
THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY 
Kaina 50 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, VASARIO - FEBRUARY 22, 2007 Vol. XCVMI Nr. 37 

Nijolė Sadunaitė: tuo metu 
prezidentas nežinojo, ką daro 

Nijolė Sadunaitė. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 21 d. (BNS) — 
Žymios sovietmečio disidentės, kovo
tojos už Lietuvos laisvę Nijolės Sadū-
naitės teigimu, prezidentas Valdas 
Adamkus „nežinojo, ką daro", apdo
vanodamas sovietmečio vidaus rei
kalų sistemos pareigūną bei neprik
lausomos Lietuvos VR ministrą Ma
rijoną Misiukonį. 

„Labai gražiai prezidentas pa
aiškino, kad jis iš kitų kraštų, jis gi 
nesiorientavo kas čia, jam pateikė 
duomenis, kad M. Masiukonis labai 
nusipelnęs, kad per Sausio 13-ąją 
kraujo liejimą sustabdė. Mes žinome, 
kaip jis sustabdė. Bet prezidento ap
linkoje buvo žmonės, kurie liudijo, 
kad M. Misiukonis tiek Lietuvai nu
sipelnęs, kad būtinai reikia apdova
noti", — trečiadienį po susitikimo su 
V Adamkumi sakė N. Sadunaitė. 

J i sakė pateisinanti prezidentą 
dėl sprendimo-apdovanoti M. Misiu
konį. Nukelta j 6 psl. 

Nusipirktas naujas pastatas ambasadai 
Londonas, vasario 21 d. (BNS) 

— Lietuvos ambasada Londone maž
daug po metų iš ankštų dabartinių 
patalpų persikeis į *.ur kas erdvesnį 
pastatą VVestminster, kuris jau dabar 
tituluojamas „Lietuvių rotuše Brita
nijoje". 

Ambasadorius Vygaudas Ušackas 
trečiadienį Londone pasirašė doku
mentus, pagal kuriuos Lietuva už 
maždaug 60 mln. litų. įsigijo 1,250 
kvadratinių metrų ploto 5 aukštų 

pastatą centriniame "VVestminster ra
jone, kur įsikūręs ir britų parlamen
tas. 

„Manau, Lietuvos piliečiai galės 
didžiuotis naujuoju savo šalies amba
sados pastatu, kuris taps 'Lietuvių 
rotuše'Jungtinėje Karalystėje", — po 
sutarties pasirašymo interviu neslėpė 
entuziazmo V Ušackas. 

Ambasadorius tikisi, kad per me
tus atlikus kosmetinį patalpų remon
tą ir sumontavus būtiną diplomatinei 

atstovybei saugumo užtikrinimo bei 
kitą įrangą, naujoji ambasada atvers 
duris per kitų metų Valstybės atkūri
mo dienos šventę, vasario 16-ąją. 

Vienas iš penkių pastato aukštų, 
maždaug 240 kvadratinių metrų plo
to patalpos, bus skirtas Lietuvos pi
liečių konsuliniam aptarnavimui. 

Padėtis ambasados konsuliniame 
skyriuje buvo nepatenkinama — jis 
įsikūręs rūsyje, neatitinka tokiems 
skyriams keliamų reikalavimų. 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
•Apie trispalvę (tęsinys). 
• Svarbiausia tautai tapti 
nepriklausoma valstybe. 
•Kinijos istorijos 
mozaika Čikagoje. 
•APPLE projektų 
konkursas Lietuvos 
mokytojams. 
• „Gintarinio obuoliuko" 
laureatė. 
•Ciceriečiai kalbėjo apie 
minėjimus bei iškilmes 
Washington, DC. 
•Artėja Kaziuko mugė. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.62 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Kuriamas J. Meko menų centras 
Vilnius, vasario 21 d. (Alfa.lt) — 

Vėlų antradienio vakarą LTV studijo
je surengtas eksperimentinis TV til
tas, sujungęs Vilnių ir Niujorko vide-
okonferencijų centrą. 

Tokiu būdu būrelis entuziastų 
pristatė nenaują, bet labai aktualią 
idėją. Atsižvelgdami į kultinio as
mens — nepriklausomo kino kūrėjo, 
poeto — Jono Meko pastabą, kad Lie
tuva praranda daug kūrybingų žmo
nių ir pigiai atiduoda juos užsieniui, 
Lietuvos menininkai pagaliau juri
diškai įtvirtino Jono Meko vizualiųjų 
menų centro viziją. 

Menininkas yra sakęs, kad Lie
tuvoje egzistuoja didelė praraja tarp 
vadinamojo miesčioniškojo „prestiži
nio" meno ir alternatyvinių, avan
gardinių meno formų, jos ne visuo
met suprantamos. 

Centrą pristatė ir su Jonu Meku 
bendravo prodiuseris ir centro direk
torius Kristijonas Kučinskas, režisie
rius Artūras Jevdokimovas, kompo-

Jonas Mekas 
Olivier Roller nuotr 

zitorius Vidmantas Bartulis, Vil
niaus miesto savivaldybės kultūros 
ir meno skyriaus vedėjas Vytautas 
Toleikis. 

Pasak steigėjų, Jono Meko vi
zualiųjų menų centro steigimas Vil
niuje yra ne vietinės, o pasaulinės 
reikšmės Nukelta i 6 psl. 

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

Čikagos bankas skolins pinigus netur
tingiems imigrantams. 

Bankas skuba 
Į pagalbą 
imigrantams 

v 

Čikaga, vasario 21 d. („Chicago 
Tribune"/„Draugo" info.) — JAV Pi
lietybės ir imigracijos tarnybos 
(USCIS) siūlymas 68 proc. padidinti 
mokesčius už dokumentų pilietybei 
gauti pildymą greičiausiai taps rea
lybe dar šią vasarą. Tokiu būdu, mo
kestis, kurį pateikdami prašymą JAV 
pilietybei gauti privalo sumokėti visi 
imigrantai, pakils nuo 400 iki 675 
dolerių. 

Imigrantų teises ginančios orga
nizacijos susirūpino, kad didindama 
šiuos mokesčius, valdžia dar labiau 
skatina nelegalią imigraciją. Tie as
menys, kurie JAV pilietybės siekia le
galiais būdais, yra tarsi nubaudžiami 
dideliais mokesčiais, kai tuo tarpu 
„nelegalai" gyvena šalyje mažai kuo 
prisidėdami prie biudžeto auginimo. 

Nukelta į 6 psl . 
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DRAUGAS, 2007 m. vasario 22 d., ketvirtadienis 

UiTUVlŲ TELKINIAI 
VOKIETIJA 

KOELNO „ŠVIESOS ŽMONĖS" 
Vienos lituanistinės mokyklos 

gimimo istorija 
Norėčiau pasidžiaugti atsikūru

sia mūsų Lietuvių Bendruomenės 
apylinke. Mes — tai Vokietijos lietu
viai, gyvenantys apie Bonną bei 
Koelną. Turbūt visi žinote, kad Koel-
nas puikuojasi savo'pasaulinio garso 
meno šedevru — Trijų Karalių kate
dra. Statytojų tikslas buvo pastatyti 
tokią šventovę, kuri būtų jau iš toli 
ir iš visų pusių matoma, nes ji tu
rėsianti simbolizuoti Trijų Karalių 
Kelrodę žvaigždę, rodžiusią jiems 
kelią pas Kūdikėlį Jėzų. Ir iš tikrųjų 
ši katedra (Koelner Dom) jau keli 
šimtmečiai yra šio miesto puošmena 
bei pasididžiavimas, saugoma, kad 
jokie aukštesni pastatai jos nė iš vie
nos pusės neužstotų, kad ji ir šian
dien būtų Kelrodė žvaigždė. 

Bet aš ne apie šį šviesulį noriu 
rašyti. Aš noriu pasidžiaugti viena 
visai kuklia Koelno miesto bažny
tėle, o dar tiksliau — šios bažnyčios 
pusrūsyje esančia koplyčia, nes bū
tent ši vieta ir tapo Koelne, Bonnoje 
ir aplinkinėse vietovėse gyvenančių 
lietuvių traukos vieta. O subūrė mus 
čia ne ištaiginga šventovė, ne grožiu 
ar meno šedevrais žavinti aplinka, o 
du visai kuklūs ir paprasti mūsų 
tautiečiai — tai kunigas Vidas Vai
tiekūnas ir studentas Gvidas Maz
gelis. 

Kadangi senoji Koelno bei Bon-
nos apylinkė jau visai merdėjo, šie 
du žmonės ėmėsi iniciatyvos ją at
gaivinti. Jie susitarė, kad būtų leista 
šioje koplyčioje aukoti lietuviškai šv. 
Mišias, internete paskelbė, kada ir 
kur jos vyks. Ir pradėjome burtis. Po 
Mišių dar susieidavom kokioj šalia 
esančioj kavinėj, pasidalydavom iš
gyvenimais, idėjomis, mintimis. 
Taip vieno tokio susibūrimo metu 
viena moteris pasiūlė kurti ir lietu
višką savaitgalio mokyklėlę — ji 
manant i , kad vaikų, norinčių ją 
lankyti, tikrai turėtų rastis. 

Turiu prisipažinti, kad aš labai 
skeptiškai priėmiau šią mintį, nors 

ir žinojau, kad tokia mokykla veikia 
Berlyne. Tačiau pat i idėja buvo tokia 
uždeganti ir patraukli , kad dar tą 
patį sekmadienį, grįžusi namo, sė
dau prie kompiuterio ir ėmiau nar
šyti internete, ieškodama informaci
jos apie tokios rūšies mokyklas. Ra
dau, kad savaitgalio lietuviška mo
kykla j au yra ir Hamburge (ir yra 
ten ne t ik mokykla, bet ir darželis). 
Parašiau šių mokyklėlių vadovėms 
trumpus laiškelius, prašydama pasi
dalyti savo pat i r t imi — nuo ko jos 
pradėjo, į ką kreipėsi pirmiausia, 
kas pasiūlė joms pagalbą ir paramą. 
Labai greitai gavau labai nuošir
džius ir a tv i rus jų atsakymus. Tik 
tada pradėjau tikėti , kad galgi t ikrai 
ši idėja galėtų virsti kūnu, todėl aš ir 
j u d i n a u " šį reikalą toliau. Kitas 
bendruomenės susirinkimas j au ofi
cialiai paskyrė mokyklos kūrimo ini
ciatyvinę grupę bei tos grupės va
dovę (šių eilučių autorę). Lietuvių 
internete svetainėje http:/ /www.-
langa8.net /vokiet i ja Gvido Maz
gelio bei Rimo Čuplinsko iniciatyva 
buvo pav ieš in tas skelbimas apie 
mokyklėlės steigimą, tėvai paraginti 
registruoti savo vaikus į šią mokyk
lėlę. Gavau pirmąsias būsimųjų mo
kinių tėvų užpildytas anketas , atsi
liepė mokytojos, norinčios dirbti mū
sų mokyklėlėje. Susisiekėm su Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mento prie LRV darbuotojais, įregis-
travom savo mokyklėlę ten, užsakė
me vadovėlius bei pratybų sąsiuvi
nius. Baigėsi vasaros atostogos, pra
sidėjo naujieji mokslo metai Vokie
tijos mokyklose, Hamburgo bei Ber
lyno lietuviškose mokyklėlėse, o mes 
vis dar „atostogavome", nes niekaip 
neradome mokyklai t inkamų patal
pų. Beje, dar prieš penkerius metus 
senoji Koelno—Bonnos apylinkės val
dyba irgi bandė suburti lietuvių kil
mės vaikus į savaitgalio mokyklėlę, 
bet kadangi ta ip ir nepavyko gauti 
patalpų (kaip j au turbūt supratote, 

mūsų Bendruomenė nėra turtinga ir 
neturi nei savo maldos, nei bendruo
menės namų), tai ši idėja taip ir ne
buvo įgyvendinta. Bijodama, kad ir 
mūsų neištiktų ta pati lemtis, ry
žausi rengti pirmąjį mokyklėlės vai
kų, tėvų bei mokytojų susitikimą 
savo bute. Buvo neramu tik dėl vie
no — ar tokia kukli mano būsto 
aplinka neatbaidys mūsų mokinukų 
ir jų tėvelių, ar neatrodys jiems, kad 
mokyklai reikia kur kas labiau tin
kamų mokytis patalpų. 

Labai džiugu, kad mano būgš
tavimai visai nepasitvirtino. At
virkščiai — buvau nustebinta ir 
sužavėta visų susirinkusiųjų nuošir
dumo ir geranoriškumo — tik bur-
kimės, t ik duokim savo vaikams ga
limybę bendrauti lietuviškai, įsigyti 
naujų, lietuviškai kalbančių draugų. 
Beje, beveik visi mūsų mokiniai ir 
mokinukai (turim dvi grupes — iki
mokyklinukų ir mokinių) gimę ne 
Lietuvoje, bet visi kaip vienas tvirti
na, jog tai nereiškia, kad jie jau ne 
lietuviai. Taip ir skamba jų žodžiai 
mano atminty: „Aš gimiau Vokie
tijoj, bet aš esu lietuvė (lietuvis)". 
Tai puikus savo tautiškumo drąsaus 
išpažinimo pavyzdys ne tik vaikams, 
jaunimui , bet ir mums — suau
gusiems. Ir ne tik gyvenantiems sve
tur , bet ir Lietuvoje — nelaukim 
geresnių sąlygų, palankesnių aplin
kybių, o jau šiandien burkimės ir 
ugdykim, kurkim savo vaikų tą tvir
tą vidinį atramos tašką, skatinantį 
išpažinti ir kurti tautiškumą, pa
dedantį įvaldyti pilietiškumą ir su
darantį terpę bręsti stiprioms as
menybėms ir Lietuvoje, ir užsieny
je. 

J a u turime mokyklėlės įstatus, 
išrinkome mokyklos Tarybą — aukš
čiausią mokyklėlės savivaldos insti
tuciją, kuri telkia mūsų mokyklėlės 
mokinius, jų tėvus bei mokytojus. 
Mokyklėlę pavadinome „Nemunėlio" 
vardu. Nemunas — tai ne tik ilgiau
sia Lietuvos upė, tekanti per visą 
Lietuvą nuo Rytų iki Vakarų (kaip 
poetiškai pasakė Paulius Širvys: „Su 
Nemunu pateka saulė, su Nemunu 
leidžias toli..."), bet ir poeto Ber
nardo Brazdžionio (Vytės Nemunė
lio) kūrybos vaikams slapyvardis. 
Poeto, kuris didžiąją savo gyvenimo 
dalį gyveno ne Lietuvoje, bet kūrė 
lietuviškai ir lietuviams. Poeto, ku
rio 100-ąsias gimimo metines (2007 
m. sausio 14-ąją) minėjome ir mes 
— lietuvių sekmadieninė „Nemu-

Pasikalbėjimas su Hamburgo mokyklėlės vadove 
Salomėja Boettcher 

- Kuo s v a r b u s J u m s buvo š is 
( l i tuan i s t in ių mokyklėl ių moky
tojų) sus i t ik imas? 

- Be jokio nurodymo „iš viršaus", 
be jokių direktyvų ar mados vėjų vie
na po kitos įvairiuose Vokietijos mies
tuose atidaromos lietuviškos savait
galio mokyklos. Geri norai ir entuziaz
mas gali tikrai labai daug, tačiau po 
tuo mokyklos stogu kyla ir daugybė 
rūpesčių, neaiškumų. Ko mokyti vai
kus, kaip organizuoti mokomąjį pro
cesą visiškai nemokantiems lietu
viškai ir ką tik atvykusiems iš Lie
tuvos vaikams, kokius vadovėlius iš
sirinkti iš gausybės mokomųjų prie
monių, kaip skatinti vaikų ir tėvų 
motyvaciją, kur prašyti metodi
nės, organizacinės paramos ir t.t., ir 
pan. 

Ne į visus šiuos klausimus gali 
atsakyti Švietimo ministerijos ar 
išeivijos departamento valdininkai, 
esantys Lietuvoje. Štai todėl reika
linga tokia Švietimo komisija. 

- K o k i e d a b a r t i n i a i d i d ž i a u s i 
moky to jų r ū p e s č i a i ? 

- Kai kam atrodo, kad labiau 
žaidžiame mokyklą, o ne mokome 
vaikus, tad t iems žaidimams užten
ka tik tėvų palaikymo ir paramos. O 
iš tiesų kryptinga vaikų mokomoji 
veikla, pasiruošimas šventėms, daly
vavimas bendruomenės renginiuose 
atima daug laiko, energijos, reika
lauja pačių įvairiausių (ne tik lietu
vių kalbos) žinių. Neretai mokyto
joms tenka spręsti ir mokyklos bui
tinius klausimus, rengti įvairiausius 
projektus. Kai mokytojas už šį darbą 
negauna net vienkartinio atlygini
mo, jo darbas t ampa nereikšmingas, 
yra smarkiai nuvert inamas. Ar neat
sitiks ta ip , kad po kelerių metų 
mokyklėlės pradės užsidarinėti , o 
mokytojos imsis privačių pamokų ir 
dirbs tik su pavieniais vaikais? 

