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G. W . Bush Į iraką nusiųs 20 ,000 karių 

JAV prezidentas George W. Bush 

Washington, DC, sausio 10 d. 
(„Reuters^/BNS) — Amerikos visuo
menės abejonių ir būgštavimų ne
paveiktas prezidentas George W. 
Bush trečiadienį paskelbė, kad nu-

APF nuotr. 

siųs į Iraką dar maždaug 20,000 ame
rikiečių karių. Tai numatyta jo naujo
je strategijoje Irako atžvilgiu, kurią 
prezidentas parengė spaudžiamas 
keisti savo politiką dėl nepopuliaraus 

karinio konflikto. 
Naujasis G. W. Bush planas gali 

būti jo paskutinė ir galbūt geriausia 
galimybė išgelbėti JAV misiją Irake ir 
susigrąžinti visuomenės pasitikėji
mą, kurį prarado dėl šio konflikto. 

Pareigūnai sakė, kad G. W. Bush 
ragina iki lapkričio atsakomybę už 
visų Irako provincijų saugumą per
duoti irakiečių pajėgoms, tačiau pa
brėžė, jog tai nėra amerikiečių karei
vių išvedimo grafikas. 

Šiuo metu irakiečiai yra atsakin
gi už saugumą trijose iš 18 Irako pro
vincijų. 

Jau beveik ketverius metus besi
tęsiantis karas ir kasdieniai žudynių 
vaizdai privertė suabejoti G. W. Bush 
pareiškimais, kad įmanoma iškovoti 
pergalę Irake, todėl prezidentui teks 
pridėti nemažai pastangų, kad įtikin
tų visuomenę savo naujosios strate
gijos efektyvumu. 

Visuomenės nuomonės apklau
sos rodo, kad amerikiečiai nepritaria 
planams didinti pajėgas Irake. „USA 

Prezidentas siūlo išslaptinti VSD 
veiklos tyrimo medžiagą 

Vilnius, sausio 10 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus siūlo 
ieškoti galimybių išslaptinti Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko
miteto (NSGK) atlikto Valstybės 
saugumo departamento veiklos tyri
mo medžiagą, kad ji taptų prieinama 
visuomenei. 

„Pasiūlysiu Seimui, kad pasvars
tytų galimybę tą medžiagą, suderinus 
su visais įstatymais, atskleisti Lietu
vos visuomenei", — po trečiadienį vy
kusio susitikimo su VSD vadovybe ir 
kolegija sakė prezidentas. 

Visuomenę supažindinti su par
lamentinio tyrimo medžiaga jam pa
sibaigus siūlė ir kai kurie opozicijai 
atstovaujantys parlamentarai. 

Nacionalinio saugumo ir gynybos 

komiteto (NSGK) pirmininko pava
duotojas Algis Kašėta prezidento siū
lymą paviešinti tyrimo medžiagą 
vertina skeptiškai. 

Pasak parlamentaro, dalies tyri
mo medžiagos neleidžia viešinti įsta
tymai, o pateikus tik fragmentus ga
lima sulaukti priešingo efekto, nei ti
kimasi — visuomenė esą būtų ne in
formuota, o dezinformuota. 

„Skeptiškai žiūriu į tokią galimy
bę, nes išėmus daugelį dalykų, kurių 
negalima viešinti, bus matyti iškreip
tas paveikslas, ir visuomenė gali su
sidaryti klaidingą įspūdį", — sakė A. 
Kašėta. 

Kritiškai siūlymus paviešinti 
NSGK tyrimo medžiagą yra įvertinęs 
ir Seimo Nukelta | 6 psl. 

E. Bagdonui — ambasadoriaus pareigos 
Vilnius, sausio 10 d. (ELTA) — 

Nepaprastuoju ir įgaliotuoju am
basadoriumi Baltarusijoje siūlomas 
Užsienio reikalų ministerijos amba
sadorius ypatingiems pavedimams 
Edminas Bagdonas. Taip nutarė tre
čiadienį posėdžiavusi Vyriausybė. 

Lapkričio 30 dieną Turniškių 
skandale minimo E. Bagdono kandi
datūrai pritarė Seimo Užsienio rei
kalų komitetas. 

E. Bagdono kandidatūrai pasi
priešino Seimo Užsienio reikalų ko-

. . . . , , Edminas Bagdonas 
miteto pirmininko pavaduotojas _, „_ "z _._», 

K . . . \ . " , J , . Olgo* Po<u»£kovo» (ELTA) nuotr. 
konservatorius Audronius Ažubalis 
ir frakcijai „Tvarka ir teisingumas" Užsienio reikalų ministerija, teikda-
(Liberalai demokratai) atstovaujan- ma E. Bagdono kandidatūrą, neatsi-
tis Dailis Alfonsas Barakauskas. žvelgė į Seimo patvirtintas laikino-

A. Ažubalis apgailestavo, kad šios tyrimo komisijos išvadas. 

Briuselis siūlys 
įdiegti ES 

„žaliąją kortelę" 
Briuselis, sausio 10 d. („Reu

ters "/BNS) — Nepaisydama Europos 
Sąjungos (ES) valstybių narių savo 
darbo rinkose taikomų taisyklių ir 
nuostatų skirtumų, Europos Komi
sija (EK) ketina kiek vėliau šiais me
tais teikti pasiūlymą diegti bloko 
darbo rinkoje žaliąją kortelę. 

ES žalioji kortelė, panaši į JAV 
atitikmenį, palengvins aukštos kvali
fikacijos migrantų judėjimą 27 vals
tybes vienijančioje Europos Sąjun
goje, rašo Briuselio elektroninis leidi
nys „The EU Observer". 

„Mes rengiame konkretų pasiū
lymą dėl kvalifikuotų darbininkų 
įleidimo ir numatome įvesti ES žalią
ją kortelę", — teigė vienas Komisijos 
pareigūnas. 

„Žalioji kortelė, kad būtų pa
traukli, galiotų visose 27 ES narėse", 
— sakė pareigūnas. 

Komisija ketina pateikti pasiūly
mą dėl ES žaliosios kortelės direkty
vos antrąjį 2007 metų pusmetį. Di
rektyvos nuostatos dar rengiamos. 

Tačiau, pasak „The EU Obser
ver", šis pasiūlymas gali papiktinti 
ES nares, kurios ir anksčiau aršiai 
priešinosi ES kišimuisi į jų darbo rin
kas. 

Šiuo metu ES pirmininkaujanti 
ir savo žaliosios kortelės sistemą jau 
parengusi Vokietija yra viena iš la
biausiai bendrai ES politikai teisė
tos migracijos klausimais besiprieši
nančių valstybių narių. Pasak Berly
no, darbo rinka yra išskirtinis vi
daus politikos klausimas. 

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

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

Today"/„Gallup" apklausoje prieš 
JAV karinio kontingento Irake didi
nimą, dėl kurio rimtų abejonių reiš
kia ir nemažai G. W. Bush respubli
konų, pasisakė 61 proc. apklaustųjų, 
o jam pritarė 36 proc. 

„Jis tikrai supranta, kad svarbu 
priminti visuomenei apie šį karą ir 
atkurti visuomenės tikėjimą para
mos šiai misijai svarba", — sakė Bal
tųjų rūmų atstovas spaudai Tony 
Snow. 

Siame 
• 

•Lietuvių telkiniuose. 
• „Kas čia dvokia?" 
•Artima istorija ir jauni 
žmonės. 
•Neišlaikytas 
demokratijos egzaminas. 
•Pradėtas leisti tikrasis 
„Lietuvos aidas". 
•Lietuviai Didžiojoje 
Britanijoje. 
•Kalėdos Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje. 
„Margutis II" prisimins 
poetą B. Brazdžioni. 
•Anglų kalbos pamokėlė. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.65 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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PHILADELPHIA, PA 

BOSTONO LIETUVIŲ BANKO 
30 METŲ JUBILIEJUS 

Bostono lietuviu kredito unijos ..Taupa'' iniciatorius inž. Romas Veitas 
(kairėje) su sol. Vytautu Mašalu. 

2006 m. rugsėjo 30 d. Bostono lietuvių kredito unija „Taupa" lietuvių 
namuose atšventė savo įsikūrimo 30 metų jubiliejų. 

Pilnai salėj lankytojų inž. Romas Veitas, vienas iš bankelio įkūrėjų, savo 
pranešime, prisiminė tas pirmąsias rūpesčių ir abejonių dienas, pilnas vilčių 
ir optimizmo, kad ilgainiui pasiektų bent 5 milijonų dolerių aktyvų sumą. 

Gero valdymo, patarnavimo ir lietuvių 
visuomenės pasitikėjimo dėka, „Tau
pa" augo ir klestėjo, ir šiandien viršija 
jau 16 milijonų dol. kapitalą! 

Šarūnas Norvaiša, „Taupos" val
dybos narys, organizavo ir pravedė šią 
šventę su puikiu pokyliu ir iš Toronto 

i pakviestu Lilijos Turūtaitės ir Vytau
to Mašalo duetu, kurie, ne tik atvežė 
puikų koncertą, bet ir palydėjo gerai 
nusiteikusius svečius šokių muzika. 
Kaip „Taupos" valdybos narys, Ginta
ras Čepas išsireiškė: „Mūsų publika 
labai linksmai sutiko šį jubiliejų". 

Rytojaus dieną, sekmadienį, so
listai giedojo šv. Mišiose, gražioje 108 
metų senumo lietuvių bažnyčioje, dėl 

Solistė muz. Lilija Turutaitė su sol. V. kurios ne per seniausiai teko kovoti, 
Mašalu Bostono lietuviu parapijos kad ji netaptų nusavinta. 
bažnyčioje. Da lyv i s 
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LOS ANGELES, CA 
i 

B. Brazdžionio paminėjimas 
Š. m. vasario 4 d. Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių parapijos salėje yra 

ruošiamas poeto Bernardo Brazdžionio 100 metų gimimo sukakties paminėji
mas ir jo pomirtinio eilėraščių rinkinio „Kas šviečia už tų visų galaktikų" 
sutiktuvės. Knygą paruošė rašyt. Petras Paliulionis, redagavo Vytautas 
Sventickas, išleido Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla Vilniuje. 

Los Angeles lietuviai, susirinkę pernai gruodžio pradžioje vykusioje 
42-oje literatūrinėje popietėje, skirtoje rašyt. Antanui Vaičiulaičiui, 5v. 
Kazimiero parapijos salėje. 

BAIGIAME SENUS, 
PRADEDAME NAUJUS METUS 
Prieš nusileidžiant 2006 metų 

uždangai, gruodžio 29 d., Philadelp
hijos Lietuvių namų direktoriai na
riams ir rengėjams suruošė šaunų 
pobūvį. Į šiais metais baigtą įruošti 
žemutinę salę susirinko apie 80 sve
čių draugiškai pabendrauti, pasigė
rėti metų laikotarpyje atliktais re
monto darbais bei pasidžiaugti lap
kričio mėnesį vykusia sėkminga mu
ge, su t raukus ia rekordinį skaičių 
verslininkų ir gausius lankytojus. 
Lietuvių fondo parama ir gausių 
savanorių talka įruošta salė atrodė 
ypač įspūdingai. Ją šiam pobūviui 
išpuošė jaunimas , nes ruošėsi už 
kelių dienų salę naudoti jų ruošia
mam Naujųjų metų sutikimui. 
Sus i r inkusius l inksmino Stasio 
Telšinsko „vieno asmens" orkestras, 
o „Laisvės" choro vadovė Ilona 
Babinskienė vadovavo šokiams ir 
žaidimams. Dalyviai vaišinosi gau
siais ir skaniais kinietiškais virtuvės 
(!) patiekalais ir šį kartą Lietuvių 
namų nemokamai teikiamais gėri
mais. Kviečiant svečius atvykti buvo 
žadėta, kad šį kartą nebus kalbų ir 
aukų prašymo. Savo žodį lietuvių 
namų direktoriai išlaikė. Direktorių 
tarybos pirmininkas Timothy Dorr 
susirinkusius trumpai pasveikino su 
Šv. Kalėdomis ir artėjančiais Nau
jais metais, padėkojo už paramą ir 
talką Lietuvių namams, ir priminė, 
kad 2007 metams artėjant į pabaigą 
Lietuvių namai švęs 100 metų gy
vavimo sukaktį. Kvietė ir toliau Lie
tuvių namų išlaikymą remti darbu 
bei aukomis. 

V. Krėvės mokyklos eglutė. Atsilan
kiusius mokinių tėveliai vaišins 
koldūnų pietumis, o mokiniai pa
l inksmins t rumpa su mokytojais 
sukur ta programa. Veiks loterija. 
Pertraukęs pokalėdines atostogas su 
lietuviukais pasimatyti atvyks Ka
lėdų senelis su maišu dovanų. V. 
Krėvės mokyklos vadovybė, moki
niai bei jų tėvai kviečia visus daly
vauti ir paremti mokyklos pastan
gas. 

* * * 
Philadelphijos artumoje gyve

nančius tautiečius prašome pasi
žymėti Lietuvos Nepriklausomybės 
švenčių — Vasario 16 ir Kovo 11 — 
minėjimo datą: sekmadienis , vasa
rio 25 d., Lietuvių namuose. Mi
nėjime dalyvauti yra pakviestas 
JAV-ėms naujai paskirtas Lietuvos 
ambasadorius Audrius Brūzga. LB 
apylinkės valdyba ir šį kartą tikisi 
tęsti nuo nepriklausomybės atkūri
mo pradžios įsipilietinusią tradiciją: 
pirmuoju naujai paskirto Lietuvos 
ambasadoriaus lankomu lietuvių 
telkiniu būna Philadelphijos mies
tas , JAV nepriklausomybės lopšys ir 
pirmoji JAV sostinė. 

Alg. Gečys 

* * * 
Jaun imo pastangomis ruoštas 

2007 metų sutikimas praėjo sklan
džiai. Apie 60 jaunuolių Lietuvių 
namuose linksminosi prie „DJ" mu
zikos, ėjo ratelius, žaidė žaidimus. 
Pagrindinė šio renginio organizatorė 
buvo Dalia Dalkutė su gausiais 
talkininkais. Vaišes paįvairino lietu
viška sriuba! Renginys išpildė Lie
tuvių namų vadovybės norą matyti 
mūsų jaunimą, besil inksminantį 
Lietuvių namuose. 

* * * 
Sausio 7 d., švenčiant Trijų ka

ralių šventę, Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijoje įvyko tradicinis kalėdinis 
koncertas. Programą atliko parapi
jos choras „Laisvė", vadovaujamas 
Ilonos Babinskienės, vietiniai lietu
viai solistai Rasa Bobelytė-Brittain, 
Violeta Bendžiūtė ir Gabrielius 
Mironas. Vargonais akompanavo 
amerikietis George Akerley, kurio 
žmona Gintarė Gečytė dainuoja cho
re. Koncerto programą vėliau teks 
aptart i atskirai. 

* * # 
S a u s i o 14 d. Šv. Andriejaus pa

rapijoje vykstančių 10:30 vai. Mišių 
metu V. Krėvės lituanistinė mokykla 
ir Philadelphijos LB apylinkės 
valdyba paminės 1991 metų sausio 
13 d. didvyrius, stojusius prieš sovie
tinius t ankus ginti Vilniaus televi
zijos bokšto ir parlamento. Lietuviai 
kviečiami savuoju dalyvavimu Šv. 
Andriejaus bažnyčioje pagerbti Vil
niaus didvyrių aukas, išgarsinusias 
Lietuvos laisvės siekį ir neabejotinai 
priart inusius Sov. Sąjungos suby
rėjimą 

* * * 
Sekmadienį , s aus io 21 d., tuoj 

po lietuviškų šv. Mišių. Šv. And
riejaus parapijos salėje vyks metine 
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ARTIMA ISTORIJA 
IR JAUNI ŽMONĖS 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Išauga laukinė obelaitė vidury 
laukų, pavasariais kukliai žydi, bet 
jos vaisiais žmogus nesidžiaugia. Kie
ti ir rūgštūs, net burną sutraukia. O 
jei kas būtų įskiepijęs jos jaunam 
liemenėly kultyvuotos obels šakelę? 
Išaugusią visi žinotų ir ją mielai 
prižiūrėtų. 

Lietuvoje mokyklose dirba ir vy
resnieji pedag5gai, sovietmety žinias 
įgiję. Dirba ir jų gražus jaunimas, pe
dagogikai tėvų kartos paruoštas. Ži
nių jie turi pakankamai, nors speci
finės, su jų kraštu surištos informaci
jos stokoja. 

Kas Lietuvoje vyko prieš 1940 
metus? Kodėl jos istorijoje vėliau su
kilo vėjai? Kas buvo tos nesupranta
mos kelionės į Sibirą? Kodėl tvartuo
se, laukuose, miškuose atsirado slėp
tuvės, kuriose lindėjo jauni vyrai? 
Kodėl jie kovojo prieš bolševikus ir 
net Raudonąją armiją? Kodėl juos, 
nužudytus, mėtė po turgaus aikštes, 
skandino šuliniuose, pakasinėjo dir
vonuose? 

Šiandieniniai mokytojai gal gir
dėjo gandus, kad taip buvo, tik niekas 
jiems neišsakė, kodėl taip buvo. Vy
resnieji komunistinėse mokyklose, 
net aukštosiose, apie tai nesimokė, iš 
slapta atėjusių gandų patikimo vaiz
do nesusidarė. Pagaliau net kai kurie 
šiandieniniai istorikai šneka ir vie
naip, ir kitaip. Kaip šitą praeitį per-
duosi būsimiems mokytojams? Ką 
sakysi klasėje vaikams, jei pats neži
nai? O tinkamos literatūros ir vado
vėlių arba visai nėra, arba jų tiražas 
saujelėmis nusakomas. Net mokyto
jams stinga, o mokiniams ir visai nė
ra. Be to, knygynuose kainuoja nema
žai pinigų. 

