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Išrinkti labiausiai Lietuvą garsinę žmonės

Garbingiausius dokumentinio kino pasaulio titulus pelnęs Arūnas Matelis.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) —
Jau žinomi dešimt kandidatų pre
tenduojančių gauti apdovanojimus
už geriausią 2005 metų Lietuvos pri

statymą pasaulyje. Juos iš daugiau
nei 70 kandidatų atrinko autorite
tinga vertinimo komisija. Nuo vasa
rio 1 d. šis kandidatų sąrašas tinkla-

Leidėjas: EBSVV rėmė LDDP
Vilnius, vasario 1 d. (BNS) —
Lietuvos demokratinė darbo partija
(LDDP), vadovaujama Algirdo Bra
zausko, buvo sulaukusi milijonus gy
ventojų santaupų pradanginusio su
sivienijimo EBSW paramos. Susivie
nijimo prezidentas Gintaras Petri
kas esą mokėjo už šios partijos kan
didatų į Seimą bukletų spausdini
mą. Taip savo pareiškime EBSW
veiklą nagrinėjančiai parlamentinei
komisijai, tvirtina Lietuvos neprik
lausomų žurnalistų sąjungos pirmi
ninkas Jaroslavas Banevičius.
Ši Seimo komisija antradienį

paskelbė negavusi duomenų, kad
prieš dešimtmetį bankrutavęs susi
vienijimas finansavo LDDP rinkimų
kampaniją. Todėl buvo nuspręsta ne
beieškoti duomenų apie EBSW para
mą politikams.
Šią informaciją parlamentarams
J. Banevičius perdavė likus vos ke
lioms dienoms iki komisijos darbo
pabaigos. „Norėjau tos temos visai
neliesti. Bet dabar atsistoja Gedi
minas Kirkilas, A. Brazauskas ir
tvirtina, kad G. Petrikas jų nerėmė.
Reikia turėti pagarbos žmonėms”, —

Nukelta į 6 psl.

Seimo pirmininko darbotvarkėje —
bevizio režimo klausimai
Vilnius, vasario 1 d. (BNS) —
Seimo pirmininko Artūro Paulausko
susitikimuose su JAV politikais Washington, DC, buvo aptarti ir bevizio
režimo klausimai. JAV viešintis Sei
mo pirmininkas Artūras Paulauskas
antradienį susitiko su JAV Senato
mažumos frakcijos vadovu Richard
Durbin bei Maryland valstijos vado
vais, pranešė Seimo Ryšių su visuo
mene skyrius.
A Paulauskas Senato Demo
kratų partijos frakcijos seniūno pra
šė paremti Lietuvos siekį tapti be
vizio režimo su JAV programos nare.
Jis pažymėjo, kad Lietuva ir toliau
vykdys bevizio režimo su JAV pro
gramos kelio gairių planą.
JAV piliečiai gali vykti į Lietuvą
be vizų, lietuvių bevizių kelionių į
JAV galimybės siejamos su naujų,
labiau apsaugotų nuo padirbimo do-

Artūras Paulauskas

kumentų išdavimu bei būtinybe su
mažinti buvimo šioje šalyje tvarkos
pažeidimus.

Nukelta į 6 psl.

lapyje www.tapatybe.lt pateiktas
visuomenės balsavimui.
„Dešimt dienų visi galės skirti
savo balsą internete — mums svar
bu ne tik diskutuoti su žinovais, bet
ir išgirsti žmonių nuomonę. Visuo
menė aktyviai siūlė kandidatus, to
dėl dabar atvirame balsavime gali
me pateikti gana platų kandidatų
spektrą: nuo rašytojų, kino kūrėjų,
džiazo trio, architektų iki universi
teto šokių kolektyvo bei geriausio
Europos lengvaatlečio”, — sakė K.
Firkavičiūtė, apdovanojimus organi
zuojančio Lietuvos instituto direkto
rė. Apdovanojimų laureatai bus pa
skelbti vasario 14 d. Prezidentūroje.
Pagrindinėje nominacijoje apdo
vanojimą už geriausią metų Lietu
vos pristatymą gauti pretenduoja
net dešimt kandidatų: Virgilijus
Alekna (už iniciatyvas ir pasiekimus
sporte), kūrybinis A. Bučo, M. Bu
čienės ir V. Ozarinsko kolektyvas (už
novatorišką Lietuvos pristatymo
projektą „Expo 2005”), M. K. Čiur

Liberalcentristai
bėga nuo
A. Zuoko
Vilnius, vasario 1 d. (BNS) —
Opozicinės Liberalų ir centro sąjun
gos (LiCS) nariai masiškai perbėga į
jų vadovo Artūro Zuoko oponentų
kuriamą naują politinę jėgą — Lie
tuvos liberalų sąjūdį (LLS). Kaip
pranešė Liberalų fraKcija Seime,
daugiau kaip 100 LiCS Vilniaus sky
riaus Lazdynų poskyrio nusprendė
palikti partiją ir jungtis prie libe
ralų.
,rNebenorime švaistyti laiko bei
jėgų tarpusavio kovoms. Jaučiame
poreikį veikti pozityviai, diskutuoti
dėl idėjų, o ne dėl personalijų. Tiki
mės, kad naujoji politinė jėga bus
kaip tik ta organizacija, kurioje ir
galėsime šiuos poreikius realizuoti”,
— pranešime cituojama buvusi LiCS
valdybos narė, Lazdynų poskyrio
tarybos narė Neringa Morozaitė.
LiCS Vilniaus skyriaus Laz
dynų poskyrio nariai — ne pirmieji,
nusprendę pereiti į A Zuoko oponen
tų stovyklą.
Tapti LLS nariais yra nuspren
dę daugiau kaip pusšimtis LiCS
Kaišiadorių skyriaus narių, didžioji
dalis Skuodo, nemažai Radviliškio ir
Varėnos skyrių liberalcentristų.
Šiuo metu LLS rėmėjų grupės
veikia 45 iš 60 Lietuvos savivaldy
bių, be to, dar šešios grupės įsikū
rusios įvairiose užsienio šalyse.
LLS steigėjai šią savaitę paskel
bė surinkę partijos steigimui reika
lingus parašus. Politinė partija re
gistruojama, jei už ją pasisako ne
mažiau kaip 1,000 gyventojų.

lionio kvartetas (už aktyvią koncer
tinę veiklą), Jurga Ivanauskaitė (už
sėkmingą Lietuvos atstovavimą di
džiausioje Siaurės šalių knygų mu
gėje), kino režisierius Arūnas Mate
lis (už lietuviško kino pasiekimus),
menininkas Jonas Mekas (už kūry
bos ekspozicijas pasauliniuose meno
centruose), dr. Meilutė Ramonienė
(už aktyvią lietuvių kalbos sklaidą
užsienyje), Sigitas Parulskis (už
sėkmingą Lietuvos atstovavimą di
džiausioje
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
Lietuviu telkiniai.
Metinė prezidento
išpažintis.
Istorija ir teismas.
Pralaimėjo bylą prieš
Vasario 16 gimnaziją.

autoriams.
Niekados nesame svetin
Geriausios ir blogiausic
metu dienos.
Atsisveikinant su
Gražina Musteikiene.
Ką mena tėviškės kryži;
Paroda „Poetry in Art”.
Valiutų santykis
1 USD — 2.844 LT
1 EUR — 3.452 LT
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LIETUVIŲ TELKINIAI
PHILADELPHIA, PA

KONCERTE PRISIMINTA
SAUSIO 13 SUKAKTIS
Jau vienuolikti metai kai Šv.
Andriejaus lietuvių parapijoje per
Trijų karalių šventę vyksta tradici
nis kalėdinės muzikos koncertas.
Klebonas kun. Petras Burkauskas šį
renginį reklamuoja amerikiečių
spaudoje, tad tarp klausytojų yra ne
tik parapijiečiai ir parapijos kai
mynystėje gyvenantieji, bet ir šio
pobūdžio muzikos mėgėjai ameri
kiečiai, nepraleidžiantys šventės lai
kotarpiu mieste gausiai vykstančių
koncertų. Pirmuosiuose koncertuose
programą atlikdavo svetimtaučių
muzikiniai vienetai. Vėliau su kelio
mis kalėdinėmis lietuvių kompozito
rių giesmėmis į koncertų programą
įsijungdavo parapijos choras. O šiais
metais (sausio 8 d.) Philadelphia
lietuvių choras JLaisvė”, vadovauja
mas Ilonos Babinskienės, jau atliko
pagrindinę kalėdinės programos
dalį, sėkmingai įsijungus amerikie
čiui, vargonų virtuozui Douglas
Tester, naujai įsisteigusiam Phila
delphia jaunimo chorui ^Atžalynas”
(vadovė Raimonda Rukšienė), ir
parapijos vaikų choreliui „Varpelis”

(vadovė Birutė Mockienė). Visų trijų
chorų vadovės ne per seniausios
atvykusios iš Lietuvos, sėkmingai
sutvirtinančios mirčių praretintas
lietuviškosios kultūros puoselėtojų
gretas už tėvynės ribų. B. Mockienė
čikagiečiams prisimintina kaip bu
vusi ypač sėkminga PLC Lemonte
lietuvių Pal. J. Matulaičio misijos
choro vadovė.
Kun. Burkauskui ir JAV LB
apylinkės valdybai sutarus, prieš
koncertą buvo iškilmingai prisimin
ta Sausio 13-osios sukaktis. Anglų
kalba amerikiečiams svečiams skir
tame žodyje kun. Burkauskas jaut
riai prisiminė prieš 15 metų lietuvių
tautos siekius atkurti valstybės ne
priklausomybę. LB apylinkės valdy
bos narė Dalia Jakienė pravedė tą
dieną žuvusių 14 didvyrių pagerbi
mą. Sakant žuvusiųjų pavardes, prie
lietuviškais motyvais išpjaustyto
kryžiaus (kuriame skoningai įmon
tuoti 14 žuvusiųjų atvaizdai), 14 tau
tinius rūbus dėvinčių lietuvių mo
terų atnešė po degančią žvakę kiek
vienai aukai pagerbti. Momentas

buvo jaudinantis!
Ryte
vykusių šv. Mišių metu, LB
apylinkės pirm. Teresei
Gečienei skaitant Sausio
13-osios didvyrių laidotu
vėse poeto Justino Mar
cinkevičiaus pasakytą kal
bą, šluostėmės ašaras. Šį
kartą į koncertą atvyku
siems amerikiečiams sve
čiams buvo jausmingai pri
minta, kad Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimas
pareikalavo
didvyriškų
aukų.
Atskirai ir keliais atve
jais visi kartu trys chorai
atliko 15 lietuviškų gies
mių ir anglų kalba dviejų
amerikiečių kompozitorių
giesmes. „Laisvės” choro
atliktoje programoje solo
partijas atliko Rasa Bobelytė-Brittain
ir
Ona
Pliuškonienė. Lietuviškų
giesmių kompozitoriai: J.
Naujalis, A. Mikulskis, R.
Kliorienė, J. Govėdas, S.
Čiurlionytė, Z. Gaižaus Kalėdinio koncerto, vykusio sausio 8 d., metu
kaitė, L. Abarius ir kt. R. buvo pagerbti Sausio 13-osios didvyriai.
Rukšienė chorų giesmes
vykusiai akompanavo. Ge
VIII Dainų šventė sėkmingai pa
mai Kreivėnaitei padėka už šv.
vyks. Visi trys chorai šventėje ruo
Kalėdų gėlėmis išpuoštoje bažnyčio
šiasi dalyvauti! Kun. Burkauskui
je Sausio 13-osios pažymėjimui
padėka už šventišką kalėdinės mu
vykusiai sukurtą foną. Chorvedžių
zikos popietę. Raginame jį tęsti kon
mostams dėmesingai paklusę chorai
certų tradiciją.
teikia vilčių, kad šią vasarą Či
Algimantas Gečys
kagoje įvyksianti JAV ir Kanados
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Philadelphia ,,Laisvės” choras kalėdinio koncerto metu Šv. Andriejaus lietuvių parapijos bažnyčioje, Philadelphia, PA.

***Zinios trumpai***
***

Lietuvos Nepriklausomybės
šventės — Vasario 16-oji ir Kovo
11-oji — Philadelphia bus mini
mos š.m. vasario 26 d., sekma
dienį. Šv. Mišios už Lietuvą bus
aukojamos 10:30 vai. ryto Šv. And
riejaus lietuvių parapijoje (N. 19 ir
Wallace gatvių sankryža). Oficia
lioji ir šventinė minėjimo programa
bus tęsiama 2 vai. p.p. Lietuvių na
muose (Lithuanian Music Hali, 2715
E. Allegheny Avė.). Šventės prele
gentė bus Vaiva Vėbraitė, JAV LB
Krašto valdybos pirm. Programoje
chorai „Laisvė” ir „Atžalynas”, tau
tinių šokių grupės „Aušrinė” ir „Žil
vinas”, „Kaimo” kapela, bei V. Krė
vės lituanistinės mokyklos mokiniai.
Po programos suneštinės vaišės ir

pabendravimas — pasilinksmini
mas. Lietuvių namų vadovybė į mi
nėjimą atvykusius tautiečius kviečia
apžiūrėti apatinę salę, iš pagrindų
pertaisytą bei moderniai atnaujintą
gausios lietuvių talkos, aukų ir ypač
dosnios Lietuvių fondo finansinės
paramos dėka. Prieš minėjimą nuo
12 vai. Lietuvių namuose bus lietu
viški pietūs. Rengėjas — Philadelp
hia LB apylinkė ir Lietuvių namai.
***

G. Surdėno vardo Kultūros
centras Philadelphia į Mažvydo na
cionalinę biblioteką Vilniuje pasiun
tė 15 dėžių su lietuviškomis kny
gomis. Siunta Vilnių jau pasiekė.
Ruošiant siuntą darbavosi Danutė
Surdėnienė, Lians Surdėnas, Aldo
na Page ir Gediminas Dragūnas.

