 
kad tik jų programa esanti 
geriausia ir nuostabiausia. 
Vietoj vienybės atėjo puikybė 
— o tai, žinia, viena sunkiau
sių nuodėmių. Prasidėjo va
gystės, melas, pavydas. Beje. 
vagiama buvo lygiai taip pat 
ir prie vienų valdžios, ir prie 
kitų. meluojama ir prie 
vienų, ir prie kitų. Nemažai 
prie to prisidėjo ir tuomet tik 
neseniai dar užgimusi neprik
lausoma Lietuvos žiniasklai-

da, kuri irgi šauniai įsiliejo į 
bendrą pykčio, erzelio ir visa 
ko juodinimo kontekstą. 

vn 
O kai laisvė tapo laisvės ir 

vienybės parodija — iškart 
puolėme ieškoti, o kas gi kal
tas? Visad žmogui labai norisi 
rasti atpirkimo ožį, tada lyg 
lengviau. Nes negi imsi kal
tinti save ir priežasčių ieškoti 
savyje. Atpirkimo ožiais buvo 
surasti tuometiniai politiniai 
vadai ir visuomenė pasidalijo 
į du frontus — vieni už vieną, 
kiti už kitą. Prasidėjo pilieti
nis ideologinis karas, kuriame 
ir negalėjo gimti nieko gero. 
Tikrai ne iš meilės gimęs, o iš 
bendros isterinės kovos iner
cijos, siekiant žūtbūt įrodyti 
savo pranašumą ir nugalėti, 
pažeminti savo partnerį. 
Tokiu nevykėliu gimė ir 
nepriklausomos Lietuvos kū
dikis — nuo mažumės ėmė 
bėgt iš namų ir nakvoti Ame
rikoje, plėšikauti ir lėbauti 
Europoje. O Lietuvoje liko 
ubagaujantys, verkšlenantys, 
nelaimingi ir pikti kūdikio tė
vai, reikalaujantys iš Valsty
bės subsidijų kūdikio augini
mui, žadantys blokuoti ke
lius, grasinti neramumais ir t.t. 

Taip Lietuvoje pasisėjo 
pyktis ir nerimas, o Meilė vis 
tolo tolo — du didieji Meilės 
apaštalai a.a. kardinolas V. 
Sladkevičius ir a.a. monsinjo
ras K. Vasiliauskas paliko šią 
ašarų pakalnę ir iškeliavo į 
Amžinosios Meilės karalystę... 

vm 
Neseniai baigiau kurti 

dokumentinį filmą apie rašy
toją Grigorijų Kanovičių, šiuo 
metu gyvenantį Izraelyje. 
Viename interviu, paklaustas 
apie holokaustą, neapykantą, 
tautų priešpriešą, jis pasakė 
labai paprastą ir gilią mintį: 
„Su neapykanta kovoti yra 
neįmanoma, nes kova su 
neapykanta gimdo tik dar 
didesnę neapykantą. Taip pat 
neįmanoma jėga priversti ką 
nors mylėti. Galima tik pa
čiam mylėti, tik pačiam savy
je tą jausmą didinti, didinti ir 
tada pasaulyje neapykantos 
mažės..." 

Šios minties esmė labai 
paprasta — pasaulį galima 
pakeisti, tik daryti tą reikia 
pradėti nuo savęs. Tada ir valdžia 
pasikeis, ir gyvenimas pagerės. 

IX 
Vienas garsus indų moky

tojas, išvedęs Indiją iš oku
pacijos nepriklausomybėm sa
vo tautai tuomet aiškino, kad. 
anglams išėjus iš Indijos, ša
lies nepriklausomybė dar ne
pasiekta. Išėjus anglų ka
riuomenei, Indijoje tebuvo tik 
sukurtos prielaidos Laisvei. 
Nes Laisvė nėra ko nors nu
galėjimas ar atsiskyrimas nuo 
kažko. Aukščiausia laisvės 
forma — Vienybė su viskuo. 

