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Šiame 
numeryje: 
„Vėtra" ruošiasi 
tautinių šokiu šventei. 
Lietuvių draugija 
Union Pier. Nauja 
valdyba St. Petersburg. 

2psl. 

Daugiau tiltų, mažiau 
sienų. Paskut inė 
Maskvos viltis. Stribų 
dvasia dar gyva. 
Nebuvo kalbėta JAV 
LB vardu. 

3 psl. 

Pasaulis stebi Marso 
tyrinėjimus. Kaip 
Antonio Stradivari 
gamino smuikus. 
Visuotinis klimato 
atšilimas kenksmingas 
gyvajai gamtai. 

4 psl. 

Kūčių papročių 
popietė CLM. Jaunimo 
centro koncertas. LR 
konsulato Įsteigimo 
80 m. paminėjimas. 
Vasario 16-osios 
šventė Čikagoje. 

6 psl. 

Sportas 
* Moterų krepšinio klu

bu Eurolygos v a r ž v h u B 
grupės deš imtojo r a to rung
tynėse trečiadienį Lietuvos 
čempionė Vilniaus „Lietuvos 
telekomo" komanda svečiuose 
pralaimėjo Brno ..Gambrinus 
JME" (Čekija) komandai 63:88 
ir patyrė septintąją nesėkmę. 
Po šio pralaimėjimo vilnietėms 
liko tik teorinės galimybės pa
tekti j ketvirtfinalį. Net ir lai
mėjus visas likusias rungtynes, 
kas sunkiai tikėtina, dar reikės 
palankių rezultatų kitose rung
tynėse. 

* Lie tuvos krepšinio ly
gos (LKL) v i cečempiono Vil
n iaus „Lie tuvos ryto" klubo 
vyriausiasis t rener is Jonas 
Kazlauskas atsistatydino iš vy
riausiojo trenerio pareigų. 

* Kauno va ldž i a n e r a n d a 
t inkamesn io sk lypo būsima
jam A. Sabon io spor to pas
tatymui nei krepšininkui pri
klausančiam sklype, greta jo 
sveikatingumo centro K. Bar
šausko gatvėje. Maždaug 70 mi
lijonų litų vertės objektas kurio 
statybos sumanytoju tapo Ar
vydas Sabonis, vertas geresnės 
vietos nei dabar numatytoji, 
mano autoritetingi Kauno ar
chitektai. 

* Užsienio reikalų minis
terija deleguos Prezidenturon 
savo diplomatą. 

* Klaipėdos kraštas mini 
prijungimo prie Lietuvos 
81-ąsias metines. 

* Apl inkosaugininkai 
neleidžia siurbti naftos ša
lia Kintų. 

* „Mažeikių nafta" šie
met planuoja 20 mln. dole
rių pelną. 

* Vals tybines pensijas 
siūloma mokėt i ir moti
noms, užauginusioms 7 vai
kus 

Prez identas toliau 
„bombarduo ja" valstybinę '•• 
leviziją prašymais pasiaiškinti 
dėl naujamečio sveikinimo. 

P e r Sausio įvykius Vytautui Landsbergiui 
gyvybę turėjo išgelbėti antrininkas 

Viktoras Kaminskas atsisako priimti iš prezidento rankų apdovanojimą. 
Tomo Bauro ELTA) nuotr 

Ne visi Laisvės gynėjai panoro 
gauti apdovanojimus 

Vilnius, sausio 13 d. (Elta) 
— Sausio 13-osios atminimo 
medalių įteikimo ceremonija, 
surengta antradienį Preziden
tūroje, neapsiėjo be akibrokštų. 

Tėvynės sąjungos narys, 63 
metų elektrikas iš Kauno Vik
toras Kaminskas atsisakė pri
imti iš prezidento Rolando Pak-
so rankų apdovanojimą. 

Tuo tarpu prezidento R. 
Pakso teigimu, tokie dalykai 
nepadeda suvienyti žmonių, o 
Sausio 13-oji — ne ta diena, kai 
žaidžiami politiniai žaidimai. 

Laisvės dienos gynėjų die
nos proga Sausio 13-osios at
minimo medaliu prezidentas 
apdovanojo 127 Lietuvos 

Pensijos mokėjimas 
lietuviams nenutrūks 
ir persikėlus gyventi 

į Kanadą 

Vilnius, sausio 14 d. (Elta) 
— Persikėlus gyventi iš Lietu
vos į Kanadą arba iš Kanados į 
Lietuvą pensijų mokėjimas ne
nutrūks. 

Trečiadienį vyriausybė 
kreipėsi į prezidentą su prašy
mu suteikti įgaliojimus socia
linės apsaugos ir darbo minist
rei Vilijai Blinkevičiūtei pasi
rašyti Lietuvos ir Kanados su
tartį dėl socialinės apsaugos. 

Sutartimi bus reglamen
tuojamas pensijų bei kitų išmo
kų skyrimas ir mokėjimas as
menims, kurie iš vienos valsty
bės persikelia gyventi ar dirbti 
į kitą valstybe. 

įstatymai numato leisti 
skirti ir mokėti pensiją užsieny
je gyventiems piliečiams. 

Nukelta į 5 psl. 

piliečius, 1991 m. sausio-rugse-
jo mėnesiais aktyviai gynusius 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Tarp apdovanotųjų — 
teisininkai, žurnalistai, gydyto
jai, krašto apsaugos sistemos 
darbuotojai, buvę savanoriai, 
pensininkai iš Vilniaus. Kauno, 
Trakų, Mažeikių, Prienų ir kitų 
Lietuvos vietų. 26 apdovanotieji 
neatvyko atsiimti medalių. 

V. Kaminskas, atsisakęs 
priimti apdovanojimą iš, anot 
jo, „apsimelavusio. apkaltos 
laukiančio prezidento" rankų, 
teigė, kad dar penki kauniečiai 
taip pat būtent dėl tokios prie
žasties neatvyko atsiimti meda
lių. Nukelta į 5 psl. 

Vi ln ius , sausio 14 d. (BNS) 
— Per 1991 metų sausio įvykius 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninką Vytautą Landsbergį vie
šumoje turėjo pakeisti antrinin
kas, rašo dienraš t i s „Respubli
ka". 

Par lamento Apsaugos sky
r iaus p a r e i g ū n a i an t r in inką 
tuometiniam Lietuvos vadovui 
rado, kad šis, prasidėjus Aukš
čiausiosios Tarybos (AT) štur
mui, galėtų pas i t raukt i į saugią 
vietą. Tačiau antr ininkui savo 
pareigų i m t i s neteko — V. 
Landsbergis buvo pasiryžęs ne
sitraukti iš įvykių sūkurio. 

Sust iprint i AT apsaugą bu
vo nusp rę s t a j a u 1990 metų 
gruodžio pradžioje , kai buvo 
gauta informacijos apie galimus 

Vilniuje dislokuotų kariškių 
veiksmus. Parlamente buvo su
kur tas gynybos štabas, kuriam 
vadovavo AT pirmininko pava
duotojas Kazimieras Motieka. 

Vienas svarbiausių štabo 
tikslų buvo užtikrinti ne tik AT 
pastato, bet ir Parlamento vado
vybės apsaugą. 

Kaip pasakojo tuometinis 
AT Apsaugos skyriaus vadovas 
Artūras Skučas, kai kurie dėl 
savo gyvybės įsibaiminę depu
ta ta i gavo naujus pasus ir vals
tybinius numer ius automobi
liams. T,Žinoma, visų 140 nebu
vo įmanoma apsaugoti", tikino 
pašnekovas. 

Siekiant užtikrinti tuometi
nio valstybės vadovo V. Lands
bergio saugumą, buvo imtasi 

net neįprastų priemonių. 
A. Skučas sakė dabar jau 

nepamenąs, kam kilo mintis 
rasti antrininką AT pirminin
kui. Jo toli ieškoti nereikėjo — 
pakako pasižvalgyti į apsaugos 
pareigūnus. 

„Prietemoje žmogus kitą as
menį gali priminti vien iš eise
nos. Juo labiau kad dubleris ir 
vizualiai buvo šiek tiek panašus 
į V. Landsbergį. 

Dienos šviesoje prieš tele
vizijos kameras būtų sunkiau 
apsimesti, o prietemoje pakan
ka atitinkamos aprangos ir ma
nierų", teigė A. Skučas. 

Anot A. Skučo, antrininkas 
įvykių sūkuryje turėjo pasiro
dyti, jei Sausio 13-osios naktį 
būtų prasidėjęs AT pastato 

šturmas. Į demonstratyviai pas
tatą paliekantį antrininką turė
jo nukrypti specialiųjų tarnybų 
dėmesys. V. Landsbergis tuo 
metu būtų galėjęs nepastebimai 
pasitraukti į saugią vietą. 

Tačiau pats AT pirmininkas 
tokį sumanymą vertino skeptiš
kai — jis tvirtino iš Parlamento 
pastato nesitrauksiąs iki galo. 
Panašų pasiryžimą parodė dau
gelis deputatų. 

Paties AT pastato saugumui 
užtikrint i buvo imamasi k u r 
kas paprastesnių priemonių. 

Privažiavimai prie Parla
mento buvo užtverti autobusais, 
langai uždengti maišais su smė
liu ir metalinėmis plokštėmis, 
vėliau buvo atvežta statybinių 
medžiagų. Nukelta \ 5 psl . 

Dosniausio prezidento rėmėjo parodymai 
nepatvirtina kaltinimų prezidentui 

Viln ius , sausio 14 d. (BNS) 
— Seimo specialioji tyr imo 
komisija t rečiadienį apklausė 
dosniausią prezidento Rolando 
Pakso rėmėją Juri jų Borisovą, 
tačiau, advokatų teigimu, kol 
kas jokių liudijimų, patvirt i
nančių ka l t in imus prezidentui, 
negavo. 

Prezidento interesams ats
tovaujančio advokato Gedimino 
Baublio te igimu, J . Borisovo pa-
rodvmai neigia faktus, kuriais 

remiasi kaltinimai prezidentui 
dėl viešųjų ir privačių interesų 
konflikto bei slaptos informaci
jos nutekėjimo. 

J. Borisovas komisijai nepa
tvirtino, jog iš prezidento suži
nojo apie tai , jog jo pokalbių 
klausosi Valstybės saugumo de
par tamentas (VSD). 

Lapkritį posėdžiavusi Sei
mo laikinoji tyrimo komisija dėl 
galimų grėsmių nacionaliniam 
saugumui nustatė, jog J Bori

sovas pernai kovo 17 dieną 
susitiko su prezidentu R. Paksu 
ir „iš pokalbio su juo" suprato, 
kad jo pokalbių klausomasi. 

Prieš tai VSD generalinis 
direktorius Mečys Laurinkus 
asmeniškai prezidentui pateikė 
penkias J. Borisovo telefoninių 
pokalbių išklotines bei perspėjo 
apie jo keliamą grėsmę. 

J. Borisovas komisijos posė
dyje teigė jau nuo 1998 metų 
žinojęs, jog jo pokalbių klauso
masi, todėl pokalbis su prezi
dentu nieko nepakeitė. Tačiau 
J. Borisovas kitą dieną po po-

Jurijus Borisovas 

kalbio su prezidentu informavo 
Rusijoje registruotos firmos 
,.A!max" darbuotoją Aną Za-
tonskają ir savo advokatą. 

J. Borisovas tiki atgausiąs 
prarastą Lietuvos pilietybę 

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) 
— Prezidento Rolando Pakso 
praėjusios rinkimų kampanijos 
finansuotojas Jurijus Borisovas 
ketina apskųsti Migracijos de
partamento sprendimą išsiųsti 
jį iš valstybės. 

„Konstitucinis Teismas ne
turėjo teisės atimti iš manęs pi

lietybės. Jis tik galėjo konsta
tuoti, kad prezidento dekretas 
neteisėtas, o prezidentas pats 
turėjo atšaukti dekretą", sakė J. 
Borisovas. 

Je i Konstitucinis Teismas 
pripažįsta teisės aktą priešta
raujančiu Konstitucijai, šis tei
sės aktas nustoja galioti. 

Policija vėl pajuto 
prezidento komandos „ranką n 

Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras, remiamas Amerikos vėžio draugijos, trečiadienį surengė renginį 
,.Susigrąžinkime Laisvės alėją", kurio metu ragino uždrausti rūkyti pėsčiųjų gatvėje — Laisvės alėjoje. Porą va
landų trukusio renginio metu moksleiviai suformavo simbolinę gatvės atkarpą be tabako dūmų. Dalindami pra
eiviams popierinius paukščius, renginio dalyviai ragino palaikyti idėją atkurti Laisvės alėjoje nerūkymo zoną. 
Tam pritariantys praeiviai galėjo pasirašyti kreipimąsi į miesto tarybą bei merą, kad Laisvės alėja vėl būtų pa
skelbta nerūkvmo zona. Aliaus Koroliovo <ELTA! nuotr 

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) 
— Prezidentūra vėl bando kištis 
į kitų valstybės institucijų veik
lą ir dar labiau kursto skandalo 
ugnį — tik pirmadienį prezi
dento Rolando Pakso patarėju 
nacionalinio saugumo klausi
mais pradėjęs dirbti Romualdas 
Algirdas Senovaitis antradienį 

jau paskambino į Policijos de
partamentą. 

Dienraščio „Lietuvos rytas" 
teigimu, patarėjas nedvipras
miškai paprašė, kad tarnybinis 
patikrinimas dėl Šiaulių II poli
cijos komisariato vadovo Petro 
Keinio baigtųsi palankiai šiam 
pareigūnui. Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
-IRemtantis AfP, Reuters. AP. ir!-erfax, ITAR-TASS. 8NS 

Jtnių agentūrų pranešimais: 

EUROPA 
Briuselis. Europos Komi

sija (EK) trečiadienį pritarė be
veik 6 mlrd. eurų (7.6 mlrd 
JAV dolerių) skyrimui dešim
ties valstybių kandidačių, gegu
že tapsiančių Europos Sąjungos 
(ES) narėmis, regioninei plėt
rai, didžiąją paramos dalį ski
riant Lenkijai. EK pareiškė ti
kinti, jog skiriamos lėšos užtik
rins būtinąją paramą valstybių 
kandidačių ekonomikos, kurios 
nemaža dalis vis dar priklauso 
nuo žemės ūkio. augimui. EK 
patvirtinta parama viršija 5.11 
mlrd. eurų sumą, pasiūlytą per 
derybas dėl stojimo į ES 1999 
metais, nes buvo atsižvelgta į 
infliaciją ir kai kuriuos kitus 
veiksnius. 

Londono „Heathrow" oro 
uoste trečiadienį sulaikytas iš 
Vašingtono tranzitu per Lon
doną j Dubajų skridęs 45 metų 
Sudano pilietis, tarp kurio 

daiktų rasta šaudmenų. BBC 
pranešė, kad šis vyras buvo 
suimtas dėl šaunamojo ginklo 
laikymo, tačiau nėra įtariamas 
teroristine veikla. 

Stokholmas. Trečiadienį 
sugriežtinto saugumo sąlygo
mis prasidėjo 25 metų vyro, ku
ris prisipažino peiliu subadęs 
vieną populiariausių Švedijos 
politikių, teismas. Stodamas 
prieš teisėjus, nagrinėjančius 
užsienio reikalų ministrės An-
nos Lindh nužudymo bylą, ser
bų šeimoje gimęs ir anksčiau 
nuo psichines ligos gydytas 
Švedijos pilietis Mijailo Mijai-
lovič atrodė ramus. Jis pateikė 
kaltės nepripažinimo pareiški
mą dėl kaltinimo nužudymu ir 
teigė iš tikrųjų nenorėjęs nužu
dyti A. Lindh Viename ii Stok
holmo prekybos centrų minist
rė buvo užpulta ir mirtinai su
žalota praėjusių metų rugsėjo 
10 dieną. 

Varšuva. Varšuvos meras 

Lech Kaczynski antradienį pa
reiškė, kad , p ro tes tuodamas 
dėl JAV politikos imti visų at
vykstančiųjų p i rš tų a tspau
dus, a ts isakys kelionės į Ame
riką. „Važiuosiu tik tada, kai 
nebereikės fotografuoti ir imti 
pirštų atspaudų", sakė meras. 

lankstesnės nei anksčiau, o inf-
liaciniai procesai, paprastai ly
dintys valiutos silpimą, yra pa
žaboti. Šie pareiškimai reiškia, 
jog didžiąją 2004 metų dalį JAV 
bazinės palūkanų normos, ku
rios yra mažiausios per beveik 
46 metus, keičiamos nebus. 