* ★*
Sausio mėnesį Philadelphia
lietuvių telkinį palietė dvi mirtys.
Mirė senosios emigracijos sūnus
JAV kariuomenės pik. Martin
Čiurlionis, ištikimai ir pasiauko
jančiai darbavęsis Lietuvių namų iš
laikymui lietuvių rankose. Mylėjo
Lietuvą, nors lietuvių kalbos ir ne
mokėjo. M. Čiurlionis bus palaidotas
JAV Tautinėse kapinėse Arlington,
VA. Taip pat mirė pokario metais į
JAV atvykusi Teresė Bakanienė,
užauginus tris vaikus, gyvenusi
Chester, PA. Visi trys vaikai buvo
baigę V. Krėvės lituanistinę mokyk
lą. Sutrikus sveikatai, velionė pas
kutiniaisiais metais lietuvių veikloje
nedalyvavo.
Algimantas Gečys

Metams $80.00 *1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600.00 * 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 * 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
MetamsSl 90.00 -1/2 metųSI00.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
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ISTORIJA IR TEISMAS
VYTAUTAS VOLERTAS
Vaikų tautinis auklėjimas, sve
tur gyvenančių lietuvių kultūriniai
pasireiškimai, kultūrinės paspirties
ieškojimas tautos kamiene, Lietuvos
valstybėje, masiniai pasirodymai
(dainų ir šokių šventės), pagaliau
glaudus lietuvių susirinkimas vienan būrin — štai kiek galima pra
šyti iš Lietuvių Bendruomenės (LB)
šiandien ir ateity.
Tik tiek? Taip. Prikalbinti tėvus
ir vaikus, kad neignoruotų lituanis
tinių mokyklų, o jei tokios kur nėra,
kad ją suorganizuotų — tai darbus
apylinkių ir apygardų valdyboms.
(Ar pastarosios egzistuoja tik tam,
kad jų pirmininkai dalyvautų Ta
rybos sesijose?) Rengti įvairius susi
būrimus kūrybiniais, kultūriniais ir
poilsio tikslais, priminti Lietuvos
valstybės atstovams, kad svetur
gyveną tautiečiai be valstybės pagal
bos neišsivers. O viliojančios, trau
kiančios, ilgai atminty liekančios
šokių ir dainų šventės? O atskiri
chorai ir atskiros šokių grupės?
Krašto valdybai, Kultūros tarybai,
apylinkėms ir apygardoms tiek daug
šioje srityje smagaus ir kūrybingo
rūpesčio, kad net pavydu.
Bet... Ar tinka sudarinėti ir
perteikti LB vadovybėms jų dėmesio
laukiančius darbus? Netinka, berei
kalinga ir net nedora. Joms yra žino
ma, ir labai gerai žinoma, ką reikia
dirbti. Ne patarinėjimų laukia, o
pagalbos.
Tačiau be sumanumo, be rankų
ir be lėšų, bent minimalių, šiais
laikais jokie ratai tinkamai nesisu
ka, o gal net visai nejuda. Pavyz
džiui, ankstyvesnių ir vėliausių
lietuvių imigrantų supažindinimui
bei suartinimui (žinoma, jei tai būtų
vaisinga) LB apylinkės galėtų suor
ganizuoti suėjimus, kavutes, pokal
bius. Ar nereikia darbo tokius susi
būrimus skelbiant, jiems progra
mėles paruošiant? Be to, reikia
salės. Reikia kavos. Reikia karšto
vandens, cukraus ir grietinėlės, ser
vetėlių ir sausainiukų. Taigi tie visi
„reikia” kalba apie pinigus.
Pinigai atsišaukia visur. Kaip su
koncertais, jaunimo susibūrimais,
chorų ir šokių grupių kelionėmis į
šventes? Ir telefoniniai pokalbiai, ir
pašto ženklai laiškams, ir daugybė veik
los smulkmenėlių? Reikia pinigų.
Mūsų laimė, kad turime Lietu
vių fondą. Iš jo aruodų LB pasisemia
daug lėšų. Jos ateina visuomeninių
ir organizacinių, švietimo ir kultūros
tarybų adresais, ateina ir skiriamos
atskiriems projektams, vykdomiems
LB rankomis. LF čia elgiasi lyg

geras „dėdė amerikonas”. Paprašy
tas duoda ir reikalauja padėkoti —
matote, koks aš minkštas, iš manęs
tie pinigai atėjo, šitai pasakykite
kitiems. Menkas vargas gavus pa
dėkoti, tai net pareiga. Menkas „dė
dei” vargas duoti. Juk šį „dėdę” pa
gimdė ir pakrikštijo daugiausia LB
entuziastai, daugiausia jie ir jo tur
tus sukrovė, tai patys duodami, tai
kitus skatindami. Kartais papuikęs
ar blogų draugų paveiktas LF norėtų
giminystės atsisakyti, tačiau jo tiks
lai ir kilmės „popieriai” nuo tokių
paklydimų sulaiko.
LF yra geras savo giminaitei,
JAV LB, tačiau jo gerumo neužten
ka. Lieka didelė gausybė smulkme
nų, kurioms lėšų prašyti iš LF ne
tinka, o ir paprašius LF negalėtų jų
duoti. Tuo būdu reikia tų nelemtų
lėšų ieškoti kur nors kitur. Jau pra
eity tai buvo sunkus darbas, o dabar,
lietuvių visuomenei svetur pasikei
tus, jis yra dar sunkesnis. Atgaivinta
Lietuvos valstybės nepriklausomybė
pakeitė patriotizmo pobūdį tarp vy
resniųjų. Anksčiau jie aukojo pini
gus Lietuvos laisvinimo darbams,
dabar išleidžia kelionėms į Lietuvą
ir po Lietuvą bei savo artimųjų pa
galbai. Jaunesnieji kažkodėl prie
aukos nepriprato, o gal dar nesu
skubo skolų už erdvius namus, bran
gius automobilius ir reprezentaty
vius baldus bankams išmokėti?
Vargsta tie jaunesnieji, bet lėšų LB
reikia.
Tai kaip elgtis?
Nors Lietuva jau turi laisvę, bet
lietuvių visuomenės, gyvenančios
svetur, ši laukta ir brangi laisvė nuo
pareigos sau pačiai neatleido. Taigi
neatleido nuo aukos LB. Tinkamiau
sias kelias aukai įteikti yra Vasario
Šešioliktosios ruošiami minėjimai.
Ši šventė lietuvių tautai naujoje
istorijoje yra gal pati reikšmingiau
sia. Juk be Vasario Šešioliktosios
akto lietuviai nebūtų turėję neprik
lausomybės tarpukary. Tasai trum
pas laikotarpis išauklėjo ir suglaudi
no lietuvių tautą, kad ji net penkis
dešimtmečius ištvėrė bolševikinę
vergiją. Ta lemtingoji diena buvo
mūsų išlikimo pagrindas.
Tad ar nėra garbinga ir, žinoma,
privalu šia proga paremti lietuvių
darbus už Lietuvos ribų? Kadangi
jais daugiausia rūpinasi LB, mūsų
auka turi būti jai skirta. Išeivijai
sustingti dėl lėšų stokos būtų labai
nepatogu. Istorijos veidrody atrodytume lyg kokie neprikepėliai. O
istorija, faktų, bet ne istorikų vaiz
duotės visuma, kartu yra ir teismas.
Tad jau dabar paieškokime mus
teisinamų faktų.
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Metinė prezidento
išpažintis
siūlo mokesčių sumažinimą palikti
ios savaitės antradienio va
kare JAV prezidentas, kaip visam laikui, kai karas Irake, o
taip pat krašto viduje pernai
ir kiekvienų metų pradžioje,
įvykusios
nelaimės (ypač uraganų
prabilo į tautą, atlikdamas tary

padariniai) siurbte siurbia milijar
tum „metinę išpažintį”: kas pada
dus dolerių iš valstybės iždo?
ryta, ko nepadaryta, ką reikėtų
Prezidentas išsakė daug gra
padaryti. Kalba truko kiek ilgiau
žių pažadų, apimančių kone visas
kaip valandą, dažnai pertraukta
gyvenimo sritis. Jis išvardino daug
plojimais (daugiausia iš respub
pasiūlymų, ką reikėtų padaryti,
likonų pusės, nors kai kur visgi
kad „Amerika vėl pirmautų pa
prisidėjo ir demokratai). Taigi, kal
saulyje ir savo kultūra, ir mokslu,
bos trukmė buvo trumpesnė. Bet ir
ir pramonės gaminiais”. Deja, ne
to pakako susidaryti vaizdą, kas
pasakė, kaip tai padaryti, kai di
šiuo metu JAV prezidentui labiau
džiosios įmonės savo gamybą per
siai rūpi, ko jis sieks per likusius
kelia į užsienį, o amerikiečiai ne
savo antrosios kadencijos metus.
Kadangi kalbos tekstas buvo
tenka darbo (prisiminkime nese
niai padarytus pakeitimus Fordo
žiniasklaidai prieinamas iš anksto,
fabrikuose, dabar jau žadamus ir
jo turinys komentuotas dar prieš
Kraft gamyklose). Taip, ekonomi
prezidentui kalbant. Iš prezidento
ka auga, tik į kieno kišenes ji grū
pranešimo nesitikėta naujų ar
da savo augimo vaisius? (Prisi
įžvalgių minčių, spėliojant, kad jis
minkime taipgi didžiųjų naftos
ribosis problemų įvardijimu, ne
perdirbimo bendrovių milijardinį
siūlydamas, kaip jas reikėtų iš
pelną, kai skystojo kuro kainos
spręsti. Išankstiniai komentarai
buvo iki begalybės išpūstos.)
buvo teisūs, bet reikia atkreipti
Prezidentas daug kalbėjo apie
dėmesį ir į kalbos perdavimą. Prez.
Amerikos gyventojų „narkomaBush nepasižymi iškalbingumu,
nišką įprotį” išlaidžiai naudoti
kaip kai kurie prieš jį buvusieji
naftos produktus, tuo pririšant
prezidentai, ypač Ronald Reagan
valstybę prie arabų pasaulio ir
ir net Bill Clinton. Visgi šį kartą jis
priklausomą nuo jo malonės. Įdo
kalbėjo sklandžiai, įtikinamai
mu tai, kad šį kartą prezidentas
(neišmetė iš vėžių nei vienu metu
nesiūlė ieškoti naftos išteklių savo
demokratų pusėje sugriaudėję plo
jimai, kai prezidentas išsitarė, kad je teritorijoje, dėl to paaukojant
net gamtos apsaugą. Prez. Bush
nepavyko pertvarkyti „Sočiai Se
puikiai žino, koks triukšmas kyla,
curity”).
kai siūloma didžiuosiuose draus
Kadangi šiuo metu prezidento
tiniuose (ypač Aliaskoje) pri
populiarumas ir juo pasitikėjimas
smaigstyti įrangos, iš žemės siur
valstybėje yra žymiai kritęs, buvo
biančios ,Juodąjį auksą”. Užuot
svarbu pateikti pozityvesnį Ameri
naujų gręžinių, jis siūlė pasidairy
kos kasdienybės vaizdą: ekonomi
ti pakaitalų, kitokių energijos šal
kos lygis vis kyla; Irake jau kone
tinių. Tai geras pasiūlymas, bet ar
demokratija; šiandien gyventojai
kas paklausys, kai gyventojai ne
saugesni; nedarbas sumažėjęs;
nori atsisakyti savo didžiulių, ne
švietimo sistema gerai veikia ir t.t.
pasotinamų mašinų, o naftos ben
Buvo įdomu stebėti ir pro kurias
drovės — savo milžiniško pelno?
problemas prezidentas „pračiuo
Gražiai kalbėjo prezidentas,
žė”. Visų pirma tai nuo š.m. sausio
paminėjo daug svarbių reikalų,
1 d. įvesta nauja receptinių vaistų
bet, deja, konkrečiai nepasakė,
pirkimo sistema vyresniesiems ir
kaip valstybė (ypač griežtai pasi
neturtingiesiems. Kadangi kol kas
dalinusi į dvipartinę sistemą) ga
ši programa susipainiojusi, kaip
lėtų bent dalį tų uždavinių atlikti.
gaidys į pakulas, galbūt atrodė
Beje, tarp gausios publikos ir
naudingiau apie tai nekalbėti. Ne
daugybės svarbių svečių buvo ir
buvo užsimintas ir padvigubėjęs
Lietuvos Respublikos Seimo pirmi
valstybės deficitas, ir iš kur bus
ninkas Artūras Paulauskas, kurį
imami pinigai toms trilijoninėms
vienu metu užfiksavo TV kamera.
skoloms padengti, kai prezidentas

Š

A. KELMELIS PRALAIMĖJO BYLĄ
PRIEŠ VASARIO 16-OSIOS
GIMNAZIJĄ
Buvęs gimnazijos kapelionas
kun. Alfonsas Kelmelis buvo ap
skundęs Vasario 16-osios gimnazijos
kuratoriją Darmstadto darbo teisme,
reikalaudamas, kad gimnazija jam
sumokėtų 33,000 eurų kompensaciją
už prarastą darbą. Skundo rašte
kun. Kelmelis aiškino, kad vyskupas
jį atšaukė dėl gimnazijos kaltės.
Gimnazija jį atleidusi be pagrindo.
Jo nuomone, savo darbą attikdavęs
tvarkingai, jam darbas gimnazijoje
patikęs. Jis gimnazijoje turėjęs gerą
butą, gavęs gerą algą, buvo gerai
išmokęs vokiečių kalbą ir pilnai įsi
jungęs į vokiečių visuomenę. Vokie

tija tapusi jo antra tėvyne. Jis čia ir
toliau būtų norėjęs dirbti, bet dėl
gimnazijos kuratorijos kaltės jis tu
rėjęs grįžti į Lietuvą ir dabar turįs
dirbti be algos, nes kunigai Lietuvoje
gyvena tik iš aukų.
Darmstadto teismas 2006 m.
sausio 10 d. apsvarstė visas kun. Al
fonso Kelmelio atšaukimo iš gimna
zijos aplinkybes ir nusprendė atmes
ti jo skundą bei visus jo reikalavi
mus. Teismo sprendimas neapskun
džiamas. Teismo išlaidas turi pa
dengti kun. Kelmelis.

Vasario 16-osios gimnazijos
pranešimas

Š.m. sausio 6 d. Berlyne vykusioje didžiulėje tarptautinėje maisto produktų,

pagamintų ekologiškai, parodoje dalyvavo ir Lietuvos atstovai.
Donato Tijūnėlio nuotrauka.
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PAMOKA PRISIMINIMŲ AUTORIAMS?
ALEKSAS VITKUS
Milijonai Amerikos žmonių ir
turbūt tūkstančiai lietuvių, mėgsta
žiūrėti televizijos beveik karaliene
vadinamos Oprah Winfrey populia
rią programą „The Oprah Winfrey
Show”, kurioje ji neretai gana įdo
miai nagrinėja įvairiausius eilinio
amerikiečio gyvenimo aspektus ar
požiūrius įjuos. Retsykiais ir aš kar
tais užklystu į tą kanalą, kuriame
galima Oprah atrasti beklausinėjant, tiriant, nagrinėjant ar komen
tuojant jos pašnekovų įmantrius ir
dažnai gana spalvingus pasisaky
mus.
Ir taip jau pasitaikė, kad kai
pereitą ketvirtadienį (sausio 26)
Oprah savo programos metu kaman
tinėjo buvusį narkomaną James
Frey dėl jo knygos kai kurių netiks
lumų, aš turiu prisipažinti, kad tos
programos nesekiau, nes klausiausi
prezidento Bush spaudos konferenci
jos, kurioje jis atsakinėjo į klausimus
dėl Irano branduolinės energijos
planų, dėl padėties Irake, dar mėgin
damas pasiaiškinti, kad jis nepa
žįstąs respublikonų lobisto Jack
Abramoff.
Kokia Oprah Amerikoje yra po
puliari rodo kitos dienos ryto „Chi
cago Tribūne” pagrindinė viso pirmo
puslapio platumo tiesiog „rėkianti”,
antraštė, jog „Oprah sumalė James
Frey į šipuliukus”. Pražiopsojau
gana įdomią praėjusios dienos Oprah
programą. Ką daryti? Nebėda, nes
toje pačioje dienraščio laidoje jau
tilpo net keliuose puslapiuose garsių
ir ne taip garsių to laikraščio ben
dradarbių pasisakymai. Neatsiliko
nei internetas. Aš manau, kad visa ši
istorija turėtų būti įdomi ne tik prisi
minimų, kronikų, memuarų ar net
kelionių aprašymų, knygų ar serialų
straipsnių autoriams, bet ir eiliniam
skaitytojui.

