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Šiame 
numeryje: 

Draugiškumo ir 
sugyvenimo pavyzdys 
Madison, WI. Naujų 
metų sutikimas 
Detroit, ML 

2psl. 

Ar tai ta pati Lietuva? 
Neblėstantys sausio 
13-osios įvykiai. 
Katyno byla aiškėja. 

3 psl. 

Specmetodais 
terorizmo neįveiksi. 
Ansamblių 
bendravimas. 

4 psl. 

„Lanko" stovykla. 
5 psl. 

Čikagos lit. mokyklos 
Kalėdų eglutė. PLC 
statybos reikalu. 
Atvyksta Lietuvos 
evangelikų liuteronų 
vyskupas. „Pažintis" 
M. K. Čiurlionio 
galerijoje. 

6 psl. 

Sportas 
* Antrąjį a u k s o meda l į 

Aus t ra l i jo je v y k s t a n č i o s e 
XX kurč ių jų olimpinėse žaidy
nėse iškovojo lietuvis Tomas 
Kuzminskis. Trečiadienį spor
tinio orientavimosi varžybų vy
rų ilgąją distanciją jis įveikė 
per 66 minutes ir 18 sekundžių. 

* L ie tuvos m o t e r ų k r ep 
š in io r i n k t i n ė k u r č i ų j ų 
o l i m p i n ė s e žaidynėse dėl 
bronzos medalių kovos su Uk
rainos komanda. Aukso me
dalių likimą lems JAV ir Švedi
jos komandų susitikimas. Tre
čiadienį pirmosiose pusfinalio 
rungtynėse Lietuvos krepšinin
kės 46:63 pralaimėjo Švedijos 
komandai. 12 taškų į skandina-
vių krepšį įmetė Virginija Par-
siukaitė. 

* Kurč ių jų o l i m p i n i ų 
ž a i d y n i ų m o t e r ų b a d m i n 
tono dveje tų varžybų pusfina
lyje žais ir Lietuvos duetas 
Kristina Dovydaitytė bei Jev-
genija Novak. Lietuvos bad-
mintonininkės turnyro aštunt-
finalyje 15:4. 15:6 nugalėjo 
šveicares bei bulgares. 

* Dvideš imt p i r m ą per 
galę t r i sde š imt t r eč iose JAV 
NBA r e g u l i a r i o j o sezono 
rungtynėse iškovojo Cleveland 
„Cavaliers" komanda su Žydrū
nu Ilgausku. Cleveland krepši
ninkai antradienį namuose po 
pratęsimo 100:98 įveikė Char-
lotte „Bobcats" komandą. Lie
tuvis nugalėtojams pelnė 22 
taškus, atkovojo 11 ir perėmė 1 
kamuolį. 

Naujausios 
žiruos 

* V. L a n d s b e r g i s : Latvi ja 
b u v o i r l iko silpniausia Balti
jos grandis. 

* L ibe ra l cen t r i s t a i s iū lo 
į te i s in t i kalėdines atostogas 
seimūnams. 

* S p r e n d ž i a m a dėl Lie
tuvos k a r i ų da lyvav imo NA
TO greitojo reagavimo pajėgų 
operacijose. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.631 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

r\XU ius: būdamas KGB rezervininku, jokių 
užduočių neatlikau 

Vilnius , sausio 12 d. 
< BNS/ELTA) — Valstybės sau
gumo depar tamento vadovas 
• VSD) Arvydas Pocius teigia, 
kad būdamas KGB rezerviniu 
karininku, jis neatliko jokių už
duočių. Pareigūnas teigia ne
prieštarautų, kad jo ir kitų KGB 
rezervinių karininkų bylos būtų 
paviešintos, o dėl jo veiklos, bū
nant KGB rezerviniame sąraše, 
būtų atliktas tyrimas. 

VSD vadovas A. Pocius tre

čiadienį neigė žiniasklaidoje pa
sirodžiusius faktus, esą, kuomet 
jis buvo įtrauktas į KGB kari
ninkų rezervinį sąrašą, jis atli
ko kelias jam patikėtas užduo
tis. 

„Nieko aš negaliu pasakyti. 
Absoliučiai jokių užduočių aš 
neatlikau ir negaliu netgi paaiš
kinti, kodėl, dėl kokių motyvų 
ten yra taip parašyta", aiškino 
VSD vadovas. 

A. Pocius teigė nepriešta

rautų, jei dėl pasirodžiusios in
formacijos būtų a t l ik tas tyri
mas, tačiau pats jis tvirtino jau 
viską išsakęs. 

„Aš nematau jokių proble
mų. Galima ištirti, galima bu
vusius KGB darbuotojus pasi
kviesti, kažkokiu būdu apklaus
ti ir tegu jie paaiškina, kokias 
jie užduotis davė, kada davė, jei
gu davė, kur tai buvo, ir tada 
viskas paaiškės, kad čia yra iš 
tikrųjų nesuprantami dalykai", 

teigė VSD vadovas. 
Pasak A. Pociaus, jis į KGB 

rezervinius sąrašus žiūrėjęs for
maliai, tačiau niekada neslėpęs, 
jog pats priklausė KGB rezervi
niams karininkams. 

„Dėl susiklosčiusių aplinky
bių buvo toks faktas, kad man 
buvo paskirta atlikti karinę tar
nybą vadinamame rezerve, ku
ris tuo metu priklausė sovietų 
KGB. Tas procesas vyko be ma
no valios, Nukel ta į 5 psl. 

Sausio tryliktoji — Laisvės gynėjų diena. Praėjo keturiolika metų nuo 
ano, tragiškojo, 1991-ųjų sausio. Besiplaikstančios trispalvės, žvakučių 
liepsnelės, gėlės, vainikai ant žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kapų primins 
skaudžias netektis, žaizdas, ir mūsų pačių, išsivadavusių iš imperijos 
gniaužtų , s u s i t e l k i m ą pavojaus akivaizdoje. Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr 

Neprik lausomybės gynėjams 
didesnė parama 

Vilnius , sausio 12 d. (BNS) 
— Seimas trečiadienį vienbal
siai priėmė Valstybinių pensijų 
įs ta tymo pa t a i s a s , kuriomis 
dvigubai padidino valstybines 
pensijas 1991 metais nuo SSRS 
agresijos nukentėjusiems nepri
klausomybės gynėjams ir žuvu
siųjų šeimų nar iams. 

Nepr iklausomybės gynė
jams, pripažintiems pirmos gru
pės invalidais, skiriama valsty
binė pensija padidinta nuo 552 
iki 1,104 litų, antros grupės in
validais — nuo 414 iki 828 litų, 
trečios grupės invalidais — nuo 
276 iki 552 litų. 

„Galima pasidžiaugti, jog 
tai padaryta bent jau Nepri
klausomybės gynėjų dienos iš
vakarėse", posėdyje sakė libe-
ralcentristas Jonas Čekuolis. 

Taip pat iki 1,104 litų padi
dinta valstybinė pensija žuvu
siųjų motinoms, sulaukusioms 
50 metų arba pripažintoms in
validėmis, bei tėvams, sulauku

siems senatvės pensijos am
žiaus arba pripažintiems invali
dais. 

Šios pataisos įsigalios nuo 
šių metų vasario 1 dienos, jeigu 
joms pritars prezidentas Valdas 
Adamkus. 

Seimo Žmogaus teisių ko
miteto siūlymu Vyriausybės 
parengtas įstatymo pataisų pro
jektas papildytas nuostata, lei
siančia į valstybinę pensija pre
tenduoti ir asmenims, sužalo
tiems 1991 metų sausio 11-13 
dienomis ir per vėliau vykdytą 
SSRS agresija, bet netapusiems 
dėl to invalidais. 

Tokiems asmenims būtų 
skiriama viena bazinė valstybi
nė pensija, kai jiems sukaktų 
senatvės amžius arba taptų pir
mos ar antros grupės invali
dais dėl susirgimo, nesusijusio 
su per SSRS agresiją patirtais 
sužalojimais. 

Dabar bazinė valstybinė 
pensija siekia 138 litus. 

Prezidentas 
neskuba 

apsispręsti 
Vilnius, sausio 12 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus neskubės apsispręsti dėl 
vykimo į Maskvą švęsti perga
lės prieš nacių Vokietiją Antra
jame pasauliniame kare 60-ųjų 
metinių. 

Tuo tarpu Latvijos prezi
dentė Vairą Vyke-Freiberga tre
čiadienį paskelbė, kad priims 
Rusijos prezidento Vladimir 
Putin kvietimą atvykti į Mask
vą gegužės 9 dieną dalyvauti 
Pergalės dienos iškilmėse. 

„Prezidentas Valdas Adam
kus gerbia Latvijos prezidentės 
apsisprendimą, tačiau, prezi
dento nuomone, dar yra pakan
kamai laiko priir^'i sprendimą 
dėl vykimo į Maskvą, apsvars
tyti visus argumentus", trečia
dieni sakė prezidento atstovė 
spaudai Rita Grumadaitė. 

Pati V. Vyke-Freiberga savo 
apsisprendimą vykti į Maskvą 
motyvavo tuo, kad „Latvijos 
prezidentės vieta ten, kur bus 
ir kiti Europos vadovai". 

Prezidentė pranešė, kad 
greitai visoms ES narėms, kan
didatėms į Bendriją ir tokioms 
šalims kaip Rusija, Moldova, 
Ukraina bei Gruzija išsiųs spe
cialų pranešimą, kuriame pa
aiškins, kad Latvijai Antrojo 
pasaulinio karo pabaiga buvo 
ne tik pergale prieš fašizmą, 
bet ir okupacijos tąsa. 

V. Vykė-Freiberga taip pat 
pabrėžė, kad savo pranešime 
pasmerks Molotov-Ribbentrop 
paktą. 

Tik pusė Europos galėjo 
1945 metais džiaugtis pergale 
prieš fašizmą ir išvadavimu iš 
okupacijos. Antrajai pusei, taip 
pat ir Baltijos šalims okupacija 
tęsėsi, nurodė ji. 

Tautininkai reikalavo KGB archyvų paviešinimo 

A. Petrul io drobių spalvos — jubil iejinėje parodoje 
V i l n i u s , sausio 12 d. 

(ELTA) — Vyriausias Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys. Na
cionalinės premijos laureatas, 
tapytojas Algirdas Petrulis 
švenčia 90 metų jubiliejų. Šia 
proga Vilniaus rotušėje atida
ryta retrospektyvinė jubiliato 
drobių paroda iš Lietuvos dai
lės muziejaus ir kitų rinkinių. 

Ekspozicijoje galima pa
matyti ir pokario metais A. Pet
rulio nutapytų drobių, tarp jų 
— ir dailininko autoportretą. 
Tris dešimtis itin retai matomų 
paveikslų jubiliejinei parodai 
paskolino Lietuvos dailės mu
ziejus. 

Parodos atidarymo vakare 
A. Petrulį sveikino daugybė jo 
kūrybos gerbėjų, apie dai
lininką kalbėjo jaunesnieji jo 
kolegos — dailininkai Juozas 
Galkus, Pe t ras Repšys, Arvy
das Šaltenis , koncertavo Vil
niaus universi teto kamerinės 
muzikos ansamblis . 

Pasak menotyrininkes Al
donos Dapkutės , A. Petrulio kū
rybą laikas gludina kaip bran-

lapvtojai Algir 

gakmenį — labai garbaus am
žiaus sulaukusio ir vis tebeku-
riančio tapytojo paveikslai su 
metais įgauna vis didesnes įtai
gos. 

..Šiandien nujaučiame, kad 
A. Petrulio kūryboje yra kaž
kas , ko dar mūsų dailė ne
išryškino, nepuoselėjo, kas glū
di pačiose tautos mentaliteto 

»-das Saite i 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Vilnius , sausio 12 d. (BNS) 
— Nuo šių metų įsigaliojusia 
Dokumentų ir archyvo įstatymo 
naująja redakcija nepatenkin
tos tautinės pakraipos partijos 
reikalauja KGB archyvų pavie
šinimo. 

Trečiadienį po pietų prie 
Seimo ir Prezidentūros piketus 
su Naująja centro partija ir Lie
tuvos tautininkų sąjunga suren
gusi tautinė partija „Lietuvos 
kelias" reikalavo organizuoti 
skubų naujosios archyvų įstaty

mo redakcijos papildymą. 
Naujoji įstatymo redakcija 

numato , jog „priėjimas prie 
Nacionaliniam dokumentų fon
dui priklausančių buvusių 
SSRS valstybės saugumo komi
teto (KGB) Lietuvos SSR pada
linio, Lietuvos SSR vidaus rei
kalų ministe^jos ir kitų Lietu
vos teritorijoje veikusių specia
liųjų tarnybų dokumentų, su
darytų baudžiamųjų ir trėmimo 
bylų ribojamas 70 metų nuo jų 
sudarymo". 

Piketuotojai ragino prezi
dentą Valdą Adamkų išreikšti 
nuomonę „šiuo svarbiu mūsų 
tauta i istorinio teisingumo 
klausimu" bei padėti siūlyti Ar
chyvų įstatymo papildymą. 

„Nėra Lietuvoje šeimos, ku
ri dėl sovietų okupacijos nebūtų 
patyrusi tragiškų praradimų. 
Vadovaujantis naujuoju įstaty
mu visa istorinė tiesa apie trė
mimus yra paslepiama ilgiems 
dešimtmečiams", teigiama pi
ketuotojų pareiškime. 

isybė turės spręsti, ka daryti, kad krašto apsaugai realiai butų skiriami 2 proc. bendrojo vidau ūkto 
(BVPi - tai Lietuva yra įsipareigojusi NATO. Trečiadienį Prezidentūroje posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba 
(VGT) nusprendė siūlyti Vyriausybei numatyti priemonių planą, kuriuo būtų siekiama laikytis politinio susitari
mo dėl krašto apsaugai skiriamų 2 proc. BVP. Nuotr.: vyksta Valstybės gynimo tarybos posėdis. Eltos nuotr 

R. Šaiaševičiutė: juokingiausia, 
kai vadina užkietėjusia senmerge 

gelmėse. Apžvelgiant tokį ilgą ir 
nuoseklų kūrybos kelią, mato
me begalinį atsidavimą tapybai 
ir tikėjimą tapybos kurian-čia 
galia", sako A. Dapkutė. 

Pa t s tapytojas sako. kad 
jam tapybos esmė yra formos 
grožis, spalviniai santykiai, 
nuotaikos raiška ir muzikalu
mas. 

V i ln iu s , sausio 12 d 
(ELTA) — Trečiadienį Seimui 
svarstyti buvo pateikta Vaiko 
teisių apsaugos kontrolieriaus 
įstaigos vadovo kandidatūra . 
„Pasidomėkite, ar gali senmer
gė ką nors apie vaikus išmany
ti", „Respublikai" siūlė tautos 
ateitimi susirūpinę žmonės. 

„Ateikite į svečius", žurna
listę pakvietė Rimantė, savo 
mergautinę pavardę pasilikusi 
iš pagarbos tėvo, turinčio trem
tinio statusą, giminei. 

