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Siame 
numeryje: 
Lietuviška veikla 
įvairiuose mūsų 
telkiniuose. 

2 psl. 

Bent ši pranašystė 
neišsipildė. Ką reikštų 
pančių pabučiavimas. 
JAV LB Krašto valdyba 
praneša apie VIII 
išeivijos dainų šventę. 

3 psl. 

Tautos fondas rūpinasi 
Lietuvos 
pasipriešinimo istorija. 

4 psl. 

Karaliaučiaus krašte 
lankėsi Mažosios 
Lietuvos draugijos 
pirmininkas . 

5 psl. 

Japonijos pianistė 
koncertuoja Čikagoje. 
Vasario 16-osios 
paminėjimą ruošia 
ALTas. Dėl vairuotojų 
teisių neseniai 
atvykusiems. 

6 psl. 

Sportas 
* Šve ica r i jo j e vyks tan

č i a m e VII E u r o p o s j a u n i m o 
ž iemos o l i m p i n i a m e festiva
lyje trečiadienį 45-as berniukų 
10 km biatlono persekiojimo 
lenktynėse finišavo Mykolas 
Mačiulis, nuo aukso medalį iš
kovojusio ruso Anton Šipuiin 
atsilikęs 12 min. 55.5 sek. Mer
gaičių 7.5 km biatlono varžybų 
persekiojimo lenktynėse Sigita 
Baušytė finišavo 47-a, aplen
kusi tik latvę Anna Litvinok. 

* Rusi jos sost inėje vyks
t a n č i a m e šeš ta jame pasau
lio p l a u k i m o taures varžybų 
etape 25 m ilgio baseine Vytau
tui Janušaičiui trečiadienį ne
pavyko iškovojo medalio ir an
trojoje distancijoje. 100 m rung
ties kompleksiniu būdu finale 
Lietuvos plaukikas užėmė ket
virtąją vietą — 55.35 sekundės. 
V. Janušait is aplenkė japoną, 
latvį, vokietį ir baltarusį. 

* Itali joje vyks tanč iame 
E u r o p o s dai l io jo čiuožimo 
č e m p i o n a t e po trumposios 
programos Aidas Rėklys užima 
30-ą vietą tarp 33-jų sportinin
kų. Trečiadienį prasidėjusiose 
vyrų varžybose Lietuvos atsto
vas surinko 42.22 balo ir aplen
kė varžovus iš Ispanijos, Itali
jos ir Turkijos. 

* M e l b o u r n e vykstančia
m e a t v i r a j a m e Austra l i jos 
t e n i s o č e m p i o n a t e paskuti
niu vyrų vienetų varžybų pusfi
nalio dalyviu tapo kortų seimi
ninkas Lleyton Hewitt. Tre
čiadienį L. Hewitt įveikė argen-
tinietį David Nalbandian. 

Naujausios 
zmios 

* Lie tuvos kar ia i parda
vinėja sausą davinį . 

* Opoz ic ine i Tėvynės są
j u n g o s frakcijai vadovaus L 
Degut ienė . 

' D a r b o g r u p ė rengs pa
s i ū l y m u s dėl nel ietuviškų 
rašmenų naudojimo asmens do
kumentuose. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.659 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Pasaulio vadovų f o r u m a s Šveicarijoje 
be Lietuvos atsto \ 

Valdančiosios koalicijos 
vadovai A. Pekel iūnu i leis 
pasimokyti politologijos 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 
— Trečiadienį Šveicarijos ku
rorte Davos prasidedančiame 
kasmetiniame Pasaulio ekono
mikos forume tarp pasaulio po
litikos, verslo, mokslo, religijos 
ir visuomenės vadovų nebus 
Lietuvos valdžios atstovų. 

Šalies vadovai ir ministrai 
negavo kvietimo į šį prestižinį 
renginį, rašo „Respublika". 

Anot laikraščio, Vyriausybė
je sklando versija, kad tai yra 
pašalinto už Konstitucijos pa
žeidimus iš prezidento pareigų 
Rolando Pakso apkaltos pasek
mė, Seimo užsienio politikos 
strategai viliasi, jog įvyko klai

da, o bendras politikų ir polito
logų vertinimas — „apmaudu". 

Premjero a ts tovė spaudai 
Nemira Pumprickaitė „Respub
liką" tikino, kad šiais metais ne 
tik ministras pirmininkas Algir
das Brazauskas, bet ir kiti Lie
tuvos valdžios atstovai negavo 
kvietimo į Davos. Į šį renginį 
niekas nekomandiruotas ir iš 
Seimo. 

Meksikoje a tostogaujant is 
prezidentas Valdas Adamkus ir
gi negavo kvietimo. 

Pasak N. Pumprickai tės , 
kvietimai į forumą Davos iš
siuntinėjami gerokai iš anksto, 
kaip tik tokiu metu Lietuvoje 

d a r vyko R. Pakso Prezi
dentūros skandalas. Kiti užsie
nio reikalus kuruojantys insti
tucijų atstovai svarsto, kad gal
bū t kvietimai neatėjo, nes Vy
riausybė ir ministerijos buvo 
performuojamos po rudenį įvy
kusių Seimo rinkimų. 

Tuo ta rpu politologas Rai
mundas Lopata, pabrėždamas, 
kad Davos forume Lietuvai kas
met kas nors acstovaudavo, sa
ko, kad negavus kvietimo šie
met yra „keista ir liūdna". 

Seimo Užsienio reikalų 
komiteto narys. NATO reikalų 
komisijos pirmininkas Vaclovas 
Stankevičius vylėsi, kad Lietu

vos ignoravimas — „tik klaida". 
„Norėtųsi tikėtis, kad tai 

tiesiog nesusipratimas, organi
zatorių nerangumas. Šiaip ar 
taip, faktas, kad Lietuva nepa
kviesta, yra savotiškas valsty
bės įžeidimas, ir artimiausiu 
metu turėtumėme iš renginio 
organizatorių sulaukti atsipra
šymo", mano parlamentaras. 

Stebina tai, kad į forumą 
pakviesti visai neseniai išrinkti 
valstybių vadovai — vos praė
jusią savaitę inauguruotas Uk
rainos prezidentas Viktor Juš-
čenko bei neseniai išrinktas pa
lestiniečių vadovas Mahmud 
Abas. 

Klaipėdos uosto 
Įplaukos kanale 
atsirado smėlio 

slenksčių 
Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 

— Sausio pradžioje praūžęs 
uraganas „Ervinas" pridarė ža
los ir Klaipėdos valstybiniam 
jūrų uostui — smėliu užneštą 
laivų įplaukos kanalą dabar 
tenka gilinti, kad jis vėl būtų 
t inkamas saugiai laivybai. 

Kai kurios krovos įmonės 
sunerimusios, kad naftos pro
duktus, mineralines trąšas ga
benantys didžiakrūviai motor
laiviai negalės įplaukti ir iš
plaukti iš Klaipėdos uosto, tre
čiadienį rašo dienraštis „Lietu
vos rytas". 

Uosto priežiūros tarnybas 
įmonių savininkai skubina 
greičiau valyti sąnašas iš kana
lo, po uragano išpuolių paseklė-
jusio daugiau kaip 1 metru. Šie 
juos ramina, tikindami, jog gili
nimo darbai laivybos uoste ne
sustabdys. 

Latvijos Ventspilio uoste 
nuostoliai dar didesni — vėt
roms praūžus, jo 16 metrų gylio 
akvatorija paseklėjo ne t 6.3 
metro. Ventspiliečiai patyrė 
apie 8 mln. litų nuostolių. 

Sąnašoms šalinti iš Danijos 
specialiai iškviesta žemsiurbė 
„Frėja". Žinovai t ikina, kad 
uosto kanalas vėl pagilintas iki 
12.5 metro, juo netrukus galės 
plaukioti didžiakrūviai laivai. 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 
— Trijų iš keturių valdančiąją 
koaliciją sudarančių partijų va
dovai nusprendė, jog „valstie
čių" atstovas Alfredas Pekeliū
nas gali likti Seimo pirmininko 
pavaduotojo ir Europos reikalų 
komiteto pirmininko postuose, 
bet j am reikia „pasimokyti". 

Tuo tarpu valdančiosios 
Naujosios sąjungos (NS, social
liberalų) vadovas Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas pri
pažino tebesilaikąs savo anks
tesnės nuomonės, jog A. Peke
liūnas turėtų atsistatydinti. 

„Likau vienas", po trečia
dienį vykusio koalicijos vadovų 
pasitarimo prisipažino A. Pau
lauskas. 

Kartu jis pažymėjo, jog A. 
Pekeliūnas į minėtus postus yra 
deleguotas Valstiečių ir Nau
josios demokratijos partijų są
jungos (VNDPS). 

Antradienį A. Paulauskas 
susitikęs su VNDPS vadove Ka-

zimira Prunskiene bei A. Peke
liūnu pastarajam siūlė pačiam 
atsistatydinti. A. Pekeliūnas 
teigė tai padarysiąs, jeigu taip 
nuspręs koalicijos partneriai. 

Darbo partijos, parėmusios 
A. Pekeliūną, vadovas Viktoras 
Uspaskichas po pasitarimo tre
čiadienį žurnalistams teigė, jog 
, jokių nesutarimų tarp koalici
jos partnerių nėra". 

„Politinė taryba pasiūlė 
jam pasitobulinti", sakė DP va
dovas. 

A. Pekeliūnas praeityje yra 
vadovavęs „Krekenavos agrofir
mai", kurios akcijų turi ir V Us-
paskicho šeima. 

Socialdemokratų vadovas 
premjeras Algirdas Brazauskas 
pareiškė manąs, jog A. Pekeliū
nas gali likti pareigose, jeigu 
pasimokys „politologijos". 

„Mes padarėme išvadą, kad 
Seimo atostogų laikotarpiu jis 
gali patobulėti politologijos sri
tyje", sakė premjeras. 

Lietuvoje su oficialiu vizitu pirmą kartą iankosi Albanijos gynybos ministras Pandeli Majko. Aikštėje prie Krašto 
apsaugos ministerijos surengta iškilminga svečio sutikimo ceremonija. Nuotr.: Krašto apsaugos ministras Gedi
minas Kirkilas (k) ir P. Majko apžiūri karių rikiuotę. Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

J. Jurgelis pasieniečiams vadovauja neteisėtai 
Viln ius , sausio 26 d. 

(ELTA) — ,.Respublikos" žinio
mis, aukščiausi Vidaus reikalų 
ministerijos pareigūnai dar pra
ėjusį rudenį konstatavo, kad da
bartinis Valstybės sienos apsau
gos tarnybos vadas Jurgis Ju r 
gelis negalėjo būti paskir tas į šį 
postą. 

Po Seimo rinkimų ministro 

portfelio netekęs, tačiau paskir
t a s vidaus reikalų viceministru, 
V. Bulovas apie spalį (jam dar 
e inant ministro pareigas) pa
te iktus dokumentus kalbėti ne
pageidavo 

Klaus iamas apie pažymą, 
kurioje išvardyti įstatymo pa
žeidimai, dėl kurių J. Jurgelio 
paskyrimas yra neteisėtas, V. 

Bulovas akivaizdžiai melavo. 
Dienraščio teigimu, vicemi

nistro Zigmanto Benjamino Ka
zakevičiaus vadovaujamos ne
formalios (žodiniu ministro nu
rodymu sudarytos) darbo gru
pės nurodyti Vidaus tarnybos 
statuto straipsniai, kurie buvo 
pažeisti pernai paskiriant J. 
Jurgelį Nuke l ta į 5 psl. 

Druskininkai 
atsisveikino su 

vandens bokštu 
Vilnius, sausio 26 d. (BNS 

— Druskininkuose antradienį 
susprogdintas daugiau nei 
prieš du dešimtmečius pastaty
tas kurorto gydyklų minerali
nio vandens bokštas. 

56 metrų aukščio ir 7,000 
tonu svorio gelžbetoninis bokš
tas per kelias akimirkas virto 
griuvėsių krūva, o jo vietoje bū
simajame vandens pramogų 
parke bus įrengti keltuvai į sli
dinėjimo kalnelius, rašo „Lie
tuvos žinios". 

Bokšto susprogdinimui sta
tybininkai panaudojo 11 kilo
gramų sprogstamosios medžia
gos amonito. 

Nugriauti senąjį bokštą 
reikėjo todėl, kad per keletą de
šimtmečių mineralinis vanduo 
pažeidė metalines jo konstruk
cijas ir statinys tapo nesaugus. 
Todėl jo negalima buvo panau
doti pradedamame statyti būsi
majame didžiausiame Europoje 
vandens pramogų parke, kuris 
duris atvers 2006 m. pabaigoje. 

Seimo komisija nusiteikusi ^.užbrėžti brūl^r i į fiCls 
šmėklų is tor i jo j 0 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 
— KGB rezervą tirsiančios Sei
mo laikinosios komisijos pirmi
ninkas Skirmantas Pabedins
kas tikisi, jog ji ..užbrėš brūkš
nį" šios sovietų slaptosios tar
nybos šešėlių istorijoje. 

12 narių komisijai pavesta 
išsiaiškinti užsienio reikalų mi
nistro Antano Valionio, Valsty
bės saugumo departamento 
(VSD) generalinio direktoriaus 
Arvydo Pociaus ir Seimo pir
mininko pavaduotojo Alfredo 
Pekeliūno įtraukimo į KGB re
zervą aplinkybes bei nustatyti, 
ar aukštuose valstybės postuo
se nėra daugiau KGB rezervis
tų. 

„Manyčiau, jog tokie žmo
nės turėtų būti paviešinti", sa
kė komisijos pirmininkas. 

Trečiadienį įvykęs komisi
jos posėdis buvo neoficialus, 
nes kol kas neįsigaliojo Seimo 
nutarimas dėi jos sudarymo. 

I pirmą oficialų posėdį ko
misija ketina rinktis penkta
dienį. Tuomet ketina apsispręs
ti dėl paklausimų institucijoms 
bei į komisiją kviečiamų asme
nų. 

Komisijos narys Vytautas 

Ūkio ministras keis paraiškų ES 
paramai pateikimo tvarką 

Seimo laikinosios tyrimo komisijos narys Algimantas Salamakinas (k) 
sveikinasi su Seimo vicepirmininku Alfredu Pekeliūnu. 

Tomo Černi&evo fiEI,TA> nuotr 

Čepas pasiūlė komisijoje ap
klausti ir buvusius KGB dar
buotojus. Tokiam pasiūlymui 
pritarė ir S. Pabedinskas. 

Komisija gali apklausti pri
vačius asmenis tik gavusi jų su
tikimą, tuo tarpu pareigūnai 
privalo atvykti į posėdžius. 

Du komisijos nariai — libe-
raldemokratas Valentinas Ma
zūroms bei socialdemokratas 

Algirdas Paleckis — dar neturi 
leidimų susipažinti su slapta in
formacija Tokius leidimus iš
duoda VSD. 

V. Mazuronis, paraginęs 
VSD vadovą Arvydą Pocių atsi
statydinti , tikisi, jog VSD bus 
nešališkas. Liberaldemokratas 
teigia leidimo paprašęs prieš 
mėnesį. VSD turi teisę prašymą 
svarstyti tris mėnesius. 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS; 
— Ūkio ministras Viktoras Us
paskichas siūlys naują pa
raiškų Europos Sąjungos (ES) 
paramai teikimo tvarką — ji 
įpareigotų įmones pradžioje 
teikti tik trumpą verslo planą ir 
projekto idėją. 

„Idėją galima parengti per 
pusvalandį, ir tai ūkio subjek
tui nekainuotų", pareiškė ūkio 
ministras susitikime su liberal-
centristų ir konservatorių frak
cijų nariais trečiadienį. 

„Tokia raštu išdėstyta idėja 
būtų reikalinga tik siekiant už
siregistruoti, kad norima daly
vauti — pateikti paraišką gauti 
ES paramą. Kai bus nuspręsta. 
kad idėja verta dėmesio, tada 
bus galima pradėti ruošti vers
lo planą", savo planus dėstė V. 
Uspaskichas. 

Paklaustas, ar šį dokumen
tą derins su Finansų ministeri
ja, kuri yra atsakinga už ES lė
šų panaudojimą, V. Uspaski
chas sake: „Turiu suderinti tik 
tuos savo sprendimus, kurie 
nėra Ūkio ministerijos ir mano 
kompetencijoje". 

J is pranešė, kad jau pa
rengtas atitinkamas įsakymo 

Viktoras Uspaskichas 
Tomo Černifc-vo ELTA) nuotr 

projektas. 
Tuo tarpu Finansų minis

terijos Europos Sąjungos pro
gramų valdymo departamento 
direktorė Ana Stankait ienė 
suabejojo šiuo V. Uspaskicho 
sprendimu. 

„Tik idėjomis vadovaujan
tis negalima nustatyti realios 
verslo projekto vertės. Jos — ne 
pagrindas nustatyti projekto 
vertę. Yra daug verslininkų, ga
linčių prirašyti daug gerų idėjų, 
bet ne visi sugeba jas įgyven
dinti", sake A Stankaitienė. 

