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Lietuva ruošiasi gal imai dujų krizei 

Naftos vamzdynas PwUsijos stepėse. . .Emerson" nuotr. 

Vilnius, gruodžio 26 d. BNS — :~emai:a: situacija:, je: šaliai duju :ie-
Premjeras Gediminas Kirkilas tiKisi 
kad Rusijos ir Baltarusijos derybos 
dėl dujų kainos bus sėkmingos, ta-

įtu nu:rauKtas ar smarkia: 

„Ne tik Lietuva, bet ir Kalinin-
čiau Lietuva ruošiasi galimai eks- gradas, ir kitos Europos šalys, ir 

Lenkija netektų dujų. Mes turime 
tam tikrą kiekį dujų atsargų, tikiuo
si, kad jų pakaktų kuriam laikui — 
nenoriu sakyti, kuriam, bet taupiai 
naudojant jų užtektų", — interviu 
Žinių radijui ketvirtadienį sakė G. 
Kirkilas. 

Pasak jo, kiti alternatyvūs dujų 
tiekimo keliai būtų kiek brangesni, 
be to, su Lenkija svarstomi ir kiti 
planai, kurių jis neįvardijo, o su Nor
vegija, anot premjero, svarstomas 
net dujotiekio tiesimas. 

Ūkio ministras Vytas Navickas 
spaudai teigė, jog dujas Lietuva ga
lėtų importuoti per Novgorodo— 
Pskovo dujotiekį, o dabar vamzdžiuo
se esančių dujų šaliai pakaktų dešim
čiai dienų. 

G. Kirkilo teigimu, kol kas nėra 
požymių, kad galėtų būti sustabdytas 
dujų tiekimas Baltarusijai, tačiau, jo 
žodžiais, „mes esame viskam pasi
ruošę". 

Kita vertus, Lietuvos premjeras 
teigė, jog derybų baigtį prognozuoti 

Dar vienas prezidento veto 
Vilnius, gruodžio 28 d. (Alfa.lt) 

— Prezidentas Valdas Adamkus veta
vo Seimo priimtą pareigūnų ir karių 
valstybinių pensijų įstatymo straips
nio pataisą, kuria ketinta skiriant 
valstybines pensijas vidaus reikalų 
sistemos darbuotojams, taip pat vals
tybės saugumo, krašto apsaugos, pro
kuratūros, Specialiųjų tyrimų tarny
bos bei Kalėjimų departamento pa
reigūnams į darbo stažą pensijai 
gauti neįskaičiuoti tarnybos iki 1990-
ųjų kovo 11-osios. 

Vidaus reikalų ministras Rai
mondas Šukys bei Policijos departa
mentas ragino prezidentą vetuoti šią 
įstatymo pataisą, siekiant išvengti 
sumaišties užtikrinant viešąjį saugu
mą. Vidaus reikalų ministerijos skai
čiavimais, priėmus tokią pataisą, tar

nybą galėtų palikti apie 1,500 pa
reigūnų, iš beveik 4,000 vidaus rei
kalų sistemos pareigūnų, kuriems ši 
pataisa būtų taikoma. 

Pataisos teikėjas Tėvynės sąjun
gos partijos frakcijos narys Povilas 
Jakučionis mano, kad įstatymas vis 
dėlto bus priimtas. 

Jo nuomone, įstatyme turi būti 
padaryta išimtis tik milicijoje dirbu
siems pareigūnams, o dirbusiems ki
tose tarnybose mokėti valstybinę 
pensiją būtų nekorektiška. 

„Nekorektiška mokėti valstybinę 
pensiją asmenims, kurie dirbo tuo
met, kai valstybės dar net nebuvo, ir 
neretai dirbo net prieš lietuvių tautą. 
Tik nuo kovo 11-osios prasidėjo jų 
tarnyba Lietuvos valstybei", - patai
sų būtinumą gynė P Jakučionis. 

Krepšininkus treniruos R. Butautas 
Vilnius, gruodžio 28 d. (ELTA) 

— Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 
vyriausiuoju treneriu ketvirtadienį 
vienbalsiai išrinktas Rygos „ASK Ri-
ga" (Latvija) komandos krepšinin
kams vadovaujantis 42 metų Ramū
nas Butautas. 

Šalies rinktinės treneris Lietu
vos krepšinio federacijos (LKF) vyk
domojo komiteto posėdyje Vilniuje 
buvo renkamas iš trijų kandidatų. R. 
Butauto konkurentais buvo Brėmer-
hafeno „Eisbaren" (Vokietija) strate-
gas 46 metų Šarūnas Sakalauskas ir 
Trevizo „Benetton" (Italija) vyriau
siojo trenerio asistentas 36 metų 
Kęstutis Kemzūra. 

R. Butautas pakeis spalio pra
džioje iš Lietuvos rinktinės vyriau-

Ramūnas Butautas 
Eltos nuotr. 

siojo trenerio pareigų atsistatydinusį 
Antaną Sireiką. Pastarasis po kon
troversiškų rinktinės nesėkmių susi
laukė daug kolegų trenerių, rinkti
nės narių bei sirgalių kritikos. 

Atsisveik inimas 
su [domiais 

laikais? 
Vytautas Ališauskas 

Alfa.it 

Dažnai sakoma, kad kinai, norė
dami ką nors iškeikti, užuot sakę 
„kad tave perkūnas", linki: „kad tu 
gyventum įdomiais laikais". Neži
nau, ar tai tiesa, o ir posakis jau ge
rokai nuvalkiotas, bet 2006-ieji -
Viešpaties metai - Lietuvai buvo 
kaip tik tokie. Kai liepos 6 d. Res
publikos prezidentas Gediminą Kir
kilą paskyrė ministru pirmininku, 
dešiniajame politikos pusrutulyje pa
sklido lengva euforija - baigėsi Bra
zausko era. Net didžiausi Algirdo 
Mykolo priešininkai neneigė, kad 
penkiolika metų (vienokio ar kitokio 
pavidalo) trukęs jo viešpatavimas 
vertas „eros" vardo. 

Deja, nuotaikos net rukus pasi
keitė: viena era baigėsi, bet kita lyg 
ir neprasidėjo. Bent jau išoriškai vis
kas liko taip pat. Šalies gyvenime ne
pasijuto jokių esminių lūžių, neatsi
rado naujų vizijų, galinčių išjudinti iš 
ją apėmusio psichologinio ir mora
linio stingulio, kuris anksčiau ar vė-

Į liau baigsis ir ūkio sustingimu. 
Vis dėlto šis tas įvyko. Brazaus

kas pasitraukė į šešėlį, kokia jo šian
dienė įtaka socialdemokratų partijai 
ir šalies politiniam gyvenimui, gali
ma spręsti tik iš ne visada patikimų 
gandų. Akivaizdu tapo tai, ką įdė
mesni politinio gyvenimo stebėtojai 
ir taip žinojo: viena pagrindinių par
lamentinių partijų neturi stipraus 
vadovo. Nuke l ta f 6 psl . 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

sunku, nes nė viena pusė kol kas ne
nusileidžia: „Situacija nėra paprasta, 
bet tikiuosi, kad bus surastas spren
dimas". 

Jei Baltarusija nesileis į kompro
misą su Rusijos dujų monopolininke 
„Gazprom" dėl dujų kainos kitais 
metais, rusai grasina nuo sausio 1 
dienos nut raukt i jų tiekimą Baltaru
sijai. 

2004 metų pradžioje, Rusijai nu
t raukus Nukelta | 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

•Sporto apžvalga. 
•Metams baigiantis. 
•Pakalnės kutūra. 
•„Draugo lietuviukai". 
•Vėl gaivinama 
sovietinės propagandos 
klastotė. 
•Istorikų „1926 m." 
isterija. 
•Ata Marcelė Mackienė. 
•Kūčios „Seklyčioje". 
•V Katunskytė dainuos 
Čikagoje. 
•Įvertintas „Lietuvos 
Carito" darbas. 

Valiutų santykis 
1 U S D — 2.62 LT 
1 E U R — 3.45 LT 
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SPORTO APŽVALGA 
KREPŠINIO PMAUOJE 

Paruošė Ed. Šulaitis 

P r a s i d e d a sa lės futbolo 
pirmenybės 

2007 m. sausio 7 d., 5:15 vai. 
p.p., JLituanicos" futbolo komanda 
turės pirmąsias šios žiemos salės 
futbolo pirmenybių rungtynes „Met
ropolitan Indoor Soccer" varžybose. 
Lietuviai žais prieš „International" 
komandą. Iš viso bus rungtyniauja
ma 9 sekmadienius Odeum stadione, 
Villa Park, IL. „Lituanica" šiemet 
varžysis ne aukštojoje, bet žemesnė
je grupėje, kuri vadinasi — I divizija. 

Už dalyvavimą šiose žiemos pir
menybėse „Lituanicos" futbolo klubo 
vadovybė turėjo iš anksto sumokėti 
2,400 dolerių. Taigi dabar klubo 
kasa beveik ištuštėjo ir nežinia, kas 
ją pripildys. 

Lie tuvos futbolo r inkt inė 
pak i lo į v iršų 

Tarptautinė futbolo asociacija 
paskelbė paskutinę šių metų verti
nimų lentelę. Lietuva šioje FIFA 
lentelėje prieš metus buvo 100—oje 
vietoje, o šių metų gruodį ji pakilo 
net 31 laipteliu aukštyn ir sąraše 
yra 69-oje pozicijoje. 

Šiais metais Lietuvos futboli
ninkai išvykose iškovojo 4 pergales, 
o 2008 m. Europos čempionato at
rankos turnyre Neapolio mieste su
žaidė lygiomis (1:1) su pasaulio čem
pionais italais. 

FIFA lentelės viršūnėje matome 
Braziliją (1,588 tšk.), 2-a - Italija 
(1,560), 3. Argentina — (1,551), 4. 
Prancūzija (1,523), 5. Anglija 
(1,359), 6. Vokietija (1,350). 

Įdomu, kad „Euro-2008" at
rankos turnyro „B" grupėje Lietuva 
turi kovoti ne tik su italais, bet ir su 
4-oje vietoje esančiais prancūzais. 
Be šių lietuviai futbolininkai turi 
varžytis ir su Ukraina (13—ta), Škoti
ja (25-ta), Gruzija (94-ta), Farerų 
salomis (181-ma). Pažymėtina, kad 

Lietuvos kaimynės FIFA lentelėje 
yra tolokai atsilikusios: Latvija — 90 
vietoje, o Estija net — 106-oje. 

Italas — ger iaus ias pasaulio 
futbol ininkas 

Italijos futbolo rinktinės, kuri 
tapo pasaulio čempione, kapitonas, 
Madrido „Real" klubo gynėjas Fabio 
Cannavaro FIFA apklausoje pa
skelbtas geriausiu 2006 m. pasaulio 
futbolininku. J is valstybinių rink
tinių trenerių ir valstybinių rink
t inių kapitonų balsavime surinko 
418 taškų ir t ik 44 taškais aplenkė 
prancūzą Zinedine Zidaną, kuris 
geriausiuoju futbolininku buvo pri
pažintas tris ka r tu s (1998, 2000, 
2003). Beje, Z. Zidanas jau paskelbė, 
kad jis atsisveikina su futbolu. 

Futbolui Lietuva rodys 
daug iau dėmesio 

Lietuva nuo seno yra vadinama 
krepšinio šalimi. Tačiau per didelis 
dėmesys ir f inansai, skirti krep
šiniui , nuskr iaudž ia kitas sporto 
šakas . Viena tokių yra pasaulio 
sportas Nr. 1 — futbolas. 

Todėl dabar ir šiai sporto šakai 
bus rodoma daugiau dėmesio. Pir
moji kregždė yra Futbolo akademijos 
Panevėžyje įsteigimas. Kaip pra
nešama, ji pradės veikti 2007 m. 
sausio 2 d. Pranešime sakoma, kad 
Akademijos įkūrimo tikslas — ska
tinti vaikų ir jaunimo saviraišką, 
ieškoti talentingų sportininkų, ren
gti futbolininkus, galinčius ats
tovauti Panevėžiui ir Lietuvai įvai
riuose čempionatuose bei tarptau
tiniuose renginiuose. 

Šį Įstaiga bus išlaikoma Pa
nevėžio miesto biudžeto lėšomis. 
Taip pat žada prisidėti ir Lietuvos 
futbolo federacija. Kaip pranešama. 
Lietuvoje turėtų atsirasti net šešios 
regionines futbolo akademijos. 

Jauniausieji krepšininkai pasinaudoja treniruotės pertrauka ir skuba 
atsigerti prie fontanėlio Pasaulio lietuvių centre. 

EKyros Vodopolien^s nuotr. 

M. Andriuškevičius išleistas 
iš intensyvios terapijos palatos 

Martynas Andriuškevičius 

R. Kaukėnas spindėjo 
Italijos 

žvaigždžių rungtynėse 

Italijos vyrų krepšinio čempiona
to žvaigždžių rungtynėse italų ko
manda 96:73 nugalėjo legionierių 
ekipą, kuriai atstovavo lietuvis 
Rimantas Kaukėnas. 

Nugalėtojų gretose rezultaty
viausiai rungtyniavo naudingiau
siu susitikimo žaidėju pripažintas 
Massino Bulleri. Krepšininkas pelnė 
21 tašką ir atliko 6 rezultatyvius per
davimus. Angelo Gigli prie pergalės 
pridėjo 16 taškų ir atkovojo 6 ka
muolius. 

Sienos „Montepaschi" klubo 
gynėjas iš Lietuvos, rungtynes pra
dėjęs nuo atsarginių žaidėjų suolelio, 
buvo geriausias ta rp legionierių. 
Lietuvis per 17 min. surinko 15 
taškų (dvitaškiai 3/4, tritaškiai 2/4, 
baudos 3/4), atliko 4 rezultatyvius 
perdavimus ir atkovojo 1 kamuolį. 

Tritaškių metimų konkurso 
nugalėtoju tapo Milano „Armani 
Jeans" komandos 18-metis 205 cm 
ūgio krepšininkas Danilo Gallanari. 

Dėjimų konkurse geriausiai 
pasirodė 193 cm ūgio Livorno 
„TDShop.it" gynėjas amerikietis 
Paul McPherson. 

ELTA 

TENISAS 

R. Berankis 
iškovojo 
pergalę 

Lietuvos tenisininkas Ričardas 
Berankis Meksikoje vykstančio jau
niu iki 18 metu teniso turnyro 
..Copa Internacional Casablanca" 
vaikinu vienetų varžybų pirmajame 
rate (1 32 finalo) pirmadienį 6:4, 6:1 
Įveikė savo bendraamžį vokietį Janą 
Frederiką Brunkeną (Jaan-Frederik 
Brunkeni, kuris pasaulio jaunių 
reitinge yra 322-as 

16-metis lietuvis, pasaulio jaunių 
reitinge užimantis 35-ąją vietą, šešio-
liktfinalyje susitiks su 192-ąja pa
saulio jaunių rakete 17-mečiu Ru
sijos atstovu Nikita Zotovu. 

ELTA 

Šiaurės Amerikos Nacionalinės 
krepšinio asociacijos (NBA) „Chicago 
Bulis" klubui priklausantis vidurio 
puolėjas iš Lietuvos Martynas An
driuškevičius išleistas iš intensyvios 
terapijos palatos ir antradienį turėtų 
grįžti į Čikagą, kur „Bulis" koman
dos gydytojai atliks dar vieną medi
cininį tyrimą. 

NBA antr inės lygos („D-Lea-
gue") komandai „Dakota Wizards" 
paskolintas lietuvis pateko į ligoninę, 
kai treniruotės metu per muštynes 
su komandos draugu Awvee Storey 
jam skilo kaukolė ir buvo sukrėstos 
megenys. 

„Bulis" klubo generalinis direk
torius John Paxson pareiškė, kad M. 
Andriuškevičius nebegrįš į Dakotą ir 
greičiausiai šiame sezone jau nebe
galės žaisti. 

„D-League" ir NBA pradėjo inci
dento tyrimą. 

ELTA 
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PAKALNES 
KULTŪRA 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Lietuva progresuoja, nes ją pir
myn s tumia laikas. J is be jokių pa
šalinių pas tangų augina žolę, miš
kus, žmogų ir nemėgsta stovinėjimo 
vietoje. Laikas savyje tur i užmarš
ties ir pažangos hormonų. Jis ur
vinius paskat ino statytis trobeles, 
kailių apdangalus ant nuogų kūnų 
pakeisti audiniais , j is piemenis su
varė į mokyklas ir iš jų gamina pro
fesorius. Laikas yra pažangos gene
ratorius, todėl Lietuva, kaip ir visas 
pasaulis, s tumiasi priekin. Bet lai
kas yra ir sunkus svarstis, buvusius 
įvykius skandinąs užmarštin: parti
zanų a u k a j au retai iškyla mūsų 
minčių paviršiun. 

Lietuvoje gyvenimas kol kas ju
da be jokių pozityvių impulsų, kurie 
sustiprintų laiko įperšamą pažangą. 
Vyriausybės iš kairės ir iš dešinės 
buvo panašios į gobšumo tepalais ap
tekėjusius, apsileidusius t raktori
ninkus. Vikšrai mala dirvą, o balne 
įvirtusiems vairuotojams nesvarbu, 
kad kažkas barba ir girgžda. Partija 
juos įkėlė, partija ir jie ka r tu tunka, 
o kai t rak tor ius subyrės, jų maišai 
jau bus pilni. Prieš penkias dešimtis 
metų j a u n i vaikinai nuo žiaurios 
sovietų sauvalės gynė šalį, šiandien 
toje pačioje šalyje sauvaliauja sovie-
tijos sudaiginti , auginti ir auklėti 
pakalnių traktorininkai . Riedėti že
myn ir nesirūpinti , kas bus už dienos 
ar dviejų, riedėti be jokio kūrybingu
mo minčių. 

