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Vytautas Landsbergis 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

V. Landsbergis: 
maištu buvo 
suinteresuota 
Rusijos valdžia 

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) — 
Savanoriškosios krašto apsaugos 
tarnybos (SKAT) karių maištu 1993-
aisiais Pakaunėje, kurį vėliau tyrė 
1997-aisiais žuvęs Valstybės saugu
mo departamento (VSD) darbuotojas 
ir savanoris, buvo suinteresuota Ru
sija, teigia buvęs ilgametis konserva
torių vadovas, europarlamentaras 
Vytautas Landsbergis. 

Tai V Landsbergis ketvirtadieni 
aiškino J. Abromavičiaus žūties 1997 
metais aplinkybes tiriančiai Seimo 
laikinajai komisijai. 

„Kol nebus atsakytas klausimas 
dėl Pakaunės, sunku imtis kito alge
bros kurso, nes neturėtumėte pagrin
do, o Pakaunės ^vykius kurstė GRU, 
už tų ivykių stovėjo Rusijos interesas 
ir jos slaptųjų tarnybų interesas", — 
komisijai dėstė V Landsbergis. 

Pasak europarlamentaro, Rusija 
buvo suinteresuota maištu, kadangi 
vis dar nenorėjo palikti Lietuvos. 

„Priežastys buvo paprastos — 
Rusijos Nukelta i 6 psl. 

Siame 
numeryje: 
ii'r'-ttn • I I I . i i i . " . • 11** M11,1 I I ff7,»y i m't t i I I . i 

•Sporto apžvalga. 
•Ar Lietuva „nacėja"? 
•Asmenų ir interesų 
laisvė. 
•Tiesos pavidalai. 
•Konkretėja Europos 
lietuvių kultūros centro 
steigimo planai. 
•Įvairios sporto žinios. 
•„Žiburėlis" ir Kalėdų 
eglutės šventė. 
•LR gen. konsulas 
lankėsi Illinois valstijos 
Darbo saugumo 
departamente. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.67 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Lietuvių karia kiausia 
buvo susidur t i su sku rdu 

Šiauliai, sausio 18 d. (ELTA) — 
„Sunkiausia buvo susidurti su skur
du". Tai prabėgus beveik pusantro 
mėnesio tarnybos Afganistane sakė 
Lietuvos vadovaujamos Afganistano 
Goro provincijos atkūrimo grupės 
(PAG-4) Cagčarane atstovė spaudai 
jaunesnioji seržante iš Šiaulių Julija 
Mišinaitė. 

Lapkričio pradžioje į misiją Afga
nistane išskridusi seržante atsakė į 
„Šiaulių krašto" klausimus. 

— Kokie buvo pirmieji įspū
džiai, atvykus į Afganistaną? Ar 
sunku buvo adaptuotis? 

— Kalbėti apie įspūdžius — labai 
individualu. Misijai ruošėmės keturis 
mėnesius, susipažinome su Afganis
tano kultūros ypatybėmis, tradicijo
mis, šalies istorija, be to, savo patirti
mi dalijosi prieš tai PAG dalyvavę ka
riai. 

Nuotraukos, vaizdo filmukai ir 
liudininkų pasakojimai nupiešė Af
ganistano krašto paveikslą. Adaptuo
tis kalnuose nebuvo labai sunku, tik 
medikai patarė kelias savaites atsi
sakyti sporto. Sunkiausiai buvo su
sidurti kaktomuša su skurdu. Nebu
vau tam pasiruošusi, tikriausiai kaip 
ir daugelis iš mūsų. 

— Kaip sutikote metu šven
tes — Kūčių vakarienę, Kalėdas, 
Naujuosius metus? 

— Per Kalėdas mus aplankė 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
vadas pulkininkas Antanas Plieskis, 

Afganistano gyventojams dalinamas maistas. Terry McGraw nuotr. 

Gynybos štabo viršininko pavaduoto
jas ryšiams ir informacinėms siste
moms pulkininkas leitenantas Da
rius Adomaitis ir Kauno įgulos karo 
kapelionas kapitonas Tomas Karklys. 

Kūčių vakarą susėdome prie Kū
čių vakarienės stalo. Šventinę Kūčių 
vakarienę pradėjo mūsų vadas pulki
ninkas Almantas Leika. 

Kapelionui sukalbėjus maldą, da
lijomės kalėdaičiais. Lietuvos karių 
maitinimu besirūpinanti amerikiečių 
firma „KBR" pasistengė paruošti Kū
čių vakarienei įprastų patiekalų. 

Šventinį vakarą paįvairino pa
dalinių paruošti vaidinimai bei apdo

vanojimai. 
— Ar tolimoje šalyje sulaukė

t e sveikinimų iš namiškių? 
— Kapelionas atvežė šilčiausius 

artimųjų sveikinimus ir linkėjimus, 
užfiksuotus vaizdo medžiagoje Lietu
voje. Jau pirmą vakarą mums buvo 
suteikta galimybė netiesiogiai, bent 
akimirkai pabūti namuose su arti
maisiais. 

— Prieš Naujuosius metus Af
ganistane švenčiama aukojimo ir 
susitaikymo diena — Eid. Kaip 
vietiniai ją paminėjo? 

— Eid — viena svarbiausių 
švenčių Nukelta Į 6 psl. 

Keliuose dar nesaugu 

Policijos generalinis komisarą? tautas Grigaravičius. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) — 
Nors pernai keliuose žuvo 14 žmonių 
mažiau nei ankstesniais metais, Lie
tuvoje avaringumo situacija išlieka 
nepatenkinama. Manoma, kad ateity
je ji išliks tokia pati, tai rodo pirmojo 
šių metų mėnesio avarijų statistika. 

Apie tai spaudos konferencijoje 

ketvirtadienį kalbėjo policijos genera
linis komisaras Vytautas Grigaravi
čius. 

2006-siais užregistruotos 6,773 
avarijos, jose žuvo 759 žmonės, dar 
8,495 buvo sužeisti. Didžioji dalis žu
vusiųjų — 241— pėstieji. Daugiau nei 
pusės Nukelta f 6 psl.A 

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

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

KREPŠINIO PASAULYJE 

LIETUVOS KREPŠININKAI 
JAV STUDENTŲ VARŽYBOSE 

L a u r y n a s M i k a l a u s k a s 
pas i rodė televizijos e k r a n u o s e 

Iš Palangos kilęs ir Blue Ridge 
vid. mokyklą baigęs Laurynas Mika
lauskas neseniai su savo universiteto 
Virgįnia „Cavaliers" krepšinio ko
manda porą kartų buvo matomas per 
Amerikos televiziją, rungtyniaujant 
prieš kitas JAV NCAA lygos I divizi
jos komandas. 

Gaila, kad lietuvio atstovaujamai 
komandai šį sezoną nelabai sekasi ir 
ji praėjusį šeštadienį turėjo nusileisti 
prieš Boston College „Eagles" pen
ketuką, patiriant trečiąją nesėkmę iš 
eilės — 73:78. 

Sis, 204 cm ūgio puolėjas, per 29 
aikštelėje praleistas minutes pelnė 7 
taškus (įmetė 3 iš 4 dvitaškių ir vieną 
baudos metimą iš dviejų). Lietuviui 
žymiai geriau sekėsi vid. mokykloje, 
kuomet jo taškų vidurkis buvo 20.5, o 
atšokusių kamuolių vidurkis — net 
12 per rungtynes. 

Geriausiai iš lietuviškų komandų 
kvalifikacinėje lentelėje yra Texas A 
& M „Aggies" komanda su mūsų tau
tiečiu Antanu Kavaliausku. Jo ko
manda šeštadienį, rezultatu 87:69, 

„sukūlė" Colorado „Buffaloes" krep
šininkus, iškovodama aštuntąjį lai
mėjimą iš eilės. Antanas per 26 mi
nutes pelnė 15 taškų (6 iš 14 dvitaš
kių, 3 iš 6 baudų). Texas A & M uni
versiteto rinktinė iš 17 susitikimų 
turi 15 pergalių ir pirmadienį, AP 
žinių agentūros vertinimu, buvo 8-
oje vietoje Amerikoje. 

Dvie jose k o m a n d o s e — 
p o 3 l i e t u v i u s 

Hofstra univers i te to „Pride" 
komanda, kurioje rungtyniauja net 3 
lietuviai, šeštadienį, rezultatu 74:84, 
pralaimėjo Northeastern universite
to „Huskies" komandai, kuri nu
traukė jos 6 laimėtų susitikimų seri
ją. Visi lietuviai pasirodė gana kuk
liai: Arminas Urbutis 4 taškai (per 12 
minučių), Žygis Šeštokas — 3 taškai 
(26 min.), Mantas Leonavičius — 0 
taškų (2 min.). 

Taip pat lietuviais žaidėjais pa
sižyminti (jų irgi trys) American uni
versiteto „Eagles" komanda šešta
dienį lengvai — 70:48 sutriuškino 
Colgate „Raiders", iškovodama 9 lai
mėjimą šį sezoną. Linas Lekavičius 

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone 
k v i e č i a , d a l y v a u t i k r e p š i n i o 

š v e n t ė j e 

Amerikos Katalikiškojo universiteto sporto komplekse VVashington, DC, 
š.m. kovo 17 dieną 

vyks Lietuvos Respublikos ambasados organizuojama 
kasmetinė krepšinio šventė 

„Ambasados taurė 2007" 
Krepšinio turnyras skirtas paminėti septynioliktąsias Lietuvos Respublikos 

nepriklausomybės atkūrimo metines 

JAV lietuvių krepšinio komandos, norinčios dalyvauti turnyre, 
daugiau informacijos teiraukitės LR ambasadoje VVashington, DC: 

Vaidas Taučius, ei. paštu: vaidas.taucius@ltembassyus.org; 
telefonu: 202 234 5860 ext,130 

Žaidėjus ir sirgalius kviečiame aktyviai dayvauti. 

per 20 minučių surinko 9 taškus, 
sugriebė 2 atšokusius kamuolius ir 
atliko 4 rezultatyvius perdavimus. 
Komandos draugas — Paulius Jo-
neliūnas pelnė 8 taškus (irgi per 20 
min.), o trečiasis mūsų tautietis, 
Arvydas Eitutavičius per 25 žaidimo 
minutes sugebėjo įmesti tik 3 taškus 
(jis taip pat atkovojo 6 kamuolius ir 
atliko 5 rezultatyvius perdavimus). 

Gaila, kad mažai rungtyniauti 
gauna ir Duke „Blue Devils" koman
dai priklausantis Martynas Pocius, 
teikęs daugiausia vilčių iš visų JAV 
studijuojančių lietuvių. Šis vilnietis, 
baigęs Holderness vid. mokyklą 
(N.H.), kur buvo vienu geriausiųjų 
žaidėjų, atrodo, pateko lenkų kilmės 
žyniaus trenerio Mike Krzyzewski 
(jis buvo ir JAV valstybinės rinktinės 
vyr. treneriu) nemalonėn ir kartais 
visai neišleidžiamas aikštelėn. Beje, 
Duke komanda pastaruoju metu, 

„L i tuan icos" futbolininkai 
gavo pylos 

„Lituanicos" futbolo komanda 
antrosiose „Metropolitan" lygos I 
divizijos pirmenybių rungtynėse 
sausio 14 d. buvo „pavaišinta" net 
septyniais įvarčiais, o pati įstengė 
pasiekti vos vieną. Tai neguvo atsitik
tinumas, o atspindėjo komandų nusi
teikimą ir pasiruošimą. Mūsiškių 
varžovai - „Vikings" - turėjo 12 žai
dėjų, o lietuviai - vos tik devynis 
(salės futbolo komandą sudaro 6 fut
bolininkai), o iš jų 2-3 be didesnės 
patirties. 

Jau pirmame kėlinyje „Vikings" 
pirmavo 3:0 (įvarčiai krito 6-ą, 12-ą ir 
16-ą minutes). Tačiau po pertraukos 
— 3-ią minutę A. Virbicko šūviu pri
artėta 1:3. Tai buvo ir viskas, ką 
mūsiškiai įstengė parodyti, nes 7-ą 
minutę varžovai rezultatą padidino 
4:1. Per likusį laiką jie lengvai suge
bėjo dar tris kartus pasižymėti. 

Apie šias rungtynes ir bendrai šį 
sezoną vienas iš didžiausių klubų 
darbuotojų Gediminas Bielskus taip 
pasakė: „Mes beveik neturėjome at
sarginių žaidėjų, kuriais būtų galima 
pasinaudoti, keičiant pavargusius. 
Išvakarėse buvo Lietuvių futbolo 
lygo.s užbaigtuvių pokylis ir kai kurie 
žaidėjai, kaip atrodė, jautė jo pa
sekmes. Dėl šio sezono perspektyvų 
— sunku tiksliau pasakyti . Mes 
esame užregistravę pakankamai gerų 
žaidėjų, kurie leistų „Lituanicai" tin
kamai pasirodyti. Bet ar tie žaidėjai 
ateis i rungtynes, to niekas nežino, 

nes jie vieną dieną sako vienaip, o ry
tojaus dieną — kitaip ir salėje ne
pasirodo". 

Jo nuomone, nors ir žaidžiant že
mesnėje grupėje I divizijoje, reikia tu
rėti gerų žaidėjų, be kurių rungty
niaujant laimėti neįmanoma. 

Trečios pirmenybių rungtynės 
bus šį sekmadienį (sausio 21 d.) 3:45 
vai. p.p. Bus rungtyniaujama su 
„Connections" komanda, kuri nėra 
tarp stipriųjų, ji praėjusį sekmadienį 
pralaimėjo prieš „Belgrade" 3:4. Beje, 
tą dieną gerai pasirodė ir „Green-
White" komanda, sutriuškinusi „Kic-
kers" 7:1. 

Baigės i 
Lietuvių futbolo 

lygos p i rmenybės 

Praėjusį šeštadienį buvo sužais
tos paskutinės lietuvių futbolo lygos 
salės pirmenybių paskutinės rung
tynės. Čempionų t i tu lu pasipuošė 
Panevėžio „Amerikos lietuvių" ko
manda, o sidabrinius apdovanojimus 
gavo „Alytaus" žaidėjai, tuo tarpu 
„Lietuvėlės" komanda iškovojo bron
zą. Iš viso varžėsi 8 komandos, kurių 
eilėse išsisklaidę rungtyniavo repre
zentacinės „Lituanicos" komandos 
futbolininkai, kurių dauguma, kaip 
atrodo, labiau vertina pasirodymus 
šioje lygoje, o negina interesų tarp
tautinėje plotmėje — „Metropolitan" 
lygoje. 

Žaidynių užbaigimo vakaras 
buvo surengtas „Kunigaikščių užei
goje", kur apdovanotos geriausiai 

pasirodžiusios komandos bei žaidėjai. 
Naudingiausio žaidėjo prizą gavo A. 
Zinkevičius („Lietuvėlė"), o geriausio 
vartininko I. Šatas, geriausio gynėjo 
— M. Šnioka (jie abu iš čempionų — 
„Panevėžio" komandos). „Kunigaikš
čių užeigos" savininkas Andrius Bu
čas prizines vietas iškovojusioms 
komandoms įteikė kardus. 

Lietuvos futbolo 
rinktinė — v iena pakopa 

aukštyn 

Šiomis dienomis paskelbtame 
naujame pasaulio valstybinių futbolo 
rinktinių „reitinge", Lietuva iš 69-
osios vietos pakilo į 68-ąją. Tai pra
neša pasaulio futbolą tvarkanti FIFA 
organizacija. 

Pirmoje vietoje išliko Brazilija, o 
po jos eina Italija, Argentina ir 
Prancūzija. Penkton pozicijon pakilo 
Vokietija, viena pakopa nustūmusi 
Angliją. 

Kitą mėnesį Lietuva žais drau
giškas rungtynes Paryžiuje su 
Afrikos kontinento — Mali valstybės 
atstovais, kurie „reitinge" yra 36-oje 
vietoje. 

E. Šulait is 

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 9 psl. 

žaidžiant be M. Pociaus, iš eilės pra
laimėjo dvejas rungtynes ir iš 5-os 
vietos nukrito į 14-ąją. 

New York St. John's universiteto 
„Red Storm" komandos narys Tomas 
Jasiulionis antradienį (sausio 16 d.) 
žaidė Čikagoje prieš vietinę De Paul 
un-to „Blue Demons" komandą. Lie
tuvio atstovaujamas penketukas 
(mūsiškis pasirodė gana trumpai ir 
taškų nepelnė) turėjo nusileisti šei
mininkams 63:71. Šis susitikimas 
buvo rodytas per televiziją. 

Edvardas Šulait is 
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ASMENINIŲ 
INTERESŲ LAISVĖ 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Saulės sugrįžimo šventes jau pa
vertėme blaškymusi po parduotuves, 
lėkštais laimės ir pinigų palinkėji
mais, palydimais įspūdžio jau neda
rančiais koncertais ir fejerverkais... 
Net iki šiol paaugliai kartais pabaido 
varnas už kampo susprogdindami ko
kį nepavojingą (?) užtaisą, į apniu
kusį niekaip nesibaigiančio rudens 
dangų paleisdami įvairiaspalvių 
žiežirbų... 

Ačiū Dievui, visagalė reklama ir 
pramogų industrija Laisvės gynėjų 
dienos dar nepalietė. Todėl galėjome 
susimąstyti apie gyvenimo ir mirties 
prasmę, prisiliesti prie amžinų verty
bių. Galėjome prisiminti, palyginti, 
padėkoti... 