- K a s y r a s v a r b i a u s i š v i e t i m o 
komis i jos p a r t n e r i a i ? 

- Mūsų darbo grupė tu rė tų 

vaisingai bendradarbiauti su PLB 
Švietimo komisija, prisidėti prie 
užsienio lietuvių mokytojų asociaci
jos veiklos, domėtis ES atitinkamais 
dokumentais. Ir, žinoma, aktyviau 
belstis į Vokietijos švietimo instituci
jų duris. Manau, kad už tų durų sė
dintys žmonės dar nepakankamai 
gerai supranta čia gyvenančių kita
taučių poreikio šviestis, lavintis, 
vienytis, išlaikyti savas tradicijas, 
nepakankamai supran ta tai, kad 
tik išlaikęs savo tautinį tapatumą, 
atradęs savas šaknis žmogus leng
viau „prigis", integruosis į tos šalies 
visuomenę ir bus visavertis jos na
rys. 

- Ko t ik i t ės iš nau ja i įkurtos 
VLB Švie t imo komisi jos? Kuo j i 
t u r ė t ų užs i imt i? 

- Ši žmonių grupė, mano many
mu, galėtų platinti mokytojams rei
kalingą informaciją, rūpintis dirban
čiųjų kvalifikacijos kėlimo klausi
mais, Nukelta į 11 psl. 

nėlio" mokyklėlė. Dalyvavome Ka
lėdų vakaronėje, kurią organizavo 
mūsų apylinkė. Joje mes irgi ne tik 
dalyvavome, bet ir visiems paro
dėme, ko išmokome mokyklėlėj per 
tuos kelis šių mokslo metų mėne
sius. Ir šiaip turime daug planų, 
daug ketinimų... Taigi žadame ne 
tik mokytis, bet ir žaisti, dainuoti, 
kartu švęsti šventes. 

Žengiame dar tik pirmuosius 
žingsnius, bet juos jau žengiame. 
Labai noriu tikėti, kad tie žingsniai 
bus vis tvirtesni ir drąsesni, kad 
nesusvyruosime, nesuklupsime, nes 
turim kilnų tikslą, turim nuoširdžių 
ir atvirų žmonių. O kadangi veikia
me ne kiekvienas atskirai, ne kiek
vienas tik dėl savęs stengiamės, tai 
tikrai manau turinti pagrindo viltis, 
kad išmoksime gyventi nuolatinės 
kaitos būsenoje — išmoksime moky
tis, veikti, būti ir gyventi visi kartu. 

Belieka tik padėkoti tiems ak
tyviems, nesavanaudžiams žmo
nėms, aukojantiems savo laiką ir 
buriantiems mus visus — mūsų 
Bendruomenės narius ir mums pri
jaučiančius — bendriems, kilniems 
darbams. Viskas prasideda nuo vie
no žmogaus geros minties ir jei tai 
minčiai leidžiama veikti, jei ji ne
slopinama, jei nenumojama ranka, 
nebijoma nusivilti, daryti klaidų, ta 
mintis, idėja virsta žodžiu, o žodis 
kūnu. Taip daromi geri darbai ir 
kuriamas gėris. 

Elena Aronš tamienė 
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Metams $68.00 
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Apie Trispalvę. Šis tas... ir daugiau 
Tęsinys iš vasario 21 d. 

VIOLETA RUTKAUSKIENE 

Kuo gi ne į t iko trispalvė? 

Bet kuo gi heraldikos specialis
tams neįtiko trispalvė? Pagrindinis jų 
nusistatymas prieš trispalvę yra aiš
kinimas tuo, kad, girdi, J. Basana
vičius, A. Žmuidzinavičius ir kiti ne
priklausomos Lietuvos kūrėjai spal
vas vėliavai parinko atsitiktinai, ne
kreipdami jokio dėmesio Į istorines 
Lietuvos vėliavos tradicijas, ir apla
mai apie heraldiką nedaug ką patys 
išmanydami. Deja, istorijos palikimas 
rodo ką kitą ir tik patvirtina, kad 
dabartiniai mūsų heraldikos specia
listai perša išgalvotus, klaidinančius 
mitus ir kalba tik tai, kas jiems pa
tiems ar jų užsakovams naudinga. 

Geltona, žalia ir raudona 
spalva istorijoje 

Iš tikrųjų mūsų trispalvė turi ne 
ką skurdesnę istoriją nei raudonoji 
vėliava su Vyčiu. Neseniai teko pa
sidairyti Lenkijos archyvuose. Pasi
rodo, kad jau 16 a. Žygimanto Augus
to ir vėlesnių Lietuvos valdovų lai
kais prie svarbių dokumentų Lietu
vos Didžiojoje Kunigaikštijoje tvirti
nami antspaudai buvo perrišami tris
palve geltonos, žalios ir raudonos 
spalvos šilkine susukta virvele. Tris
palvė virvelė, žinoma, dar ne vėliava, 
nėr ką ir lygint, bet visgi šioks toks 
plonas istorijos faktelis, paliudijantis, 
kad tokios spalvos buvo, ar galėjo 
būti, mėgstamos mūsų valstybėje jau 
ir gilioje senovėje. Kas bent kiek su
pranta istorijos niuansus, puikiai 
žino, kad dažnai Įdomioji istorija pra
sideda nuo vieno plono siūlelio, su
suktos virveles, mažo taškelio ar 
kokio atsitiktinai pastebėto mažmo
žio. Jau apie trisdešimt metų drau
gaujant su istorijos, heraldikos, nu
mizmatikos, sfragistikos, faleristikos 
mokslais, nekart tai teko patirti ir 
tuo praktiškai Įsitikinti. Antai, Var
šuvos Karalių rūmuose yra saugoma 
1605 m. nežinomo dailininko spal
vota kompozicija, vaizduojanti Žygi
manto III Vazos ir Konstancijos Aust-
rijietės vestuvių parado įvažiavimą Į 
Krokuvą. Vestuvių parade žygiuojan
ti Žečpospolitos jungtinė sparnuotųjų 
lietuvių-lenkų raitelių kariuomenė 
atvaizduota su išskirtinėmis vėlia
vomis: lenkų kariai su baltos ir rau
donos spalvos deriniais išpuoštomis 
vėliavomis, lietuviai raiteliai - su gel

tonos, žalios ir raudonos spalvos ' 
trikampėmis vėliavomis. Kitame epi
zode žygiuojanti pėstininkų lanki
ninkų (šaulių) kar iuomenė neša 
keturias vėliavas, iš kurių net dvie
juose naudojamas geltonos, žalios ir 
raudonos spalvos derinys, pasikarto
jantis net 10-tyje ar 11-koje juostų. 
Po šiomis vėliavomis matomas būg
nininkas, žygiuojantis su raudonos 
spalvos būgnu, kurio centre yra bal
tas lietuviškasis raitelis - Vytis. Ka
rių uniformos žalios spalvos, prie jų 
geltoni krepšiai strėlėms sudėti, ke
purės išpuoštos ryškiai geltonos, 
žalios ir raudonos spalvos plunksno
mis. Jei kam nepatinka tokia spalvų 
vardijimo eilė, galima būtų ją su
keisti, deja, esmė ir spalvų koloritas 
vis tiek išliks tas pat. Tai ar dar rei
kia kito geresnio pavyzdžio Įrodymui, 
kad tokių spalvų derinys buvo naudo
tas ir LDK kariuomenėje. Ką žinai, 
gal ir senovėje Lietuvos kariams tos 
trys spalvos buvo savotiškai brangios, 
gal ir tais laikais jos turėjo didelę 
prasmę? 

Trispalvė Amerikoje 

19 a. pab. ir 20 a.pr., šias spalvas 
prisiminę jas pamėgo JAV lietuviai ir 
ėmė naudoti savo organizacijų atri
butikoje. Gyvenimas margatautėje 
Amerikos žemėje skatino atvykėlius 
iš Lietuvos ieškoti savo tautos ypa
tumų, o siekis atkurti prarastąjį tau
tos ir valstybės savarankiškumą, liep-

domis ir kitais panašiais uniformos 
puošybos elementais. Kaip to laikme
čio amžininkas rašo, tuo buvo siekia
ma reprezentuoti lietuvišką kariau
ną. Tokiomis išpuoštomis uniformo
mis lietuviškos gvardijos nariai pa
sirodydavo iškilmingesnių bažnytinių 
apeigų ar didesnių lietuvių suėjimų 
metu. Tokius trijų spalvų derinius 
naudojo ir kitos JAV lietuvių draugi
jos. Štai 1905 m. Steger miestelyje, 
IL, veikusios Sv. Jurgio draugijos na
riai turėjo net specialius trijų — gel-

Tai, tegul mūsų Trispalvė plazda kaip plazdėjus. 
Žiemos speiguose išsiskleidusi kartu su Lietuvos 
nepriklausomybe XX a. pr., ji tarsi gražiausia gėlė, 
puošė ir puošia atgimusios nepriklausomos Lietuvos 
kelią. 

snojanti meilė savo tėvynės laisvei 
pastūmėjo atsvaros ir stiprybės ieš
koti senosios lietuvių kariuomenės 
istoriniame palikime. Gal dėl to Či
kagoje ir kitose JAV vietose kai ku
rios pirmosios organizacijos turėjo ne 
tik kariškus pavadinimus kaip „Lie
tuvos raitelių, Lietuvių karių gvardi
ja", bet ir specialią karišką unifor
mą, kuri buvo puošiama geltonos, ža
lios ir raudonos bei kitų tuo metu 
naudotų tautinių spalvų kaspinė
liais, rozetėmis, juostomis, kokar-

tona, žalia, raudona spalvų ženklus, 
o Watterbury Conn., 1909 m. suorga
nizuotoje Pirmoje Amerikos lietuvių 
dailės parodoje Įteikiami diplomai 
buvo išpuošti trijų spalvų kaspinė
liais, tiksliai pagal dabartinės tris
palvės vėliavos spalvų išdėstymą — 
geltona, žalia, raudona. Baltimorė-
je, Čikagoje ir kitose vietose pasirodo 
ir tokių spalvų vėliavos. Tiesa, kito
se vietose daugelyje organizacijų 
vyravo ir kitokie spalvų deriniai 
(balta-dangiška, mėlyna, mėlyna-
-balta, mėlyna-geltona, žalia, rau-
dona-balta ar pan.), tačiau tarp jų 
bene įspūdingiausiai išsiskyrė būtent 
geltonos, žalios ir raudonos spalvos 
derinys. Dabartiniai mūsų istorikai 
nemato jokio ryšio tarp JAV lietuvių 
naudotų geltonos, žalios ir raudonos 
spalvos vėliavų su vėlesniąja tautine 
lietuviška trispalve ir abejoja bet 
kokia JAV lietuvių įtaka, ruošiant 

Romualdo Požerskio nuotr . 

tautinės vėliavos projektą Lietuvoje. 
Neigiamas JAV lietuvių 

įnašas 

Sovietijoje subrandinti, istorikai 
vis dar baidosi užjūrio lietuvių vaid
mens į Lietuvos valstybės nepriklau
somybę ir jų Įtakos Į tautinei simbo
likos atkūrimą. Čia verta priminti, 
kad būtent du iš trijų, vėliau 1917 m. 
paskirtosios komisijos tautinei vėlia
vai sukurti, nariai: A. Žmuidzinavi
čius ir J. Basanavičius, buvo lankęsi 
JAV ir aktyviai bendravo su užjūry
je gyvenusiais lietuviais, lankėsi jų 
draugijose ir net rinko lėšas tautos 
namų statybai. Ką gali žinot, gal jų 
įžvalgi akis buvo užliuvusi ties lietu
vių organizacijose jau plačiau naudo
tomis geltonos, žalios, raudonos spal
vos derinio vėliavomis ar kitais spal
vingais ženklais. Nereiktų pamiršti ir 
to, kad JAV lietuvių delegacijų atsto
vai, dar gerokai iki nepriklausomy
bės paskelbimo, ne kartą konferenci
jų metu buvo susitikę su Lietuvos 
atsovais Šveicarijoje, o 1916 m. JAV 
lietuvių delegatai lankėsi Lietuvoje ir 
susitiko su Lietuvos veikėjais Vil
niuje. Taigi lietuviai Lietuvoje turėjo 
progą išvysti Amerikoje naudotų vė
liavų spalvas savo akimis ne sykį. Iš 
viso to kas čia pasakyta galėtume su
sidaryti vaizdą, kad J. Basanavičiaus, 
A. Žmuidzinavičiaus ir T. Daugirdo 
tautinei vėliavai pasirinktos, o vėliau 
ir patvirtintos, spalvos nebuvo joks 
atsitiktinumas, kaip tai bando mums 
Įrodyti heraldikos specialistai. 

Tai, tegul mūsų Trispalvė plazda 
kaip plazdėjus. Žiemos speiguose iš
siskleidusi kartu su Lietuvos neprik
lausomybe XX a. pr., ji tarsi gražiau
sia gėlė, puošė ir puošia atgimusios 
nepriklausomos Lietuvos kelią. 

Apginkime mūsų Lietuvos tris
palvę nuo heraldikos specialistų sa
vivalės ir jų kuriamų slaptų kėslų. 

Redakcijos pastaba. Šiuo metu ,,Draugas" yra paskelbęs apklausą: 
,,Ar reikia keisti Lietuvos trispalvę?'" Skaitytojai ir neskaitytojai kviečia
mi balsuoti laiškais, faksu arba elektroniniu paštu šiuo adresu: 

redakcija^ draugas.org 

Kviečiame pavienius lietuvius, organizacijas, lietuviškų mokyklų 
mokinius bei mokytojus nedelsiant savo nuomonę pareikšti šiuo gyvy
biškai svarbiu lietuvių tautai klausimu. Neleiskime išmesti trispalvės. 
Atsakymus turime gauti iki kovo 11 d. 

Romualdo Požerskio nuotr. 

http://draugas.org
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„SVARBIAUSIA TAUTAI T A P T I 
N E P R I K L A U S O M A V A L S T Y B E " 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Po Lietuvos-Lenkijos valstybės 
trečiojo padalijimo 1795 m. didžioji 
Lietuvos žemių dalis tapo Rusijos 
imperijos vidine kolonija. Imperijos 
pastangos užgrobtų žemių gyvento
jus nutautinti , paversti stačiatikiais, 
demoralizuoti nepalaužė tautos va
lios. Demoralizavimas prasidėjo nuo 
istorijos klastojimo. Buvo stengia
masi visais įmanomais būdais įgy
vendinti „susiliejimo su Rusija" po
litiką. 

Istoriko Rimanto Vėbros nuo
mone, ryšio su savo tauta praradimas 
prilygsta savo tėvų nužudymui. Šios 
nelaimės buvo išvengta. 1831 m. ir 
1863 m. sukilimai parodė tautos pa
siryžimą nusimesti okupacijos jungą. 
XLX amžiaus pabaigoje nušvito dr. 
Jono Basanavičiaus „Aušra". Ne
t rukus sugaudė Vinco Kudirkos 
„Varpas". Tautos atgimimą nulėmė 
anaiptol ne ekonominiai, o dvasiniai 
veiksniai. To meto Lietuvos šviesuo
liai suvokė svarbų visuomenės rai
dos dėsnį - praeities tvrinėjimas yra 
ateities gelbėjimas. Šios pamokos 
buvo vaisingos. 

1905 m. buvo sušauktas Didysis 
Vilniaus Seimas, kuris panaikino 
1795 m. įvykdytą Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės (LDK) padalinimą ir 
pirmą kartą okupacijos sąlygomis 
pareikalavo autonomijos Lietuvai. 
Nutarimas buvo taikomas etninėms 
lietuvių žemėms Kauno, Vilniaus, 
Gardino ir Suvalkų gubernijose. 

Pirmajame Pasauliniame kare 
vokiečių kaizerio ir rusų caro armijos 
grūmėsi dėl kaimynių tautų žemių 
ir turtų. Vokiečiams rūpėjo germani
zacija, rusai tolydžio stiprino rusifi
kaciją. Abu agresoriai siekė to paties 
tikslo - užgrobtas žemes pasilikti sau 
visiems laikams, kaip teisėtą karo 
grobį. 

Karui einant į pabaigą, 1917 m. 
rugsėjo 18-22 d. įvyko Vilniaus kon
ferencija, į kurią atvyko 214 delegatų 
iš visų Lietuvos kampelių. Vyravo 
pakili nuotaika. Delegatai aiškiai 
suvokė, kad karo nualintos Vokietijos 
ir Rusijos imperijos, varginamos vi
daus revoliucijų ir suiručių, jau 
negalės nuslopinti tautinio atgimimo 
užgrobtose teritorijose. Jie matė, kad 
atsiranda reali galimybė atsikratyti 
rusų prievarta primesto Siaurės 
Vakarų krašto statuso. 

Konferencijai pirmininkavo dr. 
Jonas Basanavičius. Delegatai, reikš
dami tautos valią, skelbė pasiryžimą 
atkur t i demokratiniais principais 
tvarkomą nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Buvo išrinkta 20 asmenų 
Krašto Taryba, kuriai buvo pavesta 
įgyvendinti konferencijos nutarimus. 
JAV prezidento Woodrow Wilson 
1918 m. sausio 8 d. paskelbta tautų 
apsisprendimo teisė (14 punktų) ža
dino viltingą galimybę atkurti val
stybingumą. 

