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Pastarųjų metų įvykiai rodo, kad lietuviai nėra sėsli tauta.
Vilnius, sausio 25 d. (BNS) — t a s darbovietę pakeistų gavęs paPer artimiausius metus darbovietę trauklesnį pasiūlymą. Dar 5.1 proc.
pakeistų kas ketvirtas darbingo am- arba apie 112,000 Lietuvos gyventožiaus Lietuvos gyventojas, k a s penk- j ų planuoja išvykti dirbti į užsienį,

A. Zuokas
laimėjo
balsavimą dėl
nepasitikėjimo
Vilnius, sausio 25 d. (BNS) —
Vilniaus miesto mero Artūro Zuoko
oponentų mėginimas nuversti jį iš
posto baigėsi sostinės vadovo perga
le. Trečiadienį tarybos posėdyje u ž
nepasitikėjimą meru slapta balsavo
tik vienas tarybos narys, prieš - 24.
Didžiausi mero kritikai pripažino,
kad šie rezultatai rodo jų pralaimė
jimą, o Naujosios sąjungos frakciją
apkaltino išdavyste.
Balsavimas dėl A. Zuoko likimo
pareigose vos nežlugo. Mat jį boiko
tavo opozicijai priklausančios So
cialdemokratų, Tėvynės sąjungos ir
Lenkų rinkimų akcijos frakcijos bei
keli nuo mero vadovaujamų liberalcentristų atskilę tarybos nariai.
Pagal galiojančią tvarką t a m ,
kad balsavimas būtų laikomas įvy
kusiu, reikia, kad jame būtų dalyva
vę bent 25 tarybos nariai. Trečia
dienį savo valią pareiškė vos vienu
tarybos nariu daugiau.
A. Zuokas posto būtų netekęs,
jei nepasitikėjimą juo būtų parėmę
daugiau nei pusė iš 51 tarybos nario
— ne mažiau kaip 26 politikai. Mero
oponentams pralaimėjus mūšį dėl
nepasitikėjimo, naują interpeliaciją
bus galima inicijuoti tik po metų,
prieš pat kitus savivaldos rinkimus.
Kadangi balsavime dalyvavo
trys valdančiajai daugumai priklau
sančios, tačiau interpeliaciją parė
musios Naujosios sąjungos frakcijos
nariai,
Nukelta \ 6 psl.

rodo gyvybės draudimo įmonės
„Commercial Union Lietuva" užsa
kymu atliktas tyrimas.
Reprezentatyvų tyrimą atlikusi
viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų
bendrovė „Spinter tyrimai" apklau
sė 1,002 aštuoniolikos -šešiasdešimt
penkerių metų amžiaus asmenis vi
soje šalyje.
Tyrimo duomenimis, darbuoto
jus dirbti įmonėje labiausiai moty
vuoja finansinis atlygis. Pirmoje vie
toje tai pažymėjo apie du trečdalius
apklaustųjų.
Antra pagal svarbą vieta daž
niausiai buvo paskirta papildomoms
socialinėms garantijoms, darbdavio
dėmesiui darbuotojui (antroje vieto
je tai pažymėjo 42.7 proc. apklaus
tųjų).
Trečia pagal svarbą apklaustie
siems buvo gera atmosfera darbe
(trečioje vietoje ją pažymėjo 24.3
proc. apklaustųjų).
Skirstant apklaustuosius pagal

Valstybės finansų planas žlugo
Vilnius, sausio 25 d. (BNS) —
P e r n y k š t i s nacionalinio biudžeto
plano perteklius — bemaž 1.5 mlrd.
litų — kuriuo šiomis dienomis džiau
gėsi Lietuvos valdžia. Tačiau p e r
daug džiaugtis nederėtų — toks per
teklius turėtų valdžią paskatinti ma
žinti mokesčių naštą verslui ir su
sirūpinti planavimo kokybe, teigia
„Verslo žinios".
Pernai į nacionalinį biudžetą, be
Europos Sąjungos (ES) paramos lė
šų, gauta 14.460 mlrd. litų pajamų
— 1.474 mlrd. litų daugiau nei pla
nuota.
Valstybės biudžeto plano pertek
lius siekė 950 mln. litų, savivaldybių
biudžetai, negalutiniais duomeni
mis, gavo 524 mln. litų daugiau nei

planavo.
Finansų žinovai sako, kad per
nelyg džiaugtis nėra kuo.
„Galbūt vėl bus giriamasi, kad
toks perviršis — pirmą kartą istori
joje, tačiau jis atsirado dėl gana pri
mityvios planavimo sistemos, F i 
nansų ministerija nedaro skaičiavi
mų su įvairiais galimais scenarijais.
Todėl reikia geriau planuoti arba
dažniau tikslinti planą", — mano
„Ernst & Young Baltic" partneris
Kęstutis Lisauskas.
Visuomet geriau planuoti atsar
giai. Bet ne tiek, kad nebuvo iki galo
numatyti visi realybėje vykę ekono
miniai procesai", —pabrėžė SEB Vil
niaus banko prezidento patarėjas
Gitanas Nausėda.

u ž i m a m a s pareigas, aukščiausio, vi
dutinio lygio vadovus finansinis at
lygis motyvuoja mažiau nei specia
listus, tarnautojus, darbininkus ir
techninius darbuotojus. Beveik 60
proc. vadovų t a m suteikė didžiausią
svarbą, beveik po 70 proc. didžiausią
svarbą t a m suteikė kiti aukščiau
p a m i n ė t i darbuotojai.
P e n k t a d a l į a p k l a u s t ų vadovų
labiausiai motyvuoja papildomos so
cialinės garantijos bei darbdavio dė
mesys.
N u k e l t a į 6 psl.

Šiame
numeryje:
Lietuvių telkiniai.
Kas u ž gyvybę?
Siautėja prichvatizacijos
virusas.
Miegantis Azijos milžinas:
nerealios realybės šalis.
„Solidarnosc" po 25 metų,
JAV LB Kultūros
tarybos posėdis.
P asi prieši ni m as
agresoriui dėsningas ir
neišvengiamas.
Kaziuko mugė Lemonte.
BALFo Cicero skyriaus
susirinkimas.
Valiutų santykis
1 U S D — 2.813 LT
1 E U R — 3.452 LT
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Vilnius, sausio 25 d. (BNS) —
Skandalais pagarsėjęs buvęs Seimo
narys, „ubagų karaliumi" tituluoja
m a s Vytautas Šustauskas grįžta į
politiką.
Trečiadienį
įsigaliojus nuo
sprendžiui, kuriuo nuteistas kalėti
n u s i k a l s t a m o pasaulio autoriteto
Henriko D a k t a r o sūnus E n r i k a s
Daktaras, šio vietą Kauno miesto sa
vivaldybės taryboje turėtų užimti
Lietuvos laisvės sąjungos vadovas V.
Šustauskas.
Su V. Šustausku BNS trečiadie
nį pavyko susisiekti, tačiau į klausi
mus skandalingas politikas atsakė
necenzūrinių žodžių tirada.
Iki šiol 23 metų nuteistasis,
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Vytautas Šustauskas
Eltos Duotr.
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nors ir atliko laisvės atėmimo baus
mę Vilniaus miesto 1-siuose pataisos
namuose, formaliai buvo Kauno
miesto tarybos narys. Po Apeliacinio
teismo sprendimo nuosprendis įsi
teisėja, tad E. Daktarui teks kuriam
laikui atsisakyti politikos.
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V . Šustauskas „nuspalvins"
K a u n o savivaldybės t a r y b ą
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LIETUVIŲ TELKINIAI
CAPE CORAL/FORT MYERS/NAPLES, FL

M »^

MŪSŲ LIETUVIŠKOJE
APYLINKĖJE
Kaip mažas gležnas daigelis šiek
tiek daugiau kaip prieš metus piet
vakarinėje Floridos dalyje susikūrė
dar viena JAV Lietuvių Bendruo
menės apylinkė. Manau, šiek tiek
kitokia, nei visos kitos. Kitokia
todėl, kad ją įkūrėme mes, vaidina
mi „trečiabangiais". Viskas įvyko
kažkaip netikėtai, ir niekada nema
niau, kad aš, tik ką atvykusi į
Ameriką, tapsiu viena iš pagrindinių
ne tik lietuviškos apylinkės, bet ir
mūsų lituanistinės mokyklos įkū
rėjų.
Pamenu, po pirmojo sėkmingo
lietuvių susirinkimo kaip ugnies bi
jojau būsimos valdybos rinkimų, bi
jojau tų žmonių, kurie labai gražiai
ir daug šneka, bet nieko nedirba, o
galiausiai sužlugdo nelengvai pra
dėtą darbą. Paprastai tokie žmonės
siekia tik valdžios, garbės ir pinigų.
Jie nesugeba kurti, jei tai nėra
asmeniškai jiems naudinga, bet sku
ba griauti, nes griaunant lengviau
sia prisipildyti savo kišenes. Tokių
žmonių mes, ,,trečiabangiai", iki va
liai prisižiūrėjome Lietuvoje ir ne
mažai iš jų šiandien valdžioje, nes
reikiamu momentu saldžiai ir iš
raiškingai suokė „ant bačkų" ir žmo
nės, deja, jais patikėjo... Todėl mes
šiandien toli nuo tėvynės, kiekvienas
su skaudžia asmeniška patirtimi ir
likimu, atskirti nuo artimųjų, drau
gų ir dažnai negalintys dirbti darbo
pagal savo specialybę.
Laimė, mūsų lietuviškoje aplin
koje tokių tikrų rinkimų kaip ir ne
buvo, tiesiog lietuvių susirinkime
buvo pristatyti aktyviai dirbantys ir
kažkurioje srityje jau daug padarę
žmonės, ir susirinkusieji patvirtino
juos valdybos nariais. Taip Inga

Balčiūnienė tapo atsakinga už švie
timą, Giedrė Avellino — mūsų infor
macijos centras ir tvarko internetinį
puslapį, Vilma Jennings — finan
sininkė, o Zita Siderienė organizuoja
lietuviškas Mišias. Renginius orga
nizuojame ir visus iškilusius klau
simus sprendžiame kartu, padėda
mos viena kitai. Jei reikia, prašome
kitų lietuvių pagalbos ir jos sulau
kiame, bet dažniausiai pirmaisiais
mūsų pagalbininkais yra mūsų šei
mų nariai. Be jų nuolatinio pritari
mo ir paramos dirbti būtų daug sun
kiau.
Nuolat ieškome naujų darbo sri
čių, dairomės aktyvių kūrybingų
žmonių, ir jų, žinoma, atsiranda. At
rodo, mūsų valdybą greitai papildys
jaunutė, labai simpatinga ir aktyvi
mokyklos pagalbininkė Lina Gedvi
laitė, nes ėmėsi telkti lietuvių jau
nimą į būrį. Tikimės, kad jai pasi
seks, o mes pasiūlėme jaunimui savo
pagalbą ir paramą. Labai norime,
kad jauni žmonės užsiimtų veikla,
kurią jie mėgsta, bendrautų tarpu
savyje, o kartu taptų aktyviais Lie
tuvių Bendruomenės nariais.
Kuriant lietuvišką apylinkę,
pagrindinis mūsų tikslas buvo litua
nistinės mokyklos įsteigimas. Tuo
met mes net neįsivaizdavome, kad
mokyklą galima įkurti ir neįkūrus
apylinkės. Mums šie du dalykai
atrodė neatsiejami vienas nuo kito.
Ir tas mūsų nežinojimas išėjo tik į
gera. Šiandien JAV LB Cape Coral/Fort Myers/Naples apylinkės ini
ciatyva įkurta lituanistinė mokykla
„Ąžuoliukas" — neatskiriama mūsų
apylinkės dalis. Vaikai savo progra
mėlėmis ne tik paįvairina lietuviš
kus renginius, bet ir patys mokosi

Gražioji pietinės Floridos pakrantė, kurioje, nepaisant grasinančių uraganų ir
kitų audrų, kuriasi nemažai lietuvių.

būti aktyviais bendruomenės na ginimo kitų labui ir būti dėl to labai
riais. O užaugę, labai to tikimės, jau laimingam; yra manančių, kad lietu
negalės gyventi be lietuviškos veik vių kalba visai nereikalinga, jei jie
los ir sieks, kad Lietuvą mylėtų ir jau gyvena JAV; yra paslapčiomis
lietuvybę išsaugotų jų vaikai bei apkalbinėj ančių ir taip bandančių
anūkai, taip, kaip dabar mūsų pakenkti, o taip pat galvojančių, kad
mokinių tėveliai yra vieni aktyviau 10 dolerių per metus solidarumo mo
sių mūsų bendruomenės narių, pa kestis — milžiniškos lėšos, kurios
nežinia kur dedamos ir pan. Bet to
dedantys visur ir visada.
Joks renginys neįvyksta be kių dalykų pasitaiko visur, ir nieko
aktyvaus tėvų komiteto pirmininkės čia nepakeisti. Pasaulis juk margas...
Svarbiausia, kad visad trium
Linos ir jos vyro Irmanto Stiegų,
iždininkės Dalios ir Rolando Gird fuotų gėris, meilė, nesavanaudišku
vainiu, Ilmedos Sabaliauskienės, mas ir vienas kito supratimas. To
Jolantos Gedvilienės, Birutės Iz- nuoširdžiai linkiu visiems.
donavičienės ir pagaliau visų kitų
Danutė Balčiūnienė
tėvelių dalyvavimo. O vaikai juk pir
JAV LB Cape Coral/Fort
miausia mokosi iš savo tėvų.
Myers/Naples, FL apylinkės
Taip mūsų aktyvistų būrys vis
pirmininkė
didėja, ir ne tik „trečiabangių". Mi
šiose, renginiuose dalyvauja ir se
"
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JAV LB Lietuvių Bendruomenės
VVashington, DC, suruoštame
pobūvyje gerai nusiteikę vieti
niai lietuviai. Iš kairės: Virginija
Butienė, Nerija Kasparienė, Re
gina Bačauskienė, Anatolis Bu
tas, Edis BaČauskas ir Tadas Mic
kus.
Elvyros Vodopalienės nuotr.

Chkago, 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
MetamsS 120.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.S45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$135.00 • 1/2 metų S70.00
• 3 mėn.$60.00
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 « l / 2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuva.:
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
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68 00

Švč M . Marijos Nekalto Prasidėjimo
vienuolijos, Putnam. CT, rėmėjos is
VVorcester, MA, atvykusios j m e t i n ę
rėmėju šventę v i e n u o l y n o sodyboje
Iš kairės sėdi: vicepirm Angelė Gar
sienė, ses. Oliveta, p i r m
Terese
Adomavičienė, Olqa Keršyt ė (antro
je eilėje), Vanda Ramonienė L\emt
Nalivaikienė, sekr janina Miliaus

kienė.
Alqio Glodo nuotr

Vyriausia redaktorė - 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.
• Redakci|a dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4 0 0 , 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 kopiją.
El-paštas:
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
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Kas už gyvybę?
monės mėgsta pažymėti su
kaktis: ir geras, ir blogas.
Gerosios padeda nepamiršti,
kas buvo ir pasidžiaugti nueitu ke
liu, o blogosios — galbūt pasimoky
ti iš praeities ir nedaryti tų pačių
klaidų. Deja, sukaktis sukaktimi
dažniausiai ir palieka: po gerosios
paminėjimo nedelsiant grįžtama į
kasdienybę, o iš blogųjų retai te
pasimokoma — istorija rodo, kad
jos kartojamos ir kartojamos...
Š.m. sausio 22 d. sukako lygiai
33 metai, kai Amerikoje buvo įtei
sintas negimusių kūdikių žudymas
vadinamuoju „Roe v. Wade" įstaty
mu. Kasmet šios sukakties proga
daugelyje vietovių, ypač Amerikos
sostinėje, rošiamos demonstracijos
ir prieš, ir už abortus. Abortų prie
šininkai kasmet pateikia per me
tus nužudytų negimusių kūdikių
skaičių ir reikalauja, kad nekal
tųjų žudymas būtų sustabdytas,
arba bent JAV Aukščiausiasis teis
mas atšauktų kruvinąjį „Roe v.
Wade" įstatymą. Abortų šalininkai
reikalauja, kad ir toliau moterims
būtų palikta „pasirinkimo teisė",
t.y., jos pačios turinčios nuspręsti,
ar žudyti savo įsčiose augantį kū
dikį (dėl „patogumo" vadinamą
vaisiumi, gemalu ar kokiu kitu
nužmogintu vardu), ar jį gimdyti.
Žinoma, abortai turi būti ne tik
įteisinti, bet jų procedūros išlaidas
padengtų valdžios pinigai...
Šią savaitę ir praėjusį savait
galį Vašingtone taip pat vyko
rėksmingos „abiejų pusių" demon
stracijos, juo labiau, kad tuo pačiu
metu buvo svarstoma naujo (prez.
Bush pasiūlyto) teisėjo į Aukš
čiausiąjį teismą kandidatūra.
Abortų šalininkai būgštauja, kad
šio teisėjo balsas ilgainiui gali tu
rėti sprendžiamąją persvarą, jeigu
Aukščiausiame teisme būtų svars
toma, ar panaikinti „Roe v. Wade"
nuosprendį. Jie įsitikinę, kad tei
sėjas Samuel A. Alito, Jr, balsuotų
už to įstatymo panaikinimą. Ta
čiau tikrai keista, kad abortų
šalininkai, garsiai šaukdami už
„moterų teisę pasirinkti", visiškai
pamiršta: pasirinkti ką? Supran
tama, laisvoje, demokratiškoje ša
lyje jos gyventojams įvairaus pasi
rinkimo teisės ne tik suteikiamos,
bet ir garantuojamos. Bet, šalia

Ž

Kun. Ričardo Mikutavičiaus kapas ir paminklas Petrašiūnų kapinėse Kaune.
Baniutės Kronienės nuotrauka.

