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Nepriklausomybės 
šventėje dalyvaus 
kardinolas. Pavyzdys 
kitoms mokykloms. 
Apie Jurgį nr Veroniką 
•Janušaičius. 

2psl . 

Demokratija gimsta 
skausmingai. Tautos 
fondo investicijos \ 
Lietuvos demokratiją. 
Ar važiuoti \ Maskvą? 

3psl . 

Kitu žvilgsniu: 
Londono sapnas. 
Dokumentai bus geriau 
apsaugoti. 

4 psl. 

Lietuviškos kūčios ir 
palmės. Nauji metai 
Lietuvių klube. 

5 psl. 

Savanorės mato 
pažangą. Filmai iš 
Lietuvos Bočių menėje. 
45-asis „Lietuvos 
prisiminimų" pokylis. 

6 psl. 

A. Pekeliūno atostogomis susidomėjo etikos sargai 
Vilnius, sausio 19 d. (BNS) 

— Dėl atostogų Italijoje Seimo 
posėdžius praleidusiam Seimo 
pinnininko pavaduotojui Alfre
dui Pekeliūnui gresia didesni 
nemalonumai nei par lamentaro 
atlyginimo sumažinimas. 

Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija aiškinsis, a r vykdamas 
į Italiją, A. Pekeliūnas nesupai
niojo viešųjų ir privačių inte
resų. 

„Ta aplinkybė, apie kurią j is 
prabilo komisijos posėdyje, 
mums buvo naujiena. Mes ją pa
tikrinsime", sakė komisijos pir
mininkas Algirdas Monkevičius. 

Sis klausimas iškilo A. Pe
keliūnui trečiadienį komisijos 

Sportas 
* Lietuvos krepš in io ly

gos vicečempionas Vilniaus 
„Lietuvos ry t a s" pergalingai 
baigė ULEB taurės krepšinio 
turnyro varžybas šešių koman
dų G grupėje. Antradienį na
muose „Lietuvos ryto" 77:60 
sutriuškino Belgrado „Crvena 
zvezda" (Serbija ir Juodkalnija) 
komandą bei atsirevanšavo už 
vienintelį pralaimėjimą Belgra
de rezultatu 85:89. 

* Penk tą perga lę iš eilės 
JAV NBA regul iar io jo sezo
no rung tynėse iškovojo Sacra-
mento „Kings" komanda su Da
riumi Songaila. ..Kings" antra
dienį namuose po pratęsimo 
113:107 įveikė Portland „Trail 
Blazers" krepšininkus. Lietuvis 
nugalėtojams pelnė 8 taškus. 
atkovojo vieną kamuolį, atliko 
rezultatyvų perdavimą, bloka
vo varžovo metimą, po kartą 
suklydo bei prasižengė. 

* Melbourne tęs ias i atvi
rosios Australi jos vyrų bei 
m o t e r ų t en i so pirmenybės, 
kurių prizų fondą sudaro 19 
mln. JAV dolerių. Trečiadienį 
antrąjį ratą sėkmingai įveikė 
bei į vyrų vienetų varžybų še-
šioliktfinalį pateko varžybų ly
deriai. Šveicaras Roger Federer 
6:3, 6:4, 6:4. nugalėjo japoną 
Takao Suzuki, rusas Marat Sa-
fm 6:4. 6:1, 6:3 įveikė čeką Boh-
dan Ulihrach, amerikietis An
dre Agassi sutriuškino vokietį 
Rainer Schuettler, o švedas 
Joachim Johansson privertė 
pasitraukti olandą Peter Wes-
scls — 6:3, 7:5. 6:4. 

Naujausios 
žinios 

Lietuva laukia paaiški 
n imo dėl Maskvos ke t i n imu 
pagerbti J. Stalin. 

* Lietuvos užs ienio rei
kalų min i s t ras t ik is i gero 
dialogo su busimąja JAV diplo
matijos vadove. 

* Vilniuje r e n g i a m a s i 
tiesti piet ini apl inkkel į . 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.R45 LT 
i EUR 3.452 LT 

nariams pranešus, jog sausio vi
duryje į Italiją vyko ne tik pa
slidinėti, bet ir susitikti su šios 
šalies bendroves „Recom", suin
teresuotos investuoti į moder
naus sąvartyno Panevėžio rajo
ne statybą, vadovais. 

Tačiau Seimo valdybai A. 
Pekeliūnas nurodė ketinąs iš
vykti į užsienį „dėl asmeninių 
priežasčių". 

Buvęs Etikos ir procedūrų 
komisijos pirmininkas Algiman
tas Salamakinas žurnalistams 
primine, jog 2002 metais dėl ga
limo viešųjų ir privačių interesų 
konflikto iš Sveikatos reikalų 
komiteto pirmininko pareigų tu
rėjo atsistatydinti sociallibera

las Kęstutis Kuzmickas. 
Tuomet K. Kuzmickas buvo 

priverstas atsistatydinti vien 
tik už tai, jog ketino vykti į 
Maskvą susitikti su Rusijos far
macijos magnatu Vladimir 
Bryncalov aptarti pigių rusiškų 
vaistų importo į Lietuvą gali
mybes. 

Pripažinęs, jog nusižengė 
nelankydamas posėdžių, A. Pe
keliūnas nemato nieko blogo, 
jog atostogų metu susitikinėjo 
su Italijos verslininkais. 

„Čia nėra jokio verslo, čia 
buvo tik konsultacijos. Konsul
tacija nėra interesas. Aš nesu 
Panevėžio rajono meras, ne
sprendžiu, ar statys sąvartyną", 

aiškino žurnalistams Seimo pir
mininko pavaduotojas. 

Prieš išrenkamas į Seimą, 
jis buvo Panevėžio rajono me
ru. 

„Man dabar kilo daugiau 
klausimų, negu atsakymų. Eti
kos ir procedūrų komisija turėtų 
išsiaiškinti, kas jį kvietė, kas 
apmokėjo sąskaitas, kokius 
klausimus sprendė", sakė A. Sa
lamakinas. 

Etikos ir procedūrų komisi
ja jau nusprendė sumažinti A. 
Pekeliūnui atlyginimą trečdaliu 
už posėdžių nelankymą, taip 
pat pripažino, jog ir Seimo val
dyba neturėjo teisės išleisti jį į 
užsienį posėdžių metu. 

Antikorupcijos 
komisijai 
vadovaus 

kėdainietis 
Vilnius, sausio 18 d. (BNS) 

— Seimo Antikorupcijos komi
sijai vadovaus buvęs Kėdainių 
rajono savivaldybės ta rybos 
sekretorius. Darbo partijos na
rys Petras Baguška. 

Antradienį surengtuose ko
misijos pirmininko rinkimuose 
už P. Bagušką balsavo 8 komisi
jos nariai, 3 buvo prieš. Šį ko
misijos sprendimą da r tu r i pa
tvirtinti Seimas. 

1941 metais gimęs P. Ba
guška yra baigęs Vilniaus uni
versitetą. Žemės ūkio akademi
ją ir Leningrado aukštąją par
tinę mokyklą. 

P. Baguškos kandida tūra i 
nepritarę opozicijos a ts tovai 
nuogąstauja, jog j is bus šališ
kas, jeigu komisijai teks tirti 
Darbo partijos vadovo ūkio mi
nistro Viktoro Uspaskicho in
teresus. 

Su anksčiau V. Uspaski-
chui. o pastaruoju metu — jo 
šeimai priklausančiu „Vikon-
dos" susivienijimu Kėdainiuose 
yra susijusi ne viena įmonė. 

Buvusiai 
R. Pakso 
patarė ja i 
sukurtos 
pareigos 

Vilnius, sausio 19 d. 
(ELTA) — Buvusiai nušalintojo 
prezidento Rolando Pakso ben
dražygei Vitalei Vinickienei Vil
niaus universitetinėje ligoninė
je įsteigtas naujas direktoriaus 
pavaduotojos organizaciniams 
klausimams etatas. Buvusi li-
beraldemokratė pradėjo dirbti 
šią savaitę. 

Gydymo įstaigos vadovas 
Rimantas Keblas teigė, kad 
etatas įsteigtas t ik šiemet. 
„Taip, buvo sukur tos naujos 
pareigos", aiškino R. Keblas. 
Radikaliais pareiškimais garsė
janti politikė rūpinsis ligoninės 
pertvarkymo klausimais, Euro
pos Sąjungos fondų lėšų panau
dojimu, rengs dokumentus kon
kursams. 

Ligoninės vadovas neslėpė, 
kad V. Vinickienę rekomendavo 
Vilniaus meras Ar tū ras Zuo-
kas. Vinickienė yra Vilniaus 
miesto tarybos narė. .Vilniaus 
mero patarimas buvo rekomen
dacinis, bet ne esminis. Dar
buotojus renkuosi pats", sakė 
R. Keblas. Šios ligoninės steigė
ja yra savivaldybe. 

V. Vinickienė a tmetė teigi
nius esą šias pareigas jai pa
rūpino A. Zuokas. Pa t s meras 
kategoriškai neigė rūpinęs is 
buvusios politinės priešininkės 
įdarbinimu. 

Trečiadienį j Lietuvą sugrįžo 20-osiose pasaulio kurčiųjų olimpinėse žaidynėse Meiboume (Australija) dalyvavusi 
Lietuvos delegacija. Jos vadovas Aleksas Jasiūnas Vilniaus oro uoste teigė, kad jie nesitikėjo tokio gero pasirody
mo. „Nesitikėjom tokių laimėjimų, tačiau jų nusipelnėme. Visi labai stengėsi, negailėjo jėgų", pažymėjo A. Jasiū
nas. Lietuvos sportininkai šiose žaidynėse iškovojo net aštuonis medalius — tris aukso, vieną sidabro ir keturis 
bronzos . Eltos nuotr 

V. Uspaskichas: .Jukos" gali 
prarasti strateginio investuotojo 

statusą 
Vilnius , sausio 19 d. (BNS) 

— Ūkio ministerija sieks, kad 
savo įsipareigojimų nevykdanti 
Rusijos naftos bendrovė ..Ju
kos" netektų strateginio inves
tuotojo į ..Mažeikir, naftą" sta
tuso. 

Tai ūkio ministras Viktoras 
Uspaskichas pareiškė trečiadie
nį Seimo Ekonomikos komiteto 
posėdyje, kuriame buvo svarsto
mos „Mažeikių naftos" tolesnės 
veiklos perspektyvos. 

, , 'Jukos' nebegali išgauti 
tiek naftos, kad garantuotų ža
liavos tiekimą 'Mažeikių naftai". 
ir jeigu ji nesugebės to padaryti, 
tada turėtų prarasti strateginės 
investuotojos į 'Mažeikių naftą' 
statusą", sakė V. Uspaskichas. 

Tačiau jis neatmetė galimy
bės, kad ..Jukos" pati atsisakys 
šio statuso. 

Pasak V. Uspaskicho, stra
teginio investuotojo į „Mažeikių 
naftą" statusą iš ..Jukos" būtų 
galima atimti ir per Arbitražo 
teismą, tačiau toks kelias esąs 
per ilgas. 

..Trumpiausias kelias — su
sitarti su 'Jukos"7, sakė V. Us
paskichas. Jis pažymėjo, kad 
..Jukos" yra nusiteikusi „gera
noriškai". 

Pasak V. Uspaskicho, per 
savaitę bus suformuluoti konk
retūs pasiūlymai tiek dėl šio 
statuso atsisakymo, tiek dėl pri
vilegijos išpirkti beveik 10 proc. 
..Mažeikių naftos" akcijų. 

Sostinės Rašytojų klube pristatyta rašytojo Rimanto Šavelio (k) atsimini
mų apie poetą Paulių Širvį knyga „Geriu žalią t.ylą". Knygos pristatyme 
dalyvavo rašytojai Rimantas Šavelis. Onė Baliukonė, aktorius Laimonas 
Noreika, Birute Širvienė (d). Poetas F'aulius Širvys (1920 - 1979) į poezi
jos aukso fondą įėjo kaip lyrikos rinkinių ..Beržų lopšinė", ..Ir nusinešė 
saulę miškai". „Ilgesys - - ta giesmė" ir kitų kurinių autorius Eltos nuotr 

Universitetuose 
— skirtingos 

kyšininkavimo 
tradicijos 

Vilnius, sausio 19 d. 
(ELTA) — Viešosios nuomonės 
ir rinkos tyrimų bendrovės 
..Spinter" atlikta studentų ir ; 
dėstytojų apklausa parode, 
kaip skiriasi Vilniaus universi
teto ir Katino medicinos univer
siteto akademinės bendruome
nės požiūris į kyšininkavimą, 
„kainos" už įskaitas, egzami
nus, vietą universitete ar ben
drabutį. 

Vilniaus universiteto stu
dentų teigimu, vidutinis neofi
cialus mokestis už įstojimą į šią 
aukštąją mokyklą siekia 1,454 
litus, įskaitos a r egzamino 
..kaina" — 139 litus. Geresnė 
vieta bendrabutyje „kainuoja" 
vidutiniškai 89 litus. 

Kauno medicinos universi
teto studentų apklausa parodė, 
kad neoficialios paslaugos šioje 
aukštojoje mokykloje didesnės. 
Už stojimą į mediciną, studen
tų teigimu, vidutiniškai mokėta 
2,250 litų, egzamino ar įskaitos 
„kaina" — 168 litai, o geresnės 
vietos bendrabutyje — 100 litų. 

28 proc. apklaustų Vilniaus 
universiteto s tudentų teigė 
dažniau neoficialiai atsilygi
nantys dėstytojams, 6 proc. — 
bendrabučio darbuotojams. 
Kauniečių nuomonė šiuo klau
simu panaši, tik skaičiai 2-3 
procentais didesni. 

Nors dauguma apklaustųjų 
teigė už įvairias paslaugas uni
versitetuose atsilyginantys do
vanomis, dvigubai daugiau 
Kauno medicinos universiteto 
studentų — 30 proc. — teigė 
savam tikslui pasiekti naudoję 
pinigus. 

STT neturi duomenų apie savo 
darbuotojų sąsajas su KGB 

Vilnius, sausio 19 d. (BNS) 
— Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT) pranešė neturinti duome
nų apie savo darbuotojų ben
dradarbiavimą, praeityje su so
vietiniu valstybės saugumu. 

Reaguodama į žiniasklaidos 
pranešimus, kad Lietuvos spe
cialiosiose tarnybose dirba as
menys, slapta bendradarbiavę 
su buvusios SSRS specialiosio
mis tarnybomis, STT trečiadie
nį pareiškė, kad neturi duo
menų, jog jos darbuotojai yra ar 
buvo susiję su užsienio specia
liosiomis tarnybomis. 

Anot STT pranešimo spau
dai, vadovaujantis tarnyboje 
patvirtinta darbuotojų priėmi
mo tvarka, kandidatai pildo an
ketą, kurioje privalo nurodyti, 
ar bendradarbiavo su buvusios 
SSRS ar kitų valstybių specia
liosiomis tarnybomis. 

Nė vienas iš pretendentų 
anketoje nenurodė, kad buvo ar 
yra susijęs su užsienio specia

liosiomis tarnybomis. Šiuos 
duomenis pagal kompetenciją 
gali pat ikrint i t ik Valstybės 
saugumo departamentas (VSD), 
rašoma pranešime. 

STT tikina, kad absoliuti 
dauguma tarnybos darbuotojų 
turi teisę dirbti su tam tikro 
slaptumo lygio informacija. Lei
dimus dirbti su slapta informa
cija išduoda VSD. o iš jo STT 
negavo jokių įspėjimų, kurie bū
tų kliūtis darbuotojui susipa
žinti su valstybes paslaptį suda
rančia informacija. 

STT pažymi, kad 72 proc 
šios tarnybos darbuotojų am
žius yra iki 40 metų ir tik 28 
proc. visų STT darbuotojų yra 
vyresni kaip 40 metų. 

Taip leidžiama suprast i . 
kad daugelis STT darbuotojų 
buvo per jauni bendradarbiauti 
su KGB. kurios padalinys Lie
tuvoje oficialiai nustojo veikti 
po nepavykusio perversmo 
Maskvoje 1991-ųjų rugpjūtį. 

Valdančioji dauguma nepritaria 
R. Budbergytės kandidatūrai 

Vilnius, sausio 19 d. (BNS) 
— Socialdemokratų vadovas 
premjeras Algirdas Brazauskas 
trečiadienį patvirtino, jog val
dančioji dauguma nepritaria 
prezidento Valdo Adamkaus pa
siūlytai Rasos Budbergytės 
kandidatūrai į valstybės kon
trolierius. 

A. Brazauskas teigė ir to
liau manąs, jog buvęs vidaus 
reikalų ministras socialdemo
kratas Juozas Bernatonis yra 
tinkamas užimti valstybės kon
trolieriaus postą. 

„Aš esu tuo įsitikinęs, bet 
tai yra prezidento teisė siūlyti 
kandidatą", sakė premjeras. 

