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Šiame 
\numeryje: 

Lietuviška veikla 
telkiniuose ir kitur. 

2 psl. 

Peržengta padorumo 
riba. Apie biurokratiją 
ir bendruomeniškumą. 

3psl. 

Vadovas pakeitė 
Lietuvos veidą. Tarp 
mūsų kalbant: veikim, 
kol dar ne per vėlu. 
Kaip koreguoti 
priešmokyklinukų 
kalbą. LF dr. Antano 
Razmos vardo premija. 

4 psl. 

Prisimintos dvi taurios 
mirusiosios. 

5 psl. 

Korp! Neo-Lithuania 
suvažiavimas. Lietuvių 
operos moterų choras 
atliks programą. 
Pagerbkime Lietuvai 
nusipelniusį asmenį. 
„Kariūną" girdės ir 
Cleveland lietuviai. 

6 psl. 

Sportas 
* V a s a r i o 14-15 d i enomis 

Los Ange le vyks jau 53—ašis 
Nacionalinės krepšinio asocia
cijos (NBA) „Visų žvaigždžių" 
savai tgal is , ku r i ame , deja, 
nebus krepšininkų iš Lietuvos. 
Pernai šiame prestižiniame 
renginyje pirmąsyk dalyvavęs 
„Caval iers" vidurio puolėjas 
Žydrūnas Ilgauskas šįkart ne
sulaukė a tsarg in ius žaidėjus 
rinkusių trenerių įvertinimo. 

* V e n g r i j o s sos t inė j e 
v y k s t a n č i a m e E u r o p o s dai
liojo čiuožimo čempionate ant
radienį vakare vyrai atliko 
trumpąją programą. Sėkmingai 
kvalifikacinių varžybų barjerą 
įveikęs ir po privalomosios pro
gramos 27-oje vietoje buvęs 
21-erių metų kaunietis Aidas 
Rėklys antradieny trumpojoje 
programoje liko 29-as ir bend
roje įskaitoje taip pat smuk
telėjo į 29-ąją poziciją. 2003 
metų Europos dailiojo čiuožimo 
pirmenybėse A. Rėklys buvo 
28-as , o planetos čempionate -
35-as . 

* S e p t y n i o l i k t ą pe rga lę 
p e n k i a s d e š i m t k e t v i r t o s e 
Šiaurės Amerikos nacionalinės 
ledo ritulio lygos (NHL) regu
liariojo sezono rungtynėse - po 
trijų pralaimėjimų iš eilės - iš
kovojo Dainiaus Zubraus Va
šingtono „Capi ta l s" klubas. 
Lietuvis šiame tu re kartą smū
giavo į varžovų var tus bei pir
mame kėlinyje gavo dvi baudos 
minutes (žaidė 20 min. 25 sek.). 

* D e v y n i o l i k t ą p e r g a l ę 
keturiasdešimt aštuntose Na
cionalinės krepšinio asociacijos 
(NBA) reguliariojo sezono rung
tynėse iškovojo ..Cavaliers" 
klubas, kuriame rungtyniauja 
Žydrūnas Ilgauskas. Ž. Ilgaus
kas nugalėtojams pelnė 15 
taškų, po krepšiais atkovojo 9 
kamuolius ir blokavo 5 varžovų 
metimus. 

Naujausios 
žinios 

Lietuva artėja prie tikrosios 
narystės NATO 

Vilnius, vasario 4 d. (BNS) 
- Lietuva artėja prie tikrosios 
narystės NATO - šią savaitę 
paskutinė iš devyniolikos Susi
vienijimo narių - Prancūzija -
turėtų užbaigti NATO plėtros 
protokolų pasirašymo proce
dūrą. Lietuvos ambasados Pran
cūzijoje ministras patarėjas 
Petras Šimeliūnas BNS teigė, 
kad ketvirtadienį Prancūzijos 
aukštieji parlamento rūmai -
Senatas - turėtų pasirašyti Lie
tuvos ir dar šešių Vidurio ir Ry
tų Europos valstybių prisijungi
mo prie NATO protokolus. Pra
ėjusią savaitę šiuos protokolus 
pasirašė Prancūzijos naciona
linė asamblėja. 

Lietuvos misijos prie NATO 
vadovė ambasadorė Gintė Da
rnusis BNS sake, kad Prancūzi
jos užbaigiamas pasirašymo 
procesas gali lemti, kad Lietuva 
NATO'nare taps keliais mėne
siais anksčiau, nei buvo many
ta. „Atrodo, kad tai gali būti ba
landžio mėnesį, nors konkreti 
data kol kas nėra nustatyta. 
Viskas priklausys nuo to, kada 
devyniolika šalių baigs savo ra
tifikacijos procesą'', pabrėžė G. 
Darnusis. Anot jos, kai visos Su
sivienijimo nares pasirašys savo 
protokolus Vašingtone, NATO 
generalinis sekretorius septy
nių pakviestųjų valstybių už
sienio reikalų ministrams išsiųs 

laiškus, kviečiančius valstybes 
pradėti NATO steigiamosios -
Vašingtono - sutarties pasirašy
mą. „Kai tai bus užbaigta - nė
ra jokių kliūčių mums tapti vi
sateisėmis NATO narėms. Spė
jama, kad visa tai galėtų už
trukti iki balandžio mėnesio 
pradžios", teigė ambasadorė. 

Iki šiol buvo manoma, kad 
pakviestosios valstybės visa
teisėmis Susivienijimo narėmis 
oficialiai turėtų tapti iki šių 
metų birželio 28-29 dienomis 
Stambule vyksiančio NATO vir
šūnių susitikimo. Savo ruožtu 
Lietuva jau yra pradėjusi tech
ninius pasiruošimo darbus 
pasirašyti Vašingtono sutartį. 

Prisijungiant prie šio dokumen
to, reikia atlikti tam tikras tech
ninio pobūdžio parengiamąsias 
procedūras - išversti į lietuvių 
kalbą dokumentų tekstus, su
tikrinti vertimus su originalais, 
suderinti juos tarp kompeten
tingų žinybų. 

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Česlovas Juršėnas 
BNS teigė, jog parlamentas tiki
si pasirašyti prisijungimo prie 
NATO protokolus iki Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
dienos - kovo 11-osios. 

„Tai būtų antrasis Lietuvos 
nepriklausomybės įtvirtini
mas", BNS sakė Česlovas Jur
šėnas. 

Prezidentas reikalauja visos tyr imų 
medžiagos, Seimo 

atstovai tvirt ina, kad 
R. Paksas nenori jos turėt i 

Vilnius , vasario 4 d. 
(ELTA) - Prezidentas Rolandas 
Paksas nerodo noro gauti visą 
su tyrimais susijusią medžiagą. 
Tai trečiadienį Eltai sakė Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
pirmininkas socialdemokratas 
Aloyzas Sakalas. Pasak A. Sa
kalo. „Prezidentas nerodo jo
kios iniciatyvos gauti visą išsa
mią su jam iškeltais kaltinimais 
susijusią medžiagą. R. Paksas 
ne tik nerodo jokio noro. bet 
stengiasi kuo ilgiau negauti tos 
informacijos, kurios pats nuolat 
reikalauja". 

Prezidentas R Paksas prieš 
kelias savaites nusiuntė laišką 
Seimo apkaltos komisijai ir pa
prašė pateikti visą su valstybės 
paslaptimi susijusią informaci
ją, kuria grindžiami jam pateik
ti kaltinimai. R. Paksas taip pat 
yra tvirtinęs, kad kol neturįs ir 
negalįs susipažinti su visa in
formacija, tol negalįs liudyti 
Seimo apkaltos komisijoje. Ant
radienį, prieš susitikdamas su 
Valstybės saugumo departa
mento vadovu Mečiu Laurin
kumi. R. Paksas sakė prašysiąs 
VSD vadovo visos tyrimų me
džiagos. Čia pat R. Paksas kar
tojo nesuprantąs, kodėl jam ne
patikima visa medžiaga. Tačiau 
po susitikimo su prezidentu M. 
Laurinkus antradienį teigė, jog 
apie galimybę gauti iš VSD visą 
turimą medžiagą nebuvo kalbė
ta. Pasak M. Laurinkaus, „visa 
medžiaga yra komisijoje". 

Apkaltos komisijos vicepir
mininkas Julius Sabatauskas 
Eltai tvirtino, kad prezidentas 
yra gavęs visą su šios komisijos 
tyrimu susijusią medžiagą. J. 
Sabatausko aiškinimu, apkal
tos komisija negali prezidentui 
pateikti kitos, anksčiau galimas 
grėsmes nacionaliniam saugu
mui tyrusios komisijos turėtos 
slaptos medžiagos. Dėl pastaro
sios komisijos turėtos informa
cijos, anot J. Sabatausko, prezi
dentas turėtų kreiptis į Seimo 
archyvus. Buvęs Seimo spe
cialiosios Seimo komisijos, tyru
sios galimas grėsmes nacionali
niam saugumui, pirmininkas A. 
Sakalas teigė, kad prezidentas 
gali atvykti bet kada į Seimą ir 
susipažinti su visa Seimo spe
cialiame skyriuje saugoma slap
ta informacija: Valstybės sau
gumo departamento. Generali
nio policijos komisariato pažy
momis, telefoninių pokalbių 
įrašais, jų išklotinėmis, pirmųjų 
slaptų komisijos posėdžių pro
tokolais. „Prezidentas gali išsi
kviesti ir šiuos slaptus doku
mentus tvarkančią Seimo dar
buotoją, kuri jį supažindintų. 
Tačiau Seime saugomi slapti 
dokumentai negali būti niekam 
atiduoti", aiškino A. Sakalas. 

Prezidento patarėjas nacio
nalinio saugumo klausimais 
Romualdas Algirdas Senovaitis 
Eltai sakė tiksliai nežinąs, ar 
prezidentas, ar jo atstovai yra 
kreipęsi į Seimą, kad gautų visą 

Prieš 15 metų (1989-ųjų vasario 5-ąją) Vilniaus Arkikatedra atšventinta 
ir perduota tikintiesiems. Iškilmėms vadovavo vyskupas Julijonas 
S t e p o n a v i č i u s . Vladimiro GuJevičiaua CELTA) nuotr 

su apkalta susijusią medžiagą. 
Pats R. Senovaitis teigė niekur 
nesikreipęs dėl šios medžiagos. 
Prezidento atstovė spaudai Jū
ratė Overlingienė trečiadienį 
Eltai tvirtino, kad iš Seimo ap
kaltos komisijos prezidentas iki 

šiol nėra gavęs jokios medžia
gos. Čia pat J. Overlingienė pa
tikslino, kad prezidentas gavo 
„ne visą medžiagą", tačiau pa
sakyti konkrečiai, ko būtent ne
gauna prezidentas, atstovė 
spaudai teigė negalinti. 

Renata Smailytė vėl 
lankėsi Seime 

* N e d a r b o lygis Lietu
voje i š a u g o iki 8 p r o c . 

* L i e t u v a n e p r i t a r i a 
nau jo naf tos t e r m i n a l o sta
tyba i K a r a l i a u č i a u s sri tyje. 

Renata Smailytė 

Vilnius, vasario 4 d. (EL
TA) - Prieštaringos reputacijos 
verslininke Renata Smailytė 
trečiadienį vel lankėsi Seime 
Renata Smailytė Eltai patvirti

no atėjusi susipažinti su savo 
liudijimo Seimo apkaltos ko
misijai protokolu. Renata Smai
lytė savo parašu turės patvir
tinti, jog protokole nurodyti jos 
parodymai komisijai atitinka 
tikrovę. Šiuo metu Renata 
Smailytė sake dar skaitanti 
keliasdešimties puslapių savo 
parodymus. 

Anot Seimo apkaltos ko
misijos vicepirmininko Juliaus 
Sabatausko. Renata Smailytė 
pakviesta į Seimą „atlikti savo 
pilietinės pareigos". Renatai 
Smailytei šį kartą Seimo kan
celiarijos buvo suteikta teisė 
įeiti į Seimą Kaip žinoma. Sei
mo valdyba svarsto galimybę 
įteisinti griežtesnę lankymosi 
Seime tvarką, kurią įgyvendi
nus abejotinos reputacijos 
asmenys nebegalėtų patekti į 
parlamento rūmus 

Seimo pirmininkas Arturas 
Paulauskas anksčiau sakė. jog 

planuojama riboti nepageidau
tinų asmenų, galinčių pakenkti 
Seimo prestižui, lankymąsi Sei
me. Laikinasis Seimo kancleris 
Arvydas Kregždė šią savaitę 
turėtų pateikti siūlymus dėl 
lankymosi Seime tvarkos su
griežtinimo. ..Jeigu Renata 
Smailytė ar kitas asmuo pateks 
į sąrašą asmenų, kuriems bus 
draudžiama lankytis parla
mente arba jis atitiks kriterijus, 
pagal kuriuos vertinant žmogus 
negalės čia apsilankyti, vadi
nasi, bus uždrausta tai daryti", 
sakė Artūras Paulauskas. 

Trečiadienį Seime po savo 
liudijimu Seimo apkaltos ko
misijai taip pat pasirašė Ant
rojo departamento prie Krašto 
apsaugos ministerijos vadovas 
Gintaras Bagdonas Iš viso ap
kaltos komisijai liudijo per 40 
asmenų. Didesnioji jų dalis savo 
liudijimus parašais turėtų pa
tvirtinti šią savaitę 

Lietuva pavasarį taps 
NATO ir ES nare 

Vilnius, vasario 4 d. (BNS) 
- Jungtinėse Valstijose viešin
tis krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius įsitikinęs, 
kad Lietuva, kaip ir planuota, 
pavasarį taps NATO ir ES na
re, nepaisant jau tris mėnesius 
užtrukusio Prezidentūros skan
dalo. Ministras interviu Lie
tuvos nacionaliniam radijui 
trečiadienį sakė, kad tarptau
tinė bendruomene pastebi „aki
vaizdų Lietuvos progresą". 

L. Linkevičius Vašingtone 
susitiko su JAV gynybos sekre
toriumi Donald Rumsfeld, ki
tais įtakingais pareigūnais ir 
politikais. Pasak ministro, JAV 
gynybos pareigūnai pažymėjo 
tarptautinėse misijose dalyvau
jančių Lietuvos karių patiki
mumą bei gerą Lietuvos pasi
rengimą artėjančiai narystei 
NATO ir ES Anot L. Linke
vičiaus, JAV ir Lietuva sutaria, 
kad šios dvi organizacijos 
neturi lenktyniauti tarpusavy, 
0 siekti vieno tikslo - saugumo 
pasaulyje 

P. Gražulis reikalauja 
paviešinti galimų žemgrobių 

pavardes 

Petras Gražulis 

Vilnius, vasario 4 d. 
(ELTA) - Lietuvos krikščionių 
demokratų valdybos pirminin
kas Seimo narys Petras Gražu
lis reikalauja, kad Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) vadovas 
Valentinas Junokas nedelsiant 
atskleistų visų Seimo narių, ga
limai įsivėlusių į sklypų skan
dalą, sąrašą. „Tai išsklaidytų 
dabar esančias abejones. Rin
kėjai privalo žinoti visą tiesą. 

Jeigu politikai, įsigydami skly
pus pažeidė įstatymus, jie tur i 
už tai atsakyti", sakė Eltai P. 
Gražulis. Šis p a r l a m e n t a r a s 
taip pat ragina Seimo pir
mininką Artūrą Paulauską , 
kad šis būtų ryžtingesnis, ne
taikytų dvigubų standartų ir 
kuo greičiau paskelbtų iš STT 
gautą sąrašą. 

Specialiųjų tyrimų tarny
bos (STT) vadovas V. Junokas 
antradienį pateikė Seimo pir
mininkui A. Paulauskui gali
mai įsivėlusių į sklypų skan
dalą dviejų kadencijų (1996-
-2000 ir 2000-2004) t ikrintinų 
Seimo narių sąrašą, kur iame 
yra 45 politikų pavardės. 

Pasak V. Junoko, tai ne
skelbtinas, riboto naudojimo 
sąrašas, kurį STT galės pa
skelbti tik tada, kai specialistai 
nustatys žemės reformą reg
lamentuojančių įstatymų pažei
dimą. Petro Gražulio nuomone, 
tokia STT vadovo pozicija meta 
nepasitikėjimo šešėlį visiems 
Seimo nariams. 

Seimo pirmininkas Ar tūras 
Paulauskas yra žadėjęs t a r t i s 
su parlamentinių frakcijų vao-
vais ir nuspręsti, ką daryti su 
gautais sąrašais. 

