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Su Vasario 16-ąja — Lietuvos valstybės atkūrimo diena!
V. Adamkus ragina menininkus kalbėti visuomenei
jį0įwįįwammmr

vienatvės ir tylos. Tačiau Lietuvai mandala" bei kintančių vertybių po
labai reikia Jūsų žodžio — ramaus ir jūtį romanuose. Dar viena premija
išmintingo, atviro ir drąsinančio, au literatūros srityje paskirta poetui
ginančio viltį ir pasitikėjimą savimi, Aidui Marčėnui už klasikinių verty
savo tauta ir valstybe", — trečiadie bių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos
nį vykusioje Lietuvos nacionalinės knygose „Dėvėti", „Žmogaus žvaigž
kultūros ir meno premijų teikimo ce dė", „Pasauliai". Dvi premijos
šiemet paskirtos ir dailininkams —
remonijoje kalbėjo prezidentas.
N u k e l t a \ 6 psl.
Šalies vadovas paprašė kūrėjų
rasti „laiko ir pastangų būti tautoje
ne tik savo kūryba, bet ir išspaus
dintu ar pasakytu žodžiu".
Įteikdamas premijas, V. Adam
k u s pastebėjo, kad tai ne tik pripa
žinimo, įvertinimo, dėkingumo, bet
k a r t u — ir įpareigojimo ženklas.
Lietuvių telkiniuose.
Šiemet daugiausiai nacionalinių
kultūros ir meno premijų atiteko
Plevėsuok, Trispalve!
rašytojams.
„Draugo lietuviukai".
Už savitą praeities ir dabarties
Ko vertas pasitikėjimas,
jungtį, humanistinę poziciją knygoje
jei nepasitikime?
„Vieškelyje džipai" apdovanojimas
Vasaris ir mes.
paskirtas rašytojui Juozui Apučiui, o
rašytoja Jurga Ivanauskaitė apdo
„Western Union"
vanota už atvirumą pasauliui bei jo
sumažino kainas.
kultūrinei įvairovei knygoje „Tibeto

Šiame
numeryje:

Nacionalinės premijos laureatas poetas Aidas Marčėnas ir prezidentas Valdas
Adamkus.

Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.

V i l n i u s , vasario 15 d. (BNS) —
Prezidentas ragina Lietuvos menininkus garsiau kalbėti visuomenei,
auginti žmonių pasitikėjimą valstybe ir tauta.

„Nuoširdžiai prašau — neužsisklęskite vien tik kūryboje, būkite
aktyvūs savo tautos, savo valstybės
piliečiai. Suprantu, kad dideliems
kūriniams atsirasti reikia ramybės,

Nebrandus

piliečiai —
pavojus
valstybingumui

GERBIAMIEJI LIETUVIAI UŽSIENYJE,
BRANGŪS TAUTIEČIAI,

Valiutų santykis

Sveikinu Jus Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga ir siunčiu
širdingus linkėjimus visiems lietuvybės idėjų telkiamiems tautiečiams.
Vasario 16-osios šventė visuomet buvo ir bus brangiausia kiekvienam lietuviui:
ir gimusiam Lietuvoje, ir i pasaulį atėjusiam toli nuo gimtųjų tėvų namų.
I svečius kraštus išvykusiam tik prieš keletą metų ir visą gyvenimą gyvenusiam
P£
toli nuo savo tėvų ir protėvių žemės. Kiekvienam, kurio dvasinės šaknys
yra Lietuvoje, jos istorijoje ir šiandienoje.
Ilgus dešimtmečius Vasario 16-oji įžiebdavo visų mūsų ryžtą drauge garsinti
mūsų Tėvynės vaikų troškimą regėti vėl nepriklausomą Lietuvą,
lygią tarp civilizuoto pasaulio valstybių.
BH

Šiandien Jūsų — esančių toli nuo Tėvynės — indėlis į Nepriklausomos
Lietuvos ir kiekvieno jos piliečio gerovę yra toks pat svarbus. Jūsų patirtis yra
labai reikalinga įtvirtinant nepriklausomą valstybę, kuri būtų grindžiama
Vasario 16-osios dvasia ir principais.

Nuoširdžiai sveikinu Jus Vasario 16-osios šventės proga ir linkiu
kuo geriausios kloties visiems, kam ši iškili istorinė data yra artima ir brangi.

T

VALDAS ADAMKUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
2006 METŲ VASARIO 16 DIENA
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Todėl visuomet į užsienio lietuvių bendruomenių veiklą žvelgiu įsitikinęs,
kad svarbiausios ir mums visiems brangios vertybės bei principai bus
perduodami jaunajai kartai, kiekvienam išeivijoje gyvenančiam lietuviui.

\yi

Vilnius, vasario 15 d. (BNS) —
Valstybės atkūrimo dienos išvaka
rėse prezidentas Valdas Adamkus
atkreipia dėmesį į idealizmo stygių
šiandieninėje Lietuvoje, kuris savo
ruožtu nulemia pilietinės visuome
nės brandos stoką. Jį valstybės va
dovas vadina vienu didžiausių pa
vojų valstybingumui.
Tai šalies vadovas sakė interviu
dienraščiui „Kauno diena".
Paklaustas, kuo tarp kitų vals
tybingumo švenčių išsiskiria Vasario
16-oji, prezidentas sakė, jog ši diena
„yra lyg autentiška mūsų istorinės
valstybės, tautinės didybės pasidi
džiavimo tąsa".
„Todėl Vasario 16-oji yra lyg
Lietuvos valstybės laimėjimų XX
amžiuje pagrindas. Jos vaisiais ir
šiandien džiaugiamės, a n t tuomet
pastatytų pamatų šiandien statome
naują valstybę, bandome atkurti tas
moralines vertybes, kuriomis galė
t u m e didžiuotis. Taigi savo naujos
valstybės pagrindus grindžiame t a
dvasia, kuri ateina iš Vasario 16osios idealų", — pabrėžė V. Adam
kus.
Kartu prezidentas pastebėjo,
kad dabartinė Lietuva skiriasi nuo
pirmosios nepriklausomos valsty
bės.
N u k e l t a \ 6 psl.

APE

Tautos ir valstybės istorija, mūsų gyvenimus grindusios vertybės, kultūrinė
veikla, išeivijos kartų džiaugsmai ir rūpesčiai — visa tai ilgus dešimtmečius
jungė ir jungia visus užsienio lietuvius.

Vasario 16-osios
signatarai.
Rūpestis Pažaisliu.
Sakralinio muziejaus
sukaktis.
Eurą pavyks įvesti
2007-aisiais metais.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
Į PUTNAM,^

Klasikinės muzikos koncertas
Šių metų kovo 26-ąją dieną
Nekaltojo Mergelės Prasidėjimo se
selių vienuolyną nuspalvins klasi
kinės muzikos garsai. Muzikinę
šventę sukurs talentais apdovano
tos Danutė Mileika (mezzosopranas)
ir Tatyana Shrago (pianinas). Su
rinktos aukos bus skiriamos vasaros
stovyklai „Neringa".
Minėtos atlikėjos yra garsios
pasiekimais savo šalyse ir čia Jung
tinėse Amerikos Valstijose.
Danutės Mileika pirmasis vaid
muo operoje Madalena G. Verdi
„Rigolete". Įvairiomis talento spal
vomis sužibėjo kaip Misis Peidž O.
Nicolay operoje „Vindzoro šmaikštuolės", Kunigaikštienė G. Puccini
operoje „Sesuo Andželika" ir Čieska
to paties autoriaus „Džanis Skikis"
savo gimtojoje Lietuvoje. Danutė
baigė Reginos Maciūtės dainavimo
klasę Lietuvos muzikos akademijoje.
Yra laimėjusi prizų dainavimo kon
kursuose Lietuvoje ir Latvijoje. Per
sikėlusi gyventi į Boston, ji du kar
tus paeiliui tapo Metropolitan Ope
ros konkurso Regioninės perklausos
finaliste. Muzikos menininkė sėk
mingai pasirodė Classical Produc-

tion dainavimo konkurse, kuriame
ji buvo įtraukta į koncertą, vykusį
VVeill Recital Hali at Carnegie Hali,
New York. Dievo dovaną turinti
Danutė dažnai yra kviečiama kon
certuoti Boston apylinkėse. Jos pag
rindiniai vaidmenys operose: Raga
na ir motina Humperdinck „Jonuke
ir Gretutėj" su Boston Lyric Opera
New England; Ulrika G. Verdis
„Kaukių baliuje" su Boston Academy of Music; Amneris G. Verdi
„Aidoje"; Adaldžiza G. Donizetti
„Normoje"; Lola P. Mascagni „Kai
mo garbėje" su Boston Bei Canto
Opera. Kviečiama įvairių operų ji
yra dainavusi Commonvvealth Opera
ir Opera Providence.
Danutė Mileika dainavo solines
partijas Boston, Chicago ir Los An
geles šiose oratorijose: G. Verdi „Reąuiem", G. Pergolesi ir G. Rossini
„Stabat Mater" A. Vivaldi „Gloria",
W. A. Mozart „Reąuiem" ir „Coronation Mass", J. Hydn „Lord Nelson
Mass" ir „Paukenmesse", D. Durufle „Reąuiem", O. Respighi „Laud to
the Nativity" ir „Prokofiev Alexander Nevsky", kuris buvo atliekamas
garsiojoje iš Boston Symphony Hali.

Solistė Danutė Mileika

Solistė yra dainavusi tiesioginėje
WGBH radijo transliacijoje Boston.
Be operų ir oratorijų Danutė daug
dėmesio skiria dainų repertuarui,
dažnai yra kviečiama rečitaliams,
koncertams JAV ir Lietuvoje. 2003
metais išleista talentingosios atlikė-

Renginio organizatoriai

CLEVELAND, OH

RUOŠIASI IR LAUKIA
DAINŲ ŠVENTĖS
Laikas bėga. Nepastebėsime,
kad esame liepos 2-osios išvakarėse.
Ir vėl rinksimės į Čikagą. Po 15 me
tų vėl skambės lietuviška daina di
džiausiame lietuvių telkinyje, kurį
gausiai papildė ir trečiosios bangos
mūsų tautiečiai. Čikaga vėl yra šios
didingos šventės rengėja, kuriai
nuoširdžiai talkina JAV, Kanados ir
Lietuvos chorai. 50 chorų jau dveji
metai intensyviai ruošiasi šiai šven
tei, kuri vyks Illinois universiteto
Chicago paviljone, galinčiame tal
pinti 10,000 žiūrovų. Tikėkimės, kad
jis bus pripildytas.
Organizacinis komitetas, kuriam
vadovauja dr. Audrius Polikaitis,
elektronikos mokslų daktaras, dir
bąs Illinois universitete kompiuterių
sistemos grupės vadovu. Vyriausia
meno vadovė muzikė Rita ČyvaitėKliorienė.
Cleveland lietuviai intensyviai
ruošiasi šiai šventei. Į ją vyks keturi
chorai: „Exultate" — vadovė Rita
Čyvaitė-Kliorienė su 40 choristų; Šv.
Kazimiero lituanistinės mokyklos
choras „Šauktukas", vadovė Audro
nė Majorovienė, 30 choristų, 3-8 sky
riaus mokiniai; Cleveland lietuvių
choras „Svaja", vadovė Danutė Liaubienė, 26 gerų balsų dainininkai iš
Šv. Jurgio ir savanorių parapijos
ir Cleveland jaunimo choras „Nau
joji intriga", vadovas Saulius Kliorys, 22 choristai 18-25 metų am
žiaus.
Visi chorai repetuoja ir ruošiasi
visų chorų koncertui, kuris įvyks ge
gužės 20 d. Dievo Motinos parapijos
auditorijoje.
Kaip žinoma, švente remia Lie
tuvių fondas, Lietuvos Respublikos
tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas. Daug ir klyvlendunu
rengiasi būti Dainų šventės daly
viais bei rėmėjais.

jos įdainuota kompaktinė plokštelė
Lietuvių kompozitorių dainos. Šį
muzikinį rinkinį galima įsigyti kon
certo metu arba www.Cdbaby.
com.
Danutei Mileika koncerto metu
akompanuos ir muzikinius kūrinius
be vokalo atliks pianistė Tatyana
Shrago. Tatyana, kurios tautybė
yra rusė, baigė Sankt Peterburg
konservatoriją Rusijoje su pagyrimu
pianino pedagogikos klasę. Ji dirbo
akompaniatore Sankt Peterburg
konservatorijoje ir pianino mokytoja
Sankt Peterburg Vaikų muzikos
mokykloje. 1993 m. Cassica Sankt
Peterburg, Rusija, radijuje buvo
padarytas įrašas, kurį transliavo
1997, 2004 ir 2005 m. Boston WUNR
1600 AM bangomis. Talentingoji
pianistė šiuo metu dirba akompa
niatore Robert Honeysucker vokali
nėje studijoje Muzikos Longy mo
kykloje ir pianino mokytoja Manchester bendruomenės muzikos mo
kykloje, NM. Jos studentai yra lai
mėję tarptautiniuose konkursuose
Rusijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Iz
raelyje.
Kviečiame visus atvykti ir pra
turtinti savo širdį muzikos grožio
dovanomis. Po muzikinės programos
bus organizuojamos vaišės visiems
dalyviams. Pasikvieskite šeimos na
rius, giminaičius bei draugus ir su
kurkite šventę sau ir artimiesiems
sudalyvaudami klasikinės muzikos
koncerte Putnam.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ
Šeštadienį, vasario 25 d., 6 vai.
vak., kalbės LR ambasadorius Vygaudas Ušackas, meninę programą
atliks Čikagos „Grandis". Vaišės ir
šokiai Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. Sekmadienį, 9:45 v.r., vėlia
vų pakėlimas prie Laisvės paminklo.
10 vai. ryto šv. Mišios Dievo Moti
nos šventovėje. Giedos „Exultate"
choras — vad. muz. Rita ČyvaitėKliorienė. Mišios Šv. Jurgio baž
nyčioje 10:30 v.r.
Minėjimą rengia JAV LB Cle
veland apylinkė ir ALTo skyrius.

„ANAPUS KRANTO"
Šiuo skambiu pavadinimu pasi
vadinęs jaunų šeimų vienetas iš
trečiosios bangos lietuvių gražiai
dirba Dievo Motinos parapijoje,
ruošia sekmadienio kavutes, kultū
rines vakarones bei talkina įvai
riems lietuvių renginiams.
Čia aktyviai reiškiasi: Nomeda
ir Napoleonas Vucianai, Zita ir Algis
MasČinskaū Valerija ir Raimondas
Adomavičiai. Audrone ir Alius Majorovai, Leta ir Ramūnas Bartuškos.

