
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Kaina 50 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, SAUSIO - JANUARY 5. 2006 Vol. XCV|| Nr. 2

Trečdalis lietuvių ilgisi komunizmo

Nemažai lietuvių, matyt, neprieštarautų, kad Revoliucijos vadas iš Grūto parko 
būtų perkeltas į Vilnių.

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) — 
Šešioliktaisiais Lietuvos nepriklau
somybės metais trečdalis šalies gy
ventojų vis dar palankiai vertina bu
vusią komunistinę sistemą.

Memorialo statyba užtruko dešimtmeti
Vilnius, sausio 4 d. (BNS) — 

Šalies valdininkai nesiryžta progno
zuoti, kada bus pabaigtas Sausio 13- 
osios memorialas.

Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios”, po 1991 metų tragiškų Sausio
13-osios įvykių ne sykį svarstyta, 
kaip pasielgti su prie Seimo rūmų li
kusiomis laisvės gynėjų barikado
mis, kaip įamžinti tuo metu žuvu
siųjų atminimą.

2001 metais UAB „Vilniaus ar
chitektūros studija” laimėjo pirmąją 
premiją ir teisę statyti memorialą 
Sausio 13-osios įvykiams atminti. 
Praėjus ketveriems metams, minėta 
studija tik praėjusių metų rudenį pa
sirašė sutartį su užsakove — Seimo

Tai rodo Lietuvos gyventojų ver
tybių tyrimas, kurį Pilietinės visuo
menės instituto užsakymu atliko 
bendrovė „Baltijos tyrimai”. Dau
giau kaip tūkstančio apklaustųjų bu

kanceliarija.
Memorialo vietoje planuota iš

saugoti likusias parlamentą nuo so
vietų tankų saugojusias barikadas, 
autentiškus kryžius. Šalia parla
mento rūmų turėtų būti pastatyta 
Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
koplyčia, aikštė jos prieigose, paro- 
dų-ekspozicijos salė ir liepsnos for
mos paminklas.

Anot projekto vadovo architekto 
Kęstučio Kisieliaus, nuo konkurso 
paskelbimo iki projekto užbaigimo 
per penkerius metus daug kas pasi
keitė — barikados apgriuvo, pasikei
tė planai dėl koplyčios.

Kaip aiškino K. Kisielius, buvo 
kreiptasi į Vilniaus arkivyskupą kar

vo prašoma įvertinti Lietuvoje bu
vusią komunistinę sistemą pagal de
šimties balų skalę, kurioje 1 reiškia 
„labai bloga”, o 10 „labai gera”.

Tyrimo duomenimis, 32 procen
tai apklaustųjų įvertino komunis
tinę sistemą 7 ir daugiau balų, t.y. 
kaip gera ir labai gerą, 22 proc. ver
tino šią sistemą kaip vidutinę (5 ir 6 
balais) ir tik 31 procentas ap
klaustųjų manė, kad ši sistema buvo 
„bloga” ar „labai bloga”.

Net 15 proc. apklaustųjų netu
rėjo nuomonės šiuo klausimu.

Tyrimas rodo, kad buvusios so
vietinės sistemos vertinimas prik
lauso nuo gyventojų amžiaus, išsi
mokslinimo ir gyvenamosios vietos. 
Jaunesnioji karta (18 -35 metų am
žiaus gyventojai) prasčiau vertina 
komunistinę sistemą negu vyresni 
šalies gyventojai. Net 61 proc. 18 - 
25 metų ir 44 proc. 26 - 35 metų am
žiaus apklaustųjų komunistinę sis
temą vertino blogai, tuo tarpu 36 
metų amžiaus ir vyresnių apklaus
tųjų grupėse blogai vertinančių šią 
sistemą buvo mažiau nei 32 procen-

dinolą Audrį Juozą Bačkį dėl kop
lyčios statybos bei paskirties. Tačiau 
Bažnyčia skeptiškai įvertino jų už
mojus.

Tad koplyčią planuojama statyti 
santūresnę — mat nė vienas kunigas 
nėra pasirengęs ten laikyti pamaldų. 
Bažnyčia kviečia pamaldas laikyti 
Arkikatedroje.

Anot architektų, daug diskusijų 
kilo ir dėl ekspozicijų salės. „Galu
tinė nuomonė yra tokia, kad reikia 
įrengti ekspozicijų salę, į kurią žmo
nės galės ateiti bet kuriuo paros me
tu. Joje turėtų veikti vaizdo ir garso 
aparatūra. Turėtų būti rodomi doku
mentiniai filmai apie Lietuvos istori
ją. Nukelta į 6 psl.

tai.
Išsimokslinimo įtakos sovietinės 

sistemos vertinimui analizė rodo, 
kad dažniausiai šią sistemą kaip ge
rą vertina gyventojai, turintys ne
baigtą vidurinį arba žemesnį išsi
mokslinimą: 50 proc. tokių apklaus
tųjų sovietinę sistemą įvertino 7-10 
balų.

Nepalankiau komunistinę sant
varką vertino gyventojai, turintys 
vidurinį ar aukštesnįjį išsimoksli
nimą ( 41 proc.), Nukelta į 6 psl.

Siame
numery f e:

Lietuvių telkiniai.
Nauji metai — seni 
metodai.
Kitokios energijos 
ištekliai sunkiai skiriasi 
kelią i vartotojų rinką. 
Paskutinės dienos.
Bus pertvarkytos Kauno 
karmelitų kapinės. 
Prasideda nauji Lietuvių 
fondo darbo metai. 
Žmogaus teisių gynimas 
aktualus visais laikais. 
Anglų kalbos pamokėlė. 
Vėl prasivėrė „Vartai”.

Valiutų santykis
1 USD — 2.866 LT 
1 EUR — 3.452 LT

Vilniaus meras paskelbė įslaptintus dokumentus
Vilnius, sausio 4 d. (BNS) — 

Sostinės savivaldybė Seimo prašys 
korupcijos apraiškų joje ieškojusios 
parlamentinės komisijos tyrimo me
džiagos, nors dalis jos jau skelbiama 
asmeniniame Vilniaus mero Artūro 
Zuoko tinklalapyje.

Seimui patvirtinus sostinės me
rui A Zuokui nepalankias išvadas, jį 
susiejusias su paslaptinguoju įmo
nių grupės „Rubicon” vadinamojoje 
juodojoje buhalterijoje minimu „abo
nentu", savivaldybėje sudaryta dar
bo grupė šios komisijos išvadoms 
įvertinti.

Kaip pranešė savivaldybė, tre
čiadienį į pirmąjį posėdį susirinkusi 
darbo grupė nusprendė kreiptis į 
Seimą su prašymu pateikti „oficia-

Arturas Zuokas
Eltos nuotr.

lią laikinosios tyrimo komisijos iš
vadą bei tyrimo medžiagą, su kuria 
susipažinti leidžia įstatymai”.

Tačiau su dalimi tyrimo medžia
gos jau gali susipažinti ne tik savi

valdybės komisija, bet ir visi inter
neto vartotojai — sostinės meras sa
vo asmeniniame tinklalapyje skelbia 
ištraukas iš komisijos posėdžių ste
nogramų.

Žinia, jog Vilniaus mero tinkla
lapyje paviešinta komisijos tyrimo 
medžiaga, šokiravo korupcijos ap
raiškų sostinės savivaldybėje ieško
jusiai komisijai vadovavusią Loretą 
Graužinienę, mat komisijos posė
džių stenogramos įvertintos kaip ri
boto naudojimo dokumentai.

Komisijai vadovavusi Darbo 
partijos frakcijos seniūnė sakė 
pasidomėsianti, kokiais keliais į 
sostinės mero rankas pateko komisi
jos stenogramos.

Nukelta į 6 psl.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
ST. PETERSBURG, FL

PAGERBTI KLUBO 
RĖMĖJAI

Vienas, jau metine tradicija ta
pusių, St. Petersburg klubo ren
ginių yra klubui ypatingai nusipel
niusių narių pagerbimas, kuris 
paprastai rengiamas Padėkos dienos 
savaitgalį. Remiantis įstatais, tokių 
asmenų yra net dvi kategorijos: 
vieni, vadinamieji Garbės rėmėjai, 
yra tie, kurie klubo reikalams yra 
paaukoję tūkstantį ar daugiau dole
rių. Kiti — Garbės nariai, tai tie, 
kurie savo nuolatiniu ir ilgamečiu 
darbu užsitarnavo ypatingo pa
žymėjimo. Šiemet toks pagerbimas 
įvyko gruodžio 11 dieną, sekma
dieninių pietų metu. Klubo pirmi
ninkė Angelė Kamiene, pradėdama 
pietus, pranešė, kad šiandien visų 
narių dėmesys ir padėka kreipiama 
asmenims, sėdintiems priekyje salės 
prie ilgos stalų eilės. Nors jau ne
mažas skaičius Garbės narių yra 
apleidę šį pasaulį, tačiau dar savo 
tarpe turime nemažai tokių asmenų, 
kuriems lenkiame galvą už jų darbą, 
pasiaukojimą ir aukas. Ji paminėjo 
keletą projektų, kurie buvo įvykdyti 
tų žmonių talka ir aukomis. Vėliau 
pirmininkė supažindino su kiek
vienu pietuose esančiu Garbės na
riui: trumpai, atitinkamu humoru, 
nupasakodama kiekvieno paramą ir 
darbus. Nors Garbės rėmėjų gretos 
gerokai ištuštėjo, nes dauguma jau 
apleido šį pasaulį, tačiau Garbės 
narių gretos vis papildomos. Šiemet, 
klubo valdybos nutarimu, net keturi 
nariai buvo pakelti į Garbės narius.

Telkinio Kūčios

Jau eilę metų St. Petersburg 
Lietuvių klubas rengia kūčias Ka
lėdų dienos išvakarėse, taip, kaip 
buvo švenčiama Lietuvoje. Vaka
rienė prasidėjo 6 vai. vak. — saulei 
leidžiantis. Klubo scenoje: Dalios 
Adomaitienės šiaudinukais išpuošta 
eglutė. Šalia, didelio televizoriaus 
ekrane, „liepsnojantis” židinys. Ke
turios stalų eilės, nusitiesusios nuo 
scenos net iki pat durų. Dalyvauja 
daugiau nei du šimtai šventiškai 
pasipuošusių telkinio gyventojų.

St. Petersburg, FL, Lietuvių klube nariai ir svečiai susirinkę pabendrauti kūčių vakarienėje.

Dalis jaunimo ir iš tolėliau atvy
kusių giminių bei svečių. Stalai ap
krauti įvairiausiais pasninkiniais 
maisto gaminiais. O jų turbūt dau
giau nei dvylika rūšių. Maisto gamy
bai vadovavo Loreta Kynienė su 
gausybe pagalbininkių. Net ir kele
tas vyrų prisidėjo.

Prie durų svečius sveikino klubo 
pirmininkė Angelė Karnienė, naujoji 
pirmininkė Loreta Kynienė ir vienas 
kitas valdybos narių. Visiems susė
dus, pirmininkė pasveikino visus su 
švente, pasidžiaugdama gausiu da
lyvavimu. Savo trumpoje įžanginėje 
kalboje kalbėjo apie kūčių reikšmę, 
mūsų tradicijų puoselėjimo svarbą, 
siūlydama neužmiršti ir neatsisa
kyti šios mūsų visų gyvenime reikš
mingos šeimos vakarienės — kūčių. 
Po jos kalbos Alvitą Kerbelienė 
padeklamavo šiam vakarui tinkamą 
poeto Brazdžionio eilėraštį. Buvo 
trumpa muzikinė programa — klubo 
choras atliko dvi kalėdines giesmes. 
Chorui vadovavo muzikas Aloyzas 
Jurgutis. Šv. Kazimiero misijos va
dovas, kan. Bernardas Talaišis su
kalba maldą, prašydamas Aukščiau
siojo teikti visiems čia esantiems, jų 
artimiesiems ir giminėms sveikatos 
ir visokeriopos palaimos.

Vaišių pradžioje kiekvienas da
lijosi lėkštėje rastu kalėdaičiu su 
savo artimaisiais ir draugais bei 
pažįstamais išsisklaidžiusiais po 
visą salę. Sveikinimai, linkėjimai ir 
dalybos tęsėsi gana ilgai. Po to visi 
susėdo vaišintis skaniai paruoštais 
patiekalais. Pasivaišinus buvo išda
linti lapai su giesmių tekstais ir visi 
buvo kviečiami giedoti kartu jau nuo 
jaunystės pažįstamas kalėdines 
giesmes. Muzikui Jurgučiui akom
panuojant, giesmės skambėjo pui
kiai. Patenkinta klubo pirmininkė 
kvietė dalyvius jungtis į neseniai at
kurtą klubo chorą, ypatingai vyrus, 
kurių taip reikia mišriam chorui. Po 
kūčių vakarienės dalyviai, pasi
šnekučiuodami pamažu pradėjo 
skirstytis į namus.

Mečys Šilkaitis

St. Petersburg Lietuvių klubo choras atliko programą kūčių vakarienės metu.

St. Petersburg Lietuvių klubo Garbės rėmėjai ir Garbės nariai su pirm. Angele 
Kamiene (sėdi viduryje) pagerbimo metu.

St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo 
Kalėdų eglutė.
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KITOKIOS ENERGIJOS 
IŠTEKLIAI

SUNKIAI SKINASI KELIĄ 
| VARTOJIMO RINKĄ

DANUTĖ BINDOKIENĖ

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS

Pasaulyje vykstantys permai
ningi globaliniai procesai kelia 
įvairias problemas ir naujus iššū
kius daugumai valstybių. Per pas
tarąjį dešimtmetį Artimuosiuose 
Rytuose bei Persijos įlankoje nuvil
nijusi karo banga ir politiniai nera
mumai sudavė rimtą smūgį ir tarp
tautiniam energetikos sektoriui. Su
mažėjus naftos gavybai ir gerokai 
šoktelėjus jos kainai, ne viena vals
tybė suskato iš esmės peržiūrėti 
savo nacionalinės energetikos stra
tegijos planus. Tarp tokių planų 
neabejotinai dominuoja siekiai kaip 
pertvarkyti transporto sistemą, pa
versti ją veiksmingesne ir lankstes
ne, mažiau priklausoma nuo sen
kančių gamtos išteklių. Vakarų ir 
kai kuriose kitose ekonomiškai iš
sivysčiusiose šalyse jau spėta sukur
ti ir alternatyvių energijos šaltinių 
vartojimo sistemą. Pastaruoju metu 
pasaulyje tarp labiausiai populiari
namų energijos resursų — biokuras 
ir gamtinės dujos.

Analogiškus planus Nacionali
nėje energetikos strategijoje numa
čiusi ir Lietuva, tačiau, kaip tikina 
įtakingi ekonomikos ekspertai, rim
tų poslinkių plėtoti alternatyvius 
energijos šaltinius, kol kas nė ne
matyti! Nevalia pamiršti, kad beveik 
visose Europos Sąjungos (ES) šalyse 
automobilių transporte yra įdiegta 
viena iš pigiausių ir ekologiškai 
švariausių kuro rūšių — gamtinės 
dujos. Greta suskystintų dujų de
galinių ten jau įprasta matyti ir 
plačiai išvystytą gamtinių dujų 
degalinių tinklą, tuo tarpu mūsų 
šalyje to nė su žiburiu nesurasi...

Anot prityrusio ekologijos spe
cialisto, automobilių transporto ži
novo, vilniečio Antano Gurecko, 
transporto sistema bet kurioje vals
tybėje vertinama kaip labai svarbi 
gyvybines arterijos dalis. Norint 
užtikrinti jos veiksmingumą, itin 
didžiulis dėmesys skiriamas ir tam, 
kokiu kuru yra varoma technika. 
Atsižvelgiant į vis labiau kylančias 
naftos kainas, jos ribotumą, aplinkos 
taršą civilizuotos šalys orientuojasi į 
pigesnių, ekologiškai švaresnių kuro 
rūšių, ypač gamtinių dujų, biokuro, 
pritaikymą transporto priemonėse. 
Tokios iniciatyvos Švedijoje, Vokie
tijoje, kitose valstybėse netgi akty
viai skatinamos, o Lietuvoje, kaip 
minėjome šiuo atveju, padėtis tiesiog 
unikali, pas mus net automobilio, 
varomo gamtinėmis dujomis nepa
matysi!