Pasinaudojusius kvietimu 
anapus buto durų pasitiko trys 
jos dukros, keturi vaikaičiai ir, 
žinoma, vyras. „Juokingiausia, 
kai mane vadina užkietėjusia 
senmerge", „Respublikai" sakė 
Seimo kontrolierė Rimantė Ša
iaševičiutė. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas Seimui siūlo vaiko 
teisių apsaugos kontroliere 
skirti būtent Seimo kontrolierę 
teisininkę Rimantę Šalaševičiū-
tę. 

Trečiadienį pateikdamas jos 
kandidatūrą, A. Paulauskas sa
kė, kad ji buvo labai gerai verti
nama dirbdama Seimo kontro
liere. Jo teigimu, R. Šaiaševi
čiutė yra labai principinga, ini
ciatyvi ir galinti pakeisti situa
ciją vaiko teisių apsaugos srity-

Jeigu Seimas pritartų šiai 
kandidatūrai , ji šiame poste, 
pasibaigus kadencijai, pakeistų 
Gražiną Imbrasienę, kuri dirbo 
šiose pareigose nuo 2000 metų 
spalio mėnesio. 

A. Paulauskas sakė, kad 
vaiko teisių apsaugos padėtis 
turi būti iš esmės keičiama, ir ši 
sritis, jo nuomone, reikalauja 
ypatingo dėmesio ir ypatingų 
pastangų. Todėl, Seimo vadovo 
teigimu. į šias pareigas reikėtų 
aktyvesnio žmogaus, sugeban
čio sujungti šiame darbe įvairių 
institucijų pastangas. 

Seimo pirmininkas A. Pau
lauskas atmetė opozicinės Sei
mo Tėvynės sąjungos frakcijos 
nar ių į tar imus, kad jo apsi
sprendimas neskirti antrai ka
dencijai vaiko teisių apsaugos 
kontroliere G. Imbrasienės yra 
susijęs su partiniais interesais, 
nes 1996-2000 metais G. Imbra-
sienė priklausė Seimo Tėvynės 
sąjungos frakcijai. 

„Part iškumas čia neturėjo 
jokios įtakos", pareiškė A. Pau
lauskas 

Tai neįtikino Tėvynės są
jungos frakcijos seniūno And
riaus Kubiliaus, kuris teigė ne
matąs priežasčių, kodėl G. Im
brasienę negalėtų dirbti toliau. 

Talk in inkavimu 
naciams 

apkai t intas 
l ietuvis mėgina 

išsaugoti JAV 
pi l ietybę 

Boston-Vilnius, sausio 12 
d. (BNS) — Lietuvis Vladas Za
jančkauskas mėgina išsaugoti 
JAV pilietybę, Boston teisme 
teigdamas, kad nežudė žydų 
Varšuvos gete. 

Boston nuo pirmadienio 
vykstančiame trijų dienų teis
mo posėdyje jis tvirtino 1943 
metais tik dirbęs užkandinėje 
nacių mokymo centre Travni-
kuose, nors jis kaltinamas tais 
metais dalyvavęs Lenkijos žydų 
žudynėse. 

Kaltinimai 89 metų V. Za
jančkauskui grindžiami nacių 
sudarytais sąrašais, kurie rodo, 
kad jis buvo vienas iš pusket
virto šimto sargybinių, 1943 
metų balandžio 17 dieną daly
vavusių Varšuvos žydų geto lik
vidavimo operacijoje. 

V Zajančkausko advokatai 
teigia, kad nacių sąrašai nėra 
patikimas įrodymas, jų nepa
tvirtina jokie kiti įrodymai ar 
liudininkų parodymai, rašo 
dienrašt is ..The Boston He
rald". Nukelta į 5 psl. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

DRAUGIŠKUMO IR 
SUGYVENIMO PAVYZDYS 

Madison, Wisconsin, yra 
mažas lietuvių telkinys, bet 
bruzdantis, kaip skruzdėlės ant 
skruzdėlyno. Senieji gyventojai 
ir naujai atvykę eina ranka 
rankon, kaip viena šeima lietu
viško patarimo vedini: „Kai du 
stos, visados daugiau padarys; 
viens pradės, kits padės — 
daug toliau varys!". 

1989 m. įsisteigusi Madi
son — Vilnius Sister Cities, 
Inc., organizacija stengiasi 
jungti visus lietuvius, palai
kant mūsų tradicijas, papro
čius, švenčiant Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo bei 
atkūrimo sukaktis, remiant 
1991 m. įkurtą tautinių šokių 
ansamblį „Žaibas". O žaibie-
čiai, be kitų renginių, kasmet 
ruošia Kūčias. 

Šiemet Kūčias suplanavo 
dr. Jolanta ir dr. Gediminas 
Vidugiriai su Dana Vainaus
kiene (visi naujai atvykę). 
Darbu pasidalino visi žaibie-
čiai, gruodžio 18 d., šeštadienį, 
5 v.v., apie 70 žmonių (net pora 
kūdikių, daug vaikų ir paaug
lių), MVSC nariai, iš Lietuvos 
imigrantai bei studentai, kai 
kurie iš Čikagos, Minneapolio ir 
Baraboo, susirinko į Eagle 
Heights bendruomenės centrą 
(VVisconsin universiteto vedu
siems studentams butų tel
kinys). Didelė, erdvi, aukštom 
lubom, palubėje 5 eilėm suk
abintam per 100 įvairių valsty
bių vėliavom salė savo spal
vingumu ne tik pražydo, bet ir 
nuteikė šventiškai. O pačiam 
vidury džiugino mūsų gražuolė 
trispalvė! 

Daina Penkiūnaitė (šviesios 
atminties vašingtoniečių dr. 
Domo ir Gražinos Krivickų 
dukrai tė; vyras amerikietis 
gražiai kalba lietuviškai) iš
puošė Kalėdų eglutę šiaudi
nukais ir visą sieną lem
putėmis; stalai buvo padengti 
raudonom staltiesėm, papuošti 
pušų šakelėm ir žvakėmis. O 
Kūčių stalas lūžo nuo įvairių 
suneštinių patiekalų. Tik nebu
vo kūčiukų. Užtat visi ža
vėjosi stalo vidury Debbie 
Kmetz (lietuvių ir slovakų 
„šaknų") iškeptais meniškai 
išpjaustytais imbieriniais teš
lainiais etnografine tema — 
šokėjai su liaudies drabužiais, 
koplytstulpis, šventinės eglutės 
i rk t . 

Programą pravedė Nijolė 

veikindama atvykusius. Tylos 
minute atsistojimu buvo pa
gerbtas vet. dr. Tadas Palionis, 
ilgametis bendruomenės narys 
ir visų renginių uolus rėmėjas, 
prieš savaitę netikėtai miręs 
(našlė Gailutė su dukra Daiva 
dalyvavo Kūčiose). Dalinimasis 
kalėdaičiais sukėlė visus ant 
kojų ir po visą didžiulę salę 
pasklido maži ir seni (net ame
rikiečiai — nelietuviai ir neka-
talikai), linkėdami prasmingų 
švenčių. Astai Šepetytei akom
panuojant pianinu, visi smagiai 
traukė „Tyli naktis", „Gul 
šiandieną", „Ateikit, vaikeliai" 
bei kitas kalėdines giesmes. 

Vaikai šurmulingai sutiko 
Kalėdų senelį (Algimantą Jurgį 
Gaučį) su nykštuku (profesorius 
emeritus David Etzwiler). 
Jaunieji „artistai" (3—14 m.) 
dainavo, deklamavo, smuikavo, 
grojo akordeonu ir plojo ran
kom. Džiaugsmingai priėmė 
dovanas iš Kalėdų senelio (tėvų 
suneštas). 

Buvo pasveikinti švenčian
tieji gimtadienius, vedybų 
sukaktis (viena jaunavedžių 
pora, kita — 40 m. vedę), kurie 
užbaigė šokdami, atšvęstinį 
valsą, Danai Vainauskienei, 
pritariant akordeonu. 

Dana ir Jo lan ta pravedė 
vaikams žaidimus. Popierinės 
sniego gniūžtės skraidė taip 
gyvai, kad ir tėvai įsijungė. Po 
„sniego gniūžčių" sekė ne kiek 
nelėtesnis „muzikinės kėdės", 
Danai pr i ta r ian t akordeonu. 
Vaikai nuo 3 —17 m. nenu
sileido suaugusiems žaidime. 

G. Vidugiris paruošė ir 
pravedė „Power Point" — dide
liame ekrane parodydamas iš 
anksto svečių atsiųstas nuo
traukas iš atostogų, kelionių, 
Šokių šventės ir kt., o taipogi 
čia pat fotografuodamas ir 
rodydamas iš šios Kūčių vaka
ro šventės nuotraukas. 

Kita kūrybinga ateivė D. 
Vainauskienė surengė įdomią 
parodėlę iš svečių suneštų meno 
ir rankų darbo dirbinių: tapy
bos, medžio skaptavimo bei 
drožinių, skulptūros, kanklių, 
dėžučių, kolažo, papuošalų ir 
kt. 

Tarp dalyvių buvo iš Lie
tuvos grįžęs ir vėl pavasarį 
vyksiąs dėstyti VD universitete 
Kaune prof. dr. Alfred E. Senn 
su žmona Lavonne, prof. dr. 
Birutė Ciplijauskaitė bei kiti 
kasmetiniai renginių rėmėjai. 

K a l ė d ų s e n e l i s s u maž iuka i s „Žaibo" kūčiose . 
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Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ir ..nelabai mažiukai" prisigretino pi 

Dar ilgai senieji atvykėliai ir 
naujieji imigrantai draugiškai 
bendravo, dalindamiesi žin
iomis iš abipus Atlanto. 

ų senelio, . t i kėdamies i g a u t i dovanė l ių . 

Tautinių šokių ansamblis 
„Žaibas" remiamas Madison — 
Vilnius Sister Cities ir kar tu iš 
dalies sutapę abiejų organizaci

jų nariai susitelkia lietuviškai 
veiklai VVisconsin sostinėje. 

S.E.S. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Bk Grcve: 847-718-1212 
www.lllinoispaiR.corn 
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Naujųjų 2005 metų sutikimas Sv. Antano parapijoje 

L i e t u v i ų b e n d r u o m e n ė s t a u t i n i ų šokių . .Žaibo" (Madison, WT) kūčių 
n i z a t o r ė s : J o l a n t a Vidugir ienė (kairėje) i r Dana Va inausk ienė . 

Visos n u o t r a u k o s G e d i m i n o 

Naujųjų 2005-ųjų metų 
sut ikimas penktadienį , gruo
džio 31 d., buvo suruoštas Šv. 
Antano parapijos pata lpose . 
Oras gražus ir beveik pavasa
riškas. Šventė buvo pradėta šv. 
Mišiomis bažnyčioje. Gražus 
būrelis žmonių susirinko daly
vaut i kun. Alfonso Babono 
aukojamose šv. Mišiose ir pasi
klausyti pamokslo. Skai t inius 
skaitė Antanas Strakšys. 

Po šv. Mišių visi dalyviai 
susirinko į parapijos svetainę, 
kur svečiai buvo sut ikt i ir 
sužavėti nakties tyla, ir tūks
tančių žibančių žvaigždžių 
grožiu . Sidabriniai, auksiniai, 
juodi, raudoni ir perliniai ^šam
pano burbulai" p lūdur iavo 
palubėje, žvaigždės mirksėjo ir 
sveikino visus dalyvius. 

Scenos sidabrinę, auksinę, 
juodą ir raudoną (metal inę) 
užuolaidą puošė Mykolo Aba
r iaus šiai progai pada ry t a s 
plakatas: „Sveikiname šv. Kalė
dų proga — Naujieji metai tebū
na sėkmingi — 2005". Auksinės 
gėlės, žalumynai ir t amsia i 
raudonos žydinčios poinsetijos, 
nedideli lapuoti medeliai, palei 
sceną „išdygę", švytėjo daugybė 
žiburėlių. 

Ant stalų sniego baltumo 
staltiesės, ant jų mažesnės juo
dos s ta l t ies iukės pabrėžė iš
dėstytas tamsiai raudonas poin-
setijas. Raudonos žvakės kriš
tolinėse žvakidėse buvo apsup
tos auksinių blizgučių. Sidabro 
spalvos servetėlės, sulankstytos 
ir surištos auksinėmis juoste
lėmis. Ne tik salė gražiai pa
puošta, bet ir dalyviai puikiai 
pasipuošę, maloniai nusi teikę 
šiai ypatingai šventei. Nuotaika 
jauki ir šventiška. 

Vakaro programai sumaniai 
vadovavo Mykolas Abarius. J a u 
trylikti metai iš eilės ruošiame 

Naujus metus ir renkamės šioje 
salėje palydėti senuosius, sutik
ti Naujuosius. M. Abarius 
padėkojo parapijos klebonui 
kun . Alfonsui Babonui už Mišių 
aukojimą, dalyvavimą įvairiuo
se renginiuose ir nuolatinę tal
ką. Padėkojo Naujųjų metų po
būvio ruošimo komitetui: kun. 
Alfonsui Babonui, Stefanijai 
Juškienei , Rimantui Labeikai, 
Pe t ru i Pagojui, Stasiui Šadei-
kai , Vaciui Slušniui, Zitai Sku
čienei, visai Straksiu šeimai, 
Pranciškai Televicienei ir orga
nizatorei Reginai Juškaitei-Švo-
bienei. Dalyviai plojo Mykolui 
Abariui už jo nuolatinę talką. 
Buvo gauti sveikinimai iš Lie
tuvos: Šiaulių vyskupo Eugeni
j a u s Bartulio, Lietuvos Šaulių 
sąjungos vado pik. ltn. Juozo 
Širvinsko, Lietuvos karinių oro 
pajėgų vado pik. Jono Marcin
kaus ir Lietuvos gynybos atašė 
Amerikai bei Kanadai , VVa
shington, DC. pik. Romualdo 
Petkevičiaus. Prieš vakarienę 
maldą sukalbėjo kun. Alfonsas 
Babonas. 

Po gardžios vakarienės M. 
Abar ius pakvietė muziką Ri
mantą Labeiką pravesti bendrą 
dainavimą. Akordeonui užgro
jus , buvo padainuota: „Atskrend 
sakalėlis". „Daug, daug daine
lių", „Ant kalno karklai" ir „Ko 
liūdi, berželi, ko liūdi". Visi da
lyviai buvo labai patenkinti šio
mis senomis, girdėtomis ir dai
nuotomis liaudiškomis dainomis. 

Po to Zita Skučienė dekla
mavo „Naujieji metai" (Aurelijos 
Balašaitienės) ir „Vilties laikas" 
(Balio Geniaraiščio). Publika 
gražiai aLsiliepė ilgais plojimais. 