SIAUTĖJA
PRICHVATIZACIJOS
VIRUSAS
ALGIMANTAS ZOLUBAS
Po SSRS griūties, kai atsikū
rusi Lietuvos valstybė perėmė oku
panto valdytą turtą, tas turtas tarsi
turėjo valstybės okupantės nuosavy
bės ženklą, todėl buvo vertinamas
kitaip, jo grobstymas, pavadintas
prichvatizacija, buvo ne tik toleruo
jamas, bet buvusi komunistinė par
tinė nomenklatūra jį skatino, o vals
tybės kontrolieriaus šimtai iškeltų
bylų dėl turto grobstymo proku
ratūroje buvo numarintos. Dėl pas
tarosios priežasties prichvatizacijos
virusas nebuvo sunaikintas, tapo gyvastingesnis, įsismelkė į atkurtos
valstybės kūną, mutavo, įgijo grės
mingesnį pavidalą, trumpai tariant,
nomenklatūrininkų
individualios
vagystės slapčiomis perėjo į valsty
bės institucijų atvirą plėšikavimą.
Jei pradžioje turtą grobstė kolūkių
pirmininkai, įmonių vadovai, tai da
bar prichvatizacija vykdoma per sa
vivaldybes, suteikiant jai teisėtumo
regimybę. Schema paprasta: savi
valdybės tarybos sprendimu objek
tas paskelbiamas savivaldybės nuo
savybe, jos sprendimu parduoda
mas privačioms firmoms ar asme
nims už mažą kainą, o naujas savi
ninkas ir pardavėjas, kaip liudija
daugybė požymių, pasidalina tikro
sios ir pardavimo vertės skirtumą
arba pardavimo pelną. Taip prich
vatizacijos viruso mutantas gviešiasi
į žemės sklypus, statinius, infra
struktūros objektus. Antai pasta
ruoju metu radosi naujas mutavusio
prichvatizacijos viruso štamas koncesija, kurios tikslas, adminis
tracinei valdžiai davus leidimą pri
vatiems asmenims ar firmoms ver
stis kokia nors ūkine veikla žemės ar
-niškų plotuose, geležinkeliuose ar
ilstybinose įstaigose, vėliau tuos
objektus prichvatizuoti.
Įvertinti prichvatizacijos mastą
ir turinį vargu ar užtektų teisėsau
gos ir įvairių ekspertų pajėgų, nes
patirtis rodo, kad vien „abonento"
bylai Vilniuje ne tik prokuratūros
galių, bet ir noro kovoti su tarsi nebenugalimu viruso mutantu trūksta.
Plėšrūniškos prichvatizacijos pa
vyzdžių Vilniuje rasime ne vieną ir
ne du, juos aprėpti prireiktų rimto
traktato, todėl Čia apsiribosime vie

nu, amoralumu ir net klastote cha
rakteringu pavyzdžiu.
Iš pastatų, pažymėtų Nr. 10/9
Labdarių gatvėje Vilniuje, 1919 me
tais išėjo 100 vyrų savanorių ginti
savo tėvynės. 1992 m. Lietuvos lais
vės kovų - „Miško brolių" draugija
1992 m. šiuos pastatus iš griuvėsių
ryžosi prikelti. Tų metų balandžio 30
d. Vyriausybės potvarkiu pastatai
buvo perduoti „Miško brolių" draugi
jai, kad ji savo lėšomis, Vyriausiojo
Lietuvos išlaisvinimo komiteto ir
Vyriausybės parama šiuos griūvan
čius pastatus atstatytų, juos naudo
tų savo ir kitų už Lietuvos laisvę ko
vojusių organizacijų reikmėms. Kelio
lika metų trukusi laisvės kovų da
lyvių, karių bei patriotų entuziastų
talka su Vyriausiojo Lietuvos iš
laisvinimo komiteto, Vyriausybės
bei įvairių rėmėjų pagalba pastatus
iš griuvenų prikėlė, pavertė rūmais.
Štai tada visur prasismelkiančio
prichvatizacijos viruso mutanto akiratin ir pakliuvo minimi rūmai.
Vilniaus miesto savivaldybė jau
2000-aisiais metais žengė pirmuo
sius žingsnius į prichvatizaciją: mė
gino užblokuoti draugijos išrūpintą
ir per savivaldybę pervedamą valsty
bės dotaciją rūmams rekonstruoti ir
taip priversti draugiją įkeisti rūmus
Vilniaus miesto savivaldybei. Teko
kelerius metus teismuose ginti rū
mus nuo užvaldymo kėslo. 2004 m.
Savivaldybė žengia antrą žingsnį:
neinformavusi draugijos, slapčiomis
kreipiasi į Vyriausybę, Finansų ir
Kultūros ministerijas reikšdama
abejonę ekspertizės aktu, kad rekon
struojant draugijos rūmus yra pa
keista ir sustiprinta 75,6 procentų
pagrindinių konstrukcijų. Draugija
atsitiktinai sužino, kad iš jos jau ati
mama didžioji rekonstruotų rūmų
dalis Vilniaus miesto savivaldybės
naujai užsakytos ir atliktos, aiškiai
suklastotos ekspertizės pagrindu.
Draugijai protestuojant dėl falsi
fikato, buvo sudaryta ekspertų ir
statybos vadovų komisija įvertinti
dviejų ekspertizių duomenis bei
išvadas. Komisija nustatė, kad ne
savivaldybės užsakytos, o pirmosios
ekspertizės duomenys ir išvados yra
tikros. Tačiau godulio magija savi
valdybei neduoda ramybės, ji vėl
užsako tam pačios pasirinktam eks-

pertizės centrui padaryti dar vieną
anologišką falsifikuotajai
eksper
tizę, o jau tada, vadovaudamasi
„daugumos" principu (dvi neteisin
gos ekspertizės prieš vieną teisingą)
sušaukia Vilniaus miesto savivaldy
bės kolegijos posėdį, kuriam pirmi
ninkauja pats meras, ir nusprendžia
rūmus nusavinti. Ir Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direk
torius Valdas Klimantavičius pasi
rašo rūmų, kurių savivaldybė niekad
nevaldė ir rekonstravimui neskyrė
jokių lėšų, nusavinimo įsakymą.
Draugija priversta vėl kreiptis į teis
mus, Vilniaus merą Artūrą Zuoką,
kad savivaldybė savo veiksmais
liautųsi trukdžiusi užbaigti statybos
darbus, daryti žalą per 13 metų jau
atliktiems darbams.
Lietuvos laisvės kovų - „Miško
brolių" draugija yra sukaupusi uni
kalią Lietuvos istorijos medžiagą,
kuri be tinkamo saugojimo genda,
palaipsniui nyksta, o ji daug kartų

pasirinkimų, yra ir moralinė pusė.
Jeigu žmogus „pasirenka" nužu
dyti kitą žmogų, jeigu „pasirenka"
susprogdinti elektros jėgainę, už
nuodyti vandens šulinį ir t.t., ar
jam ši „teisė" priklauso pagal ša
lies konstituciją? Net pats klausi
mas atrodo nelogiškas, juokingas.
Tad dėl ko jis taikytinas moterims,
„pasirenkančioms" nužudyti savo
kūdikį?
Nejaugi Amerikoje niekas ne
pasisako už gyvybės išsaugojimą?
Š.m. sausis pasižymėjo dar
vienu lemtingu Aukščiausiojo teis
mo nuosprendžiu: sausio 17 d.
Oregon valstijai (kol kas vienin
telei visoje Amerikoje) palikta tei
sė ir toliau nepagydomiems ligo
niams nusižudyti su gydytojų pa
galba. Aukščiausiasis teismas šį
nuosprendį padarė nemaža balsų
persvara, prieš balsuojant tik
teisėjams: John Roberts, Jr (nese
niai perėmusiu teismo pirmininko
vietą), Antonin Scalia ir Clarence
Thomas.
Kokia šio sprendimo prie
žastis? Pasak Aukščiausiojo teis
mo, tokius reikalus turi spręsti
paskiros valstijos (įstatymas pri
imtas gyventojų referendumu), ne
federalinė valdžia. Oregon gyven
tojai savižudybės su gydytojų pa
galba nutarimą priėmė 1994 m.,
nepaisant, kad ir Katalikų Baž
nyčia, ir Amerikos medikų asocia
cija (American Medical Association) prieš tai buvo pasisakiusi.
Kadangi iškilo tokia kontroversija,
Oregon gyventojai balsavo dar kar
tą — su tokiomis pačiomis pasek
mėmis. Kai JAV vyr. prokuroru
tapo John Ashcroft, 2001 m. nu
sprendė, kad gydytojai, prirašyda
mi „vaistų", kurie nutraukia ligo
nio gyvybės siūlą, nusikalsta prieš
„nelegalių vaistų ir narkotikų"
įstatymą. Savižudybės buvo su
stabdytos iki šių metų Aukščiau
siojo teismo nuosprendžio. Jau
girdėti, kad ir kai kurios kitos vals
tijos mėgins pasekti Oregon pa
vyzdžiu.
Kol kas patys ligoniai pasi
renka nusižudyti, bet ar ilgai
truks, kol „kiti" už juos pradės
spręsti? Juk ir negimę kūdikiai
negali pasisakyti už teisę gyventi
ar mirti...

vertingesnė ir brangesnė už pačius
baigiamus atstatyti draugijos balan
se ir apskaitoje esančius rūmus.
Nuo prichvatizacijos viruso mu
tanto skiepai, regis, dar neišrasti.
Lieka eikvoti senkančias „Miško
brolių" galias, kovoti dėl vietos po
nepriklausomos Lietuvos saule ir
galiausiai viltis, kad miesto vadovai
pajus saiką, liausis trukdę baigti
ilgai trukusius labai nelengvus dar
bus, parodys Lietuvos istorinio pa
veldo išsaugojimo supratimą, gera
noriškumą draugijos atžvilgiu.
Valstybės institucijų bei visuo
meninių organizacijų priedermė pa
neigti naujųjų
prichvatizatorių
nuostatą, kad neteisybe pasimiršta,
gėda praeina, o grobis lieka. Kėslų \
„Miško brolių" rūmus akivaizdoje iš
kilūs vilniečiai š.m. gruodžio 1 d.
pasirašė neteisybę smerkiantį mem
orandumą, o draugija kreipėsi į teis
mą dėl įteisinamos neteisybės pa
naikinimo.
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MIEGANTIS AZIJOS M I L Ž I N A S
NEREALIOS REALYBĖS ŠALTIS
pasaulio ekonomikų. 38 proc. viso
pasaulio mobiliųjų telefonų, pusė
JAV, o ir apskritai Vakarų pa fotoaparatų bei pusė visų žemės gy
saulio gyventojų akys pastaruoju ventojų batų pagaminama ne kur ki
metu vis dažniau krypsta į tolimąją tur, o Kinijoje. Pigi darbo jėga, grei
Kiniją — pakanka atsiversti pagrin tas naujausių technologijų taikymas
dinių šalies dienraščių puslapius, į šalį priviliojo milijardus dolerių
kad įsitikintum, kiek daug dėmesio užsienio investicijų, o Vakarų pa
skiriama šiai seniausiai pasaulio saulio, įskaitant JAV, gyventojai ne
juokais skundžiasi, kad jų darbai
istorijoje civilizacijai.
Nuo „New York Times" ar „Wall „bėgte bėga" į Kiniją — bendrovėms
Street Journar ekonomikos pus vis labiau apsimoka gaminti savo
lapių neatsilieka ir menininkai, ku prekes Kinijoje.
Minėtoje parodoje, MCP veik
rie verslo žinovų pradėtą skaičių bei
faktų kalbą apie Kiniją pratęsia siančioje iki kovo 4 d., pristatomi
Edward Burtynsky, Polly Braden,
vizualinės naracijos priemonėmis.
Kinijai, kaip naujai atgimstan Melanie Jackson, Micael Wolf, Dančiai ekonomikos bei intelektualinio wen Xmg, Jun Yang, John Schmid
potencialo imperijai, skirta fotografi bei Riek Romeli — tai mėginimas
jų bei instaliacijų paroda Columbia šiuolaikinių vakariečių akimis pa
College „Museum of Contemporary matyti ir meno kalba apmąstyti nau
Photography" (MCP, 601 S. Michi- josios Kinijos fenomeną. Nors fotog
gan Ave.), pavadina „Made in Chi- rafijose ryškiai dominuoja socialinės
na". Aštuoni menininkai, tik du iš jų temos, tačiau taip pat akivaizdu
— kinai, savo darbais iš naujo ap menininkų siekis suteikti anoni
mąsto 1803 m. imperatoriaus Napo miškam ekonomikos milžinui „žmo
leono pasakytą mintį: „Kinija yra gišką veidą". Šiuo aspektu labiausiai
miegantis milžinas. Kai jis atsibus, išsiskiria kanadiečio E. Burtynsky
fotografijos, kuriose dominuoja Ki
pasaulis "sudrebės".
nijos gamyklų vaizdai. Naudoda
Dabar, XXI a. pradžioje, galime
masis plačiaformate kamera E. Bur
neabejotinai pasakyti, kad Napo
tynsky fiksuoja tarsi į begalybę
leonas buvo teisus. Kinija iš tiesų
nusitęsiančias konvejerių bei jais ke
ilgą laiką buvo snaudžiantis milži
liaujančių prekių eiles. Tačiau tarp
nas. Kai kurių antropologų pakrikš
visos šios mašinerijos, tai šen tai ten
tytas seniausios pasaulyje civilizaci
išnyra žmogaus veidas ar pavienė
jos atstovai gyveno savarankiškoje
figūra, „įžmoginanti" šią plieno kara
izoliacijoje — tą geriausiai liudija
lystę.
žymioji Kinų siena, apjuosusi kinų
Dar labiau į asmeninę individo
žemes net 3,946 mylių ilgio užtvara
nuo likusio pasaulio. Beje, senąja istoriją susitelkia P. Braden iš Di
kinų kalba Kinijos pavadinimas džiosios Britanijos. Fotografė keletą
reiškia „Viduriniąja karalystę", kaip mėnesių keliavo bei gyveno kartu su
nuoroda į tai, jog Kinija buvo viso jauna kine Ho Ping. Menininkė fo
tografijų cikle užfiksavo, kaip išau
žinomo civilizuoto pasaulio centras.
Tyrinėtojų nuomone, Kinija bu gusi Kinijos pramonė gamina ne tik
vo tokia galinga, kad jai paprasčiau daiktus, bet ir kuria naujus vartoto
siai nereikėjo jokio bendravimo su jus. Atvykusi iš Henan provincijos į
išoriniu pasauliu. Tačiau po 1839— didmiestį dirbti gamykloje, kuri siu
1842 m. „Opiumo karo" susilpnėjusi va drabužius tokioms Vakaruose
imperija buvo priversta pasirašyti gerai žinomoms firmoms kaip „Nine
laisvosios prekybos sutartį su West" bei „Clarks", H. Ping iš pra
Vakarais, ir miegantis milžinas pa džių baikščiai ir tyliai dirba drauge
mažu pradėjo atsibusti. Šalis vėl nu su 6,500 į ją panašių iš provincijų
grimzdo į izoliaciją valdžią užėmus atvykusių bendradarbių. Tačiau,
komunistams, tačiau po reikšmingo užsidirbusi šiek tiek pinigų, mergina
1972 m. JAV prezidento Nixon vizito pirmą kartą gyvenime leidžia sau
iki pat šių dienų, vietos valdžios san apsipirkti vietiniame prekybos cen
tykiai su užsieniu gerokai pakito tre. Paskutinės ciklo nuotraukos fik
atvirumo ir rinkos ekonomikos kryp suoja, kaip H. Ping grįžta į savo
timi, ir tai išėjo į naudą visų pirma kaimą aplankyti tėvų, jau visiškai
pačiam bundančiam milžinui.
pasikeitus. Vilkėdama naujus dra
Dabar Kinija tampa viena įta bužius, avėdama naujais batais,
kingiausių ir konkurencingiausių mergina su pasididžiavimu tėvams

MONIKA BONČKUTĖ

bei giminaičiams savo madingame
mobiliajame telefone rodo dažnam
siaubą galinčius sukelti gamyklos,
kurioje ji dirba, vaizdus.
Tuo tarpu Vokietijos fotomeni
ninkė M. Wolf nepasitiki dokumenti
ka, bet siekia ją sukurti pati. Kali
fornijos sendaikčių turguje prisipirkusi krūvą senų Kinijoje pagamintų
žaislų, ji nukeliavo į Kiniją, kur,
suradusi gamyklas, kuriose šie žais
lai buvo pasiūti, surežisavo savotiš
kus gyvuosius paveikslus. M. Wolf
fotografijų ciklą sudaro nuotraukos,
kuriose pozuoja tais pačiais žaislais
apibertos „miniatiūrinės" jų siu
vėjos. Vaikystės nostalgija, laimin
gas žaislų turėtojų JAV gyvenimas
subtiliai susiejamas su pavargusiais,
neretai viskam abejingais žaislų
kūrėjų kinių veidais.
Danvven Xing iš Kinijos savo
fotografijų objektais pasirinko iš
virkščią pramonės pusę. Jo fotog

rafijose — įspūdingos elektronikos
atliekų krūvos, pačios savaime atro
dančios kaip futuristiniai meno
kūriniai. Šimtai laivų iš JAV, Euro
pos bei Pietų Korėjos kasdien at
plaukia prie Kinijos Guangdong pro
vincijos krantų, kur iškraunami
tūkstančiai tonų elektronikos atlie
kų: televizorių, kompiuterių, tele
fonų, video bei stereo aparatūros da
lių. Maždaug 100,000 vietinių kinų
dirba klestinčioje elektronikos per
dirbimo pramonėje. Po viena nuo
trauka radau tokią autoriaus pas
tabą: „Iš vieno naudoto kompiuterio
monitoriaus galima išgauti iki 8
svarų švino". Įdomioji statistika ir
vaizdais pateikiamas nerealios
realybės šaltis.
Ši MCP paroda — ne tik sielai,
bet ir protui. Išaugusi iš kasdieninių
laikraščių faktų, ji įtaigiai pristato
tai, kas, kaip ir kodėl yra miegantis
Azijos milžinas.