Tikisi valstybės 
paramos

Beveik prieš metus Lietuvos 
automobilių dujų montuotojų aso
ciacija „Autoekologija” kreipėsi į 
įvairias valdžios bei visuomenines 
institucijas, prašydama, kad ir mūsų 
šalyje pagaliau būtų skatinama ini
ciatyva transporto sektoriuje nau
doti gamtines dujas kaip kurą. 
Asociacijos valdybos pirmininkas 
Romualdas Nekrašas mūsų skaityto
jams teigė, jog kiekvienam automo
bilio vairuotojui yra priimtina prak
tiška ir labai paprasta idėja „Va
žiuoti pigiau ir švariau”. Juk, tar
kime, naudojant gamtines dujas 
kaip kurą automobiliams, 1 litras

atsieitų vos 68—70 centų... Regis 
tokiai idėjai niekas neprieštarautų, 
tačiau, pasak R. Nekrašo, Lietuvos 
energetikos sistemoje vyksta nema
tomas ir labai tylus pasipriešinimas.

Asociacijos vadovas priminė, jog 
dar pavasarį buvo kreiptasi į Seimą, 
Vyriausybę, kad kitąmet būtų ski
riama bent 10 mln. litų gamtinių du
jų degalinių statybai — būtent tiek 
lėšų pradžiai pakaktų įsteigti bent 
po degalinę kiekvienoje apskrityje. 
Pradėjus šį procesą, netrukus įsi
jungtų ir patys verslininkai, kurie 
būtų suinteresuoti plėtoti šį verslą. 
„Per pastaruosius metus pabrango 
ne tik benzinas, dyzelis, bet ir 
suskystintos dujos, o po kelerių metų 
uždarius Ignalinos atominę jėgainę, 
energetiniai sunkumai bus dar la
biau juntami, todėl aukštosioms 
valstybės institucijoms kaip tik 
reikėtų nedelsiant apsvarstyti ir pri
imti sprendimą kaip greičiau trans
porto sistemoje įdiegti gamtinių dujų 
degalinių tinklą, o šalies piliečius 
skatinti pertvarkyti savo automobi
lių įrangą”, — argumentais dalijosi 
R. Nekrašas.

Iš aukščiausių valstybės institu
cijų, pasak jo, kol kas nieko konkre
taus nesulaukta. Su ta pačia intenci
ja asociacijos atstovai kreipėsi ir į 
Kauno miesto vadovybę. Pasiūlymus 
apsvarstę visi savivaldybės komite
tai tokiai idėjai neprieštaravo ir gal
būt tam netrukus bus pritarta. 
Vietos valdininkų įsitikinimu, du
jinę degalinę pirmiausia tikslinga 
pastatyti Kauno autobusų parke ir 
leisti ja naudotis gyventojams. Be to, 
parko administracija iki 2009 m. yra 
numačiusi įsigyti ir pirmuosius 
autobusus, varomus gamtinėmis du
jomis.

Viena kregždė — dar 
ne pavasaris

Lietuvos keliais, remiantis sta
tistikos duomenimis, jau rieda be
veik 200,000 dujų įranga varomų 
automobilių. Tokių mašinų daug at
rasime ir Alytaus krašte. Bendrovės 
„Dzūkijos dujos” komercijos direkto
rius Gintaras Kuzmickas pripažino, 
jog dar šių metų viduryje, kai benzi
no kainos buvo pakilusios daugiau 
nei du kartus už suskystintų dujų, 
Alytuje ir aplinkiniuose rajonuose 
ypač buvo juntama kaip aktyviai 
vietos gyventojai suskubo montuotis 
dujų įrangą. „Tačiau tik neseniai vos 
truputį atpigus benzinui ir šiek tiek 
pakilus suskystintų dujų kainoms, 
to nebebuvo, o žmonės jau vangiai 
pradėjo domėtis dujų įranga. Ma
nau, tam įtakos turėjo degalų rinkos 
pokyčiai”, — tvirtino G. Kuzmickas.

Energetikos specialisto nuomo
ne, suskystintų dujų degalinių tiek 
Dzūkijoje, tiek visoje Lietuvoje jau 
yra pakankamai, tik visa bėda, jog 
iki šiol neatsiranda vietos gamti
nėms dujoms. Ar sėkmingai prigytų 
ši kuro rūšis Lietuvoje, G. Kuz
mickas nenorėjo spėlioti, tačiau vi
liasi, kad gamtinės dujos, kaip viena 
iš pigiausių ir ekologiškai švariausių 
energijos resursų, anksčiau ar vėliau 
turėtų išpopuliarėti. „Jau dabar 
galvojame apie gamtinių dujų dega
linę mūsų mieste, bet kas iš tos vie
nos kolonėlės, kai jų niekur kitur ne
užsipiltum ir nepriviliotum daugiau 
vairuotojų. Nukelta i 9 psl.

Nauji metai —

B
e abejo, lietuviai tebeprisi
mena 1990 m. ir vėliau Ru
sijos pastangas susigrąžinti 
Lietuvą į savo glėbį. Kai nepadėjo 

prašymai, prasidėjo grasinimai, 
kurie baigėsi 1991 m. sausio 13- 
osios įvykiais Vilniuje. Kai ir tan
kai neprivertė lietuvių atsisakyti 
nepriklausomybės, prasidėjo ener
gijos tiekimo iš Rusijos blokada. 
Tačiau lietuviai nepabūgo šaltos 
žiemos ir ištvėrė visus nepato
gumus. Maskva ilgainiui turėjo 
nusileisti. Nors Rusija savo siekių 
neatsisakė ir išmėgino daug būdų, 
turėjusių pakenkti Lietuvos vals
tybei, bet visos jos pastangos buvo 
bergždžios. Lietuva siekė ir pa
siekė narystę NATO, įsijungė į 
Europos Sąjungą. Rusijos prezi
dentui tai aštrus krislas akyje, juo 
labiau, kad Lietuva ne tik pas
pruko iš „Maskvos įtakos sferos”, 
bet stengiasi padėti ir kitoms vals
tybėms tuo keliu eiti. Ypač Uk
rainai.

Jeigu tikime, kad Lietuva
Maskvai yra aštrus krislas akyje, 
tai Ukraina, be abejo, dar aštres
nis. To aštrumo viršūnė pasiekta 
2004-aisiais, kai Ukraina nepaklu
so didžiojo kaimyno norams ir 
atmetė suklastotų prazidento rin
kimų prorytietišką laimėtoją. Tau
ta „Oranžine revoliucija” išrei
kalavo pakartoti rinkimus, šį kar
tą išsirinkdama vakarietiškų pa
žiūrų Viktor Juščenko. Nuo to 
laiko Ukraina vis labiau tolsta nuo 
Maskvos įtakos ir ilgainiui tikisi 
pasekti Baltijos valstybių pėdomis 
į NATO bei Europos Sąjungą.

Tik visiškai nieko nenusima
nantis apie Kremliaus politiką bei 
ambicijas galėjo tikėti, kad prez. 
Putin tokį Kijevo akibrokštą pri
ims lyg niekur nieko. Jau nuo pat 
V. Juščenko prezidentavimo pra
džios buvo galima pastebėti paga
lius, kaišiojamus į Ukrainos vals
tybės vidaus politikos ratus, kai 
atsirado nesklandumai tarp prezi
dento ir vyriausybės narių. Tačiau 
Ukraina, kaip ir Lietuva neprik
lausomybės pradžioje, stengiasi 
savo politikos vingius ištiesinti.

Pagaliau Maskva savo nepa
sitenkinimą išreiškė, pavartodama 
senus metodus: Naujų metų dieną 
buvo sustabdytas Ukrainai dujų

Lietuva yra viena pirmaujančių valstybių Europoje, automobilių transportui dau
giausia vartojanti suskystintas dujas.

Antano Tumėno nuotrauka.

seni metodai
tiekimas. Nors tvirtinta, kad tai 
„Gazprom” sprendimas, bet pa
reiškimą padarė ne tos bendrovės 
vadovybė, o patsai prez. Putin, tuo 
parodydamas, kas iš tikrųjų yra 
Rusijos energetikos šeimininkas 
(51 proc. „Gazprom” akcijų prik
lauso valstybei). Tas sukėlė dar 
daugiau įtarimų, kad čia pagrin
dinė priežastis yra ne dujų kaina, 
bet politika: atkirtis Ukrainai už 
„ne tą prezidentą” bei pastangas 
atsitolinti nuo Maskvos įtakos.

Tačiau šį kartą, atrodo, Krem
lius apsigavo: seni metodai pasi
rodė ne tik neveiksmingi, bet net 
pavojingi. Kadangi per Ukrainą iš 
Rusijos dujomis aprūpinama ne
maža dalis Europos valstybių, 
Maskvos „manevrai” sukėlė dar 
didesnį nepasitikėjimą ir abejones 
dėl energetikos tiekimo ateities, 
jeigu ji priklauso tik nuo Rusijos 
užgaidų.

Įdomu ir tai, kad tą pačią die
ną, t.y. sausio 1, kai Rusija uždarė 
dujų tiekimo vamzdžius Ukrainai, 
prez. Vladimir Putin, eilės tvarka, 
tapo Didžiųjų aštuoniukės pirmi
ninku. Tos progos jis ilgai laukė ir 
tikisi ją išnaudoti savo bei Rusijos 
naudai. Tačiau greita ir labai 
neigiama Europos valstybių reak
cija privertė prez. Putin savo 
veiksmus persvarstyti: jau pirma
dienį dujos vėl pradėjo tekėti į 
Ukrainą. Visos ES valstybės sutin
ka, kad Ukrainai, kaip ir kitoms 
šalims, reikėtų už dujas daugiau 
mokėti (Lietuva už 1,000 kubinių 
metrų moka 120 dol., o Ukraina 
mokėjo tik 50 dol.), bet pareikala
vimas jau dabar, be jokio perei
namojo periodo, mokėti 220 dol. už 
1,000 kubinių metrų, labai pa
kenktų Ukrainos ekonomikai.

Niekas neabejoja, kad šį kar
tą Rusija prašovė pro šalį ir 
pataikė „sau į koją”. Jei kiekvieną 
kartą, kai įvyks nesutarimai su 
kaimynais, Maskva nutrauks dujų 
tiekimą, kiek apskritai galima ja 
pasitikėti? Laikas Europai ieškoti 
kitų energetikos šaltinių ir mažiau 
remtis Rusijos ištekliais. Ilgai 
truks, kol prez. Putin išbris iš šios 
pelkės. Vargiai jam padės ir 
Vokietija, kurios buvęs kancleris 
dabar taip artimai su Maskva ben
dradarbiauja.
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PASKUTINES DIENOS
ALBERTAS KANA1TIS

Krinta, krinta snaigės ir dengia 
žemę baltu patalu. Prie lango krū
mas slepiasi po vis daugėjančiu 
sniegu. Lauke kaukia vėjas ir lyg 
žaidžia su snaigėmis, gaudo, palei
džia, neša tolyn...

Kambary šilta. Dideli ugnies lie
žuviai židinyje „laižo” malkas, di
delės žiežirbos sprogdinėja, veržiasi į 
kaminą. San Bernardas guli ant 
grindų, miega, sapnuoja, kartais su
urzgia ir vėl miega. Sėdžiu ant 
supamos kėdės ir stengiuosi igno
ruoti skaudančias kojas, ranką.

Žaizdos užgijo, bet dabar ir vėl 
grįžta skausmas. Naktimis negaliu 
miegoti, vartausi, atsikeliu, paimu 
vaistus, kurie labai mažai padeda. Iš 
ryto didelis nuovargis ir komendan
tūroj sunku dirbti, sunku susikaup
ti, galvoti... Komendantas siunčia 
mane į karo ligoninę — netiki. Dak
taras kojose ir rankoje dar randa 
mažų bombos skeveldrų, kurių ne
galima liesti — pavojinga. Reikės 
kentėti.

Gaunu laikiną poilsį — pora

K. Ambrozaičio nuotrauka.

Margumynai

KELEIVĮ PALIKO ATOKIOJE SALOJE
Įkaušęs lėktuvo keleivis, iš 

Anglijos skridęs atostogauti į Is
paniją, buvo paliktas mažoje saloje 
prie Afrikos krantų, kai išplūdo 
orlaivio įgulą, pranešė britų laik
raštis. Lėktuvo kapitonas nusprendė 
palikti vyrą Porto Sante, vulkaninės 
kilmės saloje Atlanto vandenyne, kai 
jis pradėjo plūsti daugiau alkoholio 
jam nedavusius įgulos narius, 
nurodė „The Daily Medi”.

Lėktuvas „Airbus”, iš Šiaurės 
Anglijos skridęs į kurortinę Ispani
jos salą Tenerifę, pasuko į Portuga
lijai priklausantį Porto Santą, kuris 
yra tik 16 km ilgio ir 7 km pločio.

Salos oro uoste vyrą pasitiko 
policija. Sausio mėnesį jis turi stoti

savaičių. Važiuoju poilsiui pas dėdę, 
į kaimą, kur, tikiu, be triukšmo, tele
fonų ir komendanto įsakymų, 
riksmų atsigausiu.

Oras labai šaltas, vėjuotas ir 
šaltis žnybia nosį, skruostus. Tem
peratūra ------ 20°C. Apsiklostę kaili
niais — rogėmis į kaimą. Vieškelis 
blizga lyg stiklas ir juodbėris bėga 
prieš vėją. Tamsėja. Pakelėj miškas. 
Staugia vilkai. Šiurpu. Arklys ausi
mis karpo, klausosi ir dar smarkiau 
bėga. Miške komunistų partizanai 
kartais išeina prie vieškelio, api
plėšia važiuojančius, atima arklius, 
kartais nužudo... Dėdės ūkis — vien
kiemis apie 1 km nuo kaimo, arti 
Nevėžio, nuošaliai nuo vieškelio. Jau 
nebetoli. Raudona pašvaistė, dūmai, 
šūviai, atrodo tuoj už kaimo. Par
tizanų puolimas: degina, išsiveda 
galvijus, žudo... Paskutiniu laiku 
daug žudynių, gaisrų, apiplėšimų.

Vos keletą dienų praeina, šaukia 
atgal į komendantūrą. Frontas artė
ja, padėtis krašte blogėja, teroras 
didėja.

Daug darbo komendantūroj, 
trūksta raštininkų (du raštininkai

prieš teismą žemyninėje Portuga
lijoje, pažymėjo laikraštis.

Porto Santo oro uostas yra likęs 
nuo šaltojo karo laikų, kai NATO 
ketino paversti šią salą priešakine 
baze ginti pietines Europos prieigas. 
Porto San tas, kuriame yra vos penki 
viešbučiai ir keli smėlėti paplūdi
miai, yra mažai žinomas turistams, 
kurie plūsta į didesnę Madeiros salą, 
nuo Porto Santo esančią už dviejų 
valandų plaukimo keltu.

Oro linijų įmonės „Monarch 
Airlines” lėktuvas Tenerifėje nusilei
do beveik keturiomis valandomis 
vėliau. Išlaipintas keleivis turėjo 
plauti į Madeirą ir persėsti į kitą lėk
tuvą, teigė „The Daily Mail”. BNS

pasiųsti į frontą), liekam: komen
dantas, raštininkas ir aš. Gestapas, 
kartais kareivių padedamas, supa 
miškus, kaimus, vienkiemius, ieško
damas partizanų. Liejasi kraujas, 
miršta ir nekalti žmonės. Prieš 
keletą dienų Gestapas apsupa ūkį, 
kur būk tai slepiasi partizanai. 
Ieškojimas neduoda rezultatų. Na
mas, rūsys, tvartas tušti, klojimas 
pilnas šieno. Tuščia.

