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Prezidentas pritaria V. Grigaravičiaus kandidatūrai

Grigaravičių.

Tomo Bauro (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 10 d. (BNS) —
Prezidentas Valdas Adamkus nema
to priežasčių, dėl kurių Policijos ge
neralinis komisaras Vytautas Griga
ravičius negalėtų b ū t i s k i r i a m a s
šioms pareigoms a n t r a i penkerių

metų kadencijai.
Tai po prezidento V. Adamkaus
susitikimo su V. Grigaravičium sakė
prezidento atstovė spaudai Rita
Grumadaitė.
„Šiame susitikime nebuvo kal

Vilniaus m e r a s neskubės a t s i s t a t y d i n t i
Vilnius, sausio 10 d. (BNS) — Iš
atostogų Tailande grįžęs Vilniaus
meras Artūras Zuokas sako nesku
bėsiąs vykdyti beveik pusės miesto
tarybos narių reikalavimą atsistaty
dinti.
Sostinės meras antradienį teigė
nematąs reikalo skubėti pateikti at
sakymą į raginimą atsistatydinti
jam dar prieš Naujuosius metus įtei
kusiems Vilniaus savivaldybės tary
bos nariams.
„Aš nematau priežasčių, dėl ko
turėčiau skubėti. Laukimas yra ver
tybė ir dorybė. Be to, šiuo metu savi

valdybėje turime daug svarbių darbų
— yra miesto biudžeto tvirtinimas ir
aibės neatidėliotinų kitų darbų", —
sakė Liberalų ir centro sąjungos pir
mininkas A. Zuokas.
Vilniaus meras teigė pritariąs
„darbiečių" frakcijos Seime seniūnės
Loretos Graužinienės parengtam
Seimo prašymo teisėsaugos institu
cijoms ištirti Vilniaus miesto savi
valdybės sandorius projektui.
Pirmadienį Seime įregistruotas
kreipimosi projektas, kurį pateikė
galimą korupciją Vilniaus savivaldy
bėje tyrusios parlamentinės komisi

Artūras Paulauskas
Eltos nuotr

nimu „Šuns metai ir politikos ak
tualijos" dalyvavo ir 2006-ųjų kinų
horoskopo ženklo atstovė — vokiečių
aviganių veislės kalė Gilzė.

Šiame
numeryje:
Skautybės kelias.
Kad „Dainava" dainuotų.
Teisingumas dar nemąsto
lietuviškai.
Skaitytojų laiškai ir
nuomonės.
Mūsų virtuvė.
Ekskursija po Mažąją
Lietuvą.
Kitu žvilgsniu \
nueinančius ir
ateinančius metus.
Molekulės su atmintimi.
Motiejukas sveiksta.
Avarijoje žuvo lietuvis.

jos pirmininkė „ d a r b i e t ė " Loreta
Graužinienė.
Seimui siūloma kreiptis į teisė
saugą, kad būtų įvertinti Vilniaus
savivaldybėje s u d a r y t i s a n d o r i a i ,
kuriuos jau yra ištyrusi Seimo laiki
noji komisija.
„Noriu priminti, kad t ų tyrimų
dešimtys buvo jau anksčiau atlikti.
Teisinis įvertinimas, mano manymu,
žymiai tikslesnis ir teisingesnis, nei
politinio keršto akcijos. Politinės
spekuliacijos — tai yra ne mano ir ne
Liberalų ir centro sąjungos stiprioji
pusė", — sakė A. Zuokas.

A. Paulauskas Seimo gelbėti kviečia žurnalistus
Vilnius, sausio 10 d. (BNS) —
Seimo pirmininkas A r t ū r a s P a u 
lauskas, antradienį žurnalistus pa
sveikinęs su praėjusiomis šventėmis
— Kalėdomis bei Naujaisiais, pagal
kinų kalendorių — Ugninio šuns,
metais — jų prašė prisidėti „augi
nant" parlamento vertinimus.
„Norisi palinkėti, kad kiti metai
būtų mažiau skandalingi, daugiau
darbingi, būtų daugiau konstrukty
vių mūsų bendravimo formų, kad
jūs irgi prisidėtumėte prie to, kad
Seimo autoritetas visuomenės akyse
augtų", — šventinėje spaudos konfe
rencijoje sakė A. Paulauskas.
Spaudos konferencijoje pavadi-

dentas teigiamai vertina tai, kad pa
gerėjo nusikaltimų išaiškinamumas,
kad toliau efektyviai kovojama su
organizuotu nusikalstamumu".
„Buvo atlikta nemažai sėkmin
gų operacijų šalyje bendradarbiau
jant su kolegomis iš užsienio. Tai bu
vo operacijos, kurios turėjo atgarsį ir
tarptautiniu lygiu. J ų metu buvo iš
aiškintos netikrų eurų spausdinimo,
narkotikų gamybos laboratorijos, ir
kita", — sakė R. Grumadaitė.

Renginyje dalyvavęs Lietuvos
žurnalistų sąjungos (LZS) vadovas
Dainius Radzevičius ž u r n a l i s t a m s
— „demokratijos s a r g i n i a m s šu
nims" — siūlė pernelyg nepasitikėti
politikais ir neklausyti parlamento
vadovo raginimų.
D. Radzevičius, Seimo pirminin
kui švenčių proga įteikęs spalvingus
LZS marškinėlius, ragino nepasi
duoti „konstruktyviai nuobodybei".
Tuo tarpu Seimo pirmininko no
ras, jog žurnalistai prisidėtų prie
parlamento autoriteto didinimo —
suprantamas, mat jo vadovaujamos
institucijos vertinimas y r a vienas
žemiausių.

Valiutų san t y kis
1 USD — 2.863 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Prezidentas Valdas Adamkus (k) priėmė Policijos generalinį komisarą Vytautą

bos apie policijos vadovo antrąją ka
denciją. Tačiau prezidentas pritaria
premjero ir vidaus reikalų ministro
išsakytai teigiamai nuomonei apie
generalinį komisarą V. Grigaravičių
ir nemato priežasčių, dėl kurių jis
negalėtų eiti šių pareigų a n t r ą ka
denciją", — sakė R. G r u m a d a i t e .
Anot atstovės spaudai, V. Gri
garavičius „yra pirmas policijos ge
neralinis komisaras, kuris dirbo vi
sus penkerius metus ir apie jo veik
lą visuomenė atsiliepia palankiai".
Šalies vadovas, anot R. Gruma
daitės, laukia V. Grigaravičiaus kan
didatūros pateikimo, kuris priklau
sys nuo Vyriausybės apsisprendimo.
Pats V. Grigaravičius antradienį
sakė kol kas nesulaukęs ministro
Gintaro Furmanavičiaus oficialaus
pasiūlymo užimti policijos vadovo
pareigas antrą kadenciją, nors neofi
cialių pokalbių jau būta.
V. Grigaravičius pripažino, jog,
sulaukęs oficialaus pasiūlymo, su
tiktų toliau vadovauti policijai.
Policijos generalinį k o m i s a r ą
penkerių metų kadencijai skiria ir
atleidžia prezidentas Vyriausybės
teikimu. Šalies policijos vadovas yra
pavaldus vidaus reikalų ministrui
bei atskaitingas prezidentui.
Anot R. Grumadaitės, „prezi-
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SKAUTYBES KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė
2652 W. 65 Street
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-7089