SUDĖTINĖS LAIMĖS RECEPTO
DALYS
Amerikos mokslininkai psicholo
gai mano, kad laimingos šeimos
sukūrimo receptą sudaro maždaug
100 sudėtinių dalių. Dauguma jų
seniai žinomos — sugebėjimas klau
sytis vienas kito, „nekabinti etike
čių" kitiems žmonėms ir būti punk
tualiems.
„Dažniausiai mes neįvertiname
kasdienės veiklos svarbumo. Šeima
kuriama iš kasdienių darbų, o ne iš
ryškių įvykių, tarkime, atostogų, kai
staiga pasikeičia dinamika", —
interviu „Los Angeles Times" pasa
kojo psichologas Naiven Brajan.
Mokslininkas N. Brajan mano,
jog kuriant laimingą šeimą svar
biausia — geros valios ir tarpusavio
paramos atmosfera. Ji turi tvyroti ne
tik tarp sutuoktinių, bet ir santy
kiuose su tėvais ir vaikais, kitais
artimais giminaičiais. Svarbu ne pa
kęsti vienas kitą, bet jausti bendra
vimo teikiamą malonumą.
Kasdieniniame gyvenime būtina
laikytis paprastų taisyklių, nors tai
daryti nelengva. 39-oji taisyklė iš
„100 paprastų laimingos šeimos
paslapčių" — visada būti punktua
liais. Psichologo nuomone, punktua
lūs tėvai skatina vaikus labiau pa
sitikėti savimi ir šeima. Vaikai žino,
kad nebus apvilti. Paprasta taisyklė,
ir „visi galėtų jos laikytis, tik dauge

lis to nedaro", — teigė N. Brajan.
12-oji taisyklė taip pat labai pa
prasta — vaikams reikia pasakoti
apie savo vaikystę, apie kitus šeimos
narius, kai šie buvo maži. Psicho
logas mano, kad tai leidžia jauniau
siems nariams geriau suprasti vy
resniuosius. „Dauguma vaikų, —
aiškina N. Brajan, — mano, kad jų
tėvai neturėjo vaikystės ir jų neka
mavo vaikiškos problemos. Jie ma
no, kad tėvai pasaulyje atsirado
būdami maždaug 30-ies".
Itin svarbu mokėti palaikyti
dialogą ir išklausyti kitus. „Išklau
syti reikia kiekvieną. Vienu metu
negali vyrauti keli požiūriai, tačiau
juos būtina išklausyti, — sakė moks
lininkas. — Net jeigu vaikams jūsų
nuomonė nepatiks, jie priims ją, nes
buvo atsižvelgta ir į jų mintis".
Dar vienas psichologo patari
mas, sąraše įrašytas 88-uoju, — ne
sistenkite viską ir visada daryti
kartu. „Visą laiką leisti šeimoje — ne
itin naudinga, — sakė N. Brajan. —
Prarasite savo individualumą". Šei
mos psichologiniam klimatui svarbu,
kad kiekvienas jos narys išliktų indi
vidualus. Todėl viena sudėtingiausių
psichologo taisyklių — sugebėti rasti
subtilų balansą.
„Klaipėda*'
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„SOLIDARNOSC
PO 2 5 M E T Ų
SES. ONA MIKAILAITE
Pernai rugpjūčio 14 d. sukako
25-eri metai nuo „Solidarnosc" gi
mimo. Lenkijoje tuo metu vyko dau
gybė sukakties minėjimų, tačiau
šiandien daugumas lenkų yra abe
jingi to sąjūdžio reikšmei jų gyve
nime. Jie pripažįsta, kad anų laikų
sąjūdis buvęs svarbus prieškomunistinei kovai, jiems padėjęs tą kovą
vesti ir savo kraštui laimėti laisvę.
Neseniai pravesta apklausa parodė,
kad 24 proc. lenkų tiki, jog „Solidar
nosc" pagerino jų gyvenimą; 31 proc.
skundėsi gyvenimo pablogėjimu, o
45 proc. iš viso nematę jokio pokyčio.
Nuo 1990 iki 2003 m. skurdas
Lenkijoje yra padidėjęs 11.7 proc.
Mažas gyventojų skaičius pratur
tėjo, o daugumas eilinių darbininkų
vos gali pragyventi. Nedarbingumo
18 proc. vargina darbo ieškančius ir
daugelis save laiko pralaimėjusiais
esamoje krašto padėtyje. Taigi,
„Solidarnosc" siekiai, kėlę tiek vil
čių, matyt nebuvo įgyvendinti.
2003 m. popiežius Jonas Paulius
II stipriai ragino savo tėvynainius
sugrįžti prie solidarumo etikos savo
demokratijos bei prekybos instituci
jose. Jis pabarė ir vadovaujančius
asmenis: „Jei 'Solidarnosc' nori ša
liai pasitarnauti, privalo grįžti prie
savo šaknų ir prie jas įkvėpusių ide
alų".
„Solidarnosc" vadai tarpusavyje
susipriešino ir pats sąjūdis susi
skaldę. Prezidento rinkimų kam
panijoje opozicijoje atsistojo Tadeusz
Mazovviecki ir Lech Walesa, o taip
pat atsivėrė praraja tarp inteligentų
bei darbininkų. Politinės kovos ir
asmeninės ambicijos sužlugdė ka
daise visus vienijusią dvasią. Is

torikas Antoni Dudek įžvelgia ir tai,
kad išsivystė dvi skirtingos krašto
pažangos vizijos, besiskiriančios,
kokiu būdu ir kaip greitai vykdyti
ekonomines bei politines reformas ir
kokį vaidmenį demokratinėje Len
kijoje gali turėti buvę komunistų
partijos nariai.
Dar ir kitas elementas smarkiai
susilpnino teigiamą „Solidarnosc"
įtaką kraštui — tai naujųjų liberalų
iškilimas Lenkijoje. Šie neoliberalai
svarbiausiu dalyku laiko ekono
mikos sistemą, remdami neapribotą
kapitalizmą. Jie atmeta valdžiai bet
kokią galimybę reguliuoti krašto
ekonomiką, įvykus didelėms nesėk
mėms, sukeliančioms socialines pro
blemas gyventojams. Visose kitose
krašto gyvenimo srityse neolibera
lai pripažįsta visišką laisvę, jei tik
nekliudo ekonomikai. Taigi, neoliberalų pažiūros pasirodo visiškai prie
šingos pagrindiniams „Solidarnosc"
idealams.
Skirtingos pažiūros į komuniz
mo pėdsakų panaikinimą krašte
suskaldė „Solidarnosc" vadus bei
narius. „Homo sovieticus" vertybės
visiškai priešingos „Solidarnosc" ke
liamoms ir demonstruojamoms ver
tybėms, kaip pasiaukojimas, pasi
tikėjimas ir didvyriškumas. Nese
niai atlikta lenkų mąstysenos studi
ja parodė, jog „homo sovieticus"
mentalitetas ir toliau silpnina Len
kijos visuomenę. Solidarumą skaldo
tarpusavio nepasitikėjimas, pasku
tiniu metu net sustiprėjęs, žmonėms
rungtyniaujant dėl ekonominės ge
rovės, o įtarus priešiškumas kaip tik
kyla iš beatodairiškos konkuren
cijos, kurioje kitas asmuo tampa
kliūtimi mano sėkmei.
Lenkijos padėtis mums, lietu-

EVITA — GYVA LEGENDA
Besilankant. Buenos Aires, Argentinoje, teko
patirti, kaip dar Eva Peron atminimas giliai glūdi
jos tautiečių širdyse. Ir kelionės vadovė argenti
nietė Connie pasakojo, kaip argentiniečiai kas
dien gyvomis gėlėmis puošia jos mauzoliejų (taip
ir princesės Grace Kelly kapas skęsta gėlėse Monaco katedroje), ir vakarieniaujant inteligentiško
je argentiniečių šeimoje, pokalbyje šeimininkai
atskleidė įdomius apie ją, mums dar nežinomus
faktus. Susidarė vaizdas apie istorinę moterį, vie
nų dievinamą, kitų niekinamą.
va Duarte de Peron, plačiai žinoma malonybiniu — mažybiniu vardu Evita, sugriebė
milijonų argentiniečių vaizduotę savo socialinė
mis bei ekonominėmis programomis darbo kla
sėms. Josios atvaizdas gausiai pasklido ant įvai
riausių gami
nių, įskaitant
pašto ženklus,
monetas,
atvirutes bei
kalendorius.
O išleistame
1954 m. pašto
ženkle buvo
minima jos ant
rų metų „pasi
traukimo į ne
mirtingumą"
sukaktis.
Maria Eva
Duarte gimė
1919 m. gegu
žės 7 d. Los
Toldos, Argen
tinoje, viena
Maria Eva Duarte de Peron — patijauniau(1919-1952), populiariai žinoma sių — iš penEvitos vardu.
kių neteisėtų
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viams, yra negailestingai tikslus
dabartinių Lietuvos vargų veidrodis.
Laisvėjimo Sąjūdžio likimas labai
panašus į „Solidar-nosc" nueitą kelią
per 25-erius metus. Lenkijos vysku
pai, kaip ir Lietuvos bažnytinė hie
rarchija, pakartotinai ragina krašto

PIETŲ AMERIKOS
PARYŽIUJE
STASĖ E. SEMĖNIENĖ
Nr.3
(bet pripažintų) vaikų vargingoje šeimoje ir augin
ta netoliese esančiame Junin. Penkiolikos metų ji
iškeliavo į Buenos Aires kartu su keliaujančiu
dainininku-muzikantu. Sostinėje jai pasisekė iš
kilti į radijo ir filmų aktores, nors vaidino antros
rūšies — B — filmų melodramose ir EI Mundo ra
dijo „muilo burbulų operose". Pagaliau jai pavyko
būti vienos radijo stoties partnere — bendrasa
vininke ir nors ji buvo vidutiniška scenos aktore,
radijo klausytojai pradėjo ją laikyti talentinga
radijo aktore.
i sutiko pulkininką Juan Peron viename lab
daros pobūvy — renkant lėšas San Juan nu
kentėjusiems nuo žemės drebėjimo. Ji susituokė
su Peron, 24 metais vyresniu už save našliu, 1945
m. ir labai daug padėjo aktyviai įsijungusi jam
siekiant valstybės prezidento vietos.
Skurdo šaknys bei vargas paskatino ją prisi
imti naują vaidmenį — padėti savo vyrui — būti jo
„dešine ranka" su jo sąveika — darbo klase. Jos
pačios nuo skarmalų prie turtų patyrimas įkvėpė
meilę vargingiems žmonėms, kuriuos Evita svei
kindavo kaip „los descamisados" — „bemarškiniai". Ji stipriai agitavo už Peron 1946 m. Pasi
naudodama savo savaitine radijo laida, ji sakė
ugningas kalbas su stipria populistine retorika,
raginama neturtinguosius sukilti. Nors ji tapo
pusėtinai turtinga nuo radijo programos bei mo
deliavimo, vis vien ji pabrėždavo savo pačios men
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Baniutės Kronienės nuotrauka.

gyventojus sugrįžti prie ankstyves
nių, laisvės kovose branginamų, ide
alų, kurie anuomet kalnus vertė.
Dabar gi mažai kas tų raginimų
klauso, o korupcija, skurdas ir aibė
socialinių negerovių kliudo tikram
tautų prisikėlimui.

ką auklėjimą, tuo parodydama solidarumą su nu
skurdusiomis klasėmis.
o Peron išrinkimo prezidentu ji įsteigė Eva
Peron fondą, kuris nukreipė lėšas, tradici
niai kontroliuojamas Argentinos „rinktinės"
klasės (vadinamos „elite"), tiesiogiai programoms,
šelpiančioms ligonines, mokyklas, našlaitynus,
senelių slaugos namus bei įvairias labdaras. Prie
do, ji pakėlė darbo užmokestį unijos darbinin
kams, įkūrė visaliaudinį religinį auklėjimą ir sėk
mingai kovojo už moterų teises.
Vos tik Peron tapo prezidentu, Evita skubiai
užėmė iškilią politinę rolę valdžioje. Josios įsteig
tas fondas buvo neįtikinamai populiarus ir nepa
prastai pasitarnavo Argentinos gyvenimo būklės
pagerinimui. Ligoninės ir našlaičių prieglaudos,
kurias įkūrė fondas, išliko dar ilgai po pačios Evitos per ankstyvos mirties. Fondas taip pat pakėlė
jos politinę galią Argentinoje. Evita buvo įta
kingiausias asmuo visoje Argentinoje.
Ji tapo asmenybės kulto centru ir greitai jos
atvaizdas bei vardas paplito visur. Nepaisant jos
viešpatavimo bei politinės galios, Evita visados
buvo itin atsargi niekad nenužeminti savo vyro
svarbos simbolinės rolės. Nors ji vadovavo prezi
dento darbotvarkei, Evita visada kruopščiai sten
gėsi pateisinti savo veiksmus, tvirtindama, jog jie
yra „įkvėpti" ar „padrąsinti" paties Peron išmin
ties bei galingos jo aistros. Tačiau privačiai, sako
ma, jų vedybos dažnai būdavo labai įtemptos.
Pora niekados neturėjo vaikų.
Nors Evita buvo garbinama jos darbo klasės
pasekėjų, ji buvo karčiai niekinama Argentinos
aukštosios — turtingųjų klasės. Jie nekentė ir
bjaurėjosi Evitos menkomis šaknimis. Daugelis
jautė, jog ji, kaip moteris, per daug „prasikišusi" į
priekį politikoje — per daug energingai joje
„tvarkosi". O pati Evita tada paniekinančiai atsi
kirsdavo tokiems, vadindama juos „tai oligarchai!"
Bus daugiau.
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A. Z u o k o iškamšą žagarietis
įkalino narve
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E. Vaičiulis skelbia „abonento" eros pabaigą.
J o n i š k i o r., sausio 25 d. (ELTA)
— Savotiškai nepasitenkinimą sosti
nės mero Artūro Zuoko veiksmais
reiškia vienas Joniškio rajono gyven
tojas, garsėjantis viešomis akcijo
mis.
Žagarietis E d m u n d a s Vaičiulis
pasigamino Vilniaus mero A. Zuoko
iškamšą ir, uždaręs ją geležiniame
narve, pademonstravo Žagarėje bei
vienoje Vilniaus kavinių, skelbda
mas galą „abonentui". Vyras žadėjo
sostinėje iškamšą s u d e g i n t i , bet,
draugų patartas, susilaikė, kad ne
būtų suimtas policijos, rašo dienraš
tis „Šiaulių kraštas".
E. Vaičiuliui a t r a k i n u s sandėlio
duris prieš akis atsiveria graudokas
vaizdelis: rudu kostiumu a p r e n g t a
skrybėlėta iškamša sėdi geležiniame
narve, įsikibusi į narvo sienas pirš
tinėtomis rankomis.
,,Satanistų k a r d i n o l a s Lietu
voje", „Paslaptingasis abonentas na
gais drasko mėsą", „Artūras Zuokas
ir jo aplinka — vagys" — tokie ir pa
našūs užrašai lietuvių bei anglų kal
bomis skelbia, kad narve sėdi ne kas
kitas, bet pats sostinės vadovas.
„Nusivežiau tą iškamšą į Vilnių.
Ėjome į kavinę, pasisodinome prie
stalo. Žmonės labai gerai reagavo,
sakė, kad taip ir reikia t a m Zuokui,
laikas jam iš posto pasitraukti. Pa