Teisingai nusiskundžiama, kad 
tautinis auklėjimas Lietuvoje užmirš
tas, kad kartais apie mažumų istori
jas klasėse kalbama daugiau kaip 
apie lietuvių. Ar tai kaltas pilietiš
kumas? Juk valstybėje, kurioje aštuo
niasdešimt procentų piliečių yra tos 
pačios kilmės, tautiškumas yra pilie
tiškumo pagrindas. Ar savos tautos 
reikalų nemėgo socialdemokratai, 
konservatoriai, krikščionys demok
ratai? Kuri partija — pasisakykite — 
nukišo mokyklų programas kampan? 
Gal ne viena kuri partija, bet visų 
partijų ir be partijų bailiai liberalai, 
kad jų nepapeiktų globalinio nacio
nalizmo kaizeriai. Viena tautybė ir 
viena valdžia pasaulyje, ein Volk und 
ein Fuehrer in der ganzen Welt. Tai 
naujasis liberalų nacionalizmas. 

Suprantama, kad šalia globalinio 
nacionalizmo daug lemia ir pačioje 
pradžioje minėtas mokytojų pasiruo
šimas bei tinkamos literatūros stoka, 
kad tautinis auklėjimas Lietuvos 
mokyklose nėra pakankamas. Tačiau 
negalima leisti, kad jaunimas išaugtų 
laukinėmis obelimis, kad nuo jo vai
sių surūgštėtų visas valstybės ir tau
tos gyvenimas. Ar jaunimo tautinis ir 
moralinis auklėjimas neturi jokio 
ryšio su emigracija, žvėrišku gobšu
mu, nepažabota elgsena (girtuoklia
vimas, plėšikavimai, muštynės, tin
ginystė, vandalizmas)? O grubumas, 
tautinės savigarbos stoka, akiplė
šiškumas, kriminaliniai nusikaltimai 
užsieniuose? Laikas į tai atkreipti dė
mesį, nors visos vyriausybės šiuos 
klausimus svarstė kabinetuose ir 
nieko nedarė. Tarškalu ir barškalu 

herojai. 
Jaunimo paruošimui nei viena 

vyriausybė nenorėjo — ar nemokėjo 
— rasti tinkamo metodo. Net sudarė 
priešingą įspūdį; juo toliau liksime 
nuo savos tautos ir jos istorijos, tuo 
bus geriau. Ar tai sekuliaraus globa-
lizmo įsakas? O gal vyriausybės ne 
tiek globalizmui pakluso, kiek netu
rėjo pakankamai išminties rasti kū
rybingumu pagrįstus auklėjimo me
todus. 

Bet yra kūrybingų ir ištvermingų 
žmonių, nežinomų ir negirdėtų vyriau
sybėms. Jie sugeba ir pasitiki savo 
jėgomis. Išeivijoje, toli nuo Lietuvos, 

New'York miesto 
šešėly gyvena che
mikė Rožė Somkai-

M- ^M *® *r medicinos 
^ f l L ' ' : M B ^ . 'daktarė Nijolė Bra-

Wk ^ ^ R | žėnaitė-Lukšienė-
K ^ ' L Paronetto. Jos atė

jo savanoriškai tal
kinti Tautos fon
dui, pasiryžusiam 
mokykloms. (Iki 

Rožė Šomkaitė 

padėti Lietuvos 
šiol Tautos fondas 
„įdukrino" 250 Lie
tuvos mokyklų.) 
Abi daktarės at
kreipė dėmesį į lite
ratūros stoką mo
kyklose ir šokosi 
pagalbon, ypač pa
pildant bibliotekė- Nijolė 
les mūsų vėlyvosios Brazėnai tė-
istorijos literatūra. Luksienė-
Varguolė vėlyvoji Paronet to 
Lietuvos istorija tarsi nelaimingu 
atsitiktinumu mokyklose yra pamirš
ta. 

Šių dviejų moterų dėmesys kau
piasi ties 1,500 mokyklų (pagal 
rajonų duotus mokyklų sąrašus), 
pradedant pagrindinėmis ir baigiant 
universitetais. Artimiausias reikalas 
yra paprastutis -ir suprantamas be 
aukšto intelekto: kiekvienai tų mo
kyklų parūpinti bent po vieną egzem
pliorių knygų: „Partizanai", „Dzūko 
dienoraštis", „Žuvusiųjų preziden
tas", „Tuskulėnai" ir dar poros kitų, 
jau spausdinamų. Tai Lietuvos rezis
tencijos literatūra, partizanų aukos 
vaizdai, tautos dvasinė atspara. Veik
los pirmoji mintis, atėjusi iš dr. R. 
Somkaitės, susilaukė dr. N. Bražė
naitės pritarimo. 

Duoti mokyk
loms knygas? Bet 
kur jas imti? Ini
ciatorės leidosi į 
derybas su minėtų 
knygų leidyklomis. 
Kai kurios sutiko 
šiam tikslui kainą 
nukirsti net treč
daliu. Tai džiugu. 

Bet kai reikia didelio skaičiaus eg
zempliorių? Juk visoms mokykloms 
susidaro apie šimto tūkstančių litų 
suma. Kur ją rasti? 

Abi daktarės kreipėsi į Amerikoje 
(JAV) tvirtai ir jau daugel metų esan
čią išeiviją. Tautos fondas, pirmasis 
šios minties rė
mėjas, nepagailėjo 
tūkstančių. Nepa
gailėjo kelių tūks
tančių Religinė šal
pa, Kazicko fondas, 
iš Kalifornijos Mar
kevičiaus fondas. O 
štai iš tos pačios 
Kalifornijos prieš 

DANUTE BINDOKIENE 

„Kas čia dvokia?" 

Teroristų išpuolių New York 
mieste ir kitose JAV vie
tovėse padaryta fizinė žala 

jau beveik išnykusi: ką buvo gali-
*ma nugriauti, nuvalyti, pataisyti 
ar perstatyti — atlikta. Žuvusieji 
(kiek jų buvo įmanoma griuvė
siuose rasti) palaidoti, apgailėti, 
jiems pastatyti paminklai. Gyveni
mas, rodos, grįžo į normalesnes vė
žes. Arba bent taip iš pažiūros 
atrodo. Bet ar iš tikrųjų kuomet 
didmiesčių gyventojams bus sug
rąžintas nerūpestingas ir saugus 
jausmas, kuriuo amerikiečiai taip 
džiaugėsi ir didžiavosi prieš lem
tingąją 2001 m. rugsėjo 11 d.? Tai 
klausimas be atsakymo... 

Ne kartą ir ne dešimt per tuos 
kelerius metus Amerikos miestai 
buvo perspėti apie galimus naujus 
teroristų išpuolius. Nuo jų apsi
saugoti ir visokiems kitiems neti
kėtumams besiruošiant išleista 
daug milijardų dolerių ir atsisaky
ta net kai kurių laisvių bei pa
togumų. Ir vis saugumo vardan. 
Negana to, kiekvienas keistesnis, 
neišaiškinamas reiškinys ar įvy
kis, į kurį anksčiau niekas nebūtų 
kreipęs dėmesio, žmones pripildo 
nerimu, baime, suardo įprastą kas
dienybės rutiną, o atitinkamų ap
saugos įstaigų pareigūnai, per
sirengę specialiais drabužiais, sku
ba tirti to įtartino įvykio, nors tai 
būtų tik netyčia oro uoste ar ge
ležinkelio stotyje paliktas ryšu
liukas, ant gatvės grindinio pabirę 
kažkokie „milteliai", koks nevy
kęs nesubrendėlių pokštas, arba, 
kaip šiomis dienomis atsitiko Aus-
tin, TX, miesto gatvėse rastos 
kelios dešimtys negyvų paukš
telių... 

Todėl nereikia stebėtis, kad 
šią savaitę ne tik Manhattan, bet 
nemaža New York miesto dalis su
judo lyg neatsargiai užgautas 
skruzdėlynas, kai ore pasklido 
kažkoks nemalonus kvapas. „Kas 
čia dvokia?" — vienas kitą klau
sinėjo niujorkiečiai, užsiėmę nosis 
ir įsitikinę, kad teroristai paleido 
kažkokias pavojingas dujas ar 
kitas nuodingas medžiagas. Juk 
apie tokią galimybę Amerika ne 
kartą buvo perspėta... 

Bematant sustojo požeminiai 

traukiniai, ištuštėjo mokyklos, 
didieji dangoraižiai, kai įstaigų 
darbuotojai galvotrūkčiais stengėsi 
iš jų pasitraukti. Miesto gatvėmis 
kaukė ugniagesių sirenos, greito
sios pagalbos mašinos, policija... 
Nors niekas negalėjo paaiškinti, iš 
kur atsirado tas nemalonus kva
pas, besisklaidantis aplink dango
raižius pačiame didžiausiame 
Amerikos mieste, bet visi vieningai 
sutiko: „oras nosį riečia"... 

Kelias valandas situacija, kol 
tas šlykštus kvapas pagaliau iš
sisklaidė, be abejo, niekam nebuvo 
juokinga. Visgi buvo prisiminta, 
kad „keisti kvapai New York mies
te" nėra naujiena. Jie ir anksčiau 
paslaptingai atsirasdavo, o dar pa
slaptingiau išnykdavo. Pvz., 2005 
metų rudenį visas miestas „pa
kvipo" tarytum klevų sulos sirupu. 
Kvapas pasikartojo tų pat metų 
žiemą, o vasaros metu mieste taip 
pat buvo jaučiamas neatpažintas, 
nemalonus kvapas. Nė vienu atve
ju tų „kvapelių" priežastys nebuvo 
surastos. Kol kas nežinomas ir šią 
savaitę suuosto dvokimo šaltinis. 
Miesto meras Michael Bloomberg 
mano, kad reikėtų kaltinti kaimy
ninę New Jersey valstiją, bet jis 
taip pat jokių konkrečių kaltės įro
dymų neturi. Viena aišku, smarvė, 
nors ir labai nemaloni, niekam per 
daug nepakenkė: tyrimai parodė, 
kad tai ne gamtinės dujos, ne kaž
kokie cheminiai „ginklai" ar kiti 
kenksmingi chemikalai. Dvokimą 
ilgainiui išsklaidė vėjai ir niu
jorkiečių panika nuslūgo — iki kito 
karto... 

Kalbant apie kvapus, istorikai 
tvirtina, kad Čikagos miesto var
das yra kilęs iš senųjų Amerikos 
gyventojų — indėnų žodžio, kuris 
reiškia „nemalonų kvapą". Esą 
šiose vietovėse, Michigan ežero 
pakrantėse, augę daug laukinių 
svogūnų, taigi visa apylinkė buvo 
tais svogūnais „pakvipusi". Niu
jorkiečiai savo didmiesčiu visuo
met didžiuojasi ir į Čikagą žiūri 
„pro akinių viršų", vadindami ją 
„antruoju miestu". Nepaisant savo 
„aromatingo vardo" kilmės Čikaga 
visgi yra saugesnė, švaresnė ir už 
New York, ir už daugelį kitų JAV 
didmiesčių. 

šventes vėl atėjo arti dešimties tūk
stančių čekis iš kuklaus, savo gimtos 
šalies Lietuvos ir jos žmonių nepa-
miršusio, asmens. 

Dr. R. Šomkaitė šiam tikslui pi
nigų prašė ir prašo laiškais, atsi
šaukimais, kreipimaisis susirinkimuo
se, gegužinėse, bičiulių susibūrimuo
se. Knygos mokykloms, aišku, bus 
rastos. Bet kaip jas išskirstyti po visą 
Lietuvą? Paštu siųsti? Pasiuntiniais 
išvežioti? Tai vėl pinigai. Bet yra 
Valstiečių laikraščio Kaimo vaikų 
fondas. Tai jis ryžosi šį darbą atlikti. 
Tuo būdu naudingam ir kūrybingam 
tikslui aukojusių pinigai eina tik kny
goms įgyti, nėra jokių kitokių išlaidų. 
Jokių kitokių. Važinėjimą, paštą, 
telefonus padengia pačios dr. Rožė ir 
dr. Nijolė, sumaniusios šį planą, 
dirbančios ir nemažai pačios finan
suojančios. 

Lietuvos Švietimo ministerijai 

turi būti malonu, kad atsiranda sa
vanorių talkininkų, jaunimui pade
dančių pažinti Lietuvos tragiškai 
lemtingą ir netolimą istoriją. Kovo
jusiųjų kraujas įsigėrę žemelėn, bet 
aukos palikti ženklai nuo Lietuvos 
skliauto nenyks. Jų neužstos nei 
niekšiška korupcija, nei melas ar 
išdavystė. Tie ženklai — tai Vasario 
šešioliktosios idealizmo tąsa. Didelė 
pagarba šį darbą pradėjusiems, jį 
vykdantiems, ypač dr. Rožei ir dr. Ni
jolei, visuomenėn atnešusioms šią 
mintį. 

Kur Lietuvos vyriausybių kūry
binės mintys? Kur priešiškumo drėb-
sniais vienos partijos kitai kunku
liuojančio siautulio išradingumo žen
klai? Riedėjimas pakalnėn, išmin
ties nenaudojant, stumia prie prara
jos. Kiek dar liko iki šios kelionės 
galo? 
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NEIŠLAIKYTAS DEMOKRATIJOS EGZAMINAS.. 
Po 1918 m. Lietuvos nepriklauso

ma valstybė gyvavo tik 22 metus, bet 
tas istorinis laikotarpis buvo ir labai 
audringas, ir nevienareikšmiškai ver
tinamas. Nemaža dalimi dėl to kalti 
1926 m. gruodžio - 1927 m. balandžio 
mėnesių įvykiai, kai, po aštuonerius 
metus trukusios gležnos demokrati
jos raidos, valstybės valdymą karinės 
jėgos priemonėmis perėmė autokra
tinė valdžia. 

Taigi, prisimename prieš aštuo
niasdešimt metų, 1926 metų gruo
džio 17-osios naktį, įvykusį valstybės 
perversmą, po kurio valstybės prezi
dentu tapęs Antanas Smetona valdė 
šalį iki pat sovietinės okupacijos 1940 
m. be parlamento ir perrinkimo. 

Tuomet, 1926 m. buvo įvykę eili
niai Seimo rinkimai, kuriuose nė vie
na politinė partija negavo pakanka
mos daugumos, kad galėtų viena 
sudaryti Vyriausybę. Krikščionys de
mokratai gavo 32 mandatus, val
stiečiai - liaudininkai - 22, socialde
mokratai - 15, tautininkai ir ūki
ninkų partija - 5. Dar 7 vietas trečia
jame Seime gavo Lietuvos tautinės 
mažumos, o iš neseniai prisijungto 
Klaipėdos krašto į Seimą buvo išrink
ti 6 atstovai. 

Būtent tautinių mažumų (žydų 
ir lenkų) atstovų parėmimu 1926 m. 
Vyriausybė buvo sudaryta iš vals
tiečių liaudininkų ir socialdemok
ratų, o ministru pirmininku tapo (jau 
antrą' kartą) teisininkas Mykolas 
Šleževičius. 

Seimo dauguma prezidentu 
išrinko 60-metį dr. Kazį Grinių, kuris 
buvo V Kudirkos bendražygis, „var
pininkas", priklausė liaudininkų par

tijai. 
Iki to laiko trukęs dešiniųjų -

krikščionių demokratų - valdymas 
baigėsi kartu su 1926 m. birželį 
įvykusiais rinkimais. Norėdami įsi
teikti kairiesiems, valstiečiai liau
dininkai pravedė amnestijos įstatymą 
ir paleido apie 140, trejus metus iš
kalėjusių, uždraustos komunistų par
tijos agitatorių. 

Kraštutiniausieji kairieji elemen
tai pajuto savo jėgą ir ėmė organi
zuoti mitingus bei demonstracijas 
Kaune ir provincijoje. Demonstrantai 
ir mitingų dalyviai nesivaržydami 
šaukė į kovą su „buržujais" ir jų pa
kalikais - policija, studentų tauti
nėmis organizacijomis. Lietuvių tarp 
kairiųjų buvo nedaug: ne veltui mi
tinguose šūkavo rusiškai ir dainavo 
internacionalą bei žydiškas dainas. 
Maža to, komunistų agitatoriai ėmėsi 
organizuoti darbininkų kovos grupes 
arba darbininkų miliciją, neva savo ir 
profsąjungų būstinėms nuo užpuo
limų apginti. 

Tam tikru pretekstu tapo ir lap
kričio 7-osios, sovietinės revoliucijos 
dienos paminėjimas. Buvo plačiai 
skleidžiamas mitas apie SSRS - dar
bininkų valstybę - demokratiškiausią 
pasaulyje. (Kokia SSRS buvo 1926 
metais dabar gerai žinome: po Lenino 
mirties Stalinui tapus vienvaldžiu 
diktatoriumi, įvedusi karinio komu
nizmo režimą ir sunaikinusi bet ko
kius tikrosios demokratijos institu
tus). 

Krikščionys demokratai Seime 
kaltino Vyriausybę, kad ji nekovoja 
su bolševizmo plitimu šalyje ir kartu 
daro dideles nuolaidas tautinių ma-

DIDŽIOJI BRITANIJA 
v 

Lietuvių Katalikų centro — „Židinio" 
2006-ųjų KRONIKA 

Kas antra savaitė visus metus 
v 

Aušros Vartų Marijos „Židinio" kop
lyčioje Nottinghame Šv. Mišias auko
jo kun. Petras Tverijonas (London). 

Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios paminėjimas Nottinghame, 
dalyvaujant Lietuvos Respublikos 
ambasadoriui JK Aurimui Taurantui. 
Šv. Mišios už Lietuvą ir kun. dr. 
Vytauto Briliaus paskaita apie Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios vaidmenį, 
išsilaisvinant Lietuvai iš Sovietų 
okupacijos. Lietuvos valstybės apdo
vanojimo įteikimas Antanui Petke
vičiui, VVolverhampton. 

Kovo 11-osios paminėjimas 
Cardiffe, „Židinio" iniciatyva orga
nizuotas Garbės Konsulo Anthony 
Packer. Kun. dr. Vytauto Briliaus 
paskaita apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios reikšmę išsilaisvinant 
Lietuvai iš Sovietų okupacijos (anglų 
kalba). 

Šv. Velykos „Židinyje", šv. Ve
lykų mišias aukojo mons. dr. Gin
taras Grušas, Lietuvos Vyskupų kon
ferencijos sekretorius (Vilnius). 

Birželio 18-oji kun. dr. Ste
pono Matulio, MIC, mirties tre
čiosios metinės Nottinghamo St. 
Barnabas katedroje. Šv. Mišias anglų 
ir lietuvių kalba aukojo kun. dr. 
Vytautas Brilius, MIC. Po mišių 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Kata
likų bendrijos pirmininko Stepono 
Vaitkevičiaus suruoštas priėmimas 
kviestiniams svečiams „Židinio" 
kiemelyje, dalyvaujant Kolumbo Ri
teriams (Knights of Columbus, 
Peterborough). 

Gruodž io 9 d. „Židinyje" šv. 

Mišias už mirusio Nottinghamo lie
tuvių pirmininko Juliaus Dama-
ševičiaus sielą, dalyvaujant Lietuvos 
Respublikos ambasadoriui Vygaudui 
Ušackui, aukojo kun. Linas Sipa
vičius, MIC (Marijampolė) ir kun. 
Petras Tverijonas (London). 

Šv. Kalėdos „Židinyje*1. Pie
menėlių ir šv. Kalėdų ryto Mišias 
aukojo kun. Jonas Cikana (Roma). 

Esame labai dėkingi kun. Petrui 
Tverijonui ir kun. dr. Vytautui Bri-
liui, MIC, Lietuvos Marijonų vienuo
lijos vyresniajam, visiems kitiems jų 
pakviestiems kunigams. 

Taip pat esame nuoširdžiausiai 
dėkingi Linui Jusiui, Benui Rameliui, 
Antanui Petkevičiui, Stanislovui 
Starkai, Genei Ivanauskienei, Mary
tei Žemaitienei, Genutei Juozelskiei, 
Danieliui Gintui, Felei Damaševi-
čienei, Anelei Važgauskienei ir ki
tiems visiems nuolatiniams Židinio 
talkininkams ir rėmėjams. 

Dėkojame visiems Nottinghamo 
universiteto studentams, kurie jun
gėsi į „Židinio" veiklą, visų pirma 
Indrei, Gabrielei, Giedrei, Marijui ir 
Giedriui, kurie visada, kai tik studijų 
laikas leisdavo, stengėsi dalyvauti šv. 
Mišiose ir susitikimuose. 

Esame dėkingi Lietuvos am
basadoriams Didžiojoje Britanijoje — 
Aurimui Taurantui ir Vygaudui 
Ušackui — už parodytą dėmesį bei 
jungimąsi j „Židinio" veiklą, o taip 
pat visiems, dalyvaujantiems Sv. 
Mišiose ir susitikimuose. 

Dr. Darius Furmonavič ius 
Didžiosios Britanijos Lietuviu 
katalikų bendrijos sekretorius 

žumų, pirmiausia, lenkų pretenzi
joms, ir ragino ją atsistatydinti. 

Tokią įtemptą priešpriešos situa
ciją ypatingai paspartino lapkričio 21 
d. studentų mitingas Karo muziejaus 
sode, surengtas kaip atsakas komu
nistų mitingams. Studentai leidimą 
mitingui buvo gavę, bet eitynėms -
ne. Tačiau po mitingo studentai susi
rikiavo ir išžygiavo į Laisvės alėją, 
pasukdami Rotušės link. Raitoji poli
cija užstojo demonstracijai kelią ir 
juos ėmė sklaidyti. Kilo susidūrimas, 
nukentėjo abi pusės ir keliolika stu
dentų buvo suimti. 

Aišku, po tokios atomazgos ap
kaltinti buvo socialdemokratų vado
vai, pirmiausia vidaus reikalų minis
tras Vladas Požėla: komunistams vis
ką leidžia, o tautišką jaunimą muša 
ir arkliais mindo. Įtampa Seime nuo
lat augo, juo labiau, kad buvo svars
tomas 1927 m. valstybės biudžetas. 
Laikraščiuose pasirodė žinutės, kad, 
neva, Kapsukas ir Angarietis (komu
nistų vadai, veikę iš SSRS teritorijos) 
jau atvykę į Kauną ir vadovaus re
voliucijai. 

Perversmą suorganizavo kariš
kiai. Praktiškai jį atliko aviacijos ka
pitono A. Mačiuikos vadovaujama 
jaunų karininkų grupė su pavaldžiais 
kariais. Oficialiai perversmo vadovu 
prisistatė pulkininkas Povilas Ple
chavičius. Gruodžio 17-osios naktį jie 
užėmė centrinį paštą, suėmė Vyriau
sybės narius, nutraukė Seimo posėdį 
(3-ą valandą nakties - Seime dar 
buvo svarstomas biudžetas!), namų 
areštu sulaikė valstybės prezidentą 
K. Grinių, kuris tą dieną šventė savo 
60-metį. 

Tačiau kariškiai jokios diktatū
ros nesiekė. Jie tik pareikalavo K. 
Griniaus atsistatydinimo, o į prezi
dento postą pasiūlė tuometinį tau
tininkų partijos vadovą, Seimo ats
tovą Antaną Smetoną. 

Formaliai viskas buvo atlikta tei
sėtai. Tiesa, valstiečiai liaudininkai ir 
socialdemokratai Seimo posėdyje 

gruodžio 19-ą d. nedalyvavo, bet liku
siųjų balsų pakako perrinkti Seimo 
pirmininką bei išrinkti A. Smetoną 
valstybės prezidentu. 

Krikščionių demokratų partija 
palaikė K. Griniaus pakeitimą A. 
Smetona, tačiau pareikalavo, kad jis 
paleistų trečiąjį Seimą ir per tris mė
nesius paskelbtų r inkimus į ket
virtąjį. A. Smetona pradžioje sutiko, 
bet pažado netesėjo. 

Mat, tautininkai, jo partija, ne
turėjo nei gausaus rėmėjų būrio, nei 
didesnio populiarumo šalyje. Kur kas 
didesnės buvo krikščionių demokratų 
pajėgos ir tradicinis jųr>alaikymas. 
Todėl, motyvuodamas, kad valstybės 
raidai ir tvarkai partijų kova tik truk
danti, A. Smetona 1927 m. balandį 
uždraudė visas partijas, jų tarpe ir 
LKDP Partijoms vėl veikti buvo 
leista tik po 12-os metų. 

Tuometinėje Europoje Lietuva 
nebuvo pirmoji ar paskutinioji valsty
bė, demokratijos raidą pakeitusi 
„tvirtos rankos" valdymu. Jau iki 
1926-ųjų metų Italijoje, Ispanijoje, 
Vengrijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje 
valdė „tautų vadai", kokiu vėliau 
buvo tituluojamas ir A. Smetona. 

Bet A. Smetonos jokiu būdu ne
galima statyti į vieną gretą su fašis
tinių partijų vadovais: toks jis nieka
da nebuvo. 

Iš istorijos perspektyvos šiandien 
truputį gaila, kad tada, prieš 80 me
tų, demokratinės partijos nejautė 
grėsmės iš didžiojo kaimyno pusės, 
nesuprato komunistų veikimo klas
tingumo, net nematė reikalo susitar
ti pavojaus valstybei akivaizdoje. Juk 
sulaikyti kokius 400 ar 500 komu
nistų, svetimos valstybės inspiruotų 
„revoliucijai" įvykdyti, šalies policija 
tikrai galėjo ir privalėjo. 

Jeigu tai būtų padaryta, šiandien 
nereikėtų kaltai atsiprašinėti dėl 
prieš 80 metų neišlaikyto demokrati
jos egzamino. 

Jul ius Beinortas , 
Kovo 11-osios Akto signataras 

LIETUVAI PRIEŠIŠKIAUSIOS VALSTYBĖS 
Lietuvių įsitikinimu, priešiškiau

sios Lietuvai yra jos kaimynės Rusija 
ir Baltarusija. Tai parodė pilietinės 
visuomenės instituto (PVI) užsaky
mu visuomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimų centro „Vilmorus" atlikta 
gyventojų apklausa. Paprašyti pasa
kyti, kurios penkios šalys yra ne-
draugiškiausios, priešiškiausios nusi
teikusios Lietuvos atžvilgiu, net 61,5 
proc. gyventojų nurodė Rusiją, o 50,2 
proc. — Baltarusiją. Šių dviejų vals
tybių draugiškumu abejoja ypač di
delė lietuvių visuomenės dalis. Kitas 
šalis priešiškomis Lietuvai laiko vos 
po kelis procentus lietuvių Lenkiją 
— 7,4 proc, Vokietiją — 6,8 proc., 
Prancūzyą — 6,3 proc, Iraką — 6,0 
proc. Izraelį — 5,9 proc, Estiją ir 
Iraną po 4,9 proc , JAV — 4,6 proc. 
Visuomenės geopolitines nuostatas 
tiriančių PVI ekspertų nuomone, šie 
duomenys rodo, kad Lietuvos pilie
čiai iš esmės mato tik vieną išorinės 
grėsmės šaltinį — nedemokratiškus 
Rusijos ir Baltarusijos režimus. 

Skirtingos kilmės ir skirtingų 
politinių pažiūrų lietuviai nevienodai 
vertina Lietuvos draugus bei priešus. 
Tik 40 proc. rusų kilmės ir 39 proc. 
lenkų kilmės lietuvių teigia Rusiją 
esant priešišką Lietuvai. Baltarusiją 
nedraugiška šalimi laiko atitinkamai 
38 proc. ir 37 proc. šios kilmės 
respondentų. Tuo tarpu net 66 proc. 
lietuvių kilmės piliečių mano, kad 

Rusija yra priešiška Lietuvai, kad 
tokia yra Baltarusija, teigia 53 proc. 

Didžiausią grėsmę iš Rusijos ir 
Baltarusijos mato Tėvynės sąjungos 
rėmėjai: net 84 proc. jų nedraugiška 
šalimi laiko Rusiją, 66 proc. — Balta
rusiją, 13 proc. — Lenkiją, 11 proc. — 
Vokietiją. Rusijos ir Baltarusijos prie
šiškumą Lietuvai pabrėžia ir social
demokratų šalininkai: 66 proc. jų 
nedraugiška valstybe laiko Rusiją, 57 
proc. — Baltarusiją. Mažiausiai prie
šiškas Lietuvai Rusiją ir Baltarusiją 
mano esant Darbo partijos rėmėjai: 
atitinkamai 44 proc. ir 33 proc. Kur 
kas labiau už kitus piliečius Rusiją 
nedraugiška šalimi laiko jaunimas — 
asmenys iki 29 metų (68 p roc ) , 
aukštąjį išsilavinimą turintieji (68 
proc.) didesnes pajamas (per 701 litą 
šeimos nariui) gaunantys gyventojai 
(72 proc), moksleiviai ir studentai 
(73 proc). 

PVI ekspertai primena, kad 
draugiškiausiomis Lietuvai šalimis 
lietuviai laiko kaimynes Latviją ir 
Lenkiją. Prašomi pasakyti, kurios 
penkios šalys yra geriausi Lietuvos 
draugai ir sąjungininkai, net 61 proc. 
apklaustųjų nurodė Latviją, o 53 
proc. — Lenkiją. 45 proc gyventojų 
teigė, kad draugiškiausia Lietuvai 
esanti Estija. Lietuvių simpatijos 
šioms trims valstybėms yra ypatingai 
stiprios. 

„XXI amžius", 2006 m. Nr. 20 
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PRADĖTAS LEISTI TIKRASIS 
„LIETUVOS AIDAS" 

MINDAUGAS PELECKIS 

Pernai Didįjį šeštadienį dienos 
šviesą išvydo pirmasis dar sykį 
atnaujinto „Lietuvos aido" numeris. 
Tikrojo „Lietuvos aido", nes tas, kurį 
leidžia prieštaringai vertinamas ver
slininkas Algirdas Pilvelis, pasirodo, 
yra nelegalus: 2005 metais UAB 
„Lietuvos aidas" paskelbus bankro
tą, buvusiems darbuotojams įsisko
linęs milijonierius „Lietuvos aidą" 
pradėjo leisti kaip UAB „Trakų 
spaustuvė" laikraštį, nors laikraščio 
vardas nebuvo užregistruotas Vals
tybiniame patentų biure. Ne vienas 
buvęs A Pilvelio darbuotojas atlygini
mą bandė atgauti per teismą, ne sykį 
kreipėsi pagalbos į kitus teisėtvarkos 
organus, Darbo inspekciją. Suįžūlėta 
iki tiek, kad A. Pilvelis vengė atsi
skaityti, net turėdamas Teismo 
sprendimą, o neteisėtai leidžiamo 
laikraščio puslapiuose apstu pamo
kymų visiems, taip pat ir Lietuvos 
Respublikos vadovams, teisėtvarkos 
institucijoms bei pastovių deklaraci
jų, jog tik jis vienintelis teisingas, 
lietuviškas ir neklystantis. 

Tuo tarpu naujasis „Lietuvos 

aidas", bent jau pirmasis jo numeris, 
nepanašus į A. Pilvelio leidžiamą 
laikraštį, kuriame dažnai neapsieina
ma be paties savininko portretų bei 
per visą puslapį spausdinamų jo 
eilėraščių, apsiribojama ne autori
nėmis (nes autorių beveik nebeliko), 
o iš vienos naujienų agentūros paim
tomis naujienomis. 

Žurnalisto Antano Ališausko re
daguojamas naujasis „Lietuvos ai
das" Kristaus Gimimo šventę pasitin
ka 12 puslapių spalvotu leidiniu, ku
riame - pasikalbėjimas su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininke 
Regina Narušiene, straipsniai apie 
aistras dėl emigracijos, Šiaulių uni
versiteto rektoriaus rinkimų intrigas, 
Vilniaus savitumo ir autentikos 
puoselėjimą, čia spausdinama pro 
memoria „Lietuvos aido" steigėjui ir 
pirmajam redaktoriui, Lietuvos Res
publikos prezidentui Antanui Sme
tonai, taip pat pasikalbėjimas su dar 
prieš karą laikraštį platinusiu Zig
mantu Laurinaičiu, atviras laiškas 
premjerui Gediminui Kirkilui, kuria
me džiaugiamasi jo iniciatyva skatin
ti žurnalistus nepamiršti aštrios 
plunksnos ir kt. 

Prisiminkime - pirmojo „Lietu
vos aido" tiražas siekė 90,000 egz., 
nuo 1935 m. jis buvo leidžiamas 
dviem laidomis (rytine ir vakarine), o 
vėl pradėjus jį leisti 1990-aisiais, vos 
po poros metų dienraščio tiražas pa
kilo iki 103,000 egz. Tuo metu tai 
buvo populiariausias Lietuvos laik
raštis. 

„Kurį laiką išliks unikali situaci
ja, — Redakcijos skiltyje pažymi vy
riausiasis redaktorius Antanas Ali
šauskas, — laikraštis tuo pačiu pava
dinimu bus leidžiamas dviejų kolek
tyvų, iš kurių tačiau tik vienas, t. y. 
mes, būsime teisėti leidėjai. 'Lietuvos 
aidas' vėl stengsis pateisinti valsty
bės laikraščio vardą ir bus visų 
piliečių laikraštis". 

{domi detalė - naujasis „Lie
tuvos aidas" spausdinamas Lenkijos 
spaustuvėje. Nuo sausio 2-osios jis 
leidžiamas kiekvieną dieną, išskyrus 
sekmadienį ir pirmadienį, žadama, 
kad apimtis padidės iki 24 puslapių. 
O redakcijos metrikoje - net šešios tų 
pačių žurnalistų, kurie buvo „Lie
tuvos aido" darbuotojais, jį atnauji
nus po nepriklausomybės paskelbi
mo, pavardės. 

5 t Peiersburg, f L Lietuvių klubo 
pirmininkė Loreta Kynienė svei
kina svečius susirinkusius | ben
dras Sv. Kūčias, gruodžio 24 d. 

Elvyros Vodopaiienės nuotiv 

! 

Kitą kartą mus vėl sujaudino nepaprasta eg
zekucija. Vienas vyrukas būva iš kariško odinio 
krepšio išsipjovęs porą puspadžių. Supjaustytasis 
krepšys buvo pakabintas ties kartuvėmis prie pas
tatytos lentos, kaip corpus delicti. Mes nustebo
me, pamatę prie kartuvių pastatytą dar ir plaki
mui suolą. Dar labiau nustebome išgirdę Himmle-
rio pasirašytą mirties sprendimą, kuriame buvo 
pasakyta, kad kariamasis nusikaltęs karo sabota
žu, nes supjaustęs odinį krepšį su tikslu pakenkti 
apsigiklavimui. Dėl to jis baudžiamas taip: įkirsti 
50 rykščių ir pakarti. 