Socialliberalai prašo 
atnaujinti tyrimą dėl 
prezidento patarėjo 

Vilnius, vasario 4 d. (BNS) 
- Alvydui Medalinskui grįžus 
dirbti prezidento Rolando Pakso 
patarėju, valdančioji Naujosios 
sąjungos (NS, socialliberalų) 
frakcija prašo Vyriausiąją tar
nybinės etikos komisiją (VTEK) 
atnaujinti tyrimą dėl patarėjo 
elgesio. VTEK pernai tyrė tuo
met patarėju užsienio politikos 
klausimais dirbusio A. Meda-
linsko viešus pareiškimus, bet 
nut raukė tyrimą pastarajam 
pasitraukus iš valstybės tarny
bos. Šią savaitę A. Medalinskas 
grįžo į Prezidentūrą dirbti pre
zidento patarėju politikos klau
simais. 

Anot Socialliberalų frakci
jos pranešimo spaudai, tuomet 
VTEK informavo, jog A. Meda
linskas nesilaikė įstatyme nu
matytų valstybės tarnautojų 
profesinės etikos principų ir 
viešais pasisakymais viršijo 
savo kompetenciją. Kilus skan
dalui dėl Prezidentūros atstovų 

ryšių su abejotinos reputacijos 
asmenimis, A. Medalinskas pa
reiškė, jog apie galimą prezi
dento apkaltą prabilo „politi
kai, kuriems nepavyko tap t i 
prezidentais" ir nenori laukti, 
kol pasibaigs dabartinio valsty
bės vadovo kadencija. Social
liberalai tai įvertino kaip netie
sioginį kaltinimą savo vadovui, 
Seimo pirmininkui Ar tū ru i 
Paulauskui siekiant revanšo už 
pralaimėtus prezidento rinki
mus. 

A. Paulauskas dalyvavo 
2002 metų pabaigoje surengtuo
se prezidento rinkimuose, bet 
nepateko į antrąjį turą. J is ta ip 
pat dalyvavo ir 1997 metais vy
kusiuose prezidento rinkimuo
se, bet antrajame ture pralai
mėjo nedideliu skirtumu. NS 
vadovas iki šiol nėra pareiškęs, 
ar kandidatuos pirmalaikiuose 
prezidento rinkimuose, jeigu jie 
bus surengti po apkaltos nuša
linus R. Paksą. 

Prezidentas susitiks su 
socialdemokratų 

frakcijos Seime nariais 
Vilnius, vasario 4 d. (BNS) 

- Prezidentas Rolandas Paksas 
rengia susitikimą su valdančio
sios Socialdemokratinės koalici
jos frakcijos Seime nariais. 
Frakcijoje BNS informavo, kad į 
susitikimą Prezidentūroje keti
na atvykti visi 53 frakcijos na
riai. Savaitės pradžioje frakcijos 
narys. Seimo pirmininko pirma
sis pavaduotojas Česlovas Jur
šėnas yra sakęs, kad su prezi
dentu apie j am gresiančią 
apkaltą diskutuoti neketina. 
..Tokiame susitikime apkaltos 
procesas nenagrinėtinas. Mum, 
kaip būsimiems prisiekusiųjų 
teismo nariams, neišeina kalbė
tis su tuo, kuriam taikoma ap
kalta", yra sakęs Č. Juršėnas 
Šią savaitę prezidentas jau 
susitiko su Valstiečių ir Nau
josios demokratijos partijų frak
cijos Seime seniūne Kazimiera 

Prunskiene, socialdemokratu 
Visvaldu Nekrašu, kuris prisi
pažino savo atėjimo į Preziden
tūrą su frakcija nederinęs, ta ip 
pat liberalcentristu Juozu Ma
tulevičiumi. Mišrios Seimo na
rių grupės atstovu, politinės 
partijos ..Lietuvos krikščionys 
demokratai"" pirmininku Kaziu 
Bobeliu Prieš dvi savaites pre
zidentas pakvietė kiekvieną 
Seimo narį susitikti asmeniš
kai, bet taip pat savo kvietime 
pareiškė esąs pasirengęs susi
tikti su Seimo frakcijomis ir 
komitetais Siūlymą pradėt i 
apkaltą iš 53 Socialdemokrati
nės koalicijos frakcijos narių ne
pasirašė 22 nariai, tarp jų trys 
ministrai. Jeigu kaltinimus pre
zidentui svarstanti Seimo spe
cialioji tyrimo komisija patvir
tins jų pagrįstumą. Seimas tu
rės balsuoti del jo nušalinimo. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

Vasario 16-tos minėjimas 
Šiais metais 

pr iklausomybės 
Lietuvos Ne-
paskelbimo, 

Vasario 16-tos, 86-ąsias me
t ines švęsime vasario 22 d., sek
madienį, Šv. Kazimiero parapi
jos patalpose. JAV Lietuvių 
Bendruomenė ir Amerikos Lie
tuvių taryba kviečia visus at
vykti į minėjimą ir ta proga pri
sidėti savo auka išeivijos lietu
vybės stiprinimui. 

Š v e n t ė s p r o g r a m a : 10:15 
v.r. vėliavų pakėlimas parapijos 
kieme; 10:30 v.r. iškilmingos šv. 
Mišios; 12 vai. minėjimas i r 

meninė programa. 
Minėjimo kalbėtoja bus Vai

va Vėbraitė, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos 
pirmininkė. 

Po minėjimo žemutinėje pa
rapijos salėje bus pietūs. Vietas 
užsakyti skambinkite Genovai
tei Plukienei: 310-453-1504. 

Antanas Polikaitis, JAV LB 
Vakarų apygardos pirmininkas, 
805-496-9711: Albinas Marke
vičius, ALTo Kalifornijos sky
riaus pirmininkas, 310-828-7525. 

Inf. 

Š.m. s aus io 10 d. Los Angeles , CA, J A V L B K u l t ū r o s t a rybos s k i r t o s Muz iko premi jos Į te ik imo pobūvyje sus i r i nkę 
dalyviai . Premiją muz. G ied ra i G u d a u s k i e n e i į te ikė , iš Č i k a g o s a t v y k u s i , K u l t ū r o s t a r y b o s p i rmin inkė Mari ja 
Remiene . 

Kalėdų šventė 
Karaliaučiaus krašto 

mokyklose 

M ū s ų š v e n t ė s i r paminė j ima i r e t a i aps ie ina be t a u t i n i ų šokių, nes k iekvienas d idesn i s l ietuvių t e lk inys t u r i i r 
s a v o š a u n i a i ve ik ianč ias t a u t i n i ų šokių g rupes . Nuo t rauko je — smagiai sukas i „Beržel io" (Hartford, CT) šokė ja i . 

CLEVELAND, O H 

Vasar io l 6-oji 
Lietuvos Nepriklausomy

bės šventės minėjimas, rengia
mas LB Cleveiand apylinkės 
valdybos ir ALTo Cleveiand 
skyriaus, 2004 m. vasario 15 
d., sekmadienį šia tvarka: 9:45 
v.r vėliavų pakėlimas prie Lais
vės paminklo; 10 v.r. Mišios 
Dievo Motinos šventovėje. 
Giedos ,,Exultate" choras, va
dovė Rita Čyvaitė-Kliorienė. 
10 vai. r. Mišios Šv. Jurgio 
bažnyčioje. 

1 vai. p.p. minėjimas Lietu
vių namų viršutinėje salė. Pre
legentas — „Internat ional 
Services" centro vykdomasis di
rektorius Algis Rukšėnas. Me
ninėje programoje: etnografinis 
ansamblis „Jorė" iš VVashing-
ton. DC, tautinių šokių grupė 
„Švyturys", vadovė Audronė 
Širvinskienė. 

Išlaidoms padengti įėjimo 
mokestis 5 dol.. studentams ir 
moksleiviams veltui. 

Vis i kviečiami dalyvaut i . 

Š v e n t ė s - minė j imo 
a t l i kė j a i 

Pagrindinis kalbėtojas Al
gis Rukšėnas — politinių moks
lų magistras, dėstės žurnalis
tiką Lakeland Community Col-
lege, mokytojavo John F. 
Kennedy gimnazijoje. Kaip žur
nal is tas , atstovavo „United 
Press International". Cleveiand 
miesto „Utilities" departa
mente, kaip vykdomasis sekre
torius, rase kalbas, tarpininka
vo spaudai ir televizijai. 

Paveiktas Simo Kudirkos 
nuo sovietų laivo j laisvę šuolio, 
paraše knygą „Day of Shame". 
už kurią iš Ohio Library drau
gijos gavo „Best non fiction" 
žymenį; Ohio lietuvių gydytojų 
draugijos ir Vydūno jaunimo 
fondo premijas. Ši knyga 
į traukta į „US Coast Guard 
Academy" privalomų skaityti 
knygų sąrašą 

Jo drama ..Posėdis praga
re" 1983 m paskelbta geriausia 
drama 7-jame Lietuvių teatro 
festivalyje Čikagoje. A. Rukšo 
no knygą „Kovos dėl Lietuvos 

nepriklausomybės" išvertė į 
anglų kalbą. 

A. Rukšėno anglų kalba 
politinio humoro už geležinės 
uždangos rinkiniai: „Is that you 
laughing, comrade?" ir „The 
vvorlds best jokės ". Cleveiand 
miesto istorijos tomui parašė 
Cleveiand lietuvių istoriją. 

Dirbo skautų sąjungoje, 
buvo JAV LB Kultūros tarybos 
narys, ALTo tarybos pirmi
ninkas, „Tėvynės garsų" radijo 
programos bendradarbis. Daž
nas paskaitininkas amerikiečiams. 

Dabar A. Rukšėnas vadovau
ja „International Services Cen-
ter" įstaigai, kurios uždaviniai 
yra imigrantų konsultavimas, 
socialinė parama, kartu dirbant 
su „United Way" agentūra ir t.t. 

Minėjimo naujovė — lietu
vių folkloro ansamblis „Jorė", 
prieš daugiau kaip septynerius 
metus susikūręs iš neseniai 
atvykusių lietuvių, gyvenančių 
VVashington ir Baltimore apy
linkėse. Ansamblis dainuoja ir 
groja tradicinius, neharmoni
zuotus kūrinius iš įvairių Lie
tuvos sričių. Dainoms ir šo
kiams pritaria liaudies instru
mentais: kanklėmis, lumzde
liais, skudučiais, armonika, 

būgnu ir netgi dūdmaišiu. 
„Švyturys"— gimnazijos 

mokinių amžiaus grupė j a u 
2000 metais dalyvavo XI tau
tinių šokių šventėje Toronte. 
Šokėjai daugiausia Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
abiturientai. Grupės pradi
ninkai — Eglė Laniauskienė ir 
Rasa Šilkaitienė. Grupės vedėja 
Aušrinė Širvinskienė. atvykusi 
į Cleveiand 1997 metais ir 
aktyviai įsijungusi į lietuvišką 
veiklą. Ji Kauno Technologijos 
universiteto kultūros klube mo
kė šokti tautinius šokius. Auš
rinei talkina Živilė Vaitkienė, 
Venta Civinskaitė ir Ričardas 
Širvinskas. 

JAV LB Cleveiand apy
linkės valdyba: pirmininkas 
Algis Gudėnas, vykdomasis 
vicepirm. dr Viktoras Stankus, 
vicepirmininkė Aldona Stem-
pužienė, sekretorė Regina Ciu-
berkienė, švietimas — Vida 
Bučmienė. specialūs projektai 
dr. Zita Masčinskienė ir Alek
sas Petrauskis, nariai: Gintas 
Aras ir dr. Kristina Stankaitytė 
— Phiips. 

ALTo Cleveiand skyr iaus 
pirmininkas Algis Pautienius. 

V.R. 

Praėjo Adventas, rimties ir 
susikaupimo metas, Kūčios ir 
šv. Kalėdos, įžengėme į 2004-
uosius metus. 

Visose mokyklose lietuvių 
kalbos fakultatyvų ir lietuviškų 
klasių mokytojai organizavo 
mokiniams Kalėdų šventę. At
sižvelgiant į galimybes ir mo
kyklų tradicijas, buvo švenčia
ma įvairiai: vienose mokyklose 
šventė lietuviškai besimokan
tys mokiniai, kitose dalyvavo 
mokinių tėvai ir kiti šeimos 
nariai, mokyklų vadovai, ben
druomenės nariai. Svarbiausia, 
kad mokiniai daugiau sužinojo 
apie šią švente, lietuvių tautos 
papročius ir tradicijas, kad 
buvo sukurta šventinė nuotai
ka, kad galė%>me mokinius 
pradžiuginti kalėdinėmis dova
nėlėmis. 

Už gautas kalėdines dova
nėles mokytojai ir mokiniai 
nuoširdžiai dėkoja Karaliau
čiaus kraš to Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkui Sigitui 
Šamborskiui, kurį parėmė Lie
tuvos ir JAV iniciatyvų fondas, 
Almos Adamkienės fondas, 
Jan ina ir Juozas Šarkai . Dė
kojame Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugijai, jos pirmininkui 
Viliui Trumpjonui. Būdviečių 
(Malomožaisko) vidurinė mo
kykla dėkoja Tauragės rajono 
merui Pranui Petrošiui. 

Kalėdų šventė L inkūnų 
(Rževsko) ir Ka ln inkų 
(Proch ladno je ) v idur inėse 
mokyk lose 

Šiose mokyklose dirba mo
kytoja Stasė Rumbaitienė. Į šv. 
Kalėdų šventę mokiniai rinkosi 
paskutinę gruodžio savaitę. 

Gruodžio mėnesį lietuvių 
kalbos fakultatyvų mokiniai 
gyveno šv. Kalėdų laukimo 
nuotaika. Mokytoja pokalbių 
metu kalbėjo apie Advento 
prasmę, šventinį Kūčių vakarą. 

l.os Angį U"-. CA, Šv Kazimiero parapijos salėje . .Spindulio" ansambl i ! ) šokė jos šoka . .Mergaut in į" . 
V. Š o k o n u o t r a u k a 

kai visa šeima susirenka 
bendrai vakarienei, Kalėdų 
šventę ir jos užbaigimą — Trijų 
karalių šventę. 

Šventėje dalyvavo ir mo
kinių močiutės. Prie papuoštų 
eglučių šakelių, uždegtų 
žvakučių jos prisiminė savo 
jaunystę, papasakojo apie lietu
viško kaimo buitį, šv. Kalėdų 
papročius, Kūčių vakaro bur
tus, kurių mokė ir mokinius. 
Buvo deklamuojami eilėraščiai 
apie Kalėdas, dainuojamos 
lietuvių liaudies dainos. 

Visi vaišinosi Kūčių va
kar ienės patiekalu — kū-
čiukais ir aguonų pienu. Mo
kiniai gavo dovanėles, už 
kur ias dėkoja Sigitui Šam
borskiui. Švente patenkinti ir 
mokiniai, ir dalyvavusios mo
čiutės. 

Kalėdų šventė Tilžės 1-
ojoje vidurinėje mokykloje-
i n te rna te , Lenkviečių 
(Lun ino ) pagr ind inė je ir 
Nau jo jo je (T imi r iazevo) 
v idu r inė je mokyklose 

Tilžės 1-ojoje vidurinėje 
mokykloje — internate, kaip 
pasakojo šių mokyklų lietuvių 
kalbos fakultatyvo mokytoja 
Aldona Bursteikienė, Kalėdoms 
ruošėsi iš anksto. Šventė vyko 
mokyklos aktų salėje, kur 
stovėjo didelė, gražiai papuošta 
eglė. Mokiniai inscenizavo pa
sakų personažus, dalyvavo kon
certe. Kalėdų senelis visus 
pradžiugino šventinėmis do
vanėlėmis. 

Naujojoje (Timiriazevo) vi
durinėje mokykloje mokiniai 
susirinko į šventiškai papuoštą 
kabinetą. Mokytoja papasakojo 
apie Kalėdų šventę, apie tai, 
kaip jai ruošiamasi ir kaip ji 
švenčiama Lietuvoje. Mokiniai 
deklamavo eilėraščius, minė 
mįsles, šoko lietuvių liaudies 
šokius. Visi patenkinti gau
tomis dovanėlėmis. 

Už gautas dovanėles moky
toja ir šių mokyklų mokiniai 
dėkoja Karaliaučiaus krašto 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkui Sigitui Šamborskiui 
ir Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijai, jos pirmininkui Vi
liui Trumpjonui. 

Kalėdų šventė Būdviečių 
(Ma lomoža isko ) 
v idu r inė je mokyk lo je 

Šioje mokykloje lietuvių 
kalbos fakultatyvo mokiniai į 
šventę rinkosi Kūčių dieną. 
Mokyklos direktorė ir ūkio 
dalies vedėja pasirūpino, kad 
butų papuošta eglutė. I šventę 
atvyko aštuonių mokinių tėvai. 
Visi susėdo prie balta staltiese 
užtiesto stalo, papuošto eglės 
šakelėmis. Ant jo buvo padėti 
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kūčiukai, kalėdaičiai, saldai
niai, vaisiai ir arbata. 

Lietuvių kalbos fakultatyvo 
mokytoja Ksavera Butautienė 
susirinkusiems papasakojo 
apie Kūčių vakarienę, pasi
ruošimą jai, dvylika Kūčių stalo 
valgių ir Kalėdų šventę. Mu
zikos mokytojas pagrojo 
kalėdines giesmes. 