Vyko sunkios, permainingos de
rybos su vokiečių okupacine valdžia. 
Rusijoje bolševikai surengė per
versmą, prasidėjo pilietinis karas. 
Tarybos nariai ginčijosi dėl valstybės 
atkūrimo akto turinio. Iš Tarybos pa
sitraukė 4 kairieji. Tarybos narys 
kun. J. Staugaitis primygtinai siūlė 
ieškoti kompromiso, antraip „taryba 
neteks visuomenės pasitikėjimo". 
Socialistai grižo į Tarybą. Jie parengė 
galutinę akto redakciją. 

Pagaliau 1918 m. vasario 16 d. 
Taryba susirinko posėdžio istorinėje 

šalies sostinėje Vilniuje, Didžiojoje 
gatvėje Nr. 30 (dabar Pilies g. Nr. 26) 
ir 12 vai. 30 min. vienbalsiai priėmė 
nutarimą dėl Nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atkūrimo: „Lietuvos 
Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tau
tos atstovybė, remdamos pripažintąja 
tautų apsisprendimo teise ir lietuvių 
Vilniaus konferencijos nutarimu rug
sėjo 18-23 d. 1917 metais, skelbia at
statanti nepriklausomą demokrati
niais pamatais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje ir tą vals
tybę atskirianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis tau
tomis". Dabar vadinamo Signatarų 
namo nekūrenamame kambaryje 
tautos patriarchas J. Basanavičius 
pirmas pasirašė Lietuvos Valstybės 
atkūrimo aktą, o po jo abėcėlės tvar
ka likusieji 19 Tarybos narių. 

Tuo metu jau yrančioje Rusijos 
imperijoje vyko iki tol negirdėti, sun
kiai įsivaizduojami procesai: sausio 
10 d. įsikūrė Dono Respublika, o di
delė šalis Ukraina sausio 28 d. pa
skelbė nepriklausomybę ir atsiskyrė 
nuo Rusijos. Lietuvių padėtį sunkino 
tai, kad visos didžiosios kaimynės 
Lenkija, Vokietija ir Rusija apsis
prendimo teisės Lietuvai nebuvo 
linkusios pripažinti. Vėliau už savo 
teises ir laisvę lietuviams teko kovoti 
ne tik trijuose frontuose, bet ir tarp
tautinės diplomatijos arenoje. Beje, 
minėtos Lietuvos kaimynės po dvi
dešimties metų ta pačia seka Lietuvai 
paskelbė ultimatumus. 

Lietuvos valstybingumo neigėjai 
mėgo ir mėgsta kartoti esą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimas buvo 
netikras, nes realios valdžios lietuviai 
neturėjo. Šis tariamas argumentas 
tik paryškina skaudžią istorinę tiesą. 
Laisvė veltui niekada neduodama. Nė 
vienas agresorius, grobikas, okupan
tas gera valia grobio neatsisako. 

Be to, XX amžiuje Lietuvos vals
tybės atkūrimo ir nepriklausomybės 
aktai buvo skelbiami tris kartus ir 
visada okupacijos sąlygomis. Po 1918 
m. Vasario 16-osios, 1941 m. birželio 
23 d. sukilėliai Kaune paskelbė at
kuria nepriklausomybę. Deja, šio fak
to nepripažino nei naciai, nei sovie
tai, nes abu atkakliai laikėsi slaptojo 
Stalino-Hitlerio suokalbio, kuriuo 
buvo pasidalintos nepriklausomų 
valstybių teritorijos. Kovo 11-osios 
aktas taip pat buvo paskelbtas so
vietų kariuomenės užtvindytame 
krašte. 

Tautinio atgimimo dvasia ple
veno Europoje. Tų pačių metų va
sario 24 d. Estija pasiskelbė esanti 
nepriklausoma valstybė. Spalio 18 d. 
buvo įkurta Čekijos Respublika. 
Ypatingai gausus nepriklausomybių 
derlius buvo 1918 m. lapkritį: lenkai 
- 11 d., austrai - 13 d. , vengrai - 16 
d., čekai ir latviai 18 d. Iš suaižėjusių 
imperijų griuvėsių kėlėsi tautos, 
skelbdamos pasauliui savo teisę į lais
vą ir savarankišką gyvenimą. 

1918 m. lapkričio 30 d. Mažosios 
Lietuvos Tautinė taryba Tilžėje pa
skelbė aktą dėl Mažosios Lietuvos 
prisijungimo prie atsikūrusios Lie
tuvos valstybės. Apmaudu, kad to 
įgyvendinti tuomet nepavyko. Rusi
jos imperija sugriuvo, bet imperiniai 
tikslai išliko tokie patys. 1919 m. 
sausio 5 d. Rusijos Raudonoji Armija 
išstūmė lenkų legionierius ir užgrobė 
Vilnių. Ant raudonarmiečių durtuvų 
atneštas į Vilnių, V Kapsukas, vykdy
damas Maskvos užduotį, mėgino 
sukurti marionetinę Litbelo (Lie

tuvos-Baltarusijos) sovietų respub
liką Rusijos sudėtyje. 

Nepriklausomybę teko ginti ko
vojant trimis frontais: su bolševikais, 
su lenkais, su bermontininkais. Vil
niaus krašto su senąja sostine Vil
niumi tada nepavyko susigrąžinti. 
Agresyvūs kaimynai buvo ne kartą 
pasmerkę lietuvių tautą išnykti. 
Valstybė 123 metus buvo išbraukta iš 
Europos žemėlapio. Aktyvėjančios 
imperinės jėgos linkusios ir nūnai 
pakartoti juodąjį scenarijų. 

Nepriklausomybės kovų dalyvis 
pik. ltn. S. Zaskevičius rašė: „Juk 
bepigu buvo gintis toms tautoms, ku
rios juto laisvės tikrai sulauksią, bet 
mums, tarp anuomet plėšrių milžinų 
įspraustiems, po visus kraštus išsi
blaškiusiems, be prityrimo ir valsty
biškai tautiškos tradicijos, toji laisvė 
atrodė...tolimu beveik nepasiekiamu 
žiburėliu". 

Paskutinis Vasario 16-osios mi
nėjimas laisvoje valstybėje ir pirma
sis senojoje sostinėje - Vilniuje — 
įvyko 1940 metais. Vilniaus grąžini
mas ir raudonarmiečių įgulų įvedi
mas į šalį buvo parengiamieji bolše
vikinės okupacijos tarpsniai. Jau 
kitais metais Vasario 16-oji buvo oku
panto uždrausta ir išniekinta. Bet ji 
buvo minima visoje Lietuvoje nevie
šuose patriotų sambūriuose. Visur 
tvyrojo nerimastingo laukimo atmos
fera. Vokiečių okupacijos metais ši 
diena buvo švenčiama atvirai su 
niekada neišsipildžiusia viltimi at
kurt i nepriklausomybę. 

Visi signatarai buvo aktyvūs tau
tinio atgimimo veikėjai. Devyniolika 

iš jų buvo baigę aukštuosius mokslus. 
Teisininkų buvo net septyni, katalikų 
kunigų - keturi, o apskritai Romos 
katalikų - devyniolika ir vienas evan
gelikas reformatas. Du s ignatarai 
gimę miesteliuse, kiti - kaime. Šešio
lika ūkininkų vaikai, keturi - bajorų. 
Sovietų terorą patyrė visi dar gyvi 
buvę signatarai: šeši tapo priversti
niais politiniais emigrantais; sušau
dyti K. Bizauskas ir Pranas Dovydai
tis; Donatas Malinauskas numarin
tas Altajaus krašte badu; Vladas Mi
ronas mirė Vladimiro kalėjime; Alek
sandras Stulginskis ir Petras Klimas 
kentėjo Gulago vargus; pastarajam 
teko patirti ir nacių konclagerio pra-
garą ; 

Žvelgiant iš pakankamo istorinio 
atstumo, šiandien akivaizdu - atkur
toje valstybėje virė gyvas ekonominis, 
kultūrinis gyvenimas ir stiprėjo tau
tos švietimas. Tačiau pats svarbiau
sias nepriklausomybės dvidešimt
mečio pasiekimas - tai išugdyta pilie
tinė visuomenė su brandžia taut ine 
savimone, kurios okupantas per pusę 
amžiaus trukusio planingo rusinimo 
ir genocido politikos vykdymo nepa
jėgė nei sunaikinti, nei pakeisti. 

Pirmasis Antrosios Respublikos 
prazidentas Antanas Smetona savo 
atsiminimuose rašė: „Tauta yra lais
va, kai susitelkusi nepriklausomon 
valstybėn. Vadinasi, visų svarbiausia 
tautai yra tapti nepriklausoma vals
tybe, jei dar jos neturi, ir išlaikyti 
turimoji. Toks yra keliais žodžiais 
tautos idealas". 

Šios minties teisingumą patvirti
no Tauta 1918 ir 1990 metais. 

ĮKURTA NAUJA PARAPIJA 
Klaipėdoje įkurta nauja Šv. Bru

nono Kverfurtiečio parapija, kurią 
aptarnauti patikėta pranciškonams 
konventualams. Laikinosios parapi
nės koplyčios adresas — Debreceno g. 
3. Telšių vyskupo Jono Borutos, SJ, 
pakviesti pranciškonai konventualai į 
Klaipėdą atvyko 2005 m. rugsėjo 
mėnesį ir darbavosi šv. Juozapo Dar
bininko parapijoje. 

Mažesniųjų brolių konventualų 
(pranciškonų) ordinas (Ordo fratrum 
minorum conventualium) — kunigų 
(tėvų) ir brolių bendruomenė. Vie
nuoliją XIII amžiuje Italijoje įsteigė 
šv. Pranciškus Asyžietis. XV amžiuje 
pirmieji pranciškonai atėjo ir į Lie
tuvą. Keliaudami per miestus ir kai
mus jie skelbė ir savo pavyzdžiu liūdi-

v 

jo Dievo Evangeliją. Šiandien pran
ciškonų bendruomenės įsikūrusios 
daugelyje pasaulio šalių. Sekdami šv. 
Pranciškaus pavyzdžiu broliai dega 
noru tarnauti Kristui ir žmonėms, 
skelbti taiką ir gėri. Pagrindinis ordi
no tikslas — tarnauti žmonėms, ypač 
mažiausiems iš jų — vienišiesiems ir 
apleistiesiems; įvairiomis priemonė
mis (pasitelkiant televizją ir radiją, 
knygų leidybą, internetą ir mokyk
las) nešti į pasaulį Gerąją Naujieną 
apie Jėzų Kristų. 

Naujosios parapijos globėjas šv. 
Brunonas Bonifacas Kverfurtietis 
(apie 974—1009) — vienuolis bene
diktinas, imperatoriaus kapelionas, 
misijų arkivyskupas, kankinys ir 
Katalikų Bažnyčios šventasis.' Bru
nonas gimė apie 974 m. saksų didikų 
šeimoje Kverfurte, mokėsi mokyklo
je, įsteigtoje prie Magdeburgo baž
nyčios. 995 m. jis paskirtas kanau

ninku, net rukus Romos imperato
riaus Otono III dvare jau ėjo kape
liono pareigas. 998 m. Brunonas pa
liko tarnystę Romos dvare ir įstojo į 
benediktinų vienuolyną Aventine, pa
sirinkęs Bonifaco vienuolinį vardą. 
1001 m. jis prisijungė prie šv. Ro
mualdo ir atsiskyrėlių Pereumo vie
tovėje netoli Ravenos Italijoje. Tais 
pačiais metais misionieriai iš Pereu
mo vyko į Lenkiją. Gavęs iš popie
žiaus Silvestro II šventimus bei lei
dimą vienuolių misijinei veiklai, prie 
jų prisidėjo ir Brunonas. 1002 m. 
žiemą jis atvyko į impera tor iaus 
Henriko II dvarą, bet net iki 1004 m. 
turėjo laukti šventimų iš Magde
burgo arkivyskupo rankų. Brunono 
misijų tikslas buvo vengrai, po to — 
pečenegai (gyvenę teritorijoje virš 
Dniepro upės, į pietus nuo Kijevo 
Rusios). 1003 m. po brolių kankiniš-
kos mirties Brunonas išvyko į Len
kiją. Jis parašė du hagiografinius 
veikalus — „Šv. Alberto gyvenimas" 
ir „Penkių brolių kankinių gyveni
mas". Šie darbai yra reikšmingi šal
tiniai tiriant Vidurio Europos vidu
ramžių istoriją. Brunonas tęsė savo 
misijas ir baltų gyvenamosiose teri
torijose. 1009 m. vasario 14 d. arba 
kovo 9 d. Lietuvoj jis mirė kankinio 
mirtimi kartu su kitais 18 misionie
rių. Būtent 1009 m. „Kvedlinburgo 
anuoluose" rašant apie šv. Brunono 
mirtį pirmą kartą rašytiniuose šal
tiniuose buvo paminėtas Lietuvos 
vardas. Liturginiame kalendoriuje šv. 
Brunonas Kverfurtietis minimas 
liepos 12 d. 
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Kinijos istorijos mozaika „Auditorium Theatre u 

Vasario 18 d. kiniečiai, korėjiečiai 
bei kai kurios kitos Azijos tautos, 
metus skaičiuojančios pagal Mėnulio 
kalendorių, pasitiko naujuosius Kiau
lės metus. Kai mes, vakariečiai, jau 
spėjome pamiršti šventinį šurmulį, 
milijonai azijiečių pradėjo kasmetinį 
ritualą - kelionę aplankyti tolimose 
provincijose gyvenančių giminaičių. 
Tai pats užimčiausias sezonas viešojo 
transporto sistemai Kinijoje. Daug 
dirbantys ir nedaug atostogų turintys 
kiniečiai paprastai gauna ilgiausias 
atostogas kaip tik prieš naujuosius, ir 
tai, žinoma, yra tik dar viena paskata 
triukšmingai švęsti. 

Jei lietuvių liaudies tradicijose 
linksmai ir triukšmingai švenčiamos 
Užgavėnės, tai kiniečių tradicijos 
reikalauja, kad naujieji metai būtų 
pasitinkami su būgnais - tiesiogine to 
žodžio prasme. Būgnai, skanus mais
tas ir gera nuotaika užtikrina, kad 
visos piktosios dvasios bus išvaikytos, 
o naujieji metai bus palankūs. 

Tačiau Rytų išminčiai ateinan
čiųjų Kiaulės metų atžvilgiu nusitei
kę skeptiškai. Nors tie, kam, pagal 
Rytų horoskopus, teko laimė gimti 
kas dvylika metų besikartojančiais 
Kiaulės metais, Rytų tradicijoje laiko
mi itin laimingais žmonėmis, tačiau 
kitų astrologinių ženklų atstovams 
šie metai paprastai būna tiesiog 
kiauliški. (Iš JAV žinomų žmonių 
Kiaulės metais yra gimę: Ronald 
Reagan, Arnold Schwarzenegger, 
Woody Allen bei Hillary Rodham 
Clinton.) 

Astrologai pranašauja, kad ką tik 
pagal Mėnulio kalendorių prasidėję 
Kiaulės metai pasauliui atneš dar 
daugiau karų, nesutarimų ir smurto. 
Rytų astrologijos žinovai primena, 
kad pats populiariausias ir daugiau

sia nelaimių atnešantis šaunamasis 
ginklas - rusiškas automatas AK-47 -
buvo išrastas būtent Kiaulės metais. 

Na, bet tikėti horoskopais ar ne , ' 
čia kiekvieno asmeninis reikalas: juk 
horoskopai paprastai suformuluoja
mi taip, kad bet kuriuo atveju jų tek
stai lieka „teisūs". 

Užtat naujųjų metų pagal Mė
nulio kalendorių proga Čikagoje iš 
tiesų, o ne spėjamai, jau antrus me
tus organizuojamas vienas didžiausių 
teatrinių pasirodymų, skirtų šiai pro
gai paminėti. Azijos kultūrą propa
guojanti prodiuserių firma ,,Sound 
Hope" pirmiausia organizuoti prag
matinius kiniečių mitologija parem
tus šokio spektaklius ėmė New York. 
Iki šio teatralizuotas Rytų naujųjų 
metų šventimas šiame mieste su
laukia didelio susidomėjimo. 

Čikagoje renginys, pavadintas 
,,Chinese New Year Spectacular" 
vyks „Auditorium Theatre" (50 E. 
Congress Parkvvay, Chicago, II, 
60605), kovo 3 d., 2 vai. po pietų. 
„Sound Hope" ir vėl atveža įspūdingą 
šokėjų grupę, kurie parengė keturių 
valandų trukmės koncertą. Jame 
tūkstantmečių senumo kinų liaudies 
tradicijos meistriškai suderintos su 
naujausia Vakarų technologija. „Chi-
nese New Year Spectacular" garsėja 
ypač aukšto lygio garso bei vaizdo 
efektais, tačiau svarbiausia — nepa
kartojami kinų šokiai, kuriuos at
lieka tautiniais drabužiais apsivilkę 
aktoriai. 