IRAKAS 

JAV MEKSIKA 
V a š i n g t o n a s . JAV Federa

linio iždo banko pirmininkas 
Alan Greenspan tikina, jog JAV 
pajėgia finansuoti prie rekordo 
artėjantį mokėjimo balanso de
ficitą be neigiamų pasekmių 
pasaulinei finansų sistemai. J i s 
taip pat pareiškė, kad JAV do
lerio smuk imas euro atžvilgiu 
nesukėlė s t a igaus infliacijos 
šuolio, susijusio su importuotų 
prekių ka inų augimu. Nuo 
2002 m. vasar io JAV dolerio 
ku r sas pagr ind in ių pasaul io 
valiutų atžvilgiu krito 26 proc , 
tačiau importuotų prekių kai
nos "neįskaitant kuro) per šį 
laikotarpi ūgtelėjo vos 2 proc 
A. Greenspan mano. jog pasau
lio ekonomikai dolerio krizė ne-
gresia, nes valstybių ekonomi
kos šiuo me tu vra kur kas 

Monterrey. Lotynų Ameri
kos valstybių vadovai antradie
nį prezidentui George W. Bush 
pareiškė, kad JAV remiama 
,,iškreipta" ekonomikos politika 
nuvylė jų valstybes, tačiau jie 
sutiko drauge kovoti su korup
cija ir terorizmu. G. W. Bush po 
2 metų. kai daugiausiai dėme
sio skyrė beveik vien tik Irakui 
ir saugumo problemoms. Mek
sikoje vykusiame 34 abiejų 
Amerikų valstybių susitikime 
vylėsi susigrąžinti regiono va
dovų paramą Jungtinių Vals
tijų vadovui pavyko atnaujinti 
draugystę su Meksikos prezi
dentu Vincento Fox, pernai 
nepri tarusiu karui Irake. V. 
Fox viešai parėmė nauja JAV 
prezidento G. W. Bush imigra-

reformos planą. . 

B a g d a d a s . JAV pajėgos 
Irake sučiupo vieną iš buvusių 
Saddam Hussein partijos 
„Baath" vadovų Khami Sirhan 
al-Muhammad, kuris įrašytas 
priešpaskutiniu numeriu Va
šingtono sudarytame 55-ių la
biausiai ieškomų irakiečių są
raše. 

Rusijoje tikrai išnyktų. „Reikia 
atšaukti mirties bausmės mo
ratoriumą, surengti parodomąjį 
procesą ir teismo sprendimu 
sušaudyti dešimt ministrų, de
šimt deputatų, dešimt valdi
ninkų ir dešimt generolų Rau
donojoje aikštėje — visi jie išsi
gąs, jie bailūs", trečiadienį pa
reiškė V. Žirinovskij spaudos 
konferencijoje Maskvoje. 

~ IRANAS HONG KONGAS 
Teheranas. Irano Užsienio 

reikalų ministerija trečiadienį 
įspėjo JAV nesikišti į šios isla
mo respublikos vidaus reikalus. 
Šis raginimas buvo paskelbtas 
po to. kai Vašingtonas pasmer
kė Irano griežtosios linijos ša
lininkų draudimą liberalių pa
žiūrų kandidatams dalyvauti 
kitą mėnesį įvyksiančiuose par
lamento rinkimuose. 

RUSIJA n 
Maskva. Populistines Ru

sijos liberalų demokratu parti
jos (RLDP) vadas Vladimir Žiri
novskij pasiūlė viešai sušaudyti 
40 apsivogusių valdininkų ir 

5kė, kad tada korupcija 

Hong Kongas. Nauja 
ūmaus kvėpavimo takų sindro
mo (SARS) viruso atmaina, pa
sirodžiusi Kinijoje, gali būti 
mažiau užkrečiama nei viru
sas, praėjusiais metais nusine
šęs 800 žmonių gyvybes, trečia
dienį pranešė žymus SARS 
specialistas, mikrobiologas iš 
Hong Kongo universiteto Guan 
Yi. ,.Šių metų virusas yra ki
toks Jis pažeidžia gyvulių or
ganizmą ir blogai prisitaikęs 
veikti žmogaus organizme. To
dėl jis sunkiau perduodamas 
nuo žmogaus žmogui. Štai ko
dėl su sergančiais kontaktavę 
žmones Kinijoje nuo jų neuž
sikrėtė", s a ̂  Guan Yi 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

NEVV HAVEN, CT 

Šokių grupė „Vėtra 55 

Jau 20 metų New Haven 
miesto ir ar t imų apylin
kių lietuviai džiaugias i 

šokių grupės „Vėtra" atlieka
mais šokiais. Si lietuvių tau
tinių šokių grupė buvo įkurta 
1983 metais New Haven. Įkurti 
paskatino noras dalyvauti 7-oje 
Tarptautinėje lietuvių taut inių 
šokių šventėje, kuri vyko 1984 
metais Cleveland, OH. Daugu
ma grupės kūrimo pradininkų 
buvo lietuvių kilmės suaugu
sieji ir iš jų daugelis buvo daly
vavę kitose lietuvių šokių gru
pėse, būdami vaikai, paaugliai 
ir studentai. Pirmoji šokių mo
kytoja buvo Rūta Mickūnas , 
kuri paruošė pirmuosius šios 
grupės šokius. Nuo 1987 metų 
šokių vadovė — Vaiva Vėbraitė. 
J a u keleri metai ja i ta lki
ninkauja Nancy Pavvasauskas, 
kuri taip pat moko šokti ir yra 

U N I O N PIER M I 

grupės administratorė. 
„Vėtra" daugiausia atlieka 

lietuvių liaudies šokius, sukur
tus suaugusiems. Keletą šokių 
yra paruošę, skir tus jaunimui ir 
s tudentams. New Haven šokių 
grupė šoko 8-oje Tautinių šokių 
šventėje 1988 metais, Hamil-
ton. Ontario; 9-oje šokių šventė
je Čikagoje 1992 metais, 11-oje 
Tautinių šokių šventėje Toron
to, Kanadoje, 2000 metais. 

1994 metais šokėjai iš Nevv 
Haven dalyvavo Pasaulio lietu
vių dainų ir šokių šventėje 
Vilniuje. 

„Vėtra" aktyviai dalyvauja 
ir New Haven kul tūr iniame 
gyvenime. J i propaguoja New 
Haven visuomenei lietuvių kul
tūrą, šokdama taut inius šokius 
įvairiuose koncertuose, meno 
festivaliuose. Tarp lietuvių tau
tinių šokių grupių „Vėtra" yra 

Nevv Haven, C T . t a u t i n i ų šokių g rupė „Vėtr; 

unikali tuo, kad joje šoka 
šeimomis. Daug metų grupėje 
šoka Vaivos Vėbraitės vyras 
James Gustys, sūnus Sirvydas, 
Diana Merkevičiūtė-Cappello ir 
jos vyras Richard Cappello, An-
nete Belevich, Barbara Vilčins-
kaitė-Schmidt, Žydrūnas Gim
butas, Genutė Strimaitytė-Va-
lenti, Juozas Karmuza ir jo 
žmona Daiva, Vaiva Geležaus-
kaitė ir jos tėvas Algimantas 
Geležauskas. 

2001 metais „Vėtra" pasi
pildė naujais nariais: Živilė 
Mačinskaitė, Sigita Šimku
vienė. 2003 metais „Vėtrą" pa
pildė dar grupė studentų, kurie 

dirba, studijuoja ir aktyviai 
dalyvauja lietuviškuose rengi
niuose. Tai Jurg i ta Mockutė, 
Irina Chanko, Laura Žilytė, 
Rolandas Kiaulevičius. Tais pa
čiais metais į grupę įsijungė 
Rasa -Morkeviciūtė, Linas 
Stašaitis, Stan Rosen. 

Paskut in ius 2003 metų 
mėnesius šokių grupė „Vėtra" 
aktyviai dalyvavo kultūriniuose 
renginiuose Connecticut ir 
Massachusetts valstijose. Šoko 
Naujosios Anglijos Vyčių kultū
riniame renginyje — „Meno mu
gėje". Pasirodė Hartforde su
rengtame Kaukių vakare, kon
certavo konferencijos „Nauji 

Lietuvių draugijos 
susirinkimas 

metinis 

Union Pier Lietuvių drau
gijos metinis narių su-
sirinkima« įvyko 2003 m. 

lapkričio 2 d., „Gintaras Resort" 
vasarvietėje, Michigan ežero pa
krantėje. Susirinkimą pravedė 
Union Pier naujausias gyvento
jas, buvęs klevelandietis. Linas 
Johansonas , kur i s pakvietė 
draugijos pirmininkę Viktoriją 
Juodgudienę apibūdinti 2003 
m. ir aptarti 2004 m. veiklą. 

Pirmininkė V. Juodgudie-
nė pranešė, kad 2002—2003 
metais draugijai priklausė 72 
nariai. Tai 16 mažiau, negu pe
reitais metais. Daug kas remia 
draugijos veiklą aukomis arba 
l ankan t draugijos renginius , 
bet nėra pasirašė nariu sąraše. 
Dauguma naujų narių yra 
jaunesnės kartos Union Pier 
namų savininkai, kurie ištisus 
metus gyvena Union Pier ar 
atvažiuoja savaitgaliais iš Či
kagos ir domisi draugijos veikla. 

Union Pier Lietuvių drau
gijos 2002-2003 metų veikloje 
buvo surengti 6 renginiai: me
tinis narių sus i r ink imas ir 
tradicinė Padėkos dienos va
karienė; Kūčių vakariene; pa
vasarinis narių susir inkimas ir 
šokiai: ansamblio ..Saule" kon
certas, organizuotas kartu su 
Beverly Shores lietuvių klubu; 
vasaros gegužine „Gintaras 
Resort" vasarvietėje: ta ip pat 
vėl buvo sėkmingai organizuota 
trijų dienu t au tos pažinimo 
stovyklėle vaikams. Šiais me
tais stovyklėlėje dalyvavo 3~> vai
kai, nuo 5 iki 12 metu amžiaus. 

Iždininke Vida Giniotienė 
pristatė- draugijos gerą finan
sinį stovi, kurį Regina Vait
kienė kontroles komisijos var
du patvirtino. 2002-2003 metais 
Union Pier Lietuvių draugija 
paaukojo: 100 dol. Draugo fon
dui. 150 dol.«i Union Pier 
„Palangos laivo" jurų skau
tams, 150 dol. ateitininkams 
paremti stovyklą „Dainava" ir 
100 dol. jėzui tams Lietuvoje. 

Draugijos nariai pasiūlė ir 
patvirtino, kad valdyba liktų ta 
pati dar metams. Valdybą su
daro: p i rmin inkė Viktorija 
Juodgudienė , vicepirmininkė 
Rūta VanderMolen, sekretorė 
Diana Dervish, iždininkė Vida 
Giniotienė, reikalu vedėja Mil
da Rudaitytė ir vaišių rengėja 
Kristina Karaitienė. Kontrolės 
komisijai pr iklauso Vytautas 
Gu tauskas . Regina Vaitkienė 
ir Raimondas Giniotis. 

Po rinkimų Milda Rudai
tytė pristatė Union Pier „Pa
langos laivo" jūrų skautus , 
kurie padėkojo draugijos na
riams už jų paramą. 

Susir inkimas baigėsi „Lie
tuva brangi" ir tradicine Pa
dėkos dienos vakariene. 

. . K M . N U M I . I O ' " M I S IR 
. . K o k l Š M O " S I ' R I S 

l M O N IMKR -
„Po ilgų derybų, galiu pra

nešti, kad galų gale, 'Kalna
pilio' alumi ir Rokiškio' sūriu, 
abu importuoti iš Lietuvos, yra 
prekiaujama populiarioje lietu
vių vasarvietėje, Union Pier. 

Michigan valstijoje, — sakė LR 
garbės konsule Ingrida 
Bubliene, kuri atstovauja 'Kal
napilis' alui ir 'Rokiškio' sūriui 
JAV. — Man labai džiugu, kad 
ne tik lietuviams Union Pier, 
bet ir Beverly Shores, Michia-
na, Michigan City, Nevv Buffalo 
ir kituose Michigan ežero ryti
nės pakrantės miesteliuose, 
bus patogiau nusipirkti alų ir 
sūrį, importuotą iš Lietuvos". 

Šiuo laiku „Kalnapilio" alus 
yra parduodamas „G & K Party 
Store" 9805 Tovvline Road, 
Union Pier, MI, kurio savi
ninkė yra lietuvė Dana Kon-
čytė-Dutton. 

Skanų „Rokiškio" sūrį ra
site „Milda's Corner Market" 
9901 Tovvline Rd.. Union Pier, 
MI. kurio savininkė yra lietu
vaitė Milda Rudaitytė. Čia 
rasite ir įvairiausių importuotų 
maisto prekių iš Lietuvos 
(prieskoniai.- sriuba, gira, arba
ta, grybai, cepelinų milteliai, 
dribsniai, šokoladas, kečupas. 
želė... t.t.), lietuvišką duoną, 
užšaldytus koldūnus, rūkytos 
žuvies. Mildos pagamintą ku
gelį, magnetinę Lietuvos tris
palvę vėliavą ir puikiausia do
vana — ..Draugas" redaktorės 
Bindokienės knygą „Lietuvių 
papročiai i r tradicijos išeivijo
je". Daugiau informacijos apie 
„Milda's Corner Market" rasite: 

w w w . g o s w m . c o m / r e t a i -
lers/mildas 

Abi parduotuvės yra šalia 
viena kitos. 

Linas J o h a n s o n a s 

veidai — nauji sumanymai" da
lyviams, koncertavo Bridgeport 
ir Nevv Haven Vyčiams. Vasario 
mėnesį, Nepriklausomybės 
šventės metu, koncertuos Nevv 
Haven Lietuvių Bendruomenei 
— parodys atnaujintą savo pro
gramą. 

Dabar šokėjai mokosi šo
kius Tautinių šokių šventei, 
kuri vyks liepos mėnesį Čika
goje. Grupė atliks jaunų vete
ranų šokius. Palinkėkime 
„Vėtros" šokėjams ir mokyto
joms sėkmingai puoselėti lietu
višką šokį. 

Sigi ta Š imkuv ienė 

DRAUGAS 

Lie tuvos a m b a s a d o r i u i -JAV Vygaudui U š a c k u i l a n k a n t i s l ietuvių te lk iny
j e Flor idoje , S t . Pe te r sburgo Lietuvių k lubo bibl iotekos vedėja Monika 
A n d r e j a u s k i e n ė supaž ind ino svečią su k l u b o bibl io teka. 

A l g i m a n t o K a r n a v i č i a u s nuo t r . 
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St. PETERSBURG, FL 

Nauji metai — nauja valdyba 

K,ir:n' • n 
Vikt ' 

•m Hutą VanderMolen, vaišių rengė ja Kr i s t ina 
i r / d in inkc Vida Gin io t i enė , reikalų vedėja Milda R u d a i t y t ė ir p i rmin inkė 

Lino J o h a n s o n o n u o t r a u k a 

Kiekvienų metų sausio 
mėnesio pradžioje St. 
Petersburgo Lietuvių 

klube vyksta klubo valdybų 
pasikeitimai. Esamoji pateikia 
savo pranešimus apie nuveik
tus darbus — o naujoji, perim
dama nurodo naujus planus. 
Toks valdybų pasikeitimas 
šiemet įvyko sausio 10.-11 d. Abi 
valdybos buvo ir yra tvirtose 
moteriškose rankose: Loreta 
Kynienė rak tus perduoda An
gelei Karnienei . Šeštadienio 
popietę, dalyvaujant gausiam 
narių skaičiui, Loreta Kynienė 
atidarė susirinkimą, perskaity-
dama susirinkimo darbotvarkę, 
kuri buvo priimta be pakeitimų. 
Po to sekretorė Liuda Petku-
vienė perskaitė mirusiųjų narių 
pavardes, pakviesdama atsisto
jimu ir minutės susikaupimu 
pagerbti jų prisiminimą. Vyko 
pereito susirinkimo protokolo 
skaitymas. Protokolas labai aiš
kiai ir nuosekliai buvo parašy
tas sekretorės Liudos Petku-
vienės. Buvo atskirų padalinių 
ir valdybos narių pranešimai. 