Nuteistąjį pririšo prie plakamojo suolo ir tada 
liepė suimtiesiems, kurie dirbo krematoriu

mo komandoje, nuteistąjį mušti. Kiekvienas tu
rėjo mušti po penkis kirčius. Nuteistasis įsikišo 
kepurę į burną, sukando ir tyliai iškentė kirčius. 
Tada jis pats, nors vos bepaėjo, užlipo ant kartu
vių. 

Vienas olandas teisininkas, kuris stovėjo prie 
pat vartų, išgirdęs mirties sprendimą, nebesusi-
valdė ir balsiai sušuko: 

— Tai yra pasibaisėtina! 
Tuojau prie jo prišoko stovyklos viršininkas ir 

pradėjo mušti į veidą. Tada jį nusivedė į raštinę ir 
dar sumušė. Bet tuo dar nesibaigė reikalas. Olan
das buvo tuoj nuvarytas į baudžiamąją kuopą ir 
jam sudaryta byla. Jį išvežė Berlynan tardyti ir 
sugrįžus vėl paliko baudžiamojoje kuopoje. Ne
beteko sužinoti, koks buvo to tiesaus žmogaus li
kimas. 

Tas įvykis rodo, kokios buvo stovykloje nuo
taikos. Dar reikia prisiminti, kad tai įvyko 1944 
metais, kada režimas stovyklose jau buvo žymiai 
sušvelnėjęs. Nežinau, kas būtų tokiu atveju atsi
tikę keleriais metais anksčiau. 

MASINĖS ŽUDYNĖS 

Stovykloje neretai įvykdavo ir masinės 
žudynės. Blokovai turėjo surašinėti visus darbui 
netinkamus ir iš dalies nedarbingus asmenis, taip 
pat ir žmones su kūno trūkumais. Kada tokių 
invalidų susidarydavo keli šimtai, juos pasiųsda
vo į transportą. Buvo sakoma, kad jie vežami į 
kitą stovyklą poilsio, bet kelias dienas po trans
porto išvykimo į stovyklą sugrįždavo išvežtųjų 
drabužiai ir protezai. Tada j au buvo aišku, į kokią 
poilsio vietą jie buvo nuvežti. Stovyklos kartoteko
je tie suimtieji buvo išrašomi kaip išvykę su trans
portu. 

Jdomu paminėti, kad į tokius transportus 
įrašydavo ir vokiečius. Didžiojo karo invalidus, 
taip pat rentininkus. Tie manydavo, kad jiems bus 
duodama tam tikra išimtine, tuo tarpu jie ,,nuva-

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 

nacių koncentracijos stovyklose 
1941—1945 

ŠONAS GRfCOLAmS 
Nr, 42 

žiavo" į kitą pasaulį. 
Iš ligoninės taip pat išveždavo nepagydomus 

ligonius, džiovininkus ir tuos, kurie jau ilgą laiką 
gulėjo ligoninėje. Jiems taip pat sakydavo, kad jie 
vežami gydyti, nes stovyklos ligoninėje, pvz., 
džiovininkų visiškai negydė. Jiems tik buvo leista 
gulėti, bet maistą jie gaudavo dar blogesnį, negu 
kiti suimtieji. Suimtieji daugiausia gaudavo džio
vą dėl išbadėjimo ir dėl blogų gyvenimo sąlygų. 
Kadangi jokio gydymo nebuvo, visi su noru vyk
davo į kitą stovyklą, manydami, kad ten bus gydo
mi. Buvo net tokių, kurie prašėsi vežti kartu. Tie 
kitos stovyklos nepasiekė arba pateko į tokią sto
vyklą kaip Belzenas, kur visi buvo naikinami be 
išimties. 

Kada jau būdavo rengiami transportai, — o 
transportus rengdavo visuomet, kada ligo

ninė būdavo perpildyta ir nebežinodavo, kur 
sutalpinti ligonius, — stovyklos gydytojas įsaky
davo atrinkti reikiamą skaičių. Tada skyrių gydy
tojai su blokovais turėjo sudaryti sąrašus. Skai
čius turėjo būti pilnas. Tie, kuriuos parinkdavo, 
buvo likimo aukos. Juos aprengdavo visiškai blo
gais drabužiais ir tik prie švarko prisiūdavo nu
merį. Nors žiemą smarkiai šaldavo, jiems paltų 
neduodavo, net tiems, kurie turėdavo karščio. Bū
davo be galo liūdna matant, kaip tie nelaimingieji 
dar prieš mirtį kankinami. 

Buvo ir taip, kad transportui parengtieji, ži
nodami, kas jų laukia, pasislėpdavo; kada trans
portas jau turėdavo išeiti ir trūkdavo dingusiųjų, 
tada paimdavo jų vieton kitus tiesiog iš lovų, 
primesdavo jiems kelis skarmalus apsirėdyti — 
ligoninėje nė vienas neturėjo drabužių, o tik marš
kinius — ir per porą minučių išvarydavo. Tokiu 
būdu tie visiškai atsitiktinai turėjo eiti mirti už 
savo draugus. 

Žiemos metu per transportus žūdavo ir daug 
sveikų suimtųjų. Suimtuosius suvarydavo į gy
vulinius vagonus, uždarydavo duris ir tik paskyri
mo vietoje atidarydavo. Kartais pusė, o kartais 
dar daugiau suimtųjų jau būdavo mirę, kada va

gonus praverdavo. Gana dažnai atveždavo į sto
vyklą sudeginti tokius t ranspor te žuvusius suim
tuosius. Žiemą lavonai būdavo sušalę, kieti kaip 
malkos. Juos iš sunkvežimio suversdavo į ligo
ninės kiemą. Vieni būdavo pusnuogiai, — matyt , 
draugai, norėdami šilčiau apsirėdyti, juos buvo 
išvilkę, — baisiai sudr i skus ia is drabužia is . 
Lavonai buvo visiškai pajuodavę, galūnės nulauž
tos. Net mums, visko mačiusiems ir pergyvenu
siems, būdavo bjauru tokias krūvas lavonų maty
ti. Smogikams žmogus buvo mažiau vertas už gy
vulį, o žmogaus lavonas — lygus maitienai. Tokių 
faktų akivaizdoje tikrai nebežinojai, a r dar esi 
žmogus, ar tik tokia krūvelė skarmalų ir sušalu
sios mėsos. Čia aiškiausiai pasirodė, kaip naciai 
išniekino žmogų, pasaulio viešpatį. Čia ryškiausiai 
pademonstravo, kad jiems nerūpėjo nei žmonių 
teisės, nei jokios moralinės ar teisinės normos. 

Stovykloje žudydavo ne t ik sergančius ir in
validus, bet ir j aunus sveikus žmones. Taip, 

pvz., 1940 metų lapkričio 9 d. per nacių „kraujo 
sekmadienį" paleido gandą, kad tą dieną bus pa
leisti lenkai studentai. Per pat ikrinimą buvo pa
šaukta prie vartų apie 50 j aunų lenkų, s tudentų ir 
moksleivių. Jie be galo nudžiugo, susijaudinę atsi
sveikino su savo draugais ir laimingi nubėgo prie 
vartų. Bet, deja, jie nusivylė, nes juos tuoj nuvedė 
į maudyklą, išrengė iki skalbinių ir pusnuogius iš
varė į krematoriumą, kur jie buvo nužudyti ir su
deginti. Tai buvo smogikų pramoga jų „kraujo sek
madienio" proga. 

Masines žudynes dar vykdė ir 1945 metų žie
mą. Vasario mėn. pradžioje, kada rusų kariuo
menė jau veržėsi per Oderio upę, naktį iš blokų 
šaukė suimtuosius. Iš visų blokų išrinko po kelis 
ir išvedė prie vartų. Tą pačią nakt į išvedė ir visus 
rusų belaisvius karininkus. Pasukus į kremato
riumo pusę, suimtieji puolė sargybą ir prasidėjo 
kova. Dalis vedamųjų išbėgiojo, nes visą naktį ir 
antrą dieną toje apylinkėje smogikai jų ieškojo. 
Toje vietoje, kur naktį girdėjome šaudymus, rytą 
matėme išmuštų langų ir daug skylių sienose. 

Masinės egzekucijos buvo vykdomos visą 
laiką. Dažniausiai tai būdavo t ranspor ta is atvežti 
suimtieji ir civiliai, kurie ėjo į krematoriumą. 
Pačioje stovykloje dar buvo izoliacijos blokai. Ten 
suimtieji buvo griežtai nuo kitų atskirt i . Tuose 
blokuose laikydavo suimtuosius, kurių likimas 
dar nebuvo galutinai išspręstas. Be to, dar buvo 
stovykloje ir mūrinis pastatas su vienutėmis, vad. 
Zellenbau. Ten padėdavo tardomuosius ir iš lais
vės atvežtus įtariamus arba vos suimtus asmenis . 
Jų tarpe būdavo ir karininkų — smogikų ir aukš
tų valdininkų. 

B u s daug iau . 
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Galerijoje — A. Greitai megzt iniai Žurnalistai priešinasi apribojimams 

A. Ramanauskas-Greitai (d) ir G. Znamierovskis. Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 4 d. (ELTA) — 
Sostinės galerija „Artima" kviečia į 
neįprastą parodą „Introspektyva" 
moderniam menui atminti. Sausio 9 
dieną atidarytos parodos autoriai — 
televizijos žvaigždė Algis Rama
nauskas-Greitai ir tapytojas Gintaras 
Znamierovskis. 

A. Ramanausko sukurta kontra
versiška megztinių kolekcija žada ne
palikti abejingų. „Vilnonio neoavan-
gardizmo" kolekcijoje geometrinės fi
gūros (kvadratai, apskritimai, stačia
kampiai) paverčiamos geometrinių 
formų modernistinės ideologijos sim
boliais — vėliavomis, svastikomis ir 
panašiai. 

Salia jų ironiškai atsiduria kele
tas kasdienybėje sutinkamų, tačiau 
išsilavinusioje visuomenėje vengiamų 

žodžių, kurių nevengia pats A. Ra
manauskas-Greitai. Vartotojiškos vi
suomenės užgaidoms patenkinti kaž
kada tabu buvusios, tačiau dabar pre
kių ženklais virtusios ikonos atsi
duria ant kiekvienam pr ie inamų 
megztukų. 

Lietuvoje dar nerodytuose Gin
taro Znamierovskio tapybos darbuo
se realybėje pamatytos idėjos perke
liamos į ironišką siurrealų pasaulį. 
Stebinančiai preciziškai aliejumi an t 
drobės ištapyti šio autoriaus darbai 
patraukia žiūrovo dėmesį tiek techni
niu atlikimu, tiek neabejotinai post-
moderniu tur iniu. Ant pjedestalo 
šiais laikais keliamoms stilingoms 
šiuolaikinėms moterims čia priaugi
namos barzdos ir ūsai, tačiau nuo to 
jos nepraranda savo grožio. 

Lietuviams svarbu kalbėti taisyklingai 
Vilnius, sausio 10 d. (BNS) — 

Beveik pusė apklaustų Lietuvos gy
ventojų mano, jog svarbiausia šiuo
laikinės lietuvių kalbos funkcija yra 
jos taisyklingumas. 

Tai parodė reprezentatyvus vi
suomenės nuomonės tyrimas, kurį 
Švietimo ir mokslo ministerijos už
sakymu atliko grupė Vilniaus peda
goginio universiteto, Socialinių ty
rimų instituto bei Lietuvos suaugu
siųjų švietimo ir informavimo centro 
mokslininkų. 

Beveik pusė tyrime dalyvavusių 
pagrindinių, vidurinių ir suaugusiųjų 
mokyklų moksleivių mano, kad svar
biausia yra taisyklingai kalbėti lietu
viškai. Trečdaliui moksleivių svar
biau yra laisvai ir sklandžiai reikšti 
savo mintis įvairiose situacijose. 

Apklaustieji lietuvių kalbos mo
kytojai savo požiūriu į šiuolaikines 

kalbos funkcijas yra pasidalinę pu
siau. 45 proc. laikosi nuomonės, kad 
svarbiausia šiuo metu yra kalbos tai
syklingumas, 44 proc. pabrėžia ge
bėjimo laisvai bei sklandžiai kalbėti 
svarbą. 

Mokinių požiūriu, taisyklingai 
kalbantys žmonės geriau vert inami 
daugelyje situacijų, taip pat ir darbo 
rinkoje, tačiau jie yra abejingi anglų 
kalbos plitimui viešuose pavadini
muose, jaunimo muzikoje, o ir patys 
ne visose situacijose stengiasi kalbėti 
taisyklingai. 

Moksleivių manymu, didžiausią 
neigiamą įtaką jų kalbai daro ne sve
timybės, sutinkamos jų kultūrinėje-
informacinėje aplinkoje, o netaisyk
linga žiniasklaidos kalba (45 proc) , 
viešas autoritetingų visuomenės 
žmonių kalbėjimas (34 proc), jauni
mo naudojamas žargonas (38 proc) . 

* Trečiąjį pralaimėjimą 
ULEB taurės krepšinio turnyro 
devintojo turo rungtynėse pa
tyrė Vilniaus ,,Lietuvos rytas", an
tradienį svečiuose 67:72 nusileidęs 
Las Palmas „Gran Canaria" (Ispa
nija) komandai. 20 taškų Lietuvos 
čempionams pelnė komandos naujo
kas Kareem Rush. 

* Lietuvos krepšinio lygoje 
(LKL) rungtyniaujančios Vil
n iaus „Sakalų", Marijampolės 
„Sūduvos" ir Klaipėdos „Neptūno" 
komandos pasipildė naujais žaidėjais. 
„Sakalai" į savo gretas susigrąžino 
190 cm ūgio gynėją Justą Kaziliūna, 
Marijampolės komanda susitarė su 
198 cm gynėju Mindaugu Budzi-

Vilnius, sausio 10 d. (BNS) — 
Lietuvos žurnalistų sąjunga (LZS) 
siūlo nepatvirtinti naujų taisyklių, 
kurios ribos žurnalistų darbą Seime. 

Trečiadienį Seimo kanceliarijai 
išsiųstame rašte LZS siūlo iš Vie
šosios informacijos rengėjų akredita
vimo Seime taisyklių projekto iš
braukti nuostatas, kad Seime gali bū
ti akredituoti tik tie žurnalistai, ku
rie ne rečiau kaip kartą per savaitę 
rengia informaciją apie Seimo veiklą. 

Pasak LZS, niekas negali įparei
goti žurnalistų rengti informaciją vi
suomenei kokiu nors dažnumu. Be 
to, taisyklėse nenumatytas mecha
nizmas, kaip registruoti tokį perio
diškumą — žurnalistų manymu, tai 
subjektyvus kriterijus ir būtų „ne
reikalingas lėšų švaistymas regis
truoti pasirodančius žurnalistų dar
bus kas savaitę ar net dažniau". 

Anot LZS, taip pat taisytinas 
punktas , kad Seimo ryšių su vi
suomene skyriui neakredituoti žur
nalistai tu r i pateikti motyvuotą 
prašymą, jei jie nori gauti vienkartinį 
leidimą apsilankyti Seime. LZS tei
gimu, Seimo ryšių su visuomene sky
rius, įvertinęs prašymo išduoti vien
kartinį leidimą motyvus, pasilieka 
teisę atsisakyti šį leidimą išduoti ir 
taip sudaromos prielaidos piktnau-

nausku, kuris sugrįžo iš Ukrainos. 
„Neptūnas" į savo gretas pasikvietė 
223 cm ūgio vidurio puolėją gruziną 
Sergo Atuašvilį, NKL pirmenybėse 
rungtyniavusi Kauno „Hermio pro-
jektų-KKM" komandoje. 

* Penktą pergalę iš e i l ė s be i 
aštuntą per paskut iniąs ias devy
nerias NBA reguliariojo s e z o n o 
rungtynes iškovojo Žydrūno II-
gausko Cleveland „Cavaliers" ko
manda, antradienį svečiuose 108:98 
įveikusi Sacramento „Kings" krepši
ninkus. Lietuvis nugalėtojams pelnė 
17 taškų, po krepšiais atkovojo 9 ir 
perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų 
perdavimą, blokavo 2 varžovų meti
mus bei surinko 3 pražangas. 

džiauti ir skirtingai traktuoti ne
aiškias minėtojo punkto nuostatas. 

Kaip keistiną nuostatą sąjunga 
įvardija ir tai, kad atsisakymas iš
duoti vienkartinį leidimą neprivalo 
būti motyvuotas. Kodėl atsisakymui 
išduoti tokį leidimą motyvacijos ne
reikia, o žurnalistas, norintis patekti 
į Seimą, prašymą motyvuoti privalo. 

Nuostata, kad „komentarai apie 
Seimo, komitetų, komisijų, frakcijų, 
parlamentinių grupių veiklą, inter
viu su Seimo nariais rengiamos tik 
specialiai įrengtose vietose: Baltijos 
Asamblėjos salėje (III rūmai), Seimo 
I rūmų fojė oficialių delegacijų pri
ėmimo vietoje, Parlamento galerijoje, 
prie Seimo pirmininko kabineto 
įrengtoje brifingų vietoje (I r. III a.), 
prie Baltosios ir Lietuvos Tarybos sa
lių specialiai įrengtose vietose", pa
žeidžia ir Seimo narių teises laisvai 
rinktis vietą ir formą, kur ir kaip jie 
Seime bendrauja su žurnalistais, tei
gia LŽS. 

„Manome, kad toks apsunkini
mas žurnalistams ir kitiems Seime 
esantiems asmenims bendrauti 
pasirinktoje vietoje kelia realią grės
mę žodžio laisvei, nes už šio punkto 
pažeidimus gresia net akreditacijos 
ar vienkartinio leidimo į Seimą 
praradimas", — aiškinama rašte. 