KALĖDINE SUEIGA IR
KŪČIOS DETROITE
Sekmadienį, gruodžio 11 dieną, tas į paskautininko laipsnį ir davė
12 vai. po pietų, Dievo. Apvaizdos skautininkų įžodį.
Po to prityrusios skautės, kartu
parapijos kultūrinio centro salėje
įvyko Detroito „Baltijos" ir „Gabijos" su jų vadove Rūta Mikulioniene, pa
tuntų tradicinė kalėdinė sueiga ir ruošė trumpą kalėdinę programėlę.
Kūčios. Susirinko daugiau kaip 250 Jos mus supažindino su Kūčių pa
sesių ir brolių, tėvelių ir giminių, pročiais, tradicijomis ir burtais.
draugų ir Detroito apylinkės lietu
Po kun. Ričardo Repšio sukalbė
vių. Aukšta eglutė ir vainikai su tos maldos, visi pasisveikino ir pasi
žvakelėmis prie stalų puošė salę ir dalino kalėdaičiais, tada ėjo vaišintis
kėlė šiltą kalėdinę nuotaiką.
skaniais kūčių valgiais. Ilgas maisto
Pradėjome tuntų sueigą. Tunti- stalas buvo gražiai paruoštas ir
ninko įsakymu, Marius Anužis pe papuoštas Virgos Norkevičienės, Ra
rėjo į skautus kandidatus, Lukas munės Rukštelytės bei jų padėjėjų.
Šventę užbaigėme kalėdinių
Rudis į prityrusius skautus kandida
tus, o vyčiais kandidatais tapo Ma giesmių giedojimu. Prieš išsiski
tas Anužis, Aras Butkūnas, Danius riant, sustojome visi ratu sugiedoti
Giedraitis, Paulius Jankus, Vytas „Ateina naktis".
Linkime visiems linksmų šven
Kasputis ir Vitas Paškus. Buvo ir
keli įžodžiai — Tomas Rolando tapo čių ir laimingų Naujų metų.
vilkiuku, o sk. vytis Linas Gobis,
vilkiukų draugininkas, buvo pakel

GERIAUSIA SV. KALĖDŲ DOVANA
NENUILSTANTIEMS VADOVAMS
2005 metų lapkričio mėnesį
Lietuvių skautų sąjunga apdovanojo
„Geležinio Vilko" ordinais v.s. Romą
Otto ir v.s. fil. Gintarą Plačą. Tai du
vadovai, vienas amžiumi vyresnis,
kitas jaunesnis, kurių tikslai sąjun
goje nesiskiria. Jie skautavimą su
pranta kaip jaunimo lavinimo orga
nizaciją ir per visą savo veiklą rū
pinosi skautais ir skautėmis bei
jaunesniais vadovais.
Štai jų trumpos biografijos:
v.s Romas Otto gimė Kaune,
1935 metais. Skautų įžodį davė
Memmingen, Vokietijoje, 1947 me
tais. Jis yra dabartinis Kanados ra
jono vadas. Perėjo visas vadovavimo
pareigas LS Brolijoje, net vyriausio
skautininko. 1978 metais baigė ka
nadiečių Gilwell kursus (Miško Žen
klo kursus) ir 10 metų buvo tų kursų
instruktorius. Buvo įvairių LSS sto
vyklų viršininkas ir stovyklų pro
gramų vedėjas. Tebėra vienas iš
pajėgiausių skautamokslio instruk
torius „Ąžuolo7„Gintaro" jaunų
vadovų lavinimo kursuose. Kur tik
jaunimas, ten brolis Romas. Apsi
eina be popierizmo ir biurokratijos.

v.s. fil. Gintaras Plačas gimė
1949 metais, berods Vokietijoje. Į
lietuvių skautų eiles įstojo 1960
metais Čikagoje. Skauto įžodį davė
1962 metais. Apdovanotas visais są
jungos žymenimis ir ordinais. Perėjo
visas pareigas LS Brolijoje ir Aka
deminiame skautų sąjūdyje. Buvo ir
yra LSS tarybos narys ir Pirmijos
pirmininko pavaduotojas. Brolijoje
atliko įvairių skyrių vedėjo pareigas.
Pagrindinė jo skautavimo veikla: tai
visokio amžiaus vadovų lavinimas;
nuostatų, taisyklių, instrukcijų, for
mų, bibliografijų kūrimas ir skleidi
mas. Jei atspausdintume viską ką
brolis Gintaras parašė reikėtų su
naudoti bent pusę miško medžių.
Mėgstamiausias užsiėmimas —
„Ąžuolo" vadovų kursai. Brolis Gin
taras, kartu su žmona Aldona, už
augino ir išmokslino 3 veiklius
skautų/skaučių ir akademikų vado
vus. Beliko jam tik patirti Brolijos
vyriausio skautininko ir LSS Pir
mijos pirmininko pareigas.
Broliams Romui ir Gintarui
linkime ir toliau likti judriais, bud
riais ir neatsitraukti nuo jaunes
niųjų.
Budėkime, tarnaukime ir ,,Ad
Meliorem".
v.s. fil. Kęstutis J e č i u s
„Geležinio Vilko" kavalierius
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Paukštytės ruošiasi kalėdinei tunto sueigai (Detroit, Ml). Iš kairės: Elytė, Rūta,
Kristina, Gabrielė, Karolina, Emilija, Ugnė ir Alina.

II

Vilkiukų draugininkas Linas Gobis riša
kaklaraištį naujam vilkiukui Tomui
Rolando kalėdinėje Detroito skautų
tunto sueigoje.

NERIJOS" TUNTO ŽIEMOS VEIKLA

Jūrų skautės įvairiai užsiima
žiemos metu. Gruodžio 3 d. PLC Lie
tuvių fondo salėje įvyko „Nerijos"
tunto kūčių sueiga. Visos išsirikiavo
tvarkingomis išeiginėmis uniformo
mis ir buvo paskirstytos į įvairaus
amžiaus grupes.
Artėjančios Rako stovyklos vir
šininkė j.s. Dana Mikužienė vedė kū
čių sueigą. Sesė iš kiekvieno laivo
uždegė žvakes Dievui, tėvynei ir
artimui. Po žvakių uždegimo visos
sesės savo grupėse pasidalino kalė
daičiais ir pasveikino vienos kitas su
artėjančiomis Kalėdomis. Kiekviena
grupė turėjo progą padaryti trispal
ves grandines ir suvėrė iš šiaudų
grandines. Jūrų jaunių „Juodkran
tės" laivo sesės dainavo kalėdines
dainas ir apskritai vadovavo kalėdi
nių giesmių giedojimui. Joms gitaro
mis pritarė g.v. Liana Modestaitė ir
j.ps. Onutė Savickienė. Jūrų skaučių
„Minijos" laivo sesės ir vadovės pra
vedė burtus ir spėjimus. Sesės buvo
nustebintos, kas bus jų ateityje! Po
visų užsiėmimų sesės pasivaišino
spanguolių sultimis ir įvairių žuvų
užkandžiais (žuvyčių formos sau
sainiai ir žuvyčių formos saldainiai).
Tuo pačiu laiku PLC didžiojoje
salėje vyko tradicinė PLC kalėdinė
mugė. Tarp kitų skautų prekystalių,

prekiavo ir „Nerijos" tuntas. Dėkoja
me visiems, kurie pirko ir taip pa
rėmė mūsų veiklą.
Šeštadienį, gruodžio 10 d. „Ne
rijos" tunto jūrų skautės atliko tra
dicinį gerą darbelį. Jau daug metų
jūrų skautės važiuoja į Holy Family
Villa prieglaudą atlikti programėlę
ten gyvenantiems seneliams. Vyres
nės sesės iš „Juodkrantės" ir „Mi
nijos" laivų dainavo, giedojo ir grojo
kalėdinę muziką. Šiais metais pro
gramą paruošė g.v. Liana Modes
taitė. Jai talkino j.ps. Onutė Savic
kienė. Abidvi grojo gitaromis, j . j .
Siga Lapinskaitė grojo saksofonu ir
j.sk. Monika Stančiauskaitė skambi
no pianinu, j . sk. Beatričė Želvytė

buvo programos pranešėja. Labai
džiaugiamės, kad sesės paskiria
laiko tarnauti artimui per šventes.
Tą pačią dieną „Ventės" laivo
ūdrytės padainavo kalėdines dainas
PLC gyvenantiems seneliams. Sesės
tvarkingomis išeiginėmis unifor
momis gražiai ir linksmai pradžiugi
no senelius.
Šiais metais jūrų skautės renka
lėšas, kad vargingos šeimos Lietu
voje galėtų gauti telyčią. Labai džiu
gu • matyti, kiek mūsų jaunimas
prisidėjo prie šio vajaus. Valio sesės!
„Nerijos" tunto sesės linki vi
siems linksmų, šventų Kalėdų ir
nuostabių Naujų metų!
Sesė Taiyda
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Kad „Dainava" dainuotų!