Monika Andrejauskienė, 
bibliotekos vedėja, perskaitė 
bibliotekos darbų sutrauktinc 

Padėkojusi nariams už suau
kotas knygas, ji pastebėjo, kad 
metų bėgyje į Lietuvą buvo 
išsiųstos 1,138 knygos, įskai
tant porą komplektų Lietuvių 
Enciklopedijos. Pasiskaitymui 
nariai skolinosi 807 knygas. 
Nuoširdžiai dėkojo padėjėjai 
Emilijai Kiaunienei už pagalbą. 
Angelė Kamiene, kultūrinių 
popiečių būrelio pirmininkė, 
duodama apyskaitą pastebėjo, 
kad būrelis, susidedantis iš 
gana didelio skaičiaus asmenų, 
yra atlikęs keletą reikšmingų 
renginių: poeto Maironio pami
nėjimas, „Dainavos" ansamblio 
(48 narių) koncertas Palladium 
salėje ir giedojimas Šv. Judo 
katedroje bei Šv. Vardo bažny
čioje, „Trijų Panterų" — daini
ninkių iš Lietuvos, koncertas, 
Goethes „Fausto" antros dalies 
vert imo į lietuvių kalbą, čia 
gyvenančio autoriaus pager
bimas ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentams paremti 
vajai. Angelė, taip pat būdama 
„Lietuvių žinios" informacinio 
biuletenio redaktore, pasi
džiaugė biuletenio reikšme, pri
mindama, kad kai kurie 
laikraščiai naudojasi biuletenio 
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EDMUNDAS VlZlNAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys danus už pnenamą Kana. 
Sustanmui kabėti angBskai arba lietuviškai 

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

Chicago, IL 
Tel . 708-422-8260. 

DR. JOVITA KERELiS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Te i. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

informacija, rašydami apie 
Floridos lietuvių veiklą. Tuo 
pačiu pristatė naują žinių 
redaktorių Albiną Karnių. 
Pranas Budininkas, biuletenio 
administratorius, paminėjo, 
kad biuletenis pasiekia prenu
meratorius labai reguliariai 
kiekvieną mėnesį ir su gau
namomis aukomis bei skelbimų 
apmokėjimais, išsilaiko, dargi 
apie porą tūkstančių įnešama į 
klubo kasą. Šiuo metu tiražas 
siekia apie 300 egzempliorių. 

Tautinių šokių grupės ,Aud-
ra" vedėja Daiia Adomaitiene 
trumpai nurodė, kad metų 
bėgyje grupė surengė tradicinį 
Užgavėnių pokylį su skania 
vakariene ir atitinkama progra
ma, kaukių atrinkimu bei kito
mis pramogomis. ^Audra" daly
vavo Tarptautiniame festivaly
je, St. Petersburge, liepos 4-sios 
gegužinėje ir kituose pasirody
muose. Šiuo metu intensyviai 
ruošiasi 12-jai Tautinių šokių 
šventei Čikagoje. Taip pat yra 
kuriamas vaikų ratelis. 

Aurelija Robertson, klubo 
mišraus choro pirmininkė pra
nešė, kad mišrus klubo choras 
dar gyvuoja, tačiau nariais 
žymiai sumažėjo. Šiuo metu 
choras teturi apie 30 narių. 
Chorui vadovauja dr. Bronius 
Kazėnas. Choras atliko kūčių 
programą, dainuoja Vasario 16-
sios minėjime, retkarčiais gieda 
bažnyčioje ir surengė specialų 
vakarą su koncertu. Kvietė balsin
guosius narius jungtis į mišraus 
choro sudėtį. 

Vyru vieneto „Aidas", ku
riam vadovauja Leonas Sodei
ka, vardu kalbėjo seniūnas Pet
ras Rasimas. Jis savo vienetą 
vadino bažnytiniu, arba išei
nančiųjų ir prisimintinųjų cho
ru, nes gieda išimtinai bažny
čioje, išlydint mirusiuosius ar jų 
metinių sukakčių proga. Choras 
gyvuoja šešerius metus ir 
susideda iš 12 asmenų, o reper
tuare turi paruošęs 34 giesmes. 

Elena Radviliene būdama 
klubo atstovė SPIFFS (St. 
Petersburg Folks Fair Societv) 
junginyje, tarpininkauja ren
giant tarptautinius festivalius 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel . 708-423-5155. 

Jie paprastai vyksta kovo 
mėnesiais. Šiemetinis bus j au 
29-sis toks renginys. Šventė bus 
rengiama naujose patalpose 
(parodų centre) ir bendra tauty
bių pristatymo tema yra pa
sakos, legendos. Lietuviai pri
statys Geležinio vilko legenda, 
parodą, taut inius šokius ir 
Gintaro Karoso iš Bostono lietu
viškų dirbinių bei prekių 
krautuvėle. Baro apyskaitą 
pateikė taip pat Elena, kuri su 
vyru Zigmu patarnauja baro 
kambaryje. Klubo baras yra 
puikiai išpuoštas, prekiauja ir 
lietuvišku alumi, patiekia 
mažus užkandėlius bei groja 
svajingą lietuvišką muziką iš 
kasečių. Pranešimą paįvairino, 
nurodydama išgertų alaus bei 
tauriųjų gėrimų butelių skai
čių... Tačiau pripažino, kad 
dabar daug mažiau išgeriama, 
negu anksčiau, kai telkinio 
gyventojų amžiaus v i d u r k i s 
buvo daug žemesnis . 

Sekretorė Liuda Petkuvie-
nė savo pranešime nurodė sta
tistinius duomenis: klubas turi 
479 narius, nors dalis jų dar 
nėra sumokėję pereitų metų 
nario mokesčio. Metų bėgyje šį 
pasaulį paliko 27 nariai, naujų 
įstojo tik 15. Klubas turėjo 354 
svečius, apsilankiusius iš kitų 
vietovų, dauguma jų iš Lietu
vos. Visi mėgsta svečiuotis 
Floridoje. Sąskaitybos vedėjas 
Dainius Vaidila paryškino kai 
kurias didesnes pajamas ar 
išlaidas iš anksto išdalintame 
finansinės atskaitomybės lape. 
Pasirodo, kad klubo finansinis 
stovis yra neblogas. Net šešiose 
bankuose laikoma 155,000 
dolerių iždo pinigų. Pernai ir 
šiemet klubas susilaukė porą 
palikimų. Kaip vėliau Angelė 
Kamiene pastebėjo, kad nors ši 
suma yra gana didelė, tačiau 
vienas kitas pastato didesnis 
pataisymas ar pagerinimas tą 
sumą gali gerokai sumažinti. 

Revizijos komisijos vardu 
kalbėjo pirmininkė Genovaitė 
Treinienė, kuri pripažino, kad 
knygos buvo vedamos tvarkin
gai. Komisija neturėjusi jokių 
priekaištų Nukelta į 5 psl. ^> 

http://www.goswm.com/retai-
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skeibimai@draugas.ort


Gedimino prospektas Vilniuje — nuo Katedros aikštės iki Jogailos gatvės jau pertvarkytas ir net žiemą vazonuo
se klesti našlaites, o prospektą puošia lempučių žvaigždės. Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

PASKUTINE MASKVOS VILTIS 
ALGIMANTAS ZOLCJBAS 

J u o didesne valstybe, ypač 
jei ji ku r t a imperiniu būdu. 
t uo labiau ja i gresia vidiniai ir 
išoriniai pavojai. Dėl šios prie
žast ies tokia valstybė išlaiko 
didelę ka r iuomenę , rūp inas i 
modern ia ginkluote, dėl j au 
čiamos nuolat inės baimės rū
pinasi ne tik ypat inga sienų 
apsauga , bet greta tų sienų 
siekia turėt i buferines zonas 
— sau palankias , kokiais nors 
būda i s nuo jos pr ik lausomas, 
vals tybes. 

Rusijos Federacijos prieši

nimasis kaimyninių valstybių 
jungimuisi į NATO ir ES yra 
akivaizdus siekis turėt i Pa
baltijo valstybes kaip buferinę 
zoną. Su Suomija SSRS bu
vo sudariusi ypatingą, saugu
mo atžvilgiu sau palankią 
sutartį (ji tebegalioja dabar), 
k i tas jos par ib io valstybes 
stengiasi pajungti energetinei 
ar kitokiai pr iklausomybei . 
Reikalavimai išskirtinių sąly
gų t ranzi tui į Karaliaučiaus 
kraštą, besi tęsiant i to krašto 
okupacija, pr i r iš imas prie Ru
sijos energetinių išteklių, o 
labiausiai t r ukdymas jungtis į 

euro-atlantines s t ruktūras y ra 
Rusijos strateginiai siekiai. Ži
nant, kad nei NATO, nei E S į 
savo organizacijas nepastovių, 
trapios demokratijos šalių įsi
leisti nenori, šia kryptimi Ru
sijos specialiųjų tarnybų veik
la yra itin aktyvi. Lietuvoje 
demokratija, valstybingumo įt
v i r t in imas dėl neišugdytos , 
nesusiformavusios pilietinės 
visuomenės, dėl išlikusio ko
munist inio paveldo, žengia 
pirmuosius, labai ne tv i r tus 
žingsnius. Tokiomis sąlygo
mis, ilgus dešimtmečius vei
kusios, įmantriausius poveikio 

būdus įsisavinusios, nei Ru
sijoje, nei iš jos išsivadavusio
se šalyse be pėdsako ne-
išnykusios, specialiosios tar
nybos gali ir iš tikrųjų daro 
poveikį šių valstybių vidi
niam pastovumui. 

Lietuva 1990 m. patyrė 
išsivadavimo, laisvės, neprik
lausomybės gūsį, blogio im
perija — SSRS griūt ies su
krėtimą. Tačiau tokia padėtis 
tęsėsi neilgai; minėto gūsio 
ver tybės vir to g r imasomis , 
blogio imperija pradėjo atsi
gauti . Tik ką sukur t a s demo
kratijos mechanizmas pradėjo 
veikti ne valstybingumo įtvir
tinimo, bet buvusios par t inės 
nomenkla tūros į s i tv i r t in imo 
naudai . Į valdžią Lietuvoje 
grįžo ankstesnieji pr ievar tau
tojai, imperija ieškojo ir ne
sunkia i surado bei a t s t a t ė 
laikinai sut r ikusius ryšius. 
Skverbimuisi į valdžias buvo 
panaudotos pilkosios ir juo
dosios technologijos ir net 
juodoji magija. Labai panašu , 
kad modernios ,juodosios 
magijos" poveikis buvo pa
naudotas dabart inio preziden
to (gal ir kitų valdžios vyrų) 
atžvilgiu; netur int politinės 
veiklos patir t ies , tapt i du kar
t u s sostinės meru, du k a r t u s 
valstybės premjeru ir, nepasi
žymėjus tuose postuose bent 
kokiais t e ig iamais pasieki
mais , t ap t i p rez iden tu — 
sveiku protu nesuvokiamas ir 
racionaliai n e p a a i š k i n a m a s 
dalykas. Ir iš tikrųjų, kas ga
lėtų paneigti , kad bur t in inkė 
iš Gruzijos neužhipnotizavo 
prezidento ir kad pastarosios 
panašiu būdu bur t in inke ne
padarė Rusijos specialiosios 

STRIBŲ DVASIA GYVA IR ŠIANDIEN 
BRONIUS JUODELIS 

Tokia an t raš te pavadin tas 
J o n o Kalvionio s t r a i p sn i s 
„Valstiečių laikraščio" 2004. 
01.03 laidoje. Straipsnyje nu
rodomos karo ve te ranų organi
zacijos Lietuvoje p a s t a n g o s 
panaik in t i „Genocido centrą" 
ir buvusiems s t r ibams suteikti 
karo veteranų teises bei privi
legijas, kur ias sovietmetyje jie 
buvo gavę, tačiau, Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, tos tei
sės stribams buvo panaikintos. 

St ra ipsnio autor ius klau
sia: „Kodėl karo ve te rana i taip 
t r o k š t a pana ik in t i Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimų centrą?" Respub
likinis karo ve te ranų komite
tas Pakruojo rajone išplatino 
laiškų prezidentui . Vyriausy
bei tekstus, kuriuose „Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo cent ras" vadina
mas anachronizmu — pasenu
sia pažiūra. S t r ibams , jų šei
mų na r i ams reikia a t k u r t i pri
vilegijas, su te ik t i l engva tas . 

mokėti va l s tyb ines nuken
tėjusių asmenų pensijas, kurios 
buvo mokamos sovietmetyje. 
Karo v e t e r a n a i , kovoję su 
fašistais, šias privilegijas turi. 
I jų eiles buvo priimti ir stri
bai, nors j i e kovojo prieš 
„liaudies priešus", prieš savus 
žmones, prieš Lietuvos laisvės 
kovotojus — par t izanus , gynė 
sovietinę okupaciją. 

Apie stribų siautėjimą oku
puotoje Lietuvoje, ne tik gau
dant par t izanus , bet terorizuo
jant , apiplėšiant ramius, ne
ka l tus Lie tuvos gyventojus, 
juos žiauriai vežant į Sibirą, 
kalėjimus, a r vietoje sunaiki
nant , žinome iš artimųjų pa
sakojimų Lietuvoje. Apie tai 
kalba stori Lietuvos laisvės 
kovotojų leidiniai. Apie tai kal
ba tūkstančiai žuvusių parti
zanų kapų ir išniekintų žu
vusių p a r t i z a n ų kūnų nuo
traukos. Apie tai rašo istoriko 
J. Stakausko monografija „Stri
bai". Visa ta i vaizdžiai rodo. 
kaip stribai „pasitarnavo" Lie
tuvos žmonėms ir Lietuvos 

laisvės atstatymui. Tad ar gali 
būti niekšingesnis bet kieno 
reikalavimas j i ems sute ik t i 
Lietuvos valstybines teises ir 
privilegijas? Ar už tai, kad jie 
žudė geriausius Lietuvos sū
nus ir dukras? Ar už tai, kad 
jie už rublius tarnavo kruvi
nam okupantui? Koks gali būti 
stribų lyginimas su karo vete
ranais, prievarta kariavusiais 
su fašizmu? 

Istorikai pripažįsta, kad 
sunku tirti ir vertinti pavienių 
stribų veiklą, kai archyvuose 
nėra daugiau kaip 16,000 stribų 
asmens bylų, kurios buvo išvežtos 
į Rusiją. Nemažai jų sunaikinta. 

Straipsnio autorius sako: 
„Nors ir trūksta įrodymų, vis 
dėlto bijoma galimo konkrečių 
asmenų gėdingų nusikaltimų 
atskleidimo visuomenei. Kiti 
nori, kad tauta pamirštų sovie
tinį genocidą ir jo vykdytojus... 
Tik ar galima sulyginti žuvu
sius, nubaustus mir t ies 
bausme už savanorišką tar
nystę okupantams su žuvu
siais už savo tėvynės laisvę ir 

nepriklausomybę?". 
Ar Lietuvos te isėsaugai ir 

„Genocido centrui" nereikėtų 
pasimokyti iš žydų, iš Izraelio 
valstybės institucijų, ieškan
čių, be jokios senat ies , holo-
kausto kal t ininkų? 

„Stribai su ginklu rankose 
kovojo prieš mūsų tautą, prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, tar
navo okupantų vedliais, vertė
jais ir šnipais. Agentų, smogi
kų gaujose jie žudynėmis, plė
šikavimu, teroru siekė sukom
promituot i pa r t i zanus . Kaip 
kokie laukiniai azijatai darky
davo, i šn iekindavo žuvusių 
partizanų kūnus, dalyvavo trė
mimuose, prievarta ir smurtu 
valstiečius varė į kolchozus, 
vogė ir plėšikavo. Daugumą 
stribų galima teisti už valsty
bės išdavimą ar karo nusikal
t imus, o visus juos be išimties 
— už nus ikal t imus žmonišku
mui", — sako Jonas Kalvionis. 

įdomu, kaip Lietuvos pre
zidentas, Vyriausybė ir teisė
sauga įvertins tokį absurdišką 
prašymą? 

t a rnybos ir nepakišo mūsų 
aukš t i ems valstybės vyrams 
su a t i t i nkama misija. J u k ne 
t ik a tski r iems asmenims, bet 
i r v i suomenės psichiniam 
poveikiui j au yra sukurtos 
efektyvios priemonės (vieną 
tokių, „nekal tų" demonstravo 
Kašpirovski j ) . Žavintys pa
žadai, balaganiniai renginiai, 
ugnies salvės, spalvotų dū
mų uodegos paskui lėktuvus, 
oro balionai , milijoninės išlai
dos — a r ne masinės hipno
zės seansa i , privertę įtikėti, 
kad kand ida tas į prezidentus 
y r a n e t ik gelbėtojas, bet 
pa tep tas i s pranašas. Jtikėjusi 
l iaudis išsirinko, o išrinktasis 
pradėjo veikti pagal savo 
planą. Tačiau magai netruko 
pr imint i , kas yra tikrasis šei
min inkas , kas pinigus mokėjo 
ir muziką užsakė, pagal kokį 
ir kieno planą turi preziden
t a s veikt i . Deja, „strekoza" 
p a v a d i n t a s planas, turėjęs 
tikslą destabilizuoti valstybė
j e padėt į , buvo surastas ir 
išviešintas, buvo demaskuoti 
kiti kės la i , kas ir sutrukdė 
prez idento „globėjams" pla
nus įgyvendinti. Beliko pas
kut inė Maskvos viltis padė
čiai valstybėje destabilizuoti 
— pasinaudoti prezidentine 
krize, sut rukdyt i Lietuvai įs
toti į NATO ir ES. 