Tačiau valdančiosios Naujo
sios sąjungos (NS. sociallibera
lų) vadovas Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas žurnalis
tams vėliau teigė, jog preziden
tui nėra priimtina J. Bematonio 
kandidatūra. 

„Aš tuo klausimu kalbėjau 
su prezidentu. Jis pasisako ka

tegoriškai prieš J. Bernatonio 
kandidatūrą", sakė A. Paulaus
kas. 

Seimo pirmininkas pripaži
no, jog prezidentas galėjo labiau 
pasitarti su Seimo frakcijomis 
prieš pateikdamas kandidatūrą 
į valstybės kontrolierius. 

„Tokiu atveju būtų mažiau 
Įtampos prieš svarstant šį klau 
simą". sakė A. Paulauskas. 

A. Brazauskas kalbėjo prieš 
Lietuvos socialdemokratų parti

jos frakcijos, kuri turėjo galuti
nai suformuluoti savo poziciją 
dėl R. Budbergytės kandidatū
ros, posėdį. 

Savo pozicija netrukus ke
tina suformuoti ir didžiausia 
Seime Darbo partijos frakcija. 

Seimas dėl R. Budbergytės 
ketina balsuoti ketvirtadienį. 
Dėl jos kandidatūros gali būti 
pasiūlyta balsuoti slaptai. 

44 metų R. Budbergytė šiuo 
metu eina Vidaus reikalų mi
nisterijos sekretorės pareigas. 

A. Bosas ieško būdu išsaugoti 
Baltijos pajūrį 

Antanas Bosas 
Eitos nuotr 

Vilnius, sausio 19 d. 
(ELTA) — Baltijos pajūrio ruo
žą galėtų apsaugoti atstatytas 
Šventosios molas, prie senojo 
Palangos tilto suformuota būna 
(akmenų užtvara) ir galimybė 
sustabdyti pakrantės irimą. įsi
tikinęs Seimo Aplinkos apsau
gos komiteto pirmininkas Anta
nas Bosas. 

„Mes su aplinkos ministru 
sutarėme, kad reikia atstatyti 
Šventosios molą ir prie Palan
gos buvusio tilto senąją būną 
bei atlikti studiją, kokius reikia 
atlikti kapitalinius darbus, kad 
būtų sustabdyta pakrantės ero
zija", teigė A. Bosas. 

Anot jo. savaitgalį Aplinkos 
apsaugos komiteto nariai buvo 
išvykę apžiūrėti tarp Švento
sios ir Melnragės esančių la
biausiai pažeistų kopų Trečia
dienį ten buvo nuvykęs ir aplin
kos apsaugos ministras Arūnas 
Kundrotas. Visi esą pripažino. 

jog problema yra didelė ir kos
metinių darbų neužtenka. To
dėl bunos ats tatymui jau yra 
skirta apie milijoną litų ir „rei
kia tik gamtos palaiminimo". 

A. Bosas teigė, kad iš natū
ralių akmenų bus suformuota 
ilgesnė ir šiek tiek daugiau į jū
rą užlinkusi būna Tai. pasak 
jo. sustabdytų maždaug 600 
metrų prieš ją ir 600 metrų už 
jos smėlio išplovimą, padėtų 
grąžinti smėlį ir šiek tiek pa
keistų sroves. 

Šventosios molo atstatymui 
pinigų neskirta, nors. A Boso 
įsitikinimu, „nedidelės audros 
trūksta, kad vanduo plūstelėtų 
į miestą". Aplinkos ministras 
pažadėjo ieškoti pinigų Švento
sios molo ats tatymui. 

Klaipėdos universiteto pro
fesoriaus Algimanto Rumšaus-
ko teigimu, uragano metu van
dens lygis Baltijos jūros pak
rantėje pakyla 2 metrus, o ban
gos dar 3-5 metrus, todėl nesu-
fbnnavus apsauginės kopos 
vanduo patekti; j užkopės lygu
mą ir prasidėti', užpelkejimas. 

Pasak A. Boso. mokslininkų 
grupe buvo parengusi studiją. 
tačiau situacija vėl pasikeitė, 
todėl reikia iš naujo įvertinti 
padėt). Studiją žadama atlikti 
po to, kai situaciją įvertins Ap
linkos apsaugos ministerijos 
specialistai. 

http://WVVW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

KARDINOLAS IR AMBASADORIUS 
DALYVAUS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIME 

Šiais metais sukankant 15-
jai sukakčiai nuo Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos 1990 m. 
kovo 11 d. paskelbto Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo, 
Philadelphijos lietuviai Vasario 
16/Kovo 11 iškilmingai minės š. 
m. vasario 27 d. (sekmadienį). 
Prisilaikant susitarimo, kas 
metai rotacine tvarka melstis 
už Lietuvą vienoje iš trijų 
Philadelphijos esančių lietuvių 
parapijų, šiais metais iškilmin
gos padėkos šv. Mišios už 
Lietuvą bus aukojamos Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje 
(South 4th & Wharton Streets), 
10:30 vai. ryte. J a s aukos Phi
ladelphijos kardinolas Justin 
Rigalli, prisijungus apylinkėse 
gyvenantiems lietuviams kuni
gams. Kardinolo atsilankymas į 
seniausią (įkurtą prieš 103 
metus) Philadelphijos lietuvių 
parapiją laikytinas teigiamu 
vertinimu klebono kun. Petro 
Burkausko sielovados pastan
gų jo vadovaujamose Šv. Ka
zimiero ir Šv. Andriejaus lietu
vių parapijose. Pats faktas, 
kad Philadelphijoje tebeveikia 
trys lietuvių parapijos, su para
pijinėmis mokyklomis Šv. Ka
zimiero ir Šv. Jurgio parapijose 
ir lituanistine mokykla Šv. 
Andriejaus parapijoje, šiais 
uždaromų lietuvių parapijų 
laikais yra s tebinant is reiš
kinys. Padėkos mišiose daly
vaus į Philadelphijos iškilmes 
atvykstantys Lietuvos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušac-
kas ir Lietuvos garbės konsulas 
N"ew Jersey valstijai Eugene 
Rainis. Vilimasi, kad lietuviai 
sausakimšai pripildys Šv. Ka
zimiero bažnyčią. Po šv. Mišių 
vyks lietuvių susitikimas su 
kardinolu Rigalli parapijos 
salėje. 

Kultūrinė Nepriklausomy
bės šventės minėjimo dalis bus 
tęsiama Lietuvių namuose 
(Lithuanian Music Hali), 2715 
E. Allegheny Ave., 2:30 vai. p.p. 
Pagrindinis minėjimo kalbėto
jas — amb. V. Ušackas. Svei
kins garbės konsulas E. Rainis. 
Meninėje programoje: Phila
delphijos lietuvių choras „Lais
vė" (vadovė Ilona Babinskienė), 
tautinių šokių grupės „Auš-
rinėlė" (vad. Krist ina Voler-
tienė), ..Aušrinė (vad. Darius 
Šypalis), ir „Žilvinas" (vad. Es
tera Bendžiūtė — Washofsky). 
muzikinis vienetas „Kaimo 
kapela" (vad. Lyn Cox ir Juozas 
Kasinskas), V. Krėvės l i tu
anistinės mokyklos mokiniai. 
Minėjimą ruošia Philadelphijos 
LB apylinkė (pirm. Teresė 
Gečienė), talkinant Philadelp

hijos Lietuvių jaunimo sąjun
gos skyriui (pirm. Saulius Ga-
ralevičius). Tebelaukiama mi
nėjime dalyvauti pakviesto 
miesto mero John Street atsa
kymo. Minėjimo metu bus 
telkiamos aukos JAV LB Krašto 
valdybos veiklai paremti. Prieš 
minėjimą Lietuvių namuose 
bus galima pavalgyti pietus. 

Mokyklos r eng inys 

V. Krėvės lituanistinės mo
kyklos tradicinis žiemos 
renginys „Eglutė" įvyks sekma
dienį, sausio 23 d. Šv. Andrie
jaus parapijoje, tuoj po 10:30 
vai. ryto lietuviškų šv. Mišių. 
Mokiniai ir mokytojai ruošiasi 
svečiams ir tėveliams parodyti, 
ką mokiniai išmoko, o tėvų 
komitetas visus atsilankiusius 
pavaišins skaniais pietumis. Į 
minėjimą kviečiami visi mūsų 
lietuviškosios bendruomenės 
vaikai, nes į „Eglutę" atvyks 
Kalėdų senelis. Senelis visą 
maišą dovanų yra atidėjęs 
Philadelphijos apylinkių lietu
viukams. Atvykusieji parems V. 
Krėvės mokyklos pas tangas 
puoselėti lietuvybę. Mokyklos 
direktorė yra Inga Čeledinaitė. 
Tėvų komitetui vadovauja 
Kazys Razgaitis. 

R e n k a m a s LB 
so l idarumo m o k e s t i s 

2004 m. artėjant į pabaigą, 
Philadelphijos LB apylinkės 
valdyba ėmėsi plačios akcijos 
rinkti LB solidarumo mokestį. 
Susimokėję mokestį gauna spe
cialią LB apylinkės valdybos 
pastangomis išspausdintą na
rio kortelę, kurią parodžius LB 
renginiuose, teikiama 10 pro
centų įėjimo kainos nuolaida. 
Apylinkės valdyba yra nuste
binta gausiu tautiečių atsi
liepimu. Solidarumo mokestį 
moka visos lietuvių kartos ir 
visos „bangos". Neprisiruo-
šusius užsimokėti, LB apy
linkės valdyba kviečia su
krusti . 

Phi ladelphi jos t e l k inys 
— puikiame stovyje 

Pirmame 2005 sausio 2 d. 
transliuotame „Bendruomenės 
balso" radijo pusvalandyje 
Philadelphijos LB apylinkės 
pirm. Teresė Gečienė apžvelgė 
tautiniu požiūriu gerą lietuvių 
telkinio stovį. Pasidžiaugė jau 
53—ius metus LB apylinkės 
globoje gyvuojančiu „Bendruo
menės balsu". Jo redakciniame 
kolektyve, kuriam vadovauja 

Svečiai Philadelphijos lietuvių kūčiose. Iš kairės naujojo Lietuvos 
Respublikos konsulo New Jersey valstijai žmona J a n e Rainis, garbės kon
sulas Eugene Rainis ir sesė Laima Bagdonavičienė, šių kūčių organiza
torė. R i m o Gedeikos nuotr. 

Julija Dantienė, šiuo metu dar
buojasi 14 redaktorių. Redak
toriai atstovauja įvairiom kar
tom bei emigracinėm bangom. 
Džiugina, kad kiekvieno redak
toriaus paruošta programa 
skirtinga priėjimu prie įvykiu, 
dvelkia individualumu, klausy
tojui nešabloniška. Prieš kele
tą metų įvykusi Philadelphijos 
LB ir Lietuvių namų organiza
cinė jungtis buvo teigiamas, 
abiem pusėm naudingas spren
dimas. Lietuvių namai, kelis 
metus Lietuvių fondo skirtos 
paramos dėka, atnaujinami, 
baigiama įrengti dažnam nuo
mavimui t inkama papildoma 
patalpa — salė. Sekmadieniais 
veikianti V. Krėvės lituanistinė 
mokykla gausėja mokiniais. 
„Laisvė" išaugo į rimtą chorą, 
ruošiantį koncertus ir gastro
liuojantį kaimynystėje esan
čiuose lietuvių telkiniuose. 
Veikia trys taut inių šokių 
vienetai: „Aušrinėlė", „Aušri
nė" ir „Žilvinas", šauniai 
linksmina „Kaimo kapela". 
Sporto klubas „Aras" ne tik 
sugeba sėkmingai reikštis 
varžybose, bet ir pajėgė perei
tais metais surengti futbolo bei 
krepšinio turnyrus. Gyvastin
gos vietinės organizacijos: LB 
apylinkė, Lietuvių jaunimo 
sąjungos skyrius, Lietuvių 
Vyčių, skautų, ateitininkų 
vienetai, BALFo skyrius, 
Tautodailės ins t i tu tas . Kul
tūros centras, Gintarinių šak
nų klubas... Veikia trys savo 
oficialiuose pavadinimuose žodį 
..Lithuanian" turinčios — Šv. 
Andriejaus, Šv. Jurgio ir Šv. 
Kazimiero — parapijos. Jų kle
bonai kun. Petras Burkauskas 
ir msgr dr. Juozas Anderlonis 

F'hiladelphia, PA, ruoštose kučiose skautai vaidina savo sukurtą vaid 
fnmusį Jėzų. Rimo G«*dfikos nuotr 

pasižymi meile Lietuvai ir 
lietuviui žmogui. T. Gečienė 
priminė, kad lietuviškų parapi
jų egzistenciją, yra surišta su 
uoliu mūsų pačių jų lankymu. 
Kvietė visokeriopai remti kle
bonų pastangas išlaikyti atvi
ras visų trijų lietuviškų parapi
jų duris. 

S ė k m i n g a s ka lėd in i s 
m u z i k o s k o n c e r t a s 

Š. m. sausio 2 d. Šv. An
driejaus lietuvių parapijoje 
įvyko jau dešimtas kalėdinis 
muzikos koncertas. Jei anks
čiau parapijos klebono kun. Pet
ro Burkausko ruoštuose koncer
tuose buvo kviečiami pagrin
dinę programos dalį atlikti ne
lietuvių bažnytinių bendruo
meninių meno vienetai (įterpi
ant keletą Šv. Andriejaus pa
rapijos choro atliekamų lietu
viškų giesmių), tai šiais metais 
pagrindinę programos dalį 
atliko sparčiai augantis bei to
bulėjantis „Laisvės" choras, 
vadovaujamas Ilonos Babins-
kienės. Chorui šiuo metu pri
klauso arti trisdešimt choris
tų, kurių dauguma trykšta 
jaunyste. O tai chorui liudija 
šviesią ateitį. ' 

Pirmoje programos dalyje, 
chorui giedant, Šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos vaiku
čiai inscenizavo pirmąją šv. 
Kalėdų naktį Betliejuje, 
Kristaus sveikinti atvykstan
čius tris išminčius. Mokinius 
paruošė mokytoja Josephine 
Frattone. 

Antroje programos dalyje 
smuikininkė 8rigita Pompoly-
tė-Kasinskienė ir gitaristas dr. 
Juozas Kasinskas atliko Toselli 
..Serenadą", tradicinį „Vestfa
lijos valsą" ir J. Kasinsko kom
poziciją „Prarastos tradicijos". 
Abu atlikėjai profesionalai 
muzikai, o dr. Kasinsko esama 
pripažinto kompozitoriaus, 
kurio kūrinius atlieka šiuo
laikinę kūrybą puoselėjantys 
muzikos vienetai. Koncertas 
užbaigtas „Laisvės" choro su
giedotam Govedo, Racke, Gai
žauskaitės, ir Naujalio sukom-
ponuotom giesmėmis. 

Žinios t r u m p a i 

2004 m. baigiantis Lietu
vių fondas parėmė „Bendruo
menės balso" radijo programą 
dosnia 800 dol. suma. Dėko
dami primename, kad Phi
ladelphijos LF įgaliotinė yra 
Dalia Jakienė. Kiekvienas 
lietuvis yra kviečiamas tapti 
LF nariu, o esantieji nariai, 
pagal išgales, padidinti savo 
įnašus Lietuvių fonde. 

Philadelphijos LB apylinkė 
JAV LB Krašto valdybos veik
lą parėmė pasiųsdama 3,150 
dol. sumą, kuri buvo surinkta 
2004 m. ruoštos Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
minėjimo metu. Pasiųstoji su
ma Philadelphijos LB apylinkę 
įrikiuoja pirmąja Krašto valdy
bai paramą suteikusią apy
linkių tarpe. Visuomenė dosni, 
kai telkinyje vyrauja susi
klausymas bei darna. 

2004 m. gruodžio 18 d. 
Philadelphijoje įvyko sporto 
klubo „Aras" pastangomis 
(pirm. Modestas Buzinskas) po 
ŠALFASS vėliava, organizuo
tas krepšinio turnyras. Daly
vavo dešimt krepšinio koman
dų. Vakare LJS-gos skyrius 
suruošė pasilinksminimą — 
šokius. Dalį gauto pelno (300 
dol.) skyrius paskyrė V. 
Krėvės lituanistinės mokyklos 
jaunimo konkurso premijoms. 
LJS-je bręsta tautiškai 
sąmoningas jaunimas! 

Š. m. sausio 6 d., 
Philadelphijos miesto gyve
nančiam visuomenininkui Ba
liui Raugui, sukako 90 metų. 
Sukaktis prisiminta „Bendruo
menės balso" radijo programo
je, kurios vienu steigėjų — pra
dininkų buvo B. Ragas. Su
kaktuvininkas ilgus metus 
veikė JAV LB-je, vadovavo 
Philadelphijos ir Pietinės New 
Jersy apylinkėms, Pietryčių LB 
apygardai, keletą kadencijų 
darbavosi JAV LB Krašto 
valdyboje. Dar Lietuvoje išlei
dęs poezijos knygą, vėliau 
yra parašęs/suredagavęs eilę 
žinomų leidinių. Ilgus metus 
redagavo „Kario" žurnalą. 
Atkurtos Lietuvos kariuomenė 
B. Raugo pastangas įvertino 
jam suteikdama dimisijos" 
majoro laipsnį. 