Verkaujama, kad kaimuose siau
čia alkoholis, usnys, vargas ir despe
racija. Kokių genialių minčių sulau
kiam iš Žemės ūkio ministrės K. 
Prunskienės? Tiesa, ji Lietuvoje su
rengė arimo konkursą. Didelis dar
bas? Genia lumas? Bet savininkų 
neatrandą žemės plotai dirvonuoja, 
niekas j ų nearia net konkursų metu. 
Socialdemokratai siekia lygaus turto 
išdalijimo visiems valstybės pilie
čiams. Bet kodėl lietuviškieji social
demokratai, priglaudę visus lygybės 
siekusius komunistus, savo valdymo 
metais g imdė ' ' milijonierius su 
viešbučiais ir be viešbučių? Tiesa, 
dabartinis socialdemokratas Kirki
las, išmintingas vyras ir Lietuvos 
premjeras, prisižadėjo sau ir priža
dėjo vis iems Lietuvos piliečiams 
išnaikinti ar bent sumažinti korupci
ją. Bravo Kirkilas. Lieka stebėti, 
kaip toli eis geri norai ir seniai rei
kalingi, geri pažadai. 

Paka lnėn riedą ir lyg pramogai 
rateliuose įsirangę Lietuvos admi
nistratoriai neparodė jokio išradin
gumo. Nei garbus, raudonais kaspi
nėliais pasipuošęs, žmonos viešbuty 
prisiglaudęs A. Brazauskas, nei par
tijų dešinėje prisišlieję rėksniai poli
tikai a r politikieriai, išskyrus arimo 
konkurso organizavimą. O mūsų 
mažos tautos ir jos valstybės pažan
gą gali paspart int i vien drąsus poli
tinis ir visuomeninis, beveik revo

liucinio pobūdžio išradingumas, 
kurio ypač reikia šiais laikais, kai 
Lietuva dar vis eina ašmenimis: virs 
pražūtin ar ateitin? 

Drąsių pavyzdžių, pradinin
kams grasinusių arba pasmerkimu, 
arba žadėjusių bendrą visuomeninę 
naudą, turime. Kad ir ryžtas organi
zuoti ateitininkiją, spiriantis anks
tyvo XX a. ateizmo epidemijai, tuo 
pačiu ir komunizmo baciloms. O Lie
tuvos žemės ūkio reforma? Jos vyk
dytojas kun. M. Krupavičius rizika
vo savo politine ateitimi ir kunigo 
padėtimi. Juk parapijos ir klebonijos 
tada svarbia dalimi priklausė nuo 
stambių žemės savininkų, reformos 
aukų. Nepabūgo jis nei savo bažny
tinių viršininkų vyskupų, nei aiški
nimosi Vatikane. Drąsa, ryžtas, iš
tvermė sukūrė gyvenimą daugeliui 
tūkstančių naujakurių. Jų didelė 
dalis būtų likę samdiniais tuose 
pačiuose dvaruose, o gal bedarbiais 
miestuose. Istorijoje štai dar ran
ka yra pasiekiami Sąjūdžio pirmi 
daigai. Jo kūrėjai brido į pavojų 
džiungles, tačiau be Sąjūdžio nebūtų 
buvusi išgirsta Dainuojanti revoliu
cija, neturėtume Kovo 11. Daugokai 
kūrybinių mostų pastebime ir išeivi
joje. Lietuvių Bendruomenės mintis 
— gelbėjimosi valt is pavojingoje 
jūroje. Lituanistinės mokyklos — 
šiokia tokia (nors nepakankama) pa
žintis mažiems ir jauniems su savo 
arba savo tėvų kilme. Lietuvių ir 
Tautos fondai atsirado kūrybingų 
minčių dėka, nors tos mintys ir jų 
autoriai pradžioje buvo supami pla
čiai skraidančių abejonių. O Daina
vos stovyklos suorganizavimas? 

Štai jau baigiasi septyniolikti 
metai, kai Lietuva tvarkosi pati. O 
kur dingo jos administratorių kūry
bingumas? Kur nors vienas išradin
gas mostas? Visą kūrybą suėdė užsi
likusi komunistinė ideologija, homo 
sovieticus mužikiškas galvojimas ir 
elgesys, partijų rietenos, laukinio 
žvėries gobšumas, sąžinės stoka. 
Jokia buvusi vyriausybė neatsinešė 
originalių minčių. Visos kaip išsiter-
linę traktorininkai įsirangę sėdy
nėse ir leidosi pakalnėn. 

Būgštavimai, kad Lietuvos pa
žanga sulindo į prabangias parduo
tuves Vilniuje ir ten užduso, matyti, 
turi didelį pagrindą. Visa adminis
tracija, dabar jau įsipainiojus net ir 
prezidentui, yra kivirčų, įtarinėjimų. 
velnio išdaigų vėlinys. Nemažai jau
nų žmonių, tarsi keturioliktojo am
žiaus totoriai, siaučia vėju, šeimų 
nekuria, tik susimeta į inkubatorius. 
Dievas, tėvynė, tauta? Kažkokios są
vokos žodynuose. 

Kažkokios sąvokos žodynuose... 
Kas jas, šias svarbias sėkmingo gy
venimo gaires, apspangusiems jau
niems žmonėms atskleis? Kas įspės, 
kad Lietuvos gyvenimo dabartinė 
bekūrybinė kryptis netoli nuves? Be 
išradingumo net ir politikoje judama 
tik pakalnėn. 

DANUTE BINDOKIENE 

Metams 
baigiantis 

VOs kelios dienos 2006-ųjų 
metų beliko, tad, prieš pasi
keičiant datai, verta bent 

trumpai „apsidairyti savo kieme" 
ir galbūt atsakyti į kai kuriuos 
skaitytojų klausimus, kurių pas
taruoju metu nemažai susikaupė. 
Žinoma, čia turime mintyje vienin
telio užsienyje leidžiamo lietuviško 
dienraščio „Draugo" reikalus. 

Dažnai girdime pasisakymus, 
kad visi lietuviai, ypač gyvenantys 
toli nuo savo kilmės krašto, yra 
tarytum viena šeima. Taigi, ir eili
nėse šeimose, ir šioje, suprantamo
je platesne prasme, pasitaiko tiek 
jungiančių, tiek skiriančių reiški
nių. Vienas labiausiai lietuvius 
jungiančių yra, be abejo, lietuviška 
spauda. Joje spausdinami rašiniai, 
nuotraukos, žinios mus supažindi
na su mūsų lietuviškos šeimos na
riais. Kai pavardės ir veidai daž
niau pasikartoja, pradedame tuos 
asmenis geriau pažinti, nors nie
kuomet jų nesame sutikę. Visgi 
kartais, pavyzdžiui, didžiuosiuose 
renginiuose, suburiančiuose mūsų 
tautiečius iš arti ir toli, pasitaiko 
sutikti ir tuos žinomus, bet nepa
žįstamus žmones. Tuomet tikrai 
pajuntame lietuviškos spaudos 
svarbą mus vienus su kitais suar
tinant, sujungiant. 

Panašiai būtų galima pasisa
kyti ir apie mūsų spaudos darbuo
tojus. Kai skaitome jų straipsnius, 
reportažus, žinutes, kai pasikal
bame su lietuviško laikraščio re
dakcijos nariais telefonu arba ir 
asmeniškai, užsukę į redakciją, jie 
tampa savi, pažįstami. O toji pažin
tis tarytum suteikia teisę ir pakri
tikuoti, ir daugiau apie juos suži
noti. Taigi, iš čia turbūt kyla ir klau
simas: kas gi redaguoja „Draugą", 
arba, tiksliau pasakius, įvairius jo 
skyrius (puslapius), kodėl šių žmo
nių pavardės „slepiamos"? 

Nuolatiniai „Draugo" skaity
tojai jo redaktorius pažįsta. Ka
dangi dienraštį kasdien paruošia 
tik trys asmenys, sunku kiekvie
nam „aprėžti veiklos ratą", kurį 
galime pavadinti būtent tik to 
redaktoriaus „teritorija". 

Laima Apanavičienė, palyginti 
dar neseniai įsijungusi į „Draugo" 
redakciją, kasdien paruošia du jo 

puslapius, be -to, dar kartkart inį 
„Draugo lietuviukų" puslapį. Jos 
straipsniai ir reportažai dažnai 
spausdinami ir kituose puslapiuo
se, net šeštadieniniame priede. 

Vladas Krivickas yra kasdien 
atsakingas už tr is puslapius (įskai
tant pirmąjį). Be to, jis kasdien pa
ruošia „Draugo" tinklalapį, dažnai 
parašo straipsnius literatūrinėmis 
temomis į šeštadieninį priedą, iš 
įvairių šaltinių, kuriais „Draugas" 
tu r i teisę pasinaudoti , su renka 
daug reikalingos ir įdomios me
džiagos, praturtinančios dienraš
čio puslapius. 

Už visą dienraštį ir taip pa t jo 
šeštadieninį priedą, kurį taip pui
kiai maketuoja Jonas Kuprys, yra 
atsakinga vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė, tad kviečiame įvai
riais reikalais į ją kreiptis faksu, 
laiškais, telefonu arba elektroni
niu paštu: redakcija@draugas.org 
(tik ne kuriuo kitu ei. adresu). 

Be šių trijų redaktorių, da r yra 
viena rinkėja, maketuotoja ir ko
rektorė. Tai ir visas „Draugo" ko
lektyvas... O vis dėlto ši nedidelė 
žmonių grupelė, susirinkusi į re
dakciją 7 vai. ryte (kai kurie - dar 
anksčiau) iki 12 vai. dienraštį pa
ruošia, atiduoda į spaustuvę ir po 
to jau skuba ruošti rytojaus laidą. 
Jeigu k a s nors suserga, išeina 
atostogų a r dėl kitų priežasčių 
neateina į darbovietę — tuomet 
likusieji pasirai to rankoves ir 
spragą užpildo, darbą atlieka. 

Redakcija turi ne tik daug dar
bo, bet ir šiek tiek teisių — visų 
pirma: ta isyt i , net su t rumpint i 
atsiųstus rankraščius, nuspręsti , 
ar straipsnį — laišką, nuotrauką, 
žinutę — spausdinti, ar ne. Kaip ir 
visi mirtingieji, turime teisę ir 
retkarčiais suklysti, tad prašome 
atlaidumo... Beje, „Draugas" ne
siremia gandais, tik faktais, ne
sileidžia į asmeniškus ginčus ir 
bergždžią polemiką. Tai didžioji 
dalis mūsų bendradarbių supranta 
ir žino, kad juos vertiname, jų 
straipsnių, nuotraukų, laiškų lau
kiame, nes tik tuo būdu jie į lietu
viškos šeimos avilį įlieja savo „me
daus lašą" ir padeda jam išlikti, 
gyvuoti. 

Pasirašė susitarimą dėl finansinių 
krizių valdymo bankuose 

Gruodžio 18 d. Stokholme pasi- turinčiuose skyrių ar filialų kitose 
rašytas keturių centrinių bankų - valstybėse". 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos „Švedijos bankai valdo kai ku-
„Susitar imo memorandumas dėl riuos bankus Lietuvoje, Latvijoje ir 
finansinių krizių valdymo bankuose, Estijoje, šių šalių centriniams ban

kams aktualu bendradarbiauti kei
čiantis informacija ir numatyti, kaip 
būtų veikiama, jei kurioje nors šalyje 
vienam iš bankų grupės narių kiltų 
problemų. Todėl buvo parengtas 
keturių valstybių centrinių bankų 
susitarimas," - sakė Lietuvos banko 
valdybos pirmininko pavaduotojas 
Darius Petrauskas. Jis Lietuvos ban
ko vardu pasirašė Susitarimo memo
randumą. 

Dokumente numatyta, kad pir
masis galimą krizę nustatęs centrinis 
bankas turi susisiekti su kitais cen
triniais bankais. Memorandume nu
rodyta, kuris centrinis bankas turėtų 
būti atsakingas už informacijos ir 
kontaktų koordinavimą, taip pat tai, 
kokia informacija turi būti pateikta. 
Taip pat numatytas glaudesnis cen
trinių bankų bendradarbiavimas re

guliariai keičiantis informacija apie 
memorandume minimų bankų veiklą 
minėtose šalyse. 

Pasirašytasis memorandumas 
papildo anksčiau Europos Sąjungos 
institucijų pasirašytus memorandu
mus dėl finansinių krizių valdymo 
tarptaut in iu mastu veikiančiuose 
bankuose. Jame kalbama tik apie 
centrinių bankų bendradarbiavimą, 
ir jis nekeičia jokių kitų tarptautinių 
susitarimų. 

Pasirašius memorandumą įvyko 
keturių šalių centrinių bankų ats
tovų susitikimas, kuriame dalyvavo 
ir SEB bei Swedbank bankų valdyto
jai. Aptarta tarptautiniu mastu vei
kiančių bankų veikla. 

Lietuvos banko 
ryšiu su v i suomene skyrius 

mailto:redakcija@draugas.org
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Sveiki, jaunieji bičiuliai, 
praėjo Kalėdos. Laukėme jų visi. Visai nesvarbu, kur begyventume, turtingi ar ne būtume — visi svajojame apie Kalėdines dovanėles. Tačiau dar daug 

pasaulyje vaikų, kuriems Kalėdos nėra džiugi šventė. Dar daugelis vaikų ne tik neturi gražių daiktų, dažnai jie kenčia badą. Daug nelaimingų vaikų ir 
Lietuvoje. O gal mes galime jiems kažkaip padėti ? Ir nebūtinai per Kalėdas. Juk galime parašyti jiems laiškelį, nusiųsti žaisliuką ar šiaip pasakyti gerą žodį. 
Gerumo niekada nebūna per daug. 

Laiškelį, kurį su malonumu spausdiname, mums atsiuntė ir Monika Siliūnaitė. Ji rašo apie Kūčias. Tai jau ne pirmas šios jaunosios korespondentės 
laiškas mūsų dienraščiui. Ačiū Monikai. 

Sveikinu visus jus, mano mažieji bičiuliai, su artėjančiais Naujaisiais metais ir linkiu, kad jūsų širdelės visada būtų kupinos gerumo. 
Redaktorė 

Gerumo pamokos Čikagos lituanistinėje mokykloje 
Švenčiame stebuklingą švenčių 

laikotarpi. Kalėdos — tai vaikystė su 
savo spalvom, kvapais ir šiltais prisi
minimais. Tai pasaka, į kurią norisi 
patekti ir pirmokui, ir šeštokui, ir jo 
mamai, ir tėčiui. 

Tačiau ne visų gyvenimiškos 
„pasakos" yra gražios ir laimingos. 

Čikagos lituanistinės mokyklos 
šeštokai per Kalėdų eglutę vaidino 
„Snieguolę ir septynis nykštukus". 

Jie buvo pasakos, kur triumfa
vo teisybė, herojais. 

O gyvenime, per pamokas mes 
kalbėjome apie likimo nuskriaustą 
„Akląjį berniuką", apie mokymąsi 
matyti kitokius vaikus, suprasti juos, 
užjausti ir jiems padėti. 

Norisi tikėti, kad išmoktos geru
mo, supratingumo, jaut rumo ir 
draugiškumo pamokos padės jiems 
gyventi ne tik lietuviškoje aplinkoje, 
bet ir tapti nuoširdžiais ir jautriais 
žmonėmis. 

Ta proga, kviečiau visus vaikus 
ir tėvelius prisijungti prie mūsų pro
jekto — padovanoti po vieną Kalėdinę 
žvaigždę nuo savęs ar visos šeimos 
kitai mažai širdutei Lietuvoje. 

Neseniai gavau mokytojos Linos 
Miežinskaitės iš Linkuvos pagalbinės 
mokyklos laišką. Ji rašo: 

„Su viena mergaite dalyvavau 
taupyklių konkurse. Pakruojo rajone 
užėmėme pirmą vietą, gavome kup-
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rinę. Šiauliuose mūsų taupyklė taip 
pat buvo pripažinta geriausia. Mums 
įteikė pakvietimus į Vilnių, į Keis
tuolių teatrą. Bet mokyklos direkto
rius nedavė mašinos, nes, pasak jo, 
nuvažiuoti į Vilnių per brangiai kai
nuoja. Tad į Vilnių nenuvykome. 

Kartais būna taip pikta — tiek 
daug atiduoti vaikams, o mokykla ne
gali pasiūlyti pagalbos. Vis nėra pi

nigų . 
Kitame laiškelyje mokytoja rašo: 

„Turėjau juodą darbymetį. Su vaikais 
padarėme Kalėdinę kojinę, rytoj nu
nešiu į Pakruojyje esančią švedų par
duotuvę, sakė — visa klasė bus apdo
vanota. Sunkoka ką nors padaryti su 
tokiais vaikais, kasmet jie eina silp
nyn. Bet šiandien mano nekalbanti 
mergaitė labai aiškiai ištarė žodį 
'šeši' ir mėgino pasakyti savo vardą. 
Tai buvo didelis džiaugsmas. Klasėje 
visi vaikai net ploti pradėjo. 