Mūsų atveju — Lietuvos 
laisvės aukščiausia forma 
butų visų mūsų Vienuva su 
gamta, su Lietuvos žmonėmis 
ir su jos valdžia. Su viso 
pasaulio žmonėmis — su 
rusais, su amerikiečiais, su 
žydais, su arabais ir pales
tiniečiais... Ir svarbiausia — 
su savimi, su kitaip galvo
jančiais Lietuvoje. O jei nosu-
sivienysim patys, mus gal 
suvienys koks nors karas, 
tvanas ar rugsėjo 11-oji. 
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Dėl 
draudimo 

skambink m a n 

FRANK 
ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th 
Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, 
SVEIKATOS ER GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

Likę a good neighbor, State Farm is there.® 
"Farm Insurance Compames • Home Offices: Bloomington, Illinois 

IŠNUOMOJA SIŪLO DARBĄ 

Cicero išnuomojamas 
3 miegamųjų 

butas II aukšte. Yra patogumai. 
Tel. 708-652-4980. 

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo" 
Oak Lawn ir Willowbrook su 

baseinais. Salia greitkeliai. 
Reikalingas ..security deposit". 

Tel. 708-289-8577. 708-423-4761. 

Vaikui reikalinga 45 m. ar 
vyresnė auklė. 

Gyventi 6 d. savaitėje, virti. 
valyti. Susikalbėsite angliškai. 

rusiškai. 
Tel. 630-443-8764, Marina. 

Puiki galimybė 
užsidirbti. 

Šokiai. 
Tel. 312-388-2582, 

SERRY. 

VVoodridge išnuomojami 1-2 

mieg., naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos S581-S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

SVEIKINIMAI 

VALENTINĖMS DAY GREETINGS 
TO ALL OF OI R CUSTOMERS 

FROM 
CRAWFORD SAUSAGE Co.Inc. 

773-277-3095 
„Everything fresh as a daisy". 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

Sl .5OOikiSl .80O. 
Tel . 901-218-7481 . 

Caregivers needed in VV'isconsin. 
English. sočiai security. refe-

rences. Some expenence necessary 
Driver"s licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

PASLAUGOS 

ALTOVlOBKJa NIMU, SVHKAT05 
IR GV'V^BFS DRAUDIMAS 

Aaentas Frank Zapolis ir Ot't. Mcr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai". 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

A & S 
> C O O C I P i C 

24 HRS, 7 DAYS 
773631-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vdee \fcft 773354-7820 
Fax:708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo I9H6 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

E L E K T R O S 
ĮVEDĮM AI-P A T A1SYM AI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sa/.inincai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS P I M P I U S 

GREIT PARDUODA 

-a La neima rk 
properties į*r 

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

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

**ĮVAIRUS ***ĮVAIRUS***JVAIRUS 
* Moteris ieško d a r b o su gvveni-
nui. Cali pakeiMi.'U-l. ~0S So.s 
ii T 

" Yvus ieško žmogaus , kuris pa 
tlett.i įsidarbinti i gamvkla Turi 
/.iii.i korta, k.ilb.i angliškai. Iiiri 
automobilį ir gera rekomendacija 
iš buvusios g.imvklos Tol. "08 
655 v;i o 

* l'alvrcs. IV**) sikk' l imo vvr.ts. 
senų ir ligolu žmonių prižiuiclo 
jas. ieško pas tovaus darlx> su 
gvvcnimu Susikalba angliškai. 

vairuoja automobil į , turi geras 
rc.'konx'ixi.idja.s. Tel. 5-5^l-23K 

* *į5 m m e d sc.suo-m.isažistc 
ieško darl>o prižiūrėti senus žino 
nes (.'..iii yvvenli kartu Tel. TOS-
S98-2(rk>. ' 

" Sąžininga, tvarkinga 60 m. mo 
teris. susikalbanti angliškai, turinti 
rekometnl.ieiĮ.i.s. ieško darbo žmo
nių priežiūroje SU grįžimu į namus 
arba valyti namus (.'..iii pirkti 
d i rba Te! 7fllMS*>-7609, Ilona 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 West Cermak Road, Chicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas. Prefident 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

\ 
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8 DRAUGAS, 2003 m. vasario 14 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

LIETUVIŲ KATALIKŲ SPAUDOS 
DRAUGIJOS DIREKTORIŲ TARYBOS 

PASIKEITIMAI 
Š. m. vasario 12 d. posė

džiavo draugijos direktoriai, 
kurie yra atsakingi už „Drau
go" leidybą. Po vyr. redaktorės 
Danutės Bindokienės išsa
maus pranešimo, administra
toriaus Valentino Krumplio 
detalios finansinės apyskaitos 
ir biudžeto 2003 metų priėmi
mo, vyko uždaras tarybos di
rektorių posėdis. 