1990-ųjų sausis dar nenuvalkio
tas, dienos ir naktys, praleistos prie 
Parlamento, televizijos bokšto ir tele
vizijos tebėra stebuklingos be jokių 
efektų. Kai kas priekaištauja, kad 
valdžia anų dienų ir naktų didvyrius 
prisimena per retai, tik prieš pat 
šventes. Tačiau blogiausia ir baisiau
sia tai, kad labai greitai užmiršome, 
baigiame užmiršti tada, rodos, gerai 
mokėtas pamokas. „Mes" užmiršo
me? O gal geriau sakyti, kad pirmiau
sia jas užmiršote „Jūs", mūsų moky
tojai? 

Tiesa, vienas mokytojas t ikrai 
neprarado atminties, buvo ir tebėra 
gerbiamiausias iš gerbiamiausiųjų 
mokytojų. Seimo pirmininkas Vikto
ras Muntianas iškilmingame Seimo 
posėdyje taip sakydamas buvo teisus: 

„Justinas Marcinkevičius Maž
vydo ir Laimono Noreikos lūpomis 
mus mokė skanduoti: LIE-TU-VA... 
Iš pradžių tyliai, paskui truputį gar
siau... Ir mes skandavome. Tyliai. 
Paskui garsiau... Skandavome per 
'Mažvydo' premjeras, paskui vėles
nius spektaklius... Nebuvo tai nei 
premjeros, nei spektakliai. Tai buvo 
tik repeticijos. Premjera įvyko čia. 
Prieš 16 metų. Sausio 13-ąją. Kai mes 
skandavome: 'LIE-TU-VA'. Ir iš kar
to garsiai. Ir vis garsiau ir garsiau. 
Net garsiau nei tankų riaumojimas... 
Ačiū, gerbiamiausias mūsų laikų 
poete, parengęs mus šiai svarbiausiai 
Lietuvos istorijos premjerai". 

... kurią, deja, baigiame užmiršti . 
Ne be „Jūsų" kaltės, ponas Muntia-
nai. Justinas Marcinkevičius nieko 
neužmiršo, bet jo vieno - per mažai. 
O jam prilygstančių, mūsų nelaimei, 
neturime. „Kur poezija šiandien? -
klausia Romualdas Ozolas. - Kas 
skaito ją, kas ne, bet nė vieno ji ne
jaudina taip kaip anuomet... Poezija 
šiandien tapo visiškai privačiu rei
kalu. Ir ne tik skaitytojui. Ir poetui 
taip pat. Net ir poezijos tiražai tai 
rodo: 200-300 egzempliorių guli 
neišpirkta". 

Liejasi gal net pačiam poetui ne
suprantamų žodžių ir sąvokų srau
tas, - kur jau čia mirtingajam juos 
suprasti, iš jų pasimokyti! Nors pa
simokyti galima ir iš prastų dalykų. 
Tiesiog stebėtis reikia, kad per kelio
lika metų nesukurta nieko, kas savo 
teigiamu(') poveikiu bent šiek tiek 
priartėtų prie Justino Marcinkevi
čiaus poezijos, jo istorių dramų. Vie
ną iš jų - „Mindaugą" - Lietuvos tele
vizija mums geranoriškai leido dar 
kartą pamatyti ir prisiminti laikus, 
kai menas buvo ginklas, galingesnis 
už tankus. Prieš televizijoje parodytą 
režisieriaus Henriko Vancevičiaus 

1969 metais pastatytą spektaklį, be 
kita ko, J. Marcinkevičius kalbėjo: 
„Aš suvokiau, kad turiu šaukti, kad 
turiu rėkti, išrėkti Lietuvos vardą, 
nepaisant ar jį kas nors išgirs, ar 
neišgirs. Tai buvo tartum mano pas
kata, mano šuolis į šaltą vandenį, iš 
kurio aš iškilau su 'Mindaugu'". 

Šiandien pasidžiaugti galime ne
bent pernykščiu „sublizgėjimu" „Eu-
rovizijoje". Jau prasidėjo naujų talen
tų paieškos, ir vertins juos tie patys, 
kurie pernai besistengdami Europos 
akivaizdoje vos vos nenusimovė kel
nių. Šiandien riksmų, šūkavimų dau
giau negu norėtųsi, tačiau j ie labai 
dažnai tik kompromituoja Lietuvą ir 
jos vardą. 

Tad ypač džiugu, kad bent sausio 
13-ąją, dieną, kada po naujametinių 
linksmybių galime prisiminti tas did
vyriškas dienas, kai net pagalvoti 
negalėjome, kad atkovota laisvė ne
t rukus virs „išrinktųjų" laisve be 
jokių ribų, vadinamų atsakomybe, 
kad „laisvės šūkiais pasinaudos seno
ji nomenklatūra , neatsisakiusi į 
kraują įsigėrusių privilegijų ir jau 
subrandinusi savo paveldėtojus, tau
tą pakrikštijusius runkeliais, o visus, 
įsigalėjančiame chaose bandančius 
galvoti savo galva - valstybės (o dar 
labiau - „valstybininkų") priešais. Po 
trumpos atgimimo aušros tėvynėje 
įsigali inkvizicijos laikotarpis. Tik šį 
kartą laisvamaniai nedeginami ant 
aikštėse sukur tų laužų" (rašytoja 
Renata Serelytė). 

Bent Laisvės gynėjų dieną galime 
daugiau padainuoti apie laisvę, tada -
spindintį žodį ir siekį, o nūnai labai 
sukompromituotą visų pirma tų, 
kuriuos mini rašytoja R. Serelytė. Vėl 
prisiminėme partizanų dainas, dar 
taip neseniai dainuotas slapčia, už
rašytas žeminėse, tremtyse, kalėji
muose. Ir jos, kaip Maironio, B. Braz
džionio, J. Marcinkevičiaus poezija, 
mus drąsino nebijoti okupantų auto
matų ir tankų. Ir po karo, ir dainuo
jančiosios revoliucijos dienomis su
šaudytos dainos laisvę suprato kaip 
auką Tėvynei be jokio atpildo. Šian
dien neretai jos skamba kaip prie
kaištas laisvei grobti, plėšti, laisvei 
tyčiotis iš švenčiausių dalykų, laisvei 
be pareigų ir įsipareigojimų. 

Beje, pasirodė „Lietuvių liaudies 
dainyno" „Karinių istorinių dainų" 
5-as tomas su Antrojo pasaulinio 
karo ir pokario dainomis. Tai taip pat 
didžiulė dvasinė vertybė, ir, jeigu 
norime apsivalyti, Sausio 13-osios 
šešiolikmečiams ji neturi likti sveti
ma, nežinoma ir nesuprantama. 
Vienoje televizijos laidoje mokytoja, 
partizaniškų dainų atlikėja, pasako
jo, kad vaikai visiškai neįsivaizduoja 
pokario kovų didvyriškumo, nežino, 
ką reiškia žodis „partizanas", nes 
mokykloje apie tai nepasakojama. 

„Kai kalbame apie laisvę šian
dien, šalia valstybės nepriklausomy
bės, dažniausiai norime minėti as
meninių interesų tenkinimą ir ap
saugą. Dauguma žmonių skiria ypa
tingą dėmesį vardijant savo teises, 
kurias laisvė jiems suteikė ir gina, 
užuot pastebėję dažnai panašaus ilgio 
sąrašą įsipareigojimų, kuriuos atneša 
ta pati laisvė... Viešumoje mirgančios 
reklamos bei pramogos mums bando 
įteigti pigų malonių troškimą. Tuo 
jos dažnai sabotuoja brandžių as
menybių formavimą... Visos kartos 
paveikiamos šių įtakų, tačiau labiau
siai jaunimas... Žiniasklaidos laisvė 

DANUTE BINDOKIENE 

Ar Lietuva „nacėja"? 

Maskvos didieji (ypač neat-
sikratę rausvų atspalvių) 
daug ramiau miegotų, jei

gu būtų įmanoma „susitvarkyti" 
su Lietuva. Šis mažas kupstas ne 
tik padėjo apversti didįjį sovietijos 
vežimą, bet buvo aštrus krislas 
Kremliaus akyje dar iš senų, ca
rinių laikų. Beje, toks pasiliko iki 
dabar: įžūlus nykštukas nuolat 
kyščiojantis galingam milžinui lie
žuvį... Lietuva ne tik skubėjo iš
sprukti iš galimos Maskvos įtakos 
sferos (kurią Maskva įsigijo dery
bų metu su nacistinės Vokietijos 
vadu dar 1939-aisiais), įsijungė į 
vakariet iškas organizacijas — 
NATO, Europos Sąjungą — bet dar 
drįsta kurstyti kitas Rusijos Fe
deracijos šalis, ypač Ukrainą ir 
Gruziją, kad pasektų jos pavyz
džiu. Ko gero, net Baltarusija nėra 
saugi nuo „žalingos lietuvių 
įtakos", todėl Maskvai reikia tartis 
ir nuolaidžiauti diktatoriškų pa
žiūrų Baltarusijos prezidentui, 
kad liktų ištikimas Rusijai. 

Tiesa, pastaruoju metu iš bud
raus Rusijos akiračio truputį nuto
lo Latvija, kuriai eilę metų teko 
kęsti nuolatinius Maskvos prie
kaištus už reikalavimus, kad rusų 
kilmės Latvijos piliečiai išmoktų 
latvių kalbą ir būtų lojalūs gyvena
majam kraštui. Bet tai nereiškia, 
kad Maskva atleido „spaudimą" 
Baltijos valstybėms. Štai Estija 
pakliuvo nemalonėn, nes ruošiasi 
iš sostinės centro pašalinti soviet
mečio liekanas — paminklus ir 
rusų karių kapus. (Lietuva pasiel
gė „kilniau", surinkusi tuos pa
minklus į Grūto parką, kuris tapo 
turistų labiausiai lankoma vieta. 
Ir kas gali sakyti, kad mūsų tau
tiečiai nesugeba susikurti pelningo 
verslo?) 

Rusijos Dūma šiomis dienomis 
pareiškė protestus prieš praėjusią 
savaitę Estijos parlamento priimtą 
Kapų priežiūros įstatymą, nes jis 
suteikia Estijos valdžiai teisę per
laidoti Talino centre masiniame 
kape palaidotų 13 Antrojo pasau
linio karo metu žuvusių sovietų 
karių (kurie, beje, buvo į Estiją at
vykę ne pasisvečiuoti, bet jos 
okupuoti). O tose pačiose Dūmos 
sesijose Lietuvai kliuvo už tai, kad 
LR Seimas priėmė rezoliuciją, ra

ginančią Rusiją pradėti pasita
rimus su Lietuvos Vyriausybe dėl 
Sovietų Sąjungos įvykdytos oku
pacijos žalos atlyginimo. 

Tokios reakcijos, žinoma, buvo 
galima ir tikėtis, nes Rusija jau ne 
kartą (net prez. Putino lūpomis) 
yra pareiškusi, kad „jokios oku
pacijos nebuvo, todėl nėra ir ko 
apie jos žalą kalbėti". Šį kartą Ru
sijos Dūma griebėsi įprasto kalti
nimo: Baltijos šalyse vėl atgyja na
cizmas! 

Turbūt taip sakydami, Dūmos 
deputatai turėjo mintyje vokiškąjį 
nacizmą? Žinoma, tai absurdas, ta
čiau, bent jau Lietuvos atveju, tam 
tikros „nacizmo" užuominos visgi 
yra gan ryškios. (Gink, Dieve, ne 
vokiškojo, bet „modernaus, lietu
viškojo"!) Visi, be abejo, pastebė
jome ir užsienio lietuvių spaudoje 
ne kar tą sužaibavo pasipiktinimas 
dėl Lietuvoje dabar labai pamėgtų 
„naujadarų": nacija (užuot tauta), 
nacionalinis (užuot valstybinis, 
tautinis). Visur tik — nacionali
niai muziejai, nacionaliniai apdo
vanojimai, nacionaliniai ir tie, ir 
kiti... Ir net mūsų kalbininkai iki 
uždusimo tvirtina, kad tai labai 
priimtini, vaizdingi, tiksliai sąvo
kas apibūdinantys žodžiai, kur kas 
t inkamesni už pasenusius, siau-
raprasmius , tokius kaip tauta , 
tau t in is , tau t i škumas , valstybe, 
valstybinis ir pan. Ir niekas jų (juo 
labiau Lietuvos žiniasklaidos) ne
įtikins, kad visgi daug šimtmečių, 
o juo labiau pirmosios nepriklau
somybės dešimtmečiais, su šiais 
tikrai lietuviškais žodžiais buvo 
galima puikiausiai išsiversti ir 
niekam nekilo abejonių, kad jie 
savo paskirtį atlieka... 

Kad Rusija nuolat užmeta akį 
į visus Lietuvos gyvenimo aspek
tus, o tuo pačiu ir į žiniasklaidą, 
turbūt niekas nesuabejos. Ji negali 
nepastebėti nuolat linksniuojamų 
tų „nacijų ir nacionalinių", tad tur
būt ir susidarė įspūdį (net ir be 
vertėjų), kad Lietuva jau vėl dai
rosi į „nacizmą". Galbūt lietu
viams, artėjant septyniolikos metų 
nepriklausomybės atkūrimo su
kakčiai, o juo labiau Lietuvos var
do tūkstantmečiui, reikėtų pagal
voti ir atsikratyti tų nereikalingų 
barbarizmų... 

nėra galimybė rašyti ar transliuoti 
bet ką, nepaisyti jokių populiarumo 
ar pelningumo padarinių... Nebijo
kime reikalauti moralumo valdžioje, 
spaudoje ir plačioje visuomenėje. Ne
bijokime tiesos. Jau daug kam nusvi
ro rankos, siekiant paragauti tikro
sios laisvės" (iš Lietuvos Vyskupų 
konferencijos generalinio sekreto
riaus, monsinjoro Gintaro Grušo kal
bos iškilmingame Seimo posėdyje, 
skirtame Laisvės gynėjų dienai pa
minėti). 

Šįmet sausio 12-osios vakarą 
rašytojas Juozas Aputis televizijos 
bokšto salėje prisiminė savo išgyveni
mus, patirtus tą istorinę, ne tik Lie
tuvą pakeitusią naktį. Stovėjęs jis 
prie Parlamento priešais pagrindinį 
įėjimą. Žmonių būrelis buvęs nema
žas, bet jie vis plūdo ir plūdo iš visur. 
Kai vaikinai nuo gretimo namo stogo 

sušukę: „Tankai iš Šiaurės mieste
lio!", vieną mirksni jį ir daugelį kitų 
buvo suėmusi baimė. Juk jeigu tan
kai čia atvažiuos, tai važiuos ties cen
triniu Įėjimu ir visus traiškys. Pra
dėjome retėti, - pasakojo rašytojas, -
Bet tai truko tik vieną mirksnį. Gal 
kas pasakė, kad reikia ne retėti, o 
tankintis. Ir tada pajutome, kad re
tėti mums neleidžia pakraščiai... Iš 
viso šito aš sau pasidariau vieną 
nuostabią nuostatą: tuo metu ten jau 
buvo mūsų valstybės pradmenys. 
Išmintis tokia: jeigu atsirado baimė, 
reikia pakraščių paprašyti paramos. 
O jeigu neatsirado baimės, o, būnant 
centre, atsirado nebaimė daryti ko
kias nors niekšybes, tai taip pat 
reikia prašyti pakraščių pagalbos. 

Šia išmintimi aš ir baigiu gėrėtis 
neblėstančia, ne tik Lietuvą pakeitu
sios Laisvės gynėjų dienos šlove. 
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Tiesos pavidalai 
IONAS KAZIMIERAS 
BURPULIS, OFS 

Kažkada tiesa rūpėjo visiems. Už 
tiesą žmonės būdavo sudeginami ant 
laužo. Įdomu, jog jie dėl to nė kiek 
nesipriešindavo ir netgi neprotestuo
davo. Inkvizicija, kuri juos degindavo 
tik dėl to, kad būtų apginta tiesa, 
ilgainiui tą procedūrą praktikuoti 
nustojo, Bažnyčia XX amžiuje pri
pažino, jog tai buvo klaida. 

Tačiau nuo to laiko Nemuno ir 
Stikso upėmis nutekėjo daug 
vandens. Pasikeitė žmonių 

karta, ir klausimas vėl atgijo, - kaip 
gėdos dėl neapgalvoto poelgio jaus
mas, kaip iki galo neišgydyto danties 
skausmas. Tai vienur, tai kitur, žiū
rėk, ir vėl atgyja sena kaip pasaulis 

- diskusija, - kas yra tiesa, o kas yra 
melas? 

Įdomiausia, jog kiekvienas yra 
įsitikinęs, jog tiesą žino ir išmano tik 
jis ir daugiau niekas. Kuris politikas 
manosi esąs neteisus? Kuris advo
katas įsikalė sau į galvą, jog jo gina
masis tikrai padarė nusikaltimą? 
Kuris teisėjas į kalėjimą sąmoningai 
pasodino žinomai nekaltą žmogų? 

Visiems labai patiko, kai Seimo 
narys A. Sysas ir ministrė V Blin-
kevičiūtė duetu jausmingai uždaina
vo: „Nusuktas pensijas mielai grąžin-
tume,'bet pasakykite, nuo ko atimti, 
jeigu pinigų taip mažai, o reikia net 
septynių šimtų milijonų!" Kai buvo 
paskaičiuota, jog dėl šešėlinio verslo 
valstybės ir SODROS biudžetai kas
met praranda kelis milijardus litų, 
duetas tarsi vandens burnon prisi
sėmę. Tuomet gimė nauja, dar gra
žesnė melodija: „Jeigu mes nuskriaus
tiems pensininkams grąžinsime sko
lą, tai negalėsime visiems kitiems 
pensininkams padidinti pensijų". 
Tačiau išaušo rinkimų aušra, ir tiesa 
pražydo visu savo grožiu ir puošnu
mu, - pasirodė, jog galima ne tik 
numesti šuniui kaulą, bet dar ir jį, ir 
jo draugus sočiai skania mėsyte 
pavaišinti. Mūsų mieloji valdžia, kaip 
fokusininkas cirke, iš oro pagavo kor
tų kaladę ir pati iš savęs išlošė kelis 
milijardus, - užtektinai ir indėliams 
grąžinti, ir pensijoms prieš pat rin
kimus pakelti net septyniasdešimčia 
litų! 