Dalis visuomenės, įtikė
jus i prezidentu kaip gelbėto
ju , nesusipažinusi su jo kons
t i tucinėmis galiomis, kursto
ma pasišiaušėlių vedlių, ska
t ina visuomenės susiskaldy
mą, kelia sumaištį. Ir nedera 
tos visuomenės dalies smerk
ti , nes ne iš gero gyvenimo ji 
ta ip elgiasi; 
N u k e l t a i 5 ps l . ^ 

PATIKSLINIMAS 
JAV LB Krašto valdyba 

t iks l ina nesusipratimą, įvy
kusį Lietuvos Respublikos 
prezidento spaudos tarnybai 
2004 m. sausio 5 d. išplatinus 
žinią, kad Lietuvos Respub
likos prez identas Rolandas 
Paksas priėmė „JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovę". 

Prezidento spaudos tarny
bos praneš imas sudarė klai
dingą įspūdį, pristatydamas 
vienos veiklios LB darbuoto
jos pr iva tų apsilankymą ir jos 
asmeniškus linkėjimus prezi
dentui , kaip jos atstovavimą 
JAV Lietuvių Bendruomenei. 

P ranešame , kad JAV Lie
tuvių Bendruomenės Krašto 
valdyba nebuvo įpareigojusi 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
a t s tovo pasimatymui su 
Lietuvos prezidentu. 

JAV LB KV 
S e k r e t o r i a t a s 
(G. Iva šk i enė ) 

DRAUGAS, 2004 m. sausio 15 d., ke tv i r tad ien is 

Ses. Ona Mikailaitė 

Daugiau tiltų — mažiau 
sienų 

Viso pasaulio Katal ikų 
Bažnyčiai švenčiant di
džiąsias savo šventes, 

liūdesį kelia pablogėję Va
tikano su Izraeliu santykiai. 

Žydai įsižeidė, kai po
piežius Jonas Paulius II, 2003 
me tams besibaigiant, viešai 
sukritikavo Izraelio valstybės 
užmojį statyti vis aukštesnes 
sienas ir .a tskir t i palest i 
niečius nuo žydų teritorijų. 
Šiuo metu atskirtieji sprau
džiasi pro plyšius ar kopia per 
cemento už tvaras . Vienas 
šeimos tėvas, išskėtęs rankas , 
skundžiasi: tai ką aš tur iu 
daryti , kad visa mano šeima 
anoje pusėje? O pagyvenusi 
moter iškė sako: j ie (žydai) 
tiesiog verčia mus jų nekęsti! 

„Šventajai žemei reikia 
tiltų, — pareiškė popiežius, — 
o ne sienų. Jei nebus sielų 
susitaikymo, nebus nė taikos". 
J is pasmerkė terorizmo aktus , 
tačiau teigė, jog cementinės 
sienos nepalengvins žydų su 
palestiniečiais kelio į taikingą 
sugyvenimą. 

2003 m. gruodžio mėnesį 
suėjo dešimtmetis nuo Pa
matinės sutarties pasirašymo 
Vatikano su Izraelio valstybe, 
kuria užmegzti diplomatiniai 
ryšiai . „Per 45 metus nuo 
Izraelio valstybės a tkūr imo 
1948 m. ir šios Pamat inės 
sutar t ies pasirašymo, Katali
kų Bažnyčia nėra turėjusi 
t ikro jur idinio statuso", — 
pareiškė kun. Jaeger, kuris 
la ikomas šios sutar t ies pa
grindiniu architektu. J is gerai 
pažįsta žydų reikalus bei nuo
ta ikas , nes pats esąs žydas 
konvertitas iš Tel Avivo bei 
priklauso Pranciškonų Šven
tosios Žemės Globos vienetui. 
Pasak jo, Katalikų Bažnyčia 
ilgus amžius Palestinoje nebu
vo pr ipažinta ir negalėjo 
legaliai egzistuoti kaip juridi
nis asmuo. Pamatine sutart is 
turėjo šią padėtį pagerint i , 
tačiau Izraelio valdžia prak
t iškai jos nelabai paiso ir 
nelabai vykdo prak t i škame 
gyvenime. Izraelis, pavyz
džiui, dažnai ka ta l ikams ir 
kitų krikščionių organizacijų 
nar iams neduoda vizų. Kata
likams labai sunku ligoniams 
bei kar iams parūpinti kuni
gus. Mat , nemažas palesti
niečių skaičius yra kr ikš
čionys ir katalikai. 

Tačiau, kai popiežius nei
giamai pasisakė apie sienų 
statymą, į tai tuojau sureaga
vo Elie Wiesel. Nobelio laurea
tas ir žydų, išgyvenusių ho-
lokaustą. pagrindinis atstovas 

visuomenėje. J i s tuojau davė 
italų la ikraščiui „Corriere 
della Serą" pasikalbėj imą, 
pa re ikšdamas savo nus i 
vylimą popiežiaus žodžiais ir 
sieną pa te is indamas , kad j i 
esanti grynai apsauginė. J o 
nuomone, popiežius, būdamas 
vienos didžiausių pasaul io 
religijų dvasinis vadas, turėjęs 
stipriau pasmerkt i terorizmą 
bei nekaltųjų žudymą. 

Popiežius Jonas Paulius II 
ne kartą tai yra padaręs, t a 
čiau jis taip pat yra pareiškęs 
sus i rūpinimą palest iniečių 
padėtimi, — o tai , mat, nė ra 
priimtina žydams. 

Kun. Jaeger sako, jog rim
tas k laus imas , a r Kata l ikų 
Bažnyčia pajėgs išsi laikyti 
Izraelyje, nes ši valstybė pas
toviai nepa i so Bažnyčios 
teisių, nepagerbia jos nuosa
vybes. Paskut inės Vakarienės 
šventovė, pavyzdžiui , kur ią 
lankė popiežius Jonas Paul ius 
II jubiliejiniais 2000 metais , 
yra valdžios užimta. Jeruzalės 
senamiesčio viduryje pusę 
pranciškiečių vienuolyno nuo 
1948 m. pe rėmė Izrael io 
valdžia ir ten įkūrė Hebrajų 
univers i te tu i pa t a lpas . Šis 
universitetas tu rė tų būti vi
siems te is ingumo pavyzdys, 
tačiau jo vadovybė nerodo jo
kio noro ne te isė ta i už imtas 
patalpas grąžinti savininkėms 
ir dar reikalauja didelės su
mos pinigų, kad ir toliau ga
lėtų ten pasilikti. 

Labiausiai j aud ina Izra
elio valdžios nesuka lbamu-
mas. skundžiasi kun. Jaeger . 
Nepaisant visų nemalonumų, 
tačiau jis sako esąs optimis
tas. Tikisi, kad valdžios a ts to
vai sugrįš prie derybų stalo 
ta r t i s . Ypač Bažnyčiai opu, 
kad P a m a t i n ė s su ta r t i e s 
nurodymai nevykdomi prak
t i škame gyvenime. Ga lbū t 
pasiseks susi tar t i iki 2004 m. 
birželio mėnesio, kuomet sueis 
dešimtmetis nuo Izraelio su 
Vatikanu diplomatinių ryšių 
užmezgimo 1994 m. Būtų gera 
visiems šią sukaktį švęsti san
taikoje. 

Amerikos katal ikai žino, 
kad Katalikų Bažnyčia J u n g 
tinėse Valstijose, lygiai kaip ir 
kitos rel iginės bendri jos, 
įskaitant ir žydų, gali veikti , 
nes valdžia joms duoda te isę 
nemokėti mokesčių ir leidžia 
laisvai p a t a r n a u t i t ik in t ie 
siems. Izraelio valstybė ta ip 
pat turėtų gerbti religijos ir 
sąžinės laisvę, kai to reikalau
ja savoms religinėms bendri
joms svetur. 

KELIANT ARKIVYSKUPĄ. 
MEČISLOVĄ REINĮ Į ALTORIŲ 

GARBĘ 
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Ark ivyskupą Mečislovą 
Reinį mena ir kiti jo naudoti 
da ik ta i bažnyčioje bei mokyk
los muziejuje i čia 164 vienetai 
arkivysk. M. Reinio eksponatui. 

2003 m. liepos 20 d. Dau
gailių bažnyčioje buvo mels
tas i ne tik už a rk ivyskupą 
Mečislovą, bot ir į Dievo tarną 
Mečislovą. Šv. Mišių metu 
meldėsi vyskupa i Juozas 
Pre ikšas bei Juozas Tunai t i s . 
U t e n o s d e k a n a t o d e k a n a s . 
U t e n o s K r i s t a u s žengimo į 
dangų klebonas Saul ius Kla-
va i t i s , Daugai l ių parapi jos 
klebonas, garbes kan . Pet ras 
Ba l tuška , motorizuotos pės
t i n inkų br igados „Geležinis 
vi lkas" kapelionas kun. Jonas 

Tamošiūnas ir Spitrėnų Švč. 
Marijos. Ta ikos Karalienės 
bažnyčios admin i s t ra to r ius 
kun. Paul ius Klezys. kiti kuni
gai. Pamokslą pasakė vysk. 
Juozas Pre ikšas . Po šv. Mišių 
bažnyčioje apie arkivyskupą 
pranešimą skai tė istorikė dr. 
Aldona Vasil iauskienė, kalbė
jo giminaitis akademikas Al
girdas Gaižut is , Utenos rajono 
meras Alvydas Katinas. 

Akademikas A. Gaižutis, 
akcen tuodamas arkivyskupo 
neeilinę asmenybę savo veik
los mastu, gyvenimo pilnatve, 
ypatingu charakter iu , kalbėjo 
apie jo nuopelnus visai Lie
tuvos istorijai. Dr. Aldona Va
siliauskienė pranešime atkrei

pė dėmesį į M. Reinio asmeny
bės charakteringiausius gyve
nimo ir veiklos bruožus, ve
dančius į altoriaus garbę, jo 
daugiaplanę katalikišką veik
lą, apie jo asmenybės pavyzdį 
šiandieną mums. susidūrus su 
blogiu ar ieškant a tsparos 
sunkumuose. Rajono meras A. 
Katinas kalbėjo, kad M. Reinio 
atminimo išsaugojimas gali 
pasitarnauti kiekvienam lietu
viui — jo pavyzdys liudija 
gyvenimą ne v ien t ik sau, 
bet i r savo a r t i m u i bei 
t ėvyne i . 

Daugailių parapijoje pra
dėtas. M. Reinio 50-ųjų mir
ties metinių paminėjimui cik
las buvo tęsiamas. 2003 m. 
spalio 12 d. Užpalių Šv. Tre
jybės bažnyčioje konferencijo
je, skirtoje arkivyskupui Me
čislovui Reiniui, pranešimą 
skaitė dr. A. Vasiliauskienė, 
kalbėjo Utenos dekanato deka
nas, Utenos Kristaus žengimo 
į dangų klebonas Saul ius 
Klavaitis. Tą pačią dieną apie 
arkivyskupą M. Reinį minėta 

pre legentė Utenos parapijos 
namų salėje kalbėjo Utenos 
katalikiškojo jaun imo organi
zacijos „Tikėjimas ir meilė" 
(prezidentė J ū r a t ė S tuka i tė , 
dvasios vadas — diakonas 
Andrius Šukys) na r iams . 

Spalio 21 d. numaty t i susi
tikimai su Utenos rajono peda
gogais: istorijos bei t ikybos 
mokytojais — j i ems vyks 
metodinis p rak t in i s semi
naras, kurio metu bus skaito
mos paskaitos, aplankyta M. 
Reinio tėviškė Madagaskare , 
apžiūrėti su M. Reinio gyveni
mo bei veikla susiję daiktai , 
esantys Daugailių pagrindinės 
mokyklos muziejuje, pasimels
ta prie simbolinio kapo Dau
gailių bažnyčios šventoriuje. 
Pedagogams seminare paskai
tas skaitys dr. Aldona Vasi
liauskienė, Utenos rajono savi
valdybės šviet imo ir sporto 
skyriaus vedėjas Antanas Pa
navas . Daugai l ių parapijos 
klebonas, garbės kan. Pet ras 
Baltuška, Daugailių pagrindi
nės mokyklos mokytoja Rita 

Jurkevičienė. 
Ši paminėta veikla — tai 

arkivysk. M. Reinio atminimo 
įamžinimo ir pagerbimo komi
sijos, sudarytos 2003 m. rug
sėjo 25 d. Utenos rajono savi
valdybės tarybos sprendimu, 
i lga la ikės veiklos projekto 
dalis. Šio projekto viena pirmiau
sių ir aktual iausių veiklos 
krypčių — švietėjiška veikla: 
kuo plačiau — žodžiu (paskai
tos, pranešimai , pokalbiai, pa
sisakymai) bei raštu (straips
niai periodikoje) supažindinti 
v i suomenę (ar jai priminti) 
žinias apie arkivysk. M. Reinį. 
Tik ž inant jo tvirtą tikėjimą, 
pasiaukojančią veiklą, tvirtą 
charakter į , geriau pažinsime 
šią taur ią asmenybę. į kurią 
galime melstis. Bendros mal
dos ir darbai leis greičiau 
išvysti Utenos kraštietį Dievo 
ta rną Mečislovą altoriaus gar
bėje. 

Tegul ir mūsų maldose vis 
daugiau laiko bus skirta Dievo 
t a r n o Mečislovo intencijai, 
tegul mūsų darbus lydės ar

kivyskupo pavyzdys ir Dievo 
malonė, kad suklupę prie 
kryžiaus , paki l tume s t iprūs 
dvasioje kurti gražų ir pras
mingą rytojų. 

Keletas arkivyskupo Me
čislovo Reinio minčių: 

„Visuomenės, tautos ir vals
tybės yra žmonių sudarytos iš 
žmonių ir žmonėms. Vienas 
Dievas tėra aukščiau žmo
gaus. Tokiai esant žmogaus 
padėčiai pasaulyje, nenuosta
bu, kad žmogus būna kartais 
vadinamas pasaulio vainiku". 

„Mūsų tautos egzistencija 
bus pa t ik r in ta tik kul tūros 
aukš tumu. Tai verčia kata
likus susirūpinti ne tik gryno
jo mokslo, bet ir žmonių bei 
t au tos egzistencijos klausi
mais. Katalikybė, kaip sinte
tinė pasaulėžiūra, čia nurodo 
pagrindines gaires". 

„Maža pasakyti, kad Baž
nyčia remia mokslą ir meną — 
ji net verčia prisidėti prie mok
slo pažangos". 

„Miršta tik tos idėjos, už 
kurias niekas nemiršta". 

A r k i v y s k . M. Rein į 
p a ž i n o j u s i ų , su j u o 

b e n d r a v u s i u keli 
p a m ą s t y m a i 

Teol. lic. kun. Vy tau t a s 
Jonas Bagdanavič ius , MIC: 
„M. Reiniui , pasaulėž iūros 
žodis reiškia tokią žinijos sis
temą, kuri yra sudary ta iš 
gamtamoksl io , filosofijos ir 
religijos mokslų. Tai yra tokia 
žmogaus galvosena, kuri api
ma visas sri t is . Ji nesitenkina 
vien tikėjimu, ji nesi tenkina 
vien filosofijos pasiekimais a r 
vien vadinamaisiais tiksliaisiais 
mokslais. J i neatmeta nieko 
to, kas yra teisinga tikėjime, 
kas yra teisinga filosofijoje ir 
kas yra teisinga tiksliuosiuose 
moksluose. O visose šiose sri
tyse gali būti daug ir klaidos 
pr iemaišų Neišsk i r ian t nė 
tikėjimo. Tikėjimas gali išvirsti 
vien į religinio jausmo ieškojimą. 
Tikslieji mokslai gali išvirsti 
tokiais visagaliais , kad gali 
žmogaus galvojime nepalikt i 
vietos nei religijai, nei filosofi
jai. Bus d a u g i a u 
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ĮDOMU ŽINOTI 
Pasaulio r*-* *kįkinkai tyrinėja paslaptingąja Raudonąją planetą 

Spirit" atsiųsta 360 laipsnių Marso panoramine nuotrauka 

Amerikiečių marseigis 
parengtas žygiui 

NASA kosminio zondo pa
darytose 360 laipsnių panora
minėse nuotraukose matomos 
uolų nuolaužos ir lipnios grunto 
medžiagos „stebuklingas kili
mas", mokslininkų nuomone, 
galėtų rodyti vandens veiklos 
pėdsakus, pirmadienį pareiškė 
JAV kosmoso tyrimų agentūra 
NASA. 