Alg. Gečys 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERRi DALIAS PRUNSKS, MD 
MAUNAK V. RANA, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Eigirt: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
E8< GTCN©: 847-718-1212 
www.iliirso4Spain.com 

BDMUNDAS V&NAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAvo.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

SJGBJE C. DECKB*, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

uetuviars sutvarkys dants už pneramą kaną. 
Sustarmu Kabei! antiškai arta lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. WashhrigtDn, Šute 2401, 

Chicago. IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLj GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

LOS ANGELES, CA 
PAVYZDYS KITOMS MOKYKLOMS 

Los Angeles, CA, Šv. Kazi
miero lietuviškoje šeštadieninė
je mokykloje praeitų metų lap
kritis buvo skirtas labdaros va
jui. Valdos Mikuckienės rūpes
čiu, kiekvienas mokinys gavo 
parsinešti j namus plastmasinę 
dėžutę, į kurią sudėjo viso

kiausių dovanėlių, t i n k a m ų 
vaikams. 

Vėliau mokiniai pripildytas 
dėžutes a tnešė į mokyklą, o 
gruodžio 4 d. net 96 dovanėlių 
dėžutės — iš viso 314 svarų — 
„išskrido" į Naująją Akmenę 
pas dienos centro „Aušr inė" 

vaikučius. Centro direktorė yra 
Aldona Usčinienė. 

Tikimės, kad Kovo 11-osios 
šventės proga „Aušrinės" centro 
vaikai sulauks dovanų iš Ame
rikoje, Ramiojo vandenyno pakran
tėse gyvenančių lietuviukų. 

DJP 

Būrelis Los Angele?. CA. Sv. K;>.z:mier-
dovanelių piramide 

v- Akir.^ne? dieno? centrui „Aušrinė" skirtų 
L a i m o s G a j a u s k i e n ė s nuotrauka. 

DAYTONA BEACH, FL 

APIE jANUŠAICIUS 

Čikagos lietuviams ir anks
čiau „Draugo" skaitytojams ge
rai pažįstami Jurgis ir Veronika 
Janušaičiai 2004 m. pabaigoje 
persikėlė į naujus namus šalia 
iš Kalifornijos persikėlusios 
dukters Danguolės šeimos. 

Liūdna, nes jau keleri me
tai, kai 92 amžiaus Jurgi Janu-
šaitį senatvė ir negalavimai yra 
privertę dienų dienas leisti lovo
je, žmonos bei nuolatinių medi
cinos priemonių būtinoje 
priežiūroje. To nepaisant, Jur
gis domisi ne tik Daytona Beach, 
bet ir tolimesnių vietovių lietu

vių gyvenimu. 
I Janušaičių n a m u s ateina 

lietuviški laikraščiai, Ju rg i nuo
lat lanko pažįstami. Kai prieš 
30 su viršum metų telkėsi lietu
viai Daytona Beach apylinkėje, 
Januša ič iams bei kel iems ki
tiems mūsų visuomenininkams 
rūpėjo pastatyt i lietuvių salę. 
koplyčia ir tuo būdu sukurt i 
pagrindą tolimesniam lietuvių 
telkinio ugdymui. Keliems ini
ciatoriams per ankst i mirus, šie 
planai liko neįvykdyti. 

Nuo 1949 m. jsikūręs Ame
rikoje Jurgis Januša i t i s plačiai 
pasireiškė prckvboje bei visuo
meninėje veikloje. Čikagoje jis 

su Jurgiu Mažeika įkūrė di
džiausią lietuvių maisto par
duotuve „Parama". Rašė į spau
dą: „Draugą", „Dirvą", „Naujie
nas" Aktyviai dalyvavo JAV 
LB, BALFe, žurnalistų sąjungos 
veikloje, taip pat mūsų šeimų, 
taut inių šokių bei dainų švenčių 
ir kitų renginių spaudos komisi
jose. Persikėlus Floridon, kol 
sveikata leido, Jurgis Janušai
t is parašydavo apie Daytona 
Beach lietuvius. 

Naujų metų pradžioje Jur
giui ir Veronikai Janušaičiams 
linkime nepailstančių jėgų ir 
sveikatos. 

D. Kurauskienė 

mailto:a@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.iliirso4Spain.com
http://6918W.ArcherAvo.Sts.5r6


SĖKMINGOS TAUTOS FONDO INVESTICIJOS Į 
LIETUVOS DEMOKRATĖJIMĄ 

AUDRONE V. SKiUDAITE 

Lietuvos nepriklausomybės 
aušroje gimusi ir klestėjusi va
dinamoji dešinioji arba patrio
tinė spauda nusilpo kartu su 
Sąjūdžiu. Šiuo metu praktiškai 
nebeliko ir partinės spaudos, 
nes keletas silpnų leidinėlių 
neleidžia vadinti jų įprastais 
laikraščiais ar žurnalais. Tai 
daugiau informaciniai leidiniai. 
Visa spauda tapo laisva, o tiks
liau — komercinė. Sakytum, 
viskas gerai. Prieš gal septyne
rius metus į Lietuvą atvykęs 
Krikščionių demokratų inter
nacionalo prezidentas nusiste
bėjo, kad Lietuvoje dar esama 
partinės spaudos ir paragino 
partijas veržtis į centrinę spau
dą. Tuo požiūriu viskas atsisi-
tojo į savo vietas. Bet bėda tai, 
kad spaudoje, kaip ir kiekvie
name versle, viskas gali būti 
perkama ir parduodama. O 
pirkti politiką, moralę, teisin
gumą ar populiarumą nėra jau 
toks nekaltas dalykas. Deja, 
šiuo metu šioje srityje — t ikras 
laukinių vakarų metas. Aukš
čiausius moralinius kriterijus 
vargu ar galima taikyti bent 
vienam iš šiandieninės žinias-
klaidos ryklių ar mažesnių 
plėšrūnų, išskiriant nebent 
valstybinę televiziją ir radiją. 
Ir kodėl žiniasklaidos savi
ninkams neplėšikauti a r ne
prekiauti, jeigu vartotojas tai 
leidžia. Sprendžiant pagal po
puliarumą, juo sensacingesnis, 
juo nemoralesnis, tuo leidinys 
Lietuvoje šiandien populiares
nis. Štai rytą, važiuodamas į 
darbą, miesto transporte beveik 
nepamatysi kitokio skaitalo 
keleivių rankose, kaip „gel
tonąsias", „Vakaro žinias", 
kuriose įvykiai nušviečiami 
girto grafomano mentalitetu ir 
vadovaujantis gatvės merginos 
morale bei leksikonu. Nieko 
nepadarysi, toks gyvenimas. 
Penkiasdešimt metų kalėjime 

išbuvusi tauta dar neįgijo 
gyvenimo laisvėje įgūdžių. O kol 
visuomenė išaugs iš spuoguotos 
paauglystės amžiaus, matyt, 
reikės užauginti ne vieną lietu
vių kartą. 

Su visu tuo nenori taiks
tytis keletas atkakliausių ka-
tališkos spaudos leidinių, tame 
tarpe ir „XXI amžiaus" laik
raštis (redaktorius Edvardas 
Šiugžda). „XXI amžius" per 
savaitę išeina du kartus. Kaip 
savaitraštis jis pradėtas leisti 
Lietuvos atgimimo metais ir, 
nors sunkiai, bet visus tuos 
metus, begalinio redaktoriaus 
ir leidėjo užsispyrimo dėka, 
laikraštis ėjo be pertraukos. 
Labiausiai, „XXI amžius" pa
laikomas Žemaitijoje. Šiuo metu 
laikraštis turi keletą naujų 
priedų, iš kurių jauniausias — 
„Atodangos". Leidinį remia 
Tautos fondas. Nuo pat pra
džių jį redaguoja Loreta Povi
lionienė. Jos pavardę išeivija 
įsidėmėjo prieš keletą metų, 
kai ji redagavo Krikščionių de
mokratų partijos savaitraštį 
„Apžvalga". 

Destruktyvioms jėgoms su
žlugdžius partiją, sužlugo ir j o 
spauda. Patriotiniame fronte 
pritrūko atsparos. Norėdamas 
tą praradimą kompensuoti, žy
gių ėmėsi Tautos fondo tarybos 
narys Jonas Pabedinskas, kurio 
pastangomis prie „XXI am
žiaus" savaitraščio buvo įsteig
tas politikos priedas „Atodan
gos". Stiprių ir Lietuvos poli
tikos padangėje žinomų autorių 
kolektyvą subūręs priedas labai 
sustiprino „XXI amžiaus" pozi
cijas. 

„XXI amžiaus" priedas 
„Atodangos" leidžiamas nuo 
2003 m. sausio mėn., bet per tą 
laiką jau sulaukė ir skaitytojų, 
ir žinomų visuomenės veikėjų 
bei akademinės bendruomenės 
atstovų dėmesio. Leidinyje 
spausdinami skaitančios, pilie
tiškai neabejingos auditorijos 

dėmesį traukiančių, prityrusių 
autorių komentarai , skirt i 
visuomenės gyvenimo analizei. 
Bendradarbių kolektyve — Sei
mo nariai, politologai ir politi
kos komentatoriai, mokslinin
kai. 

Kas yra „Atodangos"? — 
klausiame priedo redaktorę 
Loretą Povilionienę. J i pasako
ja: 

— „Atodangos" tur i kelis 
pagrindnius tikslus, kuriems 
įsipareigojo leidėjai ir talki
ninkai. Kaip dešiniųjų leidinio 
„XXI amžius" priedas, „Ato
dangos" esmingai prisideda prie 
tautinėmis — krikščioniškomis 
pažiūromis ir vertybėmis grįs
tos politinės analizės stiprini
mo. „Atodangos* stengiasi tapt i 
politinės analizės a tsvara 
dabartinei plačiajai spaudai, 
dažnai priešiškai krikščio
niškai bei tautiškai politikos 
suvokimo ir aptarties kryp
čiai". — Svarbi „Atodangų" 
darbo dalis — idėjinė parama ne 
tik krikščioniškos, bet ir tau
tiškos, nacionalinių interesų, 
kultūros, kalbos, tautinio švieti
mo paisančios politikos puoselė
tojams. „Atodangoms" nepri-
imtintas dabartinėje spaudoje 
tradicinių, krikščioniškų bei 
tautinių vertybių atpažinimo 
stoka, kartais net visiškas eti
nių gairių nepaisymas. 

Šiandieninėje Lietuvoje tau
tiškumą ginantiems autoriams 
ir leidiniams dažnai klijuojama 
„megztųjų berečių", praėjusio 
amžiaus „atgyventų" etiketė. 
„Atodangos", pasitelkdamos 
Lietuvos viešojoje erdvėje gerai 
žinomus autorius, stengiasi ko
voti su tokio pobūdžio stereoti
pais, sudominti išsilavinusį skai
tytoją bei užtikrinti rimtą po
žiūrį į spausdinamas nuomones. 

„Atodangų" puslapiuose 
Lietuvos politinio ir visuo
meninio gyvenimo klaus imus 
dažnai nagrinėja filosofas 
Vytautas Radžvila, ELTA — 
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žinių agentūra— vyr. redakto
r ius, filosofas Virgis Valen
tinavičius, filosofas ir interne-
tinio dienraščio vyr. redakto
rius Andrius Navickas, ELTA 
politikos naujienų redaktorius 
Vladimiras Laučius, politologe 
Jovita Pranevičiūtė, žurnalistai 
Dalius Stancikas, Aras Lukšas, 
viešųjų ryšių specialistai To
mas Misiūnas, Neringa Bliū-
džiūtė ir kt. Taip pat „Atodan
gose" buvo nuolat pateikiama 
Lietuvos visuomenei gerai ži
nomų žmonių ( R. Lopata, Č. 
Laurinavičius, G. Beresnevi
čius, P. Plumpa, V. Ališauskas, 
R. Šimašius ir t.t) nuomonė bei 
komentarai. 

Lietuvos periodinei spaudai 
pastaruoju metu galima iš
sakyti daug pastabų: tai ir 
pataikavimas prastam skoniui, 
analitinių, publicistinių medžia
gų trūkumas, pelno vaikyma
sis bei iš to plaukiantis nepa
tikimumas. Tyrimas „Skaidri 
žiniasklaida", atliktas Tarptau
tinės ryšių su visuomene aso
ciacijos (IPRA) bei JAV Ryšių 
su visuomene instituto užsaky
mu, patvirtino, kad Lietuvos 
žiniasklaida yra gana lengvai 
paperkama. Periodinės spaudos 
provincijoje padėtis dar prastes
nė, nes ji stokoja pinigų bent 
kiek rimtesnei analizei ir daž
nai apsiriboja tik vietinių įvy
kių pristatymu bei bendros 
informacijų agentūrų medžia
gos pateikimu. Atsižvelgdamas į 
tai priedas „Atodangos", nesiek
damas pelno, stengiasi pri
traukti provincijos skaitytoją, 
pateikdamas jam gilesnės me
džiagos apmąstymui", — sako 
„XXI amžiaus" savaitraščio 
priedo „Atodangos" redaktorė 
L. Povilionienė. 

Reiktų pridėti, kad šis sėk
mingas projektas — remti 
demokratinę spaudą — yra dar 
vienas Tautos fondo indėlis į 
visą Lietuvos demokratėjimo 
procesą. 

AR VAŽIUOTI ŠVĘSTI PERGALĖS? 
ALEKSAS VITKUS 

Kai prieš kurį laiką Rusijos 
federacijos prezidentas Vladi-
mir Putin Baltijos valstybių 
vadovams atsiuntė pakvietimus 
atvykti į Maskvoje šiais metais 
rengiamą 60 metų sukakties 
pergalės prieš nacių Vokietiją 
šventę, Lietuvoje buvo pravesta 
gyventojų apklausa. Paklausti, 
ar Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentams derėtų vykti į tas 
iškilmes, tik 51.2 proc. ap
klaustųjų pasisakė už vykimą. 

Vadinasi, aiškios nuomonės 
Lietuvoje nėra. Bet liberalų 
demokratų frakcijos parlamente 
narys Julius Veselka spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
Lietuvos prezidentas privalo 
vykti į Maskvą „minėti pergalės 
prieš fašizmą dėl bendros isto
rinės praeities". „Turime bendrą 
50-ties metų istorinę praeitį, — 
aiškino Veselka, — ir nesvarbu, 
ar mus užkariavo, ar mes gera
noriškai prisijungėme". 

Taip, teisingai Veselka 
sako, kad turėjome ilgų metų 
bendrą praeitį, bet ją švęsti? Tik 
ta bendra praeitis n e 50-ies 
metų, bet siekia kelis šimtus 
metų. Prisiminkime rusų ka
riuomenės įnirtingą siautulį, 
1655 m. pirmą kartą Lietuvos 
istorijoje užėmus jos sostinę 
Vilnių, Muravjovą, spaudos 
draudimą, 1919—1920 metų 
nepriklausomybės kovas, Rib-
bentrop/Molotov sandėrį , pri-
vedusį prie pirmosios okupaci
jos. 1941 metų sukilimą, trė
mimus, grįžusį į Lietuvą terorą 

po karo. partizanų kovas, tai
kingų disidentų pasipriešinimą. 
Sąjūdį, ir pagaliau sausio 13 
dienos kruvinus įvykius, ku
riuos tik ką minėjome ir 
Lietuvoje, ir išeivijoje. Ar buvo 
kviesti Rusijos atstovai prisi
minti tą bendrą praeitį? Ar jie 
būtų atvykę, jei ir būtų kviesti? 

Rusijos pakviesti, tur ime 
švęsti SSRS pergalę? Tai būtų 
įžeidimas tų lietuvių, kurie 
žuvo, gindami Lietuvą nuo 
atslenkančio tvano 1944 metų 
Sedos kautynėse, prie kurių 
nesėkmingai bandė prisidėti ir 
pats prezidentas Adamkus, 
tuomet dar jaunas, entuziastin
gas Lietuvos patriotas. 

Jei Veselka nori pagerbti 
rusų pergalę, tepakviečia jis 16-
os lietuviškos divizijos atstovus, 
kurie 1944 metų pabaigoje nu
siaubė didelę dalį Žemaitijos. 
Tai 1941 m. pabėgusių į Rusiją 
LKP CK ir LTSR vyriausybės 
narių prašymu 1942 m. sukurta 
divizija, kurioje, pagal Lietuviš
kąją tarybinę enciklopediją, 
36.3 proc. buvo lietuviai, 29.9 
proc. — rusai, ir 29.0 proc — 
žydai. Jos vyriausias politinis 
komisaras tuo laiku buvo senas 
komunistas gen. mjr. Jonas 
Macijauskas. 