Melaginga knyga
Tiems, kurie nežino šios istorijos
detalių, paminėsiu kas įvyko. Pa
sirodo, kad prieš kelis metus (apie
2003) buvęs narkomanas James
Frey, buvo parašęs savo visų klaidų
gyvenimo prisiminimų knygą pava
dinimu „A Million Little Pieces”,
kurią praėjusį spalį Oprah pasiūlė
savo knygų klubo skaitytojams kaip
skaitytiną to mėnesio knygą. Ilgai
netruko kol knyga pakilo į labiausiai
skaitomų (best—seller) knygų sąrašą,
o pats Frey išgarsėjo kaip įdomus
neįtikėtinai žiaurių kritusio žmo
gaus išgyvenimų atpasakojimų auto
rius.
Nei Oprah, nei knygos leidėjai,
išspausdinę net 3,5 mln. egzemplio
rių, nieko neįtarė, kol tik šių metų
pradžioje vienas interneto „Smoking
Gun” redaktorius William Bastone
aptiko, jog Frey savo prisiminimuose
didesnio efekto tikslu tyčia daug ką
iškreipė, daug ką perdėjo. Kai Frey
po to pasirodė kito garsaus TV po
kalbių vedėjo Lary King programoje,
King bandė jį kaltinti, esant papras
tu melagiu. Gelbėdama padėtį,
Oprah (ne jos programos metu)
paskambino Larry King ir energin
gai gynė Frey, bendrais bruožais sa
kydama, jog knygos vertė yra ne tiek
jos faktų tikslume, kiek jos jaus
muose ir mintyje, kad tokią knygą
skaitant daug dabartinių narko
manų galėjo būti teigiamai paveikti
ir taip grįžti į normalų gyvenimą.
„Kas yra svarbu, — bylojo Oprah, —

tai, kad Frey buvo narkomanas, ku
ris ilgus metus, jau nuo šešerių metų
amžiaus, gyveno nenormalų, save ir
savo tėvus kankinusį gyvenimą, kurį
jis vis dėlto sugebėjo pakreipti kita
linkme. Ar tai negeras pavyzdys ki
tiems narkomanams rasti tikrą
kelią? Štai, ta didžioji knygos vertė”.
Tačiau ir toliau nenumaldomai spi
riama Larry King argumentų, Oprah
tik stenėjo, kad iš tikrųjų „aš neži
nau kas yra teisybė, ir kas ne”. Jai
atrodė, kad „tai tik daug triukšmo
dėl nieko”.

singo sprendimo: nuogi faktai, ar
lankstus išradingumas. Kaip kažkas
pasakytų: „Nelaužyk įstatymo, bet,
reikalui esant, jį palenk”.
Kiti leidyklų redaktoriai aiški
na, kad memuarų ar prisiminimų
skaitytojai iš tikrųjų nelabai ir krei
pia dėmesį į faktus. Pamatę ištisus
puslapius apie autoriaus vaikystę ir
su ja surištus pokalbius, jie supran
ta, jog tai autoriaus vaizduotė, ir ją,
jei įdomiai perduotą, mielai priima.
„W.W. Norton” leidyklos prezidentas
W. Drake McFeely tvirtina, kad jo
redaktoriai memuarų knygas ir ten
minimus faktus, jei jos parašytos
apie žinomus žmones, tikrina kiek
galint griežčiau. Asmeniški prisi
minimai praleidžiami per daug ma
žiau griežtą filtrą.

Oprah VVinfrey

Į tą ilgoką Oprah pasiaiškinimą
Larry King taip atsakė: Vadinasi, tu
autoriui neturi jokių priekaištų, jį
vis dar gerbi kaip iki šiolei, ir kad ir
toliau rekomenduoji jo knygą?”, į ką
Oprah nesvyruodama atsakė: „Taip,
taip”. Gavusi nemažai laiko ir progos
viską pergalvoti, Oprah, matyt, pa
keitė savo nuomonę, ir praėjusį ket
virtadienį savo programos pokalbyje
su autoriumi visiškai pakeitė savo
toną.
Ji pagaliau ir pati prisipažino,
kad Frey savo knygos aprašymu ir
jos visais pakeistais charakteriais—
veikėjais ją apgavo („I was duped”).
Po toji dar atsiprašė savo žiūrovų, —
ir skaitytojų. Tokį jos prisipažinimą
ir atsiprašymą „Chicago Tribūne”
vedamojo autorius pripažino „drą
siu”. Girdamas Oprah ir toliau, auto
rius ją iškelia į padanges, aiškin
damas, jog „Vakar buvo didi teisybės
ir teisingumo diena, kai viena iš la
biausiai garbinamų ir įtakingiausių
pasaulio moterų, milijonų televizijos
žiūrovų akivaizdoje drįso pasakyti:
„Aš klydau”.

Kas galima, kas negalima
Čia ir iškyla klausimas, kiek ga
lima duoti laisvės nebeletristinių
knygų, kaip autobiografijų, memua
rų, kronikų, asmeninių pergyve
nimų, kelionių aprašymų, straipsnių
ir t.t., autoriams? Ar sutikti su ci
niku, kuris sako, jog „prisiminimuo
se nemeluok, nebent tikrai reikia ir
jei tai pakels knygos vertę”. Savo
žodį tarė ir keli žymių knygų leidyk
lų vadovai. „Public Affairs Books”
leidyklos vyriausias redaktorius Pe
ter Osnos, pvz., sako, kad autorius
turėtų teisę rašyti ką nori, bet kartu
ir paaiškinti, kas yra faktai, ir kas —
ne, tuo tarpu kai kiti pripažįsta
realų verslo spaudimą autoriui kny
gą leisti rašyti taip, kad ji rastų kuo
didesnę skaitytojų paklausą, taip
patogiai paliekant kiek sužalotą tei
sybę pašaly. Ir pats Osnos sarkas
tiškai primena, kad didysis dolerio
ženklas labai dažnai sujaukia gal
voseną, stengiantis prieiti prie tei

James Frey

James Frey knyga liko ir toliau
populiari, gal dar labiau išpopu
liarėjo, nes jos leidykla, „Doubleday
Books”, jau ruošia naujas tos knygos
laidas, kuriose numatoma įdėti lei
dyklos ir autoriaus paaiškinimus ar
pataisymus. Ar autorius Frey šį kar
tą paaiškins, kad jo draugė Lily nu
sižudė ne pasikardama, bet tik per
sipjaudama rankų riešų gyslas, kad
jis kalėjime tiek ilgai nesėdėjo, kiek
anksčiau tvirtino, kad kova su po
licininkais nebuvo tokia žiauri, kaip
pradžioje aprašyta? Ar gal autorius
tik pasakys, jog kai kurios aprašymo
detalės neatitinka tikrovės.
Lieka ir kitas klausimas. Ar
Oprah tikrai nuoširdžiai apgailesta
vo dėl savo klaidos pasirenkant Frey
knygą savo knygos klubui, ir net
autorių ginant Larry King TV pro
gramoje, ar tai tebuvo tik puikiai
surežisuota gudrybė padidinti savo
populiarumą buvusio narkomano
Frey sąskaita? Kiti net prisibijo, kad

taip viešai pažemintas Frey gali dėl
to ir vėl grįžti prie narkotikų vartoji
mo.
Pati Oprah sakosi, kad jai esą
svarbiausia parodyti, jog šiuolaikinei
kultūrai aukščiausias tikslas yra
tiesos ieškojimas. Kaip mano Steve
Johnson, „Chicago Tribūne” interne
to skyriaus kritikas, Oprah, ban
džiusi, ir gana sėkmingai, apginti
Frey Larry King programos metu,
galėjo visą reikalą tuo ir baigti. Betgi
pasvarsčius, ji nutarė į savo progra
mą vėl pakviesti autorių, kur jis vi
sai netikėtai sulaukė tokio aštraus
jos puolimo, pavadinant autorių pa
prastu melagiu. Nepaliko Oprah nei
tos redaktorės/leidėjos Nan Talese
ramybėje, jai stipriai priekaištauda
ma dėl knygoje minimų faktų nepatikrinimo.
Tas pats kritikas Steve Johnson
svarsto ir kitą galimybę. Jis prime
na, jog ta Oprah/Frey „dvikova”, nors
tik ir iš dalies, jau buvo transliuoja
ma ketvirtadienio 9 valandą ryto.
Tai sukėlė didelį žiūrovų susidomėji
mą, ir kai tą patį vakarą programa
11 valandą buvo visa kartojama, ją
žiūrėjo jau ne 49 milijonai jos nuola
tinių žiūrovų, bet gal ir dvigubai
daugiau. Kritikas įspėja: „Juk ne vel
tui Oprah jau devyniolika metų sėk
mingai veda savo pokalbių (talk
show) programą, kad ji nežinotų,
kaip ir ką reikia daryti, kad kuo
daugiau ‘išpūsti’ savo programos
populiarumą („reitingą”)”.
James Frey, taip visiškai sunie
kintam pereito ketvirtadienio TV
programos metu, ateitis kaip rašyto
jo, yra labai abejotina. Bet, žinant
amerikietiškos skaitančios publikos
sentimentus ir polinkius, niekas ne
nustebs, jei Frey gaus daugiau pa
siūlymų parašyti kitų knygų, ir dar
su dideliu iš anksto sumokėjimu.
Juk pati Frey pavardė Amerikoje jau
labai gerai žinoma. O tai knygų pa
saulyje yra labai svarbu.
Kaip ten bebūtų, atrodo, kad
dauguma
komentatorių
duoda
Oprah Winfrey (koks sutapimas pa
vardžių: Winffey prieš Frey!) kreditą
už prisipažinimą klydus ir atsi
prašymą už milijonų žmonių, kad ir
neplanuotą, suvedžiojimą. Kaip re
daktorius Peter Osnos išsireiškė:
„Mūsų Amerikos visuomenei labai
nepatinka melagystės (gal net dau
giau negu kiti dar mažiau pateisina
mi nusikaltimai — A. V.)”. „To
pasimokė Richard Nixon. Taip pat ir
Bill Clinton. O dabar ir ponas Frey”,
— baigia redaktorius Osnos.

BLOGIAUSIOS IR GERIAUSIOS
ŠIŲ METŲ DIENOS
Pirmadienį — sausio 23-iąją —
buvo pati blogiausia šių metų diena,
nustatė Didžiosios Britanijos Cardiff
universiteto psichologas Cliff Arnall,
išvedęs labai sudėtingą „gerumo” ir
„blogumo” formulę.
Lenkų dienraštis JZycie Warszawy” rašo, kad remdamasis savo for
mule O + (S—Už): CR (M x Pį), kurio
je O — reiškia orą, S — skolas, Už —
uždarbį, C — laiką, kuris praėjo nuo
švenčių, R — laiką, praėjusį nuo įsi
pareigojimų, prisiimtų dėl švenčių,
M — motyvus, o Pį — būtinybę veik
ti, britų mokslininkas nustatė, kad
pati blogiausia diena būna metų
pradžioje, dažniausiai — sausio mė
nesį. Būtent tuo metu nebūna jokių
švenčių, ir žmonių laukia vien darbai.
Pasak C. Arnall, kuris tvirtina,

jog ši formulė tinka visiems mūsų
klimatinės zonos gyventojams, sau
sio mėnesį žmonėms tenka kovoti ne
tik su oro negandomis, bet ir nuola
tos prisiminti skolas, paimtas Kalė
dų švenčių proga. Pasak mokslinin
ko, norint „pagerinti” nesėkmingiau
sią metų dieną galima daugiau spor
tuoti ar pasikviesti į svečius artimus
draugus.
Laimei, po pusmečio išauš pati
sėkmingiausia šių metų diena. Ji
bus Joninių išvakarėse — birželio
23-iąją. Mat birželio mėnesį praside
da tikra vasara, ir žmonės tampa la
biau geranoriški vieni kitiems.
Nustatyti blogiausią ir geriausią
metų dieną mokslininko paprašė
turistinės firmos.
BNS
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Mokyklos „Eglutė"
Prieš Kalėdas organizacijoms
ruošiant Kūčias, o po Naujųjų metų
vykstant Šv. Andriejaus parapijos
kalėdiniam koncertui, V. Krėvės li
tuanistinės mokyklos žiemos šventę
„Eglutę” tenka ruošti sausio mėnesio
antroje pusėje. Kalėdų senelis tad
mokyklos vaikučius aplanko, jau
grįždamas iš pokalėdinių atostogų
Lietuvoje.

Rugilė Pekinaitė ir Paulius Kuderavičius, Vinco Krėvės lit. mokyklos mokiniai,
deklamuoja Kalėdų eglutės programoje.
Visos nuotraukos Kazio Razgaičio

Kalėdų

eglutės

programoje

dekla

muoja Vytis Dunčia.

Pianinu gražiai
Akerley.

skambino

Kristukas

Šiais metais tradicinė „Eglutė”
vyko sausio 21 d. Parapijos salėje
susirinkus gražiam būriui tautiečių,
pirmiausia pasivaišinta pietumis.
Virtuvei šiais metais vadovavo dr.
Gintarė Gečytė—Akerley, jos dešinią-

Tautos raštingumas yra per 94 procentus ir
skaitytojai gali naršyti po daugiau nei 4,500
knygų parduotuvėse. Du pasaulinio garso litera
tūriniai didžiūnai yra Jorge Luis Borges, aklas
poetas bei apybraižininkas, ir Manuel Puig, kurio
romanas „Voro moters bučinys” tapo premijuotu
filmu. O kas dėl jautienos mėgėjų, Argentinos jau
tiena laikoma pasaulyje geriausia bei skaniausia
(ir ne per brangi). Tuo tarpu JAV jautienos Euro
pa neperka, ji esą per daug „marmurinė” (gausy
bės riebalų išvagota).
taiga durų skambutis pranešė, jog atvyko
vairuotojas mus parsivežti. Draugiškai atsi
sveikinus ir vėl Maria Inez palydėjo mus iki auto
busiuko. Galvoje raizgėsi minčių pynė: dvi valan
dos ir dar su kaupu pralėkė nejučiomis, galėjome
dar tiek klausytis įdomių pasakojimų. Tai pana
šiai kaip prieš daugel metų, besiklausant Birutės
Pūkelevičiūtės dviejų valandų „paskaitos” apie jos
kūrybinį kelią į literatūros aukštumas — būdavo
per mažai, norėjosi dar tiek laiko klausytis.
Išėjome iš viešnagės, pasijutę gerokai pratur
tėję! Ir lietutis mus pamylėjo — nustojo lynoti!
Vairuotojas grąžino mus į istorinę Marriott Plaza,
kuri buvo Buenos Aires grande dame beveik per
ištisą XX amžių. Ji dar vis priklauso pirmųjų
savininkų palikuonims (nuo 1906 m.), o elegan
tiškasis vestibiulis, išpuoštas italų marmuru,
prancūzų krištolais bei persiškais kilimais, yra
Argentinos politikų ir užsienio diplomatų apsi-

ja ranka esant Aldonai Jokubėnienei. Netikslu būtų pamiršti ir mo
kyklos vaikų tėvelių nuoširdžios
talkos organizuojant pietų vaišes.
Sėkmingą loteriją paruošė bei pra
vedė Renata Kučienė, o „Eglutės”
programai vadovavo Kazys Razgai
tis. Gėrėjomės Rugilės Pekinaitės,
Pauliaus Kuderavičiaus, Vyčio DunČios ir Melisos Židanavičiūtės (ma