Nors sprok iš pavydo ir iš piktu
mo, kad valdžia visus taip įžūliai 
vedžioja už nosies, o tu ničnieko ne
gali padaryti, nes kas patikės, kad 
valdžia visus apgaudinėja, jeigu šitiek 
pinigų nesavanaudiškai iššvaistė, -
jeigu žmonėms atidavė, tai jau ne-
beišgrauš ir nebepavogs! Tik prasi
žiok apie tai, ir įsiutusi minia, kaip 
vilkų gauja, tave į kąsnelius sudras
kys! 

Ir kaip tu jiems paaiškinsi, kad 
mus visus vedžioja už nosies, kad to
kiu būdu mūsų valdantieji (koks mie
las išrinktųjų pavadinimas, kokia di
dinga jų garbė!) nori mums įsiteikti? 

Ir kaip tu įkalsi į galvas dviems 
milijonams apkvailintų rinkėjų, jog 

mūsų valdantieji tokiu būdu pažei
džia Lietuvos Konstituciją ir laužo 
duotą priesaiką, nes šitaip rūpinasi 
ne Tautos gerove, o viso labo tesiekia 
mūsų visų palankumo, nes parinkda
mi momentą, kaip save parodyti ne
pelnytai palankioje sau šviesoje, jie 
piktnaudžiauja savo valdžia? 

Ir kaip tu jiems paaiškinsi, kad 
mūsų visų valdžia virš tautos, t. y 
virš mūsų visų, jokios valdžios ir 
jokios valios neturi, nes mes, t. y. tau
ta, jai suteikėme ne teisę mus valdyti 
ir sauvaliauti, o tik atstovauti ir 
tvarkyti mūsų (o ne savo pačios!) rei
kalus? 

O kokiu tėvišku rūpesčiu pad
velkė, kai pramonininkai ir Vyriau
sybė prabilo apie naują galimybę dau
giau dirbti ir daugiau užsidirbti!? Visi 
prisimename, kaip buvo pasiūlyta ge
nialiai paprasta išeitis - dirbti 60 va
landų per savaitę, ir viskas bus gerai, 
ir darbdavys bus sotus, ir darbininkai 
liks sveiki! Tiesa ir šviesa taip ir spin
dėjo, taip ir tvieskė iš tėviškų prem
jero G. Kirkilo, ir iš dar tėviškesnių 
B. Lubio akių, - mums negaila, tik 
jūs dirbkite! Nyku ir tuščia liko sielo
je, kai tokia tėviška, tokia artima 
(ranka taip ir tiesėsi į ją, širdis taip 
jos ir ilgėjosi!), tokia miela tiesa tapo 
išmesta ir užmiršta, lyg nevykęs 
banko apiplėšimo planas. 

Nerimas ir susirūpinimas nie
kaip nenorėjo atstoti. Jie abu laikėsi 
prilipę lyg piktas pinigas. Pavartęs 
enciklopediją, bet nieko išganingo 
taip ir nesuradęs, išėjau į miestą ir 
pradėjau tiesos paieškas. 

Nuėjau į Seimą, bet ten jos ne
radau. 

Nuėjau į teismą, bet ir ten jos 
nebuvo. 

Nuėjau į prekybos centrą, bet ten 
man pasiūlė nusipirkti gero vyno bu
telį, jį išgerti (vienam ar su kuo nors 
už mane protingesniu) ir nusira
minti, nes visuotinai yra žinoma: „In 
vino veritas!" (Vyne teisybė!) 

Ėjau rudeniško liūdesio nualinta 
širdimi, tik staiga akys užkliuvo už 
advokatų kontoros iškabos. Peržen
giau slenkstį ir budinčio pasiteira
vau, ar neatsirastų didesnę patirtį tu
rintis advokatas, kuris galėtų padėti 
kebliu reikalu. Budintis pasiteiravo, 
kokiu būtent reikalu ir, išgirdęs rei
kalą, regimai sumišo. Kiek pagalvo
jęs, jis kažkam paskambino ir pasakė 
užeiti į kabinetą, ant kurio puikavosi 
iškaba: „Patarimai sunkiais gyveni
mo atvejais". 

E rdviame kabinete prie visų 
sienų buvo išrikiuotos knygų 
lentynos. Knygos buvo visur, 

ant kėdžių, an t palangių, ant grindų. 
Tik ant lubų jų nebuvo. Senas 
advokatas pakėlė į mane akis nuo 
kažkokio dokumento ir, maloniai į 
mane pažvelgęs, nusišypsojo: 

- Na, tai kas dabar ramybės 
neduoda, mielas kolega? 

Apstulbau. Prieš mane, apsirėdęs 
advokato mantija, sėdėjo senasis kip
šas - mano senas pažįstamas Zmit-
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riukas. 
- Kaip? Ar jūs ir advokato duoną 

valgote? - negalėjau nuslėpti savo 
nuostabos. 

Jis ir vėl nusišypsojo. 
- O kodėl gi man jos nevalgyti, 

jeigu patinka? Po politikos advokatū
ra yra pati pelningiausia sritis, kurio
je sielų medžioklė tokia efektyvi. Po
litikoje kartais pasitaiko patirti ne
sėkmę. Nors ir retai, bet, žiūrėk, vie
nas kitas neišmanėlis ima ir atsisako 
pelningo sandorio, neparduoda savo 
sielos už jokius turtus. 0, tamsta! 
Kad pamatytum, su kokiu užside
gimu, su kokiu patosu jie man žeria, 
atseit, į jokius turtus nemainys savo 
sąžinės! Arba kad ir tamsta, - na, ir 
koks prajovas bus tave užkerėjęs, kad 
mano kerai tavęs neveikia? 

- Palikime šią temą, ji tamstai 
neperspektyvi, - nusišypsojau ir aš. -
Jeigu jau mus likimas vėl suvedė, 
geriau pakalbėkime apie tai, kas man 
rūpi. 

- Žinau, žinau, - atsakė meilusis 
kipšas. - Tiesa rūpi ir man. Patikėk, 
tamsta, kad jeigu kas nors surastų 
tiesą ir ją atskleistų žmonėms, - taip, 
kad jie ją suprastų, suvoktų ir pri
imtų savo širdysna, manęs čia ne
būtų. Manau, kad ir tamstai tektų 
kitos duonos ieškotis. 

Tokia perspektyva manęs nepra
džiugino, bet iš patirties žino
jau, kad senasis žmonijos prie

šas tuščiai nekalba. Iš jo žodžių 
supratau, jog yra rimtai nusiteikęs 
man padėti. O jis tęsė: 

- Tiesa yra įvairi. Yra politinė 
tiesa, juridinė tiesa, žurnalistinė 
tiesa, buitinė tiesa, mokyklinė tiesa. 
Yra darbdavio tiesa ir darbininko 
tiesa. Jos pavidalų, rūšių ir porūšių 
yra tokia gausa, kad vien tik jai klasi
fikuoti reikėtų įsteigti kokią dešimtį 
laikinųjų Seimo komisijų. Ir tai dar 
neaišku, ar jos įstengtų tai padaryti. 

- O gal galėtumėte trumpai 
pakomentuoti tas tiesos rūšis, kurias 
ką tik paminėjote? - viltingai pasi
teiravau naująjį advokatą. 

- Labai prašau, - atsakė jis man. 
- Juridinė tiesa yra tokia, kuri 
įrodoma įkalčiais, liudijimais, kratos 
ir apklausos protokolais ir kitais pro
cesiniais dokumentais, aišku, jei tik 
jie nėra suklastoti. 

- O ar juridinė tiesa apskritai 
gali būti tiesa? - įkyrėjęs klausimas 
niekaip nenorėjo nusiraminti. 

- Aišku, kad ne! - mielai paaiški
no Zmitriukas. - Juridinė tiesa daž
niausiai yra reikalinga ir naudinga 
tik vienai pusei. Retai, tiksliau pasa
kius, niekada nebūna taip, kad 
teisme laimėtų tiesa. Paprastai laimi 
tik viena kuri pusė. Pagalvok, mielas 
kolega, kaip atrodytų, jeigu ministro 
sūnus būtų nuteistas už kyšį ar doku
mentų klastojimą? Jeigu tas vaikas 
meluoja ir taip gelbsti savo kailį, tai 
kas jį užjtai galėtų smerkti? Koks 
tėvas sutlfefcr kad jo sūnus, patekęs į 
tokią padėtį, būtų nuteistas ir paso
dintas į kalėjimą keleriems me
tams? 

- Na, gerai, o kokia yra ta žur
nalistinė tiesa, nes apie politinę tiesą 
nė girdėti nenoriu. Žinau, jog poli
tikoje viską lemia interesai ir man 
nebereikia narplioti politikų šnekų 
apie švarias rankas, moralę ir in
teresų konfliktus, - pasiteiravau apie 
savo daržą, nes man atrodė, jog 
Zmitriukas apie mano tiesą kalbėjo 
su keista potekste. 

Man pasirodė, jog šį kartą jis 
šyptelėjo kažkaip ypatingai suktai. 

- Žurnalistinė tiesa yra ta, kuri 
leidėjui ir žurnalistui teikia galimybę 
savo laikraštį leisti kuo didesniu 
tiražu ir nukonkuruoti kitus laikraš
čius, - paaiškino jis nei į tvorą, nei į 
mietą. 

- Atleiskite, o kaip su informaci
ja, su įvykiais ir faktais, su komen
tarais? - negalėjau pasiduoti aiškiam 
šališkumui. 

- Bene tamsta iš vežimo iškritai 
ir galvą susitrenkei, kad nežinai, jog 
informacija, faktai ir visi kiti žurna
listikos atributai, tokie mieli tamstos 
širdžiai, dažniausiai yra perkami ir 
parduodami? Bene tamstai pirmas 
kartas išgirsti, kad, pavyzdžiui, jeigu 
kažkam koks nors faktas nėra pa
rankus, tai tas kažkas užmoka, kad 
laikrašt is neatspausdintų, ir tuo 
viskas užsibaigia? Ir fakto nėra, nes 
tamstos laikraštis jo neišspausdino. 
O jeigu fakto nėra, tai ir tiesos nėra, 
- matai, kaip paprasta? 

- Na, gerai, o kokia yra buitinė ir 
mokyklinė tiesa? - pasiteiravau, tikė
damasis, jog bent jau mokykloje bus 
išlikusi nors tiesos užuomazga. 

- Nemanau, kad mudviem rei
kėtų aiškintis vaikams rūpimus da
lykus, - Zmitriukas tik numojo ran
ka. - Tegul vaikai patys išsiaiškina 
tai, kas jiems rūpi, nes jiems ateityje 
teks gyventi savo protu ir savo galva. 
O tamstai geriau būtų prabusti iš 
svajonių, nustoti rūpintis svetimais 
dalykais, jeigu tamstai už tai niekas 
neužmoka ir tiesos tyrinėjimus palik
ti mokslininkams. Jie prirašys begalę 
knygų, kurių niekas neskaitys, nes 
jos nebus ko nors vertos, o pasaulis 
tegul ramiai sau sukasi savo ratu. 

- Tačiau pasakyk, pagaliau, ger
biamasis, - nebe juokais supykau. -
Galų gale, egzistuoja tiesa, ar ne, 
melas nuo tiesos juk turi kuo nors 
skirtis? 

- Nenorėčiau nuliūdinti nei tam
stos, nei Tautos, kuria taip labai 
rūpiniesi, - atsiduso Zmitriukas. -
Tamstai geriau būtų pažvelgti į 
klausimą iš praktiškos pusės, kurią 
mudu savo diskusijoje jau kiek užkliu-
dėme, o būtent, kad tiesa yra tokia 
pati prekė, kaip ir visos kitos. Ji, kaip 
ir kitos, turi ir vertę, ir kainą, ji yra 
produktas , nes yra pagaminama, 
įpakuojama ir parduodama, ji turi 
paklausą ir pasiūlą, nes vieni ją var
toja, o kiti pateikia vartotojams. Argi 
taip jau sunku suprasti, jog melas, 
kurį taip vainoja politikai, ir kurio 
taip nemėgsta politologai, tėra tik 
griežtai apibrėžta tiesos forma? 

- Tai vis dėlto ji yra? - jau su 
menka viltimi paklausiau senąjį ne
naudėlį. 

- Tiesos nėra, yra tik daug nuo
monių apie ją, - atsakė nenaudėlis. -
Tiesa grynuoju pavidalu priklauso 
mūsų visų Kūrėjui. Deja, žmogaus ir 
mano gentainiai ją suteršė nuodėme, 
iškreipė savo naudai ir iš to pasidarė 
verslą, kurį aš visiškai kontroliuoju. 
Dar nemačiau žmogaus, kuris tiesą 
būtų atradęs, suvokęs ir priėmęs i 
širdį. 

Man teliko susitaikyti su išgauta 
informacija, ja pasidžiaugti ir pasi
dalinti su skaitytojais. 
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MARIJOS DIENA ŠILUVOJE TELŠIŲ VYSKUPIJOS 80-OSIOS METINĖS 
Gruodžio 13-ąją, Marijos dieną, 

Šiluvoje rinkosi Kauno arkivyskupi
jos kunigai. Tradiciškai prieš Kalėdas 
susitinkantys arkivyskupijos dvasi
ninkai šiemet buvo pakviesti į Šiluvą 
dalyvauti prieškalėdiniame susirin
kime, drauge vieniems už kitus pa
simelsti, laužyti kalėdaičių ir švęsti 
kunigų Kūčių. 

Iš pradžių dvasininkai susitiko 
Jono Pauliaus II namuose ir kartu su 
savo ganytoju arkivyskupu Sigitu 
Tamkevičiumi aptarė aktualius pas
toracijos reikalus. Klebonams primin
ta apie 2006 metų statistines bei fi
nansines parapijų ataskaitas. Arki
vyskupas supažindino su išvakarėse 
vykusio LVK posėdžio nutarimais, 
plačiau aptarė socialinio aprūpinimo 
senatvėje klausimą, Vilniaus arkivys
kupijoje įsteigtą fondą kaip paramą 
šios arkivyskupijos kunigams, pakvie
tė kunigus teikti pasiūlymus šiuo 
klausimu. Ganytojas paragino kuni
gus aukoti Bernelių Mišias, jei tikin
tieji to pageidauja. Siekiant, kad 
dvasininkai kuo aktyviau galėtų daly
vauti susirinkimuose 2007 metais, 
nuspręsta juos rengti antradieniais. 
Pirmasis susirinkimas 2007 m. vyks 
sausio 27 d. Kauno kurijoje. 

Vėliau visi meldėsi Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bazilikoje. Iškilmin
gai Eucharistijos liturgijai vadovavo 
arkiv. Sigitas Tamkevičius, koncele-
bravo Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis, Panevėžio vyskupas emeri
tas Juozas Preikšas, taip pat arki
vyskupijos kunigai, tądien gausiai 
dalyvavę šiose iškilmėse. Šv. Mišių 
pradžioje arkiv. S. Tamkevičius pa
kvietė melstis ne tik už arkivyskupi
jos, bet ir visos Lietuvos kunigus, kad 
Dievas apdovanotų juos sveikata ir jie 

gerai atliktų savo pareigas. Per ho
miliją ganytojas pasveikino dvasinin
kus, kurie brangina kunigišką tar
nystę, ir kvietė Šiluvos Dievo Mo
tinos akivaizdoje apmąstyti Kalėdų 
įvykio prasmę savo gyvenime. 

Priminęs Marijos ištartą „taip", 
jos nuolankumą vykdant Dievo pla
ną išgelbėti žmoniją iš nuodėmių, ar
kivyskupas atkreipė dėmesį į begali
nę Dievo Motinos ištikimybę, išsau
gotą net ir tamsiausiomis gyvenimo 
valandomis. Ganytojas ragino remtis 
Marijos pavyzdžiu ir savo tarnystę 
priimti kaip Dievo dovaną. Kalbėda
mas apie dvasinį atsinaujinimą, rei
kalingą visai Dievo tautai, ganytojas 
drąsino kunigus ir dėkojo jiems, kad 
„nepavargdami ir nelaukdami pasaulio 
plojimų savo širdimi apima Bažny
čios ir tautos reikalus". Arkivyskupas 
kvietė malda paremti vieniems kitus 
ir savo pasiryžimą tarnauti taip, kaip 
tarnavo Dievo Motina Marija. 

Šv. Mišių pabaigoje visų dvasi
ninkų vardu arkivyskupas nuošir
džiai pasveikino Kauno Kristaus Pri
sikėlimo parapijos altaristą jubiliatą 
kunigą Vaclovą Aleksandravičių, šven
čiantį 90 metų jubiliejų, ir padėkojo 
jam už daugiau kaip 60 metų uolią 
tarnystę arkivyskupijoje. 