Virginija ir Povilas Maciulevičiai.
Tautinių šokių grupės vadovė
Audronė ir Alius Majorovai vasario
17-20 d. Cleveland jaunimo choras
kartu su Detroit jaunimo choru
susirinks Dainavos stovykloje, kur
ruošis koncertui ir Dainų šventei, o
kovo 11-ąją organizuoja jaunimo
draugystės vakarą Dievo Motinos
parapijos salėje, kur prisijungs ir
Detroit jaunimo choras.
Rengėjai tikisi gausios publikos
šiame jaunimo pavasariniame kon
certe.
Vasario 5-osios, sekmadienio
popietę „Anapus kranto" sukvietė
klyvlendiečius į Dievo Motinos para
pijos auditoriją pasižiūrėti filmą
„Įsimylėję Lietuvą", kurį atvežė iš
Čikagos filmo autorius Arvydas Ba
rysas. Filmas žiūrovams parodė Lie
tuvos regionus nuo Kernavės iki
Kuršių marių. Šiam filmui muziką
sukūrė kompozitorius Gediminas
Zujus. Apskritai filmas atskleidžia
Lietuvos gamtos grožį, kultūros
paveldą, modernėjančius miestus ir
istoriją. Meniškus ir aukštos koky
bės vaizdus lydėjo muzikos garsai.
Rengėjai gausius dalyvius vaiši
no skaniais užkandžiais ir gėrimais.
Daug vakaronės dalyvių įsigijo
filmo DVD.
V.R.
Philadelphia
lietuvių
telkinio
bendruomenin inkai:
Rasa BobefytėFrizzais
ir Vytas
Maciūnas.

Kazio
Razgaido
nuotr.
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Sveikinu

Mieli Amerikos
lietuviai,
Jus su Lietuvos valstybės atkūrimo

DANUTE BINDOKIENE
švente!

Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 m. ir šalies nepriklausomybės
atkūrimas 1990 m. yra svarbiausios ir reikšmingiausios XX a. Lietuvos
istorijos datos, garantavusios mūsų valstybės išlikimą, tautinės savi
monės ir valstybingumo tradicijų išsaugojimą.
Džiaugiuosi, kad šiandien JAV lietuviai nenuilstamai dirba, skatin
dami tautinės savimonės ir tradicijų puoselėjimą išeivijoje ir jų perdavi
mą ateinančioms kartoms. Gausus būrys lietuvių ir Lietuvos draugų
renkasi į lietuviškus sporto, kultūros renginius, jaunimas lanko šešta
dienines mokyklas. Šiais metais Lietuvių operai — 50 metų, liepos
mėnesį vyks aštuntoji Išeivijos dainų šventė, krepšinio, futbolo, golfo ir
slidinėjimo turnyrai — tai tik nedaugelis išvardintų renginių, kuriuos
energingai ir pakiliai rengia įvairių kartų lietuviai Jungtinėse Amerikos
Valstijose, kurie suartina bei suteikia įkvėpimo ir kitų šalių lietuvių
bendruomenėms.
Tikiuosi, kad Jūs ir toliau išlaikysite šią aktyvią lietuvybės veiklą,
bei sutelktomis įvairių emigracijos bangų lietuvių pastangomis stiprin
site ryšius su tėvyne, kurioje Jūs visi esate laukiami.
Pastarąjį dešimtmetį iš Lietuvos išvyko daug perspektyvaus univer
sitetus baigusio, gerą išsilavinimą įgijusio, jaunimo. Nemaža jo dalis
savo gyvenimą ilgesniam ar trumpesniam laikui susiejo su Amerika. Ta
čiau net ir didelis geografinis atstumas negali atitolinti tėvynės nuo
Jūsų, o Jūsų — nuo tėvynės.
Kviečiu Jus dar intensyviau įsitraukti į Lietuvos gyvenimą. Jūsų
užsienyje įgyta svari patirtis ir žinios yra labai reikalingos tėvynėje, kur
dar tik kuriami atviros pilietinės visuomenės pagrindai, o demokratinė
politinė kultūra susiduria su daugeliu iššūkių. Tiktai bendromis mūsų
visų — Lietuvos žmonių — pastangomis ir darbais sugebėsime sukurti
stiprią ir klestinčią Lietuvos valstybę.
Širdingai sveikinu visus JAV lietuvius su Vasario 16-osios švente ir
linkiu, kad meilė tėvynei neblėstų, likimo nublokšti į tolimus kraštus
minėtų šią šventę su džiaugsmu ryžtu tarnauti tėvynei!
Vygaudas Ušackas
Ambasadorius

Brangūs

tautiečiai!

Vasario 16-oji — Lietuvos istorijoje viena žymiausių datų, vainika
vusių ilgaamžę mūsų tautos kovą už laisvę ir nepriklausomybę. Nei
persekiojimai, nei tremtys ir Sibiro katorgos, nei lietuviškos spaudos
draudimas, trukęs ilgus keturis dešimtmečius, nepalaužė lietuvių va
lios ir ryžto turėti valstybę ir patiems tvarkyti savo gyvenimą ir likimą.
Ištisos kartos siekė šio šviesaus tikslo. Prisiminkime XLX amžiaus su
kilimų prieš carizmą dalyvius, tuos, kurie žadino ir kėlė tautą — Joną
Basanavičių, Vincą Kudirką, aušrininkus, varpininkus, Nepriklauso
mybės akto signatarus, savanorius.
Tačiau laisvė neiškovojama be aukų. Kiek mūsų tautos sūnų ir
dukrų už tėvynės laisvės siekį krito nelygioje kovoje, amžinai liko gulėti
Šiaurės ir Sibiro platybėse!
Vasario 16-oji — vienybės ir susitelkimo šventė. Prieš 88-erius me
tus Nepriklausomybės aktą karštai palaikė ir užsienio lietuviai. Šian
dien Lietuvos valstybės atkūrimo dieną minime visi — Lietuvoje ir vi
sur, kur gyvena mūsų tautiečiai, istorinių aplinkybių ar laisvo pasi
rinkimo valia atsidūrę toli nuo tėvynės.
Nuoširdžiai sveikinu jus, brangūs tautiečiai, Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos proga. Tegul ši šventė mus labiau suburia, suvienija ir
padeda įveikti laikmečio iššūkius. Būkime verti brangių Vasario 16osios idealų.
Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius
Vilnius, 2006 m. vasaris

Plevėsuok, Trispalve!
raėjusią savaitę Turino
mieste iškilmingai atidary
tos XX žiemos olimpinės žai
dynės. Valstybė, kuriai tenka gar
bė žiemos ar vasaros olimpiadą
ruošti, pasistengia, kad atidaromo
sios iškilmės būtų kuo įspūdinges
nės, nes tai proga parodyti ne tik
savo išradingumą, pademonstruo
ti tautinius lobius. Neatsiliko Ir
Italija. Tačiau, nepaisant tų margų
ir triukšmingų iškilmių, pati nuos
tabiausia olimpiados atidarymo
dalis buvo atletų eisena. Dides
nėmis ir mažesnėmis grupėmis jie
išdidžiai įžygiavo į stadioną paskui
savo valstybės vėliavą, džiaugsmu
ir pasididžiavimu spindinčiais vei
dais. Nors daugelis žinojo, kad ne
laimės medalių ir žaidynėse ne
pavyks pasiekti ypatingesnių re
zultatų, bet dalyvavimo prisimini
mai niekuomet neišblės iš atmin
ties.
Kiek tų vėliavų! Kokios jos
spalvingos! Su kokiu pasididžia
vimu kiekvieną neša iškilus tos
tautos atletas! Tačiau mūsų akys
dairėsi trispalvės: ar šiemet (kaip
praeityje) jos pasirodymą vėl sta
dione užgoš reklama? Bet ne —
girdime pranešimą, kad atžygiuoja
Lietuva, matome šviečiančias tris
spalvas ir net atletų šalikus: gel
tonos, žalios, raudonos spalvos.
Niekas tą akimirką mūsų būtų
negalėjęs įtikinti, kad Lietuvos
vėliava nėra pati gražiausia, ryš
kiausia, kad jos spalvos, nors iš
esmės labai jau nesiderinančios,
sudaro darniausią pasaulyje tris
palvę juostą...
Tai ne šiaip sau, iš trijų spalvų
susiūtas, medžiagos gabalas, o
mūsų vėliava — laisvos, neprik
lausomos Lietuvos simbolis. Dėl jo
mūsų didvyriai kovojo, kentėjo,
žuvo. Penkiasdešimt metų laukė
me trispalvės suplevėsuojant Gedi
mino pilies bokšte. Iš džiaugsmo
verkėme, kai Lietuvos laisvėjimo
metais virš Katedros aikštės Vil
niuje subangavo trispalvių miškas,
kuriame aidėjo laisvės šauksmas:
„Lietuva, Lietuva!"
Šiandien švenčiame Vasario
Šešioliktąją. Ar yra bent vienas
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lietuvis, kuris nežino, kokia tai
šventė, ką ji reiškia mūsų tėvynei?
Atsakymas turbūt priklausys
nuo to, kur klausime klausimą.
Lietuvoje užuot atsakymo kai kas
tik pečiais patraukys — koks skir
tumas, svarbu, kad nereikia eiti į
darbą... Amerikoje į šį klausimą
sulauktume daugiau teisingų atsa
kymų, nes, per daugiau kaip pus
šimtį metų gyvenant toli nuo savo
kilmės krašto, 1918 m. vasario 16osios data mums buvo kalte įkalta
ne tik į atmintį, bet ir į pasąmonę:
tai Lietuvos Nepriklausomybės
Akto paskelbimo diena, laisvo
valstybės gyvenimo pradžia. Nuo
lietuviškos mokyklos suolo, nuo
organizacijų veiklos, nuo kiekvie
noje vietovėje, kur tik gyveno dau
giau lietuvių, ruoštų iškilmių, Va
sario 16-oji mums skambėjo ausy
se ir širdyje. Ši data buvo ir mūsų,
atsidūrusių toli nuo savo tėvynės,
gelbėjimosi ratas, padėjęs nepas
kęsti svetimos aplinkos vandeny
ne, nepavirsti pilka, beveide mase
amerikietiškame ,,tautų tirpimo
katile". Lietuviais išlikome (kurie
pasirinkome išlikti), būtent dėl to,
kad virš to „katilo" matėme švie
čiančias tris spalvas: geltoną, žalią
ir raudoną! Išlikome, tikėdami,
kad jos vėl suplevėsuos virš Ge
dimino pilies.
Tauta savo vaikų neatsisako,
tik kai kurie jos vaikai pasirenka
atsisakyti savo tautos. Jų akys
žvelgia į trispalvę ir mato tik me
džiagos gabalą (kai kam atrodo,
kad reikėtų tas spalvas pakeisti
„modernesnėmis", nes juk tokių
spalvų derinių galima rasti ir kai
kuriose kitose valstybėse), jie ne
randa gero žodžio savo tėvynei,
tautai, valstybei. Tačiau Lietuva
atlaidi: ji myli savo vaikus ir vi
suomet jų laukia sugrįžtant, tik
užuot žvakelės lange, laukia jų su
plevėsuojančia trispalve, įsitiki
nusi, kad tos spalvos tokios ryš
kios, geriau iš tolo pamatomos už
menkos žvakelės šviesą...
Mylėkite savo tėvynę, gerb
kite jos simbolius, Lietuvos sūnūs
ir dukros!

Brangūs Amerikos
Mieli

lietuviai!

Vasario 16-ąją visi, kokiuose keliuose bebūtume, turime progą pa
sijusti visuma, bendra tauta ir savita pasaulio dalimi. Esam susiję su
žeme, kuri nuo senų senovės turi tokį gražų vardą. Vasario 16-oji — tai
mūsų Tėvynės atkūrimo šventė, prieš 88 metus pareikšta ir po to ap
ginta tautos valia būti ir neišnykti, vėl turėti savo valstybę po Dievo
dangum.
Mūsų šaliai yra tekę nežmoniškai sunkių išmėginimų. Tiek daug
buvo norinčių, kad Lietuvos nebūtų. Bet valia gyventi ir laisvės ilgesys
išliko net per pusę amžiaus naujojo sovietinio pavergimo, todėl prisikėlėme dar kartą.
Tegu Vasario 16-oji primena, kad turime gimtą šalį ir valstybę,
kuri sunkiai, dar ir šiandien klupinėdama, ieško savęs kaip demokrati
jos ir veiksmingos struktūros, ginančios žmogų. Dar to neturime, ta
čiau privalome norėti kitokios Lietuvos savo artimiesiems ir prisidėti
prie to. Čia ypač galvoju apie naujai išvažiavusius ir kitur atvažiavu
sius. Gal tik pagyventi, o gal ir pasenti jau kitur, ne Lietuvoje. Norė
čiau, kad kuo daugiau grįžtų. Bet kuriuo atveju, verta tebeturėti Lietu
vą savo mintyse, jos kalbą — lūpose ir dainą širdyse. Galima palaikyti
tėvynėje liekančių dvasią — nenusiminkite, bus geriau. O kai ateis
rinkimai, parvažiuokite namolio, nors vienai dienai — pabalsuoti!
Vytautas Landsbergis

lietuviai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos pro
ga. Kiekvienam, kurio šaknys yra Lietuvoje, Vasario 16-oji yra labai
reikšminga šventė, nes šios dienos dvasia padėjo mums išlikti per ilgus
okupacijos dešimtmečius. Vasario 16-oji leido mums neprarasti vilties
ir jėgų skelbiant pasauliui lietuvių tautos troškimą vėl matyti Neprik
lausomą Tėvynę Lietuvą.
Švęsdami mūsų valstybės atkūrimo dieną galime ne tik pelnytai
didžiuotis didinga Lietuvos praeitimi bei mūsų tautos pasiekimais, bet
ir su viltimi žvelgti į ateitį, kurią mes visi kartu kuriame.
Šiandien kiekvieno iš mūsų išsibarsčiusių po visą pasaulį indėlis į
Lietuvos valstybės ir jos žmonių gerovę yra toks pat svarbus kaip ir
siekiant Lietuvos Nepriklausomybes. Jūsų žinios ir patirtis yra labai
reikalingi įtvirtinant mūsų valstybę pasaulyje.
Šios gražios šventės proga visiems Jums, gyvenantiems toli nuo
Tėvynės Lietuvos, linkiu visokeriopos sėkmės, susitelkimo, patriotizmo
ir kantrybės padedant kurti Lietuvos valstybę, kurioje visiems būtų
gera gyventi.
Arvydas Daunoravičius
Generalinis konsulas
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R e d a k t o r ė Laima

Apanavičienė

Kq man reiškia Lietuva?
Vasario 16-oji. Tai diena, kurią žino kiekvienas lietuvis, kokiame žemės
kampelyje jis begyventų. Visi pasaulio lietuviai mini Nepriklausomyės dienos
šventę. Tikriausiai iš tėvų ar mokytojų pasakojimų girdėjote apie ją ir jūs.
Vasario 16 d. 20 signatarų pasirašytas Aktas atvėrė Lietuvai kelią į laisvę.
Ir nors po kiek laiko Lietuva buvo vėl okupuota, tačiau laisvės siekis
neapleido lietuvio, kol 1990 metų kovo 11d. Lietuva po daugelio metų vėl
atkūrė savo Nepriklausomybę. Šiandien, švęsdami Lietuvos Nepriklausomy
bės dieną, nulenkime galvas prieš tuos, kurie atnešė mums laisvę.
Šią dieną vienaip ar kitaip mini visi pasaulio lietuviai. Šį kartą
„Draugo" lietuviukų svečiai - Čikagos lituanistinės mokyklos šeštokai,
kurie Lietuvos Nepriklausomybės dieną minėjo savo mokykloje vasario 4 d.
. J a u gerą mėnesį prieš šią dieną prasidėjo pasiruošimas šiai šventei.
Mokytoja Audronė Sidaugienė pasiūlė šeštokams padaryti projektą „Ką
man reiškia Lietuva T Ir kibo mokiniai į darbą. Vienam Lietuva — tai jos
gamta, kitam — lietuviškas auksas — gintaras, trečiam — krepšinis, o
ketvirtam — jo šeima. Visus padarytus projektus šventės dieną mokiniai
iškabino stende. Ten pat buvo iškabinti ir Linkuvos mokyklos iš Lietuvos
mokinių atsiųsti piešiniai. Su šia mokykla šeštokai palaiko ryšius.
Į šventę susirinko ne tik šeštokai, bet ir jų tėveliai. Susiskirstę į 3
komandas, dalyvavo viktorinoje „Pažink Lietuvą". Pirmoji mokinių koman
da savo kapitone išsirinko Eglę Daukšaitę, antroji — Simoną Sidaugaitę, o
tėvelių komandos kapitonu tapo Linas Kevličius. Rezultatams įvertinti buvo
pakviesta komisija: Balzeko lietuvių kultūros muziejaus darbuotoja Rita
Janz, ČLM tėvų komiteto narys Mindaugas Bielskus, o trečiuoju jos nariu
teko garbė būti man, Laimai Apanavičienei.
Komandos išsitraukdavo klausimus ir pasitarusios turėdavo į juos
teisingai atsakyti. Vyko tikra kova — kas laimės. Stengėsi visi: ir vaikai, ir
tėveliai. Pertraukėlių metu mokiniai suruošė gražų koncertą. Akvilė
Zakarauskaitė grojo fleita, Simona Sidaugaitė — klarnetu. Laura Puzelytė
deklamavo eilėraštį. Visi šeštokai dainavo „Šalia kelio vieškelėlio" ir „Pem
pei, pempei". (Dainų juos išmokė muzikos mokytojos Birutė Jasinskienė ir
Jūratė Grabliauskienė).Po dainų Eglė Daukšaitė deklamavo eilėraštį, o
Karolis Usonis griežė violončele. Po Justinos Pokvietytės ir Mantvydo Rupšo
padeklamuotų eilėraščių, Kasparas grojo trombonu. (Akompanavo mokytoja
Evelina Karalienė). Programos pabaigoje šeštokai sušoko polką.