Algimantas Gečys

mę 19 amžiuje, negu dabartinėse dienose, kai
tuomet gauchos sudarė Argentinos tautos dau
gumą. Dėl to žodžio kilmės yra net keletą priešta
raujančių teorijų. Galėtų kilti iš „Quechua”
„huachu” (našlaitis, bastūnas) arba iš arabiško
žodžio „chaucho” (tam tikras botagas, ganant
galvijus) bei daug kitų. Pirmasis to vardo užrašy
tas pavartojimas atsirado kaip tik Argentinai
atgaunant nepriklausomybę — 1816 m.
Nr.8
Paprastai gauchos buvo klajokliai ir gyveno
pampas — lygumoje, nusidriekusioje šiaurėje nuo
sukančios durys, aiškino mums Hector.
latagonia, vakaruose ribojasi su Andų kalnais,
nusitęsdama toli, netgi pasiekdama Brazilijos
Dario dovanoja laimikį!
valdiją Rio Grand do Sul.
Dauguma gauchos buvo arba criollo (ispanų
iena diena Buenos Aires, Argentinoje, buvo kilmės pietų — amerikiečiai) arba mestizo (maišy
skirta visos dienos išvykai į tikrą (auten
to ispanų ir vietinio amerikiečio kraujo). Gaucho
tišką) estancia (gyvulių ūkį). Ten mums žadėjo
vaidina svarbų simbolinį vaidmenį Argentinos
įgyvendinti Argentinos spalvingas kaip „Wild
tautiškumui. Kaip ir Šiaurės Amerikos „cowboy”,
West” tradicijas; panašiai kaip amerikiečių „cowgaucho paprastai laikomas stiprus, nešnekus
boys” (kaubojai), gauchos (gaučos) menu — su
tipas, bet išdidus iki akiplėšiškumo, galįs griebtis
virvių gudrybėmis bei raitelių įmantrybėmis. Tai
net smurto, jeigu būtų įvykdytas. O visgi galbūt
privertė autorę nusidėti — amerikietiškai pa
klasiškas gaucho dvelkia daugiau melancholija,
galvoti „Big deal”... „Piemenys” pasišvaistys virvė
negu klasiškas „cowboy”. Taip pat, kaip „cowboy”,
mis, užners kilpą žirgui ant nasrų ir viskas?! O
gaucho buvo visais laikais puikiausias raitelis. O
„gyvenimo mokykla”, tarsi pasityčiodama, ir vėl
iš tikrųjų arklys buvo vienintelis — visas jo turtas
pamokė —„niekad iš anksto nespręsti jokių išvadų
šiame pasaulyje. 19-to šimtmečio karų metu, kava
— gali nusvilti ragus”! Taigi, ausyse aidint prieš
lerijos buvo sudarytos beveik visiškai iš gauchos.
60 metų Lietuvoje girdėtą „svečias — ’nevalGauchos maitinosi beveik vien tik jautiena, pa
ninkas’ ”, lyg užsispyrusi ožka, pardavimui tem
pildydami „yerba mate”, į arbatą panašiu žolių gė
piama į turgų, ši ne
rimu, gausiu maistingumu. Ir mus čia pat autobu
pagydoma
optimistė,
se Hector pavaišino ta „arbata, kuri nepatiko —
nenoriai sėdo autobusan
karti, tik ne taip žiauriai karti, kaip teko ragauti
su entuziastingai nusi japonų žolių arbatą Kamakuroje, Japonijoje. Iš
teikusia grupe. O visa
spjauti nemandagu — įžeisi japonus, o ją nuryti
diena virto vienu malo
reikia būti šventuoju. Taigi, „pažaliavęs” pats kaip ta
niausiai atmintinų!
nelemta arbata, žmogus nuryja gurkšnį, lyg riciną. O
Per pusantros va
mes stebėjome, kaip per visas keliones po Argen
landos kelionė į estantiną, vairuotojai nuolat gėrė tą „yerba mate”.
cią, Hector supažindino
auchos rėdėsi visai skirtingai nuo Šiaurės
mus, kas tai per „paukš
Amerikos „cowboys”. Nesigilinant į gauchos
čiai” tie gauchos yra. Į
apsirėdymo smulkmenas, tiktai pridursime, jog
BA pietus bei vakarus
tikro gaucho apranga susidėjo iš „poncho” (pončo),
tęsiasi ištisi plačiausi
kuris dvigubai pasitarnaudavo: kaip antklodė ant
pampas laukai, ganyk
balno arba pasiklojimui ant žemės miegoti; „falos — gauchos namai,
con” (didžiulis peilis), „rebenųue” (botagas) ir pla
kur jie zovada lekia ant
čių kelnių, vadinamų „bombachos” (pagamintų
eiklių žirgų it laisvi
Turkijoje), sujuostų medžiagine juosta. Žiemos
paukščiai!
metu, gauchos dėvėjo sunkius vilnonius ponchos,
Žodis „gaucho” tu
apsisaugoti nuo šalčio bei vėjo.
rėjo daug didesnę reikš
Bus daugiau.

PIETŲ AMERIKOS
PARYŽIUJE
STASĖ E. SEMĖNIENĖ

V

G

Kongreso rūmai Argentinos sostinėje Buenos Aires.

mytei Vilmai padedant) deklamaci
jomis, šauniu Kristuko Akerley
skambinimu pianinu. Mokyklos
mokiniai, vadovaujami šokių moky
tojos Kristinos Volertienės, pašoko
keletą šokių. Gerai jautėsi vaikams
dovanėles dalijantis nuotaikingas
Kalėdų senelis (Artūras Alekperlis).
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G. Furmanavičius apdovanojo
geriausius sportininkus

Disko metikui Virgilijui Aleknai (k) apdovanojimą įteikia vidaus reikalų minis
tras Gintaras Furmanavičius.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr

Vilnius, vasario 1 d. (ELTA) —
Trečiadienį Lietuvos vidaus reikalų
ministras Gintaras Furmanavičius
apdovanojo geriausius 2005 metų vi
daus reikalų sistemos sportininkus.
Antrojo laipsnio Vidaus reikalų
ministerijos (VRM) atminimo ženk
lai „Tėvynės labui” ir atminimo do
vanos buvo įteiktos disko metikui
Virgilijui Aleknai, krepšininkui Gaudentui Puškoriui ir galiūnui Viliui

Petrauskui.
Vadovybės apsaugos departa
mento prie VRM Asmenų apsaugos
valdybos, Asmenų apsaugos sky
riaus asmens sargybinis, paskirtas
Lietuvos Respublikos ministro pir
mininko apsaugininku, V. Alekna
praėjusiais metais apgynė pasaulio
čempiono titulą, o 2004 metais Atė
nuose antrąkart iškovojo olimpinį
aukso medalį.

Seimo pirmininko darbotvarkėje — bevizio
režimo klausimai
Atkelta iš 1 psl.
Susitikime su senatoriumi R.
Durbin Seimo pirmininkas pasi
džiaugė ypač aktyviu bendradarbia
vimu tarp Lietuvos ir JAV, pa
brėždamas, kad Lietuva yra patiki
ma partnerė, pasisakanti už stiprų
transatlantinį ryšį.
A Paulauskas susitikime pažy
mėjo, kad Lietuva kartu su Latvija ir
Estija siekia, kad būtų užtikrinta
NATO Baltijos šalių oro erdvės pa
truliavimo misijos tąsa.
Pasak .Seimo vadovo, NATO
partnerių vykdoma oro policijos mi
sija virš Baltijos šalių leidžia Lietu
vai savo ribotus išteklius nukreipti į
kitas sritis, tokias kaip Lietuvos pri

* Trečią pralaimėjimą iš eilės
Sankt Peterburge vykstančiame
XVIII tarptautiniame Valentin
Granatkin atminimo jaunių (iki 18
metų) futbolo turnyre patyrė Lietu
vos rinktinė. Vytauto Stanevičiaus
treniruojami jaunieji Lietuvos futbo
lininkai trečiadienį A grupės turnyrą
baigė pralaimėjimu 0:4 Kinijai bei
toliau kovos dėl V-VIII vietų.

* Ketvirtą pergalę Gibraltare
vykstančiame tarptautiniame
šachmatininkų festivalyje iško
vojo Viktorija Čmilytė, 125 dalyvių
turnyre su 5 taškais iš 37-osios vie
tos pakilusi į 22-ąją. Antradienį aš
tuntojo rato partijoje Lietuvos šach
matininkė baltosiomis figūromis nu
galėjo olandą Marcei Peek. Devinta
jame rate V. Čmilytės varžovu bus
4.5 taško turintis bei 49-ąją vietą už
imantis Indijos atstovas Saptarashi
Roy Chowdhury.

* Prancūzijoje vykusiose
„GP d’Ouverture La Marseillaise” dviratininkų lenktynėse
89-as tarp 130 dalyvių finišavo
,,Ag2R Prevoyance” komandai atsto

siimta misija Afganistane.
Lietuvos vadovaujama Goro pro
vincijos atkūrimo grupės misija —
sudedamoji NATO vadovaujamų
ISAF pajėgų operacijos dalis.
Susitikime senatorius R. Durbin
domėjosi Lietuvos aktualijomis, ša
lies pasiruošimu euro įvedimui, san
tykiais su Rytų kaimynėmis.
Lietuvos parlamento vadovas
lankėsi ir Maryland sostinėje Annapolis, kur susitiko su valstijos sekre
tore Mary D. Kane, bei valstijos gu
bernatoriumi Robert Erlich.
Po šių susitikimų Lietuvos par
lamento vadovas apžiūrėjo greta
Maryland Senato ir atstovų rūmų
augantį lietuvišką ąžuoliuką.

vaujantis Ibmas Vaitkus. Lietuvos
dviratininkas 136.2 km distancijoje
11 minučių ir 10 sekundžių pralai
mėjo lenktynių nugalėtojui australui
Baden Cooke, kuris aplenkė prizi
ninkais tapusius belgą Philippe Gilbert bei prancūzą Anthony Geslin.

* Keturių Dariaus Songailos
Čikagos „Bulis” komandos per
galių iš eilės seriją NBA regulia
riajame sezone nutraukė Dalias
„Mavericks” krepšininkai, antradie
nį namuose varžovus nugalėję 98:94.
Tai buvo penkioliktas „Bulis” pralai
mėjimas per šešiolika NBA čempio
natų rungtynių Dalias, D. Songaila
svečiams pelnė 4 taškus, atkovojo 1
kamuolį bei surinko 3 pražangas.

* Šarūno Jasikevičiaus In
diana „Pacers” komanda NBA
reguliariojo sezono rungtynes
svečiuose 79:84 pralaimėjo Washington „Wizards”. Tai buvo jau
šeštoji iš eilės „Pacers” nesėkmė
čempionate. S. Jasikevičius pelnė 6
taškus, atkovojo 2 kamuolius, atliko
3 rezultatyvius perdavimus, po kar
tą suklydo bei prasižengė.

Išrinkti labiausiai Lietuvą garsinę žmonės
Atkelta iš 1 psl.

Šiaurės šalių knygų mugėje), Vy
tauto Labučio trio (už aktyvią koncertinę veiklą), šokių ansamblis „Žu
vėdra” (už penktą kartą iškovotą pa
saulio čempionų titulą).
„Vertindama kandidatus, komi
sija pirmiausia atsižvelgė į jų nuo
pelnus bei pasiekimus 2005 metais.
Ypatingas dėmesys skirtas iniciaty
voms, kuriomis daug pasiekta garsi
nant mūsų šalį, atidžiai vertintas ir
šių darbų pozityvumas bei koncep
tualumas”, — pabrėžė K. Firkavičiūtė. Iš viso komisija svarstė dau
giau nei 70 kandidatūrų — šiemet
daugiau nei pusę jų pasiūlė užsieny
je gyvenantys ir dirbantys lietuviai.
Didžioji dalis siūlytų kandidatų bu
vo iš kultūros ir sporto sričių, tuo
tarpu iš verslo jų buvo tik keletas.
Pasak K. Firkavičiūtės, džiugina tai,
kad šiemet vertinimo komisijai pa
siūlyta daug jaunimo kandidatūrų.
Papildomose keturiose nomina
cijose, skirtose aktualioms sritims,
vertinimo komisija išrinko po 3 kan
didatus. Jaunimo nominacijoje at

rinkti šie kandidatai: vokaliste ir
pianistė Andrė Pabarčiūtė, Klaipė
dos universiteto sportinių šokių an
samblis „Žuvėdra” ir Lietuvos uni
versitetų studentų grupė „Nes
nausk!”, laimėjusi pasaulinį IT kon
kursą. Išeivijos nominacijoje apdova
nojimą gauti pretenduoja: Lietuvos
fotografų parodas savo galerijoje Vo
kietijoje rengusi Giedrė Bartelt, mu
zikantė Kristina Kuprytė ir lietuviš
kos mokyklos Maskvoje direktorė
Solveiga Valatkaitė.
Tarp novatoriškumo nomina
cijos kandidatų yra menininkių
grupė „Baltos kandys”, kūrybinis A
Bučo, M. Bučienės, V.Ozarinsko ko
lektyvas (kandidatuojantis ir pa
grindinėje nominacijoje) ir parodų
kuratoriai Liutauras Pšibilskis bei
Lolita Jablonskienė. Į „Lietuvos mū
zos” apdovanojimą, vertinimo komi
sijos sprendimu, šiemet pretenduos į
švedų kalbą net 7 lietuvių autorių
knygas išvertęs švedas Jonas Ohman, Vytauto Labučio trio (kandida
tuojantis ir pagrindinėje nominaci
joje) ir pianistė Mūza Rubackytė.

Leidėjas: EBSW rėmė LDDP
Atkelta iš 1 psl.
kodėl taip ilgai delsė, aiškino žurna
listas.
Pasak J. Banevičiaus, prieš 1992
metų Seimo rinkimus pas jį atvyko
Aukščiausiosios Tarybos — Atkuria
mojo Seimo narys, žinomas rašytojas
Vytautas Petkevičius ir paprašė at
spausdinti LDDP kandidatų į parla
mentarus bukletus bei kitą agitacinę
medžiagą. Žurnalistas tuo metu va
dovavo „Vasario koncernui” ir leido
laikraštį „Opozicija”.
Tartis dėl rinkimų bukletų pa
ruošimo, maketavimo, spausdinimo
ir atsiskaitymo už darbą esą kelis
kartus buvo atvykęs G. Kirkilas, bu
simasis krašto apsaugos ministras
Linas Linkevičius ir dar vienas par
tijos atstovas.
„Ne kartą asmeniškai man
skambino ir pats A Brazauskas. Už
darbą mums ilgokai nemokėjo, todėl
įspėjau, kad bukletus atiduosiu tik
gavęs pinigus. Galiausiai pasakė,
kad ateis kažkoks vyrukas ir sumo
kės. Tas žmogus buvo G. Petrikas,
atėjęs su kažkokia moteriške”, — pa
sakojo J. Banevičius.
Septynioms dešimtims LDDP
kandidatų į Seimą buvo paprašyta
atspausdinti po 5,000 bukletų, o par
tijos vadovui — 10,000 G. Petrikas
esą sumokėjo dalį sumos — 30,000
JAV dolerių. Ar jis sumokėjo pinigus,
leidėjo esą teiravosi pats A. Bra
zauskas.
Likusius pinigus Vokietijos mar
kėmis neva sumokėjo L. Linkevičius.
Pasak J. Banevičiaus, šios markės
buvo nustojusios galioti ir bankas jas
atsisakė priimti.
„Dar papildomai į ‘Vasario kon
cerno’ sąskaitą buvo pervesti pini
gai, sumos tiksliai neprisimenu, ma
nau, kad tai buvo iš EBSW priklau
sančių organizacijų, nes apie tokių
pinigų pervedimą teiravosi ir G. Pet
rikas”, — teigė žurnalistas.
Jo tikinimu, apie EBSW sumo
kėtus pinigus žinojo ir G. Kirkilas, ir
A. Brazauskas: „G. Petrikas man sa
kė, kad pinigus prašė man perduoti
A. Brazauskas, ir pasakė, kad kitus
pinigus atiduos vėliau. Jei aš juo ne
tikiu, kaip garantą priminė A Bra
zauską ir liepė pasiskambinti A.
Brazauskui, su kuriuo jis dėl apmo
kėjimo yra susiderinęs”.