Lietuva ir Lenkija elektros tinklus 
sujungs per 5 metus 

Vilnius, sausio 10 d. (Alfa.lt) — 
Europos Komisija sieks, kad elektros 
jungties tarp Lietuvos ir Lenkija sta
tyba neužtruktų ilgiau nei penkerius 
metus - tai paaiškėjo trečiadienį pa
skelbus Europos Komisijos dokumen
tą „Energetikos politika Europai", 
kuriame ši jungtis yra viena keturių 
prioritetinių Europos Sąjungos pro
jektų. 

„Alytaus-Elko elektros linija, ta
pusi ES prioritetiniu ir realiai įgy
vendintinu projektu, suteiktų papil-

I domas energetinio saugumo garanti-
! jas iki šiol Vakarų elektros tiekimo 
! sistemos atskirtyje tebesančiai Lie

tuvai", - komentavo komisarė Dalia 
Grybauskaitė. 

Pastebėta, kad elektros jungtis 
Lietuvai gali tapti keliu energijai par
duoti, jei vėliau ji turėtų jos pertek-
lių. 

Kiekvienas projektas gaus savo 
koordinatorių, bus siekiama priimti 

teisės aktus, užtikrinančius, kad pro
jektai nebūtų vilkinami. 

„Neturėdama patikimų techni
nių jungčių, ES energetika tebėra ne 
darni visuma, o tik atskirų energeti
nių salų bei salelių rinkinys", - kon
statavo D. Grybauskaitė. 

Praėjusių metų pabaigoje Lietu
vos ir Lenkijos Vyriausybės pasirašė 
susitarimą statyti šią jungtį. Nors 
apie jungtį kalbėta ilgai, realūs dar
bai prasidėjo tik 2006-ųjų antroje 
pusėje. 

Pareiškime taip pat rašoma, kad 
branduolinės energetika yra reikalin
ga, svarstoma jos perspektyva. ES 
pranešime spaudai apibūdinama, kad 
tai yra „iš esmės nauja nuostata". 

„Europa liaujasi krūpčioti nuo 
žodžio 'atomas'. Tokia požiūrio per
maina, be jokios abejonės, yra palan
ki šalims, siejančioms savo ekonomi
nę ateitį su branduoline energetika", 
- cituojama D. Grybauskaitė. 

Prezidentas siūlo išslaptinti VSD veiklos... 
Atkelta iš 1 psl . 
pirmininkas Viktoras Muntianas. 

Pasak Seimo pirmininko, išvieši
nus įslaptintą tyrimo medžiagą, būtų 
sukelta grėsmė šalies saugumui, būtų 
paralyžiuota paties departamento 
veikla. 

„Buvo liudininkai, kurie dirba 
VSD, jie pateikė įslaptintas žinias ir 
apie operatyvinėje įskaitoje esančias 
bylas, ir tyrimų tikslus, ir VSD struk
tūrą, ir konkrečius asmenis, dir
bančius saugumo departamente, visa 
tai žinoti viešai nėra jokio reikalo. 
Nežinau niekur tokio atvejo, kad val
stybė viešintų žinias apie savo saugu
mo departamentą", — komentuoda
mas iniciatyvas paviešinti tyrimo me
džiagą yra sakęs V Muntianas. 

Seimas gruodžio pabaigoje pa
tvirtino NSGK atlikto VSD veiklos 
tyrimo išvadas, kuriose pažymima, 
jog departamente yra daug trūkumų, 
o jo generalinis direktorius Arvydas 

Pocius nėra pajėgus tinkamai organi
zuoti departamento darbą ir jam va
dovauti. 

Išvadų kritikai, kurių buvo tiek 
valdančiųjų, tiek opozicijos pusėje, 
teigė, kad jos nėra aiškiai motyvuo
tos, daugeliu atveju grindžiamos 
prielaidomis ar parlamentarų nuo
mone, prieštaringos. 

Netrukus po šių išvadų patvir
tinimo Seime A. Pocius įteikė prezi
dentui atsistatydinimo pareiškimą. 

Prezidentas taip pat dar kartą 
atmetė kai kurių politikų kritiką, esą 
jis delsia skirti naują VSD vadovą. 

„Noriu kategoriškai pasakyti, 
kad jokio delsimo nebus. Aš sakiau, 
kad Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitetas turėjo tiek laiko, 
kiek tyrimams reikia, nespaudžiau 
jų, ir tikiuosi, kad turiu tokią pačią 
teisę vykdyti savo pareigas ieškant 
naujo (VSD) vadovo", — kalbėjo V 
Adamkus. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Arnold Schvvarzenegger: 
California pirmauja pasaulyje 

Arnold Schwarzenegger. 

Sacramento, sausio 10 d. 
(„Reuters'TBNS) — Pavadindamas 
California šių dienų Atėnais ir Spar
ta, gubernatorius Arnold Schvvarze-
negger antradienį pareiškė, kad jo 
valstija turėtų rodyti pavyzdį šaliai ir 
pasauliui — mažindama taršą šiltna
mio efektą sukeliančiomis dujomis, 
reikalaudama sveikatos draudimo vi
siems ir siūlydama kitas naujoves. 

Sakydamas savo ketvirtąjį metinį 
pranešimą, respublikonas A. Schvvar
zenegger paragino papildomai mo
kykloms, kalėjimams ir kitai infra
struktūrai skirti 43.3 mlrd. dolerių, 
nors prieš du mėnesius rinkėjai ir 
taip patvirtino rekordinę sumą — 
42.7 mlrd. dolerių. 

„Mes esame šiuolaikinis seno
vinių miestų-valstybių Atėnų ir 
Spartos atitikmuo. California turi 
Atėnų idėjas ir Spartos jėgą", — vals
tijos parlamentui sakė A. Schvvar
zenegger, kuris savo pirmajame filme 
vaidino Heraklį. 

„Mes galime ne tik nuvesti Ca
lifornia į ateitį, bet ir parodyti šaliai 
bei pasauliui, kaip ten patekti, — sa
kė jis. — Galime tai padaryti, nes esa
me ekonomiškai stiprūs, turime gy
ventojus, valstijos-valstybės techno-

Nikaragvoje į valdžią grįžo D. Ortega 
Managva. sausio 10 d. („Reu-

ters"/BNS) — Nikaragvos šaltojo ka
ro laikų vadovas Danielis Ortega tre
čiadienį sugrįžo į valdžią ir tapo nau
ju kairiųjų pažiūrų Venesuelos prezi
dento Hugo Chavez, kuris vadovauja 
antiamerikietiškam susivienijimui 
Lotynų Amerikoje, sąjungininku. 

D. Ortega, kuris pirmą kartą 
atėjo į valdžią per 1979-ųjų sandinis-
tų revoliuciją ir vėliau 11 metų vado
vavo marksistų vyriausybei, žiauria
me pilietiniame kare kovojusiai su 
JAV remiamais kontrų sukilėliais, vėl 
sugrįžo į valdžią laimėjęs lapkritį vy
kusius prezidento rinkimus. 

Plinkantis 61-erių metų D. Orte
ga sako, jog vis dar yra socialistas, ta
čiau pasimokė iš klaidų ir todėl atsi
sakė savo praėjusio amžiaus devinto
jo dešimtmečio ekonomikos politi
kos. 

Jis žada, kad šįkart siekdamas 
pažaboti šalyje klestintį skurdą jis 
gerbs privačią nuosavybę ir laisvosios 
rinkos principus. Prezidentas propa-

EUROPA 

Steve Taylor nuotr. 

loginę jėgą". 
Kaip Austrijoje gimęs amerikie

tis, buvęs kultūristas ir aktorius ne
gali siekti JAV prezidento posto, bet 
jo kalba rodo, kad jis nori daryti įtaką 
šalies politikai ir net tarptautinėje 
arenoje. 

Pernai A. Schvvarzenegger parė
mė novatorišką įstatymą dėl valstijos 
taršos ši l tnamio efektą sukelian
čiomis dujomis sumažinimo 25-iais 
proc. iki 2020 metų, nors respubli
konų prezidento George W. Bush ad
ministracija laikosi skeptiškos pozici
jos pasaulinio atšilimo klausimu. 

Antradienį A. Schvvarzenegger 
sakė, kad pasirašys įsakymą iki 2020 
metų 10-čia proc. sumažinti anglies 
kiekį t ranspor to priemonių dega
luose. 

Sveikatos apsaugos sistemą pa
vadinęs „ligotu seniu", A. Schvvarze
negger taip pat pareikalavo draudimo 
visiems California gyventojams. Nors 
jis ne kartą atmetė naujų mokesčių 
idėją, jo plane numatomas mokos 
fondo mokestis visoms, išskyrus pa
čias mažiausias, firmoms, kurios 
nesiūlo sveikatos draudimo. Pagal jį 
taip pat būtų apmokestinti gydytojai 
ir ligoninių pajamos. 

VATIKANAS 
Lenkijos Katalikų Bažnyčią, kre

čiamą skandalo dėl ryšių su komu
nistinių laikų saugumo policija, an
tradienį Vatikanas išgyrė už „drąsą" 
ir „ištikimybę". „Lenkijos Bažnyčia 
yra „gyva ir drąsi, ištikima Bažnyčia, 
net jei jai teko išgyventi netikrumo 
laikus, kompromitavimo laikus, ku
rių auka ji tapo, ir nors ji patyrė val
džios priespaudą", — sakė Vatikano 
valstybės sekretorius kardinolas Tar-
cisio Bertone. T. Bertone, Romos Ka
talikų Bažnyčios hierarchijoje uži
mantis antrąjį pagal svarbą postą, 
teigė, kad Lenkija yra „šalis, kuri per 
visą istoriją kentėjo nuo priešingų ją 
siaubusių režimų". 

MINSKAS 
Baltarusijos Prezidentūra trečia

dienį išplatino oficialų pranešimą, 
kuriame teigiama, jog Baltarusijos ir 
Rusijos prezidentai Aleksandras Lu
kašenka ir Vladimiras Putinas pa
siekė kompromisą dėl rusiškos naftos 
tranzito per Baltarusiją. Pranešime 
pažymima, jog šalių vyriausybės ga
lutinai šį susitarimą suderins per dvi 
dienas. Sis dviejų valstybių preziden
tų susitarimas pasiektas per pokalbį 
telefonu. Kremliaus spaudos tarnyba 
patvirtino, kad toks pokalbis įvyko 
Baltarusijos iniciatyva, tačiau apie 
pasiektą kompromisą nepraneša. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjunga (ES) pagal nau

jąją energetikos politiką, kuria sie
kiama kovoti su pasauliniu atšilimu, 
turėtų iki 2020 metų bent 20-čia 
proc. lyginant su 1990-aisiais suma
žinti į atmosferą išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, nurodė 
Europos Komisija. Komisija paragino 
išsivysčiusias viso pasaulio valstybes 
iki 2020 metų 30-čia proc. sumažinti 
šių dujų išmetimą ir sakė, kad ES 
viršys numatytus 20 proc, jei kitos 
valstybės paseks šiuo pavyzdžiu. 

PARYŽIUS 
Parduotuvių darbo laiko pratę

simui nepritariančių profsąjungų 

grasinimai surengti streikus negąsdi
na Paryžiaus puošeivų, besiruošian
čių „šturmuoti" miesto parduotuves, 
kuriose trečiadienį prasideda žiemos 
išpardavimai. Nuolaidų „medžioto
jos" turėtų užplūsti didžiausias pra
bangos prekių parduotuves vos joms 
pravėrus duris 8 vai. ryto. Du kartus 
per metus vykstantiems išpardavi
mams Prancūzijoje tenka daugiau 
kaip ketvirtadalis bendros metinės 
mažmeninės prekybos sektoriaus 
apyvartos. 

AZIJA 

guoja susitaikymą ir pelnė Katalikų 
Bažnyčios bei kai kurių kitų savo bu
vusių priešininkų pasitikėjimą. 

Vis dėlto D. Ortega pergalė rinki
muose buvo dar vienas skaudus smū
gis Jungtinių Valstijų pozicijoms re
gione, kur jų įtaka gerokai sumažėjo, 
kai skurstantys Lotynų Amerikos ša
lių rinkėjai, kurių gyvenimo sąlygų 
nepagerino laisvosios rinkos refor
mos, atvedė į valdžią kairiosios pa
kraipos vadovus, remiančius anti-
amerikietiškų pažiūrų H. Chavez. 

D. Ortega teigia, jog nori palai
kyti gerus santykius su Jungtinėmis 
Valstijomis, tačiau į savo inauguraci
jos ceremoniją pakvietė du aršiausius 
VVashington kritikus regione — H. 
Chavez ir Bolivijos prezidentą Evo 
Morales. 

Nors D. Ortega bus labai priklau
somas nuo Venesuelos paramos, jo 
aukščiausio rango padėjėjas sakė, kad 
prezidentas neseks H. Chavez, kuris 
pažadėjo nacionalizuoti didžiausias 
šalies kompanijas. 

ASTANA 
Kazachstano parlamentas trečia

dienį naujuoju premjeru paskyrė 
technokratą Karimą Masimovą, ku
ris iki šiol buvo vicepremjeras. Už šį 
sprendimą balsavo 37 Senato nariai 
(iš 37) ir 66 žemųjų parlamento rū
mų deputatai (iš 77). Siūlydamas K. 
Masimą į premjero postą Kazachs
tano prezidentas Nursultanas Nazar-
bajevas sakė: „Esu įsitikinęs, kad ži
nių ir patyrimo Karimas Masimovas 
turi pakankamai, ir naujoji vyriausy
bė pasiūlys programą, kuri leis už
tikrinti, kad mano iškelti strateginiai 
uždaviniai būtų įvykdyti". 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALE 
Izraelio generalinė prokuratūra 

ketina iškelti baudžiamąją bylą mi
nistrui pirmininkui Ehud Olmert pa
gal kaltinimą piktnaudžiavimu tar
nyba ir korupcija. Laikraščio „Ha-
aretz" duomenimis, tai gali įvykti iš 
karto, kai E. Olmert grįš iš Kinijos. 
Vyriausybės vadovas įtariamas tuo, 
kad būdamas finansų ministru ne
teisėtai rėmė savo pažįstamus per 
vieno didžiausių Izraelio bankų 
„Leumi" pardavimo konkursą. 

AFRIKA 

MOGADIŠAS 
JAV pajėgos trečiadienį per ant

skrydžius smogė keturiems rajo
nams Pietų Somalyje, sakė šaltinis 
vyriausybėje. Pasak jo, buvo atakuoti 
Hajas, Gareras, Bankadžirovas ir 
Badmadovė. „Bankadžirovui ir Bad-
madovei smogta stipriausiai", — pri
dūrė šaltinis. 
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Vieni bijo vaiduoklių* 
kiti juos medžioja 

Vaiduoklių yra visur. Daugiausia 
jų ten, kur pilys, seni dvarai, todėl 
šioje srityje lyderėmis laikomos Ang
lija, Čekija ir Prancūzija. Vaiduoklių 
yra ir Lietuvoje. 

Vaiduoklių Praha 

Daugiausia vaiduoklių yra Čeki
jos sostinėje Prahoje. Čia jų išliko 
daugiau nei šimtas. Naktį Prahos 
senamiestyje galima sutikti vaiduok
lį, rankose laikantį merginos galvą. 

Pasak padavimo, mergina nesu
laukė grįžtančio sužadėtinio ir iš
tekėjo už kito. Už tai jai vėliau buvo 
nukirsta galva. Po kurio laiko atsira
do vaiduoklis, kuris su savimi tam
posi ne tik merginos galvą, bet ir 
kardą. 

Šaltomis žiemos naktimis Prahos 
gatvėmis vaikšto ir kitas vaiduoklis -
nuogoji Cecilija, kurią kadaise vyras 
rado lovoje su meilužiu. 

Išsigandusi vyro keršto, Cecilija 
spruko pro langą ir mirtinai sušalo 
gatvėje. Kaip teigia liudytojai, šis 
vaiduoklis ir dabar nevengia paflir
tuoti. O štai Vyšehrado pilyje bastosi 
prancūzų majoro vaiduoklis. Sako, 
labai piktas ir pavojingas. 

Kruvina vienuolė, išmaldos pra
šantis skeletas, ugninis vyras, vie
narankis vagis, tamplierius be galvos 
- berods, kiekviena istorinė Prahos 
vieta turi savo vaiduoklį. 

Tačiau Prahos vaiduokliams gre
sia išnykimas. Šiais laikais jie po 
kojomis prarado tvirtą pagrindą -
patys čekai jais netiki. O koks gali 
būti vaiduoklio gyvenimas, kai niekas 
juo netiki? 

Vaiduokliams belieka tik užsie
nio turistai, kurie mielai leidžiasi į 
Prahoje organizuojamas naktines 
ekskursijas po įdomiausias vaiduok
lių gyvenamas miesto vietas. 

Čekijoje kiekvienas gali save 
išbandyti kaip vaiduoklių medžiotoją. 
Svarbu žinoti geriausias medžioklės 
vietas, kaip elgtis susitikus vaiduoklį. 

Čekijoje pilių tiek daug, o eks
kursijų vadovai taip įtikinamai pasa
koja, kad vaiduoklių medžioklę iš
keisti į pasisėdėjimą aludėje nepro
tinga. 

Kiekviena Čekijos pilis turi savo 
vaiduoklį, apie kurį legendas kuria 
vietiniai gyventojai. Kai kurie jų gali 
labai ilgai kalbėti apie pilyje siautė
jantį vaiduoklį. 

Baltoji dama 

Pasakos pasakomis, tačiau Čeki
joje yra vienas vaiduoklis, kurio eg
zistavimas daugeliui abejonių neke

lia. Tai - baltoji dama. Legenda tei
gia, kad ji - 1429 m. garsioje Rožm-
berkų šeimoje gimusi mergina, vardu 
Perchta. 