Raminta džiaugiasi padarytu darbe
liu. 

Turiu šešis mokinukus: 11 metų 
Ramintą, 12 metų Laimoną, 11 metų, 
Astą, 10 metų Daivą ir tris devyn
metes — Samantą, Gerdą ir Ramintą. 
Daugelis vaikų pagal išsilavinimą 
neatitinka savo amžiaus. Beveik visų 
namuose skurdas. 

Sekmadienį dvidešimtmetis pri
mušė kaime mano Daivą. Mergaitė 

— v 

tikrai atsilikusi ir dar tokią muša. 
Nuvykę į jos namus policininkai išsi
gando — toks juose skurdas. 'Šiau
lių krašte' apie ją straipsnį įdėjo. 

Ramintą globoja mamos sesuo. 
Ji turi dar penkis brolius ir sesutes. 
Parama labai visokia praverstų. Ta 
moteriškė augina dar savo du vai
kučius. Raminta labai mažo ūgio. Jai 
skyrė labdarą, kad iš t i r tų Kauno 
klinikose jos ūgį ir kaip nors su vais
tais ją paaugintų. Gydosi j au metus, 
bet rezultatas nelabai matyti . Sausio 
3 d. ją vėl dviem savaitėm guldys į 
ligoninę. J i nuo kitų vaikų skiriasi 
ūgiu. Jai 11 metų, bet greičiau panaši 
į pirmoke". 

Sužinojusi apie šiuos vaikus ir jų 
neįvyksiančią kelionę į Vilnių, nu
sprendžiau padėti — nusiųsti pinigų, 
taip pat parašiau laišką „Hansą-
bank" valdytojai Pakruojyje. Štai čia 
ir prasidėjo. Banko darbuotojai su
rinko 550 litų ir dar padovanojo 7 bi
lietus į Keistuolių teatrą. 

„Muzikinis spektaklis labai pa
tiko. Vaikai juokėsi už pilvų susiėmę, 
atsakinėjo ar t is tams į k laus imus. 
Verkė, kai vos pelytės Zitos mamą ne
nunuodijo laboratorijoje vaistais. 
Emocijos liejosi per kraštus . 

Po to nuvykome į aikštę, nuėjome 
į Katedrą, uždegėme žvakeles už Jus 
visus, kurie prisidėjo prie mūsų bėdų 
sprendimo, sukalbėjome poterius. 

Nuvykome į Akropolį. Buvome 
gerokai išalkę. Pasirinkome kavinę. 
Liepiau išsirinkti valgyti, kas ko nori. 
Pirma pasiūliau viską apžiūrėti ir pa
galvoti, ko norėtų. 

Reikėjo pamatyti jų akis! Atrodo, 
kad jie pamatė Ali-baba tur tus! Visi 
išsižioję viską apžiūrėjo, bet nė vienas 
nieko neišsirinko. Po to perklausė, ar 
tikrai gali pasiimti valgyti, ką nori?.. 

Ėjome, ėjome ratais, maišėmės vi
siems po kojomis, kol išsirinkome. 
Neužmiršome ir saldumynų. Kai su
simokėjome, pasiūliau susėsti kartu. 
Kur tau — visi išsiskirstė po du. No
rėjo, matomai, kaip visi. Mielai sėdė
jo poromis, valgė ir šnekučiavosi. 

Kai pavalgėm, užsimanė nueiti į 
žaidimų aikštelę vaikams. Pusantros 
valandos jiems leido ten palaipioti. 
Grįžo visi— nors gręžk! 

Po pusvalandžio autobuse buvo 
visi sumigę. Sakė, kad niekaip nega
lės užmigti nuo įspūdžių, bet vos su
sėdę mašinon, visi krito kaip lapai. 
Pabudo netoli Pakruojo. 

Ryte visi žiovavo per pamokas. 
Bet buvo labai laimingi. Patiko spek
taklis, bet ta kavinė visus tiesiog pri
bloškė. Svarbiausia, kad galėjo pasi
imti, ką tik nori. Taip nebuvo per visą 
mokyklos 17 metų istoriją". 

Jūsų norėčiau paprašyti prisidėti 
prie siuntinio, kuris bus siunčiamas 
sausio mėnesį šiems vaikams — gal 
tai bus šiltas megztukas, gal batai, o 
gal žaislas. Vaikai Linkuvoje, kaip ir 
jūs, labai mėgsta dovanėles, o ypatin
gai iš naujų draugų, kurie gyvena taip 
toli — Amerikoje. 

Tad, jei vietoj naujo žaislo ar rū
bo, papuošalo ar saldainių nuspręsite 
geriau pradžiuginti kita dovanėle, 
nepamirškite atnešti daiktus į mo
kyklą po žiemos atostogų. Parašykite 
naujiesiems draugams trumputį laiš
kelį—papasakokite apie save, savo 
šeimą, savo pomėgius. Galite pridėti 
ir savo nuotrauką. 

Tikiu, kad Kalėdų spindesyje 
išgirsime ir paklausysime savo šir
dies, padovanosime kitiems džiaugs
mo akimirką. Linkiu gražių Jums 
švenčių! 

Audronė S i d a u g i e n ė 

Gruodžio 22 d. River Valley Ele-
mentary School, Lemonte, iš pat ryto 
buvo didelis sujudimas. Tai pasku
tinė diena prieš Kalėdų atostogas ir 
mūsų klasė švęs „Christmas around 
the World". Kiekvienas mokinys pa
pasakoja apie jų šeimoje švenčiamas 
tradicijas. Klasėje yra 26 mokiniai. Aš 
nutariau papasakoti apie lietuviškas 
Kūčias, nes mums jos yra svarbesnės 
už šv. Kalėdas. Nutariau pasipuošti 
tautiniais drabužiais, pasiimti keletą 
šiaudinukų ir paprašyti močiutės, 
kad iškeptų kugelį. Amerikiečiai žino 
apie mūsų skanų kugelį. 

Tą rytą nevažiavau į mokyklą 
mokykliniu autobusu, nes nenorėjau 
sutepti tautinių drabužių ir tempti 
tiek daug kitų dalykų. Mano tėvukai 
nuvežė mane mašina. 

Iš pat ryto mokiniai pasakojo 
apie tėvų kilmę ir kaip jie švenčia šv. 
Kalėdas. Girdėjome kaip švenčia Aus
tralijoje, Graikijoje, Filipinuose, Vo-

APIE KUCIŲ PAPROČIUS 
kietijoje, Rusijoje ir kitur. Aš buvau apie rūbų dalis. Jie klausė, kada aš mokyklą, šoku tautinius šokius ir 
vienintelė pasipuošusi mūsų tauti
niais drabužiais. Vaikai klausinėjo 

juos nešioju. Dabar jie sužinojo, kad 
aš šeštadieniais lankau lietuviška 

Kaicd-j švenf<? R' .-pr Va !9v mo^vklO;C Su t a u t i n i a i drabužiais Monika S I H U -

V'irtojo Kučo " u o ' r o ^ < : 

dėviu tautinius drabužius mokykloje 
per šventes, kaip Vasario 16-ąją ar 
kitomis progomis. 

Apie Kūčių papročius galėjau 
pasakoti ilgiau, nes mes patys jų lai
komės ir daug išmokau apie juos litu
anistinėje mokykloje, skautų ir ateiti
ninkų organizacijose. Pasakojau, kad 
Kūčių vakarą lietuviai nevalgo mė
sos, tik žuvų ir silkių (kurios man ne
patinka) patiekalus, mišraines, kū-
čhikus su spanguolių kisielium ir t.t. 
Pasidaliname kalėdaičiais (aš vadinu 
Dievo duonyte). Vakarienę pradeda
me malda, kurią pasako vyriausias 
šeimos narys. Mūsų šeimoje maldą 
kalba tėvukas. 

Po mano pasakojimo vaišinau vi
sus kugeliu su grietine. Mano moky
tojas Patrick Casey taip pat ragavo ir 
jam patiko. 

Monika S i l i ūna i t ė 
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Įteikti jaunimo 2006 metų apdovanojimai Visi krikščionys demokratai po LKD vėliava! 
Gruodžio 14 d. Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos (LiJOT) reng
tame Padėkos vakare buvo prisimin
ti daugiausia prie jaunimo organi
zacijų veiklos ir iniciatyvų prisidėję 
asmenys, institucijos, organizacijos. 

Susirinkusius pasveikino Atku
riamojo Seimo Aukščiausios Tarybos 
pirmininkas, Europos Parlamento 
narys, profesorius Vytautas Lands
bergis; Seimo nariai - Algimantas Sa
lamakinas, Algirdas Sysas; LR prezi
dento patarėjas Arūnas Kučikas, 
Jaunimo reikalų departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos direktoriaus pavaduotojas 
Juozas Meldžiukas. 

Iškilmingo renginio, vykusio "Vil
niaus dailės muziejuje, metu buvo 
įteikti tradiciniai, jaunimo ypač ver
tinami kasmetiniai apdovanojimai. 

Metų jaunimo ambasadoriaus 
nominacija „už iniciatyvą, skatinant 
bendradarbiavimą tarp valstybės, 
verslo sektoriaus ir jaunimo nevy
riausybinių organizacijų, siekiant 
visuomenei aktualių pokyčių" buvo 
įteikta LR ambasadoriui Didžiojoje 
Britanijoje Vygaudui Ušackui. 

Metų jaunimo partnerio nomi
nacija „už visapusišką paramą jauni
mo iniciatyvoms" atiteko telekomu
nikacijų bendrovei „Teo LT" . 

Metų jaunimo įvykiu nominuotas 
projektas „Misija Sibiras" sukėlė 
daugiausia diskusijų, jo svarbą ir 

indėlį į jaunimo patriotiškumo puo
selėjimą pabrėžė ne vienas renginyje 
dalyvavusių. Šio projekto globėjo pro
fesoriaus Vytauto Landsbergio tei
gimu, tai išties ypatingas projektas, 
gražus savo unikalia, skirtingas kar
tas suvienijusia idėja, skatinantis 
domėtis tėvynės istorija. 

LiJOT Skolos apdovanojimas 
buvo skirtas Mantvydui Juozapa
vičiui, buvusiam Jaunųjų konserva
torių lygos, Atlanto sutarties Lietu
vos bendrijos valdybos nariui, VU 
doktorantui. Jo asmeninis indėlis ir 
pavyzdys įkvėpė ne vieną dabartinį 
jaunimo organizacijų lyderį siekti 
užsibrėžtų tikslų, paskatino efekty
viai veikti jaunimo organizacijose. 

Tradiciniais tapę apdovanojimai, 
kuriais pagerbiami jaunimui svarbūs 
žmonės, teikiami nuo 2002 metų. 

„Padėkos vakaras - puiki proga 
prisiminti nuveiktus darbus, paben
drauti jaunimo organizacijoms, part
neriams, institucijų atstovams", — 
teigė Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos prezidentas Miroslavas Mon
kevičius. 

Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba yra 1992 m. įkurta 55 didžiau
sių nevyriausybinių jaunimo organi
zacijų Lietuvoje sąjunga, vienijanti 
nacionalines jaunimo organizacijas ir 
regionines jaunimo organizacijų są
jungas. 

LiJOT info 

Lietuvos krikščionių demokratų 
(LKD) gretos gausėja. J e i prieš ke
lerius metus dar galima buvo kalbėti 
apie susiskaldymą krikščioniškajai 
demokratijai atstovaujančių politikų 
gretose ir kelių krikdemiškų partijų 
egzistavimą - pastaruoju metu si
tuacija keičiasi iš esmės. 

Neseniai į LKD įstojo (sugrįžo) 
Krikščionių konservatorių socialinės 
sąjungos (KKSS) Palangos, Trakų 
skyriai. Vilniuje bei kituose skyriuose 
KKSS partijos nariai stoja į LKD ir 
ateinančiuose savivaldybių rinki
muose žada dalyvauti LKD sąra
šuose. 

Šiauliuose savarankiškai rinki
muose neketinančios dalyvauti Lie
tuvos krikščioniškosios demokratijos 
partijos nariai į savivaldybes kandi
datuos LKD sąrašuose. Kaune į LKD 
sugrįžta buvusios Moderniųjų krikš
čionių demokratų sąjungos nariai. 

Gali būti , jog krikščionių de
mokratų vienijimąsi paspart ino ir 
smarkiai pagerėjęs LKD vidinis poli
tinis klimatas. Prieš mėnesį iš LKD 
gretų Valdybos sprendimu už grubius 
statuto pažeidimus ir veiklą, nesude
rinamą su LKD nuostatomis buvo 
pašalintas Seimo narys Petras Gra
žulis - tai galėjo nulemti kai kurių 
politikų sugrįžusį pasitikėjimą LKD. 

Po LKD vėliava į r inkimus ketina 
eiti ne tik krikščioniškosios demok
ratijos ideologijai atstovaujantys poli

t ikai , bet ir kitų centro dešinės 
pakraipos partijų atstovai. Vilniuje, 
Kaune, Kaišiadoryse, Kėdainiuose, 
Raseiniuose ir kitur LKD sąrašuose 
ketina dalyvauti atstovai iš įvairių 
centro dešinės partijų. Derybos vyks
ta su Lietuvių tautininkų sąjungos, 
Lietuvos laisvės sąjungos, Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos ir kito
mis politinėmis partijomis. 

LKD vykdo derybas ir su kitomis 
partijomis bei žymiais visuomenės 
veikėjais siūlydami vienytis po LKD 
vėliava. 

„Mes siūlome vienytis toms 
jėgoms ir visuomenės lyderiams, 
kurių politinės ir moralinės vertybės 
yra panašios į mūsiškes. Mes ma
nome, kad tik dirbdami kartu galime 
pasiekti efektyvių rezultatų. Jei as
muo yra aktyvus, nori dirbti Lietuvos 
žmonių labui, tai mes jį kviečiame į 
mūsų gretas. Bendras valstybės in
teresas yra kur kas svarbiau nei 
atskiros ambicijos a r norai", - teigia 
LKD pirmininkas Valentinas Stun-
dys. 

LKD artėjančiuose savivaldybių 
tarybų rinkimuose dalyvaus sava
rankiškai ir yra jau iškėlusi apie 
aštuonis šimtus kandidatų beveik 
visose savivaldybių rinkiminėse apy
gardose. 

LKD pirmininkas 
Valentinas Stundys 

Suprantama, kad į ambulatoriją eidavo tik 
tokie, kurie jau tikrai buvo bėdos verčiami. O, vis 
dėlto, dar ir tų nelaimingųjų dalį per dieną va
rinėdavo, jei stovyklos viršininkas nepripažindavo 
jų sergančiais. 

Stovyklos gydytojas ilgainiui dėl tokio stovyk
los viršininko elgesio ėmė kelti protestą, nes iš jo 
reikalavo darbingų žmonių, o jų tik gana maža. To 
ginčo pasėkoje, tikrinant norinčius eiti į ambula
toriją, pradėjo dalyvaut vienas gydytojas—suim
tasis, kuris viršininkui turėjo duoti paaiškinimų 
apie ligonio būklę. 

Visi tie, kuriems leisdavo eiti į ambulatoriją 
ar pas dantų gydytoją, turėjo iš ligoninės 

sugrįžę eiti į bi t ininkų" komandą ir ten per dieną 
skirstyti sraigtus ar vinutes. 

Būdavo be galo nemalonu, kada reikėdavo eiti 
į ligoninę, bet tiesiog šlykštu pasidarydavo, kada 
smogikai, net aukštesnieji karininkai, puikiausiai 
apsirengę ir išsikvėpinę, pradėdavo spardyti ir 
daužyti apskretusius (nes muilo duodavo per 
mėnesį tik vieną gabalėlį), nudriskusius, išbadėju
sius, ligų nukamuotus ir visiškai sunykusius 
suimtuosius. Patys smogikai buvo nusipenėję ir 
nusigėrę. Savo galybės svaigulyje jie ne tik be galo 
išniekino savo tautiečius ir savo priešus, bet 
suteršė ir vokiečių karininkų uniformą, kurios 
nuvalyti jau nebepavyks. 

Ambulatorijos vedėju kelerius metus buvo bjau
rus valkata vokietis, pasivadinęs gydytoju. Tas 
persijodavo į ambulatoriją einančius dar kartą. 
Tokiose nepakenčiamose sąlygose gyvenant, ser
gančiųjų skaičius, suprantama, buvo didelis. Į 
ambulatoriją ateidavo ir nemaža tokių, kurie buvo 
tik nusilpę, bet stovyklos vadovybės nebuvo pri
pažinti sergančiais. Tokius jis tuoj išmesdavo 
laukan ir dar gerokai apkuldavo. Tiems, kurie 
tikrai sirgo, bet neturėjo per 39 laipsnius karščio 
ir dar galėjo paeiti, duodavo po porą tablečių ir 
greit išstumdavo pro duris. Jie turėdavo dirbti ir 
šalti, kol sukrisdavo vietoje. Tada juos atvilkdavo 
į ligoninę, bet dažniausiai jau būdavo per vėlu ir 
jie dėl užvilkintos ligos nebepasveikdavo. 