Į klojimo šieną paleidžiami šū
viai, kulkosvaidžio ugnis. Tyla. 
Staiga pasigirsta dejavimas. Parti
zanai slepiasi šiene. Padegamas klo
jimas iš kurio, atsišaudydami į 
mišką bėga partizanai. Ugnis iš 
miško, iš bėgančių. Kryžminė ugnis. 
Vienas kitas krinta, kiti pabėga. Vos 
tik keli suimti tarp sužeistų.

Komendantas nori pamatyti su
imtuosius. Iš kalėjimo atvaro jauną 
mergaitę ir mano buvusio muzikos 
mokytojo sūnų Zigmą, kuris soviet
mečio laiku mums daug padėjo (re
zistencijai), nors buvo komjaunuolis.

Prieš tardymą kalbu su komen
dantu, aiškinu. Norėčiau padėti Zig
mui už pagalbą praeityje. Komen-

PATEKĘS PO 
TRAUKINIU, 
LIKO GYVAS

Vokietijoje vienas pensininkas 
eidamas per pervažą prieš pat at
važiuojantį traukinį pargriuvo tarp 
bėgių, tačiau liko gyvas, tik patyrė 
lengvus kojos sužeidimus, pranešė 
policija.

Šalies rytuose esančio Frysau 
miesto policija nurodė, kad 65 metų 
vyras susmuko dėl pasikeitusios 
cukraus koncentracijos kraujyje ir 
kad 900 t traukinys pravažiavo virš 
jo ir pavilko jį kokius penkis metrus. 
Traukinys šia retai naudojama 
geležinkelio linija važiavo nedideliu 
greičiu.

BNS

dantas nenori klausyti, nes sugau
tas tarp partizanų, yra partizanas. 
Išbalęs, suplyšę rūbai, žieminis 
švarkas, vokiški kareivio batai — 
Zigmas. Jauna mergaitė, sena so
vietų kareivių uniforma, ilgu žiemi
niu apsiaustu — Elena.

Komendantas pradeda apklau- 
simą. Elenos tėvai nacių sušaudyti, 
brolis partizanas ir ji, viena likusi, 
prisijungė prie partizanų. Kalba 
labai tyliai, verkia. Gaila mergaitės, 
ji tik dar vaikas. Į daug klausimų 
Elena neatsako. Komendantas siun
ta, keikiasi, bet jos nemuša. Ne
suprantu, kodėl tas apklausinėji
mas, juk tai Gestapo darbas. Ne
suprantu... ir man darosi šlykštu 
varginti vaiką. Ar komunistai buvo 
geresni už nacius? Ta pati istorija. 
Brutali jėga, nežmoniškumas.

Zigmo eilė. Nereikia vertėjo, ne
blogai kalba vokiškai. Palieku kam
barį ir Zigmą su komendantu. At
viros durys. Negirdžiu jų pokalbio, 
tik matau stovintį Zigmą, sėdintį 
komendantą. Staiga žvėriškas riks
mas ir matau, kaip drebanti ranka 
griebia Zigmą, Zigmas spjauna jam į 
veidą. Sugniaužtas kumštis trenkia 
į galvą. Plūsta kraujas, Zigmas ant 
grindų, kur komendantas jį spardo, 
.keikia. Raštininkas išvelka kraujuo
jantį. Tai paskutinias kartas, kai 
Zigmą mačiau. Dabar supratau, kad 
komendantas — sadistas, patenkin
tas kito kentėjimu. Beveik kasdien 
mušimas, kraujas... Vertėjo darbas 
sunkus, bet kartais stengiausi 
padėti saviems, ne komunistams, 
pakeisdamas vertimą. Dienos bėga. 
Naktimis raudonos pašvaistės ry- 
tuose$ dundesys. Frontas «> artėja. 
Komendantas sunkiai serga, atrodo 
pamišęs, su savim kalba, akys 
klaidžioja, šaukia... Šiandien išveža
mas į ligoninę, atgal į Reichą.

Senesnio amžiaus kapitonas 
laikinai perima jo vietą. Pražilęs, 
malonaus veido, su šypsena lūpose 
— naujas komendantas. Komen
dantūroj ramu, lengva dirbti. Turim 
poilsio, pietų laiką. Komendantas 
varto popierius, duoda nurodymus, 
tikrina paštą. Mane labai kamuoja 
skausmas kojose, rankoje. Ne
siskundžiu. Dirbu. Meldžiuosi ir 
prašau Aukščiausiojo, kaip pasaky
ta: „Prašykite ir tas jums bus 
duota!” Tikiu.

Ilgėja dienos — pavasaris. Me
džiai puošiasi pumpurais, lapeliais, 
ošia žalias miškas, šniokščia upeliai, 
pradeda žaliuoti pievos...

Netoli miesto miške knibžda 
komunistų partizanai. Pavojus 
miestui. Sovietai jau užima Smo
lenską, artėja prie Lietuvos.

Slaptas nutarimas: Gestapas, 
kareivių padedamas, išvalys mišką 
nuo komunistų, partizanų. Planai 
padaryti. Pasisekimas užtikrintas.

Ankstus rytas, kyla saulė, graži 
diena. Komendantas, kareivis — 
vairuotojas ir aš važiuojam apžiūrėt 
vietovės. Nežinau kam aš reikalin
gas, bet turiu važiuoti, įsakymas. 
Netoli miško renkasi Gestapas, ka
riai. Viskas paruošta, laukia tik 
įsakymo. Prasideda. Ginkluotos pa
jėgos iš dviejų pusių slenka į mišką. 
Per daug ramu. Įtartina tyla. Pa
sigirsta pirmieji šūviai, tarška 
kulkosvaidžiai. Partizanai, atrodo, 
traukiasi. Staiga atsiveria pragaro 
vartai: iš medžių viršaus partizanai 
šaudo žemyn. Ugnis iš visų pusių. 
Žudynės. Kareiviai bėga, traukiasi 
iš miško, šaudo į medžius. Daug 
žūsta, daug sužeistų...
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___________

LIETUVIŲ TELKINIAI
SUNNY HILLS, Ft___________________

VARTAI PRASIVĖRĖ 
TREČIĄ KARTĄ

Kad antrašte skaitytojų neer
zinčiau, skubu pasakyti, jog čia bus 
rašoma apie veiklą organizacijos, 
pavadintos „Vaiko vartai į mokslą”, o 
dar tiksliau — apie tos organizacijos 
dalelę Sunny Hills.

Šios organizacijos veikla besi
domintys žino, kad ji buvo įsteigta 
1998 m. Čikagoje, kad jos padalinių 
atsirado kituose gausiuose lietuvių 
telkiniuose, na, ir Sunny Hills, FL, 
su mažiau nei šimtu lietuviškų sielų. 
Čia „Vartų” būrelį prieš pustrečių 
metų įsteigė Julija Janonienė-Ma- 
čiulaitienė, o bendram darbui pasi
kvietė Bronę Nakienę ir Rūtą Straz
dienę (toliau beminėsiu tik jų var
dus: Julija, Bronė, Rūta). Jos būreliu 
sutelkė apie 40 Sunny Hills tau
tiečių, sutikusių kasmet skirti „Var
tams” po 10 dolerių nario mokestį. 
Norėdamos šalia nario mokesčio 
sutelkt didesnę sumą pinigų, kasmet 
prieš Kalėdas jos rengia pietus — 
pasisvečiavimą.

Pirmas toks pobūvis įvyko pas 
Rūtą 2003-aisiais, o antras pas 
Juliją 2004 gruodį. Abu buvo labai 
sėkmingi, buvo aprašyti „Drauge” ir 
kitur. Trečiasis „vartininkių” pobū
vis įvyko 2005 metų gruodžio 11 d., 
sekmadienį, Bronės namuose. Apie jį 
„pasaulis” dar nieko nežino, tad šį tą 
papasakosiu.

Prasidėjo pavakary, 4 valandą, 
didžiulei paraudusiai šaulei per lan
gus tvieskiant. Užplūdo 40 žmonių 
namus, kuriuose pastoviai gyvena 
tik trys. Bet šeimininkė neišsigando: 
priešingai — ji, ir abi kitos rengėjos, 
džiaugėsi, kad visos ir visi kviestieji 
atėjo. Dita Mamaitytė ir Vida Na- 
kaitė trijuose kambariuose visus 
susodino. Tuo tarpu spėjo nusileisti 
saulė ir ant kiemo medelių ėmė 
mirgėti daugiaspalviai kalėdiniai

žiburėliai.
Vaišes pradėdama, trumpai pra

bilo namų šeimininkė, „vartininkė” 
Bronė. Cituoju jos paskutinį sakinį: 
„(...) Kristaus Kūdikėlio gimimo 
proga, prisiminkime mūsų globoja
mus vaikučius ir už juos pasimels- 
kime, kad jų šv. Kalėdos būtų gied
rios, džiaugsmingos ir sočios, kad jų 
gyvenimo kelias pasuktų gera lin
kime ir kad jie subręstų į Dievą 
mylinčiais gerais žmonėmis”.

šeimininkės pakviestas sukal
bėti maldą, kun. Izidorius Gedvilą, 
prieš vaišių palaiminimą, irgi pri
siminė globos reikalingus nelaimin
gus vaikučius, pagyrė šalpos darbą 
dirbančias moteris (beje, kun. Izido
rius yra šio būrelio narys nuo pat jo 
įsteigimo, suteikęs ir stambesnę 
auką).

Neapsieita ir be loterijos. Čia 
svarbiausi, brangūs laimikiai buvo 
keturi tapybos darbai: Sunny Hills 
gyventojos ir pobūvy dalyvaujančios 
Dalios Estkaitės (Estka), du dail. 
Ant. Petrikonio (padovanojo Stasė 
Estkienė ir Valė Zubavičienė) ir 
amerikiečio dailininko (paaukojo 
Algirdas Nakas).

Būrelio pirm. Julija dėkojo už 
apsilankymą ir už stambesnes 
aukas.

Šių vaišių metu buvo surinkta 
1,400 dolerių. Nuo pat Sunny Hills 
būrelio įsisteigimo surinkta ir cen
trui į Čikagą pasiųsta 5,150 dolerių. 
Atskirai į centrą Albina Vyšniaus
kienė motinos Marcelės Ditkuvienės 
atminimui išsiuntė 140 dolerių. Visa 
tai tik iš maždaug 40 Sunny Hills 
pensininkų. Žinoma, kas tuos skai
čius atidžiau peržvelgtų, suprastų, 
jog tokia didelė suma negauta tik iš 
40 žmonių, per trejus metus su
dėjusių po 10 dolerių. Visų trejų

„Vaiko vartai į mokslą" Sunny Hills, FL, skyriaus pobūvio rengėjos (iš kairės): 
Bronė Nakienė, Rūta Strazdienė, Julija Janonienė-Maciulaitienė.

vaišių — Rūtos, Julijos ir Bronės — 
metu atsirado ir stambių aukotojų, 
prie nario mokesčio davusių daug 
daugiau (pvz., šių vaišių proga pati 
būrelio vadovė Julija pridėjo 200 
dol., msgr. Francis Szczykutowicz ir 
Emilija Poulik po 100 dol., dar keli 
po mažesnes sumas).

Pobūvis buvo jaukus, šven

Margumynai

NAUJI METAI ANTARKTYJE
Antarktyje ir Rusijos šiaurėje 

esančiose visose stotyse, lauko bazė
se ir stovyklose, mokslinio tyrimo 
laive, taip pat sutikti Naujieji metai. 
Nors Antarktyje dabar pats sezo
ninių ekspedicijų darbų ir tyrimų 
įkarštis, Naujuosius metus rengėsi 
sutikti šiuo metu vykstančio rogių 
visureigių žygio dalyviai.

Kaip visada, švenčiama dviem 
tarpsniais: sutinkami Naujieji metai 
vietos laiku ir Maskvos laiku.

Spaudos tarnybos darbuotojai 
pranešė, kad šventė neapsieina be 
Senio šalčio ir Snieguolės, kuriais 
išrenkami seniausias ir jauniausias 
ekspedicijų dalyvis. O dirbtinių eglu
čių yra visose stotyse.

tiškas. Visos trys „vartininkės” buvo 
paruošusios skanų kepsnį bei sal
džių kepinių, o Julija kiekvienam 
svečiui padovanojo po savo tradicinį 
gaivų kokteilį. Į namus skirsty
damiesi, daugelis rengėjoms dėkojo 
už „šv. Kalėdų balių” ir žadėjo kitais 
metais vėl mielai ateiti.

Alfonsas Nakas

„Šiomis dienomis paprastai or
ganizuojamos sporto varžybos, vik
torinos, rengiamos dovanos, virėjai 
šia proga gamina patiekalus iš ge
riausių produktų, o nuo sausio 1 die
nos specialistams prasideda įprastos 
darbo dienos”, — papasakojo spau
dos tarnybos darbuotojai.

Daugiausia darbo per šventes — 
radijo tarnybai, kuri turi išsiųsti 
daug laiškų ir telegramų. Prie paly
dovinio telefono—automato visose 
stotyse išsirikiuoja didelė eilė norin
čiųjų būtent Naujųjų metų naktį pa
skambinti savo toli esantiems gimi
naičiams ir artimiesiems”, — pažy
mėjo spaudos tarnybos atstovas.

BNS

Kalėdų pradžia

Paminėjęs žydų ir musulmonų šventes, nega
liu praeiti nebrūkštelėjęs žodžio nei apie mūsų 
Kalėdas. Juk žinome, kad Jėzus gimė Betliejuje, 
bet niekas nežino tikslios Jo gimimo datos. Tai 
kaip mes sutarėme dėl gruodžio 25? Romėnai gar
bindavo savo saulės dievą gruodžio 25 dieną. Ir ta 
šventė buvo tokia populiari, kad vienas anks
tyvųjų krikščionių vyskupų, vardu Liberius, norė
damas sumenkinti pagonių papročius, ir padrą
sinti Kristaus pasekėjus, pasirinko tą pačią 
gruodžio 25 dieną kaip Jo gimimo dieną. Ir jau VI 
šimtmetyje ši diena taip išpopuliarėjo, kad ji buvo 
paskelbta švente, draudžiant bet kokį darbą tą 
dieną.

Tuometinėje Anglijoje jau 1038 metais atsira
do naujas žodis „Christmas”, nukaltas nuo tuome
tinio angliško žodžio „Christas” ir „Masse”, kas 
reiškė Mišias.

Kalėdų papročiai

Kalėdų papročiai pradėjo plisti iš Anglijos, 
Airijos, Prancūzijos ir Vokietijos, tuo tarpu kai 
Amerikoje ankstyvieji piligrimai nei Kalėdų, nei 
kitų švenčių nenorėjo pripažinti. Net dar 1870 
metais, pvz., Bostone, Kalėdų dieną mokyklose 
dar vykdavo pamokos, ir katalikai, kurie norėda
vo švęsti Kalėdas, būdavo atleidžiami iš darbo.

Kalėdas pirmieji Amerikoje įvedė airių ir vo
kiečių katalikai. Jie į Ameriką atsinešė savo ka
lėdines giesmes ir dabar taip populiarias pra- 
kartėles. Kalėdų diena pasidarė valstybinė šven-

POKALĖDINIS 
ŽVILGSNIS | ŠVENTES

ALEKSAS VITKUS

tė. Vokiečiai įvedė eglučių kultą. Pradžioje jos 
buvo apkabinamos, sekant kažkokį populiarų 
Adomo ir Ievos vaidinimą, obuoliais, bet paskui 
buvo pereita prie žvakučių ir pyragaičių. Mek
sikiečiai įvedė kalėdinę gėlę — poinsettia. Olandų 
imigrantai supažindino amerikiečius su savo 
Sinter Klaas, kuris čia ilgainiui virto amerikie
tišku Santa Claus. Iš Anglijos atėjo įvairios kalė
dinės giesmės, o iš Austrijos — „Silent night”. 
Prancūzai supažindino amerikiečius su vidur
nakčio Bernelių Mišiomis. Taip, kad Amerikoje 
Kalėdos šiandien švenčiamos pagal papročius, 
kilusius iš daugelio tautų ir jų imigrantų.

