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Valstybinė kalba stumiama iš viešosios erdvės 
Jus t ino Marcinkevičiaus, Lietuvos mokslų akademijos nar io , poeto ka lba 

Didžiojo Vilniaus Seimo 100-mečio minėj ime 

Poetas Justinas Marcinkevičius. 

Vilnius, gruodžio 7 d. (ELTA) — 
Dr. Jonas Basanavičius savo knygoje 
„Mano gyvenimo kronika ir nervų li
gų istorija" rašo: „Ant rytojaus man 

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

atėjo galvon idėja, ar nesušaukti Vil
niuje lietuvių suvažiavimo (...) apie 
šitą mano sumanymą pasikalbėjau 
su Petru Vileišiu ir Jonu Kriaučiū

nu, nutarta šaukti". O tas „an t ryto
jaus", kai Basanavičiui atėjo galvon 
tokia idėja, buvo 1905 m. spalio 
mėn. 10 d. (senuoju stiliumi). 

Šiandien sakome: ačiū Dievui, 
kad mūsų istorijoje būta galvų, į ku
rias ateidavo panašios idėjos — visai 
lietuvių tautai, jos likimui gyvybiš
kai svarbios idėjos. Galima t ik palin
kėti, kad atsirastų, kad neprist igtų 
tokių galvų ir ateityje — nes jų, tų 
galvų, ir reikia, ir dar labai reikės. 

Taip Basanavičiaus galvoje (ma
tyt, ir širdyje) prasidėjo Didysis Vil
niaus Seimas. Tada jis nebuvo ta ip 
vadinamas — Basanavičius vadino 
„suvažiavimu", kartais „kongresu". 
Seimo statusą šiam įvykiui suteikė 
vėlesnių laikų publicistai, istorikai, 
visuomenės veikėjai. Ypač, kai su
važiavimas ar kongresas pasirodė 
toks skaitlingas (per 2,000 dalyvių), 
kai savo mandatus pateikė daugelio 
Lietuvos provincijų, valsčių, kaimų, 
parapijų delegatai, kai atvyko Len-

Patvirtintas 2006 metų valstybės biudžetas 
Vilnius, gruodžio 8 d. (ELTA) — 

Ketvirtadienį Seimas patvirtino pag
rindinį kitų metų šalies finansinį do
kumentą — 2006 metų valstybės ir 
savivaldybių biudžetą. 

Už jį balsavo 78 Seimo nariai, 
prieš buvo 12, susilaikė 22 parla
mentarai. 

Kitų metų valstybės biudžeto 
pajamos kartu su Europos Sąjungos 
lėšomis sudarys 16 mlrd. 718 mln. 
litų ir bus apie 20 proc. didesnės nei 
šiais metais. Išlaidos sieks 18 mlrd. 
465 mln. litų, tai yra apie 18 proc. 

daugiau nei buvo suplanuota šiemet. 
Asignavimai pajamas viršija 1.747 
mlrd. litų. 

Valdančiosios daugumos vertini
mu, svarbiausias 2006 metų biudže
to ypatumas — ryški jo socialinė 
pakraipa. 

Vyriausybės patikslintame kitų 
metų biudžete didžiausia dalis papil
domų lėšų atitenka poilsio, kultūros 
ir religijos sričiai. Iš jų per 18 mln. li
tų skiriama nuo 2006 metų ba
landžio 1 dienos didinamiems biblio
tekininkų atlyginimams. Taip pat 

ženkliai auga išlaidos švietimui. 
Vyriausybei papildomai buvo pa

teikta 30 Seimo narių pasiūlymų di
dinti išmokas. Bendras lėšų poreikis 
visiems šiems siūlymams įgyvendin
ti sudaro per 1 mlrd. 144 mln. litų. 

Opozicija apkaltino Vyriausybę, 
kad ši atsižvelgė tik į valdančiosios 
koalicijos pateiktus siūlymus didinti 
finansavimą jų teikiamiems objek
tams. 

Opozicijos vadovo Andriaus Ku
biliaus nuomone, tai — sąstingio 
biudžetas. 

Seimas sostinės merą paskelbė „abonentu / / 

Vilnius, gruodžio 8 d. (BNS) — 
Seimas opozicinės Liberalų ir centro 
sąjungos (LiCS) lyderį, sostinės me
rą Artūrą Zuoką paskelbė „abonen
tu", kuriam neva buvo mokami pini
gai už įmonių grupei „Rubicon" pa
lankius sostinės savivaldybės spren
dimus. 

Ketvirtadienį Seime 78 parla
mentarams balsavus už, 8 — prieš ir 
dviem susilaikius, patvirtintos sos
tinės merui nepalankios galimų ko
rupcijos apraiškų Vilniaus savival
dybėje ieškojusios Seimo laikinosios 
komisijos išvados. 

Prieš sostinės merui nepalan
kias išvadas vieningai balsavo LiCS 
frakcija. Susilaikė socialdemokratų 
frakcijos seniūnas Juozas Olekas bei 
liberaldemokratas Egidijus Klum
bys. 

•o komisija praėjusią savai-::• e 

Artūras Zuokas 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

tę patvirtino išvadas, kuriose daro
ma prielaida, jog paslaptingasis 
„abonentas", kuriam neva buvo mo
kami pinigai už įmonių grupei „Ru-
bicon" palankius sostines savivaldy-

kijos, Rusijos, Latvijos, Ukrainos, 
Mažosios Lietuvos lietuvių atstovai. 

Škotijos lietuviai atsiuntė svei
kinimo telegramą lotynų kalba. Štai 
jos t eks t a s : „Vivat representant i 
Magni Ducatus Lithuaniae" („Tegy
vuoja Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės atstovai"). Taip tarsi bu
vo atgaivintas Nuke l ta į 6 psl. 

bės sprendimus, yra Vilniaus meras 
A. Zuokas. 

„Aplinkybių visuma leidžia ma
nyti, kad miesto meras A. Zuokas ir 
juodojoje" buhalterijoje bei telefo
niniuose pokalbiuose minimas 'abo
nentas' yra vienas ir tas pats asmuo, 
tampriais ryšiais susijęs su įmonių 
grupe 'Rubicon group'", — rašoma 
komisijos išvadose. 

Komisijos manymu, esant tokiai 
situacijai, sostinės meras t u r ė tų 
trauktis iš užimamų pareigų. 

„Komisija teisiškai nesprendžia 
šių ryšių, tačiau yra įsitikinusi, jog 
politiniu ir moraliniu vert inimu ko
misijos nustatyto turinio ryšiai yra 
nesuderinami su miesto mero pa
reigomis, nesvarbu, kokie bus iki
teisminio tyrimo rezul ta ta i šiuo 
klausimu", — rašoma komisijos iš
vadose. Nuke l ta į 6 psi. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
v v t b 63^d S 

i c R v O C ; 

<EL_ • CHICAGO, ILLINOIS 60629 
FAX: " 3 - 5 8 5 - 8 2 8 . 3 . WWW.DRAUCAS.ORC 

Šiame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Kalėdų džiaugsmas. 
LR Seimo ir JAV LB 
komisijos IV posėdis. 
Jei ne respublikoje, tai 
vietos atsiras 
Tuskulėnuose. 
Mano mažoji sesė. 
Rita dalinasi darbo 
pat i r t imi . 
Tarp šventinio 
materializmo ir 
egzistencinio nežinojimo. 
Partijoms reikia ruso. 
Ateina iš tylos. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.940 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

• > 

T" M 
: s; 

to L3 M 

H a n 
M o 

M 

> 
t- m H ~ C J W 5< t? 

- O 
r- z < 

M 
va 

ta o 
m 
: > 
C/3 

> 
m 
23 

I 

O 
Z 
O 
H 
U 
m 
r-
> 
•< 

O 

§: 

i 

! 

O 
5S 

S* 

o 

Q r, 
O 

» ftj 
O G 

- O 

o 

n 
t ; 
I I 
O 
H 
O 

* 
t 
I 
* 

* 
* 

* 

>» 
i 
i 
•t 

4 
I 
* 
i 

* 
i 

3 
O 
o 
z 
3 cr o 
o 
5° 
ro 
o 
o 
cn 

B 
n 
a 
O 
-•i 

m 

8 
į 

http://WWW.DRAUCAS.ORC


DRAUGAS, 2005 m. gruodžio 9 d., penktadienis 

SPORTO 
ŠALFASS praneša 

APŽVALGA 

Įvairios sporto žinios 
Paruošė Ed. Šulaitis 

PASIŽYMĖJO R A N K Ų 
LENKIMO SPECIALISTAI 

Čikagoje jau kuris laikas veikia 
rankų lenkimo klubas „Aidas", ku
ris dažnai rungtyniauja su ameri
kiečiais. Neseniai šio klubo narių 
grupė dalyvavo Illinois valstijos 
rankų lenkimo pirmenybėse Van-
dalia miestelyje. Čia l ietuviams 
neblogai sekėsi ir jie \ namus par
sivežė septynis medalius. 

Aukso medalį, rungtyniaujant 
dešiniąja ranka, iškovojo Aida Se-
konaitė. Visas pergales pasiekė ir 
Tomas Guntorius, kuris tapo nuga
lėtoju kairiąja ranka. Lengvesnio 
svorio kategorijoje, varžantis deši
niąja ranka, Tomas užėmė trečiąją 
vietą. Trečiuoju buvo ir kairiąja 
ranka kovęsis, Dalius Skuitinas. 

Trys bronziniai apdovanojimai 
teko Rimvydui Bilevičiui, kuris iš
kovojo trečiąsias vietas profesionalų 
grupėje (tiek kaire, tiek dešine ran
ka), o pas mėgėjus jis liko antruoju 
dešinės rankos rungtyje. 

Šio klubo treneriu yra Saulius 
Rakauskas, kuris jau nebe pirmi 
metai rūpinasi sportininkų paruo
šimu įvairioms varžyboms. Jo va
dovaujami sportininkai jau spėjo 
apkeliauti net 16 valstijų ir iškovoti 
nemažai pergalių. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
KREPŠINIO LYGOJE 

Praėjusį šeštadienį ČLKL rung
tynių nebuvo. Jos vėl bus tęsiamos 
gruodžio 10 d. Pirmieji rungtyniaus 
..Atlanto" ir ,,Rambyno" krepšinin
kai, kurių kova prasidės 4:10 vai. 
p.p. Lemonto Parkų apylinkės salė
je. Paskutinėse rungtynėse — 8:50 
vai. vak. — susikibs geriausieji: 
„Radviliškio ir „Alytaus" komandos. 
Pirmieji per 8 rungtynes nepatyrė 
jokio pralaimėjimo, o antrieji iš 6 
susitikimų yra pelnę visas pergales. 
Taip pat pralaimėjimo kartėlio ne
patyrė ir „Tauras Mortage" koman
da, sužaidusi 6 susitikimus. Pasku
tinėse vietose rikiuojasi „Atlantas" 
ir „Stumbras", neiškovoję nei vieno 
laimėjimo. 

DAUG LIETUVIŲ 
KREPŠININKŲ ŽAIDŽIA 

UŽSIENYJE 

Įvairių Europos kraštų profe
sionalų komandose rungtyniauja net 
103 Lietuvos krepšininkai. Iš ju pir
mose lygose žaidžia 76 vyrai ir 14 
moterų. Likusieji atstovauja žemes
nėms lygoms. 

Virginijus Praškevičius pradėjo 
žaisti Italijos stipriausioje lygoje, o 
Kęstutis Marčiulionis, kuris yra 
Sidnėjaus olimpiniu žaidynių prizi-
i::r:Kas. pasirašė sutartį su vienu 
Vengruos klubu. Jis tapo penktuoju 
.',r*uv;u. žaidžiančiu Vengrijoje. 

Donatas Zavackas. kuris rung-
tvruavo Vrockiaveko .,Anvvil" ko
mandoje turojo apleisti ta klubą del 
' irausmes taisyklių nesilaikymo, 
nes. kaip skelbiama, nevykdė trene
rio- nurodymu, o per viena treniruotę 

sukėlė net muštynes su komandos 
draugu. Tačiau šiame Lenkijos klu
be liko dar du lietuviai: Marius 
Prekevičius ir Kadžiulis. 

D U LIETUVIAI GERIAUSIOJE 
L E N K Ų KOMANDOJE 

Devintą pergalę dešimtosiose 
Lenkijos elitinės vyrų krepšinio 
lygos rungtynėse iškovojo ir keturio
likos komandų turnyro geriausios 
komandos poziciją susigrąžino, čem
pioną ginant is Sopoto „Prokom 
Trefl" klubas, kuriame žaidžia To
mas Masiulis ir Tomas Pačėsas. 

Sekmadienį paskut inėse rato 
rungtynėse „Prokom Trefl" krep
šininkai namuose 69:63 įveikė sep
tintojoje pozicijoje esančią Varšuvos 
„Polonia" (5 pergalės ir 5 pralaimėji
mai) komandą, dviem taškais ap
lenkdami art imiausias persekiotojas 
— Slupeko „Energa Czarni" bei 
Šviecų „Polpak" komandas. 

T. Masiulis nugalėtojams pelnė 
4 t a škus ir atkovojo 4 kamuolius per 
13 minučių, o 26 min. žaidusio T. 
Pačėso sąskaitoje — 1 taškas, 1 
atkovotas ir 2 perimti kamuoliai bei 
3 sėkmingi perdavimai. 

LIETUVIAI LEDO 
RITULIO KOMANDOSE 

Šeštadienį , gruodžio 3 d„ 
Washington, DC, „Capitals" ledo ri
tulio komanda, kuriai atstovauja 
Lietuvis Dainius Zubrus, namuose 
sukūlė New York „Rangers" koman
dą, kurioje žaidžia Darius Kas-
perai t is , net 5:1. Dainius laimėtojų 
nauda i pelnė įvartį ir padėjo sa
viesiems nutraukti 5 pralaimėjimų 
seriją. Tuo tarpu Kasperaičio klubas 
šį kar tą patyrė pirmąją nesėkmę po 
6 pergalių. Kasperaitis per 19 su pu
se aikštėje praleistų minučių vieną 
kar tą mušė į varžovų vartus ir blo
kavo viena mušima. 

2006 m. Š. Amerikos Lietuvių 
slidinėjimo pirmenybės 

2006 m. Š. Amerikos Lietuvių 
slidinėjimo pirmenybės įvyks 2006 
m. sausio 17 d., antradienį, Tellu
ride, Colorado, slidinėjimo kurorte, 
prisiderinant prie Amerikos Lietu
vių gydytojų sąjungos (ALGS) meti
nės slidinėjimo iškylos, kuri vyks 
2006 m. sausio 14—19 d. Varžybas 
vykdo ŠALFASS-gos slidinėjimo 
sekcija, globoja — ALGS. 

Programoje — modifikuotas 
didysis slalomas įvariose grupėse 
pagal amžių. 

Varžybų sistema. Visi dalyviai, 
atskirai vyrai ir moterys, padalina
mi pagal amžių į 3 apytikriai ly
gaus didumo grupes: „A"—jaunes
nių, „B" — vidurinių ir ,,C" — vy
resnių. Po 2 nusileidimus vykdoma 
kiekvienoje grupėje. Abiejų nusilei
dimų laikų suma nusprendžia uži
mamą vietą atskirose gupėse, tačiau 
absoliučių laimėtojų vietų nustaty
mui (vyrams ir moterims atskirai) 
imama absoliučiai geriausios abiejų 
nusileidimų sumos, nepaisant am
žiaus ir grupės. 

Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės slidinėtojai. Priklauso
mybė ŠALFASS privaloma. 

Dalyvių apgyvendinimu, kelio
nėmis, transportu bei kitais ūkiš
kais reikalais rūpinasi Ju rg i t a 
Travel agentūra (savininkė Jurgi ta 
Gurevičienė), 5078 Archer Ave., 
Chicago, IL 60632. Tel: 773—582— 
8882; fax: 773—585—9623; E-mail: 
jurgita@earthlink.net 

Dalyviai bus apgyvendinti Moun-
tain Lodge at Telluride. Daugiau 
informacijos rasite: www.mountain-
lodgeattelluride.com 

Visi suinteresuoti dalyvauti , 
raginami nedelsiant kreiptis į Jur
gitą Travel agentūrą, nes vietų 
skaičius yra ribotas ir kainos vis 
kils. 

Starto mokest i s bus nustaty
tas ir sumokamas vietoje, atsižvel
giant į dalyvių skaičių. 

Prel iminarinę i š a n k s t i n ę 
dalyvių registraciją, kas dar ne
atliko iki šiol, prašomi kuo greičiau 
atlikti 'pageidaujama iki 2005 m. 
gruodžio 31 d. pasvaržybų vadovą, 

ŠALFASS slidinėjimo komiteto 
pirm., dr. Joną Prunskį, 22 Spring 
Lane, Barrington, IL 60010; Namų 
tel: 847—854—2299; mobilus tel: 
630—726—3337; E—mail: jvp(s>illi-
noispain.com faksas: 847—854— 
1050 

Galut inė dalyv ių registraci
ja bus vykdoma 2006 m. sausio 15 
d., sekmadienį, 5 vai. p. p. Prunskių 
rezidencijoje, 130 High Country 
Road, Mountain Village (Telluride), 
Colorado. Tel: 970—728—1785 arba 
mobilus tel: 630—726—3337. Čia 
bus sumokami starto ir ŠALFASS 
mokesčiai. Tie, kurie negalėtų šiame 
susir inkime dalyvauti , prašomi 
susisiekti su dr. J. ir susitarti dėl 
registracijos, nes varžybų dieną re
gistracijos trasoje nebus. 