Akvilė Zakarauskaitė

Na, o kokie konkurso rezultatai? Žiuri komisija paskelbė, kad laimėjo
Eglės Daukšaitės vadovaujama komanda (125 taškai), antroje vietoje liko
tėvelių komanda (117 taškų) ir nedaug nuo tėvelių atsiliko Simonos Sidaugaitės vadovaujama komanda. Nugalėtojai buvo apdovanoti saldainiais.
Prieš keletą mėnesių šeštokai buvo nusiuntę kalėdinių dovanų Linkuvos
mokyklos mokiniams. Atsidėkodami linkuviečiai atsiuntė vaizdo įrašą, kurį
žiūrėdami čikagiečiai susipažino su linkuviečiais, išgirdo jų dainuojamas
dainas, pamatė šokamus šokius.

Tariasi tėvelių komanda.

Šventė praėjo pakiliai. Laimingi buvo ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai,
kartu su savo vaikais paminėję Vasario 16-ąją.
Laima Apanavičienė

tį'ėi Dauk:;a;-e:. antroje eiieįe .''duryje

Kasparas Povilanskas

komanda

T
Šeštokai, tėveliai ir mokytoja Audronė Sidaugienė (antra iš kairės paskutinėje
eilėje) žiūri linkuviečių atsiųstą įrašą.

Z'uri komisi|a ''•; kaires> Laima Apanavičienė,
Mindaugas Bielskus ir Rita |anz

Simonos Sidaugaitės (anlra iš kairės) komanda
Karolis Usonis

lūratės Dovilienės nuotraukos
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Lietuvos Nepriklausomybės
88 metų sukakties proga
Amerikos Lietuvių Taryba
sveikina ir kviečia visus geros valios lietuvius
jungtis į bendrą darbą stiprinant
Lietuvos Nepriklausomybę,
tvirtinant vienybės ryšius tarpusavyje bei
su broliais ir seserimis Lietuvoje,
statant Tautos Valstybingumą ant doros,
sąžiningumo ir didžiadvasiškos aukos pamatų.
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Vytautas Kasniūnas
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Algis Kazlauskas
Dr. Ramūnas Kondratas
Jonas Krutulis
Valentinas Krumplis
Matilda Marcinkienė
Evelina Oželienė
Tomas Rinkunas
Henry Gaidis
Viktoras Motušis
Oskaras Kremeris
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Šiandieną tariamos nuomonės apie
viską: žiūrimiausios TV laidos, skaitomiausi dienraščiai, perkamiausios pre
kės, žinomiausi žmonės ir, be abejo, politinės partijos. Tikrai nesirengiu čia
analizuoti: verta ar ne pasitikėti ap
klausomis ar kartoti jau nuvalkiotas
frazes, kad apklausos - būdas formuoti
nuomonę ar net ja manipuliuoti.
Norėtųsi atkreipti dėmesį į kitą
reiškinį, susijusį su viešosios nuomonės
tyrimais, jį sunku suvokti, stebint skir
tingų apklausų, atliktų tos pačios tyri
mų bendrovės, gautus rezultatus.
Kaip galėtume vertinti kad ir pas
kutinius (nors šią tendenciją galima ste
bėti jau kuris laikas) "Vilmorus" atliktų
tyrimų rezultatus: kai klausiama, ar pa
sitikima ar nepasitikima politinėmis
partijomis, gauname tragišką pasitikė
jimą liudijantį skaičių - vos 3,7 proc.
(2006 m. vasario mėn.). Likusi didžioji
dauguma arba nepasitiki, arba neturi
nuomonės.
Tačiau kai tų pačių žmonių klausia
ma, už kurią partiją balsuotume (kitaip
tariant, kuri pelno jūsų pasitikėjimą) tai rezultatai paradoksalūs. Jei susu
muotume visų partijų vertinimus, tai
rezultatas būtų, kad apklaustieji vie
nom ar kitom partijomis pasitiki per 60
proc, o 38,4 proc. atsako, kad nežino
arba neapsisprendę, arba nebalsuotų.
Jeigu remtumėmės pirmuoju rezultatu
(3,7 proc. pasitikinčiųjų partijomis), tai
logiška, kad nebalsuojančių, nežinančių
bei neatsakiusiųjų turėtų būti ne 38
proc, bet 96 proc!
Sunku suprasti apklausiamojo psi
chologiją, kai atsako, jog nepasitiki par
tijomis, o kitu atveju jis reiškia pasi

Sustingęs istorinis gražuolis
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ar mums tebebūnant Buenos Aires, Argen
tinoje, viena diena buvo skirta „įžengti \
pasaulį, kurį laiko tėkmė visiškai užmiršo", visos
dienos ekskursijai į Colonia del Sacramento,
Urugvajuje —: UNESCO pasaulio paveldo vietą.
Mes turėjome persikelti keltu per Rio dela Plata
upę iš Argentinos į Urugvajų — į tą gerai išsaugotą
bei žavingą 17-ojo šimtmečio tvirtovės miestą.
Apie Urugvajų dar Lietuvoje tik tiek tegirdėjome, jog jo sostinėje Montevideo buvo Lietuvos
garbės konsulas Feliksas Stungevičius, kurį daug
metų vėliau teko sutikti Čikagoje. Jis miesto centre
— Michigan Aven. — turėjo Nelies Translations
vertimo įstaigą (lietuvių, ispanų, vokiečių bei kitų
kalbų). O 1961 m., dukra, studijuodama Sao Paulo
universitete, Brazilijoje, ir lankydama Urugvajų,
žavėjosi, jog ir nelemtoji diktatūra retkarčiais at
neša ką nors naudinga. Anot jos, Urugvajuje, pagal
vokiečių paprotį daug kur „verboten" (uždrausta),
krašto keliai buvo pasigėrėtinai puikūs.
Gimnazijos suole mums mokytojas visam gy
venimui „įkalė" į galvą, kokia upė yra pasaulyje
ilgiausia — Mississippi. Jis net nepaminėjo, jog Ni
las yra pasaulio ilgiausia upė. O dabar susipažino
me su plačiausia pasaulio upe — La Plata (is
paniškai „sidabras"). Vietomis ji yra 37 km platu
mo, o kitomis net iki 200 km (120 mylių) platumo.
Protas beveik atsisako tai suvokti. Juk nuo Čikagos
iki Milvvaukee tėra ar ne tik 70 mylių? Taigi, ta
plačiausia pasaulio upe, visu greičiu plaukdami
„hydrofoil" keltu persikėlėme į kitą valstybę per 45
min. (gi autobusu būtų trukę tris valandas. O kelte
tilpo 600 žmonių ir 200 automašinų. Pirmą kartą
gyvenime matėme tokį prabangų keltą. Kai prieš
ketverius metus kėlėmės keltu iš Kinijos į Hong
Kong (vaje, juk ir tas yra dabar Kinija — nuo 1999
m.), ano kelto negalima nė palyginti su šiuo. Jei jau
mėgintume lyginti, tai kaip Cabrini Green su Hilton Čikagoje. Anas buvo senas, apšepęs, pilkas,
paprastos kėdės, jokio kilimo ant grindų. Net ir
publika buvo prasta, pilkai marga. O čia — nau-
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jutėlis, tarsi dar prakvipęs dažais bei statybos reik
menimis, blizgėjo ir jautėmės, esame puošniame
viešbutyje. Visos grindys išklotos minkštu oran
žinės spalvos kilimu; kėdės — minkštos, apmuštos
kitokio rašto nei kilimas, bet irgi oranžinės spal
vos. Plonutės kolonos nuo lubų iki grindų nusagsty
tos mažomis elektros lemputėmis. Kelte buvo ir
šauni parduotuvė, pripildyta puikiomis ir gan pra
bangiomis prekėmis. { antrą aukštą — pirmą klasę
vedė platūs laiptai, raudonu kilimu dengti, o
platūs, apskriti turėklai iš tolo blizgėjo „auksu". Čia
tai buvo vaikučiams tikras
„rojus": jie laipiojo, šoki
nėjo, voliojosi nuo mažiau
sio pypliuko — vienerių
metų — iki visai didžkių!
Tarp jų buvo daug mek
sikiečių. Buvo ir bufetas,
kuriuo keleiviai gausiai
naudojosi; tik ne mes — bu
vome po stiprių bufeto sti
liaus pusryčių.
Plaukiant keltu ir be
sižvalgant pro plačius lan
gus, negalėjai atsistebėti —
jokio vaizdo, tik dangus ir
vanduo. Ir pats sau žmogau
netikėjai, jog plauki upe, o
ne vandenynu — žvilgsnis
£"&<*!
neužkliudė jokio kranto.
Išlipus į krantą Urug
vajuje, mūsų rūpestingoji Urugvajus: Puerta de la

tikėjimą viena iš išvardintų. Ką sako
toks žmogaus apsisprendimas? Ko gero
galėtų būti keletas interpretacijų:
a) į rinkimus einama balsuoti ne
UŽ, bet PRIEŠ (partijos gauna protesto
balsus),
b) visos partijos blogos ir nevertos
pasitikėjimo, tačiau jaučiama pareiga
išrinkti mažesnius „sukčius",
c) visuomenė iš tiesų yra depresijo
je, dideliame nusivylime, kad sunkiai
pati galėtų paaiškinti vienokią ar kito
kią savo elgseną rinkimuose - todėl to
kia visuomene lengva manipuliuoti
populistams ir naujiesiems „gelbėto
jams".
Kaip ten bebūtų, tačiau išvada per
šasi aiški: partijoms, besididžiuojan
čioms savo aukštais vertinimais, nėra
pernelyg kuo džiaugtis. Tas formuoja
mas „pasitikėjimas" iš tikro yra labai
trapus, netikras ir neatspindintis realy
bės.
Reiškiniai keisti ir nedžiuginantys,
tačiau aiškiai įspėjantys, kad reikalingi
tam tikri esminiai pokyčiai. Pokyčiai po
litinėje sistemoje. Ką reiktų daryti, kad
žmonės pradėtų pasitikėti tais, kuriuos
išsirenka? Gal viešosios nuomonės tyrė
jai galėtų išsiaiškinti šių paradoksų
priežastis: kodėl žmonės visiškai nepa
sitiki partijomis bei kokių pokyčių reik
tų, kad žmonės pradėtų pasitikėti par
tijomis ir politikais? Galiu prognozuoti,
kad rezultatai bylos ne tokias džiugi
nančias naujienas populiarumu besi
džiaugiančiomis partijomis.
Mindaugas Lingė
Lietuvos krikščionių demokratų
jaunimo sekcijos pirmininkas

vadovė Connie, surinkusi iš visų pasus, pati viską
sutvarkė taip, kad mes švilpte prašvilpėm pro imi
gracijos formalumus prie mus laukiančio autobuso.
Pradžioje važiavome per švarų, gražų miestą, pilną
moderniškų namų bei statinių, o kai kurie namai
atrodė, it grakščios vilaitės, kol pasiekėme seno
miesto istorinį centrą. Mažasis (visame mieste
gyventojų skaičius tesiekia 22,000) žemčiūgas tik
tai visai neseniai (1995 m.) UNESCO paskelbtas
pasaulio paveldo miestu, atrodo laiko visiškai
nepaliestas (jame uždrausta statyti moderniškus
pastatus). Tai primena prieš 35 metus net tris kar
tus lankytą Meksikos sidabro miestą — Taxco
(tariasi Taško). Tiktai tenai nuostabūs nameliai
saulėje baltai švytėjo, lyg kregždžių lizdai, prilipę
prie kalnų, o miestas, kuriame jau ir anuo metu
pačių meksikiečių parėdymu buvo nevalia nieko
įnešti modernaus, tiesiog atsidavė žavia gilia seno
ve; gausiems turistams nereikėdavo nė užsistatyti
žadintuvų, nes ankstyviausią rytą puikiausias
pažadinimas būdavo daugybės miesto gaidžių
melodingas kū-ka-ri-kū!
Bus daugiau.