* Pergale k e t v i r t ą k a r t ą su
rengtą tarptautiną š a c h m a t i n i n 
kų festivalį Gibraltare p r a d ė j o
Viktorija Cmilytė. 127 dalyvių did
meistrių turnyro pirmojo rato parti
joje Lietuvos atstovė juodosiomis fi
gūromis 1:0 nugalėjo Anglijos šach
matininką David Spence. Antrajame
varžybų rate V. Cmilytės varžovu
bus kanadietis Kevin Spraggett.
* Rusijos s o s t i n ė j e v y k s t a n 
čiose p l a n e t o s p l a u k i n i o t a u r ė s
varžybose d e v i n t ą v i e t ą t a r p 26
dalyvių v y r ų 100 m rungtyje kom
pleksiniu būdu užeme bei t a r p aš
tuonių finalininkų nepateko Vytau
tas Janušaitis. Kvalifikacinėse var
žybose Lietuvos plaukikas distanciją
įveikė per 56.85 sekundės, 0.55 se
kundes pralaimėjęs aštuntuoju re
zultatu į finalą iškopusiam brazilui
Fernando Silva.
* Antrąją v i e t ą N B A Rytų
konferencijos C e n t r i n i a m e po

Eltos nuotr

skelbiau „abonentui" galą. Norėjau
Vilniuje viešai tą iškamšą sudeginti
ir pabėgti. Bet draugai sulaikė, —
pasakojo žagarietis E. Vaičiulis. —
Kartą iškamšą parodžiau žagariečiams, išvežiau su narvu prie savo
namų. Tikra fotosesija prasidėjo. Vi
siems įdomu, fotografuoja".
E. Vaičiulis sako iškamšą ir me
talinį narvą iš akėčių gaminęs be
veik tris savaites. Narvas užrakintas
didžiule spyna, kurią, anot paties
idėjos autoriaus, saugo bomba. Todėl
„abonentui" ištrūkti nėra jokių gali
mybių.
Žagarietis sakė, kad jam nusibo
dusi esama tvarka Lietuvoje, todėl
ketinąs kuriam laikui išvykti pagy
venti į užsienį.
E. Vaičiulis ne pirmą kartą savo
nepasitenkinimą valdžia, visuome
nės k u l t ū r a išreiškia pilietinėmis
akcijomis.
2004 metais prieš rinkimus į
Seimą jis į vieną kandidatų susiti
kimą su žagariečiais atėjo nešinas
karstu su užrašu „Seimui".
Praėjusiais metais vyras Joniš
kio centre buvo pastatęs stovą su
nuorodomis, kur galima nusipirkti
pilstuko.
E. Vaičiulis tada sakė norėjęs
viešumu kovoti prieš Lietuvos girdytojus — pilstukininkus.

g r u p y j e u ž i m a n t i Žydrūno IIg a u s k o C l e v e l a n d „Cavaliers"
komanda antradienį namuose 93:66
sutriuškino ketvirtojoje vietoje po
grupyje esančią Indiana „Pacers"
komandą su Šarūnu Jasikevičiumi.
Ž. Ilgauskas nugalėtojams pelnė 18
taškų, po krepšiais atkovojo 9 ir per
ėmė 2 kamuolius, blokavo 4 varžovų
metimus, atliko 2 rezultatyvius per
davimus, dukart suklydo bei surinko
3 pražangas. S. Jasikevičiaus sąs
kaitoje — 8 taškai, 2 sugriebti ir 1
perimtas kamuolys, 4 rezultatyvūs
perdavimai ir viena pražanga.
* N e w York „Rangers* ledo
ritulio k o m a n d a su Dariumi Kas
p a r a i č i u a n t r a d i e n į namuose
p r a l a i m ė j o reguliariojo sezono
rungtynes 1:2 Buffalo „Sabres". Lie
tuvis per 18 su puse minutes du kar
tus mete į svečių vartus, blokavo tris
varžovų metimus bei išvengė baudos
minučių.

A. Zuokas laimėjo balsavimą...
Atkelta iš 1 psl.
mažiausiai vienas iš jų turėjo bal
suoti prieš nepasitikėjimą. Interpe
liaciją merui inicijavęs konservato
rius Kęstutis Masiulis tokį kolegų el
gesį pavadino išdavyste. Anot jo, dar
išvakarėse buvo s u t a r t a boikotuoti
balsavimą.
„Jaučiuosi pralaimėjęs. Pralai
mėjo prezidentas ir vilniečiai, ku
riems tokie dalykai nėra prie širdies.
Kita vertus, nemanau rankas sudėti
ir nesirūpinti tais reikalais, į ku
riuos buvau įsisukęs", — po balsavi
me teigė Tėvynės sąjungos frakcijos
narys.
Socialdemokratai, nors ir rėmė
interpeliaciją, piktinosi, kad jai pasi
rengta nepakankamai. „Be abejo,
dabar aš būsiu kalčiausias, — ironi
zavo K. Masiulis. — Nesutikčiau,
kad interpeliacijai buvo nepasiruoš
ta. A. Zuokas neišdrįso eiti į atvirą ir
sąžiningą kovą. Visokiuose sandė
riuose jis yra labai stiprus ir žai
dimuose užkulisiuose yra sunkiai
pralenkiamas".
Konservatorius pabrėžė, kad A.
Zuokas tvirtos daugumos taryboje
jau nebeturi, tačiau teigė manąs,
kad savo poste meras išbus iki ka
dencijos pabaigos, nebent šiuo metu
vykstančiame teismo procese jam
bus skirta bausmė.
Anot K. Masiulio, žadama svars
tyti galimybę trečiadienio balsavimą
užginčyti teisme, tačiau ja greičiau
siai nebus pasinaudota, nes proce
dūros gerokai užtruktų.
Savo ruožtu A. Zuokas pareiškė
nei besidžiaugiantis, nei liūdintis dėl
balsavimo rezultato. Anot jo, svar
biausia buvo aiškumas.
Į posėdį susirinkusius tarybos
narius trečiadienį pasitiko minia A.
Zuoką palaikyti atvykusių daugiau
sia senyvo amžiaus vilniečių ir keli
jaunuoliai su merą remiančiais pla
katais, kurie skelbė: „Pirma Zuokas,
po to — tu, lietuvi", „Vilnius — už
Zuoką", „Masiulį, kieno pedalus mi
ni?", „Mes gerbiame mero jaunat
višką entuziazmą".
Rekordiškai greitai — per pus
valandį patvirtinę šių metų biudžetą
tarybos nariai antra tiek laiko ginči
josi, ar trečiadienio posėdyje rengia
mas balsavimas dėl interpeliacijos A.
Zuokui bus teisėtas. Diskusijos už
sitęsė dėl to, kad atsirado du sąrašai
tarybos narių, kurie parėmė skirtin
gus siūlymus balsuoti dėl nepasiti
kėjimo meru.
K. Masiulio parengtą siūlymą
skelbti interpeliaciją neeiliniame po
sėdyje iki trečiadienio savo parašais
buvo parėmę 18 tarybos narių, dar
kelis parašus pavyko surinkti posė
džio metu. Iš socialdemokratų po in
terpeliacija nepasirašė tik premjero
žmona Kristina Brazauskienė. Kitą
siūlymą rengti balsavimą dėl nepasi

tikėjimo pasirašė 20 vadinamosios A.
Zuoko stovyklos atstovų.
Interpeliacijos šalininkai tikino
iki šiol dar neįteikę merui teksto, po
kuriuo rinko parašus, originalo, to
dėl nepasitikėjimo procedūra esą dar
negalėjo būti rengiama. Lakoniška
me jų oponentų parengtame tekste
tebuvo siūlymas balsuoti dėl nepasi
tikėjimo A. Zuoku, o tai neva nebuvo
iniciatyva surengti interpeliaciją.
Kalbėdamas A. Zuokas pareiš
kė, kad jam metami kaltinimai ir
bandymai surengti interpeliaciją tė
r a „melagingas triukšmas", ir ragino
kuo greičiau priimti sprendimą dėl
jo ateities.
,,Jaučiu atsakomybę už savo
veiksmus ir sprendimus, — tikino A.
Zuokas. — Iš šios salės išeisiu drą
siai žiūrėdamas jiems į akis. Neturiu
dėl ko pasakyti, kad padariau ką
nors ne taip, mano sąžinė švari". Me
ro žodžius į tarybos posėdį susirinkę
vilniečiai sutiko plojimais, tuo tarpu
K. Masiulis buvo nušvilptas šūks
niais „Gėda".
Dėstydami savo argumentus,
kodėl reikia balsuoti prieš arba už
mero likimą poste, tarybos nariai ne
vengė net užgaulių žodžių savo opo
n e n t a m s . Tuo t a r p u socialdemokra
t a s Audrius Rudys pareiškė, jog, ne
paisant interpeliacijos baigties, jis
j a u prarado pasitikėjimą A. Zuoku, o
šis esą galėtų likti meru tik juridine,
bet ne moraline prasme.
Nors buvo baimintasi, kad į bal
savimą negalės atvykti vicemeras
socialdemokratas Gediminas Paviržis ir jokiai frakcijai nepriklausantis
Vidmantas Martikonis, jie pasirodė
posėdyje. Beslidinėdamas Austrijoje
koją susilaužęs V. Martikonis į po
sėdį atvyko sėdėdamas vežimėlyje.
Opozicijai priklausantys social
demokratai balsavimą dėl pasitikė
jimo sostinės vadovu siūlė surengti
vasario 1 dieną, jau patvirtinus 2006
m e t ų Vilniaus miesto biudžetą.
Dauguma socialdemokratų pažadėjo
po interpeliacija pasirašyti tik prita
r u s biudžeto projektui, todėl jos teks
t a s merui net nebuvo įteiktas. Ta
čiau po frakcijos vadovų pasitarimo
paaiškėjo, kad nepasitikėjimo klau
simas bus svarstomas jau artimiau
siame tarybos posėdyje.
Tai itin papiktino tiek K. Ma
siulį, tiek socialdemokratus. Jų tei
gimu, taip miesto vadovas panoro
užsitikrinti kuo didesnę tarybos na
rių paramą, nes nuogąstauta, jog
balsavime negalės dalyvauti kai
kurie jo oponentai.
Įvykęs balsavimas reiškia, kad
klausimas dėl pasitikėjimo sostinės
meru negalės būti keliamas metus.
Pagal savivaldybės statutą, balsavi
m a s dėl pasitikėjimo meru negali
būti rengiamas dažniau kaip kas
metai.

112,000 darbingų lietuvių
Atkelta iš 1 psl.
Tuo tarpu šie dalykai labiausiai
motyvuoja apie 7 proc. specialistų,
tarnautojų, darbininkų ir techninių
darbuotojų.
Karjeros galimybės daugiausiai
motyvuoja vadovus: 15.6 proc. aukš
čiausio ir vidutinio lygio vadovų pa
žymėjo, kad tai juos labiausiai mo
tyvuoja. Mažiausiai dėmesio į karje
ros galimybes kreipia darbininkai ir
techniniai darbuotojai: tam didžiau
sios svarbos suteikė 7.8 proc. tokį
darbą dirbančių apklaustųjų.
Nepaisant nepasitenkinimo at

emigruoti

lyginimu, beveik pusė apklaustųjų,
paklaustų, ar ketina pakeisti darbo
vietę per artimiausius metus, tvirtai
atsakė „ne".
Tačiau bene dvidešimt procentų
darbovietę pakeistų, gavę patrauk
lesnį pasiūlymą. 3.5 proc. išeitų pas
konkurentus, beveik 2 proc. apskri
tai keistų veiklos sritį.
5.1 proc. arba apie 120,000 dar
bingo amžiaus Lietuvos gyventojų
planuoja išvykti į užsienį: 3.4 proc.
planuoja užsienyje dirbti nekvalifi
kuotą darbą ir 1.7 proc. dirbti kvali
fikuotą darbą pagal profesiją.
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Pasaulio

muel Alito susilaukė pritarimo iš Se
nato teismų reikalų komiteto, nepai
sant susivienijusios demokratų opo
zicijos, kuri nuogąstauja, kad šiam
asmeniui įtakojant gali būti anu
liuoti liberalūs kelerių metų pasieki
mai teismų sistemoje. S. Alito kandi
datūrą dešimčia balsų prieš aštuonis
patvirtino komitetas, kuriame dau
gumą turi respublikonai.

naujienos

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

D a v o s susirinko Į t a k i n g i
p o l i t i k o s i r verslo veikėjai
D a v o s , sausio 25 d. (AFP/BNS) mų prieš Iraną dėl jo branduolinės
— Į Šveicarijos Alpių kurortą Davos programos, forume turėtų pasisakyti
trečiadienį rinkosi politikos ir verslo J T branduolinės priežiūros organip a s a u l i ų galingieji, k u r i e m s šiais zacijos vadovas Mohamed ElBaram e t a i s d a u g i a u s i a i nerimo kelia dei.
I Davos taip pat atvyksta Jung
energetikos ištekliai, JAV ekonomi
kos padėtis bei Azijoje kylantis nauji tinių Tautų generalinis sekretorius
Kofi Annan, Pakistano prezidentas
ekonomikos centrai.
P a s a u l i o ekonomikos forume Pervez Musharraf, Nigerijos vadodaug dėmesio bus skiriama Indijai vas Olusegun Obasanjo, Irako minisbei Kinijai, kuriai atstovaus vice- tras pirmininkas Ibrahim Jaafari bei
premjeras Zeng Peiyan. Šis šalies Turkijos vyriausybės vadovas Recep
ekonomikos penkmečio pagrindinis Tayyip Erdohan.
planuotojas pirmąją forumo dieną
Atvykti sutiko ir buvęs JAV pret u r ė t ų pasakyti pagrindinę kalbą.
zidentas Bill Clinton.
Tačiau, skirtingai negu pernai,
Po jo kalbės naujoji Vokietijos
kanclerė Angelą Merkei, kuri pa vargu ar forumui pavyks sužibėti
skelbs oficialią šio susitikimo, kas laikraščių antraštėse tokiomis ini
met penkioms dienoms sutraukian ciatyvomis kaip skurdo mažinimas
čio p a b e n d r a u t i d a u g i a u kaip 2,300 ar kova su klimato atšilimu, mat ja
me nedalyvauja kiti svarūs sprendi
politikos ir verslo vadovų, pradžią.
Šių metų Davos forume po per mų priėmėjai iš JAV bei Europos.
nykščio flirtavimo su Hollywood gar
Verslo bendrija laukia A. Merkei
senybėmis, kai S h a r o n Stone viešai kalbos, kurioje tikimasi atsakymo į
privertė r i m t u s kompanijų vadovus nusivylimą tradiciniais Europos
k r a p š t y t i pinigus t i n k l a m s nuo uo ekonomikos centrais.
dų, siekiama į dėmesio centrą su
Taip pat nerimsta būgštavimai
grąžinti verslą.
dėl JAV ekonomikos padėties.
Dėl pernelyg didelio JAV eina
Tačiau politika nebus pamiršta
— į darbotvarkę į t r a u k t i ir Irano, te- mosios sąskaitos deficito anksčiau
rorizmo, Artimųjų Rytų, Europos Są- šią savaitę įspėjo tiek Federalinio rejungos klausimai, t a i p pat islamo, zervų banko New York skyriaus vasporto bei religijos problemos.
dovas Timothy Geithner, tiek vyriau
Tuo metu, kai t a r p t a u t i n ė ben siais Tarptautinio valiutos fondo
drija reikalauja imtis griežtų veiks- ekonomistas Raghuran Rajam.