Šokių muziką parūpino Ri
man ta s Labeika. įvairių tempų 
šokiai visus linksmino. Kad nei 
vienas dalyvis neliktų ištroškęs, 
Vacys Šlušnys parūpino gai

vinančius gėrimus. 
Naujieji 2005 metai buvo 

sutikti' su Lietuvos himnu ir 
pasveikinti pakeltomis šam
pano taurėmis. Kun. Alfonsas 
Babonas, sveikindamas daly
vius, palinkėjo Dievo palaimos 
2005-ais metais. Po to vyko 
asmeniški sveikinimai ir lin
kėjimai. Tęsėsi šokiai ir links
mybės. Paskutiniai svečiai salę 
apleido apie 2 v. r. 

Rengėjų vardu dėkojame 
visiems talkininkams už rū
pesčius, patarimus ir atliktą 
milžinišką darbą, ruošiant šį 
sėkmingą ir parapijai pelningą 
renginį. Dėkojame tiems, kurie 
jau tryliktus metus neatsisako 
ir randa laiko talkinti. Padėka 
visiems, kurie pripildė mūsų 
svetainę. Nors mūsų parapija ir 
parapijiečiai yra brandaus am
žiaus, jie vis vien nepasiduoda 
— aktyviai reiškiasi įvairiuose 
renginiuose. Visi jaučiasi lyg 
viena šeima ir dalinasi artimo 
meile. Šv. Antano parapija jau 
peržengė 84 gyvavimo metus. 
Daug kas matyta, pergyventa 
per tuos metus. Su meile širdy
se ir malda lūpose prisimename 
tuos, kurie iškeliavo į Viešpa
ties namus. Tikimės, kad ir jie 
danguje šypsosi ir dalyvauja 
kartu su mumis šioje šventėje. 

Šaunusis Naujųjų 2005 me
tų pokylis jau praeityje. Visiems 
dalyviams liko malonūs šios 
gražios šventės prisiminimai. 
Naujųjų metų sutikimą ruošė 
šv. Antano parapija. Džiaugia
mės, kad ir keli neseniai atvy
kusieji iš Lietuvos, ir gražus 
skaičius iš Dievo Apvaizdos 
parapijos parėmė, įsijungė ir 
dalyvavo mūsų Naujų metų 
sutikime. Lauksime, kad ir vėl 
susirinktume švęsti ir 2006-ųjų 
metų sutikimą' 

Regina Juskaitė^-Svobienė 

mailto:redakcija@draugas.org
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mailto:skelbimai@draugas.org
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NEBLĖSTANTYS SAUSIO 13-OSIOS ĮVYKIAI 
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Kasmet gilioje viduržiemio 
tyloje, p levenant tūkstanti
nėms žvakučių liepsnelėms, 
prisimename tragiškus Sausio 
13-osios nakt ies įvykius. Mūsų 
tautos Laisvės medis, gausiai 
apšlakstytas šventu jos gynėjų 
krauju teikia vilties ir dva
sinės stiprybės kuriant švieses
nę Tėvynės ateitį. 

K a r i n i n k ų žmonos b u v o 
h u m a n i š k e s n ė s 

Trakuose gyvenantis žino
mas visuomenės ir politikos 
veikėjas, teisininkas Eugenijus 
Čerškus, mint imis sugrįž
damas į tuos netolimus laikus 
lyg maldos žodžius dažnai kar
toja garsaus suomių rašytojo 
Viljo Sarajos žodžius — „Laisvė 
neduodama tam, kuris tik jos 
prašo: laisvė — ne dievų dova
na. J i — kūdikis, gimęs kovos 
įkarštyje, mirtinose kančiose"... 
Kaip šie autoriaus, prieš pusę 
amžiaus parašiusio nemirtingą 
knygą apie suomių tautos pa
sipriešinimą prieš galingą 
Stalino ordą „Išpirktasis kraš
tas", žodžiai aktualūs ir dabar
tiniame amžiuje! Mūsų pašne
kovui Eugenijui Čerškui Sau
sio 13-osios įvykiai žinomi ne iš 
laikraščių ar vadovėlių pusla
pių. Tuo metu jis ir pats akty
viai triūsė Vilniaus miesto sa
vivaldybėje, vadovavo Valdy
bos reikalų skyriui, buvo 
Nepriklausomybės gynybos 
štabo viršininko pavaduotojas. 

Pr is imindamas nelemtos 
nakties įvykius E. Čerškus 
pirmiausia prisipažino, jog 
sostinėje anuomet sprendėsi 
patys sudėtingiausi atkurtos 
valstybės uždaviniai — įtvirtin
ti nepriklausomybę, iš esmės 
pertvarkyti buvusį miesto 
Vykdomąjį komitetą į sava
rankišką savivaldos įstaigą. Po 
nepriklausomybės atkūrimo 

Lietuvoje, ypač Vilniaus ir Tra
kų krašte , siautėjo įvairaus 
plauko prokomunistinės ir 
nacionalinės pakraipos gai
valai, bandę išprovokuoti nera
mumus ir atskirti šį mūsų tau
tai brangų kraštą nuo Lietuvos. 
Taigi, reikėjo izoliuoti tą aršų 
jedinstvininkų lizdą ir iš 
pareigų atleisti užkietėjusius 
V. Ivanov aktyvistus, vykdžiu
sius kurstytojišką politiką 
prieš lietuvių tautą. 

„Ypač sudėtinga buvo 
derėtis su netoli sostinės centro 
Šiaurės miestelyje dislokuota ir 
iki dantų ginkluota sovietų 
armijos karininkijos vadovybe. 
Šios divizijos vadas generolas 
V. Uschopčik, nepripažinęs 
Lietuvos nepriklausomybės, 
net nesileido į kalbas dėl dery
bų. Tuomet aš su dar keletu 
miesto tarybos atstovų ir poli
tikų mėginome perkalbėti di
vizijos karininkus, jų žmonas. 
Pasirodo, karininkų žmonos 
buvo nusiteikusios prieš bet 
kokį kraujo praliejimą ir norėjo 
taikiai, draugiškai gyventi. Tik 
po ilgų ir atkaklių derybų vis 
dėlto pavyko neutralizuoti 
aktyvesnius Šiaurės miestelio 
karinės įgulos veiksmus prieš 
mūsų tautą ir teisėtai išrinktą 
parlamentą", — prisiminimais 
dalijosi E. Čerškus. 

S p r e n d ė s i va l s tybės 
l i k imas 

Lemtingos sausio 13-osios 
nakties išvakarėse, kada spren
dėsi mūsų tautos ir valstybės 
l ikimas, drauge su keliais 
a tsakingais savivaldybės pa
reigūnais Eugenijus Čerškus 
buvo nuvykęs į Aukščiausiąją 
Tarybą, ten drauge su parla
mento gynybos vadovu Jonu 
Geču ir „Vilniaus statybos" 
tresto valdytoju Antanu Žu
kausku sprendė, kur statyti 
gelžbetonines barikadas, kaip 
jomis veiksmingiau atskir t i 

D R A U G A S , 2005 m. sausio 13 d., ke tv i r tadienis 

Už nuopelnus, padedant įtvirtinti Lietuvos nepriklausomybę Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus Eugenijui Čerškui įteikė Vyčio kryžiaus 
ordiną. 
kelius nuo okupantų technikos 
ir t.t. Ką gi, viską per keletą 
valandų aplinkui parlamentą 
užbarikadavęs, visus praėji
mus, pagal visas civilines 
gynybos sąlygas, Nepriklau
somybės gynybos štabas buvo 
pasirengęs apsaugoti begin
klius žmones ir Aukščiausiąją 
Tarybą nuo galimo sovietų 
armijos antpuolio. 

„Sulaukus sausio 13-osios 
vakaro jau buvau prie Parla
mento rūmų. Iš tiesų, tai buvo 
siaubinga, klaikiausios, di
džiausios psichologinės įtampos 
naktis. Ne veltui kai kurie 
žmonės prasi tarė , jog patys 
šėtoniški slibinai į mūsų žemę 
atsigrįžo... Tačiau mes niekada 
nelaukėme nurodymų iš vir
šaus, veikėme patys pagal savo 
sąžinę ir patriotinius jausmus. 
Ir maloniausia, kad apginti 
nepriklausomybės idealų buvo 
pasiryžę daugybė žmonių tiek 
iš Trakų, tiek iš visos šalies. 
Jautėsi , kad tąsyk buvome 
tarsi vieninga ir darni šeima", 
— sakė Čerškus. 

Eugenijus Čerškus Nepriklausomybės aikštėje drauge su Sausio 
Asanavičiene (kairėje) ir Elena Mačiulkiene (dešinėje). 

os žuvusiųjų šeimų atstovėmis — Stase 
Nuotraukos iš E. Č. asmeninio archyvo. 

KATYNO BYLA DAR VIS AIŠKĖJA 
E. RINGUS 

Katyno žudynės, įvykusios 
1949 m. pavasarį. Lenkijos — 
Rusijos istorijoje liks neišplau
nama dėme. Tvero ir Charkovo 
miškuose nužudyta 21,000 
lenkų karių. Lenkų visuomenė 
vis dar laukia galutinio pra
nešimo iš Kremliaus. Žuvusių 
šeimos nori sužinoti žudikų var
dus ir matyti įsakovų parašus. 
Lenkijoje j au seniai veikia 
Katyno komitetas, kuris, ne 
visai patenkintas valdžios veik
la, įsteigė naują, privatų 
organą, kad galutinai užbaigtų 
„Katyn reikalą". 

I naują komitetą bus 
į t raukta 16 prokurorų, bus 
atliktas 10,000 asmenų apklau
sinėjimas. 

Iš visų Antrojo pasaulinio 

karo žiaurumų lenkų karių 
likimas skiriasi savo charak
teriu ir didumu. 1939 m. ru
denį vokiečiai puolė Lenkiją ir 
greit ją nugalėjo. Pagal Molotov 
— Ribbentrop nutarimą, rytinė 
Lenkijos dalis buvo atiduota 
sovietams. Iš tų sričių masės 
gyventojų buvo išveža į Rusijos 
gilumą. Kariai ir valdžios 
pareigūnai buvo patalpinti i 
lagerius ir be jokių tyrimų ar 
teismų sušaudyti sovietišku 
sti l iumi: po šūvio į pakaušį 
asmuo buvo nustumtas į duobę. 

Masiniai kapai buvo rasti, 
vokiečiams užėmus teritoriją. Iš 
Šveicarijos atvyko ekspertų 
komisija. Prasidėjo diplomatinis 
karas tarp Berlyno ir Maskvos, 
kuris dar nesibaigė. Su „Katyno 
byla" susipažino visas pa
saulis, jis atvėrė daugybei so

vietų simpatikų Vakarų šalyse. 
Baigta tirti ir atlyginta už 

daugelį holokausto bylų. išsky
rus Katyn. Bylos buvo vengia
ma aukštuose diplomatiniuose 
sluoksniuose, nes žudikai dar 
ilgą laiką valdė Kremlių. 

Perestroikos pradžioje, 1990 
m., Lenkijos prezidentui Jeru-
zelskij, lankantis Maskvoje, 
Gorbačiov buvo pirmas, kuris 
įteikė Jeruzelskij pluošta 
„dokumentų" apie Katyn. TASS 
pranešime atsirado bandymas 
atsiprašyti. 1993 m. Jelcin, kaip 
pirmas Rusijos prezidentas, prie 
Katyn paminklo paliko gėlių ir 
juostą su žodžiu „Atleiskite". 

1995 m. Lenkija paskelbė 
Katyno metais, prezidentas 
Walensa vėl pareikalavo iš 
Kremliaus viešo atsiprašymo. 
Dabartinis I^enkijos preziden-

Imper i jos n e a m ž i n o s 

Nepastebimai prabėgę 14 
metų nuo tragiškų Sausio 13-
osios įvykių, mus, anot t rakiš
kio E. Čerškaus, nuolat verčia 
niekad neužmiršti tų žvarbių 
dienų ir naktų. Mūsų pašne
kovui tos lemtingos akimirkos 
siejasi su neseniai praūžusiais 
audringais įvykiais Ukrainoje 
— ten, kaip ir pas mus 1991 
m. sausį, susirinkę šimtai tūks
tančių laisvę ir demokrati ją 
mylinčių ukrainiečių nesi
t raukė nuo savo Nepr ik lau
somybės simbolio — Chreš-
čiatik aikštės, dieną nak t į 
apgultyje laikė Aukščiausiąją 
Radą, kad tautos išr inktiej i 
turėtų daugiau moralinės i r 
dvasinės stiprybes, sprendžiant 
esminius valstybės l ikimo 
klausimus. 

„Be abejo, didžiausią įspū
dį paliko gausiai susirinkę 
patys eiliniai šios šalies pilie
čiai. Būtent jų ryžtingas apsis
prendimas ir tvirta moralinė 
nuostata dėl Ukrainos neprik
lausomybės, turėjo lemiamos 
įtakos. 

Kita vertus, didžiulį vaid
menį atliko ir garsūs šios šalies 
meno, kultūros veikėjai. Vienos 
iš 'oranžinės revoliucijos' įkvė
pėjų — Eurovizijos laureatės 
Ruslanos, taip pat garsaus 
boksininko Vladimir Kličko ir 
kitų žymių ukrainiečių tautos 
žmonių indėlis, keliant savo 
tautiečių dvasią ir ryžtą už 
visišką nepriklausomybę, tie
siog sunkiai įkainojamas. Kaip 
ten toliau besiklostytų įvykiai 
Ukrainoje, viena galima būtų 
patvirtinti — amžinų imperijų 
nėra — jos atsiranda ir išnyks
ta, kaip kadaise išnyko galin
gos Romos, Bizantijos, Oto
manų imperijos. Tas pats liki
mas laukia ir paskutiniosios 
pasaulyje imperijos, tik, duok 
Dieve, kad visas tas procesas 
praeitų be didesnių sukrėtimų, 
būtų išvengta žmonių aukų", — 
svarstė Eugenijus Čerškus. 

tas, be atsiprašymo, reikalauja 
iš Maskvos piniginės kompen
sacijos Katyno aukoms ir jų 
giminaičiams, kaip tai padarė 
vokiečiai. 

Iš savo pusės Kreml ius 
prašo naujojo komiteto palauk
ti, kol visos juridinės problemos 
bus išnarpliotos. Nors Maskvos 
karinė prokuratūra studijuoja 
reikalus jau 14 metų. bet duo
menų dar nesiunčia Varšuvos 
komitetui. Maža to, kai k u r 
rusiška spauda skelbia apie 
skriaudas, Pilsudskio dal inių 
padarytas Raudonajai armijai 
po Pirmojo pasaulinio ka ro , 
ginant savo kraštą. Ciniškiau
sių rusų Dūmos veiksmu reikia 
pažymėti laisvadienio paskel
bimu, kas primintų Maskvos 
išvadavimą iš lenkų 1612 m. 
liepos 1 dieną. 

DANUTE BINPOK1ENE 

Ar tai ta pati Lietuva? 