Ciudadela y vista Faro de Colonia.
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ketvirtadienis

V. Adamkus ragina m e n i n i n k u s k a l b ė t i
visuomenei
Atkelta i š 1 psl.
Ksenijai Jaroševaitei už krikščio
niškojo dvasingumo tradicijos įpras
minimą skulptūrose („Iš Jobo kny
gos", „Pakopų psalmė", grupė „Pilig
rimai") ir Laimai Oržekauskienei už
kūrybišką šiuolaikinės meno kalbos
atnaujinimą tekstilės priemonėmis
ir prasmingas meno ir tikrovės są
šaukas kūriniuose „Paskutinės nuo
traukos", „Moterys: Danutė, Lina,
Violeta, Kristina" ir „Jos vardas bu
vo Eglė".
Kompozitoriui Vytautui Laurušui nacionalinė premija buvo įteikta
už „Maldų simfoniją", koncertą or
kestrui „Discorso concitato", „Concerto di corde" dviem violončelėms,
trio „Paukščių turgus" i r „Seven
Images", kitus kamerinius kūrinius,
jų modernią, ekspresyvią kalbą.
2005 metų Lietuvos nacionalinė
premija skirta kino režisieriui Arū
nui Mateliui už humanistinių verty
bių įprasminimą, dokumentinės ki
no eseistikos kalbą filme „Prieš par-

skrendant į Žemę".
Teatro režisieriui Gintarui Var
nui nacionalinė kultūros ir meno
premija buvo įteikta u ž šiuolaikinio
žmogaus vidinio pasaulio įžvalgas
spektakliuose „Tolima šalis", „Portija Koglen", „Merlinas, arba Nu
siaubta šalis" bei „Nusikaltimas ir
bausmė".
Už intensyvią ir įvairialypę kū
rybinę raišką, lietuvių kompozitorių
stambių simfoninių veikalų premje
ras, ryškias ir brandžias klasikinės
bei šiuolaikinės muzikos interpreta
cijas, premija skirta dirigentui Ro
bertui Šervenikui.
Prestižinės premijos laureatus
apdovanojimo komiteto nariai pa
skelbė pernai gruodį.
Laureatams buvo įteiktas Lie
tuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureato diplomas, ženklas
ir piniginė premija — šiuo metu t a i
42,500 litų (340 minimalių gyvenimo
lygiu)- Premijas įsteigė Vyriausybė,
jos mokamos iš valstybės biudžeto.

torino 200&
* Turino ž i e m o s o l i m p i n i ų
žaidynių a u k s o medalį k a l n ų sli
dinėjimo vyrų dvikovės — grei
tojo nusileidimo ir slalomo — var
žybose iškovojo amerikietis Ted Liegaty. Tik 32-ojoje vietoje po greitojo
nusileidimo rungties buvęs 21-erių
metų olimpinių žaidynių debiutan
tas puikiai startavo slalomo rungty
je ir, bendroje sumoje sugaišęs 3 mi
nutes 9.35 sekundės, 0.53 sek. ap
lenkė sidabro medalį iškovojusį bu
vusį pasaulio slalomo čempioną
kroatą Ivic Kostelič. Bronzos meda
lis atiteko Austrijos kalnų slidinin
kui Rainer Schoenfelder.
* Turino žiemos olimpinėse
žaidynėse išdalinti d a r šeši
medalių komplektai, p o kurių
komandų sąrašo viršūnėje liko JAV
atstovai — amerikiečiai iškovojo 5
aukso ir 2 sidabro medalius. Išdali
jus 22 olimpinių apdovanojimų kom
plektus, antroje vietoje lieka Rusija,
iškovojusi 4 aukso, 3 sidabro ir 2
bronzos medalius, o trečiąją poziciją
užima Vokietija — 4 aukso, 1 sidabro
ir 2 bronzos medaliai. Daugiausiai
apdovanojimų — 11 — pelniusi Nor
vegija kol k a s tik penktoje vietoje,
nes jų medalių taupyklėje tik vienas
olimpinis auksas.
Turino žiemos o l i m p i n i u
žaidynių č e m p i o n e kalnų slidi

Nepriklausomybės kovas menančias kapines paliksime tvarkyti Rusijai?
„Šiaulių krašto" — Eltos nuotr.

R a d v i l i š k i s , vasario 15 d.
(ELTA) — Lietuvių kovos su ber
montininkais neįmanoma įsivaiz
duoti be vadinamosios Šiaulių ope
racijos. Vieni didžiausių to meto mū
šių vyko Radviliškyje, senosiose
miesto kapinėse. Įnirtingiausiai ko
pirmininkas Zenonas Vaigauskas.
vota 1919 metų lapkričio 21 dieną.
Komisija j a u paprašė Valstybi
nės mokesčių inspekcijos ir Finansi
Apsilankius senosiose kapinėse
nių nusikaltimų tyrimų tarnybos,
nerandama nė užuominos, k a d prieš
kad jos išsiaiškintų, a r LiCS politi beveik devyniasdešimt metų čia vy
nės kampanijos lėšos tvarkytos ne
ko negailestinga kova. Nykstančias
pažeidžiant įstatymų.
kapines žada tvarkyti ne lietuviai, o
Rusija, rašo dienraštis „Šiaulių
Pasak VRK vadovo, kol kas ne
aišku, kas laukia LiCS ir P. Auštre- kraštas".
vičiaus, jei paaiškės, kad faktai apie
Didįjį Lietuvos istorijos faktą
,juodąją" rinkimų buhalteriją y r a
šiandien mena tik išvirtę kryžiai,
tiesa. Pasitvirtinus šiai informacijai,
griūvantys antkapiai, krentančios
partijai gali būti neskirta dotacija iš vartų plytos. Salia kapinių nėra jo
valstybės biudžeto.
kios lentelės, liudijančios apie kau
tynes. Radviliškiečiai šias kapines
Jei P. Auštrevičius tikrai gavo
vadina „ruskapiais", nors jose palai
neoficialių pajamų, gali būti parei
dota nemažai vokiečių.
kalauta susimokėti mokesčius. J o
parlamentaro m a n d a t o klausimą tu
Radviliškio rajono meras An
rėtų spręsti Seimas.
t a n a s Cepononis sako, kad pinigų iš
rajono biudžeto šioms k a p i n ė m s
tvarkyti nėra skiriama, bet kiekvie
ną vasarą miesto seniūnija, kurioms
priklauso kapinės, nupjauna žolę.
A. Cepononis žino, kad nebėra
nėjimo m o t e r ų g r e i t o j o nusilei
vienos kapinių tvoros sienos. „Tai
dimo rungtyje t a p o 32 m e t ų aus
buvo cemento luitai. Juos išardė ir
trė Michaela Dorftneister, trečia
išvežė", — teigia jis.
dienį distanciją įveikusi per 1 mi
Viena iš galimybių — Lietuvos
nutę 56.49 sekundės. Paskutinį kar
laisvės kovų simbolis bus tvarkomas
tą Austrijos kalnų slidininke žiemos
Rusijos ambasados lėšomis. Pasak
olimpinėse žaidynėse šioje rungtyje
mero, praėjusiais metais iš Rusijos
nugalėjo daugiau nei prieš ketvirtį
ambasados gautais pinigais rajone
amžiaus.
buvo tvarkomos Radviliškio, Šedu
* A n t r a d i e n į k o v ą dėl Turino vos ir Baisogalos karių kapinės.
žiemos olimpinių žaidynių me
Rusijos ambasados atstovai a p 
dalių pradėjo v y r ų dailiojo čiuo
žiūrėjo ir kapines, kuriose vyko lie
žimo atstovai. Po trumposios pro
tuvių kovos su bermontininkais.
gramos įtikinamai pirmauja triskart
pasaulio ir penkiskart Europos čem
pionas Jevgenij Pluščenko iš Rusijos.
Salt Lake City olimpiados vicečem
piono įspūdingą programą teisėjai
Vilnius, vasario 15 d. (BNS) —
įvertino 90.66 balo. N e t 10.66 balo
Lietuvos valstybės atkūrimo diena
nuo ruso atsilieka antrą vietą už
— Vasario 16-oji — yra svarbi septy
imantis 2001 metų pasaulio jaunimo
niems iš dešimties šalies gyventojų.
čempionas amerikietis Johnny Weir.
Tai parodė viešosios nuomonės
* XX o l i m p i n i ų ž a i d y n i ų mo ir rinkos tyrimų bendrovės „TNS
terų l e d o r i t u l i o t u r n y r o pusfi
Gallup" vasario mėnesį atliktas tyri
nalyje K a n a d o s r i n k t i n ė žais s u
mas, kurio metu buvo apklausti 500
Suomija, o JAV komandos varžove
Lietuvos gyventojų.
bus Švedija. Tai paaiškėjo po antra
Anot apklausos, Lietuvos valsty
dienį sužaistų paskutinių rungtynių
bės atkūrimo diena yra svarbi šven
grupėse. A grupės nugalėtoja tapo
tė 68 proc. šalies gyventojų. Dar be
olimpinės čempionės titulą ginanti
veik trečdalis (31 proc.) apklaustųjų
Kanados rinktinė, rungtynėse dėl
vasario 16-osios neįvardijo k a i p
pirmos vietos grupėje 8:1 sutriuški jiems svarbios datos.
nusi Salt Lake City olimpiados bron
Vasario 16-osios šventė yra svar
zos medalininkes švedės.
besnė miestų gyventojams. Šią šven

Komisija aiškinsis, ar liberalai
„ p i r k o " P. Auštrevičių
Vilnius, vasario 15 d. (BNS) —
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)
nusprendė tirti opozicinės Liberalų
ir centro sąjungos (LiCS) rinkimų
kampanijos skaidrumą. Toks tyri
mas pradėtas patiems liberalcentristams viešai paskelbus, jog jie kurį
laiką mokėjo pinigus Petrui Auštrevičiui už tai, kad šis taptų partijos
sąrašo pirmuoju numeriu per 2004
metų Seimo rinkimus.
„Nusprendėme, kad šis pareiš
kimas reikalauja tyrimo, nes yra vi
suomenės interesas išsiaiškinti visas
aplinkybes. Todėl sudarėme darbo
grupę, kuri ruoš klausimus liberalcentristų vadovams, partijos iždi
ninkui, P. Auštrevičiui, galbūt ki
toms institucijoms", — sakė VRK

Lietuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s
simbolį žada t v a r k y t i Rusija

Jiems paliko gilų įspūdį, k a d šalia
rusų palaidoti ir kitų tautybių žmo
nės. Rusijos atstovai prižadėjo skirti
pinigų kapinėms tvarkyti.
Paklaustas, kaip išsaugoti uni
kalius iš bėgių sukurtus antkapinius
paminklus, Radviliškio rajono meras
sako, kad juos galima paimti ir pa
dėti į kokį muziejų.
Istorikas, Vytauto Didžiojo uni
versiteto dėstytojas, daktaras Jonas
Vaičenonis patvirtina, jog ties seno
siomis Radviliškio kapinėmis vyko
vieni iš įnirtingiausių mūšių vaduo
jant Šiaulių apylinkes.
Lietuvių kariuomenei buvo itin
sunku užimti keliasdešimt kvadrati
nių metrų ploto kapines, nes j a s juo
sė akmenų tvora, patikimai saugoju
si bermontininkų pozicijas. Bermon
tininkai pasinaudojo tvoromis kaip
priedanga ir įnirtingai gynėsi.
Mūšis dėl Radviliškio prasidėjo
1919 metų lapkričio 20-osios vakarą,
teritorija išvaduota lapkričio 22osios rytą.
„Sunku pasakyti, kas būtų atsi
tikę, jei šis mūšis būtų pralaimėtas.
Galima galvoti apie baisiausią va
riantą — valstybingumo praradimą.
Bet lietuviai turėjo pajėgų sustabdy
ti priešą. Lietuviai troško išsaugoti
valstybės teritoriją. Bermontininkų
pajėgos buvo mišrios, jie buvo sveti
moje teritorijoje ir kovojo už neaiš
kius tikslus", — teigia istorikas.
„Jei t a i būtų paprastos kovos,
jos neturėtų tokio didelio atgarsio. Ši
didžiulė teritorija nebuvo Lietuvos
valstybės rankose, tad ją reikėjo su
sigrąžinti. Reikėjo ne tik apie Vilnių
ir Mažąją Lietuvą galvoti", — pabrė
žė daktaras J . Vaičenonis.

Daugumai Vasario 16-oji yra svarbi
tę pavadino svarbia net 73 proc.
miestiečių ir 56 proc. kaimo gyvento
jų, pranešė viešųjų ryšių agentūra
„VRP Hill & Knowlton".
Tyrimas rodo, kad Valstybės at
kūrimo diena svarbesnė aukštąjį iš
silavinimą įgijusiems Lietuvos gy
ventojams — net 79 proc. iš jų šią
šventę laiko svarbia. Tarp pagrin
dinį išsilavinimą įgijusių asmenų to
kių yra mažiausiai — 57 procentai.
Vasario 16-oji yra svarbi ir jau
nimui. Ši šventė svarbi 67 proc. 1519 metų jaunų žmonių ir 63 proc. 2029 metų apklaustųjų. Tačiau dau
giausia šią šventę svarbia laiko pa
gyvenusieji (76 proc.).
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D. Cheney
sužeistas
advokatas
patyrė i n f a r k t ą
Corpus Christi, vasario 15 d.
(„ReutersTBNS) — JAV viceprezi
dento Diek Cheney per savaitgalio
medžioklę atsitiktinai sužeistas ad
vokatas antradienį dėl šratų, esan
čių jo kūne netoli širdies, patyrė ne
didelį infarktą, pranešė C o r p u s
Christi ligoninės „Christus S p o h n "
atstovas.
78 metų Harry Whittington, ku
ris šeštadienį su viceprezidentu da
lyvavo putpelių medžioklėje, vėl bu
vo perkeltas į intensyviosios slaugos
skyrių, kur jam buvo atlikta širdies
kateterizacija. Tokių priemonių bu
vo imtasi po to, kai gydytojai a n t r a 
dienį rytinio patikrinimo metu n u s 
tatė širdies darbo sutrikimą.
Respublikonų rėmėjui H. Whittington per medžioklę pataikė maž
daug 200 šratų, kai D. Cheney, k a i p
pranešama, greitai pasisuko ir iššo
vė, taikydamasis į putpelių pulkelį.
Naujienos apie H. Whittington
būklės pablogėjimą suteikė šiam in
cidentui, kurį Baltieji rūmai a n t r a 
dienį buvo pradėję vaizduoti k a i p
nelabai reikšmingą, kur kas r i m t e s 
nį aspektą. Pirmadienį žiniasklaida
buvo užsipuolusi Baltuosius r ū m u s
už tai, kad informacija apie šį nelai
mingą atsitikimą buvo paskelbta t i k
sekmadienį, beveik po paros.
Iki antradienio buvo p r a n e š a 
ma, kad H. Whittington žaizdos y r a
tik paviršinės ir kad jis sveiksta. Da
bar ligoninė nurodo, jog nukentėju
sysis ligoninėje turės būti d a r sa
vaitę, nes gydytojai turi užtikrinti,
kad kiti jo kūne likę šratai d a u g i a u
jam nepakenktų.
D. Cheney 4šplatino pareiškimą,
kuriame reiškia susirūpinimą ir sa
ko, kad kalbėjosi su sužeistuoju.
„Viceprezidentas palinkėjo H a r 
ry pasveikti ir paklausė, ar j a m ko
nors reikia", — rašoma pareiškime.

naujienos

(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentam pranešimais)