Švenčių dilema?

Šįmet didžioji krikščioniškoji Kalėdų šventė 
susikryžiavo (konvergavo) su žydų Hanukkah, 
kas nebuvo atsitikę jau nuo 1959 metų. Bet 
Hanukkah prasideda tik saulei nusileidus, kuri 
Čikagoje Kalėdų dieną šįmet nusileido 4:26 vai. 
popiet. Todėl, juokdariškai kalbant, krikščionys 
savo bulvių košę (o lietuviai — kugelį) galėjo val
gyti per visą Kalėdų dieną, tuo tarpu kai žydai

skanautųsi savo tradiciniais bulvių blynais 
(latkes) — tik maždaug nuo pusės penkių vakare. 
Taigi, nors šventės ir susikryžiavo, bet gan vėlai 
vakare. Kiti juokdariai dar pasiūlė tokį Kalėdų 
vakarą pavadinti „Chrismukkah” arba „Ha- 
numas”. O gruodžio 22 d. „Chicago Tribūne” laida 
gana rimtai paminėjo net „Merry Chrisma- 
Hanu—Kwanzaa-kah” galimybę kaip kompro
misą!

Tame pačiame dienraščio vedamajame auto
rius primena, kad daug žydų ir kitų tikybų pa
sekėjų yra pasipiktinę, kad krikščionių Kalėdos, 
jų nuolatiniai „Merry Christmas” ženklai, jų ka
lėdinės giesmės yra per daug užgožę kitų religijų 
pasekėjų jausmus, ir jie norėtų reikalauti pagar
bos savo šventėms. Vedamojo autorius prisipažįs
ta neturįs saliamoniško sprendimo šiai problemai 
išspręsti, bet siūlo tai: „Jei tave kas nors pasvei
kina švenčių proga ne taip, kaip tu norėtum, 
pabandyk pagalvoti apie tai, kas yra svarbiau: 
žmogus juk tave pasveikino, nesvarbu kuria 
forma”.

Taigi, ir mes, aš tikiu, per praėjusias Kalėdas 
sveikinome kiekvieną savo artimą, taip, kaip jis 
norėjo būti sveikinamas: „Merry Christmas”, 
„Happy holidays”, „Linksmų Kalėdų” ar tik „Su 
šventėm”, ir ar dar kaip kitaip. Ir kai pagalvoji, 
juk ir tarp lietuvių yra nekatalikų, net ne 
krikščionių. Ar mūsų lietuviškasis „Su šventėm” 
nebūtų priimtinas visiems? Amerikiečiai, gal ir 
nejučiomis, jį jau ir pradeda versti į „Happy holi
days”.

Pabaiga
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Orlaivių parke — naujas lėktuvas Trečdalis lietuvių ilgisi komunizmo

Naujasis „Saab-2000”. Tomo Bauro (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 4 d. (ELTA) — 
Nacionalinės aviakompanijos „fly
LAL” lėktuvų parkas trečiadienį pa
sipildė nauju švedų gamybos lėktu
vu „Saab-2000”.

Naujasis „Saab” — pirmasis iš 
visų „flyLAL” lėktuvų parko yra nu
dažytas naujomis aviakompanijos 
firminėmis spalvomis.

Planuojama, kad iki 2006 m. lie
pos visi „flyLAL” priklausantys lėk
tuvai pasipuoš ryškiomis firminėmis 
spalvomis, leisiančiomis lengvai at
pažinti bendrovės orlaivius Lietuvos 
ir užsienio oro uostuose.

Pasak aviakompanijos „flyLAL” 
generalinio direktoriaus Vido Žvinio, 
iki šiol į 13 didžiausių Europos mies
tų ir į dešimtis Viduržemio jūros ku
rortų bendrovė keleivius skraidino 7

Memorialo statyba užtruko dešimtmetį
Atkelta iš 1 psl.
Tokia ekspozicija būtų gerokai tur
tingesnė ir patrauklesnė”, — pasa
kojo projekto vadovas. Jo teigimu, 
šiuo metu vyksta projekto derinimo 
darbai.

„Visi šie derinimo darbai užtru
ko, tai pateisinama. Tačiau nesu
prantu, kodėl šis projektas nebuvo 
įgyvendinamas penkerius metus”, — 
pečiais gūžčiojo architektas K. Kisie
lius.

Anot jo, statybos galėtų būti 
baigtos per pusmetį. Tačiau patvirti
nus projektą bus skelbiamas statybų 
konkursas, o tai vėl gali užtrukti.

Dar 2001 metais architektai nu
rodė, kad, be projektavimo darbų 
kainos, memorialo statyba valstybei 
atsieis 554,400 litų. Tada skaičiuota, 
kad architektų paslaugos kainuos 
apie 50,000 litų.

* Švedijos sostinėje vykstan
čiame 127 dalyvių tarptautinia
me šachmatininkų turnyre „Ril- 
ton Cup” po 7 ratų tebepirmauja 
5.5 taško turintis Eduardas Rozen
talis. Septintojo rato partiją su ket
virtojoje pozicijoje esančiu prancūzu 
Robert Fontaine Lietuvos atstovas 
baigė lygiosiomis 0.5:0.5. Be E. Ro- 
zentalio ir Prancūzijos šachmati
ninko, po 5.5 taško surinko dar aš
tuoni turnyro dalyviai. Varžybų nu
galėtojas paaiškės po 9 ratų šveica
riška sistema.

* Šeštą nesėkmę per aštuone- 
rias paskutiniąsias NHL regulia
riojo sezono rungtynes patyrė
New York „Rangers” komanda su 
Dariumi Kasparaičiu, namuose po 
pratęsimo 0:1 turėjusi pripažinti 
Stanley taurės savininko Tampa

lėktuvais. Papildomų lėktuvų nuo
mos poreikis atsirado pradėjus naują 
skrydį iš Palangos į Londoną bei to
lygiai augant keleivių srautams.

Manoma, kad, sudarius patogias 
skrydžio sąlygas ir visiškai įdiegus 
lanksčią kainodaros politiką, orlai
vių parką gali tekti didinti dar 
dviem lėktuvais — ketvirtasis 
„Saab-2000” orlaivis turėtų pasiekti 
aviakompaniją dar iki pavasario.

Švedų gamybos „Saab-2000” bu
vo pasirinkti dėl jų ekonomiškumo, 
bene didžiausio tarp turbosraigtinių 
lėktuvų greičio, kuris tik nedaug ski
riasi nuo reaktyvinių orlaivių grei
čio, pažangių technologijų, užtikri
nančių patikimą skrydžio saugą, bei 
„flyLAL” specialistų darbo patirtį su 
šiais lėktuvais.

Dabar K. Kisielius tvirtino, kad 
per tiek laiko kainos pakilo. Už pro
jektą reikės mokėti apie 60,000 litų. 
Memorialo statybos darbai gali at
sieiti per milijoną litų, neįtraukiant į 
šią sumą moderniai ekspozicijų salei 
reikalingos garso ir vaizdo įrangos. 
Jai įsigyti bus skelbiamas dar vienas 
konkursas.

Seimo Bendrųjų reikalų depar
tamento vadovas Antanas Dimaitis 
vengė daugiau komentuoti Sausio 
13-osios memorialo statybas. Jis tei
gė atsakantis už savo darbą, tačiau 
nenorintis komentuoti praėjusių 
kartų veiklos.

„Dabar turiu pirminius brėži
nius. Sausio 13 dieną jie bus baigti. 
Ne manęs klauskite, kodėl nebuvo 
pastatytas memorialas. Mūsų pas
tangomis projektas juda į pabaigą”, 
— tikino A. Dimaitis.

„Lightning” komandos pranašumą. 
Lietuvis per mažiau nei 17 minučių 
kartą metė į svečių vartus, blokavo 
du varžovų metimus ir išvengė bau
dos minučių.

* Vėl nepatekęs į geriausių 
praėjusios savaitės NBA naujo
kų penketuką, Indiana „Pacers” 
komandos įžaidėjas Šarūnas Jasi- 
kevičius bendrame reguliariojo sezo
no naujokų dešimtuke smuktelėjo į 
septintą vietą. Bendrai šiame sezone 
po 23.4 minutės aikštelėje pralei
džiantis Š. Jasikevičius per rungty
nes vidutiniškai pelno po 8.8 taško, 
atlieka po 3 rezultatyvius perdavi
mus, atkovoja po 2.4 ir perima po 
0.96 kamuolio. Jis pataiko 43.1 pro
cento visų metimų ir pirmauja tarp 
naujokų pagal baudų metimų (90.3) 
taiklumą.

Atkelta iš 1 psl.
o rečiausiai — gyventojai su aukš
tuoju išsilavinimu (21 proc.).

Palyginti kaimo, miesto ir did
miesčio gyventojų požiūrius į komu
nistinę sistemą, ryškėja reikšmingi 
skirtumai: didmiesčiuose yra du kar
tus mažiau gyventojų, palankiai ver
tinančių komunistinę sistemą negu 
miestuose ar kaimuose (24 proc. ir 
45-47 proc. atitinkamai).

Tyrimo duomenimis, gyventojų 
požiūris į buvusią sovietinę sistemą 
yra glaudžiai susijęs su kitomis jų 
nuostatomis. Pavyzdžiui, apklaus
tieji, kurie sovietinę sistemą vertina 
gerai ar labai gerai, kur kas labiau, 
negu neigiamai šią sistemą verti
nantys apklaustieji, mano, kad už 
kiekvieno žmogaus gerovę visų pir
ma yra atsakinga valstybė, o ne pats 
žmogus, kad pajamos visuomenėje 
turėtų būti paskirstytos vienodžiau, 
nepriklausomai nuo individualių 
pastangų.

Be to, esama ryšio tarp gyvento
jų požiūrio į buvusią sovietinę siste
mą ir jų nuostatos, ar jiems svarbu 
gyventi demokratiškai valdomoje ša
lyje. Įsidėmėtina, kad tarp sovietinę 
sistemą palankiai vertinančių ap
klaustųjų net keturis kartus dau
giau yra tokių žmonių, kuriems ne
labai svarbu, ar jų šalis valdoma de-

Vilniaus meras paskelbė

Atkelta iš 1 psl.
„Kiekvienas Seimo narys, taigi 

ir aš, turiu teisę pasidomėti, kodėl 
taip yra ir iš kur yra, nes komisija 
pabaigė darbą ir tvarkingai atidavė 
dokumentus į skyrių, kuris saugo 
šitą medžiagą”, — sakė L. Grauži- 
nienė.

Laikinosios komisijos tyrimo 
medžiagą saugančios Seimo raštinės 
vyriausioji specialistė Dangira Ma- 
likėnaitė patvirtino, jog minėta me
džiaga — įslaptinta.

Tačiau A Zuokas, savo tinklala-

Mykolo Burokevičiaus „detektyvas"
Vilnius, sausio 4 d. (BNS) — 

„Mykolo Burokevičiaus mūsų įstai
goje nėra”, — tik tiek Naujųjų metų 
išvakarėse „Ekstra” žurnalistai su
žinojo iš Vilniaus 2-ųjų pataisos na
mų direktoriaus Alvydo Maknicko. 
Praėjusią savaitę buvusio Lietuvos 
komunistų partijos (SSKP padali
nio) vadovo Lietuvoje „neliko” nė 
vienoje įstaigų, pavaldžių Kalėjimų 
departamentui prie Teisingumo mi
nisterijos.

Tarp jų — ir Laisvės atėmimo 
vietų ligoninėje. M. Burokevičius 
laisvės neteko už antivalstybinę 
veiklą, dėl kurios 1991 metų sausį 
nuo sovietų kariuomenės ir vietos 
kolaborantų Lietuvoje nukentėjo 
1,782 asmenys, iš kurių keturiolika 
žuvo. Iš visų kolaborantų M. Buro
kevičius buvo nuteistas kalėti ilgiau
siai — 12 metų, bet bausmės atliki
mo terminas jau baigiasi. Į laisvę 
perversmininkas turėjo būti paleis
tas jau kitą savaitę — sausio 14 die
ną. Bet kadangi tai bus šeštadienis, 
ne darbo diena, M. Burokevičius 
laisvę atgaus Laisvės gynėjų dieną 
— per 1990 m. sausio 13-osios įvykių 
15-ąsias metines.

„Ekstra” įsivėlė į M. Burokevi
čiaus detektyvą norėdama išsiaiš
kinti: kur, likus vos porai savaičių 
iki išėjimo į laisvę dienos, o kartu — 
ir Sausio 13-osios įvykių 15-ųjų me

mokratiškai, negu tarp apklaustųjų, 
kurie sovietinę sistemą vertina nei
giamai.

Skirtingas politines partijas re
miantys Lietuvos gyventojai skirtin
gai žvelgia į sovietinę praeitį. Palan
kiai vertinančių komunistinę siste
mą mažiausiai buvo tarp piliečių, 
palaikančių Andriaus Kubiliaus va
dovaujamą Tėvynės sąjungą bei Ar
tūro Zuoko Liberalų ir centro sąjun
gą. Net 65 procentų Tėvynės sąjun
gos ir 50 proc. Liberalų ir centro są
jungos rėmėjų sovietinę sistemą ver
tino blogai.

Palankiai žiūrinčių į komunis
tinę praeitį daugiausiai buvo tarp 
Viktoro Uspaskicho vadovaujamos 
Darbo partijos rėmėjų (49 proc.), Ka- 
zimiros Prunskienės Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų są
jungos (46 proc.) bei Rolando Pakso 
Liberalų demokratų partijos (44 
proc.) šalininkų. Išskirtinai daug ko
munistinę praeitį gerai vertinančių 
žmonių būta tarp Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos rėmėjų — net 87 
procentai.

Palyginus 2005 metų tyrimo 
duomenis su 1999 metų Europos ver
tybių tyrimo duomenimis, pastebi
ma, kad per pastaruosius metus Lie
tuvos gyventojų požiūris į buvusią 
sovietinę sistemą išliko nepakitęs.

įslaptintus dokumentus

pyje paskelbęs komisijos darbui pa
sibaigus įslaptintas posėdžių steno
gramas, galėtų aiškintis jas gavęs 
„legaliu” keliu, mat buvęs Vilniaus 
vicemeras Kęstutis Masiulis liudijo 
atviroje posėdžio dalyje ir teoriškai 
jo liudijimą galėjo įrašyti kiekvienas 
posėdyje dalyvavęs žurnalistas.

Mero sprendimą paviešinti ste
nogramas, kuriose — buvusio vice
mero K. Masiulio, pirmojo viešai A 
Zuoką pavadinusio „abonentu”, liu
dijimas, L. Graužinienė vertino kaip 
jo silpnumą.

tinių, šis perversmininkas galėjo iš
garuoti?

„Mūsų ligoninėje jo nėra”, — 
trumpas drūtas buvo Vilniaus uni
versiteto Santariškių klinikų admi
nistracijos atsakymas. Į šią ligoninę 
„Ekstra” kreipėsi neatsitiktinai. 
Mat bausmę atliekančiam M. Buro
kevičiui skubios gydytojų pagalbos 
buvo prireikę pernai vėlyvą rudenį, 
staiga ištikus širdies priepuoliui. 
Lapkričio pabaigoje šiose klinikose 
jam buvo atlikta širdies kraujagyslių 
šuntavimo operacija. Po jos M. Bu
rokevičius sugrąžintas į Laisvės atė
mimo vietos ligoninę, vėliau trum
pam — ir į Vilniaus 2-uosius patai
sos namus.

Praėjusią savaitę M. Burokevi
čiaus sveikata vėl pablogėjo, tačiau į 
kokių medikų rankas jis pateko, kaž
kodėl imta laikyti paslaptimi.