Muzikinio spektaklio prodiuse
riai iš šimtų kinų legendų ir mitų 
sukomponavo vientisą pasakojimą -
tarsi Kinijos istorijos mozaiką, kuri 
turėtų ne tik pakelti nuotaiką lau
kiant pavasario, bet ir išmokyti 
daug ko naujo apie kinų kultūrą bei 

istoriją. 902-1500. 
Dėl bilietų reikėtų kreiptis ac- Xin Nian Hao! („Laimingų nau-

resu internete: http:/ ,chicagosoh. jųjų metų!") 
n e t arba skambinti telefonu 312- Monika B o n č k u t ė 

Pasipylė kaltinimai, įtarinėjimai, šmeižtai ir A * r i***--* #*-•»• y v i r% 
net grasinimai. Kai kur buvo surengti net tos kny- I A V l \ l \ A ^ 1 \ 3 L b 
gos deginimai ir vien todėl, kad ten buvo paskelbti * ' 
sovietų dokumentai be pakankamų paaiškinimų, r% JL: f* A JT* -f A l I A 1 I f } i O * } ^ 
kas, reikia pripažinti, buvo leidėjų klaida. L / / " \ 0 / A I \ VJ/TkL \l\\J i LDi j 

Pagal iš anksto paruoštą planą, šis nepaprastą 
triukšmą sukėlęs dokumentų rinkinys turėjo būti A L E K S A S Vi t K U S 
tik ketvirtu tos knygų serijos tomu. Spaustuvėje su fif| 3 
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jams bei rėmėjams nekantraujant, buvo nutarta 
išleisti bent lengviau surenkamą dokumentų kny- pasiryžę surinkti tam reikiamų pinigų padengti di-
gą, po ko turėjo išeiti trėmimų tomas. Jei būtų jo desnes su tuo susijusias išlaidas. PLB valdybos mo-
palaukta, ir abu tomai išleisti kartu, nebūtų buvę tyvai rengti seimą Vilniuje buvo kruopščiai ir lo-
nė to triukšmo. giškai išvardinti spaudoje, nors buvo tam ir griež-

Išsigandę tos netikėtos reakcijos, leidėjai už tai prieštaraujančių, 

klaidą atsiprašė ir paruošė antrąją tos pačios 1996 m. kovo 9 d. posėdyje PLB valdyba dar 
knygos pataisytą laidą, kurios ruošimą turėjo pri- kartą persvarstė būsimo seimo vietos ir laiko 
žiūrėti specialus, net dešimties žmonių koordinaci- klausimus. Minties, kad seimas vyktų Vilniuje ne-
nis komitetas. Ta laida, nors iš esmės ta pati kaip buvo atsisakyta, gal ir todėl, kad parodyti solidaru-
ir pirmoji laida, turėjo per 100 puslapių istoriko mą JAV LB vadovybei, kuri jau už savaitės tame 
Eugenijaus Grunskio komentarų ir paaiškinmų, pačiame Vilniuje turėjo numačiusi pirmąjį kontra-
išėjo tik 1996 m. pavasarį, ir buvo visuomenės nuo- veršinės LR Seimo ir JAV LB atstovų komisijos 
saikiai priimta. Aistroms aprimus, Kančių istorijos posėdį, nors dar visai neseniai pati JAV LB puolė 
knygų serija buvo sėkmingai tęsiama ir toliau, PLB PLB už planavimą šaukti seimą Vilniuje, kaltin-
valdybai vadovaujant Vytautui Kamantui. Yra jos dama PLB bendradarbiavimu su „kairiaisiais", 
išleista ar ne vienuolika tomų. n p a i p ilgai aiškinantis dėl seimo vietos, laukiant 

Nepataikė kai kuriems kritikams ir PLB valdy- J- skolų apmokėjimo iš JAV LB KV ir aiškinan-
bos nutarimas 1995 m. gruodį rengti IX PLB seimą tis su Lietuvos žmonėmis dėl patalpų bei kitų klau-
Vilniuje. Prieš prieinant prie to nutarimo, PLB simų, buvo prarasta daug brangaus laiko. Taip pat 
valdybos pirm. B. Nainys dalyvavo JAV ir Kanados buvo tikėta, kad Lietuvoje gali į gerą pusę pasi-
LB tarybų suvažiavimuose, lankėsi Lietuvoje, Lat- keisti politinė padėtis. Todėl PLB valdyba nutarė 
vijoje ir Australijoje. Jam teko girdėti ir skaityti seimą atidėti iki 1997 metų, o tam reikėjo pritari-
įvairių dėl to nutarimo nuomonių, teigiamų ir mo iš dar savo kadenciją nebaigusio VIII seimo. Po 
neigiamų. Atrodo, labiausiai tuo nutarimu nepa- kelių mėnesių tas sutikimas buvo gautas balsuo-
tenkinta buvo tuometinė JAV LB vadovybė. Jos jant korespondenciniu būdu (72 — už, 18 —prieš), 
pirm. Regina Narušienė siūlė seimą ruošti Ame- Tuo tarpu 1994 m. spalio 20 d. Lietuvos Sei-
rikoje, bet nežadėjo jokios paramos ruošimui. Buvo mas JAV LB inspiruotos komisijos steigimo klausi-
prisiminta, jog JAV LB KV nesuteikė jokios pa- mą tolimesniam svarstymui pakreipė į du Seimo 
ramos nei buvusiam PLB seimui, įvykusiam Ame- komitetus. Žmogaus ir Piliečių teisių bei Tautybių 
rikoje 1992 metais, tuo tarpu, kai Kanados LB vai- reikalų komitetas savo lapkričio 9 d. posėdyje nuta-
dyba jau eilę metų labai pareigingai vykdė PLB rė tokios komisijos sudarymo pateiktam projektui 
seimo nutarimus ir atsiskaitydavo su PLB valdyba, nepritarti, siūlydamas šiame komitete įkurti pako-
Siūlantys PLB seimą rengti Š. Amerikoje, nebuvo mitetį užsienio lietuvių integravimosi į Lietuvos 

gyvenimą klausimams spręsti. 
Užsienio reikalų komitetas gavo uždavinį Sei

mui pristatyti naują projektą. Kilus abejonėms, ar 
JAV LB turi teisę atstovauti visiems išeivijoje gy
venantiems lietuviams, to komiteto pirmininkas 
dr. K. Bobelis 1995 m. sausio 20 d. raštu kreipėsi į 
Amerikos Lietuvių tarybą, PLB JAV LB ir JAV 
Lietuvos Vyčių organizaciją, prašydamas jų pa
reikšti savo nuomonę ir net kviesdamas jas į ben
drą posėdį Vilniuje. 

Neaišku, ar tos organizacijos spėjo svariai rea
guoti į K. Bobelio sausio 20 d. laišką, nes jau 

už savaitės skaitėme tokį 1995.01.26 datos ELTOS 
pranešimą: „Seimas priėmė nutarimą sudaryti 
Lietuvos Seimo ir Amerikos Lietuvių Bendruome
nių atstovų komisiją su būstine Vilniuje ir patvir
tino jos nuostatus ir paskirtis". Seimo posėdžiui 
tuomet pirmininkavo Seimo pirmininko pavaduo
tojas Juozas Bernatonis. Toliau ELTOS naujienose 
rašoma, kad komisija yra steigiama 4 metams, ir 
kad ją sudarys 4 Seimo nariai, 5 JAV ir 3 Kanados 
(kaip anksčiau minėta — Kanada atsisakė) Lietu
vių Bendruomenių Tarybų išrinkti atstovai. 
Seimas į komisiją deleguos po vieną iš Seime atsto
vaujamų partijų bei Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos atstovą. Komisiją galės papildyti kitų 
kraštų LB atstovai, jei tam pritars visi komisijos 
nariai. Komisija iš savo narių rinks du pirmininkus 
— LR Seimo narį ir LB atstovą. Čia gal reikėtų 
pastebėti, kad šis nutarimas buvo priimtas skubo
tai, kai Seimo posėdyje kažkodėl dalyvavo tik 28 
Seimo nariai, iš kurių tik 19 pasisakė „už". 

Tokiu skubiu ir netikėtu sprendimu nepaten
kinti abiejų komitetų pirmininkai, dr. Kazys Bo
belis ir Rimantas Markauskas, taip negavę pro
gos vykdyti jiems Seimo 1994.10.20 duoto užda
vinio paruošti patobulintą šio nutarimo projek
tą, savo 1995.03.22 raštu kreipėsi į LR Seimo 
Etikos ir Procedūrų komisiją, kaltindami Seimą 
šiurkščiai pažeidus Seimo Statutą, prašydami, kad 
sausio 26 d. nutarimas būtų pripažintas netekusiu 
galios. 

Bus daug iau . 
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Žiemą iš Vilniaus kiemo varė Europos lyčių lygybes institutas 
bulgarai su žemaičiais atvers duris kitais metais 

Tryliktą kartą Vilniuje triukšmingai šėlo Užgavėnių persirengėliai. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 21 d. (ELTA) — 
Tryliktą kartą Vilniuje triukšmingai 
šėlo Užgavėnių persirengėliai. Šįkart, 
be keliolikos Vilniaus folkloro ansam
blių, žiemos išvarymo šventėje sos
tinėje dalyvavo ir svečių: Užgavėnių 
karnavalo grupė iš vieno Bulgarijos 
kaimo ir žemaičių folkloro ansamblis 
,,Spigėns" iš Telšių. 

Pasak Užgavėnių šventę ren
giančio Vilniaus etninės veiklos cen
tro vadovų, šjmet ilga Užgavėnių pro
cesija nusidriekė nuo atnaujintos Ro
tušės aikštės iki Tauro kalno, ant ku
rio liepsnojo laužai, skambėjo dainos 
ir buvo sudeginta More. 

Jau nuo antradienio vidurdienio 
Savivaldybės aikštėje buvo galima 

paragauti įvairiausių blynų, šiupinio 
su kiaulės uodega ir kitų tradicinių 
sočių Užgavėnių valgių, pamatyt i 
svečių prisistatymus. 

Eisenos ir vakaronės metu savo 
programas rodė Vilniaus miesto folk
loro ansamblių persirengėliai ir 
senąsias Užgavėnių tradicijas išlaikę 
svečiai iš Perniko miesto Bulgarijoje 
— karnavalinė grupė ,,Bela voda", į 
kurią susibūrę paprasti kaimo žmo
nės, į Vilnių atvykę su savo kostiu
mais ir kaukėmis. Ypatingą Užgavė
nių kaukių kolekciją ir jas dėvinčius 
personažus pristatė ir žemaičiai iš 
Telšių, kuriems medines kaukes iš
drožė liaudies meistras Adomas Kva-
sas. 

Seimo viešbutyje gyventi pigiau 
nei studentų bendrabutyje 

Vilnius, vasario 21 d. (ELTA) — 
Per ketverius metus prie privilegijų 
Įpratę kai kurie buvę įstatymų leidė
jai parlamento jau nebeatskiria nuo 
socialinės rūpybos centro. Tuo gali
ma įsitikinti pažvelgus į Seimo kan
celiarijai priklausančių Seimo na
riams apgyvendinti skirtų viešbučių 
sostinėje gyventojų sąrašus. 

Dar labiau stebina nuomos mo
kestis, kurį politikams tenka mokėti 
už valdišką būstą, rašo „Lietuvos 
rytas". 

Įdomu ir tai, kad Seimo kance
liarija užpernai finansavo gyvena
mųjų patalpų remontą, nors tai savo 
lėšomis ne rečiau kaip kas penkerius 
metus privalo daryti nuomininkai. 

Už butų remontą viešbutyje, ku
riame 2005 metais gyveno vos trys 
parlamentarai, Seimas sumokėjo 
161,000 litų. Vieno buto remontas 
mokesčių mokėtojams atsiėjo nuo 
8,700 iki 19,000 litų. 

Viešbučio Gedimino prospekte 

gyvenamųjų patalpų nuoma ir parla
mentarams, ir Seimo kanceliarijos 
darbuotojams, ir pašaliečiams ta pati 
— 4,45 lito už kvadratinį metrą, L. 
Giros gatvėje esančiame viešbutyje — 
0,55 lito. 

Nors Seimo kanceliarijos atsto
vai „Lietuvos rytui" tvirtino, kad po 
Valstybės kontrolės atlikto audito nu
statytas nuomos dydis esą yra realus, 
paaiškinti, kaip jis buvo apskaičiuo
tas, buvo sudėtinga. 

„Tikriausiai turi te galvoje vieną 
kvadratinį metrą?" — kelis kartus 
perklausė nekilnojamojo turto agen
tūros „Ober-Haus" darbuotojas Ma
rius Ciulada, kai „Lietuvos rytas" pa
klausė, ar už 37 litus įmanoma išnuo
moti butą Vilniuje. 

„Lietuvos ry to" žiniomis, už 
vietą triviečiame kambaryje studen
tams per mėnesį tenka mokėti 115 li
tų. Jeigu norima, kad kambaryje bū
tų interneto ryšys, reikia pakloti 132 
litus. 

* Vengrijos sostinėje Buda
pešte vykusiose š iuola ikinės 
penkiakovės uždaru patalpų var
žybose „UniCredit Bank Kūpa" vėl 
puikiai pasirodė Vilniaus miesto vy
riausiojo policijos komisariato viešo
sios policijos Patrulių rinktinės Rai
tosios policijos kuopos vyresnysis pa
trulis, olimpinis vicečempionas An
drejus Zadneprovskis. Atėnų olimpia
dos vicečempionas aplenkė koman
dos draugą Edviną Krungolcą ir tapo 
šių varžybų nugalėtoju. A. Zadnep
rovskis yra laimėjęs prestižiškiausias 

varžybas Europoje ir pasaulyje. 
* T r e č i a d i e n į Bulgarijoje 

prasidėjo Europos biat lono su
augusiųjų ir j aun imo čempiona
tas, kuriame išdalinti pirmieji keturi 
medalių komplektai. 24-ą vietą jauni
mo (iki 20 metų) merginų varžybose 
užėmė Sigita Baušytė. Ji 12,5 km as
meninėse lenktynėse net 7 kartus su
klydo šaudykloje ir, distanciją įvei
kusi per 47 minutes 47,9 sekundės, 
net 11 min. ir 10,7 sek. pralaimėjo 
čempione tapusiai rusei Jekaterinai 
Šumilovai (46:27,2). 

Vilnius, vasario 21 d. (BNS) — 
Europos lyčių lygybės institutas bus 
įsteigtas ir pradės veiklą Vilniuje kitų 
metų pradžioje. 

Tai pranešė Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, nors anksčiau ti
kėtasi, kad jo būstinė bus atidaryta 
Vilniuje dar šiemet. 

Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos Lyčių lygybės skyriaus ve
dėja Vanda Juršėnienė vis dėlto teigė, 
kad instituto steigimas nestringa. 

„Pagal Europos Komisijos agen
tūrų steigimo mastus, vieneri metai 
yra be galo greitai", — tikino V. Jur
šėnienė. 

Pasak jos, šiuo metu formuojama 
instituto valdymo taryba, kuri priims 
sprendimus dėl instituto direkto
riaus, darbų plano, biudžeto. 

Europos lyčių lygybės institutas 
bus pirmoji ES institucija, įkurdinta 
2004 metais į Sąjungą įstojusiose ša
lyse. Dėl teisės įkurdinti šį institutą 
pas save su Lietuva varžėsi Slovakija 
ir Slovėnija. 

Europos lyčių lygybės institutas 
turėtų rinkti duomenis, juos anali
zuoti bei teikti politikos pasiūlymus 
lyčių lygybės klausimu. 

Instituto būstinę ketinama įkur
dinti Vilniaus centre, įstaigoje turėtų 
dirbti apie 30 žmonių. 

Europos lyčių lygybės institutui 
steigti ir išlaikyti per pirmus 7 metus 
ES planuoja skirti 52,5 mln. eurų. 
Patalpų nuomos išlaidas ketina pa
dengti Lietuvos Vyriausybė. 

Kaip nurodo Europos Komisija, 
moterys bendrijoje gauna 15 proc. 
mažesnius atlyginimus nei vyrai, be 
to, bedarbių moterų yra 9,7 proc, o 
vyrų — 7,8 procento. 

Lietuvoje smulkaus ir vidutinio 
verslo vadovės moterys sudaro 30 
proc, tarp Seimo narių moterų yra 
daugiau nei penktadalis, didžiųjų 
verslo kompanijų vadovių moterų 
skaičius siekia vos 10 proc Tačiau 
politinio pasitikėjimo valstybės tar
nautojų moterų skaičius Lietuvoje 
viršija vyrų skaičių. 

Nijolė Sadunaitė: prezidentas nežinojo, ką daro 

. 

Atkelta iš 1 psl. 
2000 metais V Adamkus įteikė M. 
Misiukoniui Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino ordino Komando
ro kryžių. Tą pačią dieną apdovanoji
mas buvo įteiktas ir dabartinei žemės 
ūkio ministrei Kazimirai Prunskie
nei, kurios galimas sąsajas su KGB 
Lietuvos teismai ne kartą nagrinėjo. 