Atvykęs Kalėdų senelis 
klausė, ką vaikai išmoko. Mo
kiniai deklamavo eilėraščius, 
žaidė lietuvių liaudies ratelius. 

Mokytoja perskaitė Tau
ragės rajono mero Prano Pet
rošiaus sveikinimą šv. Kalėdų 
proga mokyklos bendruomenei. 
Sveikinimą mokyklai atsiuntė 
Šilalės rajono Laukuvos gim
nazijos mokytojai, buvusi ilga
metė šios mokyklos lietuvių 
kalbos fakultatyvo mokytoja 
Zenona Jurevičiūtė. Mokiniams 
sveikinimus atsiuntė Laukuvos 
gimnazijos mokiniai, patys 
nupiešę atvirukus. 

Tauragės moterų užimtu
mo centro direktorė Nijolė Mei
lutienė padovanojo mokyklai 
Kalėdų senelio kepurę ir šaliką, 
o visiems šventės dalyviams — 
2004-ųjų metų kalendoriukus, 
linkėdama laimingų ir gerų metų. 

Tauragės rajono meras 
Pranas Petrošius Kalėdų proga 
skyrė 150 Lt, už kuriuos mo
kiniams buvo nupirktos 
šventinės dovanėlės. 

Mokytoja, šios mokyklos 
mokiniai ir jų tėvai nuoširdžiai 
dėkoja Tauragės rajono merui 
Pranui Petrošiui, Tauragės 
moterų užimtumo centro direk
torei Nijolei Meilutienei, mo
kyklos direktorei Bronislavai 
Josifovnai Sinelnikovai, prisi
dėjusiems prie šventės organi
zavimo. 

Kalėdų šventė Kraupiško 
(Uljanovo) v idur inė je 
mokykloje 

Šv. Kalėdoms ruošėmės iš 
anksto. Rašėme laiškus ir svei
kinimus Kalėdų seneliams j 
Vokietiją ir Laplandiją. Moki
nius supažindinau su baltų 
pasaulėžiūra, Kūčiomis, kurios 
švenčiamos trumpiausios die
nos ir ilgiausios nakties metu, 
Kūčių nakties stebuklais, šv. 
Kalėdomis. 

Mokiniai mokėsi eilėraščių 
apie šv. Kalėdas, kūdikėlio 
Jėzaus gimimą, rašė kalėdinius 
sveikinimus, piešė ir iškirpo 
eglutes, jas puošė žaisliukais. 

Apie šv. Kalėdas kabinete 
išleistas stendas. Mokiniai darė 
girliandas, karpė snaiges, ku
riomis papuošė kabinetą. 

{ šventę mokiniai atsivedė 
savo jaunesniuosius broliukus 
ir sesutes iš vaikų darželio, 
atėjo kai kurių mokinių ma
mytės, suaugusios fakultatyvo 
lankytojos. Visi susirinkusieji 
gavo lietuviškus kalėdinius 

V1DASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDĘS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tai. 773-471-3300 

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

Joliet, IL 60435 
Tai. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT2NAS, MJ3, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dante už poemamą kainą 
Susitarimui Kabėti anr^skai arta Setuvškai. 

4647 W. 103 SI, Oak Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

atvirukus. Veikė „laimės šu
linys", kuriame kiekvienas ban
dė laimę, ištraukdamas įvai
rius suvenyrus. Visi šventės 
dalyviai gavo kalėdines 
dovanėles, lietuviškų žurnalų. 

Už gautas dovanėles, už 
džiugią švente ir praskaidrintą 
kasdienybę mokiniai ir jų tėvai 
bei mokytojai dėkoja ben
druomenės pirmininkui Sigitui 
Šamborskiui, Mažosios Lietu
vos Lietuvių draugijai ir jos 
pirmininkui Viliui Trumpjonui. 

Emilija Algaudė 
Bukont ienė, 

Kraupiško (Uljanovo) 
vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos fakultatyvo mokytoja 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


LIETUVIŲ TAUTIŠKUMO ŠAKNYS: 
JŲ DABARTIES GALIOS IR NEGALIOS (VII) 

Biurokratija ir bendruomeniškumas 

DRAUGAS, 2004 m. vasario 5 d., ketvirtadienis 

DANUTE BINDOKIENE 

Peržengė ribą ir patys 
išsigando 

PROF. HABIL. DR. 
ROMUALDAS GRIGAS 

Š
iuolaikine civilizacija — 
superpragmatine. J i at
meta romantine dvasia, 

žmogaus siekį susilieti su 
gamta, gyventi dvasinėmis ver
tybėmis. Vyraujančiomis orien
tacijomis tapo utilitarinės, 
racionalistines, materialistines 
ir netgi grynai savanaudiškai 
orientuotomis. Naudos siekia
ma, kaip savitikslio Natūralu, 
kad tokių orientacijų įtakoje, 
vos ne iš pagrindų krinta ir tau
tos substancionalumas (jos 
prigimtis, na tūra , jos idėją 
sudaranti dvasia). Tautos sudė
tine dalimi tampa ir visomis 
tomis „ydomis" 
paženklinta biu- —————-
rokratija — val
džios, valstybi
nių įstaigų, vers
lo, finansų ir kt. 
o r g a n i z a c i j ų 
klerkai (tarnau
tojai, valdininkai). 

Šio žmonių 
sluoksnio galia 
ir įtaka didėja, 
nes visuomenėje 
ima viešpatauti 
didžiules, t a rp 
savęs pačiais 
įvairiausiais ka- — — ^ — — 
nalais susietos. 
organizacijos, jų sindikatai, į 
savo „apyvartą" įtraukdamos ir 
politines, tame tarpe ir rink 
tuo ar kitu laipsniu įtakojamas 
s t ruk tū ras . Lietuvoje savo 
atvirumu (ir sąlyčiais su stam
biuoju kapitalu) pagar-
dabart inis premjeras A Bra
zauskas, mestelėjęs jo paties 
budo bruožus ir orientacijas 
gražiai atsklei ze: 

„Kas valdo finansus, tas valdo 
valstybę"... 

Tačiau visos tos biurokrati
nės organizacijos ir jų kongiome-
ratai , ne tiek iš meilės artimui. 
kiek iš meilės sau, suirr 
tos bylinėtis su joms skirta D 
ne tik nuosavoje teritorijoje, bet 
ir plėsti ją imtinai iki „atstovau
jamos" sau erdvės tarptauti 
niame gyvenime. Tokia jų elgse
na (vėlgi ne iš meilės artimui > 
teikia neabejotinus ne tik 
ekonominius ar politinius, bet ir 
moralinio, psichologinio pobū
džio dividendus visu tautai 
Tarkim, kad ir Lietuvai ..įs
imeta" didesne Europos Sąjun
gos suma. 

Taigi, turime pagrindo kal
bėti ir apie „biurokratine" tau
tiškume raiškos formą NTors čia 
labiau tiktų Vakaruose vartoja-
ma nacionalizmo sąvoka 

Štai ši, tegu ir netradicine, 
tegu ir kvazinacionalizmo at
maina gimdo dar ir savo anti
podą. Akivaizdžiam biurokrate 
jos suokalbiškumo ir savanao-
diškumo įgeidžiams ir rėmams 

vadinamojo neoromantinio, 
idealistinių orientacijų nepra
radusio taut iškumo atmaina. 
Kas ją sudaro? 

Tai, visų pirma, socialiai 
priaustųjų sluoksniai, savo 

žvilgsnius kreipiantys į doruo
sius politikus (jeigu tokių yra) ir 
apeliuojantys j socialinį soli
darumą (kuriuo neišvengiama 
dalimi visada būna tautinis soli
darumas) . Tai humanist iškai 
mąstančioji inteligentija, kuri iš 
principo visada būna tam tikra 
opozicija bet kokiai biurokrati
jai, juolab „parsidavusiai" varto
jimo kultui (sumaterialėjimui). 
Toje byloje apeliuojama į tautos 
idėją, į jos sukuriamą socialinės 

rgijos ir solidarumo šaltinį. 
Čia siekiama remtis istoriniu 

Akivaizdžiam biurokratijos 
suokalbiškumo ir savanaudiškumo 

įgeidžiams ir rėmams apriboti atsiranda 
atoveiksmis — vadinamojo neoromanti

nio, idealistinių orientacijų nepraradusio 
tautiškumo atmaina. Kas ją sudaro? 

aktyvesnių piliečių susirinki
mai, forumai, konferencijos, ku
riose tokie ir j iems panašūs 
skauduliai bei problemos apta
rinėjami. 

Žodžiu, ir toje srityje lietu
viškoji tikrovė yra kunkuliuo
janti, besikeičianti... 

Pakalbėsime apie kitą ją 
apibūdinantį reiškinį — apie 
vietines bendruomenes. 

Tauta gali išlikti ir tikėtis 
savo ateities tik jų dėka. Todėl 
jos egzistavo visą laiką. Atskiro 
kaimo, parapijos, valsčiaus ar 
kokios nors nevyriausybinės 
organizacijos pavidalais. Tik 
istorinės bei politinės aplinky
bės nuolat keisdavo ne tik tą 
pavidalą, bet ir veiklos kryp
tingumą, jų etninį charakterį-

P a v y z d ž i u i , 
^—m^—mmmmm— kad ir sovie-

tiniais metais 
jėga, represi
jomis įtvirtin
ta kolūkių sis
tema. Net ir 
t ada vietinis 
( k o l ū k i n i s ) 
b e n d r u o 
m e n i š k u m a s 
atlikdavo tam 
tikrą („va
k a r i e č i u i " 
sunkiau su
p r a n t a m ą ) 
t a u t i š k u m o , 
l i e t u v i š k o j o 

apriboti atsiranda atoveiksmis 

bei kultūriniu paveldu ir do
rovės principais. įsivaizduojant, 
kad tai kur kas patvaresnis, 
stipresnis ginklas, negu valsty-

- biurokratizuota galia, susi
jungusi su technologijomis ir 
sumaterialėjimu. Čia tarsi iš 
naujo aktualizuojamas, su
reikšminamas biurokratinės 
modernizacijos paniekintas, už
mirštas tautinis, nacionalinis 
tapatumas. Pastarasis skatina
mas dar ir tuo. kad postmod-
ernioje visuomenėje apskritai 
pastebimas polinkis ieškoti ir 
įtvirtinti bet kokias tapatybę ar 
savastį demonstruojančias, įro
dančias formas. 

Tai tik bendri, mokslingi 
samprotavimai — gali man 
pasakyti nekantrus ir reiklus 
skaitytojas. O kaip Lietuvoje? 
Tokių „mokslingų" sampro-

imų neišdrįsčiau pateikti , 
jeigu nematyčiau tų reiškinių 
(gal mano ir pernelyg aptakiai 
aprašytų) ir pats nebūčiau ak
tyviu jų dalyviu. Na, pasa
kykite, ar kadenciją baigusio 
prezidento V. Adamkaus kalbo
se nenuskambėdavo teiginiai 
apie biurokratijos įsiviešpata
vimą ir jos jėgą? O ar dabartinio 
prezidento R. Pakso inauguraci
nėse kalbose neišgirdome lietu
vių tautinio orumo, tautos idė-

-. telkiančios visuomenę ir 
valstybę akcentų? Tokie pa
reiškimai šiaip neatsiranda. Di-
d< le dalimi juos lėmė (ir lemia) 
nuolat organizuojami (bet mūsų 
žiniasklaidos visada nutylimi!) 

patriotizmo palaikymo funkciją. 
Ko gero, ne vienas skaityto

jas gali nusistebėti ir net 
įsižeisti dėl ką tik išsakyto ver
tinimo. Bet aš žinau, kad pra
ėjus represijų ir bolševizmo 
bangai, lietuviškasis, tegu ir ko-
lektyvizuotas kaimas siekė atsi
gauti. Nors santykinai apgydyti 
patirtas žaizdas. Daugelyje vie
tovių imta atgaivinti senąsias ir 
kurti naująsias tradicijas. Ma
siškai plito etnografinės, iš me
džio skobtos skulptūros ir net 
memorialai; buvo steigiami et
nografiniai muziejai ir net sodi
nami parkai; pažymimos, val
džios leistinos, įžymesnės lietu
viui brangios datos ir įvykiai. 
Taip buvo ir to negalima nu
rašyti. Kitas dalykas, kad toks 
vietinių bendruomenių lietu
viškumo proveržis buvo kon
troliuojamas, bet ir toji kontrolė 
ilgainiui tapdavo vis labiau 
„skylėta", išskyrus grynai so
cialistinį vietinių bendruome
nių organizavimo ir organizavi
mosi pagrindą. 

Vardan teisybės tebus man 
atleidžiama už tuos gerus žo
džius, skirtus netolimai praei
čiai. Jie yra pagimdyti dar ir to 
skausmo, stebint gana drama
tiškas, nepataisomas, dauguma 
Lietuvos kaimo žmonių į sociali
nės degradacijos krūvą nusvie
dusias sąlygas. Jas pagimdė sa
vanaudiški „svetimųjų" patari
mai ir jiems pasidavę, neišmin
tingi mūsų strategų sprendi
mai, vienu ypu panaikinę susi

klosčiusią socialinės organi
zacijos struktūrą ir nepasiūlę 
jokio pozityvesnio, perspek
tyvesnio j am pakaitalo. 

Žinoma, tuo pačiu buvo pa
kirs tas ir kaimo bendruomenių 
gyvybingumas. Daug kas su
j auk ta vertingo tame tarpe, te
gu ir sovietizuoto, tačiau aiš
kaus bendruomeninio sutarimo 
tradicija. Daugelis teritorijų te-
beišgyvena pasimetimą, ypač 
vadų (asmenybių) stygių. Bet, 
ki ta vertus, daugelyje vietovių 
regime ir atsigaunančias, gyvė-
jančias vietos bendruomenes. 
Vėlgi tik kitu, laisvesniu žvil
gsniu grįžtama prie tų dalykų, 
kuriuos suminėjome anksčiau; 
žymiai drąsiau reiškiant savo 
pilietines bei politines nuostatas. 

Šioje savo apžvalgėlėje mes 
nepaminėjome miesto bendruo
menių. Ir vis dėlto su visa pilie
tine drąsa ir atsakomybe pri
vers tas pasakyti: paskutinia
j ame sovietinio režimo dešimt
metyje Lietuvoje (skirt ingai 
nuo kitų tuometinių sovietinių 
respublikų) buvo p radė tas 
kreipt i žymiai r imtesnis dė
mesys vadinamųjų darbo kolek
tyvų tradicijoms, tarpusavio 
sutarimui, darbo ir poilsio sąly
goms, aplinkos estetizavimui — 
žodžiu — socialiniams parame
t rams , tarp kurių „nejučiomis" 
praslysdavo ir lietuviškosios 
e tnokul tūros bei savivokos, 
savitaigos elementai. 

Okaip dabar? — paklaus 
skaitytojas. 

Turėdamas nemažą patirtį 
personalo vadybos srityje, 
galėčiau atsakyti štai taip, 
JAV, Vokietijos, Prancūzijos, 
Norvegijos ir ypač Japonijos 
įmonių personalo vadyboje 
labai ryškūs išskirt iniai tų 
t au tų kultūrų ženklai. Turėta 
istorinė tradicija tarsi įgauna 
kitokį kvėpavimą poindustrinė-
je visuomenėje. Čia įžvelgiamas 
taut inės , nacionalinės kultūros 
tęs t inumas. Lietuvoje viso šito 
šiuo metu nėra. Ir vargu ar 
greitai kas nors pasirodys, nes 
mokslinė (vadybinė) mintis yra 
a tskir ta nuo praktikos, arba čia 
beždžioniškai sekama JAV, 
geriausiu atveju kokios nors 
Vokietijos praktika. 

Na, o ką aš aukščiau esu 
teigiamo pasakęs visa tai reik
tų vertinti kaip tautinės, na
cionalinės savigynos prover
žius. Nuo ko gintis šiandien? 
Šta i t a pamat inė problema, 
kuri tam tikra prasme šiandien 
paralyžiuoja ne tik kaimo, bet 
ir miesto bendruomeniškumo 
tau t in į kryptingumą. Tačiau 
jau esama pagrindo tvirtinti, 
kad šiandieninė vietinių ben
druomenių elgsena išplaukia 
ne tik iš nepalaužiamos, įvai
r iausias negandas išgyvenusios 
(ir išgyvenančios) lietuvio dva
sios, jos istorinių šaknų, bet ir 
iš Lietuvai atsivėrusios Euro

pos regionų pavyzdžių. Iš suvo
kimo, kad savo ir savo vaikų 
gyvenimą privalu, būtina dary
ti dvasiškai turtingesnių, pras
mingesnių. 