Galiausiai paaiškėjo, kad šiuo 
metu 78 metų M. Burokevičius gydo
mas Vilniaus universiteto Santariš
kių klinikų Dermatovenerologijos 
centre. Tame pačiame pastate įsikū
rusi ir Santariškių klinikų kardiolo
gijos reabilitacija: gal ir neblogai, 
kad M. Burokevičiui sveikatos grąži
nimo paslaugos — po ranka. Tačiau 
kodėl tuomet melavo Santariškių 
klinikų administracija — ar ne todėl, 
kad jam pagerintos gydymo sąlygos 
po skambučio iš Seimo?
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

EUROPAPernai žurnalistų žuvo daugiausiai 
per visą dešimtmetį

Paryžius, sausio 4 d. 
(,,Reuters”/BNS) — 2005 metais vi
same pasaulyje buvo nužudyti ma
žiausiai 63 žurnalistai — daugiau
siai nuo 1995-ųjų, ir Irakas vėl yra 
pirmoje šio mirties sąrašo vietoje, 
paskelbė žiniasklaidos stebėjimo or
ganizacija „Žurnalistai be sienų” 
(„Reporters sans frontieres”, RSF).

Savo metinėje ataskaitoje RSF 
rašo, kad 2005-aisiais Irake buvo nu
žudyti 24 žurnalistai.

„Jau trečius metus iš eilės Ira
kas žiniasklaidos atstovams buvo 
pavojingiausia pasaulio valstybė, — 
nurodo Paryžiuje įsikūrusi organiza
cija. — Pagrindinė priežastis buvo 
teroristų ir irakiečių partizanų iš
puoliai, bet keturis iš jų nužudė JAV 
armija”.

Pasak organizacijos, iš viso Ira
ke nuo karo veiksmų pradžios buvo 
nužudyti 76 žurnalistai ir jų padėjė
jai — daugiau nei per 1955-1975 me
tų Vietnamo karą.

Nuo JAV vadovaujamos invazi
jos į Iraką 2003 metų kovą šioje ša
lyje žuvo penki žmonės, dirbę 
„Reuters”. Keturi iš jų žuvo dėl JAV 
karių veiksmų, o vienas — per auto
mobilio avariją.

RFS nurodo, kad 2004-aisiais vi
same pasaulyje žuvo 53 žurnalistai.

Antradienį paskelbti atskiro ty
rimo, kurį atliko New York įsikūręs 
Komitetas žurnalistams ginti, rezul
tatai rodo, kad pernai visame pasau
lyje žuvo 47 žurnalistai, 22 iš jų — 
Irake. Tai, pasak šio komiteto, yra 
mažiau nei 2004-aisais, kai žuvo 57 
žurnalistai.

Skirtingos organizacijos kartais 
pateikia skirtingus skaičius dėl to, 
kad vadovaujasi skirtingais kriteri
jais apibrėždamos, kurie žmonės va
dintini žurnalistais.

RSF ataskaitoje sakoma, kad po 
Irako, antroje sąrašo vietoje, yra Fi
lipinai ir kad pernai šioje šalyje žuvo 
septyni žurnalistai.

„Jų priešai — nebe ginkluotos

grupuotės, o politikai, verslininkai ir 
narkotikų kontrabandininkai, pasi
rengę nutildyti žurnalistus, atsklei
džiančius jų nusikaltimus”, — nuro
do RSF.

Libane 2005 metais buvo nužu
dyti du garsūs žurnalistai — Samir 
Kassir ir Gebran Tueni, o reporterė 
May Chidiac liko gyva per bombos 
sprogimą prie jos automobilio.

Smurtas prieš žurnalistus suin
tensyvėjo ir Afrikoje, ypač — Kongo 
Demokratinėje Respublikoje, Siera 
Leonėje ir Somalyje, o Gambijos val
džia trukdė tirti vieno žurnalisto 
mirties aplinkybes, skelbia RSF.

Pernai žurnalistų atžvilgiu taip 
pat smarkiai padidėjo cenzūravimas, 
ir daugiau kaip pusė 1,006 cenzūra
vimo atvejų, apie kuriuos buvo pra
nešta, užregistruota Nepale, kur va
sario mėnesį, kai karalius Gyanen- 
dra atleido vyriausybę ir perėmė vi
sus valdžios įgaliojimus, buvo pa
skelbta nepaprastoji padėtis.

„Tarp cenzūros apraiškų buvo 
draudimas transliuoti FM radijo sto
tims, draudimas transliuoti naujie
nas, interneto svetainių blokavimas, 
įrangos konfiskavimas ir politiškai 
motyvuotas vyriausybės reklamos 
platinimas”, — sakoma RSF ata
skaitoje.

Kinijoje transliuoti buvo trukdo
ma BBC, „Sound of Hope” ir „Radio 
Free Asia” ir kitoms radijo stotims.

„Žiniasklaidos priemonių ir in
terneto svetainių redaktoriai bei lei
dėjai beveik kasdien gaudavo vy
riausybės propagandos departamen
to vengtinų temų sąrašus”, — nuro
doma ataskaitoje.

Kinija užima pirmą vietą pagal 
kalėjimuose sėdinčių žurnalistų 
skaičių ir yra tarp 15 valstybių, ku
riose pati griežčiausia interneto cen
zūra, nurodo RSF.

Tunisas ir Iranas taip pat buvo 
paminėti dėl griežtos interneto prie
žiūros — ten griežtai ribojamas pri
ėjimas prie tam tikrų tiklalapių.

KIJEVAS
Ukrainos prezidentas Viktor 

Juščenko pareiškė, kad teigiamai 
vertina Kijevo ir Maskvos pasiektą 
kompromisą dėl Rusijos dujų kainos, 
taip pat Rusijos dujų tranzito jo ša
lies teritorija sąlygų. V. Juščenko pa
brėžė, kad būtent Ukraina pasiūlė 
panaikinti barterinį apmokėjimą už 
dujų tranzitą ir liberalizuoti dujų 
kainas „pagal skaidrią, suprantamą 
formulę, pagal europinį modelį” . 
Rusijai ir Ukrainai trečiadienį pa
vyko sureguliuoti ginčą dėl dujų pa
skyrus bendrovę „Rosukrenergo” 
dujų tiekėja į Ukrainą. Nors pagal šį 
susitarimą „Gazprom” tieks savo 
dujas, skirtas vartotojams Ukrai
noje, pagal 230 dolerių už 1,000 ku
binių metrų bazinę kainos formulę, 
„Rosukrenergo” tieks Ukrainai du
jas po 95 dolerius už 1,000 kubinių 
metrų.

RYGA
Nors Latvijos prezidentė Vaira 

Vike-Freiberga sutinka, kad sovieti
nės okupacijos šalyje padarinių žalą 
reikia apskaičiuoti, bet, jos nuomo
ne, pareikalauti iš Rusijos ją atly
ginti dabar nerealu. Prezidentė pa
brėžė, kad „vyriausybė turi sufor
muluoti, koks politinis atlyginimo 
skaičiavimo tikslas; tada bus galima 
pasakyti, kiek svarbi šio proceso įta
ka santykiams su Rusija”. Kaip jau 
pranešta, rugpjūčio 2 dieną vyriau
sybė sudarė specialią komisiją, kuri 
turės nustatyti sovietinio okupacinio 
režimo aukų skaičių, jų masinio pa
laidojimo vietas, apibendrinti visą 
informaciją apie represijas ir masi
nius trėmimus ir apskaičiuoti žalą, 
kurią padarė okupacinis režimas 
Latvijos valstybei ir jos gyvento
jams.

TALINAS
Estijoje veikiančių seksualinių 

mažumų organizacijų atstovai pa
skelbė kreipimąsi, kuriame pareika
lavo legalizuoti vienos lyties asmenų 
šeimų kūrimą. Organizacijų atstovai

pasiūlė išbraukti iš Šeimos įstatymo 
nuostatą, kuri neleidžia registruoti 
vienos lyties asmenų santuokų. Sek
sualinių mažumų organizacijų nuo
mone, ši nuostata prieštarauja ša
lies konstitucijai ir didina neteisin
gumą, nepakantumą ir diskrimina
ciją visuomenėje. „Manome, kad 
įtraukus tokią nuostatą būtų smar
kiai atsitraukta nuo demokratinės 
visuomenės principų ir grėstų susi
laukti deramų atgarsių visoje Euro
pos Sąjungoje”,— sakoma gėjų krei
pimesi.

ARTIMIEJI RYTAI

BAAKUBA
Į šiaurės rytus nuo Baghdad tre

čiadienį per vienos pagrindinių Ira
ko šiitų politinių partijų nario laido
tuves susisprogdinus kovotojui mir
tininkui, žuvo 36 žmonės, o dar 40 
buvo sužeisti. Per kruviniausią ata
ką nuo gruodžio 15 dienos rinkimų 
iš pradžių pasigirdo minosvaidžių ir 
automatų šūviai, privertę laidotuvių 
dalyvius slėptis kapinėse. Tada tarp 
gedėtojų susisprogdino kovotojas, 
apsikarstęs sprogmenimis. Žmonės 
buvo susirinkę laidoti asmens sargy
binio, saugojusio partijos „Dawa” 
vietos vadovą. Nacionaliniu mastu 
šiai partijai vadovauja ministras 
pirmininkas Ibrahim al-Jaafari. As
mens sargybinis žuvo antradienį, 
kai ginkluoti asmenys užpuolė auto
mobilių koloną.

AUSTRAJLIelA

SYDNEY
Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) 

premjeras ir viceprezidentas bei Du
bai emyras šeichas Maktoum bin 
Rashed al-Maktoum trečiadienį 
Australijoje mirė nuo širdies smū
gio. Velionio šeicho kūnas laidotu
vėms į JAE bus skubiai atgabentas 
privačiu lėkuvu „Boeing 747-400”, 
kad, pagal musulmonų papročius, 
būtų spėta jį laiku palaidoti. Aus
tralijos žiniasklaida nurodė, kad Du
bai emyras mirė prabangiame šiau
rinės Queensland valstijos viešbuty
je. Manoma, kad šeichas Australijoje 
domėjosi žirgų pirkimu. Po M. bin 
Rashed ai Maktoum mirties emyra
to valdymą perėmė jo jaunesnysis 
brolis, gynybos ministras Moham
med bin Rashed ai Maktoum.

Šachtoje gyvas
Tallmansville, sausio 4 d. 

(,,Reuters”/AFP/BNS) — Tik vienas 
iš 13 šachtininkų, kurie po sprogimo 
liko įkalinti anglies šachtoje W. Vir
gin! a, buvo rastas gyvas, anksti tre
čiadienį pranešė kompanija, nors 
prieš tris valandas buvo paskelbta, 
kad gyvi liko 12 vyrų ir artimieji jau 
buvo pradėję džiūgauti.

„Pradinis gelbėtojų pranešimas 
iš valdymo centro rodė, kad liko 
daug gyvų žmonių, bet ta informaci
ja pasirodė esanti klaidinga”, — sakė 
„International Coal Group” (ICG) 
prezidentas Ben Hatfield.

Virginia Dean, kurios dėdė taip 
pat buvo minimoje šachtoje, sakė: 
„Išgyveno tik vienas. Jie melavo”.

„Kaip patvirtinta, vienintelis 
gyvas likęs žmogus yra Randall Mc- 
Cloy, kuris jau nuvežtas į vietos ligo
ninę. 11 likusių šachtininkų, kaip 
nustatė gelbėtojų komandos medi
kai, jau mirė”, — pranešė B. Hat
field.

Kitais pranešimais, po tragedi-

liko tik vienas
jos gyvas Ūko 26 metų šachtininkas, 
kuris įkalintas po žeme praleido 41 
valandą ir kurio būklė yra kritiška.

Antradienio vakarą buvo surasti 
13-ojo šachtininko, kuris nepriklau
sė vėliau surastai darbininkų gru
pei, palaikai.

Po kalėdinių atostogų į darbą 
sugrįžę darbininkai šachtoje „Sago” 
buvo įkalinti anksti pirmadienį, po 
įvykusio sprogimo.

Antradienį prieš pat vidurnaktį, 
valstijos gubernatoriui Joe Manchin 
paskelbus, jog , jie pranešė, kad rado 
12 gyvų žmonių”, netoli šachtos 
esančioje baptistų bažnyčioje, kur 
buvo susirinkę po žeme įkalintų 
šachtininkų artimieji, skambėjo var
pai ir girdėjosi džiaugsmo šūksniai.

Gubernatorius buvo nurodęs, 
kad kai kuriems šachtininkams pri
reikė medikų pagalbos, o liudininkai 
matė, kaip nuo šachtos greitosios pa
galbos automobiliu išvežamas vienas 
sužeistasis. Vėliau paskelbta, kad jis 
yra vienintelis gyvas likęs žmogus.
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BUS PERTVARKYTOS KAUNO KARMELITŲ KAPINĖS
ALGIMANTAS Ž1Ž1UNAS

Kauno karmelitų kapinės, esan
čios Vytauto prospekte, įsteigtos 
1847 metais, bus pertvarkytos. Jos 
buyo sunaikintos 1959 metais. Tokių 
priemonių buvo imtasi todėl, kad per 
Vėlines Čia susirinkę žmonės, pajutę 
vieningumą, reikšdavo nepasiten
kinimą okupacine tarybine santvar
ka. Tą dieną įvykdavo politiniai aki
brokštai valdžiai — būtinai kur nors 
mieste tai lietuviška trispalvė iš po 
nakties suplevėsuodavo, tai minė
tose kapinėse šūksniai: „Laisvės! 
Duonos!” Čia pat susiformuodavo ir 
protesto demonstracijos.

Ypač manifestacijomis pasižy
mėjo 1956, 1957 metų Vėlinės. De
monstracijų dalyviai buvo sumušti, 
daug jų atsidūrė kalėjime, jų pa
vardės buvo įrašytos į KGB juoduo
sius sąrašus ir žmonės su tokia bio
grafija prarasdavo šviesesnio gyve
nimo perspektyvą.

Taigi, visos tuometinės respub
likos aukščiausios valdžios instituci

Kauno sena'miestis.
Jono Tamulaičio nuotrauka.

jos — KGB, Komunistų partijos 
Centro komitetas, Aukščiausioji 
Taryba bei Kauno KGB su miesto 
partine bei vykdomąja valdžia sura
do kerštaujantį ir saliamonišką 
sprendimą — kapines uždaryti ir 
sunaikinti!

Kauno miesto valdžia pavedė 
savo organui laikraščiui „Kauno tie
sai” išspausdinti pranešimą, kad 
„...ryšium su miesto centrinių ka
pinių, esančių Lenino prospekte 
perkėlimu, prašome visus piliečius, 
kurių artimieji yra palaidoti šiose 
kapinėse, iki 1959 m. birželio 1 d. 
įregistruoti palaikų perkėlimą... Pi
liečiams iki nustatyto termino ne
įregistravus nustatyto perkėlimo, 
jokios pretenzijos šiuo klausimu 
nebus priimamos”. Tuo metu Vyk
domajam komitetui vadovavo J. 
Piligrimas.

Kadangi šios kapinės buvo 
miesto centre, tai per beveik šimtą 
metų čia buvo daugybė palaidojimų, 
tarp kurių daug garbingų, Lietuvai 
nusipelniusių žmonių. Kapinės buvo

laikomos istorinėmis. Sovietinė oku
pacinė valdžia visą laiką bijojo bet 
kokių paminklų su krašto praeities 
garbingomis įžymiomis asmeny
bėmis, patriotais. Garbius tautos 
žmones nuvertinusi vadino nacio
nalistais, socializmo arba liaudies 
priešais bei kitais niekinamais var
dais ir visokiais būdais juos trynė iš 
tautos atminties. Tačiau vyresnioji 
karta su pagarba ir dabar mena 
Dariaus ir Girėno mauzoliejų, pa
minklą „Žuvome už Tėvynę” (ats
tatytas 1994 m.), kapinių koplyčią, 
statytą XIX a., daugybę 1941 m. 
Kauno Birželio sukilimo dalyvių 
kapų... Niekas nebesuskaičiuos ir 
nuostabaus grožio tikro meno 
paminklų su antkapiais, stovėjusių 
ant individualių ir šeimų kapų... 
Nors čia daug kas sunaikinta, ka
pinės dabar yra kultūros paveldo 
objektas.