Kai merginai sukako 20 metų, 
tėvas ją ištekino už kažkokio vyro, 
kuris tyčiojosi ir engė savo žmoną. 
Nelaimingoji daugiau nei 20 metų 
turėjo kentėti vyro despoto prievartą. 

Prieš mirtį vyras paprašė Perch-
tos atleidimo, atseit visą gyvenimą 
buvau negeras, bet dabar, kai reikia 
keliauti anapilin, viską supratau, 
todėl atleisk. 

Moteriškė, aišku, neatleido, tada 
vyro gerumas vėl kažkur išgaravo ir 
jis prakeikė ją tokiais žodžiais: „Kad 
tau ir karste nebūtų ramybės". 

Prakeikė ir mirė. Po kurio laiko 
mirė ir Perchta. O po trejų metų viso
se Rožmberkų pilyse (o jų Pietinėje 
Čekijoje net penkios) pasirodė pas
laptingas vaiduoklis - baltoji dama. 

Baltoji dama bene labiausiai me
džiojamas vaiduoklis Čekijoje. Tačiau 
didelė dalis vaiduoklių medžiotojų 
baltąją damą vaikosi ne dėl noro susi
tikti vaiduoklį, o dėl materialinių 
sumetimų. 

Tikima, kad baltoji dama žino 
nemažai vietų, kur paslėpti lobiai, ir 
tas vietas retkarčiais parodo tiems, 
kurie ją kantriai vaikosi. 

Tiesa, smurtu iš jos informacijos 
negausi. Apie lobius ji pasakoja tik 
tam vaiduoklių medžiotojui, kurį 
įsimyli. 

Dvidešimt viena kultūros vertybė 
pretenduoja j naują septynių pasaulio 

stebuklų sąrašą 

Rožmberkų pilis 

Liudytojai, kurie esą matė bal
tąją damą, šio vaiduoklio išvaizdą 
visada apibūdina taip pat - balta ilga 
suknele apsirengusi, vienoje rankoje 
raktų ryšulį laikanti, moteris. 
Suknelės rankovės keičia spalvą, kar
tais būna raudonos, kartais baltos, 
kartais juodos. 

Tyrinėtojai aprašė daugelį balto
sios damos pasirodymo atvejų, tačiau 
aiškaus atsakymo, ar ji egzistuoja, 
nėra, nors jos nuolat ieško ir turistų 
grupės, ir pavieniai vaiduoklių me
džiotojai. 

Paskutinį kartą baltoji dama 
pastebėta 1996 metais, kai buvo res
tauruojama viena iš Rožmberkų pi
lių. Vienas restauratorius, pasilikęs 
nakvoti pilyje, tikino, kad naktį pilies 
koridoriais, žvangindama raktų ry
šuliu, blaškėsi moteris, nors pilyje 
nieko negalėjo būti. 

Beje, toje pilyje yra paslaptingos 
moters portretas. Niekas nežino, 
kada ir kaip jis čia atsirado, įdomiau
sia, kad niekas negali iššifruoti, kokia 
kalba parašytas portreto apačioje 
esantis užrašas. 

Aurelijus Eriksonas 
„Klaipėda" 

Iš antikos laikais įvardintų sep
tynių pasaulio stebuklų mus yra pa
siekusios tik ai Gizos piramidės Egip
te. 

Sumanyta dar kartą sudaryti 
garsųjį sąrašą, šį kartą reprezentuo
jantį XXI amžiaus stebuklus. 

Atrankai pasiūlytas 21-os kultū
ros verybės sąrašas, iš kurio balsuo
jant bus sudarytas naujasis septyne
tas. 

Šveicaras nuotykių ieškotojas 
Bernardas Vėberis rengiasi iki šiol 
negirdėtam sensacingam įvykiui. 

Filmų autorius ir režisierius yra 
pasaulinės internetinės kampanijos 
„Nauji 7 pasaulio stebuklai" iniciato
rius. Jos metu balsuojant internetu iš 
bus naujo sudarytas ir paskelbtas 
pasaulio stebuklų sąrašas. 

Pirmykštis septynių pasaulio ste
buklų sąrašas buvo sukurtas 200 
metais iki Kristaus graikų rašytojo 
Filono iš Bizantijo miesto. I: to są
rašo iki mūsų dienų yra išlikusios tik 
ai Gizos piramidės Egipte. 

Kitos vertybės buvo sunaikintos 
praūžusių karų, žemės drebėjimų ar 
sunykusios dėl laiko poveikio. Tai 
milžiniška Dzeuso skulptūra Olim
pijoje (Graikija), Artemiso šventovė 
Efesuse (Turkija), Mauzoloso antka
pis Halikarnase (Turkija), kabantys 
Babilono sodai (Irakas), milžiniška 
Koloso skulptūra Rodo saloje (Grai
kija), Faros švyturys Aleksandrijoje 
(Egiptas). 

„Mūsų palikimas yra mūsų atei
tis", - su tokiu motto Bernardas 
Vėberis, kartu su paties įsteigtu fon
du „Nauji 7 stebuklai", pradėjo 
pasaulinį balsavimą internetu, kurio 
tikslas buvo išsiaiškinti iškiliausius 
naujųjų laikų pasaulio statinius. 

Atrankai buvo pasiūlytas 200 
statinių ir paminklų sąrašas. 20 mi
lijonų pasaulio žmonių, balsavusių 
internetu, šį sąrašą sumažino iki 
77. 

Autoritetinga tarptautinė sep
tynių architektų komisija, vadovauja
ma buvusio UNESCO generalinio 
direktoriaus Federiko Majoro, minėtą 
sąrašą dar patrumpino, finaliniam 
balsavimui palikusi 21 objektą. 

Atrinktųjų pasaulio įžymybių 
sąraše yra garsiojo antikos laikų 
sąrašo „stebuklas" - ai Gizos pira
midės Egipte. Toliau rikiuojasi Noiš-
vanštaino pilis Bavarijoje, (Vokietija), 
Alhambra Granadoje (Ispanija), 
Šventosios Sofijos bažnyčia Istam-
bule (Turkija), Laisvės statula Niu
jorke, ikiistorinis paminklas Stone-

Tadž Mahal šventovė, Indija. 

henge Amesburyje (Anglija), Tadž 
Mahal šventovė (Agra, Indija), Koli
ziejus Romoje (Italija), Eifelio bokš
tas Paryžiuje (Prancūzija), Didžioji 
kinų siena, Kremlius Maskvoje (Ru
sija), inkų griuvėsių miestas Maču 
Pikču (Peru), akmens miestas Petrą 
(Jordanija), Angkoro rajonas Kam
bodžoje (Budistų šventovė), Sidnė
jaus opera Australijoje, Nukryžiuo
tojo Kristaus s ta tula Rio de Janeiro 
(Brazilija), miestas oazė Timbuktu 
Malyje (Afrika), Rytų salų statu
los Čilėje, japonų Kijomizu šventykla 
Kiote bei Chicken Itza griuvėsių 
miestai Juka tano pusiasalyje Meksi
koje.^ 

Šiuo metu kampanijos sumany
tojas su dešimties žmonių komanda 
lanko kiekvieną objektą (iš 21), 
pasiūlytą įrašyti į pasaulio stebuklų 
sąrašą. Galinė apžiūros „stotis" -
Laisvės statula New York, kurią su
planuota aplankyti 2007 metų kovo 6 
dieną. 

Balsavimo internetu akcija tęsis 
toliau iki ateinančių metų liepos 6 
dienos. 

Be balsavimo internetu, žmonės 
gali įsitraukti į r inkimus paskambinę 
telefonais +372 705 00 22, +372 541 
117 38 arba +423 663 90 02 99. 

Naujų septynių pasaulio stebuk
lų sąrašas bus paskelbtas 2007 metų 
liepos 7 dieną visą pasaulį apiman
čioje televizijų transliuotojų progra
moje iš Lisabonos(Portugalija). 

Informacija dėl balsavimo www. 
new7wonders .com tinklalapyje. 

Raimonda Ravaitytė-Meyer 
„Klaipėda" 

Chicken Itza, Meksika. 

http://new7wonders.com
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VOKIETIJA 

FRANKFURTO APYLINKE 

Nauja apyl inkės va ldyba 

2006 m. gruodžio 3 d. buvo iš
rinkta tokios sudėties Frankfurto 
LB apylinkės valdyba: Dovydas 
Šalkauskas — pirmininkas, Gytė 
Gueler, Kęstas Buzinskas ir Arūnas 
Damijonaitis — naria i , Evaldas 
Veršelis — svetainės www.l ie tu-
v i a i . de administratorius, Romas 
Šileris — iždo kontrolierius. 

Į Vokietijos Lietuvių Bendruo
menę įstojo 31 frankfurtiškis (pri
sideda dar apie 50 jų antrųjų pusių 
ir vaikų, kaip šeimos narių). 

Lietuvis k u n i g a s 

Frankfurto lietuvius ateityje ap
ta rnaus naujas kunigas Valdas 
Kuzulis. Tai 1970 m. gimęs ir 2002 
m. spalio 2 d. įšventintas Vilniaus 
arkivyskupijos kunigas. Jis studija
vo Kaune, Prahoje, Bonnoje, Muens-
teryje, o šiuo metu Muencheno uni
versitete tęsia doktorantūros studi
jas. 

Limburgo vyskupijos dėka kun. 
Valdas Kuzulis pagal galimybes kar
tą per mėnesį atvyks į Frankfurtą 
prie Maino aukoti šv. Mišių. Visi yra 
labai laukiami ir visada kviečiami 
gausiai dalyvauti šiose pamaldose 
(ei. paštas: valdas.kuzulis@cam-
pus . lmu.de 

ESSENO-MUELHEIMO 
APYLINKĖ 

Apylinkė šiuo metu turi 13 na
rių. Visi yra susimokėję solidarumo 
mokestį. 

Lietuvių sielovados namų Ober-
hausene dėka susirenkame kas 
3-čią mėnesio sekmadienį į šv. 
Mišias, po to galime pabendrauti ir 
pasivaišinti ats ineštais valgiais 
mums skirtose patalpose. 

Susiklostė tradicija kiekvienais 
metais pagal t au t in ius įpročius 
rengti Vasario 16—osios, Velykų ir 
Kalėdų šventes. Šių metų Kalėdų 
šventę organizavome vietinių talen
tų jėgomis. Tenka pažymėti, kad į 
apylinkės veiklą įsijungia vis jaunes
nio amžiaus žmonės. 

Atidarėme lituanistinę mokyklė
lę vaikams, kurių yra labai įvairaus 
amžiaus, todėl dirbame beveik indi
vidualiai su kiekvienu vaiku. Mo

kytojų yra daugiau negu vaikų — tai 
istorijos, muzikos, pradinių klasių, 
dailės, literatūros specialistai. . 

Bendruomenės nariai prisideda 
ir prie Šilutės bei Emmericho miestų 
draugijos veiklos, kuri teikia didelę 
pagalbą Šilutei. Šios draugijos pir
mininku išrinktas Alfredas Bartmi-
nas. 2007 m. balandžio 20 d. vyks 
Emmericho miesto promenados ati
darymo šventė, kurioje dalyvaus 
Juknaičių, Šilutės vaikų popchoro 
saviveiklininkai. 

Nuo sausio mėnesio apie apy
linkės veiklą galėsite pasiskaityti 
internete tokiu adresu: 

www. l i e tuv i a i -mue lhe im .de 
N. W i n d s z u s , 

apylinkės pirmininkė 

NUERNBERGO APYLINKĖ 

Į k u r t a n a u j a VLB a p y l i n k ė 

Nuernberge ir jo apylinkėse gy
venantys lietuviai susibūrė j au dau
giau negu prieš metus. Per visą šį 
laiką mūsų gyvenime buvo įvairių 
susitikimų, įvykių. Visi drauge šven
tėme Kalėdas ir Velykas, keliavome į 
Vasario 16-osios gimnaziją paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės dienos 
ir švęsti Joninių šventės. Džiau
gėmės, jog keliaudamas po Vokietiją 
kun. Al. Gudaitis, SJ, surado laiko 
kartu su mumis Nuernberge aukoti 
šv. Mišias. 

Šauni ir nemaža lietuvių kom
panija energingai „sirgo" žaidžiant 
„Žalgirio" ir „Lietuvos ryto" krep
šinio komandoms prieš Bambergo 
GHP komandą. Sportavome ir patys: 
liejom prakaitą aerobikos treniruo
tėse. 

Per Kalėdas vaikai ka r t u su 
mamytėmis ir tėveliais atliko vaidi
nimą. Pasisekimas tarp vaikų buvo 
nemažas, taigi kilo idėja kurt i litu
anistinę mokyklą. Vadovaujama 
Gitanos Bielskytės-Elsner mūsų 
mažųjų mokyklėlė ir toliau plečiasi, 
suburia aplink save vis daugiau 
vaikučių ir jų tėvelių. 

2006 m. spalio 21 d. susirinkime 
nusprendėme įsteigti Lietuvių 
Bendruomenės Nuernbergo apylin
kę, o jos pirmininke išrinkome Astą 
Korinth (gyv. Hermann-Hesse—Weg 
13, 90513 Zirndorf). Kiti valdybos 
nariai: sekretorė — Rasa Weiss, 
iždininkė — Nelli Stankevičienė. 
Apylinkės kontrolės komisija: Gitą-

SKELBIMAI 

ĮVAIRUS SIŪLO DARBĄ 

DĖBT GOT YOU DOWN? 
START FRESH TODAY 

CALL REDLINE INVESTMENTS 
1 866 280 5829 

RESTABLISH YOUR CREDIT TODAY 
BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

Experienced Malė & Female Live in 
CNA or Home Health Aide needed. 

Mušt have valid proof to work 
in the United States. 

Mušt speak English & Drive. 
3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

COlOiUOU. 

MSIMNTIAL 
MiOKUtAGE 

V I D A M . 
S A K E V I C I U S 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardaulmas 

708-889-2148 

fi 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

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 YVest 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V . P R U N S K I S , M D 
TERRI DALLAS PRUNSKJS, M D 

M A U N A K V . R A N A , M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
E l g i n : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 
E lkGrove : 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOCAS-ŠIRDIES UCOS 

7722 S. Kedzie Avę. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V17JNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.SL 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
D A N T Ų GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Akiu ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington. S uite 2401, 

Chicago, IL 
Te l . 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

www.draugas.org 

na Bielskytė—Elsner ir Augustas 
Didžgalvis. Steigiamajame susirin
kime dalyvavo ir VLB valdybos 
pirmininkas A. Šiugždinis bei sekre
torius G. Ručys. 

Tikimės, kad įkūrę bendruo
menės apylinkę, aktyviau galėsime 
dalyvauti užsienyje gyvenančių lie
tuvių gyvenime, lengviau bus pasi
dalyti patirtimi puoselėjant lietu
viškas tradicijas bei skatinant lietu
vių kalbos vartojimą ir mokymąsi. 

R a s a Weiss, 
Nuernbergo apylinkės sekretorė 

HAMBURGO APYLINKĖ 

I š r i n k t a nau ja H a m b u r g o 
LB a p y l i n k ė s va ldyba 

Šiais metais, kaip ir kasmet, ru
denėjant vėl vyko Hamburgo lietu
vių apylinkės visuotinis narių susi
rinkimas. Deja, šį sykį ne viskas 
vyko sklandžiai. Į metinį susirin
kimą atvyko vos 12 apylinkės narių, 
be to, iškilo įvairių neaiškumų dėl 
kasininkės ataskaitos. Pas taras is 
faktas ir tapo kliūtimi atpalaiduoti 
valdybą nuo finansinės atsakomybės 
ir atleisti ją iš pareigų. Buvo nus
pręsta susirinkimą pakartoti lap
kričio viduryje. Nors negausus daly
vių skaičius ir nebuvo formali prie
žastis susirinkimą atidėti, tačiau ne 
vieną aplankė mintis apie tai, ar 
mums, hamburgiečiams, ši bendruo
menė dar yra svarbi, ar mums jos 
dar reikia. 

Į pakartotinį susirinkimą atvyko 
kur kas daugiau narių. Abejonės 
išsisklaidė. Buvo išklausytas išsa
mus apylinkės pirmininkės Astos 
Baikauskaitės pranešimas apie pra
ėjusių metų gausius renginius bei 
nuveiktus darbus, kasininkė O. Va-
riakojytė pateikė labai kruopščiai 
parengtą apylinkės finansinės veik
los ataskaitą, išrinkta nauja Ham
burgo LB apylinkės valdyba. 

Valdybos pirmininke tapo Beata 
Stankevič, sekretore — Ramunė 
Tripp, kasininkės pareigas ir toliau 

eina Or in ta Var iakojytė , Dalia 
Prehn aps iėmė k u r u o t i švietimo 
reikalus ir palaikyti glaudų ryšį su 
lietuviška mokykla, o Aiva Rauzaitė 
įsipareigojo tvarkyt i internet inį pus
lapį. Linkime naujai valdybai sėk
mingų ir kūrybinių metų, įdomių 
projektų, daug energijos te lk ian t 
l ietuvius ger iems, p ra sming iems 
darbams ir gražiam mūsų visų ben
dradarbiavimui . 

K O E L N O - B O N N O S A P Y L I N K Ė 

C e p e l i n ų b a l i u s 

Čia, Vokietijoj, t a i p toli nuo 
namų, ne vienam iš mūsų vis kilda
vo mintis: „Kaip norėčiau cepelinų". 
Kas dirba, kas mokosi — visi bėgam, 
lekiam ir dažniaus ia i ne randame 
laiko patys sau pasigamint i tokį mū
sų visų mėgstamą lietuvišką patie
kalą. O kaip norėtųsi! Nusprendžiau 
čiupti jautį už ragų. Pas i tarus i su 
keliais tautiečiais, nusprendėm: jei 
darom, tai darom! Ir š tai rezultatas . 