Vietinė bendruomenė de
mokratijos sąlygomis tampa pi
lietinės visuomenės šerdimi, 
daugiau ar mažiau autonomiš
kai funkcionuojančiais sociali
niais vienetais. Jeigu taip, tai ji 
reiškia dar ir tam tikrą opozici
ją biurokratijai, centralizuo
toms politinėms struktūroms. 
Štai viena iš priežasčių, kodėl 
iš pastarųjų dažniausiai jaučia
ma intuityvi pastanga ben
druomenių — o tuo pačiu ir pi
lietiškumo gyvybingumą pris
lopinti, pristabdyti. Šiuo atveju 
vietinė bendruomenė, siekda
ma sustiprinti savo pozicijas, 
visada ieško (ir ieškos) savo 
narių susitelkimą palaikančių 
šaltinių, dažniausiai tokiais 
atvejais pasiremdama savo te
ritorijos istoriniu bei kultūriniu 
paveldu. 

Nebūtinai šiais (lygiai kaip 
ir kitais) atvejais turi būti ape
liuojama į tautiškumą ar nacio
nalinį patriotizmą. Tačiau visi 
tie atvejai vertintini, kaip so
cialinio susitelkimo, integralu
mo pastanga, kurios turinyje 
visada surasime tegu viešai ir 
nedeklaruojamo, bet aiškaus 
tautiškumo, nacionalumo ele
mentą. 

Na, o užbaigiant ne tik ben
druomeniškumo, bet ir lietuvių 
tautiškumo galių ir negalių 
temą, reiktų įsidėmėti vieną 
labai svarbią aplinkybę — 
problemą. Ar apskritai spartė
jančios kaitos, išsibarstančių, 
viena nuo kitos nutolstančių 
dalių, įsitvirtinančios įvairia
lypės, viena su kita susiprieši
nančios kultūrų sąlygomis įma
noma mąstyti apie tautą? Mąs
tyti, kaip apie žmones suburiančią 
bendruomenę? Ne tik įmano
ma, bet ir būtina vardan kul
tūros ir civilizacijos išlikimo. 
Vardan žmogaus ir jo dvasios 
galių išsaugojimo... • 

Baigminės amerikietiškojo 
futbolo rungtynės visuo
met sausakimšai pripildo 

stadioną, kuriame jos vyksta, o 
šimtą kartų daugiau žmonių 
visoje šalyje prilimpa prie tele
vizijos. Ištuštėja parduotuvės, 
suretėja gatvėse eismo kamš
čiai, nes futbolo sirgaliai šven
čia: apsirūpinę užkandžiais ir 
gėrimais, dieną praleidžia in
tensyviai stebėdami rungtynes 
ir lažydamiesi, kuri komanda 
laimės. Nors didžiausią šios 
sporto šakos mėgėjų dalį sudaro 
vyrai, bet vis daugiau moterų 
įsijungia į žiūrovų eiles, kurios 
peržengia ir amžiaus, ir rasės, 
ir tautybių ribas. (Žinome, kad 
daug amerikietiškojo futbolo 
sirgalių yra ir lietuvių tarpe, 
tad išmintingi kai kurių ren
ginių ruošėjai atranda progą 
pertraukti programą ir publikai 
pranešti rungtynių eigą arba 
rezultatus.) Kadangi europie
čiai ir meksikiečiai, kurių skai
čius šioje šalyje nuolat auga ir 
dabar sudaro „didžiausią ma
žumą", yra labiau pratę prie ki
tokio pobūdžio futbolo (soccer, 
Lietuvoje dar vadintu „kojiniu 
futbolu"), transliuojantiems baig
mines varžybas svarbu ir juos 
įvilioti į žiūrovų tarpą. Ma
noma, kad čia atsiranda nauja 
plati r inka įvairiems gami
niams, už kurių reklamavimą 
rungtynių transliavimo metu 
bendrovės moka milžiniškas su
mas pinigų. Bet tai geras būdas 
pasiekti plačias vartotojų 
mases. 

Futbolo (kaip ir beisbolo, ir 
krepšinio) sezono pabaigos 
rungtynių reklamos kuriamos 
kone visus metus, pasitelkiant 
sumaniausius kūrėjus ir filmuo-
tojus. Su pinigu čia nelabai 
skaitomasi, nes sėkminga rek
lama — tai tiesiog aukso kasyk
los — ji gali patraukti vartotoją 
reklamuojamą produktą pirkti. 

Ir ne vien reklamuotojai 
varžosi dėl žiūrovų palankumo. 
Gerą verslą daro įvairūs lošimo 
iš pinigų židiniai, kai žmonės 
kloja dolerius už vieną ar kitą, 
patekusią į „Super bowl" ko
mandą. O ką bekalbėti apie 
įvairius suvenyrus, užkandžius, 
gėrimus bei paslaugas tūks
tančiams žmonių, iš visur su
važiavusių į miestą, kuriame 
žaidynės vyksta. Šiemet tai bu
vo Houston,TX. Komandos, su
sikibusios baigminėse rungty
nėse: New England „Patriots" ir 
Carolina valstijos „Panthers". 
Net ir nesidomintys futbolu, ne
galėjo negirdėti, kad rungtynes 
laimėjo „Patriots" komanda — 
visa žiniasklaidą kelias dienas 
apie tai tebekomentuoja. 

Tačiau šį kartą pačioms 
rungtynėms dėmesys tarytum 
nubluko, aukštesnę vietą užė
mus puslaikio programai, kai 
aikštę užpildė šokėjai, daini
ninkai, muzikantai. MTV pro
gramos nepasižymi geru skoniu 
televizijoje, nepasižymėjo juo ir 

Houston futbolo stadione. Bet 
tai jau įprasta. Jeigu žiūrovai, 
dvasininkija, jaunimo auklėto
jai, tėvai, ar net valstybinės ko
munikacijos įstaigos pareiškia 
nepasitenkinimą kai kurių, 
ypač muzikinių, programų turi
niu, atlikėjų elgesiu, dainų žo
džiais, tuoj pasigirsta priekaiš
tai, kad šalyje norima įvesti 
cenzūrą, varžoma išsireiškimo 
laisvė, kurią kiekvienam laiduoja 
valstybės konstitucija. Kai 
suaugusieji rūpinasi, kaip „ap
valyti nepriimtinas programas", 
jaunuoliai ir net vaikai jas ryte 
praryja, seka populiariųjų dai
nininkų ar muzikantų pavyz
džiu, stengiasi pamėgdžioti jų 
elgesį, apsirengimą, perka mu
zikos įrašus. 

Viena tokių populiarių dai
nininkių yra Janet Jackson, 
kuri, kaip ir jos kontroversiškasis 
brolis Michael Jackson, pasta
ruoju metu pakliuvęs į teisėsau
gos dėmesį už tariamai nepa
dorų elgesį su jaunamečiais 
berniukais, stengiasi „perženg
ti nubrėžtą padorumo liniją". 

Sekmadienio programoje 
Houston stadione pagaliau jai 
pavyko tai padaryti. Apskritai 
ta programa nepasižymėjo nei 
aukštu muzikiniu lygiu, nei 
skoniu, tarytum ta ikyta tik 
bręsti pradedantiems paaug
liams, kurie kaista, pamatę ne
daug pridengtas ir iššaukian
čiai besiraitančias moteriškas 
figūras. Jackson duetas su 
Justin Timberlake baigėsi sku
bia CBS TV tinklo transliuotojų 
reakcija, nukreipiant kameras 
nuo dainininkės, bet ne pa
kankamai greitai, kad žiūrovai 
nebūtų pastebėję, tai ką 
Jackson norėjo parodyti. 

Pasipylė atsiprašinėjimai ir 
kaltinimai. NFL pasmerkė pro
gramą, žiūrovai stotis užpylė 
pasipiktinimo skambučiais.. . 
Kadangi rungtynes stebėjo daug 
tėvų su savo vaikais, nepadori 
puslaikio programa sukrėtė, o 
jos finalas uždėjo paskutinį taš
ką. Kiek dar toliau „pramogų 
kūrėjai" žengs9 Ką bendra fut
bolas turi su pusnuogėmis mer
gaitėmis ir nešvarių žodžių pri
grūstomis „dainomis"? 

Sekmadienio rungtynės bu
vo intensyvios, įdomios, nes su
sitiko dvi geriausios šio krašto 
futbolo komandos. Jos visą fut
bolo sezoną dėjo daug pastangų, 
treniravosi, sužaidė daugybę 
rungtynių su kitomis koman
domis, nemažiau siekiančiomis 
patekti į „Super bowl". Tačiau 
laimėjimo spindesį kaip t ik 
aptemdė tas nemalonus įvykis, 
kai noras pasirodyti, pagarsėti 
nustelbė eilinį proto švystelė
jimą. Tikrai budria, kad New Eng
land ..Patriots" komandos lai
mėjimo džiaugsmą užtemdė sa
vanaudiškas dainininkės elgesys. 

Tai gera pamoka būsimoms 
..Super bov»l" rugtynėms, kai 
bus ieškoma ,,meninės pro
gramos" jų puslaikiui. • 

PAMINKLAI IŠĖJUSIEMS KOVOTI 
Konkursui J Je tuvos laisvės kovu. kariuomenės bei netekčių istorija" 

J u r g i t a Makselytė , Varėnos ..Ąžuolo" vidurinė mokykla, 12 kl. 
Mokytoja Ju l i ja J a u n u t a Kava l i ausk i enė 
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Iš A. Ramanausko-Vanago knygos 
„Daugel krito sūnų..." 

Šiandien pašalo Sniego kruopelės 
plonu sluoksniu pnrirnįY sustingusią 
žemę. Tik kur nekur vis dar k> 
pabalusio^ žolės kuokšteliai Šaltukas 
jau žnaibė nosį ir pirštu galus, tačiau 
žengiau toliau — į Merkines Kryžių 
kalnelį. Dažnai ateinu čia parymoti 
koplyčios papėdėje Kryžių apsupty 

tvyrantis susikaupimas padeda perri
kiuoti susipynusias mintis ir jausmus, 
kilusius skaitant ir išgyvenant tragiš
kos Lietuvos pokario istorijos met
raščius. Šiandien man ramybės ne-
(i.:ve neseniai perskaitytas dokumentas: 

..Lazdijų apskrities viršininkui 
Nr 2797 Lazdijai, 1942 m. rugsėjo 

men 23 d. 
Ponui Generaliniam Tarėjui 

Vidaus Reikalams 
I apl. Nr. 30830 š.m. VII.20 d. 
Pranešu, kad bolševikų okupaci

jos metu ir per karą sunaikinta arba 
sugadinta šie kul tūr in ia i ir meno 
paminklai (...): 

l.a) Kapčiamiestyje, pirmą karo 
dieną (1941.V1.22), bolševikams pade
gus miestelį, sudegė bažnyčia, kuri 
buvo medinė, kryžiaus formos, su 
dviem iš abiejų pusių pristatytomis 
koplyčiomis, pas ta ty ta 1742 m 
Lietuvos didikų Oginskių, gyvenusių 
Veisiejuose. 

b) Lazdijuose, Nepriklausomybės 
aikštėje, 1940 m. rudenį (prieš Spalio 
revoliucijos šventę), bolševikinio vyk
domojo komiteto pastangomis, suga
dintas Lietuvos Nepriklausomybės 
paminklas, nuker tant jo viršų, ant 

kurio iš visų keturių šonų buvo po 
Vyties kryžių. 

c) Lazdijuose, Seinų gatvėje. 1940 
metais nukirstas medinis paminklinis 
kryžius (...). 

d) Leipalingio vis.. Ančios kaime, 
bolševikai sudaužė geležinį akmens 
pamatų kryžių. (...)" 

Jau tada, vos tik įžengę į Lietuvą, 
sovietų okupantai brutaliai demonst
ravo požiūrį į mušu tautą ir jos verty
bes. Argi tai nebuvo užuomazgos to 
žiaurumo, nulėmusio tūkstančių miš
ko brolių likimą? Pamynę moralinius 
principus okupantai paniekino ir 
pačią mirtį: žuvusių partizanų lavo
nai gulėjo kiekvieno miestelio centre, 
buvo metami į šiukšlių krūvas, kad 
niekas nea t ras tų , nepalaidotu su 
didele pagarba. Neprisimintu 

Net ir čia, dabartiniame Kryžių 
kalnelyje, iki pat 1989 m. po mokyklos 
stadionu kentėjo beveik 600 laisvės 
kovotojų palaikai, stumdyti, pers-
tumdyti, sumaitoti... Nebeištylėjo dzūkai 
savo skausmo, sustingo kaimuose 
skambėjusios dainos į kryžius „Žu
vusiems už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą", — ėmė pildytis A. Rama
nausko-Vanago knygoje užrašytas 
rezistentų pageidavimas („(...) kad (...) 
butų pastatytas kryžius ir paminklas 
(...)". Juk norėta tiek nedaug... Bet 
nesutilpo širdies gėla ant Merkinės 
kalnelio, ir biro pabiro kryžiai į pake
les, pamiškes, šilų tankumynus ir 
proskynas, kur tik benamės vėlės tiek 
metų blaškėsi... 

Akį patraukė neįprastos formos 
statinys — metalinis medis, kurio 

atšakos baigėsi kryžiaus ženklu, o 
centre prikaltas koplytėles su Kris
taus kančia rėmino devynių spindulių 
vainikai. Ant vieno spindulio netikė
tai nutūpė paukštukas, tačiau, tar
tum kažko susigėdęs, greitai purp
telėjo ant šalia augando klevo šakos — ne
valia drumsti meistro širdies ir rankų 
darbo. 

Apžvelgiu mane supančią švento
vę: aplinkui tik kryžiai, kryžiai... 
Aukšti, briaunoti ir rustus — vyriški 
paminklai, kurių griežtą grožį išryški
na švelniai aptūpusios snaigės. O štai 
mažesni, danteliais dantyti, vijokliais 
išraižyti, jų kryžmes puoštos saulu
tėmis Ana ten, pastebiu dar keletą, 
j au savo amželi bebaigiančių: pa
linkusių, tarsi norėtų paskui žmogų j 
žemę išeiti. . Bus d a u g i a u 
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Veikim, kol ne per vėlu 
„Lietuvos žinios", „Lietuvių 

žinios", „Žinios" ir pan. Kadaise 
vienokios a r kitokios „Žinios" 
buvo leidžiamos Lietuvoje, o 
taip pat ir išeivijoje (JAV ir 
ki tur) . Iš eilės keletą metų 
(lietuvių ir anglų kalba) 
Bostone, MA, buvo leidžiamas 
mėnraš t i s „Žinios". Jį leido 
tuometinis Amerikos Lietuvių 
prekybos rūmai (vaizbos butas 
— Lithuanian American Cham-
ber of Commerce of Mass.). 
Redagavo: V. B. Ambrose, J. L. 
Pasakarnis , J . Kerdiejus. Či
kagoje veikiančio Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro archyve 
saugomoje 1927 m. rugsėjo mė
nesio laidoje yra advokato F. J . 
Bagočiaus s t raipsnis „Mes ir 
ateitis". Tame straipsnyje rūpi
namasi l ietuvybės išlaikymo 
reikalais. 

Štai (ne ta isant rašybos) 
kelios i š t raukos iš F. J . 
Bagočiaus straipsnio: „Mąs
tantieji Amerikos lietuviai yra 
susirūpinę mūsų tautiečių li
kimu čionai Amerikoj, tai yra 
mūsų visų ateičia. Priežasčių 
yra daug ir labai rimtu... Pa-
rankumo dėliai čiongimiai pa
keičia arba suamerikonina savo 
pavardes. . . Mokykla ir kas
dieninis gyvenimas išmokina 
juos vietinės kalbos ir papročiu, 
o lietuvių kalba nors ir moka
ma, tankiai mažai vartojama. 
Yra tai na tūra lus apsireiškimi, 
nieko stebėtino, ir tas yra netik 
pas mumis, bet pas visus atei
vius: lenkus, italus ir pas žydus; 
jau pirmoj Amerikoje gimusioj 
kartoj mažai tautiškų ypatybių 
bematyti, o antrojoj tankiausiai 
nė ženklo nėra... Todėl aš noriu 
pa ta r t i imtis sekančių būdų 
kovai su mūsų išmirimu... Biz
nieriai ir profesionalai turi tuo-
jaus prisidėti prie Vaizbos Buto 
(Chamber of Commerce) Su
jungtomis jėgomis galima bus 
surasti budus sukelti lėšas pri
t raukimui savo žmonių remti 
saviškius, rengti sueigas ir 

pasilinksminimus pritraukimui 
ir palaikymui su mumis mūsų 
Amerikoj gimusios jaunuome
nės, ir tokiu būdu galėsime 
palaikyti lietuvystę Amerikoj. 
Lai kiekvienas biznierius ir pro
fesionalas paklausia savęs, kaip 
jis gyventų ir kiek jis uždirbtų, 
jei lietuvių nebūtų arba kada jų 
jau nebus?... Niekados pirmiau 
nebuvo taip svarbu lietuviams 
organizuotis, šviestis ir budėti, 
kaip dabar. Taigi veikim, kol 
nepervėlu". 