Posėdį atidarė pirminin
kas dr. Petras Kisielius, trum
pai apžvelgdamas „Draugo" 
94-rius gyvavimo metus. Gale 
pareiškė, kad jo pirmininka
vimo kadencija pasibaigia ir 
toliau pirmininkauti nesutin
ka. Tarybos narių prašomas, 
tarybai pirmininkauti sutiko 
Juozas Polikaitis, kuris buvo 

vienbalsiai patvirtintas. Ilga-
mečiui pirmininkui dr. Petrui 
Kisieliui, sumaniai ir taikiai 
vadovavusiam ir gyvenusiam 
„Draugo" dienraščio rūpes
čiais, visi tarybos nariai iš
reiškė nuoširdžią padėką. 

Keturi direktoriai, baigę 
dviejų metų kadenciją: Vaclo
vas Momkus, Juozas Polikai
tis, dr. Antanas Razma ir Jo
nas Vaznelis, buvo vėl per
rinkti, o du nauji nariai— Ge
diminas Damašius bei Pranas 
Povilaitis buvo pakviesti ir iš
rinkti į direktorių tarybą už
imti pasitraukusiųjų vietas. 
Visi tarybos direktoriai dirba 
be užmokesčio, pagal priimtus 
įstatus. 

info. 

Mėlynake lietuvaite ' L'la Lapkutė) Montessori mokyklėlėje ..Žiburėlis" 
ruošiasi Lietuvos Nepriklausomybės šventei. 

Pagr indinis Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
minėjimas Čikagoje ruošia
mas sekmadienį, vasario 16 
d.. 2 vai. popiet. Maria gimna
zijos auditorijoje (67-osios ir 
California gatvių kampas). 
Minėjime dalyvaus aukšti 
JAV valdžios ir diplomatijos 
atstovai, užtat svarbu, kad lie
tuviai gausiai susirinktų ir 
parodytų amerikiečiams, kaip 
mums svarbi Lietuvos neprik
lausomybė. { šventę visus 
kviečia Čikagos ALTo skyrius. 

Vasario 16 d., .sekmadieni, 
tuoj po 9 vai. ryto Mišių Sv. 
Antano parapijos bažnyčioje, 
tos parapijos saieje vyks Vasa
rio 16-osios minėjimas. Lietu
vos ambasadorius JAV-se Vy-
gaudas Ušackas bus pagrin
dinis kalbėtojas, dalyvaus 
JAV LB tarybos pirm. Regina 
Narušienė. Vidurio vakarų 
apygardos pirm. Birutė Vin-
dašienė. Cicero miesto pa
reigūnai. 9 vai. ryte Padėkos 
Mišias aukos kun. Kęstutis 

įkas, giedos muz. Jū
ratės Grabliauskienės vado
vaujamas parapijos choras. 
Nepriklausomybės šventės 
paminėjimą ruošia Cicero 
apylinkes LB valdyba ir Cice
ro AI.To skyrius. 

Lietuvos Dukterų drau 
gijos visuotinis narių susi
rinkimas saukiamas vasario 
23 d.. 12 vai.. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje. 6500 
S Pulaski. Visos nares b 
viešnios kviečiamos atvykti. 

Tautiniu šokių grupės 
„( i randis" sukaktuvinis po
kylis ruošiamas penktadieni, 
vasario 28 d.. 7:30 vai. vak., 
Wi!lowbrook sales „Bunkery
je". Vietas užsisakyti tel. 708-

»844. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubo narės kasmet švenčia 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę, paruošdamos jai pri
taikytą programą. Šiemet tai 
įvyks trečiadienį, vasario 19 
d.. Olive Garden restorane. 
48-1 W. 77th Str.. Burbank. 
Pasisvečiavimas — 11:30 vai. 
r., pietūs — 12:30 vai. p.p. 
Klubo viešnia bus Evelyn 
Oželienė, ALTo vicepirm. ir 
veikli lietuviškų organizacijų 
nare. Ji pasidalins žiniomis ir 
prisiminimais. Kviečiamos 
\icšnios ir svečiai. Vietas už
sisakyti pas E. Petraitienę tel. 
708-839-5691. 