M
Lietuvių meno ansamblis „Dainava'

TEISINGUMAS
DAR NEMĄSTO
LIETUVIŠKAI
EDMUNDAS SIMANAITIS
Kauno teisėjas K Petkevičius
žurnalistą A. Dambrauską nubaudė
50 tūkstančių Lt suma neturtinei
žalai atlyginti už tai, kad jis pavadi
no kolaborantu R. Tvarijoną, vieną
iš įstatymu uždraustos SSKP Kauno
padalinio vadovų. Grupė Seimo na
rių kreipimesi į Respublikos prezi
dentą R. Tvarijoną įvardijo kaip ak
tyvų 1991 m. sausio perversmininką.
Kilusi protestų ir pasipiktinimo
banga signalizuoja ne tik apie sa
vaiminę natūralią lietuviškai mąs
tančių piliečių reakciją, bet ir kai ką
daugiau ir nelyginamai svarbesnio.
Tai toli gražu ne tik termino „kola
borantas" turinio ir prasmės variaci
jų problema.
Teismų įstatymas tiesmukai
teigia, kad „teisingumą Lietuvos
Respublikoje vykdo tik teismai" (1
str.) „Teisėjai, vykdydami teisingu
mą, veikia nešališkai ir klauso tik
įstatymų" (3 str.) Gyvename teisinė
je ar tokio statuso dar siekiančioje
valstybėje, atrodo, tuo nedaug kas
abejoja.
Niekam ne paslaptis, kad visi
sovietinės pseudorespublikos teisė
jai peržengė juridinę 1990 metų kovo
11-osios ribą in corpore ir tuojau pat
tapo demokratinės nepriklausomos
Lietuvos Respublikos Temidės tar
nais. Nė vienas iš teisėjų, net tų,
kurie vienaip ar kitaip buvo susitepę
genocido veikla, nebuvo nei nu
bausti, nei iš einamų pareigų at
leisti. Nepriklausomos Lietuvos tei
sėjo toga apsisiausti didelių pas
tangų nereikėjo. Tačiau ką daryti su
atsinešta iš sovietmečio susiforma
vusia galvosena ir sukaupta patirti
mi, kurios kaip kepurės vienu mostu
nusimesti nepavyksta, o ir pavykti
negali?
Po nepriklausomybės atkūrimo
nebuvo imtasi desovietizacijos pana
šiu būdu, kaip po Antrojo pasaulinio
karo Vokietijoje buvo vykdomas
denacifikacija. Nacių teisėjai neteko
teisės vykdyti teisingumą. Lietuvoje
vyravo visai kita nuotaika. Buvo
siekiama išlaikyti stabilumą, tikin
tis, kad okupacijos palikimo bus
palengva atsikratoma. Teisėjų kor
pusui tai buvo didelė ir įpareigojanti
dovana. Pratintis mąstyti lietuviš
kai ir veikti valstybiškai. Valdžių at
skyrimo principas teisėjų atžvilgiu
buvo stiprus jų neliečiamybės garan
tas.
Drįstu teigti, kad toks visuome
nės pasitikėjimo draskymas turėtų
būti „apmokamas" juristų korpuso
valstybinės mąstysenos ugdymu.

Jeigu teisėjas „klauso tik įstatymų",
tai kodėl šiuo atveju liko neišgirstas
ypač svarbus principinės reikšmės
atsikūrusiai Trečiajai Respublikai
1999-01-12 įstatymas „Dėl Lietuvos
Laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949
m. vasario 16 d. Deklaracijos". Įsta
tymo 2 straipsnis byloja, kad būtent
minėtoji taryba „buvo aukščiausia
politinė ir karinė struktūra, vado
vaujanti šiai kovai, vienintelė teisėta
valdžia okupuotos Lietuvos teritori
joje." Vienintelė teisėta, taigi kon
stitucinė valdžia ir ne kitaip!
Maža to, LLKS Tarybos Dek
laracija yra išskirtinai reikšmingas
Lietuvos valstybės teisės aktas. O
šio dokumento 16 p. rašoma, kad
„Komunistų partija, kaip diktatū
rinė ir iš esmės priešinga pagrindi
niam lietuvių tautos siekimui ir ker
tiniam Konstitucijos nuostatui Lietuvos nepriklausomumui - nelai
koma teisine partija." Kitame p. 17
rašoma apie kolaboravimą: „Asme
nys, bolševikinės arba vokiškosios
okupacijos metu išdavę tėvynę ben
dradarbiavimu su priešu, savo veiks
mais ar įtaka pakenkę tautos išsi
laisvinimo kovai, susitepę išdavys
tėmis ar krauju, yra atsakingi prieš
Lietuvos teismą".
Nejaugi nepriklausomos Lie
tuvos teisingumo vykdytojui šie du
pamatiniai postulatai nepadėjo
apsispręsti kas yra teisus: okupanto
talkininkas ar pilietis, daiktus pa
vadinęs tikraisiais vardais?
Atsiverskime 2000-07-17 „Gink
luotos gynybos ir pasipriešinimo
agresijai įstatymą". Jame įvilkta į
nacionalinės teisės rūbą partiza
ninio karo patirtis. Pakartojama
LLKS Tarybos Deklaracijos nuosta
ta: „Priešo okupuotoje Lietuvos Res
publikos teritorijoje valstybės val
džia ir okupacinė administracija yra
neteisėtos" (10 str. 2 d.). 11 straips
nio redakcija nekelia jokių abejonių:
„Visiems Lietuvos Respublikos pilie
čiams draudžiama kolaboruoti su
priešu ar jo įsteigta administracija."
Tiesiog nepatogu aiškinti ku
riam nors Lietuvos valstybės parei
gūnui ar tarnautojui, kad „Jedinstvos" sambūrį, ir valstybinį 1991 m.
sausio perversmą organizavo ne
mūsų konstitucinė valdžia, o jėgos
juodai neigiančios Lietuvos neprik
lausomybę. Ir ne šių jėgų interesus
turėtų ginti nepriklausomos Lietu
vos teismas.
Jeigu teisingumo tarnas suklu
po ant „kolaboranto" sąvokos, ne
paisant gausių enciklopedinių ko
mentarų ta tema, puikiausiai tiktų
pasinaudoti Tarptautinio Vilniaus

ūsų gyvenamajame kraš
te šešių dešimčių metų
slenkstį peržengęs žmo
gus jokiu būdu nelaikomas pase
nusiu (nebent pats pasirenka tapti
senu), tad daugelį išeivijos lietuvių
stebina tėvynėje tebevyraujanti
nuomonė, kad senatvės riba priar
tėja, sulaukus kiek daugiau, kaip
pusšimčio metų. Amerikoje pen
kiasdešimt metų asmenį galima
laikyti dar tik pradedančiu ,,į
protą ateiti", o nemaža dalis šios
šalies gyventojų pasilieka savo
darbovietėse gerokai po pensijos
amžiaus, kuris kasmet „stumia
mas vis pirmyn".
Tačiau tik žmogus su nerimu
žvelgia į vis gausėjantį savo am
žiaus metų skaičių, o institucijos,
organizacijos, spauda bei kiti
visuomeninės veiklos vienetai di
džiuojasi savo sukaktimis: juo su
kaktis brandesnė, tuo geriau! Su
kakties proga tik pasidžiaugiama
atliktais darbais ir su pasitikėjimu
žvelgiama į ateitį.
Toks yra Lietuvių meno an
samblis „Dainava", šiemet šven
čiantis garbingą ir džiugią 60-ies
metų sukaktį!
Lietuviškam dainos vienetui
tai ilgas ir ne visuomet labai lygus
gyvenimo kelias. Nors dabar dau
giausia puoselėjama chorinė an
samblio veikla, ruošiant tikrai
nuostabius, aukšto lygio koncertus
ir atliekant programas kituose
lietuviškuose renginiuose, bet
ansamblio vardas neatsitiktinai
šiam vienetui suteiktas: „Daina
va" (kaip, pavyzdžiui, „Čiurlionio"
ansamblis) savo apimtyje yra tu
rėjusi ir tautinių šokių grupę, ir
liaudies instrumentų orkestrą, ir
vaidintojų būrelį. Ansamblis, įkur
tas Hanau „Displaced Persons"
stovykloje Vokietijoje 1945 m.,
ilgainiui su pokario lietuvių pa
bėgėlių banga atsidūrė Čikagoje,
kur ir pradėjo savo nuolatinę veik
lą, vadovaujant muz. Stepui So
deikai. Be statomų muzikinių
veikalų scenoje, „Dainava" ypač
pasižymėjo religinių giesmių re
pertuaru — ruošė religinius kon
certus ir pastoviai sekmadieniais
bei didžiųjų švenčių metu giedojo
Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje
(parapija jau perėjusi į kitataučių
rankas). Religinių koncertų tradi