Ką gi, gana panašiais žo
džiais nusakoma ir mūsų 
dabartinė padėtis. Taip sakant, 
istorija kartojasi. 

Kas gi tas F. J. Bagočius? 
Tenka pastebėti, kad Bagočius 
(Fortūnatas) kadaise buvo vie
nas pagrindinių Amerikos lietu
vių visuomenės darbuotojų. 
Šiuo metu, deja, jis, yra gerokai 
primirštas. Bagočius gimė 1887 
m. vasario mėn. Pažvelsyje, 
Endrijavo valsčiuje, Kretingos 
apskrityje. 1900 m. pabėgo iš 
Lietuvos. Šiaip taip pasiekė 
Bremeną (Vokietija). Neturė
damas lėšų toliau keliauti, lai
kinai įsidarbino Bremene vei
kusiame Rusijos konsulate. Po 
to, dirbdamas prekiniame laive, 
aplankė daugybę pasaulio val
stybių. 1903 m. atvyko į New 
Yorką. Gyvendamas JAV, dirbo 
įvairius pasitaikančius darbus 
ir reiškėsi lietuvių visuomeni
nėje veikloje. Paskui studijavo 
Bostono universitete. Nuo 1919 
metų vertėsi advokatūra. F. J. 
Bagočius mirė 1951 m. gruodžio 
7 d. So. Bostone, Mass. 

Nebėra Bagočiaus. Sustojo 
ir Bostone leistos „Žinios". Mū
sų Lietuvėlėse (lietuvių išeivių 
telkiniuose) dabar pučia nebe 
tie patys vėjai, betgi mūsų rū
pestėliai ne per daug yra pakitę. 
Taigi, daugiau ar mažiau, išei-
viškoji istorija kartojasi. Taip 
buvo anksčiau, taip yra dabar; 
taip tikriausiai bus ir ateityje. 

Petras P e t r u t i s 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ SKAIČIUOJA MOKESČIUS 

CAREGIVER VVANTED 
English speakmg. weekend, live-in 

woman vvanted to transfer and care for 
disabled woman m our northside home. 

Some lifting. CalI 773-935-S074 or 
773-394-8829. 

CAREGIVER IOB 
for live in position irt Wisconsin: good 
pay: mušt have valid work permit. SS.. 

D.L. and expenence. 
CalI 262-657-8044. 

TVARKAU PAJAMŲ 
MOKESČIŲ FORMAS 

SUVEDU BUHALTERINE 
APSKAITĄ 

ir įvairius finansinius reikalus 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N. Seeley 
Chicago.IL 60618 
Te). 773.935.0472 

SKELBIMU SKYRIUS 
TEI. 773 585 9500 
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Iii PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIŲ TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINES TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

2icrekite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
Ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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Vadovo pakeistas Lietuvos veidas 
STASE E. SEMĖNIENE 

Kiekvieni naujieji metai 
atskleidžia naują, švarų, vi
siškai neprirašytą lapą — tobu
la rasa. Naujųjų metų proga vi
same pasaulyje linkima laimės, 
sveikatos, gėrio bei grožio sieki
mo, tolerancijos kiekvienai 
būtybei ir dar daug daugiau. 

2003 m. „triukų lakūnas" 
Rolandas Paksas netikėtai, 
daugelio Lietuvos piliečių nuos
tabai, perėmė Lietuvos valdžią 
Ją perdavė populiarusis krašto 
vadovas Valdas Adamkus, tar
tum iš skausmo bei vargų 
paveldėtą kūdikį, kurį jis augi
no, puoselėjo ir auklėjo, paga
liau, su pasižymėjusiu brandos 
atestatu, perleido naujam vals
tybės prezidentui. Lietuvos var
das teigiamai nuskambėjo 
Europoje ir aidu atsimušė už 
Atlanto — JAV. 

NATO pakvietė Lietuvą j 
kultūringą tautų šeimą, Euro

pos Sąjunga pravėrė jai duris ir 
įsileido į elito — rinktinių 
kraštų tarpą. Nuostabiu triūsu, 
didelėm pastangom ir paprastai 
sunkiai pasiekiama vienybe, 
Lietuva laimėjo tą garbės vai
niką! Šitokią Lietuvą, išgriebtą 
iš „blogio imperijos" glėbio ir per 
trumpą laiką paverstą pažangė-
jančia demokratine valstybe, 
laimėjo R Paksas. O kuo jis 
pavertė ją per vienerius metus? 

Skrajodamas malūnsparniu 
(prieš rinkimus) teigė: „Tvarka 
Lietuvai!" Tuo šauksmu suvi
liotų piliečių įsodintas valdžion, 
jis ne tik sujaukė visą tvarką, 
bet tiesiog apvertė viską aukš
tyn kojom, pradedant savo pa
ties būstinėje — Prezidentūroje, 
o Vėliau ir visame krašte. 
Pradžioje, ta rytum „aiškia
regės" apsėstas ar užhipnoti
zuotas, paskui „dosniojo" rėmėjo 
paremtas, j i s virto tampomu 
„patimpa" ("lietuvių kalbos dide
lio žinovo kun. Juozo Vaišnio 

puikus atitikmuo vokiškam 
„Hampelmann" — medinei 
„žmogystai", kuri, virvute pa
tempus, krato rankas ir kojas). 
Gražiomis kalbomis jis užbūrė 
ir kitus — beveik visus savo 
vadovavimo pirmomis dienomis. 
O kas dedasi šiandien? 

R. Paksas suskaldė tautą. 
Išeivijoje supriešino net drau
gus, sukėlė skandalą per visą 
pasaulį, JAV gražiai „atsikratė" 
jo pageidaujamo vizito, Lietuvos 
aplankymo kratosi ne vienas, ne 
du ir ne trys kitų kraštų prezi
dentai. 

Kaunietė laiške rašo: „(...) 
dabar pats prezidentas pasidarė 
kaip vaikščiojantis juokdarys: į 
klausimus, kuriuos užduoda 
jam žurnalistai, atsakinėja iš
sisukinėdamas arba nei šį. nei 
tą šneka". Vilniečio laiškas 
skamba pastarosios pakartoji
mu. Suminėjęs visą eilę Lie
tuvos vengiančių garbingų už
sieniečių, užbaigia: „(...) tai 

Žiemiškai pasipuošusi Laisvės uicja Kuane ir žiema besidžiaugianti 
Jūratė Sakalauskienė, buvusio Lietuvos ambasadoriaus JAV Stasio 
Sakalausko Žme 

. - t .-

daug ką pasako apie tarptau
tinius santykius" 

Tad taip ir ima pagunda 
paklausti: „Quo vadis, prezi
dente?" LTžsimerkęs prieš bent 
kokią pilietišką gėdą. įstūmęs 
visą kraštą t a ry tum į blogą 
sapną, pats iki pažastų pa
sinėręs lyg į kiaurasmėlį, tem-

'•:.•:• 

pia paskui save ir visą tautą. 
Šie metai Lietuvai ypatingi, 

laukiant NATO ir Europos 
Sąjungos lemiamo nuospren
džio. Todėl Lietuva tur i kuo 
greičiau apsišvarinti. O tai tik 
paties prezidento Pakso ran
kose Teapšviečia jį Aukščiau
sias tam skubiai pasiryžti... 

Lietuvių fondo dr. Antano Razmos vardo Visuomeninė premija 
Lietuvių fondas 2004 me

tais skiria nedalomą 25,000 
dolerių Visuomeninę premiją 
prisiminti 1990 metų Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą ir 
lietuvybės išlaikymą per 50 
metų trukusią sovietinę 
Lietuvos okupaciją. 

Premijai gaut i sąlygos 

Lietuvių fondo dr. Antano 
Razmos vardo Visuomeninė 
premija skiriama visuome
nininkui arba visuomeninei 
organizacijai už visuomeninius 
darbus bei laimėjimus vienoje 
ar keliose iš šių sričių: 

1. Lietuvybės išlaikymas 
užsienyje arba Lietuvoje. 

2. Nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymas. 

3. Lietuvos valstybingumo 
išlaikymas. 

4. Aktyvus dalyvavimas 
spaudoje dėl Lietuvos valsty
bingumo išlaikymo. 

5. Aktyvus dalyvavimas 
spaudoje dėl lietuvybės išlaikymo. 

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644. Janą. 
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PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedae Cricago, L60629 
Prekyba, instafevimas, aptarnavimas 
— Lcensed — Bonded— Insurec! 

775 778-4007 
773-531 1833 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBIJC X N M Q SVEIKATOS 

IR (SVYRĖS DRAITIV1AS 
Agentas Frank Zapolis ir OfY. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLE 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Medžio darbai , elektra. 
santechnika, grindvs. dažvmas.-
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS • • # • 
VENCIUS ZlL 
contractor CONSTRUCTION 

312-388-8088; 
773-581-5920 

OOmSOf DttCSIO! 

Neseniai atvykote. M W darbo ar boto, 

tafiaa M M laftractyfe b r a n g u kaha«o|a? 

Ne bėda. DRAUGAS |Qtti ikebana ttaoau*-

(fira nemokamai T«rekla paskambto) t«L 

773- t tS-9SM ar užsukti I DRAUGO 
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Chteano. i . 60629. 

6. Aktyvus dalyvavimas 
tautiniuose arba tarptautiniu
ose suvažiavimuose už Lietuvos 
valstybingumą. 

7. Aktyvus dalyvavimas 
tautiniuose ir tarptautiniuose 
suvažiavimuose už lietuvybės 
išlaikymą. 

8. Tautinių arba tarptau
tinių organizacijų parama Lie
tuvos valstybingumo išlaiky
mui. 

9. Tautinių arba tarptau
tinių organizacijų parama 
lietuvybės išlaikymui. 

.JJ 

Pas iū lymai p remi ja i 

Lietuvių fondo dr. Antano 
Razmos vardo Visuomeninei 
premijai gauti pasiūlymus gali 
teikti atskiri asmenys arba 
organizacijos, rekomenduoda-
mos visuomenininką arba vi
suomeninę organizaciją. Pasiū
lymuose reikia pateikti ką 
siūlo, kodėl siūlo, už kokius 
darbus siūlo. 

Premijai gauti negalima re
komenduoti savęs arba savo or
ganizacijos. Tokie pasiūlymai 
nebus svarstomi premijos 
komisijoje. 

Pasiūlymuose turi būti nu
rodyti siūlytojų (rekomenduo-

Pernai (2003 m.) Lietuvių fondo Dr. Antano Razmos vardo premija buvo 
Įteikta prof dr. Arimantui Dumčiui. Vytauto Jasinevičiaus nuotrauko
je (iš kairės): dr. Kazys Ambrozaitis, premijos laureatas dr. A. Dumčius ir 
dr. Rimgaudas N'emickas. 

jančių asmenų) vardai ir 
pavardės arba organizacijų pa
vadinimai, pirmininkų vardai ir 
pavardės, adresai, telefonai, pa
rašai. 

Lietuvių fondo dr Antano 
Razmos vardo Visuomeninės 
premijos komisiją sudaro LF 
tarybos pakviesti 6 asmenys: 
prof. dr. Benediktas Juodka, 
Vytautas Kamantas, Angelė 

Kamiene, Dalia Kuodytė, prof. 
dr. Julius Šmulkštys ir prof. dr. 
Antanas Tyla. Trys komisijos 
nariai gyvena Lietuvoje (B. 
Juodka, D. Kuodytė ir A. Tyla), 
ir trys Jungtinėse Amerikos 
Valstijose 'V. Kamantas , A. 
Kamiene ir J Šmulkštys). 

Pasiūlymai raš tu yra 
siunčiami iki 2004 m birželio 
30 d. Lietuvių fondo dr. Antano 

Razmos vardo Visuomeninės 
premijos komisijos pirmininkui 
šiuo adresu: Vytautas Kaman
tas, LF Visuomenine premija, 
1107 Pinewood Dr. NW, Grand 
Rapids MI 49544 USA. Tel. 
616-791-7333, Faksas 616-791-
7888, Mobilus tel. 616-299-
8044, E-paš tas : 

kaman ta s@ao l . com 
Reikalui esant, papildomos 

informacijos gali būti pateiktos, 
kaip priedai pasiūlymui. Pasiū
lymai, kurie neatitiks premijai 
gauti sąlygas, nebus svarstomi 
premijos komisijoje. 

LF Visuomeninė 25,000 
dol. premija bus įteikta 2004 m. 
lapkričio 6 d. Tai bus j au ket
virtoji metinė Lietuvių fondo 
dr. Antano Razmos vardo pre
mija. Pirmoji — Švietimo pre
mija — 2001 m. buvo paski r ta 
Vasario 16 gimnazijai Vokie
tijoje: antroji — Kul tū r inė 
muzikinė — 2002 m. teko 
Valstybiniam Vilniaus kvarte
tui; trečioji — Mokslinės medi
cinos — 2003 m. buvo paski r ta 
Kauno Medicinos universiteto 
Biomedicininių tyrimų institu
tui ir jo vadovui prof. dr. A. 
Dumčiui. 

L F i n f o r m a c i j a 
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Kaip k o r e g u o t i p r i e š m o k y k l i n u k ų kalbą? 
Kalba — sudėtinga žmo

gaus organizmo funkcija. Deja, 
ne visi gali ja džiaugtis. Net 5 
proc. mokinių turi kalbos 
sutrikimu. 

Yra dviejų rūšių kalbos su
trikimai. Kalba, kaip kalbėjimo 
procesas, laikoma sutrikusi ta
da, kai ji tiek skiriasi nuo kitų 
žmonių kalbėjimo, kad atkrei
pia dėmesį, trukdo bendrauti 
arba vargina kalbėtoją ar klau
sytoją. Pagrindiniai kalbėjimo 
sutrikimai — tai artikuliacijos 
(garsų praleidimas, pridėjimas), 
balso (aukštumas, garso koky
bė) ir sklandumo (mikčiojimas) 
defektai Kita kalbos sutrikimų 
rūšis susijusi su simbolių, ku
riais perteikiame mintis, supra
timu. Tai pernelyg lėtas kalbos 
vystymasis ir afazija (informaci
jos supratimo ir reiškimo 
sunkumai). 

Sutrikusios kalbos vaikus, 
lankančius bendrojo ugdymo 
priešmokyklines įstaigas, galima 
suskirstyti į keturias grupes. 

I g rupė . Jai priklauso vai
kai, turintys fonetinių kalbėji
mo sutrikimų, jų kalbos vysty
masis šiek tiek atsilikęs. Taip 
pat sutrikęs jų pažinimo proceso 
vystymasis 

II g rupė . Pastebimi organi
niai neurologiniai simptomai, 
kalba vystosi tik vidutiniškai 
arba labai sunkiai. 

III g rupė Kalbos vystyma
sis sutrikęs dėl kitų pirminių 
priežasčių — regos, klausos, 
lėtesnės psichinės brandos, 
intelekto sutrikimų. 

IV grupė. Mikčiojantys vaikai. 
Fonologinius kalbos trūku

mus galima koreguoti, likus 1-2 
metams, prieš pradedant mo
kyklą. Šio amžiaus vaikai dar 
nejaučia bendravimo sunkumų. 
Sudėtingiau yra tada, kai neiš
plėtota visa kalbos sistema. 
Tuomet kalbos pataisymas trunka 
ilgiau ir yra sudėtingesnis. 
Tokių vaikų kalbą specialistai 
turėtų ugdyti jau nuo 3-4 metų. 

Lengviausia padėti vai
kams, turintiems I grupei bū
dingų sutrikimų. Fonologinius 
kalbos trūkumus galima pradėti 
šalinti likus vieneriems dve
jiems metams prieš pradedant 
lankyti mokyklą. Su tokiais 
vaikais reikia dirbti individua
liai arba mažomis (2-3 vaikų) 
grupelėmis. Logopediniai užsi
ėmimai (tarimo tikslinimas, 
garsų atskyrimas, garsinės ana
lizės pratybos) turėtų vykti 

triskart per savaitę. 
Vaikai linkę a ilguo 

sius ir trumpuosius baisius, 
dvibalsius, skarėžiaosime ir d 
liuosius priebalsius Valiau tai 
gali atsiliepti rašybai. Todėl 
labai svarbu lavinti vaikų dė
mesį ir kiaušą. Tam puikiai tin
ka įvairūs žaidimai. Pavyzdžiui, 
vaikai iš anksto supažindinami 
su žaislų ar daiktų skleidžia
mais garsais. Paskui, nematy
dami daikto, jie turi atspėti, kas 
skleidžia šį garsą. Mokant 
vaiką, kuris neištaria kokio 
nors garso, vertėtų naudoti 
vaizdines priemones, pavyz
džiui, ištarti, kokį garsą sklei
džia lėktuvo motoras, arba pa
rodyti, kaip urzgia piktas šuo. 
kaip šlama miškas ar kaip įky
riai zyzia uodas. 