Didelės skiriamosios gebos 

Raudonoji planeta — Marsas 

Marso fotografijos, kurių jau 
yra apie 525, Pasadenos reakty
vinių variklių laboratorijos spe
cialistams suteikė svarbiausios 
informacijos, kuria remdamiesi, 
jie planuoja pirmą šešiaračio ro
boto „Spirit" žygį Marso pavir
šiumi. 

Iš gautų nuotraukų buvo 
sudaryti erdviniai (trimačiai) 
vaizdų modeliai, taip pat anali
zuoti kiti iš zondo persiųsti duo
menys. 

Žemės pasiuntinys Rau

donojoje planetoje jau išbuvo 9 
paras. 

Golfo vežimaičio didumo 
aparatas sausio 3 dieną nutūpė 
Gusevo krateryje, kurio pavir
šių mokslininkai linkę laikyti 
išdžiūvusio ežero dugnu. J šį 
ežerą vandenį kadaise nešda-
vusi didelė gili upė. 

Naujausi vaizdai atskleidė 
sukrečiančių dalykų — net 
dumblingos medžiagos, kurią 
išrausė aparato oro maišai. Sa
vo pavidalu stebino ir uolos — 
išraižytos, suskeldėjusios tar
tum butų paveiktos sąlygų, bū
dingų šalto klimato zonoms Že
mėje, kur panašiai atrodo nuo 
šąlančio ir tirpstančio vandens 
dūlėjančios uolos. 

Todėl vienas Pasadenoje 
dirbančių mokslininkų Michael 
Malin įsitikinęs, jog „Marso pa
viršiaus istorijoje kadaise būta 
ir vandens". Vis dėlto jis sako, 
kad gali būti ir kita uolienų su-
pleišėjimo priežastis — meteo
rito smūgis, kuris galėjo palikti 

ir dabar Gusevo vardu vadina
mą kraterį , ir išbarstytas įvai
raus dydžio uolas. 

Marseigio „Spirit" fotoapa
ra ta i nufotografavo ir maždaug 
10 kvadratinių centimetrų plo
to dirvožemio pažeidimą — ten 
apara to oro maišai planetos pa
viršiuje nuardė smulkių raus
vų grunto dalelių sluoksnį, po 
kur iuo matyti tamsesnis lip
nesnis gruntas , kuris iš karto 
sudomino mokslininkus. 

Šitą atsidengusį lopą jie jau 
pavadino „stebuklingu kilimu", 
sudarytu iš dumblingos me
džiagos, nors abejojama ar 
grunto lipnumas būtų susijęs 
su drėgme. 

„Būtų labai keista, jei jame 

būtų vandens. Atmosferos, slė
gio, temperatūros sąlygos ne
turėtų leisti išlikti vandeniui, 
matyt, itin smulkios dalelės ga
li elgtis labai neįprastai ir be 
vandens", mano M. Malin. 

Kol kas marseigį su platfor
ma sieja viena vienintelė „bam
bagyslė" — kabelis, kuriuo tie
kiama energija ir užtikrinama 
telekomunikacija. Šiaip šešia-
ratis robotas „Spirit" jau pa
rengtas kelionei. 

Šis kosminis zondas nutūpė 
Marse vasaros metu, kai paros 
temperatūra svyruoja nuo -10 
iki -75 laipsnių Celsijaus, pa
sakojo kitas projekto moksli
ninkas Joy Crisp. 

„Spirit" — jau ketvirtas 
JAV zondas sėkmingai pasie
kęs Marso paviršių. Lig šiol čia 
dirbo du „Vikingai" (aštuntąjį 
XX amžiaus dešimtmetį) ir 
„Pathfinder" (1997). Penktasis 
Žemės pasiuntinys, zondo „Spi
rit" dvynys „Opportunity", jau 
yra visai netoli Marso ir turėtų 
tūpti sausio 24 dieną kitoje pla
netos pusėje. 

Britų erdvėlaivis siunčia 
Marso nuotraukas, 

„Beagle" tebetyli 

Pirmuosius trimačius Mar

so vaizdus, nufotografuotus iš 
Marso orbitos, pirmadienį į Že
mę perdavė europiečių kosminis 
aparatas ..Marš Express". 

Deja, jokių žinių iš kos
minio zondo „Beagle 2", nuleis
to į Marso paviršių, negauta. 

Programos „Beagle 2" vy
riausiasis mokslininkas profe
sorius Colin Pillinger, buvęs 
„Marš Express" valdymo centre 
tuo metu, kai buvo priimami 
siunčiami duomenys, sakė, kad 
naujiena apie „Beagle 2" ne
maloni. 

Tačiau jis tvirtino, kad 
aparato bus ieškoma ir toliau. 

Iki sausio 22 dienos „Marš 
Express" neperdavinės jokių 
duomenų, tik klausysis, ar ne
sklinda iš Marso „Beagle 2" sig-

Kur pradingo ,.Beagle 2"? 

nalai. 
Juos dar tikimasi išgirsti 

sausio 15 ir sausio 21 dienomis. 
Europos kosminių tyrimų 

agentūros (ESA) sukurtas Mar
so zondas krisdamas į Raudo
nąją planetą arba sudužo, arba 
atsidūrė giliame krateryje, spė
ja mokslininkai. 

Beje, zondą „Beagle 2" ap
čiuopti mėginta ir iš amerikie
čių aparato „Odyssey", ir Ang
lijoje esančiu radijo teleskopu 
„Jodrell Bank", bet nesėkmin
gai. 

Valdymo centro atstovas 
spaudai Bernhard von Weyhe 
aiškino, kad „Marš Express" 
programa tęsiama, o gautas 
nuotraukas netrukus ketinama 
parodyti visuomenei. 

Visuotinis atšilimas gali sunaikinti ketvirtadalį 
Žemės gyvūnų ir augalų 

Stradivari smuikus padėjo 
gaminti ledynmetis? 

Dėl pasaulinio atšilimo iki 
2050 metų gali išnykti ketvir
tadalis visų Žemės gyvūnų ir 
augalų rūšių — tai būtų vienas 
didžiausių masinių išnykimų 
nuo dinozaurų laikų, rodo tarp
tau t inės mokslininkų grupės 
atliktas tyrimas. 

Jungtinių Tautų ataskaitoje 
apie grėsmę augalams ir gyvū
nams, pradedant Australijos pe
teliškėmis ir baigiant Ispanijos 
ereliais , pademonstruojama, 
kad pasauliui būtina paremti 
Kioto protokolą, kuriuo siekia
ma sustabdyti pasaulinio klima
to šiltėjimą dėl žmogaus veiklos. 

Keičiantis klimatui, iki 
2050 metų visame pasaulyje 
gali išnykti daugiau kaip mili
jonas visų biologinių rūšių, sakė 
Anglijos Lidso universiteto 
gamtos apsaugos profesorius 

Chris Thomas. Jo vadovaujami 
mokslininkai, kurie tyrė aplin
ką šešiuose pasaulio regionuose, 
rašo, kad iki amžiaus pabaigos 
dėl automobilių išmetamųjų du
jų ir gamyklų taršos pasaulinė 
temperatūra gali pakilti iki to
kio lygio, kokio nebuvo milijoną 
ar net 30 mln. metų. 

Ši nuodugniausia per visą 
tyrimų istoriją studija vyko 
maždaug 20 proc. Žemės sausu
mos užimančiuose regionuose, 
kuriems būdinga itin didelė bio
loginė įvairovė, — Pietų Afriko
je, Brazilijoje, Europoje, Austra
lijoje, Meksikoje ir Costa Rica. 

Buvo tiriama 1,103 rūšių 
augalų, žinduolių, paukščių, 
roplių, varlių, drugių ir tai, kaip 
jie reaguoja į temperatūros bei 
kitus klimato pokyčius. Vande-
nynuose tyrimai nebuvo at-

liekami. 
Tiriant buvo modeliuojami 

trys scenarijai — mažų, vidu
tinių ir didelių klimato pokyčių, 
kurie buvo pagrįsti Tarpvyriau
sybinės klimato pokyčių komisi
jos atliktais tyrimais. 

Mokslininkų išvados neguo
džia: iki 2050 metų tiriamuose 
regionuose išnyks nuo 15 iki 37 
proc. gyvūnų. 

Jie nurodo, kad atšilimas 
gali būti didžiausio masto rūšių 
išnykimas nuo to laiko, kai prieš 
65 mln. metų išnyko dinozaurai. 

Daugumos išnyksiančių rū
šių gyvūnai ir augalai nebeteks 
tinkamos gyventi aplinkos, o ki
tų rūšių gyvūnai nebegalės mig
ruoti tokiais atstumais, kurių 
pakanka naujai buveinei susi
rasti. 

Jeigu įvykiai rutuliosis pa-

gal mažų klimato pokyčių sce
narijų, Žemė neteks 18 proc. rū
šių, pagal „tikrovišką" scenarijų 
— 24 proc. rūšių, o pagal la
biausiai pesimistišką — 35 pro
centų rūšių gyvūnų. 

Studijoje spėjama, kad iki 
2100 metų pasaulinė oro tempe
r a t ū r a pakils 1.4-5.8 laipsnio 
pagal Celsijų. Dėl to taip pat ga
li būti daugiau potvynių, ne
įprastų karščių, tornadų ir ki- j 
tokių stichinių nelaimių. 

Tik labiau apribojus „šiltna-
mio efektą" sukeliančių dujų iš- j 
metimą ir akumuliuojant anglį, ; 
bus galima sumažinti klimato j 
pokyčių padarinius ir išsaugoti 
nemažai rūšių, teigia tyrimo 
autoriai . Tačiau kai kurių au- j 
galu ir gyvūnų rūšių išnykimas, j 
kaip ir klimato pokyčiai, yra ne
išvengiami. 

Lokiai nuo šalčio 
gelbėjami... brendžiu 
Indijos zoologijos sode lokiams 

duodama brendžio, — kad gauruo
tieji žiemą nesušaltų. Vis smar
kiau vėstant orams, šiame zoologi
jos sode neseniai pastipo liūtė ir 
liūtukas. Brendžiu pirmiausiai bu
vo pradėtas vaišinti juodasis Hi
malajų lokys. ...Jam labai patiko, 
bet jis greitai perdozavo", juokavo 
zoologijos sodo darbuotojai. Jie tei
gė, jog kitos priemones, pavyzdžiui, 
elektriniai šildytuvai ir karšto oro 
pūst u vai arba guoliuose patiesti 
šiaudu. lukštų maišai nešildo taip 
gerai kaip brendis. 

Kabelinei TV — h\ la už 
„stora žmona ir aptingusius 

vaikus" 
•JAV VV'isconsin valstijos gy

ventojas Timothy Dumoucbeli pa-
dave j teismą kabelinės televizijos 

firmą ..Charter Communication", 
teigdamas, kad dėl jos sustorėjo jo 
žmona, o vaikai tapo ..tingiais tele
vizoriaus spoksotojais". Jis reika
lauja beveik 3.000 dolerių kompen
sacijos ir visam gyvenimui nemo
kamo interneto ryšio. T. Dumou-
cheli tvirtina dar prieš 4 metus pa
prašęs šios firmos nebeteikti jam 
kabelinės televizijos paslaugos, ta
čiau televizijos operatorė paėmė iš 
jo atjungimo mokestį, bet savo pro
gramas rodė ir toliau. „Manau, kad 
rūkau ir geriu kiekvieną dieną dėl 
to, kad pastaruosius ketverius me
tus kasdien žiūrėjau televizorių. 
Dėl to paties sustorėjo ir mano 
žmona", raštiškame skunde teigė 
T Dumoucheli. 

Vienuolei — karatė diržas 
Vienai 44 metų vienuolei iš 

Norfolko, kovos menais užsiėmu
siai savo celėje, buvo suteiktas bal
tos spalvos karate diržas. Sesuo 
Rbonda Rice iš Visų Šventųjų vie
nuolyno, esančio Dichingame, tei
gė, kad paprašė leidimo lankyti ka
rate klubą, kai išsitreniravo smū
giuodama jos celėje kabančią bokso 
..kriaušę". „Galiausiai sukaupiau 
visą drąsą ir paklausiau vyresnio
sios motinėlės, ar negalėčiau lan

kyti treniruočių karatė klube. Ji 
sutiko", pasakojo vienuolė. Sesuo 
Rhonda pažymėjo, kad dabar jos 
laukia dar vienas nelengvas iš
bandymas — jai teks priprasti prie 
visuomenės dėmesio, kuris kilo su
žinojus apie jos netradicinius pa
siekimus. 

Britų darbuotojams 
patariama malti liežuviais 

Britų darbuotojai raginami 
plepėti, nes psichologų atliktas me
dicinos seserų tyrimas parodė, jog 
malimas liežuviu teigiamai veikia 
darbinę veiklą. ..Plepalus galima 
laikyti nereikšmingais, bet jie labai 
ramina ir leidžia žmonėms geriau 
pasijusti", tvirtina tyrimo bendra
autorė, Ix>ndono City universiteto 
Slaugos fakulteto dėstytoja Kath-
ryn Waddington, pridurdama, kad 
tuščias čiauškėjimas gali sužadinti 
darbuotojų kūrybines galias. Lie
žuvavimo griebiamasi kaip tiesio
ginės priemonės emocijoms ir nuo
monėms reikšti, todėl sveikatos 
sistemos darbdaviai raginami 
stengtis keisti savo požiūrį į tuščią 
plepėjimą. 100 medicinos seserų 
apklausęs darbo psichologas nu
statė, kad kai kurios jų per dieną 
pratau.škia po 4 valandas. 

Per pastaruosius kelis am
žius buvo pasiūlyta daugybė 
teorijų, aiškinančių kodėl Anto-
nio Stradivari sugebėdavo pa
gaminti smuikus, leidžiančius 
išgauti nepakartojamus garsus. 

Vieni aiškino tai tuo, jog 
Stradivari naudojo senų kedrų 
rąstus, kiti tvirtino, kad jis me
dieną ilgai mirkydavo šlapime. 
Paskut inė teorija sako, kad 
meistras turėjo dėkoti saulės 
spinduliams — tikriau, jų trū
kumui. 

Stradivari nežinojo, kad jo 
gyvenimo datos beveik tiksliai 
sutapo su Maunderio minimu
mu — 70 metų trukusiu periodu 
(nuo 1645 iki 1715 m.), kai 
sumažėjęs saulės aktyvumas 
vakarų Europoje sukėlė paže
mėjusias temperatūras , atsa
kingas už vadinamąjį Mažąjį le
dynmetį. 

Stradivari gimė metai po 
Maunderio minimumo pradžios, 
todėl subrendus, savo auksiniu 
periodu jam teko gaminti smui

kus iš tuo metu užaugusių me
džių. u 

Mažesnis saulės spindulia
vimas sulėtino šilto Atlanto oro 
judėjimą į vakarų Europą ir ke
lis dešimtmečius klimatas buvo 
vėsesnis ir sausesnis. Tokios są
lygos turėjo būti itin atšiaurios 
norveginėms eglėms, kurias 
Stradivari ypač mėgo naudoti 
savo smuikų korpusuose. 

Medis augo lėčiau ir toly
džiau, todėl mediena buvo tan
kesnė ir kietesnė. 

Klimatas keitėsi ne tik 
šiaurės Italijos Alpių miškuose, 
kur Stradivari kirto sau me
džiagą, bet kartu su kitais ap
linkos faktoriais: vietine geo
logija, dirvos chemija, drėgme ir 
kalno, ant kurio augo medžiai, 
šlaito orientacija — pakitęs kli
matas gali darytis labai svarbia 
aplinkybe. 

Jei puikiam smuiko garsui 
prireikė Mažojo ledynmečio, tai 
matyt ateityje nesulauksime, 
kad smuikai skleistų tokius 

Antomo Stradivari 

dieviškus tonus. 
„Jei tvirtinate, kad kaltas 

klimatas ir jis niekada nepa
sikartos, tai reikalas atrodo be
viltiškas", sako Joseph Nagyva-
ry, kuris yra Texas universiteto 
chemikas ir pats mėgsta ga
minti smuikus. 

Bet tris dešimtmečius pa
studijavęs, kaip įvairios chemi
nės medžiagos veikia iš instru
mentų išgaunamus garsus, Na-
gyvary yra tikras, jog Stradi
vari kokybės kokybę galima pa
siekti ir be ledynmečio. „Mes 
jau dabar galime gauti ne pras
tesnius garsus". 