EUROPA
LONDONAS
Britanijos p a r l a m e n t a s antra
dienį patvirtino įstatymo pataisą,
pagal kurią Anglijoje visose uždaro
se viešose patalpose bus visiškai už
d r a u s t a rūkyti, kaip jau padaryta
Airijoje ir kai kuriose kitose Europos
valstybėse. Draudimas, įsigaliosian
tis 2007 metų viduryje ir taikomas
aludėms, b a r a m s , privatiems klu
bams, r e s t o r a n a m s ir darbo vietoms,
rodo, kad Didžiojoje Britanijoje, kur
rūko k a s ketvirtas suaugęs žmogus,
įvyko svarbus pokytis. Rūkyti viešo
se vietose yra uždraudusios tokios
Europos valstybės kaip Airija, Ita
lija, Norvegija, Malta ir Švedija.
RYGA
Istorikų komisija ir valstybinės
kalbos komisija svarsto, kokios įta
kos sovietinis režimas turėjo latvių
kalbai, pranešė valstybinės kalbos
komisijos atstovė Daiga Juoma. Dis
kusijos tikslas — išsiaiškinti, kaip
paveikė sovietinis režimas latvių
kalbos leksiką ir žodyną — kuriais
autoriais reikėjo remtis ir kurie bu
vo uždrausti. D. J u o m a pažymėjo,
kad kalbotyrininkus domina, ar kai
kurie sovietmečio žodžių dariniai at
sirado Latvijoje, ar jie, kaip verti
niai, paimti iš Maskvos laikraščių.
Istorikai ketina išnagrinėti, kaip tuo
metu buvo plėtojama mokslo kalba,
kokius t e r m i n u s reikėjo vartoti ra
šant mokslinius darbus, kurie ter
minai buvo uždrausti, kurie buvo
keičiami kitais.
KOPENHAGA
Danija nori, kad Irako vyriausy
bė aiškiai paskelbtų paramą jos ka
riams, — toks noras buvo pareikštas
provincijos tarybai Basroje balsavus
už tolesnį ten dislokuotų britų va
dovaujamų tarptautinių pajėgų boi
kotą. Basros taryba antradienį bal
savo už tai, kad ir toliau būtų boiko
tuojamos britų vadovaujamos pajė
gos — toks sprendimas priimtas po
to, kai buvo viešai pademonstruota
2004 metais nufilmuota vaizdajuos

ES konservatoriai nori peržiūrėti
mokyklinius vadovėlius

tė, kurioje, kaip teigiama, matyti
britų kariai, mušantys irakiečius.
Anksčiau šį mėnesį Irako transporto
ministerija pranešė, kad įšaldė kon
t r a k t u s su Danija ir Norvegija, pro
testuodama dėl pranašo Muhammad karikatūrų. Nuo to laiko ira
kiečių kovotojų grupuočių nariai yra
šaudę į danų karius ir grasinę Da
nijos piliečiams.
VARŠUVA
Lenkijoje kalinių padėtis yra ne
patenkinama — nors pagal Europoje
galiojančias normas vienam kaliniui
turi tekti 8 m gyvenamojo ploto,
Lenkijoje šis skaičius yra vos 2.5
metro, todėl, sekant kitų šalių pa
vyzdžiu, norima pradėti statyti pri
vačius kalėjimus. Lenkijoje kame
romis daug kur paverstos kalėjimų
skaityklos, sporto salės ir net gydy
tojų kabinetai. Naujasis šalies tei
singumo ministras Zbigniew Ziobro
nori paspartinti teismų darbą, tad
nuteistųjų skaičius kalėjimuose gali
dar padidėti. Po trejų metų Lenki
joje bus pastatytos keturios priva
čios įkalinimo įstaigos, kurių vienos
statyba atsieis apie 80 mln. zlotų (73
mln. litų). Tokiame kalėjime apsau
gą perimtų valstybė, o privatinin
kams būtų mokama nuoma.
BERLYNAS
Įstatymas, pagal kurį Vokietijos
oro pajėgos galėtų numušti pagrob
tus lėktuvus, kad būtų užkirstas ke
lias mirtininkų išpuoliams, priešta
rauja konstitucijai ir turi būti panai
kintas, nusprendė šalies aukščiau
sios instancijos teismas. Pagal mini
mą Vokietijos įstatymą, kuris buvo
parengtas dveji metai po 2001-ųjų
rugsėjo 11-osios atakų JAV, gynybos
ministras būtų galėjęs įsakyti nu
mušti pagrobtą ar priešo lėktuvą.
Tačiau įstatymą Konstituciniame
Teisme užginčijo jo kritikai, kurie
mano, jog valstybė neturi teisės „au
koti" numanomai pasmerktų kelei
vių, bandydama gelbėti kitų žmonių
gyvybes.
TBILISI
Gruzijos prezidentas

Michail

ATLANTIC

Saakašvili pareiškė, kad šiuo metu
mėginama aneksuoti Gruzijos teri
toriją. Jo teigimu, „Gruzijoje nėra
etninių konfliktų, tai — teritorinis
konfliktas, susijęs su poimperinės
erdvės padalijimu ir nustatymu, kur
baigiasi buvusios didelės imperijos
sienos". M. Saakašvili paragino ne
bevartoti terminų „Gruzijos ir Abchazijos, tai pat "Gruzijos ir Pietų
Osetijos konfliktai. Šiuos terminus
sugalvojo mūsų nedraugai", — sakė
prezidentas.

RUSIJA
MASKVA
Gėjų paradą Maskvoje gegužę
ketinančius rengti homoseksualis
t u s reikia mušti, pareiškė vyriausia
sis Rusijos musulmonų dvasininkas
muftijus Talgat Tadžudin. „Gėjai
neturi teisių, — sakė jis. — Lytinių
mažumų atstovai gali daryti ką nori,
bet tik savo namuose ar pasislėpę
kur nors tamsioje vietoje. Jeigu jie
išeis į gatvę, juos reikia tiktai muš
ti". Tuo tarpu gėjų parado organiza
toriai, kurie stengiasi gauti miesto
valdžios leidimą savo renginiui, pa
sipiktino tokiu muftijaus pareiški
mu. Praeitą savaitę Oscar Wilde
anūkas laiške prezidentui Vladimir
Putin paprašė pritarimo paradui.
„Jūsų šalyje praeityje buvo sukurta
daug didžių meno, literatūros, muzi
kos kūrinių, o kai kurie autoriai,
kaip Caikovskij, buvo iš prigimties
homoseksualistai. Nėra ko dėl to gė
dytis, tai nėra nei žema, nei nedora",
— rašė M. Holland.

AZIJA
JAKARTA
Indonezijoje baigta svarstyti he
roino kontrabandos iš Balio salos by
la — trečiadienį kalėti iki gyvos gal
vos buvo nuteisti trys paskutiniai
jos atsakovai australai. Iš viso nuo
sprendžiai šioje byloje buvo paskelb
ti devyniems jauno amžiaus austra
lams, du iš jų nuteisti mirti sušau
dant. Vadinamasis „Balio devintu
kas" buvo areštuotas pernai balandį,
dėl mėginimo nelegaliai išvežti iš In
donezijos daugiau kaip 8.2 kg heroi
no. Australijos premjeras John Howard sakė, kad tos bausmės turėtų
būti perspėjimas kitiems jaunuo
liams „kvailai nerizikuoti".

1-800-775-SEND
www.atlanttcexpresscorp.com

Strasbourg, vasario 14 d.
(„ReutersTBNS) — Kilus skandalui
dėl Danijoje išspausdintų p r a n a š o
Mohammad karikatūrų, E u r o p o s
Parlamento (EP) konservatyviųjų j ė 
gų vadovas antradienį paragino pa
tikrinti, ar mokykliniuose vadovė
liuose nėra religinę nesantaiką k u r s 
tančių temų.
Didžiausios Europos P a r l a m e n 
te konservatyvios Europos liaudies
partijos (EPP) vadovas Hans-Gert
Poettering pareiškė, kad jų frakcija
šį pasiūlymą pateiks trečiadienį, kai
europarlamentarai diskutuos apie
karikatūrų skandalą ir žiniasklaidos
laisvę.
„Aš noriu ginti žodžio laisvę, bet
viskam yra ribos ir egzistuoja pagar
ba tiems, kurie yra kitokie", — s a k ė
H. G. Poettering.
Jo manymu, reikėtų s u d a r y t i
tarptautinį komitetą, kuris „peržiū
rėtų mokyklinius vadovėlius, t e r m i 

n u s ir koncepcijas, naudojamus abie
jose religinės takoskyros pusėse".
Tbkio komiteto tikslas būtų „pa
tikrinti, ką jie rašo vieni apie kitus,
a r tai pateikiama neigiamai, ar esa
ma stereotipų arba išankstinių nuo
statų", teigė E P P atstovas.
Pasak kito E P P atstovo, H. G.
Poettering siūlys, kad narius į šią
komisiją padedant Jungtinių Tautų
(JT) generaliniam sekretoriui Kofi
Annan bendromis jėgomis skirtų Eu
ropos Sąjunga ir Islamo konferenci
jos organizacija (IKO).
EP socialistų frakcijos vadovas
Martin Schulz pareiškė, kad tai jau
ne pirmas k a r t a s , kai konservato
riams kyla „labai keistų idėjų".
„Negali būti jokių derybų dėl žo
džio laisvės. Čia ne turgus", — teigė
jis.
Islamo religija draudžia vaiz
duoti pranašą Mohammad bet kur.
ne tik karikatūrose.
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VVESTERN UNION" SUMAŽINO KAINAS

Šių metų sausio 31 dieną, antra
dienį, pačiame New York centre
Manhattan, vienoje iš šio didmiesčio
lenkų imigrantų pagrindinių buvei
nių, prieš 80 įsikūrusio T. Kosciuszko fondo patalpose, vykusioje spau
dos konferencijoje po visą Ameriką ir
daug kur pasaulyje paplitusi pinigi
nių perlaidų bendrovė pirmą kartą
oficialiai paskelbė apie naujai priim
tus, gerokai sumažintus pinigų per
siuntimo įkainius už perlaidas į
Lietuvą ir Lenkiją. Į šią konferenciją
buvo pakviesti lietuvių ir lenkų
informacijos priemonių atstovai.
Taip pat joje dalyvavo ir LR gene
ralinio konsulato atstovas — ekono
minių ir kultūrinių reikalų konsulas
Algimantas Misevičius bei Lenkijos
Respublikos generalinio konsulo
pavaduotojas Marek Skulimovvski.
Apie pačią bendrovę ir jos veiklą
papasakojo „Western Union" New
York aglomeracijos rinkos vystymosi
direktorius (market development)
Brian Hodgdon, vėliau žodį perdavęs
savo kolegai, rinkodaros direkto
riaus pavaduotojui tarptautiniams
ryšiams (Assistant marketing Manager International) Alexander Gomellya, kuris susirinkusiems oficia
liai pranešė apie sumažintus tarifus
piniginėms perlaidoms į Lietuvą ir
Lenkiją, šios kompanijos siūlomos
jau nuo šių metų vasario 1 dienos.
Taigi dabar New York ir Chicago
apylinkių lietuviai ir lenkai galės
pasinaudoti naujų žemesnių kainų
privalumais.
Pirmaujanti pasaulyje pinigų
pervedimo paslaugų tarnyba „Western Union Financial Service, Inc."
visų pirmiausia sumažino mokestį
už vieną populiariausių savo pas
laugų „pinigai per keletą minučių".
Dabar už perlaidas iki 100 dol.
tereikės mokėti 9,99 dol. (kitus
įkainius ši bendrovė taip p a t ženk
liai sumažino — pasiteiravimui pra
šome skambinti tel. 1-800-3256000). Nauji „Western Union" tarifai
galioja pačiame New York City ir
šiose New York valstijose apskri
tyse: N a s s a u , Suffolk,
Ulster,
Westchester, Rockland, P u t n a m ,
Dutchess, Orange ir Sullivan; kai
myninės New Jersey valstijos Sussex, Moris, Richmond, Warren, Passaic, Bergen, Hunterdon, Essex, Somerset, Middlesex, Union, Ocean,
Manmouth ir Hudson apskrityse,
Connecticut
valstijos
Fairfield
apskr. ir netgi Pennsylvania valsti
jos Pike apygardoje. Naujos suma
žintos paslaugų kainos t a i p p a t
taikomos pačiame Chicago mieste
bei keliose aplinkinėse apygardose,
tarp jų Illinois valstijos McHenry,
Lake, DeKalb, Kane, DuPage, Cook,
Will, Kendall, Lasalle, Grundy ir

Kankakee apskrityse bei Indiana
valstijos Lake, Porter, LaPorte,
Newton ir Jasper apskrityse. J u m s
tereikia užeiti į vieną iš šios firmos
tinklo filialų minėtose vietovėse,
arba jei esate minėtų apygardų re
gistruoti gyventojai, galite pinigus
pervedinėti, naudojant telefonines
arba internetines perlaidas. Taip pat
nuo šio mėnesio pradžios „Western
Union" klientai gali siųsti pinigus į
Lietuvą naudodamiesi savo debito
kortele. Naujoji paslauga garantuoja
saugų ir patikimą pinigų pervedimą,
išlaisvindama klientus nuo grynųjų
pinigų nešiojimosi kišenėje ar bank
notų išėmimo mokesčių bankomatuose. Pinigų gavėjas taip pat turi
galimybę j a m a t s i ų s t u s pinigus
padėti tiesiai į savo debito kortelę.
Dar viena šios firmos siūloma nau
jiena — vadinamoji taškų programa.
„Western Union", kaip ir kai kurios
finansinės įmonės, siūlo savo pas
toviems klientams įsigyti (nemoka
mai) „Auksinę kortelę" („Golden
card"). J o s savininkai kiekvieną
kartą darydami perlaidas gauna tam
tikrą taškų skaičių, kuriuos vėliau
galės panaudoti, a r tai gaunant nuo
laidas pervedinėjant pinigus, ar atsi
imti kokią kitą dovanėlę.
„Western Union" bendrovė kartu
su savo dukterine įmone „Orlandi
Valutas" sudaro vieną didžiausių pa
saulio grynųjų pinigų perlaidų tin
klų, jungiančių apie 250,000 agen
tūrų daugiau kaip 200 pasaulio šalių
ir teritorijų, iš j ų 25,000 agentūrų
yra Centrinėje bei Rytų Europoje.
Klientams suteikiamos galimybės
greitai ir patikimai persiųsti pinigus
individualiam asmeniui, a r firmai,
taip pat apmokėti savo sąskaitas bet
kurioje pasaulio šalyje. Šiuo metu ši
finansinė bendrovė mato didelį po
tencialą Rytų Europos šalyse, todėl
ir nusprendė sumažinti pervedimų
kainas į Lietuvą ir Lenkiją, tikėda
miesi pritraukti kuo daugiau klien
tų. Firmos vadovai tikisi, kad susi
domėjusių papigintais įkainiais at
liekamomis jų paslaugomis skaičius
užaugs ir tuomet šiandien pasiūlytos
kainos nebus tik laikinu reiškiniu.
„Žinome, kad mūsų potencialūs ir
jau esami klientai lietuviai vertina
tiek pinigų pervedimo paslaugų ko
kybę, tiek jų pigumą, — sako b e s 
teni Union' rinkodaros direktoriaus
pavaduotojas Alexander Gomellya.
— Nauji sumažinti įkainiai leis jums
visiems ekonomiškiau persiųsti pini
gus savo artimiesiems k a r t u tebesi
naudojant saugiomis, patikimomis ir
sparčiomis šio tinklo paslaugomis.
Suteikdami šias nuolaidas, mes taip
pat džiaugiamės galėdami imigran
tams jaustis arčiau savo šeimų. Tuo
pačiu ir mūsų firma užmezgia stip-

„VVestern Union" kolektyvas (iš kairės): N. Agnello, C. Scarinzi, F. M o r t o n jų
surengtos spaudos konferencijos metu.
E. Fedosejevos nuotrauka.