Nepaisant visų jau minėtų nemalonumų, 
einant į ambulatoriją, tekdavo valandų valandas 
laukti eilėse. Visą laiką tekdavo stovėti šaltyje 
arba lietuje. Dėl to, kas tik galėjo, vengė ambula
torijos ir ligoninės kaip maro. Kam nebuvo kitos 
išeities, tas turėjo nešti visus tuos nemalonumus. 
Geriausia būdavo tiems, kurie per patikrinimą 
nualpdavo. Juos tuoj liepdavo nunešti į ligoninę. 
Jei liga būdavo rimta, juos pasilaikydavo, o jei 
būdavo tik laikinis silpnumas, atgaivindavo ir po 

Kalinio Nrv 40627 išgyvenimai 
nacių koncentracijos stovyklose 
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patikrinimo paleisdavo į bloką. 
Blogiausiai būdavo su nusilpusiais. Fakt iškai 

jie buvo sunkūs ligoniai, nes, be silpnumo, j iems 
geidavo visą kūną. Tačiau jie, negalint įrodyti ko
kios rimtos ligos, buvo laikomi simuliantais, mu
šami ir spardomi. Daugybė tokių nelaimingųjų 
taip ir žuvo. Tokių mirties kandidatų buvo tūks
tančiai, o žiemą mirtingumas dar padidėdavo. 
Taip, pvz., per 1942 metus stovykloje mirė ar t i 
šešių tūkstančių suimtųjų. Vasario ir kovo mėne
siais po 900. Tais metais stovykloje buvo apie 
11,000-12,000 suimtųjų. Taigi, per vienerius me
tus mirė pusė visų suimtųjų. 1943 ir 1944 metais 
mirimo procentas sumažėjo, ypač po to, kai leido 
suimtiesiems gauti maisto siuntinius. 

Stovyklos vadovybė tikrai ir tada nebūtų lei
dusi suimtiesiems gauti siuntinių, jei j iems 

nebūtų buvus reikalinga darbo jėga. Jei suimtie
siems nedavė pavalgyti, jie negalėjo dirbti, o dar
bai buvo svarbūs, nes daug buvo dirbama ginkla
vimo reikalams. Leidžiant suimtiesiems gaut i 
siuntinius, prie to paties maisto davinio suimtieji 
galėjo daug daugiau dirbti. Toks suimtųjų išnau
dojimas buvo be galo begėdiškas, nes mes tu
rėjome dirbti visiškai be atlyginimo ir dar prašyti 
iš savo namiškių pinigų ir maisto. Už tai smogikai 
gaudavo didesnį pelną. 

1943 metais nusilpusiems ir sergant iems 
buvo įsteigti poilsio blokai, į kuriuos gydytojai 
galėjo pasiųsti nusilpusius ir iš ligoninės išrašy
tus sveikstančius. Ten jie turėjo per dienas gulėti, 
bet maisto gavo dar mažiau kaip kituose blokuose. 
Didelė jų dalis mirdavo, nes ten begulint blogame 
ore prikimštuose blokuose užsikrėsdavo įvairio
mis kitomis ligomis. Dėl blogo maisto pasveikti 
tenai nebuvo galima, nebent kai sergantysis gau
davo maisto iš namiškių. 

Suimtųjų stovyklos vadovybė (stovyklos se
niūnas su keliais blokų vyresniaisiais) tuo reikalu 

susirūpino ir mėgino padėti. Mes per blokų vyres
niuosius paaukojome per 30,000 markių pinigais 
ir nemaža maisto dalykų. Maisto dalykai buvo 
perduoti tiesiog, o už sudėtus pinigus nusilpusių-
jų — stovykloje, vadinamų musulmonų — blo
kams buvo perkama virtų bulvių, kopūstienės ar 
ką šiaip suimtųjų kooperatyvas galėdavo nupirk
ti. Mes išsižadėjome tų maisto produktų mūsų 
nelaimingųjų likimo draugų naudai . Be to, buvo 
nutarta , kad kiekvienas suimtasis, kuris gauna 
siuntinį su maisto produktais, tą dieną atiduoda 
savo stovyklos davinį tokiems, kurie negaudavo 
siuntinių. 

Tokia pagalba smogikams nepatiko. Pašalpos 
organizatoriai buvo įtarti komunistine veik

la ir sumesti į karcerį. Iš ten juos išsiuntė į blogą 
komandą už stovyklos ribų, kad ten būtų pri
baigti. Tačiau suimtieji žinojo, k a d tie žmonės gel
bėdami savo likimo draugus pakliuvo, dėl to jie 
rado jų visišką paramą. Nors jie buvo blogoje koman
doje, bet jiems sekėsi gerai (suprantama, stovyk
los sąlygose) ir jie ten vėl gavo atsakingas pareigas. 

Daugiau nebeleido mirštančiųjų maitinti net 
pavieniams asmenims. Organizuotas šelpimas 
pasibaigė, bet kas šiaip ko turėjo daugiau — davė 
didesniems vargšams. Buvo nemaža ir tokių, 
kurie iš kitų bėdos naudojosi. Dažniausia kiek
vienas turėjo savo globotinį i r jį šelpdavo. Kas 
tokios pažinties neturėjo, tam grėsė bado mirtis 
arba nukankinimas, nes tie pradėdavo vogti, o už 
vogimą, ypač maisto, labai skaudžiai bausdavo, gi 
pasikartojus rengdavos nusikratyti. Tokiam pas
merktam nebebuvo gyvenimo, nes jo neužtarė nė 
draugai, mat, buvo tokia pažiūra, kad vogdamas 
duoną vienas žudo kitą netiesiogiai. 

KAIP BUVOME SAUGOJAMI 

Daug kar tų buvau paklaustas, kodėl suim
tieji, kurių stovykloje buvo tiek daug ir taip ne
žmoniškai kankinami, nesukilo prieš savo kan
kintojus arba kodėl jie nepabėgo. Į tuos klausimus 
tėra vienas atsakymas: nei vieno, nei kito padary
ti nebuvo galima. 

Už kiekvieno veiksmus atsakė visi suimtieji, o 
už mėginimą pabėgti bausdavo mirtimi. Pabėgti 
buvo kaip ir neįmanoma, nes buvome nepaprastai 
stipriai saugojami. Pabėgti pavykdavo tik labai retai 
ir tik iš tų komandų, kurios dirbdavo toliau už 
stovyklos sienų. Kiekvienas suimtasis žinojo, kad 
jis bėgdamas ne tik savo, bet ir daugelio savo liki
mo draugų gyvybę stato pavojun. 

B u s d a u g i a u . 
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Kaune išdalintos „Gerumo plytos 91 Kalbos apie derybas dėl Ignalinos 
atominės elektrinės — ankstyvos 

„Gerumo plytos". 

Kaunas, gruodžio 28 d. (ELTA) 
— Kauno rotušėje ketvirtadienį dvi
dešimt penkiems kauniečiams, per 
šiuos metus pasižymėjusiems gerais 
darbais, įteiktos „Gerumo plytos". 

Tarp kitų „Gerumo plyta" įteik
ta ir dienraščio „Respublika" žurna
listei Kristinai Kučinskaitei-Grudie-
nei, surengusiai Kaune akciją, skati
nančią kaulų čiulpų donorystę. Ak
cija, kurioje dalyvavo beveik 400 kau
niečių, įrašyta į Lietuvos rekordų 
knygą. Kaulų čiulpų transplantacija 
kraujo vėžiu sergantiems žmonėms 
neretai būna vienintelė galimybė iš
gyventi. 

Tarp apdovanotųjų yra versli
ninkų, organų donorų artimųjų, vi
suomenės veikėjų, onkologinių ligo
nių, savanorių, tautodailininkų, pa
prastų miestiečių. 

Nuo lapkričio 10 iki gruodžio 22 
dienos Kauno miesto merą Arvydą 

Erlendo Bartulio nuotr. 

Garbaravičių pasiekė 37 siūlymai, 
kuriuose buvo vardijami už gerus 
darbus Kaunui bei kauniečiams sim
bolinio stiklinio apdovanojimo verti 
žmonės. 

Paskutinę prieš šventas Kalėdas 
darbo dieną Visuomeninė mero pa
tarėjų taryba, vadovaujama gydytojo 
Skirmanto Juozo Paukščio, išnagri
nėjo visus pasiūlymus ir nusprendė 
paskirstyti 25 „Gerumo plytas". Be 
to, Kauno miesto meras Arvydas 
Garbaravičius, Visuomeninės tarybos 
siūlymu, kreipsis į šalies prezidentą 
Valdą Adamkų, pristatydamas kau
niečio Antano Laukaičio (po mirties) 
kandidatūrą valstybės apdovanoji
mui — Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiui. 
A. Laukaitis šįmet balandžio 4-ąją 
žuvo gelbėdamas draugą. 

„Gerumo plytos" kauniečiams 
įteikiamos nuo 2001-ųjų metų. Per tą 
laikotarpį apdovanoti 147 asmenys. 

Lietuva galimai dujų krizei 
Atkelta i š 1 psl. 
dujų tiekimą Baltarusijai, ši pasisavi
no tranzitines dujas, skirtas Lietu
vai, Lenkijai ir Kaliningrado sričiai. 
Todėl būgštaujama, jog ir dabar Lie
tuva, dujas gaunanti tik per Baltaru
siją, gali likti be jų. 

Trečiadienį pranešta, jog „Gaz-
prom" perspėjo savo klientus Euro
poje, įskaitant ir Lietuvą, jog gali kil
ti dujų tiekimo problemų, jei ne
pavyks susitarti su Baltarusijai dėl 
dujų kainos. 

Pasak „Gazprom" vadovo Alek
sejaus Milerio, susivienijimas išsiun
tė laiškus savo partneriams Lietu
voje, Lenkijoje ir Vokietijoje apie dujų 
tiekimo padėtį, kuri susidarė dėl Bal
tarusijos pozicijos. 

Kita vertus, „Gazprom" garanta
vo, kad Europa dėl konflikto su 
Baltarusija nenukentės, mat į dujų 
talpyklas požeminėse saugyklose yra 
pripumpavusi užtektinai dujų. Pa
vyzdžiui, Vokietijai jų užtektų trims 
mėnesiams. 

„Gyventojai šimtu procentu ne
pajus jokių nepatogumų, jei taip įvyk
tų. Be abejonės, stambiesiems varto
tojams tektų apsiriboti. Tačiau tas 
apribojimas priklausys nuo to, kokie 
dujų kiekiai nepatektų į Lietuvą", — 
tvirtino „Lietuvos dujų" generalinis 
direktorius Viktoras Valentukevičius. 

Jo teigimu, savo iniciatyva „Lie
tuvos dujos" yra sukaupusios komer
cines dujų atsargas saugykloje Lat
vijoje ir jomis ketina pasinaudoti. 

* Sept intuoju dvigubu dubliu 
šio sezono NBA čempionato re
guliariojo sezono rungtynėse pa
sižymėjo Žydrūnas Ugauskas, o 
Cleveland „Cavaliers" komanda tre
čiadienį išvykoje 89:76 privertė pa
siduoti ketvirtojoje vietoje Rytų kon
ferencijos Pietryčių pogrupyje esan
čius Atlanta „Hawks" (9/18) krepši
ninkus. Z. Ugauskas i arenos šeimi
ninkų krepšį įmetė 16 taškų bei po 
krepšiais atkovojo 10 kamuolių. 

* Pirma pralaimėjimą aštuo
nių komandų jaunimo „Iššūkio 
taurės" krepšinio turnyre Lat
vijos sost inėje patyrė jaunieji Kau
no „Žalgirio" krepšininkai, ketvirta
dienio popietę 56:69 turėję pripažinti 
Maskvos „Dinamo" (Rusija) bendra
amžių pranašumą. 13 taškų kaunie

čiams pelnė Donatas Motiejūnas (5 
atkovoti kamuoliai), 10 •— Žygiman
tas Janavičius, 9 — Rokas Ūzas. 

* Pergale ir pralaimėjimu at
virųjų Baltarusijos jaunių (iki 17 
metų) ledo ri tul io pirmenybių 
antrąjį ratą pradėjo ketvirtąją vietą 
dvylikos komandų turnyre užimanti 
Kauno „Tigrų" komanda. Antradienį 
svečiuose kauniečiai 7:4 nugalėjo aš
tuntąją vietą užimančią Minsko „Di
namo" (21 tšk.) komandą, kuriai tre
čiadienį pralaimėjo 2:4. 

* Devynio l iktą rezultatyvų 
perdavimą 34-ose NHL regulia
riojo sezono rungtynėse atliko 
Dain ius Zubrus, o lietuvio Wa-
shington „Capitals" komanda trečia
dienį namuose 1:4 pralaimėjo Mont-
real „Canadiens" ledo ritulininkams. 

Vilnius, gruodžio 28 d. (BNS) — 
Kalbos apie galimas derybas su Eu
ropos Sąjunga dėl Ignalinos atominės 
jėgainės veiklos pratęsimo yra per 
ankstyvos, mano Lietuvos premjeras 
Gediminas Kirkilas. 

„Europos Sąjunga labai jautriai 
sureaguotų, jei mes pradėtume staiga 
peržiūrėti stojimo į ES sutartį. Mes 
pirmiausia turime vykdyti įsipareigo
jimus, kurie susieti su Europos Są
jungos finansavimu Ignalinos atomi
nės elektrinės uždarymui. Todėl pir
miausia turime paruošti planą, pra
dėti projektuoti naują elektrinę ir 
galbūt atsirastų kokios naujos gali
mybės ateityje", — sakė G. Kirkilas. 

Kita vertus, jis pripažino, kad si
tuacija energetikos rinkoje keičiasi, 
pirmiausia dėl brangstančių Rusijos 
gamtinių dujų bei jų tiekimo nestabi
lumo: „Mes dar turime laiko, bet ne
galima statyti vežimo pirma arklio". 

Pirmiausia, G. Kirkilo teigimu, 
Lietuva turi turėti planą ir užsitik
rinti naujos atominės elektrinės sta
tybą. Jis teigė neabejojantis, kad tokį 
planą valstybė kartu su kitomis Bal
tijos šalimis ir Lenkija turės. 

„Manau, kad tokios kalbos yra 
per ankstyvos. Nemanau, kad dabar 
reikia daryti kokius pareiškimus", — 
tvirtino premjeras. 

Kadenciją baigęs prezidentas ir 
buvęs premjeras Algirdas Brazauskas 
spaudoje trečiadienį pareiškė, kad 
Lietuvai dar reikia kalbėti su Euro
pos Sąjungos valstybėmis ir mėginti 
persvarstyti sutartį dėl Ignalinos ato
minės elektrinės uždarymo termino, 
tačiau, antra vertus, jis pripažino, 
kad didelių vilčių nėra. 

Jis taip pat teigė, kad šaliai reikia 
turėti labai gerą įdirbį naujai elek
trinei statyti ir tik tada bus galima 
kalbėti ir apie IAE veiklos pratęsimą. 

Įpusėjo didžiausio lituanistikos 
projekto darbai 

Vilnius, gruodžio 28 d. (BNS) — 
Nemokama anglų kalba parašytų 
tekstų vertimo į lietuvių kalbą pa
slauga internete bus pasiūlyta 2007-
ųjų gruodį. 

Taip planuoja Kauno Vytauto Di
džiojo universitetas, kartu su ketu
riomis įmonėmis įpusėjęs sistemos 
kūrimo darbus. Bendra Europos Są
jungos lėšomis finansuojamo projek
to vertė — 5.5 mln. litų, pranešė pro
jekto autoriai. 

Pasak vienos iš projektų dalyvių 
Svetlanos Sokolovos, nors lietuvių 
kalbos morfologinė sistema labai tur
tinga, neabejojama, kad vertimo ko
kybė sieks net 70 procentų. 

Teigiama, kad naudotis naująja 
sistema bus itin paprasta — tereikės 

pateikti reikalingą išversti tekstą ar. 
internetinio puslapio nuorodą. 

Sia paslauga galės naudotis žmo
nės, visiškai nemokantys anglų kal
bos, ir įvairių sričių specialistai, ku
riems vertimo priemonė padės gauti 
ir apdoroti daugiau informacijos. 

Lingvistinių išteklių rengimo ir 
pritaikymo darbus atlieka bendrovės 
„Neolitas" ir „Fotonija", o programi
nį sprendimą sistemai kuria „Alna 
Software" ir „Prompt". Pastaroji 
įmonė yra viena didžiausių pasaulyje 
mašininio vertimo priemonių kūrėjų. 

Idėjos autoriai skelbia, kad tai 
yra didžiausias lituanistikos projek
tas, kada nors vykdytas Lietuvoje. 
Ruošimasis kūrimo darbams užtruko 
beveik dvejus metus. 

Atsisveikinimas su 
Atkelta iš 1 psl. 

Nei Juozas Oleka, nei Gediminas 
Kirkilas, nei kiti minimi kandidatai 
jokiais parametrais šiandien dar ne
prilygsta Brazauskui. Dalį buvusio 
vadovo populiarumo pirmoje metų 
pusėje susišlavė jo jaunasis antrinin
kas Viktoras Uspaskichas: abiejų kul-

i tivuotas veidmainiškas nuoširdumo 
ir poniškumo derinys, taip brangus 
Lietuvos piliečio širdžiai, nebūdingas 
nė vienam iš galimų Brazausko įpėdi
nių. 

Be charizminio vadovo liko ir 
Darbo partija. Vadovas paspruko į 
Rusiją, išsiveždamas ne tik charizmą, 
bet, kaip galima spėti, ir kai kuriuos 
finansavimo šaltinius. Darbo partija 
ir toliau žvalgosi į instrukcijas iš 
Maskvos, tačiau laikas bėga, ir vis 
sunkiau vadovautis nurodymais žmo
gaus, praradusio ryšį su politine tik
rove. 