Varžybų pradžia: 2006 m. sau
sio 17 d., antradienį, 10 vai. ryto. 
NASTAR trasoje, Telluride, Colo
rado. Visi dalyviai prisistato ne vė
liau kaip 9:45 vai. ryto. 

Išsamesnę informaciją gauna 
ŠALFASS sporto klubai, slidinėjimo 
puoselėtojai ir paskutinių 3-jų metų 
dalyviai. 

ŠAFASS sl idinėj imo 
komite tas 

ŠALFASS centro valdyba 

Darius Songaila — N r. 25, nuo šio sezono pradžios žaidžia su „Chicago Bulis" 
krepšinio komanda. Jis laikomas vienu daugiausia žadančių „pradžiokų". 

I. Tijūnėlienės nuotrauka. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE L ITHUANIAN VVORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays (ollovving Monday 
observance oi legai Holidays as vvell as Dec. 
26th and ]an. 2nd by the lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsSI 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metu $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 men.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
MetamsSI 90.00 »1/2 metųSI 00.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68 00 

Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas org 

Administratorius - Vytas Paškus' 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 830 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra 
Nenaudotu straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopną. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

mailto:jurgita@earthlink.net
http://www.mountain-
http://lodgeattelluride.com
http://noispain.com
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SEIMO IR JAV LB KOMISIJOS 

IV POSĖDIS 
2005 M. SPALIO 27 D. 

LEONAS NARBUTIS 

Lietuvos p i l i e t y b ė s a t k ū r i m o 
p r o b l e m o s 

Dr. Kazys Bobelis savo kalboje 
pirmiausia pažvelgė į šią problemą 
iš netolimos istorinės perspektyvos, 
neigiamai komentuodamas , tuoj po 
nepriklausomybės a ts ta tymo Aukš
čiausiajai Tarybai a tėmus Lietuvos 
pilietybę užsienyje gyvenan t i ems 
Lietuvos piliečiams. Jis apgailesta
vo, kad jau praėjo 15 metų, bet Lie
tuvos pilietybės k laus imas dar ir 
šiandien nėra išspręstas , ir nepagai
lėjo aštrių žodžių Migracijos tarny
bai, kuri nepadeda , bet t rukdo žmo
nėms visokiomis b iu rokra t inėmis 
priemonėmis tap t i Lietuvos pilie
čiais. Savo išsakytą nuomonę dr. 
Bobelis paįvairino pavyzdžiais, net 
paminėdamas nuoskaudas , kur ias 
pergyveno ir jo šeimos nariai , kol 
įsigijo Lietuvos pilietybę. Kiekvienas 
lietuvis, kurio seneliai ar tėvai yra 
lietuvių ki lmės ir kurie buvo pilie
čiai iki 1940 m. birželio 15 dienos, 
be jokių t r u k d y mų ar suvaržymų 
turėtų gauti Lietuvos pilietybę, bai
gė savo kalbą komisijos pirmininkas. 

Migracijos depar tamento Pilie
tybės reikalų skyr iaus vedėja Daiva 
Vežikauskaitė savo pranešimą pra
dėjo paaiškindama, jog šiuo metu 
galioja 2002 m. rugsėjį pr i imtas Pi
lietybės į s t a tymas , kuris įsigaliojo 
nuo 2003 m. sausio 1 d. iki šio įs
tatymo įsigaliojimo, galiojo 1991 m. 
priimtas Pilietybės įs ta tymas. Per tą 
laikotarpį į s t a t y m a s buvo keletą 
kartų koreguotas dokumentų tvar
kymas tiek Migracijos depar tamen
te, tiek ir konsul inėse įstaigose, buvo 
daromas taip, ka ip pakeitimai reg
lamentavo tuo metu galiojantį Pi
lietybės įstatymą" 

Pagrindinė Pilietybės įstatymo 
nuostata š i and ien , Daivos Veži-
kauskaitės žodžiais, yra: „Lietuvos 
Respublikos pil iet is , įgijęs kitos 
valstybės pilietybę, netenka Lietu
vos Respublikos pilietybės". Išimtis 
daroma kitos valstybės pilietybę tu
rinčiam asmeniui , kuris įrodo, kad 
jis buvo Lietuvos piliečiu iki 1940 m. 
birželio 15 d. Tokiu atveju ne tik jis, 
bet ir jo vaikai , vaikaičiai, ir pro
vaikaičiai gali tapt i Lietuvos pilie
čiais. Išimtis negalioja t iems asme
nims, kurie repatrijavo, t.y išvyko iš 
Lietuvos ir apsigyveno etninėje tė
vynėje. 

Antra galimybė tapti Lietuvos 
piliečiu nep ra radus turimos valsty
bės pilietybės, pagal dabartinį Pi
lietybės įs ta tymą yra kilmės įrody
mas — vienas iš tėvų arba vienas iš 
senelių yra ar buvo lietuvis pagal 
tautybę, bet ne pagal gyvenamą vie
tą ir pats pr ipažįs ta save lietuviu 
esąs, nors j is , pvz., nėra lietuvių tau
tybės asmuo. 

Prelegentė ta ip pat paminėjo, 
kad šiuo metu yra pateiktas Pilie
tybės įstatymo kai kurių straipsnių 
pakeitimo ir papildymo projektas, 
kurio pagrindinis tikslas yra aiškiai 
reglamentuoti pilietybės netekimo ir 
pilietybes grąžinimo klausimus. 

Pilietybės reikalų komisijos pir
mininkė Rasa Leonienė savo pra
nešime labai detaliai aptarė šios ko
legialios, prezidentui patariamosios 
komisijos, kuriai ii vadovauja, darbo 

skalę. Prezidentas savo dekretu pi
lietybės klausimams svarstyti ir 
pasiūlymams teikti sudaro komisi
ją, į kurios sudėtį įeina Vidaus rei
kalų, Teisingumo ir Užsienio reikalų 
ministerijos, Generalinės prokura
tūros , Saugumo depar tamento ir 
Prezidentūros atstovai. Komisija po
sėdžiuose svarsto ir teikia preziden
tui preliminarinius pasiūlymus dėl 
pilietybės suteikimo, atsisakymo, 
grąžinimo, palikimo, netekimo ir 
pilietybės suteikimo akto pripažini
mo negaliojančiu. Pakartotini asme
nų prašymai dėl pilietybės suteiki
mo priimami tik po vienerių metų. 

Komisijos išvados preziden
tui yra rekomendacinio pobūdžio. 
Taip pat ši komisija tam tikrais 
atvejais teikia rekomendacijas ir 
kitoms valstybinėms įstaigoms kaip 
Migracijos departamentui, bet nuo 
2006 m. balandžio, diskutuotinus 
klausimus, pvz., dėl lietuvių kilmės 
ir turėtos pilietybės iki 1940 m. tai 
pat dėl asmenų, kurie nesikreipė su 
prašymu gauti Lietuvos pilietybę 
patvirtinančius dokumentus statu
so, nagrinės ir rekomendacinio po
būdžio išvadas teiks Vyriausybės 
sudary ta komisija, arba šie duo
menys bus sustatomi teismine tvar
ka. " 

Su viena ypatinga situacija ko
misija susidūrė dėl užsienyje gyve
nančių asmenų, kurie kreipėsi del 
pilietybės palikimo po to, kai įsi
galiojo Pilietybės įstatymo pataisos 
dėl dvigubos pilietybės. Čia kalba
ma apie tuos asmenis, kurie įgijo 
kitų valstybių pilietybę iki 2003 m. 
sausio mėnesio. Pagal tuo metu ga
liojantį Pilietybes įstatymą, šie as
menys, įgiję kitos valstybės piliety
bę, juridiškai buvo laikomi neteku
siais Lietuvos pilietybės. Apsvarsčius 
visas galimybes kaip palengvinti 
susidariusią situaciją siekiant iš
vengti ilgų administracinių pro
cedūrų, Pilietybės komisijos posėdy
je buvo nutarta, kad asmenims, įsi
gijusiems kitų valstybių pilietybę iki 
2003 m. ir šiuo metu besikreipian
tiems dėl pilietybės palikimo, spręsti 
šį klausimą nereikalaujant doku
mento, kuriuo būtų konstatuotas 
pilietybės netekimas. 

Pora žodžių dėl Pilietybės rei
kalų komisijos kompetencijos sutei
kiant pilietybę išimties tvarka. Ko
misija nagrinėja asmenų prašymus 
ir teiks prezidentui siūlymus dėl to
limesnės pilietybės prašymo eigos 
Tokie posėdžiai vyksta pas preziden
tą ir yra svarstomi visų besikrei
piančių asmenų prašymai. Preziden
tas, gavęs informaciją ir komisijos 
rekomendacijas, padaro nutarimą. 
Prezidentas, priimdamas nutarimą, 
vadovaujasi Konstitucija, Pilietybės 
įstatymu ir atsižvelgia į komisijos 
rekomendacijas. 

Posėdžio metu iškilo klausimas, 
kiek asmenų yra gavę pilietybę 
išimties tvarka. Pasirodo, kad prezi
dentas A. Brazauskas suteikė 537 
asmenims, V. Adamkus — 310, o R. 
Paksas — 10 asmenų. Šią kadenci
ją jau buvo suteikta Lietuvos Res
publikos pilietybė 763 asmenims. 

Prasidėjus diskusijoms, pirma
sis prabilo A. Lydeka. Jo nuomone, 
reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog 
su.o mrtu Seime '-Ta svarstomo> 
nauįoio Pilietybes istatvrr.n pataisos. 

KUN. VIKTORAS RIMŠELIS 

Kalėdų džiaugsmas 

Sunku pasakyti, kas yra laimė 
ir džiaugsmas. Žmogaus 
džiaugsmas yra tokia jo nuo

taika, kad jis tik vienas apie tai 
žino. Bet vieno džiaugsmas gali 
pereiti į kitą, gali pajudinti sielos 
gelmes, iš kurių ateina troškimas 
būti laimingu. Kalėdų metu vieni 
kitus sveikiname, linkime džiaug
smo ir pasijuntame, kad mes su be
sidžiaugiančiais džiaugiamės. Kar
tais juokas užkrečia kitus juoku, 
bet kodėl juokiamės — nežinome. 
Gal dėl to, kad kiti juokiasi. 

Šiandien pilna erdvė kalėdinių 
giesmių. Dieną naktį radijo bango
mis galime klausytis iš viso pa
saulio ateinančių džiaugsmo ap
raiškų. ,,Tyli naktis, šventa nak
tis" skamba mums ne tik ausyse ar 
atmintyje iš kūdikiškųjų atsimi
nimų, bet taip pat kažkur giliai 
sieloje. 

Toji bendra nuotaika nepripa
žįsta jokių užtvarų. Ji prasilaužia 
pro geležines uždangas ir eina pas 
pavergtuosius su linksma naujie
na, kad pasauliui gimė Išgany
tojas. Nuostabą kelia, kai paverg
tieji, sugrįžę iš už geležinės uždan
gos, pasakoja apie Kalėdų džiaugs
mą ir religines nuotaikas, nors be
dieviškas komunizmas bandė jas 
visais būdais užslopinti. Vienas 
studentas paklausęs profesoriaus, 
kodėl Vakaruose taip gražiai šven
čiamos Kalėdos ir kokia tai šventė. 
Ateistinis propagandistas paaiš
kinęs, kad prieš du tūkstančius 
metų Palestinoje gimė labai ne
turtingų tėvų vaikas. Turčiai pro
letarų neįsileidę į namus. Tas 
vaikas gimė toli nuo miesto, lau
kuose, kažkokiame apleistame 
tvarte. Rusai, sužinoję apie tokį 
Palestinos turtuolių negailestin
gumą, raudonosios žvaigždės ve
dini, nuskubėję pamatyti to prole
tarų vaiko, radę jį visų apleistą ir 
padovanoję savo rusiškus kaili
nius. Dėl to dabar visas pasaulis 
negali pamiršti to didelio įvykio, 
kuris visiems neturtingiesiems 
graudina širdį. 

Tikėjimo priešams Betliejaus 
Kūdikis yra tik neturtingų tėvų 
vaikas. Jiems visą gyvenimą neiš
sprendžiama mįslė, kodėl tas, di
džiausiame skurde gimęs, vaikas 
per du tūkstančių metų nepamirš

tamas. Nei vieno karaliaus, nei ko
kio didelio žmogaus gimimo diena 
nėra švenčiama, kaip Kristaus, 
Marijos Sūnaus. 

Kodėl gi turi žmonės džiaugtis, 
kad gimė Kristus, nuo amžių Žadė
tasis? Iš viso sunku pasakyti, kas 
yra džiaugsmas. Rasime žmonių, 
kurie yra labai turtingi, visko per
tekę, o neranda gyvenimo džiaugs
mo. Jie nelaimingi, kai kiti juo
kiasi. J iems nusibosta ieškoti vis 
naujų ir naujų pažinčių. Rasime 
daug žmonių, kurie labai kenčia, 
visą gyvenimą yra ligoniai, visai 
beturčiai, o iš jų akių trykšta pa
sitenkinimas. Žmogaus laimei rei
kia daugiau, kaip šio pasaulio. 
Akis nepasisotina vien regėjimu ir 
ausis — vien girdėjimu. Sielos 
troškimai yra daug platesni, kaip 
mūsų regimoji visata. 

Gyvenimo džiaugsmas atran
damas ne plačiajame pasaulyje, 
bet savo viduje. Žmogaus gyveni
mas yra judėjimas. Tai yra dvasios 
judėjimas kūne tarp tiesos ir mei
lės problemų. O jeigu tam judė
jimui nebus tikslo, kuriuo bus duo
tas sprendimas ir atsakymas į vi
sus klausimus, tai žmogus pasi
darys labai nelaimingas. Visą lai
ką žmogus yra neramus, ieškantis 
gyvenimo prasmės. Mes visada ke
liame klausimus: kodėl mes gyve
name, kodėl kenčiame ir kodėl 
mirštame. 

Žadėtojo Mesijo atėjimas į šį 
pasaulį tuos klausimus išsprendė. 
Kristaus gimimas atnešė prasmę 
visam žmogaus gyvenimui. J i s 
davė prasmę visai regimai ir ne
regimai kūrinijai. Įsikūnijęs Die
vas sujungė viską, kas yra — Die
vą su žmogumi, dvasią su kūnu — 
viename asmenyje, kuris yra Die
vas, antrasis Svč. Trejybės asmuo. 
Jis — Tiesa, Kelias ir Gyvenimas 
— nusakė ir parode, iš kur mes 
ateiname ir kur einame. Išgany
tojo gimimas davė prasmę visam 
žmogaus gyvenimui. Mes gyve
name, kenčiame ir mirštame Die
vui. Todėl ir šios dienos džiaugs
mas kyla iš Jo, iš to šaltinio, iš 
kurio visi regimieji ir neregimieji 
pasauliai, iš kurio išsiliejo gyvybė 
ir visas džiaugsmas. Kristus pripil
dė sielą džiaugsmu, nes dangų 
palenkė žemei. 

daugiau susijusios su techniniais 
dalykais, kurie kaip tik ir kelia 
sąmyšį dabartinio įstatymo interpre
tavimui. Šios pataisos turėtų padėti 
Migracijos departamento darbuoto
jams vykdyti pilietybės netekimo, 
grąžinimo ir išsaugojimo bylų per
žiūras, vadovaujantis įstatymu, o ne 
interpretuoti pilietybės įstatyme 
iškilusius klausimus pagal departa
mento norus. Toliau diskusija tęsėsi 
tarp D. Vežikauskaitės ir A. Lydekos 
apie įvairias, jau buvusias Pilietybes 
įstatymo interpretacijas. 

Seimo narys G. Mikolaitis gan 
griežtai pasisakė prieš dvigubą pi
lietybę. Jo numone, kuo mažiau Lie
tuvos piliečių turinčių antrąją pilie
tybę, tuo geriau, išskyrus tuos asme
nis, kurie buvo Lietuvos piliečiai iki 
1940 m. birželio 15 d. ir taip pat tu
rėtų būti atsižvelgta į asmenis, grįž
tančius , Lietuvą pastoviam gyveni

mui. Seimo narys ypatingai neigia
mai kalbėjo apie išvažiavusius iš 
Lietuvos po jau nepriklausomybės 
atstatymo, kurie įgiję pilietybę ki
tose šalyse, dabar nori atgauti ir Lie
tuvos pilietybę. Savo komentarus bai
gė įvairiais pavyzdžiais, kurie patei
sino jo nuogąstavimus dėl dvigubos 
pilietybės. 

Komisijos nariai iš JAV, pasi-sa-
kė už kuo mažesnius varžymus sie
kiant Lietuvos pilietybes įgijimo ar 
jos atgavimo, žinoma, pagal egzis
tuojančius įstatymus. Didėjant emi
gracijai iš Lietuvos, o prieaugliui ma
žėjant, reikia džiaugtis, kad lietuvių 
kilmes kitos šalies piliečiai, nori tap
ti ir mūsų krašto piliečiais. Šiaipjau 
buvo įvairių komentarų, patikslini
mų ir atsakymų į klausimus tarp ko
misijos narių ir prelegentų, kurie gvil
deno gan specifiškas, kartais net ir as
meniškas situacijas. 
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TARP SVEN'IIMO MAIERL 
IR EGZISTENCINIO NEŽINOJIMO 

MONIKA BONCKUTE 

Turiu prisipažinti, kad esu baisi 
materialiste. Daug kam keiksnojant 
Kalėdų sezono subanalinimą ir su-
daiktinimą, e idama State Street 
Čikagoje, labai džiaugiuosi, kad 
švenčių proga visas miesto centras 
nusagstytas lemputėmis ir ryškiau 
nei įprastai šviečia parduotuvių vit
rinos. Kad ir kokie būtų to motyvai, 
kai lauke sninga, šąla ir sutemsta nė 
neišaušus, manau, kad šiek tiek pa
pildomo šurmulio ir šviesos (švie
sios!) visai nekenkia. Netgi priešingai. 