Apdovanojimų ceremonijos metu 
N. Sadunaitė pribėgo prie V Adam
kaus ir garsiai pasipiktino tuo, kad 
„apdovanojami budeliai ir aukos". Be 
to, ji M. Misiukoni pavadino KGB 
žvalgybos viršininku. 

Po M. Misiukonio apdovanojimo 
47 Seimo nariai pasirašė pareiškimą, 
kuriame teigiama, kad buvęs minis
tras buvo kadrinis KGB karininkas ir 
dalyvavo paskutiniojo Lietuvos parti
zano Antano Kraujelio-Siaubūno su
naikinimo operacijoje 1965 metais. 

Prezidento patarėjas Lauras Bie
linis, žurnalistų paklaustas, a r nes
varstoma galimybė atimti iš M. Mi
siukonio apdovanojimą, kalbėjo ap

takiai. 
„Sis klausimas jau yra daugiau 

techninio pobūdžio, politine prasme 
jis nueina į antrą planą. Technine 
prasme turi būti argumentuotų įro
dymų, čia emocija neturi dirbti", — 
kalbėjo patarėjas. 

Jo teigimu, susitikti su N. Sadu
naitė šalies vadovas nutarė gavęs jos 
atvirą laišką. 

„Prezidentas norėjo atsakyti tie
siai žmogui, kurį gerbia", — sakė L. 
Bielinis. 

Atvirame laiške N. Sadunaitė tei
gia Lietuvoje stebinti „Lietuvai ir jos 
žmonėms okupacijos metais nusikal
tusių asmenų antiliustraciją". 

„Jau visi aiškiai matome: KGB, 
kaip organizuota visuma, kaip slap
tas valstybės ir visuomenės valdymo 
būdas išliko ir kelia vis didesnį pavo
jų Lietuvai, jos žmonių ateičiai. Šian
dieną jau nekalbame apie Lietuvai 
nusikaltusiųjų apdovanojimus valsty
bės ordinais ir medaliais", — prezi
dentui rašo N. Sadunaitė. 

Kuriamas J. M e k o menų centras 
Atkelta iš 1 psl. 
kultūrinio gyvenimo įvykis. 

Vos prieš keletą dienų už gyveni
mo nuopelnus „LT tapatybės" rin
kimuose pagerbtas išeivijos kino kū
rėjas Jonas Mekas Lietuvai žada do
vanoti savo kolekcijos dalį, kurioje 
yra ir Jurgio Mačiūno (pasaulinio 
„Fluxus" judėjimo pradininko) eks
ponatų. Ji jau sukrauta į 80 dėžių ir 
po poros savaičių turėtų pasiekti Vil
nių. Ši kultūrinė organizacija pre
tenduoja tapti vienu iš pasaulinių 
avangardinio meno mylėtojų traukos 
centrų. 

Pokalbio metu Jonas Mekas atvi
rai palaikė šią idėją ir prašė lietuvių, 
kad netrukdytų ir iš anksto jos nekri
tikuotų. 

Beje, Jono Meko vizualiųjų menų 
centro veiklą koordinuos solidi Tary
ba. Jos nariais jau sutiko būti Larry 
Kardish (MoMA Film Department), 
Sebastianas Mekas (JAV Pip Cho-
dorov / Re:Voir Film Gallery), France 
Dominiąue Paini (Pompidou cen
tras), France Julius Ziz (režisierius / 
Lietuva) ir garsusis režisierius Jim 
Jarmush (JAV). 

Bankas skuba į pagalbą imigrantams 
Atkelta iš 1 psl. 

Kol USCIS siūlymas, prieš tapda
mas įstatymu, tebėra viešų svarsty
mų stadijoje, Čikagoje įsikūrusi fi
nansinė organizacija „North Side 
Community Federal Credit Union" 
pradeda būsimiesiems imigrantams 
siūlyti paskolas. Jos skirtos tiems, 
kurie galėtų pildyti prašymus piliety
bei gauti, tačiau to nedaro dėl prastos 

finansinės situacijos. 
Tol, kol mokestis tebėra 400 do

lerių, maksimalus paskolos dydis 
sieks tokią pat sumą. Jam padidėjus 
iki 675 dolerių, imigrantai galės 
kreiptis dėl paskolos šiai sumai gauti. 

Bankas tikino iš naujos paskolų 
programos uždirbsiantis nedaug, ta
čiau jo atstovai teigė jaučiantys pa
reigą palaikyti legalią imigraciją. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Čečėnai: nužudymus Rusijoje ir -
Anglijoje organizavo B. Berezovskis 

Ramzanas Kadyrovas. 

Groznas, vasario 21 d. („Inter-
fax"/BNS) — Laikinai einantis Čečė
nijos prezidento pareigas Ramzanas 
Kadyrovas teigia, kad dėl žurnalistės 
Anos Politkovskajos ir buvusio šnipo 
Aleksandro Litvinenkos mirties kai
tas prieštaringai vertinamas versli
ninkas Borisas Berezovskis. 

Spaudos konferencijoje Grozne 
antradienį R. Kadyrovas, kalbėdamas 
apie B. Berezovskį, pareiškė: „Sis 
žmogus nužudė Litvinenką ir Polit-
kovskają, tai akivaizdu". 

„Šiandien kai kas mėgina ieškoti 
pėdsakų Čečėnijoje, tuo tarpu Lon
done sėdi nužudymo užsakovas. Tai 
panašu j rusų priežodį, kai medžioto
jas mato prieš save lokį, o ieško jo 
pėdsakų sniege", — sakė smurto te-
bekrečiamos respublikos vadovas tu
rėdamas omenyje į Kremliaus nema
lonę patekusį rusų magnatą, kuris 
pasiprašė prieglobsčio Didžiojoje Bri
tanijoje ir dabar gyvena šios šalies 
sostinėje. 

R. Kadyrovo pareiškimas buvo 
paskelbtas praėjus dienai, kai keliose 
žiniasklaidos priemonėse pasirodė 
pranešimas, kad A. Politkovskajos 

NTV nuotr. 

nužudymo bylos tyrimo rezultatai at
vedė į R. Kadyrovo aplinką. 

Kalbėdamas apie A. Politkovska
jos bylos tyrimą R. Kadyrovas sakė: 
„Aš girdėjau, kad šioje byloje su
laikyti du čečėnai. Aš džiaugsiuosi, 
jeigu bus a tkur tas teisingumas ir by
la bus objektyviai ištirta". 

R. Kadyrovo nuomone, „viskas, 
ko reikėjo Berezovskiui, ir Politkovs-
kaja, ir Litvinenką jau padarė", ir to
dėl „jie tapo jam nebereikalingi". 

Negana to, kaip teigia R. Ka
dyrovas, „Politkovskaja mums vi
siškai niekuo niekada netrukdė" — 
,Jos straipsniai apie Čečėniją buvo 
skaitomi kaip vaikų pasakos, nes ji 
rašė remdamasi gandais". 

Byloje dėl A. Politkovskajos nu
žudymo tiriamos trys pagrindinės 
versijos: milicininkų, kurie po jos 
straipsnių atsidūrė kalėjime arba yra 
ieškomi, kerštas, Vladimiro Putino ir 
Čečėnijos premjero R. Kadyrovo prie
šininkų sąmokslas, taip pat buvusių 
kovotojų, perėjusių į federalinių pa
jėgų pusę, kerštas. Be to, A. Polit
kovskaja galėjo nužudyti Rusijos na
cionalistai. 

Įstatymas apriboja Guantanamo 
kalinių teisę teikti apeliacijas 

Washington, DC, vasario 21 d. 
(,,Reuters"/BNS) — JAV apeliacinis 
teismas antradienį patvirtino dalį 
griežto kovos su terorizmu įstatymo, 
kurį pasirašė prezidentas George W 
Bush ir kuriuo buvo atimtos Guan
tanamo kalinių teisės pareikšti pro
testą dėl savo sulaikymo JAV federa-
liniams teisėjams. 

Dviejų iš trijų apeliacinės komisi
jos narių pritarimu G. W. Bush ad
ministracija pasiekė svarbią pergalę. 
Komisija nusprendė, kad šis įstaty
mas panaikino federalinių teismų ju
risdikciją dėl nebaigtų bylų, kurias iš
kėlė kaliniai. 

„Federaliniai teismai neturi ju
risdikcijos šiose bylose", — savo 25 
puslapių išvadose teismo daugumos 
vardu rašė teisėjas A. Raymond Ran-
dolph. 

Šiuo metu JAV kariškių bazėje 
Guantaname Kuboje yra maždaug 
395 sulaikyti asmenys. Pirmieji kali
niai čia buvo atvežti daugiau kaip 
prieš penkerius metus, po 2001 metų 

rugsėjo 11-osios atakų. 
Apeliacinis teismas atmetė kali

nių advokatų argumentą, kad minė
tas įstatymas nekonstituciškai su
stabdo jų teisę apskųsti įkalinimą. 

Pasak A. R. Randolph, advokatų 
argumentai, pateikti kalinių vardu, 
buvo „kūrybiški, bet ne įtikinami". 

JAV Aukščiausiajam Teismui pa
naikinus karinių tribunolų sistemą, 
kurią G. W. Bush Guantanamo kali
niams teisti buvo sukūręs iš pradžių, 
prezidentas kreipėsi į tuo metu res
publikonų kontroliuotą Kongresą ir 
gavo įgaliojimus pagal minimą įstaty
mą, kuris buvo pasirašytas spalį. 

Pagal naująjį įstatymą buvo leis
tas griežtas tardymas ir įtariamų te
roristų persekiojimas baudžiamąja 
tvarka, taip pat panaikinta Guanta
namo kalinių teisė apskųsti savo su
laikymą federaliniams teisėjams. 

Teisėja Jud i th Rogers, kurią 
paskyrė prezidentas Bill Clinton, tam 
nepritarė ir sakė, kad naujasis įstaty-
rr.a.- p r - .^š t^ rau-a K.'>r..-t:t'.;c;:a: 

EUROPA 

VARŠUVA 
Popiežius Benediktas XVI antra

dienį atleido lenkų vyskupui Stanis-
lawui Wielgusui, kuris, pripažinęs, 
kad bendradarbiavo su komunistine 
slaptąja tarnyba, praėjusį mėnesį 
atsistatydino iš Varšuvos arkivysku
po metropolito posto. „Siunčiu jums 
ypatingą apaštališkąjį palaimini
mą", — rašoma popiežiaus laiške S. 
Wielgusui, kuris sukrėtė katalikiško
sios Lenkijos Bažnyčią, kai dėl kal
tinimų bendradarbiavus su niekina
ma slaptąja tarnyba SB atsistatydino 
iš Varšuvos arkivyskupo posto. 

LONDONAS 
Britų ministras pirmininkas To-

ny Blair trečiadienį pranešė, kad Di
džioji Britanija artimiausiais mėne
siais Irake dislokuotų savo karių 
skaičių sumažins 1,600, bet jos kariai 
šioje šalyje bus ir 2008 metais, tol, 
kol jų buvimo bus pageidaujama. 
Laipsniškas išvedimas pradedamas 
tokiu metu, kai Irako pajėgos perima 
didesnę saugumo kontrolę šalies pie
tuose. Britų karių skaičius mažina
mas JAV prezidentui George W. Bush 
nusprendus papildomai nusiųsti į 
Iraką 21,500 amerikiečių karių. 

KOPENHAGA 
Danija rugpjūtį išves iš Irako vi

sus 460 ten dislokuotų savo karių, 
trečiadienį paskelbė danų premjeras 
Anders Fogh Rasmussen. „Danų ba
talionas bus išvestas rugpjūtį. Jį pa
keis sraigtasparnių dalinys", — sakė 
premjeras žurnalistams. Sis sprendi
mas buvo priimtas pasikonsultavus 
su mūsų koalicijos partnerėmis, ypač 
Didžiąja Britanija, sakė A. F. Ras
mussen. Nuo 2003 metų Irake žuvo 
šeši danų kariai. 

RYGA 
Latvijos prezidentė Vairą Vikė-

Freiberga pripažįsta, kad dabar ne
turi konkretaus asmens, kurį norėtų 
matyti šiame poste, kai baigsis jos 
įgaliojimai. Ji nekomentuoja kai ku
rių valdančiosios koalicijos partijų 
atstovų teigimų, kad kandidatas jau 

žinomas. Jos nuomone, jeigu kitas 
prezidentas priklausytų kuriai nors 
partijai, tai nebūtų neigiamas aspek
tas. V Vikės-Freibergos įgaliojimai 
Latvijos prezidento poste baigiasi va
sarą. Ji eina šias pareigas jau antrąjį 
laikotarpį iš eilės, todėl negali būti 
trečiąjį kartą išrinkta į šį postą. 

BRIUSELIS 
Europos Komisija (EK) trečiadie

nį skyrė kartelinį susitarimą suda
riusiems keturiems liftų gaminto
jams rekordinę beveik 1 mlrd. eurų 
(1,3 mlrd. JAV dolerių) baudą. Bauda 
skirta JAV gamintojai „Otis", Švei
carijos „Schindler", Vokietijos 
„ThyssenKrupp" ir Suomijos „Ko
ne". Pasak Komisijos, šios įmonės 
taikė kartelinį susitarimą liftų ir es
kalatorių įrengimo ir priežiūros rin
kose Belgijoje, Vokietijoje, Liuksem
burge ir Nyderlanduose nuo maž
daug 1995 iki 2004 metų. 

BERLYNAS 
Europoje praėjusiais metais pa

daugėjo aktų, įvykdytų rasizmo pa
grindu, antradienį pranešė Europos 
Sąjungos (ES) teisingumo ir saugu
mo komisaras Franco Frattini. Savo 
kalboje po apsilankymo Berlyno me
moriale Holokausto aukoms F. Frat
tini, remdamasis Vienoje įsikūrusio 
Europos rasizmo ir ksenofobijos mo
nitoringo centro (EUMC) duomeni
mis, sakė, kad vienoje iš ES šalių 
2006 metai aktų rasizmo pagrindu 
skaičius išaugo net 70 procentų. J is 
nepasakė, kokia tai šalis, bet nurodė, 
kuriose iš 27 bloko valstybių tokie 
aktai padažnėjo. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Baltuosius rūmus „suglumino" 

Rusijos strateginės paskirties raketi
nės kariuomenės (SPRK) vado Ni
kolajaus Solovcovo pareiškimas, kad 
Amerikos priešraketinės gynybos 
(PRG) dalys, jeigu jos bus dislokuotos 
Lenkijos ir Čekijos teritorijoje, gali 
tapti Rusijos raketų taikiniais. „Šie 
vieši pareiškimai kiek glumina", — 
pareiškė JAV valstybės departamen
to oficialiojo atstovo pavaduotojas 
Tom Casey, komentuodamas N. So
lovcovo teiginius. „Mums sunku pa
tikėti, kad šiuo klausimu jis iš tikrųjų 
kalba Rusijos vyriausybės vardu", — 
sakė vyriausybės atstovas. 
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„Gintarinis obuoliukas" — Audronei Sidaugienei 
Kaip ir kasmet, taip ir 2006 me

tais JAV LB Švietimo taryba buvo pa
skelbusi konkursą geriausiam Ame
rikoje veikiančių lituanistinių mo
kyklų mokytojui išrinkti. Šiemet 
„Gintarinio obuoliuko" apdovanoji
mui buvo renkami mokytojai, dir
bantys su 4 - 6 skyriaus mokiniais. 
2006 m. „Gintarinį obuoliuką" JAV 
LB Švietimo taryba šiemet paskyrė 
Čikagos lituanistinės mokyklos 6 sky
riaus mokytojai Audronei Sidaugie
nei. Sveikiname mokytoją su šiuo ap
dovanojimu. Ta proga pakalbinome 
Audronę. 

- Koks j a u s m a s apėmė, suži
nojus, kad l a imėjo te šį apdovano
j imą? 

- Visu pirma — labai geras jaus
mas apėmė, kai gavau žinią, jog esu 
nominuota šiam apdovanojimui. Tik
rai labai smagu, kai žinai, kad tie, 
kam atiduodi dalelę širdies, įvertina 
tai ir prisimena tave. 

Na, o pats laimėjimas -

Audronė Sidaugienė Lietuvoje. 

Man teko garbė prieš 21 metus baigti š itaip išvystytos? O ir iš vis, ar 
džiugus tada dar vidurinę mokyklą, o vėliau, r e i k a l i n g a b ū t i l ietuviu, gyve-

man asmeniškai, o taip pat labai svar- po studijų, ir dirbti joje. Šią mokyklą nant JAV? 
bus mano dukroms. Jos labai nuo
širdžiai džiaugiasi tuo, ypač vyresnio
ji, ir negaili man gražių komplimen
tų. 