Jono Pauliaus II namuose dva
sininkai dalyvavo agapėje, laužė ka
lėdaičius, linkėjo vieni kitiems džiu
gių Kalėdų švenčių. Trumpą pasvei
kinimą jiems buvo paruošę ir Šiluvo
je ugdomi Kauno kunigų seminarijos 
parengiamojo kurso auklėtiniai. Šia 
proga Jono Pauliaus II namuose ati
daryta Raseinių raj. mokyklų moks
leivių dailės paroda „Angelo žinia". 
Ši paroda taps tradicine. 
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Gruodžio 8 d. Telšiuose visą die
ną vyko renginiai, skirti Telšių vys
kupijos įkūrimo 80-osioms, Telšių 
miesto savivaldos 215-osioms ir Tel
šių dailės mokyklos 75-osioms me
tinėms paminėti. 

Telšių savivaldos 215-ųjų meti
nių proga Žemaičių muziejuje „Alka" 
atidaryta paroda, prie buvusios Tel
šių amatų mokyklos atidengta Rainių 
miškelyje nukankintų Telšių amatų 
mokyklos moksleivių atminimo len
ta. Po šių renginių Telšių vyskupijos 
katedroje aukotos iškilmingos šv. Mi
šios. Iškilmingoms šv. Mišioms, kurias 
koncelebravo Telšių vyskupas J. Bo
ruta, SJ, ir Telšių vyskupas emeritas 
Antanas Vaičius bei Telšių vyskupijos 
kunigai, vadovavo ir pamokslą per jas 
pasakė Panevėžio vyskupas J. Kau-
neckas. Šv. Mišių pradžioje visus į Tel
šių katedrą susirinkusius svečius ir 
valdžios atstovus pasveikino ir visų 
trijų švenčiamų jubiliejų reikšmę pa
brėžė Telšių vyskupas J. Boruta, SJ. 

Per pamokslą vysk. J. Kauneckas 
apžvelgė Telšių miesto ir Telšių vys
kupijos istorinę ir dvasinę raidą. Vys
kupas kalbėjo apie didžiuosius Že
maičių vyskupus J. Giedraitį ir M. Va
lančių, kurie daug nuveikė besirū
pindami savo vyskupijos tikinčiai
siais, juos šviesdami ir vesdami doros 
ir tikėjimo keliu. Vyskupas taip pat 
priminė, jog žemaičiai visada buvo 
tvirti tikėjimo liudytojai: tai patvirti
na Kęstaičių netoli Telšių bažnyčios 
gynimas XIX a., Rainių kankinių pra
lietas kraujas, kunigų sukilėlių kapai 
Telšių katedros šventoriuje. Įkūrus 
Telšių vyskupiją (1926 m.), jos ant
ruoju vyskupu tapo V Borisevičius, 
kuris savo tvirtą tikėjimą paliudijo 
kankinyste. Vyskupas J. Kauneckas 

dalijosi savo prisiminimais ir patirti
mi iš to meto, kai jis Telšių katedroje 
dirbo vikaru, vėliau Telšių kunigų se
minarijos vicerektoriumi, dvasios 
tėvu ir dėstytoju bei Telšių vyskupo 
pagalbininku. „Visada žavėjausi že
maičių tvirtu tikėjimu ir ištikimybe 
Bažnyčiai. -Šiandien minint šiuos 
gražius jubiliejus, meldžiuosi prašy
damas Dievą, kad jis laimintų Telšių 
vyskupiją, miestą ir visą Dailės 
akademijos fakulteto akademinę ben
druomenę", — baigdamas pamokslą 
sakė Panevėžio ganytojas. 

Po šv. Mišių Žemaitės dramos 
teatre prasidėjo mokslinė konferenci
ja. Klaipėdos universiteto dėstytojas 
dr. Vacys Vaivada skaitė pranešimą 
„Telšių svarba XVI a. Vakarų Žemai
tijos bajorijos gyvenime", o Šiaulių 
universiteto dėstytoja dr. R. Trimo
nienė konferencijos dalyviams išsa
miai pristatė XVI a. Telšių valdyto
jus. Telšių vyskupas doc. dr. J. Boru
ta, SJ, savo pranešime apžvelgė Tel
šių vyskupiją Žemaičių vyskupystės 
kontekste. Konferencijoje taip pat 
apžvelgta Vilniaus dailės akademi
jos fakulteto Telšiuose istorija ir plė
tra. 

Pasibaigus mokslinei konferenci
jai pagerbti Telšių miesto garbės pi
lietis prof. Alfredas Bumblauskas ir 
VDA Telšių dailės fakultetas. Vakare 
koncertavo kamerinis choras „Aidi-
ja", o Telšių vyskupo V Borisevičiaus 
kunigų seminarijos didžiojoje auloje 
— M. K. Čiurlionio kvartetas. Jubi
liejinių renginių „Miestas, ženklai, 
datos, žmonės" pabaigoje buvo įžieb
ta kalėdinė miesto eglė, teatralizuoto 
koncerto metu miestelėnus džiugino 
ugnies skulptūros ir ugnies salvės. 
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Iki 1944 metų pabaigos rytais dažniausiai 
duodavo sriubą — skystą Knorr arba kokią nors 
lapienę. Rytinė sriuba buvo visiškai be taukų ir 
neišvirę lapai, ar tai kopūstai, ar kiti. Jie buvo tik 
pakaitinti, traškėjo valgant, o sriuba, sūdyta su 
soda — tokia karti, kad ir alkanas būdamas ne 
visuomet ją galėdavai nuryti . Kada būdavo ropių 
arba repukų laikas, rytą virdavo lapus su visais 
suvytusiais lapais ir su smėliu, o pietums duoda
vo pačias ropes, kurios visuomet buvo sumalkėju-
sios kaip skiedros. Tokios sriubos pavalgius, 
skaudėdavo skrandį. Norint ar nenorint, valgyti 
reikėjo, jei norėjai išlikti gyvas. 

Nuo 1945 metų pradžios maistas dar pablo
gėjo. Duonos bedavė po du šimtus gramų dienai ir 
po litrą sėtinienės. Keltis reikėdavo 3 vai. rytą ir 
dirbti dvylika valandų. Siuntinių į stovyklą nebe
atėjo, nes visą laiką paštai siuntinių nebepriėmė, 
o jei kartais priimdavo, tai jie nebeateidavo — 
dingdavo kelyje. Tada prasidėjo žiaurus badas. 
Virtuvės atmatos buvo laikomos užrakintoje pa
talpoje ir dar saugomos sargybos. Bet kada tas 
supuvusias bulvių a tmatas ir sėtinius su visomis 
žemėmis veždavo į mėšlyną išversti, vežimą už
puldavo suimtieji; nors vežimo palydovai juos 
mušdavo pagaliais, stumdydavo ir spardydavo, — 
jie griebdavo rankomis tos puvėsių košės. Paskui, 
nusinešę kur nors į pašalį, valgydavo. 

Net prieita iki to, kad suimtieji ėmė valgyti 
savo draugus, kurie per bombardavimą 

būdavo užmušti. Keli buvo užtikti beverdant žmo
gaus kūno dalis. Tas aiškiai rodo, kokia padėtis 
buvo stovykloje. 

Nuo oro puolimų pati stovykla nedaug tenu-
kentėjo. Vieną kartą į stovyklą nukrito kelios pa
degamosios bombos ir sudegino du barakus. Vie
nas suimtasis sudegė, o keli gerokai apdegė. Ant
rą kartą, 1945 metų kovo mėn., taip pat į stovyk
lą įkrito kelios bombos ir sugriovė bei sudegino 
penkis barakus. Per tą puolimą stovykloje žuvo 10 
žmonių. Laimė, kad puolimas įvyko dieną, kada 
visi suimtieji buvo darbe ir stovykla tuščia. 

Slėptuvių stovykloje nebuvo. Esant oro pavo
jui, visi suimtieji turėdavo sueiti į barakus, o blo-
kovai, užsidėję plieninius šalmus, patruliuodavo 
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prie blokų, žiūrėdavo, kad niekas nevaikštinėtų. 

Dauguma sąjungininkų lėktuvų, kurie skris
davo bombarduoti Rytų Vokietijos miestų, 

skrisdavo per mus. Kartais dvi tris valandas jie 
skrisdavo be pertraukos. Prie pat stovyklos buvo 
sunki geležinkelių priešlėktuvinė baterija. J i nuo
lat važinėdama pagal stovyklą šaudydavo, o ske
veldros nuo sprogusių sviedinių kaip lietus lydavo 
ant mūsų. Nakties tyloje būdavo girdima graži, 
bet kar tu ir žiauri muzika, kada tūkstančiai ske
veldrų, kiekviena kitokiu balsu cypdama a r švilp
dama, krisdavo žemėn. Laimingu būdu, tos ske
veldros sužeidė tik kelis suimtuosius ir tai ne
sunkiai. 

EINA Į PABAIGĄ 

1945 metų vasario mėn., kada rusa i j au 
pradėjo eiti per Oderio upę, stovykloje pasidarė 
didelė įtampa. Pasklido gandas, kad stovykla 
būsianti evakuota į Buchenvaldą, taigi už keturių 
šimtų kilometrų. Toks tolimas masinis žygis 
reiškė mūsų visų pražūtį, ypač žiemos metu. Su
sikimšimas stovykloje darėsi nebepakenčiamas. 
Suimtieji nebeturėjo vietos kovose ir dalis su dra
bužiais turėjo gulėti ant grindų. Oranienburgo 
miestą bombarduojant, buvo sugadinta kanali
zacija. Išvietėmis pasinaudoti nebegalėjome ir rei
kėjo prie blokų iškasti duobes. Praustis ta ip pat 
nebegalėjome prausykloje. Reikėjo vandens išsi
nešti dubenėlyje laukan ir praustis lauke, šaltyje. 

Tokioje įtampoje praėjo kelios dienos. Tada 

liepė suregistruoti visus per 60 metų amžiaus su
imtuosius, sergančius bei žygiuoti negalinčius. 
Paskelbė, kad jie bus vežami, o likusieji turėsią 
žygiuoti. 

Netrukus jau pradėjo juos vežti, bet niekas 
nežinojo kur. Greit sužinojome, kad jie ve

žami į Belzeno stovyklą ir nežmoniškai sukemša-
mi. Paskutiniesiems net nebeliko vietos ir jie tu
rėjo per dienas ir naktis būti lauke. (Apie įvykius 
toje stovykloje visi girdėjote, kai svarstė Belzeno 
stovyklos viršininko ir jo pavaldinių bylą Luene-
burge). Taip pat sužinojome, kad į Belzeno stovyk
lą buvo suvežta apie 120,000 suimtųjų — silpnieji, 
sergantieji ir senieji — iš kitų stovyklų. Likusieji 
stovykloje turėjo dirbti iki paskutinio akimirk
snio. Dirbti nebegalinčius nutarė Belzeno stovyk
loje „likviduoti". Iš mūsų stovyklos į Belzeną iš
vežė apie 8,000 suimtųjų. 

Pradėjus vežti suimtuosius, transportai ėjo 
dieną bei naktį. Vieną naktį, po pusiaunakčio, Mo
kovai pradėjo šaukti kai kuriuos suimtuosius tuoj 
keltis ir apsirengus eiti į raštinę. Iš kiekvieno blo
ko išvedė po kelis ir net keliolika suimtųjų. Apie 
valandą po to, kai šaukiamieji išėjo, išgirdome 
vartų kryptyje šauksmus ir šaudymą. Rytą suži
nojome, kad pašauktieji buvo vedami žudyti, bet 
jie, pasukus į krematoriumo pusę, puolė sargybas 
ir, nuginklavę kelis palydovus, pradėjo atsišau
dyti. Iš bokštų taip pat pradėjo sargybiniai šau
dyti. Dalis vedamųjų išbėgiojo, kol atvyko sargy
bos bataliono sustiprinimas. Antrą visą dieną dar 
ieškojo apylinkėje pabėgusiųjų. 

Po kelių dienų vėl naktį iššaukė iš visų blokų 
po kelis suimtuosius. Apie jų likimą nieko tikro 
nebeteko girdėti, bet manoma, kad jie buvo su-
likviduoti kitokiu būdu. 

Tuo metu mūsų civilinius drabužius ir vertin
gus daiktus (žiedus, laikrodžius ir kt.) taip pat 
išvežė į Belzeno stovyklą. Dėl to mes nė vieno savo 
daikto ir nebematėme. Mūsų pinigai, kurie buvo 
stovyklos kasoje, taip pat dingo, nes visos knygos 
ir kartotekos buvo sudegintos. Reikia manyti, kad 
keli milijonai markių mūsų pinigų, kurie buvo 
stovyklos kasoje, pateko į smogikų kišenes. 

Bus daugiau. 
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S. Jasikevičius iš „Pacers" pereina į 
„Golden State VVarriors" 

Kariams sunkiausia buvo susidurti su skurdu 

Š. Jasikevičiui ne kartą teko keisti komandas. Labiausiai jis išgarsėjo žaisdamas 
Izraelyje. 

Ind ianapo l i s , sausio 17 d. 
(ELTA) — NBA komanda „Indiana 
Pacers" savo gynėją Šarūną Jasikevi-
čių ir dar tris žaidėjus trečiadienį iš
mainė į keturis „Golden State War-
riors" krepšininkus. 

Kartu su 30-mečiu l ietuviu į 
Oakland vyks puolėjai Al Harr ington 
ir Josh Powell bei gynėjas Stephen 

Jackson, o į Indianą persikels puolė
jai Troy Murphy, Mike Dunleavy ir 
Ike Diogu bei gynėjas Keith McLeod. 

Antrą sezoną NBA lygoje rungty
niaujantis S. Jasikevičius šį sezoną 
per rungtynes „Pacers" komandai 
pelnė vidutiniškai po 7.4 taško, aikš
telėje praleisdavo 17.9 minutės ir at
likdavo 3 rezultatyvius perdavimus. 

Apklausa: gyventojai nori viešumo 
Vilnius, sausio 18 d. (BNS) — 

Lietuvos didžiųjų miestų gyventojai 
pageidautų, kad praeityje su sovietų 
saugumu bendradarbiavusių dvasi
ninkų pavardes būtų paviešintos. 

Tai rodo savaitraščio „Veidas" 
užsakymu skambučių centro „Fo-
nitel" sausio 13-15 dienomis atl ikta 
apklausa, kurioje dalyvavo 500 Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio miestų gyventojų. 

Kad būtina paskelbti visų dvasi
ninkų, kada nors bendradarbiavusių 
su KGB, pavardes, mano 52.9 proc. 
apklaustųjų. Labiausiai dvasininkų 
praeitis rūpi jauniems apklaust ie
siems, tuo tarpu vyresni apklausos 
dalyviai atsargiau vertina galimybę 
pagarsinti kunigų praeitį. 

Tačiau Lietuvos didmiesčių gy
ventojai nelinkę bausti ir smerkti su 
sovietiniu saugumu bendradarbia
vusių dvasininkų: 42 proc. sako, kad 
paaiškėjus tokiems faktams niekaip 
nereikėtų reaguoti į tokius dvasinin
kus arba tiesiog bažnyčiose j iems su
teikti mažiau reikšmingas pareigas. 
26 proc. sako, kad tiesiog užtektų pa
garsinti, kad jie bendradarbiavo, o 

* Pergalingai FIBA Euroly-
gos moterų krepšinio t u r n y r o še
šių komandų A grupės varžybas 
baigė daugkartinė Lietuvos ir Bal
tijos lygų čempionė Vilniaus TEO ko
manda. TEO krepšininkės trečiadie
nį svečiuose 81:77 įveikė Krokuvos 
„Wisla Can-Pack" (Lenkija) penketu
ką ir, iškovojusios septintą pergalę 
užsitikrino antrą vietą grupėje. Pir
majame rate TEO komanda namuose 
lenkes įveikė rezultatu 75:72. Net 29 
taškus nugalėtojoms pelnė Katie 
Douglas, 18 — Jurgita Štreimikytė-
Virbickienė, 10 — Sandra Valužytė. 

* ITF seri jos „ O p t u s Not-
tinghill International 2007" jau
nių teniso turnyro dvejetų varžy-

Atkelta iš 1 psl. 
Afganistane, ji prasidėjo gruodžio 28 
dieną. Si šventė švenčiama du kartus 
per metus: pirmą kartą iš karto po 
Ramadano, antrą kartą — praėjus 
dviem mėnesiams. 

Ruoštis šiai šventei vietiniai pra
deda beveik prieš mėnesį: tvarko na
mus, perka naujus daiktus. Pasitu
rintys tikintieji planuoja savo kelionę 
į Meką. Šventės dieną afganai aukoja 
avį, kurią šeimininkas padalija į tris 
dalis. Viena dalis — kaimynui, antra 
— šeimai, giminėms, trečia — sve
čiams, kurie pradeda lankytis trečią 
Eid dieną. 

— Ar PAG—4 organizavo 
prieššventinius labdaros rengi
nius? 

— Kariai pabėgėliams perdavė 
daugiau nei toną miltų tradicinei 
duonai pasigaminti. Vaikai, gyvenan
tys vaikų namuose, sulaukė šiltų dra
bužių bei žaislų, kuriuos dovanojo 
Lietuvos vaikai. 

Šventės proga vaikų globos na
muose buvo surengta Afganistano — 
lietuvių vaikų paroda „Viso pasaulio 
vaikai kalba viena kalba". Parodoje 
buvo ir Šiaulių lopšelio-darželio „Co-
liukė" mažųjų auklėtinių piešinių. 

— Lietuvą pasiekė praneši
mai, jog Lietuvos medikai sutei
kė pagalbą š i l t inės kamuoja
miems afganams. Kokios l igos 
daugiausia vargina vietinius, ar 
nėra infekcinių ligų protrūkių? 

— PAG-4 grupės medikų sky
riaus komanda kartu su mobilaus ry
šio stebėjimo grupe ir apsaugos būrio 
kariais vyko į Lai Va Sarjangal rajoną 
Goro provincijoje. 