Labiau nei dejonės dėl švenčių 
„sudaiktinimo" liūdina valdininkų ir 
šiaip piliečių ginčai, dėl to, kaip pa
vadinti tą žalią, blizgučiais ir lem
putėmis apkabinėtą, medį, kurį 
miestų ir miestelių centrinėse 
aikštėse žmonės puošia nuo Kė
dainių iki Čikagos ir dar toliau. Ka
lėdų eglutė (Chr is tmas Tree)? 
Šventinė eglutė (Holiday Tree)? 
Turint omenyje, kad per mažiau nei 
30 metų man teko išgyventi bent tris 
svarbiausio žiemos švenčių akcento 
pavadinimus (prie minėtų dviejų dar 
reikia pridėti sovietinę „Naujame
tinę eglutę"), nežinai, ar apskritai 
verta kreipti didelį dėmesį į pava
dinimus - per daug viskas šiame 
pasaulyje realiatyvu. Tegul vadina 
kas kaip nori, šiaip ar taip, visus 
Vakarų sferos gyventojus sieja ben
dras noras apsiginti nuo tamsos 
demonų (pačiomis plačiausiomis šios 
sąvokos prasmėmis) - kad ir švie
čiančiomis lemputėmis. 

Įdomu, ką apie visa tai pasa
kytų suprancūzėjęs airis, vienišius ir 
ironikas Samuel Beckett? O jį čia 
prisiminiau todėl, kad tarp gausybės 
kalėdinių ar kaip nors kitaip sezo
ninių renginių pastarasis, pavadin
tas „The Beckett Project", niekaip 
tiesiogiai nesusijęs su Kalėdomis, 
tačiau vis vien vertas dėmesio. Grei
čiausiai būtent tai nepadės jo orga
nizatoriams pritraukti daugiau žiū
rovų, tačiau vis tiek rekomenduoju 
apsilankyti Cultural Center gruo
džio 9 d., 7 vai. vakaro arba gruodžio 
11 d., 3 vai. po pietų - Kalėdų links
mybėms ir giesmėms laiko dar yra 
pakankamai, o šio unikalaus projek
to pasaulinė premjera Chicago 

Cultural Center daugiau nepasikar
tos - reginys pajudės į kelionę po 
Europą. 

„The Beckett Project" - trijų 
skirtingų tautų menininkų bendro 
darbo rezultatas. Čikagietis sakso
fonininkas ir kylanti džiazo žvaigždė 
Ken Vandermark, olandas kompozi
torius bei dainininkas Jaap Blonk 
(stulbinančiai panašus į rašytoją S. 
Beckett!) bei žymi švedų šiuolikinio 
šokio improvizatorė Lotta Melin 
pr is tato dviejų valandų t rukmės 
improvizacijų spektaklį pagal S. 
Beckett kūrybą. Kadangi visi trys 
menininkai yra skirtingų meno sri
čių meistrai, tai ir pasirodyme su
pintos skirtingos meno rūšys: muzi
ka, šokis bei poezijos rečitavimas. J. 
Blonk yra Europoje neblogai žino
mas atlikėjas, kurio specializacija -
garsų poezija. Tad ir šiame pasiro
dyme nebus tradicinio tekstų dekla
mavimo - S. Beckett kūrybą J. 
Blonk žada dainuoti, susitelkdamas 
į žodžių ritmą, kurį savo ruožtu kurs 
saksofinininkas K. Vandermark, o 
žodžių bei muzikos dermei antrins 
šokėja L. Melin, improvizacijomis 
sieksianti suteikti platesnes inter
pretacijas teksto ir muzikos kuria
moms prasmėms. 

Šis projektas nėra atsitiktinis. 
2006-aisiais sukanka šimtas metų, 
kai netoli Dublin gimė vienas įta
kingiausių XX a. menininkų bei ži
nomiausias absurdo teatro bei ab
surdo poetikos autorius, 1969 m. No
belio premijos laurea tas Samuel 
Beckett. Kūrėjo gimimo šimtmečiui 
skirtame spektaklyje žadama susi
telkti ne tik ties jo kūryba, bet ir ties 
kai kuriais biografijos momentais. 
Ilgą ir intensyvų gyvenimą nugyve
nusio rašytojo biografija tam išties 
t inkama. Pasakojama, kad S. Bec
kett buvęs labai uždaras ir labai 
depresyvus - jaunystėje jo depresija 
buvo tokia sunki, kad jis mėnesių 
mėnesius iš lovos nesikeldavo iki vi
durdienio, tik gulėdavo ir žiūrėdavo į 
vieną tašką. Vienas biografas ironi
zavo, kad garsieji Beckett ir James 
Joyce pokalbiai, trukdavę kone išti
sas paras , iš išorės atrodė gana 
tragikomiškai: didžiąją laiko dalį 
abu rašytojai sėdėdavo Joyce vir
tuvėje ir nekalbėdavo, kiekvienas 

KITU ŽVILGSNIU 
V y t a u t a s V. L a n d s b e r g i s (k ino režisierius) 

PARTIJOMS REIKIA RUSO 
(ŠEŠI PUNKTAI SAKYMŲ) 

Stebint pastaruoju metu vis 
kylantį Viktoro Uspaskicho partijos 
populiarumą, galima daryti kelias 
išvadas: 

1. Lietuviai myli rusus ir daugu
ma brolių lietuvių sovietinius laikus 
prisimena su nostalgija. Tai nieko 
blogo ir keisto, nes dauguma mūsų 
tėvų kartos žmonių tuo metu bu
vo jauni, o jaunam ir Sibire — jau
nystė. Rusofiliją liudija ir didelis 
rusiškos muzikos populiarumas 
Lietuvoje bei visokios pirktinės TV 
laidos (pvz., „OKNA"), skirtos ru

siškam proletariatui valdyti . Jos 
tinkamos ir kitiems panašaus men
taliteto postsovietiniams TV varto
tojams. 

2. Sovietinių laikų manieros irgi 
yra vertinamos palankiai. Tarkim, 
A. Brazauskas per televiziją dažnai 
rodomas kilnojantis degtinės taurelę 
— įvairiose mugėse, pobūviuose. 
Tai žmonėms taip pat labai patinka, 
nes mus vienija „degtine ir per
galės". Žinant, kad alkoholizmas ir 
savižudybės Lietuvoje yra itin po
puliarus laisvalaikio praleidimo bū-

paskendęs savo mintyse i r savo 
liūdesyje. 

Spektaklio statytojai t a ip pa t 
teigia atsižvelgę į tai, kad, nors gim
toji S. Beckett kalba buvo anglų, 
savo svarbiausius veikalus j is parašė 
prancūziškai. Tai, pasak krit ikų, pri
sidėjo prie to, kad S. Beckett kūri
niai pasižymi frazės koncen t ruo
tumu ir glaustumu - paprasčiausiai 
rašytojas svetimos kalbos nemokėjo 
taip gerai, kaip gimtosios, todėl buvo 
priverstas sakinius koncentruoti ir 
paprastinti. 

Teigiama, kad po to, kai Pary

žiuje Beckett nuvc peiliu subadytas 
g a r s a u s vietinio valkatos , vardu 
Prudent , vos pasveikęs rašytojas su
sitiko su kalėjiman uždarytu užpuo
liku ir pak lausė : „Kodėl ta i pa
darei?" Prudent atsakė: „Aš neži
nau , pone". Kritikų teigimu, egzis
tencinis nežinojimas tapo svarbiau
siu S. Becket t kūrybos motyvu. 
Renginio Cultural Center organiza
torių teigimu, šis motyvas būsiąs 
esminis ir Čikagoje rodomo spektak
lio premjeroje. Galiausiai, gal te-
mat iškai tai ne ta ip jau ir toli nuo 
Advento susikaupimo nuotaikos? 

das, galima teigti, kad visa tai , kas 
susiję su šia kultūra — degtinė, ma
rinuoti agurkai — suteikia politikui 
papildomų dividendų. 

3. Sovietinių laikų valdininkų 
manieros — melavimas, savo as
meninių reikalų protegavimas vals
tybiniame lygmeny — l ie tuviams 
irgi imponuoja. Tad Viktoro Uspas
kicho melai, diplomo peripetijos, jo 
asmeninio verslo reikalai, kuriuos jis 
ėmėsi tvarkyti vos tapęs Ūkio mi
nistru — lietuviams sukelia ap
sukraus ir teigiamo herojaus įs
pūdį. Ostapas Benderis mūsų są
monėje yra herojus, o „Dvyl ika 
kėdžių" — lietuviškas herojinis epas. 

4. Be to, baudžiauninkams visa
da imponuoja turtingas ponas, kuris 
nuperka ledų. Tame irgi nieko blogo 
— ledai skanu ir sveika. Taip pat 
tautai, sergančiai nevisavert iškumu, 
visada imponuoja k i t a t au t i s . Nes 

mes patys — tai kas? Vargšai „luze-
riai", nusikaltėlių valstybė — kaip 
rašo didieji dienraščiai. O štai tie 
svetimtaučiai tai — jie kitokie, jie 
mesijai galingi, turt ingi ir protingi. 
J ie t ikrai daug geriau už mus gali 
valdyti mūsų valstybę — taip mano 
tū l a s pavargęs r inkėjas , bijantis 
imtis iniciatyvos ir pradėti mąstyti 
pa ts . Bei pats kurt i savo krašto 
ateitį. 

5. Taigi — didžiosios partijos, 
kur ios š iame Lietuvos realybės 
„šou" nori laimėti rinkėjų Simpati
jas , turė tų iš kur nors išsitraukti po 
kokį nors turt ingą rusą, jį gražiai 
sušukuoti ir paleisti apyvarton. Gal 
galima būtų išsinuomot iš Darbo 
partijos prieš pat rinkimus? 

6. Taip pat partijų vadas turėtų 
laikas nuo laiko per TV pasirodyti su 
meilužėmis po paranke ir su taurele 
rankoje... 
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Iš Liet Vvči J^^iff 
veiklos 

LIETUVOS VYČIŲ SUSIRINKIMAS, 
MASPETH, NY 

Sekmadienį, lapkričio 27 d., 
Viešpaties Atsimainymo parapijos 
salėje, Maspeth, NY, įvyko Lietuvos 
Vyčių 110 kuopos susirinkimas. J is 
išsiskyrė iš kitų buvusių šios kuopos 
susirinkimų ir savo forma, ir 
turiniu. Susirinkimo tikslas buvo 
pristatyti naują kuopos pirmininką 
ir tarybą. Naujasis pirmininkas dr. 
Paul Michael Kazas anglų kalba 
pats vienas vedė susirinkimą nuo 
pradžios iki galo. 

Ant scenos buvo išstatyta 10 
didelių vėliavų — 5 JAV ir 5 lietu
viškos trispalvės. Pradžioje per salę 
įžygiavo vėliavininkai — unifor
muoti kadetai su būgnu, trimitu, 
kitų muzikos instrumentų palyda ir 
būreliu tautiniais rūbais pasipuo
šusių moterų — kuopos narių. JAV 

ir Lietuvos h imnus akoredeonu 
pravedė Joe Thomas ir jo trimi
tininkas. Visa tai sukėlė šventišką 
iškilmių nuotaiką. 

Po to prasidėjo sveikinimų, pa
gerbimų, padėkų ir prisiminimų 
kalbos. Ir jų buvo gausu. Invokaciją 
davė kun. Vytautas Volertas. Buvo 
pagerbti buvę kuopos pirmininkas — 
Julia Schroeder, Bruno Rutkūnas ir 
John Klimas. Buvo prisiminti ir 
pagerbti trys j au mirę asmenys — 
prel. Pranas Bulovas, teisėjas Fred 
Schmidt ir buvęs šios kuopos pir
mininkas Jonas Adomėnas. Tarp 
kita ko, vadovaujant J. Adomėnui, ši 
kuopa buvo didžiausia visoje Ame
rikoje. Jai tuomet priklausė 360 
narių. 

Ilgesnį sveikinimo žodį tarė 

Lietuvos generalinis konsulas Min
daugas Butkus. Kalbėjo bent pus
tuzinis NY valstijos ir NY miesto 
atstovų, buvo perskaitytos NY val
stijos Senato ir NY miesto Tarybos 
priimtos rezoliucijos. Iš l ietuvų dar 
kalbėjo dr. Giedrė Kumpika i tė ir 
Ramutė Žukaitė. Kalbėtojai buvo 
apdovanoti specialiai šiai d ienai 
pagamintais ordinais, gėlių puokš
tėmis ir NY miesto, profesionaliai 
pagamintomis plokštelėmis — gat
vių pavadinimais su tų asmenų var
dais. (Dr. Kazas dirba NY miesto 
adminstracijoje). Iš visų kalbėtojų 
tik R. Žukaitė — LB NY apygardos 
valdybos pirmininkė — t a r ė porą 
žodžių lietuvių kalba. Visi kiti kal
bėjo angliškai. 

Ypatingai buvo pagerbtas orke
stro vedėjas, akordeon i s t a s Joe 
Thomas, kuris j au 60 metų muzi
kuoja lietuviškuose renginiuose. 

Buvo prisaikdinta naujoji 110-
oji kuopos valdyba (vadinama Board 
of Directors): kun. Vytautas Voler
tas, dr. Paul Michael Kazas , Ju l ia 
Schroeder, dr. Giedrė K u m p i k a s , 
Mary Stungurys, Christopher Schro
eder, Zina Budris , Amyl ia Gir-
dauskas, Frances J a k a t t , Vincent 

Stripeikis, John Girdauskas, Brian 
Rutkūnas . 

Po programos buvo kuklios vai
šės ir šokiai, grojant Joe Thomas 
muzikai. 

Reikia paminėti, kad gana ne
mažas su šiuo renginiu susidariu
sias iš la idas padengė dr. Kazas, 
į ska i t an t maistą, vėl iavas, salės 
nuomą ir kt. Tai didelė auka. 
Lietuvos Vyčiai turė tų džiaugtis, 
turėdami savo eilėse tokį geraširdį ir 
tiesiog neišsemiamos energijos va
dovą. J i s yra 47 metų, lietuvių imi
grantų sūnus . 

Taip pat reikia paminėti, kad 
šiame renginyje dalyvavo daugiau
sia senosios čiagimių kartos atsto
vai, dauguma brandaus amžiaus. Iš 
maždaug 100 dalyvių, gal tuzinas 
buvo antrabangių, trečiabangių ne
simatė. 

Dr. Kazas turi didelių planų ne 
tik pagyvinti šios kuopos veiklą, bet 
aktyviai dalyvauti ir platesniame 
NY lietuvių judėjime. Jis , pvz., ma
no, kad su NY miesto administra
cijos pagalba galima būtų gauti 
pa ta lpas NY lietuvių kultūriniam 
centrui. 

Romas Kezys 

Atskubėjęs prižiūrėtojas apsiputojęs grasina 
visai kamerai karceriu, jei neprisipažinsime, kas 
laiškelį paėmė. Visiems iškilo nežinomo karcerio 
grėsmė. Ėmėme laukti sunkaus išbandymo. Ačiū 
Dievui, skandalas aprimo. 

Vėliau kažkas iš mūsiškių sugalvojo Morzės 
abėcėle bandyti per sieną susiekti su gretima 
kamera. Po stuksenimo į sieną prideda metalinį 
puodelį dugnu prie sienos ir, įkišęs ausį, laukia 
naujienų. Po to siunčia atsakymą. Patar iu būti at
sargesniam — nežinia, kas už sienos... Sudėtingas 
ir pavojingas žaidimas nutrūksta... 

Po vidurnakčio iš šaltų koridorių atsklinda 
klaikus vyriškio riksmas. Paskui jo burna užčiau
piama ir girdėti tik beviltiškas inkšt imas ir 
bildesys — suprantame — kažkur tardymas su 
kankinimais. Bet gali būti ir kitaip — prižiūrėto
jai įrodinėja kaliniui, kieno čia valdžia. O gal tik 
noras silpnesnių nervų žmonėms sukelti depre
siją, neleisti užmigti. 

Kas i šdavikas? 

Kameroje labiau patyrę vyresnieji nuo pat 
pradžių stengiasi tarp mūsų palaikyti rimtį, prašo 
nepanikuoti. Netrukus per draugus nukeliauja 
žodinė žinutė, kad į mūsų kamerą atvestas nau
jokas yra stukačius (informatorius, išdavikas), 
nes iš suimtųjų kažkas atpažino —jo brolis dirba 
kalėjime prižiūrėtoju. 

Tik antrą ar trečią dieną paaiškėja, kad mano 
kameroje yra ir kaimynas iš gretimo mikrorajono. 
Tai Tubis iš Fredos. Jis buvo vienas iš tų, kuriam 
sadistai irgi atidavė dosnią savo dozę — veidas 
daug ką bylojo... Buvo ir iš matymo pažįstamas 
Rimantas Matulis, kurį vėliau sutikdavau mieste. 
Kitų pavardžių dabar jau nebeprisimenu. Mūsų 
įkalintųjų tarpe buvo daugiausia įprastas miesto 
visuomenės kontingentas: darbininkai, studentai, 
moksleiviai, tarnautojai. 