Prezidentas 
nepritaria 
„antros 

policijos" 
steigimui 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 
— Meksikoje poilsiaujantis pre
zidentas Valdas Adamkus ragi
na Vyriausybę vykdyti Valsty
bės gynimo tarybos (VGT) pri
imtą nutarimą — pertvarkyti 
vidaus tarnybos pulkus į polici
jos viešojo saugumo dalinius, 
kurie būtų tiesiogiai pavaldus 
policijos generaliniam komisa
rui. 

Šią poziciją šalies vadovas 
telefonu išsakė premjerui Al
girdui Brazauskui. 

Vyriausybėje antradienį su
rengtame pasitarime buvo nu
spręsta parengti Policijos veik
los įstatymo pataisas, kurios 
paliktų vidaus tarnybos Pir
mąjį ir Antrąjį pulką paval
džius vidaus reikalų ministrui, 
taip pat numatytų galimybę vi
daus tarnybos pulkams daly
vauti tarptautinėse misijose. 
Taip būtų pateisinama NATO 
akyse dalis išlaidų, kurios 
šiems pulkams skiriamos iš 
Krašto apsaugos sistemos lėšų. 

Anot pranešimo. V. Adam
kus nepritaria bandymams 
kurti dvi policijos s truktūras, 
nes taip būtų išskaidytas polici
jos valdymas ir steigiamosios 
policijos viešojo saugumo pajė
gos priklausytų vidaus reikalų 
ministro atsakomybei. 

„Lietuva turi vadovautis 
Europos Sąjungos šalių patirti
mi ir atsisakyti sovietinius lai
kus primenančio darinio — tie
siogiai vidaus reikalų ministrui 
pavaldžios jėgos struktūros", 
pabrėžia prezidentas. 

Policijos veiklos įstatymas 
nustato, kad specialiųjų dalinių 
steigimas yra policijos generali
nio komisaro kompetencija. 

Premjeras A. Brazauskas 
patikino prezidentą, kad Vals
tybės gynimo tarybos nutari
mai nebus keičiami. 

Prezidento patarėjas nacio
nalinio saugumo klausimais 
Rytis Muraška sakė. kad dėl 
siūlymo vidaus tarnybos pulkų 
kariams dalyvauti tarptaut i 
nėse misijose prezidentas pre
tenzijų neturi, jeigu tik kariai 
sugebės atitikti reikalavimus. 

R. Muraška pabrėžė, kad 
Vyriausybės pasitarimo spren
dimas del vidaus tarnybos pul
kų prasilenkia su spalio mėne
sį priimtu VGT sprendimu. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ST. PETERSBURG, FL 

St. Petersburgo lietuvių telkinyje! 
Lietuvių klubo 2004 m. 

ataskai t inis narių susirinkimas 
įvyko 2005 m. sausio 15 d. di
džiojoje salėje. Nariai buvo su
sodinti prie stalų ir kiekvienam 
buvo pateikta praėjusių metų 
Lietuvių klubo ir j am priklau
sančių vienetų apyskaita. 

Lietuvių klubo pirm. Angelė 
Kamiene pasveikinusi susirin
kus ius narius, pakvietė Misijos 
vadovą kan. Bernardą Talaišį 
maldai. Pirm. A. Kamiene pri
siminė Laisvės gynėjų dieną — 
Sausio 13-ąją, kai visoje Lietu
voje, o ypač sostinėje Vilniuje ir 
Kaune buvo sureng ta daug 
renginių, kurie priminė visai 
t au ta i , kuo svarbūs prieš 14 
metų šalį sukrėtę įvykiai. 

Sovietų kariuomenė, bandy
d a m a jėga nuvers t i teisėtai 
išrinktą ir nepriklausomos vals
tybės a tkūr imą paskelbusią 
Lietuvos valdžią, užėmė Tele
vizijos bokštą, bet neišdrįso 
pult i Aukščiausiosios Tarybos 
Atkuriamojo Seimo rūmų, ku
riuos saugojo dešimtys tūks
tančių laisvės gynėjų. Tačiau 
prie Televizijos bokšto nebuvo 
išvengta aukų, žuvo 14 ir su
žeista daugiau nei tūkstantis 
laisvės gynėjų. Pirm. A. Kar-
nienė baigdama Sausio 13-os 
įvykių paminėjimą, pakvietė 
v isus ats is tot i susikaupimo 
minutei ir pagerbti tą dieną 
žuvusius laisvės gynėjus. 

Pirm. A. Karnienei pasiū
lius a taskai t inio susirinkimo 
programą, susirinkimas ją pri
ėmė ir toliau pranešimai vyko 
eilės tvarka: 

a) mirusiųjų klubo narių 
pagerbimas — klubo sekretorė 
Rima Kilbauskienė perskaitė 19 
mirusių narių pavardes ir prašė 
visų atsistoti ir susikaupimo 
minute juos pagerbti; 

b) praeito susirinkimo pro
tokolo skaitymas — sekretorė 
Roma Mastienė paskaitė kruopš
čiai paruoštą protokolą iš 2004 
m. lapkričio 17 d. įvykusio rin
kiminio susirinkimo protokolą. 
Protokolas priimtas be pataisų; 

c) klubo pirmininkės pra
nešimas — pirm. A. Kamiene 
paminėjo, kad mūsų klubui 
nėra pavojaus išnykti, nes 
finansiškai tvirtai stovi. Minėjo, 
kad, kaip ir kiekvienas žmogus 
ar daiktas, taip ir mūsų nariai 
bręsta amžiumi, o klubo pas
ta tas , praėjus 40-čiai metų, 
įgyja vis daugiau amžių žymin
čių raukšlelių. Bet išrinkta 
klubo vadovybė 2004 metais 
stengėsi, kad L. klubo nuosta
tuose išsakyti pagrindiniai 
gyvavimo ir veiklos tikslai būtų 
siekiami ir įgyvendinami. Minė
jo, kad tur ime pasišventusių 
narių, kurie aukoja savo laiką, 
lėšas ir sugebėjimą, daro įvai
rius pastato pataisymus. Šian
dien atsisveikiname ir išlei

s t . Petersburg Lietuvių k lubo valdybos nar iai . Pirmoje eilėje iš ka i r ė s : A- J a s i n s k i e n e , A. Andriul ienė, p i rm. A. 
K a m i e n e , R. Ki lbauskienė, A. Česnai tė , J . Kir t ikl is ; II eil . : V. J u š k a , P. P e t r a i t i s , G. Cibienė, I. Adickienė, D. 
Mažeikiene, E. Radvil iene; III eil.: E 

džiame poilsio t r is buv. valdy
bos narius. Gražiną Cibienę, 
Joną Kirtiklį ir Joną Laba
nauską ir sveikiname naujai 
stojančius: Ireną Adickienė, 
Aldoną Cesnaitę ir Eugenijų 
Čelkį, kurie sutiko paaukoti 
savo talentus, laiką ir jėgas L. 
klubo naudai. Apie plačiašakę 
klubo veiklą žino ne tik tautie
čiai, gyvenantys JAV, bet ir 
kituose kraštuose bei Lietuvoje, 
tai korespondentų dėka, kurie 
aprašo mūsų veiklą spaudoje. 
Už tai padėka priklauso Mečiui 
Šilkaičiui ir Juozui Sulaičiui. 
Ypatinga padėka Mečiui Šil
kaičiui už žinių iš Lietuvos 
paruošimą ir perdavimą kiek
vieno sekmadienio pietų metu; 

d) sekretorės pranešimas — 
R. Kilbauskienė paminėjo, kad 
2004 m. klubui priklausė 386 
nariai, naujai į klubą įstojo 19 

Čelkis, V. Radzevič ius , J . L a b a n a u s k a s i r Z. Radvi la . 

išvardijo gavusių auką studentų 
padėtį ir paminėjo, kad yra 

narių; 
e) Finansų sekretoriaus 

pranešimas — Jonas Kirtiklis 
pranešė, kad klubas yra padi
dinęs atsargos kapitalą ir šiuo 
metu finansiškai yra saugesni; 

f) Revizijos komisijos pra
nešimas — Pranas Petrai t is 
paminėjo, kad atskaitomybės 
knygos vedamos tvarkingai. 

g) Kultūrinio būrelio pra
nešimas — A. Kamiene būrelio 
pirmininkė, paminėjo būrelio 
renginius 2004 m. (apie tai buvo 
spaudoje rašyta). 2005 m. nu
matyta taip pat visa eilė pas
kaitų, koncertų bei VDU stu
dentų šalpai — stipendijoms 
metinis vajus. Pirm. A. Kar-
nienė išreiškė padėką už rū
pestingą aukų išdalinimą Sta
sei Vaškelienei ir pakvietė ją 
paaiškinti apie jos darbus. 
Pakviesta S. Vaškelienė detaliai 

daug neturtingų, bet norinčių 
siekti mokslo jaunuolių. Pa
skai tė keletą laiškų iš gau
nančių stipendijas. 

Pirm. A. Kamiene išvardijo 
visą eilę kultūrinių renginių 
netolimoje ateityje, kvietė klubo 
narius jungtis į klubo kultū
rinės veiklos planavimą — 
kul tūr inio būrelio komitetą. 
Dar kartą dėkojo visiems už bet 
kokią pagalbą, rengiant būrelio 
renginius. Baigdama pranešimą 
L. klubo pirm. A. Kamiene pa
kvietė visus vaišintis klubo 
valdybos bei pagalbininkų pa
ruoštais skanumynais. 

Dar ilgai tęsėsi pašnekesiai 
apie mūsų klubą, jo kultūrinę 
veiklą bei jo ilgamečius, pasi
šventusius vadovus. 

J u o z a s Šula i t i s 

P O M P A N O BEACH, FL 

FLORIDOS AUKSINIO KRANTO LB APYLINKES VEIKLA 
Šių metų sausio 9 d. į 

kiniečių restoraną, Super King 
Buffet, Pompano Beach, su
sirinko 30 bendruomenės narių 
ir svečių. Pagrindinis susirin
kusiųjų tikslas buvo atgaivinti 
bendruomenės Floridos Auksi
nio kranto apylinkę, kuri buvo 
veikli daugelį metų, o dabar 
veikla labai nusilpo. Paaiškėjo, 
kad praeitais metais buvo tik 13 
narių užsimokėjusių solidaru
mo mokesčius, o apylinkei 
vadovavo t iktai likęs vienas 
valdybos narys , pirmininkas 
J o n a s Paškus . Kiti valdybos 
nariai iškeliavo amžinybėn ar 
dėl pablogėjusios sveikatos tu
rėjo palikt i savo tarnybas. 
Tačiau dar nepaaiškėjo, kodėl į 
valdybą nebuvo išrinkti kiti 
žmonės užimti jų vietas? 

Šis susirinkimas buvo suor
ganizuotas naujosios valdybos, 
kur i susiorganizavo ir pasi
skirs tė pareigomis praeitų 
metų gruodžio mėnesį. Po pasi-
vaišinimo apylinkės naujoji 
p i rmininkė Danutė Liuter-
mozienė pakvietė vicepirmi

ninkę Eleną Krilavičienę va
dovauti susirinkimui. 

Elena Krilavičienė pir
maisiais savo žodžiais pasveiki
no visus ir nuoširdžiai padėko
jo už atsilankymą. Be to, dar 
pridėjo: „Nesvarbu, kuriai 
bangai mes priklausome, pir
mai, antrai ar trečiai, tačiau 
mes vis tiek esame visi vienos 
motinos, savo tėvynės Lietuvos, 
vaikai. O šiandien mes visi 
susirinkome įsijungti į Lietu
vių bendruomenės eiles, vie
ningai ir sutart inai dirbti lietu
vybei. Tuo pasitarnausime ir 
savo tėvynei Lietuvai"... 

Vicepirmininkė, atlikusi 
susir inkimo įžangą, pakvietė 
buvusį apylinkės pirmininką 
Joną Paškų tar t i žodį. J i s 
trumpai papasakojo apylinkės 
veiklos praeitį, kuomet jai pri
klausė apie 150 narių, o jis per 
30 metų sąžiningai ir nenuils
damas atliko pirmininkui pri
klausančias pareigas. Tačiau 
sveikata privertė tų pareigų 
atsisakyti. Sutiko remti ir, jeigu 
reikės, padės vykdyti ben

druomenės užsimojimus. Visi 
nariai ir svečiai įvertino buvu
sio pirmininko darbus ir nuopel
nus gausiu plojimu. 

Po to susirinkimo vedėja 
pristatė apylinkės naująją val
dybą: pirmininkė Danutė Liu-
termozienė, vicepir. Elena Kri
lavičienė, sekretorė Laima Ma
cijauskienė, iždininkai Alina 
Dravininkienė ir Vincas Sku-
peika, revizijos kom. dr. Dana 
Saldaitienė ir Elizabet Sake-
vičienė. Visų pritarimu Jonas 
Paškus liko garbės pirmininku. 
Visa apylinkės nauja valdyba 
buvo patvirtinta gausiais plojimais. 

Kadangi apylinkės sekre
torė Laima Macijauskienė dėl 
susidariusių aplinkybių nega
lėjo susirinkime dalyvauti, to
dėl praeito susirinkimo protoko
las buvo atidėtas kitam kartui. 

Na, o iždo raportas nebuvo pa
duotas, kadangi naujoji valdyba 
neturi jokių finansinių praei
tųjų metų rekordų. Buvęs pir
mininkas praeitame valdybos 
susirinkime, gruodžio 18 d. 
Elenos ir Prano Krilavičių na
muose išsitarė, kad ižde yra 
2,300 dol. Tačiau iki šiol dar 
valdyba jokių finansinių rekor
dų nėra gavusi, todėl neaišku, 
kokiu būdu tie pinigai ižde 
atsirado. Taip pat niekas neį
davė raporto, kiek turėjo 
išlaidų. Vicepirmininkė pra
nešė, kad solidarumo mokesčiai 
bus renkami kitame susirin
kime, vasario 13 d., toje pačioje 
vietoje. 

Tarp kitko, atsirado pašal
pos prašymas vienam kaimy
nystėje gyvenančiam lietuviui, 
kuris dar nelabai seniai atsira

do Amerikoj. Važiuojant moto
ciklu, įvyko avarija ir labai 
susižeidė, o jo gydymas siekia 
tūks tančius dol. Tuo reikalu 
iškilo daug karštų diskusijų, 
vieni už, kiti prieš, tačiau tas 
klausimas greitai užsibaigė be 
jokių rezultatų. 

Apylinkės valdyba susitarė 
greitu laiku vėl susitikti ir 
paruošt i planus Vasario 16-
osios bei Kovo 11-osios minėji
mams. Neatsiradus klausimų 
bei pasiūlymų, susirinkimas 
baigėsi 3:30 vai. po pietų. 

Pompano Beach LB apy
l inkės valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus geros valios lie
tuvius dalyvauti kitame susi
rinkime, kuris įvyks tuo pačiu 
laiku ir toje pačioje vietoje, kur 
buvo praeitą sykį. 

Vincas Skupe ika 

DAYTONA BEACH, FL 

FLORIDOS LIETUVIŲ AUKOS KAUNO 
PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS ATSTATYMUI 

CLEVELAND, OH 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖ 

Prieš septyniasdešimt metų 
Kaune buvo pradėta Prisikė
limo šventovės statyba. Baž
nyčios rūmų darbai ėjo prie 
pabaigos, bet, atėjus rusų oku
pacijai, viskas buvo sustabdyta. 

pastato vidus išgriautas ir 
paverstas fabriku. Atgavus 
nepriklausomybę. Prisikėlimo 
bažnyčia valdžios skirtomis ir 
žmonių aukotomis lėšomis 
pradėta atstatyti, bet pastangos 

Ir šiais metais, kaip jau per 
daugelį metų, Lietuvos Nepri
klausomybės šventę rengia LB 
Cleveland apylinkės valdyba ir 
ALTo Cleveland skyrius va
sario 12-13 d. 

Šeštadienį, vasario 12 d., 
6:30 v.v., minėjimas-pokylis 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. Pagrindinę kalbą pa
sakys JAV LB Krašto valdybos 
pi rmininkė Vaiva Vėbraitė. 
Meninėje programoje: solistė 
Skaidra Janučaitė iš Lietuvos ir 
tautinių šokių grupė „Žiedeliai" 
iš Cleveland. 

Po programos vakarienė ir 
šokiai. Bilietus galima įsigyti 
sekmadieniais Dievo Motinos 
parapijos svetainėje arba užsi
sakyti tel. 400-238-2557. 

Sekmadienį, vasario 13 d., 
9:45 v.r., vėliavų pakėlimas prie 
Laisvės paminklo Dievo Moti

nos parapijos aikštėje. 
10 v.r. šv. Mišios Dievo 

Motinos šventovėje. Gieda 
„Exultate" choras, vad. Rita Čy-
vaitė-Kliorienė. 

Šv. Jurgio bažnyčioje Mišios 
10:30 v.r. 