„Savivartis" vedė mažutę 
gydytoją 

Visų laikų sunkiausias sumo 
imtynininkas Konishiki (nuotr.), 
sveriantis 273 kg. vedė apie 51 kg 
sveriančią medikę 28 metų Chie 
Iijima. Kalną primenantis 40-me-
tis Konishiki, dar pravardžiuoja
mas „Savivarčiu" ir „Mėsos bom
ba" iš sporto dėl pernelyg didelio 
svorio buvo priverstas pasitraukti 
1997 metais, tačiau šiuo metu yra 
tikras televizijos žvaigždė Japoni
joje. Teigiama, kad vienu kartu vy
riškis sušveičia kelias lėkštes kep
tos vištienos, jautienos, veršienos 
ir žuvies, o visa tai užgeria 120 bu
telių alaus, beveik 10 litrų tekilos 
ir 10 taurelių viskio. 

Filipiniečiams nurodyta 
maudytis vonioje pn du 

Filipinų sostinės Manilos gy

ventojams, siekiant taupyti vande
nį, liepta maudytis vonioje arba po 
dušu su partneriu. Dėl neįprastai 
sauso oro nuseko vandens lygis 
pagrindinėse saugyklose, iš kūnų 
tiekiamas vanduo 12 milijonų gy
ventojų turinčiam miestui. Anot 
Manilos savivaldybės aplinkosau
gos skyriaus vedėjos, padėtis gali 
dar labiau komplikuotis. kol gegu
žės menes} prasidės kasmetinis 
liūčių sezonas. 

Žuvį šampanu girdžiusiems 
vyrams gresia 
nemalonumai 

Trim lenkams, per Naujųjų 
metų sutikimą sugavusiems ly
deką ir „pavaišinusiems" ją šam
panu, dabar gresia nemalonumai. 
Laikraštyje pasirodžius nuotrau
kai, kaip jie dar gyvai žuviai j nas
rus pila alkoholinį gėrimą, policija 
svarsto, ar pradėti tyrimą dėl nele
galios žūklės ir žiauraus elgesio su 
gyvūnais Vienas iš vyrų pasakojo, 
kad per Naujųjų sutiktuves jie 
nardė ežere ir rado pusiau negyva 
lydeką. Vyrai norėjo atgaivinti ją, 
pavaišindami šampanu. Ar žuvis 
šias vaišes išgyveno, nėra žinoma. 
Pasak policijos, jai nereikia žuvies 
kaip daiktinio jrodvmo. 

Būkime sveiki! 
Nešiojantiems kontaktinius lę

šius žmonėms pavojinga 
praustis čiaupo vandeniu, teigia 
Londono Moorfields akių ligoninės 
akių gydytojas John Dart. Tokie 
žmonės labiausiai linkę susirgti re
ta ir skausminga akių liga — rage
nos uždegimu Acanthamoeba kera-
titis. kurį sukelia vandentiekio 
vandenyje gyvenančios dygliuoto
sios amebos. Sergant šios formos 
uždegimu, ragena išopėja ir žmogus 
gali apakti Pasak J. Dart, didžiau
sias pavojus užsikrėsti kyla tuo
met, kai prausiamasi neišsiėmus 
glaustinių lęšių ir kai jie liečiami 
šlapiomis rankomis. 

Naujas tyrimas rodo, kad ba
telius aukštais kulniukais 

avinčios moterys vyresniame am
žiuje gali išvengti kelio sąnarių 
skausmų. Būgštavimai, kad stubu
rą iškreipiantys aukštakulniai vė
liau gali sukelti kelio sąnarių artri
tą, yra nepagrįsti, teigia Warvick 
universiteto mokslininkai. Jie nu
statė, kad 7 cm aukščio kulniukai 
sumažina riziką susirgti sąnarių li
gomis. Mokslininkai teigia, kad 
kelio skausmus sukelia ne patys 

batai, bet iki 40 metų atsiradęs ant
svoris, fizinis darbas ir ankstesni 
sąnarių pažeidimai. 

Naujausių tyrimų duomenimis, 
drovumas gali pakenkti žmo

nių, turinčių ŽIV (virusą, sukelian
tį AIDS), sveikatai. Tyrimo metu 
nustatyta, kad socialiai atskirtų 
žmonių kraujyje buvo daugiau viru
so, taip pat juos silpniau veikė anti-
ŽIV vaistai. „Jau seniai drovus, bi
jantis viešumos temperamentas 
siejamas su didesniu imlumu infek
cinėms ligoms", sakė tyrimo auto
rius gydytojas Steve W. Cole iš Ka
lifornijos universiteto Ix>s Angeles. 
V a l g a n t soduose randamas srai

ges, galima sulaukti gyvybei 
pavojingų padarinių. Atradimas 
padarytas Australijoje, kai dėl ne
aiškių simptomų buvo gydytas jau
nas žmogus. Jam buvo nustatytas 
eozinofilinis meningitas po to, kai 
jis suvalgė moliuskus, kurie yra 
plaučių parazito, esančio lervinėje 
stadijoje, šeimininkai Žmones tam
pa atsitiktiniais šeimininkais, kai 
jie nuryja šio parazito lervų su ža
liais ar blogai termiškai paruoštais 
moliuskais ar vėžiagyviais. 



-

Per Sausio 
gyvybę 

Atke l t a iš 1 ps l . 
Pirmasis pas ta to aukštas 

buvo užminuotas, kad, prasidė
jus š turmui , būtų galima iš 
karto susprogdinti laiptus ir ne
leisti kariškiams pakilti į antrą 
aukštą. 

Siekiant apsaugoti ryšio ir 
televizijos antenas , minos bei 
vielų užtvaros buvo dėliojamos 
ir ant stogo. 

Buvo rengiamasi ir rūmų 
šturmui iš viršaus, jei rusų ka
reiviai butų atskraidinti sraig
tasparniais ir nuleisti ant Par
lamento stogo. Viena origina
lesnių gynybos nuo tokio puoli
mo priemonių buvo elektra. Ant 
stogo buvo suklotos grotos, prie 
jų pasiruošta prijungti elektros 
srovę. Kad laidumas būtų geres
nis, ketinta stogą užlieti vande
niu iš priešgaisrinių žarnų. 

Po Sausio 13-osios pareigū
nai ruošė ir Molotovo „koktei
lius" (butelius su padegamuoju 
skysčiu). 

„Ėmėmės visko, kas buvo 
po ranka", sakė A. Skučas. 

Anot jo, susiklosčiusi situa
cija pareigūnams buvo netikėta, 
nes iki tol niekam neteko ką 

įvykius Vytautui Landsbergiui 
turėjo išgelbėti antrininkas 
nors panašaus patirti ne per 
pratybas kariuomenėje, o gyve
nime. 

„Kurdami apsaugos strate
giją, rėmėmės patar imais ir 
nuojauta. Vadovėlius skaityti 
nebuvo laiko. Be to, kad sugal
votum langus uždengti smėlio 
pripildytais maišais, pakanka 
paprasčiausios logikos. Manau, 
kad sėkmingą gynybą lėmė ne 
mūsų pastangos, o kiti fakto
riai. Pavyzdžiui, neseni įvykiai 
Gruzijoje, kur neišvengta au
kų", sakė tuometinis Parlamen
to Apsaugos skyriaus vadovas. 

1991 metų pradžioje AT Ap
saugos skyriuje dirbo 100-115 
žmonių, jiems padėjo savanoriai 
iš Vilniaus ir Kauno. 

A. Skučas abejojo, ar per 
šturmą jiems būtų pasisekę ap
ginti Parlamentą. „Vargu ar bū
tume galėję priešintis ilgiau nei 
valandą. Stokojome net ginklų. 
Prie šautuvų rikiavosi eilės. 
Taktika buvo tokia: jei tave nu
šaus, aš perimsiu šautuvą. Kam 
to reikėjo? Kad nebūtų kaip 
1940-aisiais, kad būtų parody
tas tam tikras pasipriešinimas", 
teigė jis. 

Specialių priemonių buvo 
imtasi ir saugant tuometinį už
sienio reikalų ministrą Algirdą 
Saudargą. Augant įtampai, vy
riausybė sausio 11-ąją diploma
tijos vadovui nurodė išvykti į 
užsienį. Išvykęs A. Saudargas 
apsistojo Varšuvoje. 

Kaip antradienį iš Seimo 
tribūnos pasakojo A. Saudar
gas, pasaulis laukė karo, tačiau 
ne Lietuvoje, o Persų įlankoje. 
Baltijos valstybių likimas užsie
niui esą tebuvo Sovietų Sąjun
gos vidaus problema, grėsme 
Michailo Gorbačiovo „perestroi-
kai". 

„Aukštam Europos Sąjun
gos pareigūnui teko aiškinti, 
kad Aleksandro Nevzorovo pla
tinama Sovietų Sąjungos propa
ganda yra melas. Didelės vals
tybės užsienio reikalų ministras 
tiesmukai klausė: 'Ar jūs tikrai 
norite visiškos nepriklausomy
bės?' ", prisiminė buvęs minist
ras. 

Pasak A. Saudargo, teko pa
aiškinti, kad mūsų piliečiai rin
kimuose balsavo už Sąjūdį, ku
ris pažadėjo atkurti nepriklau
somą valstybę. 

PASKUTINE MASKVOS VILTIS DRAUGAS, 2004 m. sausio 15 d., ketvirtadienis 

Policija vėl pajuto prezidento komandos „ranką' 
Atke l t a iš 1 p s l . 

Informaciją apie tokį skam
butį, kuriuo siekta daryti įtaką 
policijai, patvir t ino policijos 
generalinis komisaras Vytautas 
Grigaravičius. 

Skambinęs prisipažino ir 
pats R. Senovaitis, kuris, prieš 
išeidamas į Prezidentūrą, dirbo 
V. Grigaravičiaus pavaduotoju. 

Komisaras P. Keinys šiuo 
metu nušalintas nuo pareigų, 
nes įtariamas praėjusį penkta
dienį būdamas girtas sumušęs 
32 metų šiaulietę S.J. 

Jei kaltinimas pasitvirtin
tų, pareigūnas būtų perkeltas į 
žemesnes pareigas arba net at
leistas. 

R. Senovaitis skambino Po
licijos departamento darbuoto
jui, tiesiogiai atsakingam už pa
tikrinimą dėl P. Keinio elgesio. 

Prezidentūros spaudimą pa
jutęs pareigūnas apie tai iškart 
informavo policijos generalinį 
komisarą. 

Pirmadienį R. Paksas viešai 
paragino gerbti ir mylėti R. Se-
novaitį bent pirmąsias 100 die

nų. 
Prezidento komandos nau

dojimąsi vadinamąja telefonine 
teise jau pripažino Aloyzo Saka
lo vadovauta Seimo komisija. 

Tiriant Prezidentūros skan
dalą, išaiškėjo faktų, kad, viršy
dami savo įgaliojimus, į valsty
bės institucijų ir privačių įmo
nių veiklą kišosi buvęs prezi
dento R. Pakso patarėjas Remi
gijus Ačas, taip pat dabartiniai 
patarėjai Visvaldas Račkaus
kas, Vitalė Vinickienė, Gintaras 
Šurkus. 

^> A t k e l t a i š 3 ps l . 
aukšč iaus ių valdžių dėmesio 
s toka sku r s t an t i ems , iš prezi
dento lūpų sklindančios užuo
jau tos l iaudžiai sukėlė liau
dies užuo jau tą „skr iaudžia
mam" prez identui , preziden
t inę krizę. 

P rez iden t inė krizė — ne
t inkamai laikyto demokrat i
jos egzamino pasekmė. Pana
šu, kad egzaminą teks perlai-

Ne visi Laisvės gynėjai panoro gauti apdovanojimus 
Atke l ta iš 1 ps l . 

„Aš negaliu priimti apdo
vanojimo iš apsimelavusio pre
zidento rankų. Tai būtų žuvu
siųjų atminimo įžeidimas", sakė 
jis apdovanojimų metu. 

Apdovanojimo apskritai 

kaunietis neatsisakė, žadėjo jį 
atsiimti kita tvarka. 

Prezidento R. Pakso konser
vatoriaus iš Kauno akibrokštas 
nenustebino. Pagal tai, kiek su
sirinko korespondentų su kame
romis į apdovanojimo ceremoni

ją, valstybės vadovas sako sup
ratęs, jog akibrokšto turėjo būti 
laukiama 

„Aš manau, kad jis po kiek 
laiko kitaip pamatys, šiek tiek 
vėliau jaus nepatogumą", sakė 
R. Paksas. 

Pensijos mokėjimas lietuviams nenutruks ir persikėlus gyventi 
\ Kanadą 

Atke l ta iš 1 ps l . 
kurie Lietuvoje dirbo, mokėjo 
įmokas „Sodrai" ir įgijo darbo 
stažą, reikalaujamą atitinka
mos rūšies pensijai gauti. 

Papildomų biudžeto lėšų tai 

nepareikalaus, kadangi „Sodra" 
pensijas asmenims apskaičiuos 
ir mokės tik už Lietuvoje įgytą 
draudimo stažą, tai yra už tą 
laikotarpį, už kurį jie mokėjo so
cialinio draudimo įmokas Lietu-

Prezidentas susirūpino, jog klausomasi jo 
pokalbių telefonu 

Vilnius , sausio 14 d. (BNS) 
— Prezidentas Rolandas Pak
sas trečiadienį paprašė Seimo 
komisiją. Generalinę prokura
tūrą ir Valstybės saugumo de
partamentą (VSD) ištirti jo po
kalbių telefonu klausymosi ir 
paviešinimo atvejus. 

Kreiptis į Seimo Operatyvi
nės veiklos parlamentinės kont
rolės komisiją, Generalinę pro
kuratūrą ir VSD prezidentą pa
skatino kylančios „pagrįstos 
abejonės" dėl pokalbių klausy
mosi ir paviešinimo teisėtumo, 
pranešė prezidento spaudos 
tarnyba. 

Anot pranešimo, preziden
tas antradienį sulaukė žurna
listų klausimo, „iš kurio formu
luotės tapo aišku, kad žurnalis
tams yra žinomas šiu pokalbių 
turinys". 

„Todėl darytina išvada, kad 
yra klausomasi prezidento tele
foninių pokalbių, ir jų turinys 
yra viešinamas", sakoma prane
šime. 

Antradienį interviu Lietu
vos radijui R. Paksas teigė 
esantis nustebęs, iš žurnalistų 
sulaukęs klausimo apie jo tele
fono skambutį Rusijos piliečiui 
Jurijui Borisovui, kurį pasveiki
no su Naujaisiais metais. 

Pranešime spaudai prime
namas Operatyvinės veiklos įs
tatymas, draudžiantis taikyti 

operatyvinę veiklą prezidento 
atžvilgiu. 

„Prezidentas tikisi, kad 
institucijos, į kurias jis kreipėsi, 
operatyviai ištirs ir įvertins 
šiuos faktus", sakoma praneši
me spaudai. 

Antradienį interviu Lietu
vos radijui prezidentas pažy
mėjo, kad, skirtingai nuo JAV 
kilusio skandalo aštuntajame 
dešimtmetyje, kai tuometiniam 
prezidentui Richard Nixon teko 
atsistatydinti, nes jis prašė pa
siklausyti savo politinių prieši
ninkų pokalbių. Lietuvoje klau
somasi jo pokalbių. 

„Tai man duoda pagrindo 
galvoti, kad nežiūrint Operaty
vinės veiklos įstatymo, mano 
pokalbių iki šiol yra klauso
masi", piktinosi prezidentas. 

R. Paksas taip pat teigė ne
bendraujantis su J. Borisovu, 
kai pastarajam uždraudė teisė
saugos institucijos. 

J i s pažymėjo nežinąs nė 
vieno dokumento, kuris prezi
dentui uždraustų pasveikinti 
asmenį Naujųjų metų proga. 

Tai jau antrasis prezidento 
kreipimasis į Seimo operaty
vinės veiklos parlamentinės 
kontrolės komisiją, kuriai va
dovauja parlamentaras Niko
lajus Medvedevas, prašant iš
tirti, ar nebuvo pažeistas prezi
dento imunitetas. 

voje. 
Panašias sutartis dėl socia

linės apsaugos Lietuva yra pasi
rašiusi su JAV. Ukraina, Rusi
ja, Baltarusija, Latvija, Estija, 
Čekija, Suomija. 