Atvesto provokatoriaus nuolat saugojomės, o 
jis vis pasakojo įvairiausias riebias, istorijas. 
Pasitrynęs parą ar dvi, jis buvo iškviestas, atseit, 
į tardymą ir daugiau negrįžo. 

„Tėvas žuvo, o dabar tu..." 

Vieną dieną dalį mūsų atrinko darbams už 
kalėjimo sienų — šluoti gatvę. Vos išėjęs pro var
tus, staiga kitoje gatvės pusėje pamačiau lau
kiančią motiną. O ji, išvydusi mano mėlynes, pra
dėjo verkti. Susitvardžiusi prislinko prie mus sau
gančio kareivio su šautuvu ir, išvyniojusi bei pa
rodžiusi pora sardelių su duona, tris obuolius, aša
rodama prašė, kad leistų savo sūnui perduoti. 
Kiek paniurzgėjęs, leido. Mama ašarodama dar 
spėjo ištarti „Tėvas žuvo, o dabar tu, sūnau. Ką tu 
padarei..." Tai buvo ir apgailestavimas, ir politinis 
priekaištas, ir liūdni tiesos žodžiai. Viskas dėl 
bendros ateities. 

Tą dieną, saugant ginkluotiems sargybi-
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niams, aplink kalėjimą šlavėme gatves... Mums, 
atėjusiems iš dvokiančių kamerų, čia buvo lyg atsi
kvėpimas, padarius žingsnį į naują gyvenimą... 

P o amnestijos 

Artėjo viena didžiausių sovietinių švenčių — 
lapkričio 7-oji, Spalio revoliucijos šventė. Dalis ka
linių, nesuradus įrodymų ar rimtesnių įkalčių, 
tarp jų ir man, buvome amnestuoti. 

Grįžęs namo, sužinojau, jog mama ir sesuo 
buvo sukrėstos žinios, kad aš tą Vėlinių vakarą 
buvau suimtas, sumuštas ir uždarytas į kalėjimą. 
Tai sužinojo ne iš karto. Pirmąjį vakarą man na
mo negrįžus, motina spėliodama sunerimo, ko aš , 
atseit, likau pas seserį. Telefono neturėjom. Kitą 
dieną vėl man negrįžus, susirūpino rimtai. Išau
šus nuskubėjo pas mano seserį. Abi nustebo —juk 
iš sesers išėjau tą patį Vėlinių vakarą. Kur din
gau?! Mama nuskubėjo į mokyklą. Bet ten manęs 
nebūta. Pasiguodė tuometiniam direktoriui Žiū
raičiui. Tuščias reikalas. Nežino. Dar labiau sune
rimusi, nuvažiavo į rajono milicijos skyrių Alek
sote, kuriam priklausėm. 

— Apie tavo sūnų neturim duomenų. Per Vė
lines daug žmonių suimta — eik į kalėjimą, gal 
ten, — patarė motinai, ieškančiai pirmą kartą 
dingusio sūnaus. 

Kalėjimo sąrašuose iš tiesų rado mano pa
vardę. Čia ji ir sužinojo, kad būsim išvesti į gatvės 
darbus. Spėjo už turimas kapeikas maisto par
duotuvėje nupirkti šio to valgomo ir gatvėje ėmė 
laukti. Kaip mama vėliau pasakojo, tai buvo vie
nas tragiškiausių jos susitikimų gyvenime... 

Nemalonumai mokykloje 

Man sugrįžus į mokyklą, laukė nemalonumai: 
buvau iškviestas pas direktorių. Supratau,kad jis 
jau informuotas, kur buvau, nes iš karto jis pa
reiškė, kad aš užtraukiau didelę gėdą jam ir visai 
mokyklai. 

Žinojom direktoriaus ištikimą tarnystę komu
nistų partijai. Jo rūstybės rezultatai greit pasi
reiškė ir per pamokas. Kai kurie mokytojai, uolūs 
direktoriaus sumanymų vykdytojai, man, nesant 
stipriam mokiniui, už kiekvieną mažiausią vėla
vimą į pamoką liepdavo smulkiai aiškintis, o už 
klaidelę, netikslų atsakymą skubiai mažindavo 
pažymį arba, gudriau sugalvoję, taikydavo kitokią 

bausmę . 
Šviesų prisiminimą paliko mokyklos inspek

torė, istorijos mokytoja Vildžiūnaitė. Jos politinės 
pažiūros dėl sovietinės valdžios mums atsiskleidė 
pe r jos mokytojavimo metus. 

Man, po Vėlinių įvykių sugrįžus į mokyklą, 
per per t rauką ji atėjo į klasę ir, pasikvietusi mane 
į koridorių, draugiškai šiek tiek paklausinėjo. Atsi-
vėr iau, nes ja pasitikėjau. Išklausiusi motiniškai 
užjautė. Visa savo esybe jaučiau, kad ji ne kokio 
nors partinio įpareigojimą vykdo, ne direktoriaus 
nurodymu su manim kalbasi. Greičiau ją, kaip isto
rikę, domino tragiški Vėlinių nakties įvykiai arba, 
būdama jautr i moteris, nuoširdžiai pergyveno dėl 
jai pažįstamo moksleivio sumušimo ir tolesnio liki
mo. Tuomet, įvykius apibendrindama, ji milici
n inkus , kareivius pavadino tikrai sužvėrėjusiais 
žmonėmis — mūsų kraugeriais ir teroristais... 

Vėliau ji, matyt, apsisprendė, tą žiaurumą pa
viešinti . Per savo pamoką paprašė manęs atsistoti 
ir be pagražinimų, be nutylėjimų papasakoti, kur 
buvau, ką patyriau. Ji su visa nuščiuvusią klase 
įdėmiai klausėsi. Tai buvo nepagražinti mano iš
gyvenimai. Po to man draugai pranašavo — tu, 
nelaimėli, jau paženklintas ir visą gyvenimą būsi 
KGB akiratyje. Šitą žinojau ir aš. 

Vėliau, nors aš nebuvau gabus matematikai, 
m a n e užjautė dar du. Tai matematikos mokytojai 
— Panavienė ir Povilas Kripaitis. Pastarasis se
niai buvo žinomas, kaip moksleivių dvasinis auk
lėtojas, nes buvo nuo prieškario išsaugojęs tikin
čio inteligento autoritetą. Be to, žinojom, kad jis, 
daug metų čia mokytojaudamas, neklauso direk
tor iaus ateisto nurodymų, įspėjimų ir toliau at
kakl ia i lanko bažnyčią. 

Mano mama, kartą sekmadienį grįžusi iš baž
nyčios, nusistebėjo: „Kiek kartų nueinu į katedrą, 
t iek kar tų už tos pačios kolonos jūsų mokytojas 
Kripait is meldžiasi. Šiandien mūsų akys susitiko 
— maloniai pasisveikinom"... 

Globotojai 

Visai kitaip Vėlinių įvykiai buvo traktuojami 
mūsų jaunos auklėtojos bei uoliai komunistuojan
čių kitų pedagogų. 

Po kelių dienų pajutau, kad jau esu klasėje 
komjaunuol ių „globojamas". Per t raukos metu 
d raugams , pasakodamas apie savo apsilankymą 
tėvų kaime, pavartojau žodį kolchozas. Aplink 
besisukiojanti komjaunimo sekretorė nugirdusi 
griežtai pataisė: „Draugas Žižiūnai, kolchozų se
niai nebėra. Yra kolūkiai. Prašyčiau visiems lai
k a m s įsidėmėti..." Jsidėmėjau. Ateityje buvau 
budresnis ir kalbantis jau matydavau, kas šalia, 
laiku prikąsdavau liežuvį. 

Kol mokiausi šioje mokykloje, mano bendra
vimas, politinės pažiūros, jaučiau, buvo atidžiai 
sekamos. 

K a j a u bekalbėti apie studijų, darbo metus... 
Pabaiga 
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Tapytojų kuriniuose — lietuviškų 
pinigų pavidalai 

Valstybinė kalba stumiama iš viešosios erdvės 

Paveiksluose — lietuviškų pinigų pavidalai. Tomo Bauro (ELTA; nuotr. 

Vilnius, gruodžio 8 d. (ELTA) — 
Žinomų tapytojų požiūrį į pinigus at
skleidžia Lietuvos banko ka r tu su 
kaimynystėje veikiančia „ARTima 
galerija" ketvirtadienį a t idaryta pa
roda „Pinigai tapyboje". 

Manydamas , kad pinigai gali 
tapti meninės išraiškos priemone 
dailėje, Lietuvos bankas sukvietė 
įvairius Lietuvos dail ininkus kūry
bingai interpretuoti pinigus tapybo
je. Šia tema jėgas išbandė daugelis 
gerai Lietuvoje žinomų menininkų: 
Valentinas Antanavičius, Algis Griš
kevičius, Vytautas Paukštė , Klaudi
jus Petrulis, J ū r a t ė Mykolaitytė, Ka
rina Matiukienė, Bronius Gražys, 
Gintaras Palemonas Janonis ir daug 
kitų kūrėjų. 

„Šiuolaikinė civilizacija be pi
nigų mato neįsivaizduojama. Šiuo 
Lietuvos laikotarpiu, belaukiant eu-
ro įvedimo, kiekvienam mūsų lietu
viški pinigai tampa ne tik naciona
line vertybe, bet ir sentimentaliu 
istorinės atminties saugotoju. Paro
dos lankytojai galės plačiau apžvelg
ti, kokį pavidalą įgauna pinigai me
nininkų kūrybiniuose ieškojimuose", 
— rašoma parodos anotacijoje. 

Parodos „Pinigai tapyboje" ati
darymo dieną kompozitorius Anta
nas Jasenka pristatė specialiai su
kurtą garsinę kompoziciją pinigų 
tema. Parodą taip pat papildys garso 
įrašo projektas, kur iame daugelis 
menininkų atsako į klausimą, kas 
jiems yra pinigai. 

Seimas sostinės merą paskelbė „abonentu / / 

Atket la iš 1 psl . 
Kitame epizode Seimo komisija 

konstatavo, kad Vilniaus miesto 
meras Ar tū ras Zuokas ir galimai 
Vilniaus miesto mero pavaduotojas 
Gediminas Paviržis derybose dėl 
Lietuvos prekybos namų Maskvoje 
steigimo viršijo įgaliojimus ir prote
gavo bendrovę „Eksimeta". 

Seime surėmus ietis dėl paslap
tingojo „abonento". LiCS frakcijos 
atstovai komisiją kaltino pažeidus 
Konstituciją, abejojo ir pačiu komisi
jos sudarymo faktu. 

Libera lcent r i s tas Raimondas 
Šukys tikino, esą komisija yra an
tikonstitucinė, kadangi sudaryta sa
vivaldos veiksmams tirti — tuo tar
pu Konstitucija nenumato galimybės 
Seimui kištis į savivaldos reikalus. 

„Jūs man parodykite Konstitu
cijoje nors vieną straipsnį, kur būtų 

galimybe Seimui kištis į savivaldy
bių veiklą, išskyrus Tiesioginio val
dymo įstatymo numatytus atvejus", 
— sakė parlamentaras. 

„Pirmą kartą, man atrodo. Sei
mo istorijoje mes darome komisiją ir 
tikrai skelbiame nuosprendį asme
niui, kuris nėra mūsų r inktas, kuris 
nėra mūsų tvirtintas ir kuris nėra 
niekaip su mumis susijęs", — jam 
antrino liberalcentristas Jonas Ce-
kuolis 

R. Šukys teigė, jog Seimas, tvir
t indamas komisijos išvadas, perėmė 
teismų funkcijas ir ėmė priiminėti 
nuosprendžius. 

„Gerbiamieji kolegos, primenu, 
jūs šiandien pri imate nuospren
džius. Dar kartą kartoju, reikia tik 
įrašyti bausmę. Po to reikėtų balsuo
ti alternatyviai, kiek metų siūlome", 
— ironizavo R. Šukys. 

K e t v i r t a d i e n i T r i e s t e (Ita
lija) p r a s i d ė j u s i o a š t u n t o j o Eu
ropos p l a u k i m o č e m p i o n a t o 
t r u m p a j a m e «25 m) baseine vyrų 
200 m plaukimo kompleksiniu būdu 
atrankos varžybose Lietuvos atsto
vas Vytautas Januša i t i s užėmė an
trąją vietą ir pateko į finalą. 24 me
tų kaunietis distanciją įveikė per 1 
min. 57.21 sek. ir 0.24 sek. pagerino 
nū*o 2004 metų gruodžio sau pačiam 
priklausiusį Lietuvos rekordą. V Ja
nušaitis a t rankos varžybose nusilei
do tik vengrui Laszlo Cseh, 1.55,16. 

Čeki jo je v y k s t a n č i o Ta rp 

t a u t i n ė s t en i so federacijos (ITF) 
turnyro „Zubr Cup", kurio prizų 
fondą sudaro 25.000 JAV dolerių, 
ketvirtfinalyje ketvirtadienį lietuvė 
Lina Stančiūte 2:6, 1:6 pralaimėjo 
254-ajai pasaulio raketei 21 metų 
lenkei Joanna Sakovvicz. 

* NBA č e m p i o n a t e Chicago 
„ B u i l s " k o m a n d a su D a r i u m i 
Songa i l a sveč iuose 102:93 nuga
lėjo „Orlando „Magic" komandą 
Lietuvis per 33 min. pelnė 9 taškus, 
atkovojo 3 ir pereme 2 kamuolius, 
atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir 
prasižengė 3 kartus. 

Atkelta i š 1 psl. 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
va rdas , kadaise funkcionavęs 
istoriografijoje. Gal šioje salėje, gerai 
įsiklausius, ir šiandien galima būtų 
išgirsti lotyniškąjį mūsų vardą... 

Apskritai romantizuotas ir ak
tualizuotas senosios Lietuvos vaizdi
nys buvo gyvas daugelio Seimo dele
gatų galvose, ne vienas kalbėtojas 
rėmėsi istorine praeitimi, ieškojo joje 
įkvėpimo savo retorikai. Kaip rašo 
„Vilniaus žinios", net ir savo darbą 
gruodžio 4 d. 10 vai. 30 min. Seimas 
pradėjo atsistojimu pagerbdamas 
Vilniaus įkūrėją Didįjį Lietuvos ku
nigaikštį Gediminą. O išvakarėse 
„Kanklių draugystės" salėje Miko 
Petrausko vadovaujamas choras Sei
mo atstovams tarp kitų dainų pirmą 
sykį viešai sugiedojo V. Kudirkos 
„Tautišką giesmę". Klausytojams 
pageidaujant „Tautiška giesmė" bu
vo atl ikta tris kartus. 

Atrodė, lyg ji buvo specialiai pa
rašyta Didžiajam Vilniaus Seimui. 
Taigi galima teigti, kad istorinės 
praeities argumentas buvo aktualus 
ir svarbus šioje salėje prieš 100 me
tų, nors primygtinai ir nedeklaruoja
mas, jis iš tiesų sudarė to meto lietu
viškosios ideologijos, vadinas, ir Di
džiojo Vilniaus Seimo pagrindą. 

Tačiau už langų virė, kunkulia
vo revoliucinių įvykių apimta Lietu
va. Streikavo geležinkelininkai, fab
rikų darbininkai, telefono ir te
legrafo tarnautojai. 1905 m. spalio 
16 d. Vilniaus mitinge-demonstra-
cijoje kariuomenė nušovė 5 žmones, 
sužeidė 21. Įspūdingos buvo aukų 
laidotuvės. Spalio 21d. kariuomenės 
dalinys vėl apšaudė demonstrantus, 
vėl žuvo 5 asmenys, apie 50 buvo su
žeista. Žmonių aukų buvo ir kitose 
Lietuvos vietose. Todėl ir pirmasis 
atsišaukimas „Vilniaus žiniose" spa
lio 22 d., šaukiantis lietuvius į suva
žiavimą, prasidėjo žodžiais: „Lai bū
na garbė visiems kankiniams už 
laisvę ir žmonių gerovę". 

Kaip ir reikėjo tikėtis, tuometė 
Lietuvos tikrovė įsiveržė į posėdžių 
salę ir tapo antrąja (gal net pagrin
dine) Seimo varomąja jėga, jo idėja ir 
pastanga. Didžiausią delegatų dalį 

sudarė kaimų, valsčių, parapijų ats
tovai, kaip rašė socialdemokratų va
dovas Steponas Kairys, „grynas lie
tuviškasis kaimas (...) pakvipęs šie
nu". Tačiau tas „šienu pakvipęs" kai
mas mąstė, kalbėjo daug plačiau, nei 
siekė jo nuosavo atšlaimo rūpesčiai. 

Deja, apgailestaujant tenka pri
pažinti, kad šis Didžiojo Seimo nu
tarimas lig šios dienos neįvykdytas 
ir šiandien dar labiau aktualus. Jau
dina Seimo dalyvių susirūpinimas 
lietuvių kalbos ir mokyklų būkle, jų 
likimu. Cituoju nutarimą: „Visuose 
Lietuvos valsčiuose turi būti vartoja
ma prigimta žmonių kalba". Ir to
liau: „visas mokyklas paversti gry
nai tautiškomis, kur mokslas būtų 
išguldomas prigimta kalba". Lietuva 
tada neturėjo valstybės, žinoma, ir 
valstybinės kalbos, tad Vilniaus Sei
mas naudojo terminus „prigimta 
kalba", „žmonių kalba". 