Istorijos slinktyje 14 metų — tik akimirka. 
Žmogaus gyvenime — tai jau gerokas laiko 
tarpas . Kūdikiai t ampa paaugliais. Vaikai 

įžengia į suaugusiojo amžių. Pusamžio sulau
kę, pajunta vis labiau metų naštos spaudžia
mus pečius, o nemažai senelių užmiega amži
nuoju miegu. Per 14 metų galima daug ką 
pamiršt i , tačiau y ra įvykių, kurie nepamiršta
mi, nepaisant, kiek laiko praeina. Jų įspūdžiai 
neišdildomai įrašyti į pasąmonę ir jokios pas
tangos negali tų įrašų ištrinti. 

Daugelis lietuvių šiandien pasakytų — ypač 
šiandien, sausio 13-ąją — kad vienas tokių neiš
dildomų įspūdžių buvo 1991 metų sausio 13-oji. 
I r ne tik mūsų taut iečiams, tuo metu gyvenu
siems Lietuvoje, bet visiems lietuviams, visame 
pasaulyje. 

Ne vienas Amerikos lietuvis, be abejo, savo 
stalčiuose a r asmeniniuose archyvuose tebeturi , 
j a u pradėjusias gelsti, amerikietiškų laikraščių 
iškarpas, kuriose labai ryškiai atsispindi anų 
dienų įvykiai Lietuvoje. Lietuva nuo Sąjūdžio 
pradžios šiame kraš te tapo nuolatinio žinias-
klaidos dėmesio centru. Net 1990 m. prasidėjęs 
Persų įlankos k a r a s to dėmesio nenukreipė 
šalin. Didieji laikraščiai ir kita žiniasklaida jau 
galėjo į Lietuvą laisvai siųsti savo žurnalistus, 
iš kurių reportažų (taip pat iš kitų šaltinių) 
galėjome susidaryti neblogą vaizdą, kas vyksta 
Lietuvoje ir kitose okupuotose valstybėse, kaip į 
įvykius reaguoja Maskva, ko galima tikėtis iš 
Vakarų Europos sostinių ir pagaliau iš Va
šingtono. 

Šiandien kyla klausimas: kodėl Maskva 
delsė kone metus (nuo 1990 m. kovo 11 iki 1991 
m. sausio 13 d.), kol pagaliau ėmėsi tokių žiau
rių priemonių, kad užgniaužtų Lietuvos laisvės 
s iekius? J u k tokio nuolaidumo nematėme 
Čečėnijoje ar ki tur . Nors tuo lemtingu metu — 
1991 m. sausio 13, Lietuva jau buvo nepriklau
soma, bet, Maskvos nuomone, nepriklausomybė 
buvusi tik „popierinė", juo labiau, kad krašte 
tebeše imininkavo sovietų kariuomenė. Kai 
kurios užsienio valstybės (deja, tik ne Amerika) 
j a u buvo pr ipažinusios Lietuvos nepriklau
somybę, o visas laisvasis pasaulis tą faktą žino

jo ir rėmė. Seniai buvo praėję laikai, ka i 
geležinė uždanga galėjo paslėpti net baisiausius 
okupanto darbus. Žinoma, tikrovė ir geležinės 
uždangos laikais buvo visai kita: užsienis žinojo 
ir apie partizanų kovas, ir tikinčiųjų persekio
jimus, ir trėmimus, tik anuomet nesiryžo nieko 
daryti, bijodamas suerzinti ar „įžeisti" savo 
„sąjungininką, padėjusį nugalėti nacistinę 
Vokietiją". 

Tačiau 1991-aisiais Vakarų pasaulyje j au 
pūtė kiti vėjai. Rusiškoji meška jau nebebuvo 
tokia baisi ir pavojinga, tad Maskvai tikėtis, 
kad tankais traiškomųjų šauksmas iš Vilniaus 
nepasieks nei Berlyno, nei Paryžiaus, nei Ro
mos, nei Vašingtono, nei kito laisvojo pasaulio, 
buvo tiesiog nelogiška. 

Tautiečiai, gyvenę tuo metu Lietuvoje, daug 
kartų mums, buvusiems šiapus Atlanto, pasa
kojo apie ryžtą, drąsą, susiklausymą ir pasi
aukojimą, sujungusį visą tautą į vieną, nenu
galimą, nepalaužiamą vienetą, nepaisantį jokių 
pavojų ir aukų. Tai turėjo būti neapsakomai 
pakilus, nepakartojamas jausmas, turbūt retai 
žmonijos istorijoje pasitaikantis (jį neseniai 
matėme Ukrainoje). Kas tą jausmą patyrė, jo 
niekuomet neužmirš. 

Tad kodėl šiandien toks blaškymasis, nusi
vylimas, nepasitenkinimas savo tauta ir val
stybe? Dėl ko net veržimasis ten, iš kur anuo-
mot buvo stengiamasi ištrūkti — ir stengiamasi 
taip ryžtingai, kad jokia auka nebuvo per 
didelė, jokia kaina per aukšta? 

O jei šiandien, sausio 13-ąją, praslinkus 14 
metų, kiekvienas lietuvis pamėgintų tą jausmą 
prisiminti? Ne tik tėvynėje esantys, ne tik iš jos 
išvykę į Ameriką ar kurį kitą užsienio kraštą, 
bet ir čia jau ilgiau gyvenantys. Juk ir mes, 
ypač Amerikoje, anuomet buvome kartu su 
tauta: meldėmės, šaukėme pagalbos, siuntėme 
telegramas, demonstravome, jautėme siaubą, 
bet ir pasididžiavimą, kad esame lietuvių tau
tos vaikai. Kiekvieną lietuvį norėjome apkabin
ti, pasakyti, koks jis mums brangus, padėkoti 
už kraujo auka perkamą tėvynės laisvę. 

Argi dabar Lietuva ne ta pati? Argi visi 
lietuviai — ne mūsų broliai ir seserys... 

Nr. 5 

ir dar valandėlė 
Sudarė Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 

K a u n a s , 1944 b i r ž e l i o 15 

Brangios Vidute ir Niliute, 
greit pradėsiu j ums ir jūsų šeimininkėms 

siųsti riebalus. Tik viena jus prašysiu — darykite 
a t sargas , aš irgi darysiu. Mano nujautimas sako, 
kad gyvenimas pasunkės . Reikia susirūpinti , kad 
n e a t s i d u r t u m e bado šmėkloje. Karo įkaršt is 
v i sur . Dievas žino, ka ip viskas virs.. . Badu 
nemirėme anksčiau, nemirsime ir toliau. Kad tik 
gyvi ir sveiki l iktume. Ligi šiol Dievas saugojo 
mūsų šeimą. Tikiu Jo šventa valia, kad ir per visą 
karo pavojų išlaikys. Pas mus neramu, nejauku 
— lauk iama kažko baisaus . Birželio mėnuo 
a tneša daug skausmų ir ašarų, atrodo, kad ir šis 
a tneš tą patį... Oras nemalonus, lyja ir lyja... 
Vėjas pučia i vakarus . Girdėjau, kad namai — 
kampas Mickevičiaus ir Kęstučio g. — ištuštinti 
ir paruošti naujiems gyventojams. 

Šiandien te ta skambino daug kartų, labai 
nervinga. Dėdė tu rės iš Kauno išvažiuoti, neži
nau, kaip bus su te ta . Daugelis Kauno gyventojų 
išvažiuos į kaimus, nes birželio mėnuo paprastai 
būna karš tas ir tvankus . Oro pavojų pas mus kol 
kas nėra. Banditai vietomis siaučia. Kol ilgos 
dienos, tai dar pusė bėdos, bet rudenį, manau, 
bus ir vėl pavojinga vaikščioti. Per daug skaudu 
dėl visko. Juk mūsų tauta tiek iškentėjusi ir 
suvarginta ir dar ji smerkiama tų, kurie prie-
teliais skaitosi... J ū s apie nieką negalvokite ir sau 
galvos nelaužykite. Aukščiausiojo valia Kaip Jis 
norės, taip ir padarys . Kiek tik galite, melskitės, 
kad Aukščiausiasis pasigailėtų mūsų tautos. 

G ie s sen , 1944 l i epos 3 

(Nijolės laiškas, rašytas mamai iš Gyseno ir 
grąžintas atgal) 

Brangi Mamut, 
mes Tau labai dėkingos, kad taip dažnai 

rašai . Šiuo laiku laiškai, kad ir su liūdnom ži
niom, nepaprastai laukiami. 

Šiandien gavau nuo Tėvo (Gruodžio) laišką. 
Pasirodo, jis buvo Utenoje ir iš ten man parašė. 
Provincijoj nori savo sveikatą pataisyti, kuri 
paskutiniu laiku labai pakriko Gal duos Dievas 
j am naujų jėgų, ki ta ip būtų nepaprastai liūdna 
Rašo, kad brevijorių eina kalbėti į kapines ir nuo
lat sustoja prie mūsų kapų Kokie mieli tokie 

laiškai! Jie tikrai kaip balzamas gydo žaizdas ir 
praskaidrina niūrias dienas. Aš, Mamyt, netikiu, 
kad taip blogai bus, kad, kaip Tu rašai, mes gal 
nebepasimatysim. Toks finalas būtų per daug 
baisus. Nereikia taip galvoti! 

Dabar laukiam dėdės. Dieve mano, koks jam 
tai smūgis! Tu kadaise rašei, kad gal Mindaugas 
atvažiuos mūsų aplankyti. Jeigu tai būtų įmano
ma, be galo džiaugtumėmės, nes to vaiko labai 
pasiilgom. Bet aš netikiu, kad taip lengvai jam leis. 

Su mano famulatūra Salzburge nieko neišėjo, 
nes ligoninės jau perpildytos studentais. Gavau 
pasiūlymą likti dirbti čia, chirurginėj klinikoj. 
Tuo dabar net džiaugiuosi, nes išmoksiu daugiau, 
negu kur kitur kad būčiau išmokusi, ir nereikės 
kilnotis. O dabar tam ypač upo nėra. 

Semestras jau už mėnesio baigsis. Jis praeis 
kaip viena akimirka. Ir dabar laiko nejaučiu, nes 
diena veja dieną, o savaitė savaitę. Jei laikas vis 
taip greit eis, nepajusim, kaip vėl atsidursim 
namie prieš duris ir lauksim, kol Tu, Mamut, jas 
mums atidarysi... 

Negaliu galvoti apie žmones, kurių gal jau 
nebėra.. Mus abi tos žinios nepaprastai sukrėtė. 
Tai buvo tikrai visai nelaukta. 

Vargšė Vida turi daug mokvtis. O po visokių 
„siurprizų" tai tikrai nelengva. Gal, duos Dievas, 
pasiseks išlaikyti. Aš savo studijom esu nepa
prastai patenkinta, dabar ypač viskas įdomu ir 
išryškėja tikro mediko kelias. Tikrai mes turim 
būti laimingos, kad nors mokslą turim, nors 
artimieji ir taip toli... Daug sveikinimų visiems. 
Bučiuoju daug kartų. Tavo Nile. 

Loetzen, 1945 (?) 

Miela Nile, 
rašau tau laišką po laiško. Tau tikrai juos 

atsibos skaityti. Parašiau tau laišką, kuriuo 
prašiau sukombinuoti atausti man pažyri* 
Bet iki šiol negavau atsakymo Gal 
manoma padaryti0 Parašyk, kaip yra9 Atrodo, 
kad mes čia liksime ligi Kalėdų, po to apmokymas 
ir greičiausiai į frontą. Bet tas ne tuk svarbu 
Prieš tai noriu būtinai pas jus atvažiuoti < 
tavo pakietuką su laiškams popierium, vok 
dviem knygutėm Tiesa, parašyk, koks jūsų pini
ginis stovis Aš dar jų turiu 

Bus daugiau . 
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SPECMETODAIS TERORIZMO NEĮVEIKSI 
Apie k r a u j o k e r š t ą , 

k o l e k t y v i n ę a t s a k o m y b ę i r 
n a c i o n a l i n ę ka l t ę . Ž m o g a u s 
te i s iu gynėjo s a m p r o t a v i m a i 

Ne agen ta i , be t v a d a i 

Ką iš principo būtų galima 
padaryti su terorizmu? Visa 
beda, kad tai nėra pragmatinis 
uždavinys. Tuo tarpų mūsų 
„politikai realistai" — visi prag
matikai. J ie nenori žiūrėti į 
ateitį. Jie nenori mąstyti apie 
tai, kas netelpa į stebėjimus, 
agentūrinius planus, smūgius ir 
sunaikinimus, kaip tai įprasta 
Izraelyje (ir kaip mes paban
dėme pasielgti su Jandarbijevu, 
nors koks iš jo terorizmo organi
zatorius, jokio vaidmens jis ten 
nevaidino). Šis triūsas reikalau
ja visų jėgų ir protų. Žinoma, 
reikia kaupti patyrimą ir 
mažinti sėkmingų teroro aktų 
skaičių. Visa tai reikia daryti. 
Bet aišku ir tai, kad reikalinga 
ir dar kažkas. 

Mums jau išūžė ausis, neva 
visos tautos esančios nuosta
bios, vertos vienodos pagarbos, 
savo prigimtimi labai geros ir, 
neduok Dieve, ką nors diskri
minuoti ryšium su jų įprastu 
gyvenimo būdu, tikėjimu ir t.t., 
kad musulmonai nė kiek neblo-
gesni už krikščionis... Visoje 
šioje lėkštybėje esama tiesos. 
Ką reiškia ši tiesa? J i reiškia, 
kad, esant visoms vienaip a r 
kitaip istoriškai atsiradusioms 
skirtybėms, visi žmonės tu r i 
maždaug vienodą prigimtį. O 
tai savo ruožtu reiškia, kad ga
lima ir reikia kruopščiai i r 
atkakliai ieškoti labai autorite

t ingų musu lmonų pasaulyje 
žmonių, kurie būtų pakanka
mai drąsūs , kad ne mums aiš
kintų, koks nuostabiai huma
niškas y ra is lamas, bet savo 
taut iečiams ir bendrat ikiams. 

Kodėl entuziast ingai palai
komi musulmonų vadai visi turi 
būt i p a n a š ū s į ajatolą Cho-
meinį? Negi šiose tautose negali 
rast is kurio nors kitokio auto
riteto? Man sunku tuo patikėti. 
Mes žinome žmones iš šio 
pasaulio ir mokame su ja is ben
d rada rb i au t i . Tokių žmonių 
paieškos tu r i tapt i ne agentų, 
bet vadų paieškomis. Sąžinin
gomis, ska idr iomis , gerano
riškomis paieškomis, bet tai yra 
be galo sunki užduotis, reika
laujanti aibės laiko, kai negali
ma d ik tuot i , bet gal ima tik 
diskutuoti ir raginti . Jei norite 
— rodyti pavyzdį. Bet šito 
niekas nedaro, nes tai idealis
t inė koncepcija, t ikrai reikalau
jant i daug pastangų ir laiko. 

Tačiau j uk jau pat ikrinta ir 
parodyta , jog jokie konfron-
taciniai metodai netinka. Ir mes 
s u p r a n t a m e , kodėl. Pasaulyje 
susiklostė nauja situacija, taip, 
kad var tot i jėgą arba sankcijas, 
net gr iežčiausią spaudimą 
nacionalinių papročių atžvilgiu 
yra visiškai beprasmis reikalas. 
Bet t u r i būt i sąžiningi vertini
mai. 