Prokuratūra pateiks 
savo medžiagą, jei 
prieš V. Šustauską 

bus pradėta apkalta 
Vilnius, sausio 14 d. (BNS) 

— Prokuratūra yra pasirengusi 
pateikti Seimui papildomos me
džiagos, jeigu būtų nuspręsta 
pradėti apkaltą prieš Lietuvos 
laisvės sąjungos vadovą, parla
mentarą Vytautą Šustauską. 

Tai generalinio prokuroro 
pavaduotojas Gintaras Jasai t is 
sakė žurnalistams trečiadienį 
po susitikimo su Seimo pirmi
ninku Artūru Paulausku. 

Prokuratūra jau yra patei
kusi Seimui dalį medžiagos, su
sijusios su parlamentaro veik
la. Neseniai Seimas iš Saugu
mo gavo telefoninių pokalbių 
tarp V. Šustausko ir Kauno 
nusikalstamo pasaulio auto
riteto Henriko Daktaro steno
gramas, kurios buvo išslaptin
tos šią savaitę. 

Iš šių įrašų aiškėja, kad V. 
Šustauskas ne tik rūpinosi 
suimto H. Daktaro sūnaus En
riko reikalais, bet ir prašė H. 
Daktaro, kad šis pasakytų, 
kaip balsuoti kai kuriems Kau
no miesto tarybos nariams, pa
vyzdžiui, vienam iš prezidento 
Rolando Pakso rinkimų kampa
nijos rėmėjų „Kauno grūdų" 
vadovui Tautvydui Barščiui. 

T. Barstys neigia, jog V. 
Šustauskas ar H. Daktaras da
vęs jam nurodymus. 

kyti. Visuomenė, įpainiota į 
neįvykdomų pažadų, nerea
lių įsipareigojimų pinkles iš
reiškė ne savo, manipuliatorių 
valią. Tebūna skaudi pat i r 
ties pamoka ateičiai, kad ne
virstų realybe paskutinė Mask
vos vil t is . O šiuo metu reikėtų 
sus i la iky t i nuo šurmulio , 
kiršinimo, ypač — iš į nepavy
dėtiną padėtį pakliuvusio vals
tybės vadovo pusės. 

Nauji metai — nauja valdyba 
*b A t k e l t a iš 2 p s l . 

Ir p a s k u t i n ė p raneš imą 
perska i tė p i rmininkė Loreta 
Kynienė. Pradžioje ji perskai
tė iš Lietuvos garbės konsulo 
Algimanto Karnavičiaus gau
tą laišką, ku r i ame jis dėkoja 
klubo vadovybei už g laudų 
bendradarb iav imą ir pagalbą, 
ruoš iant ka i kuriuos valsty
binio lygio renginius, paminė
damas Kraš to apsaugos mi
nistro A. Linkevičiaus lanky
mąsi McDill aviacijos bazėje ir 
klube su tautiečiais , ambasa
dor i aus V. Ušacko apsi lan
kymą ir a tostogas St. Peters-
burge , p r i eg laudą ir globą 
jaunųjų krepšininkų iš Lietu
vos, rungtyniaujančių Florido
j e , p a r a m ą , ruoš ian t golfo 
turnyrą , ir panašia i . Konsulas 
laišką baigė su viltimi, kad ir 
ateityje bus palaikomi tokie 
pat a r t i m i ir glaudūs ryšiai. 
Toliau j i paminėjo keletą pa
gr indinių renginių, kaip įvai
rūs minėj imai , šventės, gegu
žinė, kūčių vakarienė, SPEFFS. 
salės n u o m a , pataisymai , ap
linkos pr iež iūra ir kita gausy
bė įvairių numaty tų ir nenu
matytų darbų . Patvir t ino, kad 

va ldyba tarpusavyje dirbo 
darn ia i . 

Ypač dėkojo Viliui J u š k a i 
už pareigingą ir pelningą salės 
n u o m o s tvarkymą, Alfonsui 
Aleksiejūnui už įvairius pa
ta i symus , Zigmui Radvilai už 
filmų ir muzikos priežiūrą bei 
pa ta isymus, Mečiui Šilkaičiui 
už sekmadienių pietų metu 
p a r u o š t u s žinių ir juokel ių 
s k a i t y m u s . Baigus praneš i 
mus , buvo keletas klausimų. 
p r a š a n t kai kurių paaiškini
mų. Klausimus kėlė: D. Se
mašk iene , A. Karnienė , A. 
Daunys , E. Radvilienė. Tuo ir 
baigėsi susirinkimas. Po to 
Angelė Karnienė, naujoji pir
mininkė, trumpai papasakojo, 
kas planuojama netolimoje 
ateityje. Visi buvo pakviesti 
pr ie kavutės ir pyragaičių. 
Rytojaus dieną (sekmadienį) 
klube po pietų vyko oficialus 
pareigų ir raktų perdavimas. 
Atrodo, kad klubas, prižiūri
mas švelnių ir kartu stiprių 
moteriškų rankų, dar gyvuos 
ilgus metus. St. Petersburgas 
laukia naujų gyventojų, naujų 
nar ių . 

Mečys S i l k a i t i s 

PASLAUGOS 

Medžio darbai, elektra. 
santechnika, grindvs. dažvmas-. 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
V E N C I U S 
contractor CONSTRUCTlON 

ZijL 
312-388-8088; 
773-581-5920 

Ši ldymas 
Šaldymas 

6556 S. KedzfeChčagalL 60629 
Prekyba, nstajavimas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

775-7784007 
775 551 1853 

PRIIMAME SIUNTINIUS 

LĖKTUVU IR LAIVU 

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str., Chicago, il_ 60629 

TEL: 1-800-772-7624 

Šiaurinėje dalyje — 699 LMey Btvd. Eik Grove Viliage, iL 60007 
TEL. 1-800-262-3797. 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTES VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 
Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 

ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 
per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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A t A 
GEDIMINAS PAULIUS 

(PAULIUKAITIS) 
Mirė 2003 m. sausio 13 d., sulaukęs 83 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Agnus Petry, vaikai Diana su 

vyru Olivier Clarisse, Dana Lundin, John su Daniela ir 
Lisa Clem Paulius-Burns, anūkai Brendin, Anna, Nico-
las, Christopher, Alexander ir Daniel, svainis Kęstutis 
Jauniškis. 

A.a. Gediminas buvo brolis a.a. Olgos Jauniškis. 
Velionis pašarvotas penktadienį, sausio 16 d. nuo 3 

v. p. p. iki 9 v.v. Damar laidojimo namuose, 7861 S. 
88th Ave., Justice, IL (2 m. West of 79 St. ir Harlem 
Ave.). 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 17 d. Iš laidoji
mo namų velionis bus atlydėtas į St. J a n at Sag Bridge 
bažnyčią, 106th ir Archer Rd., Willow Springs, kurioje 
10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. 

Laidotuvės privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. 

N u l i ū d ę a r t imie j i 

Laidot. direkt. Damar F.H., tel. 708-496-0200. 

Tragiškai mirus 

A f A 
dr. JANINAI TALLAT-KELPŠAITEI 

PRAPUOLENIENEI, 

nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą JURGĮ, seserį 
DALIĄ ir ALGĮ URBUČIUS, brolį RIMTĮ ir jo 
šeimą, tetą ELENĄ ZELBIENĘ ir šeimą. 

Alšėnai 

A t A 
dr. BRONIUI NEMICKUI 

mirus, šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia 

Danutė Zorubienė 
Vytautas Masiliūnas 

Dovilė ir Tomas Burneikai 
Marytė Jasinskienė 

Marija Sereikienė 

Mylimai mamytei 

A t A 
IZABELEI LAUCKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukteris PRA
NUTE DOMANSKIENĘ, IZABELYTĘ HOWES 
ir ju šeimas, linkėdami Viešpaties paguodos ir 
stiprybės. 

Aldona Aistienė 
Elena Dambriūnienė 

Laima Platerienė 
Ona ir Juozas Vitėnai 
Aleksandra Zalubienė 

IŠNUOMOJA PASLAUGOS 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

STATF FARM INSURANCE 
AIR M m KX \ Y\ IL. SVFBslATT* 

IR (AAYBĖS DRAUIVIAS 
Acenta'- Frank Zapoiis ir Off. Mcrr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

SIŪLO DARBĄ 

CNAs and Companions: We are 
looking for expenenced caregivers 

(mimmum of 2 years with an agency 
in home he.ilth care) Part-time and 

full time positions available Driver*s 
license and available car preferred 
Mušt speak English and have work 

authori/ation paners 
Please call Beth at 312-7399144. 

PRO (ARK AGKNCY 
We are looking t'or English speaking 
nannie-.. airegiver,. Live-in/eome & go 
Call 847-391-4164. 2644 Dempster 
Str.. #205. Park Ridce. H, 60068. 

CPA CONST ANTINE 
Novv Hiring: Estheticians-N'ai! 

techmtians and massage therapists 
Mušt be licensed or eenified. Some 

English necessary. Location -
Batavia- Oak Park- Dovvners 

Grove. Please call.: 708-945-8051 

Ieškome švelnios auklės — geros 
šeimininkės virš 50 metų gyventi 

kartu su jauna šeima Tun suprasti ir 
nors truputi kalbėti angliškai, su noru 

apsigyventi ilgesniam laikui 
• Tel. "OŠ-599-4943. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Sausio 18 d. 9 v.r. JAV 
Krašto valdybos pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė dalyvaus Ci
cero šv. Mišiose ir po to susi
tiks su Lietuvių bendruo-
menininkais ir svečiais. 3 
v.p.p. ji kalbės Jaunimo cen
tre, Čiurlionio meno galerijoje 
knygos ,,JAV LB penki de
šimtmečiai" sutiktuvėse. 

Beveriy Shores, IN, lietu
viškos pamaldos vyksta kiek
vieno mėnesio trečiąjį sekma
dienį vietos Šv. Onos bažny
čioje. Sausio mėn. šv. Mišios 
vyks 18 d. 1 v.p.p, kurias 
praves kun. Antanas Gražulis, 
SJ. Visi kviečiami. 

Čikagos lietuvių Brighton 
Parko namų savininkų meti
nis susirinkimas įvyks sausio 
18 d., sekmadienį, po lietu
viškų mišių, Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios parapijos mokyklos 
salėje, 2745 W. 44th St. Nariai 
kviečiami dalyvauti. 

Sausio 25 d-, sekmadienį, 3 
v.p.p., Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje vyks eku
meninės pamaldos, kartu su 
kitų lietuviškų katalikų ir 
evangelikų liuteronų, evange
likų reformatų parapijų ti
kinčiaisiais. Kviečiame daly
vauti. 

„Dainavos" ansamblis 
nuoširdžiai kviečia visus pra
leisti smagų vakarą sausio 31 
d., šeštadienį, 7 v.v. koncerte 
„Sutarsim". Džiaugiamės, kad 
pavyko į Ameriką pakviesti 
nuostabiąją Veroniką Povilio
nienę. Koncerte girdėsite lie
tuviškus kūrinius — tradicinį 
folklorą, modernius liaudies 
dainų kūrinius, net chorinį 
džiazą! Koncertas „Sutarsim" 
įvyks Morraine Valley 
College&Performing Arts 
Centre ( l l l t h St. ir 88th Ave„ 
Palos Hills). Bilietus galima 
įsigyti Moraine Valley Art 
Center Box Office, tel. 708-
974-5500, ir „Seklyčioje" 2711 
W. 71st Street, tel. 773-476-
2655. 

Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulatas Čikagoje, 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras bei Čiurlionio galerija, 
minint Lietuvos nepriklau
somybės-paskelbimo sukaktį, 
vasario 13 d., penktadienį, 
rengia Lietuvos Respublikos 
konsulato Čikagoje įsteigimo 
80-ečiui skirtą parodą. Pa
rodos atidarymas 7:30 v.v., 
bus išstatyti LTSC rinkiniai, 
Jono Tamulaičio fotografijos ir 
kt. Visi kviečiami apsilankyti. 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
kviečia visus, besidominčius 
alternatyvia medicina, atvykti 
į „Open House" šį šeštadienį, 
sausio 17 d., tarp 10 v.r. ir 2 
v.p.p. Daktarės Kerelytės spe
cialybė - chiropraktika (ma
nualinė terapija), akupunk
tūra bei homeopatinių vaistų 
pritaikymas. Naujojoje klini
koje naudojama tiksli kompiu
terinė žmogaus būklės diag
nostika, tiksliai nurodanti 
paciento būklę ir pritaikanti 
natūralius medikamentus bei 
vitaminus. Klinikos adresas: 
6420 West 127th Street, Suite 
106, Palos Heights, IL. Tel. 
708-239-0909. 

Šių metų sausio 18 d. 12 
v.p.p. Šaulių namuose (2417 
W. 43rd Str.) vyks popietė, 
kurią organizuoja Pažinčių 
klubas. Klubas kviečia gausiai 
dalyvauti linksmame vakarė
lyje, kur galima bus vaišintis 
skaniais lietuviškais patieka
lais, veiks baras, bus lošiama 
loterija, gros naujausia lietu
viška muzika. Popietėje sve
čiuosis „Draugo" dienraščio 
vyr. redaktorė Danutė Bindo-
kienė. 

Čikagos filisterių skautų 
skyrius kviečia visus į diskusi
jos vakarą su tėvu Antbony 
Markus, sausio 16 d„ 7:30 v.v. 
Bočių menėje, PLC. Tėvas 
Markus kalbės angliškai apie 
tai, kaip galima išgelbėti senų 
Čikagos lietuvių bažnyčių 
senienas. Prašome visus daly
vauti ir atsivesti draugus. 

Švyturio Jūrų šaulių 
kuopa. Detroit, Michigan, šių 
metų sausio 18 d. rengia 
Klaipėdos atgavimo ir Sausio 
13-osios žuvusių didvyrių Vil
niuje minėjimus. Minėjimas 
rengiamas Švento Antano 
parapijoje. Programoje: 

10:30 v.r. - šv. Mišios. At
našauja Lietuvos Šaulių są
jungos išeivijoje vyriausias 
kapelionas kun. Alfonsas 
Babonas. 

12:15 v.p.p. - Akademija 
parapijos salėje. Kalbės Lietu
vių Bendruomenės Michigan 
apylinkės valdybos pirminin
kė Liuda Rugienienė. 

Meninėje dalyje bendras 
dainavimas, kurį praves Sta
sys Sližys. Organizacijos daly
vauja su vėliavomis. Minėji
mą rengia Detroito Ramovė-
nai talkininkaujant Švyturio 
Jūrų šaulių kuopai. Dariaus ir 
Girėno klubui ir Birutietėms. 
Kviečiame gausiai dalyvauti 
didžių įvykių Lietuvoje 
minėjime ir pagerbti žuvusius 
didvvrius. 

.DRA UGO" RĖME JAI 
Alexander Broel Plateris. 

Bethesda. MD; 
Joana Kaulinis, Wayne, 

PA; 
Joana Drukteinis, Omaha, 

NE; 
Vytautas A. Mažeika. 

Colbert. GA; 
Jonas Antanaitis, Hot 

Springs, AR. 

Cikagiečiai skaito „Drau
gą", čikagiečiai remia „Drau
gą", o „Draugas" dėkoja jiems 
už dosnumą ir linki dar ilgai 
pasilikti skaitytojų tarpe. Po 
50 dol. auką atsiuntė šie Či
kagos lietuviai, „Draugo" 
skaitytojai: 

Helen Z. Carter; Dalia 
S. Anysas; Leonas ir Ona 
Kazlauskai; V. Radžius; 
Francis Mažeika; Gintau
tas Val iukėnas; Maria 
Pranskev ič ius ; Zenonas 
Šukvs; Jonas Kasciukas. 

Didysis Čikagos mies
tas yra apsuptas daugybės 
priemiesčių — mažesnių 
miestelių, kuriuose netrūksta 
nei ..Draugo" skaitytojų, nei jo 
rėmėjų. Visiems gerašir
džiams aukotojams esame 
labai dėkingi už paramą. 
Visiems linkime gausios Dievo 
palaimos 2004-aisiais metais. 

Po 50 dol. „Draugui" pra
ėjusių metų gale aukojo: 

Romas Kartavičius iš 
North Riverside, IL; V. F. ir 
Irena Juškai iš Burbank, IL: 
Pranė Sošienė iš Oak Lawn, 
IL; Martynas ir Dalia 
Trakiai iš Palos Hills. IL; 
Rimantas Ramanauskas iš 
Lemont. IL; V. Kupcikevičius 
iš Oak Lawn, IL; Viktoras 
Pctroliūnas iš Vvaukegan, 
IL; Severinas Krutulis iš 
Darien. IL: Dalia ir Al
gimantas Urbutis iš Palos 
Heights, IL; Jonas Indriū
nas iš Roselle. IL. 