Organizacijos šventėje daly
vaus su vėliavomis. Bus 
renkamos aukos kultūrinei ir 
politinei veiklai paremti. Aukų 
vokeliai jau išsiuntinėti, aukos 
bus priimamos ir minėjime. 

Cleveland LB valdybai 
pirmininkauja Algis Gudėnas, 
ta lkinamas dr. Viktoro Stan
kaus, Ginto Aro, dr. Kristinos 
Stankaitytės-Philips, Nomedos 
Vučianskienės, Valerijos Ado
mavičienės ir Vinco Taraškos. 

ALTo skyriaus pirmininkas 
— Algis Pautienis. 

Visi kviečiami dalyvauti 
V.R. 

Lietuvos D u k t e r ų St . P e t c n b u r g . FL, s k y r i a u s va ldyba . Sėdi — 
p i r m . Klena J a s a i t i e n ė ; stovį iš ka i r ė s : M i l d a T a m u l i o n i e n ė , 
P r ima Vaške l i enė , F lena Pu r tu l i enė , Birutė K a s p e r a v i č i e n ė »r 
Alvitą Kerbe l ienė . 

fabriką ir sandėlį paversti 
bažnyčia reikalavo daugiau 
lėšų, negu tikėtasi. Todėl buvo 
rengiami aukų vajai ne tik 
Lietuvoj, bet ir užsienyje. 

Daytona Beach gyvenantys 
lietuviai atkreipė dėmesį į pas
tangas atstatyti Kauno šven
tovę, kurioje bus laikomos ne 
t ik pamaldos, bet vyks ir 
bažnytiniai bei klasikinės 
muzikos koncertai. Surengus 
aukų vajų, negausi Daytona 
Beach lietuvių visuomenė 
Prisikėlimo bažnyčios atstaty
mui paaukojo 6.680 dolerių. 
Ju rg i s ir Aniceta Mažeikos 
aukojo 5,000 dol., Ona Lanienė 
300 dol., Pelagija Leveckienė 
200 dol., M. ir I. Mitinai 100 
dol. ir Gediminas Lapenas 100 
dol. Kiti aukojo po 50, 40, 30, 25 
ir mažiau dol. Surinktos aukos 
buvo nusiųstos į Lietuvių kata
likų religinės šalpos Brooklyn 
įstaigą, kuri jas persiųs 
Prisikėlimo bažnyčiai. Pagei
daujantiems bus atsiųsti 
pažymėjimai dėl valstybinių 
mokesčių atleidimo. 

P . L. 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS VBNAS, MD„ S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918 VV.AicherAMB. S * 5 * 6 

CNMOO, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDASJ.NEMICKAS.M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. M. 773-471-3300 

JONAS VPRUNSKIS, MD 
TERWDALLASPRUNSKlS,MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

Elgin: 847-289-6822 
McHonry: 815-363-9595 
BkGfcMK 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

E U G B C C. DECKER, ODS, P.C. 
DANTŲ. GYDYTOJAS 

Lietuvėms sutvartcys dands už prtenamą kaną. 
Susenmu natoet anpjškai arta lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVasNngtDn, SUte 2401, 

Chicago, IL 
Tai. 706-422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (706) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

„DRAUGO-
SKELBtfcAJ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKHJ UGOS -CHRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

HARTFORD, CT 

LB APYLINKE PRADĖJO 
NAUJUS VEIKLOS METUS 

— _ 

Gausus būrys bendruo
menės narių liko po sausio 16-
os lietuviškų šv. Mišių kavutei 
ir bendram narių susirinkimui. 
Jaunesnių veidų nebuvo matyti, 
tik tie patys kasmetiniai veidai, 
šį kartą gal jų kiek daugiau, 
devyni stalai beveik pilni. 
Kavutė sekmadieninė, triukš
minga, visi po savaitės pasiilgę 
vieni kitų, turi naujienų. Visgi 
pirm. Viktoras Kogelis šiaip 
taip visus pajėgė nuraminti ir 
susodinti. Susirinkimas prasi
dėjo. Pirma tai „sausa dalis" — 
protokolai, pranešimai, finan
sai, revizijos. Įdomesnė dalis — 
tai valdybos rinkimai, diskusi
jos, pasisakymai. 

Valdyba, susidedanti iš 
dešimt asmenų, sutiko likti dar 
vieniem metam. Jau numatyti 
ir 2005 metų renginiai: Nepri
klausomybės minėjimas vasario 
13 d., sekmadienį, Šv. Trejybės 
bažnyčioje, 53 Capitol Ave. 
Hartforde. Pakviestas kalbėti 
konsulas Mindaugas Butkus iš 
New York, o meninę programą 
atliks muz. Edita Orlinytė, 
dabar gyvenanti Bridgeport, 
CT. 

Kiti 2005 m. renginiai vyks 
vyks šia tvarka: Motinos diena 
— gegužės 8 d., Deportacijų 
paminėjimas — birželio 12 d., 
gegužinė — rugpjūčio 7 d. Taip 
pat planuojami pabendravimai 
po kavutės kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį. Tikslas — 
pritraukti daugiau bendruo
menei ir parapijai narių, jiems 
telkti reikalingą informaciją ir 

apskritai pabendraut i , susi
pažinti , suar tė t i . Per sus i 
rinkimą iškilo svarbios diskusi
jos parapijos ir jaunimo stokos 
reikalais. Parapiją norima su
jungti su ki ta parapija , t uo 
reikalu klebonas Charles J a -
cobs šaukia parapijiečių susi
rinkimą sausio 26 dieną. 

Apylinkėje jaunimo yra, bet 
jie lanko grynai jaunimui pri
taikytus renginius, kur iuos 
Hartforde rengia Jaunimo są
jungos skyrius, vad. Ramintos 
ir Tomo Nenortų. J a u t u r ė t a 
linksmų pobūvių Užgavėnių ir 
Kaukių baliaus temomis. J a u 
nimas gausiai atsilankė ir labai 
nuotaikingai linksminosi, vaidi
no, dėvėjo pasakiškas kaukes . 
Tačiau jų mažai matyti baž
nyčioje ir sus i r inkimuose . 
Žinom, kad jie yra, tur im skau
tus, „Berželio" taut inių Šokių 
grupę, puikiai vadovaujamą. D. 
Dzi-kienės. „Berželis" yra daž
nai kviečiamas atlikti programą 
bendruomenės renginiuose. 
Atvyksta, pašoka ir vėl pra
dingsta kaip į vandenį. 

Per susirinkimą buvo ren
kamas bendruomenės na r io 
mokestis. Kai kurie nariai nu
stebo, sužinoję, kad mokestis 
pakilo iki 10 dol. asmeniui, bet 
susimokėjo, ir esam už ta i dė
kingi. Pinigai eina bendruo
menės išlaidų padengimui . 
Hartford iždininkas adv. J . 
Strimaitis, pats pirmas įteikęs 
100x100 auką, ne šimtinę, o 150 
dol. Tai geras pavyzdys ki t iems. 

D. Grajauskienė 

mailto:redakcija@draugas.org
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Gedimino pilį ir 
kalną gaubia žie
mos ūkanos. 

Tomo ČerniSevo 
(Elta) nuotr. 
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KĄ REIKŠTŲ PANČIŲ PABUČIAVIMAS? 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Žiniasklaida mirga pasiūly
mais kaip turėtų pasielgti Lie
tuvos Respublikos aukščiausieji 
pareigūnai, atsakydami j Ru
sijos prezidento kvietimą 
atvykti į Maskvą gegužės 9 d. 
Rusijos „amžinieji interesai", 
kuriuos dabar bene ryškiausiai 
demonstruoja jos generalite-
tas , per pastaruosius 15 metų 
patyrė keletą skausmingų 
smūgių, kuriuos tebemeginame 
vadinti laikinais praradimais. 
Imperinės ambicijos buvo stip
riai užgautos ir ne vieną kartą. 
Pakanka priminti, kad Lietuva 
buvo pirmoji iš imperijos narvo 
ištrūkusi šalis. Sovietų Sąjunga 
subyrėjo. Sinchroniškai oku
puotos ir pagal tą patį scenari
jų aneksuotos Baltijos šalys 
a tkūrė valstybingumą ir tapo 
Tautų Sąjungos lygiateisėmis 
narėmis. 

Čekijos, Vengrijos ir Len
kijos įstojimas 1999 m. į NATO 
akivaizdžiai parodė ne tik 
Maskvai , bet ir visam pa
sauliui , kad Jaltos sandėris, 
įtvirtinęs Rytų Europos vasa
linę priklausomybę Stalino 
imperijai, jau tėra tik liūdnas 
tar iamai amžinos didybės pri
minimas. Vasalai tapo įžūliai 
nepaklusnūs . Baltijos šalys, 
įsiliedamos į saugios gerovės 
sistemas — NATO ir Europos 
Sąjungą, vertė Kremlių sukon
centruoti pastangas į Baltijos 
šalių vidaus politiką. 

Būtų klaida neigti a r nu
duoti , kad nieko grėsmingo 
neįvyko. Didžiatiražinė ži
niasklaida liovėsi peikti ,.Wil-
l iams" ir pamažino keiksmų 
konservatorių adresu „dėl pa
čio blogiausio sandėrio" su 
minėta firma. Vyriausybė nu
mojo ranka į Nacionalinio 
saugumo strategijos funda
ment inį postulatą — vengti 
„priklausomybės nuo vienos 
šalies strateginių žaliavų bei 
energijos tiekimo ar užsienio 
kapitalo, atstovaujančio eko
nomikai" ir... čia pat vienaip ar 
k i ta ip įvardintos imperijos 
s t ruk tū ros perėmė mažne 
visos Lietuvos energetinio ūkio 
valdymą. Susidaro įspūdis, kad 
tokia eiga atitiko kryptingai 
reguliuojamų apklausų dvasia 
— „prie ruso buvo geriau". 

Nepasisekė Kremliui ir su 
borisovinio kišeninio prezidento 
avantiūra. Tačiau Lietuva kurį 
laiką balansavo ant politines 
prarajos krašto. Atsilaikyta. 
„Artimojo užsienio" provokaci
jų planuotojai iš džiaugsmo 
t rynė delnus — kiaura nulį 
nuveikusi Lietuvai Darbo parti
ja įspūdingai laimėjo rinkimus į 
Europos Parlamentą. Tačiau 
apsišaukėlio gelbėtojo visom 
dūdom skelbtos užduoties 
visiškai užvaldyti Lietuvos 
Respublikos parlamentą — 
įgyvendinti nepavyko. Neverta 

spėlioti, kodėl ta ip atsitiko — 
gal viską žadantiems propa
gandistams kvapo pritrūko, o 
gal rinkėjai pradėjo atsitokėti? 

Tačiau Lietuvos rinkėjų 
pilietinės valios piruetai stebi
no ne tik mus pačius, bet ir 
Vakarams darė nesuvokiamą, 
be galo stulbinantį įspūdį. 
Prieš keturiolika metų, ne
paisydama grėsmių, pavojų, 
šantažo ir grasinimų, stebin
dama pasaulį ryžtu ir subtilia 
tarptautine diplomatija, Lie
tuva ištruko iš narvo, tad 
nejaugi ji pati ir savo noru suka 
atgalios į tą patį narvą tik su 
kita iškaba? 

O kokia šauni ne tik skam
biomis dainomis garsėjanti liki
mo sesė Ukraina! Ne be Lietu
vos ir Lenkijos taikdariškos 
pagalbos Ukraina išsirinko pre
zidentą, ne Maskvos rekomen
duotą ir jau avansu pasveikin
tą, bet V. Jušcenko, siekiantį 
savo šalį išvesti iš vasalinės 
priklausomybės. Didysis tikslas 
— Europos Sąjunga. Gal ne
aišku, kodėl ir kam buvo 
naudinga nunuodyti didžiosios 
šalies Ukrainos būsimą prezi
dentą, tačiau šito nereikia 
klausti tų. kurie užgrūdino 
lietuvišką galvoseną Gulage 
arba tremtyje. Jie žino iš kur, 
kokiu būdu ir kokiu tikslu 
tokie kėslai randasi. Ukrainos 
pergalė — tai ir Lietuvos 
laimėjimas. Tik vargu ar reikia 
abejoti, kad ukrainiečiams 
teks, kaip ir lietuviams teko. 
patir t i ilgą seriją pilietinės 
valios išmėginimų. Rusijos 
imperinės ambicijos buvo 
skaudžiai užgautos. 

Atgaivintas Sovietų sąjun
gos himnas, kadaise skelbės 
visoms užgrobtoms šalims, kad 
jas ..navieki splotila velikaja 
Rus" (amžiams sujungė didžioji 
Rusija, rus. >, jau tėra tik tuščias 
buvusios imperinės galybės 
ilgesys. Štai kodėl Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos 
Europoje 60-mečio sukaktis 
taps ne tik istorinės pergalės 
prieš hitlerine Vokietiją šven
te. Sugriuvus imperijai pergalės 
minėjimas be abejo paglostys 
nugalėtojų savimeilę, gal šiek 
tiek atgaivins ir gerokai užgau
tas imperines ambicijas. Tačiau 
nemažiau svarbu žinoti ir labai 
atsakingai suvokti ką Maskvos 
iškilmių rengėjai iš pasku
tiniųjų stengiasi nutylėti. 

Ten vargu bau bus ryžtasi 
atsiprašyti Rytų Europos tautų 
už nusikalstamą Stalino — 
Hitlerio suokalbį pasidalyti 
Rytų Europos nepriklausomų 
valstybių teritorijas. 

Kažin a r bus pasigirta, kad 
Antrojo pasaulinio karo pradžia 
buvo suplanuota minėtų suo
kalbininkų ir sėkmingai įvyk
dyta'' 

Bus nutylėta, kad Lietuva, 
kaip ir kitos Baltijos šalys, 
patyrė sovietų ir nacių okupaci

jas. Bus minima tik antina-
cinė kova, o pasipriešinimas 
sovietų okupacijai nutylimas. 

Pagerbiant žuvusius karius, 
kovojusius „antihitlerinės" koa
licijos pusėje, nebus kalbama, 
kad Lietuvoje karas baigėsi 
dešimčia metų vėliau po Vo
kietijos kapituliacijos, kad Lais
vės kovose žuvo arti 30,000 
kovotojų — Lietuvos Respub
likos gynybos pajėgų karių 
savanorių. 

O kokios šalies vadovas 
išdrįs pr imint i šventės daly
viams apie sovietų praktikuotą 
nekrosadizmą antrą kartą 
okupuotoje Lietuvoje — žuvusių 
laisvės kovotojų kūnų ritualinį 
niekinimą9 

Bus nutylėta, kad trečdalis 
lietuvių tautos patyrė sovie
tinio okupanto itin žiaurias 
genocido akcijas: tremtį, kalė
j imus, tur to ekspropriaciją, 
teisių suvaržymus, kad karo 
pabaigos diena Lietuvai reiškė 
tik okupantų pasikeitimą. 

Pasigirsta balsų raginančių 
šalies vadovą dalyvauti Mask
voje rengiamose iškilmėse. 
Teigiama, kad būtent Mask
voje, bus galima pasirūpinti 
Stalino — Hitlerio suokalbio 
panaikinimu. Tokie teiginiai 
neišlaiko elementarios kritikos. 
Pirmiausia, nusikaltimai žmo
niškumui ir svetimų teritorijų 
grobimas priskiriami nusikalti
mams, kuriems nėra senaties. 
Kalbėti apie 1939 n. grobiško 
suokalbio teisėtumą — visiškas 
nonsensas. Suokalbis netur i 
jokios juridines galios nuo jo 
atsiradimo momento. 

Kita vertus. Lietuva ir 
Rusija 1991 m. liepos 29 d. 
pasirašė sutartį dėl tarpvalsty
binių santykių pagrindų. Šio 
dokumento preambulėje rašo
ma, kad Sovietų Sąjungai paša

l inus Lietuvos suverenitetą 
„pažeidžiančias 1940 metų 
aneksijos pasekmes, bus 
sudarytos papildomos Aukštųjų 
Susitariančių Šalių ir jų tautų 
tarpusavio pasitikėjimo pasek
mės". 

Agresijos pradžiamokslis 
nėra sudėtingas: pradžioje 
intensyvi dezinformuojanti 
propaganda su provokacijų 
intarpais, krašto okupacija, po 
kurios seka aneksija, o toliau 
total i tar iniai režimai imasi 
planinio genocido politikos. 
Beje, agresija visada priden
giama išoriškai kilnia, tikruo
sius kėslus slepiančia iškaba. 
Dažniausiai visiškai nepaisy
damas aukos (tautos, valstybės) 
interesų, agresorius imasi ją iš 
ko nors „vaduoti". Naciai ir 
sovietai XX amžiuje tai prak
tikavo ne kartą. 

Rusija pripažino, kad po 
Lietuvos okupacijos buvo įvyk
dyta aneksija. Tad Lietuvos 
valstybės vadovams nėra jokio 
pateisinimo tikslo vykti į 
Maskvą. Derybos dėl okupacijos 
padar inių pašalinimo galėtų 
vykti įprasta dvišalių gera
noriškų derybų tvarka. O ge
neralisimo Stalino pagerbimas 
ir dalyvavimas pergalės me
t inių iškilmėse, toleruojant 
išvardytus nutylėjimus, gali 
būti iš tiesų suprastas kaip 
padėka už okupaciją, pri
lygstant „pančiu pabučiavimu" 
arba dar blogiau — kaip tautos 
kovų, netekčių ir kančių 
paniekinimas. 