V a l s t y b i n ė k a l t ė i r 
k o l e k t y v i n ė a t s a k o m y b ė 

Kodėl dabar ypač aktualus 
islamiškojo teror izmo klausi
mas? Papl i tusi nuomonė neva 
t e ro r i zmui l iaudies p a r a m a 

2004 m. lapkričio 3—6 d. du 
lietuvių vaiku folkloro ansam
bliai — Karaliaučiaus 35-ojo 
licėjaus „Gintarėlis" (vad. 
Algirdas Karmilavičius) i r 
Gumbinės 5-osios vidurinės 
mokyklos „Nadruvėlė" (vad. 
Irena Barilaitė-Tiriuba), pa
gal Lietuvos ir Karaliaučiaus 
srities folklorinių ansamblių 
bendradarbiavimo programą su 
atsakomuoju vizitu lankėsi 
Kaune. Prieš tai, 2004 m. kovo 
17 dieną, į Gusev buvo atvykęs 
ansamblis „Serbentėlė". Kartu 
su ansambliu „Nadruvėlė" jie 
koncertavo 5 vidurinės mokyk
los moksleiviams. 

Kauno rajono Domeikavos 
vidurinės mokyklos ansamblis 
„Serbentėlė" (vad. Daiva Bra-
dauskienė) 2002 metais pri
pažintas geriausiu Lietuvos 
vaikų folkloriniu ansambliu ir 
apdovanotas prizu „Aukso 
paukštė". 

Šį kartą į Kauną atvažiavę 
Karaliaučiaus srities vaikai 
gyveno ansamblio „Serbentėlė" 
dalyvių šeimose ir turėjo progą 
praktiškai išbandyti savo lietu
vių kalbos žinias. 

Moksleiviai lankėsi Vytau
to Didžiojo karo, Kauno medi
cinos ir farmacijos muziejuose, 
Raudondvario sodyboje Kauno 
priemiestyje, privačioje liau
dies amatų mokykloje ir 

nėra būtina. Neva vienetai ir 
smulkios grupės gali užsiimti 
savo baisia veikla be jokio 
masių pritarimo. Logiškai tai 
lyg ir neprieštaringa. O iš tik
rųjų mes matome, kokiu trium
fuojančiu siautuliu masės 
reaguoja į kiekvieną pasisekusį 
teroro aktą. 

Čia matau labai svarbią 
aplinkybę- Mano galva, teroriz
mas gauna socialinę paramą 
ten, kur dėl istorinių ar kokių 
nors kitų priežasčių (apie ta i 
tur i mąstyti specialistai) egzis
tuoja kolektyvinės kaltės sąvo
ka ir kur ji darosi vienu iš 
pagrindinių principų. Kas yra 
kraujo kerštas? Tai kolekty
vinės kaltės sąvoka. Ji yra 
primityvi ir priklauso neišsi
vysčiusioms teisinėms siste
moms. Nepaisant to, tai įsišak
nijusi sąvoka. Jei aš nužudžiau 
jūsų giminaitį, aš suprantu, kad 
jūs žudysite mano giminaičius, 
įs i t ikinę, kad keršijate kal
t iesiems, nes mes esame tos 
pačios giminės. Terorizmas 
remias i šia sąvoka. Rusijos 
kareiviai siautėja Čečėnijoje. 
Tad atkeršykime Rusijos pilie
čiams! Štai jų logika. Aišku, kad 
t en teroro aktas suvokiamas 
daug natūraliau i r ramiau. J is 
negali sukelti tokio siaubo ir 
pasibjaurėjimo, kaip tarp euro
pinės krikščioniškos kultūros 
žmonių, kuriems kolektyvinė 
atsakomybė — t ik dorovinė ir 
istorinė sąvoka. Tai labai svar
bus veiksnys, kurio nevalia 
ignoruoti. 

Čia apskritai plonos ribos ir 
paradoksalūs reiškiniai. Tarki
me, Rusijos bėda — kad mes 

neturime, nenorime ir bijome 
turėti valstybinės kaltės są
vokos, suprantama, ne juridi
nės ir nereikalaujančios sankci
jų, bet dorovinės kaltės. 
Vokiečiai turi tokią sąvoką, o 
mes — ne. Pats klausimo iškėli
mas sukelia pasipiktinimą: kuo 
gi mes kalti? Juk mes aukos! O 
Kaukaze kolektyvinė kaltė yra 
įsišaknijusi sąmonėje. Kolek
tyvinė tikrąja žodžio prasme, 
biblijinę, jei norite: štai sep
tynios kartos, visos septynios 
bus sunaikintos. 

Taip, islamas — biblijinę 
religija. Tiktai krikščionybė 
seniai nuėjo nuo šių biblijinių 
samprotavimų giliai į dorovinę 
pusę, o ten šitai įsitvirtino, kaip 
man at rodo, visai negiliu 
Biblijos suvokimo pagrindu. 

Čečėnijoje ta rp įvairiausių 
žmonių (didelės dalies taikių 
gyventojų, bet kar tu ir poli
tiškai aktyvių, dalyvavusių 
pasipriešinime bei karo veiks
muose, t a ip pat ta rp santūrių 
žmonių, kurių yra dauguma) 
labiausiai paplitęs yra pasaulio 
bendrijos padarytos skriaudos 
pajautimas: mus pamiršo, mū
sų nepaisė, mūsų gyvybėmis 
mokama už politinę naudą, už 
politinius rezultatus. Mes 
manėme, jog pasaulio bendrija 
— Europa, Amerika, apskritai 
Vakarai — neleis daryti su 
mumis ta i , kas daroma, kad jie 
privers taikingai spręsti tikrai 
labai sunkų ir painų konfliktą. 
O mus paliko. 

Girdėjau tokių sampro
tavimų iš įvairių žmonių. Man 
atrodo, kad tai vyraujantis 
požiūris, vyraujantis emocinis 
vertinimas to, kas dabar vyks
ta. Kartu su šia gilia nuoskau
da nuolat prisimenamos viltys, 
kad pasaulis neleis daryti šios 
bjaurasties. 

Ansamblių bendradarbiavimas 

Geriausi Karaliaučiaus krašto lietuvių vaikų ansambliai: Gumbinės „Nadruvėlė" ir Karaliaučiaus „Gintarėlis" 
prie Karo muziejaus Kaune 2004 m. lapkričio mėn. 

S. Šamborskio nuotr. 

Juškos muziejuje Vilkijoje. 
Baigdami vizitą Kaune, 

ansamblia i „Nadruvėlė" ir 
„Gin ta rė l i s" miesto Etnokul
tūros centre parodė bendrą 
folklorinę programą. Už kon
certą vaikams buvo atsidėkota 
nedidelėmis dovanėlėmis. 

Tai j au an t ras i s vaikų 
ansambl ių bendradarbiavimo 
pavyzdys. 2003 m. Karaliau
čiaus 35-ojo licėjaus ansamblis 

„Gintarėlis" ir Kauno „Atža
lyno" vidurinės mokyklos vai
kų ansamblis „Kaukutis" pasi
rašė bendradarbiavimo sutar
tį, kur i buvo sėkmingai įgy
vendinta. Ansambliai pasikeitė 
koncertiniais vizitais, surengė 
ekskursijas. 

2005 metais planuojama 
pradėt i bendradarbiauti su 
Šilutės ansambliu iš Lietuvos 
ir Gastų vaikų ansambliu 

„Beržynėlis" iš Karaliaučiaus 
krašto (vad. JLoreta Makarai-
tė). 

Už pagalbą organizuojant 
renginius dėkojame LR Vy
riausybės Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentui ir 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijai Čikagoje. 

Alg i rdas Karmi lav ič ius 
vaikų folkloro ansamblio 

„Gintarėlis" vadovas 

AIŠKINS VYRŲ IR MOTERŲ NESUSIKALBĖJIMUS 
Vilniaus muzikinis teatras 

,rNew York" rengiasi spektaklio 
premjerai — sausio 14 ir 15 d. 
čia bus rodomas amerikiečio 
Rob Becker humoristinis mono-
spektaklis .Urvinis žmogus". 

Spektakli režisavo Kostas 
Smoriginas, vienintelį persona
žą — urvinį žmogų vaidins akto
rius Dainius Kazlauskas. 

I Broadway rekordų knygą 
patekės spektaklis Lietuvoje 
pastatytas pirmą kartą. Pasak 
kurejų, bene pirmą kartą Lie
tuvoje šiame spektaklyje mėgi
nama sujungti teatrą ir kabare
to žanrą Beveik dviejų valandų 

t rukmės monospektaklyje apie 
amžinus vyrų ir moterų j i e -
susikalbėjimus" D. Kazlausko 
va id inamas urvinis žmogus, 
nuolat persikeldamas į Šiandie
ną, humoristiškai aiškina mo
terų ir vyrų elgsenos, mastymo, 
požiūrių skir tumus. 

„Kodėl vyrai naują drabužį 
parduotuvėje išs i renka per 
kelias minutes — tiesiog jį su-
medžioja9 Kodėl vyrai, net pasi
klydę, nemėgsta klausti kelio? 
Kodėl du draugai susitikę kalba 
vien apie futbolą arba apskritai 
tyli ir retkarčiais leidžia primi
tyvius garsus?" 

„Kodėl moterys gali valandų 
valandas vaikštinėti po parduo
tuves? Kodėl moterys visada 
lengvai randa bet kurį daiktą, 
kurio vyras prieš tai nesėkmin
gai ieškojo visą pusdienį? Kodėl 
moterims taip svarbu aptar t i 
menkiausias smulkmenas 
plepant su draugėmis?" Žais
minga komedija žiūrovams žada 
a tsakyt i į daugelį panašaus 
pobūdžio klausimų. Nedidelėje 
„New York" muzikinio teatro 
scenoje vaidinsiantis aktorius 
išlaikys labai artimą santykį su 
žiūrovais ir nuolat improvizuos. 

„Urvinio žmogaus" premjera 

įvyko 1991 m. San Franciske ir 
kelerius metus labai sėkmingai 
buvo rodomas keliolikoje JAV 
miestų. 1996 m. jis buvo pasta
tytas Broadway teatre Jftelen 
Hayes Theater". Daugiau kaip 
700 kartų suvaidintas „Urvinis 
žmogus" Broadvvay istorijoje įsi
amžino, kaip ilgiausiai čia rodytas 
vieno aktoriaus spektaklis. Šią 
komediją visame pasaulyje ma
tė jau beveik 3 milijonai žiūrovų. 

Spektaklis „Urvinis žmogus" 
teatre „New York" taps reper-
tuariniu ir bus rodomas kiek
vieną savaitę iki sezono pabaigos. 

(Elta) 

Įsivaizduokime, kad dabar 
įvyktų posūkis ir Vakarai 
prisimintų nuostabius Sacha-
rov žodžius: „Mano šaliai 
reikalinga parama ir spaudi
mas". Įsivaizduokime, kad 
spaudimas imtų rastis: Vakarų 
visuomenė verstų savo poli
t inius vadus (kaip tai buvo 
kadaise, pertvarkos pradžioje) 
užimti tokią poziciją: visas 
Čečėnijos konfliktas, visa Če
čėnijos problema, visas šis 
sudėtingas mazgas — tai ne 
jūsų vidaus reikalas. Mes, 
pasaulio bendrija, sąžiningai 
siūlome jums savo dalyvavimą. 
Bet kuria forma: tarpininkau
jant , stebint ir dar daugiau. Mes 
ne vien siūlome, mes reikalau
jame. Ar jūs norite, ar ne, mes 
sieksime šio vaidmens ir šių 
veiksmų. 

Būkite tikri, Čečėnijoje tai 
būtų sut ikta su nauja viltimi 
bei dėkingumu. Žinoma, ta i 
nesus tabdytų terorizmo iš 
karto. Bet esu įsitikinęs, kad tai 
galėtų iš esmės ir pastebimai 
išardyti socialinę terorizmo 
bazę, jo socialinius pagrindus. 

Prisimenu, kaip Čečėnijoje 
buvo pasitikta mūsų kolona, kai 
vykome iš Budionovsk mes, 
įkaitai ir triumfatorius Basa-
jev. Visuose punktuose, kur tik 
sustodavo kolona, įvykdavo sti
chiniai mitingai. Sutikdavo iš 
tikrųjų triumfatorių. Nemanau, 
kad Beslan tragedija būtų 
sukėlusi entuziazmą Čečėnijoje. 
Gal j i nesukėlė ypatingo pas
merkimo, bet esu tikras, kad 
nebuvo nei entuziazmo, nei 
pikto džiaugsmo. Man atrodo, 
kad Vakarų politikos pasikeiti
mas čečėnų problemos atžvilgiu 
būtų sutiktas su didele viltimi ir 
sukeltų protestus prieš teroro 
aktus, o tai yra įkvepiantis viltį, 
garbingas alternatyvinis kelias. 
Esu tuo beveik įsitikinęs. 

Man atrodo, kad dabartinė 
Čečėnijos situacija yra tas re tas 
atvejis, labai konkretus, kai ga
lima pasiekti, kad ir nelabai 
didelį pasisekimą, kovojant 
prieš terorizmą kitokiu keliu 
nei agentūros, operatyvinių 
veiksmų, aukšto OMON pa-

ĮVAIRUS 

* Vidutinio amžiaus tvarkingi 
žmonės išsinuomotų vieną 
kambarį su vonia ir virtuve 
VVestmont, Darien ar Wood-
ridge rajonuose. Jeigu nuosa
vame name, tai padėtume 
tvarkyti aplinką. Tel. 630-863-
2774. 

* 33 m. vyras ieško darbo 
žmonių priežiūroje, arba perka. 
Tel. 630-842-2340. 

* Moteris ieško darbo su gy
venimu. Patirtis slaugoje. Tel. 
708-430-9172. 

* 60 m. medikė, susikalbanti 
angliškai, turinti patyrimo, ieško 
darbo pagyvenusiu žmonių 
priežiūroje. Tel.773-875-3010. 

* Vyras, vairuojantis automobilį, 
turintis rekomendacijas ir patirt}, 
atlieka masažą, prižiūrėt pa
gyvenusius žmones nuo sausio 
18 d. Tel. 708-233-9764 arba 
708-422-0563. 

* Noriu išsinuomoti 2 mieg. 
butą Dovners Grove, Burr Ridge 
ar Lombard rajonuose. Tei. 773-
419-9273. 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje nepilnai darbo dienai 
nuo Iv.p.p. Oak Lawn ar aplin
kiniuose raj. Gali pakeisti savait
galiais. Patirtis, anglų kalba, 
rekomendacijos, automobilis, 
dokumentai, tel. 708-692-4422 , 
708-233-6918, palikti žinutę. 

* 53 m. išsilavinusi, sąžininga, tu
rinti patirties, rekomendacijas, 
vairuojanti automobilį moteris, 
ieško darbo prižiūrėti pagyvenu
sius žmones. Gali gyventi kartu 
arba gali išleisti atostogų, 
pakeisti ilgesniam laikui, te l . 
708-447-0890. 