Lapkričio 23 d. Frechene šalia 
Koelno įvyko ta ip senia i l auk tas 
„cepelinų balius". Ir dar koks! Lie
tuvaičių susir inko daug iau , negu 
tikėjomės. Suvažiavo iš visų gretimų 
apylinkių. Kas iš Bonnos, kas iš 
Koelno, Solingeno a r n e t Moen-
chengladbacho. Daugiau kaip pen
kiasdešimt žmonių tą vakarą sma
guriavo cepelinus. Pavalgę visi gar
siai t r a u k ė m e l i e tuv iškas da inas 
palydimi Gvido Mazgelio gitaros. 
Sprendžiant iš atsil iepimų; visiems 
buvo labai skanu ir smagu. 

Dėkui už tokį gausų apsilan
kymą. Labai ačiū visoms padėjė
joms, kurios jau nuo pa t pietų sto
vėjo virtuvėje, skuto bulves, lipdė ce
pelinus, virė, paskui išnešiojo ir ga
liausiai plovė indus. (Tarp jų ir aš). 
Ačiū Vaidai, Rasai, Laura i ir visiems 
kitiems. Taip pa t dėkoju restorano 
savininkui, kuris m u m s užleido tam 
vakarui savo res to raną . Iki kito 
cepelinų baliaus. 

I e v a K l e i n a u s k a s 

r 

http://www.lietu-
http://viai.de
http://pus.lmu.de
http://www.lietuviai-muelheim.de
http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.SL
http://www.draugas.org
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Kalėdos Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijoje 
Tik praėjus Vėlinėms, Visų 

Šventųjų šventėms, verslininkai 
sukruto kalbėti apie artėjančias me
tų pabaigos šventes — Kalėdas ir 
Naujuosius metus. Katalikiškas pa
saulis įsijungia į laukimo laikotarpį, 
Adventą, pasiruošimui sutikti už
gimusį Pasaulio Kūrėją. 

Švenčiausios Mergelės Marijos 
Gimimo parapija skirta lietuvių sie
lovadai. Tačiau lietuviai tikintieji 
neatstumia ir kitų tautybių tikin
čiųjų, todėl bažnyčioje vyksta pamal
dos ir anglų kalba. 

Lietuviai nuo neatmenamų lai
kų giliai tikintys, tad prieškalėdinį 
laikotarpį skiria dvasiniam susi
kaupimui ir Dievo namų papuo
šimui. 

Klebonas Anthony Markus ir 
vikaras Arvydas Žygas, Kristaus 
užgimimo šventę pradeda ruoštis 
Advento metu. Yra du šventiniai pa
siruošimo veiksmai: dvasinis ir išori
nis. Dvasinis pasiruošimas yra ska
tinamas per pamokslus, rytines pa
maldas ir atliekant nuoširdžią iš
pažintį. Išoriniam pasiruošimui rei
kia išteklių ir atsidavusių asmenų, 
sugebančių sukurti išorinį grožį ir 
paskirti nemažai savo laiko dar
bams. Klebonas A. Markus ir Rober
tas Martin, pasitelkę padėjėjų būrį, 
gražiai papuošė altorius su tradici
niais lietuviškais šiaudinukais. Sko
ningai buvo išdėstytos gėlės. Alto
rių papuošimas buvo atliekamas ir 
ankstyvesnių šios parapijos klebonų, 
reikia džiaugtis, kad ši tradicija yra 
tęsiama toliau, įvedant ką nors 
naujo. 

Kadangi Kalėdos ne vien dva
sinio atsinaujinimo metas, bet ir do
vanų teikimo metas. Robert Martin 
bažnyčios prieangyje pastatė eglutę 
ir pakabino ant šakų vokelius, kvie
čiančius aukoti Lietuvos našlaičiams, 
parapijos mokyklų mokytojams ir 
neturtingoms šeimoms. Sintija Paš-
kauskienė, Vyto Paškausko žmona, 
rinko maisto produktus. Labai pa
girtini darbai, nes neužtenka maldų 
nuėjimui į Dangų, reikia ir gerų 
darbų. 

Sustiprėjus dvasiškai, parėmus 
vargstančius ir išpuošus Dievo na
mus ir altorius, pakilia nuotaika 
buvo atnašaujamos Bernelių Mišios. 
| lietuvių šventovietėje — Bazilikoje 
— laikomas pamaldas atvyko daug 

tikinčiųjų. Ypač džiugu buvo matyti 
daug tautiečių, neseniai atvykusių iš 
Lietuvos. Kunigas A. Žygas per pa
mokslą kvietė tapt i parapijos nariais 
ir tuo paremt i parapijos veiklą. 

10:30 vai. r. pamaldų metu Die
vo n a m a i buvo pripildyti tikinčiųjų, 
tas rodo, kad mūsų tautiečiai dar 
gerbia jų tėvų ar prosenelių įdiegtas 
dorybes. Pamaldų metu giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas Jūra
tės Grabliauskienės ir pirmininko 
Vaclovo Momkaus. Pažymėtina, kad 
per Bernelių Mišias vargonais grojo 
muzikas Manigirdas Motekaitis, o 
chorui dirigavo muzikė J ū r a t ė Grab-
liauskienė. Taip pat giedojo solistai 
Margar i ta ir Vaclovas Momkai. 

Į 9 vai . r. ir 12:15 vai. p.p. vyk
stančias pamaldas , daugiausia (apie 
85 proc. į anglų kalba) atsilanko 
Amerikos lietuviai. Parapijoje yra ir 
kitų t a u t ų ir rasių tikinčiųjų, kurie 
mielai a te ina į mūsų parapijos pa
maldas. 

Kunigas A. Žygas, perdavęs kle
bono A. Markaus kalėdinius sveiki
nimus ir padėką parapijos darbuoto
j ams ir lankytojams, pabrėžė, kad 
l ietuvių parapi jų i š la ikymas pri
klauso t ik nuo mūsų pačių. Parapija 
yra t ikinčiųjų jung inys ir jeigu 
norime, kad ji klestėtų, tur ime daly
vaut i jos veikloje, l ankant visas lie
tuvių kalba laikomas pamaldas ir 
parapijos darbus remiant savo auko
mis. Reikia įsidėmėti, kad parapijas 
išlaiko ne kunigai, kur ie po kelių 
metų darbo parapijoje gali būt i 
iškelti į k i tas parapijas. Taigi, para
pijų iš laikymas „gula t ik an t parapi
jiečių pečių''. 

Parapijoje sudarytas Parapijos 
komi t e t a s (to re ika lau ja Čikagos 
vyskupi ja) . Komite tu i vadovauja 
darbšt i ir energinga parapijietė Dai
na Dumbrienė. Parapijos komiteto 
nu ta r imu ir pr i tar iant klebonui A. 
Markui , artimoje ateityje bus įreng
ta „Klausimų, sumanymų ir pata
rimų" dėžutė. Parapijiečiai turės ga
limybę tuo būdu dalyvauti parapijos 
veikloje, nes sušaukti parapijiečių 
susir inkimus nėra lengva. 

Kunigas A. Žygas po Bernelių 
Mišių ir Sumos užbaigė pamokslą, 
kviesdamas visus jungt is į parapijos 
veiklą ir užmiršti buvusius nesklan
dumus. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 

f 

„MARGUTIS I F 
MINĖS POETĄ 

BERNARDĄ BRAZDŽIONĮ 
Š. m. vasario 4 d. paminėsime ir 

prisiminsime mūsų didžiojo poeto 
Bernardo Brazdžionio 100-jį gimta
dienį. Bernardas Brazdžionis mūsų 
sąmonėje yra tikrosios lietuvių išeivi
jos poezijos sinonimas. Kiek kartų 
skaitėme jo eiles, kai dar Lietuva bu
vo pavergta, ir žinojome, kad jos 
plaukia ne vien iš poeto Brazdžionio, 
bet ir iš kiekvieno, priversto gyventi 
toli nuo tėvynės, lietuvio širdies. 
Poeto Brazdžiono jau nėra mūsų 
tarpe, bet jo eilės, jo parašyti laiškai 
ir jo prisiminimas yra gyvi mūsų 
širdyse. 

Bernardas Brazdžionis 

Vasario 4 d. 12:30 vai. popietėje 
PLC Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte, pedagogė ir lietuvių rašytojų 
draugijos pirmininkė Stasė Peterso
nienė pirmą kartą skaitys Bernardo 
Brazdžionio rašytus laiškus. Mėgs
tame klausyti ir patys skaityti poeto 
eiles. Bet taip pat bus įdomu išgirsti 

įvairiaspalve išmintimi bei kritiškais 
pasisakymais padabintus laiškus. 
Jausmai ir mintys gali būti pažadinti 
ne tik poezijos posmais, bet ir galvo
jančio ir viską jautriai reaguojančio 
poeto laiškais. 

Popietės programa bus įvairi. 
Poeto B. Brazdžionio eilėms kuriama 
muzika. Povilas Strolia, pritariant 
gitarai, padainuos poeto eiles. Taip 
pat turėsime progos dar kartą išgirsti 
deklamuojant B. Brazdžionio eilė
raščius. 

Aktorė Audrė Budrytė-Nakienė, 
metus praleidusi Lietuvoje, kur su
rengė keletą dramos vakarų ir mono-
spektaklių Vilniuje ir Šiauliuose, 
vasario 4 d. poeto B. Brazdžionio mi
nėjimo popietėje vadovaus programai 
ir pati atliks tos programos dalį. 

„Margučio H"- radijo programa 
be ilgesnio sustojimo gyvuoja 75-tus 
metus. Ar gali būti prasmingesnis su
tapimas: prisiminti mums brangų 
poetą Bernardą Brazdžionį švenčiant 
„Margučio II" deimantinį jubiliejų. 
Senais laikais nebuvo tokio lietuvio, 
kuris nesiklausė šio radijo programos 
laidų. Nepaisant kur — namie, sve
čiuose ar važiuojant automobiliu — 
visuomet buvo klausoma jo progra
mų. Kviečiame ir dabar l ie tuvius 
klausytis „Margučio H" nuo 8 
vai. vakaro per WCEV radijo 
stotį 1450 AM banga arba inter
netu www.wcevl450.com. „Mar
gučio II" radijo programa buvo, yra ir 
bus vedama lietuviškoje dvasioje — 
nuo pat jos įsteigimo iki dabar. 

B. Brazdžionio poeziją vertina 
visos kartos, visos bangos, visų amžių 
žmonės. „Margučio II" rengėjai kvie
čia į šią prisiminimų popietę vasario 
4 d. 12:30 v. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte. 

Marija Remienė 

SU DAINA PER GYVENIMĄ 
Į Čikagą vėl atvyko kompozito

rius ir estradinių dainų atlikėjas 
Algirdas Motuzą. Algirdas labai 
daug kuria ir jo paties parašyti ir 
įdainuoti kūriniai dažnai skamba 
per Lietuvos radiją ir televiziją. Jis 
glaudžiai bendradarbiauja su Lie
tuvos muzikos akademijos pedago
gais, gal todėl kompozitoriaus kūri
niai yra tokie įvairūs. Jo kūrybinėje 
kraitelėje puikuojasi šešių dalių kon
certinės mišios, baladės, romansai, 
trys muzikinės pasakos vaikų spek
takliams. 

Algirdas Motuzą rašo ir chorinę 
muziką, leidykla ruošia jo fortepijo
ninės muzikos knygą. Kompozito
riaus kūrinius groja Lietuvos profe
sionalūs kolektyvai: Vilniaus Stygi
nių kvartetas, Lietuvos radijo ir tele
vizijos lengvosios muzikos orkestras, 
atlieka choras „Vilnius". Algirdo 
parašytų ir jo dainuojamų populia
rių nuotaikingų estradinių dainų 
»-.- . p lai klauso jaunimas bei įvairaus 
a.-r.žiaus jo talento gerbėjai. 

Algirdas Motuzą atvežė į Čikagą 
naują programą „Su tavim aš, dai
na" Kaip sako pats dainininkas, kad 
čia gyvenantys lietuviai yra jautrūs, 

Algirdas Motuzą 

nuoširdūs, suprantantys pramoginę 
estradinę muziką. Jie koncerto metu 
sugeba užmegzti šiltą, betarpišką 
ryšį su atlikėju scenoje, ir tai Algirdą 
labai džiugina bei užtikrina koncerto 
pasisekimą. 

Algirdo Motuzos koncertas įvyks 
sausio 21 d. (sekmadienį) 2 v. p.p. 
Jaunimo centro salėje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL). Jaunimo 
centras rengia ir maloniai kviečia 
visus atvykti į koncertą. 

Milda Šatienė 

Kasmetinėje kalėdinių eglučių šventėje, suruoštoje Cook County 
iždininkės Maria Papas, tarp kitų tautų kalėdinių eglučių puikavosi ir 
lietuviška eglutė, papuošta šiaudinukais. 

Jūratės Doviiienės nuotrauka 
Prenumeruokime Ir skaitykime „DRAUGĄ! 

w w w . d m u g a s . o r g 

http://www.wcevl450.com
http://www.dmugas.org
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POPIEŽIAUS BENEDIKTO XVI 
KNYGA APIE JĖZŲ 

Popiežius Benediktas XVI už
baigė pirmąją savo knygos apie Jėzų 
dalį „Jėzus iš Nazareto — nuo krikš
to Jordano upėje iki atsimainymo". 
Apie tai lapkričio 21 d. pranešta 
Vatikane. Knygą italų kalba turėtų 
išleisti „Rizzoli" leidykla, vokiečių 
— „Herder" leidykla. 

Užbėgdamas už akių galimiems 
debatams apie magisternį knygos 
rangą, popiežius iš anksto „Herder" 
leidyklos paskelbtoje pratarmėje 
pareiškia, kad jo knyga apie Jėzų 
nesąs magisterinis aktas. Tai vei
kiau jo asmeninės „Dievo veido" pa
ieškos išraiška. Todėl niekam ne
draudžiama šioms popiežiaus min
tims prieštarauti. 

„Kadangi nežinau, kiek dar lai
ko ir jėgų man bus dovanota, nuta
riau kaip pirmą knygos dalį pa
skelbti pirmuosius dešimt skyrių, 
prasidedančius krikštu Jordano 
upėje ir pasibaigiančius Petro iš
pažinimu ir atsimainymu", — rašo 
popiežius. Pasak popiežiaus, jis mė

ginąs evangelijų Jėzų pavaizduoti 
kaip realų Jėzų, „istorinį Jėzų" tik
rąja šio žodžio prasme. Knyga nėra 
nukre ip ta pr ieš šiuolaikinę egze
gezę, joje atsispindi didelis dėkingu
mas jai už daug ką, ką ji padovanojo 
ir tebedavonoja. „Tiesiog mėginau, 
peržengdamas vien istorinio—kri
tinio aiškinimo ribas, pritaikyti nau
jas metodines įžvalgas, leidžiančias 
mums t ik ra i teologiškai a iškint i 
Bibliją ir, žinoma, pasitelkti tikė
jimą, tačiau jokiu būdu nea tme
tančias rimto istorinio traktavimo". 

Kokio nors popiežiaus jo popie
žiškosios tarnybos laikotarpiu pa
rašytos asmeninės, ne magisterinio 
pobūdžio knygos labai re tas reiš
kinys. Benedikto XVI pirmtakas Jo
nas Paulius II buvo pirmasis po
piežius mūsų laikais, paskelbęs du 
autobiografinius kūrinius, interviu 
knygą ir eilėraščių tomą. Tačiau sa
vo tarnybos laikotarpiu jis nesukūrė 
mokslinių-teologinių kūrinių. 

BŽ, 2006 m. Nr. 22 

PATVIRTINTA KUNIGŲ CELIBATO 
PAREIGA 

Lotyniškųjų apeigų Katalikų 
Bažnyčia ir toliau laikysis kunigų 
celibato. Toks buvo lapkričio 16 d. 
surengto ir tris valandas trukusio 
Vatikano dikasterijų vadovų pasita
rimo, kuriam vadovavo popiežius 
Benediktas XVI, rezultatas. Susiti
kime taip pat gvildentos atleidimo 
nuo celibato sąlygos ir kunigų grįži
mo tarnybon galimybės. Dingstį 
pasitarimui davė prieš kelias sa
vaites dėl neteisėto vyskupų įšven
tinimo ekskomunikuoto ir laicizuotų 
kunigų sąjūdžiui vadovauti pradėju
sio arkivyskupo Emmanuelio Milin
go situacija. Po susitikimo paskelb
tame pareiškime Milingo vardas ne
minimas, tačiau jo „byla" Vatikanui 
atrodo jau užbaigta. 

Vatikano duomenimis, nuo Va
tikano II Susirinkimo laicizuota apie 
40,000 kunigų, iš kurių per praėju
sius 20 metų į tarnybą sugrįžo maž
daug 9,000. Sprendimai dėl leidimo 
sugrįžti priiminėjami kiekvienu 

atveju atskirai . Sąlyga yra tai, kad 
at i t inkamas dvasininkas „šiuo metu 
būtų situacijoje, neprieštaraujančio
je Bažnyčios sąlygoms", kitaip ta
riant, gyventų laikydamasis celiba
to, pavyzdžiui, jo žmonai mirus ar 
jam nuo jos atsiskyrus. Tai taip pa t 
reiškia, kad vaikai būtų pilnamečiai, 
aprūpinti ir neprieštarautų tokiam 
tėvo žingsniui. Be to, pageidaujanty
sis sugrįžti tu r i „būti gyvenęs ir 
dabar gyventi taikoje su Bažnyčia". 
Už leidimus sugrįžti tarnybon iki 
1988 m. buvo atsakinga Tikėjimo 
mokymo kongregacija, vėliau Dievo 
kulto kongregacija, o šiandien — 
Dvasininkų kongregacija. 