Prieš trejetą metų Tėvynės Są
junga išsirinko naują pirmininką -
Andrių Kubilių. Daug kas abejojo, ar 
tai rimta - neva Landsbergis vis vien 
viską valdys, tik slaptai. Kiti pra
našavo, kad be Landsbergio ji tiesiog 
subyrės ar išsigims. Nieko panašaus 
neįvyko. Ji tiesiog nustojo būti 
„Landsbergio partija". Šiandien so
cialdemokratai ir „darbiečiai" turi 
galimybę atsiplėšti nuo, regis, mirti- • 
nai prilipusių Brazausko ir Uspaski-
cho vardų ir tapti tiesiog partijomis. 

Tai mažiau tikėtina Darbo parti-

laikais? 
jos atveju - pernelyg ji susieta su vie
nu žmogumi, tiesiog jo ir dėl jo ji bu
vo sukurta. Tačiau socialdemokratai 
gali mėginti, ir būtent Gedminui Kir
kilui teks rizikuoti iš tikro užbaigti 
„Brazausko erą". 

Be abejo, nutraukdamas ryšius 
su brazauskine postsovietine-no-
menklatūrine praeitimi, jis rizikuos 
savo kailiu. Bet nemažiau rizikuotų 
ir pasilikdamas senoje vagoje. Šito 
jam neatleistų ne tik laikinieji sąjun
gininkai konservatoriai, bet ir viešoji 
nuomonė. 

Šis partinio gyvenimo lūžis neat
rodo labai intriguojamas, tačiau jis 
žada kitokį parlamento veikimą. Ga
na prisiminti, kad tik baisiausiame 
košmare buvo galima regėti konser
vatorių paramą Brazausko mažumos 
Vyriausybei - ir tai būtų buvęs koš
maras abiem pusėms. „Darbiečiai" be 
Uspaskicho po naujų Seimo rinkimų 
galėtų tapti ne vienos koalicijos part
neriais be baimės, kad koalicija žlugs 
vien nepasidalijus eilinių ES pinigų. 

Pagaliau tarp konservatorių ir 
socialdemokratų galėtų subręsti 
šioks toks tarpusavio pasitikėjimas, 
kai vieni nebematys reikalo partne
rių laikyti rusų agentais ar papras
čiausiais vagimis, o kiti nebėjus ap
maudo dėl Sąjūdžiui per lengvai ati
duotos valdžios ir asmeninės ne
apykantos profesoriui, kurį Vaka
ruose vadina pirmu Lietuvos prezi
dentu. 
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Pasaulio naujienos 
(Pėmiantis AFR Reuters, AUt lflterfax, llftR^IftSS, BNS žinių agentūrų pianešimals) 

G. F ord nepritarė C. W. Bush 

Iš kairės: prezidentas G. W. Bush, buvęs prezidentas G. Ford su žmona Betty. 
Spero News nuotr. 

Washington, DC, gruodžio 28 d. 
(„Reuters"/BNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush ir jo patarėjai padarė 
„didelę klaidą" dėl priežasčių invazi
jai į Iraką pradėti, sakė buvęs prezi
dentas Gerald Ford interviu, kurį bu
vo leista skelbti tik po jo mirties. 

G. Ford, kuris antradienį mirė 
savo namuose California valstijoje, 
žurnalistui Bob Woodward sakė, kad 
pats nebūtų pradėjęs karo remdama
sis tuo, kas tada buvo žinoma, trečia
dienį savo interneto svetainėje rašė 
„The Washington Post". 

Duodamas keturių valandų truk
mės interviu, kuris buvo įrašytas 
2004 metų liepą, G. Ford „labai smar
kiai" nesutiko su 2003 metais pradė
tos invazijos į Iraką pateisinamaisiais 
argumentais. 

Invaziją propagavo ir surengė 
svarbūs G. W. Bush patarėjai ir vice
prezidentas Diek Cheney bei buvęs 
gynybos sekretorius Donald Rums-

feld, kurie yra dirbę ir paties G. Ford 
administracijoje. 

„Rumsfeld, Cheney ir preziden
tas padarė didelę klaidą pagrįsdami 
karą Irake. Jie akcentavo masinio 
naikinimo ginklus, — sakė G. Ford. 
— Niekada viešai nesakiau, jog ma
niau, kad jie suklydo, bet labai stip
riai jutau, kad tai klaida — dėl to, 
kaip jie turėtų pagrįsti tai, ką ketina 
daryti". 

G. W. Bush administracijos pradi
niai argumentai karui pateisinti buvo 
tie, kad Irakas kelia grėsmę, nes turi 
sukaupęs masinio naikinimo ginklų 
atsargas. Jokių masinio naikinimo 
ginklų Irake nebuvo rasta. 

Minėtas interviu ir dar vienas 
pokalbis 2005 metais buvo surengti 
dėl būsimos knygos, nors G. Ford, ku
ris prezidentu tapo 1974 metais dėl 
Watergate skandalo atsistatydinus 
Richard Nixon, sakė, kad komenta
rus galima skelbti po jo mirties. 

2006-aisiais plito paukščių gripas 
Londonas, gruodžio 28 d. („Blo-

omberg"/BNS) — Pastarosiomis die
nomis Egipte mirę trys vienos šeimos 
nariai padidino šių metų paukščių 
gripo aukų pasaulyje skaičių iki 79 — 
tai daugiau nei per trejus ankstes
nius metus kartu sudėjus. 

Pasak Pasaulinės sveikatos orga
nizacijos (PSO), Egipto Sveikatos ir 
visuomenės ministerija jau patvirti
no, kad trys vienos šeimos nariai, gy
venantys 80 kilometrų į šiaurės va
karus nuo sostinės Cairo esančioje 
Garbijos provincijoje užsikrėtė pavo
jinga paukščių gripo H5N1 atmaina. 

„Gydomi šalies specializuotoje 
paukščių gripo ligoninėje, nuo šio vi
ruso mirė 30-metė moteris, 15-os me
tų mergaitė ir 26-ių metų amžiaus 
vyras", — pranešė Jungtinių Tautų 
Sveikatos agentūra savo tinklavietė-
je. Paskutinis mirties atvejis užfik
suotas trečiadienį, gruodžio 27 dieną. 

Visi trys pacientai turėjo kontak
tą su užsikrėtusiomis antimis, pra
nešė PSO. Egiptas stengiasi pažaboti 
H5N1 viruso protrūkius tarp nami
nių paukščių. Pirmasis protrūkis šio
je šalyje buvo užfiksuotas vasarį; nuo 
to laiko mirtina viruso atmaina užsi
krėtė jau 18 žmonių, iš kurių 10 mirė. 

Apsikrėtę paukščiai didina žmo
nių infekcijos tikimybę ir sudaro sąly

gas H5N1 virusui kisti į žmonėms pa
vojingą atmainą. Milijonai žmonių 
žūtų, jei H5N1 štamas taptų lengvai 
pernešamas tarp žmonių ir taip pra
sidėtų mirtina pandemija. 

PSO duomenimis, per pastaruo
sius trejus metus H5N1 virusu de
šimtyje šalių užsikrėtė 261 žmogus, iš 
jų mirė jau 157. Praėjusiais metais 
patvirtinti 42 mirties atvejai, 2004-
aisiais nustatytos 32 paukščių gripo 
aukos, o 2003 metais — keturios mir-
tys. Šeši iš 10 užfiksuotų atvejų buvo 
mirtini, o dauguma užsikrėtusiųjų 
buvo vaikai ir jaunimas. 

Nuo liepos mėnesio keturiose ša
lyse užregistruoti 26 žmonių infekci
jos atvejai, lyginant su 88 užkrato at
vejais aštuoniose šalyse per pirmąjį 
šių metų pusmetį. 

Pastaraisiais mėnesiais sumažė
jęs paukščių gripo atvejų skaičius ne
reiškia, kad pandemijos grėsmė iš
nyko, mano Peter Sandman, rizikos 
komunikacijos ekspertas iš Princeton 
universiteto. 

„Kai savo namuose įsirengiate 
priešgaisrinę signalizaciją ir per visus 
metus jos neprireikia, tai nereiškia, 
kad ją įsirengėte be reikalo", — teigia 
ekspertas, konsultuojantis JAV Svei
katos ir žmogiškųjų paslaugų depar
tamentą. 

EUROPA 

ROMA 
Aukštas katalikų dvasininkas, 

remdamasis įsakmiu Bažnyčios ne
pritarimu mirties bausmei, teigė 
puoselėjantis viltis, kad Saddam 
Hussein bus suteikta malonė. Kardi
nolas Renato Martino, vadovaujantis 
Vatikano Teisingumo ir taikos de
partamentui, ketvirtadienį teigė, kad 
po to, kai Apeliacinis teismas palaikė 
mirties nuosprendį, dar liko galimy
bė, kad S. Hussein paskutinę minutę 
bus suteikta malonė. Dvasininkas 
anksčiau kritikavo JAV pajėgas, iš
platinusias vaizdo medžiagą, kurioje 
buvo matyti, kaip 2003 metų gruodį 
sučiuptam S. Hussein „kaip kokiai 
karvei" tikrinami dantys. Šie vaizdai, 
jo teigimu, be reikalo pažemino 
žmogų. 

LONDONAS 
Apyvartoje esančių euro bank

notų vertė jau viršija arba netrukus 
turėtų viršyti atitinkamą į apyvartą 
išleistų JAV dolerio banknotų vertę, 
rašo britų verslo dienraštis „The Fi
nancial Times". Pasak dienraščio, ši 
tendencija yra „neįtikėtina" prisimi
nus, kad euras apyvartoje pasirodė 
vos prieš penkerius metus, 2002 me-
tų sausio 1 dieną. Šiuo metu namų 
ūkiai vis dažniau renkasi eurą savo 
santaupų valiuta, o valstybės — savo 
užsienio atsargų valiuta. 

VARŠUVA 
Lenkijos Silezijos regione dėl ge

ležinkelio infrastruktūros vagių ket
virtadienį beveik po valandą vėlavo 
tiek keleiviniai, tiek prekiniai trau
kiniai. Nusikaltėliams pavogus kelis 

I šimtus metrų elektrinės traukos lai-
I dų, naktį į ketvirtadienį traukiniai į 

Krokuvą turėjo važiuoti aplinkiniu 
[ keliu. Traukiniai taip pat vėlavo į 

Katovicus, Belsko-Bialą, Čekijos ir 
Slovakijos pasienį, be to, nutrūko 
elektrinių traukinių eismas tarp Ka-
tovicų miesto rajonų. 

Lenkijos nacionalinio švietimo 
ministerija išsiuntinėjo šalies mokyk

lų direktoriams specialias anketas su 
reikalavimu užregistruoti visas nėš
čias moksleives, praneša lenkų spau
da. Pasak švietimo ministro Romano 
Giertycho, tai sudarys sąlygas pa
rengti valstybinę paramos tokioms 
moksleivėms programą. Pasak minis
tro, anksčiau pasitaikė atvejų, kai pa
stojusios moksleivės būdavo privers
tos mesti mokyklą. Dabar bus ieško
ma būdų padėti takioje padėtyje at
sidūrusioms paauglėms. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Buvęs JAV senatorius ir de

mokratų kandidatas į vicepreziden
tus 2004 metų rinkimuose John Ed-
wards paskelbė apie savo planus 
2008-aisiais siekti prezidento posto. 
53 metų J. Edwards apie šiuos savo 
ketinimus paskelbė per apsilankymą 
New Orleans, kur dalyvavo rengi
niuose, skirtuose paremti pastangas 
atstatyti 2005 metais galingo ura
gano „Katrina" nuniokotą miestą. J. 
Edvvards yra kur kas mažiau populia
rus nei demokratų senatoriai Hillary 
Clinton ir Barack Obama, kurie dar 
nepaskelbė apie savo planus siekti 
prezidento posto. 

NEWYORK 
2006 metais New York viešėjo re

kordiškai daug — 44 mln. turistų, ir 
miestas tikisi, kad iki 2015 metų bus 
įgyvendintas tikslas per metus su
laukti 50 mln. turistų. Po 2001 metų 
rugsėjo 11-osios įvykių turistų New 
York gerokai sumažėjo, tačiau nau
jausi duomenys parodo, kad miestas 
jau atsigavo po šio smūgio. Šiemet 
New York sulaukė 37 mln. turistų iš 
JAV ir 7 mln. turistų iš užsienio. 
Ankstesnis rekordas — 41 mln. tu
ristų — buvo pasiektas 2005 metais. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusų bendrovės „Aeroflot" lėk

tuvas, kuris dėl girto keleivio veiks
mų turėjo avariniu būdu tūpti Pra
hoje, vėliau pratęsė kelionę. Keleivį, 
kuris grasino ekipažui, apklausė Če
kijos policija. Jo tapatybė žinoma, bet 
Čekijos policija apie tai praneš vėliau, 
nurodė pareigūnai. Pagal prelimina
rią versiją tai buvo chuliganizmo at
vejis. 
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Vėl gaivinama sovietinės propagandos klastotė 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Vėlinių išvakarėse, Visų Šventųjų 
dieną per Lietuvos televizijos I pro
gramą buvo rodomas V Zalakevičiaus 
filmas „Niekas nenorėjo mirt i" (to
liau NNM). Lietuvos politinių kalinių 
sąjungos ir bendrijos tarybų konfe
rencijos, vykusios Vilniuje spalio 11 
d., priimtame bendrame pareiškime 
rašoma: 

Iškreiptas nac ional inės 
t ragedi jos v a i z d a s 

„Tai buvo begėdiškas pasityčioji
mas iš žuvusiųjų partizanų atmini
mo. Nes šis filmas (...) turėjęs dis
kredituoti partizanų kovą prieš so
vietinius okupantus ir jų vietinius 
kolaborantus. Filmas „Niekas ne
norėjo mirti" pateikia visiškai iš
kreiptą, perdėm melagingą vaizdą 
nacionalinės dramos, kurią sukėlė 
okupacija, aneksija ir nežmoniškai 
žiaurios represijos. Tai tipiška sovie
tinės propagandos klastotė, žemi
nanti ir iškreipianti partizanų kovos 
esmę ir prasmę, pateisinanti okupan
tų terorą ir kolaborantų išdavystes". 

Didel| nusistebėjimą ir pagrįstą 
pasipiktinimą sukėlė Švietimo ir 
mokslo ministerijos pozicija. Paaiš
kėjo, kad minėtas filmas-paskvilis 
yrą įtrauktas į edukacinį projektą 
„Kinas mano mokykloje". Sąmonin
gas moksleivijos mulkinimas ir isto
rinės dezinformacijos skleidimas pri
sidengus meno skraiste anaiptol ne 
naujas. Sovietmečiu šio tikslo buvo 
siekiama tiesmukai. 

Savo n o r u a tga l į n a r v ą 

Kremlius stengėsi brutalios oku
pacijos ir masinio teroro bei genocido 
faktus pakeisti okupuotos valstybės 
„savanoriško" įsiprašymo į Sovietų 
sąjungą spektakliais. Neva Lietuvoje 
įvyko taiki socialistinė revoliucija, ne
va darbo liaudis pati nuvertė ne
kenčiamą diktatūrą, neva vėliau net 
„pilietinis karas" įsiliepsnojo. Mat, 
buržujai, fašistai, buožės, nacionalis
tai, remiami kraugerių kapitalistų, 
priešinosi liaudies valiai ir mėgino 
jėga atkurti vergovinę santvarką. 
Tačiau liaudis pati susidorojo su savo 
vidiniais priešais ir apgynė sovietų 
valdžią. 

„Vienų v i e n i " d e m a s k u o j a 
sovie tų me lus 

J. Brazaičio knyga „Vienų vieni" 
buvo išleista 1964 m. užsienyje lietu
vių ir vokiečių kalba („Allein, ganz 
allein"). Knyga tapo stipriu veiksniu, 
demaskuojančiu sovietinę demagogi
ją apie tariamus „iš(si)vadavimus" 
Lietuvoje, o ir kitose Baltijos šalyse. 
Kremlius jau kuris laikas matė, kad 
primityvūs politrukinio lygio paista
lai apie „socialistines revoliucijas" 
okupuotose šalyse tampa vis mažiau 
paveikūs. Vargu ar reikia abejoti, kad 

į aštrios ir taikliai melus demaskuo
jančios publicistikos knygą „Vienų 
vieni" buvo atsakyta paveikiu, ant 
meninio pamušalo 1965 m. sukurtu 
filmu NNM, kuris po poros metų bu
vo pažymėtas SSRS valstybine pre
mija. Filmas turėjo įtikinti užsienio 
ir sovietijos žiūrovus, kad Lietuva 
niekada nebuvo okupuota, kad jos 
gyventojai savo noru atsisakė ne
priklausomybės ir laisvo gyvenimo, 
kad skubinai ir su entuziazmu pra
šėsi į brolišką sovietinių tautų šeimą. 
Taigi, nebuvo jokių laisvės kovų, o 
tik fašistų, kapitalistų, buožių ir 
kitokio plauko liaudies priešų, susi
būrusių į banditų gaujas, siekis susi
grąžinti valdžią ir toliau negailestin
gai engti darbo liaudį. 