Toks apdovanojimas yra labai 
simboliškas ir įspūdingas mokytojo 
įvertinimas čia, JAV Visi puikiai ži-

prieš 50 metų baigė ir mano mamytė - Man šis klausimas net nekyla. 
Meilutė Jurgaitytė-Bitinienė. Aš neįsivaizduoju, kad. mano pačios 

Jau maža būdama aš bėgiojau dukros nelankytų lietuviškos mokyk-
mokyklos koridoriais, visas pusnis iš- los. Esu griežta ir senamadiška šiuo 
braidydavau mokyklos kieme, rude- klausimu savo dukroms. Pažįstu kė
nį obuolius išragaudavau mokyklos lėtą šeimų, kurių vaikai nelanko lie-
sode, o pavasarį paskęsdavau neuž- tuviškų mokyklų, ir man tai yra ne-

nome, kad šeštadieninės mokyklos ir mirštuolių pievoje. suprantama. 
jų mokytojai — ypatingas reiškinys 2006 m. mane išrinko Mokyklos Lietuviška mokykla, turbūt ne 
išeivijoje. Būti dalele šio reiškinio yra garbės nare. Nieko ypatingo nenuvei- vienas pasakys, tai ne tik taisyklių ir 
labai smagu, ir aš didžiuojuos, kad kiau, bet buvo labai smagu, kad ma- gramatikos mokymasis, tai bendravi-
gyvendama toli nuo Lietuvos, galiu nęs dar nepamiršo. mas, tai ta pati kultūra, kuriai tu tie-
prisidėti prie lietuviškumo puoselėji- Noriu pasigirti, kad ir dabar la- siog genetiškai priklausai, tai kitokie 
mo. bai nuoširdžiai bendrauju su savo vaikų santykiai, tai ir šventės, ir šo-

Esu dėkinga savo mamai ir vyrui, vieninteliais auklėtiniais, kuriuos 
turėjau nuo 5 iki 8 klasės. Palikau 
juos išvykdama į JAV kitai mokytojai. 
Buvę auklėtiniai jau baigė universite
tus, sukūrė šeimas ir augina vaikus. 

kad jie pasidalina buitiniais rūpes
čiais ir išleidžia mane šeštadieniais į 
mokyklą. 

Taip pat nuoširdus „ačiū" mano 
kolegoms Čikagos lituanistinėje mo- Bet mūsų draugystė tęsiasi. 
kykloje už kartu praleistus šeštadie
nius ir jų pasiaukojimą. Šis apdo
vanojimas — mūsų visų! 

- Ar e s a t e „mokytoja iš pa
šaukimo"? Trumpai prisistaty-
kite mūsų skaitytojams. 

- Ar esu „mokytoja iš pašauki
mo" — sunku atsakyti. Nuo pat ma
žų dienų patiko mokyti kitus, tuo 
labiau kad ir gyventi teko mokykloje. 
Mano senelis buvo Linkuvos vidu
rinės mokyklos ūkvedžiu. Kitame 

Mokytojos profesija susidomėjau 

kiai, ir dainos, ir daug daug susitiki
mų su įdomiais žmonėmis, nuostabių 
įvykių per literatūros, istorijos, geo
grafijos pamokas. O kur dar įvairūs 
susitikimai su menininkais, Lietuvos 
įžymybėmis! 

Puikiai naudojamės visomis nau-
dar 10 klasėje, lankiau Vilniaus pėda- jausiomis komunikacijos priemonė-
goginiame institute Būsimojo peda
gogo kursus, o kai baigiau mokyklą, 
pasirinkau rusų kalbą ir literatūrą. 
Gavus diplomą, sugrįžau į savo 
gimtąją mokyklą ir dirbau iki išvyki-

mis, bet betarpiškas bendravimas, 
žinių „sėmimasis iš gyvo šaltinio" — 
yra visai kas kita. 

O ar reikalinga būti lietuviu, gy
venant JAV? Čia kiekvieno asmeninis 

mo į JAV Amerikoje gyvename 10 reikalas, bet aš niekada ir nebūsiu 
metų. Septinti metai dirbu „Trans- niekuo kitu. Aš gimiau, esu ir mirsiu 
Union". lietuve! Nesvarbu, kiek metų čia gy-

Auginame dvi dukras — 13-me- vensiu, kokį darbą dirbsiu ir su ko
te Simoną ir 7-metę Vėjūnę. Kelis 

„raudonosios mokyklos" (pastatas metus jos abi šoko „Spindulyje", o 
buvo raudonos spalvos) gale aš prade- šiuo metu labai aktyviai treniruojasi 
jau ir savo pirmuosius žingsnius. 

Mokykla savo amžių skaičiuoja 
nuo 1918 m. Ir tik pernai, po 57 metų 
pertraukos, ji vėl tapo gimnazija. 

ir žaidžia krepšinį „Lituanikoje". 
- Ar reikalingos šiais la ikais 

kiais žmonėmis bendrausiu, visada 
būsiu LIETUVE. 

- Kokia J ū s ų misija litua
nistinėje mokykloje? 

- Į Čikagos lituanistinę mokyklą 

Nors ir žinau, kad šeštokai pa
vasarį laiko egzaminus, nesutelkiu vi
so dėmesio tik ties gramatikos moky
musi. Stengiuosi integruoti dabarti
nį gyvenimą, vaikų asmeninę patirtį, 
jų žinias, mokėjimą naudotis kompiu
teriu ir internetu, ieškant faktų ir 
įdomybių apie Lietuvą. 

Taip gimė pamokos apie Čiur
lionį, jo muzikos, meno kūrinių pa
naudojimas pamokose; Biliūno apsa
kymų skai tymas ir nagrinėjimas; 
šiuolaikinių rašytojų kūrybos įtrauki
mas į mokymo programą. O kur dar 
pokalbiai, kas kur buvo, ką matė, ką 
kitiems galėtų rekomenduoti pama
tyti a r išgirsti. 

Kiekvienos pamokos metu sten
giuosi neati trūkti nuo realaus gyveni
mo, parodyti jiems kalbos mokymąsi 
pasauliniame kontekste. Tad kalbos 
ir skaitymo pamokose daug diskutuo
jame, laviname kalbą, naudojame 
naujus žodžius. Skaitome papildomus 
tekstus iš lietuviškos spaudos, rašo
me į ją. Ne kartą mano ir mokinių 
straipsneliai buvo spausdinti „Ame
rikos lietuvyje", „Drauge", o kartą ir 
Pakruojo rajoniniame laikraštyje 
„Auksinė varpa" Lietuvoje. 

- K a i p r u o š i a t ė s p a m o k o m s ? 
- Pamokoms pasiruošti t ikrai 

reikia daug laiko. Nemažai laiko va
karais užima mokinių namų darbų, 
rašinėlių tikrinimas. Kuo kruopščiau 
pasiruoši, tuo geresnė, įdomesnė bus 
pamoka, tuo daugiau vaikų sudomin
si. O tai labai svarbu mokykloje, juo
lab tokioje, kur mokomės tik vieną 
dieną per savaitę. 

- Ko trūksta m ū s ų l i tuanis
t in ių mokyklų mokytojams . Ar 
u ž t e k t i n a i j i e p a s i r u o š ę š i a m 
darbui? 

- Mūsų mokytojams t rūksta lai
ko - ne pamokų pasiruošimui, bet 
žinių, idėjų pasidalijimui, apsikeiti
mui. 

Na, ir aišku, nėra ribų tobulėji
mui... Manau, būt ina keisti kai kurių 
dalykų programas, įsileisti daugiau 
naujovių, daryti mokyklą patrauk
lesne vaikams. Turbūt ne paslaptis, 
kad daug vaikų nenoriai eina į šešta
dieninę mokyklą. Tad jau pribrendo 
laikas pagalvoti, ką reikėtų keisti... 

- J a u n e p i rmus m e t u s J ū s ų 
vadovaujama k lasė bendrauja su 
Ba lzeko l i e tuvių kul tūros muzie
jumi. Papasakoki te , kas ta i per 

užsienyje l i tuanist inės mokyklos, pirmą kartą patekau, kai atvedžiau 
kai komunikac i jos p r i e m o n ė s 

Skelbimai 

PASLAUGOS 

SANTECHNIKOS 
„ P L U M B I N G " 

darbai - 24/7 service. 
Pigiai, greitai, kokybiškai ir sąžiningai. 

Tel. 773-494-9989 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

jCotMueu. 
DANKCfin 

RhMOtNTIAL 
RKOKHUGf 

VIDA M. {=) 
SAKEVIC1US ™ 

Real Estate Consu l tant 

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

708 889 2148 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
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 

Skelbimų skyriaus tel. 1773-585-9500 

savo dukrą Simoną į vaikų ratelio 
klasę (1997 m.), ir štai jau 10-tus 
metus kiekvieną savaitgalį mes čia. 
Gimus antrai dukrai ir atėjus laikui 
jai lankyti mokyklą, į ją patraukėme 
jau visos trys — jos mokytis, o aš 
dirbti. 

Aišku, lituanistinė mokykla iš
eivijoje skiriasi nuo mokyklos Lie
tuvoje. Tačiau ir vaikai skiriasi. Ir lie
tuviška dvasia čia tokia stipri, kad at
rodo „susargdina lietuviškumu" ne
pagydomai. 

Taigi visi kartu pradėjome mo
kytis, kartu su šeštokais semiamės 
patirties ir kaupiame žinias. Jau ket
veri metai aš dirbu šešto skyriaus 
mokytoja. 

Vienas pagrindinių mano tikslų 
— lavinti vaikų supratimą apie mūsų 
tėvynę bendrai, išmokyti mokinius 
būti jos patriotais, didžiuotis, kad esi 
lietuvis. Vėjūnė ir Simona Sidaugaitės. 
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draugystė? 
- Jau tampa tradicija istorijos pa

moką vesti Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Muziejus — tikrai unika
lus, ir man kilo noras kuo daugiau 
vaikų ir net tėvelių supažindinti su 
muziejaus veikla, sudominti organi
zuojamais renginiais, nes labai daž
nai jie patys neprisiruošia ten nu
vykti, o būna, kad kiti net nežino apie 
šio muziejas egzistavimą. 

Muziejus turi Įdomias ekspozici
jas, apžiūrėdamas jas sužinai ne tik 
apie Lietuvos senovę, bet ir susi
pažįsti su išeivijos patirtimi. Vai
kams geriausias būdas apie tai suži
noti — patiems pamatyti, paliesti sa
vo rankomis. 

Pernai ir šiemet mokiniai buvo 
supažindinti su muziejaus ekspozici
ja, žiūrėjo filmą apie Lietuvą, atsakė į 
testo klausimus. 

Esu be galo dėkinga, kad tėveliai 
juos atveža i muziejų. Naudodamasi 
proga, taip pat noriu padėkoti muzie
jaus prezidentui Stanley Balzekas, 
Jr, ir to muziejaus darbuotojai Ritai 
Janz, kurie mielai mus priima muzie
juje. 

R. Janz pernai dalyvavo mūsų 
viktorinoje, skirtoje Vasario 16 - ajai. 
Ji buvo vertinimo komisijos narė ašt
rioje žinių ir išmonės apie Lietuvą ko
voje tarp vaikų ir tėvelių. Rita pa
žadėjo ir šiemet dalyvauti panašioje 
viktorinoje. Viktorina įvyks kovo 10 
d. 9 vai. ryto. Šį kartą varžysis 3 ko
mandos - 6 a, 6 b ir bendra tėvelių 
komanda. Kviečiame visus, norinčius 
pasivaržyti ar pažiūrėti šį renginį 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 

- Savo klasės mokinius skati
nate domėtis labdara. Globoj ate 
Linkuvos mokyklos mokinius 
Lietuvoje. Ar mokiniai noriai da
lyvauja šioje veikloje? Ar turite 
pasekėjų? 

- Man labai gražu, kai amerikie-
tiškoje mokykloje aukojimui, labda
rai, geriems darbams yra skiriama 
tiek daug laiko ir pastangų. Aš taip 
pat atsimenu tuos senus laikus, kai ir 
mes, mokinukai, buvome mokomi pa
dėti vyresniam, senesniam, pasida
linti su mažiau turinčiu. 

Esu labai jautri svetimai bėdai ir 
skausmui, kaip žmogus negaliu kar
tais nusiraminti, kol nesugalvoju, 
kaip aš galiu padėti. 

Man mokykla — visų pirma as
menybės formavimas. O šiame sudė
tingame gyvenime svarbu, kad žmo
gus neprarastų žmogiškumo, būtų su
pratingas, dėmesingas ir atidus kitam. 

Kiekvienais metais mėginu vai
kuose ir jų tėveliuose įžiebti meilės, 
jautrumo ir aukojimo švieselę. Vie
nais metais per „Saulutę" aukojome 
pinigus moteriai, išgyvenusiai labai 
didelę šeimos tragediją, o vaikai dar 
rašė jai padrąsinančius ir viltį įkve
piančius laiškus. 

Pernai siuntėme piešinius, kalė
dines dovanas, galvosūkių klausimus 
į mano mielą mokyklą — Linkuvos 
vidurinę, ketvirtokams. 

Vaikai Čikagoje taip pat gavo 
klausimus - užduotis iš linkuviečių. 
Važiuodama į Lietuvą, aš nuvežiau 
atsakymus į Linkuvą. Klasėje gėri
mės linkuviečių atsiųstais meno dar
beliais. 

Taigi, tai ne tik tradicinė labda
ra — tai ir bendravimas, ir draugystė. 

Šiemet nutarėme padėti kitiems 
vaikučiams — Linkuvos pagalbinės 
mokyklos grupei. 

Mane labai džiugina, kad yra 
daugiau dalyvaujančių šiuose projek
tuose, negu nedalyvaujančių. Bet, 
kad ir kaip nesinori to minėti, visgi 
kai kurių vaikų ir tėvelių širdys neat

siliepia į mūsų kvietimus. 
- Į mokyklinę veiklą įtraukia

t e mokinių tėvelius. Ar manote, 
kad tai būtina daryti? Iš kitos 
pusės, ar patys tėvel iai noriai at
vyksta | Jūsų organizuojamus 
renginius? Kokie tai renginiai? 

- Ištisus metus stengiuosi į kla
sės gyvenimą įtraukti kuo daugiau 
tėvelių, nes tik jų asmeninis pavyz
dys, tik jų buvimas kar tu padės 
pasiekti bendrą tikslą — išlikti lietu
viais ir tuo džiaugtis. Tėvų dalyvavi
mas vaikams be galo svarbus. 

Mokslo metų pradžioje tėveliai 
atsako į mano paruoštos anketos 
klausimus. Tie nuoširdūs atsakymai 
man labai dažnai padeda geriau pa
žinti ir suprasti vaiką, išgirsti tėvelių 
norus ir pageidavimus. 

Kartu su tėveliais švenčiame Ka
lėdas. Kviečiame juos ir į viktoriną. 
Duodame pasireikšti visiems — ir 
moksliukams, ir menininkams, ir vai
kams, ir tėvams. 

Apie pamokas Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje kalbėjau, nebe
sikartosiu. 

Pernai pavasarį visa klasė kartu 
su tėvais dalyvavome mokyklos baigi
mo gegužinėje. Sekmadienį parke su
sirinko daug šeimų su jaunesniais 
broliais ir seserimis, gyvūnėliais. Ge
gužinėje atlikome daug įvairių už
duočių, rungėmės estafetėse, drau
giškai vaišinomės. Keletas šeimų pa
rūpino kanojas, tad vaikams įspūdžių 
buvo daug, jie pabendravo visai kito
je aplinkoje, o ne vienam tai buvo 
kitokios draugystės pradžia. 

- Aktyviai dalyvaujate ir ki
toje veikloje. Su moterimis esate 
įkūrusi moterų klubą. Papasako
kite plačiau apie šio klubo veiklą. 

- Čia man labai maloni tema, nes 
liečia mano drauges ir bičiules, ku
rias sutikau, atradau ir vis dar sten
giuosi pažinti. 

Kiekvienas žmogus, o tuo labiau 
moteris, turi turėti savo erdvę, savo 
pomėgius ir rūpesčius už namų sie
nų... Aš ir mano draugės susibūrėme 
į moterų klubą (dar be pavadinimo). 
Mums reikėjo gilesnio bendravimo, 
reikėjo bendraminčių diskusijoms, 
pasitarimams, norėjome kolektyviai 
dalyvauti išvykose ir įvairiuose ren
giniuose, į kuriuos labai dažnai vyrai 

Stuburo ir skausmo ligos | Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, M D 

TERR] DALIAS PRUNSKIS, M D 
MAUNAK V. RANA, M D 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.i I l inoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDKDLOCAS-ŠIRDiES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akiu ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W . 103 S t , Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2 4 0 1 , 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

eidavo iš pareigos savo žmonoms. 
Susibūrusios į šį būrelį, išsprendėme 
daug problemėlių — vyrai turi progos 
pabūti be mūsų, mes jų „nebetem-
piam" ten, kur jie nenori. O kalbant 
rimtai, be viso to, mes dar organizuo
jame „Garažų išpardavimus", siun
čiame siuntinius į Lietuvą, į vaikų 
namus, padegėliams ar televizijos lai
dų herojams. 

Šioje veikloje dalyvauja visi mūsų 
šeimų nariai, įtraukiame ir savo 
draugus. 

Buvo labai smagu Padėkos die
nos savaitgalį pakviesti juos į Balzeko 
lietuvių kultūros muziejų, kur apžiū
rėję ekspozicijas, pažiūrėję „Dievų 
mišką", pasigrožėję vaikų ir mamų 
menine programa, pasivaišinę bei 
sudalyvavę loterijoje, nusprendėme, 
kad mums ir toliau tai smagu daryti. 
Mūsų ratas vis didėja. 