Seimo pirmininko A Pau
lausko aiški valstybininko 
nuostata šiuo klausimu teikia 
vilčių, kad ir kiti aukštieji 
valstybės pareigūnai apsispręs 
nevykti arba nebus siunčiami į 
prieštaringų interesų kupiną 
renginį. 

JAV LB KV PRANEŠIMAS 
APIE VIII IŠEIVIJOS 

DAINŲ ŠVENTĘ 

DANUTE BINDOKIENE 

Bent pranašystė neišsipildė 

Pernai ankstyvą rudenį pradėjo sklandyti 
bauginantys gandai, kad ateinanti žiema 
pasižymės ypač aršiais gripo susirgimais, 

kurie sukels pavojų mažiems, seniems ir 
visiems nepasiskiepinusiems apskritai. Tuoj 
paaiškėjo ir didžioji problema: trūksta skiepų... 
Mat, Didžiosios Britanijos gaminami skiepai, 
kuriuos importuoja JAV (ir kodėl Amerikos la
boratorijos skiepų prieš gripą negalėtų paga
minti?), buvo užkrėsti kažkokiais teršalais, 
todėl netinkami vartoti. 

Spalio mėnesį prasidėjo karštligė. Ne gripo, 
o skiepų ieškojimo. Jeigu kuri klinika ar val
džios išlaikomas vyresniųjų centras paskelbė, 
kad gavo skiepų, pakaksiančių keliems šim
tams žmonių, susirinkdavo triskart daugiau. 
Ilgose eilėse vyresnieji, silpnos sveikatos asme
nys, motinos su mažamečiais vaikais stovėjo po 
kelias valandas, laukdami pasiskiepyti. Ne 
visiems skiepų pakakdavo, tad turėdavo pasi
tenkinti pažadais: gal kitą kartą... 

Pagaliau sveikatos apsaugos įstaigos apri
bojo skiepus ir ragino skiepytis tik tuos, ku
riems susirgimas gripu buvo pavojingiausias. 
Bet ir esantys „rizikos lauke" ne visuomet buvo 
apsaugoti. Ne kartą pasitaikė, kad skiepų nuo 
gripo buteliukai buvo pavogti iš klinikų ar ligo
ninių ir atsidūrė Juodojoje rinkoje". Ieškantys 
apsaugos, žmonės buvo apgaudinėjami ir skie
pijami visai ne tuo skysčiu, arba neskrupulingi 
medicinos darbuotojai „pardavinėdavo" skiepus 
išpūstomis kainomis. Kai kurių valstijų guber
natoriai (pvz., Illinois) pradėjo skiepų dairytis 
užsienyje: Kanadoje, Vokietijoje, kitose šalyse. 
Tačiau noras padėti žmonėms arba bent įsigyti 
balsuotojų palankumą, kai ateis kiti rinkimai, 
nepavyko: Vašingtonas griežtai uždraudė im
portuoti skiepus, nes jie „gali būti nesaugūs". 
Tik viena kita valstija nesiskundė skiepų prieš 
gripą stoka. 

Į šį gripišką šurmulį visomis keturiomis 
įšoko žiniasklaida, kasdien primindama žmo

nėms, koks pavojus jų laukia, jeigu nepasiskie
pys nuo gripo, kurio sezonas sparčiai artėja... 

Visgi net ir po paskelbtų suvaržymų pernai 
spalio mėnesį apie 98 milijonai Amerikos gy
ventojų, kur iems susirgimas gripu būtų buvęs 
labiausiai pavojingas, dar nebuvo paskiepyti. 
Bet atsitiko keis tas dalykas: ilgainiui skiepų 
kažkaip paslaptingai atsirado ir kone visi, ku
rie norėjo pasiskiepyti, galėjo t a i padaryti . 
•Negana to, pradėjo aiškėti, kad kai kurios vals
tijos turi gripo skiepų perteklių. Kadangi jų 
negalima pal ik t i ilgesniam laikui , reikėjo 
ieškoti kitokios išeities: kviesti visus skiepytis, 
nepaisant amžiaus ar sveikatos būklės. 

Iki šiol apie septyniolika valstijų jau pa
naikino visus suvaržymus. O kai kur ie sveika
tos apsaugos centrai siūlo panaikinti suvaržy
mus visoje šalyje: eikite, skiepykitės, visiems 
užteks... Tačiau, atrodo, pirmoji gripo baimės 
karštiligė taip pa t praėjusi. Prie jos retai grįžta 
ir žiniasklaida, todėl gripo baimė yra gerokai 
nuslūgusi. Daugelis žmonių nutarė, kad apsieis 
ir be skiepų. Ką gi, žiema netoli pabaigos, o pra
našautoji gripo epidemija šiemet ta ip ir nepasi
rodė. Iki sausio vidurio tik dešimt iš penkias
dešimties valstijų pranešė apie gausesnius 
susirgimus gripu. Kitur pasitaikė vos vienas 
kitas atvejis. Tad daugelis klausia, ar mums 
verta skiepyt is , jeigu pasi taiko proga? 
Atsakymas — taip. Reikėtų apsisaugoti, ypač 
toms vadinamoms „aukštos rizikos" grupėms: 
vyresniems negu 50 metų, turint iems rimtų 
sveikatos sutrikimų. Kaip iš pastarųjų savaičių 
oro galime spėt i , žiema dar nepasiruošusi 
pasitraukti, todėl ir susirgimai gripu gali staiga 
atsigauti, padažnėti , juk tai labai užkrečiama 
liga. Lietuviška patar lė sako, kad „atsarga 
niekam gėdos nedaro". Galbūt ir JAV sveikatos 
apsaugos depar tamentas bus šio to pasimokęs, 
ir kitam rudeniui nepatikės visos skiepų gamy
bos vienai laboratorijai, kad vėl nepasikartotų 
šios žiemos bėdos. 

Nr. 15 

ir dar valandėlė 
Sudarė Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 

JAV Lietuvių bendruo
menės krašto valdyba praneša, 
kad po daugel metų daina vėl 
skambės VIII Lietuvių dainų 
šventėje 2006 metų pavasarį 
Čikagoje. Paskutinė šventė 
Šiaurės Amerikoj įvyko 1991 m. 
gegužės 26 d., taip pat Čikagoje. 
Dainų šventės ruošėjais yra 
JAV ir Kanados Lietuvių ben
druomenės kartu su Šiaurės 
Amerikos Lietuvių muzikos 
sąjunga (ŠALMS). 

JAV LB Krašto valdyba yra 
pakvietusi dr. Audrių Polikaitį 
būti šios šventės organizacinio 
komiteto pirmininku. 

Pasitarusi su Šiaurės 
Amerikos Lietuvių muzikos 
sąjunga, JAV LB Krašto valdy
ba pakvietė muz. Ritą Kliorienę 
būti šios šventės vyriausia 

meno vadove. 
Abu sutiko tapti vyriausiais 

šios šventės vadovais ir apsiimti 
atsakomybę už Dainų šventės 
ruošą. ŠALMS. JAV ir Kanados 
Lietuvių bendruomenės teikia 
jiems organizacinį bei finansinį 
užnugarį. 

Tikimasi, kad VIII Lietuvių 
dainų šventė sustiprins lietu
viškų chorų veiklą užsienyje ir 
sukurs progą suburti visų kartų 
ir visų bangų lietuvius per 
meilę lietuviškai dainai. 

JAV LB Krašto valdyba 
sveikina Audrių ir Ritą, apsiė
musius šį svarbų darbą, ir 
kviečia visus lietuvius jungtis į 
darbą. jiems visapusiškai 
padėti , kad ši šventė taptų 
mums visiems džiaugsmo bei 
pasididžiavimo švente. 

J ie tau išsiuntė dovanų. Bučiuoju tave. 
Mamutė 

Šiame laiške Mama pirmą kartą užsimena 
apie Jūsų šalies aukšto rango asmenis". Iš 
tikrųjų turbūt tik tuo metu Nijolė jai buvo 
parašiusi, jog yra daromi žygiai, kad ją išleistų į 
Ameriką. 

Jau 1956 m. liepos mėn. kongreso narys 
Charlesas J. Kerstenas (Nijolė jį labai artimai 
pažinojo nuo 1953 m., kai jis buvo atvykęs į 
Europą rinkti liudijimų iš pabėgėlių JAV 
Kongreso priimtam jo projektui ištirti Baltijos 
valstybių inkorporavimą į Sovietų Sąjungą) 
parašė laišką tuometiniam viceprezidentui 
Richardui Nixonui, prašydamas jo pagalbos, kad 
JAV ambasada Maskvoje susisiektų su sovietų 
valdžia Mamos išleidimo į Ameriką klausimu. 

Knygos pabaigoje yra Kersteno ir kitų 
asmenų, mėginusių padėti, laiškų kopijos. Tarp 
jų ir dr. Samuelio Gringauzo, kurio sūnų 
Aleksandrą mama išgelbėjo nacių okupacijos 
metu, kitų aukštų JAV valdžios pareigūnų ir galų 
gale paties Richardo Nixono laiškai ar kopijos Be 
to, per protokolo šefą Buchananą buvo įteiktas 
laiškas Chruščiovui. Deja, visos šios pastangos 
nepadėjo. Mamos neišleido... 

Panevėžys , 1959 l apkr i č io 16 

Brangioji Niliute! 
Šį laišką tau rašau dar lovoje sėdėdama, nors 

dar po kambarį pavaikštau. Koja ir ranka dar ne 
visai atsileido, su kairąja ranka irgi pradedu 
dirbti. Mezgu kojines, nors darbas eina negreit. 
Labai džiaugiuosi tavo atsiųsta pūkine kaldra. Ją 
atsivežiau į Panevėžį. Lietuvoje butai nešilti. 
Nežinau, ar tokia kaldra brangi ir kaip tau su 
finansais. Dėdei ir dėdienei jos būtų labai naudin
gos, nes dėdienė su radikulitu, o dėdė su reuma
tizmu kankinasi. Tokios kaldros labai gerai šildo 
sąnarius Aš patyriau pati ant savęs. Dabar 
Lietuvoje jų nėra. Nėra nei plunksnų, nei pūkų, 
nei impilu. Jos išskraido po plačiąją tėvynę... 

Meldžiuosi į Sopulingąją Dievo Motiną 
Mariją, kad sustiprintų mano sveikatą, o vasarai 
atėjus nuvažiuosiu į Kauna ir į Vilnių, ir apie Jos 
altorių eisiu keliais, kad ja; atsidėkočiau Dabar 
jaučiu Jos malonią globą ir tikiu, kad man padės 
Tuomsyk lik sveika, mano brangi dukrele 
Bučiuoju daug kartų Mama 

P a n e v ė ž y s , 1961 vasa r io 11 

Brangioji Niliute! 
Iš konsulato buvo pranešimas, kad nesirū

pinčiau dokumentais, nes ilgai t runka apiformi
nimas. Taip atrodo, kad leidimas bus. t ik neži
nau, a r aš sugebėsiu nuvažiuoti. Melskis už 
griešną mamą, nes, peržvelgus visą gyvenimą. 
tikrai aš griešna ir nežinau, kaip man Dievas 
padės. Sveikata, nors ir pagerėjo, bet vis tiek 
reikės dar daug pavaikščioti pas gydytojus ir 
kitais reikalais. Be to, kelionė didelė, o aš nesu 
kaip re ikiant pasiruošusi. Vienu žodžiu, sunku ką 
pasakyti. Dar esu pas dėdes, o dokumentai ateis į 
Uteną, ir vėl t a s važinėjimas šaltyje. Dėdėms 
parašyk padėką už mane. Visgi jie labai kantrūs 
ir geri. Aš pridariau jiems daug nemalonumų del 
mano ligos ir nervų. Pas juos yra šviesa, šiluma ir 
vanduo. Kaime to viso nėra. Pas Vitkus dar blo
giau. 

Jei nuvažiuosiu, išsigąsi, nes jūsų mamute 
jau visai kitokia — ligos suvargino, net plaukai 
išslinko. Viskas neaišku, kaip su manim bus. 
Mano gyvenimas taip nuėjo ir senatvėje gal rei
kės daug kentėti ir gyventi nepritekliuose. 

Šiuo metu medžiagas parduoti sunku, nes čia 
jų yra pilna ir žada atpiginti. Didesniuose mies
tuose geriau, o man gal teks gyventi pas Vitkus ir 
nebus kam rūpintis pardavimu Algis nuo Kalėdų 
jau neberašo. Taip pat ir Vida. Bučiuoju daug 
kartu. Mamutė 
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Niliute brangiausia! 
Kas gi atsitiko, kad neberašai' ' Vida rašė, kad 

tu ištekėjai. Nejau tas trukdo tau parašyti mamai 
nors kelis žodelius-7 Mano sveikata labai pa
blogėjo. Kojų letenos ir blauzdos ištinusios ligi 
kelių ir nakt imis labai dusina. Per naktis išry-
mau be miego. Nors gydytojas prirašė vaistus, bet 
kol kas jie nieko negelbsti. Ant dešiniosios kojos 
dar atsirado spuogučiai. iš kurių sunkiasi skysti
mas. Viską apsvarsčius, numatau nebeilgą savo 
gyvenimą. Kad nors jus dar galėčiau pamatyti! 
Pasaulis nieko nežada. Vien ginčai ir ginčai. 

Rašyk, brangioji, man labai sunku negaunant 
laiškų Aš iš namų niekur neišeinu, nes judėti 
mažai galiu, tuojau uždustu. Labai pergyvenu ir 
gailiuosi, kad jus išleidau į pasaulį. Žinoma, jei 
nebūtumėt išvažiavę į' Vakarus, tai būtumėt 
atsidūrė Rytuose. Bus d a u g i a u . 



DRAUGAS. 2005 m. sausio 27 d., ketvirtadienis 

TAUTOS FONDAS RŪPINASI 
TAUTOS PASIPRIEŠINIMO 

ISTORIJA 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

V 

Sių metų sausio 11 d. 
Vilniuje Tautos fondo 
a ts tovas Jonas Vainius 

(JAV), to paties fondo atstovas 
Lietuvoje dr. Napoleonas Kit
kauskas, Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio vadovas Jonas Čepo
nis, Inga Žemaitytė-Stai-
šiūnienė aptarinėjo Nijolės 
Gaškaitės- Žemaitienės knygos 
„Pasipriešinimo istorija. 1944 
— 1953 metai" (Vilnius, 
„Aidai", 1987) pakartotinį lei
dimą. Aptar ime, J. Čeponio 
pakviestas, dalyvavau ir aš, šio 
rašinio autor ius . Berods, iki 
šiol, nors j au eina 15-ieji 
Antrosios Respublikos metai, N. 
Gaškaitės knyga tebėra vienin
telė galinti pretenduoti į pasi
priešinimo okupacijoms istori
jos vadovėlio statusą. Šis faktas 
savaip iškalbingas. Mūsų jau
nieji is torikai , matyt, dar 
nesiryžta iš Lietuvos valsty
bingumo pozicijų pakedenti 
naujausios istorijos archyvų. 
Gal nespėjo išsivėdinti soviet
mečiu įskiepytas požiūris į tau
tos istoriją, kaip „klasių kovos" 
atspindį? Kai kurie rašantys 
vyresnės kartos istorikai liko 
pakankamai ištikimi jau į 
sąvartyną išmestoms imperinio 
„socializmo" dogmoms. Juos 
galima tik atjausti, bet anaip
tol, jokiu būdu nepateisinti — 
kitaip mąstyti jie jau nebepajė
gia. Tiesą pasakius, proso
vietinių istorikų poreikis kurį 
laiką gali didėti. J u k net Moks
lų akademija, neatlaikiusi 
senais kanalais plūstančio se
novinio spaudimo, Lietuvos 
mokslo šventovėje su priderama 
pompa paminėjo svarbiausiojo 
kolaboranto, Lietuvos kvislingo 
— Sniečkaus jubiliejų. Realu 
laukti, kad tokiems istorikams 
teks kur kas atsakingesnių, 
aktualesnių ir net neatidėlio
tinų užduočių, pvz., kokiu „is
toriniu būtinumu" paaiškinti, 
o ir pateisinti, „piligriminę" 
Lietuvos Respublikos atstovų 
kelionę į Maskvoje rengiamas 
iškilmes. Tai bus didysis egza
minas ne tik sovietų represijas 
ir paniekinimus patyrusių 
tautų vadovams, bet ir laisva
jam Vakarų pasauliui. Juk 
naciai ir bolševikai kartu 
suplanavo Antrojo pasaulinio 
karo pradžią, kartu jį pradėjo, 
bet pergalę prieš savo sėbrą ir 
sąjungininką švenčia tik vienas 
grobikų. Faktų neįmanoma nei 
nutylėti, nei juos paneigti, ta
čiau mėginimų juos apversti 

aukštyn kojomis iki šiol nestigo 
ir da r kurį laiką nestigs. 
Vakarų demokratija, kurią 
daug kas yra linkęs laikyti 
demokratijos etalonu, turėtų 
gebėti nustoti diskriminavusi 
vieną iš agresorių, nes abu labu 
tokiu, ir pripažinti Vilniaus 
Tribunolo nuosprendį komuniz
mui. Tik jokiu būdu nereikėtų 
skirt ingu masteliu matuoti 
vieno ar kito totalitarinio reži
mo nusikal t imus ir aukas. 
Nusikaltimai turėtų būti įver
tinti, o aukos pagerbtos kaip 
skaudi visos žmonijos nelaimė. 