J. Banevičius tikino turįs doku
mentus, kurie galėtų patvirtinti šią
informaciją. Jis taip pat nurodė ko
misijai turįs detalių apie A. Bra
zausko, buvusio jo patarėjo Vladi
miro Beriozovo, Lietuvos banko val
dybos pirmininko Kazimiero Rat
kevičiaus, G. Kirkilo žento bendra
darbiavimą ir ryšį su EBSW bei pa
sisiūlė pateikti jas žodžiu.
Krašto apsaugos ministras G.
Kirkilas tvirtino, kad minėtų jo po
kalbių su J. Banevičiumi ir apsilan
kymų jo vadovaujamoje bendrovėje
nebuvo: „Nei mes ką nors užsakinė
jome, nei bendravome su J. Banevi
čiumi, bent jau ne centrinis partijos
rinkimų štabas. Gal kauniečiai kaž
ką tokio ir darė. Aš su juo nesu pa
žįstamas ir bendravęs. Tokių ryšių
su G. Petriku irgi nebuvo”.
Tačiau G. Kirkilas teigė neketi
nantis siekti, kad J. Banevičius pa
neigtų šią, pasak jo, neteisingą infor
maciją. „Pasitaiko tokių fantazierių.
Jis kartą už šmeižtą jau atsėdėjęs,
gal jau užtenka”.
Kaip trečiadienį Lietuvos radijui
teigė EBSW veiklą tiriančios komisi
jos pirmininkas socialdemokratas
Algis Rimas, komisijos dar nepa
siekė šis pareiškimas.
Tačiau komisijos nariai su teks
to turiniu jau yra susipažinę. Tiesa,
kol kas neaišku, ar pareiškime at
skleisti faktai bus tiriami. „Minimi
faktai ir pavardės yra J. Banevičiaus
asmeninė atsakomybė. Tačiau jei bū
tų dokumentai ir kiti įrodymai, būtų
galima tirti”, — sakė komisijos pir
mininko pavaduotojas Kazimieras
Starkevičius.
Anot jo, darbą baigianti komisija
šiomis dienomis pajuto suaktyvė
jimą, nes nemažai žmonių pradėjo
dalintis prisiminimais apie susivie
nijimą. Konservatoriai buvo pasiūlę
gavus naujos informacijos pratęsti
arba atnaujinti EBSW veiklos ty
rimą, tačiau dauguma komisijos na
rių nusprendė liudininkų apklausų
neberengti.
Išvakarėse Seimo komisija pa
skelbė negavusi duomenų, kad prieš
dešimtmetį bankrutavęs EBSW su
sivienijimas finansavo LDDP rinki
mų kampaniją: „Neturime įrodymų,
kad EBSW (...) rėmė arba nerėmė
LDDP.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax. ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

G. W. Bush politikoje daugiau
problemų negu laimėjimų

EUROPA

VVashington, DC, vasario 1 d.
(AFP/BNS) — JAV prezidentas
George W. Bush neatsisako agresy
vios užsienio strategijos, bet iš jo me
tinės kalbos ryškėja, jog JAV politiką
užsienyje lydi daugiau problemų nei
laimėjimų.
Antradienį sakytoje kalboje bu
vo paminėta daug temų — nuo karo
Irake iki pastangų skleisti demo
kratiją Artimuosiuose Rytuose, bet
nieko iš esmės nauja beveik ne
pasiūlyta. Liko nepaminėtas
net
y
toks opus klausimas kaip Siaurės
Korėjos branduolinio ginklo kūrimo
programa.
„Kalboje nebuvo netikėtumų, —
sakė politologas Stephen Hess iš
Washington veikiančio Brookings
instituto. — Kalbos tikriausiai klau
sėsi kitų šalių užsienio reikalų žiny
bos, bet nežinau ar jos galėjo išgirsti
kažką, ko dar nežinotų”.
Iš G. W. Bush metinės kalbos ne
panašu, jog jis būtų linkęs mažinti
savo administracijos veiklos tarp
tautinėje arenoje mastą.
„Vienintelė alternatyva Ameri
kos vadovavimui yra daug pavojin
gesnis ir neramesnis pasaulis, — sa
kė prezidentas. — Išbandymo metu
negalime užsitikrinti saugumo atsi
sakydami savo įsipareigojimų ir atsi
traukdami į savo teritoriją”.
Tačiau JAV vadovas nebuvo pa
našus į tą politiką, kuris prieš metus
išėjo ant pakylos ir po įtikinamos
pergalės, suteikusios jam galimybę
dar ketverius metus vadovauti ša
liai, pasakė karštą kalbą apie laisvę.
Tuo metu G. W. Bush populiaru
mo vertinimai buvo didesni negu 50
proc., ir atrodė, kad jis tebėra pasi
ryžęs padaryti galą tironijai visame
pasaulyje. Dabar jo populiarumas
neviršija 40 proc., o net 60 proc. ne
pritaria jo politikai Irake.
Kalbėdamas apie demokratijos
plėtrą Artimuosiuose Rytuose, jis ra
gino savo sąjungininkus, Egiptą ir
Saudo Arabiją, spartinti reformas,
kaip ir praėjusių metų vasarį.
Vienintelė naujovė — susirūpi
nimas radikalaus islamistinio judėji
mo „Hamas” pergale Palestinos sa
vivaldos parlamento rinkimuose.
Negalėjo G. W. Bush pasidžiaug

ti ir kokia nors pažanga mėginant
įtikinti Tehran, kad šis atsisakytų
savo siekių plėtoti branduolinę pro
gramą. Kaip ir pernai JAV preziden
tas kreipėsi tiesiogiai į Irano žmones
ir ragino juos sukilti prieš savo au
toritarinius religinius vadovus.
G. W. Bush kalba, daugelio nuo
mone, duoda toną jo Respublikonų
partijos kampanijai prieš lapkritį
vyksiančius Kongreso rinkimus, ku
riuose respublikonai gali prarasti
dabartinę daugumą.
Respublikonų strategai siūlo
kampaniją grįsti šūkiu, jog šalį rei
kia žūtbūt apsaugoti nuo teroristų,
— žodžiu, laikytis tos pačios strate
gijos, kuri laidavo G. W. Bush an
trąją kadenciją.
Prezidentas prisiekinėjo ir to
liau kovoti užsienyje su „ai Qaeda”,
kad nepasikartotų 2001-ųjų rugsėjo
11-osios išpuoliai. „Mes nesėdėsime
ir nelauksime, kad mums vėl smog
tų”, — sakė jis.
Kongreso demokratai sumenki
no optimistišką šalies būklės įverti
nimą, kuris nuskambėjo prezidento
metinėje kalboje.
Nenuilstantis G. W. Bush kriti
kas John Kerry pateikė griežčiausią
nuomonę apie šalies vadovo krei
pimąsi, pareiškęs, jog ši kalba rodo,
kad G. W. Bush yra atitrūkęs nuo
tikrovės.
„Prezidentas G. W. Bush šįva
kar kalbėjo apie visai kitokią šalies
padėtį negu ta, su kuria kasdien su
siduria dauguma amerikiečių. Jis iš
tikrųjų kalbėjo apie fantazijų šalį”,
— sakė J. Kerry.
Vienas Senato demokratų va
dovų Harry Reid rėžė tiesiai, kad
prezidento kalba kupina „pergromuliuotos retorikos”.
Savo ruožtu senatorius demo
kratas Ted Kennedy sakė, kad prezi
dentas neatsakė į opius klausimus,
kurie ypač rūpi amerikiečiams.
Senatorius taip pat pridūrė, kad
G. W. Bush kalboje vyravo „tušti pa
žadai, pasitikėjimo krizė, negebėji
mas pripažinti, jog neatkūrus vy
riausybės sąžiningumo ir neatsisa
kius korupcinės kultūros, specialus
interesai nusvers eilinių amerikiečių
interesus”.

Britanijos, Airijos ir Švedijos pilie
čiai, kadangi šių šalių vyriausybės
netaiko apribojimų lenkams. Pir
miausia darbo rinka Lenkijoje bus
atverta vokiečiams, kurių dabar dir
ba apie 40,000, daugiausiai Lenkijos
pasienio regionuose. Be to, apriboji
mai nebus taikomi prancūzams ir
italams. Jų Lenkijoje dirba po kelis
tūkstančius.

BRIUSELIS
Slovėnija, kuri kartu su Lietuva
ir Estija tikisi kitąmet tapti euro zo
nos nare, jau atitinka stojimui į euro
zoną nustatytus kriterijus, pareiškė
Europos Sąjungos (ES) ekonomikos
ir pinigų politikos komisaras Joaquin Almunia. „Slovėnijos padėtis
yra geresnė, palyginti su kitomis eu
ro kandidatėmis”, — pareiškė komi
saras spaudos konferencijoje. „Jei
atitiktis stojimo kriterijams būtų
vertinama šiandien, Slovėnija pa
tenkintų kriterijus”, — pridūrė jis.
Tačiau jis pabrėžė, kad padėtis bus
atidžiai stebima, nes vertinimas bus
atliekamas ateinančiais mėnesiais ir
egzistuoja „tam tikra rizika”.

LONDONAS

Prezidentas George W. Bush
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Didžiosios Britanijos užsienio
reikalų ministras Jack Straw bri
tams pareiškė, kad jie šiais metais
lauktų „gerų naujienų” dėl britų ka
rių pasitraukimo iš Irako. Praėjus
dienai nuo tada, kai Irake žuvo šim
tasis britų karys, J. Straw teigė, kad
Britanija aktyviai ieško būdų išvesti
savo karius. Dauguma iš 8,000 Bri
tanijos karių įsikūrę aplink pietinį
Basra miestą. Vadai sako, kad šis re
gionas per pastaruosius 8-9 mėne
sius tapo pavojingesnis, nes sukilė
liai ėmė naudoti daugiau aukų nusinešančias bombas. Šimtoji britų
kariuomenės auka antradienio va
karą paskatino karo priešininkus
prie parlamento surengti protesto
akciją, kurios metu buvo perskaity
tos visų žuvusių karių pavardės.

RYGA
Latvijos radijo darbą antradienį
beveik dviem valandom sutrukdė
atėjęs iš Maroko radijo stoties gene
raliniam direktoriui adresuotas paš
to vokas, kuriame buvo nežinomų
geltonų miltelių ir lapelis su arabiš
kai parašytu tekstu. Latvijos radijo
sekretorė spaudai Ilzė Vasermane
papasakojo, kad vokas buvo gautas
antradienį 11 valandą ryto. Apie pa
slaptingą laišką radijo stoties dar
buotojai pranešė į policiją ir Prieš
gaisrinę gelbėjimo tarnybą. Polici
ninkai ir ugniagesiai užtvėrė gatvė
se ir išėjimą iš pastato. Epidemiolo
gai išdezinfekavo patalpas ir apžiū
rėjo žmones. Vokas perduotas į labo
ratoriją, kur bus nustatyta, kokie
yra atsiųsti milteliai.

TBILISI
Trečiadienį Gruzijos vyriausy
bės ministrai tylos minute pagerbė
šalies premjero Zurab Žvanija, kuris
2005 metų vasario 5 dieną mirė ap
sinuodijęs smalkėmis, atminimą. Z.
Žvanija mirties priežasčių tyrimas
iki šiol nebaigtas. Pagal tardytojų
versiją, premjeras apsinuodijo savo
draugo bute smalkėmis. Kitokios
nuomonės laikosi velionio brolis
Georgij Žvanija. Jis, pasitelkęs į pa
galbą specialistus, atliko nepriklau
somą tyrimą, kurio rezultatai rodo,
kad premjero mirtis galėjo būti
smurtinė.

ARTIMIEJI RYTAI

VARŠUVA
Nepaisant to, kad nedarbas
Lenkijoje siekia 17.6 procento, šios
šalies vyriausybė nusprendė nuo ge
gužės mėnesio atverti savo darbo
rinką 12 Europos Sąjungos (ES) ša
lių, kurios iki šiol taiko apribojimus
lenkams. Pasak dienraščio „Rzeczpospolita”, tai „būtų tikra revoliuci
ja”, kadangi iki šiol Lenkijoje nebu
vo darbo imigrantų. Dabar be leidi
mo gali šalyje dirbti tik Didžiosios

Atlantic

DUBAI
Irake įkaitais laikomų dviejų vo
kiečių inžinierių pagrobėjai vaizda
juostėje, kurią parodė palydovinė te
levizija „ai Jazeera”, grasina juos
nužudyti, jei Berlynas per 72 valan
das nenutrauks visų ryšių su Baghdad. Vaizdajuostėje, kuri buvo paro
dyta trečiadienio naktį, matyti klūpantys įkaitai ir už jų stovintys ke
turi vyrai, kurių du laiko ginklus.

1-800-775-SEND

8801 78th Avė Bridgevievv, IL 60455 Tei. 1 708-599-9680

Fax. 1 708-599-9682 Tei. 1 800-775-7363
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NIEKADOS NESAME SVETIMI
Kai pačios trumpiausios dienos
ir visi laukia Kalėdų šviesos, Kraupiško (Uljanovo) lietuviai susirinko į
Advento popietę. Tikėjausi, kad jų
susirinks daugiau, bet vieni dirbo,
kiti išvykę, treti pasiligoję ir jau ne
begali ateiti, dar kiti gal ir nenorėjo.
Kabinete užrašas „Lietuviais
esame mes gimę”, lietuviškos vėlia
vėlės, paukščiai nuspalvinti lietu
viškos trispalvės spalvomis, ekspozi
cija apie Kraupišką ir tautosa
kininką Vilių Kalvaitį, kilusį iš
Kraupiško apylinkės. Mokiniai dek
lamavo eilėraščius apie Tėvynę, Lie
tuvą, gimtąją kalbą.
Prisiminėme Kraupiško istoriją,
miestelį, išaugusį trijų kelių sank
ryžoje, įkurtą prieš 653 metus. 16 a.
čia pastatytą bažnyčią, kurios bokš
tas ir siena išlikusi iki šių dienų, ir
pradėjusią veikti parapijinę mokyk
lą. Anksčiau Kraupiškas buvo ne
mažas miestas: nutiestas geležinke
lis, įvestas telegrafas, pastatyta ligo
ninė, kepyklos, tekstilės fabrikas,
buvo net 20 parduotuvių, veikė
įvairios dirbtuvės, 7 viešbučiai ir
restoranai, miestas užstatytas mūri
niais pastatais. Tai toks Kraupiškas
buvo anksčiau. Jis nukentėjo ne tiek
per Antrąjį pasaulinį - karą, kiek
pokario metais, kai viskas buvo
išgriauta ir sunaikinta, kai Kraupiške apsigyveno iš kitur atvykę
žmonės.
Paminėjome Viliaus Kalvaičio
gimtadienį. Lapkričio mėnesį su
kako 157-eri metai nuo jo gimimo.
Tai vienas paskutiniųjų Mažosios
Lietuvos tautosakos rinkėjų. Papa
sakojau apie V. Kalvaičio nuopelnus
Mažajai Lietuvai, lietuvių kalbai. V.
Kalvaitį žavėjo lietuvių kalbos gro
žis, jos turtingumas. Jo tėviškė —
Girėnų (Grivinoj kaimas, už 2,5 km
nuo Kraupiško. V. Kalvaitis pės
čiomis apkeliavo 90 parapijų, atliko
25 žygius, rinkdamas lietuviškas
pasakas, dainas, vietovardžius, kitą
tautosakinę medžiagą ir išleido
penkias knyga*s. Paskutiniaisiais
metais jis gyveno Kaušiuose (Kašine), ten ir mirė. Palaidotas gim
tuosiuose Girėnuose. Deja, niekas
nežino, kur jo kapas.
Kalbėjome apie Adventą, susi
mąstymo metą, pasirengimą Kris
taus atėjimui, apie Kūčių vakarienę,
šv. Kalėdas*, šių švenčių tradicijas.
Pasidžiaugėme, kad jos tame krašte
dar neužmirštos. Prašė atvežti kalė-

Vidurinės mokyklos „Lietuvių namai" Vilniuje mokytojai ir mokiniai, drauge su svečiais, tarp kurių ir Laisvės kovų dalyvis
Albinas Kentra (trečioje eil. pačiame viduryje), mokykloje suruoštos Sausio 13-osios įvykių paminėjimo proga.
K. Pranckevičiaus nuotrauka.