Šauniausias 2004 metų 
pokylis sparčiai artėja! Pa
saulio lietuvių centro vadovy
bė kviečia visus į puotą „Rio!", 
kuri vyks vasario 7 d. PLC. 
Jau pats laikas kviesti drau
gus ir organizuoti stalus. Už
sakymus priima Regina Griš-
kelienė, tel. 630-655-2485. 

Tūkstančiai pavardžių ir 
tūkstančiai aprašymų leidiny
je „JAV LB penki dešimtme
čiai", apie JAV LB kūrimąsi 
nuo 1951 m. iki šių dienų. 
Knygos sutiktuvėse kalbės 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkė Vaiva Vėbraitė. Bus 
koncertas, kuriame gros 
smuikininkė Edita Orlinytė ir 
vaišės. Kviečiami ben-
druomenininkai, LB tarybos 
nariai ir naujai atvykę tau
tiečiai susipažinti su veikla ir 
į ją jungtis. Sutiktuvės įvyks 
sausio 18 d. 3 v.p.p. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 

Amerikos lietuvių meno 
draugija praneša, kad foto
menininkų Eugenijaus Butė
no ir Romualdo Požerskio pa
roda „Rytoj nebus vakar" pra
tęsiama iki vasario 2 d. 
Nemačiusieji turi puikią gal
imybę apsilankyti Jaunimo 
centre įsikūrusioje Čiurlionio 
meno galerijoje ir pasigėrėti 
menininkų darbais. Anot par
odos kuratorės Laimos Pliop-
lys, „fotografija turi nelengvą 
uždavinį papasakoti istoriją, 
atskleisti žmogaus trapumą, 
džiaugsmą ar nusivylimą vie
name sustingusiame laiko kad
re". Ateikite ir pamatykite, ką 
mums byloja istorija! 

Jaunimo centro Moterų 
klubas sausio 25 d. kepa bly
nus su obuolių koše ir kitais 
priedais. Savo atsilankymu 
paremsite Jaunimo centrą. 
Visi mielai kviečiami. Blynai 
bus kepami nuo 8 v.r. 

Lietuvos Vyčių vidurio 
Amerikos apygarda rengia 
Lietuvos Prisiminimų pokylį, 
vyksiantį vasario 1 d., 5 v.p.p. 
Chateau Bu-Sche 11535 S. 
Cicero. Pokylio metu bus pa
gerbtas „Draugo" dienraštis, 
šiais metais švenčiantis 95-
erių metų sukaktį, ir dien
raščio vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė. Vyks meninė pro
grama, gros Algio Barniškio 
vadovaujama muzikinė grupė. 
Visi kviečiami dalyvauti. Vie
tas užsisakyti galima skambi
nant Algirdui Braziui, tel. 
708-361-5594, arba Marytei 
Kinčienei, tel. 773-927-4990. 

Vasario 15 d, sekmadienį, 
vyks pagrindinė Vasario 16-osios 
- Lietuvos nepriklausomybės 
šventė, rengiama Amerikos Lie
tuvių tarybos Čikagos skyriaus. 

10 v.r. vėliavas Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
jos aikštėje iškilmingai pakels 
Lietuvos Šauliai ir Ramovėnai; 

10:30 v.r. vyks šv. Mišios 
Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje; 

10:30 v.r. pamaldos vyks 
evangelikų liuteronų Tėviškės 
bažnyčioje; 

11 v.r. pamaldos Ziono 
evangelikų liuteronų bažnyčioje. 

Iškilminga šventės pro
grama 2 v.p.p. vyks Maria 
High School. 

KUCIŲ PAI » 

Kūčios — gražiausia šei
mos šventė žiemos metu. 

Kūčių pavadinimas yra labai 
senos kilmės ir bendras dau
geliui Europos tautų. Lietu
viai gruodžio 24-ąją vadina 
Kūčiomis. Žodis Kūčia pasie
kė mus iš gilios senovės ir 
reiškia iš įvairiausių grūdų 
pagamintą patiekalą, skirtą 
vaišinti tą dieną apsilan
kančioms mirusiųjų prosene
lių vėlėms. Apie Kūčių šventi
mo apeigas, stebuklus, burtus 
ir valgius daug vertingo ir įdo
maus sužinojo tie, kurie apsi
lankė Čikagos lituanistinės 
mokyklos „Kalėdų eglutės" 
renginyje. 

Popietė vyko jaukioje Jau
nimo centro kavinėje, į kurią 
susirinko mokytojai, mokyk
los direktorė Jūratė Dovilie-
nė, seselė Laimutė, kapelio
nas Antanas Gražulis, o svar
biausia, dalyvavo ir tėveliai. 

Kūčių papročių popietė 
buvo originali tuo, kad susi
dėjo iš trijų dalių: 4 skyriaus 
mokiniai papasakojo apie Kū
čių apeiginius valgius, šven
tinį stalą, valgymo eigos pap
ročius; 5 skyriaus mokiniai 
kalbėjo apie Kūčių burtus ir 
giesmes: 6 skyriaus mokiniai 
pristatė burtus, žaidimus, pa
sakojo apie Kūčių stebuklus, 
spėliojimus. Scenarijus buvo 
parašytas bendromis mokyto
jų pastangomis: 4 skyriaus 
mokytoja Vilija Aukštuolie-
nė, 5 skyriaus mokytojos 
Rolanda Varnauskienė ir Da
lia Stonkuvienė, bei 6 sky
riaus mokytoja Audronė Si-
daugienė. 

Įvairiais Kūčių patieka
lais padengtas stalas, degan
čios žvakutės, prie stalo ne
įprastai ramiai sėdintys vai
kai, motiniška šiluma spin
duliuojančios mokytojos sukū
rė šventinę mokyklos — namų 
aplinką, kurioje norėjosi ilgai 
būti. išklausyti ir stebėti 
kiekvieną. Dvasinio auklėji
mo mokytoja seselė Laimute 
pradėjo renginį skaitydama 
ištrauką iš Šventojo rašto. 
Luko evangelijos 2 skyriaus, 
apie Jėzaus gimimo istoriją, 
cituoju: „Viešpaties angelas 

SKELBIMAI 

„DRAUGO" K 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žinia4daidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

A. GLOBYS, 
A. SAULAITIS 

„LIETUVIŲ 
MISIJOS 

AMAZONĖJE" 

2003 metais išleistas ant
rasis, papildytas leidimas 
„Lietuvių misijos Amazo
nėje". 

Knygoje pasakojama apie 
lietuvius misionierius. XX a. 
dirbusius Amazonėje: kun. dr. 
F. A. Bendoraitį, vienuolę se
serį K. E. Šakėnaitę. dr. V. 
Kiaušą, seserį L. Maziliaus-
kaitę, kun. K. J. Bėkštą. Pa
sakojime, per jų gyvenimą, 
atskleidžiamas supratimas 
kas yra misionieriai: ką įkūni
ja rūpestingai vykdyti užda
viniai, skleidžiant katalikų 
tikėjimą; kaip vertinamos 
įvairios kultūros, kurios daž
nai senesnės nei europie-
tiškos. 

Vienas vienuolis salezietis 
išrado raštą kolioms indėnų 
gentims; kunigas pastatė 
didžiulę ligoninę; sesuo vie
nuolė įsteigė ligoninę raup
suotiesiems, šios visos istori
jos - apie mūsų tėvynainius. 
Nesate girdėję? Visa tai vyko 
ir tebevyksta tolimojoje Pietų 
Amerikoje, Amazonėje, kraš
te, kuriame ilgus dešimt
mečius darbuojasi lietuvių 
misijonieriai, žmonės, ku
riems tikėjimas Dievu ir ar
timu neatsiejamas nuo kas-



»ROCIŲ POPIETĖ" — ČIKAGOS LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS MOKINIŲ ŠVENTĖ 

Kūčių papročių popietė. Mokyt. Rolanda Vainauskienė su mokinėmis. 
Zigmo Degučio nuotr. 

tarė: 'Nebijokite! Štai aš skel
biu jums didį džiaugsmą, 
kuris bus visai tautai. Šian
dien Dovydo mieste jums gimė 
Išganytojas. Jis yra Viešpats 
Mesijas'". 

Po iškilmingos įžangos 
sekė 4 skyriaus mokinių 
pasisakymai. Eglė Malinaus
kaitė, Justina Pauplytė, Onu
tė Jurevičiūtė supažindino vi
sus su Kūčių šventimo pap
ročiais. Buvo pasakojama kaip 
lietuviai Kūčias valgydavo 
prie papuoštos eglutės. Prieš 
sėsdami kūčioti, visi šven
tiškai nusiteikdavo. Vyriau
sieji buvo sodinami garbin
giausiose vietose. Maldą pra
dėdavo amžiumi vyriausias 
žmogus. Po maldos jis visiems 
padalindavo bažnytinius Kū
čių paplotėlius, duodamas at-
silaužti pirmiausiai nuo savo
jo. Kūčių naktį prie šventinio 
stalo susitinka gyvieji ir mi
rusieji, mūsų protėviai. Todėl 
dažnai būdavo padedamos 
lėkštutės tiems, kurie jau 
amžinybėje arba negalėdavo 
atvykti. Buvo išvardinti mūsų 
protėvių Kūčių valgiai: juoda 
ruginė duona, aguonpienis, 
kūčiukai (sližikai) iš kvietinių 
miltų, avižų arba spanguolių 

SYGYNELYJE 

kisielius, apynių gira, virti 
kviečiai, žirniai, pupos, žuvies 
ir silkių patiekalai. 

5 skyriaus mokiniai su
giedojo kalėdinę giesmę „Tyli 
naktis" (Franz Gruber). Ne 
vienam širdį glostė giesmės 
melodija, graudžiai maloniai 
primindama tėvų namus. Mo
kytoja Rolanda Varnauskienė 
papasakojo apie Kūčių burtus. 
Kad gyvenimas būtų geras ir 
turtingas, Kūčių naktį lietu
viai padėdavo po pagalve 
rugių varpų. Kūčių stalo šienu 
šerdavo gyvulius, kad apsau
gotų nuo ligų ir nelaimių. Kuo 
įvairesnių kisielių bus ant 
Kūčių stalo, tuo didesnių 
pinigų susilauksi. Traukiant 
šieno šiaudelį buvo spėjama 
ateitis. Ilgas šiaudelis reiškė 
ilgą amžių, laimingą gyveni
mą, na, o trumpas — vargus ir 
nelaimes. Dar daug įvairių 
burtų mokėjo mūsų protėviai. 

6 skyriaus mokiniai papa
sakojo kaip senovėje buvo puo
šiama Kalėdų eglutė. Tais 
laikais jokių žaisliukų nebuvo, 
o eglutę puošdavo riešutais, 
obuoliais, žvakutėmis. Kiti 
atsinešdavo pušies šakutę su 
kankorėžiais. Kūčių naktį 
buvo nuoširdžiai tikima ste

buklais ir ypatingą reikšmę 
turėjo vanduo, kurį naudojant 
galėjo įvykti stebuklas. Vaikai 
būrė sudėję po lėkštėmis pini
gus, žiedus ir kryžius. Tai 
reiškė gerus ateinančius 
metus. Kas nori poruotis, gali 
pasitikslinti savo ateitį bur
dami iš žirnių. Taigi, pasemi 
saują žirnių iš maišelio ir 
skaičiuoji: poriniai žirniai, 
neporiniai žirniai... Jeigu 
poriniai — laukia poriniai 
metai. 

Šį renginį organizavusios 
mokytojos buvo labai paten
kintos ir įvertino kaip labai 
reikalingą lituanistinės mo
kyklos mokiniams: „Renginys 
tikrai pavyko. Ne visi moki
niai gerai žino kas yra Kūčios, 
kai kurie mano, kad Kūčios — 
dovanėlių laukimas. Vaikams 
įdomu sužinoti apie Kūčių 
patiekalus, apeigas, burtus. 
Tai aiškinamojo — pažintinio 
pobūdžio popietė" — pasakojo 
4 skyriaus mokytoja Vitalija 
Aukštuolienė. 

Mokytoja Audronė Sidau-
gienė kalbėjo, kad vaikai skir
tingai supranta Kūčių šventę 
dėl suprantamų priežasčių: 
„Tie vaikai, kurie yra atvažia
vę iš Lietuvos, ten gimė ir mo
kėsi, daugiau žino apie Kū
čias. Mūsų skyriuje yra kele
tas vaikų, kurie gimė Ame
rikoje, jie sužinojo labai daug 
naujo ir svarbaus. Tai tokio 
amžiaus vaikai, kuriems rei
kia išsikalbėti, pasirodyti. 
Jiems reikia dėmesio. Todėl 
tokių popiečių norėtųsi dau
giau ir kitomis temomis. 
Žinau, kad tuo mokinius 
sudominsi. Tai prasminga ir 
turininga šventė, ne tik 
mokiniams, bet ir tėveliams" 
— savo mintis įtikinamai dės
tė 6 skyriaus mokytoja. 

Tokių renginių lauksime 
ir ateityje. Tegul Kūčios 
tampa kiekvieno žmogaus 
atgimimo švente, juk su tuo 
jausmu vėl bėgsi gyventi, 
įžiebsi savyje meilę, gerumą, 
atlaidumą. Ir jei kely pamesi 
tai, vėl lauksi Kūčių vakaro, 
jo stebuklų ir burtų. 

Indrė Bartašiūnienė 

dienės pastangos nenuilsta
mu darbu keisti save, kitą ir 
pasaulį meilės kryptimi. 

Apie juos ir rašoma šioje 
knygoje.' Tai bene pirmoji 
platesnė apybraiža apie tikrai 
solidų lietuvių įnašą į misijų 
istoriją. Be to ji ypatinga tuo, 
kad abu autoriai asmeniškai 
pažinojo žmones, apie kuriuos 
rašė, savo akimis mate sodrią 
Amazonės gamtą, jos gyvento
jus, o kun. Antanas Saulaitis 
SJ ten septynerius metus 
misionieriavo pats. 

Knygos kaina 10 dol.. pri
dedant 8,75% mokestį užsi
sakantiems IL valstijoje. Vie
nos knygos persiuntimo kaina 
3.95 dol., už kiekvieną papil
domą knygą - 1 dol. mokestis, 
įsigyti norimų knygų galima 
..Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 West 63rd. Street, 
Chicago, IL 60629. Teirautis 
telefonu 773-585-9500. 

Parengia 
Vitalija Pulokienė 

JAUNIMO CENTRAS KVIEČIA 
Jau trečią kartą estrados 

dainininkas ir kompozitorius 
Algirdas Motuzą atvyko į 
Čikagą. Šį kartą jis ruošia 
naują programą ir labdaros 
koncertą Jėzuitų Jaunimo 
centre koplyčios atnaujinimui. 

Kadangi jaunas ir ener
gingas Jėzuitų vyresnysis JAV 
kunigas Antanas Gražulis yra 
vadovavęs Vilniaus Jėzuitų 
gimnazijai, tai jis ir čia ypa
tingą dėmesį skiria lituanis
tinių mokyklų mokytojų, vai
kų ir tėvelių dvasiniam tobu
lėjimui. Šiuo metu koplyčioje 
vyksta net dvejos Vaikų Mi
šios per mėnesį, ir, svarbu su
kurti patrauklią ir iškilmingą 
aplinką vaikams bei visiems 
maldininkams. 

Estrados dainininkas Al
girdas Motuzą pagarsėjęs Lie
tuvoje ne vien kaip estradinių 
dainų atlikėjas, bet ir kom
pozitorius, sukūręs muziką 
estradinėms dainoms bei ki
tus muzikinius kūrinius. Jis 
rašo operą „Mindaugas", jau 
dvidešimt metų bendradar
biauja su Lietuvos Radijo ir 
televizijos lengvosios muzikos 
orkestru, atliekančiu jo dai
nas, jis įrašė apie šimtą au
torinių dainų. Jo sukurtas 
dainas atlieka choras „Vil
nius", vadovaujamas prof. Po
vilo Gylio, varijacijas jo dainų 
temomis groja Vilniaus sty
ginių kvartetas. 

Algirdo Motuzos labdaros 
koncertas vyks sausio 25 d. 
(sekmadienį) 3 v. p.p. (po 
Vaikų Mišių, kurios vyks 1 v. 

Algirdas Motuzą. 

p.p. koplyčioje) Jaunimo cen
tro salėje. 

Bilietai (vaikams nemoka
mai) bus parduodami: krautu
vėlėje „Lietuvėlė", „Lithua-
nian Plaza Bakery and Deli", 
„Seklyčioje", ir pas Jaunimo 
centro administratorių. 

Jaunimo centras maloniai 
kviečia visus paremti šį renginį. 

SKELBIMAI 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747 