Matyt, sulauksime antrojo 
N. Gaškaitės knygos leidimo. 
Leidybos teisių perėmėja isto
rikės dukra I. Staišiūnienė pri
tarė tokio sumanymo įgyven
dinimui. Tačiau, imantis šio 
darbo, tikslinga atkreipti dė
mesį į keletą faktų. Pirmiausia, 
knyga pasirodė prieš aštuone
rius metus. Per šį laiką valsty
bėje įvyko esminių pokyčių. 
Lietuvos Respublikos narystė 
NATO ir Europos Sąjungoje 
smarkiai pakeitė Lietuvos pa
dėtį daugeliu atžvilgių. Lietu
vos išorinis saugumas nelygina
mai sustiprėjo. Tiesioginė ka
rinė agresija mažai tikėtina. 
Apie vidaus politiką to pasa
kyti niekaip negalima. Kol kas 
mes stebiname Europą ir visą 
pasaulį sunkiai nuspėjamų pro
vokacijų, drebinusių valstybę, 
seka. Bet nemažiau Vakarai 
stebisi tautos sugebėjimu, ba
lansuojant prie pavojaus ribos, 
išlikti nesugriuvus ir gebėti 
kontroliuoti padėtį valstybėje. 

Aptariamos knygos turinys 
turėtų būti gerokai pataisytas 
ir papildytas. Tokiu atveju 
mozaikinė pasipriešinimo isto
rija būtų sudaryta iš N. Gaš
kaitės veikalo, papildyto kelių 
autorių straipsniais. Tikslinga 
pasinaudoti Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijos direktoriaus 
Vidmanto Vitkausko parengta 
„Pasipriešinimo istorijos pro
grama" (Garliava, 1998) arba 
vėlesnėmis šios programos re
dakcijomis. Tikslinga nušviesti 
temas, kurios minėtoje knygo
je nebuvo nagrinėtos arba jau gvil
denta tema teiktina, atsižvel
giant į įvykusius pokyčius. 

Mūsų teisena pasipriešini
mo dalyvius traktuoja kaip 
Lietuvos kariuomenės karius 
savanorius. Kario savanorio 
statuso suteikimo tvarka nus
ta tyta įstatymu ir čia nena
grinėjama. Iš to plaukia logiš
ka išvada — ginkluoto pasi
priešinimo istorija sudaro svar-

Tautos fondas rūpinasi įamžinti Lietuvos laisvės kovų istoriją, padėdamas 
šia tema knygoms pasiekti skaitytojus. Viena tokių knygų — Antano 
Ruškio ..Endriejavo žemė". š(iš kairės): Tautos fondo atstovas Lietuvoje 
dr. Napoleonas Kitkauskas, A. Ruškys ir TF ats tovas JAV Jonas Vainius. 

bią ir neatsiejamą Lietuvos 
Respublikos kariuomenės isto
rijos dalį. Šis teiginys yra 
išskirtinės svarbos, kai moks
leiviai, s tudentai , kursanta i , 
kariūnai, jaunieji kariai supa
žindinami su kariuomenės is
torija. Savo ruožtu kariuomenės 
istorija yra tautos istorijos 
dalis. 

Nušviečiant Lietuvos san
tykius su didžiosiomis kaimy
ninėmis valstybėmis, nedrau
giškai nusiteikusiomis Lietuvos 
atžvilgiu, parodyti trijų ultima
tumų vaidmenį: 

Lenkijos 1938.03.17 — mė
ginimas priversti l ietuvius 
išsižadėti didžiojo tikslo — susi
grąžinti Vilnių; 

Vokietijos 1939.03.23 — kai 
buvo atplėštas Klaipėdos kraš
tas Sovietų Sąjungos 1940.06.15 
— po kurio sekė sinchroniška 
trijų Baltijos šalių okupacija. 

Pastarasis ult imatumas — 
tiesioginė Molotov-Ribbentrop 
pakto pasekmė. Dviejų totali
tarinių režimų vadeivos — 
suokalbininkai Stalinas ir 
Hitleris asmeniškai dalyvavo 
suokalbyje ''Hitleris palaiky
damas ryšį iš Berlyno). J ie 
slapta susitarė pasidalinti Rytų 
Europos nepriklausomų vals
tybių teritorijas. Antrojo pa
saulinio karo pradžia buvo 
suplanuota Maskvoje. Šio itin 
svarbaus fakto neturė tų pa
miršti nei prezidentas Putin, 
nei jo aukštieji užsienio sve
čiai, kurie šių metų gegužę 
atvyks į Maskvą. 

Būtina visais atvejais ly
ginti nacių ir sovietų režimus, 
vykdžiusius agresyvią politiką, 
kuri dėsningai pavirsdavo 
„pasibaisėtina žmonijos nelai
me" —genocidu, t a rp tau t inės 
teisės pripažintu nusikalt imu 
žmonijai, kuriam nėra sena
ties. Ypač reikalinga deramai 
nušviesti nusikaltimų ideologi

jos vaidmenį. Abu totalitariniai 
režimai grindė genocido poli
tiką pseudomokslinėmis teori
jomis: Vokietijos naciai — rasių 
teorija, Sovietų komunistai — 
pagal ras inį požymį ir rem
damiesi „klasių kovos" prin
cipu. Pasak Nobelio premijos 
laureato Aleksandr Solženycin 
„ideologija suteikia ieškomą 
p ik tada rys t ė s pateisinimą i r 
re ikal ingą ilgalaikį tvir tumą 
nusikal tė l iu i" . Nusikalt imai, 
kur ie vykdomi „ideologiniu" 
pagrindu leidžia genocido vyk
dytojams pabalinti savo nusi
kals tamą veiklą ir „girdėti ne 
p r i eka i š tus ir keiksmus, o 
pagyrimus". 

Penkioliktaisiais atsikovo
tos nepriklausomybės metais 
ž in iaskla ida mažne kasdien 
pa te ik ia KGB kadrinių kar i 
ninkų pasigyrimų, kaip jie stro
piai mokėsi „partinėse" mokyk
lose, kaip sąžiningai darbavosi 
ir p e l n ė valdžios padėkų už 
nepriekaištingą darbą. Būtina 
p lač iau nušviesti 1946 m. 
Niurnbergo tribunolo nuos
prendį, kuriuo buvo įvertinti 
nacizmo nusikal t imai ir Vil
n i a u s tarptaut inio visuo
meninio Tribunolo nuosprendį, 
2000 m. pasmerkusį komuniz
mo nusikaltimus. 

Tikslinga aprašyti unika
laus Tuskulėnų memorialo 
re ikšmę pokarinėje Europoje. 
Vi ln iaus mirties konvejerio 
organizatoriai nesitikėjo, kad jų 
nusikaltimai bus atskleisti su 
visomis detalėmis, kad dviejų 
totalitarinių režimų — nacių ir 
sovietų —neatpažintų aukų 
palaikai jau nepriklausomybę 
atgavusioje Lietuvoje nulems 
memorialo vaidmenį. 

Tiesos sakymas apie oku
pan tų nusikaltimus, bet ne 
nutylėjimai, stiprina demokra
tijos pamatus. Kita vertus, tik 
tiesos kalbėjimas rodo tikrąją 

pagarbą žmogui. 
Prašyte prašosi a t sk i ra 

studija apie sovietų praktikuotą 
ir ištobulintą visuotinio sekimo, 
šnipinėjimo, skundimo, agentų 
bei bildukų verbavimo bei 
išdavysčių planavimo sistemą. 
Agentūros tinklas apėmė abso
liučiai visas valstybines įstai
gas, mokyklas, fabrikus, kolū
kius, kariuomenę, visuomenines 
organizacijas. Nei vaikų dar
želis, nei kunigų seminarija 
nesudarė išimties. Sekama bu
vo viskas ir visur, o ypač sovietų 
represijas patyrusių žmonių 
veikla, gyventojų ryšiai su 
užsieniu. Ginkluoto pasiprieši
nimo metais čekistai išdavystes 
nuosekliai planavo. Bet koks 
partizanų veiklos pasireiškimas 
buvo tuojau pa t apipinamas 
informatorių ir agentų tinklu. 
Didelių netekčių ir kraujo kaina 
partizanai mokėsi saugotis 
išdavysčių. Didelė klaida ma
nyti, kad išdavystė buvo tik 
gyventojų, t a rp jų ir laisvės 
kovotojų, moralinio neatsparu
mo pasekmė. Čekistų išradingu
mas lenkė inkvizitorių patirtį. 
Labiausiai praktikuojamas bu
vo „fizinio poveikio panaudoji
mas" išgaunant iš suimtųjų 
reikiamus „prisipažinimus". 

Tikslinga būtų aptart i 
KGB archyvų vaidmenį. Turėtų 
būti motyvuotai paaiškinta, kad 
okupai.to sukurptos bylos pir
miausia yra nepaneigiami 
įkalčiai pačiam okupantui, o 
daugeliu atvejų — tiesioginiams 
genocido akcijų vykdytojams. 
Kaltinimai Lietuvos Respub
likos piliečiams turėtų būti 
keliami ne okupanto sukurptų 
„protokolų" pagrindu, o Lie
tuvos Respublikos teisingumo 
institucijų išvadomis remiami. 

Turėtų būti ap ta r t a s ir 
priešiškos, antivalstybinės pro
pagandos vaidmuo. Agresorius, 
rengdamasis Lietuvos okupaci
jai 1940 metais, buvo stipriai 
įsukęs propagandos mecha
nizmą, kuris praktiškai demo
ralizavo tuometinę valstybės 
vadovybę. J i jau nepajėgė tin
kamai reaguoti. Priimtinos išei
ties nebuvo, bet nebuvo sugebė
t a iš kelių blogybių rinktis 
mažesnę. Tuometinė Lietuvos 
valdžia 1940 m. birželio 15 d. 
paskutinėmis nepriklausomy
bės gyvavimo valandomis pa
kluso įžūliam agresoriaus šan
tažui, nurodė suimti ir išduoti 

Kai kurie žinduoliai medžiojo dinozaurus 
Kinijoje aptikta fosilija, 

visiškai pakeitusi požiūrį į 
dinozaurų ir ankstyvųjų žin
duolių santykius. Aptiktos 
liekanos prieš 130 mln. metų 
priklausė primityviam žin
duoliui, o toje vietoje, kur turėtų 
būti gyvūno skrandis, aptikti 
jauno dinozauro, vadinamo psi-
takozaurus, kauliukai. 

Bendra JAV ir kinų moks
lininkų grupe radinį aprašė žur
nale „Nature" Tame pačiame 
žurnalo numerye mokslininkai 
rašo ir apie tai. kad aptiktas ir 
didžiausias žinomas primityvus 
žinduolis. Mokslininkai anks
tyvojo kreidos periodo pavyz
džių aptiko fosilijomis garsė
jančioje Liaoning provincijoje 
šiaurės rytų Kinijoje. 

Žinduolis su dinozauru 
skrandyje pavadintas „Repe-
nomamus robustus", jis savo 
dydžiu prilygsta oposumui. 

„Iš pradžių manėme, kad tai 
yra besilaukiantis gyvūnas su 
embrionu. Tačiau pažiūrėję 
įdėmiau supratome, kad tai — 
dinozauras . Jo buvimo vieta 
taip pat buvo įdomi. Jis buvo 

apatinėje kairėje fosilijos pusėje 
— būtent ten, kur yra tokių žin
duolių skrandis", — sakė vienas 
iš tyrimo vadovų, Amerikos 
gamtos istorijos muziejaus pale
ontologijos kuratorius dr. Meng 
Jin. 

Nauja atrasta gyvūno rūšis, 
ta ip pat aptikta Liaoning 
provincijoje, buvo maždaug 50 
proc. didesnė už Pepenomamus 
robustus. Šis gyvūnas, pavadin
tas „Repenomamus gigantus", 
būdamas gyvas svėrė apie 13 
kilogramų. Tačiau Liaoning 
provincijoje atrandami liekanų 
fragmentai verčia manyti, kad 
tame regione kreidos periode 
būta ir dar stambesnių žin
duolių. 

.Atradimas padėjo atsi
kratyt i stereotipo apie anks
tyvuosius žinduolius". — sakė 
Carnegie Gamtos istorijos 
muziejaus paleontologas dr. 
Zhe-Xi Luo, taip pat tyrinėjan
tis ankstyvuosius žinduolius. 

Dauguma žinduolių fosilijų, 
išlikusių iš dinozaurų laikų, yra 
maždaug žiurkės ar pelės 
dydžio Taigi, dydžio atžvilgiu. 

jie gerokai atsiliko nuo plėšrūnų 
dinozaurų. Dinozauro a t radi 
mas „R. robustus" skrandyje bei 
šuns dydžio „R. gigantus" 
atradimas leidžia manyti, kad 
žinduoliai nebuvo baikš tūs 
vabzdžiais mintantys gyvūnė
liai, kokiais jie buvo vaizduoja
mi praeityje. „Buvo manoma, 
kad tais laikais žinduoliai 
gyveno dinozaurų šešėlyje. 
Tačiau dabar nuomonė labai 
pasikeitė", — sakė M. J in. 

Ir M. Jin, ir Z. Luo sutinka, 
kad nuomonė, jog primityvūs 
žinduoliai buvo maži, naktiniai 
ir medžiojami gyvūnai, vis dar 
teisinga Tačiau Z. Luo sakė: 
„Visada į tarėme, kad anks
tyvųjų žinduolių mitybos nišos 
buvo įvairesnės, t ik n iekada 
neturėjome įrodymų". 

Jdomu tai, kad daug mažų 
dinozaurų liekanų ras ta tose 
pačiose vietose, kaip ir žin
duolių liekanos. Tačiau moks
lininkai kol kas negali pasakyti, 
kas dominavo tose vietose — 
žinduoliai ar dinozaurai. 

Gyvūnų fosilijos buvo pui
kiai išsilaikiusios. M. J in mano. 

kad tai , galbūt, priklauso ir nuo 
to, kaip gyvūnai mirė. „Apatinė 
kas inėto sluoksnio dalis y ra 
smiltainis su daug vulkaninių 
pelenų. Daugelis fosilijų išlikę 
besiilsinčioje pozoje. Kai kurie 
atrodo taip, lyg miegotų. Gali 
būti , kad dėl vulkaninės veiklos 
išsiveržusios nuodingos dujos 
gyvūnus numarino ten, k u r jie 
gulėjo", — sakė mokslininkas. 

(Iš s p a u d o s ) 

Korteles 
skambinimui i Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

ilimois 

* V . 
• ••••••••'"' '••• -•••• -- "-, i t , • ! • n > i — ^ — w * w r . 

1* 

okupantui kančioms, patyčioms 
ir mirčiai du ištikimus valsty
bės pareigūnus — Vidaus rei
kalų ministrą gen. Kazį Skučą 
ir Valstybės saugumo departa
mento direktorių Augustiną 
Povilaitį. Bolševikai A. Povi
laitį sušaudė 1941 birželio 23 
d., o K. Skučą nužudė tų pačių 
metų liepos 8 d. 

Šis būdingas atvejis ver
tintinas ne tik kaip nedovanoti
nai naivus tikėjimas, kad agre
soriui gali pakakti dviejų galvų 
aukos, o kaip dar laisvos šalies 
vadovų pripažinimas, jog Mask
vos valia jau tada buvo pri
pažinta esant i viršesnė už 
Lietuvos įstatymus. Valstybės 
vadovybė savo dvasia jau buvo 
kapituliavusi . Sovietams iš 
dalies pavyko sukurti Vaka
rams iliuziją, kad žlugo t ik 
Smetonos režimas, o ne valsty
bė. Mat, prezidentas, prieš pa
sitraukdamas iš šalies, nesiryžo 
konstituciniu keliu suteikti įga
liojimus galimai egzilinei vy
riausybei, kuri okupacijos tarp
tautinės ir nacionalinės teisės 
pagrindu būtų gynusi Lietuvos 
laisvės bylą. Taip pat nebuvo 
išdrįsta paaiškinti tautai, kas 
iš tikrųjų vyksta, kad iškilęs 
mirtinas pavojus šalies nepri
klausomybei. 