visuomeninio tribunolo nuospren
džio (2000) formuluotėmis:
„Kolaboravimas turi tris aspek
tus: teisinį, politinį ir moralinį.
Teisinis - tai kolaboranto veikla
prieš savo valstybę, už kurią atsi
randa baudžiamoji atsakomybė. Po
litinis aspektas - tai kolaboranto są
moningas, savanaudiškas dėl poli
tinių, ekonominių ar ideologinių
sumetimų siekis įgyvendinti savo
tikslus okupanto pagalba. Moralinis
aspektas - tai kolaboranto veiksmai
siekiant pateisinti okupaciją."
Valstybiškai mąstančiam pilie
čiui (apie teisėjus nekalbu) nesunku
būtų nustatyti, kuris iš kolaboravi
mo aspektų taikytinas aptariamu ar
kitu atveju. Be to, neturėtų mūsų
teisėjų bauginti termino „Tribuno
las" pažyminys - visuomeninis. Kol
Respublikos Seimas nepriėmė įsta
tymo dėl komunizmo nusikaltimų

ciją tebetęsia ir dabartinis „Dai
navos" ansamblis, vadovaujamas
jauno, sumanaus, energingo ir ta
lentingo muziko — Dariaus Polikaičio.
Kartais Amerikos lietuviai
savo veiklos pasiekimus palygina
su kultūrine veikla Lietuvoje ir
pasijunta tarytum stovintys ant
žemesnės pakopos. Tas menkaver
tiškumo kompleksas gali išnykti
(arba bent gerokai sumažėti), vien
prisiminus jaunuosius, čia gimu
sius ir išaugusius muzikus, chorų
vadovus — „Dainavos" Darių
Polikaitį, „Exultate" Ritą Kliorienę ir kitus. Džiugu, kad jų talentai
aukštai vertinami ir tėvynėje.
Sukaktuvių proga įprasta svei
kinti ir duoti dovanas. „Dainava",
atrodo, šią tradiciją sulaužė: užuot
laukdama dovanų, pati mums pa
siryžusi suteikti džiaugsmingą
progą pasiklausyti dar vieno
neeilinio koncerto: „Nešėm — atnešėm labą dienelę". (Atkreipkime
dėmesį, kad pastaruoju metu
„Dainavos" koncertams tiek reli
giniams, tiek ir „pasaulietiš
kiems", vis surandami įdomūs,
patrauklūs, o kartais ir neįprasti
pavadinimai.)
Žinoma, tai malonus įvykis,
bet tuo pačiu turėtume jaustis
truputį nepatogiai: sukaktuvi
ninkas turi „gauti", bet ne „duoti"!
Tik ką gi mes galėtume duoti „Dai
navai", kuri, rodos, ir taip Dievo
apdovanota — turi nemažą būrį
jaunų (čia būtina prisiminti, kad
šiuo metu didžioji ansambliečių
dalis yra būtent jauni, kai kurie
neišbridę net iš gimnazistų am
žiaus) narių, talentingus muzikos
vadovus (ne tik muz. Darių, bet ir
chormeisterį Audrių Polikaitį),
nestokoja publikos pritarimo...
Bet iš tų paskutiniųjų dviejų
žodžių ir kyla pasiūlymas: geriau
sia sukaktuvinė dovana „Daina
vos" ansambliui, švenčiančiam 60ąją veiklos sukaktį, yra tas „pub
likos pritarimas", t.y. gausus daly
vavimas sukaktuviniame kon
certe, kuris vyks sekmadienį,
sausio 22 d., Moraine Valley Fine
and Performing Arts Center. Ne
nuo vadovo, ne nuo ansambliečių
priklauso tolimesnė „Dainavos"
ateitis, bet nuo mūsų visų! Daly
vaukime koncerte!

įvykdytų Lietuvoje įvertinimo, ten
ka padėkoti rezistentų ir politinių
kalinių bei tremtinių organizaci
joms, kurios ėmėsi iniciatyvos už
pildyti šią žiojėjančią teisingu
mo spragą ir naudotis jų darbo vai
siais.
Kauno teisėjo sprendimas kelia
abejonių ir dėl teisėjo kvalifikacijos,
o gal ir reputacijos? Ar tokiu nuos
prendžiu neparodoma, kad paval
džios Maskvai kompartijos reliktinė
įtaka nepriklausomos Lietuvos teisė
tvarkai ir šiandien yra viršesnė?
Teismo nuosprendžiai, kuriais
netiesiogiai pateisinamas kolabora
vimas, t. y. sąmoninga veikla prieš
Lietuvos nepriklausomybę, nepa
prastai kenkia Lietuvos kaip tei
sinės valstybės įvaizdžiui. Gal šį
klausimą galėtų pasvarstyti ir
teisėjų Garbės Teismas?
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DĖL LIETUVOS
ISTORIJOS KLASTOJIMO
Su dideliu įdomumu perskaičiau
2005 m. gruodžio 29 d. „Drauge"
spausdintą Jūratės Lansbergytės
rašinį „Rezignuojanti istorikų dva
sia: negirdimas kylantis Lietuvos
balsas". Puikus rašinys, verčiantis
susimąstyti ir pamąstyti, o kartu ir
pasidžiaugti, kad Lietuvoje yra dar
daug puikių, mąstančių ir iškilių
jaunų žmonių, kuriems rūpi Lietuva
ir jos žmonių likimas. Dar ne visi
išsilakstė po svietą, gardesnio kąs
nio ieškodami, savo nepasotinamais
pilvais besirūpindami, ne visi dar
parsidavė agurkų karaliui ar „Gasprom" ir „Lukoil" tūzams, ne visi dar
Lietuvoje nupirkti ir ne visi nusi
gėrę, ne visi tokie jau „tūpi" (kvaili),
kaip Archangelsko bemokslis svarščikas norėtų.
Iš tikrųjų sunku suprasti, kas
ten su lietuviais Lietuvoje, gal ir
visame pasaulyje darosi: ar tas
Lietuvos ir pačių lietuvių susimenkinimasis ir savinieka yra tik tam
tikra nevykusi mada ar gal jau ir
rimta liga (gal net protinė), nuo
kurios jau reikia kuo skubesnio gy
dymo. Kaip jau matote į tą saviniekos, saviplakos ir Lietuvos nie
kinimo kampaniją, be jokios gėdos ir
sąžinės graužimo, šiandien aktyviai
įsijungę ne tik beraščiai agurkų ir
ubagų karaliai, bet, kaip ne keista, ir
nemaža dalis Lietuvos inteligentijos,
mokslo žmonių: filosofai, aktoriai,
dailininkai ir kitų pakraipų kultūros
bei meno atstovai, mokslo vyrai.
Tačiau ryškiausiai už visus šioje
kompanijoje reiškiasi atskiri mūsų
istorikai. Jų dažni pasisakymai, ver
tinimai, užuominos ir dėstomos
„tiesos" jau ne tik kad duria į pa
širdžius ir smarkiai žeidžia lietuvio
savigarbą, bet iš tikrųjų jau skau
džiai kerta tautiniam mentalitetui
— Lietuvos dvasinei savivokai. Auga
nauja karta be pilietinio ir politinio
sąmoningumo. Na, pavyzdžiui. Ar
jūsų, gerbiamieji, neužgauna tokie
pasakymai: „Visa Lietuvos istorija
— ubagiška", „lietuviai didžiausi