Stebėjimo tikslas — surinkti in
formaciją apie vidurių šiltinės pli
timą, nes iš Cagčarano ligoninės gy
dytojų buvo gauta žinių apie mirtinus 
atvejus. 

Po 12 valandų kelionės per užs
nigtus kalnus buvo pasiektas rajono 
centras Lalas, kuriame yra kelios me
dicininės klinikos, teikiančios svei
katos priežiūros paslaugas vietiniams 
gyventojams, tačiau neturinčios sąly
gų teikti pagalbą atokiose rajono vie
tose gyvenantiems žmonėms. 

Bendraujant su vienos klinikos 
vyriausiuoju gydytoju paaiškėjo, jog 
pagrindinis židinys yra rajono slėny
je, kurį sniegas per metus o mėnesius 
visiškai atkerta nuo išorinio pasaulio. 
Infekcijos protrūkiai šiais metais jau 
nusinešė keletą gyvybių. 

Lietuvos keliuose dar nesaugu 

17.9 proc. pasisako už tai, kad tokius 
dvasininkus reikėtų nušalinti ar 
atstatydinti iš kunigų, 14 proc. ap
klaustųjų šiuo klausimu nuomonės 
neturėjo. 

Lietuvos didžiųjų miestų gyven
tojai iš viso nelinkę kreipti dėmesio 
kunigų praeities skaidrumui — 39.1 
proc. apklaustųjų teigia, kad jiems ei
nant išpažinties nėra svarbi nuo
dėmes išklausančio kunigo praeitis. 

Dar apie pusė visų apklaustųjų 
sako, kad pastarųjų septyniolikos 
nepriklausomybės metų doras ir 
sąžiningas kunigų darbas visiškai 
atperka jų kelerių ar keliasdešimties 
metų kolaboravimą. 

Iš kitos pusės apie trečdalis di
džiųjų Lietuvos miestų gyventojų lin
kę manyti, kad tėvynės išdavimui se
naties termino nėra ir su KGB ben
dradarbiavusiems dvasininkams ne
gali būti atleista jų praeitis. 

Lenkijoje įsisiūbavus aukštų Ka
talikų bažnyčios hierarchų, bendra
darbiavusių su KGB, skandalui, Lie
tuvoje irgi viešai prabilta, kad kas de
šimtas kunigas taip pat skundė ar tu
rėjo ryšių su šia sovietų tarnyba. 

Atkelta iš 1 psl. 
jų gyvybė užgeso, kai jie ėjo keliais 
tamsiu paros metu. 

„Lapkritis, gruodis, sausis — di
džiausia tragedija Lietuvos keliuose. 
Matomumas yra itin blogas, sniego 
nėra, o pėstieji atšvaitų nedėvi", — 
pėsčiųjų žūties priežastis vardijo 
Lietuvos policijos Eismo priežiūros 
tarnybos viršininkas Saulius Skver-
nelis. 

2006-siais per parą vidutiniškai 
žūdavo 2 žmonės, sužeidžiama — 23. 
Kas valandą buvo sužeidžiamas 1 
žmogus. 

Pernai policija keliuose sulaikė 
daugiau nei 31,000 neblaivių vairuo

tojų, o leistiną greiti viršijo daugiau 
nei 91,000 vairuotojų. Padaugėjo vai
ruotojų, kurie greitį viršija nuo 30 iki 
50 kilometrų per 

Pareigūnai sako, kad egzistuoja 
dalis visuomenės, kurios neįmanoma 
paveikti jokiomis šviečiamosiomis 
priemonėmis. 

„Deja, mes su žuvusiųjų skaičiu
mi Europą tempiame į dugną", — sa
ko policijos pareigūnai. Lietuva yra 
įsipareigojusi Europos Sąjungai su
mažinti žuvusiųjų skaičių keliuose. 
Tačiau šį pažadą tesėti Lietuvai sun
kiai sekasi. Jeigu 2000-siais Lietuvoje 
žuvo 641 žmogus, tai pernai, 2006-
siais, žuvo 759 žmonės. 

V. Landsbergis: maištu buvo suinteresuota 
Rusijos valdžia 

Atkelta iš 1 psl. 
armijos išvedimo paskutinė stadija, 
jau jos neturi būti, armija Lietuvoje 
išvedama pačioje pirmoje valstybėje. 
Tai armijos vadovybė traktuoja kaip 
pažeminimą, todėl Rusijoje vyksta 
suirzimas. Atsirado idėjų išlaikyti 
Lietuvą, tai planuojama, kaip tai pa
daryti. Vienas iš būdų — išeinant pa
silikti ir nuveikti blogus dalykus Lie
tuvoje pačių lietuvių rankomis ir bus 
galima pasauliui skelbti, kad Rusijos 

kariuomenės nėra ir Lietuvoje atsi
randa nestabilumas ir grėsmė kitoms 
valstybėms, todėl atėjo laikas pas
pausti mygtuką. Taip jau buvo įvyk
dyta Gruzijoje", — aiškino V Lands
bergis. 

Tuo tarpu antradienį Seimo ko
misijai liudijęs buvęs krašto apsaugos 
ministras, liberaldemokratas Au
drius Butkevičius J. Abromavičiaus 
žūtį netiesiogiai siejo su V Landsber
gio to meto politine veikla. 

bų ketvirtfinalyje lietuvio Ričardo 
Berankio bei Indonezijos atstovo 
Christopher Rungkat pora ketvirta
dienį 7:5, 6:2 nugalėjo britą Graeme 
Dyce ir suomį Harry Heliovaar bei 
pateko į pusfinalį. 

* Antrą pralaimėjimą iš eilės 
NBA reguliariojo sezono rungty
n ė s e patyrė Cleveland „Cava-
liers" komanda su Žydrūnu Ilgaus-
ku, trečiadienį svečiuose 76:94 turė
jusi pripažinti Portland „Trail Bla-
zers" krepšininkų pranašumą. Lie
tuvis į arenos šeimininkų krepšį įme
tė 6 taškus, gynyboje po krepšiu at
kovojo 5 kamuolius, blokavo varžovo 
metimą, dukart suklydo bei kartą 
prasižengė. 

Buvęs „darbiečių" vadovas išlaikys 
neliečiamybės statusą 

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) — 
Maskvoje nuo Lietuvos teisėsaugos 
besislapstantis buvęs „darbiečių" va
dovas Viktoras Uspaskichas tikriau
siai išlaikys neliečiamybės statusą, 
kuris suteikiamas kandidatams į sa
vivaldybių tarybas. 

Seime ketvirtadienį buvo planuo
jama priimti Savivaldybių tarybų rin
kimų įstatymo pataisą, kuria nelieči
amybė būtų panaikinta, tačiau ją blo
kavo „darbiečiai", paprašę pertrau
kos iki kito posėdžio. 

Šitaip ,,darbiečiai" sužlugdė ne 
tik jų vadovui nepalankios nuostatos, 

bet taip pat ir įstatymo pataisų, ku
riomis siūloma įteisinti išankstinį 
balsavimą, priėmimą. 

Seimo valdyba, susiklosčius to
kiai situacijai, nusprendė ketvirtadie
nį vakare šaukti dar vieną posėdį, ku
riame ir būtų svarstomas Savivaldy
bių tarybų rinkimų įstatymas. 

Iki šiol galioja Savivaldybių tary
bų rinkimų įstatymo straipsnis, kuris 
numato, jog kandidatas j savivaldy
bės tarybos narius iki naujai išrink
tos savivaldybės tarybos pirmojo po
sėdžio negali būti traukiamas bau
džiamojon atsakomybėn. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, Af* lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)" 

Senatoriai pasisako prieš planus 
didinti kontingentą Irake 

SS i 
m-

Rezoliucijos Senate iniciatorius Joseph Biden. Getty I mages nuotr. 

Washington, DC, sausio 18 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Demokratų ir 
respublikonų senatoriai, mėginantys 
įtikinti prezidentą George W. Bush 
atsisakyti planų padidinti amerikie
čių karinį kontingentą Irake, trečia
dienį pristatė neįpareigojančią rezo
liuciją, kurioje reiškiamas nepritari
mas šiems ketinimams. 

„Manau , kai prezidentas nu
krypsta nuo kurso tokiais svarbiais 
klausimais kaip Irakas, vienintelis 
efektyvus būdas priversti jį pakeisti 
kursą yra parodyti, kad abiejų partijų 
parama jo politikai mažėja arba jos 
apskritai nėra", — sakė Senato užsie
nio reikalų komiteto pirmininkas, de
mokratas iš Delaware Joseph Biden, 
kuris yra rezoliucijos iniciatorius. 

Prezidento G. W. Bush politikai 
nepritaria ir vis daugiau įtakingų res
publikonų. California gubernatorius 
Arnold Schwarzenegger trečiadieni 
sakė, kad Jungtinės Valstijos iki šių 
metų pabaigos turėtų išvesti savo pa
jėgas iš Irako. 

Nors daugiausiai gyventojų tu
rinčios valstijos gubernatorius, nuo
saikių pažiūrų respublikonas, ir 
anksčiau siūlė nustatyti terminą, ka
da iš Irako bus išvestos amerikiečių 
pajėgos, tačiau jis neminėjo, kad tai 
galėtų įvykti iki 2007 metų pabaigos. 

Kai kurie trečiadienį Baltuosiuo

se rūmuose apsilankę ir su preziden
to patarėju nacionalinio saugumo 
klausimais Stephen Hadley susitikę 
senatoriai sakė, kad gali parengti 
priešingą rezoliuciją, remiančią G. W. 
Bush planus didinti kontingentą. To
kios rezoliucijos pateikimas ne
abejotinai pakurstytų Kongrese au-
dringesnius debatus dėl Irako politi
kos. 

Senato respublikonų vadovas 
Mitch McConnell iš Kentucky, kuris 
anksčiau užsiminė, kad mėgins blo
kuoti balsavimą dėl bet kokios rezo
liucijos, kurioje pasisakoma prieš 
kontingento didinimą, trečiadienį pa
reiškė, jog pasisako už tai, kad Se
natas apsvarstytų „įvairias alterna
tyvas" dėl Irako. 

Demokratų ir respublikonų sena
torių parengtoje rezoliucijoje, kuri 
buvo pristatyta trečiadienį ir kurioje 
pasisakoma prieš kontingento didini
mą, taip pat raginama parengti polit
inės padėties Irake sureguliavimo 
strategiją bei pasisakoma už regioni
nį, tarptautinės bendrijos remiamą 
taikos procesą Irake. 

J. Biden parengė šią rezoliuciją 
kartu su Ginkluotųjų pajėgų komite
to pirmininku, demokratu iš Michi-
gan Carl Levin bei respublikonų se
natoriumi iš Nebraskos Chuck Hagel, 
kuris seniai kritikuoja karą. 

/ / Gazprom" gerins įvaizdį Vakaruose 
Maskva , sausio 18 d. („Reu-

ters"/BNS) — Rusijos dujų monopoli
ninke „Gazprom" ketina išleisti mili
jonus dolerių viešųjų ryšių kampani
jai, siekdama paaiškinti savo užsienio 
ekspansijos motyvus krit ikams, ma
nantiems, kad jos tikslas — išplėsti 
Kremliaus įtaką. 

„Gazprom" sako, kad lėšos bus 
skirtos platinti informacijai apie jos 
didėjantį komercinį aktyvumą Eu
ropos ir JAV rinkose. 

„Mes vykdome agresyvią, gerąja 
žodžio prasme, politiką energetikos 
srityje, ir akivaizdu, kad ne visi jai 
pr i tar ia ir ją supran ta" , — sakė 
„Gazprom" sekretorius spaudai Ser
gejus Kuprijanovas. 

„Ją užsienis turi suprasti. Tokia 
uždavinio esmė", — sakė jis. 

Komentaras buvo paskelbtas po 
to, kai laikraštis „Kommersant" šią 

E U R O P A 

LONDONAS 
Buvusio rusų šnipo Aleksandro 

Litvinenkos nunuodijimo byloje at
sirado dar vienas kaltinamasis. Kaip 
interviu „Laisvės" radijui pareiškė 
buvęs KGB rezidentas Didžiojoje Bri
tanijoje, o dabar žvalgybos istorikas 
Olegas Gordijevskis, A. Litvinenkos 
žudikas-profesionalas atskrido iš 
Hamburgo į Londoną lapkričio 1 die
ną. Pasak jo, A. Litvinenkos nužudy
mo tyrimas vyksta jau trečią mėnesį, 
bet visi svarbūs įkalčiai buvo surasti 
per pirmąsias dvi ar tris dienas. Tar
dytojai nustatė, kad buvo kažkoks 
„nelegalas", atskridęs į Heathrow 
anksti rytą su falsifikuotais doku
mentais. Bylos tyrėjai turi jo atvaiz
dą, teigia buvęs žvalgybininkas. 

JAV valstybės sekretorė Condo-
leezza Rice ketvirtadienį atvyko į 
Londoną derybų su Didžiosios Bri
tanijos ministru pirmininku Tony 
Blair — tai paskutinis jos kelionės į 
Artimuosius Rytus ir Europą etapas. 
Anksčiau ketvirtadienį Berlyne C. 
Rice tarėsi su kanclere Angelą Mer
kei. Vėliau, prieš išvykstant namo, 
dar numatytas jos susitikimas su Bri
tanijos užsienio reikalų sekretore 
Margaret Beckett. Derybas su part
neriais Londone temdo vieno iš T. 
Blair kabineto ministrų, Siaurės Ai
rijos reikalų sekretoriaus Peter Hain 
išpuolis prieš JAV Interviu laikrašty
je jis pavadino Amerikos užsienio po
litiką žlugusia. 

STRASBOURG 
Europos Parlamentas ketvirta

dienį paragino Europos Sąjungos 
(ES) valstybes peržiūrėti santykius 
su naftos turtinga Libija, jeigu ji ne
paleis penkių Bulgarijos medicinos 
seserų ir palestiniečių gydytojo, ku
riems buvo paskirta mirties bausmė. 
Parlamento rezoliucijoje, kuri po to, 
kai sausio 1 dieną Bulgarija įstojo i 
ES, padidino spaudimą Tripoliui pa
leisti medikus, blokas raginamas iš 
naujo persvarstyti „santykių su Li
bija politiką visose svarbiose srityse". 

ATLANTIC 

savaitę išspausdino straipsni, kuria
me sakoma, kad valstybės kontro
liuojama dujų monopolija netrukus 
pasirašys 11 mln. dolerių vertės kon
traktą trejiems metams su didžiau
siomis viešųjų ryšių agentūromis — 
„Hill & Knowlton", „Penn, Schoen 
and Berland" ir „PBN Company". 

S. Kuprijanovas patvirtino, kad 
„Gazprom" veda derybas su keliomis 
kompanijomis ir kad kontrakto suma 
gali sudaryti kelis milijonus dolerių. 

Pasak „Kommersant", kontrakto 
tikslas — pagerinti „Gazprom" įvaiz
dį Vakaruose, kur Europa aprūpinan
ti ketvirtadaliu dujų monopolimnke 
laikoma Rusijos prezidento Vladimi
ro Putino politiniu ginklu. 

Europos šalys bendrovę ir Krem
lių griežtai kritikavo už Ukrainos, o 
po metų ir už Baltarusijos energeti
kos krizes. 

RYGA 
Latvijos Seimas ketvirtadienį per 

antrąjį svarstymą priėmė Adminis
tracinių pažeidimų kodekso pataisas, 
numatančias administracines nuo
baudas už priemonių, kuriomis sie
kiama užkirsti kelią narkotikų plati
nimui mokyklose ir pasilinksminimo 
įstaigose, nesiėmimą. Pagal pataisas, 
už normatyviniais aktais nustatytų 
priemonių, kuriomis siekiama už
kirsti kelią kvaišalų platinimui mo
kymo įstaigose, nevykdymą vado
vams gali būti paskirta piniginė nuo
bauda nuo 10 iki 25 latų (nuo 50 iki 
124 litų). 

TBILISIS 
Gruzija pradeda radikalią svei

katos apsaugos reformą, ketindama 
privatizuoti visas ligonines, kad pri
trauktų joms modernizuoti 200 mln. 
dolerių privačias investicijas, pranešė 
šalies ekonomikos reformų valstybės 
ministras Kacha Bendukidzė. Pagal 
K. Bendukidzės planą, vasarį vyriau
sybė Tbilisyje ir įvairiuose regionuo
se pradės perduoti suinteresuotiems 
investuotojams pasenusius ligoninių 
pastatus ir žemės sklypus prie jų, pa
trauklius prekybai. Mainais už tai 
bendrovės turės pastatyti naujas li
gonines kitose vietose. 

W^^Jmm l « l : W^ 

BAKU 
Azerbaidžano nacionalinio sau

gumo ministerija sulaikė 16 žmonių, 
įtariamų mėginus nuversti dabartinę 
valdžią, ir pranešė, kad tęsia paiešką 
ir toliau tiria šią bylą. Sulaikytieji 
taip pat įtariami tėvynės išdavyste, 
dalyvavimu neteisėtose ginkluotose 
formuotėse, nelegaliu ginklų ir nar
kotikų laikymu. Kol kas jų pavardės 
neatskleidžiamos. 

HANOI 
Vietnamas ketvirtadienį patvir

tino, kad šalies ministras pirminin
kas kitą savaitę Vatikane susitiks su 
popiežiumi Benediktu XVI. Progno
zuojama, kad po šio svarbaus susiti
kimo gali būti užmegzti diplomati
niai santykiai tarp Šventojo Sosto ir 
komunistinio Vietnamo. Premjeras 
Nguyen Tan Dung bus aukščiausio 
rango šios Pietryčių Azijos valstybės 
pareigūnas, kuris lankysis Vatikane 
su vizitu. Prieš 2 metus popiežius 
įkūrė naują vyskupiją Vatikane. 