Nenoriu užgauti ir tų lietu
vių, kurių net 13,000 „įsiliejo" 
(sugaudyti ir priversti?) į divi
ziją, kai ji jau kovojo Žemaitijo
je, prie Klaipėdos ir Kurše, 
Latvijoje. Iš viso divizijoje buvo 
kovoję per 20,000 lietuvių ar 
Lietuvos gyventojų. 

Šiandien prez. Adamkus 

dar neapsisprendęs, ar vyks į 
Putin rengiamą minėjimą, bet 
štai, Latvijos prezidentė Vairą 
Vykė-Freiberga sausio 12 d. 
paskelbė priimanti Putin kvie
timą gegužės 9 dieną vykti į 
Maskvą. J i savo sprendimą 
motyvavo tuo, kad „Latvijos 
prezidentes vieta ten, kur bus ir 
kiti Europos vadovai". Nors ir 
noriu gerbti jos apsisprendimą, 
negaliu nepasakyti, kad su jos 
sprendimu nesutinku. Švelnin
dama savo sutikimą, ji prižadėjo 
pranešti visoms ES narėms, kad 
„Latvijai ...karo pabaiga buvo 
ne tik pergalė prieš fašizmą, bet 
ir okupacijos tąsa". J i sakėsi pa
smerksianti Ribbentrop/Mo-
lotov paktą, ir priminsianti, kad 
„tik pusė Europos 1945 m. 
galėjo džiaugtis pergale prieš 
fašizmą". 

Kas per argumentai! Vykti į 
Maskvą todėl, kad ten bus ir kiti 
Europos vadovai? Aš manau, 
gal geriau būtų turėti savo, o ne 
Europos pragmatiškų politikų 
paveiktą nuomonę, ir pasmerkti 
tą nelemtą paktą bei priminti 
pasauliui, kad vienos okupacijos 
pakeitimas kita nėra priežastis 
džiaugtis. Kai kas nori aiškinti, 
kad okupacija įvyko po karo 
pabaigos, taigi — švęskime karo 
pergalę, o tik paskui jaudinkime 
pasaulį su po to įvykusia oku
pacija. Nesuprantu tos logikos. 
Ar taip nestatytume vežimą 
priešakyje arklio? 

Būkime diplomatiški, bet 
turėkime ir drąsos. Mano įsi
tikinimu, dalyvavimas Maskvo
je ruošiamose iškilmėse būtų 

puiki proga pasauliui pademon
struoti ir priminti, kad Baltijos 
valstybės niekada neprisijungė 
prie sovietų savo noru, bet buvo 
okupuotos. Ar žydai leidžia 
pasauliui užmiršti holokaustą? 
Ir niekada neužmirškime, kad 
Lietuvai II pasaulinis karas 
1945.05.09. nepasibaigė. Tą 
dieną pasibaigė, t ik „Didysis 
tėvynės karas". Putin tevadina 
tą karą tikruoju dar Stalino 
sugalvotu, vardu. Ir tegu jis 
pats tešvenčia. Jei Rusija nori 
švęsti Sovietų sąjungos pergalę 
prieš fašizmą, tegu Rusija prisi
ima savo atsakomybėn ir visas 
tos sąjungos sunkiai apskaičiuo
jamas nedorybes. 

Sakykime atvirai, dvi blogy
bės, fašizmas ir bolševizmas, ko
vojo vienas prieš kitą. Viena blo
gybė truko apie 12 metų (1933-
1945), kita — per 70 metų (1917-
1989). Ar svarbu, kuri hidra pir
miau praris kitą? Taip neišėjo, 
bet tikrai džiaugsmingai galė
tume švęsti pergalę, jei abi 
hidros viena kitą būtų sunaiki
nusios jau 1945 metais. 

Estijos prezidentas Arnold 
Ruutel dar nepasisakė, o prezi
dentas Valdas Adamkus sakosi 
neskubąs. Jei taip. tai noriu 
tikėti, kad tai jam duos laiko 
prieiti teisingo sprendimo. Ta 
proga norėčiau „Draugui" pasiū
lyti pravesti ir jo skaitytojų 
apklausą dėl vykimo \ Maskvos 
iškilmes Gal net atskirai ana
lizuojant po karo atvykusių ir 
trečiabangių išeivių balsus? Juk 
laiko dar turime, pabandykime 
pajusti mūsų visuomenės pulsą 

DANUTE BINDOK1ENE 

Demokratija gimsta 
skausmingai 

Laisvuose kraštuose aukščiausių valdžios 
organų rinkimai paprastai vyksta tary
tum natūraliai. Piliečiai gali balsuoti, gali 

nuo balsavimo susilaikyti, jeigu pasirenka neat
likti šios pilietinės pareigos. 

Kandidatai kovoja žodžiais, rinkėjai išreiš
kia savo pritarimą ar pasipiktinimą taip pat 
žodžiais. Nepasitaiko smurto veiksmų ar aštrių 
fizinių išsišokimų. Balsavimų metu retai ran
dama nesklandumų, sukčiavimų ir kitų nukly
dimų, dėl kurių rinkimai būtų neužskaityti. 
Nors kartais vienoje ar kitoje vietovėje reika
laujama balsus perskaičiuoti, bet pasekmės nuo 
to retai pasikeičia. 

Kas kita valstybėse, kuriose laisvi rinkimai 
vyksta po ilgų priespaudos, okupacijos ar ki
tokių negandų metų, kurių nuosėdos stengiasi 
balsavimus sukliudyti arba pakreipti savo nau
dai. Didžioji dalis kandidatuojančių į aukštas 
valdžios vietas nėra balsuotojų pasitikėjimo 
verti, bet pinigais, grasinimais ir „kitomis prie
monėmis" mėgina susirinkti balsų persvarą. 
Jeigu tie kandidatai jau yra valdžioje ir siekia 
antros (ar tolimesnės) kadencijos, arba yra 
stipriai remiami valdančiųjų, griebiamasi 
apgaulės ir smurto priemonių, kad pašalintų 
nuo kelio populiariuosius kandidatus ir su
gniuždytų disidentinį judėjimą. Tokia „prieš
rinkiminė kampanija" vyko Baltarusijoje, o 
visai neseniai pasireiškė ir Ukrainoje. Tačiau, 
pastarosios atveju, užsienio nuomonė bei 
didžiosios gyventojų dalies parama kandidatui, 
pažadėjusiam valstybę pasukti vakarietiškos 
demokratijos link, visgi privertė suklastotus 
rinkimus pakartoti ir tas kandida tas tapo 
išrinktas Ukrainos prezidentu. 

Sausio 30 d. pirmieji laisvi rinkimai po 
Saddam Hussein diktatūrinio režimo panaiki
nimo, turėtų vykti Irake. Tik vargiai juos gali
me pavadinti laisvais, nes valstybė tebesvyruo-
ja ant chaoso ribos — organizuoti sukilėliai 
deda daug pastangų, kad rinkimai neįvyktų. 
Kasdieninis smurtas, šiuo metu daugiausia 
nukreiptas prieš pačius irakiečius, kurie ruo

šiasi rinkimams — kandidatuodami, palaikyda
mi pilietinę tvarką, ar kitais būdais besisteng
dami, kad Irake užsibaigtų smurto viešpatavi
mas ir valstybė galėtų pradėti normalų gyve
nimą. 

Ko tie vadinamieji sukilėliai siekia, galbūt 
ir j iems patiems nelabai aišku. Tai taip pat 
savotiška priešrinkiminė kampanija, siekiant 
atbaidyti ki tus kandidatus ir bauginimu įtai
goti irakiečius balsuoti už jų pasiūlytuosius. 
Kadangi padėtis krašte tokia pavojinga, tik vie
nas k i tas kandidatas išdrįsta viešai pasirodyti 
būs imiems balsuotojams. O kiek žmonių 
r inkimų dieną ateis balsuoti? Sukilėliai jau 
dabar žada „liepsnose paskandinti ir balsuoto
jus , ir jų balsus". 

Visgi I rake yra pakankamai norinčių pasi
naudoti pirmaisiais laisvais balsavimais, ne
paisant pavojų. Jdomu, kad nemažą jų dalį su
daro moterys, kurios Irake turėjo labai nedaug 
laisvės ir teisių. Naująja privilegija — balsuoti 
ir net kandidatuoti , jos pasiruošusios pasinau
doti, ne t jeigu tai sudarytų pavojų gyvybei. 

Užsienyje gyvena apie vienas milijonas 
irakiečių, turinčių teisę dalyvauti rinkimuose. 
Amerikoje jie galės balsuoti penkiuose mies
tuose: Nashville, Chicago, Detroit, Los Angeles 
ir Washington. Šios savaitės pradžioje, vyks
tant balsuotojų registracijai, kai kurios šeimos į 
nus ta ty tas vietoves važiavo daugiau kaip 500 
mylių, kad galėtų užsiregistruoti ir vėliau daly
vauti š iame svarbiame demokratiniame pro
cese. „Tai menkniekis, — tvirtino vienas vyriš
kis, paklaustas , ar nebuvo sunku žiemos metu 
atlikti tokią kelionę. — Palyginus su sunku
mais, kuriuos patiria mūsų tautiečiai Irake, 
mūsų kelionė buvo vieni juokai". 

Je igu Irake balsuojančių skaičius nebus 
labai gausus ir balsai pasidalins tarp daugiau 
kaip 100 partijų kandidatų, galbūt užsienyje 
gyvenantys irakiečiai savo balsais padarys 
lemiamą sprendimą. Juk daug įtakos užsienyje 
gyvenančių tautiečių balsai padarė ir Lietuvoje, 
ir LTtrainoje. 

Nr.10 

ir dar valandėlė 
Sudarė Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 

Mamos laiškai, rašyti iš Lietuvos, sugrįžus iš 
Sibiro. 

* * * 
U tena , 1956 rugsė jo 14 

Mano brangieji Niliute, Vidute ir Algeli, 
Sveikinu jus jau iš tėvynės. Į Vilnių atvažia

vau rugsėjo 10 d., 10 vai. vakare. Pernakvojus 7 
vai. ryte nuėjau į Aušros Vartus, kad padėkočiau 
Marijai už globą, kurią jaučiau per visus ištrėmi
mo metus. Marijos paveikslas švytėjo daugybės 
uždegtų žvakių šviesoje ir skendėjo tarp baltų 
lelijų. Žmonių buvo pilnutėlė koplyčia ir ant laip
tų. Kunigas laikė Mišias, žmonės giedojo litaniją 
ir kitas giesmes lietuviškai. Viskas taip jaudino. 
Ašaros plūdo per veidą. Dėkojau Marijai, kad jus 
ir mane globojo visuose varguose ir leido man 
sugrįžti į tėvynę. Meldžiausi už jus visus, už dėdę 
ir Ugnelę ir už visus lietuvius, kad Aušros Vartų 
Motina globotų ir padėtų visiems grįžti į tėvynę. 
Išklausiau 3 Mišias, daugiau jėgos neleido. Labai 
skaudėjo kojas. Atsisveikindama su Marija, dar 
kartą padėkojau jai, kad man leido sugrįžti į 
tėvynę ir po jos kojom sudėti savo padėkos mal
das. Prašiau Jos globos tolimesniame gyvenime. 

Kelionė į tėvynę nebuvo tokia sunki, kaip 
buvau įsivaizdavusi. Iš vietos išvažiavau rug
pjūčio 31 d. ir jau Vilniuje buvau rugsėjo 10 d. Už 
kelionę sumokėjau apie 500 rublių. Buvo dar ir 
kitų kelionės išlaidų, ir iš viso kainavo 800 
rublių. Apsigyvenau pas Vitkus, 3 km nuo 
Utenos. Jie mane priglaudė, maitina ir kviečia 
pas juos pasilikti. Būdama Sibire pergyvenau 
vienatvę ir bijojau grįžti į Lietuvą, kad, neturė
dama savo namų, neturėsiu nei kur gyventi. 
Atvažiavusi radau visai kitaip. Visi buvusieji 
prieteliai liko tokie patys, kaip ir pirma, malonūs 
ir draugiški. Utena man primena vaikystės die
nas. Viskas taip miela ir artima. 

Labai lauksiu iš jūsų laiškų Sako, kad į 
Lietuvą laiškai atkeliauja per 8-10 dienų. Daug 
jums rašiau ir dar neturiu žinių, ar visus laiškus 
gavote. Labai jūsų prašau, kai gausite šį laišką, 
man tuojau parašykite Iš jūsų gavau visus laiš
kus ir nuotraukas. Savo nuotraukas nusiųsiu vė
liau. Labai noriu žinoti, kaip Algimantas gyvena. 

Lietuvoje šįmet daug lietaus, dienos ūkano
tos, dar nemačiau saulės, visą laiką lyja ir lyja. 

Grįžus į Lietuvą jaučiuosi stipresnė. Kojų tinimą 
atleido. Matyt, tėvynės kl imatas gerai veikia. 
Nešioju jūsų atsiųstus batus, jau nebe guminiais 
padais. Dabar jau. ačiū Dievui, nieko nebetrūks
ta. Gyvenu savo tėvynėje, iš jūsų gaunu žinias, ko 
bereikia9 Tik gyvent ir Dievui dėkot. Noriu užsi
imti kokiu nors darbu, taip bastytis nepratus ir 
nenaudinga. Lietuvoj gyvenimą įsivaizdavau ga
na žiaurų, bet tuo tarpu nieko nemalonaus nepa
tyriau, nors dar nei savaitės neišgyvenau. Pas 
Vitkus man gera. trobos didelės, vietos pakanka
mai. Žmonės gana apsišvietę ir nuoširdūs. 

Labai laukiu laiškų iš jūsų visų, gal ir Vidu
tės Rasytė man parašys. Dėkoju jai už maldas. 
Bobutė irgi už ją meldėsi į Aušros Vartų Mariją, 
kad ji sveika užaugtų ir atvažiuotų į Lietuvą pas 
bobutę. Siunčiu linkėjimus dėdei ir Ugnelei. Jus 
visus daug karų bučiuoju. Jūsų mama 

U t e n a , 1956 m. spa l io 24 d. 
Brangūs Niliute ir Algimantai, 
J u m s vis rašau kartu, nes man atrodo, kad 

jūs kar tu gyvenate. Iš Dovilytės gaunu laiškus. Ji 
giriasi, kad iš tetų Nijolės ir Vidos gavusi laiškų 
ir j au laukia dovanų, o iš pusseserės Rasytės 
gavusi nuotrauką ir jai savo pasiuntusi. Laukia 
močiutės atvažiuojant. Gerai, kad jau susirašine-
ja te ir kad dovanų nusiusite. Tegul užsilygina 
visos žaizdos ir visi skaudūs iškentėti pergyveni
mai dėl a.a. Mindaugo mirties. 

Maždaug aprašiau jums Mindaugo mirtį. Kai 
pasimatysime, papasakosiu daug daugiau Jis 
buvo pašarvotas pas mane salonėlyje, kur ir nufo
tografuotas kartu su manimi. Laidotuvių išva
karėse jo kūną pernešėme \ Bažnyčią. O rytojaus 
dieną po pamaldų nešėme į kapines. Daug 
brangių asmenų laidojau iš savo šeimos. Su visais 
buvo sunku skirtis, bet paskui jų karstą einant 
nebuvo minties eiti ir eiti, niekad nuo jų neat-
siskiriant. O paskui Mindaugo karstą ėjau pas
kendusi mintyse, nieko prieš akis nematydama 
kaip tik jo brangųjį karstą, ir nė viena ašara 
nenuriedėjo, buvo taip gera ir eiti lengva, rodos, 
eičiau ir eičiau šimtus tūkstančius kilometru, kad 
tik su juo neatsiskirčiau. Ir nepamačiau, kai 
k a r s t a s sustojo kapinėse prie pat duobes ir 
užbėrė jį žemėmis... 

Bus daugiau. 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

LONDONO SAPNAS 
Sausio pradžioje kelioms 

dienoms teko nulėkti į Londoną 
— buvau pakviestas tenykštės 
Lietuvių bendruomenės bičiulių 
parodyti keletą filmų. Iš ilgų, 
iki vidurnakčio vykusių pokal
bių po filmų, iš padrikų įsimi
nusių frazių bei įspūdžių su
sidėliojo kažkoks londoniškas 
sapnas, kurį ir pabandysiu 
trumpai čia perpasakoti.... 

Pirmąjį vakarą su draugais, 
pas kuriuos apsistojau, žiūrime 
keturias Anglijos TV stotis ir 
diskutuojam, lyginant su Lie
tuvos TV. Diena ir naktis... 
Pvz., užtenka žvilgterėti į lie
tuvišką šių metų Sausio 1-
osios dienos vakarinį TV tin
klelį: TV3 — „Žudiko medžiok
lė"; LNK — „Sukeisti žudikai"; 
BTV — „Žudantis seksas". O 
Anglijos TV per visas tas dienas 
neišvydau jokios agresijos, 
smurto ar tyčiojimosi. Vien švie
timas, laidos apie gamtą, istori
ją, ekonomikos principus, 
ekologinio mąstymo ugdymas, 
žmogiškosios moralės ar tie
siog žmogiškumo diegimas ir 
informacija. Kur kruvinosios 
kriminalinės kronikos, kur 
begaliniai lietuviškų nelaimių 
ir pagraudenimų šou, kur poli
tikų plepalai apie nieką, kur 
sarkastiškos humoristų paty
čios? Nėra, nes, matyt, anglų 
skonis kitas... O gal tiesiog 
nutarta, kad tai kenkia Ang
lijos piliečių sąmoningumui, 
sukelia nereikalingą irzlumą, 
nepasitikėjimą savimi... 