Europos plėšikai, nevykėliai, nusi
kaltėliškos prigimties", „Valdovų
rūmų atstatymas — didžiausia nesą
monė", „Lietuvos valdovų palikuo
nys — Rusijoje...", o „Vytautas
Didysis kaip ir Stalinas — šun
snukis, Jogailos leitenantas"... ir t.t.,
kone kiekviename pasisakyme ar
naujai išleistoje knygoje. Po tokių
istorinių seansų ir rezultatai dabar
tinėje Lietuvoje jau matosi: „Vytau
tas D. carienės Jekaterinos vyras, o
Lietuvos nepriklausomybę paskelbė
— Gorbačiov...
Tai va, kuo atsiliepia žmonėms
mūsų istorikų posūkis nuo klasikinės-mokslinės prie suvulgarintos
bulvarinės istorijos ir jos dėstymo.
Nesunku suvokti, kodėl dalis iški
liausių Lietuvos istorikų (ne visi)
taip aktyviai įsijungė į Lietuvos
niekinimo ir menkinimo kampaniją.
Juk jų mąstyseną užkonservavo
sovietiniai universitetai, Maskvos
aspirantūros. Toji sovietiška, pro
rusiška ideologija, kuria jie anksčiau
tikėjo, jai tarnavo, dirbo ir pasiekė
mokslo aukštumas, jų mąstysenoje
dar gyva ir šiandiena. Gal kiek
sunkiau suvokti prof. E. Gudavi
čiaus mąstyseną ir laikyseną. Užau
gęs Lietuvoje, motinos rusės ir tėvo
lietuvio šeimoje, ilgą laiką išlaikė
toleranciją abiejų tėvų gimtųjų šalių
kultūrai ir istorijai. Tačiau dabar gy
venimo saulėlydyje susipainiojo
jausmų pasaulyje: savo pasisaky
mais vis labiau toldamas nuo meilės
gimtajai Lietuvai, žemei, kurioje
gavęs istoriko pripažinimą, pelnė ir
populiarumą. Šiandien visi mato
me, kaip menkindamas Lietuvą ir
jos istorinį palikimą, ir keldamas
Rusiją, neatodairiškai, pats net nesumąstydamas, neria į rusiškosios
makalynės katilą, prarasdamas ga
limybę atsistoti ant pjedestalo kaip
iškiliausias visų laikų istorikas
Lietuvoje ir ilgam išlikti jos žmonių
atmintyje.
Karolina Vaitkūnaitė
Chicago, IL

POKALĖDINIAI
PAMĄSTYMAI
Lietuvos prezidentui gėda, kad suprato savo gėdą, jis stengiasi nusi
pragyveno 2005 metus Lietuvoje plauti tą gėdą arba, kitaip sakant,
(laisvas persakymas). (O kai šlepetės ištaisyti vadybinį broką. Tai kodėl to
„gyveno" Šiauliuose, ar nebuvo gė nedaro prezidentas?
da?) Tai kam tada ir gyventi Lietu
Man Lietuvoje gyventi tikrai
voje?
negėda. Ir su pinigais striuka, ir net
Tačiau tai pernelyg tiesmukiš- benzino litras, o ne galonas kainuoja
kas klausimas. Svarbiau būtų at dolerį su ketvirčiu, ir idiotu gali būti
kasti klausimo šaknį — kodėl prezi apšauktas, ir per makaulę gali gauti,
dentui gėda Lietuvoje gyventi? Juk bet vis tiek čia kita dvasia — sava
svečiose šalyse dažnas lietuvis su dvasia.
pasididžiavimu pabrėžia lietuvišką
O gal prezidentui gėda, kad Lie
šaknį. (Čia nekalbėkim apie tuos, tuvoje nėra valdymo demokratijos?
kurie žudo, kankina, vagia, apgau
Taip rašydamas gal ir skaityto
dinėja, prievartauja... Nuostabu, ją nustebinau — juk tiek daug
kad blogis dar mažesnis už gėrį!). kalbama apie demokratiją Lietuvoje.
Lietuviukai svečiose šalyse vis dar Deja, Lietuvoje yra valdžios išrinki
kremta lietuvybės šaknį. Todėl, rei mo demokratija. Tačiau po rinkimų
kia manyti, prezidentui gėda Lietu demokratija praktiškai ir pasibaigia.
voje gyventi, ne kaip lietuviui, o kaip Valdymo demokratijos esmė — eili
prezidentui, kaip vadovui arba vady nių piliečių dalyvavimas valstybės
bininkui. Jei vadybininkas žino savo valdyme. Teoriškai Lietuvoje valdžia
darbo broką arba gėdą, o prezidentas laiko atviras duris ir laukte laukia to

dalyvavimo. Bet tai tik teorija, o
praktiką pajaučiau savo kailiu.
Švietimo sistema Lietuvoje jau
seniai akmuo po skenduolio kaklu.
Matydamas tokią situaciją panagrinėjau pagrindinius švietimo val
dymo dokumentus ir pats nustebau
— įstatymai nesusišaukia vienas su
kitu, Seimas ir Vyriausybė savaip
supranta švietimo tikslus, pažei
džiamos vaikų teisės ir t.t. Nepa
tingėjau sudėlioti savo pastabų ir
pasiųsti prezidentui, Seimui ir Vy
riausybei. Nuo tos dienos praėjo
aštuoni mėnesiai, bet aš negavau
jokio atsako nei iš vienos instituci
jos. Tokia pažeminimo gėda radosi,
kad jos net pirtyje nusiplauti negali.
Gal todėl prezidentui gėda gyventi
Lietuvoje, kad jo tarnyba nesugebėjo
per aštuonis mėnesius atrašyti
Lietuvos piliečiui, panorusiam pa
gelbėti valstybės valdyme?
Vis tik puiku, kad yra Kalėdos.
Jos leidžia perkošti savo dvasią ir
pajausti atgimimą. Na ir kas, kad
valdininkai mane apsmardino —
nesu juk pasaulio bamba.. Na ir kas,
kad Lietuvos televizija Didžiojo
penktadienio vakare transliavo ilgą
filmą apie kažkokį idiotą, kuris lėk
tuve žudo žmones. Na, ir kas, kad
kita televizijos stotis per Kūčių
vakarą ekranuose liejo žudomųjų
kraują.
Apskritai, kiek plačiau žiūrint į
gėrio ir blogio sąveiką, darosi ne
jauku matyti tą istorinę kraujo gėdą.
Gyvybė atimama nuo amžių glūdu
mos iki šių dienų. Nepadeda jokie ti
kėjimai, užkeikimai ir pragaro lieps
nos. Prisimenu paprastą istoriją.
Buvo toks mirties bausmės pa
naikinimo šalininkas. Mėgdavo kal