Naujjasis Kanados premjeras
į valdžią žengia atsargiai
Ottawa,
sausio
25
d. nio konservatorių ministro pirminin
(„ReutersTBNS) — Kanadoje rinki ko Brian Mulroney, perėmusio val
m u s laimėjusi Konservatorių partija džią iš liberalų 1984 metais, admi
mėgina valdžią perimti atsargiai, nistracijos vadovo pavaduotoja.
m a n y d a m a , jog vėliau tai gali būti
Rinkimų kampanijos metu B.
n a u d i n g a siekiant suformuoti ilga Mulroney nuolat konsultavo S. Har
laikę daugumos vyriausybę.
per, kuris paskelbė, kad valdžios pe
I š r i n k t a m konservatorių minis rėmimo komandai vadovaus buvęs
t r u i pirmininkui S t e p h e n Harper at B. Mulroney administracijos vadovykus į Ottawa nesigirdėjo garsių vas Derėk Burney. Jis yra buvęs šafanfarų a r skambių pareiškimų. Vie- lies ambasadorius Washington, o iki
ninteliame pranešime buvo kalbama šiol užėmė aukštą postą vienoje kor
tik apie biurokratinę valdžios perė poracijoje.
mimo iš liberalų pusę.
Įtakingas konservatorius Jason
S. Harper rinkimuose nugalėjo Kenney sakė, jog partija nori pakar
liberalų ministrą pirmininką Paul toti John Diefenbaker planą, kai šis
M a r t i n , tačiau partijai 308 vietų 1957 metais pradėjo vadovauti ma
Bendruomenių rūmuose pavyko lai žumos vyriausybei.
mėti tik 124 m a n d a t u s , todėl jam
Kai kanadiečiai prie jo priprato,
t e k s kliautis kitų partijų parama.
1958 metais daugumą parlamente
S. Harper padėkojo jį pasitiku- jam pavyko užsitikrinti didžiausiu
šiems žmonėms, tačiau kalbėjo tik per Kanados istoriją skirtumu,
apie tai, kaip jie k a r t u su juo dirbs
Tik šį kartą konservatoriai ma
„siekiant atkurti šią didžią šalį".
no, jog mažumos vyriausybė išsilai
Tokį jo elgesį iš dalies paaiškina kys daugiau nei metus. Bent jau pa
S. H a r p e r įgimtas m a n d a g u m a s , iš tys, jie vargu ar ryšis šaukti dar viedalies jo nenoras dalyti pažadų ir po nus brangiai kainuojančius rinkito jų neišpildyti, ypač kai j a m teks mus.
skeptiškai jį vertinančius žmones įtiJie mano, kad ir kitos trys partikinti, jog jis nėra b a u g u s ekstremis- jos nebus pajėgios vykdyti dar vieną
t a s , kaip tvirtino liberalai.
kampaniją, ar galbūt nenorės rizi
„Mes taip ilgai neturėjome val kuoti rinkimuose pasiektais gerais
džios, todėl, kai ją perimsime, tada rezultatais.
pateiksime savo p l a n u s dėl šios ša
Rinkimų kampanijos metu S.
lies, kad žmonės galėtų pasakyti, 'o, Harper sakė manąs, kad tiek B.
aš nė n e n u m a n i a u , kad taip gali bū Mulroney, tiek nuo 1993 metų valdę
ti'", — sakė konservatorių patarėja liberalai darė vieną klaidą —jie mė
Marjory LeBreton.
gino padaryti daugiau nei buvo pajė
M. LeBreton yra buvusi paskuti- gto.
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EUROPA
VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI tre
čiadienį paskelbė savo pirmąją en
cikliką, kurioje skelbia Katalikų
Bažnyčios moralinę jėgą ir žada, kad
ji neliks kovos už teisingumą nuoša
lyje. Nekantriai lauktoje enciklikoje
„Deus caritas est" („Dievas yra mei
lė"), kuri duoda toną jo popiežiavi
mui, Benediktas XVI taip pat iš
reiškė apgailestavimą dėl erotinės ir
dvasinės meilės atskyrimo ir peikė
pasaulį, kuris kartais Dievą sieja su
kerštu. Enciklikoje popiežius taip
pat aptaria santykį tarp eroso, arba
juslinės meilės, ir agapės — besąly
giškos, dvasinės ir nesavanaudiškos
meilės, kokios mokė Jėzus. Pontifi
kas pabrėžia, kad meilė, kurią vie
nas kitam dovanoja vyras ir moteris,
kyla iš to paties Dievo Kūrėjo geru
mo šaltinio, kaip ir meilė, kuri išsi
žada savęs vardan artimo.
VARŠUVA
Lenkiją valdantys konservato
riai nutarė, jog vienintelis būdas iš
vengti pirmalaikių rinkimų būtų su
sitarimas dėl valdžios pasidalijimo
su verslą remiančiais centristais ir
atmetė koalicijos su radikaliomis
partijomis galimybę, pranešė parti
jos „Įstatymas ir teisingumas" vado
vas. Prieš tris mėnesius valdžią pe
rėmęs „Įstatymo ir teisingumo" ma
žumos kabineto ir opozicijos prieš
prieša vis labiau gilėja, keldama
grėsmę dėl parlamento paralyžiaus.
Konservatoriams trečiadienį pary
čiais po ilgų debatų pavyko laimėti
svarbų balsavimą dėl šalies 2006
metų biudžeto, tačiau mažai tikėti
na, kad visi su biudžetu susiję dar
bai bus baigti iki nustatyto termino
— sausio pabaigos.

JAV
WASHINGTON, DC
Konservatyvusis JAV preziden
to George W. Bush kandidatas į JAV
Aukščiausiojo Teismo teisėjus Sa-

ATLANTIC

JAV administracija atmetė Eu
ropos Tarybai pateiktą Šveicarijos
senatoriaus pranešimą, kuriame tei
giama, jog esama įtikinamų įrody
mų, kad Centrinė žvalgybos valdyba
(CŽV) per Europą siuntė sulaikytus
asmenis į trečiąsias šalis, kur jie bu
vo kankinami. „Tai — senos žinios,
pranešime nėra nieko naujo", — pa
reiškė JAV valstybės departamento
sekretorius spaudai Sean McCormack. Sekretorius spaudai pri
minė, jog JAV valstybės sekretorė
Condoleezza Rice išsamiai kalbėjo
apie šią problemą praėjusių metų
pabaigoje per savo kelionę į Europą.

RUSIJA
MASKVA
Rusijos prezidentas Vladimir
Putin pareiškė „labai apgailestau
jąs", jog įtariami britų diplomatai
yra susiję su šnipinėjimo veikla, ta
čiau dar nesąs apsisprendęs, ar juos
dėl to vertėtų išsiųsti iš šalies. Pa
sak prezidento, jis stengiasi išvengti
skandalo dėl britų žvalgybos tarny
boms mestų kaltinimų nevyriausy
binių organizacijų (NO) finansavi
mu, kad tai nepakenktų santykiams
su užsieniu. V. Putin apgailestavo,
kad „mėginama dirbti su NO specia
liųjų tarnybų instrumentais".

AZIJA
ULAN BATOR
Mongolijos parlamentas naujuo
ju premjeru išrinkęs sostinės merą
k u r i a m laikui išsprendė politinę
krizę. Krizė kilo prieš dvi savaites,
kai iš premjero Tsakhiagiin Elbegdorj, kuris yra demokratas, koa
licinės vyriausybės atsistatydino
Mongolijos liaudies revoliucinei par
tijai (MLRP) priklausantys minist
rai. Premjeru išrinktas buvęs Ulan
Bator meras Miyeegombo Enkhbold.

1-800-77S-SEND
www.atlanticexpresscorp.com
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Krovimu gabenimas
lavj i visas pasaulio šalis
Krovmig gabenimas
ektuvu i visas pasaulio šalis
Air Freight
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Kroviniu pervežimas
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Trucking
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PASIPRIEŠINIMAS AGRESORIUI
DĖSNINGAS IR NEIŠVENGIAMAS
..

. . . . . . . . . ^ „

...„„k* kaio

linta pagal agresorių suokalbį.
_
Pirmasis APK pergalės p a r a d a s
įvyko 1939 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos
Brastoje (Brest-Litovsk). Raudono
sios armijos kombrigas Semen Moisejevič Krivošejin, sovietų žydas ir
Vermachto t a n k ų kariuomenės ge
nerolas Heinz Guderian priėmė Dennerolas Heinz Guderian priėmė bendrą nugalėtojų kariuomenių dalinių
paradą. Apie šį įvykį nedrįsta užsiminti nė viena sovietinė enciklopedija. Apie tai nebuvo k a l b a m a ir Maskvoje šių metų gegužės 9-osios okupantų pergalės metinių iškilmėse.
Sovietų Sąjunga 1939 m. lapkričio 30 d. užpuolė Suomiją, kurios
okupuoti nepavyko dėl a t k a k l a u s ir
didvyriško suomių tautos pasiprie

i^y^i*,^ EJSKSafiS " " S Š S į
Marijampolės apskrities švietimo centras š.m. sausio 8 d. surengė
konferenciją „Pasipriešinimo istorija
Lietuvoje". Buvo perskaityti penki
pranešimai. Man teko supažindinti
gausiai dalyvavusius istorijos moky
tojus su „Pasipriešinimo ištakomis ir
teisiniais aspektais". Pateikiu skai
tytojams dalį savo pranešimo, kuria
me nušviečiami Sovietų Sąjungos
Sąjungos
komunistų ir Vokietijos nacionalsocialistų totalitarinių režimų bendrybės ir skirtumai, jų tikslai ir j ų
padaryti nusikaltimai, kuriems nėra
senaties.

kapituliaciją, kuri rodė šalies poli
tinės vadovybės irimo pradžią. Tai
paskatino pasipriešinimo agresijai ir
neteisingumui idėjos brendimą

Pralaimėjimas
galingesniam priešui
Kario nežemina, bet suteikia
jam didvyriškumo aureolę ir sustip
rina tautos valią priešintis agreso
riui ir siekį atgauti nepriklausomyn u i n OK.^ u . b
bę. Tai liudija pasaulio ir, skyrium
imant, Lietuvos naujausioji istorija,
Partizanai negalėjo nugalėti mūšiuose ir kautynėse užtvindžiusių kraštą
okupanto divizijų, bet laisvės kovą
laimėjo! Esame tos kovos liudinin-

šinimo.

lonių pasirodė
bergždžios — genoci
l f n į P f ^ l ^
do akcijos nebuvo nei atšauktos, nei
atidėtos.
Antroji agresijos fazė —
okupacija
Raudonoji armija 1940 m. birželio 15 d. okupavo Lietuvą, Latviją ir
Estiją tiksliai pagal vieną ir tą patį
scenarijų. Valstybės aparato griovimą ir pirmąsias genocido akcijas
o k u p a n t a s pradėjo tą pačią dieną,
Visas k r a š t a s buvo užtvindytas
raudonarmiečių divizijomis. Okupacine k a r i u o m e n ė keliolika kartų
viršijo Lietuvos kariuomenės kariškių skaičių
T r e č i o j i a g r e s i j o s fazė
Baltijos šalių aneksija buvo su
planuota kaip
kaip trečioji
trečioji agresijos
agresijos uu,c.
fazė.
planuota

Gintarinės šalies stebuklas
k a i . Ičkerijos Respublikos laisvės
Agresoriai p e r s i d a l i n a grobį
Keletą metų prieš II pasaulinį kovotojai taip pat pralaimi susirėmiBendromis jėgomis sutriuškinus Pagal tą patį agresijos scenarijų tukarą Lietuva gyveno nepaprastai su- muose su neribotos karinės galios
Lenkiją abu didieji Europos agreso- rėjusi formaliai „teisėtai" užbaigti
detingomis ir labai nepalankiomis baudėjais, tačiau jie — didvyriai.
riai 1939 m. rugsėjo 2 8 d. pasirašė valstybės valdymo struktūrų grioLietuvai tarptautinio klimato sąly
SSRS ir Vokietijos „Draugystės ir vimą ir pradėti masines genocido akgomis. Lietuvių išeivijos literatas ir
V o k i e t i j o s R e i c h o agresija
sienų sutartį" suvienu konfidenciacijas. Beje, klaida būtų manyti, kad
publicistas Bronys Raila rašė apie
Vokietija, 1939 m. kovo 23 d. ulliu ir dviem slaptais protokolais. Pir- genocidas y r a totalitarinio režimo
Lietuvos fenomeną: „Lietuvių tauta, t i m a t u m u grasindama panaudoti
muoju slaptu protokolu Lietuva bu- išsigimimas. Kaip tik atvirkščiai, —
sovietų ir
ir nacių
nacių totalitariniai
totalitariniai reži
reži ::
_ ir
„ dalį
rioi; V
a r . sovietu
atkūrusi valstybę, du dešimtmečius karinę jėgą, atplėšė Klaipėdos krašvo išmainyta į Liublino
Var
mai
dėsningai
vykdė
genocidą,
kaip
pajėgė-ją išlaikyti, kultūriškai su- tą. Kaip ir Vilniaus praradimas, taip
šuvos vaivadijų. Vokiečiai sau pasi
s u d ė t i n ę agresyvaus imperializmo
stiprinti, tautinio gyvenimo lygį tiek ir šis agresijos aktas skaudžiai žeidė
liko Sūduvos k r a š t ą . Vėlėliau —
politikos sudėtinę dalį.
pakelti, kad tūlas užsienietis tai pa- lietuvių tautinę ir pilietinę savigar1940 m. sausio 10 d. savitarpio pa
T a u t a patyrė, tada dar tarptau
vadino 'gintaro šalies stebuklu'. Lie- bą. Abu jie paliko skaudų pėdsaką
galbos sutartimi Sūduva buvo par
t i n ė s teisės neįvardyto, genocido
tuva ekonomikos, kultūros, švietimo tautos sąmonėje. Pasipriešinimas ir
duota Rusijai už 7,5 mln. aukso do
b a i s u m u s — persekiojimus, kalėji
srityse lygiavosi į Daniją, į Suomiją,
realios galimybės apginti laisvę visalerių. Šie faktai demaskuoja visas
m u s , žudynes ir masinius Lietuvos
Išmintingos, toliaregiškos valstybės <la buvo probleminės, tačiau ne beKremliaus tebeskleidžiamas sapapiliečių trėmimus. Visa tai vyko papolitikos dėka per tuos dvidešimt ne- viltiškos.
liones apie „taikias socialistines
socialistines repriklausomybės metų susiformavo
voliucijas" neva įvykusias Baltijos
gal iš anksto, dar 1939 m., Maskvoje
stipri pilietinė visuomenė. Tautinės
Slaptas šešeto suokalbis
šalyse ir j ų savanorišką prisijungi- ps —a r e n g^t u s planus. Planinės užduoir pilietinės savivokos dvasia išsi1939 m. rugpjūčio 23 d. 13 vai.
tys
šyj amos.
^ imperijos.
— —;;„ c
j . v s buvo
buyo vir
viršyjamos.
mą prie sovietų
laikė per ilgą ir labai skausmingą
asmeniniu Hitlerio lėktuvu Reicho
Pilietinės gėdos dėmė
okupacijos pusamžį ir tapo Atgimi- užsienio reikalų ministras J. RibbenDezinformacijos b a n g a —
Lemtingųjų 1940 metų birželio
mo varomąja jėga. T a u t a pademons- trop atvyko į Maskvą. Suokalbininpirmoji agresijos fazė
15 dienos paskutinėmis Nepriklautravo pasauliui turinti daug kūrybos k ų pasitarimai vyko Kremliuje. J o
Sovietai negaišo paleisti tolydžio
toiyazio
galių. Šis faktas turėtų optimistiškai dalyviai: Stalinas, Hitleris (ryšį pagreitėjančiais šūkiais galingą dema- somybės gyvavimo valandomis Lienuteikti ir teigiamai veikti tuos ben- laikė šifruotomis telegramomis), V.
gogijos ir dezinformacijos mašiną, tuvos Respublikos vadovai, paklusę
drapiliečius, kurie daugiau ar mažiau Molotov su savo pavaduotoju V. Tai pirmoji ir parengiamoji agresijos įžūliam agresoriaus šantažui, nuroyra kamuojami saviniekos sindromo. Potiomkin ir J . Ribbentrop su Vo
fazė. Lietuvoje, k a i p ir kitose Bal- dė suimti ir išduoti okupantui iškietijos pasiuntiniu F. Schulenburg
tijos šalyse, buvo mobilizuota ir su- tikimus
ir dorus
valstybės
n u s : generolą
Kazį
Skučą irpareigūValsty
Nedraugiškumas virsta
naujaip sukarpė Rytų Europos že• ^
n
u
s
:
generolą
Kazį
Skučą
ir
aktyvinta penktoji kolona
bės departamento direktorių ValstyAugus
agresija
mėlapį ir suplanavo II pasaulinio
Ir
šį
k
a
r
t
ą
jokios
p
r
i
i
m
t
i
n
o
s
,
tiną Povilaitį. Tokiu veiksmu buvo
Pilsudskio Lenkija, Hitlerio Vo- karo (APK) pradžią,
kietija, Stalino sovietija supo LietuPagal 1939.08.23 Stalino-Hitle- teisingos ir galinčios išgelbėti valsty netiesiogiai parodyta, kad tuometinė
vą. Trijų didžiųjų kaimynių valsty- rio suokalbį, žinomą istorijoje Mo- bę alternatyvos nesimatė. Valstybes šalies vadovybė j a u iš anksto pridemoralizuoti, JJi e
bių politika Lietuvos atžvilgiu pir- lotov-Ribbentrop pakto vardu, Lie- vadovai buvo demoralizuoti.
moje XX a. pusėje niekada nebuvo tuva, vakarinė Lenkijos dalis turėjo neišdrįso t a u t a i nors paaiškinti, k a s pažino būsimo okupanto valdžios
draugiška, o Antrosios Respublikos atitekti Vokietijai. Sovietų Sąjungai iš tikrųjų vyksta. J i e pristigo poli- viršenybę. Abu pareigūnai saviškių
antrajame dešimtmetyje veikiai tapo — Suomija, Estija, Latvija, Besara- tinės valios pasekti suomių pavyz- buvo p a s m e r k t i kančioms, patydžiu, t.y. pasirinkti mažiausią blogy- čioms ir mirčiai. Bolševikai A. Poviatvirai agresyvi. Tautos čia niekuo biją, Lenkijos rytų teritorijos, tarp jų
bę — įsakyti kariuomenei ginklu pa- laitį sušaudė 1941 m. birželio 23 d., o
dėtos, tačiau politiniai režimai reiš- ir ukrainiečių bei gudų žemės,
kė Lietuvai teritorinių pretenzijų,
Rusų rašytojas V. Suvorov tei- sitikti priešą ir pašaukti t a u t ą vi- K. Skučą nužudė tų pačių metų lie
pos 8 d. Lietuvos kontražvalgyba tuvisais atvejais pridengdami savo im- gia, k a d Stalinas j a u 1939.08.19 somis galiomis priešintis agresoriui.
Tai b ū t ų buvusi teisinga ir gar- rėjo pakankamai daug informacijos
perinius kėslus skylėta „vadavimo" SSKP CK politbiure „aiškino Euro" " ^ apie nacių ir bolševikų vykdomą ma
nuo ko nors ar išvadavimo iš ko nors pos išvadavimo planą", įtraukiant binga išeitis, fiksuojanti"' agresijos
Europos valstybes į karą ir mano, faktą. P a s t a n g o s n u o l a n k u m u ir sinį terorą savo šalyse ir užgrobtose
EuroDOS valstybes į karą ir mano,
marška.
kad, būtent, ši data laikytina APK paklusnumu agresoriui pelnyti maNukelta į 9 psl.
teritorijose
Kai kurie istorijos tyrinėtojai pradžia.
mėgsta kalbėti apie autokratinį ir
net „kruviną" Smetonos režimą. To
Atsisakyta patiems
kiais atvejais pravartu priminti šią
atsiimti Vilniaus kraštą
spalvingą „demokratijų" juostą ap
NEKILNOJAMASIS TURTAS
Didžioji to meto valstybės poliPASLAUGOS
link tuometinę Lietuvą. Ar galėjo
L"""^'
Lietuvoje tarpti tobula demokratija
tikos klaida — ginkluotas neutra
V I D A M . {=}
l u i n a s , i^\~u»»u»«..—
w
STATE FARM
prašieptų nasrų apsuptyje? Beje, lumas.
Neutralumo politika jau neSAKEVICIUS
INSURANCE
jošalyje buvo ugdomas sąmoningas galėjo išgelbėti valstybės. Nebuvo jo
Real Estate Consultant
AUTOMOBILIO,
valstybės pilietis, puoselėjama tau kios kitos priimtinos išeities. Pristi
NAMU., SVEIKATOS IR
tinė kultūra. Ekonomika tolydžio stip gus politinės valios rinktis iš visų
Nekilnojamojo turto
blogybių
mažiausią,
buvo
atmestas
GYVYBĖS
DRAUDIMAS
p
i r k i m a s , pardavimas
rėjo. Laisvo dvidešimtmečio gyveni
vokiečių pasiūlymas Lietuvai pačiai
mo vaisiais naudojamės iki šiol.
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metui)
708-889-2148
atsiimti lenkų užgrobtas žemes su
Otf. Mgr. Auksė S. Kane.
sostine Vilniumi.
Vilma Jarulienė,
Išsižadėta Vilniaus
SIŪLO DARBĄ
Virginija Smuikaitienė
susigrąžinimo
Suokalbio planas vykdomas
kalba lietuviukai.
Lenkija 1738 m. kovo 17 d. ulti
tiksliai
FRANK ZAPOLIŠ
O'HARE CLEANING AIRCRAFTS
matumu mėgino lietuvius atsisakyti
3208 1/2 VVest 95th St.,
$8.00/8.50 ON START
teisių į etnines žemes ir priversti pa
Evergreen Park, IL 60805
Vokietija įsiveržė į Lenkiją 1939
PERMANENT JOB FOR LEGAL
Tel. 708-424-8654,773-581-8654
miršti senąją Lietuvos sostinę Vil m. rugsėjo 1 d. Sovietų Sąjunga —
ONLY. VVITHOUT ENGLISH O.K.
nių. Santykių atkūrimas tarp lygia rugsėjo 17 d. smogė kraujuojančiai
CALL SVETLANA (630) 286-7395
Skett>tm« skyriaus
teisių nepriklausomų valstybių — Lenkijai į nugarą. Po kapituliacijos
sveikintinas dalykas. Tačiau besą*besąly- £
— į g buvo ^ ^ paslda.
* « 5 i - * 773-5SS-9SOO
gišką ultimatumo priėmimą dauge- «* v
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Atkelta iš 8 psl.
Lietuvos vyriausybė apie
negalėjo nežinoti.