1-800-775-SEND 
ISvira^ 

Oceai t?č 

'->; 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas oasauiio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Alrfrelght y 
iAutorrobil;u olrkimas be-
Įsiur^Tias ; v>sas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smati Packaaes Truckihgyj 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas t namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeviev/, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 7 800-775-7363 
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Konkretėja Europos lietuvių kultūros 
centro steigimo planai 

2006 m. lapkričio 10 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininko prof. Justino 
Karoso kvietimu Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės atstovai dalyvavo 
komiteto posėdyje, kur iame buvo 
svarstomas Europos lietuvių kul
tūros centro steigimo (ELKC) projek
tas. VLB atstovavo ir projektą pris
tatė dr. Vincas Bartusevičius ir Ri
mas Čuplinskas. Šį projektą svars
tant posėdyje taip pat dalyvavo LR 
ambasadorius Vokietijoje Evaldas 
Ignatavičius, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento generalinis 
direktorius Antanas Petrauskas ir 
Švietimo ir mokslo bei Finansų mi
nisterijų atstovai. Projektas buvo la
bai teigiamai įvertintas ir komiteto 
nariai jo finansavimui vienbalsiai 
pritarė. Kadangi 2007 m. biudžeto 
projektas jau suformuotas, dar yra 
derinama, ar ateinančiais metais 
bus įmanoma sulaukti dalinio fi
nansavimo rudenį pradėt i centro 
veiklą. 

Norėtume centro koncepciją šia 
proga plačiau apžvelgti. Pasinau
dojant Huettenfelde esama infra
struktūra, kurti europinio lygio Lie
tuvių kultūros centrą — tokią mintį 
VLB puoselėja jau gana ilgai. Naują 
impulsą svarstyti Europos lietuvių 
kultūros centro steigimo Vokietijoje 
perspektyvą 2005 m. davė LR amba
sadorius Evaldas Ignatavičius. Įvai
riems Europos Lietuvių Bendruo
menių reikalams bei ELKC projekto 
koncepcijai aptar t i ambasadorius 
kar tu su VLB valdyba 2005 m. va
sario 27 d. Huettenfelde suorganiza
vo unikalų susitikimą, į kurį buvo 
sukviesti ne tik Europos Lietuvių 
Bendruomenių atstovai, bet ir dau
gelis Europos šalyse dirbančių LR 
ambasadorių bei kitų valdžios ats
tovų. Vyko konstruktyvios diskusijos 
apie ES Lietuvių Bendruomenių po
reikius, bendrų vasaros stovyklų Eu
ropos lietuvių jaunimui organizavi
mo perspektyvą ir bendradarbiavi
mą švietimo srityje. 

2005 m. rugsėjo 16-18 dienomis 
VLB valdyba surengė atskirą susi
tikimą konkrečiau ap ta r t i ELKC 
koncepciją. Susitikime dalyvavo Eu
ropos Lietuvių Bendruomenių, LR 
ambasados Vokietijoje bei Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
atstovai. Šiame susitikime buvo, be 
kita ko, nuspręsta kur t i Europos 
Lietuvių Bendruomenių asociaciją, 
kuri veiktų kaip forumas komu
nikacijos ir bendravimo tarp ES 
šalių Lietuvių Bendruomenių stip

rinimui. 
ELK centrui steigti VLB iš Lie

tuvos prašo finansavimo trejiems 
metams vieno etato bei daliai eina
mosios veiklos išlaidų padengti. At
sižvelgiant ypač į Europos Sąjungos 
šalis spartėjančią lietuvių emigraci
ją, tokio centro steigimo Huettenfel
de strategijos kertinis aspektas yra 
iš pradžių vieno profesionalaus dar
buotojo pagalba sustiprinti ir išplėsti 
visuomeniniu pagrindu jau daugelį 
dešimtmečių VLB bei kitų Europos 
Lietuvių Bendruomenių vykdomą 
darbą. 

Europos lietuvių kultūros 
centro (ELKC) veiklos kryptys 

Planuojamo Europos lietuvių 
kultūros centro veiklos kryptis gali
ma visų pirma suskirstyti į paslau
gas, taikomas nelietuviškai Europos 
visuomenei, institucijoms, organi
zacijomis bei įmonėms, ir į tokias, 
kurios taikomos Europos Lietuvių 
Bendruomenėms. 

Nelietuviškai Europos visuo
menei taikoma veikla: 

Informacinio portalo „Lithua-
nians in Europe" apie lietuvius, jų 
organizacijas bei lietuviškus ren
ginius Europoje anglų kalba kūri
mas. Svetainėje būtų anglų kalba 
kaupiama informacija apie lietuvius 
Europoje, jų organizacijas bei istori
ją, LR diplomatines, turizmo bei ver
slo atstovybes, kultūros renginius, 
Europos šalyse gyvenančius kultū
ros veikėjus. Portalas atliktų svarbią 
informacinę, reprezentacinę bei 
Lietuvos įvaizdžio formavimo funk
ciją, specifiškai taikomą Europos 
Sąjungos gyventojams bei instituci
joms. Kuriant svetainę, būtų ben
dradarbiaujama su Europos Lietu
vių Bendruomenėmis, LR diploma
tinėmis atstovybėmis, Lietuvos eko
nominės plėtros agentūra, Vals
tybiniu turizmo departamentu bei 
Lietuvos institutu. Tokiam unika
liam projektui būtų galima naudotis 
pagal ES įstatymus Lietuvos Res
publikai rezervuotu domenu w w w . 
l ithuania.eu, kuris šiuo metu ne
vartojamas. 

Lietuvių kultūros instituto veik
los plėtra Europos lygmenyje. Ak
tyviai reklamuoti Lietuvių kultūros 
instituto veiklą ir teikiamas paslau
gas už Vokietijos ribų, kad jos būtų 
prieinamos visos Europos moksli
ninkams, tyrinėjantiems su Lietuva 
susijusias temas. LKI bibliotekoje 
kryptingai kaupti mokslinius darbus 

Lietuvoje dirbs Tarptautinio valiutos 
fondo misija 

Ruošiantis 2007 metų Lietuvos 
konsultacijoms pagal Tarptautinio 
valiutos fondo (TVF) steigimo sutar
ties IV straipsnį, šių metų sausio 18-
30 dienomis Lietuvoje dirbs TVF 
Europos departamento misija, vado
vaujama šio departamento direkto
riaus pavaduotojo Ashoka Mody. 

TVF ekspertai analizuos esamą 
Lietuvos makroekonominę padėtį ir 
bendras ūkio raidos prognozes, ver
tins finansų sektoriaus plėtrą, biu
džeto bei socialinės politikos prie
monių įgyvendinimą. Planuojami su
sitikimai su Lietuvos banko, Finansų 
ministerijos ir kitų valstybinių insti
tucijų bei privataus sektoriaus atsto

vais. 
Paskutinę TVF misijos darbo die

ną planuojama misijos atstovų spau
dos konferencija. 

Nuo 2003 metų kovo pabaigos, 
kai baigėsi Lietuvos ir TVF Preven
cinė stabilizavimo programa, TVF ir 
Lietuvos bendradarbiavimo pagrin
das yra ekonominės konsultacijos 
pagal TVF Steigimo sutarties IV 
straipsnį. 

Tarptautinio valiutos fondo nare 
Lietuva yra nuo 1992 m. Šiuo metu 
TVF priklauso 184 šalys. 

Lietuvos banko 
ryšių su visuomene skyrius 

apie Lietuvą, pa rašy tus ki tomis 
Europos kalbomis. Rūpint is LKI 
elektroninio katalogo integravimu į 
europinius bibliotekų t inklus. Su
kurti reprezentacinę medžiagą apie 
LKI anglų kalba. 

Kultūrinė reprezentacija Euro
poje bei Lietuvos menininkų kuravi
mas. Bendradarb iau jan t su LR 
diplomatinių atstovybių kul tūros 
atašė, skatinti aktyvų lietuvių me
nininkų dalyvavimą Europos kul
tūrinėje erdvėje. Talkininkauti Lie
tuvos menininkams, rašytojams bei 
muzikantams beieškant kontaktų 
ES šalyse. 

Skatinti Europos kraštų ir Lie
tuvos jaunimo bendravimą. Bendra
darbiaujant su Jaunimo reikalų de
partamentu (JRD) bei Lietuvos jau
nimo organizacijų taryba (LiJOT), 
operatyviai informuoti apie ES jau
nimo programas. Lietuvos mokyk
loms Europos šalyse aktyviai ieškoti 
partnerių pagal Europos Sąjungos 
„Comenius" programą. Bendradar
biauti su LR, VFR ir ES instituci
jomis, kur iant bendrus projektus. 

Europos Lietuvių Bendruo
menėms ta ikoma veikla: 

Remti Europos Lietuvių Bend
ruomenių asociacijos steigimą ir 
teikti adminis t ravimo pas laugas , 
tuo ska t inan t glaudesnį Lietuvių 
Bendruomenių Europos Sąjungoje 
bendradarbiavimą. 

Europos lietuvių problemoms 
nagrinėti, rengt i Europos studijų 
dienas, kuriose dalyvautų Bendruo
menių veikėjai, LR diplomatai bei 
valdžios atstovai. 

Leisti spausdintą arba elektro
ninį biuletenį apie Europos lietuvių 
gyvenimą. 

Ieškoti galimybių pagal ES ku
ruojamas programas finansuoti ren
ginius ir projektus Europoje gyve
nantiems lietuviams, pagal poreikį 
bendradarbiaujant su kitų ES šalių 
Bendruomenėmis, pvz., latvių ir es
tų. Aktyviai dalyvauti Hesseno ir 
Lietuvos par tnerystės projektuose. 

Skatinti Lietuvių kultūros ins
tituto archyvo paslaugų naudojimą 
tarp Europos Lietuvių Bendruome
nių, jame kaupian t archyvinę me
džiagą apie lietuvių gyvenimą visose 
Europos šalyse. 

Kontaktuoti ir organizuoti už

sienyje gyvenančių lietuvių menines 
pajėgas, bendradarbiaujant su LR 
diplomatinių atstovybių kultūros 
atašė. 

Plėtoti ES kraštų ir Lietuvos 
kultūrinį bendradarbiavimą pagal 
pasirašytas tarpvalstybines sutartis. 

Koordinuoti lietuvių muzikantų 
bei ansamblių koncertines keliones 
Europos šalyse. 

Rūpintis vis aktualesniu tam
pančiu lituanistiniu švietimu, ypač 
vaikų vasaros lituanistinių stovyklų 
ir šeštadieninių li tuanistinių mo
kyklų Europos lietuvių vaikams 
propagavimu ir organizavimu. 

Ieškoti galimybių, pvz., pagal 
mainų programas, lietuviškam 
Europos jaunimui lankyti Vasario 
16-osios gimnaziją. 

Talkininkauti Vasario 16—osios 
gimnazijos administracijai ryšių su 
visuomene bei paramos šaltinių 
paieškos srityse. 

Bendradarbiaujant su Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjunga, skatinti 
lietuvių Jaunimo sąjungų Europos 
šalyse veiklą, telkiant pagalbą ben
drų renginių organizavimui. 

Kontaktuoti ir organizuoti lietu
vius studentus užsienyje, skatinant 
juos įsijungti į Jaunimo sąjungų 
veiklą. 

Koordinuoti jaunimui patrauk
lių lietuviškų ansamblių koncertines 
keliones Europos šalyse. 

Talkininkauti organizuojant 
europinio lygio lietuvių jaunimo 
sportinius susitikimus. 

ELKC darbo pradžia 

Galutinai užsitikrinę finansa
vimą siektume, kad Europos lietuvių 
kultūros centras savo veiklą pradėtų 
2007 m. rugsėjį. Kandidatų į ELKC 
direktoriaus pareigas būtų ieškoma 
viešojo konkurso būdu, kurį pa
skelbtų Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba. Atrankos komisi
ją sudarytų VLB valdyba kartu su 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos Europos reikalų komisijos 
pirmininku bei Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento skirtu ats
tovu. 

(Iš Vokietijos LB valdybos pa
rengto Europos lietuvių kultūros 
centro (ELKC) steigimo projekto). 

ATRASTAS APAŠTALO PAULIAUS 
KAPAS 

i 

Vatikano archeologai įsitikinę, tatytos IV a. bazilikos likučiai. Ne 
jog atrado apaštalo Pauliaus kapą. 
Archeologai nuodugniai tyrinėjo tra
diciškai gerbiamą tautų apaštalo ka
pą po Romos San Paolo fuori le 
Mūra altoriumi. Maždaug už pusės 
metro po antikine marmurine danga 

vienas požymis, pasak Fillipi, atitin
ka rašytinę tradiciją, pagal kurią jau 
II a. pabaigoje prie Ostijos kelio egzis
tavo nedidelis memorialinis statinys, 
ženklinantis Pauliaus kapą. 

Pasak ankstyvosios krikščioniš-
su įrašu Paulo Apostolo Mart jie kosios tradicijos, Paulius mirė 67 m. 
aptiko romėnišką sarkofagą. Romoje ir buvo palaidotas prie Osti-

Gruodžio 1 1 d . surengtoje spau- jos kelio. Imperatorius Konstantinas 
dos konferencijoje archeologas Gior- Didysis apie 324 m. virš jau esančio 
gio Fillipi patvirtino nuomonę, jog paminklo pastatė baziliką. Tiksliai, 
sarkofagas po šiandieniu bazilikos kur yra kapas, nežinota dėl daugelio 
altoriumi tikrai yra Pauliaus kapas, perstatinėjimų, atnaujinimų ir ga-
Per 2002—2006 m. kasinėjimus taip liausiai didžiulio gaisro 1823 m. 
pat buvo atidengti Konstantino pas- BZ 

Xaii - |ust| laikraštis 
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Įvairios sporto žinios 

Lietuvos šokėjai Ispanijoje tapo Europos čempionais 

Lietuvos šokėjai Arūnas Bižokas 
ir Edita Daniūtė iš Kauno „Sūkurio" 
klubo pirmą kartą iškovojo Europos 
čempionų titulą. Jie triumfavo praė
jusį šeštadieni Ispanijos sostinėje 
Madride vykusiame Senojo žemyno 
klasikinių sportinių šokių čempio
nate. 

Trenerių Jū ra tės ir Česlovo 
Norvaišų auklėtiniai, kurie praėjusių 
metų lapkričio mėnesi pirmą kartą 
tapo pasaulio čempionais, 2004-2006 
metų Europos pirmenybėse buvo 
antri, o 2000, 2002 ir 2003 metų Se

nojo žemyno čempionatuose - treti. 
Sidabro medalius pelnė Italijos 

atstovai Paolo Bosco ir Silvia Pitton, 
o bronza atiteko Vokietijos šokėjams 
Benedetto Ferruggia ir Claudia 
Koehler. 

Lietuvos vicečempionai Donatas 
Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė (.„Sū
kurys") pateko Į pusfinali ir užėmė 
devintąją vietą. 

Čempionate dalyvavo 59 poros iš 
32 šalių. Šokėjus vertino ir Lietuvos 
teisėjas Virginijus Visockas. 

ELTA 

Pi rmas i s „Lietuvos ry to" pralaimėjimas 
Pirmąjį pralaimėjimą Lietuvos 

krepšinio lygos (LKL) čempionate 
patyrė nugalėtojos titulą ginanti Vil
niaus „Lietuvos ryto" komanda, šeš
tadienį svečiuose 72:78 (24:28, 16:12, 
18:24, 14:14) nusileidusi Klaipėdos 
„Neptūnui". 

16-ąją min. vilniečiai pirmavo 
40:32, o po dviejų kėlinių rezultatas 
buvo lygus 40:40. Po trečiojo kėlinio 
„Neptūnas" pirmavo 64:58, o, likus 2 
min. 24 sek., „Lietuvos ryto" gynėjas 
Tomas Delininkaitis išlygino rezul
tatą 72:72. Tačiau po to taškus pelnė 
tik aikštelės šeimininkai. 

„Neptūno" vidurio puolėjas Mi
chailas Anisimovas pelnė 25 taškus ir 
atkovojo 10 kamuolių. Ronald Dorsey 
surinko 24, Evaldas Dainys - 12, o 
Vaidotas Pridotkas - 11 taškų. 

„Lietuvos rytui" Artūras Joman

tas pelnė 15, Kareem Rush - 12, o 
Mindaugas Lukauskis - 10 taškų. 

Kitose rungtynėse šeštadienį 
Kauno „Žalgiris" svečiuose 82:72 
(20:16, 27:16, 19:20, 16:20) įveikė 
Kėdainių „Nevėžį". 

Po dviejų kėlinių kauniečiai pir
mavo 47:32, o 24-ąją min. - 55:33. 
Likus žaisti 10 min., komandas skyrė 
14 taškų - kauniečiai pirmavo 66:52. 
Likus rungtyniauti 1 min. 53 sek., 
kėdainiečiai buvo sumažinę skirtumą 
iki 7 taškų - 70:77. 

Nugalėtojams 16 taškų pelnė 
Tanoka Beard, 15 - Hanno Mottola, 
po 9 - Vaidotas Pečiukas ir Kirk 
Penney. Kėdainių komandai Juozas 
Ramanauskas pelnė 18, o Andrius 
Aleksandrovas ir Gytis Sirutavičius -
DO 14 tašku. 