* Siūlau naktinį darbą moteriai 4 
naktis savaitėje žmonių 
priežiūroje, Indianos valstijoje, 
prie pat IL valstijos. Tei. 773-704-
2620. 

* Reikalingi "truck" vairuotojai su 
CDL. Tel. 23-275-5587. 

rengimo ir t.t. Vargu ar šitai 
galima pasiekti Palestinoje. Bet 
Čečėnijoje galima, nes ten gali
ma sugriauti socialinę teroriz
mo bazę. Tai atskiras atvejis, 
bet ta bendra linkme, kurią dar 
reikės plėtoti ilgus metus. Galų 
gale mes vadiname save viena 
žmonija. Tam tikra prasme iš 
tikrųjų esame viena žmonija, 
nes iš kiekvieno pasaulio taško 
galima pasiekti kitą, labai nuto
lusį tašką per kelias valandas. 
Susisiekti — per minutes ar net 
sekundes. Mes paprasčiausiai 
susieti vieno likimo. Todėl nėra 
baisu, kad nesame panašūs 
vieni į kitus. Baisu yra kitkas: 
esame susiskaldę savo princi
piniais požiūriais į svarbiausius 
gyvybės ir mirties klausimus, į 
savo santykius vienų su kitais. 

Aišku, kad tai dalykai, 
kurie nesprendžiami planais ir 
programomis. Tam, kad prie jų 
prieitume, reikalinga ne kon
cepcija. Reikalinga kitokia pa
radigma. Ši paradigma — tai, 
kad mūsų tikslas būtų įstatymų 
bendrumas. O šito nepasiek
sime nesusitarę dėl tam tikrų 
pradinių bazinių vertybių. Mes 
neprieisime prie teisės, užtikri
nančios egzistencijos pagrindus, 
kol bus kalbama apie naciona
linę, etninę, konfesinę, gentinę 
ka l t ę ne dorovinės istorinės 
kal tės sąvokomis, bet sąvo
komis kaltės, už kurią reikia 
atsakyti gyvybe. 

Rea l i s t in i s p l a n a s 

Ar, šitaip samprotaujant, 
galima rasti visiškai konkretų 
taikos planą Čečėnijai? Manau, 
kad tokio plano branduolys — 
konflikto internacionalizavi-
mas , toks internacionalizavi-
mas , kurio Vakarai turėtų 
reikalauti visiškai aiškiai ir ne 
įtikinėjimais, užėmę ne poziciją 
„esame pasirengę jums padėti", 
bet poziciją „mes turime teisę 
ginti savo požiūrį į šį konfliktą". 

Man atrodo, kad šiuolaikinė 
visuomenė turi išsivystyti ta 
l inkme, kad antroji pozicija 
taptų norma. Visi bendrijos na
riai gali turėti savo požiūrius į 

SKELBIMAI 

panašius konfliktus ir tur i 
turėti teisę dalyvauti pastaruo
sius sprendžiant. Štai- Iljasas 
Achmadov (A. Maschadov vy
riausybės užsienio reikalų mi
nistras — red.) siūlo bet kokią 
laikinos mandatinės teritorijos 
formą. Suprantama, kad šis 
pasiūlymas daug realistiškesnis 
nei, tarkim, JT kariuomenės 
įvedimo į Čečėniją planas. Ją 
gali pasiūlyti įvesti t ik 
Saugumo taryba, kurioje Rusija 
tu r i veto teisę. Dar iki 
Achmadovo planui pasirodant, 
Rusijos nacionalinis komitetas 
dėl karo nutraukimo bei taikos 
įvedimo Čečėnijos respublikoje 
irgi dėstė savo gana konkretų 
planą, bet ši dalis jame buvo 
išreikšta labai bendrais 
bruožais: kalbėta apie kitų šalių 
tarpininkavimą bei stebėjimą 
bei konflikto internacionaliza-
vimą. 

Aišku, kad dabar ir Achma
dov planas negalimas. Todėl, 
kad tarptautinė bendrija bet 
kuriuos Rusijos valdžios pa
reiškimus (o mes girdėjome, ką 
apie Beslano įvykių sakė prezi
dentas Putin) priima, kaip 
galutinį žodį. 

Ir tai suprantama, nes visos 
šalys, sudarančios pasaulio ben
drijų, vienaip ar kitaip yra 
susitepusios. Todėl nė viena val
stybė nenori pakilti virš šios 
praktinės padėties ir pareikšti: 
taip, mes netobuli, mes dau
geliu požiūrių neteisūs, bet 
užtenka gyventi tokiame pa
saulyje. Mes turime gyventi 
pasaulyje, kurį valdo teisė. 
Anksčiau ar vėliau taip bus, nes 
kitokios išeities nėra. Bet 
dabartinė politika tam nelin
kusi, todėl visuomenė turi 
reikalauti iš politikos šios pozi
cijos. Galimi ir kitokie pragma
tiniai politiniai žingsniai, tačiau 
be ryžto iš principo keisti 
situaciją mes vis tiek įklimp-
sime. Istorija moko to visiškai 
aiškiai. 
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.«* naujienos 
(Remiantis AFP, fteuters, AP, 4Tteriax, ITAR-TASS, BNS 

tintų agentai pranešimais) 

EUROPA 

STRASBOURG 
Europos Par lamentas tre

čiadienį didele balsų persvara 
patvirtino pirmąją Europos Są
jungos (ES) konstituciją, bet ši 
sutar t is įsigalios tik jeigu ją pa
tvirtins visos 25 Bendrijos na
rės, kur ių kelios šiuo klausimu 
rengia referendumus. 500 euro-
par lamentarų balsavo už nuta
rimą, kur iuo pritariama konsti
tucijai, 137 jai nepritarė, o 40 
susilaikė. Prieš šį simbolinį bal
savimą nedidelė Europarlamen
to euroskeptikų grupė laikė iš
kėlusi p laka tus su užrašu „Ne 
mano vardu", taip reikšdami sa
vo nepri tar imą konstitucijai. 

HAGA 
Tiriant olandų filmų kūrėjo 

Theo van Gogh nužudymo bylą, 
buvo išaiškintas sąmokslas nu
žudyti iš Somalio kilusią Olan
dijos į s t a tymų leidėją Ayaan 
Hirsi Ali, kuri laikoma viena 
svarbiausių radikaliojo islamo 
kritikių. A. Hirsi Ali prisidėjo 
rašant scenarijų prieštarrfigai 
ver t inamam T. van Gogh filmui 
„Paklusnumas", kuriame pasa
kojama apie tai , kaip musulmo
nų visuomenėje engiamos ir že
minamos moterys. Praėjusių 
metų lapkričio 2 d. T. van Gogh 
nužudė į tar iamas radikalių pa
žiūrų musulmonas, o A. Hirsi 
Ali po filmo parodymo buvo pa
grasinta susidorojimu. Apie są
mokslą sužinota iš dokumento, 
kurį an t i te ror i s t inę operaciją 
vykdžiusi policija rado per kratą 
viename Amersfort miesto butų. 

MIUNCHENAS 
Trečiadienį Vokietijos polici

ja švintant visoje šalyje surengė 
virtinę patikrinimų, per kuriuos 
ieškojo musulmonų ekstremis

tų, verbuojančių naujokus 
„šventajam karui". Per operaci
jas , kurios buvo nukreiptos 
prieš neįvardijamą grupuotę, 
įtariamą dokumentų klastoji
mu, prekyba žmonėmis ir kitais 
nusikaltimais, buvo suimti 22 
asmenys. Pareigūnai pranešė, 
kad ta rp 17 sulaikytų vyrų ir 
penkių moterų yra šešių arabų 
valstybių, Bulgarijos ir Vokieti
jos piliečių. 

rugsėjo 11-osios teroro išpuolių 
įkurto departamento sekreto
rius. M. Chertoff dirbo Teisingu
mo departamento kriminalinių 
nusikaltimų skyriuje, kai 2001 
m. rugsėjo 11-ąją tinklo „ai Qae-
da" kovotojai įvykdė teroro iš
puolius New York ir Washing-
ton, DC. 

AUSTRALIJA 

JAV 

FORT HOOD 
Vienas buvęs Irako Abu 

Ghraib kalėjimo kalinys, kurį 
amerikiečių sargybiniai vertė 
viešai masturbuotis ir gultis į 
nuogai išrengtų kalinių krūvą, 
antradienį sakė, kad tokių da
lykų nedarė net Irako diktato
rius Saddam Hussein. Tai šis 
irakietis liudijo rezervo kario 
Charles Graner, kuris įtariamas 
kurstęs Abu Ghraib kalėjime že
minti irakiečių kalinius, karo 
teisme. „Iš pradžių negalėjau 
patikėti, jog taip gali būti. 
Norėjau nusižudyti, nes nie
kas to nesustabdė", liudijo 
Hussein Mutar. Ch. Graner ad
vokatas tvirtino, kad jo klientas 
tik vykdė nurodymus palaužti 
kalinių dvasią prieš karo žval
gybininkų tardymą. Pasak jo. 
tokia veikla kaip nuogų kalinių 
guldymas į krūvas nebuvo ne
teisėta. 

WASHTNGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush antradienį paskyrė ape
liacinio teismo teisėją Michael 
Chertoff Teritorinio saugumo 
depar tamento sekretoriumi. 
Jeigu Senatas pritars 51 metų 
M. Chertoff kandidatūrai , jis 
šiame poste pakeis Tom Ridge,J 

kuris buvo pirmasis po 2001 m. 

ADELAIDE 
Australijos ugniagesiai tre

čiadienį jau kontroliavo krūmy
nų gaisrus, kurie pareikalavo 
daugiausiai žmonių gyvybių per 
20 pastarųjų metų. Devyni žmo
nės žuvo, o dar iki 15 laikomi 
dingusiais. Gaisrai nuo pirma
dienio siautėjo pietiniame pu
siasalyje, maždaug 250 kilomet
rų į vakarus nuo Pietų Austra
lijos valstijos sostinės Adelaide. 
Didelėse Pietų Australijos teri
torijose perspėta dėl naujų gais
rų pavojaus. Ugnis išdegino 
maždaug 100,000 hektarų krū
mynų ir ganyklų. Žmonių nuo
savybei padaryti dideli nuosto
liai; žuvo 10,000 naminių gyvu
lių. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
JAV pajėgos trečiadienį pra

nešė dėl praėjusią savaitę su
rengto Baghdad gubernatoriaus 
nužudymo sulaikiusios šešis 
įtariamuosius. Ali al-Haidri nu
žudymu įtariami asmenys buvo 
suimti antradienio rytą Bagh
dad. Sukilėliai dažnai rengia iš
puolius prieš šios šalies parei
gūnus ir politikus, tačiau žudi
kus suimti pavyksta retai. įta
riamieji buvo sulaikyti po to, kai 
gyventojai suteikė pareigū
nams naudingos informacijos. 

A.Pocius: būdamas KGB rezervininku, jokių užduočių neatlikau 

Atkel ta i š 1 psl . 
Aš j a m nedariau įtakos. Tai vy
ko m a n praktiškai nedalyvau
jant . Karo prievolės atlikimas ir 
bendradarbiavimas su KGB yra 
visiškai skirtingi dalykai", tvir
tino VSD vadovas. 

A. Pocius žurnalistus tikino, 
kad j is pri tartų siūlymui, kad 
visų KGB rezervinių karininkų 
bylos bū tų paviešintos, t ame 
tarpe ir jo paties. 

VSD vadovas, paklaustas , 
kiek da r KGB rezervininku dir
ba jo vadovaujamoje įstaigoje, 
tiksliai negalėjo pasakyti. „Ne
turiu tokių duomenų. Atsitikti
nai gali būti vienas kitas", pa-

< šakojo A.Pocius. 
Tuo tarpu Seime valdančioji 

Lietuvos socialdemokratų parti
jos (LSDP) frakcija pri tarė opo
zicinės Liberalų demokra tų 
frakcijos siūlymui sudaryti par
l ament inę komisiją valstybės 

pareigūnų ryšiams su KGB iš
tirti. 

Liberaldemokratai pasiūlė 
sudaryti tokią komisiją po to, 
kai paaiškėjo, jog sovietmečiu į 
KGB karininkų rezervą buvo 
įrašyti ir dabart inis užsienio 
reikalų ministras A. Valionis bei 
Valstybes saugumo departa
mento vadovas A. Pocius. 

,Aš manau, jog viskas turi 
būti išsiaiškinta iki galo. Jeigu 
tai nebus padaryta, šiems parei
gūnams toliau bus labai sunku 
dirbti", sakė LSDP frakcijos se
niūnas Juozas Olekas. 

Parlamentinė tyrimo komi
sija turės būti sudaryta, jeigu 
tam pritars ne mažiau kaip 36 
parlamentarai. 

„Mes dabar turime apie 20 
parašų", sakė sudaryti komisiją 
pasiūliusios Liberalų demokra
tų frakcijos seniūnas Valentinas 
Mazuronis. 

Liberalų demokratų frakci
ja turi 10, LSDP — 21 narį. 

Liberaldemokratai tikisi, 
jog artimiausiu metu dėl parla
mentinės komisijos apsispręs 
valdančiosios Darbo partijos bei 
opozicinių Liberalų ir centro ir 
Tėvynės sąjungos frakcijos. 

BNS žiniomis, liberalcen-
tristai skeptiškai vertina parla
mentinės komisijos sudarymą, 
bet siūlo pakviesti A.Valionį ir 
A.Pocių atsakyti į parlamentarų 
klausimus Seime. 

Tėvynės sąjungos frakcijos 
seniūnas Andrius Kubilius yra 
paraginęs minėtus pareigūnus 
patiems atsakyti į klausimą, ar 
jie gali toliau pilnavertiškai at
likti savo darbą. 

Tačiau tiek prezidentas Val
das Adamkus, tiek Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas pa
reiškė, jog A. Valionis ir A. Po
cius lojalumą įrodė darbais. 

Talkininkavimu naciams apkaltintas lietuvis mėgina išsaugoti... 

Atke l ta i š 1 psl . 
Nacių talkininkus persekio

jant is Teisingumo departamen
tas kal t ina V. Zajančkauską me
lavus apie savo praeitį, kai imi
gravo į Amerika iš Austrijos 
1950-aisiais ir po šešerių metų 
gavo JAV pilietybę. 

V. Zajančkauskas pripažįs
ta, kad nepasakojo imigracijos 
pare igūnams apie tarnybą 
Travnikuose, bijodamas, jog tai 
sulėtins jo imigracijos procedū
rą, bet tikino, kad jis ten nedarė 
nieko kito, tik darbavosi vietos 
užeigoje. 

Tuo tarpu Teisingumo de
partamentas tvirtina turįs kon
krečius dokumentus, liudijan
čius, kad V. Zajančkauskas ap
mokė kitus puskarininkius ir 
buvo paaukštintas bei apdova
notas „už narsą" po Varšuvos 
geto likvidavimo kampanijos. 