bėti apie žmogiškumą, atleidimą ir
pan. Tačiau kai jį patį palietė kruvi
noji praktika jis nustojo kalbėti apie
mirties bausmės panaikinimą. Pra
bilo apie blogio panaikinimą, bet
taip ir nesurado recepto. Ir kol kas
joks protas jo nesurado. O Tomas
Venclova tikina, kad jau dabar vyks
ta trečiasis pasaulinis karas.
Vienas pamokslininkas per Kalė
das porino, kad tas, kuris kalba apie
blogį arba jį išryškina — paprasčiau
sias cinikas. Net žagtelėjau išgirdęs
tokį kalėdinį įvertinimą. Tai kiek gi
necinikų, be pamokslininko, galima
rasti? Gal tie, kurie sėja blogį, ne
necinikai, o tik pragaro gundytojai
arba agitatoriai, tikrinantieji žmo
gaus dvasios stiprybę blogiu? Atima
gyvybę artimui, o tu matai tik gėrį.
Pastatai automobilį Vilniuje, grįžęs
randi pradurtas visas keturias
padangas ir verki iš džiaugsmo, kad
padangininkai iš mano blogio ge
rokai užsidirbs. Važiuojant Čikagos
gatve, kažkoks pašlemėkas akmeniu
išdaužė mašinos langą. Puiku! Pa
galiau ir į mane atkreipė dėmesį. Ir
koks čia blogis, nors ir buvo žiema, ir
teko keisti visus savo planus, pakloti
langininkams apvalią sumelę. Bet aš
gi neturėčiau būti ciniku...
Deja, to pamokslininko nepa
sisekė paklausti, kaip išnaikinti
blogį su visomis šaknimis. Kaip
padaryti, kad pasaulis nebežvangintų ginklais ir vienas žmogus ne
mestų tūkstančių žmonių į žudynių
areną, bekraujį „nežudyk" nepavers
tų kruvinuoju „žudyk". O Lietuvos
prezidentui tik gėda gyventi Lietu
voje...
Dr. Romaldas Navickas
Lietuva

KAM PALIKTI SAVO
SANTAUPAS
Beveik kas dieną gaunu laišką iš
kokios nors organizacijos kviečian
čios jos neužmiršti sudarant mano
testamentą. Tie laiškai yra iš lietu
viškų ir amerikietiškų organizacijų.
Kiekvienas apibūdina kokius gerus
darbus ta organizacija atlieka ir
kaip įamžins mane gavusi mano pa
likimą, ar bent dalį jo.
„Draugo" skaitytojai prašo pata
rimų, rekomendacijų, kam, gal ir
kaip, paskirti savo santaupas. Laiš
kų skyriuje tilpo viena rekomendaci
ja ir pora pasisakymų. Štai dar ke
lios mintys.
Teisingai yra pasakyta, kad
nesant žinomų palikuonių ir nesant
testamento ar palikimo dokumento,
visą turtą gali pasiimti vietos val
džia. Tai gali patvirtinti Lietuvių
Bendruomenės Socialinių reikalų
taryba.
Mano manymu, pirmiausia rei
kia pagalvoti, kas geriausiai ir tin
kamiausiai panaudos tavo sunkiai
sukauptą turtą.
Antra. Reikia apsispręsti, ką
norima paremti. Pasirinkimas yra
didelis. Paremti lietuvybės išlaiky
mą išeivijoje, Amerikoje, gal yra pats
svarbiausias. Labdara Lietuvai yra
kilnu, bet nereikia užmiršti, kad ir
Amerikoje yra vargstančių tautiečių.
Amerikoje yra lietuviškos parapijos
ir misijos , kuriom reikia lėšų. Yra
gausybė lietuviškų organizacijų,
kurios Lietuvoje atlieka milžiniškus
darbus ir be aukų neišsiverčia.
Amerikoje lietuviškuose telkiniuose
yra patalpos, kuriose vyksta lietuvy
bės išlaikymo veikla. Būtent ten
veikia lituanistines mokyklos, repe

tuoja chorai ir tautinių šokių grupės,
susiburia skautai, ateitininkai ir
įvairios organizacijos. Išeivijos žiniasklaidai nepaprastai reikalinga
parama jos išsilaikymui.
Trečia. Buvo paminėti keli Ame
rikoje veikiantys fondai. Kiekvienas
jų turi savo paskirtį. Jei apie tuos
fondus neturite jokios informacijos,
aš manau, kad „Draugo" adminis
tracija gali jums suteikti informaci
jos, kur į tuos fondus kreiptis.
Aš esu susipažinęs su daugeliu
fondų ir žinau jų paskirtis. Arčiau
esu susipažinęs su Lietuvių fondu ir
100 procentų sutinku su Vytautu
Vaitkum. Būtina pastebėti, kad Lie
tuvių fondui gan didelius palikimus
yra užrašę lietuviai, kurių pavardžių
neteko skaityti nei viename lietu
viškajame laikraštyje, prieš jiems
paliekant savo turtą Lietuvių fon
dui. Tačiau jie sužinojo apie Lietuvių
fondą ir jį teigiamai įvertino. Lie
tuvių fonde pavieniai asmenys yra
įsteigę „fondelius". Steigėjai nustatė,
kam ir kaip jų lėšos turi būti naudo
jamos. Pasitikėjimas fondų yra di
delis ir nepaneigiamas.
Dar kartą pakartosiu. Esu įsiti
kinęs, kad kiek galima ilgiau išlai
kyti lietuvybę išeivijoje, ypač Ame
rikoje, yra mūsų pats svarbiausias
tikslas. Lietuvių fondas finansiškai
remia visas aukščiau išvardintas ir
nepaminėtas institucijas, patenki
nant bent dalį jų išlaidų. Paramos
lėšos yra skirstomos laikantis LF
nuostatų ir nustatytų taisyklių.
Mielai padėsiu apsispręsti.
Kęstutis Ječius
Lemont, IL
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SUKURE MOLEKULES SU A T M I N T I M I
Mokslininkas iš Vokietijos pa
skelbė sukūręs polimerą, kurio mo
lekulė atėjus laikui keičia formą.
Panaudojus tokią medžiagą, pavyz
džiui, chirurginėse operacijose, me
džiaga gali iš vidaus sujungti žaiz
dos kraštus be žmogaus įsikišimo.
Paimkite plastikinį indelį nuo
jogurto ir įdėkite jį į orkaitę. Tuomet
pamažu didinkite temperatūrą, kad
indas suminkštėtų, bet neištirptų.
Tam tikroje temperatūroje plastikas
susitrauks į apvalaus disko formą. Iš
tikrųjų indas ir buvo pagamintas iš
tokios formos plastiko gabalėlio,
kuriam buvo suteikta reikiama for
ma. Medžiaga „prisimena" savo pra
dinę formą, o profesorius chemikas
Andreas Lendlein, dirbantis GKSS
Tyrimų centre netoli Berlyno (Vo
kietija) tokio tipo atmintimi naudo
jasi dirbdamas ne su plastikinėmis
stiklinėmis, o su medicininiais implantais.
„Tokiu būdu stambų implantą į
kūną pro nedidelį pjūvį galima įdėti
suspaustoje formoje. Pašildžius ap
linką iki kūno temperatūros implantas išsivynioja, o po tam tikro laiko
išnyksta. Implantas ištirpsta tam,
kad nereikėtų daryti antros — implanto išėmimo — operacijos", — sa
kė mokslininkas.
A. Lendlein savo pagamintą me
džiagą
vadina
daugiafunkciniu
polimeru, nes jam būdingos dvi savy
bės: jis prisimena savo pradinę
formą, o taip pat gali ištirpti orga
nizme. Siekiant suderinti abi šias