Šiandien tur ime ir valstybę, ir 
Valstybinės kalbos įstatymą, tik, de
ja, mažai kam rūpi, kaip to įstatymo 
laikomasi. Ar mūsų dabartinis Sei
mas negalėtų pagaliau sukurti ko
misijos (kvalifikuotos!), kuri kar tu 
su visuomene ištirtų ir apsvarstytų 
valstybinės kalbos būklę, ypač jos iš
stūmimą iš viešosios erdvės. Užtek
tų pasidairyti po mūsų miestų rek
lamą, pavadinimus, iškabas, skelbi
mus.. . Padarykime, jeigu reikia, 
Valstybinės kalbos įstatyme atitin
kamas pataisas. Kol dar nevėlu. To
kios komisijos reikalingumu niekas 
neabejotų. 

Prieš 100 metų, lygiai tokį pat 
vakarą kaip šiandien, tik jau gerokai 
arčiau pusiaunakčio, pro šios salės 
duris išėjo Lietuva — atlikusi reikš
mingą, didelį istorinės svarbos dar
bą, pasiryžusi jį tęsti. Nors iki 1918 
metų vasario 16-osios dar buvo toli 
— 13 metų. Dar toliau buvo iki 1988 
m. spalio 22-osios — Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio steigiamojo su
važiavimo, kuris primena Didįjį Vil
niaus Seimą. Iš Sąjūdžio suvažiavi
mo jau tik pora žingsnių buvo ligi 
Aukščiausiosios Tarybos 1990-ųjų 
kovo 11-osios. Lietuva praėjo šį kelią 
ir klupdama, ir klupdoma, ir klysda-
ma, ir klaidinama. Bet praėjo. 

Televizijos forume Vilniuje dalyvavo 
ES komisarė 

Vilnius, gruodžio 8 d. ^ELTAj — 
Ketvirtadienį Vilniaus rotušėje pra-
sidedėjo Europos televizijos ir kino 
forumas, kurį septynioliktą kartą 
rengia Europos žiniasklaidos insti
tu tas (HM). Pagrindinį pranešimą 
forumo dalyviams skaitė Europos 
Sąjungos informacinės visuomenės 
ir žiniasklaidos komisarė Viviane 
Reding. 

Tris dienas truksiančiame Euro
pos televizijos ir kino forume prie
žiūros institucijų, mobiliojo ryšio 
sektoriaus, tarptautinių transliuoto
jų ir akademinio pasaulio atstovai iš 
visos Europos Vilniuje analizuos 
permainas ir iššūkius, su kuriais su
siduria Europos televizijos ir kino 
sektorius. 

Pasak forumo rengėjų, televizi
jos ir kino sektoriui vis sunkiau fi
nansuoti europietiška turinį ir pro-, 
dukciją. Daugelyje šalių mažėja rek
lamos srautai, kino industrijai gre
sia dideli nuostoliai dėl sumažėjusių 
pajamų kino teatruose. Europos te
levizijos ir kino forumas atkreipia 
dėmesį ne tik į ekonomines prie
žastis, bet ir į augančią konkurenci-

Viviane Reding 
Roko Medonio (ELTA) nuotr 

ją, kurią sudaro naujos programų 
rūšys: plačiajuostis ryšys, mobilieji 
telefonai, namų kinas ir elektroni
niai žaidimai. 

Ateityje tokios pat ar panašios 
programos bei filmai vartotojams 
bus prieinami ne tik per tradicinę 
televiziją ir kino teatruose, bet ir 
mobiliuosiuose telefonuose, interne
te, žaidimų kompiuteriuose. Tai są
lygos pokyčius versle, televizijos ir 
kino produkcijos bei reglamentavi
mo sritvse. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Pasaulis mini 25-ąsias John Lennon 
žūties metines 

N e w York, gruodžio 8 d. 
(AFP/BNS) — New York ketvirtadie
nį vyko pagrindiniai renginiai, skirti 
25-osioms popmuzikos legendos 
John Lennon nužudymo, kuris tapo 
viena XX amžiaus tragedijų, meti
nėms. 

J. Lennon gimtajame Liverpool 
įvyko gedulingi renginiai , skirti pri
siminti velionį, o vėliau pasaulio dė
mesys nukrypo į New York, kur mu
zikantas buvo nušau tas . Po jo 40-ojo 
gimtadienio buvo praėję du mėne
siai. 

New York valdžia paskelbė, kad 
J. Lennon gerbėjams nebus leista 
per naktį budėti „Žemuogių laukuo
se" Central Park, esančiame prie 
daugiabučio namo Manhat tan , ku
riame J. Lennon gyveno ir prie kurio 
buvo nušautas , tačiau šimtai, o gal ir 
tūkstančiai gerbėjų susirinko parke 
pagerbti savo numylėtinio. 

Sutr ikusios psichikos Mark 
Chapman 1980-ųjų gruodžio 8-osios 
vakarą ant J. Lennon namo laiptų 
laukė muzikanto, grįžtančio iš įrašų 
studijos. 

Prieš kelias valandas M. Chap
man buvo paprašęs jo autografo, ku
rį muzikantas mielai davė. Žudikas 
sušuko „Pone Lennon:", nusitaikė ir 
penkis kar tus iššovė į muzikantą, 
kurio paskutiniai žodžiai buvo „Į 
mane šovė". 

J. Lennon bus prisimintas per 
renginius v isame pasaulyje, pra
dedant koncertu Kubos sostinėje ir 
baigiant parodomis Paryžiuje bei ki
tuose miestuose. 

JAV radijas „Sir ius Satellite" 
planuoja specialią keturių valandų 

transliaciją „Lennon Live", kurios 
metu savo dainas „gyvai" atliks roko 
ir popmuzikos žvaigždės Davė Mat-
thews, Paul Weller, Dr. John, Daryl 
Hali, „Stereo MC's". Atlikėjai susi
r inks Londono studijoje „Abbey 
Road" ir New York studijoje „Sirius". 

Po J. Lennon mirties praėjus 
ketvirčiui amžiaus, jo artimieji, 
draugai ir gerbėjai vis dar negali iš
spręsti nesutarimų dėl šio muzikan
to palikimo valdymo. 

Jo našlė Yoko Ono, kuriai dabar 
— 72-eji, vis dar saugo J. Lennon pa
likimą ir yra pagrindinė jo pomirti
nio įvaizdžio sergėtoja. 

Y. Ono vyro mirties metinių pro
ga išleido tokių įžymybių kaip Elton 
John ir Mick Jagger kūrinių J. Len
non garbei rinkinį. 

Y. Ono, kurią daug kas laiko 
svarbia „The Beatles" iširimo prie
žastimi, visada buvo vertinama įvai
riai, o jos pareiškimai J. Lennon var
du išprovokuodavo tiek pagarbą, 
t iek susierzinimą. 

Prieš šias metines kiti su muzi
kantu susiję žmonės bandė mesti iš
šūkį Y. Ono ir pateikti žemiškesnį šio 
popkultūros didvyrio įvaizdį. 

Atsiminimų knygoje „John", ku
ri buvo išleista spalį, J. Lennon pir
moji žmona Cynthia Lennon rašo 
apie „skausmą, kančias ir pažemini
mą", patirtus gyvenant su vyru, ku
ris galėjo būti toks pats žiaurus kaip 
ir mielas. 

J. Lennon sūnus Julian savo pa
reiškime pripažino, kad jo jausmai 
tėvui yra „labai įvairūs". „Jis buvo 
tėvas, kurį mylėjau ir kuris tiek 
daug kartų mane nuvylė", — rašė jis. 

Aviacijos tvarkdariai nušovė keleivį 
Miami, Florida, gruodžio 8 d. 

(,,Reuters7AFP/BNS) — JAV aviaci
jos saugumo tvarkdar ia i viename 
„American Airlines" lėktuve Miami 
tarptaut iniame oro uoste trečiadienį 
nušovė keleivį, kuris pareiškė, kad 
savo kuprinėje turi bombą ir bandė 
išbėgti iš lėktuvo, kai pareigūnai no
rėjo jį sulaikyti. 

Federaliniai pareigūnai nurodė, 
kad 44 metų amerikietis lipdamas į 
lėktuvą, kuris atskrido iš Kolumbi
jos, nutūpė Miami ir turėjo išskristi į 
Orlando centrinėje Floridoje, grasino 
ir leido suprasti , kad savo krepšyje 
turi bombą. 

Tai pirmas kar tas , kai aviacijos 
saugumo tvarkdar ia i nušauna lėktu
vo keleivį nuo pat to laiko, kai po 
2001-ųjų rugsėjo 11-osios šios saugu
mo programos vykdytojams buvo su
teikti didesni įgaliojimai. Pasak liu
dininkų, minėtas vyras galėjo sirgti 
psichikos liga. 

Nurodoma, kad šis Florida gy
ventojas į Miami atskrido iš Ek
vadoro sostinės Kito ir kad jo vardas 
yra Rigoberto AJpizar. 

Jį lėktuve bandė sulaikyti du 
aviacijos tvarkdariai , kurie jį nušovė 
ant trapo. Keleivis nepaisė reikalavi
mų padėti ant grindų krepšį. 

Specialusis agentas Jim Bauer, 
kuris vadovauja aviacijos saugumo 
tvarkdariams Miami, sakė, kad ne

rasta jokia bomba ir kad kol kas nė
ra jokių įrodymų, siejančių incidentą 
su terorizmu. 

„Šiuo metu nėra priežasties ma
nyti, kad esama kokio nors ryšio su 
terorizmu ar kokiais nors kitais įvy
kiais", — nurodė jis. 

Kaip vietos televizijai WTVJ pa
sakojo viena moteris, kuri sakė ma
čiusi incidentą, minėto vyro žmona 
šaukė „mano vyras, mano vyras" ir 
tvirtino, kad j is serga maniakine-de-
presine psichoze ir kad jam reikia 
vaistų. 

„Jos vyras kiek į kab inamas bė
go perėjimu. J i bėgo paskui JĮ ir stai
ga pasigirdo keturi ar penki šūviai", 
'-— telefonu televizijai sakė keleivė 
Mary Gardner. 

Federaliniai pareigūnai sakė ne
galintys komentuoti įtarimų, kad 
įtariamasis galėjo būti nesveikos psi
chikos. 

JAV aviacijos saugumo tvarkda
riai, kurie būna ginkluoti, bet de\: 
civilius drabužius, skraido pasirink
tais vidaus ir tarptaut iniais 
skrydžiai?. J a aždaotis yra .av.istn-
tyti priešiškus veiksmus JAV orlai
vių, oro uostų, keleivių ir įgulos na
rių atžvilgiu ir užkirsti jiems kelią". 

Jie yra mokomi neišsiskirti iš ki
tų keleivių, bet įgulos nariams ir ki
tiems tame lėktuve pasakoma, kas 
jie tokie. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Baigiantis kadenciją Lenkijos 

prezidentas Aleksandr Kwasniewski 
pareiškė, jog jo šalis turėtų prašyti 
didesnės paramos iš JAV savo kari
nėms pajėgoms modernizuoti, jeigu 
Lenkija nuspręstų toliau laikyti ka
rius Irake. Šią savaitę Lenkijos gy
nybos ministras Radoslavv Sikorski 
Washington tariasi, kokiomis sąly
gomis Lenkija galėtų pratęsti savo 
karinę misiją Irake ir po sausio mė
nesio, kai buvo numatyta išvesti len
kų kontingentą iš Irako. Šiuo metu 
Irake yra dislokuota 1,400 karių. 
Siekęs glaudžių ryšių ir su JAV, ir su 
ES, buvęs komunistas A. Kwas-
nievvski teigia, kad aptariamos para
mos sumos atrodo esančios simboliš
kos, todėl jis raginąs naująją konser
vatorių vyriausybę prašyti svares
nės paramos. 

LONDONAS 
Aukščiausia Didžiosios Brita

nijos teisinė instancija priėmė pa
lankų aštuoniems įtariamiems tero
ristams sprendimą, kad įrodymų, 
gautų kankinant, šalyje negalima 
naudoti nagrinėjant bylas. Šis 
sprendimas yra skaudus smūgis vy
riausybei, kuri tokia informacija 
naudojosi. Lordų Rūmai savo spren
dimą paskelbė kitą dieną po to, kai 
JAV, spaudžiant Europai ir JAV 
Kongresui, nedviprasmiškai uždrau
dė savo tardytojams nehumaniškai 
elgtis su kaliniais. 

TALINAS 
Estijoje per pastaruosius penke

rius metus gimė 19 ŽIV užkrėstų kū
dikių, iš kurių trys jau mirė. ŽIV7 už
sikrėtusios motinos iš viso pagimdė 
236 sveikus vaikus, tai rodo, jog tiki
mybė, kad motina perduos virusą 
vaikams, yra nedidelė. Pasak Talino 
Merimets ligoninės užkrečiamųjų li
gų centro vyriausiojo gydytojo Kaj 
Zilmer, motina gali perduoti ŽIV kū
dikiui daugiausia gimdydama arba 
žindydama, ir jeigu tai bus palikta 
savieigai, užsikrėtimo atvejų padau-

ATLANTIC 

gės iki 25-30. Pernai Estijoje buvo 
užregistruotos 126 ŽIV užsikrėtu
sios nėščios moterys, 82 iš jų pagim
dė kūdikius. 

BELGRADAS 
Ispanijoje areštuotas kroatų ge

nerolas Ante Gotovina, kurio ieškojo 
Jungtinių Tautų (JT) karo nusikal
timų tribunolas, pranešė šio tribu
nolo vyriausioji prokurorė. Carla del 
Ponte. Hagoje įsikūręs JT karo nu
sikaltimų tr ibunolas A. Gotovina 
2001 metų liepą apkaltino dėl žiau
rių nusikaltimų sukilusių serbų at
žvilgiu, kurie buvo įvykdyti per vy
riausybinį puolimą baigiantis 1991-
95 metų Kroatijos karui, ir nuo to 
laiko slapstėsi. 1995 metų rugpjūčio 
mėnesį A Gotovina vadovavo Kroa
tijos karinei operacijai „Audra", per 
kurią buvo siekiama atkovoti terito
riją aplink serbų maištininkų kon
troliuojamą Knin miestą netoli 
Kroatijos ir Bosnijos pasienio. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush, retą pritarimo kritikams aki
mirką, sutiko, kad „buvo padaryta 
klaidų", bet tuoj pat pasakė, kad 
JAV vadovaujant, pasiekta didelės 
pažangos a ts ta tant Iraką ir įtvirti
nant jame saugumą. G. W. Bush pa
citavo opozicijoje esančių demokratų 
senatoriaus Joseph Lieberman, ne
seniai grįžusio iš kelionės po Iraką ir 
savo akimis mačiusio, kaip JAV va
dovaujant vyksta Irako atstatymas 
ir stabilizavimas, žodžius, pritarian
čius prezidento strategijai Irake. 

JAV kariuomenė Irake iki 2005 
metų lapkričio 29 dienos neteko 
17,989 žuvusių ir sužeistų žmonių, 
pranešė informacinė analitinė agen
tūra „Washington ProFile". „Iš jų 
2,108 buvo nukauti ir 15,881 sužeis
tas", — pažymima „Washington Pro
File" pranešime. Remiantis pateik
tais duomenimis, per šį laikotarpį 
Italija neteko 28 karių, Ukraina — 
18, Lenkija — 17, Bulgarija — 13, 
Ispanija — 11, Slovakija — 3, Dani
ja, Salvadoras, Estija. Tailandas ir 
Nyderlandai — po 2. Australija, 
Vengrija, Kazachstanas ir Latvija — 
po 1 kareivį. Be to, 50,000 žmonių 
reikia medikų pagalbos. 

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

Ocea> 
Krovin? 

oasauiio šalis 

Kroviniu gabenimas 
!cktuvj visas oasauiio šalis 

Air Freight 
;Autorroc !:•„ Dirkimas be 
siuntimas i v sas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Trucking 
Q ^ « : I > • c f> * r- - r r~- * —- ^t <r ~-\į\\ 
v_J ^J -s ^Ul Hll MU 0'U» HiM tuo <s^** 

pr statymas nam ;s Lietuvoje. Latvijoje, 
Esti Oje Ba tarusije * -*>• Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 7«f. I 708~S99-96$O 
Fax. 1 708-$99-9**2 Tel. 1S00-77S-7363 

file:///UGAS
http://www.dtlanticexpresscorp.com


8 )RAUGAS, 2005 m. gruodžio 9 d., penktadienis 

M A N O MAŽOJI SESE 
Kažkaip keistai skamba, kad 

mano mažoji sesutė šiemet švęs savo 
keturiasdešimtmetį. Kai man buvo 
vos tik penkeri, visi laikė "mane di
dele, o ji ir dabar, švęsdama savo pir
mąjį solidesnį jubiliejų, išlieka ma
ža. Matomai tokia išliks ir visą likusį 
gyvenimą. 

Aš labai didžiuojuosi, turėdama 
tokią gerą, gražią ir protingą seserį, 
tik, va, visa bėda, kad ji taip toli — 
Lietuvoje, o aš čia — Amerikoje.* 

Iš pažiūros atrodo, kad ji gyvena 
eilinį gyvenimą, tik artimiau pažvel
gus įsigilini, kad ji nepaprastai do
ras, protingas ir be galo švelnus 
žmogus. Mes, nors ir sesės, tačiau 
esame labai skirtingos, tiek išvaizda, 
tiek charakteriu. Kažkada vaikystė
je toks skirtingumas privesdavo prie 
nuolatinių kivirčų, tačiau dabar, kai 
mes abi esame suaugusios, geresnės 
sesės už ją negaliu nei įsivaizduoti. 