Čikagos lit. mokykloje, 
veikiančioje Jaunimo centre. 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus paminima vasario 
15 d., šeštadienį, nuo 11:30 
vai. r. iki 12:30 vai. p.p. 
Šventė vyks didžiojoje JC sa
lėje. Mokyklos vadovybė kvie
čia tėvus, senelius, artimuo
sius ir lietuviškąją publiką 
dalyvauti renginyje, palaikyti 
mūsų tautos valstybingumo 
tradicijas. 

Šį sekmadienį, vasario 16 
d.. JAV LB Brighton Park 
apylinkes valdyba ruošia pie
tus Marijos Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos saieje. 4420 
S. Fairfield. tuoj po 10:30 vai. 
r. lietuviškų Mišių. Po pietų 
bus pakankamai laiko nuvykti 
j Nepriklausomybes šventes 
minėjimą, kurį rengia ALTas 
2 vai. p.p. 

Jaun imo cent ras kviečia 
visus narius ir rėmėjus į me
tinį JC susirinkimą vasario 23 
d., sekmadieni, 11 vai. ryte. 
Čiurlionio galerijoje. Bu? ren
kami keturi tarybos nariai. 
Visi kviečiami dalyvauti ir pa
sidalinti mintimis apie šio 
centro išlaikymą. Ypač kvie
čiami neseniai į Čikaga atvy
kę tautiečiai. 

ii parduotuvės lankytojai 

Jurga Lakštutiene Greenwood Fruit Market parduotuvėje. 
Autores nuotraukos. 

DOVANOS BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUI 

su įrašu: „Laisvės Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus yra vienintelis lietu
vių kultūros ir etninio pavel
do saugojimo centras Jungti
nės Amerikos Valstijose. Mu
ziejaus tikslas — saugoti ir 
vystyti lietuvių kultūrą, me
ną, istoriją bei kalbą Ameri
koje. Siekiama stiprinti ryšius 
tarp Lietuvos ir JAV kultūros 
įstaigų, skatinti amerikiečių 
bei lietuvių susidomėjimą 
įvairiomis lietuviškos kultūros 
išraiškomis. 

Muziejus yra sukaupęs ar
chyvų: muzikos, fotografijų, 
vaizdajuosčių, periodinių leidi
nių, vertingų muziejinių eks
ponatų ir kitos archyvinės 
medžiagos. Muziejaus bibliote
koje saugoma per 50,000 pa
vadinimų leidinių, iš jų 1,800 
— Lietuvoje ir Amerikoje iš
leistų periodinių leidinių. 
Šiandien biblioteka yra di
džiausias, labiausiai pripažįs
tamas lietuvių studijų ir tyri
mo centras. 

Džiugu, kad Balzeko mu
ziejus nuolat auga. Geros va
lios žmonių dėka, muziejaus 
archyvai pasipildo vertingais 
istorijos bei kultūros ekspo
natais, dokumentais, kitais 
spaudiniais. Šį kartą dėkoja
me liaudies meistro Juliaus 
Pakalkos žmonai už išsaugo
tus ir muziejui perduotus 2 jo 
rankų darbo eksponatus: 1983 
m. metalinę koplytėlę su įra
šu „Lietuviams Sibiro tremti
niams pagerbti" bei gintarinį 
miniatiūrinį paminklą žuvu
siems dėl Lietuvos laisvės par-
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Parduotuves Fruit Market savininke Vicky Kouantas. 

KUR PERKA LIETUVIAI? 

tizanams, 
Lietuvai". 

„Laisvės Lietuvai" pa
minklas — tarytum amžino 
lietuvių tautos gyvavimo sim
bolis, jos kultūros vertybių 
perdavimo iš kartos į kartą 
įrodymas. Beje, šis nupjau-
tinės piramidės pavidalo pa
minklas yra beveik identiškas 
Kauno vienybės aikštėje, Ka
ro muziejaus sodelyje stovin
čiam paminklui „Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę 1921". Prie 
paminklo vykdavo žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę pagerbimo, 
valstybinės, tautinės ir Vyčio 
kryžiaus vėliavų pakėlimo ir 
nuleidimo apeigos. 