tai

Nuolaidžiavimas a g r e s o r i a u s
nesuminkštino
Imperatorius Napoleonas yra
pasakęs, kad bet kokie atsitraukimo
ir nuolaidžiavimo manevrai susilp
nina tautos dvasią. Šis pastebėjimas
ypač lemtingai svarbus kariuome
nei. Tauta brandino pasipriešinimo
židinius. Tolydžio stiprėjo ryžtas at
sikovoti smurtu atimtą laisvę ir ne
priklausomybę.
Vakarai liko abejingi mūsų li
kimui. Dalis valstybių tylomis pri
pažino Lietuvos okupacijos, valsty
bės sugriovimo ir aneksijos faktą
esant teisėtą. Dalis liko abejinga dėl
to, kad Europoje jau siautėjo Antrojo
pasaulinio karo liepsna, skaudžiai
nusvilinusi kai kurias šalis arba gra
sinusi artėjančia katastrofa kitoms.
Didžioji Respublikos
vadovybės klaida
Politinės vadovybės neryžtingu
mas leido okupantui sukurti įvaizdį,
kad žlugo „kruvinas Smetonos reži
mas", bet nebuvo sunaikinta valsty
bė. Prezidentas pasitraukė iš šalies,
nepaaiškinęs tautai valstybę ištiku
sios katastrofos priežasčių. Kaip val
stybės vadovas jis tai privalėjo pa
daryti. Tai viena sunkiausių politi
nės vadovybės klaidų, kuria iki šiol
piktnaudžiauja Sovietų Sąjungos
teisių, įsipareigojimų ir atsakomy
bės perėmėja — Rusijos Federacija.
Iš šios klaidos buvo pasimokyta
ir padarytos atitinkamos išvados
Trečiosios Respublikos metais. 1991
metų kruvinojo sausio dienomis bu
vo iškilusi mirtina grėsmė gležnutei
atsikūrusios Lietuvos nepriklauso
mybei. Krašte knibždėjo okupacinės
kariuomenės įgulų, o Lietuva ofi
cialiai neturėjo nė vieno kareivio, tik
savanorių būrius, ėjusius sargybą
svarbiausiuose valstybės objektuose.
Tačiau šalies politinė vadovybė
atvirai aiškino gyventojams ir pa
sauliui, kas dedasi krašte, kokios
grėsmės kyla valstybės nepriklau
somybei. Buvo sudaryta emigracinė
Vyriausybė ir parašyti politiniai tes
tamentai tam atvejui, jei „ateitų dar
viena naktis, kuri nebebus ilga".
Šalies vadovas, pirmasis neįvardy
tas (tai skaudžiai apmaudi Seimo
garbės skola istorijai) atsikūrusios
valstybės prezidentas prof. V. Lands
bergis iš sostinės nepasitraukė. Ap
sivilkęs neperšaunamą liemenę liko
savo poste Parlamento rūmuose.
Vyriausybės vadovas, deja, buvo
paveiktas kaip ir 1940 metais iš
principo tų pačių svetimų ruporų lie
jamos demagogijos, o taip pat šan
tažo ginkluota jėga, ir tylomis
pasitraukė.
„Pabaltiečių n a c i z m a s "
Minėtos lemtingos klaidos žalą
patvirtina Rygoje 2005 m. gruodžio
14 d., trečiadienį, susivienijimo „Už
žmogaus teises vieningoje Latvijoje"
frakcijos parlamento patalpose paro
dytas Rusijos televizijos kompanijos
„Tretij Rim" sukurtas dokumentinis
filmas „Pabaltijiečių nacizmas". Fil
me atkartojami dar 1939 m. Mask
voje parengto agresijos scenarijaus
teiginiai, būtent:
— Latvijos Seimas savo noru
priėmė sprendimą prisijungti prie
Sovietų Sąjungos;
— Raudonoji armija Latvijoje buvo
sutikta su gėlėmis kaip išvaduotoja;
— „Išvaduotojai" nedarė jokio po
veikio Latvijos politinei santvarkai;
— Latvijos gyventojai džiaugs
mingai sutiko nekenčiamo „K. Ul-

manio fašistinio režimo" nuvertimą.
Šis „taikios socialistinės revoliu
cijos" scenarijus buvo vienodai ir
sinchroniškai taikomas visose trijose
jau okupuotose Baltijos šalyse. Naftalinu trenkiančio scenarijaus naujas
papurtymas rodo mėginimus atgai
vinti Rusijos senas imperines ambi
cijas ir pridengti karo ir genocido nu
sikaltimus, kuriems nėra senaties.
Totalitarinių režimų
paralelės
Diktatorius ir totalitarinis reži
mas sudaro neišardomą tandemą.
Šios poros sąveikavimo būdų skirty
bės nekeičia esmės. Diktatorius vien
valdis, anksčiau ar vėliau užsidėjęs
tariamo neklaidingumo aureolę. Sta
linas ir Hitleris priskirtini tamsiau
siems praėjusio amžiaus politikos
veikėjams. Abu jie atsirado kaip im
perinių ambicijų žaismo pasekmė.
Totalitarinis režimas neįmanomas
apskritai be diktatoriaus kulto, ku
ris pavirsta itin žiauria, jokių prieš
taravimų ar nuomonių skirtumo ne
pripažįstančia politine religija. Sta
lino ir Hitlerio kultų istorija verta
atskiros nuodugnios studijos.
Totalitariniai režimai rėmėsi
viena politine partija: Sovietų Sąjun
goje — komunistų, o Vokietijoje —
nacionalsocialistų. Abu režimai vyk
dė agresyvią imperinę politiką, ku
rios būtinoji sudėtinė dalis — genoci
das. Tiek Sovietų Sąjunga, tiek Vo
kietija turėjo pretenzijų savo kaimy
nams, pavyzdžiui, į lietuvių etnines
žemes kėsinosi abu.
Totalitariniai režimai savo veik
lą, kuri tarptautinės teisės kvalifi
kuojama kaip nusikaltimai žmoniš
kumui ir karo nusikaltimai, grindė
pseudomokslinėmis teorijomis: pir
mu atveju „klasių kovos" principu,
antruoju — arijų rasės pranašumo.
Sovietai turėjo sukūrę represi
nius baudžiamuosius organus: GPU,
NKVD, NKGB, MVD, MGB, KGB.
nacių analogai: SA, SS, GeStaPo.
Sąrašas neišbaigtas.
Sovietijos komunistai naikino ir
represavo gyventojus savo šalyje ir
užgrobtose teritorijose pagal „klasi
nį" požymį, prisegant pasmerk
tiesiems liaudies priešo, buožės, ka
pitalisto, buržujaus ar fašisto eti
ketes. Pagal rasinį požymį buvo
totališkai ištremtos į Vidurinę Aziją
6 tautos: Krymo totoriai, kalmukai,
karačajai, balkarai, čečėnai ir ingušai. Visoje sovietų teritorijoje, o
taip pat užgrobtose valstybėse, buvo
vykdomos masinės represijos, pvz.,
Lietuvoje nuo 1941 m. iki 1953 m. —
35 trėmimai (naikinama, represuo
jama šviesuomenė: mokytojai, vals
tybės tarnautojai, ūkininkai, kari
ninkai, šauliai...)

Stuburo ir skausmo figos
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.illinoispain.com

VIDAS J. NEMiCKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab.tel. 773-471-330C

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANU! GYDYTOJA

Vidaus ligos

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

EDMUNDAS ViŽlNAS, M.D., S.C.

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAUS LIGŲ G Y D Y T O J A S
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akiu ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti 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

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrelė

Vokietijos
nacionalsocialistai
taikė represijas — pagal socialinį
(religinių sektų...) ir rasinį požy
mius, totališkai naikindami žydus,
čigonus... Slavų, baltų tautos buvo
laikomos nepilnavertėmis. Tačiau
naciai vokiečių tautybės gyvento
jams netaikė masinių represijų, o bol
ševikinis režimas be gailesčio žudė ir
trėmė Rusijos ir dar carų laikais už
kariautų teritorijų gyventojus.

H u n d r e d fifth l e s s o n . (Handred
fifth leson) — Šimtas penkta pamoka.
The c l o s i n g of a u t o m o b i l e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . (Tha clouzing af
otomobil meniufękčiuring plęnts) —
Automobilių dirbtuvių uždarymas.
Did y o u h e a r that Ford a u t o
manufacturers are planning
plant closings in North Ame
rica? (Didž j ū h y r t h ę t Ford oto
meniufękčiurers a r plęning plęnt
klouzings in N o r t h Amerika) — Ar
girdėjai, kad „Ford" mašinų gamin
tojai ruošiasi uždaryti savo gamyk
las Šiaurės Amerikoje?
Yes, p e o p l e i n t h e U n i t e d S t a t e s
are buying foreign made cars,
Ford w a s losing too much mon e y . (Jes, pypi in t h a J u n a i t e d
Steits ar bajing forein meid k a r s ,
Ford uoz lūzing t ū mač mani) —
Taip, žmonės J u n g t i n ė s e Valstijose
perka užsienyje g a m i n t a s mašinas,
„Ford" prarado per d a u g pinigų.
What*s g o i n g t o h a p p e n t o t h e
people w h o are working at
t h o s e p l a n t s ? (Uats going tū hepen
tū t h a pypi h ū ar uorking ęt thouz
plęnts) — K a s atsitiks su žmonė
mis, kurie tuose fabrikuose dirba?
T h e y w i l l h a v e t o find o t h e r
jobs, probably without pensions
o r h e a l t h i n s u r a n c e . (Thei uil hev
t ū faind a t h e r džiabs, prababli
u i t h a u t p e n š i a n s or health inšiurens) — Jie t u r ė s susirasti kitus
darbus, t i k r i a u s i a i be pensijų ir
sveikatos apdraudos.
Is F o r d a u t o m o b i l e m a n u f a c t u r i n g g o i n g o u t of b u s i n e s s ? (Iz
Ford automobil meniufękčiuring
going aut af biznis) — Ar „Ford" ma

Genocido technologijos
Abu okupantai buvo sukūrę ir
ištobulinę gyventojų masinio naiki
nimo „technologiją".
Sovietijoje
GULAGas (Glavnoje Upravlenije
Lagerej), Vokietijoje konclagerių sis
tema. Buvo praktikuojamos masinės
žudynės. Pakanka paminėti bolševi
kų sušaudytus lenkų karininkus
(apie 24,000) Katynėje, skerdynes
Rainių miškelyje ar Pravieniškėse
arba nacių mirties fabrikus Osvenci-

me, Dachau...
Abu okupantai, pamindami tau
tų apsisprendimo teisę, neigė lietu
vių tautos siekį a t k u r t i demokrati
nės Lietuvos Respublikos nepriklau
somybę ir iki p a t Antrojo pasaulinio
karo formalios pabaigos.
Abu totalitariniai — komunistų
ir nacionalsocialistų — režimai buvo
iš esmės a n t i h u m a n i š k i , keliantys
grėsmę visai civilizuotai žmonijai.

Sakalaitė

šinos nebebus daugiau gaminamos?
N o , the s a l e s decreased in N o r t h
America, but inereased in Chin a and Russia. (Nou, tha seils dikryst in North Amerika, bat inkryst
in Čaina and Rasią) — Ne, mašinų
pirkimas sumažėjo tik Šiaurės
Amerikoje, bet padaugėjo Kinijoje ir
Rusijoje.
D o e s that m e a n that Ford i s
moving w h e r e p e o p l e b u y g o o d s
that are manufactured by them?
(Daz thęt myn t h ę t Ford iz mūving
uer pypi bai guds thęt ar meniufękčiurd bai them) — Ar tai reiškia,
k a d „Ford" keliasi ten, kur žmonės
perka jų pagamintas prekes?
It looks that w a y , it's t o o bad,
b u t the jobs are l e a v i n g t h e
United S t a t e s and Canada. (It
luks thęt uei, its tū będ bat tha
džębs ar lyving t h a Junaited Steits
ęnd Kęnada) — Gaila, bet matomai
darbo vietos prarandamos Jungti
nėse Valstijose ir Kanadoje.
People i n the United States b u y
more Toyotas than any o t h e r
car. (Pypi in tha Junaited Steits bai
mor Tojotas then eni ather kar) —
Žmonės Jungtinėse Valstijose perka
daugiau „Toyota" nei bet kurių kitų
mašinų.
And that's h u r t i n g t h e Ame
rican manufacturers, t h e y h a v e
t o movė w h e r e there i s a market
for their produets. (Ęnd thęts
hiurting t h a Ameriken meniufękči
urers, thei hev t ū muv uer thėr iz a
market for their pradakts) — Tas ir
daro žalą Amerikos gamintojams,
jie turi kraustytis ten, kur yra rinka
jų gaminiams.