Kaip įtvirtinti garsą sakiny
je^ 

Puikiai t inka žaidimas 
„Baik žodį". Šiame žaidime gali 
dalyvauti auklėtoja, logopedė, 
pagaliau — mama ar tėtis. Su
augęs taria pirmąjį žodžio skie
menį, o vaikas pasako visą žodį, 
pavyzdžiui, ka-sa, mu-sė, l e s a 
įtvirtinus garso s tarimą, moko
ma garso š (ko-šė, la-ša, mu-ša). 

Garsams sakiniuose įtvir 

tinti galima žaisti loto, domino. 
Vienu metu vaikas ir žais, ir 
mokysis. 

Kaip praturt inti vaiko žo-
dyną mažybiniais žodžiais0 Ele
mentariais žaidimais „Kaip at
rodo tavo lėlytė?", „Švelniai 
pavadink" ir kt. 

Norint išmokyti vaiką tai
syklingai vartoti l inksnius, gali
ma žaisti žaidimą „Kuo būsi?", 
„Kur auga?", „Ko neliko?" ir kt. 

Siekiant išugdyti rišliąją 
kalbą, verta paprašyt i vaiką 
papasakoti apie kokį nors daik
tą, žaislą, įvykį, savo išgyve
nimus ir kt. 

Suvokimą, dėmesį, atmintį , 
mąstymą lavins žaidimai „Su
dėk pagal dydį", „Kur kokia 
figūra tinka", „Sudėliok paveiks
lėlį ar figūrą" (iš 4, 6, 8 ar dau
giau dalių) ir kt. 

Kai neišplėtota visa vaiko 
kalbos sistema (II ar III grupės 
kalbos sutrikimai), kalbos pa
taisymas trunka ilgiau ir yra 
sudėtingesnis. Jei 2—3 metų 
vaiko kalba nesusiformavusi , 
tikriausiai yra ir kitų vystymosi 
sutrikimų: nepakankamas emo
cijų vystymasis, sutrikusi jude
sių koordinacija. 

N u k e l t a į 5 p s l . ^ 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reutos, AP, tntertax, ITAR-TASS. B&S 

žinių agentarų pranešimais) 

EUROPA 
ROMA. Italijos premjero 

Silvio Berlusconi partija paren
gė įstatymo projektą, kuris siū
lo uždrausti vaikams dalyvauti 
politinėse protesto akcijose. Jei 
tėvai sumanytų į mitingą at
sivesti savo atžalas, jiems grės
tų solidžios baudos. Šis įstaty
mo projektas buvo pasiūlytas 
po to, kai balionais ir plakatais 
mosuojantys vaikai susirinko į 
neseniai įvykusią demonstra
ciją prieš vyriausybės planus 
reformuoti švietimoIsistemą. S. 
Berlusconi vaikų dalyvavimą 
mitinge pavadino „skandalu", o 
jo partija „Forza Italia" (Pir
myn, Italija) antradienį pri
statė įstatymo projektą, kuria
me į gatves išėjusių vaikų tėvus 
pasiūlė nubausti nuo 500 iki 
2,000 eurų (nuo 1,000 iki 6,800 
litų) siekiančiomis baudomis. 
Įtūžusios centro ir kairiojo 
sparno partijos žadėjo sužlug
dyti šį įstatymą. „Tai puikus 
pavyzdys, kaip baimė ir sektan
tiška politika gali priversti 
žmones pamesti savo galvas", 
teigė pagrindinės opozicinės 
partijos, Kairiųjų demokratų, 
vadovė Livia Turco. Politinės 
protesto akcijos yra kairiojo 
sparno organizacijų stiprybės 
šaltinis, ir į jas susirenkančioje 
minioje dažnai galima išvysti 
vaikų. 

VARŠUVA. Beveik pusė 
Lenkijos sostinės aukštųjų mo
kyklų studentų yra pasirengę 
emigruoti, nes, pasak jų, vals
tybėje nėra jokių galimybių ge
rai uždirbti ir padaryti karjerą. 
Varšuvos universiteto sociologi
jos instituto surengta apklausa 
parodė, jog 42 proc. studentų 
baigę studijas ketina išvažiuoti 
iš Lenkijos, o 64 proc. yra įsiti
kinę, kad jiems nesudaromos 
galimybės kopti karjeros laip
tais. 78 proc. respondentų ma
no, kad Lenkijoje neturės jokių 
stabilios materialinės padėties 
galimybių. Kiek geriau akade
minis jaunimas vertina intelek
tualinio tobulėjimo perspekty
vas. Kad šios perspektyvos 
Lenkijoje geros, mano 60 proc. 
apklausos dalyvių. Sociologų 
nuomone, Lenkijai įstojus į 
Europos Sąjungą (ES) pirmiau
sia iš valstybės gali išvažiuoti 
gabiausi jaunuoliai, nes narys
tė ES atvers jiems plačias ga
limybes, o Lenkija dėl ekonomi
nės stagnacijos nesugebės pa
tenkinti jaunų žmonių poreikio 
susikurti kuo geresnę ateitį. 
Juo labiau, kad daugelis jau
nuolių moka užsienio kalbas. 
Lenkų studentai mielai mokosi 
užsienio kalbų, dažnai išva
žiuoja tobulintis, todėl žino, ko 
galima tikėtis išvykus iš valsty
bės. 

BERLYNAS. Amerikos mi
lijardierius George Soros tre
čiadienį pareiškė, kad prezi
dento George W. Bush valdo
mos Jungtinės Valstijos „yra 
pavojingos pasauliui" ir dar 
kartą pažadėjo busimuosiuose 
rinkimuose dosniai paremti jo 
varžovą iš Demokratų partijos. 
Interviu vokiečių žurnalui 
„Stem" G. Soros sakė, kad jau 
skyrė demokratų rinkimų kam
panijai 12.5 mln. dolerių. 
„Busho vyriausybė nori pri
mesti savo valią visam pasau
liui. Ši vyriausybė pateko į poli
tinių ekstremistų rankas. Ame
rika pavojinga pasauliui", sakė 
G. Soros, kurio 11.5 mlrd. do
lerių fondas yra vienas didžiau
sių planetoje. Pats 73 metų G. 
Soros, žinomas kaip „žmogus, 
1992 metais sužlugdęs svarą", o 
2003-ųjų gegužę padėjęs nus
mukdyti dolerį euro atžvilgiu 
iki lygio, artimo minimaliam, 
kai pareiškė, jog išparduoda do
lerius. G. Soros priminė, kad jis 
gyveno totalitarinėje gimtojoje 
Vengrijoje, iš pradžių valdant 
nacistams, paskui - komums 
tams, ir mano, kad Bush ad
ministracija veda JAV būtent 

šia kryptimi. „Aš nelyginu 
Bush SŪ nacistais, bet šioje 
šalyje įvyko kažkas, kas, ma
niau, niekada neįvyks: atvirai 
visuomenei iškilo didelis pavo
jus", įspėja milijardierius. Jis 
taip pat labai nerimauja dėl to, 
kaip Amerikos vyriausybė, 
siekdama savo tikslų, speku
liuoja 2001 metų rugsėjo 11— 
osios tragedija. „Dažnai kalba
ma, kaip šis siaubingas teroro 
aktas pakeitė pasaulį, sakė G. 
Soros. Ne, pasaulį keičia Bush 
vyriausybės reakcija į šį terorą, 
tai, kad jis naudojasi juo pilieti
nėms laisvėms varžyti, bando 
valdyti visą pasaulį". 

PRAHA. Čekijos vyriausy
bė valstybės komisaru ES tre
čiadienį nusprendė siūlyti bu
vusį aplinkos apsaugos minist
rą Miloš Kuzrvart, nors šiai kan
didatūrai nepri tarė Vladimir 
Špidlo vadovaujamos koalicinės 
vyriausybės jaunesniosios part
nerės. 11 iš 17—os vietų minist
rų kabinete turintis V. Špidlo 
socialdemokratų blokas jau se
niai žadėjo į komisaro vietą siū
lyti savo partijos narį M. Kuz-
vart, nors kitos dvi koalicijos 
partnerės tvirtino, jog buvu
siam aplinkos apsaugos minist
rui t rūksta darbo užsienyje pa
tirties. Vyriausybės siūlomai 
43-jų metų M. Kuzvart kandi
datūrai da r turės pritarti Eu
ropos Komisija, tačiau tai jau 
laikoma simboline procedūra. 
Kol kas šešiems mėnesiams 
siūlomas ES komisaras darbą 
turėtų pradėti Čekijai įstojus į 
ES gegužės mėnesį. M. Kuz
vart šalininkai primena politi
ko atsisakymą dalyvauti poli
tikoje sovietiniais laikais, kada 
jis buvo aktyvus aplinkos ap
saugos veikėjas. Šios srities jis 
neketina apleisti ir Briuselyje. 
V. Špidlo giria angliškai kal
bančio kandidato darbą de rybų 
dėl Čekijos stojimo į ES metu. 
Čekija yra viena paskutinių iš 
dešimties būsimųjų bloko narių 
išsirinkusi savo komisarą ES. 

VARŠUVA. Lenkijai gresia 
gripo epidemija - valstybės epi
demiologų tarnybos pranešimu, 
šia liga jau serga beveik 50,000 
lenkų, be to, ligonių skaičius 
kasdien didėja. Net 180 ser
gančiųjų jau teko paguldyti į 
ligonines dėl gripo komplikaci
jų. Manoma, kad gripas atke
liavo iš Slovakijos ir Čekijos, 
kadangi daugiausiai žmonių 
serga pietiniuose Lenkijos ra
jonuose. Tiek daug gripu už
sikrėtusių žmonių Lenkijoje 
buvo užregistruota prieš trejus 
metus. 

LONDONAS. Didžiosios 
Britanijos ministras pirminin
kas Tony Blair trečiadienį leido 
suprasti ketinąs pakeisti pla
nus dėl nevaržomos piliečių iš 
naujomis ES narėmis tapsian
čių buvusio komunistinio bloko 
valstybių imigracijos. Iki šiol 
Didžioji Britanija, Airija ir 
Ispanija buvo vienintelės trys 
ES valstybės, pareiškusios, kad 
neketina taikyti jokių apribo
jimų naujųjų narių piliečiams. 
Tiesa, kai kurios senosios narės 
kol kas dar neapsisprendė šiuo 
klausimu. Praėjusią savaitę 
Švedija paskutinė paskelbė 
ribosianti gyventojų imigraciją 
iš 10-ies naujųjų ES narių, 
kurios gegužės mėnesį turėtų 
įsilieti į bloką. Apribojimus 
naujiesiems europiečiams tai
kys ir Nyderlandai. „Svarbu 
pripažinti, jog šios prisijung
siančios šalys gali kelti grės
mę", sakė T. Blair parlamente. 
„Būtent dėl šios priežasties 
mes peržiūrime padarytas nuo
laidas Jeigu tų nuolaidų pa
naikinimas išspręstų problemą, 
tai mes taip ir padarysime", 
sakė jis. 

BRATISLAVA Slovakijos 
prezidentas Rudolf Schuster 
trečiadienį sudavė smūgį šios 
būsimos ES narės mažumos 

vyriausybei, kai nurodė balan
džio mėnesį įvyksiančių prezi
dento rinkimų dieną kar tu su
rengti ir referendumą dėl pir
malaikio parlamento paleidi
mo. Antros kadencijos prezi
dento poste siekiantis ir gana 
simbolinę valdžią turintis bu
vęs komunistas R. Schuster 
nesutaria su ministro pirminin
ko Mikulaš Dzurindo vadovau
j ama keturių dešiniųjų partijų 
koalicine vyriausybe ir jos vyk
domomis liberaliomis ekono
minėmis reformomis, kurios, 
pasak vyriausybės, palengvins 
valstybės įstojimą į ES gegužės 
mėnesį. Tačiau valstybės vado
vas neturi galios anksčiau nu
matyto termino paleisti parla
mentą, kurio mandatas bai
giasi tik 2006 metais. Kokie be
būtų profesinių sąjungų pradė
to ir kairiųjų opozicijos re
miamo rinkimo rezul ta ta i , 
analitikų teigimu, M. Dzurindo 
mažumos vyriausybė yra užsi
t ikr inusi pakankamai vietų 
parlamente, kad galėtų atmesti 
bet kokį siūlymą surengti pir
malaikius visuotinius rinki
mus. Rudolf Schuster paskyrė 
referendumo datą - balandžio 
3-iąją, kai vyks pirmasis prezi
dento rinkimų turas. Rengiant 
du balsavimus vieną dieną 
didėja tikimybė, kad referen
dume dalyvaus mažiausiai 50 
procentų rinkėjų, be kurių refe
rendumas būtų laikomas ne
įvykusiu. Rudolf Schuster kri
tikuoja M. Dzurindo vykdomas 
mokesčių, pensijų, sveikatos, 
darbo ir kitų sektorių reformas, 
kurias tikimasi užbaigti iki na
rystės ES, ir sulygina jas su vi
suomenės šoko terapija. Tačiau 
vyriausybės neteikia didelės 
reikšmės tokiam prezidente ėji
mui. 

JAV 

Aja Stefanija Stasienė 
1913-2003 

DRAUGAS, 2004 m. vasario 5 d., ketvirtadienis 

VAŠINGTONAS JAV ar
mijos nuostoliai Irake tikriau
siai nemažės - nors kovotojų iš
puoliai retėja, jie darosi vis pa
vojingesni, sako anal i t ikai . 
Nors pastaruoju metu tvirtina
ma, kad Irako kovotojų pasi
priešinimas sėkmingai slopina
mas, ekspertai mano, jog tikė
tis, kad nuostolių augimas lė-
tės , šiais metais nereikėtų. 
„Manyčiau, jog bendras JAV 
nuostolių lygis liks maždaug 
toks pats. jeigu padėtis smar
kiai nepablogės, pavyzdžiui, 
tuo atveju, jeigu (į tarpusavio 
kovą) stotų šiitai ir sunitai arba 
kurdai ir arabai, o JAV kariuo
menė atsidurtų tarp jų", sakė 
Kato instituto karybos anali
tikas Ted Carpenter. JAV gink
luotųjų pajėgų Centrinės va
dovybės vadas generolas John 
Abizaid prognozavo, kad, Jung
t inėms Valstijoms i engiantis 
2004 metų birželio pabaigoje 
perduoti įgaliojimus Irako val
džiai, išpuolių padaugės. „Bus 
da r daugiau nuostolių. Dau
giau kovos. Bet nebus nieko, su 
kuo negalėtume susidoroti ka
rinėmis priemonėmis", praėju
sią savaitę sakė jis. Nuo JAV 
karo veiksmų Irake pradžios 
2003 metų kovą JAV ginkluo
tųjų pajėgų nuostoliai konflikto 
zonoje pasiekė 526 žmones. 
Analitikai taip pat pažymėjo, 
kad šio karo nuostoliai gana 
maži, palyginti su ankstesniais 
konfliktais, kuriuose dalyvavo 
JAV. „Amerikos požiūriu, ma
nau, geriau lieti kraują lėtai 
nei greitai, bet lėtas kraujo 
liejimas - tai labai skausminga 
patirtis, o šitai kaip tik ir vyks
ta", sakė T. Carpenter. Išpuolių 
prieš JAV kariuomenę lapkritį 
būdavo vidutiniškai po 50 per 
dieną, užpraeitą savaitę - iki 
23 per dieną, o praėjusią savai
tę -18 , pažymėjo brigados gene
rolas Mark Kimmitt. Bet anali
tikai mano, jog per išpuolius 
žūstančių Amerikos kareivių 
skaičius stabiliai auga, nors pa
čių išpuolių mažėja. Taip yra 
dėl to, kad kovotojų atakos tapo 
pavojingesnės nei ankstesniais 
mėnesiais. 

Per paskutinius penkis 
dešimtmečius Stefanijos Sta-
sienės vardas 
buvo plačiai ir 
pagarbiai mini
mas ne tik Cle-
velando lietu
viškajame tel
kinyje, bet toli ir 
už jo ribų. Jos 
įnašas ir ta lka 
švietimo, kul
tūros, šalpos, vi
suomenin iuose 
darbuose, be to, 
kaip autorės ir 
žurnalistės, pa
liko gilių ir ver
tingų pėdsakų 
ateities dienoms. 
Jos pavargusi 
širdis sustojo 
plakusi 2003 m. 
lapkričio 29 d., Clevelande. 

„Mirtis baisi tiems, kurie su 
mirtimi viską praranda, bet ne 
tiems, kurių garbė numirti 
negali" sako garsusis filosofas 
Cicero. Tiksliai žvelgti į ve
lionės nueitą kelią nėra šio ra
šinio eilučių noras. Čia trumpai 
stabtelėjome tiktai, kiek Ste
fanija Stasienė savo ilgame gy
venime prisidėjo prie savo tau
tos tėvynėje ir svetimuose kraš
tuose išlikimo, stiprinimo. Jos 
straipsniai, ypač „Drauge", kur 
ji per 20 metų bendradarbiavo 
Moterų skyriuje, rašė „Dirvoje" 
bei kituose laikraščiuose bei 
žurnaluose. Jos pasisakymai 
visada dvelkė meile savo tautai, 
rūpesčiu jaunimo ateitimi, aiš
ku, žvelgiant ir į aktualiuosius 
dabarties klausimus, nepamirš
tant ir savo išskirtinės specialy
bės — kulinarijos. Ji buvo Lie
tuvių žurnalistų sąjungos narė. 