daičių, nes iki artimiausios baž
nyčios Ragainėje — 25 km, ir ne visi
gali nuvykti.
Susirinkusieji pasidalijo savo
džiaugsmais ir rūpesčiais. Pasi
džiaugė, kad dar gyvena, kad mo
kykloje veikia lietuvių kalbos fakul
tatyvas ir vaikai gali mokytis lietu
vių kalbos. Fakultatyvas kai ku
riems lietuviams — vienintelis ryšys
su Lietuva.
Su savo močiute atėjo Angelė,
lankiusi lietuvių kalbos fakultatyvą,
dabar jau pati mama. Lilija džiau
gėsi, kad jos vaikai Elenutė ir Janas
vasarą Ragainėje mokėsi poterių.
Vida pasakojo, kad namie visi ben
drauja lietuviškai, džiaugėsi, kad
nuvažiuoja į Lietuvą, aplanko ten
gyvenančias savo ir vyro mamas.
Sakė, kad duktė Justina vasarą
atostogaus Lietuvoje, pabendraus su
savo giminaičiais, mokysis poterių,
prieis išpažinties.
Visi pasidžiaugėme, kad pen
kias vasaras kasmet mokiniai ir jų
tėvai galėjo dalyvauti ekskursijose į
Lietuvą. Aplankėme Klaipėdą, Pa

VAKARONĖ RAGAINĖS 2-OJOJE
VIDURINĖJE MOKYKLOJE
Į Advento vakaronę Ragainės
(Nemano) 2-ojoje vidurinėje mokyk
loje susirinko gausus būrys lietuvių
fakultatyvo mokinių, šeši juos mo
kantys mokytojai, Pagėgių bažnyčios
choro atstovai, mokinių tėvai, Ra
gainės lietuvių bendruomenės na
riai, dvi mokyklos direktoriaus pava
duotojos. Vakaronė vyko prie Kalėdų
eglutės lietuvių kalbos kabinete.
Vakaronę vedė lietuvių kalbos
mokytojos Vida Martišauskienė, So
fija Sokolova, Loreta Chasijeva. Mo
kytojas Jonas Glinskis papasakojo
apie Adventą, kuris krikščionių re
ligijoje skirtas pasiruošimui šv.
Kalėdoms ir reiškia „atėjimą”. Mo
kytojas kalbėjo apie Advento papro
čius ir burtus, apie didįjį pasninką,
Kūčių vakarienę ir dvylika valgių,
svarbiausią Kūčių vakarienės aspek
tą — kalėdaitį. Mokytojas dalino

kalėdaitį, kurį laužė susirinkusieji.
Vakaronėje dalyvavusios aštuonios Ragainės lietuvių bendruo
menės atstovės, mokytojai, Pagėgių
bažnyčios choro dalyviai giedojo Ad
vento giesmes. Kanklėmis ir mokyk
linėmis dūdelėmis grojo moksleiviai,
kuriuos moko mokytojas Feliksas
Alimas, važinėjantis iš Pagėgių, ir
Ragainės 2—osios vidurinės mokyk
los muzikos mokytoja. Dalyviai minė
mįsles, Ragainės lietuvės ir moks
leiviai deklamavo eilėraščius. Sim
boliškai buvo sudegintas praėjusiųjų
metų blogis.
Mokyklos vadovybė padėkojo už
gražų renginį, kurį finansavo Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugija Či
kagoje. Ragainės mokytojai ir moks
leiviai nuoširdžiai dėkoja draugijai.
E. A. Bukontienė

langą, Šilutės rajoną, Šiaulius, Kry
žių kalną, Kauną. Šiuos projektus
finansavo Mažosios Lietuvos lietu
vių draugija Čikagoje. Jai Krau
piško lietuviai nuoširdžiai dėkojo.
Aptarėme ir problemas. Visi
skundėsi sunkiu gyvenimu, mažo
mis pensijomis, didėjančiomis kai
nomis, brangstančiu pragyvenimu.
Vieniems dar reikia užauginti vai
kus, juos išleisti į mokslą. Kiti neturi
reikiamų dokumentų išvykimui į
Lietuvą, jau penkeri ar dešimt metų
nesusitinka su Lietuvoje gyvenan
čiais giminaičiais. Močiutės skundė
si silpnėjančia sveikata, brangstan
čiais vaistais, pergyvena, kad kai
kurie anūkai jau nebemoka lietuvių
kalbos, kad vaikų šeimos bendrauja
rusų kalba.
Kraupiške nėra bažnyčios, kuri
puoselėja lietuvybę ir suburia lietu
vius. Tiesa, šiemet pastatyta kop
lyčia, kuri neseniai pradėjo veikti,
bet ten vyksta pravoslavų pamaldos.
Kraupiškas nutolęs nuo rajono cen

tro, nėra aktyvios lietuvių ben
druomenės.
Mokykloje vyksta remontas,
visą lapkritį buvo nešildoma, tą
dieną nebuvo elektros. Bet mes
šildėmės trispalvių žvakių šviesoje,
išsikalbėjome, išsipasakojome. Su
sirinkusieji gavo lietuviškų knygų,
žurnalų, laikraščių, ženkliukų, že
mėlapių, kitos informacinės medžia
gos apie Lietuvą.
Savo susibūrimą pavadinome
„Lietuviška klėtele” (V. Kalvaičio
surinktas ir išleistas tautosakos
rinkinys vadinasi „Lietuviškų vardų
klėtelė”). Po susitikimo buvo liūdna
ir graudu. Pasidžiaugiau, kad mo
čiutės — tikros lietuvės. Kol jos gy
vos, tol Kraupiške bus išsaugota lie
tuvybė, nes tikrasis tautiškumas —
tai tėvų ir senelių perteikta gimtoji
lietuvių kalba, tautos atmintis, jos
istorija, lietuviški papročiai ir tradi
cijos.

PASLAUGOS

MOKESČIŲ PASLAUGOS

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

Emilija Algaudė
Bukontienė

Pildau TAX
(pajamų mokesčių) formas.
SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITA
TVARKAU {VAIRIUS
FINANSINIUS REIKALUS.

Gediminas Pranskevičius
3805 N.Seeley
Chicago, IL 60618

Tel. 773.935.0472

NEKILNOJAMASIS TURTAS
cocotuou.
RESIDENT1AL
BROKERAGE

SIŪLO DARBĄ
P HARE CLEANING AIRCRAFTS
$8.00/8.50 ON START
PERMANENT JOB FOR LEGAL
ONLY. VVITHOUT ENGLISH O.K.
CALL SVETLANA (630) 286-7395

VIDA M.
SAKEVICIUS

tgj

Real Estate Consultant
Nekilnojamojo turto
pirkimas, pardavimas

708-889-2148
Skelbimų skyriaus
tei. 1773 58S9SOO
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KĄ MENA TĖVIŠKĖS
KRYŽIAI
2000 metais UNESCO paskelbė
Lietuvos kryždirbystę pasaulio žo
dinės ir nematerialinės kultūros
paveldo šedevru. Siekdami išsaugoti
kryždirbystės tradicijas ir nyks
tančius kryžius, Vilkaviškio krašto
muziejus pradėjo įgyvendinti projek
tą „Vilkaviškio krašto kryždirbystė”,
Muziejininkė Aušra Mickevičienė, į
pagalbą pasitelkusi seniūnus, ap
lankė ir nufotografavo kryžius ne tik
pakelėse, bet ir sodybose, kapinėse.
Krašto muziejuje įrengtoje ekspozici
joje užfiksuota ir parodyta apie 300
kryžių bei koplytsulpių. Daug kaimų
kryžių buvo atstatyta ar restauruota
Atgimimo pradžioje, iškilo nauji
kryžiai tremtiniams, partizanams
atminti. Muziejus tikisi dar šiais
metais išleisti atskirą iliustruotą lei
dinį „Vilkaviškio krašto kryždir
bystė”.
Konferencijoje dalyvavusi dr. J.
Basanavičiaus premijos laureatė,
Lietuvos Respublikos Kultūros mi
nisterijos atstovė Irena Seliukaitė
pasidžiaugė, kad konferencijoje daly
vavo kryždirbiai ir kryžius drožiantys seniūnai, Bartininkų — Pet
ras Čirvinskas, Gižų — Romas
Kučiauskas. Viešnia pasidžiaugė
tuo, kad jau ne tik grožimasi kry
žiais, bet ir prasidėjo tyrinėjimo dar
bai „Girtina tai, ką daro Vilkaviškio
krašto muziejus”, — sakė Irena
Seliukaitė.
Kultūros ir meno instituto lek
torė, doktorantė Gabija Surdokaitė
įtikinamais argumentais įrodė, kad
Suvalkų gubernijos valstiečių buity
je XIX a. kryždirbystė jau buvo
įsitvirtinusi, o bažnyčių inventori
niai dokumentai byloja apie dar
senesnę XVIII a. tradiciją.
Poetas Kazys Bradūnas, kurio
tėviškėje Kiršų kaime teberymo se
nas kryžius, muziejininkei A. Micke
vičienei pasakojo, kad toje vietoje jis
stovėjo nuo neatmenamų laikų.
Caro valdžiai draudžiant statyti
kryžius, reikėjo prašyti gubernato
riaus leidimo bei parengti kryžiaus
eskizą ir sumokėti mokestį.

Apžvelgdama Suvalkijos krašto
kryždirbystės bruožus menotyri
ninkė Alė Pačiulpaitė išskyrė šio
regiono kryžių specifiką, savitus
puošybos elementus, o „labiausiai
suvalkietiškais” įvardino Antano
Kubiliaus iš Būdviečių kaimo kry
žius.
Vilniaus dailės akademijos dok
torantė Skaidrė Urbonienė senuose
dokumentuose atrado neįtikėtinai
daug Sūduvos krašte kūrusių kryždirbių. Jų tradicijas tęsia šių laikų
kryždirbiai, taip gausiai atvykę į sa
vo darbą parodos atidarymą Pae
žerių dvaro rūmuose.
Kryžių simboliką, statymo in
tencijas apžvelgė konferencijoje
dalyvavę dvasiškiai. Tabariškių kle
bonas kunigas Jordanas Kazlauskas
pranešime nagrinėjo, kaip pirma
jame krikščionybės tūkstantmetyje
kito kryžiaus — Kristaus kančios
simbolio — vaizdavimo mene ir
architektūroje teologinė samprata.
Kanauninkas Jonas Baranaus
kas prisiminė misijas ir misionierių,
Suvalkijoje skelbusį evangeliją 1943
metais, tėvą kapuciną Kazimierą ir
ypač pasižymėjusį pamokslininką
jėzuitą Joną Bružiką, todėl daugely
je krašto bažnyčių šventorių (Gra
žiškiai) dar tebestovi tuo laiku
statyti kryžiai.
„Žvelgi į rymantį buvusio kaimo
vietoje kryžių ir jauti srovenantį
daugelio žmonių likimą”, — sako
muziejininkė Aušra Mickevičienė,
apvaikščiojusi visus Vilkaviškio
krašto kryžius.
Siekdami
surinkti
platesnę
medžiagą apie Suvalkijoje stovėju
sius kryžius, kreipiamės į užsienyje
gyvenančius lietuvius, prašydami
pažvelgti į šeimų albumus ir pa
ieškoti kadaise stovėjusių kryžių
nuotraukų ir perduoti juos į mūsų
muziejų.
Muziejaus adresas: Vilkaviškio
krašto muziejus, Paežeriai, Alvito
paštas 70372, Vilkaviškio rajonas,
Lithuania.

Antanas Žilinskas

Stuburo ir skausmo ligos
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 Grove: 847-718-1212
www.illlnoispain.com

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angfškai arba lietuviškai.

Akių ligų specialistai

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

Tel. 708-422-8260.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

Tel. 815-741-3220

Remklte ir platinkite katalikišką spaudą
LITHUANIAN
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrote Sakaiaitė

Hundred sixth lesson. (Handred

šokius, o taip pat lėtą muziką.

siksth leson) — Šimtas šešta pamo
ka.
Valentine’s Day dance. (Vęlen
tains dei dęns) — Valentino dienos
šokiai.

It sounds likę people of all ages
vvill get to dance. (It saunds laik

This year our parish decided to
have a Valentine’s Day dance.
(This jyr aur periš disaided tū hev a
Vęlentains Dei dęns) —
Šiemet
mūsų parapija nutarė suruošti Va
lentino dienos šokius.

pypi af oi eidžes uil get tū dęns) —
Atrodo, kad įvairaus amžiaus žmo
nės galės pasišokti.

The decorations in the hall vvill
be heart shaped and everyone
vvill get a small box of Valen
tine’s Day eandy. (Tha dekor-

tha dęns going tū by held) — Kur ir
kada ruošiate tuos šokius?

eišians in tha hol uil bi hart šeipd,
ęnd evriuon uil get e smol baks af
Vęlentains Dei kęndi) — Salės pa
puošimai bus širdies pavidalo ir
kiekvienas gaus dėžutę Valentino
dienos saldainių.

On the evening of Ferbruary
the fourteenth, on Valentine’s
day, in the school gym. (An tha

Looks likę you have thought of
everything to make the evening
enjoyable. (Luks laik jū hev thot af

yvning af Februeri tha fourtynth,
an Vęlantains dei, in tha skūl džim)
— Vasario keturioliktosios vakare,
Valentino dieną, mokyklos sporto

evrithing tū meik tha yvning endžiojabl) — Atrodo, kad viską apgal
vojote, kad vakaras būtų malonus.

What kind of music are they
going to have? (Uat kaind af

nais tū giv evriuon en aportuniti tū
get tūgether) — Smagu sudaryti
progą visiems susirinkti.

When and vvhere is the dance
going to be held? (Uen ęnd uer iz

mjūzik ar thei going tū hev) — Ko
kią muziką jie gros?

They hired a band that vvill be
able to play fast dances, as well
as slow music. (Thei haird e bęnd
thęt uil hi eibl tū plei fęst dęnsis ez
uel ez siou mjūzik) — Jie pasamdė
orkestrėlį, kuris gali groti greitus

It’s nice to give everyone an
opportunity to get together. (It

It’s heen a long winter, I hope
that the dance will be a success.
(Its bin e long uinter, ai houp thęt
tha dęns uil bi e sakses) — Žiema
buvo ilga, tikiuosi, kad šokiai turės
pasisekimą.

ĮKALINTAS tualete

Poetas Kazys Bradūnas prie kryžiaus savo tėviškėje, Kiršų kaime.
O. Pajėdaitės nuotr.

Vokietijoje vyras ilgiau nei
valandą išbuvo įkalintas kilnoja
mame tualete, nes, šioje šalyje, tem
peratūrai nukritus žemiau — 20°C,
užšalo tualeto durys. Čekas sunk
vežimio vairuotojas Petr Zeman sus
tojo pailsėti aptarnavimo aikštelėje
važiuojant per Vokietijos miestą Lichtenau. Bet, uždarius kilnojamojo
tualeto duris, Čekas nebegalėjo jų

atidaryti. „Ten buvo taip šalta, kad
maniau, jog numirsiu. Aš šaukiausi
pagalbos, bet manęs niekas negir
dėjo”, — sakė 58 metų vairuotojas.
Galų gale pagalbos šauksmą
išgirdo kitas tualetu pasinaudoti
norėjęs vyras, kuris, kartu su kitų
vairuotojų pagalba, sugelbėjo at
plėšti duris.

BNS
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SU GRAŽINA MUSTEIKIENE
ATSISVEIKINANT

A.a. Gražina Musteikienė, buvusio Lietuvos krašto apsaugos ministro gen. Kazio
Musteikio našlė, 2005 m. šv. Kazimiero dienos išvakarėse.
R. Rudaitienės nuotr.