rius ryšius su lietuvių ir lenkų ben
druomenėmis Amerikoje, tikėdama,
kad abi šios šalys turi daug poten
cialo. Taip pat ne paslaptis, kad Len
kija šiuo metu y r a pagrindinis pi
nigų siuntimo į Europą koridorius".
O juk ir nemažai Amerikoje gy
venančių lietuvių neturi galimybės
naudotis visomis komercinių bankų
paslaugomis, tačiau jie nori savo už
darbio dalį skirti Lietuvoje esan
tiems tėvams, broliams ir seserims.
Siunčiant pinigus kiekvienas norė
tume, kad mūsų sunkiai uždirbti
pinigėliai būtų perduoti greitai ir
saugiai. „Western Union" — tai ben
drovė, kuri piniginių perlaidų srityje
dirba jau daugiau kaip 150 metų. Jie
siūlo greitą bei labai patikimą pinigų
pervedimą į užsienio šalis. Atsižvel
gus į darbo valandas šalyje, į kurią
„keliauja" pinigai, juos ten atsiimti
žmonės gali j a u už kelių minučių.
Tereikia žinoti žmogaus, jums pasiuntusio pinigus vardą, valstybę, iš
kurios lėšos siųstos, miestą ir tikslią
sumą. Ir dar: siunčiant pinigus p e r
„Western Union" nereikia turėti jo
kių imigracinį statusą JAV įro
dančių dokumentų. Tik norint iš
siųsti didesnę sumą reikia pateikti
bet kokį oficialų dokumentą ( t a m
puikiai tinka ir LR pasas).
Siųsti pinigus p e r „Western
Union" tinklą paprasta. JAV gyve
nantiems klientams tereikia užsukti
į vieną iš daugiau kaip 40,000 šioje

valstybėje esančių firmos filialų,
užpildyti formą, ir pinigai b u s per
siųsti per kelias minutes. „Westem
Union" b e n d r o v ė deda p a s t a n g a s
savo klientus a p t a r n a u t i ten, k u r jie
gyvena, dirba ir apsipirkinėja; j i yra
įsteigusi savo a g e n t ū r a s daugelyje
lietuvių bendruomenių, t a d mūsų
tautiečiai, naudodamiesi „Western
U n i o n " p a s l a u g o m i s , gali j a u s t i s
k a i p n a m i e . P l ė t o d a m a grynųjų
pinigų perlaidų į Lietuvą tinklą, per
pastaruosius kelerius metus ši ben
drovė po visą J A V steigė a g e n t ū r a s
s u t e i k d a m a savo klientams d a r di
desnių patogumų. Mūsų tėvynėje
„Western Union" stengiasi taip p a t
sudaryti k u o palankesnes sąlygas:
k o m p a n i j a p a s i r a š ė s u t a r t i s su
Lietuvos p a š t u , k u r ir galima atsi
imti per šią firmą atsiųstus pinigus,
taip p a t tą galima padaryti ir LR
Taupomojo Banko filialuose bei ki
tuose amerikiečių finansinės ben
drovės įsteigtose agentūrose.
„Western Union" bendrovė taip
p a t nemažai r e m i a Amerikos lenkų
įvairias mokyklines, kelionių pro
g r a m a s , padėjo įsteigiant n a u j u s
verslus. Ateityje j i e tikisi sukurti
kuo glaudesnius ryšius ir s u lietu
viais, taigi apie šios firmos ben
d r a d a r b i a v i m ą s u mūsų tautiečių
bendruomene tikimės išgirsti d a r ne
kartą.
Eugenija Fedosejeva

SKELBIMAI
- •

PASLAUGOS

MOKESČIU PASLAUGOS

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Pildau TAX

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

(pajamų mokesčių) formas.
SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITA
TVARKAU ĮVAIRIUS
FINANSINIUS REIKALUS.

Gediminas Pranskevičius
3805 N.Seeley
Chicago, IL 60618
Tel. 773.935.0472
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Real Estate Consultant
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VASARIS IR MES
Vasaris ir kovas — mūsų vals
tybės pavasario, atgimimo, laikas: iš
nebūties, iš sudėtingiausių istorinių
grėsmių Lietuva XX amžiuje dukart
sugrįžta į viešumą kaip savarankiš
ka ir nepriklausoma, kaip ori ir vi
savertė Europos šalis. Pakyla iš oku
pacinių režimų priespaudos, įveikia
savo vergiškumą ir nuolankumą,
įgyvendindama šventą kiekvienos
tautos valstybingumo teisę taip už
tikrindama ateities kartoms ne tik
savarankišką gyvenimą, bet ir per
duodama atsakomybę už valsty
bingumo raidą.
Vasario 16-oji — mūsų Valsty
bės diena. Ji svarbi ir reikšminga,
likimiška kiekvienam piliečiui, pat
virtinanti, kad laisvė yra pamatinė,
būtinoji ir tautos, ir žmogaus verty
bė, atverianti visiems viltingos
ateities perspektyvą save realizuoti
savo žemėje.
Mes visi esame savotiškas gyva
sis istorijos tiltas, jungiantis praeitį
ir dabartį, tiesiantys ateities kelią.
Turbūt jaučiame, kaip mūsų min
tyse, žodžiuose ir kraujyje pulsuoja
herojiškoji kovų už Lietuvos laisvę
dvasia, gyva pasipriešinimo okupan
tams atmintis — mes esame remia
mi visų, išėjusių ir kritusių, nukan
kintų ir paniekintų.

Mes nesame tik patys sau. Mes
tampame savo valstybės kūnu ir
krauju, išgyvendami nesibaigiančias
sąsajas ir akistatas su praeitimi,
nuolat kartodami istorijos pamokas,
nuolat ir šiandien jausdami, kad
pasaulio tvarka ir sugyvenimas jame
be galo trapus, lengvai pažeidžia
mas, destrukcijos proveržiui gali
pakakti nepagarbios karikatūros
kitos kultūros atžvilgiu. XXI amžius
išbando tautų ir valstybių suge
bėjimą sugyventi globaliame pasau
lyje, „nedideliame kaime". Laisvė
yra įsakmiai įpareigojanti gerbti
kitus ir kitokius, pripažinti ir mažo
teisę būti.
Šiandien mes kuriame savo
valstybės ateitį, iriamės į kitą laiko
tėkmės krantą, į ateitį. Šiandien
mes privalome būti atsakingi, pri
valome tesėti pareigą savo laisvei,
t.y. savo valstybei, kad nenutiltume
istorijos upėje kaip nežinomi ir
nereikšmingi.
Vasaris primena mums mūsų
pareigas, Vasaris įpareigoja gyventi
švariai, Vasaryje sužydi mūsų kil
nioji laisvės dvasia.
Valentinas Stundys
Lietuvos krikščionių
demokratų pirmininkas
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Stuburo ir skausmo ligos

Širdies ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik Crove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Vidaus ligos

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

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Tel. (708)598-8101
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Kalbame lietuviškai
6918W.ArcherAv6.Sts.5r6
Chicago, IL 60638

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

Tel. 773-229-9965
VaJandos pagal susitarimą

Uetuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angiskai arba lietuviškai.

Akių ligų specialistai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
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Tel. 815-741-3220
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— vienintelis
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių
visuomenę.
„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje j a u ^)T-tus metus.
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą".
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas,
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis.

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrelė Sakai a it ė

Čikagos Irt. mokyklos mokinės Austėja Kaveckaitė ir Monika Juknaitė skaito
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą š.m. vasario 12 d. ALTo Čikagos
skyriaus ruoštoje Vasario 16-osios šventėje Maria gimnazijos salėje.

Jono Kuprio nuotrauka.
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Eurą pavyks įvesti 2007 metais
Vasario 9 dieną uostamiestyje dino naudą, kurią gaus mūsų valsty
susitikime su Klaipėdos verslinin bė ir jos piliečiai įvedus eurą,
kais Lietuvos banko valdybos pir pažymėdamas, jog tai padės Lietu
mininkas Reinoldijus Šarkinas pa vai plėsti prekybos ir finansinius
reiškė esąs įsitikinęs, kad Lietuva ryšius su kitomis eurų zonos šalimis,
sėkmingai įvykdys Mastrichto kri skatins gyventojų pajamų didėjimą
terijus ir gaus teisę 2007 metų pra ir užimtumą.
džioje, kaip numatyta, įvesti Euro
Centrinio banko vadovas daly
pos Sąjungos bendrąją valiutą eurą. vavo Klaipėdos pramonininkų aso
Reinoldijus Šarkinas pažymėjo, ciacijos uostamiestyje surengtame
kad iki šiol mūsų šalis sėkmingai seminare tema „Euro įvedimo Lie
vykdė visus reikalavimus, nustaty tuvoje privalumai ir grėsmės".
tus eurą norinčioms įvesti Šalims:
Lietuvos banko atstovai infor
litas yra stabilus euro atžvilgiu, val maciją apie eurą nuolat teikia žistybės skola gerokai mažesnė nei niasklaidai, įvairiuose seminaruose,
galima, biudžeto deficitas neviršija susitikimuose su verslininkai, ki
nustatytos ribos, ilgalaikių palūka toms suinteresuotoms visuomenės
nų norma mažesnė nei leistina. grupėms, atsako į žmonėms rūpimus
Vykdomas ir kainų stabilumo krite klausimus, dalyvauja diskusijose,
rijus, bet jis reikalauja didžiausio sklaido mitus dėl euro.
dėmesio.
Ryšių su visuomene
Lietuvos banko vadovas apibū
skyrius

Hundred eight lesson. (Handred
eith leson) — Šimtas aštunta pamo
ka.
Winter Olympics. (Uinter olimpiks) — Žiemos olimpiada.
Have you been watching Winter
Olympic games? (Hev jfl bin
uačing uinter olimpik geims) — Ar
tu žiūri žiemos olimpines žaidynes?
Yes, I likę ice skating, skiing, in
other words — all winter sports.
(Jes, ai laik ais skeiting, skyjing, in
ahter uords, oi uinter sports) —
Taip, man patinka čiuožimas, sli
dinėjimas, kitaip sakant, visi žie
mos sportai.
Most athletes spend many years
just to qualify. I want all of
them to win. and that's not possible. (Moust ęthlyts spend meni
jyrs džest tū kualifai, ai uant oi af
them tū uin, ęnd thęts nat pąsibl) —
Dauguma atletų praleidžia daug
metų vien tik pasiruošti, aš norė
čiau, kad visi laimėtų, bet tai neį
manoma.
I feel so sorry for the athletes
who get injured, either at practice or hefore they complete
their task. (Ai fyl sou šori for the
ęthlyts hū get indžiūrd yther ęt
pręktis or bifor thei kamplyt their
tęsk) — Man taip gaila atletų, kurie
susižeidžia besipraktikuodami arba
prieš baigdami savo uždavinį.
They know when they come to
compete the risk they are taking. (Thei nou uen thei kam tū
kampyt tha risk thei ar teiking) —

Jie prieš atvykdami į varžybas žino,
kad tokia rizika neišvengiama.
Still it's hard to watch the pain
of defeat o r injury on their
faces. {Stil its hard tū uač the pein
af difyt or indžiuri an their feises)
— Vis tiek sunku matyti skausmą
jų veiduose, kai pralaimi ar susižei
džia.
But then y o u wouldn't s e e the
joy of winning. (Bat lįhen jū uodnt
sy tha džioj af uining) — Bet tuomet
nematytume džiaugsmo, kai jie
laimi.
I enjoy s e e i n g the ice skaters
dancing o n ice to music wearing
their beautiful outfits. (Ai
endžioj sying tha ais skeiters, dęnsing an ais tū mjūzik, uering their
bjūtiful autfits) — Man patinka
matyti čiuožėjus, šokančius ant ledo
pagal muziką, dėvinčius gražius
kostiumus.
I Hke d o w n hill s k i i n g and
speed ice skating, the speed is
amazing. (Ai laik daun hil skying
ęnd spyd skeiting, the spped is
ameizing) — Man patinka kalnų sli
dinėjimas ir greitasis čiuožimas —
tas greitis yra stebėtinas.
It's great that the Lithuanians
got to participate, too bad they
didn't w i n any medals — maybe
next time. (Its greit thęt tha Lithuęnijens gat tū participeit, tū będ
thei didnt uin eni medals, meibi
neks taim). — Puiku, kad lietuviai
galėjo dalyvauti, tik gaila, kad ne
laimėjo medalių — gal kitą kartą...
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Vasario 16-osios signatarai

K

asmet kaip ir visi lietu
viai JAV LB apygardos
bei apylinkės mini bran
gią visiems lietuviams šventę — Va
sario šešioliktąją. Minėdami šią die
ną prisimename Vasario 16-osios
Akto atsiradimo aplinkybes, mena
me sunkius pirmuosius Nepriklau
somybės žingsnius, bet dažnai už
mirštame, kas buvo tie, kurie pa
rengė ir pasirašė šį Lietuvai svarbų
dokumentą. Tiesa, kartais dar pami
nime tautos patriarchą daktarą Joną
Basanavičių, tačiau kitus signatarus
dažniausiai vadiname bendru — sig
natarai — vardu. Tad kas buvo tie
20 vyrų, kurie 1918 m. vasario 16 die
nos šeštadienio rytą Vilniuje Lietu
vių komiteto nukentėjusiems nuo
karo šelpti namuose, Didžiojoje gat
vėje, pirmininkaujant Jonui Basana
vičiui, alfabetine tvarka pasirašė
Lietuvos valstybės atkūrimo raštą?
Kokie tų žmonių likimai?