Stasienė ilgus metus dirbo 
lituanistinėse mokyklose kaip 
mokytoja ir direktorė. 1985 m. 
Lietuvių Amerikos Piliečių klu
bas Clevelande ją pagerbė tūks
tančio dolerių premija už peda
goginį ir administracinį darbą. 
Ta pačia proga mokyklos tėvų 
komitetas įteikė jai ir gražią 
plakėte. Charakteringa Stefa
nijai, — gautą premiją tuojau 
padalino Vasario 16-sios gim
nazijai Vokietijoje ir kitoms, 
lietuvybės darbą dirbančioms, 
organizacijoms. 

Ji ilgus metus vadovavo 
Moterų sąjungos 36-jai kuopai, 

kuri rengdavo 
koncertus ir 
buvo sukvietusi 
visos organizaci
jos seimą 
Clevelande. Uoli 
d a r b ų 
talkininkė Dievo 
Motinos parapi
jos darbuose bei 
r e n g i n i u o s e . 
Vykdavo į Dai
navos jaunimo 
stovyklą su pas
kaitomis. Aktyvi 
Clevelando „Atei
ties" klubo narė. 

2 0 0 0 - s i a i s 
metais UAB 
„Sapnų sala" iš
spausdino jos 

kulinarijos knygą „Kviečiu vai
šintis", 260 psl., 3,000 egz. 
tiražu Vilniuje, puikiai įrištą, 
spalvotomis nuotraukomis. 
Labai populiari šios specialybės 
knyga plačiai plinta ir čia, ir 
Lietuvoje. Prakalboje autorė 
rašo: „Manau, kad valgio 
gaminimas yra lyg dovana, 
kuria norisi dalintis su kitais, 
šeima ar svečiais. Noriu ir savo 
knygoje esančiais receptais dal
intis su šeimininkėmis, kuriuos 
priims su meile ir noru išmėgin
ti savo virtuvėje..." Knyga de
dikuota dukterims Ingridai, Te
resei, Matildai ir Ugnelei. Ve
lionė kompiuteryje paliko antrą 
savo knygą, kurioje, šalia kuli
narijos receptų, primenami ir 
gražūs mūsų papročiai, susiję 
su metų laikais, kalendorinėmis 
šventėmis. Knygą dar šiais 
metais šeima planuoja išleisti. 

Taip ši talentinga ir nuošir
di lietuvė, iš 90-ties metų savo 
gyvenimo penkis dešimtmečius 
atidavė Amerikos, ypač Cle
velando lietuviams. Jie jai dė
kingi. Jos netektis giliai liūdin
čius paliko vyrą Henriką, 64 
metus išgyvenus darnioje šei
moje, dukras: Lietuvos Res
publikos garbės konsule Cle
velande Ingridą Bublienę, Te
resę Parello, Matildą Davis ir 
Ugnelę Šilėnienę, aštuonis 
anūkus ir šešis provaikaičius. 

Gruodžio 6 d. Dievo Motinos 
šventovėje parapijos kleb. kun. 

PADĖKA 
A t A 

VACLOVAS-VACYS MITKUS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir brolis iškeliavo 

į Amžinuosius namus 2003 m. lapkričio 17 d. ir buvo pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdus ačiū kun. J. Kelpšai už maldas laidotuvių 
koplyčioje, atnašautas šv. Mišias kartu su kun. Tom Koys 
ir apeigas kapinėse. 

Padėka A. Barniškiui už giesmes. 
Dėkojame visiems artimiesiems, draugams ir pažįs

tamiems už dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse, paly
dint a+a Vaclovą į Amžino poilsio vietą. 

Ačiū už šv. Mišių aukas, gėles, aukas labdarai, už pa
reikštas užuojautas žodžiu, raštu bei per spaudą. 

Padėka mieliems karsto nešėjams ir laidotuvių direk
toriui David Gaidas už rūpestingą patarnavimą. 

Liūdinti šeima 

Visagaliui pasišaukus 

A t A 
ROMĄ RAČIŪNĄ 

j savuosius Amžino gyvenimo sodus, šioje 
skaudžios netekties valandoje, nuoširdžiai 
užjaučiame žmoną VIDĄ. vaikus EDJ, GIN
TARĄ, VILYTĘ ir jų šeimas. 

Janina ir Mečys 

Gediminas Kijauskas, SJ , ir 
kun. Kęstutis Žemaitis aukojo 
Mišias už a t a Stefaniją. Į gau
siai pripildytą bažnyčią karstą, 
papuoštą baltomis rožėmis, 
atlydėjo velionės vaikaičiai su 
žvakėmis, ir šeima. Pamoksle 
klebonas išryškino mus paliku
sios motinos ir lietuvės darbų 
pavyzdį. Giedojo solistė Vir
ginija Muliolienė ir choro gru
pė, paruošta muz. Ritos Čy-
vaitės Kliorienės. Skai t in ius 
skaitė dr. Vija Bublytė, Liu
tauras Milevičius, Lindrė Šilė-
naitė ir Aida M. Meara. Nijolė 
Kersnauskaitė mirusiąją pager
bė specialiu, jai skir tu žodžiu. 
„Giedros"- korporacija visus 
pamaldų dalyvius parapijos 
svetainėn pakvietė p ie tums. 
Clevelando lietuviai a t idavė 
pagarbą darbščiajai bitelei, kuri 
padėjo visiems, kurių širdyse 
dega Nemuno šal ies meilė. 
Gausiomis piniginėmis aukomis 
Lietuvių vaikų globos organi
zacijai „Saulutei" ir Mišiomis 
prisiminta iškeliavusioji. 

Clevelando dienraštis „The 
Plain Dealer" (2003.12.05) iš
spausdino straipsnį apie Stefa
nijos nueitą kelią, plačiau stab-
telėjant ties jos kūrybingu 
darbu Clevelande. 

Stefanijos Stasienės (Bar-
dauskaites), gimusios Šiauliuo
se, 1913 m. rugsėjo 26 d. gyve
nimas riedėjo, kaip kokiam ka
leidoskope, spalvingame ne tik 
JAV-se. Pradžios mokykla, 
Mergaičių gimnazija ir Moky
tojų seminarija Šiauliuose. 
Priklausė skautų ir ateitininkų 
organizacijoms. Jos gyvenime 
didelę įtaką turėjo Aleksandri
jos dvare H. Bulokienė, kuri 
Stefanijai skiepijo grožio, sko
nio ir pedantiškumo kiekvie
name darbe. Stefanija šias ypa
tybes pasisavino ir gyvenime 
tiksliai jų laikėsi. 

Baigusi seminariją, mokyto-

Ą c , 

javo Kaulinių pradžios mokyk
loje prie Radviliškio. Čia jau 
prasidėjo ir jos visuomeninė 
veikla: dirbo su jaunais ia is 
ūkininkais, kur įsteigė jaunųjų 
ūkininkų ratelį. Įsijungė į 
skautų organizaciją. Savo mo
kyklos rajone pastatė tautiniais 
ornamenta is išpuoštą kryžių, 
kuris dar ir dabar tebestovi. 
1939 m. lankė Dotnuvos žemės 
ūkio ir daržininkystės kursus. 
Tais meta is , ištekėjusi už 
Henriko Staso, persikėlė gyven
ti į Trakų apskritį, kur Hen
rikas buvo mokyklos vedėjas. 
Čia išgyveno pirmąją bolševikų 
okupaciją. Sugrįžus antrajai 
sovietų okupacijai, jau su dviem 
dukromis išvyko į Vakarus, kur 
gyveno Gross Hezepes ir 
Diepholzo pabėgėlių stovyklose. 
Gimė trečioji dukra Matilda. 
Stovykloje įsijungė į kultūrinę 
veiklą, dirbo pradžios mokyklo
je ir gimnazijoje, ruošė vaidi
nimus, parengė mergaites plas
tiniams šokiams, baletui. Ste
fanija ir pati vaidino stovykli
niuose pastatymuose. 

Po penkerių stovyklinės 
veiklos metų emigravo į JAV, į 
Pitsburgą ir dirbo „Stouffer" 
restorane. Po metų Stasai per
sikėlė į Clevelandą ir toje pat 
bendrovėje ji išdirbo 28 metus. 
1980 meta i s išėjo į pensiją. 
Dirbdama „Stouffer", gavo ben
drovės premiją ir atostogas su 
vyru Havajuose. Clevelande gi
mė ir ketvirtoji dukrelė Ugnelė. 
Stefanijos platus žvilgsnis į 
pasaulį , domėjimasis viskuo 
neleido buvoti tik vienoje vieto
je , mėgo keliauti ir su vyru 
apkeliavo visą Europą, dalį 
Afrikos, Azijos ir Pietų Ame
rikos. Tiktai artėjanti senatvė 
privertė šių jos gyvenimo ma
lonumų atsisakyti ir galutiniam 
poilsiui amžiams priglaudė 
gimtoji Lietuvos žemelė. 

Vacys R o c i ū n a s 

Mirė dr. Irena 
Sakavičiūtė Jasienė 

Irena priklausė mūsų pas
kutinei medikų grupei, kurie 
pradėjome studijuoti mediciną 
laisvoje Lietuvoje. 
pergyvenome abi 
okupacijas: rusų ir 
vokiečių, ir turėjome 
palikti savo kraštą, 
antrajai rusų oku
pacijai a r t inant is . 
Dauguma mūsų pri
klausė slaptai veik
lai prieš okupantus 
ir vėliau turėjo arba 
slapstytis, arba pal ikt i savo 
tėvynę vien su diplomu ar 
studijų knygute rankose. 

Irena buvo viena vyriausių 
studenčių mūsų kurse . J inai 
anksčiau studijavo humani 
tarinius mokslus, gavo diplomą 
ir po to apsisprendė studijuoti 
mediciną. Labai rami, besišyp
santi , niekad nepakel iant i 
balso, — ji t ikrai rodė savo 
bajorišką kilmę, bet mokėjo prie 
visų prisitaikyti. Baigė medi
ciną 1944 m., jau pasiekusi 30 
metų amžiaus. Pa s i t r aukė į 
Vokietiją su savo tėvais, ište
kėjo už Antano Jasio ir vėliau 
emigravo į Ameriką. Apsigy

venus Columbus, Ohio, įsigijo 
ausų-nosies—gerklės specialy
bę. Iš pradžių dirbo su dr. 

Sandor jo klinikoje, 
vėliau tą kliniką 
perėmė pati ir išvys
tė labai sėkmingą 
praktiką. Dr. Irena 
buvo labai nuoširdus 
žmogus: ji supra to 
kitų skausmus ir 
nepri tekl ius. Per 
ilgus metus slaugė 
savo abu tėvus ir ser

gantį vyrą, padėdavo finan
siškai savo giminėms Lietuvoje, 
Kanadoje ir Rusijoje ir taip pat 
daug aukojo įvairioms kari-
ta tyvinėms organizacijoms. 
Neretai pas ją kreipdavosi 
beturčiai pacientai, kuriems ji 
visuomet suteikdavo savo medi
cinišką pagalbą nemokamai . 
Mirė 2004 m. sausio 21 d. 
Laidotuvių apeigas pravedė 
Columbus gyvenantis kun. 
Saulius Laurinaitis. Palaidota 
St. Joseph Cemetery, Colum
bus, Ohio. 

D a n u t ė Š i rvyda i t ė -
B ie l i ausk i enė , M.D. 

Kaip koreguoti. 
^Atke l ta iš 4 psl. 

Tokiems va ikams dažnai 
būtinas ne tik logopedinis mo
kymas, bet ir gydomoji mankšta 
ar masažas. Moksliniai tyrimai 
rodo, kad smulkiųjų rankos 
raumenų lavinimas ugdo ne tik 
praktinius įgūdžius (paruošia 
ranką rašyti ir pan/), bet ir 
aktyvina galvos smegenų 
žievės, o ypač šal ia esančio 
motorinio kalbos centro, veiklą 
Tegul vaikas stengiasi užsisegti 

sagas, susi varstyti batus, piešti. 
Labai svarbu, kad mažylio 

kalbos t rukumai būtų laiku 
pastebėti Tuomet šešiametis 
neprašys „mašinytės", o norės 
važiuoti mašina. 

Pakruojo rajono Linkuvos 
specialiosios internetines 

mokyklos specialioji pedagogė-
logopedė metodininkė 

Lina Miežin.skaitė ir 
• specialioji auklėtoja Daiva 

Šonkevič ienė 



DRAUGAS, 2004 m. vasar io 5 d., ke tv i r tad ien is 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
VASARIO 16-osios RENGINIAI 

FILISTERIŲ SKAUTŲ ČIKAGOS 
skyriaus vakarienės klubo su
eiga vyks penktadienį, vasario 
6 d., 7:30 vai. vak., „Cafe 28", 
esančiame 1800 W. Irving Park 
Rd., Chicago. Apie dalyvavimą 
praneškite fil. Andriui Kudir
kai, tel. 708-422-7972. Bus įdo
mi kultūrinė programa ir vaka
rienė. Visi filisteriai kviečiami. 

ATEITININKŲ NAMŲ NARIŲ 
metinis susirinkimas įvyks va
sario 8 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p., Ateitininkų namuose (12690 
Archer Ave, Lemont). Tą patį 
sekmadienį Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje 9 vai. r. bus au
kojamos Mišios už gyvus ir mi
rusius Ateitininkų namų rė
mėjus. 12:30 vai. p.p. bus už
kandžiai ir kava. Visi laukiami. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ apy
garda, kartu su Švč. M. Marijos 
Gimimo parapija, 6900 S. Wash-
tenaw Ave, Chicago, š.m. vasa
rio 8 d. ruošia malonią popietę 
šios parapijos salėje. Popietė 
įvyks tuoj po 10:30 vai. r. Mišių. 
Visi kviečiami pasitarti apie 
JAV LB apylinkės atkūrimą 
Marąuette Parke. Daugiau in
formacijų suteiks Aušrelė Saka-
laitė (LB Vidurio Vakarų apy
gardos pirrnininkė) 630-243-6302. 

„ŠIRDELIŲ VAKARĄ" ŠV. Va
lentino dienos proga Čikagoje 
ruošia „Pažinčių klubas" — 
vasario 14 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak., Švč. M Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
4420 S. Fairfield Ave. Šokiams 
gros ansamblis „Retro", bus vi
sokių įdomybių ir linksmybių. 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACIJOS 
seserys maloniai visus kviečia 

• dalyvauti šv. Mišiose ir pasi
melsti, kad kongregacijos įstei
gėja Motina Marija Kaupaitė 
būtų paskelbta palaimintąja. 
Mišios bus šį šeštadienį, va
sario 7 d., 9:30 vai. r., seselių 
motiniškame name. 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago. Mišias 
aukos kun. A. Gittins, CSSP, 
kurios dėsto teologiją Chicago 
Theological Institute. 

„DRAUGO" 95 METŲ su
kakties proga kovo 28 d., sek
madienį, Maria gimnazijos 
auditorijoje, Čikagoje, ruošia
mas ypatingas koncertas, kurio 
programą atliks Gen. Juozo Že
maičio Lietuvos Karo akademi
jos vyrų choro „Kariūnas" vo
kalinė grupė. Koncerto proga 
bus išleista speciali programa 
su sveikinimais „Draugo" gar
bingos sukakties proga. Ma
loniai visi prašomi savo svei
kinimus siųsti „Draugo" ad
ministracijai. Vieno puslapio 
sveikinimas — 100 dol., pusės 
puslapio — 50 dol. Šiais svei
kinimais paremsime vienintelio 
už Lietuvos ribų leidžiamo 
lietuviško dienraščio tolimesnį 
gyvavimą. 

BILIETUS Į „DRAUGO" kon
certą, kurio programą atliks 
vokalinė grupė „Kariūnas" 
galite (pradedant šios savaitės 
šeštadieniu) įsigyti „Sekly
čioje", Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte ir „Draugo" adminis
t rac i jo je . Koncer tas įvyks 
kovo 28 d., sekmadienį , Ma
r ia g imnazi jos sa lė je , Či
kagoje. 

„KARIŪNĄ" GIRDĖS IR Cleve-
land, OH, lietuviai! Šeštadienį, 
kovo 27 d., Gen. J. Žemaičio 
Lietuvos Karo akademijos vyrų 
choras „Kariūnas" (vadovas 
Vytautas Verockas) koncertuos 
Dievo Motinos lietuvių parapi
joje, Clevelande. 