Pavaikščiojus po jas, dar galima 
pamatyti, atsitiktinumo dėka, vie
nur kitur iš žemės baugščiai ky
šančių paminklų liekanas. Dėl poli
tinių motyvų 1959 m. daug giminių, 
artimųjų nedrįso nurodyti, kur guli 
jų brangaus žmogaus palaikai ir 
prašyti leidimo išsikasti. Paaiškės, 
kuo buvo giminės. Netolima praeitis 
— Stalino laikai: kalėjimai, sušaudy
mai, šeimų trėmimai. Po jo mirties 
1953 m. — buvo stiprinama KGB 
veikla ir įtaka valstybės valdymui. 
Net šeimų gyvenimui. Pavyzdžiui, 
nustačius asmens praeitį, visos šei
mos nariams sugadinamos biografi
jos. Arba siūlomas šantažinis va
riantas — bendradarbiauk...

Naikinant kapines, paaiškėjo, 
kad lieka daugybė paminklų, pa
minklėlių su pavardėmis. Deja, ka
pines netrukus išlygino. Žodžiu, po 
žeme liko daugybė palaidojimų. Liko 
kai kurie medžiai — nebylūs liudi
ninkai. Dabar jie kaip orientyrai. 
Taip buvo naikinama tautos istorija, 
atmintis liko po žeme, o žemė išly
ginta. Buvo nutiesti nauji asfaltuoti 
takai, pastatyti suoleliai... Bet teri
torija netapo mėgstama kauniečių 
poilsio vieta, nes visi žinojo — po 
takais bei aplinkui guli palaidoti

žmonės, kurių niekas neperlaidojo...
Dabar, artėjant Kauno Birželio 

sukilimo 65-mečiui, nutarta kapines 
naujai sutvarkyti. Kapinių teritorija 
skubiai perplanuojama, norima, 
kiek įmanoma, labiau joms grąžinti 
senąjį pavidalą.

Tokiu atveju atsiranda daugybė 
neaiškumų. Žinoma, kad prie Da
riaus ir Girėno mauzoliejaus 1941 
m. birželio mėnesio pabaigoje buvo 
palaidoti 64 sukilėliai. Šiuo metu 
tikslinama vieta ir data, kurioje vie
toje palaidoti dar 6 Aleksoto apy
linkėse žuvę partizanai bei vėliau 
miręs jų bendražygis Viktoras La
pas. Žinoma tai, kad iš jų Kazys 
Žižiūnas liko gulėti, o Jonas Dzen- 
kaitis ir Juozas Milvydas 1959 m. 
buvo ekshumuoti ir kitur palaidoti.

Norėtųsi, kad kuo arčiau tiesos 
būtų sugrįžta, kad pavardės, vardai, 
gimimo, žuvimo datos paminklinėse 
lentose nebūtų iškraipytos. Kadangi 
projektuotojai skuba pradėti darbus, 
prašytume, kad būtų išsiaiškintos 
palaidojimo vietos, kad per gulin
čiuosius po žeme nebūtų nutiesti 
nauji takai ir t.t.

Ir dar. Tradicinis ir demok
ratiškas pageidavimas darbų organi
zatoriams — su naujuoju kapinių 
projektu galėtų susipažinti artimieji, 
giminės, visuomenė. Apie tai turi 
būti paskelbta spaudoje bei pranešta 
per kitas visuomenės informavimo 
priemones. Viliamasi, kad tokiu bū
du būtų išvengta klaidų, vėlesnių 
nepasitenkinimų ir priekaištų.

Ne vienerius metus prie Birželio 
sukilėlių kapaviečių išaiškinimo 
darbavosi kaunietis gydytojas Jonas 
Venckevičius. Jis, 1941 in. būdamas 
paauglys, matė karo pradžią, matė 
per Birželio sukilimą žuvusiųjų par
tizanų laidotuves. Tačiau, pasikeitus 
kapinių aplinkai, sunaikintose ka
pinėse jam sunku nustatyti palaido
jimo vietas. Todėl prašome skambin
ti jam telefonu 73-25-94 Kaune arba 
šių eilučių autoriui Vilniuje 233-66- 
05 n. (12—2 vai. p.p.) ir mob. 8-686- 
34-722. Be to, atsakyti į dominan
čius klausimus bei suteikti informa
ciją gali ir Kauno miesto merija.

Margumynai
—

EMBRIONAS — VISAVERTIS ŽMOGUS SIŪLO DARBĄ

SKELBIMAI

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Dievui embrionas yra „tikras ir 
visavertis” žmogus, pareiškė po
piežius Benediktas XVI savo kalboje, 
kuria dar kartą išreiškė Katalikų 
Bažnyčios nepritarimą abortams ir 
moksliniams tyrimams su embrio
nais. „Mylinčios Dievo akys jau nuo 
pat pradžių žvelgia į žmogų kaip į 
tikrą ir visavertį sutvėrimą”, — sakė 
Benediktas XVI susirinkusiems Šv. 
Petro aikštėje. Šventasis tėvas pri
minė Biblijos 139-ąją psalmę, iš 
kurios akivaizdu, kad Viešpats pri
pažįsta embrioną kaip visavertį žmo
gų. Pasak jo, šis teiginys yra svarbus 
Bažnyčios mokyme, o nėštumo nu
traukimas arba embrionų panaudo
jimas moksliniams tyrimams pri
lygsta žmogžudystei. 139-oje psal
mėje psalmininkas sako Dievui: 
„mano išvaizda tau buvo žinoma, kai 
buvau slapta kuriamas, rūpestingai 
sudėtas žemės gelmėse. Tavo akys 
matė mane dar negimusį. Šios 
psalmės mintis yra labai gili, joje 
sakoma, kad Dievas mato ateitį ir 
dar negimusiame embrione”, — sakė 
Benediktas XVI.

„Į tavo knygą buvo įrašytos visos

man skirtos dienos, kai nė viena jų 
dar nebuvo prasidėjusi”, — sakė 
popiežius cituodamas tą pačią 
psalmę.

Benediktas XVI jau įsitraukė į 
Italijoje vykstančius debatus dėl 
abortų, prasidėjusius ruošiantis ba
landį vykstantiems visuotiniams 
rinkimams. Viešai jis palaiko deši
niųjų sveikatos apsaugos ministrą 
Francesco Storace, kuris su grupe 
bendraminčių siekia galimybės kon
troliuoti vadinamuosius psicho
loginius konsultacinius centrus, į 
kuriuos kreipiasi nėštumą nutraukti 
norinčios moterys.

Nusikalstamo gyvybės nutrau
kimo temą popiežius palietė ir šešta
dienį, Kūčių vakarą, pareikšdamas, 
kad Dievo šviesa užlieja kiekvieną 
kūdikį, „net ir tą, kuris dar nėra 
gimęs”.

Katalikų Bažnyčia nepritaria ir 
kamieninių ląstelių tyrimams, kai iš 
klonuojamų žmogaus embrionų iš
gaunamos ir tyrimams panaudo
jamos tam tikros ląstelės, o patys 
embrionai vėliau sunaikinami.

BNS

P HARE CLEANING AIRCRAFTS
$8.00/8.50 ON START 

PERMANENT JOB FOR LEGAL 
ONLY. VVITHOUT ENGLISH O.K. 
CALL SVETLANA (630) 286-7395

SPA Constantine Day SPAS
Has openings for nail techs, 

estheticians, massage therapists. 
Fax resume to 

708-233-5944

IŠNUOMOJA

Woodridge išnuomojami1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. ' 1 mieg.— $670-$710;2 mieg. — $770-$810.1 mėnuo nemokamai.
Tel. 630-910-0644, Jana.

SfcctfS>tm«* skyriaus
t«si. 1773 585 9500

- ž --r - i

PASLAUGOS

IMtUCAMCt

STATE FARM
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654
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KITOKIOS ENERGIJOS IŠTEKLIAI 
SUNKIAI SKINASI KELIĄ 

Į VARTOJIMO RINKĄ
Atkelta iš 3 psl.
Kiek žinau, įrengti tokias dega

lines ir pertvarkyti automobilių 
įrangą — labai brangus dalykas, tad 
be valstybės pradinės paramos var
giai kas nors artimiausiu metu 
pasikeis”, — svarstė G. Kuzmickas.

Nemato panacėjos

Į verslo ir kai kurių visuome
ninių judėjimų bei organizacijų 
raginimus kuo greičiau kurti ir 
diegti gamtinių dujų naudojimo sis
temą šalies transporte, valstybė kol 
kas žiūri labai vangiai. Iš pokalbio 
su Susisiekimo ministerijos Saugaus 
eismo departamento Ekstremalių 
situacijų prevencijos skyriaus vy
riausiuoju specialistu Vytautu Gū
žiu galima buvo suprasti, kad dar 
negreitai Lietuvos automobiliukai 
važinėsis gamtinėmis dujomis varo
ma technika. Visų pirma dėl to, kad 
nėra tokių degalinių, antra — dau
guma šalyje registruotų automobilių 
įranga yra labai sena, nepritaikyta 
gamtinėms dujoms. O norint įsigyti 
tam tinkamą įrangą, gyventojams 
tektų pakloti didžiules sumas pi
nigų. Vytauto Gūžio manymu, jeigu 
valstybėje būtų surastas būdas kaip 
kompensuoti žmonėms, įsigijusiems 
modernią dujinę įrangą, tos proble
mos greitai turėtų nebelikti. Betgi 
valstybei kištis į rinką nedera — šį 
klausimą turėtų išspręsti patys ver
slininkai, investavę į dujinių de
galinių tinklą. Pašnekovas abejoja, 
ar kuris nors verslininkas dabar 
ryžtųsi tą dąryld, nežinodamas kada 
ir kaip atsipirkta i degalinių statybą 
investuoti milijonai.

Labai apmaudu, kad tik pas
taraisiais metais prisiminta ši idėja, 
o kur mes buvome prieš 10 ir dau
giau metų, kai Lietuvos transporto 
sektoriuje buvo išardyta suslėgtų 
gamtinių dujų degalinių sistema, 
pastatyta dar anoje santvarkoje?! 
Prieš 15 metų Lietuvoje apsilankę 
anglų transporto specialistai buvo 
maloniai nustebinti, kad išsaugo
jome tokius objektus. Deja, netrukus 
po to įsisiautėjus privatizacijos vajui 
autoįmonių parkuose, kur veikė 
dujinės degalinės, viskas buvo griau
nama, parceliuojama, nepagalvojus, 
kad visa tai kada nors mūsų valsty
bei prireiks. Deja, jokie visuomeni
niai judėjimai, nei verslo struktūros 
tuomet neparodė iniciatyvos išsau
goti tą tinklą, o valstybės strateginio 
požiūrio iš viso nebuvo”, — nesenas 
praeities klaidas transporto sistemo
je priminė V. Gūžys.

Remiantis įvairiais rinkos anali
tikų tyrimo šaltiniais, pastaruoju 
metu tradicinio automobilių kuro — 
benzino, vartojimas gerokai suma
žėjo. Į degalų rinką plūstelėjo piges
nės suskystintos dujos. Susisiekimo 
ministerijos vyriausiojo specialisto 
V. Gūžio teigimu, šiuo metu Lietuva 
pagal gyventojų skaičių Europoje 
santykinai tapo viena iš pirmau
jančių, vartodama suskystintas naf
tos dujas transporto sistemoje. Nuo 
110,000 2001 m. iki 180,000 tonų 
2004 m. padarytas vartojimo šuolis 
gali gerokai įtakoti kelių priežiūros 
ir plėtros finansavimo nuostatas ES 
skiriamos paramos atžvilgiu.

Prityrusio energetikos srities 
specialisto teigimu, atsakingi valsty
bės politikai ir ekonomikos strategai 
galėjo ne tik sukurti, bet ir praktiniu 
lygiu įgyvendinti vietinių, atsinauji
nančių energijos išteklių gamybos 
bei vartojimo programą. Kaip vieną

iš perspektyviausių ir realiausių 
energijos išteklių V. Gūžys paminėjo 
biokurą. Iš įvairių atliekų gamina
mus biodegalus pastaraisiais metais 
sparčiai pradėjo vartoti ne tik 
ekonomiškai stiprios Vakarų valsty
bės, bet ir mūsų kaimynė Lenkija...

Bėdos ir vargai dėl 
nelegalų

Per pastaruosius metus auto
transporto sistemoje išaugus su
skystintų dujų vartojimui, kartu 
kasmet didėja ir nelegalių dujinės 
įrangos automobilių montuotojų. 
Dujinės įrangos mižontavimo versle 
veikiančios nelegalios firmos, nesi- 
laikydamos techninių reikalavimų, 
įrenginėja gerokai padėvėtą ir ne
patikimą dujų įrangą, atsivežtą iš 
įvairių Europos šalių sąvartynų. 
Netgi neprityrusiam automobili
ninkui aišku, kad dėl tokios veiklos 
šalies keliuose įvyksta didžiulės 
nelaimės — sprogsta technika, griū
na pastatai.

Asociacijos „Autoekologija” va
dovas R. Nekrašas pripažino, jog kol 
kas ta kova su nelegaliais dujinės 
įrangos montuotojais primena kovą 
su „vėjo malūnais”. Pasirodo, Lie
tuvoje dar nėra žinybos, kuri už
tikrintų, kad legalus verslas turėtų 
pranašumą prieš nelegalų... Nors, 
beje, tų kontroliuojančių įstaigų 
šalyje — daugiau negu reikia, bet jo 
iškilus problemoms, tik vadovaujasi 
liaudišku posakiu — „ne mano 
kiaulės, ne mano pupos”...

kartą kreipėmės į Mokesčių 
inspekciją, Policijos departamentą, 
kitas žinybas, kad būtų imtasi 
griežtesnės kontrolės šiuo atžvilgiu. 
Tačiau buvo nueita lengviausiu ke
liu — iš Rejestro tarnybų buvo pa
imti legalių įmonių adresai ir net
rukus prieš jas sukeltas didžiulis 'fu
roras’... Aišku, norėdamas mušti 
šunelį, lazdą visada atrasi, bet tikrai 
šioje istorijoje apmaudžiausia, kad 
tuo metu triumfavo nelegalių fir
melių savininkai, sugebėję išsisuk
ti”, — apgailestavo V. Nekrašas.

Susisiekimo ministerijoje šiuo 
klausimu dar prieš pusmetį aso
ciacijos iniciatyva buvo surengtas 
specialus posėdis. Deja, iki šiol 
jokios darbo grupės ministerijoje net 
nesukurta. Asociacijos vadovo nuo
mone, siekiant sutramdyti nele
galus, būtina atlikti kuo išsamesnę 
dujinės įrangos montavimo Lietu
voje apskaitos kompiuterizaciją. 
Tokiu atveju, nelegaliai, be jokio ser- 
tifikacijos dokumento veikiančioms 
firmoms būtų sudėtinga vystyti savo 
veiklą.

UAB „Transporto studijos” di
rektoriaus Valentino Mitunevičiaus 
teigimu, valstybinės techninės ap
žiūros įmones reikėtų įpareigoti 
saugoti joms pateikiamas pažymas 
apie suskystintų dujų kuro sistemos 
patikrinimą. Tai leistų kontroliuo
jančioms institucijoms pasirinktinai 
tikrinti dujų įrangos techninės būk
lės įvertinimo pagrįstumą.

Ne vieno transporto srities spe
cialisto nuomone, taip pat būtina 
privalomai automobilių registracijos 
dokumentuose padaryti atžymą, kad 
jie gali būti varomi ir dujomis, tuo 
pačiu padidinti savininkų atsakomy
bę už tokio įrašo teisingumą. Tar
kime, išaiškėjus, jog automobilis 
varomas dujomis, o registracijos do
kumentuose nėra įrašo apie tai, 
taikyti griežtą administracinę at
sakomybę.

Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.llllnolspain.com

Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Hundred second lesson. fHan- 
dred sekand lesan) — Šimtas antra 
pamoka.
The fate of thirteen coal miners. 
(Tha feit af thiortyn koul mainers) 
— Trylikos angliakasių likimas.
Did you hear about the explo- g 
sion in the coal mine? (Didž jQ 
hyr ebaut the eksplouzian in tha 
koul main) — Ar girdėjai apie 
sprogimą anglių kasykloje?
Yes, there was an explosion and 
thirteen coal miners were 
trapped in the mine. (Jes, thėr 
uoz en ekspioužian ęnd thiortyn 
koul mainers uer tšrępd in tha 
main) — Taip, įvyko sprogimas ir 
trylika angliakasių buvo užgriauti 
kasykloje.
Did any of them survive? (Didž 
eni af them siurvaiv) — Ar kuris 
nors išliko gyvas?
There was one survivor, who 
was found badly injured. twelve 
didn’t make it. (Thėr uoz uon siur- 
vaiver, hū uoz faund będli indžiurd, 
tuelv didnt meik it) — Vienas buvo 
rastas sunkiai sužeistas, dvylika 
žuvo.
That’s terrible, I feel so sorry 
for them and their families. 
(Thęts terabl, ai fyl šou šori for 
them ęnd their fęmilys) — Tai 
baisu, man taip gaila jų ir jų šeimų. 
Especially when two hours 
before the official announce-

9 9-"—'*—*<-*- — vienintelis
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių 
visuomenę.

„DRAUGAS” spausdinamas Amerikoje jau ST-tus metus.
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą”. 
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas, 
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis.

„DRAUGAS” yra tinkama dovana jaunavedžiams, studentams, 
giminėms, draugams ir pensininkams.

„DRAUGAS” yra dovana, kuri kasdien džiugina ir informuoja 
jau beveik šimtmetį.

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Dantų gydytojai

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui katėti angliškai arto lietuviškai.

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ment their families were told 
that all of them survived.
(Es peši ai i uen tū aurs bifor tha 
afišial enaunsment their fęmilys 
uer tould thęt oi af them siurvaivd)
— Ypač kai pora valandų prieš ofi
cialų pranešimą jų šeimoms buvo 
pasakyta, kad visi išliko gyvi.
How could that have happened
— that’s so cruel. (Hau kud thęt 
hev hępend, thęts šou krūl) — Kaip 
tas galėjo atsitikti — tai labai žiau
ru.
Everyone had so much hope, 
that any hint of good news was 
blown out of proportion. (Ev- 
riuon hed šou mač houp thęt eni 
hint af gud njūs uoz bloun aut af 
proporšian) — Visi turėjo tiek daug 
vilčių, kad mažiausia gera žinia 
buvo labai išpūsta.
Not too long ago accidents likę 
that used to occur real often. 
(Nat tū long egou ęksidents laik 
thęt jūzd tū akiur ryl often) — Ne 
per seniai tokios nelaimės dažnai 
pasitaikydavo.
Yes, būt safety standards in the 
coal minės have been greatly 
improved in the past few de- 
cades. (Jes, bat tha seifti stęndards 
in tha koul mains hev bin greitli 
hnprūvd in tha pęst fjū dekeids) — 
Taip, bet saugumas anglių kasyk
lose per pastaruosius kelis dešimt
mečius labai pagerėjo.

http://www.llllnolspain.com
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PRASIDEDA NAUJI LIETUVIŲ FONDO 
DARBO METAI

Aštuntas ir paskutinis 2005 
metų Lietuvių fondo direktorių tary
bos posėdis įvyko gruodžio 13 d. 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte. 
Pirmininkas Vytautas Kamantas 
vėlavo jį pradėti, nes tų vakarą prieš 
pat posėdį telefono skambučiai vie
nas po kito jam pranešė liūdnas 
žinias. Pirmiausia paskambino LF 
valdybos pirmininkė Sigita Balze- 
kienė, pranešdama, kad užuot važia
vusi į posėdį, ji yra pakeliui į Či
kagos oro uostą ir skubiai skrenda į 
Torontą Kanadoje, kur netikėtai į li
goninę buvo išvežta jos motina. Prieš 
tai paskutinių kelių savaičių bėgyje 
pirmininkė S. Balzekienė palaidojo 
dvi savo tetas, vieną Toronte, o ant
rą Detroite.

Tuoj po pirmininkės skambučio 
paskambino LF direktorių tarybos 
narė emeritus Milda Lenkauskienė 
ir pranešė, kad Cincinnati, Ohio, 
ligoninėje po trumpos ligos mirė 
buvęs LF direktorius dr. Edmundas 
Lenkauskas. Susirinkę LF direkto
riai žinojo, kad posėdyje nedalyvaus 
LF Kontrolės komisijos narys Kazys 
Laukaitis, prieš kelias dienas atsi
dūręs ligoninėje. Posėdyje nedalyva
vo ir LF valdybos narys žurnalistas 
Edvardas Šulaitis, prieš keturias 
dienas atsidūręs ligoninėje, kur jam 
buvo padaryta širdies operacija. 
Žodžiu, posėdžio pradžia buvo liūd
na. Visi dalyviai Lietuvių fondo 
vardu išreiškė gilias užuojautas 
Balzekų ir Lenkauskų šeimoms bei 
artimiesiems, o sergantiems palin
kėjo greitai pasveikti.

Patvirtinus iš anksto išsiųstą 
darbotvarkę ir spalio 25 d. LF di
rektorių tarybos posėdžio protokolą, 
toliau buvo tarybos, valdybos ir

Dr. Antanas Razma, Vaclovas Momkus ir Alė Razmienė 2005 m. tradicinės Jauni
mo centro vakarienės metu.

Vytautas Kamantas

komitetų pirmininkų pranešimai. 
LF direktorių tarybos pirm. V. Ka
mantas pirmiausia padėkojo visiems 
kontrolės komisijos, tarybos, valdy
bos ir komitetų pirmininkams bei 
nariams, raštinės tarnautojoms ir 
talkininkams už atliktus darbus ir 
Aldonai Šmulkštienei, kuri sava
noriškai bei labai kruopščiai sekre
toriavo ir detaliai protokolavo penkis 
paskutinius LF direktorių tarybos 
posėdžius. Dabartinė LF direktorių 
taryba tęsia LF pradininko ir LF 
tarybos garbės pirmininko dr. An
tano Razmos per daugelį metų 
rodytą pavyzdį ir sieks LF stipri
nimo bei ugdymo ateityje, kad ga
lėtų remti lietuvybės išlaikymą išei
vijoje. LF auga ir augs tik jo dosnių 
narių ir rėmėjų aukų bei palikimų 
dėka.

Pirmininkas V. Kamantas trum

pai paminėjo kai kurią LF veiklą. 
Per visus metus buvo vykdomi metų 
pradžioje nustatyti LF darbų prio
ritetai. Kai kurie jų bus tęsiami 
ateinančiais 2006 metais. Aktyviai 
naudojamasi elektroniniu paštu, 
kurį turi visi direktoriai, ir daugelis 
klausimų sėkmingai ir greitai ap
tariami. LF metiniame narių suva
žiavime pavasarį buvo pateikti iš
samūs LF veiklos ir finansinio sto
vio pranešimai, atidėtas LF įstatų 
keitimas neribotam laikui, išgirsta iš 
narių daug klausimų bei nuomonių 
dėl geresnės LF veiklos. Direktoriai 
atsižvelgė į visus LF narių pasisaky
mus, jais pasinaudojo, eilę dalykų 
per metus pakeitė ir ateityje toliau 
keis. Buvo išleisti ir nariams išsiųsti 
gražūs informaciniai LF lanksti
nukai lietuvių ir anglų kalbomis, 
išsiųstas detalus pranešimas apie 
LF 693,821 dol. pavasario paramos 
ir stipendijų paskirstymą ir Kalėdų 
švenčių sveikinimas su reklaminiu 
LF magnetuku. Per visus metus 
vyko naujų narių vajus, po kiekvieno 
direktorių posėdžio kitą dieną buvo 
kviečiamos spaudos konferencijos, 
kur žiniasklaidos laidos redaktoriai 
bei atstovai buvo informuojami apie 
LF nutarimus, darbus ir atsakoma į 
jų klausimus. Gerai pavyko tradicinė 
LF golfo diena, vėliau smagus tra
dicinis rudens pokylis Lemonte, 
kurio metu buvo įteikta 25,000 dol. 
LF Dr. Antano Razmos vardo švieti
mo premija A.P.P.L.E. draugijai, 
sėkmingai dirbančiai lietuviško švie
timo darbą, ir mokslo stipendijos 
gausiam lietuvių studentų būriui.

Valdybos pirmininkės S. Bal- 
zekienės pranešimą perskaitė LF 
administratorė Laima Petroliūnienė. 
Lapkričio mėnesį daug laiko buvo 
skirta antrajam (rudens) LF para
mos ir stipendijų paskirstymui. 
Buvo išsiųsti laiškai nariams — kan
didatams, kviečiant juos padidinti 
savo įnašus ir tapti pilnateisiais ( su 
balsavimo teise) LF nariais. Litu
anistinių mokyklų mokiniams išda
linti LF informaciniai lankstinukai. 
Planuojama premija buvusiems 
stipendininkams. Aukos LF gali 
būti duodamos grynais pinigais, če
kiais arba kredito kortelėmis. 2005 
metais naujų LF narių skaičius 
pasiekė 100, arba dvigubai daugiau 
negu 2004 metais. Vyto Čuplinsko 
paruošti „Mes nariai” plakatai bus 
naudojami spaudoje, interneto sve
tainėje www.lithfund.org ir kitur. 
Ateityje bus planuojama „Jie na
riai” akcija. Bus stengiamasi už
megzti stipresnius ryšius su LF na
riais. Prašė direktorių patvirtinti LF 
valdybos paruoštą 2006 metų pa
jamų ir išlaidų biudžeto projektą. 
Pirmininkė išvardino visus ir dėkojo 
LF direktoriams, komitetų pirmi
ninkams ir jų nariams už visoke
riopą paramą, savo valdybos na
riams ir LF raštinės darbuotojams 
už jų darbus, daugeliui savanorių už 
jų talką ir tarybos pirmininkui už 
patarimus ir malonų bendradar
biavimą. Pirmininkė pakvietė visus 
su žmonomis ir vyrais atvykti į 
tradicinę LF savanorių talkininkų 
naujametinę vakarienę jos namuose 
sausio 6 d.

Vėliau, posėdžio metu LF finan
sų komiteto pirm. Saulius Čyvas 
skaitydamas savo pranešimą jis per
skaitė ir valdybos pirmininkės S. 
Balzekienės papildomus paaiški
nimus apie LF 2006 metų biudžeto

projektą ir pristatė detalias numaty
tas pajamų bei išlaidų sumas. Po 
ilgesnių diskusijų, klausimų ir 
paaiškinimų, LF direktoriai balsų 
dauguma patvirtino valdybos pa
ruoštą 1,064,600 dol. pajamų ir 
313,100 dol. išlaidų biudžetą. Per 
2006 metus tikimasi gauti iš naujų 
ir dabartinių LF narių aukomis ir 
palikimais 390,000 dol.; uždirbti iš 
investicijų 652,300 dol. ir už ūkio 
nuomą gauti 22,300 dol. Išlaidas 
sudarys: raštinės algos — 99,300 
dol., investavimo specialistų, buhal
terijos, audito ir teisinių patarna
vimų išlaidos bus 79,600 dol.; rek
lamos ir pranešimai žiniasklaidoje 
— 32,200 dol.; LF populiarinimas — 
24,000 dol.; raštinės reikalams —
23,700 dol.; raštinės nuoma, tele
fonas, internetas — 23,000 dol.; 
narių suvažiavimo, susirinkimų ir 
panašios išlaidos — 13,200 dol.; 
draudimai ir ūkio išlaidos — 18,100 
dol. Diskusijose buvo paminėta, kad 
LF direktoriai ir beveik visi valdy
bos nariai yra savanoriai ir paaukoja 
veltui šimtus valandų darbui LF, 
kurio vertė siekia kelias dešimtis 
tūkstančių dolerių.

Sigita Balzekienė

Pagal LF finansų komiteto 
pirm. S. Čyvo ir LF buhalterio Pi
jaus Stončiaus pranešimus, narių 
įnašais, aukomis ir palikimais į LF 
pagrindinį kapitalą nuo LF įsteigi
mo 1962 m. iki 2005 m. spalio 31d. 
buvo suaukota 15,897,599 dol. Pagal 
LF narių nutarimą dalis (1,316,704 
dol.) LF pagrindinio kapitalo buvo 
išmokėta Lietuvai, kai ji atgavo 
nepriklausomybę, tad likęs suauko
tas pagrindinis LF kapitalas turėtų 
būti 14,670,895 dol. Per praėjusius 
12 metų LF paskirstė 3,875,674 
dol. daugiau negu uždirbo, tad 
pagrindinis kapitalas sumažėjo iki 
10,885,221 dol. Kadangi LF knygo
se yra nerealizuoto investuoto kapi
talo uždarbio arba pelno 3,217,931 
dol. tai spalio 31 d., turėtas LF tur
tas, pagrindinis kapitalas ir nerea
lizuotas uždarbis iš viso buvo 
14,103,152 dol.

LF Pelno skirstymo komiteto 
pirm. Daina Kojelytė pristatė gruo
džio 5 d. komiteto posėdyje paskirs
tytos rudens paramos ir stipendijų 
rekomendancijas LF direktorių tvir
tinimui. Po trumpų diskusijų LF 
direktoriai patvirtino 6 stipendijas 
(11,200 dol.) ir paskirtą paramą 
pagal 9 prašymus (25,300 dol.), iš 
viso 36,500 dol. sumą.

Nukelta į 11 psl.

http://www.lithfund.org
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Atkelta iš 10 psl.
Tokiu būdu LF 2005 metais sti

pendijoms ir paramai lietuvybės iš
laikymui paskyrė iš viso 730,321 dol. 
sumą.

LF direktoriai patvirtino LF 
Stipendijų pakomisės ir Pelno skirs
tymo komiteto pasiūlytus stipendi
jų prašymo formos pakeitimus ir 
pavedė valdybai iki 2006 sausio 11 
d. stipendijų ir paramos prašymų 
formas atspausdinti ir jas patalpin
ti LF interneto svetainėje. Stipen
dijų prašymai turi raštu (arba paš
tu) pasiekti LF raštinę (14911 
127th Street, Lemont, IL 60439) iki 
2006 m. kovo 15 d, o paramos prašy
mai iki balandžio 15 dienos.

Po LF Įstatų komiteto pirm. 
Vytenio Kirvelaičio pranešimo ir 
diskusijų direktoriai patvirtino LF 
įgaliojimų (proxies) taisykles, pagal 
kurias valdyba ir raštinė tvarkys 
gaunamus įgaliojimus prieš ir per 
LF narių suvažiavimus. Direktoriai 
taip pat patvirtino LF komitetų, 
komisijų, pakomisijų ir valdybos 
veiklos ir posėdžių taisykles, kurios 
nustato kaip sudaromi komitetai, 
jų posėdžių šaukimo tvarką, būdus, 
kvorumus, nutarimus ir jų pris
tatymą direktorių tarybos tvirtini
mui.

Praktiškesniam LF direktorių 
tarybos komitetų darbui paskatin
ti buvo diskutuotas pasiūlymas ke
lis nedidelius komitetus — informa

cijos lėšų ir narių teikimo, bei pali
kimų sujungti į vieną bendrą ko
mitetą, pavadinant LF Plėtros (LF 
Development) komitetu. Po diskusi
jų LF direktoriai tam pasiūlymui 
pritarė ir 2006 metais veiks penkių 
LF direktorių tarybos komitetai: 
Garbės, Finansų, Įstatų, Meno glo
bos, Pelno skirstymo ir Plėtros.

Posėdžio pabaigoje LF Nomina
cijų komisijos pirmininkas dr. An
tanas Razma (kiti nariai buvo 
Algirdas Ostis ir Jonas Valaitis) 
pristatė kandidatus 2006 metų ka
dencijai ir LF direktoriai perrinko 
Vytautą Kamantą LF direktorių ta
rybos pirmininku, Sigitą Balzekienę 
LF valdybos pirmininke ir Vytenį 
Kirvelaitį LF tarybos sekretoriumi. 
Dėl pranašauto blogo oro kitą dieną 
Čikagos apylinkėse buvo atšaukta 
LF spaudos konferencija, turėjusi 
įvykti gruodžio 14 d. Kita LF spau
dos konferencija bus 2006 m. va
sario 8 d.