Ypač akin krenta suges
tyvus istorinis auklėjimas per 
Anglijos TV — pvz., kompiu
terinių žaidimų stilistika ku
riamos interaktyvios TV vik
torinos, kai žiūrovai ir istorikai 
čia pat studijoje atkūrinėja 
Aleksandro Makedoniečio armi
jos žygius, strateguoja — kas 
būtų, jei būtų veikta, kariauta 
kitaip. O kur dar laidos apie 
kosmosą, apie pasaulio ekosis
temą ir ateities įvykių prog
nozė... Tokias laidas žiūrėdama 
TV publika vystosi sąmoningai 
pilietinei veiklai, gilesniam 
pasaulio suvokimui, toleranci
jai ir meilei. Tampa aišku, kad 
už viso to stovi sąmoningas 
režisierius, t.y. tauta bei jos 
vadovai žino, ko nori. Žino, 
kokios britu visuomenės mode
lio yra siekiama. Ir tai skiepija

ma per savuosius valstybinius 
TV kanalus — ugdomas žmo
gaus orumas, pasitikėjimas sa
vimi, savo istorija ir visu 
supančiu pasauliu... (Ar Lietu
voje apskritai esama kokios 
nors strategijos, ar kas nors 
fantazuoja apie Lietuvos ateitį, 
kuria vizijas, strateguoja?) 

Kai palygini britų televiziją 
su kokiomis nors populiario
siomis „Dvyračio žyniomis", tai 
supranti, kad tyčiotis iš savęs 
yra labai smagus l ietuviškas 
užsiėmimas, netgi savotiška 
savižudiška manija, misija. Ar 
tai režisuojama iš aukščiau, ar 
ta i savaiminis nesąmoningų 
TV kanalų bizniukas? 

Vėliau, po filmų peržiūrų su 
lietuviais gyvenančiais Londone 
nemažai kalbame š ia tema. 
Vienas tenykštis is tor ikas 
pasakoja, kokias dideles lėšas 
Prancūzija po okupacijos skyrė 
savo piliečių psichologinei 
reabilitacijai. Pasirodo, piliečių 
masinėje sąmonėje netgi per 
keletą okupacijos metų vyksta 
dideli regresyvūs pokyčiai, ku
riuos būtina gydyti. O Lietuvoje 
okupacija vyko ištisus penkias
dešimt metų. (Gal ne t du šimtus 
Rusijos okupacijos metų). 
Okupuota tauta p ra randa oru
mą, pasitikėjimą, perima kai 
kur ias okupanto moral ines 
savybes. Jau neka lban t apie 
vadinamąjį Stolholmo sindro
mą, kai pagrobtos aukos prisi
riša prie juos pagrobusių tero
ristų ir pradeda juos garbinti. 
Tai yra natūrali psichologinė 
patologija, kurią reikia ne kri
tikuoti, o gydyti. Paskutinieji 
rinkimai ypač aiškiai parodė, 
kad Stokholmo (t iksliau — 
Maskvos) sindromas yra niūro
ka Lietuvos pilietinė diagnozė. 

Dar su žiūrovais kalbame 
ir apie kai kur ių klestinčių 
Kėdainių, Klaipėdos feodalinių 
įmonių ekonominį fenomeną, 
kur vergai dirba už keturis — 
penkis šimtus litų ir džiaugiasi, 
kad tik turi darbo, paskui vien
balsiai balsuoja už savo 
vergvaldžius ir bijo cyptelėti. I r 
vėlgi — tų žmonių negalima 
kritikuoti ar barti , juos reikia 
prikelti laisvo oraus piliečio 
gyvenimui. Anglijoje tokie po
puliarūs streikai — tai tars i 
derybų forma — ta rp valdžios, 
darbdavio ir darbuotojų. Kom

promiso ieškojimas, kad gyven
tume kaip žmones, o ne kaip 
vergai, kurių didžiausia svajonė 
iš t rūkt i geriau apmokamam 
darbui į Airiją... Kažkas rep
likuoja, kad reikėtų sukur t i 
kokią nors valstybinę psicho-
reabil i tacinę strategiją, ka ip 
tuos žmones išlaisvinti. Bet kas 
norės visa tai kur t i bei Lietuvos 
vergus išlaisvinti — jei t a pati 
dabartinė valdžios ir finansų 
nomenklatūra juos vergais ir 
padarė, atsako balsas iš salės. 

Baigdami diskusiją apie 
„Dvyračio žynias", Lietuvos 
spaudą, konstatuojame, kad 
čia, deja, dažniau vyksta ne tau
tinio orumo kėlimas, ne doros ir 
savimonės ugdymas, o žmonių 
niekinimas, gąsdinimai, ir 
paniekos sau propagavimas. Ir 
jei Lietuvą palygintume su oku
panto penkiasdešimt metų 
prievartauta mergaite, ta i nū
nai jai reikalingas skubus ir 
ilgalaikis gydymas, psichologinė 
pagalba, o ne „dvyratininkų" 
patyčios. J u k taip elgiantis mer
gaitė gali neištverti ir nusižu
dyti — ar ne ta i ir vyksta? 
Kokia š iandieninės Lietuvos 
savižudybių statistika? 

O ką daryti, jei ta mergaitė 
per tiek metų prievartos pavir
to prostitute ir dabar verčiasi 
šiuo amatu, kar ta is netgi pasi-
ilgdama okupanto smurto. Nes 
nieko kito nemoka... Šias prob
lemas spręsti turėtų psicholo
gai, dvasininkai — gaila, kad jų 
naujajame Seime nesimato. 

Beje, kalbant apie prostitu
ciją — pas vieną pažįstamą 
lietuvį Londone gyvena nepil
nametė prostitutė mergaitė iš 
Lietuvos, kurią pamotė parda
vė už 3,000 svarų, apgaudama, 
kad siunčia podukrą Anglijon 
indų plauti į restoraną. Lietu
viškų pasakų motyvas, jei 
neklystu. Parafrazė. Tas pažįs
tamas ją iš to viešnamio ka
lėjimo paprasčiausiai pavogė ir 
dabar slapsto bei ruošia slapta 
kur nors pergabenti, kad ne
pasiektų žudant i šio verslo 
magnatų rankelė. Kasnakt ji 
aptarnaudavo po dvylika vyrų, o 
dieną būdavo užrakinta kaž
kokioj priemiesčio landynėj . 
Kiek tokių mergaičių iš Lie
tuvos yra Londone? — klausiu 
bičiulio. Daug — atsidūsta jis, 
— ta pamotė gerą biznio nišą 

surado — ji ir toliau siunčia 
Londonan naivias mer
gaičiukes lietuvaites ,,indų 
plauti"... 

Kitą vakarą po filmų 
peržiūros vėl diskutuojam su 
žiūrovais, šįkart apie Lietuvos 
kaimą, kuris nyksta, degraduo
ja , o juk kažkada tai buvo dva
sios ir tautinės energijos šalti
nis . Vienas geopolitikos žino
vas sako, kad Rusijos Sibire 
prasigėrusiems kolūkiečiams 
j a u mažne visur vadovauja 
darbštūs , sąžiningi, mandagūs 
i r negeriantys kiniečiai... I r 
žemę dirba, ir parduotuvėms 
vadovauja, ir kelius tvarko . 
Šven ta vieta (pvz., Lietuvos 
kaimas),tuščia nebūna, o der
l ingos žemės ir darbo vietų 
pasaulyje tikrai nėra per daug, 
taigi atsiras, kas gali ir moka 
ūkininkauti , negerti ir neverkš
lent i . Būtų gerai, k a d t a i 
bū tume mes patys. 

Maždaug 2012 meta i s 
Lietuvoj turėtų pasirodyti 
flamingai — iš tenykštės TV 
laidos apie pasaulio keitimosi 
perspektyvas. Plauksim Žeime
n a — krantuose flamingai. Tik 
įdomu, ar j iems iŠ paskos 
nepersikels ir krokodilai. 

Paskui klebonijoje vaka
rieniaujame ir kalbame apie 
lietuvius Londone, apie siautė-
jančias, reketuojančias gaujas 
iš Kauno, Šiaulių, kurios per
nai Lietuviškoje sodyboje netoli 
Londono sugebėjo suorgani
zuoti lietuviškas pjautynes su 
peiliais ir beisbolo lazdomis. Po 
Joninių šventės, kai pralaimėjo 
virvės t raukimo varžybas. . . 
Naujoji lietuvių degeneracija — 
ką daryti su šiuo reiškiniu? 

Zoologijoje yra toks dėsnis 
— gyvūnų kar ta prieš išnyk-
dama išsigimsta ir pasiunta . 
Ką daryti su pasiutusiais gyvū
nais — medžiotojai žino, o štai 
ką daryti su pas iu tus ia is 
žmonėmis? Sako, kad prūsai 
pr ieš išnykdami buvo patys 
didžiausi banditai visoje Euro
poje, plėšė, grobė, vogė, žudė, 
prievartavo. Žodis „prūsas" 
buvo netgi savotiškas keiks
mažodis.. 

Londono lietuvių parapijos 
kunigas Petras — guvus, mie
las ir atviraširdis žemaitis sa
ko, kad esame pernelyg kritiški 
sau ir neakcentuojame gražių
jų Lietuvos pusių. Sako — kas 
iš tos kritikos, ji niekur neveda. 
Imkime akcentuoti gražius da
lykus, auginti ir puoselėti juos. 
Kažkas jam pritaria, kad lietu
viškos sielos grožis yra kaip 
atsargus paukščiukas, svarbu 
jo neišbaidyti, j auk in t i s jį. 
Išskris, paskui ilgai reikės 
laukti sugrįžtant. 

Apie skulptoriaus V. Grybo gyvenimą ir kūrybą 

Dokumentai bus labiau apsaugoti nuo klastojimų 
KĘSTUTIS PRANCKEV1CIŲS 

Nuo šių metų pradžios 
Lietuvos miestų bei rajonų savi
valdybių administracijos Civi-' 
linės metrikacijos skyriai pra
dėjo išdavinėti naujo pavyzdžio 
civilinių aktų liudijimus. Kaip 
mūsų skaitytojams teigė Ci
vilinės metrikacijos skyriaus 
specialistai, pastarosiomis die
nomis jau buvo išduota daugiau 
nei 250 naujo pavyzdžio gimimo 
liudijimų. 

Galios ir seni, ir nauji 
liudijraai 

Pasak šios srities specia
listų, nauji gimimo, santuokos 
bei mirties liudijimai buvo 
pagaminti Teisingumo minis
terijos užsakymu. Alytaus bei 
Širvintų civilinės metrikacijos 
skyriai — vieni pirmųjų Lie
tuvoje pradėjo išdavinėti naujo 
pavyzdžio gimimo liudijimus, 
kadangi senųjų blankų liko 
labai nedaug Nors nauji doku
mentai išduodami, privalomai 
keisti senų nereikės — dar ga
lios tiek seni. tiek nauji liudiji
mai. 

Minėtus dokumentus nus
pręsta keisti po to, kai 2003 m. 
birželio mėnesį Seimas priėmė 
Lietuvos Respublikos verty
binių popierių, dokumentų 
blankų, banderolių, oficialių 

žymėjimo ženklų gamybos 
įstatymą ir specialioji komisija 
nustatė aukštesnį šių doku
mentų ir blankų apsaugos lygį. 

Naujojo pavyzdžio civilinių 
aktų liudijimai pagal apsaugos 
lygio kriterijus yra trečioje 
vietoje — po Lietuvos piliečio 
paso ir asmens tapatybės kor
telės. Nauji dokumentai daug 
išvaizdingesni už senuosius , 
atspausdinti an t geros kokybės 
popieriaus su vandens ženklais, 
apsaugoti beveik ta ip p a t 
gerai, kaip ir banknotai . Juos 
gaminant panaudota 16 skir
tingų technologinių apsaugos 
priemonių. Kai kur ių teisės 
specialistų nuomone, tokių 
dokumentų beveik neįmanoma 
suklastoti. 

Gimimo be i santuokos 
liudijimai — 
šv i e se sn i ame fone 

Naujasis vaiko gimimo 
liudijimas yra gelsvos spalvos, 
santuokos sudarymo — rožinis, 
niūresnių spalvų — santuokos 
nutraukimo ir mirties liudiji
mai. Civilinės metrikacijos 
skyriaus specialistų nuomone, 
naujagimio tėve l iams įteikti 
naujo pavyzdžio gimimo liudi
jimą yra daug maloniau negu 
senąjį. Neabejojama, kad ir 
patys tėvai, gavę naująjį gimi
mo liudijimą, labiau džiaugiasi. 

I naujus civilinių aktų liudi
jimus vardai, pavardės, datos 
įrašomi kompiuteriu. Anksčiau 
pasitaikydavo ir minėtų doku
mentų klastojimo — žmonės 
tiesiog ranka taisydavo gimimo 
liudijime įrašytą datą, kad 
anksčiau galėtų išeiti į pensiją. 
Kai kurie piliečiai, pasinaudo
dami suklas tota is santuokos 
liudijimais, mėgindavo išvykti į 
JAV, Vokietiją, kitas užsienio 
šalis... 

Europos Sąjungoje minėtų 
civilinių aktų liudijimai y r a 
skirtingi. Pavyzdžiui, Vokie
tijoje tokie blankai spausdina
mi ant paprasto popieriams la
po ir nenumeruojami. Portuga
lijoje ir Ispanijoe jie iš vis neiš-

Geriausia 2004 metų frazė 

2004 m. gruodžio 11 d. 
Vilniaus paveikslų galerijoje 
pristatyta menotyrininkės Ni
jolės Tumėnienės studija „Vin
cas Grybas. Gyvenimo ir kūry
bos drama". Vienam žymiau
siam lietuvių monumentalio
sios skulptūros kūrėjų skirtą 
knygą išleido Lietuvos dailės 
muziejus. 

Pasak studijos autorės ir 
albumo sudarytojos dr. N. Tu
mėnienės, sunku surasti kitą 
XX a. ketvirtame dešimtmetyje 
Lietuvoje dirbusį skulptorių, 
sukūrusį tokius svarius patrio
tiškus paminklus. Anot studi
jos autorės, V. Grybo gyvenimą 
būtų galima pavadinti dra
matišku ir netgi tragišku, jeigu 
ne per stebuklą sovietmečiu iš
likę jo sukur t i paminklai 
Simonui Daukantui , „Žemai
čiui", Vincui Kudirkai, Vytau
tui Didžiajam Jurbarke ir 
atkurtas paminklas Vytautui 
Didžiajam Kaune. Dailininkas 
skulptorius, visuomenės veikė
jas Vincas Grybas f 1890— 
1941) studijavo dailę Varšu
voje, Kaune, Paryžiuje, klausė 
paskaitų Sorbonoje. Nuo 1925 
m. dalyvavo parodose. V. Gry
bas sukūrė reikšmingų skulp
tūrų, paminklų: Simono Dau
kanto — Papilėje, Vytauto Di
džiojo — Kaune ir Jurbarke. 
Vinco Kudirkos — Nauja-

duodami, o, vaikui gimus, įtei
kiama vadinamoji šeimos knyga. 

Prieš 15 metų a tkūrus 
nepriklausomybę, iki 1990 m. 
pabaigos, Lietuvoje dar buvo 
išduodami sovietinio pavyzdžio 
civilinės būklės aktų liudijimai. 
Jų pavadinimai bei skiltys 
spausdintos lietuvių ir dar rusų 
kalba. Tačiau liudijimai buvo 
išrašomi tik lietuvių kalba ir 
antspauduojami ženklu su 
Vyčio atvaizdu. 

Civiliniame kodekse nus
tatyta, kad giminių, santuokos 
nutraukimą ir mirtį registruoja 
bei atitinkamus civilinės būklės 
aktų liudijimus išduoda miestų 
ir rajonų civilinės metrikacijos 
skyriai. 

„Omni laiko" skaitytojai 
geriausia metų fraze išr inko 
Darbo partijos vadovo, ūkio 
ministro frazę „Nesu inoplan-
e t i a n i n a s " . J i surinko 744 bal
sus (15 proc.). Antroje vietoje 
liko nušalintojo prezidento 
Rolando Pakso pal inkėj imas 
pirmadienį „Gero savai tgal io" 
(14 proc.). 