KAIP BUVO SKELBTA, „Drau
gas", švęsdamas 95 metų su
kaktį , nori apdovanoti savo 
bendraamžius, padovanodamas 
j i e m s vienų metų p renume
ra tą . Tereikia p raneš t i , kas 
j a u yra su laukęs ar š iemet 
su l auks 95 metų amžiaus , 
a t s ių s t i t rumpą to asmens 
ap rašymą ir nuo t raukė lę , o 
mes mie la i jį (a r ją) pa
sve ik ins ime ir s iun t inės ime 
„Draugą" . 

Atėjo laikas padėkoti 
John F. Tefft pavardė tiek Lietuvoje gyvenantiems, tiek užsienio 

lietuviams gerai žinoma. John F. Tefft ne tik buvo JAV ambasado
rius Lietuvoje, bet pamilo mūsų šalį, daug jos labui pasidarbavo, 
ypač, kai reikėjo pasisakyti už Lietuvos pakvietimą į NATO, Europos 
Sąjungą. Jis visai neblogai kalba lietuviškai ir jau visiems laikams 
liks Lietuvos draugu. Sau jokios naudos neieškodamas, nieko sau 
nereikalaudamas, atidavė širdį valstybei, kurioje jam teko būti am
basadoriumi. O tai retas reiškinys. 

VASARIO 15 D., SEKMADIENI, 2 VAL. P.P., turime progą am
basadoriui Tefft padėkoti už jo pagalbą Lietuvai. Mums daug pas
tangų nereikia, tik dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės šventėje, 
kurią Maria gimnazijos auditorijoje ruošia ALTo Čikagos skyrius. 
Nepraleiskime progos. Kaip atrodys, jeigu ambasadorių Tefft 
sutiks ne padėkos plojimai, o tuščios eilių eilės kėdžių? 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖ TARNYBA JAV" — taip 
pavadinta nuotraukų paroda, skirta LR konsulato Čikagoje 80 m. 
sukakčiai paminėti. Kartu bus pristatyta Lauryno Jonušausko ir 
Vaclovo Kleizos knyga „Lietuvos konsulatas Čikagoje 1924-2004 
metais dokumentuose ir nuotraukose". Renginį ruošia LR gen. 
konsulatas Čikagoje, drauge su Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centru bei Čiurlionio galerija. Parodos a t idarymas vasario 13 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Čiurlionio galerijoje. Visi maloniai 
kviečiami. Lietuvos Respublikos konsulatas Čikagoje niekuomet 
per 80 metų nebuvo uždarytas, nors tėvynė ir buvo okupuota. 
Konsulai, o vėliau garbės konsulai, atliko daug svarbių darbų savo 
tautos labui, atstovavo LAISVAI LIETUVAI okupacijos metais, 
kalbėjo už jos laisvę, kėlė savo tautiečių pasitikėjimą, kad Lietuva 
vėl bus laisva. Apsilankydami šiame renginyje parodysime padėką 
Lietuvos konsulatui už visus jo atliktus darbus . 

TAI JAU TRADICIJA: JAUNIMO CENTRAS VISUOMET SURUOŠIA 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę, nepaisant , kurią savaitės 
dieną pasitaiko vasario 16 d. Šiemet tai bus pirmadienis, tad 6:30 
vai. vak. Jaunimo centre visi kviečiami pasiklausyti garsaus lietu
viško filmo apie Lietuvos partizanus kūrėjo Vytauto Vilimo kalbos 
„Vasario 16-oji ir dabartinės Lietuvos vizija". Programėlę atliks 
Meno mokyklėlės, vadovaujamos Ligijos Tautkuvienės, vaikučiai. 
Bus vaišės. Visi kviečiami. 

ŠAUNUS LIETUVIŲ OPEROS CHORAS — KĄ IR BEKALBĖTI! Bet, 
daugelio nuomone, dar šaunesnis yra jo Moterų choras. „Kai 
užgieda, uždainuoja, širdį sugraudina", — sakytų poetas Maironis. 
Kad žiema nebūtų tokia šalta, kad nuotaiką pakeltų, ateikite 
sekma-dienį, vasario 15 d., 2 vai. p.p., į Maria gimnazijos salę, kur 
vyks Lietuvos Nepriklausomybės šventė, o programą atliks šios 
mūsų žaviosios „lakštingalos". Ne tik nesigailėsite, bet ir atliksite 
pareigą tėvynei. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ RUOŠIA ŠIAURĖS vakarų 
Indiana valstijos Amerikos lietuvių organizacijos vasario 22 d., 
sekmadienį, The American Legion Merrillville Post 430 patalpose, 
7430 Broadvvay, Merrillville, IN. Pradžia 12 vai. Vietas užsisakyti 
galima šiais telefonais: Joanna Rudzevičius 219-884—2220; Birutė 
Vilutis — 219-322-4533; Ursula Tavaras 219-226-0664. 

VASARIO 16-OJI ARTĖJA. CICERO LIETUVIŲ TELKINYJE PRIE Cicero 
miesto rotušės (50th Ave ir 26 Str.) trečiadienį, vasario 11 d., 12 
vai., bus iškilmingai iškelta Lietuvos vėliava. Šias ceremonijas 
atliks jūrų šaulių kuopa „Klaipėda". Visi kviečiami susirinkti prie 
Cicero miesto rotušės ir pagerbti Lietuvos trispalvę, kuri ten plevė
suos visą savaitę. 

VASARIO 15 D., SEKMADIENĮ, CICERO IR ARTIMŲJŲ APYLINKIŲ 
lietuviai paminės Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Padėkos 
Mišios už atgautą tėvynės laisvę bus aukojamos Šv. Antano para
pijos bažnyčioje — 9 vai. r. Tuoj po Mišių parapijos salėje vyks 
akademinė dalis. Kalbės adv. Povilas Žumbakis, meninę programą 
atliks „Andriekaus muzikinė grupė". Minėjimą rengia Cicero LB 
apylinkės valdyba ir Cicero ALTo skyrius. Rengėjai širdingai prašo 
gausiai dalyvauti minėjime. 

BRIGHTON PARKO LB APYLINKĖ RUOŠIA LIETUVOS 
Nepriklausomybės šventės paminėjimą vasario 22 d., sekmadienį. 
Pradžia Mišiomis 10 vai. r. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Po Mišių sporto salėje (įėjimas iš kiemo) vyks t rumpa 
akademinė ir meninė dalis, o po to bus pietūs. Pietums reikia 
užsisakyti vietą, skambinant Salomėjai Daulienei 773-927-4990. 
Šeimoms su vaikais bus teikiama nuolaida. 

TĖVYNĖS SĄJUNGOS RĖMĖJŲ ČiKAGOS SKYRIUS VASARIO 8 D., 
sekmadienį, 12:30 vai. p.p., Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, 
ruošia Vasario 16-osios ir Sausio 13-osios paminėjimą. 
Atsiminimais apie lietuvių tautos kelią, atvedusį į nepriklausomy
bę, pasidalins Tadas Bukaveckas, o apie sausio 13 d. įvykius —jų 
dalyvis Kasparas Genzbigelis. Kviečiami visi nariai, bičiuliai ir 
svečiai gausiai dalyvauti. 

UŽGAVĖNIŲ RENGINIAI 

• -
proe.t apsilankys ..Drauge" 

i Manella viena 
•Jono Kuprio nuotrauka 

UNION PIER, Ml, LIETUVIŲ DRAUGIJA KVIEČIA VISUS Michigan 
ežero rytų pakrantės gyventojus — Beverly Shores, Michigan City, 
Michiana, Three Oaks, New Buffalo ir kt. — į tradicinį draugijos 
„Užgavėnių blynų balių" šeštadienį, vasario 14 d.. 3:30 vai. p.p. 
(Michigan laiku), Community Baptist Church salėje, 16009 La-
keshore Rd, Union Pier, MI. Įėjimas nemokamas. Kadangi ren
ginys yra ..suneštinis", prašoma, kad visi atsineštų po patiekalą ir 
iš anksto praneštų, ką atsineš, skambinant Rūtai VanderMolen 
tel. 269-469-2778. Prieš vaišes bus t rumpas Union Pier Lietuvių 
draugijos narių susirinkimas, kuris prasidės 3 vai. p.p. (Michigan 
laiku) Visi besidomintys draugijos veikla, kviečiami atvykti. 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS ČIKAGOJE tradicinis 
Užgavėnių „Šiupinys" ruošiamas vasario 21 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak., Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus „Gintaro" salėje. 
Meninę programą atliks folkloro grupė „Kūmužėlė", bus vakarienė, šo
kiai, kuriems gros Algimanto Barniškio grupė. Stalus prašoma iš 
anksto užsisakyti pas Ramūną Buntiną tel. 630-969-1316. 

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ BALIUS RUOŠIAMAS JAUNIMO CENTRO 
didžiojoje salėje vasario 21 d., 7 vai. vak. Visi bus pavaišinti, ge
riausios kaukės — apdovanotos. Svečius linksmins „Sodžiaus" 
muzikantai, palydint Arvydui Pilibaičiui. Kviečiama registruotis 
telefonais: 630-670-0580; 773-501-6573; 773-547-0520 (vaikams 
įėjimas nemokamai). 

UŽGAVĖNIŲ POKYLĮ PIETŲ AMERIKOS TEMA RUOŠIA Pasaulio 
lietuvių centras šį šeštadienį. Kad netektų likti „už durų", nedel
siant skambinkite Reginai Griškelienei tel. 630-655—2485. Visi 
bus pavaišinti neįprastais pat iekala is , pamalonint i Lotynų 
Amerikos muzikos ritmais, bus proga pabendrauti su Užgavėnių 
karaliumi ir karalaite, o tuo pačiu ir prisidėti prie Pasaulio lietu
vių centro klestėjimo, išlaikymo. 

Korp! Neo-Lithuania rūmai Kaune. 

KORP! NEO-LITHUANIA 

Sių metų sausio 18 d. per 
vienuoliktos valandos Mi
šias Palaimintojo Jurgio 

Matulaičio misijos bažnyčioje, 
Lemonte, būrelis kultūrinės 
organizacijos, LST Korp! Neo-
Lithuania narių pasimeldė už 
mirusiuosius savo narius, 
skambant tyriems solistės filijos 
Audronės Simonaitytės-Gaižiū-
nienės atliekamų giesmių gar
sams, ir po pamaldų susirinko 
Bočių menėje dvimetiniam su
važiavimui. Korporacija, atgai
v in ta Kaune per paskutinį 
praeito šimtmečio dešimtmetį, 
Lietuvai atkūrus nepriklau
somybę, į savo tarpą priima jau
nuoles ir jaunuolius, pasiryžu
sius, Dievui padedant, savo dar
buose vadovautis šūkiu „Pro 
Patria!", kaip rašoma stojan
čiųjų duodamoje priesaikoje. 

Įkurta 1922 metais Vokieti
jos universitetų studentų orga
nizacijų pavyzdžiu, korporacija 
veikė savitai iki pat sovietinės 
okupacijos, kai jos veikla buvo 
sustabdyta. Dalis korporantų 
žuvo per karą, kiti buvo ištremti 
į Sibirą, dar kiti pasitraukė į 
Vakarus. 1954 metais Korp: 
Neo-Lithuania buvo atkurta 
Amerikoje ir tebeveikia šian
dien, nors ir smarkiai praretėju
siu narių skaičiumi. 

Po itin skanių pietų įvyko 
iškilmingas posėdis, kuriam va
dovavo vyr. valdybos pirmi
ninkas Edas Modestas. Po vė
liavų pagerbimo ir sveikinimų 
(raštu sveikino korporacijos 
valdyba Kaune, ir žodžiu 

TAIGI, KOKIA JŪSŲ 
NUOMONĖ? 

Kaip buvo rašyta praėjusios 
savaitės penktadienio vedama
jame, „Draugas" daro apklausą 
C ir skaitytojų, ir net neskaityto-
jų) ir kviečia atsakyti į klau
simą: ar, jūsų nuomone, prez. 
Rolandas Paksas turėtų atsista
tydinti; ar neturėtų; ar nuo
monės šiuo klausimu neturite? 
Galite rašyti redakcijos elaiškio 
adresu redakcija@draugas.org; 
galite siųsti faksu: 1-773-858-
8284; galite parašyti laišką 
„Draugo" adresu, bet apklausa 
vyksta pirmąsias dvi vasario 

Korp! Xeo-

suvažiavimas 
Tautinės sąjungos pirmininkas 
Petras Buchas), jis pakvietė val
dybos narį fil. inž. Vaclovą Ma
žeiką, kuris ap
žvelgė Korp! 
Neo-Lithuania 
veiklą Ameri
koje, priminda
mas įvairius 
kultūrinius bei 
visuomeninius 
renginius, sto
vyklas, rengia
mas kas antrą 
vasarą įvairio
se Amerikos 
vietose, ki tas 
išvykas. Sto
vyklose nakti
mis leidžiamas 
l a i k r a š t ė l i s 
„ N a k t i b a l d a " 
u ž f i k s u o d a v o 
ne vieno korporanto „nuotykius" 
ir ne vienerius metus leisdavo 
stovyklautojams iš jų pasišaipyti. 

Išsamus pranešimas apie 
korporacijos veiklą per penkias
dešimt metų Amerikoje teikė 
visiems pasitenkinimo, bet ir 
rūpesčio: kaip sudominti čia 
gyvenančius lietuvius studen
tus organizacija, kuriai tarpti 
reikalinga tėvynės žemė. Da
lyviams padėkojus filisteriui V. 
Mažeikai už paskaitą ir užda
rius iškilmingą posėdį, korpo
racijos 24-to suvažiavimo darbo 
posėdžiui pirmininkavo fil. Al
gis Modestas. Išklausę pirmi
ninko Edo Modesto ir iždininko 
Algio Augaičio pranešimų apie 
vyriausios valdybos finansinį 

savaites (iki 16 d ) . Mes žinome, 
kad lietuvių tarpe nėra žmonių 
„be nuomonės", tad visus kvie
čiame atsiliepti. 

LB LEMONTO APYLINKĖS SO
CIALINIŲ REIKALU SKYRIUS ga 
vo visas Lietuvos miestelių 
vaizdajuostes, pagamintas Lie
tuvos Radijo ir televizijos. J a s 
pradės rodyti visuomenei jau šį 
penktadienį, vasario 6 d.. 2 vai. 
p.p.. PLC Bočių menėje. Taip 
pat bus rodoma ir vėliausia „Pa
norama" iš Lietuvos. Visi kvie
čiami atvykti ir praleisti įdo
mias popietes. 

stovį ir praeitų dvejų metų dar
bus: santykius su korporacija 
Lietuvoje, aukas, remiančias 

išeivijos ir kor
poracijos spau
dą Amerikoje 
bei Lietuvoje, 
s t i p e n d i j a s 
s t u d i j u o j a n 
čiam jaunimui, 
surengtą golfo 
išvyką bei ki
tus einamuo
sius re ikalus , 
k o r p o r a n t a i 
sudarė nomi
nacijų, spau
dos, nutarimų, 
revizijos ko
misijas ir gar
bės teismą. Pra
nešimą apie 
Amerikos Lie

tuvių tarybos, kuriai korporaci
ja priklauso, darbus davė korpo
racijos Čikagos padalinio valdy
bos pirmininkas fil. Valentinas 
Krumplis, o vicepirmininkė fil. 
Eglė Juodvalkė tarė kelis žo
džius apie silpstančią Čikagos 
skyriaus veiklą. 

Dar vienai kadencijai per
rinkus vyriausią valdybą ir pa
sidalinus nuomonėmis apie siū
lymus įgalinti vyriausią valdy
bą finansiškai remti lėšų stoko
jančius padalinius, paraginus 
Čikagos padalinio valdybą daž
niau šaukti sueigas, korporan
tai Lietuvos himnu ir „Gaudea-
mus" posmais uždarė 82-trą 
Korp! Neo-Lithuania suvažia
vimą, mje 

ama herbas. 

SKELBIMAI 

* 

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

TEL: 1-800-772-7624; 773-585-0994 

Šiaurinėje dalyje — 699 Livley Blvd. Eik Grove Village, IL 60007 
TEL 1-800-262-3797; 847-952-8100 

BALTIA EXPRESS 

FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 
15,9 cento skambinant į 
Lietuvą, 4,9 cnt JAV bet 
kada. Jokių papildomų 
mokesčių.Tikslus apskai
čiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės va
karais lietuviškai į DIAL 
NOW atstovą su 9 metų 
patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Te l . 708-386-
0556. Naudodami DIAL 
NOW paslaugas, tuo pačiu 
remiate išeivijos lietuvišką 
žiniasklaidą. DIAL NOW — 
patikimiausias ryšys su 
l i e tuva bei visu pasauliu! 

N a m a m s p i rk t i p a s k o l o s 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l Fede ra l Sa-
v ings , 2212 West C e r m a k 
Road . Tel. (773) 847-7747 

„DRAUGO" SKELBIMAI 
Tel. 1-773-585-9500 

mailto:redakcija@draugas.org