Turime keletą ir panašių daly
kų, pavyzdžiui, prieš trejus metus, 
mūsų mamos džiaugsmui, baigėme 
Vilniaus Pedagoginį universitetą. O 
mūsų charakterio sk i r t ingumas , 
tarp kitko, labai padėjo sesijų metu. 
Kai ji lėtai ir apgalvotai surinkdavo 
reikiamą medžiagą, aš tuo tarpu jau 
paruošdavau bilietus. J i yra ne tik 
puikus žmogus, tačiau ir nuostabi 

Dvi sesutės — Silvija Lukoševičienė 
(kairėje) ir Aušrinė Kinkienė Vilniuje. 

pedagogė. Dirbti pedagoginį darbą 
Vilniaus „Versmės" katalikų mokyk
loje ji pradėjo, dar mokydamasi uni
versitete. 

J i labai atsidavusi savo darbui, 
nes be galo myli vaikus ir yra linkusi 
visiems padėti. Ojos pagalbos tikrai 
reikia, nes ji savo darbo dieną pralei
džia su neįgaliais vaikučiais. Jos 
mylimas sūnelis Mantas , kuriam 
šiemet suėjo keturiolika metų, taip 
pat lanko šią mokyklą. Neslėpsiu, 
kad šeimoje visi sprendėme dilemą, 

^ m v i Z i- J A 
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Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. 
Amerikos Lietuvių Televizijos 

laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30 - 2:30 vai. dienos 

per Čikagos 48 kanalą, 

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 
per C o m c a s t C a b i e 2 4 8 kanalą (digitai) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 

ALTV laidas gali matyti Rockfordo miesto (Illinois) lietuviai per 
33 televizijos kanalą, o nuo rugsėjo 1 & Ir per Comcast Cable. 

Informaciją teikiame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

altv@comcast.net 
14911 127*1 Street, Lemont, IL 60439 

ar verta vaiką (Mantą) leisti į šią 
mokyklą, nes tuo metu, kai j a m buvo 
septyneri, tokios mokyklos, ka ip kad 
Vilniaus „Versmės" mokykla, buvo 
naujovė. Ši mokykla ne t ik ka ta l ikų 
pakraipos, bet joje kar tu su fiziškai 
sveikais vaikais, mokosi vaikučiai , 
turintys fizinę negalią. Bet d a b a r 
mano sesė, Silvija Lukoševičienė, 
gali didžiuotis savo atžala. M a n t a s 
ne tik gabus ir geras mokinys, be t ir 
be galo j au t rus vaikas. Ta rp ki tko, 
jis dar ir džentelmenas, nes dažnai 
nudžiugina savo mamą gėlėmis. Čia 
turbūt jau senelio nuopelnas, nes j is 
be gėlių savo žmonai, mūsų mamai , 

iš sodo nėra grįžęs. Kaip kad liaudy
je sakoma: „Geras pavyzdys — už
krečia". 

Labai dažnai pagalvoju, kaip ge
rai būtų, kad ji gyventų kur nors ar
čiau, o ne už jūrų — marių. Ypač, 
kai a te ina didžiosios šventės, pajun
ti, kaip t r ūks t a artimųjų. Taip pasi
ilgau tos ramybės, sklindančios išjos 
žydrų akių, jos malonaus, lėto balso 
ir kuklių, taktiškų patarimų. Vis sva
joju, kad kada nors gyvensime kai
mynystėje, kad bendrausime ne tik 
telefonu ar laiškais, o matysimės kiek
vieną dieną, kaip būdavo Lietuvoje. 

Auš r inė Kinkienė 

Kardinolas Audrys j . Bačkis, Silvija Lukoševičienė ir jos sunūs Mantas labai svar
bią visai šeimai šventę — jo pirmosios Komunijos dieną. 

ISNUOMOfA PASLAUGOS 

Y V o o d r i d g e i š n u o m o j a m i 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— $670-$710; 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

CLEANING PLANES O N O'HARE. 
LEGAL RESIDENTS ONLY. 
ALL SH1FTS, OVERTIME, 
S8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

PARDUODA 
D a r b u i re ikal ingi dažy to j a i , 

staliai su d a r b o p a t i r t i m i . 
Būt inai tu rė t i maš iną . 

P a g e i d a u t i n a , 
kad ka lbė tų ru s i ška i . 
T e l . 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 . 

Skelbimu skyriaus 
tel. 1-773-5S5 -*SOO 

Krautuvėlė „Lietuvėlė" 
5741 S. Harlem Ave. 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

847-845-3972 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

t=* 
M U T U A L F E D E R A L S A V I N G S 
A N D L O A N ASSOCIATION OF CHICAGO * • » * * -

tQ0M *(Xgl*S W&*. 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Stephen M. Oksas, President 

Patui n n u j arti Cikagns ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

GREIT PARDUODA 
^ B i First Landmark Realty 

mm Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavyb ių įkainavimas veltui 
• ^ a r p m i n k a u j a m e gaunant paskola 
• Pensin inkams nuolaida 

mailto:altv@comcast.net
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JEI NE RESPUBLIKOJE SACHA, TAI 
VIETOS ATSIRAS TUSKULĖNUOSE 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Kodėl Rusijos imperial izmas, 
kuriam laikui prisidengęs sovietiz
mo iškaba, vienu iš svarbiausių ir 
veiksmingiausių politikos įrankių 
laikė genocidą? Atrodytų, kad į šį 
visais požiūriais nagrinėtą ir tebena-
grinėjamą klausimą jau būta pakan
kamai daug išsamių, teisiškai, poli
tiškai, istoriškai pagrįstų atsakymų 
ir vis dėlto kai ką reikia kartoti. 
Teks kartoti pakankamai dažnai ir 
ilgai, kol rasis oficialus tarptautinis 
nuo komunizmo nukentėjusių tautų 
sudaryto Tribunolo nuosprendis . 
Galėtų to Tribunolo ir nebūti, jei Ru
sijos demokratija sukauptų pakan
kamai politinės valios pati padėti 
tašką sovietijos juodajai istorijai. 
Deja, demokratija toje Rytų šalyje 
kaip užguita beteisė našlaitė. Kai ką 
verta paminėti ir šiuo atveju. Tie
sioginės sąsajos su genocido politika 
akivaizdžios. 

T ip in i s g e n o c i d o po l i t i kos 
v a r i a n t a s 

Genocido politikos įgyvendin
imui buvo rengtasi iš anksto. Jau 
1939 m. buvo leidžiami kariniai 
žemėlapiai su užrašais „Litovskaja 
SSR" ir rengiami būsimų tremtinių 
ir mirtininkų — Lietuvos elito są
rašai. Šantažo ir grasinimų kampa
nija buvo suintesyvinta prieš agresi
jos pradžią. 1940 m. birželį raudon
armiečių kolonos peržengė Baltijos 
šalių sienas, atkeldamos vartus karo 
ir genocido nusikalt imams. Agresijos 
planuotojai puikiai suvokė darą 
nusikaltimus, kuriems nėra ir nebus 
senaties. Todėl buvo mėginta nepri
klausomų valstybių užpuolimą, sve
timų teritorijų grobimą pridengti 
triukšmingos demagogijos uždanga 
— „vadavimais" iš kokio nors jungo, 
„taikia proletarine revoliucija". Pa
vergtų valstybių aneksija pasauliui 
buvo vaizduojama kaip „savano
riškas prisijungimas". 

Po to imtasi anksčiau parengto 
plano — sunaikinti visa, kas prieši
nasi „vaduotojams" ar gali pasi
priešinti ateityje. Valstybės valdymo 
aparato darbuotojai, inteligentija, 
kaip visuomenės sluoksnis, kuriam 
būdinga aiški tautinė savimonė ir 
stiprus pilietinės pareigos jausmas, į 
represijų smagratį pateko pirmiau
sia. 1941 m. birželį pirmoji masinė 
trėmimų banga palietė išimtinai 
inteligentijos atstovus ir jų šeimų 
narius nuo žinduklių iki žilagalvių 
senelių. Totali tariniai nacionalso
cialistų ir komunistų režimai tikrus 
ar prasimanytus priešus, o ir žmo
nes, galinčius tokiais- tapti, rovė su 
šaknimis pagal „mokslo" principus: 
vieni pagal „rasinį", kiti pagal „klasi
nį". Genocido planuotojai ir vykdyto
jai teisę gyventi buvo prisiskyrę tik 
sau. Pavergtos tautos sąmonėje 
neturėjo likti nė užuominos apie bu
vusią laisvę ir nepriklausomybę. 
Tokia buvo sovietinio genocido kla
sikinė schema. 

L a p t e v i e č i ų p a m i n k l a s 
ž u v u s i e m s 

Po kurio laiko tie, kurie nespėjo 
numirti pakeliui, pateko į Jakutiją, 
prie Jenisiejaus upės, prie Laptevų 
jūros. Ten vieni mirė iš bado, kiti 
nuo šalčio, treti nuo katorginio darbo 
— gaudė žuvį viršydami sugavimo 
normas pagal „komunizmo statybos" 
planus. Dalis pasmerktųjų, išken
tusi šalčio pragarus ir patyčias, 
išliko. Išlikusieji sugrįžo jų nelauku

sios tėvynėn, dalelė pasiliko Jaku
tijoje. Subyrėjus Sovietijai pirmieji 
susitelkė į broliją „Lapteviečiai", to
kiu būdu pažymėdami Lietuvos 
geografijos naujas ribas, praturtin
dami Lietuvos istoriją ir praplėsda-
mi jos geografiją. Tautiečiai pasi
likusieji tremtyje susibūrė į bendriją 
„Gintaras". 

Lapteviečiai sumanė pastatyti 
Sacha Respublikos sostinėje Jakuts-
ke paminklą ten nužudytiems ir 
mirusiems tautiečiams atminti. Va
karų demokratijos pasaulio tradicija 
reikalauja siekti teisingumo, gerbti 
žmogaus teises. Jie laikė šventa 
pareiga pagerbti Blogio imperijos 
aukų atminimą. Manau, jog lapte
viečiai savo pasiryžimu parodė, kad 
Karaliaučiaus filosofo Imanuelio 
Kanto žodžiai, jog jį labiausiai stebi
na žvaigždėmis nusėtas dangus ir do
rovinis dėsnis, kurį mąstytojas jau
čia savyje, galioja ne tik filosofams. 
Šis dėsnis byloja, kad kiekvienas 
žmogus, kaip Dievo kūrybos vaisius 
gerbtinas, o gyvųjų totalitarizmo 
aukų pilietinė savivoka įpareigoja 
nepamiršti žuvusių ir mirusių tėvy
nainių — jų atminimą įamžinti kaip 
įsakmų įspėjimą tautoms ir kartoms 
apie visų spalvų totalitarizmo grės
mę taikai ir žmoniškumui. 

Laptevičių sumanymui pastatyti 
paminklą pritarė Jakutsko visuome
nė, o miesto meras I. Michalčuk 
garantavo išskirsiąs vietą monu
mentui. „Gintaro" bendrija aktyviai 
rėmė šią idėją. Sacha Respublikos 
tautų ir federacinių santykių depar
tamento vadovas A. Migalkin dar 
2003 m. pažadėjo „suteikti paramą 
pagal išgales organizuojant šią kil
nią atminimo akciją". 

Maskva n e d u o d a le id imo 
Buvo numatyta paminklo pasta

tymo proga 2005 m. rugpjūtį su
rengti dešimties dienų Lietuvos kul
tūrinę programą Jakutske. Lapte
viečiai rinko lėšas. Lietuvos Vyriau
sybė skyrė lėšų paminklui sukurti ir 
nugabenti į Jakutiją. 

Skulptoriaus Jono Jagėlos pa
minklas įspūdingas. Palaužto kry
žiaus variantą atmetė Jakutsko val
džia. Antrasis — bemaž 5 m aukščio 
stulpas primenantis obeliską, kurio 
šviesi ir tamsi vertikalės simbolizuo
ja pasmerktųjų tragišką likimą, o 
iškaltas jakutų, lietuvių, rusų ir 
anglų kalbomis tekstas, juosiantis 
granito stulpą primena kam jis 
skiriamas. Kūrėjas rado originalų 
sprendimą — vertikales skersai ker
tantis keturkalbis užrašas sudaro 
simbolinio kryžiaus įvaizdį. 

Atrodė, kad energingomis broli
jos „Lapteviečiai" vadovo J. Mar
kausko, aktyvių lapteviečių J. Puo
džiaus, A. Vyšniūno, „Gintaro" ben
drijos vadovės R. Trofimenko ir 
daugelio kitų tremtinių pastangomis 
projektą pavyks sėkmingai užbaigti. 
Šio tauraus projekto įgyvendinimas, 
kai kada nepelnytai vadinamas do
vana Jakutskui, žlugo vienu ypu: 
„Įvertinant neigiamą Sacha Res
publikos (Jakutija) vadovybės pozici
ją, o taip pat ir tai, kad Lietuvos pu
sė nelaikė būtinu iš anksto suderinti 
klausimą su Federacijos valdžios or
ganais, pripažino netikslingu duoti 
sutikimą pastatyti šį paminklą", — 
taip nutarė Rusijos Federacijos pre
zidento administracija, apie ką pra
nešė 2005.08.21 raštu Rusijos URM 
Jakutske atstovas N. Djakonov. 

Neverta aiškintis, ar iš tiesų ja-
kutai ar tik jų aukštoji valdžia buvo 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Crove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

Vidaus ligos 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

privers ta pagal seną sovietinę tradi
ciją a t s ik laus t i Kreml iaus kur ir 
kokį paminklą le idž iama s ta ty t i . 
Tokiu būdu „centras"; t i e smukai 
pa rodė ko iš t ikrųjų y ra ver tas 
Federacijos Respublikų savarankiš
k u m a s . Ir ne tik, bet apie tai vėliau. 

O gal T u s k u l ė n ų r i m t i e s 
p a r k e ? 

Dabar, beje, visiškai natūraliai at
sirado rūpestis , kur šį paminklą sta
tyti Lietuvoje? Lapteviečiai siūlė pa
ieškoti vietos Kauno Karo muziejaus 
sodelyje. Ši istorinė ir j au sakraline 
tapusi erdvė tradiciškai skiriama Tau
tos Atgimimo veikėjams ir Valstybės 
a tkūrė jams. Vargu ar į šią erdvę tik
tų įterpti ir genocido aukų temą. 

Vilniuje yra sukur tas unikalus 
paminklas dviejų totali tarinių reži
mų aukoms — Tuskulėnų rimties 
pa rkas . Pa rke pas ta ty ta ir įrengta 
įspūdinga rotondos tipo koplyčia — 
kolumbar iumas . Pas tara jame sutal
p in tos vieno tipo urnos , kuriose 
įvairių tautybių, skirt ingų tikėjimų 
ir į s i t ik in imų nužudy tų žmonių 
pa la ika i . Ko lumbar iumas simbo
liškai vienija visas to paties likimo 
genocido aukas . 

Tuskulėnų rimties parko sukūri
mo programa numatė skirti šią vietą 
vilniečių ir sostinės svečių lankymui. 
Turė tų tapti tradicija Lietuvos Res
publikos aukštosios valdžios atsto
vams ir aukštiesiems užsienio šalių 
svečiams minėtinų dienų progomis ir 
ki tais išskirtinės reikšmės atvejais 
čia apsilankyti ir pagerbti totalita
rizmo aukas . Numaty ta Rimties par
ko programos įgyvendinimą užbaigti 
2007 m. Į Tuskulėnų rimties parko 
teritoriją patektų dvaro centriniai 
rūmai , oficina, pa ts dvaro parkas, 
j a m e išlikusi šv. Teresės koplytėlė ir 
buvusi V. Valickio vila (daugeliui re
zis tentų žinoma kaip čekistų genero
lo Bar taš iūno vila, kurioje sovietinės 
nomenkla tūros šulai mėgo poilsiauti 
ir palėbauti). Parkas yra bene pati tin
kamiaus ia vieta lapteviečių pamink
lui. Ji bus visada lankoma. Parke pa
liko kapavietės. Šioje sakralinėje ap
linkoje visada tvyros gilios pagarbos 
genocido aukoms aura . Skulptoriaus 
J. Jagėlos sukur tas obeliskas tą aurą 
da r labiau sustiprintų. 

Ver ta apsvarstyt i ir Rumšiškių 
var iantą , kur paminklas galėtų sto
vėti šalia lapteviečių suręstos jaku
tų jur tos . Tačiau paminklo lankomu
mas ir paveikumas visuomenei mu-

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

ziejaus sąlygomis ir nesant sakralu-
mo elementų būtų mažesnis. 

Už g e n o c i d o n u s i k a l t i m u s 
n e d e k ojama 

Kartais mėginama parodyti, kad 
šis paminklas turėjo būti kaip do
vana Jakutskui . Už ką dovana ir ko
dėl Jakutsko miestui? Už okupaciją 
ir genocidą, kurį vykdė sovietinis 
režimas, argi gali būti dėkojama? 
Turėtume būti draugiški ir dėkingi 
už atjautą ir solidarumą jakutams, 
kurie taip pat kentė to paties režimo 
persekiojimus ir priespaudą. 