Tikslinga parodyti, kad ši 
skaudi pamoka nebuvo pamirš
ta. 1991 m. sausį to paties agre
soriaus keliamos didžiulės grės
mės Antrosios Respublikos 
nepriklausomybei akivaizdoje 
tuometinis Valstybės vadovas 
V. Landsbergis buvo išsiuntęs į 
Lenkiją užsienio reikalų mi
nistrą A. Saudargą su atitinka
mais įgaliojimais, jeigu „ateitų 
dar viena naktis, kuri nebebus 
ilga, kaip nebebūna ilgas tam
siausias metas prieš aušrą" (iš 
Sausio tryliktosios testamento). 
Tada Lietuva dar neturėjo nė 
vieno oficialaus kareivio, bet 
buvo pasirengusi gintis ir, kaip 
rodo istorija, kurios nevalia 
niekada pamiršti, buvo laimėta 
šimtmečio pergalė. Beginklė 
tauta pasaulio akivaizdoje suge
bėjo apsiginti nuo grėsmingos 
neribotos karinės galios prie
šininko! 

Tik gerokai apmaudu, kad 
Lietuvoje Sausio 13-oji yra 
tapusi dar viena gedulo diena. 
Pasibaigus kovai žuvusieji 
laidojami ir deramai pagerbia
mi kaip gynėjai, kaip didvyriai, 

SKELBIMAI 

tačiau pergalė teisioje kovoje 
yra visada šviesi šventė, kupina 
oraus pasididžiavimo tėvyne ir 
gentainių pilietine vienybe.-

Nepriklausomybė buvo ap
ginta! Teisi buvo Seimo narė 
Rasa Juknevičienė iš Seimo 
tribūnos sakydama, kad mums 
reikia minėti Pergalės dieną ne 
gegužės 9-ąją, o Sausio trylik
tąją! Turėtų tas metas ateiti, 
kada minėsime ir gerbsime ne 
okupantų keitimosi ar okupaci
jos pasekmių įteisinimo datas, o 
mūsų visuomenei reikšmingas 
dienas, liudijančias netinkamą 
tautos nusistatymą visais įma
nomais būdais priešintis paver
gėjui ir ginti Tėvynės laisvę. 

Pasipriešinimo istorijoje 
turė tų rastis skyrius, skir tas 
lietuvių pasipriešinimui Gula
ge. Sukilimai Vorkutoje, Ken-
gyre ir kituose lageriuose ver
tintini, kaip lietuvių partizanų, 
ryšininkų, rėmėjų rezistencinės 
veiklos tęsinys. Lietuviai ir 
Vakarų ukrainiečiai buvo 
aktyviausi sukilimų dalyviai. 
Organizuotas protestas Gulage, 
išsiliejantis į sukilimą negalėjo 
vykti tik vienos tautybės 
pagrindu. Dažniausiai tokios 
akcijos pasireikšdavo kaip 
tarptaut inio solidarumo ir, 
anaiptol, ne plakatinio interna
cionalizmo dvasia. Šis unikalus 
reiškinys vertas lietuvių isto
rikų, politologų ir mokslininkų 
studijos. Politiniai kaliniai buvo 
potenciali pasipriešinimo jėga 
net itin sunkiomis ir žiauriomis 
vergovės sąlygomis. Verta 
surinkti žinias apie lageriuose, 
o gal ir tremties vietose, leistus 
r anka rašytus laikraštėlius. 
Apie juos esu rašęs savo knygo
je „Nelikę nuošaly" (Jonava, 
2003). 

Tikriausiai pasipriešinimo 
istorijos baigiamasis skyrius 
bus skirtas Lietuvos Sąjūdžiui, 
atvedusiam tautą į 1990 m. 
kovo 11-ąją. Apie ta i tvir tai 
užsimenama jau minėtoje V. 
Vitkausko „Pasipriešinimo 
istorijos programoje". 

Sveikintinas Tautos fondo 
sumanymas padėti parengti ir 
išleisti „Pasipriešinimo istori
jos" vadovėlį. J is labai reikalin
gas ir visuomenei, ir rinkėjų 
rinktos bei paskirtos valdžios 
pareigūnams. Tiesos sakymas 
ir teisingumo gerbimas — 
tikrasis kelias į pilietinės 
visuomenės santarvę. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, ftautar*. AP, irterfax, ITAR-TASS, BMS 

žinių agento.-,, pranešimais) 

EUROPA 

RYGA 
Latvija nori įžengti į XXI a. 

ne ant okupacinių režimų pro
pagandos iškreiptos istorijos 
griuvėsių, bet objektyviai ver
t indama savo praeitį. Tai Rygos 
pilyje per knygos „Latvijos is
torija: XX amžius" pristatymą 
pareiškė šalies prezidentė Vairą 
Vike-Freiberga. Pasak prezi
dentės, j>raėjęs šimtmetis buvo 
svarbiausias šalies istorijoje. 
Savo ruožtu užsienio reikalų 
ministras Artis Pabriks pabrė
žė, jog šios knygos išleidimas ro
do aukštą Latvijos visuomenės 
kultūros lygį. Knyga išleista ru
sų ir latvių kalbomis. Joje ap
žvelgiami Latvijai svarbiausi 
XX a. istoriniai įvykiai. Tuo tar
pu pasak Rusijos ambasados, 
knygą reikia kruopščiai patobu
linti. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos prezidentas 

Jacąues Chirac, atidarydamas 
didžiausią holokausto muziejų 
Europoje, paragino žmones būti 
budriais ir ryžtingai kovoti su 
antisemitizmu. Antisemitizmui 
Prancūzijoje ne vieta, nes tai 
yra mirtina perversija, pareiškė 
jis. Vyriausybė darys viską, kad 
būtų sustabdyta ši neapykantos 
forma ir imsis griežtų veiksmų 
prieš tuos, kurie neigia holo-
kaustą. Prancūzija, anot Chi
rac, „visada prisimins žydų 
kančią ir niekada nepamirš to, 
kam nebuvo užkirstas kelias". 
Chirac antradienį Paryžiaus 
centre atidarė už 23 milijonus 

eurų daugiau kaip trejus metus 
atnaujintą holokausto memo
rialą. Muziejuje saugoma dau
giau kaip milijonas archyvinių 
dokumentų. 

HAGA 
Europos Sąjunga (ES) tur i 

keturis naujus kandidatus į ES 
policijos biuro „Europolo" vado
vo postą, nes pirmąjį bandymą 
rasti naują biuro vadovą už
temdė tarp Vokietijos ir Pran
cūzijos kilęs ginčas, antradienį 
sakė ES diplomatai. Praėjusiais 
metais ES narėms nepavyko su
sitarti, kas vadovaus Hagoje įsi
kūrusiai Europos policijos tar
nybai, nes tiek Paryžius, t iek 
Berlynas primygtinai tvirtino, 
kad jų kandidatai šiam darbui 
yra patys tinkamiausi. Pasak 
ES diplomatų, Prancūzija ir Vo
kietija pristatė naujus kandida
tus, kurie varžysis su Italijos iš
keltu atstovu ir „Europolo" di
rektoriaus pavaduotoju iš Ispa
nijos Mariano Simanc Carrion. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Trisdešimt vienas JAV ka

rys žuvo per sraigtasparnio ava
riją, dar penki žuvo sukilėlių 
atakos metu, kai jie granatsvai
džius nukreipė į karių koloną. 
Sis trečiadienis tapo kruviniau
sią diena JAV kariuomenei nuo 
pat karo Irake pradžios. Sraig
tasparnio avarijos pr iežastys 
kol kas nežinomos, tačiau gali 
būti. kad jis buvo priverstas 
leistis dykumoje, tačiau nusilei
dimas nepavyko. Neatmetama 
galimybė, kad sraigtasparnis 

Lankėsi Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos pirmininkas 

DRAUGAS, 2005 m. sausio 27 d., ketvirtadienis 

galėjo būti numuštas sukilėlių. 
Iki visuotinių Irako rinkimų li
kus kelioms dienoms, sukilėlių 
a takos padažnėjo, o jų išpuoliai 
darosi vis įžūlesni. 

Pereinamojo laikotarpio vy
r iausybė Baghdad ant radienį 
pripažino, kad būta atvejų, kai 
I rako saugumo pajėgos nedera
mai elgėsi su kaliniais. JAV 
žmogaus teisių organizacija 
„Human Rights Watch" apkalti
no Irako saugumo pajėgas nuo
lat kankinus ir žeminus kali
n ius . Anot organizacijos ata
skaitos, iš 90 praėjusią vasarą ir 
rudenį apklaustų buvusių kali
nių 72 nurodė, kad buvo muša
mi, spardomi, kabinami už ga
lūnių arba kankinami elektro
šoku. Kaip mušimo priemonė 
buvo naudojamos lazdos ir ka
beliai. 

AZIJA 

2004 m. lapkričio mėnesį 
Lietuvoje lankėsi Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos 
pirm. Vilius Trumpjonas. Kaip 
2000-aisiais ir 2001-aisiais, V. 
Trumpjonas pabuvojo Kara
liaučiaus krašto mokyklose, 
bendravo su jose dirbančiais 
mokytojais, susitiko su mokyk
lų vadovais ir moksleiviais, be
simokančiais lietuvių kalbos. 

Karaliaučiaus krašto lietu
viškos ugdymo įstaigos džiau
giasi Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos teikiama parama. Jos 
dėka organizuojamos ekskursi
jos į Lietuvą ir po Karaliaučiaus 
kraštą. Mokiniai daugiau suži
no ir pamato, plečiamas jų aki
ratis. Paramos dėka mokyklose 
įsigyta mokymo priemonių, 
lietuviškų tautinių rūbų, 
muzikos instrumentų, šven
čiamos lietuvių tautos šventės. 
Draugija teikia paramą orga
nizuojant seminarus Kara
liaučiaus krašto mokytojams, 
lietuvių kalbos olimpiadas, 
vasaros poilsio stovyklas ir 
kitus renginius. 

BANDA ACEH 
Netoli Indonezijos k ran tų 

gruodžio 26 d. įvykus žemės 
drebėjimui ir kilus cunamiui, 
žuvo 297,271 žmogus, rodo iš 
vyriausybių ir sveikatos apsau
gos organizacijų surinkti duo
menys. Patiksl intas praėjusią 
savaite skelbtas žuvusiųjų skai
čius, sumažinus Indonezijos 
skelbtus skaičius, kurie apėmė 
ir žuvusius, ir dingusius asme
nis. Sveikatos apsaugos minis
terija pažadėjo nuo šiol atskirai 
skelbti žuvusiųjų ir dingusiųjų 
skaičius. Mat. tarp dingusiųjų, 
nors dauguma turbūt žuvo, tu
rėtų būti ir likusių gyvų. 

Condoleezza Rice: pianistė, tapusi politike 
Washington , DC, sausio 26 

d. (AFP/Reuters/BNS) — Con
doleezza Rice — buvusi pianis
tė, kuri pasirinko politiką ir ta
po prezidento George W. Bush 
patikėtine. Dabar, 85 Senato 
nariams balsavuss „už", o 13-ai 
— „prieš", viena įtakingiausių 
pasaulio moterų paskirta į vals
tybės sekretorės postą. 

„P l i en inė magnoli ja" 

C. Rice taps tik antrąja mo
terimi, užimsiančia aukščiausią 
postą kabinete, po Madeleine 
Albright, kurios tėvas įtikino C. 
Rice atsisakyti fortepijono ir 
pradėti tarptautinių santykių 
studijas. 

Antroji moteris, ėjusi prezi
dento patarėjos nacionalinio 
saugumo klausimais pareigas, 
švelniai vadinama „plienine 
magnolija" ir „princese karžy
ge". Nepaisant jos griežtos iš
vaizdos, C. Rice, kuriai praėjusį 
lapkritį suėjo 50 metų, yra vie
na populiariausių G. W. Bush 
administracijos narių. 

C. Rice intelektualumas ne
kelia abejonių, tačiau nemažai 
amerikiečių vis dar stebisi, kaip 
juodaodė moteris, gimusi Pie
tuose, kur klestėjo rasinė segre
gacija, prisijungė prie vienos 
konservatyviausių administra
cijų per pastaruosius 25 metus. 

C. Rice gimė 1954 m. lap
kričio 14 d. Birmingham, Ala-
bama valstijoje. Jos motina, 
muzikos mokytoja, mokė dukte
rį groti pianinu, o tėvas, kuris 
buvo pastorius ir mokyklos di
rektorius, užkrėtė ją a is t ra 

sportui. 
C. Rice vaikystės metais ra

sizmas buvo taip giliai įsišak
nijęs, kad, kaip dabar sako pati 
moteris, ji beveik nekreipdavo į 
tai dėmesio. 

C. Rice tėvai ją mokė, kad 
geras išsilavinimas yra vienin
telis kelias pabėgti nuo segrega
cijos. J i yra sakiusi, kad dėl sa
vo odos spalvos turėdavo būti 
„dukart geresnė" nei kiti vaikai, 
kad pasiektų tą patį, ką ir jie. 

Būdama penkiolikos. C. Ri
ce įstojo į Denver universitetą, 
kurį po ketverių metų baigė, įgi
jusi politikos mokslų bakalauro 
laipsnį. Magistro laipsnį ji įgijo 
Notre Dame universitete, o dak
taro laipsnį — Denver univer
siteto Tarptautinių studijų mo
kykloje. 

C. Rice uoliai mokėsi muzi
kos ir tikėjosi tapti gera pia
niste. Tačiau Josef Korbel. čekų 
pabėgėlio ir M. Albright tėvo, 
paskaitų kursas įkvėpė ją do
mėtis supervalstybių santy
kiais. 

J a u n i a u s i a p r o r e k t o r ė 

26 metų C. Rice jau buvo 
Stanford universiteto Tarptau
tinio saugumo ir ginklų kontro
lės centro stipendininkė ir už
siėmė Sovietų Sąjungos studijo
mis. 

Kai prezidento pareigas ėjo 
George Bush vyresnysis, C. Rice 
dirbo Nacionalinės saugumo ta
rybos patarėja Sovietų Sąjun
gos klausimais, tačiau 1991-
aisiais grįžo į Stanford. Po dvejų 
metų ji tapo jauniausia prestiži-

J. Jurgelis pasieniečiams vadovauja neteisėtai 
Atkelta iš 1 psl. 
SAT vadu, užima visą pažymos 
puslapį. 

Dienraščio „Respublika" 
teigimu, skiriant J. Jurgelį į 
VSAT vadus, buvo pažeistas Vi
daus tarnybos statutas, be kita 
ko — jis nebuvo patikrintas pa
gal vidaus reikalų įstaigų įskai
tas , jo sveikata ir psichologinis 
t inkamumas nepatikrinti Cen
trinėje medicinos ekspertizės 
komisijoje, nepatikrintas fizinis 

pasirengimas. 
Taip pat, anot „Respubli

kos", skiriant J. Jurgelį VSAT 
vadu pažeistas vidaus tarnybos 
sistemos pareigūnų karjeros 
principas, pagal kurį į laisvas 
aukštesnes pareigas gali pre
tenduoti tos pačios ar at i t inka
mos kitos vidaus reikalų įstai
gos pareigūnai. 

Minėtos darbo grupės narė 
buvusi VRM sekretorė Rasa 
Budbergytė. neseniai paskir ta 

valstybės kontroliere, taip api
būdino V. Bulovo reakciją į pa
žymą apie jo paties įstatymų pa
žeidimus: „Atrodo, tiesiog nieko 
nebuvo padaryta". 

Po tokių pranešimų J. Jur
gelis pareiškė manąs, kad yra 
puolamas už efektyvų darbą. 

„Man vadovaujant kontra
bandos buvo sulaikyta pustrečio 
kar to daugiau nei praėjusiais 
metais. Kažkam, matyt, tai ne
patiko", sakė J. Jurgelis. 

Lietuviškos spaudos draudimo 
metais Tilžėje buvo spausdi
namos lietuviškos knygos ir per 
sieną gabenamos į Didžiąją 
Lietuvą. Čia aktyviai veikė 
lietuvių kultūrinės draugijos, 
kurios leido lietuviškas kny
gas, skaitė paskaitas, organiza
vo šventes, žadino taut išką 
sąmonę. 

Tilžės 1-ojoje v idur inė je 
mokykloje — i n t e r n e t e 

Mokyklos direktorės Ninos 
Šašo teigimu, mokykloje — 
internate gyvena ir mokosi 300 
vaikų. J ie arba našlaičiai, a rba 
tėvų globos netekę vaikai iš 
asocialių šeimų. Direktorė sakė, 
kad tokių vaikų vis daugėja. 
Mokykla gyvuoja jaų 40 metų, 
bendrauja su vokiečiais, kur ie 
kasmet aplanko ir te ikia 
humanitarinę paramą. 

Lietuvių kalbos ir e tno
kultūros mokytoja Aldona 
Bursteikienė, dirba šioje mo
kykloje ketvirtus metus. Jo s 
vedamą lietuvių kalbos Fakul-

Tilžės 1-ojoje internatinėje mokykloje mokyklos direktore N. M. Šaške 
įteikia suvenyrą Viliui Trumpjonui. 

nio California universiteto pro
rektore ir pirmąja moterimi, 
užėmusia šias pareigas. Be to, 
iki C. Rice šiame universitete 
nebuvo nė vieno juodaodžio 
prorektoriaus. 