savybes vienoje medžiagoje teko
gerokai paplušėti.
Dauguma sintetinių medžiagų
yra pagamintos tik iš vieno pradinio
junginio. Tuo tarpu A. Lendlein savo
polimero gamybai maišė skirtingus
junginius. Tokiu būdu buvo sukur
t a s specialus chirurginis siūlas,
kuris, būdamas organizme, gali sa
vaime susirišti į kilpą. „Dažniausiai
medikai tiesiog nori, kad būtų maz
gas, bet jis nebūtų suveržtas, nes
slėgis į žaizdos kraštus yra labai
svarbus veiksnys gijimo procese. Jei
mazgas užveržtas pernelyg silpnai,
tai susidarys daugiau rando audinio
nei norėtųsi. Bet jei užveržimas per
stiprus, tai pažeidžiama daugiau
audinio nei reikėtų", — pasakojo
mokslininkas.
Sintetinių medžiagų su atminti
mi vidinė struktūra yra ypatingai:
molekulių grandinės, besijungian
čios daugelyje taškų, suformuoja tin
klą. Tokią medžiagą galima „užpro
gramuoti" trimis žingsniais. Visų
pirma, kaip įprasta dirbant su bet
kokiais kitais plastikais, produktui
suteikiama galutinė forma — pa
vyzdžiui, pagaminami 5 centimetrų
ilgio siūlai. Tuomet šie siūlai pa
kaitinami tiek, kad deformuotųsi.
Pašildžius molekulių grandinės
būna judresnės ir gali būti tem
piamos iki tam tikros ribos. Visas
grandines vienoje vietoje laiko šiek
tiek iškreiptas jungčių tinklas.
Medžiagos tempimas — antrasis
žingsnis. Siūlas ištempiamas nuo
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isi kursiokai parašė scenarijus ir atidavė
komisijos teismui, jaudulingai laukdami
rezultatų. Diena pailgėjo. Šeštą valandą vakaro,
dar esant dienos šviesai, kursiokai susirinko į
auditoriją. Aš juos stebėjau iš šalies ir mąsčiau:
„Jie visi iš pasiturinčių šeimų, inteligentai tėvai
sudarė savo vaikams geriausias sąlygas siekti
mokslo, turėdami aukštųjų mokyklų diplomus, jie
eina per gyvenimą pakelta galva, turi įtakingų
draugų, rėmėjų, pasitikintys savimi, planuoja
kalnus nuversti literatūroje, mene, net nesvarsty
dami, ar turi talentą. Siekia tikslo, eidami lengvai
pro 'plačius vartus', o mano 'vartai' siauri nuo pat
vaikystės. Kukli, visų atstumta sėdžiu viena
paskutiniame suole, niekas neprieina, nekalbina
ir aš į drauges niekam nesiperšu. Vidinis balsas
skatina rašyti ir aš rašau skausminga, kraujuo
jančia širdimi..."
Auditorija pilna kursistų, visi laukiame
pranešimų, nes paskaitos jau baigėsi, scenarijai
parašyti, už mėnesio įvyks darbų gynimas.
Režisierius Valabas įėjo į auditoriją ir kalbos
nutilo, mes visi rimtais veidais žiūrėjome į
režisierių ir laukėme, ką jis pasakys.
Studentė Violeta pribėgo prie jo ir, įsmeigusi
žėrinčias akis į režisierių, paklausė:
— Kokia jūsų nuomonė apie mano scenarijų?
— Dar neperskaičiau, — prikimusiu balsu
abejingai burbtelėjo Valabas.
— Rašau jau antrą scenarijų, — pasigyrė
mergina, kupina entuziazmo.
ežisierius kreivai šyptelėjęs, šaltai pažvelgė į
Violetą ir ištarė:
— Na, na, dirbk... — Ir su apgailestavimu
pamąstė: „Per silpni tavo svajonių sparnai, gyve
nimas juos aplaužys, ir liksi prie vaikų ir puodų".
Tą vakarą grupė klausytojų sveikino savo
vadovą Valabą su gimtadieniu. Elidija įteikė jam
puokštę raudonų gvazdikų ir visos grupės vardu
išpyškino:
— Mes jus labai mylime ir sveikiname gimta
dienio proga, linkime sveikatos, kūrybinės energi
jos ir sukurti dar daug gerų filmų...
„Geri linkėjimai, — pagalvojau, sėdėdama
šalia režisieriaus asistentės, — ar jam užteks
gyvenimo dar daug filmų sukurti?" Asistentės
paklausiau, kiek Valabui metų. Labai nustebau
išgirdusi, kad jis dar nesenas, net vieneriais me
tais jaunesnis už mane, o jo veidas, t a s žmogaus
gyvenimo būdo išdavikas, bylojo ką kitą: labai
pasenęs, su aiškiomis girtuoklystės ir ištvirkimo
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penkių iki dešimties centimetrų ilgio
ir a t a u š i n a m a s iki kambario temper
a t ū r o s . E l a s t i n g a medžiaga šiuo
atveju paprastai susigrąžintų savo
pradinį penkių centimetrų ilgį, sakė
A. Lendlein. Tuo t a r p u n a u j a s i s
polimeras yra „užprogramuotas" ir
pasiliks beveik tiksliai dešimties
centimetrų ilgio. Trečiasis žingsnis
— medžiagos aušinimas. Tokiu būdu
blokuojamas molekulių g r a n d i n i ų
judėjimas. Struktūra praktiškai
sušaldoma. Molekulės b ū n a ištemp
tos, bet be šilumos negali susigrąžin
ti savo pradinės formos. Pradinis
ilgis p a m a ž u grįžta tuomet, kai tem

SAUGOTIS KLAIDINGO LAISVES SUPRATIMO
Popiežius Benediktas XVI įspėjo
saugotis klaidingo laisvės suprati
mo. S a k y d a m a s pamokslą per Mi
šias Šv. Petro katedroje Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
iškilmės dieną popiežius atkreipė
dėmesį, kad daugelis žmonių mano,
jog „gera, galbūt netgi būtina, su
daryti kokį nors nedidelį paktą su
blogiu ir pasilaikyti šiek tiek laisvės
blogio atžvilgiu". Daugelis žmonių
įtarinėja, kad Dievas esąs žmogiško
sios laisvės varžovas. Anot popie
žiaus, tokioms tendencijoms pasid
uoti nevalia. „Jei gyvensime priešin
gai meilei ir tiesai, vadinasi, priešin
gai Dievui, griausime vieni kitus ir
pasaulį", — sakė popiežius.
Benediktas XVI kritikavo mintį,
kad žmogus galįs iki galo realizuoti

SUŽLUGDYTOS
VILTYS
(Autobiografinis apsakymas)
ONA MATUIZAITĖ
iii
žymėmis. Sukūrė filmų nemažai — dvylika, ta
čiau tuštoko turinio, gal tik vienas yra v e r t a s dė
mesio, — tai „Skrydis per Atlantą", bet, kaip rašė
kritika, filmo silpna dramaturgija.
alandžio pabaigoje įvyko diplominių scenarijų
gynimas. Komisijoje dalyvavo režisieriai Va
labas, Simas, Komiteto pirmininkas Bazaitis, jo
pavaduotojas, kurso kuratorius, Ungutis (beje, jis
buvo ir scenarinės komisijos pirmininkas), kino
studijos scenarinės kolegijos pirmininkė Regina
bei multiplikatorius Belkinis. P a s t a r a s i s b u v o j a u
išgarsėjęs multiplikatorius. P r i e š Naujuosius
metus per televiziją buvo parodytas jo animacinis
filmukas, kaip senis Šaltis su dovanų maišu
Naujųjų metų naktį paklydo beieškant klubo, k u r
jo laukė vaikai. T r u m p a s nuotykinis filmukas,
kupinas nuoširdaus humoro, visiems žiūrovams
labai patiko.
Į auditoriją kvietė po vieną. Siaurame korido
riuje stoviniavo visas k u r s a s . Veidai rimti,
susikaupę, kiekvienas tikėjosi išgirsti tai, ko
norėjo, kad būtent jo scenarijus bus gerai įvertin
tas, o gal ir ekrano šviesą išvys? Gražios viltys
ruseno kiekvieno scenaristo širdyje. Pečiais ram
stydami sieną, laukėme iškvietimo ir jaudinomės.
Studentė Violeta, vienintelė iš visos grupės,
nenusiminė, linksmai juokavo, kitus prajuokin
dama, tauškėjo niekus tik t a m , kad nuslopintų
savo vidinį nerimą. Prie išeinančių iš auditorijos
pribėgusi klausinėjo, k a i p pasisekė. J a i rūpėjo
sužinoti, kokius klausimus komisija uždavinėja.
Būdama optimistė ir j a u n a t v i š k a i energinga,
tikėjo, kad gyvenimas jai tik pramoga ir ji lengvai
daug pasieks: rašys, t a p y s paveikslus, savo
„genialiais" darbais literatūroje ir tapyboje nuste
bins pasaulį. Ji, tarsi pro rožinius akinius, j a u
dabar matė ir įsivaizdavo savo rožėmis klotą
ateitį.
Elidija buvo s a n t ū r e s n ė , bet ir ji slapčia
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peratūra kyla.
Dabar A. Lendlein su kolegomis
bando pagaminti sintetinę medžia
gą, kuri keistų formą apšvietus ją
ryškia šviesa.
Į šilumą reaguojančios medžia
gos su atmintimi savo formą gali
keisti tik kartą, po to jas reikia per
programuoti. Bet-A. Lendlein pavy
ko pirmuosius nejautraus pluošto
prototipus perjungti iš vienos bū
senos į kitą skirtingais šviesos ban
gų ilgiais. Ateityje pagrindinis A.
Lendlein darbas bus šių ciklų skai
čiaus padidinimas.
BNS