Jonas Vileišis

Šio nedidelio, vos 15 mašinraš
čio eilučių, Valstybės atkūrimo akto
tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras
Klimas, Mykolas Biržiška. Manoma,
kad prie teksto kūrimo prisidėjo ir
Steponas Kairys. Darant ką nors
svarbaus, visada būna daug ginčų,
neapsiėjo be jų ir Akto kūrėjai. Vie
nu metu iškilo net Lietuvos Tarybos
visiško skilimo grėsmė, bet, užgesi
nus partines ir asmenines ambicijas,
Aktas buvo pasirašytas. Tad šio pro
jekto autoriais galime laikyti šių
žmonių ketvertuką, tačiau visiems
dvidešimčiai pasirašius Aktą, Vals
tybės atkūrimo akto autoriumi lai
kytina visa Lietuvos Taryba, kuri
buvo išrinkta 1917 m. rugsėjo 21 d.
Vilniaus konferencijos posėdyje. Į ją
įėjo 20 asmenų.
ors visi jie buvo iš skirtingos
socialinės aplinkos, įvairių
pažiūrų bei profesijų, vis dėl
to tai nebuvo atsitiktinių žmonių
būrelis. Visi jie XDC a. antroje pusėje
suklestėjusio lietuvių tautinio at
gimimo dalyviai. Ne vienerius metus
prieš Akto pasirašymą savo darbais
siekė, kad Lietuva būtų laisva.
Daugumos jų pavardes galime aptik
ti 1905 m. gruodžio mėnesį vykusio
Didžiojo Vilniaus Seimo protoko
luose. Kaip žinia, šis Seimas atvirai
svarstė, kad Lietuvai būtų suteikta
autonomija Rusijos imperijos sudė
tyje. 1907 m. įkuriama Lietuvos
mokslo draugija, tapusi dabartinės
Mokslų akademijos pirmtake. Jos
narių tarpe taip pat randame būsi
mųjų signatarų pavardes. Pirmojo
pasaulinio karo metu dauguma bosi

mų signatarų buvo Lietuvos draugi
jos nukentėjusiems nuo karo šelpti
nariai, vadovai. Rūpinosi jie ir lietu
vybės skiepijimu. Dauguma iš jų
rengė vadovėlius tada steigiamoms
lietuviškoms mokykloms.
Beveik visi signatarai yra gimę
kaime, išskyrus Mykolą Biržišką
(Viekšniai). Dauguma iš jų (16) gimė
ūkininkų šeimose, 4 — bajorų vai
kai: Donatas Malinaukas, Stanislo
vas Narutavičius, Jonas Smilgevi
čius ir Mykolas Biržiška. Iš Biržų,
Šakių, Tauragės ir Telšių apskričių
kilę po tris signatarus, iš Marijam
polės ir Ukmergės apskričių — po 2,
iš Rokiškio, Trakų, Vilkaviškio aps
kričių kilę po vieną signatarą, vienas
signataras gimė Latvijoje.
agal amžių dauguma jų — tos
pačios kartos žmonės. Akto
pasirašymo dieną du iš jų buvo
trisdešimtmečiai, aštuoni — nuo 30
iki 40, šeši — nuo 41 iki 50, trys nuo
51 iki 60. Vyriausias amžiumi Akto
pasirašymo metu buvo Jonas Basa
navičius — jam buvo 67 metai.
Pagal tikybą dauguma jų (19)
buvo katalikai. Jokūbas Šernas buvo
evangelikas reformatas. Jonas Basa
navičius, nors ir buvo krikštytas ka
talikų bažnyčioje, bet bažnyčios ven
gė. Su žmona jis gyveno civilinėje
. santuokoje.
Daugumos signatarų dar būda
mi moksleiviais dalyvaudavo slap
tuose lietuvių moksleivių būreliuose,
protesto akcijose. Keletas signatarų
už dalyvavimą protesto akcijose arba
už lietuvišką veiklą buvo pašalinti iš
gimnazijos (Mykolas Biržiška, Ste
ponas Kairys, Alfonsas Petrulis, An
tanas Smetona), o Jonas Vileišis už
tai buvo persekiojamas.
Signatarai buvo išsimokslinę
žmonės. Vidurinį mokslą dauguma
iš jų įsigijo tais laikais garsiose Lie
pojos ir Mintaujos gimnazijose. Iš
skyrus Saliamoną Banaitį, visi sig
natarai buvo baigę aukštuosius mok
slus. Dauguma jų studijavo Rusijos
universitetuose (keturi iš jų baigė
Peterburgo dvasinę akademiją), kai
kurie mokslus baigė Austrijoje,
Čekijoje, Šveicarijoje bei Vokietijoje.
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Petras Klimas

Tarp signatarų daugiausia buvo
teisininkų — net 7 (Mykolas Biržiš
ka, Kazimieras Bizauskas, Pranas
Dovydaitis, Stanislovas Narutavi
čius, Antanas Smetona, Jokūbas
Šernas, Jonas Vileišis). Keturi sig
natarai buvo kunigai — Vladislovas
Mironas, Alfonsas Petrulis, Justinas
Staugaitis ir Kazimieras Šaulys
Aukščiausia bažnytini rangą Akto

Mykolas Biržiška

pasirašymo metu buvo pasiekęs kun.
Justinas Staugaitis — 1926 m. tapo
Telšių vyskupu ordinaru. Kunigys
tės mokslus buvo pasirinkę ir dau
giau signatarų, tačiau dėl įvairių
priežasčių kunigais taip ir netapo:
Aleksandras Stulginskis, baigęs
Kauno kunigų seminariją, bet ati
dėjęs kunigo šventinimus, vėliau ta
po agronomu; mokslui dvasinėje se
minarijoje buvo rengiamas Jonas
Basanavičius; Antanas Smetona
taip pat buvo įstojęs į Kauno kunigų
seminariją, bet vėliau išstojo; ten pat
studijavo ir Jurgis Šaulys. Du signatrai buvo agronomai (Aleksandras
Stulginskis ir Donatas Malinaus
kas), du — finansininkai (Jurgis
Šaulys ir Jonas Vailokaitis). Signa
tarų gretose buvo istorikas (Petras
Klimas), medikas (Jonas Basana
vičius), ekonomistas (Jonas Smilge
vičius) ir inžinierius (Steponas Kai
rys).
olimesnis signatarų likimas
įvairus. Iki II Pasaulinio karo
pradžios mirė 5 signatarai: Sa
liamonas Banaitis (1933 m.), Jonas
Basanavičius (1927 m.), Stanislovas
Narutavičius (1932 m.), Alfonsas
Petrutis (1928 m.), Jokūbas Šernas
(1926 m.). Trys jų mirė vokiečių oku
pacijos metais Lietuvoje: Jonas
Smilgevičius (1942 m.), Justinas
Staugaitis (1943 m.), Jonas Vileišis
(1942 m.). Likusių signatarų likimas
tragiškas. Nuo gresiančio sovietų
teroro į Vakarus pasitraukė šeši sig
natarai: 1940 m. — A. Smetona, J.
Šaulys ir J. Vailokaitis, o 1944 m. —
M. Biržiška, S. Kairys ir K. Šaulys.
Visi jie, kovoję už nepriklausomą
Lietuvą, mirė svečiose šalyse: kas
Vokietijoje, kas Šveicarijoje, kas
Amerikoje...
Tragiškas ir likusių signatarų
likimas. Kazimierą Bizauską 1940
metų liepos mėnesį areštuoja
NKVD. Nuo to laiko jo likimas neži
nomas. Spėjama, kad vežant į Ru
siją, 1941 m. jis buvo sušaudytas
netoli Minsko. Skaudus ir signataro
Prano Dovydaičio likimas. 1941
metų birželio 14 d. rusų bolševikai,
įsiveržė į jo ūkelį prie Dubysos, areš
tavo jį, jo šeimą ir išvežė į Rusiją.
1942 m. buvęs signataras sušaudy
tas Sverdlovske. Nacių ir sovietų la
gerio dalią reikėjo iškentėti įžymiam
Lietuvos diplomatui Petrui Klimui.
1942 metais vokiečių nacių buvo
suimtas Prancūzijoje (dirbo Lietuvos
ambasadoriumi Paryžiuje) ir iki
1943 metų laikytas koncentracijos
stovykloje 1943 metu pabaigoje bu
vo grąžintas j Lietuva. Jam nespė

jus pasitraukti į Vakarus, antrą
kartą suimamas jau sovietų ir iš
vežamas į lagerį. Grįžo paliegęs ir
mirė Kaune 1968 m. Signataras Do
natas Malinauskas kartu su šeima
taip pat areštuotas 1941 m. biželiol4
d. savo dvare Alvite. Išvežtas į Al
tajaus kraštą mirė nuo bado. Tiksli
mirties data nėra žinoma. Kunigas
Vladas Mironas 1953 metais mirė
Vladimiro kalėjime. Buvęs signata
ras, Lietuvos Respublikos preziden
tas Aleksandras Stulginskis 1952 m.
buvo nuteistas 25 metams kalėjimo,
tačiau Stalinui mirus, 1954 m. iš
kalėjimo buvo paleistas ir ištremtas
į Komiją, kur gyveno ten ištremta jo
žmona. Iki gįžimo į Lietuvą — 1956
m. — A. Stulginskis ten dirbo agro
nomu. Grįžęs Lietuvon pora metų dir
bo sodininkystėje, po to pasitraukė į
pensiją. Mirė Kaune 1969 m.
okie tad signatarų likimai.
Tačiau net ir skaudus signa
tarų likimas, okupacija neuž
gesino noro Lietuvai ir jos tautai
būti laisviems. Po daugelio priespau
dos metų Lietuva 1990 metais vėl
atkūrė Nepriklausomybę. O kovo 11ąją atkurtos Nepriklausomybės įkvė
pėjai buvo ir Vasario 16-osios Akto
signatarai.

T

T

Steponas Kairys

Reikia pasakyti, kad medžiagą
apie Vasario 16-osios signatarus ne
buvo lengva surinkti. Daugelyje šal
tinių neatitinka datos — vienuose
šaltiniuose įrašyta viena, kituose —
kita diena, skirtingi duomenys apie
kai kurių signatarų paskutines
gyvenimo dienas, skirtingai rašomi
vardai (pvz., Kazys ir Kazimieras).
Apie kai kuriuos signatarus istori
niai šaltiniai skelbia plačiai, apie kai
kuriuos tik užsimena. Bet atmetus
šiuos nedidelius netikslumus, man
au, skaitytojams buvo įdomu plačiau
sužinoti apie vyrus, kurių parašų po
Nepriklausomybės Aktu dėka šian
dien Lietuva yra laisva.
Laima Apanavičienė
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Rūpestis Pažaisliu
SES. ONA MIKAILAITE
Pažaislio vienuolynas ir Švč.
Mergelės Apsilankymo bažnyčia —
tai unikalus barokinės architektūros
ansamblis bei religinio meno telki
nys, įžymus visoje Lietuvoje ir gal
būt net šiaurės rytų Europoje. At
gautos nepriklausomybės metais jis
sugrąžintas seserų kazimieriečių
globai ir baigti jo atnaujinimo dar
bai, pradėti 1971 m. Lietuvos kazimierietės, kurių iš viso yra 57, nors
tik kelios gyvena Pažaislyje, šioje
brangioje, istorinėje vietoje stengiasi
atkurti tai, kas joje žydėjo ankstes
niais metais — maldos, dvasingu
mo, švietimo, kultūros židinį.
Šią žiemą seserys sunkiai be
įstengia Pažaislio ansamblį apšil
dyti — šildymas bažnyčioje įjungia
mas tik naktimis ir sekmadieniais, o
svečių namas nešildomas jau dešimt
metų. Savo gyvenamąsias patalpas
seserys šildo malkomis kūrenama
krosnimi. Dvejus metus bažnyčios
šildymui 12,000 litų aukojo privati
rėmėja, tačiau ypatingai šaltą šių
metų žiemą tų pinigų neužteko.
Kauno vicemeras Kazimieras
Kuzminskas kreipėsi į Lietuvos Vy
riausybę, prašydamas skirti 50,000
litų Pažaislio reikalams. Iš finansų
ministro gavo neigiamą atsakymą,
pasiaiškinta, jog Vyriausybės rezer
vo fondas jau buvo tuščias 2005 me
tų pabaigoje ir, be to, nebuvo duota
konkreti išlaidų sąmata. K. Kuz
minskas dabar lėšų ieško Kaune, o
miesto taryba, atrodo, palankiai nu
siteikusi Pažaislį paremti.

Seserys gyvena kukliai ir nesi
skundžia asmeniniais nepatogu
mais. Joms tik rūpi, kad ne taip se
niai restauruoti pastatai bei meno
kūriniai nenukentėtų. Buvo sudary
tos įvairios darbo grupės ir komisijos
tirti Pažaislio problemas, bet konk
rečios naudos dar nematyti. Prem
jeras Algirdas Brazauskas 2005 m.
rudenį sudarė vėl naują grupę, kuri
rengia ansamblio išsaugojimui pro
gramos projektą. Savo planą ji turi
pateikti iki š.m. kovo mėn. pabaigos.
„Tie pareigūnai mažai žino apie
tai, kas čia iš tiesų vyksta. Jie yra
girdėję apie Pažaislio muzikos festi
valį. Tačiau pas mus būna labai
daug lankytojų, kuriuos vedžiojame
po vienuolyną, pasakojame", — aiš
kina vadovaujanti sesuo Julita. 2005
metais Pažaislį apžiūrėjo 5,000
lankytojų. Seserys ekskursantams
bilietų nepardavinėja, prašo vien
laisvanoriškų aukų ansamblio išlai
kymui. Jos taip ketina svečių spar
ne įrengti religinio meno muziejų,
kad papildytų skurdų vienuolyno
biudžetą.
Į pasiūlymus vienuolynas įsi
leisti kultūros bei turizmo įstaigas
nuomoti patalpas, seserys žiūri gana
skeptiškai. Gal tai ir atneštų pelno,
tačiau jos sako: „Nesinorėtų, kad
vienuolyne dabar tvyraujančią ypa
tingą ramybės aurą suardytų vers
las".
Argi Pažaislis turėtų tapti vien
turistų lankomas muziejus? Juk čia
yra šventa vieta, maldos namai.
Pažaislyje vyksta ir pamaldos, ir su
sitelkimai, ir kita religinė veikla.
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Pranešame, kad 2006 m. vasario 6 d. mirė mūsų brangi ir
mylima mama, uošvė, močiutė ir promočiutė

Af A
MAGDALENA VALAITYTĖ
ULĖNIENĖ
Po atsisveikinimo Los Angeles, California, a.a. Magdalena
vėliau bus palaidota New York.
Liūdintys sūnus J o n a s Ulėnas ir duktė Birutė Kliorienė su šeimomis

AtA
JONUI VAIČEKONIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną ONUTĘ ir sūnų
SAULIŲ su žmona.
Krikšto dukra Aurelija

Laikraštis „Kauno diena", iš
spausdinęs straipsnius apie sunkią
Pažaislio finansinę padėtį, siūlo,
kad Kauno gyventojai iš savo su
mokėtų pajamų mokesčių 32 procen
tus skirtų Pažaisliui, nes leidžiama
savo nuožiūra pasirinkti ne tik kurią
nors labdaringą veiklą. Jei bent da
lis kauniečių tokiu būdu paremtų
Pažaislį, susidarytų 50,000 litų su
ma, tačiau Lietuvos gyventojai, dar
nėra įpratę aukoti labdaringoms ir
karitatyvinėms įstaigoms. Galbūt
šiuo atveju jų nuotaikos keisis.
Seserų nusistatymas neįsileisti
verslo į vienuolyną pagirtinas: Die
vo namai privalo likti maldos na
mais. Žunalistus, apsilankiusius Pa
žaislyje rinkti žinias, seserys malo
niai pavaišino jų pačių kepta duona.
Netrukus ir netoliese įsikūrusio
viešbučio su restoranu savininkas
atvežė du sunkvežimius malkų.