„Omni laiko" skaitytojai 
taip pat balsavo už jiems pasiū
lytas frazes: 

„Iš t ikrųjų g i m i a u n e 
kosmose , o š iaurėje. Bet n u o 
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FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

CONSTRUCT tucrloN 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Work: 312-38&8088; 
Contractor 815-272-5193 

Cdl/fax: 815-744-
Švinas Vencius 5360; 773-581-5920 
AfcertSefo/i wvywjtkD05truction.com 

j* 0 Šildymas 
**8t> Saldymas 

6666 & Ka&to C M * * L 60829 
RBK^^M, itinlfMnnti, aptarngvtiep 

— Ucensed —- Bonded—Insured 

773 7 7 8 4 0 0 7 
773 531 1833 

to žmogus ne tampa bloges
nis . Nesu inoplanetianinas". 
Taip spalio 11 d. a tsakė Vik
toras Uspaskichas į konserva
torių vadovo Andriaus Kubi
liaus priekaištus dėl galimos 
Rusijos įtakos Lietuvos politikai 
per jo vadovaujamą partiją (15 
proc., 744 balsai). 

„Gero savaitgalio''. Taip 
sausio 12 d., pirmadienio vidur
dienį, žurnal is tams palinkėjo 
tuometinis prezidentas Rolan
das Paksas (14 proc., 702 bal
sai). 

•^q$m&d&% ,Ą \ 

Skulptoriaus V. Grybas. Mykolo Ambrazo (Elta) nuotr. 

miestyje, Žemaičio — Rasei- N. Tumėnienės monografija 
niuose, dekoratyvinių skulp- iliustruota Arūno Baltėno ir 
turų, skulptūrinių portretų, Mečislovo Sakalausko fotogra-
antkapinių paminklų, baž- fijomis. 
nyčių altorių. (Elta) 

SKELBIMAI 

mmĖtŠĖ Gera dovana 
Vasario 16-osios ar Kovo 11-osios progomis 

Jums, jūsų vaikams ir vaikaičiams, 
bei visiems, neabejingiems Lietuvos istorijai 

ir kovai už nepriklausomybe. 

Filmas 
„Vienui vieni" 

Užsisakyti filmą (DVD formate) skambink i te 
Amerikos lietuvių televizijai 

Tel. 708-839-9022 arba 708-785-8080. 

DVD turinys: 
1. Filmas „Vienui vieni" (trukmė 1:30). Režisierius Jonas Vaitkus. 

2.S. Bartkaus dokumentinė laida „Požiūris" (legendinio partizano Juozo 
Lukšos-Daumanto istorija) (trukmė 0:23). 

3. Filmo prodiuserio Vytauto Vilimo tekstas (anglų kalba). 
Filmas l ietuviu kalba su angliškais subt i trais. 

Garsas - DOLBY DIGITAL 

Šis filmas — puiki vaizdinė priemonė istorijos pamokoms apie lietuvių pasipriešinimą 
sovietu okuoaciiai, paremta tikrais istoriniais faktais ir liudininkų pasakojimais, ir puiki 

dovana kiekvienam, kuriam brangi ir jdomi Lietuva bei jos istorija. Istorija apie išdidžius 
r narsius žmones, kurie brangino savo tėvynę ir nenulenkė galvos prieš sovietų okupantus. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE P E R 

ATLANTIC 
txpresswrp. 

Y R A C VAI J M Y I i I i 
UZSKMCVTl KON'l l i lNi-Rl 

Sll^UAMlLAi&^AROO IR bUVU 
LIETUVA LATVIJA KSTUA. UKRAINA BALTARUSIJA 
IŠSIUNČIAMA l i B W T ' i m n SAVAITI-. 
Hmraro—i OAVHJUI U B S M B RANKAS. 

1-800-775-SEND 
M ū s ų a t s t o v a i : 
Bravo Coffcc and tteli 

238 M a i n St r . L E M O N T . 1L. A0439. TRsl:f>30-257-3300 
KAI Y N A eorp. 

27|<> W 7 I si Str C !IH AC.O. II. <iOft29. Icl: 773 -434 -7919 
• m 78 Th Ave Bmrx";FA/TF"Vv; II 60455, Tel:708-599-9680 

„Min i s t r a s prisiekia pa
dėjęs a n t Konst i tuc i jos . . . 
padėjęs ranką ant Konsti
tucijos". Taip gegužės 4 d. 
Seimo posėdžiui pirmininkavęs 
liberalcentristas Gintaras Ste
ponavičius kalbėjo apie naujojo 
finansų ministro Algirdo But
kevičiaus priesaiką padėjus 
ranką an t Konstitucijos (12 
proc.). 

„S igu t i s griuvo aukšt ie l 
n i n k a s " . Taip kovo 29 d 
Rolando Pakso patarėjas Gin
taras Šurkus apibūdino kolegos 

Sigučio Jačėno reakciją sužino
jus prezidento sprendimą pa
kviesti Jurij Borisov patarėju (7 
proc.). 

„Mano d e v i n t a s j a u s m a s 
sako, kad su Darbo par t i ja 
koalicijos nebus" . Taip kal
bėjo premjeras Algirdas Bra
zauskas spalio 24 d. (5 proc.). 

„Yra senos ir gilios san
tyk i av imo su E u r o p o s Są
jungos ins t i tuc i jomis t r ad i 
cijos". Taip buvęs Seimo narys 
Rolandas Pavilionis apibūdino 
ES reikalų koordinavimą birže

lio 30 d. (4 proc. 220 balsų). 
„Yra variantai — aš ei

nu, j i s e ina , abu einam, abu 
n e i n a m . Nusprendėm — ka
dangi e sam jaunos gene
racijos po l i t ika i , turime 
la iko, 100 procentu šansu 
laimėti arba dabar, arba 
vėliau, tai le idžiam kitiems". 
Taip balandžio 27 d. laidos 
„Dviračio šou" kūrėjas Vytautas 
Šerėnas nusakė pokalbio temas 
su laikinuoju prezidentu Artūru 
Paulausku (4 proc., 208 balsų). 

Omni.lt 

http://wvywjtkD05truction.com
http://Omni.lt
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(Remtantts AFP. Reuters, AP, tntertax, ITAR-TASS. BNS 
iioių agernorų pranešimais) 

EUROPA 

RYGA 
Deklaracija, kurią Rusija 

siūlo Latvijai pasirašyti kartu 
su sienos sutartimi, nepasiekė 
ministro pirmininko Aigars Kal
vutis. „Vyriausybė nepasirašys 
jokių Maskvos deklaracijų. Ne 
Maskvai lemti mūsų likimą, to
dėl nereikia skirti tiek daug dė
mesio įvairiems mėginimams iš
provokuoti neigiamą visuome
nės reakciją. Jeigu tai būtų Lat
vijai tikrai svarbus dokumen
tas, jis būtų atsidūręs ant mano 
stalo", sakė vyriausybės vado
vas. Kaip jau buvo pranešta, 
pasirašyti tokį dokumentą siūlo 
Rusija. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos laik

raščiai trečiadienį pirmuosiuose 
puslapiuose spausdina nuotrau
kas, kurios leidžia manyti, kad 
britų kariai žemino sulaikytus 
irakiečius, ir kurias apibūdina 
antraštės „Gėda" ir „Šokas". 
Šios antraštės atspindi sukrėti
mą, kurį šalis patyrė dėl Abu 
Ghraib primenančio skandalo. 
Kai kuriose spausdinamose 
nuotraukose matyti nuogi ira
kiečių kaliniai, kurie, kaip atro
do, verčiami imituoti lytinius 
aktus, o vienoje nuotraukoje 
įamžintas karys, iškėlęs kumštį 
virš surišto kalinio, ant kurio 
liemens užmestas tinklas. Mini
mos nuotraukos buvo paskelb
tos netrukus po to, kai prasidėjo 
trijų kareivių, kaltinamų žiau
riu elgesiu su sulaikytais asme
nimis, karo teismas. 

i 

JAV 

WASHINGTON, DC 
I JAV valstybės sekretorės 

postą siūloma Condoleezza Rice 
antradienį žadėjo eiti diplomati
jos keliu, pataisyti JAV santy
kius su sąjungininkėmis ir 
drauge su kitomis didžiosiomis 
pasaulio valstybėmis dalyvauti 
kare su terorizmu. G. W. Bush 
patarėjos nacionalinio saugumo 

klausimais pareigas einanti C. 
Rice Senate neatsiprašinėjo už 
JAV pradėtą Irako okupaciją, 
tik pareiškė, kad Valstijų politi
ka po 2001 m. rugsėjo 11-osios 
teroro išpuolių buvo „sudėtinga, 
būtina ir teisinga". Tai, kad C. 
Rice bus patvirtinta Colin Po-
well posto įpėdine, nekelia be
veik jokių abejonių. 

Visiškai netoli Baltųjų rū
mų antradienį grasino susi
sprogdinti vyriškis. Į įvykio vie
tą atvyko šimtai policijos parei
gūnų, buvo evakuota daug žmo
nių. Pranešama, kad šeimyninę 
dramą pavyko išspręsti be krau
jo praliejimo. Vyras grasino su
sisprogdinti mikroautobuse už 
200 metrų nuo prezidento Geor
ge W. Busho rezidencijos. JAV 
Federalinio Tyrimų Biuro (FTB) 
atstoves duomenimis, vyras rei
kalavo grąžinti j am vaiką, kurį 
tariamai iš jo atėmė žinybos. Po 
kelias valandas trukusių dery
bų, jis leidosi suimamas. 

NEW YORK 
Irakiečių kilmės amerikietis 

prisipažino kal tu korupcijos 
procese dėl JT programos „Naf
ta už maistą". Kaip pareiškė 
JAV teisingumo sekre tor ius 
John Ashcroft, kal t inamasis Sa-
mir Vincent ant radienį New 
York teisme prisipažino buvusio 
Irako diktator iaus S a d d a m 
Hussein pavedimu dešimt metų 
nelegaliai dirbęs JAV Procesas 
prieš S. Vincent yra „aiškus sig
nalas amerikiečiams ir irakie
čiams: mes netoleruosime ko
rupcijos, o už ją bausime", pažy
mėjo J. Ashcroft. Verslininkas 
apkaltintas sąmokslu, be to, j is 
svetimos valstybės pavedimu 
nelegaliai veikė JAV. klastojo 
mokesčių deklaracijas ir pažei
dė kitus įstatymus. S. Vincent 
gresia 28 metų kalėjimo. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
DRAUGAS. 2 0 0 5 m. saus io 20 d., ke tv i r t ad ien i s 

ARTIMIEJI RYTAI J 
BAGHDAD 
Baghdad trečiadienį sprogo 

mažiausiai keturi mirt ininkų 

vairuoti automobiliai; per šiuos 
išpuolius žuvo mažiausiai 26 
žmones, o dar 21 buvo sužeistas. 
Pasak JAV kariškių, žuvusiųjų 
galėjo būti daugiau, jeigu sau
gumo pajėgos nebūtų reagavu
sios taip greitai. Tuo tarpu tero
ristų grupuotės „Al Qaeda" są
jungininko Abu Musab al-Zar-
qawi vadovaujama grupuotė 
prisiėmė atsakomybę už trečia
dienį įvykdytą išpuolį prie Aus
tralijos ambasados ir sprogimus 
prie dviejų Baghdad policijos 
nuovadų. Grupuotė paskelbė, ] 
kad „kankinių legionas" smogė 
trijose vietose. 

RIYADH 
Daugiau kaip du milijonai 

musulmonų piligrimų antradie
nį, pirmąją hadžo dieną, iš Me
kos pradėjo plūsti į Minos slėnį, 
tačiau šiemet šią piligriminę ke
lionę temdo gedulas del Azijos 
cunamio aukų ir nuogąstavimai 
dėl saugumo. Šiemetinis hadžas 
ypač sunkus tūkstančiams mal
dininkų iš Azijos, kur gyvena 
dauguma iš milijardo pasaulio 
musulmonų. Hadžą, kurį bent 
vieną kartą gyvenime privalo 
atlikti visi tai galintys musul
monai, tragedijos lydėdavo ir 
anksčiau. Saudo Arabija šiemet 
vykdo didžiausio masto saugu
mo operaciją, nes baiminamasi 
išpuolių ar tragiškai galinčių 
baigtis žmonių susigrūdimų. 

GAZOS RUOŽAS 
Palestinos savivaldos sau

gumo pajėgos, vykdydamos iš
puolių prieš Izraelį prevencijos 
planą, ketina nuginkluoti eks
tremistines palestiniečių gru
puotes, pareiškė aukštas pales
tiniečių saugumo pareigūnas 
Bashir Nafe. Jis laikomas vienu 
realiausių kandidatų į Vakarų 
kranto ir Gazos ruožo saugumo 
vado pareigas. B. Nafe nenuro
dė, ar saugumo pajėgos pradės 
kovą su ekstremistinėmis gru
puotėmis, nesutinkančiomis nu
traukti išpuolių prieš žydus. An
tradienį šimtai žydų, reikalau
dami imtis griežtesnių priemo
nių prieš ekstremistus, surengė 
protesto eiseną. 

Istorija rodo, kad JAV prezidentams antroji kadencija nesiseka 

Washington, DC, sausio 19 . 
d. (Reuters/BNS) — JAV politi
kos istorija rodo, kad antroji 
prezidento George W. Bush ka
dencija turi būti mažiau sėk
minga nei pirmoji. 

XX amžiaus antrojoje pusė
je nė vienam prezidentui, iš
rinktam antrą kartą, nepavyko 
išvengti kokio nors triukšmingo 
skandalo. Ankstesnėje JAV isto
rijoje taip pat daug pavyzdžių. 
kai antrajai kadencijai išrinkti 
prezidentai susidurdavo su įvai
riausiomis problemomis, prade
dant politiniais nesutarimais ir 
baigiant maištais, sunkiomis li
gomis ar net mirtimi. 

G. W. Bush pirmtakas Bill 
Clinton vos neišlėkė iš posto už 
tai, kad melavo apie savo santy
kius su Baltųjų rūmų stažuotoja 
Monica Lewinsky. 

Skandalas, kilęs jo antro
sios kadencijos Baltuosiuose rū
muose pradžioje, audrino Wa-
shington daugiau nei metus ir 
vos nesibaigė apkalta. Senatas 
atsisakė pirma laiko atstatydin
ti B. Clinton, bet visas antrasis 
jo prezidentavimo laikotarpis 
buvo gerokai sugadintas. 

Ronald Reagan, kuris buvo 
prezidentu praėjusio amžiaus 
devintajame dešimtmetyje, šeš
taisiais savo prezidentavimo 
metais teko įveikti vieną di
džiausių savo karjeros krizių, 
kai iškilo aikštėn vadinamasis 
„Irangate" skandalas. 

1986 metų lapkritį, kai buvo 
paskelbta, kad JAV pareigūnai 
bandė nugabenti ginklų Iranui, 
kuris tuo metu, kaip ir dabar, 
buvo įrašytas į JAV priešų są
rašą, o už gautus pinigus, ne
paisydami Kongreso draudimo. 

pasiųsti ginklų Nikaragvos gru
puotėms, subraškėjo R. Reagan 
administracijos pozicijos. 

Visuomenę visų pirma do
mino, kiek į tai įsivėlęs R. Rea
gan. bet per Kongreso surengtą 
tyrimą buvo nustatyta, kad pre
zidentas apie tai nieko nežinojo. 

Oficialus Kongreso sprendi
mas teigė: „Visa atsakomybė už 
įvykius Irano skandale tu r i tek
ti prezidentui. Prezidentas pri
valėjo žinoti, ką daro jo patarė
jai". 

Problemos dėl Richard Ni-
xon antrosios kadencijos prasi
dėjo dar iki jos pradžios, kai bu
vo mėginta „apiplėšti" Demo
kratų partijos komiteto būsti
nės, įsikūrusios viešbutyje „Wa-
tergate", štabą. 

Kaip paaiškėjo, įsilaužėlius 
nusamdė R. Nixon partija, o 
pats terminas „Watergate" tapo 
nešvarių politinių žaidimų sim
boliu. Nors prezidentui pavyko 
iškovoti pergalę r ink imuose . 
1974-ųjų rugpjūčio 9 dieną, gre
siant neišvengiamai apkal ta i , 
JAV prezidentas R. Nixon buvo 
priverstas atsistatydinti. 

Net skandalų netemdoma 
antroji prezidento kadencija ga
li būti sunki, sakė S t ephen 
Hess. kuris yra dirbęs tiek res
publikonų, tiek demokratų ad
ministracijose, o daba r dirba 
Brookings institute. 

„Antroji kadencija — tai lyg 
smėlio laikrodis, kurio smėlis 
baigia išbyrėti", sakė S. Hess ir 
paaiškino, kad prasidedant ant
rajai kadencijai paprasč iaus i 
tikslai jau būna pasiekti ir lieka 
sunkieji. 

Laikas, kurį Baltuosiuose 
rūmuose praleido Dwight Ei-

senhower, 1953-1961 metai, bu
vo JAV klestėjimo laikotarpis, 
bet ir tada neapsieita be šaltojo 
karo su SSRS reikalų. 1957-
aisiais sovietai paleido savo pa
lydovą „Sputnik", o 1960-aisiais 
numušė JAV žvalgybinį lėktuvą. 