Ata Gražina Musteikienė, dar
suspėjusi š.m. sausio 10 d. atšvęsti
96-ąjį gimtadienį, staiga mirė 2006
m. sausio 18 d. Čikagoje, savo na
muose. Palaidota sausio 21 d. Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse šalia
vyro, buvusio Lietuvos "gynybos brg.
generolo Kazio Musteikio ir jų duk
ros Gražinos.
Visiems ata Gražiną Mustei
kienę pažinojusiems, teko iš jos ką
nors pasimokyti ar pasisemti, nes ji
buvo neeilinė moteris. Pirmiausia, ji
buvo gera krikščionė katalikė, ypa
tingai mylinti Dievo Motiną. Išei
dama iš namų, visuomet atsisveikin
davo su Dievo Motina, kurios pa
veikslą laikė savo miegamajame.
Tokį patį nedidelį paveikslėlį ji
išsinešė bėgdama iš Lietuvos nuo so
vietinio teroro. Tos pačios Madonos
su Kūdikiu atvaizdas yra iškaltas
šeimos antkapyje Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. Jame išrašyti žo
džiai: „Dievo valia...”
Nesunku . įsivaizduoti
kokį
skausmą teko ata Gražinai Mus
teikienei patirti taip anksti gyveni
me netekus vienintelės dukros Gra
žinos. O netrukus po jos ankstyvos
mirties, teko prarasti ir vyrą — ge
nerolą Kazį Musteikį. Skaudus ir
graudus buvo jos visas gyvenimo
kelias. Tik ji pati žinojo ir nedaug
kam atskleidė apie graudžias ašaras
ir iš širdies gilumos dažnai ištrūks
tančius didelio praradimo bei skaus
mo aikčiojimus kapinių tyloje...
Išėjus į žmones, visa tai stengėsi
nuslėpti. Verkiančių žmonių, saky
davo, niekas nenori matyti ar gir
dėti. Susitaikius su Dievo valia, sie
los ramybės sėmėsi šv. Mišiose ir
kalbėdama rožinį. Džiaugėsi globa ir
šiluma iš giminių, bičiulių ir dukros
ata Gražinos draugų ir draugių.
Ata Gražina Musteikienė buvo

didelė patriotė, labai nuoširdžiai
mylinti Lietuvą. Giliai sielojosi ir
rūpinosi jos geresne ateitimi. Pri
klausė Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštienės Birutės draugijai, buvo
draugijos vicepirmininkė. Kaip įdo
miai ji pasakodavo apie tuos gražius,
nepriklausomybei prisikėlusios, tė
vynės laikus, apie tų laikų įvykius ir
žmones! Generolas Musteikis yra
mūsų tautos istorijos dalis — prieš
karinėje valstybės vadovybėje siū
lantis pasipriešinimą prieš okupantą
ginklu. Apie Musteikių šeimos tuo
metinius išgyvenimus ir pasitrau
kimą iš tėvynės, JAV LB Kultūros
taryba yra padariusi su ja kelis gar
sinius įrašus, o „Draugas” išspaus
dinęs ne vieną pasikalbėjimą.
Ata Gražina Musteikienė iki pat
mirties turėjo puikią atmintį var
dam, pavardėm, įvykiams. Perskai
tydavo laikraščiuose ar žurnaluose
žinias ar įvykių aprašymus ir juos
visam laikui įsisavindavo. Ji visa
kuo domėjosi. Ne tik jai artimų žmo
nių gyvenimu, bet ir jų vaikų, ir vai
kaičių. Dažnai teiraudavosi ir
džiaugdavosi, sužinojusi apie jų pa
žangą moksle, sporte, lietuviškoje
veikloje. Ji buvo nuoširdi, atjau
čianti, draugiška, vaišinga ir labai
jaunatviškos sielos. Be to, buvo įdo
mi, elegantiška, gerai apsišvietusi.
Tikra Lietuvos aristokratė — ang
liškai „Great Lady”.
Daug kas ata Gražinos Mustei
kienės liūdi, nes numato didelę tuš
tumą savo gyvenime. Bet kartu
džiaugiasi, kad po didelių jai skirtų
bandymų, ji nepalūžo. O Dievo Mo
tina išprašė jai iš savo Sūnaus pa
laimingą ir lengvą mirtį. Ji tik užmi
go ir jau atsibudo Viešpaties bei
anksčiau į Amžinąjį gyvenimą pa
šauktų savo mylimųjų tarpe...

Ritonė Rudaitienė

Rima M. Bružas, Putnam, CT, už kalėdinių sveikinimų rinkinėlį
ir „Draugo” kalendorių atsiuntė 50 dol. auką ir trumpą, bet taiklų pa
barimą — „Per vėlu!” Tuo ji norėjo pasakyti, kad kalėdinius sveikinimus
gavo pavėluotai. „Draugas” atsiprašo ir jos, ir kitų skaitytojų, kad per
nai prieš Kalėdas, dėl nenumatytų kliūčių ir pasikeitimo administracijo
je, tas sveikinimų rinkinėlis buvo vėlai išsiųstas. Dėkojame skaitytojams
už kantrybę, už aukas, o taip pat dėkojame ir Rimai M. Bružas už dos
numą.

Paulina Heiningas, Detroit, MI, siųsdama prenumeratos atnauji
nimo mokestį, pridėjo labai dosnią 100 dol. Jeigu ne mūsų skaitytojų
dosnumas, „Draugas” būtų tikrai seniai sustojęs. Esame labai dėkingi už
auką.

LIETUVOS DUKTERYS
LANKO SENELIUS
Viena Lietuvos Dukterų veiklos
maža, bet labai svarbi ir reikalau
janti daugiausia pastangų, tikro
pasiaukojimo, savęs davimo kitiems
dalelė yra lankymas senelių jų slau
gos namuose. Šitų namų gyventojai
yra labai vieniši net ir būdami ge
riausiose sąlygose, bet tai ne namai,
ne savi žmonės. Daugelis čia gyve
nančių kenčia depresijas, pergyvena
pasikeitimus ir t.t. Todėl didžiausia
pagarba yra toms narėms, kurios
aukoja ne tik laiką, bet ir savo arti
mo meilės išteklius, eina ir pra
blaško, „pajudina” nuobodžią jų kas
dienybę. Šis vienas iš Lietuvos Duk
terų darbas vyksta nuolat (kartą per
mėnesį), lankant įvairiuose slaugos
namuose gyvenančius senelius.
2005 m. gruodžio 29 d. būrelis
Dukterų: Nijolė Dumbrytė, Danutė
Gierštikienė, Rūta Spurgienė, prisi
dedant Julijai Smilgienei ir jos duk
rai Marijai Smilgaitei, Zita Kuli

kauskienė aplankė Bridgeview slau
gos namus (8100 Harlem Avė.). Ne
tik aplankė, bet suruošė gražų Kūčių
stalą. Dalyvavo 13 lietuvių ar lietu
vių kilmės slaugomųjų. Socialinių
reikalų vedėja pasveikino visus
susirinkusius, padėkojo už Lietuvos
Dukterų pastangomis suruoštas šias
Kūčias. Visi, įskaitant ir adminis
traciją, buvo labai patenkinti. Visi
laužė plotkeles, Marytė Smilgaitė
sukalbėjo maldą, buvo pagiedota, pa
sikalbėta. Skanus maistas ir vieš
nios iš draugijos pradžiugino ne
vieną iš ten esančių. Jie visi sėdėjo
„ratukuose”, buvo ir tokių, kurie jau
nepajėgė prisidėti prie šios „puotos”
stalo. Juos aplankėme asmeniškai.
Visa Lietuvos Dukterų draugijos
valdyba dėkoja šitam būreliui už
taip rūpestingai ir su meile atlie
kamą mielaširdingumo darbą. Ačiū
joms!

Irena Gelažienė

Bridgevievv slaugos namus lankiusios ir Kūčias suruošusios Lietuvos Dukterų
narės iš k. Danutė Gierštikienė, Julija Smilgienė, Nijolė Dumbrytė, Z.
Bagdonienė ir Rūta Spurgienė.

Prie Kalėdinio vaišių stalo, priekyje stovi Zita Kulikauskienė.

„Draugo" knygynėlyje

KUR DINGO JOTVINGIAI?
Dažnas iš mūsų domisi Lietuvos
praeitimi, jos buvusiomis, bet šiuo
metu išnykusiomis gentimis. Viena
iš jų buvo jotvingiai. Kur jie dabar?
Kaip jie gyveno? Kokie buvo jų
rūpesčiai? „Viduryje viduramžių vi
duryje Europos gyveno jotvin
giai. Dar gyveno. ‘Kur tie jotvin
giai?’,— klausiu ir dalinai atsakau
šioje knygelėje”, — rašo knygos
„Jotvi, juosk!” autorius Vytautas
Rėkus.
Knygelė nedidelio formato, plo
nais viršeliais. Ją patogu pasiimti į
kelionę.
Knygą išleido Punsko „Aušros”
leidykla Lenkijoje. Spausdino , Auš
ros” leidyklos spaustuvė.
Knygos kaina — 5 dol. pride
dant 9 proc. užsisakant Illinois vals
tijoje. Knygos persiuntimo kaina —
5 dol. Už kiekvieną papildomą kny
gą 1 dol. mokestis.

Vytautas Rėkus

„Draugo” knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500.
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UŽDRAUDĖ SIUNTINIUS
NUTEISTIESIEMS
Neseniai Lietuvos spaudoje buvo
skelbta apie tai, jog nuo šių metų
sausio 1 d. kalėjimuose nuteistieji
asmenys nebegalės gauti pašto ir
perduodamų siuntinių su maisto
produktais, higienos reikmenimis,
kitomis buities prekėmis. Tai pa
daryta pagal įsigaliojusį Bausmių
vykdymo kodekso papildymo ir pa
keitimo įstatymą, kurį pernai ba
landį patvirtino Seimas. Tokio
žingsnio imtasi siekiant užkirsti
kelią narkotikų bei narkotinių me
džiagų platinimui įkalinimo įstai
gose.
Teisėtvarkos
specialistai,
rengę šį įstatymą, siūlo atkreipti
dėmesį į keletą esminių jo detalių.

Kai kas siuntinius
dar gaus
Jų teigimu, teisę gauti siun
tinius prarado ne visi, o tik tie nu
teistieji, atliekantys bausmę laisvės
atėmimo vietose. Pastaruoju metu
tokių asmenų yra apie 6,600. Liku
sieji (apie pusantro tūkstančio) įka
linimo įstaigose esantys asmenys,
siuntinius gaus ir toliau... Tarp to
kių asmenų — tardymo izoliato
riuose laikomi suimtieji, kuriems
kaltinamasis teismo nuosprendis
dar neįsiteisėjo. Kadangi suimtųjų
kaltė dar neįrodyta, įstatymų leidė
jai nusprendė netaikyti tokios pro
cedūros.
Tardymo izoliatoriuose laikomi
ne tik suimtieji, bet ir nedidelė dalis
nuteistųjų,
paliktų
įkalinimo
įstaigose atlikti ūkinių darbų, taip
pat nuteistieji, kuriems nuosprendis
įsiteisėjo — jie laukia siuntimo į
pataisos įstaigas. Šie asmenys izolia
toriuje laikomi iki 10 parų, taigi įsi

galiojusi Bausmių vykdymo papildy
mo ir pakeitimo įstatymo nuostata
taikoma ir pastariesiems.
Antra vertus, įstatymas numato,
kad vieną kartą per šešis mėnesius
nuteistieji galės gauti drabužių ir
avalynės. Gautus siuntinius juos
tikrinantys pareigūnai galės tikrinti
atidžiau ir kruopščiau.

Daiktai bus grąžinami
atgal
Teisės specialistai priminė, jog
imdamasi tokio žingsnio, mūsų vals
tybė buvo viena iš paskutiniųjų Bal
tijos šalių — mūsų kaimynai latviai
bei estai tą jau yra padarę dar prieš
du metus. Beje, daugumoje Europos
valstybių, kaip JAV, Kanadoje ir
kitose civilizuotose valstybėse tokios
tradicijos apskritai neegzistavo, o
buvusioje SSRS namiškių bei arti
mųjų siuntiniai nuteistiesiems as
menims būdavo rimta paspirtis. Ka
lėjimo departamento specialistai,
ėmęsi iniciatyvos uždrausti siun
tinius, teigė, jog prieš trejetą metų
įsigaliojus naujoms maisto normoms
iš esmės buvo pagerintas nuteistųjų
maitinimas, negana to, juk kiek
vienos pataisos įstaigos teritorijoje
veikia parduotuvės, jose ir taip
gausu įvairiausių prekių, kurių kar
tais gali nerasti ir būdamas lais
vėje.
Kalėjimų departamento darbuo
tojai tikisi, kad apie naujausią infor
maciją dėl siuntinių draudimo jau
žino dauguma Lietuvos gyventojų, o
išsiuntusiems asmenims „lauknešė
liai” bus grąžinami atgal.

Kęstutis Pranckevičius

VENĄ RANDA ULTRAGARSO
BANGOMIS
JAV Georgia technologijų insti
tutas sukūrė pigų ir paprastą prie
taisą intraveninėms injekcijoms.
Internetiniame leidinyje „Washington Profile” primenama, jog
medikams dažnai sunku rasti ir pa
taikyti švirkšto adata į paciento
veną. Daugiausia tokių sunkumų
kyla su vaikais, taip pat su žmo
nėmis po šilumos smūgio, sergan
tiems širdies bei kraujagyslių ligo
mis ar kenčiantiems dėl nutukimo.
Naujojo prietaiso veikimo princi
pas pagrįstas seniai žinomu „Doplerio efektu”. Jo esmė — garso bei
elektromagnetinių bangų charakte
ristikos keičiasi santykyje su ju

Mirus žinomam visuomenės veikėjui, pirmosios Ame
rikos lietuvių televizijos Čikagoje steigėjui, ilga
mečiu! lietuviškų radijo programų vedėjui ANATOLIJUT ŠLUTUI, reiškiame gilią užuojautą jo šeimos
nariams, artimiesiems ir visiems, skaudžiai išgy
venantiems šią netektį.

Lietuvos Respublikos Generalinis
konsulatas Čikagoje

RENGINIAI KARDINOLO
V. SLADKEVIČIAUS
MEMORIALINIAME MUZIEJUJE
Dvasinės kultūros aktualumo
tema skamba dažname muziejuje
vykstančiame renginyje. Pernai
gruodžio 23 d. pokalbį apie tikėjimo
šviesą, būties sakralumą vedė vys
kupas emeritas Juozas Preikšas. Į
popietę atvyko Kauno akademinių
klinikų gydytojai, miesto pedagogai,
Šv. Kazimiero ordino nariai. Disku
sijoje dalyvavo A. Panemunės Švč.
M. Marijos Vardo bažnyčios vikaras,
Šv. Mato vidurinės mokyklos kape
lionas kun. Rimantas Simonavičius,
šios mokyklos direktorė Janina
Zaparackienė, muzikė Joana Ši
manskienė, Kęstutis Ignatavičius,
kiti visuomenės atstovai. Kardinolo
V. Sladkevičiaus memorialinio mu
ziejaus svečiai džiaugėsi galimybe
jaukioje, neformalioje aplinkoje pasi
dalyti mintimis subtilaus
vidinio
gyvenimo tema.
Š. m. sausio 4 d. kardinolo V.
Sladkevičiaus memorialiniame mu
ziejuje viešėjo Šilalės D. Poškos
pagrindinės mokyklos pedagogų
bendruomenė, kuriai pagal muzie
jaus edukacinę programą vestas

seminaras. Mokytojai, arčiau susi
pažinę su kardinolo V. Sladkevičiaus
gyvenimu, jo, kaip Bažnyčios hierarcho nuostatomis ir laikysena
įvairiais tautos istorijos laikotar
piais, dalyvavo muziejaus vedėjos I.
Petraitienės organizuotoje diskusijo
je, kuo aktualus kardinolo Vincento
Sladkevičiaus ir kitų Bažnyčios, tau
tos šviesuolių dvasinis palikimas
šiandien, kaip jis pritaikomas ug
dant jaunąją kartą. Šilalės peda
gogai buvo labai sudominti muzieju
je vykstančiomis integraliomis tiky
bos ir kirkščioniškosios etikos pa
mokomis ir ypač jų svarba moki
niams skiepijant grįžtamąjį pažini
mo ryšį, ugdant juos artimo meilės
dvasia. Šilalės D. Poškos mokyklos
pedagogai, tarp kurių buvo mate
matikai, chemikai, biologai, istori
kai, lituanistai, ypač domėjosi „LKB
kronikos” ekspozicija. Jų pačių tei
gimu, tik šiame muziejuje jie giliau
supratę „Kronikos” ir kitos pogrin
dinės spaudos istorinę reikšmę Baž
nyčios ir Lietuvos gyvenime.