Visada džiugu, kai mums padeda 
„Atlantic Express", esame jiems labai 
dėkingi. 

Jau ir dabar planuojami nauji 

„Garažų išpardavimai". Naudodama
si proga noriu padėkoti dviems tau
tiečiams, paaukojusiems daiktų iš
pardavimui. Tai labai maloniai mus 
nustebinęs Orland Hills gyventojas ir 
moteris iš Oak Parko. Gaila, neatsi
menu jų vardų. Ačiū. 

- A u g i n a t e 2 dukras. Ar norė
t u m ė t e , k a d ir J ū s ų anūkai kada 
n o r s l a n k y t ų l i t u a n i s t i n ę mo
kyklą, k a l b ė t ų l ie tuviškai? 

- Būtinai . Ir galvoju, kad anū
kams turėsiu daugiau laiko, tai juos 
ir pat i daugiau pamokysiu, negu 
darau tai su savo dukromis. 

Visą gyvenimą atsiminsiu, kaip 
man tėvelis sakė: „Kalbos ir žinių ant 
pečių tampyti nereikia". O atvykus 
gyventi čia supratau, kaip myliu savo 
gimtąjį kraštą, kokia man brangi 
mano tėvynė ir kokia graži ir turtin
ga yra mūsų kalba. Nemokyti kalbos 
pačių artimiausių žmonių — tai man 
prilygs nusikaltimui.... 

Kalbino 
Laima Apanavič ienė 

Šeštoku t r j u r ^ v r h u Kkv 'a i g a m t a 

http://www.iIlinoispain.com
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Ciceriečiai kalbėjo apie minėjimus 
bei iškilmes Vašingtone 

Cicero lietuvių sekmadieniniame 
pabendravime vasario 18 d. buvo kal
bėta apie Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėjimus ir apie 
neseniai vykusias iškilmes Vašing
tone, kuriose dalyvavo ir Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus. 

Adv. Saulius Kuprys 

Apie tai plačiausiai kalbėjo adv. 
Saulius Kuprys, kuris pradžioje 
trumpai papasakojo apie pagrindinį 
minėjimą, įvykusį vasario 11d. Maria 
aukštesniosios mokyklos salėje. Čia 
buvo keturi garbės svečiai: Illinois 
senatorius Diek Durbin, iš Didž. Bri
tanijos atvykęs Bradford universi
teto profesorius dr. Darius Furmo-
navičius, kino ir teatro režisierius 
Andrėj Nekrasov ir žurnalistas David 
Satter. 

S. Kuprys taip pat apžvelgė ir 
vasario 9-10 dienomis Washington, 
DC, vykusį VII Pabaltiečių (Joint 
Baltic American National Commit-
tee — trumpai JBANC) suvažiavimą, 

kur buvo diskutuojami svarbūs klau
simai. Jame lankėsi ir aukštų svečių: 
jų tarpe buvo Lietuvos prezidentas V 
Adamkus, Estijos ambasadorius JAV 
Jur i Luik (Lietuva ir Latvija šiuo 
metu ambasadorių JAV sostinėje ne
turi), JAV ambasadorius John Cloud 
i r k t . 

Nors ir kalbėtojas to nepasakė, 
tačiau patyrėme, kad S. Kuprys buvo 
išrinktas naujuoju šios reikšmingos 
pabaltiečių organizacijos prezidentu 
ir dabar jai vadovaus. 

Taip pat sužinojome, kad Lie
tuvos Vyčių organizacija savo meti
niame pobūvyje Lietuvos Nepriklau
somybės šventės proga (jis vyks va
sario 24 d. Mayiield Banąuet Hali) S. 
Kupriui įteiks pasižymėjusio asmens 
žymenį. 

Kalbėjo ir kun. dr. K. Trimakas 

Grįžtant prie Cicero lietuvių pa
bendravimo vasario 18 dieną, reikia 
pažymėti, jog jame pasirodė ir Cicero 
lietuvių dvasios vadas kun. dr. Kęs
tutis Trimakas. Beveik mėnesį po pa
maldų Sv. Antano parapijos baž
nyčioje, turėdavo skubėti į Brighton 
Park, kur aukodavo šv. Mišias te
nykščiams lietuviams, nes jų nuolati
nis kunigas Jaunius Kelpšas buvo 
išvykęs atostogoms į Lietuvą. 

Šį kartą atvykęs į lietuvių „kavu
tę", kun. K. Trimakas apžvelgė ke
letą dalykų. Vienas iš jų — artėjan
čios Gavėnios susikaupimo dienos 
rekolekcijos Cicero. Jų vedimui nu
tar ta kviesti kun. Antaną Saulaitį. 
Jeigu j is negalėtų, buvo minėtos 
kelios kitų kunigų pavardės. 

JAV LB Cicero apylinkės valdy
bos pirm. Mindaugas Baukus pakvie
tė visus vasario 25 d. atvykti į Ne
priklausomybės šventės minėjimą 
Cicero. 

v 

Edvardas Sulai t is 

" 

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė 
pasakoja apie savo kūryba.. 

Vasario 16 d. 
Čiurlionio galerijoje 

Jaunimo centre 
atidaryta dailininkės iš Vilniaus 
Elvyros Katalino Kriaučiunaitės 

paroda 
(domaus l i k imo gra f ikė parodo je 

eksponuoja rvair la technika at l ik tus 
darbus. Ypač Įdomūs žiūrovui pasirodė 
jos darbai sukurt i ant ranku darbo p o 
pieriaus. Parodos at idaryme dalyvavo ir 
dail ininkės dukra pianistė Gabrielė Gy-
ly tė-Hein iŠ Vokieti jos. 

Susirinkę į paroda žiūrovą 
Gylytės grojimo. 

turėjo progos pasiklausyti puikaus Gabrielės 

APPLE PROJEKTŲ KONKURSAS 
LIETUVOS MOKYTOJAMS 

APPLE (Amerikos pedagogų tal
ka Lietuvos švietimui) 2006-jų metų 
vasaros kursuose įvyko didelė nau
jovė. Vilniuje vykusių kursų lektorė 
dr. Barbara Henriąues pakvietė kur
sų dalyvius įsijungti į Lietuvos moky
tojų fondo (anksčiau Stipendijų fon
do) skelbiamą projektų konkursą. J i 
pabrėžė, kad šiam konkursui siūlomi 
projektai būtinai t u r i rištis su 
APPLE — 2006 metų vasaros kursų 
bendrąja tema „Švietimas darniam 
vystymuisi: pilietinės visuomenės 
kūrimas". Projektai tur i būti nau
joviški, kūrybiški, įtraukiantys ne tik 
mokytojus ir mokinius, bet taipogi 
tėvus ir visuomenę. 

šios vietovės istorija. 
„Liūdna, ir tai verčia mane ieš

koti atitinkamų metodų, kaip per
duoti mokiniams istorines žinias ir 
faktus apie jų gimtinę. Sukaupus ir 
parodžius informaciją apie jų gyven
vietę, kiekvienas pasijus esąs istorijos 
dalimi ir tos vietovės gyventoju — 
piliečiu, įsijungęs visuomenėn, galės 
ją keisti", — rašo mokytoja Regina 
Bičkienė iš Pelėdnagių kaimo, 
esančio netoli Kėdainių. 

Kito projekto mokytojos ieško 
bendradarbiavimo tarp mažesnių 
mokyklų. Rita Diominienė iš.Utenos 
rajono rašo, kad šiuo metu trūksta 
komunikacijos ir bendrų tarpmokyk-
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Žemėlapyje rodyklėmis pažymėtos vietos, kur 2006 m. vyko APPLE kursai 
Lietuvoje. 

Konkurse galėjo dalyvauti visi 
mokytojai 2006 metais lankiusieji 
kursus Vilniuje ir kituose Lietuvos 
regionuose, vaikų su protine negalia 
stovykloje „Viltis" ir Kauno apskri
ties specialiosios pedagogikos moky
tojų ir tėvų bendrijos kursuose. 
Skelbtajam konkurso terminui pasi
baigus, APPLE vadovybė nudžiugo 
sulaukusi iš įvairių Lietuvos vietovių 
net 73 projektus: 43 projektai buvo 
atsiųsti iš kursantų Vilniuje ir 23 iš 
Kauno apskrities specialiosios peda
gogikos mokytojų ir tėvų bendrijos, 
Skaudvilės ir Ventos. Daugiausia pro
jektų, net 24, atsiuntė pagrindinių (5-
10 klasių) mokyklų mokytojai. Vaikų 
darželių ir pradinių skyrių mokytojai 
atsiuntė 21, Kauno kurčiųjų centro 
darbuotojai — 8 projektus. Susilauk
ta projektų iš specialiųjų, technologi
jos ir verslo amatų bei suaugusiųjų 
mokyklų. 

Nors apimtimi ir sudėtingumu 
projektai labai skirtingi, tačiau visus 
juos jungia „Švietimas darniam vys
tymuisi: pilietinės visuomenės kūri
mas" tema. Projektų pavadinimai: 
„Mes kuriame Lietuvą", „Pažink Lie
tuvą ir ją pamilsi", „Dabartis ir atei
tis" ir kt. liudija, kad Lietuvos moky
tojams rūpi mokinių nedėmesingu
mas pasikeitimams, kurie vyksta jų 
miestuose ir kaimuose. Daug moks
leivių nėra susipažinę su savo gimto-

linių projektų ir užsiėmimų. J i no
rėtų, kad kaimyninės mokyklos tar
pusavyje bendrautų, kad mokiniai 
galėtų pasidalinti pasisekimais ir 
nesėkmėmis bei išmokti pasimokyti 
iš klaidų. 

Kitų projektų autoriai siekia, kad 
jų mokiniai įsijungtų į vietinių savi
valdybių veiklą. Projekte „Geriama
sis vanduo" Nijolė Vičienė iš Vilniaus 
norėtų, kad jos mokiniai atliktų ty
rinėjimo darbą ir nustatytų, ar ge
riamasis vanduo nėra užterštas che
mikalais ir ar yra tinkamas gerti. 
,,Vykdydami šį projektą, mokiniai 
išmoks spręsti problemas ir kritiškai 
galvoti", — sako ji. 

Lietuvos mokytojų susidomėji
mas ir dalyvavimas projektų kon
kurse įrodė, kad APPLE — 2006 
metų vasaros kursų tema „Švietimas 
darniam vystymuisi, pilietinės visuo
menės kūrimas" yra labai aktuali 
tema. Vertinimo komisija atrinko 29 
projektus, kurie bus finansuojami 
Lietuvos mokytojų fondo, kuris su
kauptas iš APPLE rėmėjų aukų. Šią 
vasarą konkursą laimėję projektai 
bus pristatyti kursų dalyviams. 

Daugiau informacijos apie 
APPLE galima rasti tinklalapyje 
www.applequest.org arba, rašant 
APPLE, Post Office 179017, ~San 
Diego, CA 92177. 

Ritonė Rudait ienė 

14SO AM banga iš WCEV stoties 
K L A U S Y K I T E K I E K V I E N Ą V A K A R Ą 

„ M A R G U T I S I I " L I E T U V I Ų R A D I J O L A I D Ų 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
A M E R I K O S L I E T U V I U RADIJO L A I D A S G A L I T E G I R D Ė T I 

IR INTERNETU www.wcev1450.com 

http://www.applequest.org
http://www.wcev1450.com
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REIKALAUJA TEISINIO STATUSO 
BAŽNYČIAI TURKIJOJE 

Popiežius Benediktas XVI parei
kalavo teisinio statuso Katalikų 
Bažnyčiai Turkijoje. Sausio 19 d. pri
imdamas naują Turkijos pasiuntinį 
prie Šventojo Sosto, popiežius ragino 
pradėti oficialų dialogą tarp šios 
šalies Vyskupų konferencijos ir val
džios organų dėl esamų problemų 
išsprendimo bei gerų santykių plėto
jimo. Kartu jis išreiškė didelę „popie
žiaus ir katalikų tikinčiųjų pagarbą 
musulmonams" ir dar kartą padėkojo 
už draugišką priėmimą Turkijoje. 

Dabartinių įtampų pasaulyje aki
vaizdoje įvairių religijų tikintieji, 
pasak Benedikto XVI, turėtų bendrai 
ginti taiką ir drauge atmesti smurtą, 
praeityje perdėm dažnai dangstytą 
religija. Be to, religijos turėta skatin
ti gerbti žmogų kaip Dievo kūrinį bei 

pagrindines vertybes, lemiančias 
žmogaus ir visuomenės gyvenimą. 

Kalbėdamas apie Turkijos san? 
tykius su Europa, Benediktas XVI 
pabrėžė, jog Šventasis Sostas suvokia 
ypatingą šios šalies kaip tilto tarp 
žemynų ir kaip kultūrų bei religijų 
jungiamosios grandies geografinę ir 
istorinę padėtį. Ekonominę globali
zaciją, pasak popiežiaus, turi lydėti 
viso pasaulio bendros pastangos 
visiems žmonėms, visoms šeimoms ir 
t au toms laiduoti tinkamą ateitį. 
Popiežius taip pat teigiamai įvertino 
Ankaros pastangas iš naujo išjudinti 
Artimųjų Rytų taikos derybas ir 
prisidėti prie Libano atstatymo bei 
dialogo šioje šalyje. 

BZ 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė SakaJaltė 

Hundred fifty f ifth l e s son . 
(Handred Sfti fifth lesan) — Šimtas 
penkiasdešimt penkta pamoka. 
Ash Wednesday. (Ęš Uenzdei) — 
Pelenų diena (Pelenų trečiadienis). 
How time flies, yesterday was 
Ash Wednesday, the beg inning of 
Lent. (Hau taim flaiz, jesterdei uoz 
Ęš tJenzdei, tha begining af Lent) — 
Kaip laikas bėga, vakar buvo Pelenų 
diena, Gavėnios pradžia. 
I know, I went to church at s ix 
o'clock lašt night to get ashes 
put on my forehead. (Ai nou, ai 
ūęnt tu čiorč ęt siks akiak lest nait tū 
get ęšes put an mai forhed) — Žinau, 
aš vakar šeštą valandą vakare nuė
jau į bažnyčią, kad pelenais paženk
lintų mano kaktą. 
Ash Wednesday is n o t only t h e 
beginning of Lent, I also consid-
e r i t to be the beg inn ing of 
spring. (Ęš Uenzdei iš nat onli tha 
begining af Lent, ai olsou kansider it 
tū bi tha begining af spring) — 
Pelenų diena ne vien Gavėnios pra
džia, aš ją laikau ir pavasario pra
džia. 
When is E a s t e r t h i s y e a r ? (Uen iz 
Yster this jyr) — Kada šiemet bus 
Velykos? 
E a s t e r S u n d a y is go ing t o be o n 
t h e e igh th of Apr i l . (Yster Sandei 

iz going tū bi an tha eith af Eiprii) — 
Velykų sekmadienis bus aštuntą 
balandžio. 
T h e n I would say that it's the 
beg inn ing of spring. (Then ai uod 
sei thęt its tha begining af spring) — 
Tuo atveju sakyčiau, kad tai pa
vasario pradžia. 
B e g i n n i n g w i t h Ash Wednesday, 
unt i l Easter Sunday it** time t o 
r e n e w ourselves, a s spring will 
r e n e w all nature. (Begining uith 
Ęš Uenzdei, antil Yster Sandei its 
taim tū riniū aurselvs ęs spring uiT 
riniū oi neičiur) — Pradedant Pelenų 
diena iki Velykų sekmadienio yra 
laikas, kai turime atsinaujinti, pana
šiai, kaip pavasaris atnaujins visą 
gamtą. 
I am ready for a l i t t le ąuiet time, 
i t ' s good for my spirit . (Ai emredi 
for e litle kuajet taim, its gud for mai 
spirit) - Aš norėčiau truputį ramy
bės, kad atsigautų mano siela. 
I l ikę t o take a l i t t le t ime out 
and t h i n k about what I have 
done , and what I would likę t o 
do . (Ai jiod laik tū teik e litle taim 
aut tū think ebaut uat ai hev dan, 
ęnd uat ai uod laik tū du) — Aš no
rėčiau truputį stabtelėti ir pagalvoti, 
ką esu pasiekusi, ką dar norėčiau 
atlikti. 

Pasikalbėjimas su Salomėja Boettcher 
Atkel ta iš 2 ps l . ieškoti būdų 

mokytojams kartą per metus susitik
ti ir aptarti savo rūpesčius, pasida
lyti patirtimi. Komisijos uždavinys 
taip pat būtų rengti pedagogų ap
klausas, bandyti išreikšti mūsų visų 
poziciją aktualiais darbo stažo, atly
gio klausimais, išsakyti šias proble
mas reikiamoms institucijoms Lie
tuvoje. 

Pagaliau pats gyvenimas padik
tuos ir pakoreguos mūsų veiklą. Tar-

simės, diskutuosime, bandysime. 
J a u vien tai, kad grupė vieną tikslą 
turinčių žmonių bandys kartu ieško
ti geresnių išeičių, rūpinsis mūsų 
mokyklų reikalais, yra puikus daly
kas. Didelių kalnų gal ir nenuver-
sime, visų problemų tikrai neišsprę
sime, bet tikiu, kad dirbsime nau
dingą darbą. 