Ir D. Eisenhovver teko išgy
venti skandalą, kai jo adminis
tracijos vadovas Sherman 
Adams buvo apkal t intas tuo, 
kad iš verslininko, turėjusio 
problemų dėl mokesčių, paėmė 
dovanų, tarp kurių buvo kup
ranugario kailio pal tas . Sh. 
Adams turėjo atsistatydinti. 

Woodrow VVilson, kuris, 
kaip ir dabartinis prezidentas, 
vadovavo šaliai, kai ji dalyvavo 
kare. 1916 metais antrąjį kartą 
laimėjęs rinkimus siekė sudary
ti taikos sutartį ir užbaigti Pir
mąjį pasaulinį karą bei įkurti 
Tautų lygą. 

Sutart ies projektą atmetė 
Senatas, o mėgindamas įtikinti 
senatorius ją priimti W. Wilson 
taip susigadino sveikatą, kad 
1919 metais jį ištiko širdies 
smūgis, po kurio likusius 17 
mėnesių jis buvo neįgalus. 

Abraham Lincoln buvo nu
žudytas praėjus penkioms sa
vaitėms po prisaikdinimo antra
jai kadencijai, netrukus po to, 
kai pakvietė šalį išsigydyti Pi
lietinio karo žaizdas. Per vieną 
spektaklį jį mirtinai sužeidė ak
torius, kuris buvo vergvaldžių 
agentas. 

Net George Washington an
trąją kadenciją nepavyko iš
vengti sunkumų: jo adminis
tracija suskilo į dvi stovyklas, o 
įvestas nepopuliarus mokestis 
viskiui sukėlė maištą Pennsyl-
vania valstijoje. 

ST. PETERSBURG, FL 

Lietuviškos Kūčios 
Kažkas yra pastebėjęs, kad 

Amerikos žemyne tikros lietu
viškos kūčios yra rengiamos tik 
St. Petersburgo lietuvių telki
nyje. Tai yra — šv. Kalėdų die
nos išvakarėse — ir ne ryte ar 
per pietus, bet saulei nusilei
dus, kaip tradiciškai yra priim
ta. Šiais metais, Lietuvių klubo 
valdybai prašant, kūčias paruo
šė Loreta Kynienė su gausiu 
buriu padėjėjų. 

Kūčios buvo mielos, įspū
dingos, primenančios jaunystės 
dienų vakarienę ir sutrauku
sios didelį būrį vietos gyventojų 
bei nemažai svečių atvykusių iš 
tolėliau. Nustatytu laiku į salę 
susirinkę dalyviai sėdo prie 
gražiai išpuoštų ilgų stalų, 
nusitiesusių nuo scenos net iki 
pat durų. Stalai apkrauti šal
tais, pasniko patiekalais. O jų 
buvo gal ir daugiau nei dvylika. 
Scenoje didelė eglutė, išpuota 
šiaudinukų dirbiniais, kurios 
pagamino A. Liubinienė. J i 
kiekvienais metais sutinka 
paskolinti savo rinkinį, kurį vis 
papildo naujais; Viduryje sce
nos Dalios Adomaitienės pada
rytas didelis židinys su judan
čiais liepsnos liežuviais prim
inė „senos grįčios" šiltą 
jaukumą. 

Pradedant vakarienė, klu
bo pirmininkė Angelė Kamie
ne, pakvietė keletą moterų, 
kurių kiekviena, su degančia 
žvakute, uždegė jai nurodytų 
stalų žvakes. Įžanginiame 
žodyje ji papasakojo apie vieną 
lietuviškos šeimos svarbiausių 
susibūrimų — Kūčių vakarie
nę, , :kurios metu vyriausias 
šeimos narys dėkoja Aukščiau
siajam už dovanas, pasiekimus; 
prisimena šeimą apleidusius ar 
mirusius jos narius. Pasimeldę 

ir pavalgę, žaidimais ar daino
mis užbaigia tokį bendrą, 
art imą susibūrimą. Po to ji 
pakvietė kan. Bernardą Talaišį 
sukalbėti maldą. Po maldos 
vyko kalėdaičių dalinimasis su 
šeimos nariais, šalia sėdinčiais 
ir kitais pažįstamais. Jaukioje 
nuotaikoje, pasišnekučiuojant, 
visi dalinosi patiektomis gėry
bėmis. 

Vakarienei pasibaigus, baž
nytinis choras, susidedant is 
daugiausia iš moterų (su trim 
vyrais), akompanuojant Aldo
nai Varkalienei, pagiedojo 
keturias tradicines giesmes. 
Programai pasibaigus buvo 
išdalinti lapai su keliomis 
papildomomis giesmėmis ir visi 
pakviesti giedoti ka r tu . Dar 
kiek pasisvečiavę, žvaigždėms 
žibant danguje, visi skirstėsi į 
namus susikaupę ir pakilia 
nuotaika. 

Mečys Ši lkait is 

V I E N E R I Ų M E T Ų MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
KAZIMIERA SUVAIZDIENĖ 

ŠIMKŪNAITĖ 
Minint mūsų mylimos Mamos ir Močiutės, kurios nete

kome 2004 m. sausio 20 d. mirties sukaktį, šv. Mišios už 
velionę bus aukojamos š.m. sausio 23 d., sekmadienį, 9 
vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje. Cicero. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną pri
siminti velionę Kazimierą savo maldoje. 

Liūdinti še ima 

Mielą sesę Korp! Giedra narę GIEDRE GILLES-
PIE, netekus brangios mamytės 

A t A 
MARIJONOS GRIŠKELIENĖS, 

giliai užjaučiame ir dalinamės netekties skaus
mu. 

Korp! Giedra 

St. Petersburg lietuvių bažnytinis cr 
Varkalienė. 

oras sneda KUCIU vasar:K>- r.".' 
Aldonos Aleksiejūnas nm 

Sutikom Naujuosius metus 
St. Petersburgo lietuvių 

klubas niekad nepraleidžia pro
gos sutikti Naujuosius metus. 
Kiekviena valdyba kasmet 
bando įnešti ką nors naujo, 
kažko įdomesnio, skirtingesnio 
ir suteikti daugiau malonumo 
dalyviams. Panašiai buvo ir su 
šiuometiniu Naujųjų metų 
sutikimu. Klubo pirmininkė 
Angelė Kamiene iš anksto, sek
madieninių pietų metu, vis 
akcentuodavo, kad šiemet bus 
kitaip ir kviesdavo visus nedel
siant užsisakyti vietas. 

Ir tikrai pakeitimų buvo 
nemažai. Pirmiausia — visi sta
lai buvo apvalūs su baltomis 
staltiesėmis ir sidabrinių šakų 
puošmena stalo centre. Pr ie 
scenos ir salės pakraščiuose 
stovėjo palmės iš pripūstų 
balionų kamieno ir pailgų žalių 
plastmasinių šakų. Įdomų. Tai 
vis Dalios Adomaitienės kūry
ba. Maistą ruošė klubo valdyba 
su gausiu būriu pagalbininkių. 
Maistas šaltas, pjaustytas, 
išdėstytas mažojoje salėje bufe-

rai-to stiliumi. Pasirinkimas 
riausias ir gausus. 

Prasidėjus vakarienei, Vi
lius Juška kvietė svečius i 
mažąją salę prisipildyti lėkštes. 
Pasipuošusios merginos su 
šypsena dalino kiekvienam, ko 
širdis troško. Baras, lietuviškai 
muzikai aidint, pardavinėjo 
įvairiausius gėrimus. Pasibai
gus vakarienei, pradėjo groti 
„Fred trio". Tai ne tokia tranki 
grupė, kaip būdavo „Lorelei" 
orkestras, tačiau Fred vyrukui 
tų pat metų, kaip-ir dauguma 
šokėjų, tai jie gerai prisiminė ir 
grojo jau mums nuo jaunystės 
pažįstamas melodijas. 

Dvyliktai ar tė jant , buvo 
išdalintas šampanas, pagiedo
tas Lietuvos himnas ir, Angelei, 
skaičiuojant minutes, prasidėjo 
Naujųjų metų sveikinimai. Šį 
kartą dalyvavo daug anksčiau 
nematytų asmenų, įskaitant ir 
keliolika naujai atvykusių 
(trečiabangiųi. Truko geras 
pusvalandis, kol buvo su visais 
pasisveikinta ir pareikšti įvai-

St. Petersburg. FL. kūčių vakarienes rengėja Loreta Kynienė (iš 
Lietuvių klubo valdybos narės — Aldona Česnaite. pirm Angel 
Kamiene. Elena Radviliene ir Aldona -Jasinskiene. 

Aldonos Aleksiejūnas nuotr 

riausi l inkėjimai. Po pusva
landžio pi rmininkė pareiškė. 
kad ji y ra paruošusi karštą 
Amerikos pietiečių mėgstamą 
„Black eye peas" mišinį, kuris 
susideda iš pupelių, lašinių 
gabalėlių ir karštų kopūstų. 
Kas labai tiko po šokių. Tai 
buvo laukiama naujovė. Or

kestrui sustojus groti. Flo 
„jaunimas" baigė vakarą pirmą 
valandą. 

Atrodo nebuvo nusiskun
dimų, visi buvo patenkinti nau
jovėmis: salės papuošimui, orkes
tru, maistu. įdomu, kokie bus 
kiti Naujieji metai. Lauksime. 

Mečvs Šilkait is 

A. STONIO JUOSTA APIE UŽMIRŠTĄ AKTORIŲ 
Amsterdam kino festivalyje 

IDF A (International Documen-
tary Film Festival Amsterdam) 
įvyko režisieriaus Audriaus 
Stonio naujo dokumentinio 
filmo „Tas, kurio nėra" prem
jera. 

Spalvotas ilgo metražo do
kumentinis filmas „Tas, kurio 
nėra" (arba „Countdown") pa
sakoja apie kino ir teatro 
režisierių, aktorių Augustiną 
Baltrušaitį, likimo ir susi
klosčiusių aplinkybių dėka 
nugramzdintą į visišką už
marštį Praeityje dirbęs su 
tokiomis teatro žvaigždėmis. 

kaip Monika Mironaite ir 
Artiom Inozemcev, sukūręs 
penkis vaidybinius filmus 
„Lenfilm" studijoje, dirbęs su 
legendiniu kino režisieriumi 
Grigorij Kozmcev, šiuo metu A. 
Baltrušaitis yra visiškame 
visuomenės užribyje. Filmą apie 
atminties ribas, nenumaldomai 
bėgančio laiko poveikį ir viltį, 
stipresnę už laiką, A. Stonys 
sukūrė kartu su operatoriumi 
Vladu Naudžiumi 

Amsterdam festivalis yra 
didžiausias ir įtakingiausias 
Europos dokumentinio kino fes
tivalis, per pastaruosius 17 

metų tapęs vienu svarbiausių 
dokumentinių filmų festivaliu 
pasaulyje „Dokumentikos Ka
nais" pavadintame festivalyje 
kasmet parodoma per 200 doku
mentinių filmų ir sulaukiama 
110.000 žiūrovų auditorijos. 
Festivalis aprėpia visą Europos 
dokumentinio kino metų pa
noramą, j ame susit inka kino 
gamintojai, nepriklausomi pro
diuseriai , filmų pirkėjai bei 
finansuotojai 

A. Stonio naujas kino pro
jektas „Naujoji Martyrologija" 
atr inktas į festivalio „Forumo" 
programą. A. Stonys yra su

kūręs 10 dokumentinių ir viena 
vaidybinį kino filmą K 
riaus filmai apdovanoti daugybe 
garsių festivalių prizu, o filmas 
„Neregių žeme" 1992 m. pelne 
garsiausią Europos kino ap
dovanojimą — Europos kino 
akademijos prizą ..Feb.x" už 
geriausią metu dokumentinį 
filmą. A. Stonio retrospektj 
kino vakarų buvo surengta 
Šveicarijoje. Prancūzijoje. JAV. 
Rusijoje, Izraelyje, < eki 
pat Lietuvos miestuose 
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ČIKAGOJE IR APYLISKĖSEi Savanorės mato pažangą darbuose su Lietuvos vaikais 

AMERIKOS LIETUVIŲ TELEVIZI
JA KVIEČIA į televizijos laidos 
filmavimą tema: „Imigrantų 
kalbos spindesys ir skurdas". 
Laida bus filmuojama sausio 29 
d., 7 v.v. Jaunimo centro apati
nėje salėje. Norite išsakyti savo 
nuomonę? Atvykite į laidos fil
mavimą ir galėsite pasireikšti. 
Visi kviečiami. 

BEVERLY SHORES, IN, LIETUVIŲ 
KLUBAS išrinko naują valdybą 
2005-2006 m. kadencijai. Val
dyba pasiskirstė pareigomis 
taip: pirmininkas - Vytautas 
Šimkus, vicepirmininkas -
Vytautas Kasniūnas, Jr. , 
iždininkas - Juozas Noreika, 
sekretorė - Genė Erslovienė, 
narys ryšininkas - Kęstutis 
Pocius. Revizijos komisija: Jur
gis Daugvila, Meilutė Rulienė, 
Janina Vienužienė. Nominacinė 
komisija: Kazimieras Ambro-
zaitis, Eugenijus Bartkus, 
Jaunut is Dagys. Garbės kores
pondentas: Vytautas Kasniū
nas, Sr. Kitas klubo narių susi
rinkimas įvyks sausio 30 d., 
sekmadienį, 2:30 v.p.p. Fortune 
Hause restorano salėje, Mich. 
City. 

JAUNIMO CENTRO MOTERŲ 
KLUBO pirmas šių metų su
sirinkimas įvyko sausio 11 d. 
Kitas susirinkimas sausio 30 d., 
sekmadienį. Jaunimo centro 
kavinėje bus kepami blynai, 
kuriais vaišintis galėsite nuo 8 
v.r. 

LEMONTO SOCIALINIŲ REI
KALŲ skyrius, penktadieniais, 2 
v.p.p. Bočių menėje rodo filmus 
iš Lietuvos. Kviečiame visus 
dalyvauti. 

45-TO METINIO „LIETUVOS 
PRISIMINIMŲ" pokylio, komite
tas maloniai praneša, kad dar 
yra bilietų šių metų pokyliui. 
Pokylis įvyks sekmadienį, 2005 
m., vasario 6 d., Chateau 
Bu-Sche, 11535 South Cicero 
Ave., Alsip, IL 60803. Pradžia 5 
v.p.p. Malonėkite atkreipti 
dėmesį, kad nors Chateau 
adresas yra Cicero gatvė, dėl 
geležinkelio pervažos įvažiavi
mas yra iš 115 gatvės. Ši 
pokylių salė turi didelę mašinų 
statymo aikštelę. Dėl bilietų 
skambinti Dian Martin, tel. 
773-376-4779. 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETU
VIŲ draugija maloniai kviečia į 
„Užgavėnių šiupinį". Vasario 5 
d., šeštadienį, 6 v.v., Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje, pabendravimas 
prasidės 6 v.v. - 6:45 v.v., 
meninė programa - Ginta Žvi-
liutė, akompanuos Manigirdas 
Motekaitis. Šokiams gros Algi
manto Bamiškio grupė. Stalus 
prašoma užsisakyti iš anksto 
pas Ramūną Buntiną, tel. 630-
969-1316. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVI
JOS turtą! JAV LB Kultūros 
taryba imasi darbo įamžinti tai. 
kas buvo pastatyta, nupirkta, 
įkurta lietuvių imigrantų pas
tangomis, išleidžiant knygą 
„Lietuvių židinių pėdsakai 
J A V . Jau trejus metus renka
ma informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). Ji bus 

užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc., 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154. 

ČIKAGOS LITUANISTINEI MO-
KYKLAi reikalingi lietuvių kal
bos mokytojai. Prašome kreiptis 
į mokyklos direktorę Jūratę 
Dovilienę, tel. 630-832-8331, 
arba į Laimą Apanavičienę, tel. 
708-361-5545. 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ 
taryba ir Vyresniųjų lietuvių 
centras ruošia metinį „Lab
daros vakarą" 2005 m. sausio 22 
d., 6:30 v.v. „Seklyčioje". Visi 
yra kviečiami šiame „Labdaros 
vakare" dalyvauti ir paremti 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bą, kuri per ištisus metus tiesia 
ranką visiems pagalbos reika
lingiems lietuviams. Programą 
atliks „Tėviškės kapela", va
dovaujama Stasės Jagmi-
nienės. Dėl rezervacijų skam
binkite Birutei Podienei į 
Socialinių reikalų tarybos rašt
inę tel. 773-476-2655. 