BŽ, 2006 m. Nr.l

NAUJA KOMPAKTINE PLOKŠTELE

dančiais objektais. Šis fenomenas,
pirmąkart aprašytas austrų fiziko
Kristian Dopler dar 1842 metais,
šiuo metu plačiai taikomas. Pavyz
džiui, „Doplerio efektu” pagrįstas
radaro veikimo principas.
Georgia technologijų instituto
mokslininkų sukurtas prietaisas pa
ciento venas randa ultragarso bangų
dėka. Medikas prietaisu, dydžiu ir
forma primenančiu plunksnakotį,
braukia per paciento koją arba
ranką. „Plunksnakotis” skiria arteri
jas nuo venų. Jas aptikęs, prietaisas
apie tai praneša specialiu signalu.

(V. K.)

NESAKYK „BYE BYE"
Kinų televizijos laidų vedėjams
nuo šiol uždrausta šviesinti plaukus,
sakyti „ok” ir „bye bye”.
Valdžia išleido griežtą taisyklių
rinkinį, kaip reikėtų elgtis televizijos
laidos metu. Bendra taisyklių ten
dencija — kovoti prieš prievartą, iš
tvirkimą ir amerikonizmą.
„Jaunimui reikia padėti supras
ti teisingą etiką ir ideologiją, — sako
ma naujame potvarkyje. — Reikėtų
vengti religijos ir Vakarų vertybių
propagandos”. Valdžia kviečia „ap
valyti ekranus” nuo provakarietiškų paistalų ir ugdyti žiūrovų
dvasingumą. Todėl televizijos laidų
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vedėjams liepta „nedėvėti keistų
rūbų, nerodyti per daug nuogo kūno”
ir „šukuosenos neturėtų būti egzo
tiškos, o plaukai negali būti pašvie
sinti”. Kinijoje yra keli šimtai tele
vizijos kanalų ir visi priklauso vals
tybei. Paprastai laidų vedėjai vyrai
dėvi tamsius, klasikinius kostiumus,
o moterys — palaidines uždaru
kaklu. Tačiau žaismingose laidose ir
pokalbių programų metu pastebima
Vakarų įtaka — laisvesni rūbai, ne
formalus bendravimo stilius ir tokie
amerikonizmai, kaip „cool” arba
„bye”.

„Klaipėda”

2005 m. gruodžio 23 d. Šiaulių
katedroje Šiaulių vyskupijos kata
likų evangelizacijos centras Kalėdų
proga po vakaro šv. Mišių surengė
naujos kompaktinės plokštelės „Ti
kėjimas” pristatymo vakarą. Vakaro
vedėja Orinta Jazdauskaitė pristatė
gana gausų atlikėjų būrį. Tai Šiaulių
vyskupijos jungtinis jaunimo choras,
grupė „Kelionė”, Elena Šerienė (Elis)
bei Šiaulių tėvo Benedikto Andruš
kos pradinės mokyklos mokiniai.
Šiaulių vyskupijos jungtinis jau
nimo choras ir instrumentinė grupė
susibūrė 2005 m. vasarą, norėdami
tradiciniams Kryžių kalno atlaidams
suteikti naujumo ir gyvumo. Ne
mažą repertuaro dalį sudarė šiaulie
čių kurtos giesmės. Renginyje daly
vavę muzikos ir žodžių kūrėjai —
Vilma Klumbytė, Gintaras Razgus,
Tatjana Tišina — pasidalijo savo
mintimis, idėjomis, ateities planais.

Gintaras Razgus, krikščioniškosios
grupės „Kelionė” vadovas, sakė, jog,
ką tik pasirodžius antrajai kompak
tinei plokštelei, jis galvojąs apie
trečiąją. Kūrybinė grupė įsitikinusi,
kad Dievą ir jo teikiamą gyvenimą
galima šlovinti bei apdainuoti įvai
ria muzika. Tai atspindi giesmių
stilių įvairovė: nuo klasikinio, country stiliaus iki bliuzo ir roko.
Kūrybinė grupė dėkojo visiems
pagalbininkams ir rėmėjams, ypač
Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartu
liui,
palaikiusiam
kompaktinės
plokštelės išleidimo idėją. Vakare
dalyvavęs ganytojas linkėjo kūry
binei grupei siekti gilumos. „Linkiu
augti tikėjimu, Dievo meile ir Lie
tuvai bei visam pasauliui padovanoti
daug gražių žodžių, sujungtų su
nuostabia melodija”, — sakė Šiaulių
vyskupas.

BŽ

— vienintelis
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių
visuomenę.

„DRAUGAS” spausdinamas Amerikoje jau m -tus metus.
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą”.
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas,
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis.
„DRAUGAS” yra tinkama dovana jaunavedžiams, studentams,
giminėms, draugams ir pensininkams.
„DRAUGAS” yra dovana, kuri kasdien džiugina ir informuoja
jau beveik šimtmetį.
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DRAUGAS, 2006 m. vasario 2 d., ketvirtadienis

♦ Š. m. sausio 22 d. mirė mezzosopranas Geraldine Mikužis, dai
navusi Čikagos „Pirmyn” ir kituose
Čikagos lietuvių choruose, o taip pat
Lyric Opera chore.

♦š. m. vasario 3 d., penktadienį,
Lietuvos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus įteiks Lietuvos val
stybės apdovanojimus JAV gyvenan
tiems tautiečiams Vaclovui Momkui,
Danai Stankaitytei ir Aldonai Stempužienei. Apdovanojimas paskirtas
ir Jonui Vazneliui. Apdovanojimo
ceremonija įvyks 11:45 vai. r. LR
generaliniame konsulate Čikagoje,
211 E. Ontario St., Suite 1500. Tel.
pasiteiravimui: 312-397-0385.

♦ Židinio pamaldos, šv. Mišių
auka ir rožinis ruošiamos Pal. Jurgio
Matulaičio misijos šventovėje, Le
mont, šeštadienį, vasario 4 d., 8 vai.
r. Vasario mėnesio pradžioje mūsų
malda — už Lietuvą. Visi nuošir
džiai kviečiami dalyvauti.

♦Vasario 5 d., sekmadienį, 12
vai. p.p. PLC salėje įvyks susitikimas
su medicinos daktaru Andriumi
Kudirka. Ruošia LB Lemonto apy
linkės valdyba. Kviečiame atvykti.

♦ Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos įsteigėja motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios bus šį šeštadienį,
vasario 4 d., 9:30 vai. r. seselių moti
niškajame name, 2601 W. Marąuet
te Road, Chicago, IL. Mišias aukos
St. Jude, Lenox, IL, parapijos kun.
William Sullivan, Associate Pastor.
Kviečiame visus dalyvauti. Įėjimas
pro paradines duris.

nyčioje ir 11 vai. r. Ziono evangelikų
liuteronų bažnyčioje. Visus gausiai
dalyvauti kviečia Amerikos Lietuvių
Tarybos Čikagos skyrius.

♦Vasario 16 d., ketvirtadienį, 12
vai. p.p. prie Cicero miesto rotušės
(50 Avė. ir 26 g-vės sankryžoje) vyks
Lietuvos vėliavos iškėlimo iškilmės.
Lietuvos vėliavą iškels jūrų šau
lių kuopa „Klaipėda”. Cicero apy
linkės LB ir ALTo Cicero skyrius
kviečia Cicero visuomenę ir kaimy
ninių priemiesčių lietuvius gausiai
dalyvauti iškilmėse. Vasario 26 d.
Šv. Antano bažnyčios parapijos pa
talpose vyks Vasario 16-osios Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo ir
Kovo 11-osios Nepriklausomybės
atstatymo paminėjimas. Dalyvau
dami reikšmingų Lietuvos įvykių
paminėjimuose pagerbsime savo tau
tos kovingumą.

minėjimas įvyks vasario 16 d., ket
virtadienį, 6:30 vai. v. kavinėje. Pra
nešimą skaitys buvęs sovietų kon
centracijos stovyklų kalinys Povilas
Vaičekauskas. Sveikins Pat Mi
chalski, Cook County atstovė etni
nėms grupėms. Meninę programą
atliks kanklių ir skudučių ansamb
lis „Gabija”, vadovė Genė Razu
mienė. Vaišes ruoš Moterų klubas.
Maloniai visi kviečiami.

♦Vasario 18 d. 1 vai. p.p. Rockford Lietuvių klubas (716 Indiana
Avė., Rockford, IL 61102) kviečia pa
minėti Nepriklausomybės dieną. Jus
linksmins tautinių šokių kolektyvas.
Galėsite paskanauti įvairių patie
kalų. Įėjimas — 50 dol., vaikams iki
10 metų — 2 dol. Tel. pasiteira
vimui: 815-871-7969.

♦LB Lemonto apylinkės valdyba

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
ley Balzekas, Jr. Meninę programą
atliks „Spindulys”. Vaišinsimės lie
tuvišku maistu. Kaina — 35 dol.
Kreiptis į Eriką Cook e-paštu: erikalynncook@att.net

vasario 19 d., sekmadienį, maloniai
kviečia visus į Vasario 16-osios Ne
priklausomybės paskelbimo ir Kovo
11-osios Nepriklausomybės atstaty
mo šventę, kuri prasidės 11 vai. r.
šv. Mišiomis Palaimintojo J. Matulai
čio misijoje. 12 vai. p.p. Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje vyks
iškilmingas minėjimas. Pagrindinis
kalbėtojas — veiklus LB narys, ilga
metis Pasaulio ir JAV LB valdybų
pirmininkas, buvęs „Pasaulio lietu
vio” redaktorius, žurnalistas Bronius
Nainys. Po iškilmingos dalies bus
meninė programa, pietūs, šokiai.
Šokiams gros Eimis ir Virgis Švabai.
Tel. pasiteiravimui: 708-974-0591.

vai. p.p. Maria gimnazijos patalpose
įvyks Lietuvos Nepriklausomybės
dienos minėjimas. Šv. Mišios bus
aukojamos 10:30 vai. r. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po
šv. Mišių parapijos salėje bus pietūs.
Visi turės progos pasivaišinti prieš
vykstant į programą.

♦ Lietuvos

Nepriklausomybės

minėjimas Čikagoje vyks sekmadie
nį, vasario 12 d. 1 vai. p.p. Maria
gimnazijos auditorijoje, Marąuette
Park. Kalbės Kongreso narys Thaddeus McCotter iš Detroit ir politolo
gas Darius Udrys iš California. Me
ninę programą atliks solistai Nida
Grigalavičiūtė ir Algimantas Bar
niškis. Lietuvos šauliai ir ramovėnai
10 vai. r. Vasario šešioliktosios pro
ga iškilmingai pakels vėliavas Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos aikštė
je, dalyvaus lietuviškose 10:30 r. šv.
Mišiose ir paminėjimo programoje.
10:30 vai. r. pamaldos taip pat vyks
evangelikų liuteronų Tėviškės baž-

d.,

ŠEŠTADIENI

„JKK Fine Arts"
galerijoje
594 Valley Rd.,
Upper Montclair, NJ 07043

atidaroma

menininko iš Lietuvos

♦Jaunimo centro Vasario 16-os

♦Vasario 11 d., šeštadienį, nuo 11

♦Vasario 12 d., sekmadienį, 1

Vasario 18

♦Vasario 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).

♦ Lietuvos Dukterų draugijos
visuotinis metinis susirinkimas
įvyks vasario 26 d., sekmadienį, 1
vai. p.p. Jaunimo centro mažojoje
salėje. Bus renkama nauja valdyba.
Visos narės ir viešnios kviečiamos
gausiai
dalyvauti.
Pabendrausi
me prie kavutės ir užkandėlių. At
vykite.

E. Rudinsko
kritikas Lavvrence

nas amerikiečiams. Amerikietis meno
pavadinęs E. Rudinską „literatūriniu

dailininku”.

Oalerya OirOa: antradleniais-penktadieniais nuo 11 vai. r. iki 7 vai.
p.p., šeštadieniais nuo 10 vai. r. iki 6 vai. p.p. ir sekmadieniais nuo 10
vai. r iki 2 vai. p.p.
Tel.

pasiteiravimui:

973-744-0111 arba jk@Jkkfinearts.com

Birutė ir Algirdas Jakščiai, Yorkville, IL, parėmė „Draugą” 50
dol. auka. Labai ačiū.

Zenonas Buinevičius, Burbank, IL, kartu su prenumeratos
mokesčiu „Draugui” atsiuntė 55 dol. auką. Dėkui!

Algirdas A. Didžiulis, Cicero, IL, už naująjį „Draugo” kalendorių
atsiuntė 50 dol. auką. Tariame širdingą ačiū!

♦Studentas Donatas Grigalis iš

r

visos širdies dėkoja Lietuvių fondo
nariams už jam skirtą stipendiją,
kuri padės jam siekti užsibrėžto tik
slo — kunigystės. Vaikinas rašo:
„...dėkoju už jūsų didžius darbus,
padedant tiems, kuriems reikalinga
jūsų pagalba. Atsidėkodamas nuolat
prisiminsiu jus maldoje. Naujais
įnašais ir nariais gausėjantis Lietu
vių fondas visus kviečia jungtis prie
lietuvybės išlaikymo ir jos rėmimo.
LF adresas: 14911 127th Street, Le
mont, IL 60439, tel. 630-257-1616.
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♦ Pavasarinė

I
I

mugė

Jaunimo

centre vyks kovo 4 d., šeštadienį,
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5
d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. iki 3
vai. p.p. Mugėje galėsite įsigyti
įvairiausių gėrybių. Vaikams bus
žaidimai, loterija, juokdarys dova
nos balionus. Vaišinsimės gardžiu
lietuvišku maistu. Šeštadienį visus
linksmins liaudiška muzika ir dai
nos. Sekmadienį 10:30 vai. r. vyks
šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje. 1 vai.
p.p. bus meninė programa: tautinių
šokių grupė „Suktinis” (vadovė Sa
lomėja Strižigauskienė), jaunųjų ta
lentų pasirodymas (vadovė Jolanta
Banienė). Prekybininkai dar gali už
sisakyti stalus. Skambinti Mildai
Šatienei tel. 708-447-4501 arba Ane
lei Pocienei tel. 708-636-6837. Malo
niai kviečiame visus į mugę.
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***
Čikagos „Bulis” krepšininkas
Darius Songaila rungtynėse
prieš Atlantos „Hawks” pelnė
10 taškų. Čikagos dienraš
čiuose „Chicago Tribūne” ir
„Sun-Times” sporto skyriuose
aprašant ketvirtas iš eilės lai
mėtas „Bulis” rungtynes, tei
giamai vertinamas D. Songai
los žaidimas.

**♦
Lyric Opera siūlo studen
tams pigesnius bilietus į va
sario 9 d. rodomą spektaklį
„Rigoletto” ir vasario 7, 10, 13
dienomis vyksiančius spektak
lius „Der Rosenkavalier^. Bilie
tų kaina 20 dol.
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