Režimų bendrybės kėsluose, meto
duose, priemonėse, ideologijose iš
ryškina jų nusikalstamą prigimti.
Skirtybės tik paryškina nacionalinių
tradicijų įtaką bendrybėms.
Nusikalstamų režimų istorija
patvirtino seną tiesą — visuomenė
nepraradusi* tautinės savivokos,
priešinasi pavergėjams ir siekia išsi
vadavimo. Lietuvos istorija liudija,
kad kitaip nebūna.
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Bendruomenės'
KULTŪROS TARYBA
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JAV LB Kultūros tarybos posėdis
Sausio 17 d. 12 vai. p.p. Lemonto
dailės muziejuje įvyko JAV LB Kul
tūros tarybos posėdis, kuriame daly
vavo pirmininkė Marija Remienė,
Dalia Anysienė, Lilija Jasaitė, Nijolė
Nausėdienė, Dalia Šlenienė ir Ligija
Tautkuvienė.
Aptarusios praėjusių metų Kul
tūros tarybos darbo rezultatus, išna
grinėjusios trūkumus ir pasidžiau
gusios pasiekimais, kalbėjo prie
2006 m. numatomus darbus.
Pirmininkė M. Remienė išdalino
„Bendraraštį" (jį gavo ir visi LB apy
linkių bei apygardų pirmininkai),
kuriame surašyti 2006 m. darbo
planai ir įsipareigojimai. „Bendraraštyje" rašoma:
2006 metai JAV LB Krašto val
dybos nutarimu paskelbti „Stovyklų
metais". Eilę metų stovyklos turėjo
didelę įtaką išeivijos lietuvybės iš
laikymui ir jaunosios kartos auklė
jimui. Kultūros taryba sveikina Dai
navos stovyklą, šiemet švęsiančią
savo 50-metį. Dainavos stovyklos
vaidmuo auklėjant jaunąją kartą
tikrai didelis;
JAV LB Kultūros taryba remia
Valdovų rūmų Lietuvių menės įren
gimą ir prašo visas LB apylinkes sa
vo aukomis paremti Valdovų rūmų
fondą. Aukas galima siųsti: Ameri
can Lithuanian Community, Inc.
5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636. Visos aukos nurašomos nuo
federalinių mokesčių;
JAV LB Kultūros taryba prašo
LB apylinkių ir apygardų valdybas
siųsti savo veiklos leidinių egzemp
liorius Martyno Mažvydo biblio
tekai Vilniuje adresu: Gedimino pr.
51, 2000 Vilnius, Lietuva, tel. 370-5222-6554. Tuo pačiu Kultūros taryba
ragina apylinkes rinkti lietuviškas
knygas ir siųsti jas į Lietuvos bib
liotekas. Knygų persiuntimo išlaidas
padengia pačios LB apylinkės. Nori
mą biblioteką galima pasirinkti iš
pridedamo 20-ties bibliotekų sąrašo
su adresais;
Šių metų liepos 2 d. Čikagoje
vyks JAV ir Kanados lietuvių dainų
šventė. Kultūros taryba skatina
įtraukti į ją kuo daugiau jaunimo, o
ir patiems gausiai joje dalyvauti;
Po „Bendraraščio" apžvalgos bu
vo nagrinėjami kiti klausimai, apta
riamos būsimos programos.
2005 m. gruodžio 10-11 d. LB
Krašto valdybos posėdyje, kuriame
M. Remienė skaitė pranešimą ir ku
ris vyko Putname, JAV LB Kultūros
tarybai buvo pavesta suprojektuoti
JAV LB plakatą. Plakatą suprojek
tavo dailininkė Ada Sutkuvienė, ku
ri už darbą neėmė jokio atlygio. Po
sėdžio metu buvo pranešta, kad LB
Krašto valdybos užsakymu yra paga
minti ženkliukai, kuriais bus apdo
vanojami aukotojai paaukoję LB 100
ar daugiau dolerių. Ženkliukų auto
rė taip pat minėtoji A. Sutkuvienė.
Balandžio 2 d. atvyksta Toronto
teatro grupė. Jų spektaklis vyks
Jaunimo centro didžiojoje salėje.
Rudenį bus rengiama Poezijos po
pietė. Data dar nenumatyta. Šią po
pietę koordinuos Dalia Cidzikaitė.
Tradicinė — 24-oji — Kultūros
premijų šventė taip pat organizuoja

ma rudenį. Numatoma data — lap
kričio 12 d. 2005 m. Premijų šventė
vyko Jaunimo centre, o šiais metais
vyks Lemonto Pasaulio lietuvių cen
tre. Kasmet į šią šventę pasikviečiami menininkai iš Lietuvos, bet dėl
finansinių sunkumų kasmet vis
sunkiau tai sekasi padaryti.
Kultūros taryba praneša, kad 7
metus buvęs po Kultūros tarybos
sparnu, pagaliau tvirtai „atsistojęs
ant savo kojų" „Žaltvykslės" teatro
sambūris pradeda savarankišką gy
venimą.
Buvo aptarti finansiniai klausi
mai. Kultūros taryba buvo numa
čiusi pasikviesti ansamblį „Vilija" iš
Lietuvos, tačiau dėl finansinių sun
kumų koncertą turi atšaukti. Ne
įvyks ir numatytas Virgilijaus No
reikos koncertas. Pablogėjus sveika
tai, dainininkas atsisakė atvykti.
Koncertai buvo numatyti Floridoje,
Los Angeles ir Čikagoje. Reikia
ieškoti naujų atlikėjų. Ar kviečiant
menininkus iš Lietuvos, ar organi
zuojant Premijų šventę bei kitus
renginius — reikalingi pinigai. Ypač
jei į suruoštą renginį atvyksta mažai
žiūrovų. Tokie renginiai yra nuos
tolingi. Kultūros taryba nepajėgi
išsikviesti tikrai aukštos klasės me
nininkus iš Lietuvos. Juk reikia pa
sirūpinti ne tik atlikėjų pasirody
mais, bet ir jų apgyvendinimu, mai
tinimu, o dažnai ir kelionės išlai
domis. Iš kur gauti tam lėšų? Ma
nome, kad didesnį dėmesį į tai tu
rėtų atkreipti ir Lietuvių fondas.
Didžiausias dėmesys turėtų būti
skiriamas lietuvybės išlaikymui čia,
Amerikoje, o išlaikoma ji gali būti
remiant kultūrą, švietimą ir sportą.
Kasmet pildome tuos pačius prašy
mus, tas pačias anketas. Ar ne ge
riau būtų, jei LF, matydamas JAV
LB Kultūros tarybos veiklą, skirtų
kasmetinę auką, finansinę paramą
kultūriniams projektams rengti, o ne
prašinėtų kasmet tų pačių paraiškų.
Pvz., šiemet Kultūros taryba visiškai
negavo jokios paramos Kultūros pre
mijos šventei surengti, nors ir prašė.
Kalbėta ir apie norą išleisti kny
gą, kurioje būtų surašyti mūsų tau
tiečių, po II Pasaulinio karo turė
jusių išvykti iš Lietuvos, prisimini
mai. Šie prisiminimai, pradedant
nuo pasakojimų apie pasitraukimą
iš Lietuvos, gyvenimą Vokietijos
stovyklose ir baigiant įsikūrimu
JAV, jau įrašyti į juostą, reikėtų tik
juos suredaguoti ir išleisti knygą. LB
Kultūros tarybos pastangomis baig
ta redaguoti knyga „Lietuvių pėd
sakai Amerikoje". Knygos sutiktuvės
įvyks š. m. rugpjūčio mėn. Vilniuje, o
vėliau ji bus pristatyta ir JAV LB
apylinkėse.
Buvo kalbėta apie LB apylinkes
kitose vietovėse. Kai kur jos visai
nedidelės, bet yra veiklios. Todėl no
rėtųsi, kad ir į jas karts nuo karto
nuvyktų menininkai, kad būtų gali
ma ir ten suruošti koncertus. Deja —
ir vėl lėšų stygius.
Tikimės, kad LF vadovybė at
kreips didesnį dėmesį į mūsų veiklą
ir JAV LB Kultūros taryba susilauks
didesnės paramos.
Nijolė Nausėdienė

Jau tapo tradicija kasmet per Lietuvių fondo metinę vakarienę, atsi
dėkojant už gaunamą paramą, LF įteikti mokintų sukurtą darbą. Šiemet
padėką visų jAV esančių lituanistinių mokyklų mokinių vardu išsakė šiau
rinėje Čikagos dalyje, libertyville, tik prieš kelis metus įsikūrusi Gedimino
lituanistine mokykla,
Jūratės Dovilienės nuotraukoje Gedimino lituanistinės mokyklos mo
kytoja Ingrida Špokienė su dovana, skirta LF. Kiekvienas pieštukas — li
tuanistinė mokykla Amerikoje, jų skaičius kasmet didėja.

//

ŽURNALAS
LIETUVOS ADVOKATŪRA

Nors ir nesu advokatas, bet ne
seniai teko gauti Lietuvos advokatų
tarybos žurnalą „Lietuvos advoka
tūra". Jis leidžiamas Vilniuje, išeina
kelis kartus per metus, redaguoja
mas adv. Zenono Naus ir plačios re
dakcinės kolegijos. Šiame nedidelės
apimties 2005 m. Nr. 2 žurnale yra
straipsniai, kurie įdomūs ne vien tik
teisininkams.
Plačiai aprašomas pernai balan
džio mėn. įvykęs visuotinis Lietuvos
advokatų susirinkimas, kuriame ša
lia įvairių vadovybės rinkimų Gar
bės teismo pirmininku buvo išrink
tas adv. Jonas Kairevičius. Atski
rame straipsnyje pateikiamos aktu
alios mintys iš pasikalbėjimo su adv.
Kairevičiumi: apie esminius advo
katų profesinės etikos bei dorovės
principus, apie aukštesnės dvasinės
kultūros ugdymą, apie reikalą su
daryti Lietuvos advokatų etikos ko-

//

deksą. Anot adv. Kairevičiaus, „Do
rovė kiekvieną žmogų lydi nuo kū
dikystės. Pirmoji etikos katedra bu
vo ir yra šeima, o pirmieji profeso
riai — tėvai. Todėl profesinės etikos
negalima suprasti kaip ką nors vi
siškai nauja. Jos pamatas yra ben
drieji dorovės principai".
Kituose straipsniuose aprašoma
Šveicarijos ir Švedijos advokatų pro
fesinė veikla su teigiamais ir neigia
mais jų praktikos aspektais. Labai
įdomus straipsnis apie pasaulio
advokatų globėją ir užtarėją šv. Yvą,
jo gyvenimo būnant kunigu ir kartu
advokatu viduramžių Prancūzijoje
istoriją, apie advokatūros bei krikš
čionybės santykį. Žurnalo pabaigo
je pateikiama Lietuvos advokatų
drausmės pažeidimų apžvalga ir
advokatų sąrašo pasikeitimai.
Paruošė J . Baužys

MOKSLO PASIEKIMAIS PASIŽYMĖJĘS
LIETUVIS IEŠKO RĖMĖJŲ
suinteresuotiems JAV lie
Vytautas Malkevi
tuviams verslininkams jis
čius ketverius metus stu
galėtų padėti užmegzti ver
dijavęs Moraine Valley
tingų kontaktų bei ieškoti
kolegijoje (Moraine Val
verslo partnerių Kinijoje.
ley Community College,
Lietuvoje Vytautas
Palos Hills, IL) kompiu
1985 metais baigė Kauno
terių mokslus 2004—
politechnikos
institutą
2005 metais už pažan
(dabar — Kauno techno
gumą buvo įtrauktas į
logijos universitetas) ir
„The National Dean's
įgijo inžinieriaus-mateList" —jo pavardė ir nuo
matiko specialybę. Moks
trauka puikuojasi toje
lus tęsė atvykęs į Ame
prestižine laikomoje pa
3 135 Malkevičius
riką, rinkosi perspektyvią
žangiausių JAV kolegijų Vy* "
kompiuterių sritį.
studentų knygoje.
Čikagoje Vytautas dirba lietu
V. Malkevičius neseniai sulaukė
įdomaus pasiūlymo iš „International viams gerai žinomoje kompanijoje
Scholar Laureate Program" — jam ^Atlantic Express Corp." kompiute
siūloma šių metų vasarą dalyvauti rių tinklo administratoriumi. Beje,
pažangiausių studentų delegacijoje, šios kompanijos savininkas jau pa
vyksiančioje į Kiniją susipažinti su žadėjo savo darbuotojui dalinę para
tos sparčiai besivystančios šalies mą — tad pradžia jau padaryta.
Susidomėję ir galintys paremti
technologijomis bei verslininkais.
Vytautas kreipėsi su prašymu pas Vytauto kelionę į Kiniją jam gali ra
kelbti, kad ieško rėmėjų, galinčių bent šyti ei. paštu adresais: vytuim@
iš dalies finansuoti jo išvyką. Jos netscape.net arba vytui@atlanSkambinti
išlaidas, kurios siekia beveik 5,000 ticexpresscorp.com
dol., studentai turi padengti patys. tel. 708-614-8934 (namų), 708-692Vytauto manymu, kelionės metu 0822 (mob.).
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MAISTAS — CHARAKTERIO
IŠDAVIKAS
Pavyzdžiui, nereikėtų stebėtis,
Žmogaus charakterio savybes
lemia net maistas. Jei iš mitybos jei žmogus labiausiai mėgsta laši
dings mėgstamiausias produktas, nius ir ypač su raugintais agurkais.
Mitybos specialistai sako, jog
charakteris gali visiškai pasikeisti.
suvalgyti šiek tiek lašinių yra svei
ka, tačiau teigiamomis charakterio
Saldumynų
savybėmis, jų mėgėjai pasigirti
mėgėjai
negali. Jie griežti, valdingi, neval
Saldumynus mėgsta kaprizingos dantys emocijų, o svarbiausia — di
ir nesubrendusios, nuolatinio aplin deli pavyduoliai.
kinių ir artimųjų dėmesio reikalau
Galantiški
jančios asmenybės.
pienininkai
Jei saldumynus mėgstantys
žmonės dar renkasi, kad jie būtų rie
Pieno produktus dievinantys
būs (grietininiai ledai, pyragaičiai,
žmonės
— išsskirtinio galantišku
tortai su riebiu kremu), tai dar aiš
kiau parodo, jog tokiai asmenybei mo, mandagumo, nuolankumo as
labai trūksta artimųjų, aplinkinių menybės. Tokie žmonės į aplinkinius
žmonių dėmesio, švelnumo ir meilės. visuomet žvelgia pagarbiai, jie sku
Taip pasaldinti savo gyvenimą ypač ba padėti bėdoje. Tokių žmonių gau
mėgsta vieniši žmonės. Saldumynai su Prancūzijoje, garsėjančioje įvai
jiems tarsi kompensuoja žmogiškos riais sūriais. Prancūzų charakteris
visiškai nepanašus į tų, kurie šveičia
šilumos stoką.
Tačiau saldumynai nėra vienodi. lašinius.
Daug pieno produktų vartojan
Jei, pavyzdžiui, žmogus mėgsta
tys
žmonės
depresija nesiskundžia.
džiovintus vaisius, figas, cukatas, iš
vaisių sirupo pagamintus rytietiškus
Daržovės — pedantams
saldumynus, tai jį charakterizuoja
kaip linksmą, nerūpestingą, nuo
Jei mityboje yra daug daržovių
laidų, lengvai bendraujantį žmogų.
Prieskonių pasirinkimui tokio ir vaisių, tai liudija, kad žmogus
tipo asmenybės pirmenybę teikia mėgsta gamtą, jaučia sveikos mity
bos poveikį. Jiems nebūdingas ap
cinamonui.
snūdimas, bloga nuotaika. Fizinį
darbą jie dirba labai nuosekliai,
Rūgštus
planingai, visuomet padaro iki galo.
tironas
Jie nemėgsta aplaidumo, netvarkos
Silkė, rauginti kopūstai, agur nei savo namuose, nei darbe, kieme
kai, rūgštūs barščiai, rūgpienis — ar sode.
Tokie žmonės daržo ir sodo gė
gausiai ir dažnai valgomi šie pro
duktai paliudys, kad žmogus tikrų rybes mėgsta ne tik valgyti, bet ir
auginti. Jie myli gėles, bet savo iš
tikriausias tironas.
Tokia išvada — ne atsitiktinė. augintas dovanoja labai retai. Tokie
Ją patvirtina daug istorinių asmeny charakteriai būdingi vokiečiams.
bių gyvenimų, charakterių savybių.
Greitai valgo ir
Pavyzdžiui, Stalin nė dienos nega
dirba
lėjo gyventi be sauso vyno ir citrinų,
kurias valgydavo ne skiltelėmis, o
Charakterio savybėms daug įta
rydavo dideliais gabalais net nesiraukydamas. - Ivan Rūstusis labai kos turi ir valgymo būdas.
Pavyzdžiui, kai kurie žmonės
mėgo viską kas sūru ir dubenimis
susinervinę
staigiai puola valgyti.
gėrė rūgpienį.
Dažniausiai tokie žmonės ap Jie kemša į burną bet ką, kad tik
linkiniams rodo „rūgščią miną", kramtytų, ryja nejausdami skonio.
nežinia dėl ko ant visų širsta, visus Tokie žmonės — ūmaus charakterio.
laiko pavojingais ir klastingais Jie jaučia, kad sudirgintus nervus
greičiausiai nuramina pilnas skran
priešais.
Iš prieskonių tokiems žmonėms dis bei pats kramtymo procesas. Jie
labiausiai patinka įvairių rūšių pipi dėl smulkmenų gali susierzinti net
iki ašarų. Tačiau nėra agresyvūs.
rai ir garstyčios.
Prisivalgę jie išties nurimsta. Tačiau
esama ir tokių asmenybių, kurias
Gydo nuo
raminamai veikia mėgstamo patie
depresijos
kalo gaminimas. Jie mėgaujasi kva
Vis daugėja žmonių, kurie pir pais, ragauja, stengiasi kuo estemenybę savo mityboje teikia jūros tiškiau papuošti, patiekti. Tačiau jie
gėrybėms. Gali būti, kad juos vilioja patys valgo nedaug, pasigardžiuoda
jūros vandens skonis, produktų mi. Tai — estetiški, dažnai skru
šviežumas. Moliuskuose yra me pulingi, kartais ir smulkmeniški
džiagų, kurios aktyvina žmogaus or žmonės. Gyvenime jiems sekasi, nes
ganizmą, todėl šių produktų mėgėjai tikslo jie siekia neskubėdami, nuo
būna pakilios nuotaikos. Sakoma, sekliai. Tokios asmenybės mėgsta
jog toks maistas net išgydo nuo dep gyvenimo įvairovę, tačiau turi tvir
tus principus. Labiausiai tokius
resijos.
Jūros gėrybes mėgstančios as žmones skaudina kritika.
Dažnai sakoma: kas greitai val
menybės yra romantiškos, lengvai
pasiduoda kelionių, nuotykių vilio go, greitai ir dirba. Tačiau toks
teiginys nevisiškai atitinka tikrovę.
nėms.
Skubiai valgantis žmogus tik su
taupo laiko, bet toks valgymo įprotis
Lašiniai — pavyduoliams
niekada nebuvo geros sveikatos ir
Nors šiandien įvairių maisto nuotaikos garantas. Skubotai į
produktų pasirinkimas yra gausus, skrandį sukimštas maistas sunkiau
šeimininkės išprususios ir žino dau virškinamas. Todėl greitadarbiai ir
gybę patiekalų receptų, dar yra nuovargį greičiau pajunta.
nemažai žmonių, kurių mityba labai
..Klaipėda"
ribota, neįvairi.