Galima suprasti „Gintaro" ben
drijos pirmininkės Reginos Trofi
menko ir kitų buvusių tremtinių ne
rimą ir susirūpinimą, išreikštą laiš
ke Sacha Respublikos vadovui Jego
rui Borisovui — „Istorijos pamokos 
neturi būti pamirštos ir palikuonys, 
atkurdami teisingumą, turi siekti 
nekartoti buvusių klaidų, kadangi 
paminklo pastatymas nesiejamas su 
jokia politine intriga — tai atminimo 
duoklė". Tikrovėje yra gerokai ki
taip. Sovietmečiu tremtinio ar poli
tinio kalinio štampas — etiketė buvo 
privaloma „politika" su visomis pa
sekmėmis. Apmaudu, bet po So
vietijos subyrėjimo tiek Respublikoje 
Sacha, tiek ir Lietuvoje minėtas 
štampas dar nepamirštas ir veikia 
ne kaip demokratiją spartinantis 
veiksnys, o atvirkščiai. Tikroji ko
mandos „stop!" iš „centro" priežastis, 
reikia manyti, banaliai paprasta ir 
atitinkanti oficialiąją versiją: nebu
vo jokių okupacijų ir jokių genocido 
akcijų, — tik „vadavimai", „išlaisvi
nimai", taigi ir paminklo prime
nančio genocidą nereikia. 

Laikraštyje „Jakutija" pasirodė 
užuomina, jog Lietuva baudžiama už 
tai, kad jos prezidentas nepaklausė 
primygtino kvietimo ir nenuvyko į 
Maskvoje rengtas iškilmes padėkoti 
už okupaciją. Prezidento sprendimas 
gegužės 8 dieną likti su tauta jau yra 
istorijos epizodas, liudijantis, kad 
Lietuvos valstybės vadovo apsi
sprendimas buvo orus ir teisingas — 
už genocido nusikaltimus nedėkoja-
ma. Už juos turėtų būti mažų ma
žiausiai atsiprašoma. Deja, tai išlie
ka kaip labai vėluojanti Sovietijos 
teisių ir atsakomybės perėmėjų pa
reiga. Apie tai Tuskulėnuose bylotų 
ir prie Laptevų jūros žuvusiems 
tėvynainiams skir tas paminklas, 
kurio neva nepriėmė Respublika Sa
cha. 

http://www.illinoispain.com
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ATEINA IŠ TYLOS 
Amerikos ir lietuvių meno vi

suomenėje gerai žinomo dailininko 
Rimo Čiurlionio tapybos darbų paro
da a t idaroma Lietuvių dailės mu
ziejuje. PLC Lemonte , šeštadienį, 
gruodžio 10 d.. 7 vai. vakaro. ^Atei
na iš tylos" — man pat inka šios 
parodos pavadin imas . Ką savo kūry
ba neša žiūrovui menininkas , atei
nant is iš tylos? Nerimą, ramybę, 
minties gilumą, j ausmų sumaištį a r 
jų atspindžius, kančią, o gal tyliai 
išsako gyvenimo p r a s m ę , žvelgia 
atviromis akimis ir nori pasidalinti 
su žiūrinčiu, ma tanč iu , girdinčiu 
savosiomis dovanomis . Į Lietuvių 
dailės muziejų a te ina Rimas Čiur
lionis su savąja originalia kūryba. 

Rimas Čiurlionis gimė Kaune . 
Lietuvoje. Stepo Žuko meno tech
nikume studijavo tapybą ir grafiką, 
11 metų dirbo Kauno Pažaislio vie
nuolyne res taura to r iumi . Lietuvoje 
dalyvavo grupinėse, ruošė autorines, 
visada didelį žiūrovų susidomėjimą 
sukėlusias, parodas . J a u n a s žmogus, 
kūrėjas nenur imo, ieškojo savo vie
nintelio kelio. Nuo 1992 m. Rimas 
gyvena Čikagoje. Pirmoji pa roda 
..Bertačini" galerijoje pa t raukė ne 
tik meno gerbėjų, bet ir meno kri
tikos dėmesį; Alan Artner ,,Chicago 
t r ibūne" meno kr i t iko nuoš i rdūs 
žodžiai skat ino kūrybai . Jo autorinės 
parodos vyko Coliins meno galerijo

je, Lietuvių kultūros Balzeko mu
ziejuje, Loyola universiteto medici
nos centre, Kalifornijoje, Lagūna 
Beach Galerijoje 224, Los Angeles 
Linda Waren meno galerijoje, Art 
Expo Palm Springs, prestižiniuose 
meno festivaliuose. Dailininkas da
lyvavo daugelyje grupinių, parodų. 
Viena iš labai įsimintinų — 2004 
m. Fiat File galerijoje River West 
vykusi tarptautinė paroda. Visa tai 
praeitis ir Rimas mintimis jau ke
liauja į Nevv Mexico ar gal net į 
Lietuvą. R. Čiurlionio kūrinius gali 
pamatyti privačiose kolekcijose 
Amerikoje, jo meno gerbėjų ratas 
platus ir vis plečiasi, pasiekdamas 
įvairiausius šios žemės kampelius. 
Internetas — tas nuostabus mūsų 
amžiaus — išradimas, pagavęs žmo
niją į savo tinklus, puikiai atlieka 
darbą, skleidžia informaciją apie 
meną ir kūrėjus. Ir nors Rimas dar 
neturi savo puslapio, galerijų dėka 
nusitiesia netikėtas ryšys ir vėl 
planuojamos naujos parodos. 

Abstrakt i tapyba. Tapydamas 
Rimas visiškai panyra į kūrybos 
vyksmą. Ieškodamas lygsvaros ir 
harmonijos, spalvų, tekstūros ir 
formų pagalba, jis sluoksnis po 
sluoknio atranda save spalvos ar 
spalvų begalybėje. Viskas kūrinyje 
svarbu: nuo pirmo stabtelėjimo, ne
tikėtai dėmesį pačiupusio vaizdo, 

minties skvarbumo, simbolinių, rea
listinių ir sąlyginių prasmių artėjant 
prie eskizo, pirmo potėpio ant dro
bės, medžio lentos ar kitos, netikė
tai pajaustos, paveikslo pagrindui 
tinkamos medžiagos, iki dažų sluoks
nių ir klodų dinamikos, reljefo al
savimo, šviesos atspindžių. 

Dažnai dalyvaujantis parodose 
dailininkas yra pelnęs apdovanoji
mų, prie jo darbų jau parodos ati
darymo dieną pamatai ženklelį, žy
mintį susižavėjusio meno gerbėjo 
norą jį įsigyti, turėti savoje intymio
je aplinkoje. Tik Rimas labiausiai 
vertina ne parodinį šurmulį, o tylų, 

kasdieninį darbą dirbtuvėje, kur 
praleidžia valandų valandas kur
damas. Kasmet rengiamose paro
dose atidus meno vertintojas linkęs 
įžvelgti kažką naujo, ir dailininkas 
nestovi vietoje, o meno erdvėje tvirti
na teisę ir laisvę būti pačiu savimi. 

Lietuvių dailės muziejus kviečia 
visus atvykti į Rimo Čiurlionio tapy
bos darbų parodos „Atėjo iš tylos" 
atidarymą gruodžio 10 d. 7 vai. va
karo, pabūti kartu, prisiminti besi
baigiančius, pasvajoti apie artė
jančius metus. 

Iki pasimatymo. 
Laima Krivickienė 

- i -

Rita Venclovienė dalinasi 
savo ilgamete darbo patirtimi... 

Maironio lituatinėje mokykloje 
viešėjo Rita Venclovienė. Ši kupina 
energijos moteris daugelį metų dirbo 
prancūzų kalbos mokytoja ameri -
kietiškose mokyklose, dabar — orga
nizacijos „Vaiko var ta i į mokslą" 
aktyvi narė , daug laiko praleidžianti 
ir dirbanti Lietuvoje. Trumpai pri
sistačiusi, mokytoja Rita linksmai ir 
įdomiai pravedė savo parodomąją 
pamoką, Maironio l i tuan is t inės 
mokyklos mokytojams. Šie pavirto 
klegančiais „mokinukais" ir ne t 
nepajuto kaip prabėgo valanda. Rita 
Venclovienė pabrėžė, kad mokiniai 
mokomi naudojant prakt in ius už
s iėmimus d a u g ger iau įs isavina 
mokymosi medžiagą ir net nejaučia, 
kad yra mokomi. Pamokos paremtos 
prak t in ia i s užs iėmimais y ra įdo
mios, nenuobodžios, labai efektyvios, 
t iesa re ikalaujančios iš mokytojo 
daug darbo ir pasiruošimo. Tik per 
bendravimą, žaidimus ir kalbą gali
ma pasiekti norimų mokymo rezul
tatų, sausa g ramat ika ir oratoriškas 
mokymo būdas mažai duoda naudos, 
deste i lgametė prancūzų kalbos mo
kytoja. 

Ritos Venclovienės „mokinukai", 
t. y. mokytojai „savo kailiu išbandė" 
keletą prakt inių užsiėmimų, paro
dančių kaip galima paprastai , įdo
miai, gyvai pristatyt i vaikam asme
navimą, ar linksniavimą, praplėsti 
žodyną. 

Štai vienas Ritos Venclovienės 
pademons t ruo tų prak t in ių užsiė
mimų: klase pada l inama į dvi dalis. 
Viena dalis gauna klausimus, kita 
a tsakymus. Visi klasėje vaikšto ir 
užduoda savo turimą klausimą tiem, 
kurie turi a t sakymus . Pirmoji pora 
radusi logišką a tsakymą į klausimą 
yra laimėtoja. Taip mokiniai daugelį 
kartų pakartoja vieną frazę, girdi 
kitas frazes — atsakymus , įsimena. 

Rita Venclovienė 

Nesutapę klausimai ir atsakymai 
prajuokina mokinius ir praskaidrina 
nuotaiką. Tokiu linksmu būdu vyks
ta mokymosi procesas, ar tai ne 
puiku!? 

Maironio mokyklos mokytojai 
nuoširdžiai dėkoja mielai Ritai 
Venclovienei, už tai, kad ji dalina
si savo ilgamete darbo patirtimi 
su lituanistinės mokyklos moky
tojais. Šie, galės visus Ritos praves
tus praktinius užsiėmimus pri
taikyti savo pamokose mokant vai
kučius. 

Apelsinas gali būti puikia vaizdine mokymo priemone", — sako Rita. 

Giedrė S ; i \uk\ n ir-n « • 

Rita Venclov iene ir M a i r o n i o mokyk los mokv lo jos . pamoko je 
*. E'vkie -v r 
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Įvairios sporto žinios 

Apdovanoti jaunučių ir jaunių žaidynių 
prizininkai 

Gruodžio 5 dieną Vilniaus „Ka
rolinos" viešbutyje apdovanoti 2005 
metų Lietuvos jaunučių ir jaunimo 
sporto žaidynių, skirtų Tarptauti
niams sporto ir kūno kultūros me
tams, miestų, rajonų ir savivaldybių 
kompleksinės įskaitos nugalėtojai 
bei prizininkai. Apdovanojimai ati
teko ir geriausiems apskričių, sporto 
klubų, sporto mokymo ir sportiš
kiausių bendrojo lavinimo įstaigų 
atstovams. 

Kūno kultūros ir sporto depar
tamento (KKSDj generalinis direk
torius, šių žaidynių organizacinio 
komiteto pirmininkas Algirdas Ras
lanas pasidžiaugė net 76 jaunųjų 
sportininkų pasiektais Lietuvos ir 
žaidynių rekordais. KKSD vadovas, 
tikisi, kad šios žaidynės ateityje tik 
dar labai stiprės, nes jos — geriausia 
priemonė pamatyti augančią mūsų 
sporto ateitį. 

„Ne vienas iš šio jaunimo būrio 
pretenduoja perimti olimpinį deglą 
ir nešti jį gal dar ne Beijing, bet dar 
kitose olimpinėse žaidynėse", — sa
kė apdovanojimo iškilmėse daly
vavęs žaidynių globėjas Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas. 

Žaidynėse, kurių programoje 
buvo 25 sporto šakų varžybos, daly
vavo 59 šalies miestų, rajonų ir savi
valdybių sportininkai. Žaidynėse 
tradiciškai nedalyvavo Rietavo savi
valdybė, kuri vienintelė šalyje neturi 
sporto mokyklos, trenerių, sporto 
bazės. 

Žaidynių finaliniame etape, ku
ris vyko 21-oje Lietuvos sporto bazė
je, iš viso varžėsi per 16,000 jaunųjų 
sportininkų — daugiau nei 9,000 
jaunučių ir per 7,000 jaunimo. Visų 
25 sporto šakų važybose dalyvavo 
vilniečiai. Kauniečiai ir šiauliečiai 
pasirinko 23 sporto šakas, klaipė
diečiai — 21. Populiariausia sporto 
šaka tarp jaunųjų sportininkų buvo 

lengvoji atletika — jaunučių grupės 
varžybose dalyvavo 1230 sportinin
kų iš 54 miestų ir rajonų, jaunimo 
atitinkamai 1112 iš 50. Antroji Lie
tuvos „religija" — krepšinis — su
kvietė 28 mergaičių ir 48 berniukų 
jaunučių komandas (888 dalyviai) iš 
44 miestų ir rajonų, jam šiek tiek 
nusileido futbolas — 48 komandos 
(864 dalyviai) iš 42 miestų ir rajonų. 
Toliau pagal dalyvių skaičių rikiuo
jasi dziudo, boksas, stalo tenisas, 
šachmatai, graikų — romėnų ir lais
vosios imtynės. Didžiausiose pagal 
gyventojų skaičių pirmoje ir antroje 
grupėse lyderiais išliko atitinkamai 
Kaunas ir Klaipėda. Lyderis pasi
keitė trečioje grupėje — patenkinus 
Alytaus norą išbandyti jėgas antro
joje grupėje su didesniais miestais, 
pirmoji vieta šiemet atiteko Mari
jampolės (jaunučiai) ir Utenos ra
jonui (jaunimas). Ketvirtoje grupėje 
nugalėtoju tapo Rokiškio rajonas, 
penktoje — Šilalės (jaunučiai; ir 
Anykščių (jaunimas) rajonai, šeštoje 
— Palanga (jaunučiai) ir Druski
ninkai (jaunimas). 

Iš apskričių jaunučių žaidynėse 
geriausiai pasirodė Kauno (I grupė) 
ir Alytaus (II grupė), o jaunimo žai
dynėse — Kauno (I grupė) ir Utenos 
(II grupė) apskričių sportininkai. 
Sporto mokymo įstaigų jaunimo 
grupėje iš viso dalyvavo 228 įstaigos 
ir klubai (palyginimui, 2003 metais 
— 188). Padidėjo rajonų centrų ir 
savivaldybių grupių sporto mokymo 
įstaigų skaičius: 2005 metais — 105, 
2003-aisiais — 83. Išaugo ir jau
nučių grupės sporto mokymo įstai
gų ir klubų skaičius — 216 (2003 
m. — 201/. Mokymo įstaigų, dalyva
vusių 2005 metų jaunučių ir jauni
mo sporto žaidynėse, skaičius (673» 
beveik nesiskiria nuo dalyvavusių 
skaičiaus 2003 metais (690). 

(Elta) 

Iš kairės: LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas, Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas ir KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas. 

Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Klaipėdos „Žuvėdra" — ve! pasaulio čempionė 
Klaipėdos „Žuvėdros" šokėjai 

vėl tapo pasaulio Lotynų Amerikos 
sportinių šokių ansamblių čem
pionato nugalėtojais! 

Miunchene (Vokietija) sureng
tose šių metų pasaulio pirmenybėse 
Skaistės ir Romaldo Idzelevičių 
vadovaujamas ansamblis triumfavo 
ketvirtąkart iš eilės ir penktąjį kartą 
istorijoje. 

Klaipėdiečiai pasaulio pirmeny
bių auksą pirmąkart iškovojo 1999 
metais Vilniuje, o paskui pakartojo 

savo triumfą 2002 metais vėl Vil
niuje, 2003 metais Esene (Vokietija) 
ir pernai Minske (Baltarusija). 

Kitas prizines vietas Miunchene 
iškovojo Vokietijos ansambliai — iš 
Bremeno ir Bremerhafeno. Ketvir
tąją ir šeštąja vietas iškovojo koman
dos iš Rusijos, o penkti liko vengrai. 
Klaipėdos „Žuvėdros" ansamblis 
dalyvavo jau 16-oje pasaulio čem
pionatų, iš kurių vienuolikoje iš
kovojo medalius. 

(Elta) 

AfA 
ALDĄ C. DORCAK 

Mirė 2005 m. gruodžio 8 d. 
Nuliūdę liko: sūnus Robert su žmona Marilyn, duktė Gail 

su vyru John Ward, anūkai Suzanne su vyru Ron Euliano, Ma-
ryanne su vyru Bill Pienias, Diane su vyru Steve \amowicz, 
Jeffrey G. Ward ir Julie C. Ward, proanūkai Claire, Michael, 
Mitchel, Rachel, Russel, Danny, Mathew, Alyssa ir Jason: pus
seserė Anne su vyru Joe Jage. 

Velionė buvo žmona a.a Emil. 
A.a. Aida buvo narė St. Theresa Soc, K. of C. Ladiec Aux, 

Red Hats Soc, K. of. L. ir N.A.R.F., iki pensijos dirbo United 
Airlines vykdomąja sekretore. 

Velionė pašarvota penktadienį, gruodžio 9 d., nuo 3 vai. p.p. 
iki 9 vai. v. Lack and Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts 
Rd. (8000 W. ) Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 10 d. Iš laidojimo na
mų 9 vai. ryto, a.a. Aida bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti a.a Aidos laidotuvėse. 