2000 metais G. W. Bush rin
kimų kampanijos metu C. Rice 
buvo jo patarėja užsienio ryšių 
klausimais. Jie yra art imi drau
gai, kuriuos sieja bendras tvir
t a s įsitikinimas, kad Jungtinių 
Valstijų karinė galia turi būti 
naudojama pakeisti pasaulį. 

A m e r i k o s m o r a l ė 

Demokratai griežtai kriti
kavo C. Rice už kalbas, kurias ji 
sakė prieš lapkričio 2 dienos 
prezidento rinkimus. C. Rice 
dažniausiai vykdavo į valstijas, 
kurios buvo itin svarbios G. W. 
Bush siekiant perrinkimo an
trajai kadencijai. 

Laisvai rusiškai kalbanti ir 
ginklų kontrolės bei Sovietų Są-
jungos žinove laikoma C. Rice j 
padėdavo G. Bush vyresniajam Į 
pasirengt i viršūnių susitiki
m a m s branduolinės ginkluotės 
klausimais su tuometiniu So
vietų Sąjungos vadovu Michail 
Gorbačiov. 

Jos įtaka augo, nes G. W. 
Bush trūko patyrimo užsienio 
politikoje. 

.Amerikos užsienio politika 
negalima be moralės, be to, tai 
b ū t ų nepri imtina Amerikos 
žmonėms. Europiečiai kartais 
šaiposi, tačiau mes — ne euro
piečiai, mes amerikiečiai, ir to
dėl laikomės skirtingų princi
pų", sakė C. Rice. 

V. Trumpjonas domėjosi 
lietuviškų ugdymo įstaigų dar
bo sąlygomis, valdžios atstovų 
ir mokyklų vadovų dėmesiu 
lietuvių kalbai, mokytojus jau-
dinanačiomis problemomis. 
Svečias atvežė darželinukams 
ir moksleiviams dovanėlių. 
Moksleiviai dainavo, šoko, žai
dė lietuvių liaudies žaidimus, 
deklamavo, bendravo lietu
viškai. 

Draugijos pirmininkas lan
kėsi Tilžės (Sovetsko), Ragainės 
(Nemano) mokyklose, kuriose 
mokoma lietuvių kalbos, pabu
vojo Gumbinės (Gusevo), Eit
kūnų (Černyševskoje), Kara
liaučiaus miesto mokyklose, 
Tilžės vaikų darželyje „šal
tinėlis", susitiko su konsulu. 
Taip pat dalyvavo Karaliau
čiaus krašto lietuvių kalbos 
mokytojų seminare, kurio tema 
— „Sakytinės ir rašytinės kal
bos ugdymo procesas — aktuali 
didaktikos problema". Svečias 
pažadėjo, kad parama Kara
liaučiaus krašto lietuviškoms 
ugdymo įstaigoms ateityje 
nemažės. 

Karaliaučiaus krašto lietu
vių kalbos mokytojai, mokyklų 
vadovai, moksleiviai ir jų tėvai 
nuoširdžiai dėkoja Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijai, jos 
pirmininkui V. Trumpjonui, 
visiems aukotojams už paramą 
ir rūpinimąsi Karaliaučiaus 
krašto mokyklomis. 

Sus i t i k ima i Tilžėje 

Po Karaliaučiaus kraštą 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos pirm. Vilių Trump-
joną lydėjo šio krašto lietuvių 
kalbos mokytojų asociacijos 
pirmininkas Aleksas Bartnikas. 
Susitikimai su mokytojais ir 
moksleiviais prasidėjo Tilžėje, 
kuri vadinama lietuvių sos-
tapile. Šiame mieste gimė ir 
gyveno pirmosios lietuvių gra
matikos autorius Danielius 
Kleinas. Ilgą laiką Tilžėje 
gyveno rašytojas, filosofas, 
kul tūros veikėjas Vydūnas. 
Gyvendamas Tilžėje, savo kny
gas išleido vienas paskutiniųjų 
Mažosios Lietuvos tautosakos 
rinkėjas, spaudos darbuotojas, 
leksigrafas Vilius Kalvaitis. 

A f A 
JULIUI LINTAKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną BIRUTĘ, vai
kus, jų šeimas, gimines ir artimuosius. 

„Santaros" laiką draugas 
Jonas Gibaitis 

siūlo šalia mokyklos esančiame 
neįrengtame pastate įkurti 
lietuvių kalbos kultūros centrą. 
Moksleivių ansamblis padaina
vo lietuviškų dainų, jam pri
tarė lietuvių liaudies instru
mentais. Ansambliui šiemet 
vadovauja mokytoja Vitalija 
Kovalenko. Svečias ansamblio 
dalyvėms įteikė dovanėlių. 

Tilžės 8-ojoje vid. 
mokykloje 

Mokykloje lietuvių kalbos 
mokosi didelis būrys mokinių. 
Devintus metus lietuvių kalbą 
dėsto Elzbieta Gricienė, o Vera 
Kovalenko — pirmus metus. 

Direktorė Irina Slokvenko 
papasakojo apie mokyklos ben
druomenės gyvenimą, apie 
neseniai organizuotą gražią 
šventę, skirtą K. Donelaičio 
290-ųjų gimimo metinių pa-

tatyvą lanko 27 mokiniai. Už
siėmimų laikas derinamas prie 
mokyklos režimo. Liūdna da
rėsi, kad beveik visų vaikų, 
likusių be tėvų globos, pavar
dės lietuviškos. 

Moksleiviai bendrauja rusų 
kalba, mokyklos aplinka irgi 
rusakalbė. Vaikai mokykloje — 
internate gyvena visus metus. 
Tiesa, kelis per atostogas paima 
giminės. Vasarą vieną mėnesį 
visi moksleiviai išvyksta į 
stovyklą, įsikūrusią Eisulių 
lankoje (Bolšoje selo). 

Klasėje, kur mokosi lietuvių 
kalbos fakultatyvą lankantys 
moksleiviai, įrengtas lietu
viškas kampelis, jame vadovė
liai, knygos, kita informacinė 
medžiaga apie Lietuvą, lietu
viška atributika. Mokykloje 
švenčiamos valstybinės, tau
tinės lietuvių tautos šventės, 
pažymimos įžymios datos. 
Kasmet moksleiviams orga
nizuojamos ekskursijos. Moks
leiviai dalyvauja talkoje — 
šventėje Tolminkiemyje. Pabu
vojo Šilutės rajone, susipažino 
su žymiosiomis pamario krašto 
vietomis. Šiemet lankėsi Tau
ragėje, Bijotuose, Šiauliuose, 
Kryžių kalne. Už tai , kad 
mokiniai gali važiuoti į tokias 
ekskursijas, dėkoja Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijai. 

Tilžės 2-ojoje 
pagrindinėje mokykloje 

Anksčiau ši mokykla buvo 
vidurinė. Dabar joje mokosi 
102 mokiniai ir ji perorganizuo
ta į pagrindinę. Mokyklos direk
torė Tamara Kobzar. 

Lietuvių kalbos trečius 
metus moko mokytoja Nijolė 
Gimbutienė. Lietuvių kalbos ir 
etnokultūros fakultatyvą šie
met lanko 35 moksleiviai. 

Mokykloje lietuvių kalbos 
mokymui skirtas nedideli.-
kabinetas. Fakultatyvo moki
niai visada dalyvauja Kara
liaučiaus krašto lietuvių kal
bos mokytojų asociacijos. Tau
tinių mažumų ir išeivijos 
departamento organizuoja
muose renginiuose. Direktorr 
parodė gautus padėkos raštus 
ir jais pasidžiaugė. 

Mokyklos bendruomenė 

kūčių, trys — iš rusiškų šeimų. 
Darželyje dirba dvi auklėtojos: 
Regina Kapkova ir Nijolė 
Krasnikova. Darželio vedėja 
Tatjana Jaroc sake, kad lietu
vių kalba susidomėjo ir jos 
nori mokytis keletas tėvų. 

Vaikučiai nuoširdžiai dai
navo, šoko, žaidė lietuvių liau
dies žaidimus, deklamavo eilė
raštukus. P. Vilius j iems atvežė 
po žaisliuką. Nors lauke buvo 
žvarbu, darželyje šilta ir j auku . 

Tilžės k o n s u l a t e 

Tilžės konsulate Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos 
pirmininkas V. Trumpjonas ir 
krašto lietuvių kalbos mokytojų 
asociacijos pirmininkas A. 
Bartnikas susitiko su konsulu 
J. Kinduriu, aptarė rūp imus 
klausimus. Konsulo nuomone, 
Tilžėje reikėtų at idaryt i ne 

Tilžės 8-ojoje vidurinėje mokykloje s 
L. Slokvenko. 
minėjimui. Lietuvos Respub
likos konsulas perdavė mokyk
lai Lietuvos Respublikos prem
jero Algirdo Brazausko dovaną 
— dailininko Varno paveikslą 
„Mindaugo karūnavimas". 

Mokyklos direktorė pasiūlė 
lietuvių kultūros centrą kurti jų 
mokyklos bazėje, sakydama, 
kad mokykla yra geroje vietoje 
— miesto centre, joje susi
klosčiusios lietuvių kalbos 
mokymo tradicijos. 

Atvykusieji apžiūrėjo mo
kyklą, lankėsi muziejuje, ben
dravo su lietuvių kalbos besi
mokančiais mokiniais, o sve
čias iš Čikagos atvežė lauktu
vių. 

Tilžės 10-ajame vaikų 
darželyje 

„Šaltinėlio" lietuviškąja 
darželio grupę lanko 17 vai-

i moksleiviais mokykios direktorė I. 

lietuviška mokyklą, kaip buvo 
siūloma anksčiau, bet ku r t i 
lietuvių kultūros ir švietimo 
centrą. Jo steigimu labiau 
turėtų rūpintis lietuvių ben
druomenė, rodyti iniciatyvą. 
Konsulas sakė, kad reikia 
įsteigti juridinį vienetą, kur is 
rūpintųsi tokio centro kūrimu ir 
būtų tarpininkas tarp Lietuvos 
ir Rusijos. 

Karaliaučiaus krašto lietu
viškų ugdymo įstaigų mokytojų 
darbo sąlygos skirtingos, ga
limybės nevienodos, skir iasi 
darbo metodai, bet visų moky
tojų tikslas vienas — mokyti 
moksleivius lietuvių kalbos, 
supažindinti su Lietuvos is
torija ir kul tūra , puoselėti 
šiame krašte lietuvybę. 

E m i l i j a Aig;* \-r\-

Tilžės 2-osios pagrindines mokyklos direktore T A Kobzar lietuviu kalbos 
kabinete 

file:///-r/-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
Tarp Dioniso ir Ap 

pianistė Mitsuko Uchida koru 
f t h ' U V " o: 

,4-6 r t u o s c. n 
PAGRINDINIS LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS PASKELBIMO MI
NĖJIMAS įvyks sekmadienį, 
vasario 13 d., 2 v.p.p. Maria 
gimnazijos auditorijoje, Mar-
ąuette Parke. Šis minėjimas yra 
t radicinis bendras lietuvių 
organizacijų ruošiamas rengi
nys. Minėjime pagrindinis kal
bėtojas bus Jungtinio Amerikos 
Pabaltiečių komiteto (JBANC) 
p i rmin inkas dr. Ramūnas 
Kondrotas iš Washington, DC. 
Taip pat dalyvaus įvairūs 
valdžios pareigūnai ir diploma
tinių tarnybų atstovai. Meninę 
programą atliks „Dainavos" 
choras, vadovaujamas Dariaus 
Poiikaičio. Parodykime savo 
tau t in į solidarumą ir daly
vaukime šiame minėjime. Gau
sus dalyvavimas parodys Čika
gos lietuvių politinę galią ir t a i 
įtaigos politikus atkreipti de
ramą dėmesį mūsų rūpesčiams. 
Minėjimą koordinuoja ir visus 
kviečia Čikagos ALTo skyrius. 

VASARIO 12 D., 6:30 V.V., 
Jaunimo centre Lietuvių opera 
organizuoja vakarą, skirtą mei
lei. Koncerte dalyvaus: Nida 
Grigalavičiūtė, Audrė Budrytė-
Nakienė, Genutė Bigenytė, Lo
re ta Karsokienė, merginų an
samblis , vad. Jūratės Grab-
liauskienės, Algirdas Petraitis 
ir kaimo kapela „Sodžius". Po 
vakar ienės ir meninės pro
gramos jus linksmins ansamb
lis „Kaukas". Bilietus prašom 
įsigyti iš anksto Jaunimo centre 
arba „Lietuvėlėje". Visos surink
tos lėšos skiriamos Lietuvių 
operai. Platesnė informacija tel. 
773-501-6573, arba 630-670-0580. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus maloniai kviečia 
švęsti Užgavėnes. Sekmadienį, 
vasario 6 d., 11 v.r. Užgavėnių 
kaukes padės pasidaryti dai
l ininkės Rasa Ibianskienė ir 
Virginija Morrison. Užgavėnių 
l inksmybės su Lašininiu ir 
Kanapiniu prasidės 1 v.p.p. 
Išradingiausių kaukių ir kos
t iumų autoriai bus apdovanoti. 
Vaišinsimės tradiciniais bly
na i s . Žiemą varyti padės 
„Kaukės" teatro aktoriai. Dėl 
užsiregistravimo ir informacijos 
skambinkite tel. 773-582-6500. 
Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Čikaga. 

LIETUVOS VYČIAI KVIEČIA 
švęsti Nepriklausomybės dieną. 
Renginys vyks vasario 20 d., 
The American Legion, Merril-
lvile Post 430, 7430 Broadvvay, 
Merrillvile, IN 46410. Pradžia 
12 v.p.p., programa prasidės 1 
v.p.p., pietms bus patiekti lietu
viški patiekalai. Dėl informaci
jos ir rezervacijų skambinti: 
Joanna Rudzevičius 219-884-
2220, Birute Vilutis 219-322-
4533, Mildred Jagiella 219-996-
6516. Rezervacijos vyks iki 
vasario 14 d. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

CICERO BALFO SKYRIUS KVIEČIA 
visus į metinį susirinkimą -
rudens vajaus užbaigimo šven
tę, sekmadienį, sausio 30 d. 9 
v.r. Cicero Šv. Antano bažny
čioje. Kun. Arvydas Žygas ir 
kun. Kęstutis Trimakas aukos 
šv. Mišias už gyvus ir mirusius 
BALFo aukotojus bei darbuoto
jus . Po Mišių susirinkimas ir 
vaišės parapijos salėje. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 12 D., 
6 v.p.p. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos choras, 
kar tu su kun. Jauniumi Kelpša, 
ruošia šventę Šv. Valentino 
dienos proga. Vyks loterija, 
žaidimai vaikams, įvairios 
varžybos. Gros A Bamiškio 
muzika, bus lietuviško maisto ir 
alaus. Visi kviečiami atvykti į 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra

sidėjimo parapiją, 
Fairfield Ave. 

4420 S. 

LEMONTO APYUNKES LIETUVIAI, 
vasario 13 d., kviečiami į Va
sario 16-osios ir Kovo 11-osios 
dienų minėjimą su pietumis. 
Minėjimas prasidės 12 v.p.p. 
PLC didžiojoje salėje. Pagrindi
nę kalbą sakys JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkė Vaiva 
Vėbraitė—Gus. Minėjime ir 
meninėje dalyje galės dalyvauti 
visi norintys, o dėl stalų rezer
vacijos, prašau skambinti 
Genutei Stasiulienei, tel. 708-
301-6679. Vasario 16 d., 10 v.r. 
kviečiame visus prie Lemonto 
miestelio (CityHall), kur meras 
iškels lietuvišką vėliavą. Bus 
gražiau, jei mūsų daugiau 
susirinks į šią ceremoniją. 

JAUNIMO CENTRO MOTERŲ 
klubas Jaunimo centro kavinė
je sausio 30 d. keps blynus su 
obuolių uogiene, kuriais vaišin
tis galėsite nuo 8 v.r. Visas pelnas 
bus skiriamas Jaunimo centrui. 

MAŽOSIOS UETUVOS UETUVIŲ 
draugija maloniai kviečia į 
„Užgavėnių šiupinį". Vasario 5 
d., šeštadienį, 6 v.v., Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje, pabendravimas 
prasidės 6 v.v. - 6:45 v.v., me
ninė programa - Ginta Žviliutė, 
akompanuos Manigirdas Mo-
tekaitis. Šokiams gros Algi
manto Bamiškio grupė. Stalus 
prašoma užsisakyti iš anksto 
pas Ramūną Buntiną, tel. 
630-969-1316. 

LIETUVIŲ FONDAS PRANEŠA, 
kad anketos paramai ir 
stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo tinklapyje: www.lith-
fund.org. Jas galima gauti ir LF 
raštinėje. Stipendijų prašymų 
anketos, pilnai užpildytos, su 
visa dokumentacija, turi būti 
išsiųstos į LF raštinę iki 
2005.03.15. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųstos 
iki 2005.04.15. Jei turite 
klausimų, prašome kreiptis 
raštinę tel. 630-257-1616, faks. 
630-257-1647, e-paštas: 
admin@lithfund.org. 