ELTA 

Vilniaus „Lietuvos ryto" komanda pralaimėjo Klaipėdos „Neptūnui". 
V;!!aus Mačiuiaičio (,.Vakaru ekspresas"; nuotr 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

GREIT PARDUODA 
fij First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 

J O N A S V . P R U N S K 1 S , M D 
TERRJ D A L I A S PRUNSK1S, 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. 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
McHenry : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

Eik Grove: 847-718-1212 
www. i l l inoispain .com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIZ3NA5, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Armer Ave Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 6G63S 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ZLIOBA, 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 sutvartys dantis už prieinama kaina. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 VJ. 103 S I , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

R. P a u l a u s k o vadovaujama k o m a n d a 
su t r iušk ino varžovus 

Rusijos vyrų krepšinio čempio
nate sekmadienį Rūtenio Paulausko 
treniruojama Maskvos srities „Dina-
mo" komanda namuose 83:54 (32:16, 
16:14, 12:13, 23:11) įveikė Novo
sibirsko „Sibirtelekom-Lokomotiv" 
krepšininkus. 

,,Dinamo" gretose Giedrius Gus
tas per 19 min. pelnė 10 taškų (dvi
taškiai 4/7, tritaškiai 0/1, baudos 2/2) 
ir perėmė 1 kamuolį. Andrius Gied
raitis per 14 min. surinko 3 taškus 
(dvitaškiai 1/1, baudos 1/2), atliko 2 

rezultatyvius perdavimus bei 2 kar
tus perėmė kamuolį. 

Geriausiai nugalėtojų komandoje 
žaidė Roderikc Blakney, pelnęs 14 
taškų. 

„Sibirtelekom-Lokomotiv" ko
mandai po 11 taškų įmetė Jevgenijus 
Satochinas bei Maksimas Krivoše-
jevas. 

„Dinamo" klubas, turintis septy
nias pergales iš 12 galimų, turnyro 
lentelėje užima šeštąją vietą. 

ELTA 

P r a s t a s o ras ne su t rukdė bėgikams 
p a g e r b t i laisvės gynėjų 

Nepaisant lietingo ir žvarbaus 
oro šeštadienį, sausio 13-ąją, daugiau 
kaip 2 tūkst. žmonių dalyvavo pagar
bos bėgime „Gyvybės ir mirties ke
liu", skirtame žuvusiems laisvės gy
nėjams, pranešė Lietuvos radijas. 

Tradiciniame 9 km bėgime daly
vavo įvairaus amžiaus entuziastai, su
važiavę iš visos Lietuvos bei kaimy
ninių valstybių. Kaip teigė bėgimo 
dalyviai, jiems svarbiausia — ne lai
mėjimai, bet pats bėgimas, jo idėja. 
Finišą pasiekę bėgikai teigė, jog pras
tas oras jiems nuotaikos nesugadino. 

Kasmet sausio 13 d. vidurdienį 

startuojantys bėgimo dalyviai nuo 
Antakalnio kapinių, kuriose palaidoti 
žuvę laisvės gynėjai, miesto gatvėmis 
bėga iki Televizijos bokšto — jų 
žūties vietos. 

Tragiškomis 1991 m. sausio 
dienomis, protestuodami prieš sovie
tų kariuomenės veiksmus, 500 bė
gikų per 3 dienas iš Palangos atbėgo i 
Vilnių. Tada ir kilo mintis surengti 
bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu" 
žuvusiųjų laisvės gynėjų atminimui 
pagerbti. Si idėja buvo Įgyvendinta 
1992 m. ir sėkmingai tęsiama iki šiol. 

ELTA 
v 

„Žalg i r i s" pra la imėjo CSKA k o m a n d a i 
ll-ąjį pralaimėjimą vyrų krepši

nio klubų Eurolygos varžybose paty
rė Kauno „Žalgiris", 12-ojo turo 
rungtynėse C grupėje trečiadienį sve
čiuose 72:88 (17:24, 14:19, 26:18, 
15:27) nusileidęs nugalėtojų titulą gi
nantiems Maskvos CSKA (Rusija) 
krepšininkams. 

Kauno komandai Kirk Penney 
pelnė 14 taškų, Jonas Mačiulis ir 
Tanoka Beard surinko po 13 taškų, 
Mantas Kalnietis pridėjo 10. 11-ąją 

pergalę iškovojusiai CSKA ekipai 
David Andersen pelnė 18 taškų, 
Trajan Langdon įmetė 15 taškų, John 
Robert Holden sąskaitoje - 12 taškų. 

Pirmojo rato susitikime žalgirie
čiai namuose nusileido Maskvos klu
bui 59:78. 

Kitas Eurolygos rungtynes „Žal
giris" žais sausio 25 dieną namuose 
su Salonikų „Aris" (Graikija) ekipa, 
kuriai atstovauja Simonas Serapinas. 

ELTA 

ĮVAIRUS* 

DĖBT GOT YOU DOWN? 
START FRESH TODAY 

CALL REDLINE INVESTMENTS 
1 866 280 5829 

RESTABLISH YOUR CREDIT TODAY 
BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

S k e l b i m ų s k y r i a u s 
t e l . 1 -773 -5S5 -9SOO 

Namams Paskolos , Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N O F C H I C A G O 

f s ! f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
» • (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LENDER 

http://www.illinoispain.com
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Arvydas Daunoravičius 
lankėsi Ilinojaus valstijos 

Darbo saugumo departamente 

UŽGAVĖNES! UŽGAVĖNES! 
UŽGAVĖNĖS! 

Š. m. sausio 17 dieną Lietuvos 
Respublikos generalinis konsulas Či
kagoje Arvydas Daunoravičius lankė
si Ilinojaus valstijos Darbo saugumo 
depar tamente (Illinois Department 
of Employment Security) šio departa
mento paveldo ir kultūros komiteto 
kvietimu. 

kuriame buvo pateikta informacija 
apie Lietuvos kultūrą, istoriją ir su
pažindinama apie turizmo j Lietuvą 
galimybėmis. 

Vizito metu Ilinojaus valstijos 
Darbo saugumo departamente, prieš 
skaitydamas paskaitą, Arvydas Dau
noravičius susitiko su departamento 

Arvydas Daunoravičius skaito paskaitą Ilinojaus valstijos Darbo saugumo 
dapertamente. 

General inis konsulas Arvydas 
Daunoravičius gausiai susirinku
siems depar tamento darbuotojams 
skaitė paskaitą apie Lietuvos istoriją 
ir kultūrą, supažindino su Lietuvos 
užsienio politikos aktualijomis, san
tykiais su Jungt inėmis Amerikos 
Valstijomis bei atsakė į departamento 
darbuotojų klausimus apie Lietuvą. 
Renginyje taip pat buvo paruoštas in
formacinis stendas apie mūsų šalį, 

direktore Brenda A. Russell, kuri su
pažindino LR generalinį konsulą su 
departamento veikla. Buvo apsikeista 
nuomonėmis apie darbuotojų ir darb
davių aktualijas JAV ir Lietuvoje. 
Daunoravičius departamento vadovy
bei papasakojo apie Lietuvoje vyk
stančius procesus ir darbo rinką. 

Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato 

informacija 

2006 metais darytos Užgavėnių kaukės. 

,,Žiema, Žiema, bėk iš kiemo!" — 
•sakoma baigiantis žiemai. Užgavėnės 
— sena šventė, žinoma visose Euro
pos šalyse. Jos paskirtis yra išvyti žie
mą, paskatinti greičiau ateiti pava
sarį. Šventė švenčiama likus 7 
savaitėms iki Velykų. Šventės ištakos 
pagoniškos, tačiau dabar glaudžiai 
susietos su krikščionybe. Per Už
gavėnes leidžiama paskutinį kartą 
gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą 
dieną prasideda Gavėnia, trunkanti 
iki Velykų. Šiuo laikotarpiu skatina
ma pasninkauti, nevalgyti mėsos, 
gedėti iki Kristaus Prisikėlimo šven
tės. 

Kviečiame pradėti ruoštis Užga
vėnių šventimui vasario 10 d. 11 vai. 
iš ryto Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje. Kūrybingai Užgavėnių kau
kes pasidaryti pagelbės dailininkė 
Rasa Ibianskienė. Nepamirškite žirk
lių, klijų ir pačių įvairiausių medžia

gų skiaučių, kailių atraižų. Su dai
lininkės pagalba viską panaudosite 
kaukių kūrimui. Išradingiausių kau
kių ir kostiumų autoriai bus ap
dovanoti. Vaišinsimės Užgavėnių bly
nais. 

Kur: Balzeko l i e tuv ių kul
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. 

Kada: šeštadienį, vasario 10 
d., 11 vai . iš ryto 

Mokestis: 6 dol. vaikams, 12 dol. 
suaugusiems. 

Būtina registruotis tel. 773-582-
6500 

This program is made possible in 
part by Grants from the Illinois Arts 
Council, Chicago Department of 
Cultural Affairs, the ECPC. 

Balzeko l ietuvių kultūros 
muziejaus informacija 

Kalėdų eglutė „Žiburėlyje" 
Kalėdos, Kalėdos, Kalėdos! Kas 

labiausiai laukia šv. Kalėdų ir Kalė
dų senelio apsilankymo? Tai mūsų 
mažieji, tarp jų ir Montessori mokyk
lėlės „Žiburėlis" mokinukai. 

Gruodžio 13 d., prieš šv. Kalėdas, 
susirinko Montessori mokyklėlės „Ži
burėlis" mokinukai, mokytojos ir gra
ži grupė mamyčių, tėvelių, močiučių 
ir senelių Pasaulio lietuvių centro 
Lietuvių fondo salėje į Kalėdų eglutę. 

Nors sniego mažai tebuvo ir oras 
ne visai jau šaltas, visi buvo šven
tiškai nusiteikę. Gražiai papuošta sa
lė, pačių mokinukų papuošalais iš
puošta eglutė ir mokinukų darbais 
nukabintos sienos sukūrė šventinę 
renginio nuotaiką. 

„Žiburėlio" mokinukai, apsiren

gę miško gyvuliukais, nekantriai lau
kė atvykstančio Kalėdų senelio. Gy
vuliukų kaukės tikrai parodė mamy
čių išradingumą. Matėsi stirnos, brie
džiai, kiškiai, lapės, meškos ir net 
ežys! 

Gražiai pasiruošę „Žiburėlio" 
mokinukai parodė tai, ką jie yra iš
mokę mokyklėlėje. Atvykę svečiai iš
girdo gražias daineles, skaičiuotes, ei
lėraštukus. Visiems vaikučiams su
skambinus skambaliukais, iš toli toli 
atvyko Kalėdų senelis su dideliu mai
šu dovanų. Vaikai toliau tęsė progra
mėlę, kol Kalėdų senelis truputėlį pa
ilsėjo po tokios kelionės. Pailsėjęs jis 
išdalino vaikučiams dovanas. Moki
nukai atsidėkodami deklamavo 
eilėraštukus, dainavo daineles ir už 

Nors Kalėdų senelio labai laukiau, tačiau truput i jo prisibijau .. 

..Žiburėlio" vaikučiai džiaugiasi sulaukė Kalėdų senelio 
Audros Kubiliūtės-Doulienės nuotraukos 

tai gavo iš Kalėdų senelio saldai
niuką. Kai kurie vaikai pasinaudojo 
proga tiesiogiai pasakyti Kalėdų se
neliui, ką jie svajojo gauti dovanų, ką 
norėjo rasti po eglute Kalėdų rytą. 

Pagaliau atėjo metas Kalėdų se
neliui atsisveikinti su šios mokyklėlės 
mokinukais ir keliauti pas kitus vai
kus. Po programėlės buvo skanios, 
būsimų abiturientų tėvų suneštos, 
vaišės. Tėveliai ir seneliai bendravo, 
šnekučiavosi šeimyniškoje atmosfero
je. 

„Žiburėlio" mokyklėlė yra vie
nintelė lietuviška Montessori mokyk
lėlė JAV Ji veikia savaitės dienomis 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 

Visi ikimokyklinio amžiaus vaikų 
tėveliai, kurie nori daugiau sužinoti 
apie „Žiburėlį" ir auklėjimą pagal 

Montessori metodą bei norėtų užre
gistruoti vaikus ateinantiems mokslo 
metams, kviečiami atvykti į šios 
mokyklėlės ruošiamą Atviru durų 
dieną šeštadieni, kovo 10 d., nuo 
9 vai. r. iki 11 vai. r. Mokyklėlė 
įsikūrusi Pasaulio lietuvių centre, 
14911 127th Street, Lemonte. 

Taip pat kviečiame visus Monte
ssori mokyklėlės „Žiburėlis" draugus, 
rėmėjus, buvusių mokinių tėvelius ir 
buvusius Lietuvių Montessori draugi
jos auklėtinius i metini pokyli „Ten 
toli ošia. . ." šeštadienį , balandžio 
14 d. 

Norintys daugiau sužinoti apie 
mokyklėlę ir jos veiklą, kreipkitės į 
mokyklą tel. 630-257-8891. 

Audra Kubil iūtė-Daulienė 
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AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI 
$1,000 Balsienė Adelė, Los Angeles, CA (viso $8,000); Krišonis Andrius ir 

Vilija, Malibu, CA (viso $2,800). 
$200 Adomaitis Ona, Sunny Hills, FL (viso $750); Budrys Ignas, Lockport, 

IL (viso $900); Chalmeta Alberto, Alexandria, VA (viso $400); Dancy 
(Reiskis) John ir Agatha, Redondo Beach, CA (viso $600); Giedraitis R. 
ir Kristine, Smithtown, NY; Kriaučeliūnienė Irena, Burr Ridge, IL 
(viso $1,500); Kubilius Jonas, Beverly Shores, IN (viso $900); 
Lapatauskas Vytautas, Seattle, CA (viso $1,600); Milukas Victor ir 
Leokadia, Plainvievv, NY (viso $1,800); Sula Stanley, Santa Monica, 
CA (viso $1,630); Šilas Vytenis, Chicago, IL (viso $1,050); Šmulkštienė 
Aldona, Chicago, IL (viso $2,150). 

$100 Baltrėnas Laima, Glendale, CA (viso $800); Bitėnas Rimantas, Bronx-
ville, NY (viso $325); Druseikis Algimantas, Rochester, NY (viso $400); 
Erčius Mamertas ir Gražina, Little Neck, NY (viso $600); Klemen-
tavičius Richard, Gulf Breeze, FL (viso $200); Klosis Walter, Glendale, 
NY (viso $610); Midland Federal Savings & Loan Association, Chi
cago, IL (viso $400); Sodeikienė Zita ir Mitkienė Cecilija, Apple River, 
IL (viso $275); Trečiokas Genovaitė, Union, NJ (viso $1,975). 

$50 Bagdonas Vanda, Daytona Beach, FL (viso $595); Basiuhs Algirdas ir 
Danutė, Redondo Beach, CA (viso $600); Baukus Mindaugas, Cicero, IL 
(viso $75); dr. Bieliauskas Vytautas, Cincinnati, OH (viso $300); Čepulis 
A. L, Willoughby, OH (viso $450); Domanskis Van, Jupiter, FL (viso 
$100); Heiningas Paulina, Detroit, MI (viso $90); Jasėnas Maria, Med-
ford, NJ (viso $120); Karosas Povilas, New Britain, CT (viso $250); 
Laucius Stephanie, Elizabeth, NJ (viso $300); Lukas Alfonsas, Dear-
born, MI (viso $150); dr. Marchertas Algirdas ir Raminta, Lemont, IL 
(viso $100); Matušaitis Vita, Livingston, NJ; Meilus Petras ir Aldona, 
Orland Park, IL (viso $400); Osteika Antanas, Warren, MI (viso $380); 
dr. Pauliukonis G. J., St. Petersburg, FL (viso $300); dr. Pertik Elena, 
St. Petersburg, FL; Pretkelis Augustas ir Emilija, Chicago, IL (viso 
$225); Sodeika Dalia, Torrance, CA (viso $70); Strikas Jovita, La Grange, 
IL; Tamulionis Stasys, St. Petersburg, FL (viso $350); dr. Variakojis 
Daina, Chicago, IL (viso $170); Venckūnas Aldona, Santa Monica, CA 
(viso $430); Vizgirda Juozas ir Marytė, Putnam, IL (viso $395); Zikas 
Algirdas, Canton, MA; Žilinskas E. Tuscon, AZ (viso $100). 

$30 Jasaitienė Elena, St. Petersburg, FL (viso $140); JAV LB East St. Louis 
apylinkė I per Zigmą Grybiną, O'Fallon, IL (viso $480); Petravičius 
Vygand, Kenosha, WI (viso $130); Sinkus Vladas, Lemont, IL (viso 
$365); Vedegys Regimantas, Union Pier, IN (viso $80). 

$25 Bačanskas Kazys ir Birutė, Dorchester, MA (viso $275); Bartkus Eugene 
ir Danguolė, Beverly Shores, IN (viso $550); Dikinis Daumantas ir Jad
vyga, Sonoma, CA; Ducmanas Zenonas, Wickliffe, OH (viso $80); Els-
bergas Dana, Prospect Hts., IL (viso $155); Garolis Algis, Portland, OR 
(viso $125); Giedraitis Rolandas ir Danutė, Los Angeles, C A; Gudėnas 
Jonas, Euclid, OH (viso $95); Gureckas Algimantas ir Virginija, Ger-
mantovvn, MD (viso $100); Jadviršis Petras, Chicago, IL (viso $190); 
Jonynas Jonas, Berlin, CT (viso $130); dr. Kasis Jonas ir Ina, Orland 
Park, IL (viso $100); Matulonis Stella, Manhasset, NY (viso $75); 
Obelenis Zenonas, Novelty, OH (viso $50); Petrikaitė Margarita, St. 
Peterburg, FL (viso $50); Raugalis Jonas ir Aldona, Waterbury, CT 
(viso $90); Reškevičius Albinas ir Gražina, Omaha, NE (viso $340); 
Smilga Julia, Chicago, IL (viso $140); Tarnas Edmond, Seal Beach, CA 
(viso $75); Vaičaitis Rimas ir Jonė, Lido Beach, NY (viso $50). 