Nuliūdusi še ima 

Laid. direkt. Lack and Sons F.H., tel: 708-430-5700 

AfA 
Prof. RIMVYDUI ŠILBAJORIUI 

mirus, šios netekties metu reiškiame gilią užuojautą 
žmonai MILDAI, dukrai VIKTORIJAI, sūnui ALEK
SUI, broliui ALGIUI ŠILBAJORIUI mūsų klubo vai-
dybos nariui ir artimiesiems bei draugams. 

Daytona Beach. FL Lietuvių klubas 

AfA 
KOSTUI URBA 

mirus, reiškiu gilią užuojautą žmonai BIRUTEI, se
seriai STASEI DIDŽIULIENEI, broliui PRANUI ir 
visai URBANŲ ir DIDŽIULIŲ giminei. 

Vytautas Janulaitis 

IS VADOVĖLIO PAŠALINTAS EILĖRAŠTIS 
Pakistano švietimo ministerija 

įsakė iš anglų kalbos mokyklinio 
vadovėlio pašalinti eilėraštį, nes jo 
eilučių pirmosios raidės skaitomos 
kaip ,,President George W. Bush". 

Ministerijos teigimu, eilėraštis 
..The Leader" pašalinamas, nes jis 
anonimiškas ir nukopijuotas iš in-
terneto. Ministerija taip pat apkalti
no anglų kalbos vadovėlio autorius 
neatidumu ir aplaidumu bei įspėjo 
ateityje būti atsargesniems. 

Savo sprendimą ministerija pa
skelbė po to, kai vietos laikraštis 
eilėraštį išspausdino pirmajame 
savo puslapyje ir pavadino jį geda 
prezidentui Pervez Musharraf. vie
nam artimiausių prez. Bush sąjun
gininkų kare su terorizmu. Minis
terija pridūrė, kad vadovėlis bus 
naudojmas iki kitų metų kovo, ta
čiau prieštaringojo eilėraščio nebus 
mokoma. 

Reuters-Elta 

ATSISAKO KALĖDŲ DEKORACIJŲ 
Apklausa parodė, kad dauguma 

britų įmonių iš savo biurų išgujo Ka
lėdų eglaites. To priežastis esą yra 
pagarba nekrikščioniškų religijų ša
lininkams, pranešė Didžiosios bri-
tanijos žiniasklaida. 

Apklausų duomenimis. 70 proc. 
įmonininkų iš 2,000 pareiškė, kad 
krikščioniškiems motyvams darbo 

vietoje — ne vieta. To esą reikalauja 
pagarba religinėms mažumoms. Ta
čiau Centrinės musulmonų tarybos 
Didžiojoje Britanijoje pirmininkas 
Iqbal Sacranie teigė, nesuprantąs to
kios pozicijos. „Iš tikrųjų niekas iš 
mūsų neturi nieko prieš Kalėdų de
koracijas", — sakė jis. „Bosams" esą 
tik rūpi taupyti pinigus. dpa-Elta 

file:///amowicz
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• A l Wesey-Vasi l iauskas iš Great 
Neck, NY, mirė sulaukęs virš 90 
metų. Gimė JAV. Iki pat mirties 
buvo aktyvus ir dosnus lietuviško 
gyvenimo rėmėjas. Anksčiau akty
viai reiškėsi Lietuvos Vyčių organi
zacijoje. Eilę metų buvo jos pir
mininku ir garbės nariu. Iki pensijos 
turėjo sėkmingą daržininkystės vers
lą. Vasiliausko žmona Stasė mirė 
kiek anksčiau šiais metais. 

• 

• A r t ė j a K a l ė d o s ir Nauj ie j i 
metai. Geras sumanymas savo drau
gus, gimines, pažįstamus pasveikin
ti per ,,Draugą". Savo laiškus su 
sveikinimo tekstu ir 20 dol. čekį 
siųskite ,,Draugo" administracijai. 
Mielai išspausdinsime Jūsų sveiki
nimus mūsų dienraštyje. 

• L ie tuv ių rašyto jų draug i jo s 
kalėdinio pobūvio metu generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius įteiks Lietuvos prezidento 
žymenį poetei Eglei Juodvalkei, bus 
prisimintas poetas Adomas Jasas , 
prieš penkis metus per Kalėdas iš
keliavęs Amžinybėn, paklausysime 
kalėdinės poezijos, pasivaišinsime. 
Pobūvis vyks Jaunimo centro kavi
nėje gruodžio 10 d., šeštadienį, 1 vai. 
p.p. Kviečiame atsilankyti. 

• G r u o d ž i o 10 d., šeš tadieni , 5 
vai. v. Jėzuitų koplyčioje, 5600 S. 
Claremont Ave. Čikagoje, Adventinės 
susitaikymo pamaldos. Po to — šv. 
Mišios. Gruodžio 11d . nuo 9:30 vai. 
r. bus klausoma išpažinčių, 10:30 
vai. r. šv. Mišios ir pamokslas. Pa
maldoms vadovaus tėvas Rytis 
Gurkšnys, SJ. Po pamaldų jėzuitų 
svetainėje — vaišės. Kviečiami vai
kučiai ir tėveliai. Vaišes ruošia Juo
zas ir Jurgi ta Sėdžiai. 

• JAV L B S o c i a l i n i ų r e i k a l ų 
taryba ir vyresniųjų lietuvių centras 
Čikagoje kviečia visus į kasmetinį 
labdaros vakarą š. m. gruodžio 10 d. 
6:30 vai. v. „Seklyčioje" (2711 W. 71 
st. Street, Chicago, IL). Jūsų laukia 
skani vakarienė bei tradicinė Prel. 
Juozo Prunskio premijos įteikimo 
ceremonija. Meninę programą atliks 
Stasė Jagminienė su talkininkais. 
Auka — 30 dol. Maloniai kviečiame 
dalyvauti. Tel. pasiteiravimui 773-
476-2655 fBirute Podienė) 

• G r u o d ž i o 11 d., s e k m a d i e n į , 
I vai. p.p. Don Varnas Amerikos le
giono postas švenčia savo 60-ties 
metų sukaktį. Pokylis vyks Camelot 
Banquets salėje, 8624 W. 95th 
Street, Hickory Hills, IL. 

• Č i k a g o s ir j o s a p y l i n k i ų l ietu
viai kviečiami į Mokslo ir pramonės 
muziejaus (Museum of Science and 
Industry) ruošiamą tradicinę pro
gramą „Kalėdų pasaulis ir šviesų 
šventė", kuri tęsis iki 2006 m. sausio 
8 d. Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Frank Zapolio, 
ir Čikagos taut inių šokių grupė 
,Suktinis", vadovaujama Salomėjos 
Radionovienės, pasirodys gruodžio 
I I d., sekmadienį, 2:45 vai. p.p. 
„Eglutės salėje". Muziejaus adresas: 
5700 South Lake Shore Dr. Atvykite 
j kalėdinę šventę. 

• P a l a i m i n t o j o Jurg io Matulai
čio misijos choro tradicinis Kalėdinis 
koncertas įvyks gruodžio 11 d. 1:30 
vai. p.p. Po pamaldų PLC salėje bus 
pietūs, o po pietų — koncertas. Prog
ramoje dalyvaus: misijos choras, 
vadovaujamas Jūra tės Lukminie-

nės, chormeisterė Rasa Poskočimie-
nė, vaikų choras „Vyturys", vado
vaujamas Dariaus Polikaičio, solis
tės bei instrumentalistai. Bilietai į 
koncertą parduodami prie įėjimo į 
bažnyčią arba juos galima užsisa
kyti tel. 815-588-0494. Visi kviečia
mi dalyvauti koncerte ir parsinešti 
namo lietuvišką kalėdinę nuotaiką. 

• Genovai tė B igenytė , Lijana 
Kopūstaitė-Pauletti, žinomos solis
tės, Ričardas Šokas, muzikas ir var
gonininkas, Rima Polikaitytė, flei-
tistė, Dainora Petkevičiūtė, smui
kininkė, Povilas Strolia, gitaristas, 
Svajonė Kerelytė, pranešėja - visi 
šie talentai dalyvaus Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos choro 
Kalėdiniame koncerte. Koncertas 
įvyks gruodžio 11d. 1:30 vai. p.p. Po 
pamaldų 12 vai. bus pietūs, po pietų 
— koncertas. Bilietai pietums ir į 
koncertą parduodami nuo lapkričio 
27 d. prie įėjimo į bažnyčią. Taip pat 
juos galima užsisakyti paskambinus 
Irenai Jakštienei tel. 815-588-0494. 

• G r u o d ž i o 14 d. 12 vai. ALT 
Sąjungos Čikagos skyrius kviečia į 
Kūčių popietę Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd„ Chicago, IL. Visus narius kvie
čiame gausiai dalyvauti. Apie daly
vavimą malonėkite pranešti tel. 708-
499-2172. Auka - 10 dol. 

• P e d a g o g i n i s l i tuanist ikos ins
t i tutas tęsia gražią tradiciją — švęs
ti Kūčias draugų būry. Šiais metais 
Kūčias ruošiame šeštadienį, gruo
džio 17 d„ 12 vai. p.p. J šventę ateiti 
maloniai kviečiame studentus, jų 
šeimų narius, instituto bičiulius ir 
rėmėjus. 

• Č i k a g o s l i tuanistinėje mokyk
loje vyks net keturios kalėdinės eg
lutės. Gruodžio 17 d., šeštadienį, 9 
vai. r. Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje su Kalėdų seneliu vaidins 1 - 3 sky
riaus mokiniai, o tuo pat metu kavi
nėje savo vaidinimą Kalėdų seneliui 
rodys patys mažiausi mūsų moki
nukai. 11 vai. didžiojoje salėje vyks 
4-6 skyrių kalėdinis vaidinimas, o 7-
10 klasių mokiniai savo inscenizuo
tas pasakas rodys mažojoje salėje. 
Visus maloniai kviečiame dalyvauti. 

• Union Pier Lietuvių draugija 
rengia tradicines kūčias sekmadie
nį, gruodžio 18 d., 3 vai. p.p. (Michi-
gan laiku). Kūčios įvyks Šventos 
Marijos parapijos salėje, 718 W. Buf-
falo St. (Hwy 12), New Buffalo. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir prisidėti prie šventės. 
Tel. pasiteiravimui: 269-469-4477 
(Regina Vaitkienė). 

• Gruodžio 18 d., sekmadienį , 
Cicero Šv. Antano parapijos salėje 
įvyks prieškalėdinis pabendravi
mas, kurį rengia Cicero LB valdyba. 
Rengėjai kviečia po 9 vai. r. Mišių 
užsukti į parapijos salę pasiklausyti 
parapijos gražiabalsių choristų, va
dovaujamų Vilmos Meilutytes. Adven
to tema kalbės Aldona Zailskaitė. 

• A t š v ę s k i m e Atpirkėjo gimimą 
kaip viena šeima. Moksleiviai atei
tininkai kviečia visus į Kūčių šven
tę, kuri įvyks sekmadienį, gruodžio 
18 d., 1 vai. p.p. Jaunimo centre. Re
gistruotis pas Onutę Daugirdienę 
tel. 630-325- 3277. 

• Gruodžio 18 d., sekmadienį , 
tuoj po 1 vai. šv. Mišių Šv. Onos baž-
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Reikia pasveikinti draugus , 
pažįstamus. 

Gera išeitis — gražus 
kalėdinis atvirukas. 

„Drauge" yra didelis jų 
pasirinkimas. 

Atvykite į „Draugą" ir 
išsirinkite jums iabiausiai 

patikusi. 

jeigu negalite atvykti, 
skambinkite 

tel. 773-5859500 
ir užsisakykite. 

Atvirukus jums atsiųs j 
namus. Atviruko su voku 

kaina — 1 dol. 
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Sus i ta ikymo sakramento švent imas — nuoširdus parapijos ben
druomenės šeimos pasiruošimas sutikti Šv. Kalėdų Kristaus Užgimimo 
šventę Šv. Advento kelionėje. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje gruodžio 17 d., šeštadienį, išpažinčių bus klausoma nuo 3:30 
vai. p.p. iki 4:45 vai. p.p. Gruodžio 21 d., trečiadienį, 6 vai. v. vyks Švč. 
sakramento adoracijos valandėlė, Eucharistijos garbinimo pamaldos ir 
Gyvenimo kelionės apmąstymas prie Eucharistinio Jėzaus su palaimi
nimu. Nuo 7 vai. v. iki 9 vai. v. — išpažinčių klausymas. 9 vai. v. — bai
giamoji bendruomenės malda ir Švč. sakramento pagarbinimo pamaldų 
užbaigimas. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija nuoširdžiai kviečia 
visus parapijiečius apvalyti savo sielas, kad galėtume kuo prasmingiau ir 
džiaugsmingiau sutikti Kristaus Karaliaus Užgimimo šventę — Šv. 
Kalėdas. Kviečiame atvykti šiomis valandomis ir atšvęsti Susitaikymo 
sakramentą, bei praleisti valandėlę gilioje maldoje ir apmąstyme prie 
Švč. sakramento, garbinant Jėzų, kurio Užgimimo šventei ruošiamės. 
Kūčių ir Šv. Kalėdų dieną išpažinčių nebus klausoma, todėl nuoširdžiai 
prašome paruošti savo širdis Advento kelionės dienose. 

nyčioje, Beverly Shores lietuvių klu
bas kviečia \ Kalėdinį pabendravimą. 

• P a s a u l i o L i e t u v i ų c e n t r o 
(Lemonte; renginių komitetas visus 
maloniai kviečia į kalėdinį paben
dravimą su kūčių valgiais PL centro 
didžiojoje salėje gruodžio 18 d. 12:30 
vai . p.p. Norintys užsisakyti stalus, 
prašome skambinti Aldonai tel. 708-
448-7436. 

• G r u o d ž i o 19 d., p i rmadien į , 
10 vai . v. per televizijos kanalą 
WTTW 11 bus rodomas filmas apie 
Pažaislio vienuolyną. Kviečiame vi
sus pasižiūrėti. 

• L i e t u v o s d u k t e r y s p r a n e š a , 
kad švenčių laikotarpyje ''gruodžio 
19 d. — sausio 3 d.) Nameliuose ne
bus budima. 

• Gruodžio 24 d., Kūčių vakarą, 
5 vai. v. Jėzuitų koplyčioje prakar-
tėlės pašventinimas, ".Bernelių — pie
menėlių šv. Mišios. Po pamaldų ka
lėdaičių laužymas ir sveikinimai. 
(Vakaro Mišios užsiskaito už sekma
dienį). Pamaldoms vadovaus jėzuitų 
provinciolas tėvas Aldonas Gudaitis, 
SJ . Gruodžio 25 d. (Kalėdos) šv. 
Mišios — 10:30 vai. r. 

• Nor in t suke l t i sus idomėj imą 
Šv. Raštu, jau trečius metus ruošia
ma stovykla pavadinta „Biblijinę 
stovykla". Ji skir ta 1 - 6 skyriaus 
va ikams. Stovykloje bus žaidimų, 
vaidybos, sporto, video, pokalbių ir 
visokių užsiėmimų, kurie pritaikyti 
tikėjimo pažinimui. Stovyklai vado
vaus Pal. J. Matulaičio vaiku Mišių 
pastoracijos grupele kartu su kun. 
Vaidotu Labašausku ir jaunaisiais 
savanoriais. Stovvkla gruodžio 27-

28 dienomis vyks Ateitininkų namuo
se, 12690 Archer Ave., Lemont, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. v. Mokestis - 40 
dol. vaikui už abi dienas. Vietų skai
čius ribotas, todėl prašome užsire
gistruoti iki gruodžio 12 d. Infor
macija ir registracija tel. 708-352-
3405 (Grasilda Reinytė-Petkienė) 
arba e-paštu: grasilda@sbcglobal.net 

• M a l o n i a i kviečiame da lyvau t i 
Lietuvių operos Naujųjų metų poky
lyje šeštadienį, gruodžio 31 d., 
Jaunimo centro pokylių salėje, 5620 
S. Claremont Ave., Čikagoje. 7:30 
vai. v. kokteiliai, 8:30 vai. v. vaka
rienė. 9:30 vai. v. šokiai (gros A. Bar-
niškis). 12 vai. sutiksime Naujuo
sius. 12:45 ryto - šaltas ir karštas 
užkandis, o vėliau - šokiai, šokiai, 
šokiai. Auka - 70 dol. Tel. pasitei
ravimui ir vietų užsisakymui: 773-
925-6193 (Vaclovas Momkus) arba 
773-767-5609 (Jurgis Vidžiūnas). 

• Dėmes io ! Keičiasi Lietuvos 
Respublikos ambasados adresas 
Vašingtone. Ryšium su vykdoma 
Lietuvos Respublikos ambasados 
JAV pastato rekonstrukcija nuo 
2005 m. gruodžio 12 d. keičiasi LR 
ambasados adresas. Naujas LR am
basados adresas: 4590 MacArthur 
Blvd, Washington, DC, 20007-4226. 
Tel. numeris ir e-paštas nesikeičia. 
LR ambasados tel.: 202-234-5860, e-
pašto adresas: info@ltembassyus.org 

Skelbimas 
A m e r i k o s l ietuvių radijas , 

vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 

W C E V 1 4 . 5 0 A M . 
Tel. 773-847-4903, adresas 4459 

S. Francisco. Chicago, IL 60632. 
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