Kitas LF direktorių tarybos po
sėdis bus 2006 m. vasario 7 d. Jo 
metu bus tvirtinami LF komitetų 
pirmininkai ir jų nariai bei nauja 
LF valdyba vienerių metų kadenci
jai, bus išklausyti pranešimai ir 
sprendžiami kiti LF reikalai. Kovo 
7 d. LF direktorių posėdžio metu bus 
ruošiamasi metiniam LF narių suva
žiavimui, kuris įvyks 2006 m. ba
landžio 29 d., šeštadienį, Lemonte.

J. M.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A t A

JULIUS LINTAKAS
Jau praėjo vieneri metai; kai 2005 m. sausio 5 d. mirė myli

mas vyras, tėvas, senelis.
Nors laikas bėga, mes jo niekad neužmiršime. Už a.a. Ju

liaus sielą šv. Mišios bus aukojamos 2006 m. sausio 8 d., 10:30 
vai. ryto, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marąuette 
Parke.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus, dalyvau
ti ir prisiminti a.a. Julių maldoje.

Liūdinti žmona Birutė, dukra Rasa, žentas Jim, 
anūkai Aleksas ir Declan, sūnus Aras, marti Audra ir 
anūkė Rimutė

ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMAS 
AKTUALUS VISAIS LAIKAIS

Pasaulyje lapkričio 10-ąją kas
met paminima tarptautinė Žmogaus 
teisių gynimo diena. Šios dienos 
išvakarėse Vilniuje, Lietuvos atviros 
visuomenės fondo (LAVF) salėje 
buvo surengtas iškilmingas minėji
mas. Renginio iniciatorių — Lietu
vos žmogaus teisių stebėjimo institu
to vadovų kvietimu, į minėjimą 
susirinko gausus visuomeninių, poli
tinių organizacijų bei judėjimų ats
tovų būrys, -taip pat užsienio diplo
matijos Lietuvoje pareigūnai. Su 
dėmesingumu buvo išklausyta ir 
JAV ambasadoriaus Lietuvoje Step
hen Mull kalba. Joje prelegentas 
pabrėžė pilietinės visuomenės orga
nizacijų svarbą ir nurodė toleranciją, 
kalbos laisvę, skaidrumą ir aktyvią 
pilietinę visuomenę kaip tikruosius 
žmogaus teisių sergėtojus. Ambasa
dorius taip pat prisijungė prie kitų 
diskusijos dalyvių Atviros Lietuvos 
fonde aptarti žmogaus teisių svarbą 
demokratinėje visuomenėje. Patei
kiame JAV ambasadoriaus Stephen 
Mull kalbos fragmentus.

„Šią dieną, mes išaukštiname 
mūsų abiejų tautų — amerikiečių ir 
lietuvių bendrus idealus ir pabrė
žiame žmogaus laisvių užtikrinimo 
svarbą visame pasaulyje. JAV prezi
dentas Dwight D. Eisenhower pa
skelbė gruodžio 10-tąją Žmogaus tei
sių diena, pagerbdamas prieš 57 
metus Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos priimtą Visuotinę žmo
gaus teisių deklaraciją. Nuo tos die
nos, palaipsniui bet nenumaldomai, 
visuotiniai žmogaus teisių reikalavi
mai pakeitė pasaulį. Auganti laisvų 
šalių bendruomenė susivienijo, siek
dama skatinti demokratijos princi
pus, žmogaus teises ir toleranciją 
mažumoms.

Prieš penkiolika metų laisvi 
pasaulio žmonės džiaugėsi Lietuvos 
sugrįžimu į laisvų tautų bendruo
menę. Lietuvos istorija įkvepia jau-

JAV ambasadorius Lietuvoje 
Stephen Mull

nas demokratijas visame pasaulyje. 
Mes visi žavimės tvirtybe, kurią 
jūs parodėte įveikdami nelengvas 
kliūtis kelyje, atgaunant jūsų teisė
tą vietą tarp taikių ir klestinčių 
pasaulio demokratinių valstybių. 
Jūs sukūrėte įtikinamą pavyzdį 
tiems, kurių žmogaus teisės nėra 
paisomos.

Pažanga laisvės ir žmogaus 
teisių srityje yra galinga tendencija. 
Tačiau mes taip pat žinome, kad 
neginamos žmogaus teisės ir laisvė 
gali atsidurti pavojuje. Mes žinome 
kaip yra pavojinga, kai sėdima 
sudėjus rankas, ir esame matę, kaip 
žmogaus teisės paminamos iš bai
mės ar netolerancijos.

Kaip amerikietis, aš žinau šiuos 
pavojus. Mūsų tauta kovojo su jais 
per visą savo istoriją. Mes esame 
patyrę pragaištingus rasinės neto

lerancijos padarinius. Nepaisant 
Amerikos pilietinių teisių judėjimo 
padarytos milžiniškos pažangos ir 
drąsos, Jungtinės Valstijos tęsia šią 
kovą, ir mes dar turime daug ką 
nuveikti.

Mes taip pat buvome pilietinių 
laisvių apribojimo iš baimės liu
dininkais. Antrojo pasaulinio karo 
metu JAV Vyriausybė per prievartą 
ir neteisėtai sulaikė 120,000 japonų 
kilmės žmonių. Jungtinių Valstijų 
Vyriausybė paskelbė oficialų atsi
prašymą ir išmokėjo pinigines kom
pensacijas už patirtus sunkumus. 
Tačiau, praėjo daug dešimtmečių, 
kol Amerikos vyriausybė ir visuo
menė galėjo pripažinti šį Amerikos 
netolerancijos epizodą tokiu, koks jis 
iš tikrųjų buvo — mūsų demokrati
jos išdavystė.

Kaip matote, Amerikos istorija 
pasižymi asmens teisių nuolatine 
pažanga, tačiau mūsų žengimas pir
myn buvo kupinas kliūčių, ir ret
karčiais tekdavo suklupti. Mes di
džiuojamės, kad pripažinome savo 
klaidas. Mūsų istorija privertė ame
rikiečius kovoti už lygias teises su 
dar didesniu užsidegimu ir pasišven
timu.

Štai dėl ko šiandieninis susitiki
mas yra toks svarbus. Tikros de
mokratijos pagrindas yra aktyvūs 
piliečiai aktyvioje pilietinėje visuo
menėje. Mes ne tiktai priimame 
mums suteikiamas teises — mes ak
tyviai kovojame, kad išsaugotume ir 
išplėstume šias teises. Ir tai pasiekti 
geriausiai galime laisvai reikšdami 
savo idėjas, rodydami toleranciją 
mažumų pažiūroms ir užtikrindami 
laisvą priėjimą prie informacijos. 
Šios centrinės idėjos — tolerancija, 
kalbos laisvė, skaidrumas ir aktyvi 
pilietinė visuomenė — yra tikrieji 
žmogaus teisių sargai.

Aš su pasididžiavimu stoviu čia, 
namuose organizacijos, kuri nuveikė

pasigėrėtiną darbą propaguodama 
šias idėjas, norėdamas atiduoti pa
garbą jos pastangoms, remiant pi
lietines teises. Tačiau, taip pat, svar
bu pripažinti, kad pilietinės visuo
menės gynimas nėra tas pats, kas 
vieno asmens ar organizacijos požiū
rio apgynimas, ar tam tikros poli
tinės pozicijos propagavimas. Prie
šingai, tvirtai ginti pilietinę visuo
menę reiškia skatinti kiek galima 
daugiau skirtingų politinių nuo
monių. Pilietinė visuomenė yra kri
tiškai svarbi demokratijai ir žmo
gaus teisėms, būtent dėl to, kad ji 
skatina garsius, prieštaringus ir 
kartais padrikus debatus tarp 
konkuruojančių idėjų.

Pilietinės visuomenės ir toleran
cijos esmė yra užtikrinti, kad visos 
nuomonės būtų išgirstos — kad šis 
idėjų mūšis atspindėtų visas nuo
mones, net ir tų žmonių, kurių pro
paguojamos idėjos nėra populiarios. 
Pilietinės visuomenės esmė taip pat 
yra švietimas ir priėjimas prie infor
macijos: išsilavinusių rinkėjų elek
toratas, turintis informaciją ir platų 
idėjų pasirinkimą, yra galingas žmo
gaus teisių ir nacionalinių interesų 
gynėjas.

Šiandieną Lietuva yra laisva, 
kupina didelių galimybių šalis. Aš 
prašau jūsų neužmiršti, kokį svarbų 
vaidmenį yra suvaidinusios pilie
tinės visuomenės organizacijos, su
kuriant šias, naujai atsiradusias ga
limybes. Daug nevyriausybinių orga
nizacijų dirbo, kad sukurtų pilietinę 
visuomenę, propaguotų toleranciją 
ir išugdytų gero valdymo kultūrą. 
Jungtinės Valstijos remia šiuos 
tikslus, ir aš skatinu jus visus 
vadovautis šiais principais toliau 
kuriant Lietuvą kaip pasididžiavimo 
vertą pavyzdį kitoms pasaulio de
mokratijoms.

Parengė
Kęstutis Pranckevičius
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

♦ Židinio pamaldos, šv. Mišių
auka ir rožinis ruošiami šeštadienį, 
sausio 7 d. 8 vai. r. Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos šventovėje, Le
mont. Baigdami Kalėdų laikotarpį 
dar kartą pasidžiaugsime, kad Dievo 
Sūnus tapo žmogumi ir lieka su 
mumis.-Po pamaldų bus galima įsi
gyti Lietuvoje išspausdintų kun. 
Kęstučio Trimako leidinių apie Si
biro kankinę Adelę Dirsytę ir po
piežių Joną Paulių II.

♦ Šių metų sausio 8 d. 10:30 vai. r.
visus maloniai kviečiame dalyvauti 
šv. Mišių aukoje Jėzuitų koplyčioje 
bei pasiklausyti religinės muzikos 
koncerto „Dovana kūdikėliui Jėzui”. 
Koncertuos muzikos mokytojų Jo
lantos Banienės, Kristinos Fiodoro- 
vos, Dalios Gedvilienės, Loretos 
Karsokienės, Mindaugo Matkaus ir 
Nijolės Penikaitės mokiniai. Kon
certe dalyvaus „Suzuki” m-los smui
kininkai, Paulius Strolia. Vaikučius 
aplankys Kalėdų senelis.

♦Tuoj po Naujųjų metų sutiki
mo Palaimintojo J. Matulaičio misi
joje pradedama ruošti sutvirtinimo 
sakramentui. Pirmoji pamoka bus 
sausio 8 d. po 11 vai. r. šv. Mišių. 
Rinktis prie zakrastijos. Pirmąsias 
pamokas praves Grasilda Petkienė. 
Tel. pasiteiravimui: 708-598-5112 
(Rima Sidrienė).

♦ Organizacija „Vaiko vartai į
mokslą” rengia kasmetinį pranešimą 
visuomenei kartu su naujai sukurto 
dokumentinio filmo premjera. Popietė 
vyks 2006 m. sausio 15 d. PLC Bočių 
menėje, Lemont. Pradžia 12:30 vai. p.p.

♦2006 m. sausio 14-19 dienomis
Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga 
(ALGS) kartu su Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo sporto 
sąjunga (ŠALFASS) kviečia visus į

Vilius A. Trumpjonas, Naperville, IL, už „Draugo” kalendorių at
siuntė 50 dol. auką. Linkime sėkmingos veiklos Mažosios Lietuvos 
draugijoje ir laimingų Naujų metų. Dėkui už auką.

Andželė Petraitis, S. Richmond Hill, NY, atsiuntė 50 dol. auką už 
„Draugo” kalendorių. Širdingai dėkojame ir linkime laimingų Naujų 
metų!

Emilįja Sakalauskienė, Hampton Bays, NY, už „Draugo” kalen
dorių atsiuntė 50 dol. auką. Linkime laimingų ir sveikų Naujųjų metų, 
dėkojame už dosnumą!

žiemos kurortą Telluride, Colorado. 
Slidinėsime, varžysimės, bendrau
sime. Tel. pasiteiravimui: 773-582- 
8882 (Jurgita Travel), e-paštas: 
Jurgita@earthlink.net

♦ Lietuvių meno ansamblis
„Dainava” nuoširdžiai kviečia visus 
į savo 60-mečio koncertą „Nešėm, 
atnešėm labą dienelę”, kuris įvyks 
sekmadienį, sausio 22 d., 3 vai. p.p. 
Moraine Valley Fine and Performing 
Arts Center, 10900 S. 88th Avė., 
Palos Hills, IL. Koncerte dalyvaus 
saksafonistas Rimvydas Paulikas 
(anksčiau grojęs su džiazo grupe 
„Baltic Asteroids”). Bilietų kaina — 
20 dol., prieš koncertą — 25 dol., 
moksleiviams iki 18 metų — 18 dol. 
Bilietus galima nusipirkti „Sek
lyčioje” (2711 W. 71st. Street), 
„Lietuvėlėje” (5741 S. Harlem Avė.), 
„Dovanėlėje” ( Pasaulio lietuvių cen
tre) ir koncerto salės „box Office” 
(tel. 708-974-5500).

♦Tradicinė Čikagos lietuvių
skautų Kaziuko mugė įvyks 2006 m. 
kovo 12 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Pradžia po 
9:15 vai. ryto šv. Mišių. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui: 
708-349-8436 (Aušra Jasaitytė-Petry).

♦Jaunimo centro mugė įvyks
2006 m. kovo 4 d. (šeštadienį) ir kovo 
5 d. (sekmadienį) centro didžiojoje 
salėje.

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747.

Sausio 13 d. 7:30 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje 

Jaunimo centre 
įvyks

ALDONOS PEČIŪRIENĖS
poezijos vakaras - paroda

/Atsisveikinimas su Čikaga //

Vakaro metu skambės A. 
Pečiūrienės poezija, matysite 
dailininkės įvairia technika 
atliktus kūrybinius darbus.

Visus kviečiame dalyvauti.

Galerijos adresas: 5620 S. Clare
mont Avė., Chicago, IL 60636

„Draugo" knygynėlyje

KNYGA APIE ASMENYBES VYSTYMĄSI
„Tikimės, kad šios knygos skai

tytojas galės pasisemti vertingos 
informacijos apie pagrindinius rei
kalavimus vaiko auklėjimui, pa
auglių brendimo ir jaunuolio iden
titeto kūrimo sunkumus, gimtos kal
bos ir tautinių vertybių svarbą, taip 
pat suaugusio asmens uždavinius ir 
kliūtis, iškylančias jos ar jo gyveni
mo kelyje”, — rašo įvade knygos 
„Asmenybės vystymasis” autoriai 
Justinas Pikūnas ir Aldona Pa- 
lujanskienė. Prof. J. Pikūnas yra 
žinomas Amerikos lietuvių ben
druomenei, o doc. A. Palujanskienė 
žinoma Lietuvoje. Abu mokslininkai 
dirbo kartu Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune, kur ir gimė sumany
mas parašyti šią knygą.

Ypatingas dėmesys šioje knygo
je skiriamas tautinės, dvasinės as
menybės plėtotei, akcentuojant rea
lių kultūrinių ir krikščioniškųjų— 
humanistinių vertybių įsisavinimo 
reikšmę, kas ypač svarbu auklėjant 
jaunimą toli už tėvynės ribų.

Knygą išleido Pasaulio lietuvių 
kultūros, mokslo ir švietimo centras 
Kaune. Spausdino SPAB spaustuvė 
„Aušra”.

Knygos kaina — 10 dol. pride
dant 9 proc. užsisakant Illinois vals
tijoje. Knygos persiuntimo kaina — 
5 dol. Už kiekvieną papildomą kny
gą 1 dol. mokestis. „Draugo” knygy
nėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. pasiteira
vimui: 773-585-9500.

mailto:Jurgita%40earthlink.net