$20 Bigelis Ramūnas, Congers, NY (viso $110); Bubnys Jurgis, Chicago, IL; 
Eringis Stasys, Dearborn Heights, MI; Giedraitis Joseph, E. North-
port, NY (viso $70); Grajauskienė Dianė, Glastonbury, CT; Grybinas 
Zigmas, O'Fallon, IL (viso $300); Jazbutis Marija, Loveland, CO (viso 
$40); dr. Jokubka Peter, St. Pete Beach, FL (viso $100); kun. Kra
sauskas Rapolas, Putnam, CT (viso $60); Kungys Stasys, Fairfield, CA 
(viso $335); Laucius Henrikas, Union Pier, MI (viso $475); Makauskas 
Irene, Chicago, IL (viso $93); Mesec Petronilla, Waukegan, IL (viso 
$85); Narbutienė Genovaitė, Vista, CA (viso $50); Navickienė Birutė, 
Lemont, IL (viso $120); Petkūnas Joseph, Union Pier, MI; Pumputis 
S., Dovvjiers Grove, IL; Podienė Birutė, Oak Lawn, IL (viso $105); Rat-
nikas Kazė, Sunny Hills, FL (viso $45); Sodeika Natalie, Cicero, IL 
(viso $50); Svagzdys John Hingham, MA (viso $60); Zakarienė Vik
torija, Santa Barbara, CA (viso $40). 

$15 Kiliulis Česlovas, Lexington, MA; Orentas Augustinas, Palos Heights, 
IL (viso $80); Prakapas Jonas, Bakersfield, CA (viso $65); Rūkštelytė-
Sundstrom Eglė, Forest Park, IL. 

$10 Alšėnas Estera, Brecksville, OH (viso $125); Jenig Henry, Chicago, IL 
(viso $50); Lauce John, Westminster, CO; Lapatauskas J. V., Santa 
Monica, CA (viso $245); Maciejauskas Dana, Orland Park, IL; Matonis 
Casimir, Sun City, AZ (viso $70); Mikalonis Emilia, Los Angeles, CA 
(viso $20); Navakas Julia, Tarpon Springs, FL; Orentas Augustinas, 
Palos Heights, IL (viso $80); Paliulionis, Elena, Berwyn, IL (viso $35); 
Raulinaitis Aldona, Twinsburg, OH (viso $30); Von Kiparski Nijolė, 
Montville, OH. 

Pagerbdami mirusių atminimą, Lietuvos partizanų Globos fondui aukojo: 
$200 a.a. DANGERUČIO AUKŠTIKALNIO atm. Valerija Aukštikalnienė, 
Boston, MA (viso $900). 

$100 a.a. ONOS BUDNIKIENĖS atm. Vaclovas Budnikas, NJ, Elizabeth, 
NJ (viso $120). 
Pagerbdami GINTROS IR PRANO NARIŲ gimtadienių sukaktuves, Jolan
ta ir Vytautas MIKŪNAI, Palos Heights, IL L.P.G. fondui aukojo $50 (viso $200). 
Prie Lietuvoje L.P.G. fondo išleistos NIJOLĖS GAŠKAITĖS „Pasipriešini
mo istorija 1944—1953 metai" knygos spausdinimo išlaidų prisidėjo: 
su $5,000 Lietuviškosios skautybės fondas (Lithuanian Scouts Assoc. Inc. 
LSF) Auburn MA ir taip pat su $5,000 — Vydūno fondas, Lemont, IL. 

Lietuvos partizanų Globos fondas 
širdingai dėkoja visiems aukotojams už gausias aukas. 

Mirusių šeimoms ir jų artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 
LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDAS 

2711 West 71 st Street, Chicago, IL 60629 

Mylimai žmonai 

AtA 
Valytei Skridulienei 

mirus, reiškiam gilią užuojautą jos vyrui 
Antanui Skriduliui ir artimiesiems. 

Marija Kuprienė 
Jonas Kuprys 
Vida Kuprytė 

Saulius ir Roma Kupriai 

KETURIASDEŠIMTIES 
METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AtA 
LEOPOLDAS 
KRUMPLIS 

1967 m. sausio 25 d. Čikagoje staiga mirė mūsų brangus ir myli
mas tėvas ir senelis a.a. Leopoldas Krumplis. 

Jo brangų atsiminimą minint, šv. Mišios už velionio sielą bus 
atnašaujamos 2007 m. sausio 25 d. 9 v. r. Tėvų Marijonų koplyčioje 
6336 S. Kilbourne Ave., Chicago, IL. 

Gimines ir draugus kviečiame dalyvauti šv. Mišių aukoje ir 
drauge su mumis pasimelsti už jo sielą. 

Nuliūdę: sūnus su šeima ir giminės 

Kada kelionė pasibaigs 
Laikas sustos, apgaubs ramybė. 
Žvaigždele palydėk mane, 
Į nežinomybės tylą. 

(Angelė Siaurienė) 

PADĖKA 
AtA 

ANICETAS GRINIUS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis, mirė 2006 m. gruodžio 23 

d. ir buvo palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia tėvo ir 
brolio. 

Didžiausia padėka kun. A. Saulaičiui už apsilankymą ligoninėj ir 
suteiktą velioniui paskutinį catepimą, už maldas koplyčioj ir kapi
nėse, ir už šv. Mišias. Ačiū Sv. Alfonso bažnyčios klebonui Frank 
Jenks, prisidėjusiam šv. Mišių metu. 

Nuoširdus ačiū vargonininkei J. Lukminienei ir solistei G. Bige-
nytei už ypatingai gražų giedojimą šv. Mišių metu. 

Labai ačiū karsto nešėjams: sūnums Ričardui ir Edvardui, anū
kui Nikolas Neve, Edvardui Skopui, Kęstučiui Prialgauskui ir Algir
dui Vitkauskui. 

Didelė padėka visiems apsilankiusiems į koplyčią, bažnyčią ir į 
laidotuves. Širdingai dėkojame už gėles ir aukas šv. Mišioms. Labai 
didelis ačiū už pinigines aukas, kurios buvo atiduotos „Saulutei", 
Lietuvos vaikų globos būreliui. Gal ne vienam Lietuvos našlaitėliui 
nušluostys ašarėlę. 

Padėka Petkaus laidojimo įstaigai už rūpestingą patarnavimą. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

Liūdinti še ima 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 -866-438-7400 

S k a m b i n k i t e n e m o k a m a i 
kiekvieną ketvirtadieni 

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku) 
Konfidencialumas 

garantuojamas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Saus io 26 d., penktadieni, 7:30 
vai. v. Pasaulio lietuvių centro Lietu
vių dailės muziejuje, 14911 127th 
Street, Lemont, IL, o sausio 27 d., šeš
tadieni, 7 vai. vakaro Jaunimo cen
tro, 5620 S. Claremont, Chicago, IL, 
kavinėje Amerikos lietuvių televizija 
kviečia žiūrėti 2005 metais Lietuvoje 
sukurtą kino filmą „Vilniaus getas". 
2006 m. šis filmas buvo apdovanotas 
Lietuvos kinematografininkų sąjun
gos premija „už savitą ir profesiona
lią garsaus dramaturgijos kūrinio in
terpretaciją kine"? Kviečiame visus 
atvykti pažiūrėti šj filmą. 

• Sausio 26 d., penktadieni, 7:30 
vai. v. Amerikos lietuvių inžinierių są
jungos (ALIAS) Čikagos skyrius ruo
šia susirinkimą PLC Bočių menėje 
(Lemont). Apie Lietuvos gynybines 
pilis kalbės inžinierius Aleksas Vit
kus. Tema pasirinkta neatsitiktinai 
— ALIAS sudėtyje veikiantis Me
dininkų pilies atstatymo fondas ruo
šia spaudai knygą apie Medininkus, 
kuri netrukus pasirodys. Kviečiame 
atvykti visus, kuriems įdomi Lietuvos 
istorija ir praeitis. 

• Šeštadieni, sausio 27 d., 6 vai. 
v., Balzeko lietuvių kultūros muzie
juje bus rodomas režisieriaus Algi
manto Puipos vaidybinis filmas „Die
vų miškas" (2005 m.), sukurtas to pa
ties pavadinimo Balio Sruogos roma
no motyvais. Matysite ir filmą „Kaip 
buvo kuriamas 'Dievų miškas'". 
Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago. Telefonas pasiteiravi
mui: 773-582-6500 

•Saus io 28 d., sekmadieni, 3 vai. 
p.p. Carl Sandburg vidurinės mokyk
los meno centre (13300 S. LaGrange 
Rd., Orland Park, IL) įvyks lietuvių 
meno ansamblio „Dainava" koncer
tas „Per slenkstį". Bilietus galite nu
sipirkti kavinėje „Bravo", PLC „Do
vanėlėje", parduotuvėje „Lietuvėlė", 
„Seklyčioje", užsisakyti tel. 1-800-
494-TDCS. 

•Saus io 28 d., sekmadieni, Jau
nimo centro Moterų klubo narės kepa 
mielinius blynus Jaunimo centro ka
vinėje. Jau nuo 9 vai. r. galėsite vai
šintis geriausių šeimininkių skaniau
siais blynais su obuoliene. Savo apsi
lankymu paremsite Jaunimo centrą. 

Kviečiame visus į susitikimus su Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu 

Aldonu Gudaičiu, SJ: 
Sausio 19 d., penktadieni, 7 vai. v. - 8:30 vai. v. 

Ateitininkų namuose 
(12690 Archer Ave., Lemont, IL). 

Sausio 21 d., sekmadieni, 
po 9 vai. r. ir po 11 vai. r. šv. Mišių 

Valgykloje, esančioje prie Lietuvių dailės muziejaus 
Pasaulio lietuvių centre. 

Prie puodelio kavos tėvas Gudaitis ir tėvas Saulaitis papasakos apie 
Lietuvos jėzuitų darbus, gimnazijų naujienas. 

Tėvas Gudaitis aukos 9 ir 11 vai. r. šv. Mišias sekmadienį, sausio 21 d., 
Pal. J. Matulaičio misijoje. Daugiau informacijos suteikia Baltic Jesuit 
Advancement raštinė, tel. 630-243-6234. 

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

• Frank Zapolio įkurta šokių 
grupė „Lietuvos Vyčiai" kviečia no
rinčius šokti vaikus ir jaunuolius į šo
kių sūkurį. „Lietuvos Vyčiai" dau
giau nei 30 metų veikliai darbuojasi 
šokio srityje. Ypatingai stengiamės 
pritraukti į šokių grupę jaunąją kar
tą. Maloniai kviečiame į naujų narių 
priėmimą, kuris vyks vasario 7 ir 14 
dienomis PLC apatinėje salėje (Le
mont). Tel. pasiteiravimui: 630-802-
0090. 

•Amerikos lietuvių tarybos ats
tovybė Washington — Jungtinis j 
Amerikos Pabaltijiečių komitetas j 
(JBANC) vasario 9 - 1 0 dienomis 
L'Enfant Plaza viešbutyje ir Wood-
row Wilson centre (Washington) 
ruošia 7-ąją Baltijos konferenciją 
„Nafta ir kraujas: Baltijos energija ir 
Komunizmo palikimas". Konferen
cijos garbės svečias — Lietuvos Res
publikos prezidentas Valdas Adam
kus, kuris skaitys pagrindinį prane
šimą. Bus rodomi dokumentiniai fil
mai apie Baltijos šalis, vyks susitiki
mai su JAV administracijos atstovais. 
Daugiau informacijos tel. 773-735-
6677 arba e-paštu: AltCenter@aol. 
com 

•Mažosios Lietuvos Lietuvų 
draugija Čikagoje maloniai kviečia į 
tradicinį „Užgavėnių šiupinį", kuris 
vyks vasario 17 d., šeštadienį, 6 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje. Meninę programą at
liks lietuvių tautinių šokių grupė 
„Suktinis", bus vakarienė, šokiai, ku
riems gros Algimantas Barniškis. Sta
lus prašome užsisakyti iš anksto tel. 
630-969-1316 (Ramūnas Buntinas). 

•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 Alek
sas Vitkus. Meninę programą atliks 
Palaimintojo J. Matulaičio misijos 
choras, kanklių ansamblis „Gabija" ir 
Maironio mokyklosmokiniai. 

IEŠKO GIMINIŲ.. 
| 

• 

Ieškau giminių: Mužų ir Kudokų, kilusių K Panevėžio apskrities ir 
lionių, kilusių M Utenos apskrities. Mano adresas: Regina Samson, 34 
Surrey Dr., Apt. 3 W, Elgin, IL 60123-5152. 

Iš anksto dėkoju už pagalba.. 

JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė - Čikagoje 
• ^f^mviim^į^^:^^^M ^teį .^ 

į Čikaga buvo atvykusi nauja JAV LV Švietimo tarybos pir
mininkė Daiva Navickienė. Susitikti su ja ir perduoti pareigas at
vyko ir buvusi Švietimo tarybos pirmininke Daiilė Poiikaitiene. JOS 
lankėsi Čikagos ir Maironio lituanistinėse mokyklose, apžiūrėjc 
klases, kalbėjo su mokytojais ir mokyklų vadovėmis, tėveliais, t u 
rėjo bendrą posėdi, kuriame aptarė mokyklų problemas. 

Nuotraukoje: viešnios Čikagos lituanistinėje mokykloje. Iš 
kairės): buvusi JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Daiilė Poiikai
t iene, naujoj i JAV L3 Švietimo tarybos pirmininkė Daiva NaviCr* 
kienė ir Čikagos lituanistinės mokykos direktorė Jūratė Dovilienė. 

Laimos Apanavidenės nuotrauka 

Miesto panorama 
Jei kišenėje tik penki doleriai... 

Deeba Beauty salone, 2752 W. 
Devon Ave.; 773-465-9685, galima 
susitvarkyti antakius; Betty's & 
Nick's kirpykloje, 4110 Oakton St., 
Skokie; 847-679-1850, galite apsi
kirpti plaukus arba vašku panaikinti 
nereikalingus antakių plaukus; 

De Cero restoranėlyje, 814 W. 
Randolph St; 312-455-8114, galima 
suvalgyti salotų ar „tacos", o res
toranėlyje, 615 W. Randolph St.; 312-
377-2002, galėsite pasmaguriauti ma
rinuotomis alyvuogėmis; 

Di Pescara restorane, 2124 
Northbrook Ct, Northbrook; 847-
498-4321, galėsite išgerti taurę vyno 
arba paskanauti miniatiūrinių deser
tų po 1 dol. už vienetą; 

Lula restorane, 2537-41 N. Ke-
zie Blvd.; 773-489-9554, galėsite pa
pusryčiauti— suvalgyti sumuštinį ar 
porą keptų kiaušinių su paskrudinta 
duona ir bulvėmis. Tad nenusimin
kite, kad turite mažai pinigų... 

Alisa stebuklų šalyje 

Jei dar neišaugote iš savo vaikys
tės arba turite mokyklinio amžiaus vai
kų, siūlome apsilankyti Čikagos 
vaikų muziejuje (E. Grand Ave.; tel. 
312-527-1000), kur ne tik pamatysite 
Alisos stebuklų šalyje veikėjus, bet 
kartu su Alisa šeštadienį ir sekma
dienį 11:30 vai. r., 12:30 vai. p.p., 1:30 
vai. p.p. ir 2:30 vai. p.p. išgersite 
puodelį arbatos ir pasivaišinsite ste
buklų šalyje keptais sausainiais. 

Pažinkime savo kūną 

Museum of Science and Industry 
(5700 S. Lake Shore Drive; tel. 773-
684-1414) iki balandžio 29 d. veiks 
paroda „Body Worlds 2: The Anato-
mical Exhibition of Real Human Bo
dies". Galėsite susipažinti su žmo
gaus kūno sandara, sužinoti, kaip žmo
gų veikia psichiniai veiksniai, kaip 
saugoti sveikatą. 

Bilietų kaina 12 - 23 dol. 

Spaudos apžvalga 
— 

intritr t 
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Gruodžio mėnesį pasirodęs žur
nalas „Bridges" kaip visada pilnas 
naujienų. Pirmuose žurnalo pusla
piuose skaitytojai supažindinami su 
nauja JAV LB Krašto valdyba, pasa

kojama apie rugsėjo 29 - spalio 1 
dienomis Philadelphia, PA, vykusį 
JAV LB Krašto valdybos pirmąjį 
posėdį. 

Skaitytojai ras žinių ir apie Lie
tuvos įvykius — rašoma apie Anglijos 
karalienės Elizabeth II vizitą į Lie
tuvą, pasakojama apie muziko Riek 
Bjella (Omaha) dviejų savaičių sta
žuotę Šiaulių chore „Polifonija". 

Skaitytojai ras Kalėdų ir Kūčių 
papročių aprašymus. Nors šventės 
jau praėjo, bet galite išsikirpti žurna
le spausdinamus valgių receptus, kad 
kitais metais jų nereiktų ieškoti. 
Skaitytojai ras ir sporto žinučių. 

Atsisveikinama su išėjusiu 
Anapilin Antanu Musteikiu. 

„Bridges" metinė prenumerata 
— 20 dol. 

Daugiau apie žurnalą skaitykite: 
www.lithuanian-american.org 

Paruodė L. A. 

http://www.lithuanian-american.org