Maskuojama okupacija, 
m u l k i n a m a s ž iū rovas 

Filmas tokia tema Kremliui buvo 
labai reikalingas, kaip veiksminga 
pagauli propagandos priemonė užsie
nio žiūrovams, o ir jaunesnėms Lie
tuvos gyventojų kartoms kvailinti, 
slepiant okupacijos faktą, nutylint 
okupanto padarytus karo ir genocido 
nusikaltimus. „Lietuvos kino istori
jos apybraižoje" (M. Malcienė, 1974) 
pateikiama daug rafinuotos netiesos. 
Ten rašoma, kad filme nors ir „nėra 
dokumentais grindžiamų faktų, ta
čiau jo įvykiai buvo tipiški daugeliui 
to meto Lietuvos kaimų" (psl. 62). Iš 
tiesų, kaip tik atvirkščiai - filme nėra 
nieko tipiško to meto Lietuvos kai
mui. 

Ten pat teigiama, kad filmas par
duotas daugeliui užsienio šalių (65 
psl.). Tokiu būdu buvo mėginama 
užsieniui įbrukti Kremliaus versiją, 
kurios neatsisakyta iki šiol. Kam 
naudinga skleisti dezinformaciją apie 
okupuotoje Lietuvoje tariamai vyku
sias „vidaus kovas"? Juk jokio „pi
lietinio karo" tada nebuvo ir būti 
negalėjo. Stribai tebuvo tik enkave
distų pagalbininkai kovose su Lie
tuvos Gynybos Pajėgų kovotojais-
partizanais. Kremliaus demagogijos 
planuotojai gerai nutuokė, kad istori
jos vadovėliai, kurie bus parašyti jų 
užsakymu, užsienyje nebus nei po
puliarūs, nei skaitomi. Užtat tikėjosi, 
kad filmas su intriguojančia kiaurai 
melaginga, bet pridengta meno 
skraiste, fabula „natūraliai" taps in
formacijos apie pokario Lietuvą vie
ninteliu ir todėl pagrindiniu šaltiniu. 

Kas b u v o absol iuč ia i n u t y l i m a 

Štai kodėl filme nėra net mažiau
sios užuominos apie Maskvos ultima
tumą Lietuvai. Ten nesirado nė 
vieno kadro apie raudonarmiečių 
kariauną, užtvindžiusią visą Lietuvą. 
Vienam tuometiniam Lietuvos kariui 
teko keliolika sovietų įsibrovėlių. 
apsišaukusių „vaduotojais". Filme nė 
žodelio apie apie masinius trėmimus, 
kurie buvo planuojami Maskvoje ir 
kėlė siaubą viso krašto gyventojams. 

Taip pat nebuvo išdrįsta parodyti 
Kremliaus emisaro Dekanozovo ir jo 
šutvės veiklos epizodų, organizuojant 
Lietuvoje „liaudies vyriausybę", 
„liaudies seimo r inkimus" pagal prin
cipą iš „dviejų klumpių - vieną porą" 
ir daugybės k i tų nusikalstamos" 
veikos faktų. Visiškai naivu tikėtis, 
kad filme būtų galėjęs rastis nors 
menkas šešėlis vieno iš didžiausių 
XX amžiaus nusikaltimų žmonišku
mui - Stalino ir Hitlerio 1939 m. 
slaptojo suokalbio, kada buvo pasi
dalintos nepriklausomų Rytų Euro
pos valstybių, t a rp jų ir Lietuvos, te
ritorijos. Taigi, NNM istorinė vertė 
yra nulinė. Meno skraistė slepia ge
nocido niekšybę, kuriai nėra sena
ties. 

Pirmojo bolševikmečio genocido 
nusikaltimai sukėlė tautoje šoko 
būseną. Kaip dūmas išsisklaidė oku
panto propagandos paistalai apie 
„savanoriškus prisijungimus" ir Sta
lino konstitucijos saulės palaimą. 
Visa tai tik pagreitino tautos siekį 
nusimesti okupacijos jungą, kas ir 
įvyko 1941 m. birželį, kai du pseu-
dosocialistiniai nacių ir sovietų tota
litariniai režimai susirėmė tar
pusavyje. Gerokai keista ir suprasti 
neįmanoma, kodėl mūsų kūrybinė 
inteligentija su neslepiama soviet
mečio nostalgija dar vis linkusi popu
liarinti NNM? 

M ė g i n i m a s s u t a u r i n t i s t r i b o 
įvaizdi 

Tautos atmintyje išlikęs okupan
to pakal iko-str ibo paveikslas yra 
toks a ts tumiant is , kad jį pakeisti 
arba ištrinti iš atminties labai norėta 
dar sovietmečiu. Tas noras išliko iki 
mūsų dienų. Atvykę į tėvo laidotuves 
broliai Lokiai - Donatas, Jonas, Bro
nius, Mykolas niekuo nepanašūs į 
stribus. Išvaizdūs, atlašūs, lyg lietu
viško vesterno herojai, broliai tvar
kosi patys. Jie patys apsiginkluoja, 
patys organizuoja gynybą, patys vai
kosi priešus ir viską patys vieni, be 
jokios enkavedistų pagalbos. 

Lokiai ne t remia kaimynų, ne-
plėšia sodybų. J ie net partizano 
„Apuoko", nukauto per susišaudjTną, 
netempia aikštėn, neveža miestelin į 
turgaus aikštę išniekinti. O tokia 
„kovinė operacija" buvo privaloma 
parodomoji stribų ištikimybės komu-

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

nistinei ideologijai, grindžiamai 
„klasių kovos" principu, dalis. Ne 
mažiau svarbi buvo ir gyventojų 
bauginimo priemonė. Lokiai net 
aulinių batų, Apuokui" nenutraukia. 
O tikras stribas tokios progos nieka
da nepraleisdavo. Visoms stribų 
gaujoms vadovavo patyrę galvažu
džiai, komandiruoti iš Rusijos. Patys 
stribai kalbėjo žargonu, sodriai at
mieštu rusiškais keiksmažodžiais. 
Lokiai „matais" nesikeikia. 

Niekur neparodoma, kaip enka
vedistai šukuodavo kaimus, kaip 
degindavo sodybas, kaip žudydavo 
visus keliančius įtarimą žmones, 
kaip kitus suimdavo ir gabendavo į 
geležinkelio stotis, kaip grūsdavo į 
gyvulinius vagonus tremčiai pas
merktuosius, kaip grobdavo tremia
mų į Sibirą tautiečių turtą. Beje, 
liaudies priešų kategorijai būdavo 
priskiriami ir žilagalviai senoliai ir 
žindukliai kūdikiai. 

I r nuša l in tas i s savispjaudą 
kaip dovaną vežėsi 

Kyla klausimas, kodėl šio filmo, 
„meniškai" neigiančio tautos apsi
sprendimą atkurti Lietuvos valsty
bingumą, vėl prireikė jau atgavusio
je nepriklausomybę tėvynėje? Įsiminė 
reikšminga detalė: dar nenušalintas 
prezidentas R. Paksas, vykdamas į 
Gruziją, vežėsi dovanų, būtent, filmą 
NNM. Gal kada vėliau bus ištirta, 
kas rekomendavo pasiimti tokią do
vaną: ar prezidento patarėjai, ar 
kokia aiškiaregė būrėja, ar pats vy
riausiasis taip sumąstė? Tačiau 
vargu ar gali kilti abejonių dėl tokių 
dovanų parinkimo tikslų. Susidaro 
įspūdis, kad ir paties filmo idėja, kaip 
ir filmo platinimo poreikis po senovei 
plaukia iš tos pačios „firmos". 

Jau sukolektyvintame kaime, 
dar su nesunaikinta buvusio vien
kiemių sodžiaus idilija, suvažiavę į 
tėvo laidotuves, broliai sutriuškina 
„Apuoko" būrį. Artimojo užsienio 
spectarnyboms buvo, yra ir dar ilgo
kai bus labai aktualu, kad savinieką 
skleistų patys lietuviai ir tai darytų 
ne vien politiniais pareiškimais, bet 
taip pat ir raiškia, įtaigia meno kalba. 

Tad ar verta klausti kam sep
tynioliktaisiais Trečiosios Respub
likos gyvavimo metais vėl prireikė 
filmo „Niekas nenorėjo mirti"? 

PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
^ J Į g-Į First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas k sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Fiziniai pratimai ir masažas 
pagal Jūsų sveikatos problemas. 

Galiu atvykti. 
Tel. 7 0 8 - 8 2 2 - 1 0 1 2 

PASLAUGOS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

T B f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
įSnSSft ( 7 7 3 ) 847-7747 
LENOER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

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 West 95th St, 

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

skyriaus 
3 - 5 8 5 - 9 5 0 O 
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Aukštas įvertinimas 
„Lietuvos Caritas" darbui 

Š. m. gruodžio 14 - 15 d. Vilniuje, 
viešbučio „Crowne Plaza" konferen
cijų salėje, vyko konferencija „Tarp
tautinis bendradarbiavimas kovojant 
su prekyba žmonėmis". Konferen
cijoje dalyvavo Lietuvos, Suomijos, 
v 

Švedijos, Norvegijos, Jungtinės Kara
lystės, Vokietijos teisėsaugos, proku
ratūros, Europolo, ESBO, nevyriau
sybinių organizacijų atstovai. 

Renginio dalyvius pasveikinęs 
LR vidaus reikalų ministras Raimon
das Šukys aukštai įvertino „Lietuvos 
Caritas" įnašą, padedant prekybos 
žmonėmis aukomis tapusioms, į pros
tituciją įtrauktoms moterims. „Už 
aktyvų talkinimą policijos ir kitoms 
vidaus reikalų įstaigoms užkertant 
kelią nusikaltimams" antrojo laip
snio VRM atminimo ženklu „Tėvynės 
labui" buvo apdovanoti konferencijo
je dalyvavę „Lietuvos Caritas" gene
ralinis direktorius kun. Robertas Gri
gas ir „Carito" projekto „Pagalba 
prekybos moterimis ir prostitucijos 
aukoms" vadovė Kristina Mišinienė. 

„Lietuvos Caritas" projektas, ku
riame dvasinė, teisinė, socialinė ir 
medžiaginė parama suteikiama nuo 
prekeivių žmonėmis užsienyje ir Lie
tuvoje nukentėjusioms moterims, 
vykdomas nuo 2001 m. Jį remia Vo
kietijos katalikų solidarumo akcija, 
„Renovabis", Olandijos katalikų fon
das „Communicantes", o pastaruo
sius keletą metų vis ženkliau padeda 
ir Socialinės apsaugos ir darbo, Vi
daus reikalų ministerijos, savivaldy
bės. Projekto skyriai veikia prie 
„Caritas" organizacijų Kaune, Klai
pėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje ir 
Šiauliuose. Šiemet JAV Valstybės de

partamento metiniame pranešime, 
parengtame Kovos su prekyba žmo
nėmis ir stebėsenos biuro, šis „Lie
tuvos Caritas" projektas buvo pripa
žintas vienu iš dešimties, pasaulyje 
ženkliausiai prisidėjusių prie kovos 
su „moderniąja vergija" - taip JAV 
valdžia įvardijo prekybą žmonėmis ir 
priverstinę prostituciją. 

Per „Caritas" projekto egzistavi
mo laiką buvo suteikta pagalba apie 
350 nukentėjusiųjų moterų. 

Atsakydamas į ministro R. Šukio 
padėkos žodį, „Lietuvos Caritas" va
dovas kun. Robertas Grigas teigė, 
kad darbo sėkmę lėmė krikščioniško
sios visuomenės dalies parama ir ge
ranoriškas bendradarbiavimas tarp 
Bažnyčios, Valstybės, kitų teisėtumo 
gynimu suinteresuotų institucijų. 
„Katalikų Bažnyčios nariai, visi 
žmogų kaip didžiausią vertybę suvo
kiantys piliečiai yra įsitikinę, kad 
žmogiškasis asmuo, jo lytiškumas 
negali būti apibrėžiamas vien ekono
minių santykių, paklausos-pasiūlos 
rėmais, — kalbėjo kunigas. — Žmo
gus visada yra daug daugiau, negu 
mėgina įtaigoti toji vulgaraus ekono
minio determinizmo pažiūra - jam 
būdingas orumas, garbė, neatimamos 
teisės. Tai mums pavyko konkrečiu 
7,Carito" darbu pasakyti 350 kartų. 
Gaila, kad tik tiek, nes skaudi statis
tika kalba apie tūkstančius seksua
linio išnaudojimo industrijai parduo
tų Lietuvos moterų, tačiau, bendra
darbiaudami su sąžiningai dirban
čiomis Valstybės įstaigomis, tikimės 
apginti didesnį skaičių prekybos 
„žmonėmis aukų". 

„Lietuvos C a r i t a s " informaci ja 
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vai. vakaro, Atlanto pakrantė buvo 
pilna žmonių ir blyksinčių fotoa
paratų. Aplink balkonai irgi buvo 
pilni laukiančiųjų. Visi laukė paky
lančio „ugnies kamuolio". 10 se
kundžių ligi pakilimo, 5 sek., 1 sek. 
— jūros bangos nurausta (pilvine, 
Žilvinėli..."), dangus parausta. Pasi
rodo auksinis obuolys, jį seka ilga 
uodega.... Naktis vėjuota, nors vėjas 
nėra toks stiprus, kaip prieš keletą 
dienų. Dangus mėlynas, jokio debe
sėlio! Šioje tamsioje naktyje į erdves 
skrendantis ugnies kamuolys su 
savo aukso uodega atrodo žavus! Ir 
kai pagalvoji, kad šį kamuolį mato 
didelė dalis Amerikos gyventojų (gal 

ir pasaulio?), stebiesi žmogumi ir jo 
norais. Negana žmogui žemės ir dan
gaus! Jis braunasi į žvaigždes, į 
mėnulį. Va, pirmas atsiskyrimas. 
Uodega lieka, o kyla tik auksinė 
žvaigždė, kuri skrenda vis aukštyn, 
aukštyn... Du maži taškeliai lieka ir 
pagrindinis kamuolys įlenda į erd
ves... Jūra patamsėja, auksinis ta
kas išnyksta... 

Antrą kartą matau naktį ky
lančią raketą ir kiekvieną kartą ste
biuosi žmogaus drąsa!.. Jie, astro
nautai, rizikuoja brangiausiu tur tu 
— gyvybe. 

Padėk, Dieve, visiems septy
niems laimingai sugrįžti! 

B. K. 

Angliškai galime ir nesusišnekėti 
Iš 7,3 milijono New York vyres

nių nei 5 metų gyventojų 1,6 milijono 
žmonių prisipažįsta, kad blogai kalba 
angliškai. 

Remiantis JAV surašymo biuro 
duomenimis, didžiausioje megapolio 
emigrantų visuomenėje - ispaniškai 
kalbančių išeivių iš Lotynų Amerikos 
(1,8 milijono žmonių) apie 850 tūkst. 

įsitikinę, kad valstybine kalba šneka 
blogai. 

Išeivių iš Kinijos - 360 tūkst., ir 
tik 128 tūkst. žmonių neturi prob
lemų, bendraujant angliškai. 

Iš 199 tūkst. niujorkiečių, ku
riems gimtoji kalba yra rusų, tik 76 
tūkst. angliškai kalba gerai. 

B N S 

Pamokų nepraleidinėja 
Indijos kalnų kaimelio Džinder 

Mechlu mokyklos pedagogai ypatingą 
pagarbą jaučia savo mokiniui Munši 
Ramu. Ir yra už ką. Uoliai besimo
kantis ir nuoširdus Munši - tikriau
siai vyriausias indų moksleivis. Jam 
120 metų. 

Ir nors dokumentai, patvirtinan
tys jo tikslų amžių, kažkur dingo, jo 
garbų amžių patvirtina jo 90-metis 
sūnus Pendžabas Candas, sėdintis 
klasės suole kartu su tėvu ir kitais 44 

kaimo ilgaamžiais. 
O šalia - 19 moterų, seniai per

žengusių antros jaunystės ribą, kom
panijoje žinių siekia jo 82-ejų metų 
marti Maja Dėvi. 

Bendraklasiams Munši tapo 
atkaklumo ir darbštumo pavyzdžiu. 
Per visus mokslo metus jis nepraleido 
nė vienos pamokos. Tėvas ir sūnus 
laikomi klasės dvasia - už retą drau
giškumo jausmą, trykštantį gyveni
mo džiaugsmą ir humorą. BNS 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, M O 

TERR1 DALLAS PRUNSKIS, M D 
MAUNAK V . RANA, M D 

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. i l l i no i spa in . com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDKXOGAS-ŠIRDtES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VLŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Raibame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos paga! susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

j o! i e t, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba fietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 70&422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

ISTORIKŲ 
„1926 M." ISTERIJA 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Astrologai kar tais jaudina žmo
nes, jų žvaigždėms ir planetoms su
ėjus į vieną tašką. 1926 m. valdžios 
perversmo 80-mečio jubiliejaus ir ano 
meto prezidento K. Griniaus 140 
gimtadienio sutapimas gan astrolo
giškai paveikė Lietuvos istorikus. 
Atrodo, kai kuriems istorikams to
kios progos sudaro pavojų tap t i 
isterikais. 