SAUSIO 30 D., SEKMADIENI, 
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. 

2005 M. SAUSIO 23 D. ALFRED 
ŽEMEIKIS iškeliavo Amžinybėn. 
A. Žemeikis buvo Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios, Elizabeth, NJ, 
kunigu. Laidotuvės ketvirtadie
nį, Šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je, Elizabeth, NJ, 10 v.r. 

Skelbimai 

Č
ikaga negali pasigirti 
tokia įvairiausių rengi
nių gausa, kaip New 

York ar Los Angeles, tačiau 
vienas dalykas yra neginčija
mas: čikagiečiai yra išlepinti 
geros klasikinės muzikos, nes 
mieste įsikūręs „Chicago 
Symphony Orchestra". Prie to, 
beje, priprantama, todėl nieka
da nebus per dažnai priminti, 
kad šio simfoninio orkestro 
reper tuaru verta pasidomėti, 
prieš nusprendžiant , ką įdo
maus a r prasmingo nuveikti 
laisvą vakarą ar savaitgalį. 

Viena tokių progų, kurių 
nereikėtų praleisti, yra sausio 
27, 28, 29 bei vasario 1 d. įvyk
siantys t rys vienos geriausių 
mūsų laikųlipianisčių ir ne
abejotinai subtiliausios ir la
biausiai įvertintos Mozart atli
kėjų Mitsuko Uchida koncertai. 
Atlikėja koncertuos su Chicago 
Symphony Orchestra, diriguos 
legendinis maestro Daniel 
Barenboim. Programoje — 
Haydn simfonija Nr. 1, Bartok 
koncertas fortepijonui Nr. 3 bei 
Haydn simfonija Nr. 104. 

Es t e t i kos žinovų g inčas 

Mitsuko Uchida yra t a 
pianistė, apie kurią rašant 
ver ta prisiminti seną meno 
estet ikos žinovų bei filosofų 
ginčą: ar meno kūrinio atlikėjas 
(muzikas, poezijos skaitovas) 
yra t ik tarpininkas tarp auto
riaus ir klausytojo, ar ir pats 
gali būti vadinamas kūrėju. Iš 
esmės daugelis sutaria, kad 
jeigu atlikėjas yra labai talen-. 
tingas ir veikia ne kaip papras
tas mediumas, bet kaip inter
pretatorius, suteikdamas kla
sikiniams kūriniams naujumo 
ir juos aktualizuodamas, tai j is 
gali būti laikomas kūrėju, lygiai 
kaip ir kompozitorius ar poetas. 

Taip suvokiant menininko/ 
atlikėjo santykį, M. Uchida gali
ma drąsiai vadinti talentinga 
kūrėja, nes jos atliekami tiek 
kompozitorių klasikų, tiek ir 
modernistų kūriniai skamba 
ypatingai, grodama prieš kelis 
šimtus metų parašytus kūrinius 
ji sugeba kaskart rasti juose ką 
nors naujo ir tuo pasidalinti su 
klausytojais. 

Sva rb iaus i a — 
pus i ausvy ra 

Aptardami M. Uchida skam
binimo manierą, daugelis kri
tikų sutaria, kad ryškiausiai ją 
iš kitų išskiria gebėjimas iš
laikyti įvairialypę pusiausvyrą: 
tarp intelektualinio griežtumo 
ir natūralios ekspresijos, t a rp 
aiškaus tradicijos pojūčio ir 
nuolatinių naujumo paieškų, 
taip pat ir tarp asmeniškumo 
bei objektyvumo. 

Susipažinus su pianistės 
biografija, šių bet kuriam 

N a m a m s p i r k t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėįimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West C e r m a k Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

•PIGLAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečiu firmą Cįst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą S namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9' 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 

i sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 

. naujiems klientams! 

atlikėjui svarbių savybių šal
t inius galima aptikti kaip tik 
čia. Gimusi Japonijoje, rimčiau 
muzikos pradėjusi mokytis 
Vienoje, o šiuo metu save 
išdidžiai vadinanti Didžiosios 
Britanijos piliete, M. Uchida 
stebėtinai sėkmingai suderino 
kelias skambinimo tradicijas: 
rytietiškąją, atsineštą iš Japo
nijos, griežtą ir konservatyvų 
Vienos mokyklos stilių bei 
įvairiems ieškojimams atvirą 
britų klasikos interpretavimo 
manierą. 

Pianistės teigimu, pasiekti 
tokį skambinimo lygį jai labiau
siai padėjo nuolatinis gebėjimas 
likti susikoncentravus, nuolati
nis dėmesio sukaupimas. Gali 
būti, kad tai gimtųjų muzikės 
Rytų psichofilosofijos į taka 
(pvz., budizme svarbiausia yra 
gebėjimas išlaikyti dėmesį, 
suvokti kiekvieną savo veiksmą 
kaip vykstantį čia ir dabar), 
nuostabiai pritaikyta muzikės 
karjeroje. 

Sveika, Viena , 
sudie , Viena! 

M. Uchida gimė netoli To-
kyo, muzikos pradėjo mokytis 
nuo mažens. Dar vaikų daržely
je auklėtojos pastebėjo, kad 
mergaitė, užuot žaidusi, vos 
radusi progą sėda prie pianino. 

Iškart po dvyliktojo Mitsuko 
gimtadienio jos tėvai išvyko 
gyventi į Vieną — būsimosios 
pianistės tėvas buvo diplo
matas. Vos po kelių savaičių 
naujoje šalyje mergaitė įstojo į 
griežtumu garsėjusią „Hochs-
chule fuer Musik". Joje buvo 
priimami studentai nuo dvy
likos metų amžiaus, tačiau ne
buvo viršutinės amžiaus ribos, 
todėl Mitsuko teko mokytis 
kartu su studentais, iš kurių 
vyriausieji buvo gerokai per 
trisdešim. 

Būdama keturiolikos, M. 
Uchida jau surengė pirmąjį 
savo rečitalį. „Po sėkmingo 
pasirodymo kitą dieną atėjau į 
muzikos pamoką. Mokytoja 
džiaugsmingai paklausė: „Na, 
dabar jau tikrai žinai, kad 
užaugusi būsi pianistė? O aš 
atšoviau: *Ne'. Kaip tada moky
toja supyko...", — pasakojo vis 
dėlto žymia pianiste tapusi M. 
Uchida. 

Nors Vienos laikotarpį pia
nistė vadina vienu svarbiausių 
savo gyvenime, vis dėlto ji 
nepasinaudojo galimybe visam 
gyvenimui likti šioje muzikų 
mekoje. M. Uchida teigimu, 
labiausiai ją stebino Vienos 
muzikų snobiškumas: jie visada 
buvo įsitikinę, kad jų skambini
mo stilius yra pats „teisingiau
sias". „Aš vis svarsčiau, iš kur 
jie žino, kaip geriausiai skam
binti Mozart? O Beethoven, o 
Schubert? Netgi dabar aš neži
nau, kaip geriausiai atlikti šių 

kompozitorių kūrinius. J ie 
manė žiną, nes turi gilias tradi
cijas, tačiau esama daug įvairių 
tradicijų", — aiškino M. Uchida. 

Su tokiomis mintimis pia
nistė nusprendė palikti Vieną, 
ir niekada šio žingsnio nesi
gailėjo. Nors ją viliojo JAV, 
apsvarsčiusi visas galimybes, ji 
pasirinko Londoną — dėl jo 
atvirumo įvairioms tradicijoms 
ir aktyvaus klasikinės muzikos 
gyvenimo. Gyvendama ir dirb
dama Londone, M. Uchida be
veik šešerius metus stengėsi 
atsikratyti tos stilistikos, kuri 
buvoja užvaldžiusi Japonijoje ir 
Austrijoje. Išnaikinti tų mokyk
lų pėdsakus, kurios suformuoja 
muzikantą kaip tam tikros 
stilistikos atlikėją, yra labai 
sunki užduotis net ir ypatingai 
gabiam pianistui, tačiau M. 
Uchida tai pavyko. Sulaukusi 
trisdešimties, ji tapo tarptau
tiniu mastu pripažinta atlikėja 
ir finansiškai nepriklausoma 
menininkė. 

(Beveik) p a s m e r k t a 
grot i Mozart 

Londone M. Uchida išgar
sėjo surengusi seriją koncertų 
garsioje Vvigmore Hali, kur ji 
skambino Mozart sonatas. 
Netrukus pianistė įrašė pir
mąsias sėkmingas plokšteles ir 
surengė nemažai pasirodymų 
Europoje bei JAV — būtent su 
ta pačia programa — Mozart 
sonatomis. Vėliau ji labai norėjo 
paruošti programą, kurią 
sudarytų Schubert — jos mėgs
tamiausio kompozitoriaus — 
sonatos, tačiau buvo per vėlu. 
Neretai klaidingai manoma, 
kad klasikinė muzika neturi 
nieko bendro su madomis ar 
komercija. Deja, realybė yra 
kitokia: klasikinės muzikos 
įrašų leidėjai, atlikėjai, dirigen
tai, kompozitoriai bei klausyto
jai sudaro terpę, kurioje pakan
ka vietos susiformuoti madoms, 
„skonių kovoms", įtakų zonoms 
bei konkuruojantiems verslo 
planams. 

Taigi kai M. Uchida pradėjo 
Londone skambinti Mozart 
sonatas, jos buvo visiškai 
nepopuliarios — daugelis jos 
kolegų grojo Schubert. Tačiau 
kai ji išgarsėjo kaip talentinga 
Mozart sonatų interpretatorė, 
publika, muzikos įrašų leidėjai 
bei koncertų organizatoriai no
rėjo girdėti tik Mozart. Kuriam 
laikui skambinti ar įrašinėti ką 
nors kita buvo neįmanoma. 

Vis dėlto stipraus charakte
rio pianistė nepasidavė. Didelių 
pastangų bei ryžto dėka jai 
pavyko atsikratyti Mozart 
atlikėjos vardo po to, kai ji 
paruošė įspūdingas Beethoven, 
Debussy. Sanderling, Schoen-
berg, ir. galiausiai, Schubert 
kūrinių programas. Muzikės 
teigimu, ji visuomet žinojo, kad 

nebus daugiausiai uždirbanti a r 
pati žymiausia pianis tė pa
saulyje (nors šiuo me tu j i 
neabejotinai yra viena iš jų), ir 
sąmoningai siekė to išvengti. M. 
Uchida įsit ikinimu, perne lyg 
didelis dėmesys, šlovė, jėga ir 
pinigai atlikėjui yra pavojingi, 
nes prie jų pr iprantama ka ip 
prie narkotikų. Pianistė tvirt i
na visada randanti laiko pail
sėti, niekada nekoncertuojanti 
daugiau nei leidžia jėgos. „Žino
ma, jei nebūtų jokios galimybės 
koncertuoti, nebent pati už savo 
koncertą sumokėčiau žiūro
vams, aš sumokėčiau. Tačiau — 
argi aš ne laiminga — kol k a s 
už koncertus moka man", — 
juokauja pianistė. 

D ion i s i škas i s 
r o m a n t i k a s 

i r ty lus is r e f o r m a t o r i u s 

Koncerte „Chicago Symp
hony Orchestra" M. Uchida 
atliks tris dviejų kompozitorių 
kūrinius: XVII a klasiko, kar 
tais vadinamo tyliuoju reforma
toriumi, Josef Haydn simfoniją 
Nr. 1 bei dionisiškuoju roman
tiku tituluojamo Belą Bar tok 
koncertą fortepijonui Nr. 3. J . 
Haydn, „sunkusis" Beethoven 
mokinys ir Mozart draugas bei 
gerbėjas, didžiąją gyvenimo dalį 
praleido gana ramiai, tač iau jo 
įtaka klasikinės muzikos ra ida i 
laikoma revoliucine: j is nea t 
pažįstamai pakeitė beveik visus 
muzikos žanrus , ku r iuos t i k 
išmėgino. 

Nors Haydn kar ta is laiko
mas simfonijos tėvu, t a č i a u 
bene reikšmingiausi kompozito
riaus kūriniai yra jo s u k u r t a 
vokalinė muzika, orator i jos , 
mišios bei operos, kurios a t r an 
damos tik pastaruoju metu , ir, 
žinoma, kūriniai fortepijonui. 

Nemažą dalį gyveninio pralei
dęs gana uždara i , j i s teigė 
„neturėjęs k i to pas i r inkimo, 
kaip t ik būti originalus". Taigi 
M. Uchida originalus skambini
m a s subti l iai de ra su šio 
nepami r š t amo vokiečių kom
pozitoriaus savi tumu. 

B. Bar tok — žymiausias 
vengrų kompozitorius, vienas 
darbščiausių l iaudies dainų 
rinkėjų visoje Rytų Europoje, 
etnomuzikologijos disciplinos 
pradininkas. Prasidėjus II pa
sauliniam karu i j is buvo pri
verstas emigruoti į JAV. Taip ir 
nesiadaptavęs New York, vos 
pas ibaigus k a r u i , kompozito
rius mirė nuo leukemijos. Kon
certe skambėsiant is jo kūrinys 
buvo rašytas pačioje gyvenimo 
pabaigoje ir liko nevisai baig
tas , tačiau, priešingai nei kiti jo 
kūriniai , rašyti JAV, koncertas 
Nr. 3 užima ypat ingą vietą 
Bar tok kūr in ių korpuse . J i s 
skamba ne į t ikė t ina i lengvai, 
optimistiškai ir parašytas sti
l iumi, a r t imu neoklasicizmui, 
su lengvu humoru, o gal ir leng
va ironija. 

Kritikų te ig imu, XX a. 
pradžioje pasaulio muzikinėje 
scenoje dominavo trys kompozi
toriai: Bartok, Schoenberg ir 
Stravinsky. Iš visų jų Bartok, 
nors ir pasižymėjo intelektualiu 
komponavimu, išliko arčiausiai 
iracionalaus, dionisiškojo mu
zikos prado. Ver t inant iš šio 
taško, Haydn greičiausiai butų 
arč iau apoloniškojo poliaus. 
Abu kūrybos p r a d u s meis
tr iškai derinanti M. Uchida yra 
atlikėja, kur i minėtąją pro
gramą atliks savitai ir nepa
mirš tamai , tad šiuo koncertu 
tu rė tų būti pa tenkint i abiejų 
kompozitorių gerbėjai. 

M o n i k a B o n e k u t ė 

! DĖL VAIRUOTOJŲ TEISIŲ NESENIAI ATVYKUSIEMS . 
• • 
J Informuojame, kad nuo š.m. sausio 1 d. JAV Illinois • 
J Valstijos sekretoriaus administracija pradėjo vairuotojų J 
J pažymėjimų išdavimą legaliai gyvenantiems Illinois užsienio J 
• šalių piliečiams, o taip pat naujos formos vairuotojų pažymėjimų J 
• išdavimą, asmenims jaunesniems nei 21 metų amžiaus. J 
• • 
• Laikiniej i v a i r u o t o j u pažymėj imai • 
• • 
• Laikinieji vairuotojų pažymėjimai (angį. Temporary Visitor • 
l Driver Licences, sutr. TVDL) yra išduodami legaliai gyvenan- J 
• tiems Illinois užsienio šalių piliečiams ir neturintiems teisės J 
l gauti socialinio draudimo numerio. Šią naują vairuotojų pažy- J 
J mėjimų kategoriją reglamentuoja naujas įstatymas (Public Act J 
J 93-0752). TVDL bus išduodami šešiuose vairuotojų teisių išda- • 
• vimo punktuose Bloomington, Carbondale, Champaign, Chicago • 
J West, Springfield Dirksen Parkvvay ir Rockford Central. Į 
• • 
Į Vairuotojų pažymėj ima i a s m e n i m s , J 
l j a u n e s n i e m s ne i 21 me tu a m ž i a u s • 
• • 
Į Nuo š.m. sausio 1 d. išduodami naujo formato vairuotojų • 
• pažymėjimai ir ID kortelės asmenims, jaunesniems nei 21 metų • 
• amžiaus. Šie skirtingo formato dokumentai pradėti naudoti • 
• siekiant užkirsti kelią nepilnamečių girtavimui ir vairuotojų • 
• pažymėjimų bei ID kortelių klastojimui. J 
J Platesnę informaciją apie pasikeitimus galima rasti inter- • 
• neto puslapyje www.cyberdr ive i l l ino is .com * 
• LR Konsu la to p r a n e š i m a s • 

Arduous program tests Uehida's skili 
incharacterbtk miscues 
rvar an ambitious reeital 
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„Chicago Tribūne" laikraščio puslapiuos*.- ?au |MS 
Mitsuko Uchida. Po fos rečitalio sekmadieni ( ikagos 
Schubert ir Beethoven, ji buvo nepaprasta- <UIA_ s: * 
paprastas - tuo, ką ji skambina ir kaų^ y, ta: ; 'a ' 

laba- ^abia pianistę 
r pianiste skambino 
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