ŠAUKIAMAS VASARIO 16-
OSIOS gimnazijos buvusių 
mokinių suėjimas, kuris įvyks 
2005 m., vasario 24 d., Lietuvių 
klube, Lithuanian Hali, 4880 
46th Ave. North Saint Peters-
burg, FL 33714, tel. 727-525-
5924. Planuojamas susipažini
mo vakaras, iškilminga vaka
rienė ir šokiai. Dėl dalyvavimo 
prašome pranešti Valei Ma-
jauskaitei VVeinhoefer, 8421 
29th Street East, Parish, FL 
34219,. tel. 941-776-3634, arba 

.. Vytautui Biretai, 199 Sylvan 
Ave., Toronto, ON. M1E 1A4, 
Canada, tel. 416-261-4312, 
ei—paštas: vbireta@rogers.com. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo tinklapyje: www.lith-
fund.org. Jas galima gauti ir LF 
raštinėje. Stipendijų prašymų 
anketos, pilnai užpildytos, su 
visa dokumentacija, turi būti 
išsiųstos į LF raštinę iki 
2005.03.15. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųstos 
iki 2005.04.15. Jei tur i te 
klausimų, prašome kreiptis į LF 
raštinę tel. 630-257-1616, faks. 
630-257-1647, e-paštas: 
admin@lithfund.org. 

SAUSIO 30 D., SEKMADIENI 1 
V.P.P. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia vaikus, tė
velius ir senelius į šv. Valentino 
dienai skirtų atvirukų kūrimo 
užsiėmimą. Registruotis tel.: 
773-582-6500. 

*4 ^ijI^A^^ 
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Skelbimai 
N a m a m s p i rk t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Sav ings , 
2212 West Cermak R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

„Žinai, aš nustojau rūkyti. 
Nustojo ir mano motina". Maž
daug taip pasakojo moksleivė, 
kuri lanko vieną „Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijos remiamą 
pomokyklinį centrą Vilniuje. 
Mergaitė toliau pasakojo Al
donai Kamantienei, vienai iš 
„Vaiko vartai į mokslą" pro
gramų Lietuvoje koordinatorių, 
kas ją paskatino mesti rūkyti. 
Tai buvo „Vaiko vartai į moks
lą" D.R.A.S.A. (Drįsk Rūkalų, 
Alkoholio ir Svaigalų Atsisaky
ti) prevencijos programos metu 
jos lankomam centre rodomas 
videofilmas apie rūkymo pa
sekmes. Mergaitei įstrigo du 
vaizdai — raukšlės aplink 
rūkorių burnas ir skrodimo me
tu nufilmuoti rūkoriaus juodom 
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•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 

: net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 

; telefoninis ryšys. Protingas 
i vartotojas renkasi ameri-
• kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namų 

I ar mobilaus telefono TIK 11,9 
i ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
1 mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 

; gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu

viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio' Įkainis galioja tik 

1 naujiems klientams' 

Aldona Kamantienė. 

dėmėm pažymėti plaučiai! Ar • 
mergaitė tuoj po filmo nustojo 
rūkyti? Ne. Ar iki šiol ja i 
pasisekė prikalbinti savo rūko
rius draugus, kad ir jiems būtų 
sveika nustoti rūkyti? Kol kas 
— dar ne. Tačiau mergai tė 
įsidėmėjo jai suteiktas žinias ir 
matomus vaizdus, juos pasi
savino, ir savo gyvenime pa
darė pakeitimų, net paveik
dama motiną. Ji buvo tvirta 
savo nusistatymuose ir sakė, 
kad draugai jos neperkalbina 
vėl rūkyti. 

Sausio 9 d. „Vaiko vartai į 
mokslą" organizacija pravedė 
savo jau metine tradicija tapusį 
pranešimą visuomenei Pasau
lio lietuvių centro „Bočių menė
je", Lemonte. Šiemet po pir
mininkės Birutės Pabedins-
kienės sveikinimų ir iždininką 
pavaduojančios valdybos narės 
Irenos Grigaitienės mecenatus 
paskatinančių žodžių, apie savo 
darbą Lietuvoje pasakojo pro
gramos koordinatorės Rita 
Venclovienė ir Aldona Kaman
tienė. Pirmoji Lietuvoje išdirbo 
kelis mėnesius 2004 m. pa
vasarį ir antroji Lietuvoje 
išdirbo 10 savaičių 2004 m. 
rudenį. Jos ir kiti savanoriai 
anksčiau buvo nuvykę į Lietuvą 
organizacijos reikalais bei sa
vanoriškam darbui. Tačiau, šio 
pranešimo metu, buvo kalbama 
daugiausia apie 2004 m. šių 
dviejų asmenų viešnages ir 
pasiekimus Lietuvoje. 

Dėl rūkyti nustojusios mer
gaitės... Ko daugiau galėtų no
rėti savanorių organizacija? 
Sunkaus darbo sėklos gal ne 
tuoj išdyksta, bet jos pasirodo. 
Remiamuose centruose darbuo
tojai dirba su ryškesnėm prob

lemom negu rūkymas. Yra la
biau paveiktų vaikų, kurių 
namų aplinkoje siaučia skur
das, alkoholizmas ir kitos rim
tos socialinės problemos. Reikia 
pasidžiaugti kiekvienu pažan
gos žiburėliu. Organizacijos 
pastangos nukreiptos padėti 
Lietuvoje remiamiems cen
trams finansiškai, bet svarbiau 
— savanoriams nuvažiavus į 
Lietuvą dirbti centruose su 
vaikais, ir su centrų darbuoto
jais bei savanoriais. Pasidalina
ma patirtim ir Čikagoje išdirb
tum charakterio ugdymo pro
gramom. 

Charakterio ugdymo pro
gramas suprojektuoja dar 
dirbančios ar jau į pensiją išėju
sios mokytojos bei socialinės 
darbuotojos; į talką, pagal rei
kalą, pasikviečiant gydytojus 
ar psichologus. Tokių programų 
jau buvo trys — bendra charak
terio ugdymo programa, anks
čiau minėta D.R.A.S.A., ir nau
jausia programa S.AU. (Są
moningos Asmenybės Ugdy
mas). Jau du metus organizaci
ja praveda seminarus Kaune, į 
kuriuos suvažiuoja visų remia
mų centrų direktoriai, darbuo
tojai ir savanoriai. 2005 m. 
turėtų įvykti trečiasis toks 
suvažiavimas, kuriame daly
viai išgirsta paskai tų apie 
vaikų psichologiją, vaidina sce
narijus iš charakterio ugdymo 
programų ir susipažįsta vieni 
su kitais, gyvenančiais po visą 
Lietuvą. 

Apie „Vaiko vartai į moks
lą" dažnokai rašoma Čikagoje 
leidžiamuose lietuvių laikraš
čiuose", nes Čikagoje gimė ini
ciatyva įsteigti šią pagalbinę 
organizaciją, kuri rūpinasi 
Lietuvos asocialių šeimų ir 
mokyklų nelankančiais vai
kais. Organizacija įsteigta 1998 
metais, nors mintis ją įsteigti 
kilo metais anksčiau. Pirmieji 
planai rašyti pareiškimus 
Lietuvos valdžiai virto prak
tiškesniais planais paremti 
bent kelis pomokyklinius ir 
laikinosios globos centrus 
Lietuvoje. Tas skaičius iškilo 
jau iki devynių centrų — trys 
centrai Vilniuje, ir po vieną 
Marijampolėje, Naujojoje Ak
menėje, Kazlų Rūdoje, Obelių 
kaime, Užpalių kaime, ir 
Rubonių kaime. Iš viso centrus 
lanko maždaug 400 vaikų. 

Sausio 8 d. kalbėtojos ekra
ne rodė nuotraukas iš „Vaiko 
vartai į mokslą" remiamų cen
trų veiklos. Vaizdžiai buvo 
matomos patalpos, kuriose cen
trų darbuotojai dirba su vai
kais. Kalbėtojos išryškino tai, 
ko fotoaparatas nepagavo. Pvz., 
kai kuriuos centrus labai reikia 
remontuoti, nes jie netinka 
tokiam skaičiui vaikų, ar patal
pos apleistos. Kai kurie vaikai 
gauna pavalgyti t ik tuose cen
truose. Skaidrėse matomi 
vaikų veidai palietė širdis. Jie 
vaidino, valgė, mokėsi ir atliko 
įvairius rankdarbius . J ie 
glaudėsi prie rūpestingų centrų 
direktorių, darbuotojų ir sa
vanorių. Kartais matėsi vaizdai 
iš „Vaiko vartai į mokslą" orga
nizacijos finansinės pagalbos 
dėka surengtų ekskursijų į 

pajūrį, gamtos muziejų, ar net į 
gražų restoraną. Tarp kitko, 
vaikai turėjo „užsi tarnauti" 
teisę vykti į ekskursijas, lanky
dami mokyklą ir dalyvaudami 
pomokyklinio centro programo
je. Ypač buvo. graudu matyti ir 
išgirsti apie mažiausius vaikus, 
kurie dėl tėvų nesugebėjimo 
juos prižiūrėti, pakliuvo į laiki
nosios globos centrus. Valdžia 
dar neatėmus tėvams teisių, 
vaikai pakartotinai atvežami į 
centrą. Vyresnieji centrus lan
kantys vaikai kartais važiuoja 
keliais troleibusais (miestuose) 
a r eina pėsčiom miško takeliais 
i kaimuose) kol pasiekia mo
kyklą, o po to — pomokyklinį 
centrą. Centra i j iems yra 
užuovėja. 

Remiamuose centruose, 
ypač kaimuose, dar nesimato 
per daug vietinių savanorių 
talkininkų, kurie padėtų centrų 
darbuotojams užimant vaikus 
— padedant su pamokų ruoša, 
maitinimu, ir rankdarbiais bei 
charakterio ugdymo programų 
žaidimais bei užsiėmimais. 
Centrai miestuose jau susi
laukia pora studenų savanorių. 
Kai kur ie gal žada dirbti 
socialinių darbų srityse, kiti 
yra klierikai ar būsimos vienuo
lės. Yra buvę net svetimtaučiai 
katalikų organizacijų savano
riai, kurie t rumpam ar ilges
niam laikui atvyko į Lietuvą 
savanoriškam darbui centruose 
ir kitur. Ne tiek svarbu kokie jų 
tikslai būti savanoriais. Svar
bu, kad jie mėgsta vaikus ir 
moka gražiai su jais užsiimti. 
Centrus lankantys vaikai 
prisiriša prie žmonių. Aldona 
Kamantienė pasakojo, kad ją 
pamatę vaikai tuoj klausė, „o 
kur Rita (Venclovienė)"? J i 

Rita Venclovi 

žai, o vaikams sup i rk tas mais
tas kar t s nuo kar to vagiamas. 
Tokios gyvenimo realybės, bet 
per mokyklų lankomumą, pas
tovią rūpes t ingų suaugus ių 
priežiūrą, charakterio ugdymo 
programas, yra vilties, kad cen
trus lankančių vaikų šeimos ir 
apl inka ta ip p a t pas ike is į 
gerąją pusę. Kai kur iuose cen
truose jau matosi vaikų talen
tai ir norima juos puoselėti. 
Rita Venclovienė pasakojo, kad 
vieną ar kitą centrą lankančią 
muzikalią merga i t ę remia 
asmenys iš JAV. J ie užmoka už 
muzikos pamokas, kad talen
tingos mergai tės ga lė tų mo
kytis muzikos. „Kazlų Rūdos" 
centruose y ra labai veiklus 
dramos būrelis. Jauniej i akto
riai y ra sugalvoję n e t kelis 
pamokančius vaidinimėl ius , 
kuriuos jie y ra suvaidinę ne 
vien savo vietovėse, bet parodę 
ir kituose miesteliuose. 

Naujosios Akmenės centrą 
lanko 140 vaikų, bet nė ra daug 
talkininkų, savanorių, ar dar
buotojų. Centro sumanios di
rektorės dr. Aldonos Uzcinienės 

„Vilties Angelo" globos centro 
įsikūrusio „Šeimos užuovėjoj" 
su vaikų motinomis jau keli 
metai dirba Žydrūnė Liobi-
kaitė. J i dabar yra ir „Vaiko 
vartai į mokslą" organizacijos 
atstovė Lietuvoje. 

Tokiais ir panašiais pasa
kojimais Rita Venclovienė ir 
Aldona Kamantienė pasidalino 
žiniomis ir patir t im iš dabar
tinės „Vaiko var ta i į mokslą" 
organizacijos veiklos Lietuvoje. 
Pranešimo pradžioje, Birutė 
Pabedinskienė užsiminė apie 
nepalankų JAV dolerio valiutos 
vertės kritimą. Vis vien, auko
tojai JAV-se remia šią organi
zaciją ir dosniai įvertina jos 
pas tangas padėt i Lietuvos 
vaikams. I r ena Grigaitienė 
palygino „Vaiko vartai į mok
slą" finansinę paramą remia
miems cen t rams Lietuvoje 
2000 m. buvo sutelkta 5,683 
dol., kur ių daugiausia buvo 
skiriama pirkt i mokslo reik
menis Lietuvoje, 2001 m. buvo 
sutelkta 16,843.61 dol. Buvo 
sutelkta — didžioji dalis buvo 
įteikta remiamų centrų direk
toriams (pagal centrus lan
kančių vaikų skaičių ir kitus 
faktorius), o likusią dalį koordi
natorės programom Lietuvoje 
išleido perkant centrams prie
mones ir reikmenis. 2002 m. 
18,708.27 dol. ir 2003 m. 
22,766.49 dol. buvo įteikta cen
t rų d i rektor iams. 2004 m. 
36.444 dol. buvo įteikta centrų 
direktoriams. Iš tikrųjų, indi
vidų, rėmėjų būrelių ir fondų 
(pvz. Lietuvių fondo) dėka, 
„Vaiko vartai į mokslą" susi
laukia gražių aukų ir pinigų 
paskyrimų. JAV doleris nepas
tovus, j au 2005 m. sausio mėn. 

„Vaiko vartai į mokslą" vaidyba. I eilėje: Nijole Naro Rita Venclovienė, Aldona Kamantienė, Ritom 
Rudaitienė, Irena Grigaitienė; II eilėje: Nijolė Grigaliūniene, Ramunė Kubiliūtė, Virginija Majauskienė, valdyba 
dar priklauso B. Pabedinskienė ir A. Vaičius. 

turėjo paaiškinti, kad rudens 
viešnagės metu, jinai su savim 
atsivežė kitą „Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijos narę , 
Stasę Kazlauskienę, Cleveland 
rėmėjų būrelio pirmininkę, o 
Rita Venclovienė žada pas juos 
atvykti 2005 m. pavasarį- Kai 
kurie pomokykliniai centrai , 
deja, yra ekonomiškai prislėg
tose vietovėse, savanorių ma-

Renpinio svečiai Ramunės Kubil iūtės. 

pavedimu, vaikai turi centrą 
lankančiųjų va ikų tarybą. 
Pagal Ritą Venclovienę, šiuo
metinė centro vaikų tarybos 
pirmininkė tu r i gero vadovo 
charakterio bruožus, gal kada 
nors ji bus aukš ta pareigūne ar 
net prezidente! Šio centro jau
nimas gavo pakviet imą apsi
lankyti Prezidentūroje ir Seime 
Vilniuje. Centro ta ryba padarė 
a t ranką, nes dėl t ranspor to 
priemonių stokos, visi vaikai 
negalėjo vykti. Taryba taip pat 
prižiūrėjo, kad vaikai gražiai ir 
tvarkingai elgtųsi. 

Naujausias „Vaiko vartai į 
mokslą" remiamas centras yra 
prie Šv. Kryž iaus bažnyčios 
Vilniuje. Cent ras įsikūrė, nes 
motinos, lankančios alkoholikų 
anonimų (AA) sus i r ink imus , 
prašė, kad būtų užimti ir jų 
vaikai . Seselės Vargdienės 
apsiėmė suorganizuoti centrą ir 
„Vaiko vartai į mokslą" organi
zacija nu ta rė remti šį centrą. 
Rita Venclovienė paaiškino, 
kad seselių k i t ame vedamame 
centre Vilniuje, „Vilties An
gelo", jau nebūtų tilpę daugiau 
vaikų. Gražiu sutapimu, prie 

ne toks kaip buvo 2000 m. 
Kviečiami ir nauji nariai ir 
rėmėjai. Aukas galima nurašyti 
nuo JAV mokesčių. Jas galima 
siųsti: Vaiko vartai į moks-
lą/Child's Gate to Learning, 
P.O. Box 381, Dovviaers Grove, 
IL, 60515. 

Tinklalapis anglų kalba: 
http-yM-ww.childgate.org 
1996 metais išėjo tuome

tinio JAV prezidento žmonos 
Hilary Rodham Clinton knyga 
„It Takes a Village". Knygoje 
apibūdinama, kaip pasaulinė 
visuomenė gali pavirsti „kai
mu", kur iame vaikai gali 
užaugti rūpestingais ir tvirtais 
suaugusia is . „Vaiko vartai į 
mokslą" pranešimo visuomenei 
metu, buvo norima įrodyti pas
tangas, kurios siekia užtikrinti, 
kad ir Lietuvos vaikams sten
giamasi suteikti galimybes gra
žiai subręsti, savim pasitikėti, 
išsimokslinti, ir būti ateities 
Lietuvos aktyviais piliečiais. 
Vilties žiburėliai jau matosi. 

R a m u n ė Kubiliūtė 
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