Gerokai prajuokino vieno isto
riko keisto straipsnio dar keistesnė 
antraš tė : ,,Ar komunistai 1926 m. 
rengė perversmą?" Į tai puikiai 
atsako paprastas klausimas: „ar kada 
nors, kur nors komunistai nerengė 
perversmo?" Komunizmas juk nėra 
ideologija, o tik sąmokslas valdžiai 
užgrobti. Komunistai paprastai sklei
džia propagandinius nuodus masių 
nusmegeninimui, kad tai panaudotų 
t inkamu momentu. Tad niekus kalba 
tie, kurie, kadangi 1926 m. nematė 
masinių, gal net ginkluotų, komu
nistų pulkų galios demonstravimo, 
neranda pateisinimo nuvertimui val
džios, kurios vadovai, nors buvo pat
riotai, matomai, nežinojo komunizmo 
strategijos esmės. Nedaug padeda ir 
lyg ir moksliškai nešališkais likti 
siekią sukilimo komentatoriai. Tokie 
pirmiausia atsistoja ant „vertinamo 
prieštaringai" tribūnos. Jei siekiama 
tiesos, komentatorius turėtų pasverti 
teigiamą prieš neigiamą argumentų 
pusę ir pasakyti, kur i pusė nusveria. 
Ne t Dievo su tver tas pasaulis kai 
kieno ver t inamas „prieštar ingai" . 
Vieniems gal norėtųsi, kad skruzdė 
būtų didesnė, o kitiems - kad dram
blys būtų mažesnis.. . Ar nebuvo ir, 
atrodo, tebėra „prieštaringai" verti
namas 1990 m. Kovo 11 aktas? 

Net 1940 m. pirmosios sovietų 
invazijos į Baltijos valstybes metu dėl 
komunizmo esmės nesupra t imo 
aukšti Lietuvos pareigūnai prarado 
laisvę ir gyvybę. Vienas jų buvo ano 
meto Valstybės saugumo departa
mento direktorius A. Povilaitis. Jis, 
matomai, nežinojo tikrovės apie so
vietinę „teisę". Vienas istorikas rašo, 
kad 1939 m. Povilaičio apžvalginiame 
pranešime apie visus įvykusius per

versmus Lietuvoje neminima jokios 
komunistų grėsmės. Gali būti, kad 
(toje vietoje) neminima. Tačiau, nu
vertus kairiąja akimi aklą socialde
mokratų ir valstiečių liaudininkų 
vyriausybę, savaime išnyko ir bet 
kokia komunistų perversmo ir net 
atviros propagandos grėsmė. 

Tad ir prez. Griniui galima at
laidžiai taikyti vokišką posakį: „Ge
ras žmogus, bet blogas muzikantas". 
Perversmas savaime yra blogis. Tad 
jame ko nors teigiamo nerasi. Kaip 
nieko teigiamo nėra operacijoje pū
liuojančiam apendicitui išpjauti. Ži
nau, nes pats išgyvenau tokią ope
raciją. Išgyvenau ir 1926 m. sukilimo 
„operaciją". Sią - be skausmo: buvau 
13-kos metų moksleivis. Tačiau vė
liau džiaugiausi abiem operacijom, 
nes abi pašalino pūlius, kurie galėjo 
privesti prie mirties. 

Vis dėlto stebina isteriškųjų is
torikų trumparegiškumas geopoliti
nei ano periodo istorijai. Juk apie 
visą Sovietų Sąjungą savigynai buvo 
susidaręs autoritarinių - komuniz
mui priešnuodinių režimų ratas . 
Tiesa, buvo dar ir demokratinė 
Suomija. Tačiau ir isteriški istorikai 
turėtų žinoti, kad ji buvo pirmoji, 
prieš kurią buvo panaudotas Krem
liaus karinis ginklas. 

Dar vaikystėje teko Maskvos 
gatvėse akis akin susitikti su Dzer
žinskio čekistais. Todėl 1918 m. 
džiaugiausi, kad savanoriai iškovojo 
Lietuvos valstybės atstatymą. Jiems 
esu dėkingas už tai, kad 1922 m. galė
jau grįžti į nepriklausomą, be čekistų, 
Lietuvą. Taip pat esu dėkingas 1926 
m. perversmininkams už tai, kad net 
iki 1940-ųjų metų nebeteko susidurti 
su čekistais. Dabar belieka rūpintis ir 
veikti, kad antiperversmininkai ir 
panašūs istorikai bei tautas naiki
nančiu globalizmo polonium apnuo
dyti valstybės vadovai ir kiti politikai 
neatiduotų lietuvių tautos Putino 
Maskvos ar diktatūrinio Briuselio 
čekistams. Jei pagaliau politikoje 
dalyvavimo ir tautos politinio švieti
mo pareigą prisimins bent gera dalis 
mūsų inteligentijos, Lietuvos nepri
klausomybė ir tautos laisvė bus 
saugi. 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts
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Vitalija Katunskytė dainuos 
Čikagos lietuviams 

Kūčios 

Štai jau ir 2007 metai beldžiasi į 
duris. Visi skubame, renkamės, kur 
įdomiau ir linksmiau praleidus pas
kutines Senųjų minutes ir su nauja 
viltimi, naujais planais sutikti 2007-
uosius. Čikagoje šiais metais netrūks
ta Naujametinių renginių, kviečian
čių sutikti 2007 metus. Lietuviški 
laikraščiai pilni reklamų. Pasirin
kimas kur eiti — -kiekvieno apsi
sprendimas. Klaipėdos Parodijos 
teatras kviečia gruodžio 31 d. į Pa
saulio lietuvių centrą, kiti kviečia į 
„Magnolia", dar kiti į „Chateu Del 
Mar"... 

Pirmą kartą Čikagoje, PLC išvy
sime ir išgirsime Lietuvos šlagerių 
karalienę — Vitaliją Katunskytę. 
Kiek žinomų estrados žvaigždžių jau 
aplankė JAV ir Čikagą, o Vitalija at
vyksta pirmą kartą! Dainininkė daž
nai koncertuoja Lietuvoje, dalyvauja 
įvairiose televizijos programose. 
„Nėra tokios populiarios laidos, kur 
nebūčiau buvusi pakviesta. Nebent 
kokia kriminalinė"— juokiasi daini-
ninkė.Tačiau daugiausia ji pluša va
sarą Palangoje, kur koncertuoja kiek
vieną vakarą. Ne vienam emigrantui, 
poilsiaujančiam pajūryje, teko klau
sytis nuostabaus dainininkės balso. 
Kaip pati Vitalija sako: „Iš Palangos 
iščiuožiu su slidėmis". 

Naujametinį vakarą pagaliau ir 
Čikagos lietuviai išvys skardžiabalsę 
dainininkę, dažnai vadinamą lietu
viškąja Caballe. Vitalija tikrai pado
vanos savo gerbėjams nuostabias dai
nas ir visi linksmai kartu pasitiksime 
Naujuosius. 

Vitalijos Katunskytės parodiją 
sukūrė Parodijos teatro aktorius 

Vaidas Jočys 

Vitalija Katunskytė dainininkės 
karjerą pradėjo būdama 18 metų. 
Pirmąja jos darboviete tapo Šiaulių 
miesto pučiamųjų orkestras. Vėliau 
Vitalijai teko dainuoti restorane 
„Baltija", naktiniame klube „Ge
luva". Dainininkė svajojo apie 
„didžiąją" sceną, deja, jos svajonėms 

Lietuvos šlageriu karalienė 
Vitalija Katunskytė 

sovietmečiu nebuvo lemta išsipil
dyti. Pagal to meto Kultūros minis
terijos nurodymus stambaus kūno 
sudėjimo merginos scenoje buvo ne
pageidaujamos, kaip neturinčios 
„profesinės išvaizdos". Vitalija trau
kėsi į muzikinį pogrindį: dainuodavo, 
grodavo akordeonu bei vesdavo ves
tuves. Restoranuose bei vestuvėse 
prabėgo 10 metų... 

Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę, Vitalija pagaliau buvo pripažinta 
aukšto lygio profesionalia dainininke. 
2005 metais ji pelnė „Lietuvos šlage
rių karalienės" titulą. Tarp daugybės 
apdovanojimų — televizijos laidos 
„Be Tabu" „Metų žmogaus" laurai. 

V Katunskytė įdainavo penkias 
kompaktines plokšteles. Dažniausiai 
dainininkė atlieka talentingo Šiaulių 
kompozitoriaus Sigito Alduikio - su
kurtas dainas. 

Į koncertines keliones Vitalija 
paprastai leidžiasi kartu su jauna dai
nininke dukra Monika bei saksofo
nininku Remigijumi Kraptavičiumi. 

Nemažai dainininkei tenka kon
certuoti ir kartu su Klaipėdos Pa
rodijos teatru. Teatro vaikinai netgi 
yra paruošę jos pačios parodiją... 

Visa tai pamatys tie, kurie su
skubo įsigyti bilietus į Naujametinį 
vakarą PLC Fondo salėje. Visiems 
kitiems gerbėjams dainininkė paruo
šė malonią staigmeną. Sausio 7d. 
(sekmadienį) 12 vai. po šv. Mišių 
Pasaulio lietuvių centre, didžiojoje 
salėje įvyks labdaringas Vitalijos Ka
tunskytės koncertas. Renginio pelną 
garsioji dainininkė skirs Pasaulio lie
tuvių centrui paremti. 

„Išsipildė didžioji mano svajonė 
— aplankyti Ameriką ir koncertuoti 
užjūryje gyvenantiems tautiečiams. 
Esu dėkinga likimui ir noriu ką nors 
gero padaryti kitiems", — teigė dai
nininkė. 

Kviečiame visus Čikagos lietu
vius paremti Vitalijos iniciatyvą ir 
aukomis bei dalyvavimu koncerte 
prisidėti prie kilnaus tikslo. 

Iki pasimatymo koncerte! 

Roma Goodwin 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

14SO AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
A M E R I K O S LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE 

GIRDĖTI INTERNETU 
www.wcev1450.com 
Tel. 773-476-2242 
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„Seklyčioje" — Vyresniųjų lietuvių 
centre Čikagoje gausiai susirinkę 
„Seklyčios" lankytojai ir rėmėjai 
valgė tradicines lietuviškas Kūčias. 

Mintis jas surengti kilo Laimai 
Vaičiūnienei, ilgametei „Seklyčios" 
ir LB Socialinių reikalų tarybos 
talkininkei. Ji norėjo sudaryti gali
mybę apylinkės gyventojams ir 
svečiams susiburti prieš šv. Kalėdas 
ir kartu pavalgyti Kūčių vakarienę. 
Pasikalbėjusi su restorano ir tra
dicinių trečiadienių popiečių vedėja 
Rita Šakeniene, kvietė popietėse 
dalyvaujančius kartu pavalgyti Kū
čias. Galvojo, kad gal atvyks koks 30 
lankytojų. Nutarė pranešti apie šias 
Kūčias „Drauge" ir per „Margutis IF 
radiją. Ir koks buvo džiaugsmas bei 
nustebimas, kai penktadienį jau 
buvo 60 užsirašiusiųjų dalyvauti! 
„Seklyčios" nedidelė salė buvo pilna 
gražiai padengtų stalų su Kūčių 
patiekalais. Čia matėsi įvairių sil
kių, žuvų bei mišrainių patiekalų. 
Buvo ir šiltų koldūnų (gal virtinukų) 
su grybais, aguonų pieno su kū-
čiukais, kisieliaus, vaisių kompoto 
— 12 valgių, kaip ir turi būti pagal 
tradiciją. Visiems susėdus už stalo, 
uždegus žvakes, Rita Šakeniene pa
sveikino visus susirinkusius, pasi
džiaugė jų gausumu, sakydama, kad 
tai duoda akstiną ir daugiau panašių 
subuvimų rengti. Sakė, kad Lietuvos 
prezidento žmona Alma Adamkienė 
atsiuntė kalendoriukų jos fondo 
aukotojams — rėmėjams. 

Kadangi kun. dr. Arvydas Žygas 
dėl einamų pareigų parapijoje nega
lėjo dalyvauti, R. Šakeniene pakvie
tė Aldoną Šmulkštienę sukalbėti 
maldą. Ji perskaitė Kūčių maldą pa
gal kun. Stasio Ylos maldaknygę 
„Sveika Marija". 

cioje » 

Pasidalinus kalėdaičiais ir kalė
diniais linkėjimais visi gardžiavosi 
„Seklyčios" šeimininkės Elenutės ir 
jos padėjėjos Laimos paruoštais Kū
čių patiekalais. Aldona Pankienė ir 
Antanas Paužuolis pravedė keletą 
kalėdinių giesmių, kurias visi iš šir
dies giedojo. Dar kiek pasisvečiavus, 
visi geros nuotaikos skirstėsi namo, 
dėkingi Laimai Vaičiūnienei už šią 
ypatingą progą pabendrauti, taip pat 
Ritai Šakenienei, Elenutei, Laimai, 
Valei ir Ievai Paulauskienei, ypač 
daug pasidarbavusiai dėl šio vakaro 
sėkmės. Ypač dėkingi buvo vyr. re
daktorei Danutei Bindokienei, kuri 
nuolat priminė „Drauge" apie šias 
Kūčias, bei „Margučiui II". 

Visi yra kviečiami ir laukiami 
apsilankyti įdomiose trečiadienių 
popietėse, užsukti į „Seklyčios" res
toraną papietauti, pavakarieniauti, 
ar ruošti organiza'cijų ar šeimos po
būvius. „Seklyčiai" reikia jūsų! Atėję 
nesigailėsite. Čia skanus maistas, 
porcijos didelės. Patiekalai čia visa
da švieži, lietuviški, skanūs! 

Taupumo sumetimais „Sekly
čios" valandos yra sutrumpintos nuo 
10 vai. r. iki 6 vai. v. 

„Seklyčios" restoranas yra tik 
dalis visų namų, kurie priklauso 
JAV LB Socialinių reikalų tarybai 
(pirm. Juozas Polikaitis). Jame įsi
kūrusi biblioteka, socialinių reikalų 
raštinė (vedėja Birutė Podienė), 
Marąuette Park apylinkės apsaugos 
administracija, „Margutis IP, „Lie
tuvos Našlaičių globos" komitetas, 
„Lietuvos vaikų vilties" komitetas, 
Lietuvos partizanų globos fondas. 

Visi yra kviečiami ir laukiami 
ateiti į šiuos namus, populiariai va
dinamus „Seklyčia", ir pagyventi 
lietuviška dvasia. 

Aldona Smulkštienė 

' 

Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė 
^Pianino pamokos" 

Žmogaus natūralus polinkis j 
muzika pasireiškia gana anksti. 
Daina, ritminis judesys žmogų lydi 
nuo pirmųjų jo gyvenimo žingsnių. 
Daugelis tėvelių savo atžalas ska
tina mokytis muzikos. Daugelis 
vaikų mokosi groti Įvairiais mu
zikos instrumentais, tačiau ne 
lengva rasti literatūros, kur! pa
dėtų tiek tėvams, tiek mokyto
jams, tiek vaikams žengti muzikos 
keliu. 

„Draugo" knygynėlyje galite 
nusipirkti knygą „Pianino pamo
kos". Šis pradžiamokslis origina
lus tuo, kad su muzikinio rašto 
pradmenimis supažindinama nau
dojant lietuvių ir kitų tautų liau
dies dainas, kurios nuo vaikystės 
daugeliui pažįstamos ir girdėtos. 
Jų panaudojimas — logiška muzi
kinio lavinimo tąsa. Vaikams, kurie 
nėra girdėję liaudies dainų, sutei
kiama galimybė jas pažinti Ir pa
milti. 

Knygoje surašytos ir pamokų 
užduotys. Nuo mokinio gabumų, 
amžiaus, muzikalumo ir subrendi
mo priklausys, klek užduočių už
duoti namų darbams. 

„Autorė tikisi, kad mokytojai, 
naudodami 'Pianino pamokas*, 
praplės savo pedagogini akirati, o 

Nijole Bo£iuaitė-
Dėdinicnė 

PIANINO 
PAMOKOS 

mokiniai tvirtai įsisavins pradinius 
skambinimo {gūdžius, ir muzika 
jiems taps niekuo nepakeičiamu 
gyvenimo džiaugsmu", — rašoma 
knygos jvade. 

Knygos kaina — 15-tfoi. Knygas 
galima įsigyti paštu, pridedant 9 
proc. mokesti, užsisakant IL vals
tijoje. Persiuntimo kaina - 5 dol. 
Persiunčiant daugiau knygų, už 
kiekvieną papildomą knygą - 1 dol. 
mokestis. 

Paruošė L A. 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, l t 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

http://www.wcev1450.com
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Mūsų veikliam klubo nariui 

A t A 
dr. JONUI VALAIČIUI 

mirus, šeimą ir gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Čikagos lietuvių golfo klubas 

A f A 
MARCELĖ MACKIENĖ 

Š. m. gruodžio 10 d., sulaukusi 
102 metų, Putname, CT, Matulaičio 
slaugos namuose, mirė amžinybėje 
besiilsinčio poeto Algimanto Mac
kaus motina, ilgametė Cicero gyven
toja Marcelė Mackienė. 