M . A. Pavilionienė siūlo LRT tarybą keisti po kiekvienų rinkimų 

Vi ln ius , sausio 12 d. 
(ELTA) — Seimo narė liberalde-
mokratė Marija Aušrinė Pavi
lionienė siūlo pakeisti Lietuvos 
radijo ir televizijos (LRT) tary
bos formavimo principus taip. 
kad Tarybos sudėtis būtų kei
čiama po kiekvienų prezidento 
ir Seimo rinkimų. 

Parlamentarės įregistruotu 
Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos įstatymo pataisų pro
jek tu siūloma iš esmės pakeisti 
galiojančią 12 asmenų LRT 
tarybos sudarymo tvarką. 

M. A. Pavilionienės siūly

mu, naujai išrinktas preziden
tas turėtų skirti vieną Tarybos 
narį 5 metams, o naujai išrinkto 
Seimo dauguma ir opozicija tu
rėtų pasiūlyti po vieną atstovą 4 
metams. 

Dabartinė įstatymo redakci
ja numato , kad pirmajai 
Tarybos kadencijai keturis tary
bos narius 6 metams skiria pre
zidentas, o keturis narius 4 me
tams — Seimas (du nariai ski
riami iš opozicinių frakcijų pa
siūlytų kandidatų). 

Pasak Seimo narės, kitus 
Tarybos narius po vieną 4 me

tams turėtų skirti Lietuvos 
mokslų taryba. Lietuvos rekto
rių konferencija, Lietuvos moks
lų akademija. Žurnalistų ir lei
dėjų etikos komisija, Lietuvos 
vyskupų konferencija ir Tauti
nių bendrijų taryba. Lietuvos 
meno kūrėjų sąjunga turėtų 
skirti tris narius 4 metams. 

Pagal dabar galiojančią 
tvarką, po vieną atstovą 2 me
tams į LRT tarybą skiria Lietu
vos mokslo taryba, Lietuvos 
švietimo taryba, Lietuvos meno 
kūrėjų sąjunga ir Lietuvos vys
kupų konferencija. 

PAULINA GAURYTE 

2004 metais „Lankas" buvo 
kitoks. Jis pasikeitė į gerą pusę. 
Artūras Balk, kuris šiais metais 
buvo stovyklos viršininkas, 
turėjo daug naujų idėjų ir įpūtė 
stovyklai naujo vėjo. 

Rytais keldavomės mankš
tai. Atrodė, kad esame kari
nio apmokymo stovykloje, nes 
visiems reikėjo daryti tuos 
pačius pratimus. Tam kas pa
vėluodavo, reikėdavo apibėgti 
apie namelius ar visą stovyklos 
teritoriją. Taigi, niekas neno
rėjo vėluoti! Po mankštos — 
vėliavos pakėlimas ir pusryčiai. 
Prie vėliavos mergaitės išsiri
kiuodavo vienoje pusėje, o 
berniukai kitoje. Tai buvo nauja 
ir įdomu. Mes buvom lyg ka
rinėje stovykloje, nes jei kas 
pavėluodavo, ar būrys nepa
sakydavo savo šūkio garsiai ir 
aiškiai, Artūras liepdavo nusi
žengėliams daryti atsispau
dimus. Laimė, man to daryti 
neteko, bet nuo pritūpimų neiš
sisukau! 

Po pusryčių Asta ir Dai
nius Vaičekoniai pravesadvo 
dainavimo pamokas. Artūras 
taip pat ateidavo mums padėti 
dainuoti. Dainavimo pamokos 
buvo ypač smagios. Man labai 
patiko, kad Artūras surikiavo 
mus kaip chorą, o mes lingavom 
ir plojom į taktą. Visi stovyk
lautojai įsimylėjo dainą „Bo
ružėlė septintaškė" (lietuvių 
liaudies daina perdaryta į šiuo
laikinę dainą). 

Ne tik stovyklautojams, bet 
ir suaugusiems patiko sporti
niai užsiėmimai. Kvadratą 
žaidėme visi. Pasiduoti nei 
viena komanda nenorėjo. Štai 
kitas užsiėmimas, kuris visiems 
patiko. Mes pasiskirstėme į tris 
grupes: geltoną, žalią ir rau
doną. Reikėjo eiti aplink ežerą 
ir rasti įvairius paslėptus 
daiktus. Laimėtojų laukė 
prizas, ir dar koks — saldainiai! 
Šie žaidimai- padėjo mums 
„iškrauti" sava energiją. 

Pirmo laužo metu mes pasi
dalinome į du būrius: mer
gaičių ir berajukų. Kiekvienas 
būrys turėjo {Sugalvoti šūkį ir 
t rumpą vaidinimą. Vertino 
pagal tai , kfeno vaidinimas 
buvo geriausia^ ir kas tai atliko 
su didžiausiu užsidegimu. 
Nieko nepastatysi, berniukai 
laimėjo. Betimes, mergaitės, 
nenusiminėme. Žinojome, kad 
ir mes laimėsime, ne šiandien, 
tai rytoj! Kai buvo paskelbtas 
nugalėtojas, berniukai ir mer
gaitės buvo pakviesti kartu 
atsistoti. Nežinojome, kad mūsų 
laukė pašventinimas! Mus 
aplaistė vandeniu, apibarstė 
miltais, po to išsirikiavome į 
eilę ir ant kaktos uždėjo 

Lanko" stovykla 
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antspaudą. Niekada šito anks
čiau nedarėm, tai buvo įdomu 
ir smagu. 

Vakarais prie laužo daina
vome dainas ir ruošėme trum
pus vaidinimus. Man patiko, 
kad mus mokė tokias lietu
viškas dainas, kurias, manau, 
mes atsiminsime ilgam ir gal 
vieną dieną mūsų vaikai j a s 
taip pat dainuos. Visi paaugliai 
su malonumu dainavo, nes 
daina jungė mus į vieną būrį ir 
jautėmės kaip viena šeima. 
Taip pat mums buvo duotas pir
mas dainos posmelis, o kitus 
turėjome sugalvoti patys. Buvo 
sunku, nes pradžioje neturė
jome supratimo, ką rašyti. Bet 
galiausiai dainos išėjo šaunios. 
Po laužo prieš miegą eidavome į 
virtuvę užkąsti. 

Vieną naktį paaugliai ėjo 
maudytis į baseiną. Baseine 
taip pat žaidėme vandensvydį! 
Dainius ir Artūras teisėjavo. 
Žaisti buvo be galo smagu! 
Buvom susiskirstę į dvi koman
das, berniukų ir mergaičių. 
Turiu pasakyti, kad, mes, mer
gaitės, puikiai kirtom ir serva-
vom. Kai tik laimėdavom taš
ką, klykdavome iš džiaugsmo. 
Džiaugėmės, kad nors kar tą 
laimim. Ir mes laimėjom! 

Paskutinę stovyklos dieną 
žmonės atvyko iš toli ir iš arti 
pažiūrėti, ką mes išmokome per 
savaitę. Pirmiausia šoko ma
žiukai. Šokti juos mokė Neris 
Palūnienė. Po kų šoko paaug
liai. Ieva Gaurytė ir Vera 
Rankytė mus išmokė šokti 
„Suktinį". Po šokių visi stovyk
lautojai dainavo stovykloje 
išmoktas dainas. Mūsų balsai 
skambėjo skardžiai ir mes 
džiaugiamės, kad galime paro
dyti tai, ko išmokome. Visi su 
nekant rumu laukėme, kada 
galėsime dainuoti „Boružėlę 
septintaškę". Mums ši daina 
labiausiai patiko ir ją taip sma
gu dainuoti. Vakare žaidėme 
olimpinius žaidimus. Rungty
niavo dvi komandos: stovyklau
tojų ir suaugusių. Žinoma, 
laimėjome mes, nes šiuos žai
dimus jau buvome žaidę sto
vykloje ir buvome gerai 
pasiruošę. 

Atėjus šeštadienio rytui, 
buvome pavargę ir l iūdni. 
Žinojome, kad reikės išsiskirti 
iki kitų metų ir jau nebūsime 
visi kartu. Padėjome sutvarkyti 
stovyklą ir iškeliavome savais 
keliais. Tikimės visi pasimatyti 
kitais metais. Gal atsiras naujų 
veidų ir užsimegs naujos drau
gystės. Ačiū visiems, kurie 
dirbo stovykloje ir padarė viską, 
kad ji būtų įdomi. 

Paulinos Gaurytės 
straipsnį vertė 

Inga Gaurienė 

Nesiseka vaikų suvilioti pienu 
Prieš metus prasidėjusia 

programa „Pienas vaikams" 
susidomėjo tik 155 iš 2.504 
vaikų darželių ir mokyklų. Iš 
Europos Sąjungos Kaimo rėmi
mo fondo šiai programai buvo 
skirta 480,000 litų. 

Programą koordinuojanti 
Žemės ūkio ministerija dar 
neturi duomenų, kokia pinigų 
dalis panaudota, bet mažas 
programos dalyvių skaičius 
rodo, jog siekti užsibrėžto tiks
lo — praturtinti vaikų valgia
raštį sveikatai naudingais pieno 
produktais, o tuo pačiu skatinti 
jų vartojimą vidaus rinkoje — 
pirmaisiais metais sekėsi 
sunkiai. 

„Pieno programa strigo dėl 
to, kad valgyklos nesuintere
suotos joje dalyvauti. Vakai 
neįpratę gerti pieno, nemėgsta 
pigiau parduodamo nepagar
dinto jogurto, natūralių sūrių. 
Kadangi perkančių subsidijuo
jamą pieną nedaug, poten
cialiems paramos gavėjams dėl 
keliasdešimties litų neapsimo
ka veltis į 'popierizmą', — sakė 

Žemės ūkio ministerijos Pieno 
produktų skyriaus vyriausias 
specialistas Ovidijus Drulė. 

Valgyklų darbuotojų nuo
mone, programa „Pienas vai
kams" remia pačius „neska
niausius" pieno produktus — 
pieną, jogurtą, sūnus be 
pagardų — todėl moksleiviai ir 
darželinukai nenori jų valgyti. 

Vis dėlto, O. Drulės teigi
mu, kitais metais šią programą 
numatoma papildomai remti iš 
valstybinio biudžeto ir sudaryti 
sąlygas kai kuriems vaikams ne 
tik pigius, bet ir nemokamai 
gauti pieno produktus. Tiki
masi, kad bent tuomet vaikai 
rinksis sveikus produktus. 

Kaip sake Lietuvos žemės 
ūkio ir maisto produktų rinkos 
reguliavimo agentūros Gyvuli
ninkystės produktų skyriaus 
vadybininkė Nijole Samuolienė, 
dalyvaujančių programoje mo
kyklų vaikams stiklinė pieno, 
priklausomai nuo jo riebumo, 
kainuoja nuo 12 iki 18 centų 
pigiau. Skirtingai nei jogurtą ar 
sūrius, dotuojamą pieną lei-

A t A 
APOLONIJA MEMENĄS 

Mirė 2005 m. sausio 11 d., sulaukusi 97 metų 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Gyveno Marąuette Parko apylinkėje, 
Chicago, IL, vėliau persikėlė į Brookfield, IL. 

Nuliūdę liko giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 
Šv. Mišios už a.a. Apoloniją buvo aukotos trečiadienį, 

sausio 12 d. 9:30 vai.r. kunigo Vytauto Memeno, Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje, iš kur velionė buvo pa
lydėta į amžino atilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600; 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
LIUDAI VITKAUSKAITEI 

APANIENEI 
mirus, vyrui VINCUI, sūnums ARŪNUI ir VI
DUI BRIZGIAMS su šeima, seserims dr. ELE
NAI ir dr. VIKTORUI ČEIČIAMS su šeima, 
MARIJAI NEVERAUSKIENEI su šeima ir arti
miesiems, reiškiame giliausią užuojautą. 

Jūra Gvidienė 
Elana Z. Carter 

Marija Sugintienė 
Gediminas Balukas 

Irena Kairytė 

Netikėtai netekus 

At A 
JULIAUS LINTAKO 

gilią užuojautą reiškiame žmonai BIRUTEI, 
dukrai RASAI ir sūnui ARUI su šeimomis bei 
visiems giminėms ir artimiesiems. 

Julius mums visiems buvo draugiškumo ir 
žmoniškumo pavyzdys ir mes jo paliktą spragą, 
sunkiai užpildysime. 

Ilsėkis Ramybėje. 
Aldona ir Horstas Zibai 

Sigutė ir Jūratė 

Mylimam vyrui, tėveliui, seneliui, uošviui 

A t A 
JULIUI LINTAKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną BIRUTE, 
dukrą sesę RASĄ CONKLIN bei vyrą JIM, sūnų 
brolį ARĄ bei žmoną sesę AUDRĄ, anūkėlius 
brolius Aleksandrą ir Deklan Conklin, sesę 
RIMĄ LINTAKAITĘ bei kitus šeimos narius. 

L.S.S. Aušros Vartų"I„Kernavės" tuntas 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

ONA DABRILIENĖ 
DOVYDAITIENĖ 

Prašome prisiminti ir pasimelsti už a+a Onos sielą. 
Šv. Mišios bus aukojamos sausio 23 d. 10 vai. ryto Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Worcester MA. 

Maldoje ir liūdesyje pasilikę 

Dovydaičių ir Dabri lų šeimos 

džiama pagardinti šokoladu, 
bananų, braškių skoniu. 

Nors buvo planuojama, kad 
pigesnį pieną šių metų sausio 
— balandžio mėnesiais moky-
lose ir darželiuose gers no 
mažiau kaip 30,000 vaikų, nuo 
2003 metų gruodžio 15 iki 2004 

gruodžio 14 dienos galimybę 
dalyvauti programoje pareiškė 
tik 61 vaikų lopšelis — darželis, 
48 mokyklos ir gimnazijos, 29 
individualios įmonės, 8 vaiku 
globos namai. 6 savivaldybes ir 
3 seniūnijos. 

fF.!ta> 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE 
PLC Statybos reikalu ČIKAGOS LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE 

Vyskupas Mindaugas Sabutis. 

LIETUVOS EVANGELIKŲ LIUTE
RONŲ bažnyčios vysk. Min
daugas Sabut is atvyksta iš 
Lietuvos ir sekmadienį, sausio 
16 d., lankysis Tėviškės parapi
joje, dalyvaus pamaldose ir 
sakys pamokslą. Visi yra kvie
čiami dalyvauti šventiškose 
pamaldose, kuriose giedos sol. 
Ginta Žviliutė ir parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Arūno Kaminsko. Po pamaldų 
bendrausime svečių parapijos 
salėje. Pamaldos įprastu laiku: 
sekmadienį, 10 v.r., lietuvių ev. 
liuteronų Tėviškės bažnyčioje, 
6641 S. Toy Street, Chicago, IL. 
Tel. 773-471-1599. 

A.A. ANTANO KLEIZOS MIR
TIES sukaktis įvyks sausio 14 d. 
A. Kleiza gimęs 1905 m. 