Dobrovolskienė

Horeljefinė kompozicija (1674 m.
Stiuko lipdyta) Pažaislio vienuolyno
zakristijoje

Sakralinio muziejaus sukaktis

Pažaislio vienuolyno bažnyčios bokštai
Liudos Rugienienes nuotr

Sausio 4 d. prieš penkerius me daugelį metų tremties. Šioms iški
tus šv. Kalėdų antrąją dieną atidary lioms vyskupijos asmenybėms at
tas Birštono sakralinis muziejus minti yra įrengtos memorialinės eks
pakvietė savo rėmėjus, globėjus bei pozicijos. Šalia ekspozicijų, muzieju
ištikimus bičiulius į penkerių metų je eksponuojama sakralinė tapyba,
jubiliejų. Renginyje dalyvavo Kai liturginės tekstilės pavyzdžiai, gra
šiadorių vyskupas J. Matulaitis, žiausi Kaišiadorių vyskupijos litur
Kaišiadorių vyskupijos generalvi giniai indai.
karas kun. teol. dr. A. Jurevičius,
Šventės dalyviai pirmiausia ap
kun. teol. dr. L. Zaremba, SJ, Kauno žiūrėjo nuolatinę ekspoziciją ir pa
arkivyskupijos muziejaus direkto rodą „Gloria Deo 2005", kurią pris
rius kun. E. Vitulskis, Stakliškių tatė parodos kuratorė. Svečiai svei
dekanas ir Birštono klebonas mons. kino muziejaus darbuotojus, dėkoda
J. Dalinevičius, kun. R. Bičkauskas, mi už sukurtą jaukumą, čia patiria
Birštono savivaldybės vicemeras J. mą šiltą priėmimą, linkėjo sėkmin
Aleksandravičius, administracijos gai įgyvendinti tolimesnius suma
direktorė N. Dirginčienė, Nyder nymus. Vėliau renginys persikėlė į
landų fondo Vidurio ir Rytų Europai kultūros centrą, kur muziejininkė R.
patarėjų tarybos Lietuvoje atstovė Zajančkauskienė pasakojo, kad per
T. Žižienė, daugumos įstaigų va penkerius gyvavimo metus Birštono
dovai ir Birštono nevyriausybinių sakraliniame muziejuje apsilankė apie
organizacijų atstovai.
40,000 lankytojų, viešėjo 763 eks
Sakralinis muziejus buvo įkur kursijos, surengtos 66 parodos, įvyko
tas senosios klebonijos pastate, ku 109 filmų peržiūra, skaityta 12 pas
riame yra gyvenę Kaišiadorių vys kaitų, vykdyta 14 edukacinių pro
kupijos dvasininkai. 1956 m. apsi gramų, nuveikta daug kitų darbų.
gyvenęs iš tremties grįžęs vyskupas
Penkerių metų jubiliejaus pro
Teofilius Matulionis (1873—1962) ga, padedant Nyderlandų fondams
savo privačioje koplyčioje 1957 m. Vidurio ir Rytų Europai remti, Birš
gruodžio 25 d. slapta įšventino į vys tono savivaldybei ir Kaišiadorių vys
kupus kan. V. Sladkevičių. Šis reikš kupija, buvo išleistas Birštono sak
mingas Bažnyčiai Lietuvoje įvykis ralinio muziejaus vadovas, kurį
tuometinės valdžios buvo ignoruoja šventės dalyviai gavo dovanų.
mas, o garbingi ganytojai patyrė
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• V a s a r i o 17 d., penktadienį,
Chicago Hilton Grand Ballroom
salėje, 720 S. Michigan Ave., Chica
go, vyks chorvedžių sąjungos Heritage Night suvažiavimas, kuriame
pakviestas dalyvauti meno ansamb
lis „Dainava". Programoje nuskam
bės 6 ansamblio atliekamos dainos.
Bilietus galima įsigyti prie suvažia
vimo dalyvių regi&tracijos stalo (at
the Convention Registration Desk)
Hilton Chicago nuo 4 vai. p.p. „Dai
navos" koncerto pradžia 8 vai. v.
Bilieto kaina — 10 dol.
•Vasario 18 d., šeštadienį, Ame
rikos lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos sky
rius kviečia visus norinčius dalyvau
ti slidinėjimo išvykoje į Alpine Valley, WI. Slidinėjimo bazės tel. 1-800227-9395, tinklalapis: www.alpinevalleyresort.com Jei nepasimatysime
slidinėjimo trasose, susitiksime 1 vai.
p.p. prie baro. Tel. pasiteiravimui:
630-257-6451 arba 773-450-4180.
•Vasario 18 d., šeštadienį, nuo 9
vai r. iki 1 vai. p.p. Vasario 16-osios
proga First Personai Bank visuose
skyriuose klientai ir svečiai bus
vaišinami pyragaičiais, kava ir lie
tuviškomis bandelėmis su lašinu
kais. Orland Park skyrius įsikūręs
14701 Ravina Drive, Čikagos skyrius
- 6162 S. Archer Ave, netoli Racine
kepyklos. Šiame skyriuje vyksta
Vinco Semaškos paruošta lietuviško
meno parodėlė. Lemonto skyriuje
(Archer Ave. ir 123-ios gatvės McCarthy Rd., sankryžoje) vyksta
Vandos Aleknienės ir Baniutės Kronienės lietuviškų lėlių parodėlė. Visi
nuoširdžiai kviečiami apsilankyti,
pasivaišinti ir pabendrauti su banko
tarnautojais. Tel. pasiteiravimui:
630-257-1400 (Rūta Staniulienė).
•Vasario 19 d. 1 vai. p.p. bus
lietuviškos pamaldos Beverly Shores
Šv. Onos bažnyčioje. Mišias aukos
kun. Antanas Gražulis, SJ. Visi
kviečiami.
• Brighton Park Lietuvos Ne
priklausomybės šventė įvyks vasario
19 d. 10 vai. r. šv. Mišios Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje. Iškilmėms pritaikytą pa
mokslą sakys kun. Jaunius Kelpšas.
Melsimės už žuvusius dėl tėvynės
laisvės, dėkosime Dievui už atkurtą
Nepriklausomybę. Giedos parapijos
lietuvių choras (vadovas — Algiman
tas Barniškis). Po šv. Mišių parapi
jos salėje (44-os ir S. Fairfield Ave.
sankryža) vyks meninė programa. Da
lyvaus solistas Algimantas Bar
niškis ir klarnetistas Rimas Paulaus
kas. Povilas Juodvalkis rodys nuos
tabų filmą apie Nepriklausomybės
šventę Lietuvoje. Padainuosime,
pasivaišinsime. Įėjimas — auka.
• LB Lemonto apylinkės valdyba
vasario 19 d., sekmadienį, maloniai
kviečia visus į Vasario 16-osios Ne
priklausomybės paskelbimo ir Kovo
11-osios Nepriklausomybės atkūri
mo šventę, kuri prasidės 11 vai. r.
šv. Mišiomis Palaimintojo J. Matulai
čio misijoje. 12 vai. p.p. Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje vyks
iškilmingas minėjimas. Pagrindinis
kalbėtojas — veiklus LB narys, ilga
metis Pasaulio ir JAV LB valdybų
pirmininkas, buvęs „Pasaulio lietu
vio" redaktorius, žurnalistas Bronius
Nainys. Po iškilmingos dalies bus
meninė programa, pietūs, šokiai.

KOVO 3 D.,
PENKTADIENI,
7:30 V AL. V.
Čiurlionio
galerijoje
Jaunimo
centre,
5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636
įvyks

Šokiams gros Eimis ir Virgis Švabai.
Norint užsisakyti stalus skam
binkite tel.: 708-974-0591.
• V a s a r i o 19 d., sekmadienį,
lietuvių evangelikų liuteronų Tė
viškės parapijos bažnyčioje (6641 S.
Troy St., Chicago, IL 60629) įvyks
Vasario 16-osios — Lietuvos Neprik
lausomybės — minėjimas. Pamaldos
10 vai. r. įprastu laiku. Po pamaldų
parapijos salėje vyks šiai progai
skirta programa. Parapijos moterų
draugija ruošia vaišes. Visi yra nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti minėji
me. Tel. pasiteiravimui: 773-7764301 arba 312-479-7679 (Aldona
Buntinaitė).
• Prof. dr. Vytautas Č e r n i u s
parašė naudingą knygą Lietuvos
(tinkančią ir išeivijos) mokytojams
„Žmogaus vystymosi kelias". Knyga
išleista Lietuvoje. Jos sutiktuvės
įvyks Lietuvių dailės muziejaus
salėje PLC, Lemonte, vasario 26 d.,
sekmadieny 12:30 vai. p.p. Knygos
išleidimą rėmė Vydūno fondas, kuris
ir kviečia visus atvykti į knygos pris
tatymą. Bus koncertas ir pasisve
čiavimas. Knygos vis rečiau išlei
džiamos išeivijoje, sutikime retą sve
čią pakilia nuotaika.
• V a s a r i o 26 d., sekmadienį, 2
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago) Donatas Pečiūra pristatys
ir rodys lietuvių vaidybinį filmą
„Velnio sėkla" (režisierius Algiman
tas Puipa, 1979 m., trukmė — 70 min.)
Filme, pastatytame Petro Cvirkos
apsakymo motyvais, senojo Lietuvos
kaimo fone svarstoma visada ak
tuali sumaterialėjimo, nužmogėjimo
problema. Filmuojama buvo Utenos
krašto Varniškių dviejų sodybų
kaime (Tauragnų sen.). Scenarijus
—Vytauto Žalakevičiaus. Filme vai
dina Kostas Smoriginas, Eugenija
Pleškytė, Vytautas Paukštė, Vidas
Petkevičius. Šis filmas pelnė Sąjun
ginio kino festivalio Dušambe prizą.
Įėjimas nemokamas. Tel. pasitei
ravimui 773-582-6500.
• J A V LB Waukegan-Lake County apylinkės bendruomenė vasario
26 d. 2:30 vai. p.p. ruošia Lietuvos
Nepriklausomybės dienos minėjimą,
kuris vyks Greenbelt Cultural Center, 1215 Green Bay Rd., North Chi
cago. Pagrindinis kalbėtojas — JAV
LB Krašto tarybos narys Gediminas
Damašius. Meninėje programoje da
lyvaus jauna pianistė iš Lietuvos
Sondrita Beinarytė ir Gedimino litu
anistinės mokyklos moksleiviai. Po
minėjimo vyks Šeimos šventė. Minė
jimo metu bus telkiamos aukos JAV
LB Krašto valdybos veiklai paremti.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
• L e m o n t o apylinkės valdyba ir
Soc. reikalų skyrius praneša, kad
vasario 26 d., sekmadienį, 12 vai. p.p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje World Relief DuPage įstaigos
atstovai kalbės apie pasiruošimą
Amerikos pilietybei gauti ir kitais
imigraciniais klausimais. Kviečia
me visus, ypač naujai atvykusius į šį
kraštą, dalyvauti šiame susitikime.
• Pavasarinė mugė Jaunimo
centre vyks kovo 4 d., šeštadienį,
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5
d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. iki 3
vai. p.p. Mugėje galėsite įsigyti įvai
riausių gėrybių. Varnam- bus žaidi-

ALGIMANTO
KEZIO
ir
EUGENIJAUS
KRUKOVSKIO
fotografijos

parodos

„2K2"
atidarymas
Tai paroda apie
Lietuvos sostinę Vilnių
Kviečiame visus dalyvauti.

Elzė Diminskienė, Smyrna, GA, už „Draugo" išleistą kalendorių
ir kalėdinių sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 100 dol. auką. Linkėdami ge
riausios sėkmės ir sveikatos, dėkojame.
Gabriel Misevic, M.D., K a n k a k e e , IL, atsiuntė „Draugui" 50 dol.
auką. Labai ačiū.
Gintaras Valiukėnas, Chicago, IL, už „Draugo" kalendorių at
siuntė 100 dol. auką. Esame tikrai dėkingi už tokį dosnumą!
• Č i k a g o s lietuviu operos prem
jera įvyks sekmadienį, balandžio 30
d. 3 vai. p.p. Morton gimnazijos
auditorijoje, 2401 S. Austin Boulevard, Cicero, IL. Bilietus į Vytauto
Klovos operą „Pilėnai" galima įsigyti
„Seklyčioje", 2711 W. 71st Street,
Chicago, IL, tel. 773-476-2655. Bi
lietai parduodami pirmadieniais —
ketvirtadieniais nuo 9 vai. r iki 4 vai.
p.p. ir šeštadienį nuo 10 val.r. iki 2
vai. p.p. Penktadieniais bilietai ne
bus pardavinėjami. Užsakymus raš
tu prašome siųsti Lithuanian Opera
of Chicago, Inc., 3222 W. 66th Place,
Chicago, IL 60629, tel. 773-925-6193.
• K o v o 5 d., sekmadienį, PLC Bilietų kainos nuo 25 iki 50 dol. As
Bočių menėje vyks JAV LB Švietimo menys aukoję 250 dol. gaus 2 bilie
tarybos organizuojama lituanistinių tus į operos spektaklį ir 2 pakvie
mokyklų mokytojų konferencija. timus į pokylį. Aukoję 150 dol. — po
Paskaitas skaitys prof. dr. Dalia vieną bilietą į spektaklį ir į pokylį.
Katiliūtė-Boydstun ir mokytoja Rita
Venclovienė. Konferencija prasidės 9 • L i e t u v i ų fondo pilnateisiai na
vai. r. šv. Mišiomis Palaimintojo Jur riai yra kviečiami siūlyti LF Nomi
gio Matulaičio misijos bažnyčioje. 10 nacijų komisijai kandidatus į LF
vai. r. Bočių menėje prasidės konfe Direktorių tarybą ir Kontrolės ko
rencija. Kviečiame visus lituanis misiją iki 2006 m. kovo 4 d., pasiuntinių mokyklų mokytojus ir tuos, ku čiant kandidato/ės vardą, pavardę,
riems rūpi švietimo reikalai gausiai adresą, telefono nr., trumpą biografi
dalyvauti.
ją ir paaiškinimą apie kandidato
kvalifikacijas bei visuomeninę pa
• S u n k u patikėti, kad žiema jau tirtį ir raštišką kandidato sutikimą.
greit baigsis. Pavasario žiedai ne Kandidatais gali būti pilnateisiai LF
trukus pražydės. Su pirmaisiais pa nariai. Siūlymus ir sutikimus paštu,
vasario žiedais vyks tradicinė Čika faksu ar e-paštu siųsti: Lithuanian
gos lietuvių skautų Kaziuko mugė. Foundation, LF Nominacijų komisi
Kaziuko mugė vyks sekmadie ja, 14911 127th Street, Lemont, IL
nį, kovo 12 d., Pasaulio lietuvių cen 60439, tel. 630-257-1616. Faksas:
tre, Lemont. Po 9 vai. r. šv. Mišių 630-257-1647, e-paštas: admin@lithPLC fondo salėje bus mugės atida fund.org
rymas.
—
j

mai, loterija, juokdarys dovanos
balionus. Vaišinsimės gardžiu lietu
višku maistu. Šeštadienį visus
linksmins liaudiška muzika ir dain
os. Sekmadienį 10:30 vai. r. vyks šv.
Mišios Jėzuitų koplyčioje. 1 vai. p.p.
bus meninė programa: tautinių šo
kių grupė „Suktinis" (vadovė Salo
mėja Strižigauskienė), jaunųjų ta
lentų pasirodymas (vadovė Jolanta
Banienė). Prekybininkai dar gali už
sisakyti stalus. Skambinti Mildai
Šatienei tel. 708-447-4501 arba Ane
lei Pocienei tel. 708-636-6837. Malo
niai kviečiame visus į mugę.

•Literatūrinio konkurso verti
nimo komisijos nariai — rašytojai ir
kritikai — Alfredas Gusčius, Ana
tolijus Kairys, Stasė Petersonienė,
Bronius Raguotis, Vytautas Volertas
jau baigė skaityti atsiųstus kūrinius
ir savo sprendimą, kas taps laurea
tais, greitai paskelbs visuomenei.
Premijų įteikimas įvyks Lietuvių
Nepriklausomybės atkūrimo šventė
je kovo 12 d. Jaunimo centre. Iš
anksto kviečiame dalyvauti bOrino)p p r c m n u jtrikimn švontfje.

Skelbimas
N a m a m s pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
M u t u a l F e d e r a l Savings,
2212 West C e r m a k Road.
Tel. (773) 847-7747
S k e l b i m u skyriaus
t e l . 1 7 7 J 5 8 5 9SOO