J i gimė 1904 m. spalio 17 d. 
Lietuvoje, Židikuose, Vinco Gailiaus 
ir Paulinos Luginai tės šeimoje. 
Prieškarį, Pirmojo pasaulinio karo 
metus ir žiaurią Spalio revoliuciją 
gyveno Rusijoje. 1920 m. grįžo į Lie
tuvą ir gyveno Mažeikių apskrityje, 
Dautar tų kaime. Dirbo Klaipėdos 
pašte, susipažino su Jonu Mackumi, 
taip pat paštininku, susituokė, gyv-e-
no Pagėgiuose. 1932 m. gimė sūnus. 
Nuo antrosios komunistų okupacijos 
pabėgo į Vokietiją, iš čia 1950 m. į 
JAV prie Čikagos esantį miestą 
Cicero, IL. Vos įsikūrus miršta jos 
vyras. 1964 m. Čikagos greitkelyje 
automobilio avarijoje žūsta sūnus 
Algimantas — poetas, „Margučio" 
diktorius, programų sudarytojas. Ją 
globoja sūnaus žmona ir jo draugai. 
Vėliau miršta ir Dalia. Netektis ve
jasi netektį. Nuostabu, bet Marcelė 
Mackienė nepalūžta, gyvena visa
vertį gyvenimą. Įsirašo į „Nat. Geo-
graphic Society", labai daug skaito 
rusų ir lietuvių kalba... Bet amžius 
daro savo. Fizine ir moraline atrama 
tampa dr. Petras Kisielius, kurį ji 
vadino „Mano angelu". Sustreikuoja 
regėjimas ir klausa, o visokių rūpes
čių gausėja. Draugai (E. Šulaitis, T. 
Zailskienė, O. Venclovienė ir kt.) pa
deda. Į savo namus ją parsiveža 
Onutė Venclovienė. Slaugo keletą 
mėnesių. 

Marcelei Mackienei sutinkant, 
atsiradus Matulaičio namuose lais
vam kambariui , Onutė ją atveža 
2000 metais spalio mėn. Ji puikiai 
prisitaiko. Dalyvauja lietuviškose 
programose, lanko koplyčią, ateina į 
šv. Mišias, art imai bendrauja su 
giminaičiu kunigu Juozu Grabiu, ją 
lankančiom seselių talkininkėm Al
dona ir Marija. Paskutinius dvejus 
metus daug dėmesio jai parodo iš 
Lietuvos atvykusi jos giminaitė 
Kristina Grabytė-Banaitienė. 

* * * 
O dabar kelios vinjetės iš tų 

dvejų metų. 
Švenčiant jos 100—ąjį gimtadie

nį, papasakojo keletą anekdotų iš 
savo gyvenimo, šoko valso žingsniais 
su Marijum P., klausėsi ir įdėmiai 
reagavo į kitų jai taikomas šiltas 
panegirikas. Po 100—ojo dar lankėsi 
programose, ateidavo į šv. Mišias, 
bet vis rečiau ir rečiau... 

Vėlai vakare, kai Matulaičio na
mų koridoriai aptuštėdavo, lazdele 
pasiramsčiuodama ja is judėdavo. 
Nors silpnai matė ir girdėjo, bet 
mane atpažindavo iš balso: „Tai čia 
Aldona Prapuolenytė. Su jūsų ma
myte mes draugavome..." Ir taip 
kiekvieną kartą. 

Dvi dienas prieš mirtį ją lan-

Marceiė Mackienė 

kiau, prie jos prisėdau. Po tos pačios 
įžangos ...„Tai čia A. P....", kaip Per
kūnas iš dangaus, tiesių tiesiausiai, 
aiškių aiškiausiu balsu: „Kaip yra su 
Lietuva? Ar jie vis dar pešasi?" Po 
mano atsakymo. „Tai — Valdui 
Adamkui sunku?" 

Tai tikra tiesa. J i žinojo Lietu
vos problemas, nes kol pajėgė, lanky
davo lietuviškų užsiėmimų valandą 
— „Lietuvos žinios", kurias aš su
rengdavau. Atmintis sujungė prane
šėją ir pranešimus... 

Kitas dvi dienas ateidavau prie 
jos lovos. Sunkiai kvėpavo. Po tru
putį silpo... Ir aš, ir Marija Norei-
kienė, ir seselės meldėmės, paglosty-
davom, ranką palaikydavom... 

Laidotuvėmis rūpinosi ses. Ber
nadeta Matukaitė, vienuolijos va
dovė, MSN globėja. 

Namų koplyčioje laidotuvių šv. 
Mišias koncelebravo kapelionas — 
salezietis kun. Iz. Sasnauskas, buvęs 
kapelionas kun. R. Krasauskas ir 
kun. Z. Smilga. Seserys ir talkinin
kės giedojo, daugelis namų gyvento
jų meldėsi. Netoliese prie karsto 
sėdėjo jos mylimas giminaitis kun. 
Juozas Grabys — ligonis. 

Dangaus Vartų kapinaitėse lau
kė seselės, talkininkės, patarnauto
jai , giedodami laidotuvių psalmes. 
...„Viešpatie, Tu atleidi nuodėmes, 
todėl su pagarba Tau tarnaujama... 
Viešpatyje turiu aš viltį, Jo žodžiu 
pasitiki mano siela..." Kapelionas at
liko prie kapo skirtas apeigas. Pa
vasariškai saulei šviečiant ir šildant, 
užbėrę žiupsnelį žemės ant karsto, 
sugiedoję „Viešpaties Angelą", grįžo
me į savo namusd) , palikę a+a 
Marcelę Mackienę beribiam Dievo 
gailestingumui. 

Laidotuvės praėjo su didele 
pagarba ir meile. 

Talkininkė Aldona Pr. 

Sąjungos pirmininkui 
A f A 

dr. JONUI VALAIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukterims LAURAI, 
dr. SANDRAI ROSE, broliui JURGIUI, jų šeimoms, 
giminėms ir artimiesiems. 

Amerikos lietuvių socialdemokratų 
sąjunga 

J 
Brangios ir nepamirštamos mūsų sesės 

A f A 
v.s. HALINOS REKLAITIENĖS 

PLAUŠINAITIENĖS 

netekus, kartu liūdime ir giliausią užuojautą reiškia
me dukrai DAINAI, sūnui GINTARUI, jų šeimoms ir 
visiems artimiesiems. 

Vyr. skaučių ir skautininkių 
„Verpsčių" būrelis 

A t A 
JONUI LUKOŠEVIČIUI 

mirus Kanadoje, reiškiu gilią užuojautą žmonai ir 
šeimai, giminėms bei artimiesiems. 

Ilsėkis amžinoje ramybėje. 

Nelė Gurskytė-Lesiak 

A t A 
JUOZUI ŠEPIKUI 

per anksti iškeliavus iš šio pasaulio, skaudžioje ne
tektyje likusiai žmonai JŪRATEI, sūnui LINUI ir vi
siems artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime. . 

Adelė Galinaitienė, dukros ir sūnus 

A t A 
ANATOLIJUI MILUNUI 

netikėtai išėjus Anapilin, reiškiame užuojautą DA
NUTEI MILŪNIENEI, sūnums VYTENIUI ir RI
MUI bei jų šeimos artimiesiems. Gedime kartu. 

Danutė, Algis ir Tadas Misiūnai 

Prenumeruokime Ir skaitykime „DRAUGĄ"! 
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APYLINKĖSE 

•AfA Gražina Varnaitienė-Mikė-
nienė mirė 2006 m. gruodžio 28 d. Apie 
laidotuves bus pranešta vėliau. 

• Sausio 6 d., šeštadienį, 7:30 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636) įvyks dailininkų Gintaro Jo
ciaus ir Rolando Kiaulevičiaus paro
dos „Kaip nupiešti pasaką?" atidary
mas. Maloniai kviečiame visus daly
vauti. 

• S a u s i o 7 d., sekmadienį, 12 vai. 
po šv. Mišių PLC didžiojoje salėje 
(14911 127th Street, Lemont) įvyks 
labdaringas Lietuvos šlagerių kara
lienės titulą pelniusios dainininkės 
Vitalijos Katunskytės koncertas. Iš
leidusi penkias kompaktines plokšte
les, pelniusi daugybę apdovanojimų, 
tarp jų ir žinomos Lietuvoje televizi
jos laidos „Be Tabu" metų žmogaus 
laurus, V Katunskytė pirmą kartą 
dainuos Amerikos lietuviams. Kon
certo pelną garsioji dainininkė skirs 
Pasaulio lietuvių centrui paremti. 

•Atveskite savo vaikučius į Pi
pirų ratelį! Užsiėmimai prasideda 
2007 m. sausio 8 d. Priimami vaikai 
nuo 18 mėn. iki 4 metukų amžiaus. 
Dar liko vietos pirmadieniais (nuo 
9:30 .vai. r. iki 11:30 vai. r.), trečiadie
niais (nuo 11:30 vai. r. iki 1:30 vai. p. 
p.) ir penktadieniais (nuo 9:30 vai. r. 
iki 11:30 vai. r.). Renkamės Lemonte, 
PLC. Kreipkitės į Ingridą Naudžiū-
tę-Sherpitis tel. 773-354-1982. Ant
ram semestrui vaikus registruosime 
tik iki sausio 31 d. 

• S a u s i o 12 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 

centre (5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, IL 60636) vyks anksti iškeliavu
sio Amžinybėn fotomenininko iš Lie
tuvos Juozo Kazlausko fotografijų 
parodos „Ilga kelionė į laisvę", skir
tas Sausio 13-ai paminėti, atidary
mas. Atidaryme dalyvaus J. Kazlaus
ko našlė Dalia Kazlauskienė. Bus 
rodomas dokumentinis filmas apie J. 
Kazlauską. 

• Sausio 13-osios — Lietuvos 
laisvės aukų atminimą ir pagerbimą 
2007 m. sausio 14 d., sekmadienį Jau
nimo centre rengia ALTo Čikagos 
skyrius. 10:30 vai. r. šv. Mišios Tėvų 
jėzuitų koplyčioje ir Aukų atminimas 
Čiurlionio galerijoje. Kviečiame daly
vauti! 

•Poe to Bernardo Brazdžionio 
šimtojo gimtadienio minėjimas vyks 
2007 m. vasario 4 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės muzie
juje, 14911 127th Street, Lemont. 
Rengia „Margutis II". 

•Pagrindinė vasario 16-osios — 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 
rengiama ALTo Čikagos skyriaus, 
vyks 2007 m. vasario 11 d., sekmadie-
nį. Mišios 10:30 vai. r. Svč. Mergelės 

v 

Marijos Gimimo bažnyčioje. Šventi
nio minėjimo programa 1 vai. p.p. 
Maria High School. Maloniai kvie
čiame visus dalyvauti. 

•Kovo 11-osios minėjimą sekma
dienį ruošia Amerikos lietuvių Tau
tinės sąjungos Čikagos skyrius. Mi
nėjimas vyks Jau-nimo centro didžio
joje salėje, 3 vai. p.p. Pasiteirauti gali
te tel. 708-499-2172. 

,,Draugo" administracija nuoširdžiai dėkoja talkininkams, 2006 m. 
gruodžio 12 d. padėjusiems išsiųsti 2007 metų „Draugo kalendorių": 
Algirdui Čepėnui, Onai Gradinskienei, Petrui Jadviršiui, Vaclovui 
Jakovickui, Aldonai ir Vitaliui Lekeckams, Adelei Lietuvninkienei, Liucijai 
Maldūnienei, Aleksui Smilgai, Aldonai ir Pranui Totoraičiams, Viktorijai 
ir Antanui Valavičiams, Jurgiui Vidžiūnui ir Jonui Vyšniauskui. 

Prieškalėdinis ciceriečių susibūrimas 

Emilija MoricOnaJtė ir Deividas Sinickas kartu su Sv. Antano bažnyčios cho
ristėmis atliko meninę programa, prieškalėdiniame ckeriečlų susibuvime. 

E(*mrdo Šufaitk) nuotrauka. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T M E L I T M U A ^ I A N W O n L D - W I O E D A I I Y 

Sveikiname su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2007 metais. Linkime Jums 
ir toliau tęsti šį nelengvą darbą, kuris yra brangus kiekvienam lietuviui. 
Dėkojame, kad visada, kai tik paprašome, sulaukiame jūsų pagalbos. 

Lithuanians Venezuele Society 

KUR SUTIKTI 
NAUJUOSIUS METUS? 

LB Lemonto apylinkės valdyba kartu su Pasaulio lietuvių centru 
gruodžio mėn. 31 d. Pasaulio lietuvių centre didžiojoje salėje ruošia Naujųjų 
metų sutikimą. Maloniai kviečiame visus atvykti ir gražioje lietuviškoje 
aplinkoje linksmai, skambant „Kauko" ansamblio muzikai, palydėti senuo
sius ir sutikti ateinančiuosius 2007-uosius metus. Programoje taip pat daly
vaus pramoginių šokių grupė „Baltija". Informacija teikiama ir užsakymai 
priimami tel. 630-257-8787 arba 708-974-0591. 

Saulių namų salėje (2417 W. 43th Street, Chicago) gruodžio 31 d. vyks 
Naujųjų metų sutikimo pokylis. Senuosius palydint, Naujuosius sutinkant jus 
linksmins Steponas Sa-dauskas, apsilankys Kalėdų senelis, šoksim, šoksim... 
Pradžia — 8 vai. v. Karšti ir šalti patiekalai — viso pokylio metu. Veiks 
nemokamas gėrimų baras, linksminsimės iki 4 vai. r. Tel. pasiteiravimui ir 
bilietų užsakymui: 773-434-3713 

Jei norite sutikti Naujuosius tarp viso būrio žymiausių žvaigždžių, 
atvykite gruodžio 31 dieną 8 vai. v. į Pasaulio lietuvių centro Fondo salę 
Lemonte. Šventinę vakarienę paruoš kavinė „Smilga". Žvaigždes „apšildys" 
Ričardo Šoko muzikinė grupė. Renginio metu vaikų priežiūros kambaryje 
budės auklės. Jos neleis mažiesiems nuobodžiauti bei pasirūpins, kad vaikai 
neliktų alkani. Renginio svečių laukia siurprizas — šventinio vakaro viešnia, 
viena populiariausių Lietuvos dainininkių Vitalija Katunskytė, kuri 
Amerikoje lankysis pirmą kartą. Bilietus į Naujųjų metų sutikimą Pasaulio 
lietuvių centre bus galima įsigyti kavinėje „Smilga", arba paskambinus tel. 
630-669-4055. 

Daug Naujametinių vakaru rengiama ir 
Čikagoje bei jos apylinkėse: 

Nuotaikingame Naujųjų sutikime pabūsite, jei apsilankysite „Empty 
Bottle", 1035 N. Western Ave. Kaina tik 22-25 dol. Vakaro pradžia — 9:30 vai. 
v. Tel. pasiteiravimui: 773-276-3600. 

Nuo 9 vai. v. iki 1 vai. r. atvykite į „Lincoln Sąuare Lanes", 4847 N. 
Lincoln Ave. ir tikrai nepasigailėsite. Galėsite pasižiūrėti komedijinį spektak
li, išgerti alaus. Programą ves Bubile Sanchez. Kaina 20-25 dol. Tel. pasitei
ravimui: 773-251-1539. 

Naujametinė puota „ESPN Zone", E. Ohio St., sukvies per 500 
svečių. Nuo 8 vai. v. iki 3 vai. r. galėsite šokti, vaišintis prie baro, klausytis 
muzikos. Kaina 100 dol. Tel. pasiteiravimui: 312-644-3776. 

Apollo teatre, 2540 N. Lincoln Ave., galėsite pasižiūrėti 90 minučių 
parodiją apie 1940 metų radijo žvaigždžių gyvenimą. Po spektaklio galėsite 
pasimėgauti kokteiliais, užkandžiais, sutikti Naujuosius su šampano taure. 
Kaina 60 dol. Pradžia 10:30 vai. v. Tel. pasiteiravimui: 773-935-6100. 

Keli patarimai einantiems 
{ Naujametinę puotą 

Moteris visada kamuoja klausi
mas — kaip apsirengti einant į iškil
mingą vakarą. Pasirodo, viskas labai 
paprasta. Jei turite juodą suknelę, ja 
galite vilkėti daugelyje renginių, o jei 
turite fantazijos — niekas net ne
įtars, kad suknelė vis ta pati. Mat 
kiekvieną kartą Jūs galite keisti 
priedus: ant galvos užsidėti puošnią 
nedidelę kepuraitę, kurios dabar vėl 
labai madingos, kitą kartą segėti gra
žų vėrini. Dar kartelį su ta pačia suk
nele jus galite pasirodyti užsimetusi 
ant pečių gražų šalikėlį, kurį gal ir 
pati kažkada nusimezgėte iš siūlų su 
blizgesiu ar apsivilkusi madingą, įdo
maus kirpimo švarkelį. 

Vyrai, eidami į Naujametinį va
karą, nebūtinai turi vilkėti baltus 
marškinius. Šiuo metu ypač madin
gos įvairiausios juostelės. Jei apsi-
vilksite dryžuotus marškinius — bū

site tikrai madingas, tačiau atsi
minkite, kad jie turi būti geros ko
kybės. Aišku, prie dryžuotų marš
kinių daug sunkiau parinkti kakla
raištį, bet galite žaisti raštais— jei 
Jūsų marškiniai stambiomis dryžė-
mis, kaklaraištį ryšėkite plona dry
žele, jei ryšite kaklaraištį šventiniais 
motyvais, tai motyvų raštas turi būti 
smulkus. Prisiminkite, kad renesan
są išgyvena ir taip vadinama „pe
teliškė". 

Artėjant Naujametiniam vaka
rui, nebūtina bėgti į parduotuvę. Per
žiūrėjus savo garderobą ir pasitelkus 
fantazįą Jūs galite atrodyti nuosta
biai! Svarbiausia — į šventinį vakarą 
eikite gerai nusiteikę. 

Tad sėkmės Jums ir gražaus 
Naujųjų metų sutikimo! 

Paruošė L. A. 