Kalbėjosi 
Bernadeta Goštautaitė 

VLB „Informacijos" 

„ D R A U G A S " i n f o r m u o j a , „ D R A U G A S f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S " : Iše iv i jos I r L ie tuvos Jungtis! 

„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s švyturys I r sargas! 
P r e n u m e r u o k i m e I r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 

www.draugas.org 

St. Petersburg vyrų vieneto „Aidas" religinės grupės na
riui 

A t A 
VYTAUTUI AUKŠTUOLIUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną NATALIJĄ, sūnų 
GINTARĄ, dukras AUŠRĄ ir DALIĄ su šeimomis, nuo
širdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vieneto nariai 

PADĖKA 
Mūsų mylimai žmonai, mamai ir močiutei 

A t A 
GRAŽINAI LAPATINSKAITEI 
VARNAITIENEI MIKĖNIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią padėką visiems, pareiškusiems 
užuojautą, taip gausiai dalyvavusiems gedulingose šv. Mišiose, 
aukojusiems Gražinos vardu labdaros organizacijoms ir paguo-
dusiems mus geru žodžiu. 

Taip pat dėkojame kun . A. Saulaičiui už aukotas šv. Mišias ir 
pasakytą gražų pamokslą, solistei už giedotas giesmes ir var
gonininkei už muziką šv. Mišių metu. 

Jums visiems mūsų gili padėka. 

Liūdinčios M i k ė n ų , Varnaič ių i r L a p a t i n s k ų š e i m o s 

PASKAITA APIE LIETUVOS 
SAKRALINĘ GOTIKINĘ SKULPTŪRĄ 

Sausio 24 d. Kauno arkivyskupi
jos muziejuje šios įstaigos darbuotoja 
bei VDU dėstytoja menotyrininkė 
Rima Valinčiūtė skaitė paskaitą apie 
Lietuvos gotikinę skulptūrą. 

R. Valinčiūtė iliustruotoje pas
kaitoje aptarė didžiumą gotikos sti
liui priskiriamų medžio skulptūrų, 
esančių Lietuvos bei buvusioje Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
(LDK) teritorijoje. Pasak prelegen
tės, menotyrininkas Tadas Adamonis 
1987 m. teigė, kad šalyje yra 7 tokios 
skulptūros, tačiau nuo minimo laiko
tarpio ėmę intensyvėti bažnytinio 
meno tyrinėjimai bei bažnyčių inven
torizacija atskleidė, jog gotikinių 
skulptūrų yra daugiau: Lietuvoje — 
20-21, LDK — 29. Atrandant bei ty
rinėjant šias skulptūras nemažai 
pasidarbavo dr. Marija Matušakaitė. 

„Pagrindinis srautas gotikos 
skulptūrų i Lietuvą atėjo su krikštu, 
nes negalėjo būti bažnyčios be alto
riaus", — aiškino prelegentė. Altoriai 
buvę suveriami, kaip spintelė: jų 
išorę puošė tapytos šventųjų gyveni
mo scenos, o atvertąjį centrą — Svč. 
Mergelės Marijos su Kūdikėliu skulp
tūra. Altorių vainikuodavo ažūrinis 
anstotas, jame taip pat komponuotos 
skulptūros. Lietuvą gotikinės skulp
tūros pasiekdavo iš Prūsijos, Bohe
mijos, Silezijos krašto, dabart. Vo
kietijos. 

Prelegentė su skulptūromis su
pažindino jas skirstydama į du 
gotikos stilius: minkštąjį bei kietąjį. 
Pirmajam, pasireiškusiam gotikos 
pradžioje, būdingas meilus vaizduo
jamųjų santykis, minkštas drabužio 
(draperijų) klosčių sruvenimas. Tokio 

stiliaus skulptūros yra Seinų bažny
čios Svč. Mergelė Marija su Kūdikė
liu, Laukžemės Svč. Marija, kiti kū
riniai. Vėlyvosios gotikos pakraipai, 
kietajam stiliui, būdingas didesnis 
t ikroviškumas, natūral izmas, ašt
riais kampais lūžtančios draperijos. 
Apie tai byloja Labūnavos kapinių 
koplyčioje aptiktas šv. Jonas Krikš
tytojas, Nacionaliniame M. K. Ciur-
liono muziejuje esanti Svč. Madona 
su kriauše, kurios siekia Kūdikėlis, 
Veiverių bei Vilnius Bernardinų baž
nyčių Nukryžiuotieji, Čekiškės baž
nyčios reljefas, kuriame vaizduoja
mas Kristaus nuėmimas nuo kry
žiaus, kitos skulptūros. R. Valinčiūtė 
atkreipė dėmesį į Čekiškės reljefo 
drabužius: „Tai, kad visi personažai, 

v 

išskyrus Svč. Mariją bei Nukryžiuo
tąjį, vilki ne Romos laikų, o kūrinio 
atsiradimo meto apdarus, rodo, kaip 
giliai suvokta Kristaus kančia: ji 
vyksta kasdien". Žymioji Veliuonos 
Madona su Kūdikiu turi abiejų go
tikos pakraipų bruožų: vaizduoja
mųjų santykis labai meilus, tačiau 
išraiškingos garbanos, lūžtančios 
klostės, smailianosis batelis liudija 
apie renesanso piešaušrį — kietąjį 
gotikos stilių. 

Gotikos skulptūrai būdingos ir 
ryškios, vaiskios, gyvos spalvos. Tuo 
įsitikinama šias skulptūras restau
ravus — atidengus kelis dažų sluoks
nius (Akmenio bei Žemaitkiemio 
bažnyčių Prisikėlusiojo Kristaus, 
kitos skulptūros). „Gotika nėra tam
si, kaip įsivaizduoja daugelis, ypač 
jaunimas", — teigė R. Valinčiūtė. 

Bažnyčios žinios, 
2007 m. Nr. 2 

http://www.draugas.org
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APYLINKĖSE 

•Vasar io 25 d., s e k m a d i e n i , tuoj 
po 10 vai. r. lietuviškų šv. Mišių šau
kiamas Brighton Park apylinkės lie
tuvių metinis susirinkimas Svč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos Mozerio salėje, 4420 S. 
Fairfield Ave. Visi kviečiami dalyvau
ti. Bus renkami LB solidarumo įna
šai, pristatoma 2006 m.valdybos atas
kaita, vyks pranešimai, rinkimai į 
valdybą, kalbėsime apie ateities pla
nus. Po to vaišės, pabendravimas. Kvie
čiame visus dalyvauti. 

•Vasar io 25 d., sekmadienį, 9 vai. 
r. Sv. Antano parapijos bažnyčioje 
įvyks šv. Mišios, kurias kun. Kęstutis 
Trimakas aukos už Lietuvos laisvę 
žuvusius savanorius partizanus bei 
už kovingus Lietuvos žmones, išsiva
davusius iš komunizmo priespaudos. 
Tuoj po mišių parapijos salėje įvyks 
.akademinė programa. Pagrindinė 
šventės kalbėtoja — istorikė Rūta 
Kuncienė. Renginį organizuoja Cice
ro apylinkės LB valdyba ir ALTo 
Cicero skyrius. 

• A m e r i k o s l i e tuv ių t e l e v i z i j a 
kviečia į vasario mėnesio kino vaka
rą. „Elzė iš Gilijos" — rež. Algimanto 
Puipos 1999 metais pastatytas vaidy
binis filmas bus rodomas vasario 23 
d., penktadienį, 7:30 vai. v. Lietuvių 
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre (14911 127 th Street, Le
mont) 'ir vasario 24 d., šeštadienį, 7 
vai. v. Jaunimo centro kavinėje (5620 
S. Claremont Ave., Chicago). Juostos 
scenarijų pagal vokiečių kilmės rašy
tojo Ernst Vicheft apysaką parašė be
ne garsiausias Lietuvos kino režisie
rius ir scenaristas Vytautas Zalake-
vičius. Filme vaidina aktoriai: Kos
tas Smoriginas, Antanas Šurna, Ja
nina Lapinskaitė, Eglė Jazelskytė, 
Eduardas Pauliukonis, Andrius Pau
lavičius. Filmo trukmė: 135 min. 
Daugiau informacijos telefonais: 708-
207-8406 ir 708-839-9022 arba elekt
roniniu paštu: altv@comcast.net. 

• Lietuvos genera l in i s k o n s u 
latas Čikagoje kartu su Amerikos 
Lietuvių meno draugija (pirmininkė 
Nora Aušrienė) ir muzikinės renginio 
dalies režisieriumi, kompozitoriumi 
bei atlikėju Kęstučiu Stančiausku 
2007 m. kovo 3 d., šeštadienį, Pa
saulio lietuvių centre (14911 127th 
Street, Lemont, II 60439) rengia 
šventinį vakarą. Vakaro programoje: 
6 vai. v. jungtinės dailininkų darbų 
parodos Lietuvių dailės muziejuje ati
darymas. 7:30 vai. v. Lietuvių fondo 
salėje džiazo - lietuvių liaudies ir kla
sikinės muzikos - šokio koncertas. 
Koncerto rėmėjai: ,Atlantic Express", 
„Tauras Mortgage". 

• K o v o 4 d., s e k m a d i e n i , PLC Bo
čių menėje, 14911 127th Street, Le
mont, vyks mokytojų konferencija. 9 
vai. r. šv. Mišios Pal. J. Matulaičio 
misijoje. 10 vai. r. — registracija, 
10:20 vai. r. JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė Daiva Navickienė atida
rys konferenciją. Kviečiame atvykti 
visus mokytojus. 

• B a l z e k o l ietuvių kul tūros m u 
ziejus Kovo 11-ajai skiria lietuvių ir 
amerikiečių trumpametražių filmų 

festivalį „Dvi šalys — vienas pasau
lis". Penktadienį, kovo 9 d., 7 vai. v. 
žiūrovų laukia kino programa - siurp
rizas. Šeštadienį, kovo 10 d., 6 vai. v. 
įvyks susitikimas su Riek Edward 
Pūkis. Sekmadienį, kovo 11 d., 2 vai. 
p.p. festivalio programoje jaunosios 
kartos lietuvių kino režisierių trum
po metražo vaidybiniai filmai. Vietų 
skaičius ribotas. Prašome registruo
tis iš anksto kiekvienai festivalio die
nai tel. 773-582-6500. Įėjimas nemo
kamas. Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago IL 60629. 

• K o v o 10 d. 7 vai. v. Lietuvių 
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre (14911 127th. Street, Lemont 
IL 60439) vyks koncertas suaugu
siems pagal J. Erlicko dainas „Sau-
gokim savo dienas". Koncertuos ne
priklausomų aktorių trupė - Dalia 
Mikoliūnaitė, Žilvinas Ramanauskas, 
Artūras Varnas. Tai 1 vai. 30 min. (su 
pertrauka) dainuojamosios poezijos 
stiliumi atliekama gera šiuolaikinė 
lietuviška poezija. 

• K o v o 11 d. 2 vai. p .p . S v. Kazi
miero seselių rėmėjų draugija rengia 
žaidimų popietę („Games-Bingo Par-
ty") Maria aukštesniosios mokyklos 
patalpose (67th ir California gatvių 
sankryža). Įėjimas iš kiemo pusės 
nuo 12 vai. p.p. Galėsite nusipirkti 
maisto: kugelio, dešrelių, naminio py
rago bei duonos, kavos. Seselės ir rė
mėjai kviečia atvykti, linksmai pra
leisti laiką draugų būryje ir paremti 
Šv. Kazimiero seserų vienuolyną. 
Lauksime. 

• S e k m a d i e n i , kovo 18 d., visi 
kviečiami susiburt i apmąstymams 
apie Jėzaus Kristaus kančią, mirtį ir 
Prisikėlimą. Pastoriaus Valdo Aušros, 
kunigo Antano Saulaičio ir „Daina
vos" ansamblio meno vadovo Dariaus 
Polikaičio sukurta muzikinė, medi
tacinė erdvė leis iš naujo išgyventi 
Velykinės paslapties šventumą. 
Girdėsite skaitinius iš Švento Rašto 
ir Teodoro Dubois kantatą „Septyni 
paskutinieji Kristaus žodžiai", kurią 
atl iks solistai Lijana Kopūstaitė-
Pauletti , Linas Sprindys ir David 
Dubois, vargonininkas Ričardas Šo
kas, kamerinis orkestras ir Lietuvių 
meno ansamblis „Dainava". Rengi
nio pradžia — 3 vai. p.p., Trinity 
Lutheran bažnyčioje (6850 W. 159th 
St., Tinley Park). Bilietus (15 dol. au
ka) galima įsigyti „Seklyčioje", Pa
saulio Lietuvių centro parduotuvėje 
„Dovanėlė" ir renginio dieną prie įėji
mo. Pelnas bus skiriamas JAV Lietu
vių Bendruomenės Socialinių reika
lų tarybos „Paguodos telefonui". 

• K v i e č i a m e vaikus ir tėvelius į 
teatrą. Aktorių trupė „Teatriukas" iš 
Vilniaus kovo 11 d., 3 vai. p.p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje (5620 S. Cla
remont Ave., Chicago, IL 60636) atliks 
muzikinį spektaklį pagal J. Erlicko 
poeziją vaikams „Kad būtų linksma". 
Bilietus galima įsigyti „Lietuvėlėje", 
„Bravo", „Smilgoje". Teirautis tel. 
708-681-8094. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savin gs, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 
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Jaunimo centro pavasarinė mugė 
vyks kovo 3 (šeštadienį) ir 

kovo 4 (sekmadienį) dienomis 
nuo 10 vaL r, iki 3 vaL p.p. 

didžiojoje salėje. 

Galėsite Įsigyti Įvairiausių papuošalų, knygų, meno dirbinių, sal
dumynų, margučių, verbų ir t.t. Vaikams juokdarys dovanos balionus, 
praves žaidimus, suaugusiems bus loterija. Sekmadieni 1030 vai. r. tėvų 
jėzuitų koplyčioje šv. Mišios. 1 vai. p.p. vyks koncertas, kuriame daly
vaus jaunieji talentai, vadovaujami mokytojos Jolantos Banienės ir 
vokalinė instrumentinė humoristinė trupė „Padainuokim ten, kur 
stovim". Kavinėje pasivaišinsite lietuvišku maistu. Stalus galite 
užsisakyti tel. 708-447-4501 (Milda Šatienė) arba 708-636-6837 (Anelė 
Pociene). Kviečiame visus apsilankyti pavasarinėje mugėje. 

Čikagos lietuviu skautų tradicinė 
Kaziuko mugė 

vyks kovo 11d., sekmadienį 
PLC naujuosiuose jaunimo rūmuose (Lemont). 
Norintys prekiauti mugėje gali kreiptis | Dainių Brazaitį tel. 708-

525-2846 arba parašyti ei. laišką adresu: boozaitis@hotmail.com 

„Draugo" knygynėlyje 

, , D r a u g o " 
knygynėlyje ga
lite nusipirkti 
Prano Zundės 
monografiją apie 
tautinio atgimi
mo vieną pirmū
nų Kazimierą Bi
zauską. Mono
grafiją sudaro 2 
dalys — pirmoji 
ir antroji knygos. 

Trumpas, bet 
iškilus buvo K. 
Bizausko gyveni
mo kelias Lietu
vos nepriklausomybės me
tais. J i s — vienas ateiti
ninkų organizacijos pradi
ninkų, Lietuvos tarybos ir 
vėliau Lietuvos Valstybės 
tarybos narys, Vasario 16-
osios Akto signataras. Jis 
buvo ne tik visuomeni
ninkas, bet ir diplomatas. 

Deja, jo gyvenimo kelias trum
pas. 1941 m. birželio 26 d. NKGB bu-

KAZYS BIZAUSKAS 

f R A S A S Z l - V O t 

1 deliai jį sušaudė. Tai buvo 
pirmas Vasario 16-osios Akto 
signataras, tapęs sovietų te
roro auka. Jam buvo tik 48-

Dvitomio pirmoji knyga 
iliustruota nuotraukomis. 
Knygos pabaigoje nurodyti 
naudoti šaltiniai. Knygą 

išleido Lietuviškos 
knygos klubas, 
spausdino „Drau
go" spaustuvė. 

Dvitomio kai
n a — 1 2 dol. (Kiek
viena knyga po 6 
dol.) Knygas gali
ma įsigyti paštu, 
pridedant 9 proc. 
mokestį, užsisa
kant IL valstijoje. 
Vienos knygos per
siuntimo kaina - 5 
dol. Siunčiant dau
giau, už kiekvieną 
- 2.50 dol. mokestis. 

Paruošė L. A. 
papildomą leidinį 

— • • • - • TIT'ĮT'T'™ - -
„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 

Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Maironio lituanistines mokyklos mokiniai Užgavėnėms pasidarė daug 
gražių kaukių. Net mokyklos direktorė Audronė Etvikienė negalėjo 
atspėti, kas už tų kaukių slepiasi. 

A. Elvikienės nuotr. 

mailto:altv@comcast.net
mailto:boozaitis@hotmail.com