Vat ikano dikasteri jų vadovų 
susitikimas pabrėžė kunigiškojo ce
libato branginimą katalikų tradicijo
je ir kar tu intensyvesnio „žmogiško
jo ir krikščioniškojo tiek semina
ristų, t iek j a u įšventintų kunigų 
ugdymo" būtinybę. 

BŽ 

AtA 
JUOZUI LEŠČINSKUI 

iškeliavus į Dievo namus, nuoširdi užuojauta žmonai 
ANGELEI. 

Liūdi 20-os kuopos sajungietės 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakaiaitė 

H u n d r e d fo r ty n i n t h lesson. 
(Handred fori nainth lesan) — Šim
tas keturiasdešimt devinta pamoka. 
Ge t t in a d r ive r ' s l icense. (Geting 
e džvaivers laisens) — Įsigyjant vai
ruotojo teises. 
We bough t a house w h e r e t h e r e 
is n o publ ic t r anspor t a t ion , I 
need t o l e a r n how t o d r ive and 
get m a y d r ive r ' s l icense. (Ui bot e 
hauz uėr thėr iz nou pablik tšren-
sporteišen, ai nyd tū liorn hau tū 
džraiv ęnd get mai džraivers laisens) 
— Mes nusipirkome namą, kur nėra 
viešojo susisiekimo, man reikia 
išmokti vairuoti ir įsigyti vairavimo 
teises. 
If t h e r e is any th ing I c a n do to 
help , let m e know. (If thėr iz 
enithing ai kęn dū tū help, let mi 
nou) — Jeigu galėčiau kaip nors 
padėti, pasakyk. 
I n e e d to g e t a l e rner ' s permi t , 
t hen I will b e able to get beh ind 
t h e wheel . (Ai nyd tū get e liorners 
permit, then ai uil bi eibl tū get 
bihaind tha uyl) — Man reikia gauti 
mokymosi leidimą, tuomet galėsiu 
sėsti už vairo. 
You will h a v e to pass a w r i t e n 
t ę s t b e f o r e they wil l i s sue a 
l ea rn ing p e r m i t . (Jū uil hėv tū pęs 
e riten tęst bifor thei uil išjū e liorn-
ing permit) — Prieš gaunant moky
mosi leidimą, tau reikės laikyti egza
miną raštu. 
My Engl i sh isn't very good, I 

migh t h a v e a p r o b l e m pas ng 
t h e t ę s t . (Mai Ingliš iznt veri gu i, ai 
mait hev e prablem pęsing tha ast) 
— Mano anglų kalba nėra labai i ?ra, 
laikant egzaminus galiu susidur i su 
problemomis. 
I wil l b e glad t o h e l p you st įdy, 
t h e y l e t you t a k e t h e t ę s t v i t h 
a n i n t e r p r e t e r . (Ai uil bi ględ tū 
help jū stadi, thei let jū teik tha tęst 
uith en interpreter) — Aš mielai 
padėsiu tau pasiruošti, jie leidžia 
egzaminus laikyti su vertėju. 
C a n y o u he lp m e w i t h t h e dr i -
v ing t o o ? (Ken jū help mi uith tha 
džraiving tū) — Ar gali man padėti ir 
su vairavimu? 
If you h a v e n e v e r d r i v e n before , 
I vvould sugges t a d r i v i n g school . 
(If jū hev never džriven bifor, ai uod 
sudžest a džraiving skūl) — Jeigu tu 
niekad nesi vairavusi, aš patarčiau 
vairavimo mokyklą. 
T h a t ' s a good idea, d o you k n o w 
of a n i n s t r u c t o r w h o c a n s p e a k 
L i t h u a n i a n ? (Thęts e gud aidija, dū 
jū nou af en instraktor hū kęn spyk 
Lithuenijam) — Gera mintis. Gal 
pažįsti mokytoją, kuris kalba lietu
viškai? 
I a m s u r e t h a t w e c a n f ind one , 
le t m e k n o w w h e n o u w a n t t o 
s t a r t . (Ai em šiur thęt ui ken faind 
uon, let mi nou uen jū uan t tū start) 
— Esu tikra, kad galėsime rasti. 
Pasakyk, kada nori pradėti. 

www.draugas.org 

A. Hitleris mirė Paragvajuje? 
Daugiau nei prieš šešiasdešimt 

metų savo bunkeryje Berlyne nusi
žudė, ko gero, didžiausias XX am
žiaus piktadarys Adolfas Hitleris. 

Ne visiškai sudegusį jo kūną už
kasė sviedinio išraustoje duobėje. Po 
kelių dienų Trečiojo reicho fiurerio ir 
jo žmonos Evos Braun palaikus ap
tiko sovietų kariai. 

Atlikus daugybę ekspertizių ir 
apklausus liudininkus, Maskvoje nu
tarė, jog tai išties A. Hitleris. Jo pa
laikus keletą kartų laidojo, iškasė ir 
vėl laidojo. 

Paskutine fiurerio poilsio vieta 
tapo sovietų karinis dalinys Mag
deburge. 1970 metais, prieš perduo
dant šią teritoriją vokiečiams, A. 
Hitlerio, E. Braun ir Gebelsų šeimos 
palaikai slaptu Leonido Brežnevo 
įsakymu buvo sudeginti, o pelenai 
nuo tilto suberti į Biderico upelį. 

Tačiau ir šiandien ne visi pritaria 
oficialiajai versijai. Ieškant „paspru
kusio Hitlerio", atlikta šimtai tyri
mų, parašyta daugybė knygų. Jo ieš
kota Ispanijoje, Lotynų Amerikoje ir 

net Antarktidoje. Argentinietis rašy
tojas Abelis Bastis neseniai paskelbė 
savą versiją, kaip kruviniausias Eu
ropos diktatorius baigė savo dienas. 

P a b ė g i m a s iš B e r l y n o 

A.Bastis rašo, kad Trečiojo reicho 
vadai dar 1943 metais pradėjo ieškoti 
patikimesnės slėptuvės. Pasirengi
mas evakuacijai buvo laikomas griež
čiausioje paslaptyje - G.Miuleris ir M. 
Bormanas, prižiūrėdami vienas kitą, 
neleido nutekėti informacijai. 

Statytinių vardu Argentinoje bu
vo atidaromos bankų sąskaitos, stei
giamos nedidelės kompanijos, per
kamos fermos. Nacių emisarai apsi
gyveno viešbučiuose - savo vadų 
„perėjos punktuose" . Kartu buvo 
deramasi su sąjungininkais. Neva už 
Trečiojo reicho auksą ir technologijas 
jie sutiko A. Hitlerį ir jo parankinius 
palikti ramybėje. 

1945 metų balandžio pabaigoje 
prasidėjo operacija „Seralis". Iš de
gančio Berlyno, kurį kaudamasi uži

minėjo sovietų kariuomenė, ištrūko 
keli lėktuvai. Jais nacistinės Vokieti
jos „viršūnėlės" buvo skraidinamos į 
Ispaniją, po „draugo Franko" spar
neliu. Iš ten povandeniniais laivais 
išplaukė j Kaletadelos-Loros užutekį 
Argentinoje. 

Autorius tvirtina, kad tame 
rajone, kur A. Hitleris išlipo į krantą, 
30 metrų gylyje po smėlio ir dumblo 
sluoksniu aptikti trys povandeniniai 
laivai. Argentinos kariškių archy
vuose apie juos net neužsimenama. 
Taip prasidėjo naujas nacių vado 
gyvenimas Lotynų Amerikoje. 

J i s gyveno iki 1964 m e t ų 

Bėgliai traukė seniai nubrėžtu 
maršrutu. Savo namuose juos priim
inėjo žmonės, palaikę ryšius su na
ciais ir artimi Argentinos diktatoriui 
Juan Peronui. Su kai kuriais iš jų, pa
vyzdžiui, Eikhornų šeima, A. Hitleris 
bendravo iki pat mirties. 

A. Bastis pateikia tų namų tar
naitės parodymus. Ji savo akimis 

matė „pusbrolį" - taip jos šeiminin
kai vadino nacių lyderį. 

FTB dirbęs Eikhornų sodininkas 
taip pat pranešė apie Argentinoje 
matytą Trečiojo reicho vadą. Knygos 
autorius šios organizacijos archyvuo
se aptiko neseniai slaptumo netekusį 
jo pranešimą. 

A. Bastis teigia, kad A. Hitleris 
ne tik išgyveno iki 1964 metų, bet ir 
turėjo vaikų. Neva esama jo, Evos 
Braun bei jų vaikų nuotraukų. Ta
čiau anot oficialios versijos, Vokietijos 
fiureris vaikų neturėjo ir negalėjo tu
rėti. Unikalių nuotraukų savininkai 
„kol kas nepasirengę jų spausdinti". 

Diktatorius paskutines dienas 
gyveno Paragvajuje, kurio vadovas 
neslėpė savo simpatijų Trečiajam 
reichui. Jis mirė ant žmonos ir vaikų 
rankų, taip ir neatsakęs už savo pik
tadarystes. Tačiau autor ius labai 
miglotai kalba apie A. Hitlerio kapo 
vietą ir apie tai, kur dabar gyvena jo 
šeima. Matyt, šią medžiagą saugo 
naujai sensacingai knygai. 

. .Kla ipėda" 

http://www.draugas.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Sausio 12 d., penktadieni, 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
tos Sausio 13 paminėti, atidarymas. 
Atidaryme dalyvaus J. Kazlausko 
našlė Dalia Kazlauskienė, pamatysite 
filmą apie menininką. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti. 

• 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! 

• P L B Lemonto apylinkės valdy
ba sausio 14 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. kviečia į susitikimą su Jung
tinės Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV LB Seimo nariu prof. Romu 
Kašubą. Susitikimas vyks PLC di
džiojoje salėje. 

•Sausio 21 d., sekmadieni, 12:30 
vai. p.p. Pasaulio lietuvių centro Bo
čių menėje vyks organizacijos „Vaiko 
vartai į mokslą" popietė, kurioje 
galėsite daugiau sužinoti apie šios 
organizacijos veiklą. Bus rodomas fil
mas „Žingsniai į prasmingą gyveni
mą". Maloniai kviečiame visus daly
vauti. 

• Sausio 28 d. 3 vai. p.p. Carl 
Sandburg vidurinės mokyklos meno 
centre, 13300 S. LaGrange Rd., Or-
land Park įvyks lietuvių meno an
samblio „Dainava" koncertas „Per 
slenkstį". Kviečiame visus meno my
lėtojus atvykti į šį koncertą. Bilietus 
galite nusipirkti kavinėje „Bravo", 
PLC „Dovanėlėje", parduotuvėje 
„Lietuvėlė", „Seklyčioje" arba užsi
sakyti tel. l-800-494-TIXS bei inter
netu — www.dainava.us 

•Pagrindinė Vasario 16-osios — 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 
rengiama ALTo Čikagos skyriaus, 
vyks vasario 11 d., sekmadienį. Mi
šios 10:30 vai. r. Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčioje. Šventinio 
minėjimo programa 1 vai. p.p. Maria 
High School. Maloniai visus kviečia
me dalyvauti. 

•Vasario 16 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks grafikės Elvyros Kriau-
čiūnaitės-Katalinos parodos atidary
mas. Parodos atidaryme dalyvaus au
torė ir jos dukra pianistė Gabrielė 
Gylytė, kuri į mamos parodos atida
rymą atvyksta iš Vokietijos. Kviečia
me visus dalyvauti. 

•Vasario 17 d., šeštadienį, 6 vai. 
v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, Le-
mont, Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė" organizuoja pianistės iš 
Vokietijos Gabrielės Gylytės labdaros 
koncertą. Visus muzikos mylėtojus 
maloniai kviečiame apsilankyti jau
nosios pianistės koncerte. 

•Vasario 16-osios ir Kovo 11-o-
sios minėjimą JAV LB Lemonto apy
linkės valdyba ruošia vasario 18 d. 
12:30 vai. p.p. PLC Fondo salėje. Pag
rindinis pranešėjas — inžinierius 
Aleksas Vitkus. Meninę programą at
liks Palaimintojo J. Matulaičio misi
jos choras, kanklių ansamblis „Ga
bija" ir Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. 

Skelbimas 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

T e l . (773) 847-7747. 

G. Rimkus, Oak Lawn, IL, už kalėdinių kortelių rinkinį, kurį pernai 
išleido „Draugas" atsiuntė 50 dol. auką. Esame dėkingi. 

Palmira Janušonis, gyv. Dousman, WI, už kalėdinių sveikinimų 
rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkui. 

Nijolė Mann, Hickory Hills, IL, apdovanojo „Draugą" 50 dol. auka. 
Linkime laimingų Naujų metų ir dėkojame. 

Suvalkiečių klubas, Chicago, IL, „Draugui" atsiuntė 50 dol. auką. 
Linkime sėkmingų ir veiklių Naujų metų. Labai ačiū. 

Šakių klubas, sėkmingai gyvuojantis Čikagoje, parėmė „Draugo" 
leidybą 50 dol. auka. Dėkojame. 

Zarasiškių klubas Čikagoje atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Esa
me labai dėkingi. 

Gabrielė Ročkus, Oak Park, IL, už „Draugo" išleistų kalėdinių 
sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Širdingai dėkui. 

Jadvyga Laucevičius, gyv. Cherry Hill, NJ, už kalėdinių sveikini
mų rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

Žibutė Zaparackas, MD, Chicago, IL, ne tik pratęsė „Draugo" pre
numeratą dar vieneriems metams, bet kartu atsiuntė 100 dol. auką. Dėko
jame už dosnumą ir linkime kuo geriausios sėkmės 2007-aisiais. 

Smagiai Naujus 2007 metus sutiko Pasaulio lietuvių centro gerbėjai. 
Nuotraukoje: grupė svečių prie šventinio stalo. Viduryje stovi JAV LB 
Lemonto apylinkes pirmininkė Irena Vilimiene, antra iš dešines stovi JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė. 

Laimos Apanavfčienės nuotrauka. 

Donatas ir Marian Greb, Piedmont, CA, už „Draugo" išleistų ka
lėdinių sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkui. 

Filomena M. Vilutis iš Frankfort, IL, už „Draugo" kalėdinių 
sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Ačiū. 

Rimas Černius, gyv. La Grange, IL, kartu su prenumeratos pratęsi
mo mokesčiu, atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkojame. 

Elena Blavesčiūnas iš Rochester, NY, ne tik pasirūpino, kad 
„Draugas" ją lankytų 2007-aisiais, bet kartu atsiuntė 50 dol. auką. Esame 
nuoširdžiai dėkingi. 

Vida M. Tumasonis, gyv. St. Petersburg, FL, atnaujino „Draugo' 
prenumeratą ir kartu atsiuntė dosnią 80 dol. auką. Dėkojame. 

Marija Vaitkus, Belleville, IL, jau pratęsė „Draugo" prenumeratą 
šiems metams ir kartu atsiuntė ypač dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū. 

Mary Šarauskas, Daytona Beach Shores, FL, atsilygino už 
„Draugo" prenumeratą ir dar pridėjo 50 dol. auką. Esame labai dėkingi už 
gerumą ir progą toliau šią mūsų skaitytoją lankyti. 

Ona Petrys, Gulfport, FL, atsiuntė ne tik „Draugo" prenumeratos 
mokestį už 2007-uosius metus, bet taip pat ir 60 dol. auką. Tariame šir
dingą ačiū. 

Aldona Valiukonis, gyv. Glendale, CA, ne tik atsiuntė prenume
ratos mokestį už du „Draugus" (vienas skiriamas Romui Žemaitaičiui), bet 
dar pridėjo 60 dol. auką. Tikrai įvertiname šios skaitytojos paramą „Drau
gui" ir dosnumą. Reiškiame gilią padėką. 

„MUZIKOS ŽINIOS 

<piM2iNios 
2006 m**. Nr. 2 » 

mm m «w»a* f«n»». 

Mus pasiekė žurnalas „Muzi
kos žinios". Daug vietos jame 
skiriama praėjusiai 8-aJal Dainų 
Šventei. Viename ii straipsnių 
skaitome ar. Rimvydo Skirto min
tis: „Ir pakyla nepaprastas dėfcln-
gumo Jausmas visiems* kurte kūrė 

šią švente, d i rbo ja i , dainavo, 
mokė, dirigavo". 

Straipsniai gausiai iliustruoti 
nuotraukomis. 

Žurnale taip pat pristatomas 
leidinys „Lietuvos nacionalinis 
operos ir baleto teatras" (leidinio 
autorius Jonas Bruveris, 2006 m.), 
kuriame galite rasti visa operos i r 
baleto teatro istorija. 

Besidominčius išeivijos muzi
kais kviečiu paskaityti Vytauto Stro-
iios straipsnj „Lietuviai muzikai 
VokietUoje 1944-1949", kuriame 
Jis pristato tuo pačiu pavadinimu 
2005 m. Lietuvoje Kleista knygą su 
daugybe iliustracijų. 

Rašoma ir apie Lietuvių fondo 
stipendljatų koncertą Lemonte, 
prisimenamas Amžinybėn iškelia
vęs operos solistas Stasys Baras, 
minimos muzikos veikėjų sukaktys. 
Rasite Ir kitų {domių straipsnių. 

žurnalą leidžia Siaurės Ame
rikos lietuvių muzikos sąjunga. 
Kaina —10 dol. 

Paruošė L. A. 

J 

http://www.dainava.us