11

AtA
NIJOLĖ O. KYBARTAS
KNOLL
Mirė 2006 m. sausio 22 d., sulaukusi 53 metų.
Gyveno San Diego, CA, anksčiau Čikagoje.
Nuliūdę liko: vyras George Knoll, duktė Kaylyn, sūnus Justin; tėvas Stasys Kybartas, brolis Chester Kybartas su žmona
Rita ir vaikais Paul su žmona Lisa, Todd ir Lea bei kiti giminės
JAV ir Kanadoje.
Numatoma, kad velionė bus pašarvota penktadienį, sausio
27 d. nuo 4 v. p.p. iki 9 v.v. Kelley and Spaulding laidojimo
namuose, 1787 Deerfield Rd., Highland Park, IL.
Mišios šeštadienį, sausio 28 d. 10 v.r. St. Patrick bažnyčioje,
991 S. VVaukegan Rd., Lake Forest, IL.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti atsisveikinime.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Kelley and Spaulding FH. Tel. 847-831-4260

DEŠIMTIES METŲ
MIRTIES SUKAKTIS
AtA
BERNADETA BELEŠKIENĖ
1996.1.27
PUSĖS METŲ
MIRTIES SUKAKTIS
AtA
ANTANAS BELEŠKA
2005.VIIL23
Pagarbiai, su meile ir malda, prisimename brangius tėvelius
(senelius). Ilsėkitės, brangieji, Aukščiausiojo prieglobstyje.
Šv. Mišios už jų sielas bus aukojamos penktadienį, sausio 27 d.,
7:30 v.r., Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje. Malo
niai prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti ar prisiminti juos
savo maldose.
Vytautas, Nijolė Gražulienė, anūkės Lidija, Vilija

Mano mylimai draugei

AtA
VANDAI BENTNORIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiu jos vyrui ALGIUI,
sūnui JULIUI, broliui JURGIUI, sesutei ZOTAI ir jų
šeimoms bei artimiesiems.
Irena Stankūnienė

Tebegyvename ,.žiemiškomis nuotaikomis
lur'ji.-, Vj'.rr:-". •-"j*r.v.>J
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ČIKAGOJE

IR

• P r a n e š a m e , kad s a u s i o 24 d.
Urugvajuje mirė dr. Alfredas Sta
nevičius, kuris buvo veiklus Urug
vajaus bendruomenės narys. Nuo
1968 iki 1986 metų A. Stanevičius
buvo t a u t i n i ų šokių ansamblio
„Ąžuolynas" direktoriumi. Visą savo
gyvenimą aktyviai dalyvavo Lietu
vių Bendruomenės veikloje.
• J a u n i m o centro moterų klubo
narės pradeda Naujus metus dar
bu — kepa mielinius blynus. Sausio
29 d., sekmadienį, nuo 8 vai. r. ir po
10:30 vai. r. šv. Mišių visus malo
niai kviečiame į Jaunimo centro ka
vinę. Pavaišinsime skaniais mieli
niais blynais su obuoliene. Savo apsi
lankymu paremsite Jaunimo centrą.
• B A L F o Cicero s k y r i a u s m e t i 
nis susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, sausio 29 d. 9 vai. r. bus auko
jamos šv. Mišios Cicero Šv. Antano
bažnyčioje už gyvus ir m i r u s i u s
BALFo aukotojus bei darbininkus.
Po Mišių rudens vajaus užbaigtuvių
šventė su metinio susirinkimo progra
ma parapijos salėje. Bus vaišės ir vyks
loterija. Visi kviečiami dalyvauti.
• B a l z e k o lietuvių kultūros mu
ziejus, šiemet švęs 40-ties metų
jubiliejų. Muziejaus jubiliejui pažy
mėti norime surengti naują lietuvių
liaudies meno parodą iš muziejaus
fondų. Visus norinčius prisidėti savo
idėjomis, darbu prie jubiliejinės pa
rodos ruošimo, kviečiame atvykti į
muziejų sekmadienį, sausio 29 d.,
12:30 vai. p.p. Prie kavos puodelio
pabendrausime, dar kartą apžiūrė
sime muziejų ir pasidalinsime idė
jomis. Tą pačią dieną 2 vai. p.p. bus
rodomas meninis filmas „Atsipra
šau". Filmą pristatys operatorius
Donatas Pečiūra. Tel. pasiteiravi
mui: 773-582-6500 (Rita Janz;.
• 4 6 - a s i s m e t i n i s L i e t u v o s Vyčių
pokylis šiemet vyks vasario 4 d., šeš
tadienį, „Flame Room of the Sabre
Room", 8900 W. 95th Street, Hickory Hills, IL 60457. Vakarienės
metu Lietuvos Vyčiai meno ansam
bliui „Dainava" įteiks žymenį an
samblio 60-mečio proga. 6 vai. v.
kokteiliai, 7 vai. v. vakarienė. Bilie
tų kaina — 50 dol. asmeniui. Norin
tys įsigyti bilietus prašome skam
binti Diann (Jurgilas) Martin tel.
773-376-4779 arba a t s i ų s t i čekį:
Diann Martin, 3420 S. Lithuania
Ave., Chicago, IL 60608
• J a u n i m o c e n t r o V a s a r i o 16-os
minėjimas įvyks vasario 16 d.,
ketvirtadienį, 6:30 vai. v. kavinėje.
Pranešimą skaitys buvęs sovietų
koncentracijos stovyklų kalinys
Povilas Vaičekauskas. Sveikins Pat
Michalski, Cook County atstovė
etninėms grupėms. Meninę progra
mą atliks kanklių ir skudučių an
samblis „Gabija", vadovė Genė Razumienė. Vaišes ruoš Moterų klu
bas. Maloniai visi kviečiami.
• V a s a r i o 11 d^ šeštadienį, nuo 11
vai. r. iki 2 vai. p.p. paminėkime Lie
tuvos nepriklausomybės dieną Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje su
Fulbright asociacijos nariais. Daly
viai aplankys muziejaus istorinę
ekspoziciją, dalyvaus praktiniame
užsiėmime skirtame lietuvių liaudies
menui. Dalyvaus LR generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, LR garbės konsulas Stan-

APYLINKĖSE
ley Balzekas, Jr. Meninę programą
atliks „Spindulys". Vaišinsimės lie
tuvišku maistu. Kaina — 35 dol.
Kreiptis į Eriką Cook e-paštu: erikalynncook@att. net
• V a s a r i o 19 d. Šiaurės Vakarų
Indianos Amerikos lietuvių organi
zacijos (ALTas, Lietuvių bendruo
menė ir Lietuvos vyčių 82 kuopa)
švęs Lietuvos Nepriklausomybės
dieną. Minėjimas vyks The Ameri
can Legion Post 430 salėje, 7430
Broadway, Merrillville, IN 46410.
Pradžia 12 vai. p.p. 1 vai. p.p. pra
sidės programa. Gros Bronius Mū
ras. Norintys dalyvauti iki vasario
12 dienos prašome skambinti: 219884-2220 (Joanna Rudzevičius); 219322-4533 (Birutė Vilutis) arba 219996-6516 (Mildred Jagiella).
• Pavasarinė mugė Jaunimo
centro didžiojoje salėje vyks kovo 4
d., šeštadienį, nuo 10 vai. r. iki 4 vai.
p.p. ir kovo 5 d., sekmadienį, nuo 10
vai. r iki 3 vai. p.p. Mugėje galėsite
įsigyti įvairiausių gėrybių. Vaikams
bus žaidimai, loterija, juokdarys do
vanos balionus. Bus lietuviško mais
to. Prekybininkai stalus gali užsi
sakyti paskambinę Mildai (tel. 708447-4501) arba Anelei (tel. 708-6366837). Maloniai kviečiame visus
atvykti į mugę.
• T r a d i c i n ė Čikagos lietuvių
skautų Kaziuko mugė įvyks 2006 m.
kovo 12 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Pradžia po
9:15 vai. ryto šv. Mišių. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui:
708-349-8436 (Aušra Jasaitytė-Petry).

. . . . : : • , . : • .
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Į Čikagą atvyksta žinomas
dokumentinių filmų režisierius,
2 0 0 5 m. tarptautinio kino
festivalio „Mūsų Europa"
Italijoje pagrindinio prizo
laimėtojas
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ARVYDAS BARYSAS
Jis pristatys savo naują, 2005 m.
sukurtą filmą „įsimylėję Lietuvą"
Sausio 27 d. 7 vai. v. susitikimas
su žiūrovais įvyks Brighton Park Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo bažnyčios parapijos salėje.
Sausio 28 d. 6 vai. v. jaunimo
centro kavinėje vyks filmo pristaty
mas. Po jo pasiklausysime A. Baryso
atliekamų
dainų (režisierius yra
baigęs Vilniaus Tallat-Kelpšos kon
servatorijos gitaros klasę).
Sausio 29 d. A. Barysas dukart susitiks su Lemont apylinkės gyven
tojais. Pirmas susitikimas įvyks po 9 vai. r. šv. Mišių PLC didžiojoje salė
je, o antras susitikimas toje pat salėje įvyks 1:30 vai. p.p. po
Palaimintojo J. Matulaičio misijos narių visuotinio susirinkimo.

Fotografijų paroda
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje ir JAV
Vidurio V a k a r ų a p y g a r d a Lietuvos valstybės atkūrimo dienos —
V a s a r i o 16-osios — proga rengia fotografijų parodą „15 metų Lietuvos
Nepriklausomybei". Paroda atspindi naujausių laikų Lietuvos istoriją,
čia eksponuojamos nuotraukos nuo Sąjūdžio laikų iki protokolų dėl
Lietuvos pilnateisės narystės NATO ir Europos Sąjungoje pasirašymo.
P a r o d a „15 m e t ų L i e t u v o s Nepriklausomybei*' veiks Lietuvių
dailės muziejuje P L C (14911 127th Street, Lemont, IL 60439) š. m.
vasario 11-19 dienomis. Jos atidarymas įvyks vasario 11 d., šeštadienį, 7
vai. v. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

• N o r i n t užsisakyti stalus p r e 
kių pardavimui tradicinėje Čikagos
lietuvių skautų Kaziuko mugėje,
kuri vyks kovo 12 d. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte, prašome kreip
tis į Aušrą Jasaitytę-Petry tel. 708349-8436. Stalo nuoma — 30 dol.
•Lietuvos
nepriklausomybės
15-os metų atkūrimo šventės minėji
mas ir „Lietuvių balso" ketvirtojo
literatūrinio konkurso laureatams
premijų įteikimas įvyks kovo 12 d.,
sekmadienį, 4 vai. p.p. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Po programos
— vakarienė. Kviečiame visus čikagiečius ir kitų apylinkių lietuvius
dalyvauti mums brangioje šven
tėje.
• K o v o 25 d., šeštadienį, 11 vai. r.
Newberry bibliotekoje (60 W. Walton Street, Chicago, IL 60610) Či
kagos Illinois universiteto prof.
Giedrius Subačius skaitys paskaitą
apie Upton Sinclair romaną „The
Jungle". Profesorius papasakos, ko
dėl autorius pasirinko lietuvius savo
romano veikėjais, apie tikruosius
romano prototipus, apie lietuvių kal
bos vartojimą. Įėjimas nemokamas.

Šiais mokslo metais Čikagos lituanistinėje mokykloje mokosi per
300 mokintų nuo 3 iki 16 metų amžiaus. Mokiniai mokosi lietuvių kalbą,
Lietuvos istoriją, geografiją, šoka lietuviškus šokius, ruošiasi artėjančiai
dainų šventei „Atsiliepk daina". Jaunesnieji mokiniai turi darbelių pa
mokas, o vyresnieji tautodailės pamokose susipažįsta su lietuvių liau
dies menu, sužino apie garsius Lietuvos menininkus. Laimos Apanavičienės nuotraukoje 2-o skyriaus mokinys Kaziukas Bielskus darbelių
pamokoje su paties iš popieriaus išlankstytu šuniuku.

T e r e s ė B a g d o n a s , S p r i n g Hill, FL, parėmė „Draugo" leidybą 50
dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame.
V a i d o t a s B a i p š y s , Costa Mėsa, CA, parėmė „Draugą" 50 dol.
auka. Širdingas ačiū.
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• L i e t u v i ų fondui dėkoja Danu
tė Marcelė Balčiūnienė, „Ąžuoliuko"
lituanistinės mokyklos mokytoja iš
Floridos. Ji džiaugiasi už suteiktą
galimybę dalyvauti mokytojų tobu
linimosi kursuose Dainavoje, kur
gavo daug dalykinių ir metodinių
žinių, bei išsiaiškino jai rūpimus
lituanistinės mokyklos kūrimo klau
simus, grožėjosi nuostabiomis Dai
navos apylinkėmis. LF adresas:
14911 127th Street, Lemont, IL
60439, tel. 630-257-1616.
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A n t a n a s L i p s k i s , J u p i t e r , FL, už „Draugo" kalendorių atsiuntė 50
dol. auką. Labai ačiū.
Ona K e r a m i n i e n ė iš Rockford, IL, rašo: „Pirmiausia dėko
ju už kalendorių bei šv. Kalėdų
korteles ir t u o pačiu linkiu
'Draugui' tęsti brangų ir svarbų
darbą, k u r i s šiais laikais yra
reikalingas". K a r t u su šiltais ir
padrąsinančiais linkėjimais pri
dėjo ir 50 dol. auką. Dėkojame už
dosnumą!

Skelbimas
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
'
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