Julius Pakalka buvo ne tik 
puikus liaudies meistras, bet 
ir aktyvus Lietuvos kariuome
nės kūrėjas, savanoris, kovoto
jas už Lietuvos laisvę 1940-
1990 metais. Tai atspindi 2 
padovanoti vertingi dokumen
tai: Lietuvos Kariuomenės kū
rėjų savanorių medalis su liu
dijimu, „Už nuopelnus ku
riant ir stiprinant Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugą" 
ir LR prezidento V. Adamkaus 
pasirašytas Lietuvos preziden
to dekretas „Dėl apdovanoji
mo Lietuvos Kariuomenės kū
rėjų savanorio medaliu". 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus maloniai kviečiai ir 
daugiau lietuvių, mylinčių sa
vo tėvynę, gerbiančių krašto 
istoriją prisidėti turtinant iš
eivijos archyvus, propaguojant 
lietuviškas tradicijas, kalbą ir 
kultūrą. info. 

Vizitinio dydžio parduotuvė 
iš tcūo patraukia akį savo ža
liu stogu. Išvaizda at i t inka pa
vadinimą — Greenwood Fruit 
Market. J ją atėjęs visada rasi 
maisto produktus perkančių 
lietuvių. Kuo ypatinga ši par
duotuvė? Kas čia traukia 
mūsiškius? 

— Gal tai, — į klausimą at
sako Prospect Heights prie
miestyje gyvenanti Jurga 
Lakštutienė, — kad čia visada 
rasi, ko reikia, be to, ir kainos 
parduotuvėje paprastai yra 
kiek žemesnės, nei aplinki
nėse. 

Greenwood Fruit Market sa
vo veiklą pradėjo prieš vienuo
lika metų. Ir kiek prisimena 
parduotuvės ilgalaikiai pirkė
jai, joje visada pilna žmonių, 
prekes nuolat keičiasi, čia 
gausi tai, ko nėra kitose par
duotuvėse. 

— Aš pirmiausia ateinu čia 
nusipirkti silkės, — pasakoja 
Aldona Rimkienė, — ji nei per 
sūri, nei per liesa, o tokia, ko
kią mes mėgstame. 

— Kartu visada galiu nusi
pirkti lietuviškų konservuotų 
maisto produktų — grybų, sa
lotų, taip pat lietuviško sūrio, 
sausučių ar traškučių, tikro 
Druskininkų mineralinio van
dens, — pasakoja netoliese gy
venantys Aušra ir Tomas Kir-
dos, — jei susirgai, čia gausi 
lietuviškos vaistažolių arba
tos, o jei ateina svečių — čia 
visada nusipirksi lietuviško 
alaus ar likerio. Sveriamų pro
duktų sekcijoje tau patars, 
kokį produktą pirkti, pasiūlys 
paragauti dešros, žuvies ar 
sūrio, bei padės išsirinkti, kas 
tikrai patinka. 

Nemažai lietuviškų produk
tų sudėta pačioje matomiau

sioje parduotuvės vietoje — 
grybų, daržovių šiupinių, pa
dažų, raugintų česnakų, uo
gienės. 

— Taip, lietuviškiems pro
duktams mes atidavėme savo 
pačias geriausias lentynas, — 
papasakojo parduotuvės savi
ninkė Vicky Kouantas, — tuo 
išreikšdami savo dėkingumą 
lietuvių pirkėjams, kurie jau 
daugelį metų mus palaiko. 
Lietuvių mūsų parduotuvėje 
gausu nuo pirmos dienos. 
Prieš trejetą metų Angelės 
Kavakienės vadovaujamos 
kompanijos Food Depot Inter
national dėka pas mus atsira
do lietuviškų produktų bei lie
tuviškų gėrimų. Šiuo metu 
pirkėjai randa gausų lietu
viškų produktų pasirinkimą. 

Vicky prekyboje dirba jau 25 
metus, prieš vienuolika metų 
ryžosi pradėti savo verslą. 

— Kada daugybę metų dirbi 
toje pačioje srityje, — toliau 
pasakoja Vicky, — žinai daug 
— kaip rasti geriausius tie
kėjus ir labiausiai perkamus 
maisto produktus, kaip nu
derėti geriausią kainą. Dėl to 
mes ir nesiskundžiame pir
kėjų stoka. 