STRAIPSNYJE „Muzikui Jonui 
Žukui iškeliavus į Amžinybę" 
(„Draugas", 2004 m. gruodžio 
30 d., nr. 249) Elena Žukienė 
per neapsižiūrėjimą buvo pa
vadinta Ona. Straipsnio auto
rius Pet ras Palys tą klaidą 
padaręs atsiprašo. 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GI
MIMO parapija (6812 S. 
Washtenaw Ave.) siūlo darbą 
sargui (Custodial Engineer). 
Geras atlyginimas, sveikatos 
draudimas ir pensijos planas. 
Kreiptis į kunigą Anthony 
Markus, tel. 773-776-4600. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVI
JOS turtą! JAV LB Kultūros 
taryba imasi darbo įamžinti tai, 
kas buvo pastatyta, nupirkta, 
įkurta lietuvių imigrantų pas
tangomis, išleidžiant knygą 
„Lietuvių židinių pėdsakai 
J A V . Jau trejus metus renka
ma informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). Ji 
bus užbaigta šiais metais. JAV 
LB Kultūros taryba prašo 
finansinės paramos šiam isto
riniam projektui užbaigti. Visi 
aukotojai - parapijos, LB apy
linkės ir pavieniai asmenys -
bus įrašyti į knygą. Aukas 
prašome siųsti : Lithuanian 
American Community, Inc., 
2841 Denton Ct., Westchester, 
IL 60154. 

ČIKAGOS LITUANISTINEI MO
KYKLAI reikalingi lietuvių kal
bos mokytojai Prašome kreip
tis į mokyklos direktorę Jūratę 
Dovilįenę, tel. 630-832-8331, 
arba į Laimą Apanavičienę, tel. 
708-361-5545. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ BRIGHTON 
PARK namų savininkų metinis 
susirinkimas įvyks sausio 16 d , 
sekmadienį, po lietuviškų šv. 
Mišių, Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje. 
(2745 W. 44 gatvė). Visi nariai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

SAUSIO 16 D., SEKMADIENĮ, 
Cicero Šv. Antano lietuvių tel
kiny, tuoj po 9 v.r. šv Mišių visi 
kviečiami į kavutės kambarį 
pasivaišinti skaniu kūgeliu. 
Pietų pelnas bus skirtas pa
remti ..Draugo" dienraštį. Vi
sus kviečia Cicero LB valdyba 

BEVERLY SHORES, IN, ŠV. ONOS 
bažnyčioje būna lietuviškos 
pamaldos kiekvieno mėnesio 
trečią sekmadienį. Sausio mėn. 
šv. Mišios vyks 16 d. 1 v.p.p. 
Mišias aukos kun. Antanas 
Gražulis, SJ, šio krašto jėzuitų 
vyresnysis. Visi kviečiami. 

KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ su 
buvusiu Lietuvos kariuomenės 
vadu, atsargos generolu majoru 
Jonu Kronkaičiu. Generolas J . 
Kronkaitis - vienas iš pagrin
dinių žmonių, kurių dėka 
Lietuva pernai tapo NATO 
nare, jo pastangomis buvo iš 
esmės reformuota Lietuvos 
kariuomenė, Lietuvos kariams 
diegiamas vakarietiškas men
talitetas. Susitikimo metu gen. 
mjr. J . Kronkaitį pr is ta tys 
advokatas Povilas Žumbakis. 
Generolas J. Kronkaitis kalbės 
apie politinę padėtį Lietuvoje 
po rinkimų, apie pasikeitimus, 
vykstančius šalyje po įstojimo į 
euroatlantinęs struktūras. Bus 
galima pateikti klausimų. 
Susitikimas vyks sausio 14 d., 
penktadienį, 7 v.v. Pasaulio 
lietuvių centre, Bočių menėje. 
Visi kviečiami. Rengėjai: sa
vaitraštis „Amerikos lietuvis", 
dienraštis „Draugas" ir Ame
rikos lietuvių televizija. 

„LUX AETERNA" (Amžinoji 
šviesa) - kompozitoriaus Mor-
ten Lauridsen penkių dalių 
meditacija, kviečianti klausyto
ją pasikl iauti amžinosios 
šviesos pažadu. Šis kūrinys bus 
at l iekamas su 24-urių narių 
orkestru koncerte „Tavo ran
kose", kuriuo lietuvių meno 
ansamblis „Dainava" primins 
apie žuvusius ir kentėjusius už 
Lietuvos laisvę. Koncertas vyks 
sausio 16 d., Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Marąuette 
Parke. Koncerte taip pat daly
vaus muzikas Ričardas Šokas 
ir aktorė Audrė Budrytė-Nakie-
nė. Koncerto pradžia 3 v.p.p. 
Bilietai (15 dol. suaugusiems ir 
8 dol. vaikams) parduodami: 
„Seklyčioje" (2711 W.71st St., 
Chicago, IL, tel. 773-476-2655), 
„Lietuvėlėje" (5741 S. Harlem 
Ave., Chicago, IL, tel. 847-845-
3972, 773-788-1362), ir Pasau
lio lietuvių centro „Dovanėlėje" 
(12711 127th St., Lemont, IL). 
Automobilius taip pat bus gali
ma statyti Maria aukštesnio
sios gimnazijos aikštelėje. 

Jau'nimo-RomuPfoj 

Donatas Siliūnas. 
Pranešame, kad 2004 m. 

gruodžio 11 dienos PLC narių 
susirinkime nariai balsavimu 
sutiko su Jaunimo rūmų pro
jekto statyba. Ilgą laiką komi
teto nariai sąžiningai darė pro
jektą, kuris patenkintų Centro 
sportinius bei kultūrinius po
reikius, būtų finansiniai palan
kus . Noriu padėkoti visiems, 
kurie parėmė šias pastangas. 
Be aukotojų finansinės para
mos būtų buvę neįmanoma šį 
projektą įgyvendinti. Šiuo metu 
yra surinkta virš 1.1 milijono 
dolerių tiesioginėmis aukomis 
ir pažadais . J au pradedame 
r inkt i šias pažadėtas aukas. 
Atskira sąskaita yra atidaryta 
Pasaulio lietuvių centre staty
bos reikalams. 

Per narių suvažiavimus 
dalis PLC butų gyventojų 
pareiškė nepasitenkinimą pro
jekto pasiūlyta statybos vieta 

šalia PLC butų. Pagrindinės 
priežastys: saulės užblokavi-
mas, tr iukšmas, saugumas ir 
įėjimo nepatogumai. Jaunimo 
rūmų projekto komiteto nariai 
išgirdo šiuos rūpesčius ir steng
sis dar kartą persvarstyti ar 
siūloma vieta priestatui y ra 
t inkamiausia . Komitetas vėl 
apgalvos ar priestatas, ar visai 
atskiras pas ta tas geriausiai 
aprūpins PLC ateities porei
kius. Pasiūlymo detalės bus 
išspręstos, smulkesnė analizė 
įvyks ir konkretus įkainavimas 
bus atliktas. Projekto komite
tas planuoja užbaigti šitą darbą 
ateinančiais mėnesiais. Kai 
galutinis projekto planas su 
visomis detalėmis bus paruoš
tas, komitetas pradės rūpintis 
leidimo statybai gavimu. Gavus 
leidimą statybai bus pa imta 
banko paskola ir s ta tyba 
prasidės. Statybai prasidėjus 
2005 m. pavasarį, projektas 
turėtų būti baigtas 2005 m. 
rudenį. Projekto ko-miteto tik
slas — statybos pas-kolą 
išmokėti per penkerius metus. 
Tokiu būdu numatomas pelnas 
nuo salės nuomos taptų nauju 
pajamų šaltiniu Pasaulio lietu
vių centro išlaikymui. 

D o n a t a s S i l i ū n a s 
Jaunimo rūmų projekto 

komiteto pirmininkas 

Čiurlionio galerija Jaunimo centre 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ 
taryba ir Vyresniųjų lietuvių cen
t ras ruošia metinį ..Labdaros 
vakarą" 2005 m. sausio 22 d., 
6:30 v.v. „Seklyčioje". Visi yra 
kviečiami šiame „Labdaros va
kare" dalyvauti ir paremti JAV 
LB Socialinių reikalų tarybą, 
kuri per ištisus metus tiesia 
ranką visiems pagalbos reikalin
giems lietuviams. Dėl rezerva
cijų skambinkite Birutei Podie-
nei į Socialinių reikalų tarybos 
raštinę tel. 773-476-2655. 

SAUSIO 17 D., DALEY PUBLIC 
Library, 3400 S. Halsted, 
prasideda nemokami anglu kal
bos kursai. Rytiniai kursai: pir
madienį, trečiadienį ir penkta
dienį nuo 9 v.r. iki 12 v.p.p. 
(aukštesnio lygio). Vakariniai 
kursai: pirmadienį, trečiadienį 
ir penktadienį nuo 12 v.p.p. iki 
3 v.p.p. (pradedantiesiems). 
Vakariniai kursai taip pat vyks 
antradienį ir trečiadienį nuo 5 
v.v. iki 8:30 v.v. (aukštesnio 
lygios Registruotis prašoma 
nuo sausio 10 d. Kursai vyks 16 
savaičių. Knygos ir kita moko
moji medžiaga - nemokama. 
Mokytojas Stan Smith, tel. 
773-376-7521, e-paštas: stan-
smith44@hotmail.com. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo tinklapyje www.lith-

Vasario 11d. visi kviečiami i parodos „Pažintis" atidarymą 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Atidaryme dalyvaus 
menininkė Birutė Vaitiekūnienė, bus rodomas Juozo Matonio ir 
Vytauto Damaševičiaus 1997 metais sukurtas videofilmas 
„Povilas Ričardas Vaitiekūnas". Parodos atidarymo pradžia 7:30 
v.v. Lauktame atvykstant. 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Č
ikagos lituanistinėje 
mokykloje, 2004 me
ta i s , gruodžio 18 

dieną įvyko „Kalėdų eglutės" 
renginys. „Žaislų paradas" — 
kalėdinis spektaklis, kur iame 
vaidino kiškių darželio, darželio 
A ir B, vaikų ratelio mažiausieji 
mokinukai. Scenarijų renginiui 
parašė vaikų ratelio mokytoja 
Vilma Vaičienė, dainas parinko 
ir joms akompanavo J ū r a t ė 
Grabl iauskienė , šokti išmokė 
Onutė Cvilikienė. Vaidinimas 
vyko kavinėje, į kurią susirinko 
daug tėvelių, draugų ir kitų 
artimųjų. 

Pas Kalėdų senelį į svečius 
susirinko vaikai: kiškeliai, meš
ku tė , lėlytės, ančiukai, nykš
tukai ir kiti. Didžioji Kalėdų se
nelio padėjėja Antis, buvo pa
grindinė šeimininkė — „dešinio
ji senelio ranka" ir ypač rūpi
nosi, kad senelis turėtų pakan
kamai dovanėlių visiems sve

čiams. Burat inas atkakliai ieš
kojo raktelio, o suradęs atidarė 
duris į pasaką. Taip prasidėjo 
„Žaislų paradas". Nykštukai — 
muzikantai pirmieji pasibeldė į 
Kalėdų senelio rūmų duris. 
Nykštukai papasakojo istoriją 
kaip meška eina, uodas skrenda 
ir ki tokius įdomius dalykus 
nutinkančius tik miško gyveni
me. Be to, nykštukai buvo nepa
prasti, o atkeliavę iš gūdaus 
miško, iš po didelės eglės. 

Ne t rukus , po „Nykštukų 
dainelės", ančiukai, vaikų rate
lio mažieji, sušoko „Ančiukų 
šokį". Tik pasirodė vaikai 
Kalėdų seneliui nedrąsūs, kiek 
pasimetę, bet labai stengėsi ir 
šokio pabaigoje visi gavo 
dovanų — po saldainį. 

„Žaislų parado" vaidinimą 
paįvairino ir darželio B vaikai, 
kurie buvo „Metų laikų" herojai, 
vaizduojantys dvylika mėnesių. 
Vaikai sakė eilėraštukus apie 

mėnesius, kuo jie ypatingi, kuo 
skiriasi nuo kitų mėnesių, 
skirtingu metų laiku: žiemą, 
pavasarį, vasarą ir rudenį. 

Vaikai sudainavo dainelių 
mylimam seneliui: „Tu, seneli, 
kur buvai", „Tu, seneli, su laz
da". Tačiau smagiausia vai
kams buvo šokti šokius: „Tu, 
seneli, neužtruk", „Tu, seneli, 
nesupyk", „Su rogutėmis". 

Renginio pabaigoje Kalėdų 
senelis buvo labai laimingas 
šventinio „Žaislų parado" pasi
rodymu ir kvietė vaikus šokti, 
mokė įvairių žaidimų, palinkėjo 
būti gerais ir klausyti tėvelių 
per visus Naujuosius 2005-
uosius metus. Džiugiausia buvo 
tai, kad mažieji troško ne vien 
dovanėlių, bet labiausiai — 
pabūti su Kalėdų seneliu, nusi
fotografuoti su juo. Juk pama
tys jį tik po metų, tik kitą baltą 
žiemą. 

Indrė Bar taš iūn ienė 

Skelbimai 

„DRAUGO" SKELBIMŲ 
SKYRIUS 

TEL. 773 585 9500 

fund.org. Jas galima gauti ir 
LF raštinėje. Stipendijų pra
šymų anketos, pilnai užpildy
tos, su visa dokumentacija, turi 
būti išsiųstos į LF raštinę iki 
2005.13.15. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųs
tos iki 2005.04.15. Jei turite 
klausimų, prašome kreiptis į 
LF raštinę tel. 630-257-1616, 
faks 630-257-1647, e-paštas: 
admin@lithfund.org. 

SAUSIO B0 D., SEKMADIENĮ, 1 
V.P.P. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus kviečia vaikus, 
tėvelius ir senelius į šv. 
Valentino dienai skirtų atvi
rukų kūrimo užsiėmimą. Re
gistruotis tel 773-582-6500 

N a m a m s p i rk t i p a s k o l o s 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

•P IGIAUSIA N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Pasku t inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"'? Dažniausiai t a i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Pro t ingas 
vartotojas renkasi amer i 
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklot inę 
gaunate su savo vie t ine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio' Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

Aš. Arturas Cesna, ir mano šeima sužinojome, kad kadaise mūsų giminaičiai išvyko į Ameriką ir 
dėl tam tikrų susiklosčiusių aplinkybių, praradome ryšį. Mums tik būtų įdomu sužinoti, ar yra jų 
vaikų ir anūkų, norėtumėme perduoti jiems kuo šilčiausių linkėjimų. Aš pats šiuo metu gyvenu Los 
Angeles, JAV. 

Mūsų turimi duomenys: Boleslovas Valaitis ir Emilija Valaitytė, brolis ir sesuo, gyveno Amerikoje, 
Pitsburge. 

Boleslovas (Bolesas) buvo vedęs du kartus, turėjo vaikų. Emilija Valaitytė pirmą kartą ištekėjo už 
Dovydo, o antrą kartą už Bimbos, kuris buvo giminė garsiam rašytojui Bimbai (gal net brolis). 

Artūro Cesnos e-paštas: arturasc2001@yahoo.com. 
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