Svetingai atvertos Green-
wood Fruit Market durys lie
tuvių pirkėjams. Gal todėl, 
kad tarp pirkėjų ir parduo
tuvės savininkų seniai nusi
stovėjo šilti ir pagarbūs santy
kiai. O kada jie tokie — laimi 
abi šalys. 

A. Songailaitė 
Parduotuvės adresas: 25173 

N. Ellrie Terrace, Lake Zu-
rich, IL 60047. Tel. 847-540-
6098 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejus Čikagoje turi kelis tūkstančius narių visoje Amerikoje. Nariai remia mu
ziejų, o tuo pačiu ir lietuviškos kultūros gyvavimą toli nuo savo kilmes krašto. Toliau nuo Čikagos gyvenantys. 

. kiekviena pasitaikiusia proga taip pat lankosi muziejuje. Nuotraukoje iš kaires: Bertha Stoš
kus. Lietuvos Vyčių - bei Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus narė. ir Sofija Šakalys iš East 
Greenwick miesto Rhode Island valstijoje, kartu su muziejaus įkūrėju Stanley Balzeku. Jr. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Simono Daukanto raštai 

raiškai 
Teodorui 

Narbutui 

Vysk Hansas -J 
d vykusiai 
ja i Evel ina < >že 

i • .. ? V; . : ; žymeniu vasario 2 
.letuvos I - kaires pokylio 

lamašauskas 
Zigmo Degučio nuotrauka 

SIMONO 
DAUKANTO 

RAŠTAI 
„LAIŠKAI TEODORUI 

NARBUTUI" 

Mokslo ir enciklopedijos lei
dyklos išleista knyga ..Laiškai 
Teodorui Narbutui" - epistoli
nis dialogas. 

Šis raštų tomas skinamas 
Simono Daukanto susi
rašinėjimui su žvmiausiu XIX 

šimtmečio Lietuvos roman
tinės istoriografijos atstovu, 
devynių tomų „Lietuvių tau
tos istorijos" autoriumi Teodo
ru Narbutu. Daukantas susi
rašinėjo su daugeliu savo 
amžinininkų. tačiau laiškuose 
Narbutui yra ypatybių, 
išskiriančių juos iš kitos šio 
istoriko korespondencijos. Cia 
randama daug medžiagos 
Daukanto kaip mokslininko ir 
kaip asmens biografijai. 

...Tamsta esi didžiausias 
mano darbų rėmėjas, o mano 
dėkingumą galbūt palikuonys 
išgarsins, radę Tamstos vardą 
darbuose, aprašančiuose mū
sų protėvių istoriją. 

Iš S'arbuto laiško Daukantui 

Narbuto laiškai skelbiami 
pirmą kartą, išskyrus 1845 m. 
kovo 17 d. Narbuto laišką, 
kurį išspausdino Janulaitis. 
Laiškų turinio paaiškinimai 
duodami prie jų vertimo j lie
tuvių kalbą. 

Šią knygą galite įsigyti 
..Draugo" knygynėlyje. Kaina 
15 dol. pridedant 8.75 proc. 
mokestį užsisakantiems IL 
valstijoje. Vienos knygos per
siuntimo kaina 3.95 dol. Tei
rautis telefonu 773-585-9500. 

Parengia Vitalija Pulokienė 

Vasario 16 d. proga, First 
Personai bankas vaišins savo 
klientus ir svečius pyragai
čiais, kava, lietuviškomis ban
delėmis su lašinukais, šešta
dienį, vasario 15 d., nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. p.p., abiejuose 
banko skyriuose. Banko sky
riaus Čikagoje adresas yra 
6162 South Archer Avenue, 
netoli „Ratine" kepyklos. Or-
land Park skyrius yra 151-os 
gatvės ir LaGrange Road san
kryžoje, netoli Dominick's 
maisto parduotuvės. Visi nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti, 
pasivaišinti ir pabendrauti su 
banko tarnautojais. Norint 
platesnės informacijos, skam
binkite Rūtai Staniulienei: 
773-767-5188. 

SKELBIMAI 

• Amerikos Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas 
-kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 
60632. 