savo žmogiškąją būtį tik savava
liškai elgdamasis. Toks polinkis esąs
„nuodų lašas", glūdintis kiekvie
name asmenyje ir Bažnyčios vadina
mas gimtąja nuodėme. Be gimtosios
nuodėmės pradėtosios Dievo Gim
dytojos Marijos šventės dieną būtina
suvokti, jog Dievui pakliūstantis
žmogus nevirsta marionete.
„Juo žmogus yra arčiau Dievo,
juo jis yra arčiau žmonių. Tą mums
rodo Marija", — pabrėžė popiežius.
Jis priminė, kad popiežius Paulius
VI per Susirinkimą Mariją pava
dinęs „Bažnyčios motina". Tada Su
sirinkimo tėvai plodami pakilę iš sa
vo vietų. Benediktas XVI sakė, jog
šis m o m e n t a s jam neišdildomai
įsirėžęs į atmintį.
BŽ, 2005 m. Nr. 24

puoselėjo viltį išplaukti į plačiuosius kūrybos van
denis. J a i trukdė būti savimi klaidingas įsitikini
mas, kad scenaristo sėkmę lemia ne talentas, o
pažintis su žymiais režisieriais. Šioje srityje jos
galimybės buvo žymiai didesnės nei kitų, nes ji
turėjo seserį režisierę. Sesers kolegos sėdėjo
komisijoje. Su pašaipia šypsenėle ant lūpų, žiūrė
dama į kursistus, mąstė: „Neturint gero pažįsta
mo režisieriaus, net genialiai parašytas scenari
jus, neišvys kino ekrano ir nė scenaristo pavardės
niekas nepasidomės".
pie save ji buvo labai aukštos nuomonės, tvir
tai tikėjo, kad būtent jos scenarijus bus gerai
įvertintas. Vaikščiodama po koridorių, pasakojo,
kiek daug siužetų sukasi jos galvelėje, plepėjo
apie ateities planus. Ji nei trupučio neabejojo savo
sugebėjimais — ji tapys genialius paveikslus ir
rašys, rašys...
Scenarinė komisija kvietė pavardėmis. Nė
vienas kursistas, o jų praėjo daugiau kaip pusė,
neišėjo iš auditorijos pakilia nuotaika. Išėjo ir
Elidija su nukabinta nosimi. Neturėjo kuo pasi
girti ir studentė Violeta. Išėjo iš komisijos, po
pažastimi
nešina savo apystorį scenarijų ir,
n u d ū r u s akis į grindis, praėjo pro kolegas, slėp
dama veidą nuo kursistų smalsių žvilgsnių. Nė
žodžio nepratarus, nuskubėjo ilgu koridoriumi ir
dingo už durų.
lažiejui taip pat nepasisekė. Parašė silpną
scenarijų, kurio pagrindinis trūkumas —
gyvenimo pažinimo stoka, prasta dramaturgija.
J a m p a t a r ė sukti trumpametražinius filmus.
Storulis išėjo iš auditorijos, nosine šluostydamas
sudrėkusią kaktą.
— Na, kaip? — kažkas paklausė.
— Et, jie patys nežino, ko reikalauti, —
nepatenkintas mostelėjo ranka Blažiejus ir pla
čiais žingsniais nuėjo koridoriumi prie išėjimo.
Pagaliau iškvietė mane. Įėjau sumišusi, bet
kažkodėl per daug ir nesijaudinau. Pasisveikinau
ir nedrąsiai priėjau prie plataus staio, už kurio
sėdėjo šeši komisijos nariai.
— Jūs, Lauraite, daug rašote, — prabilo kura
torius Ungutis.
— Taip, — atsakiau, — rašau daug. bet stoviu
vietoje.
— „Bendrabučio žadintuvai" — brandus sce
narijus. Vienas iš geriausių. Visus scer; "ijus,
kuriuos turite parašiusi, neškite į kino si
p a t a r ė jis man.
Bus daugi i i

A

B
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Nacionalinė filharmonija pradeda Klaipėdos pašte gali dirbti tik moterys
m u z i k o s genijų metus
Klaipėda, sausio 10 d. („Klaipė kriminacijos atvejis. Jo nuomone,

Nacionalinės filharmonijos generalinis direktorius Egidijus Mikšys ir jo pava
duotoja R ū t a PruseviČienė.
RokoMedonio (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 10 d. (ELTA) —
Naujuosius koncertinius m e t u s Lie
tuvos nacionalinė filharmonija pra
deda m i n ė d a m a dviejų muzikos ge
nijų — Wolfgang Amadeus Mozart
250-ąsias ir Dmitrij Sostakovič 100ąsias gimimo s u k a k t i s . Šių kompozi
torių k ū r i n i a i šįmet ypač dažnai
skambės Filharmonijos koncertų
programose.
P a s a k kadenciją baigiančio Na
cionalinės filharmonijos generalinio
direktoriaus Egidijaus Mikšio, pra
ėję metai pagrindinei šalies koncer
tinei įstaigai buvę turtingi n e tik
koncertų programomis — naujai su
švito r e s t a u r u o t a s istorinio Filhar
monijos p a s t a t o fasadas, ryškesnių
spalvų s u t e i k t a ir didžiajai r ū m ų
fojė. 2005-uosius vainikavo žinia,
kad Nacionalinė kultūros ir meno
premija suteikta Lietuvos naciona
linio simfoninio orkestro dirigentui
Robertui Servenikui.
Vasario pradžioje pagaliau pa
aiškės, k a s vadovaus Lietuvos kame
riniam orkestrui, dabar laikinai ve
d a m a m d i r i g e n t o Vytauto Lukočiaus. P a s a k E. Mikšio, Kamerinio
orkestro vadovui išrinkti konkurso
skelbti nereikės — jį gali skirti Fil
harmonijos generalinis direktorius
pritariant meno tarybai. Laukdamas
naujojo vadovo, Lietuvos kamerinis
orkestras šiam pusmečiui parengė
septynias p r o g r a m a s ir surengs 14
koncertų.
Vasario viduryje bus renkamas
naujasis Nacionalinės filharmonijos

generalinis direktorius — Kultūros
ministerija j a u paskelbė konkursą
šioms pareigoms eiti ir laukia kandi
datų paraiškų iki sausio 27 dienos.
Naujųjų metų pirmajam pusme
čiui įtemptai rengiasi didžiausi Na
cionalinės filharmonijos kolektyvai.
Nacionalinis simfoninis orkestras
parengė penkiolika naujų programų
ir planuoja surengti 22 koncertus su
žinomais solistais ir dirigentais.
Pirmasis simfoninio orkestro šių
mėtų koncertas skiriamas tragiškų
Sausio 13-osios įvykių penkiolikto
sioms metinėms. Penktadienį Fil
harmonijos Didžiojoje salėje skam
bės kompozitoriaus Algirdo Marti
naičio kūrinio „Mūsų laisvė: septyn
ios invokacijos" premjera.
Sausį Filharmonija pradeda Mo
zart metams skirtą ciklą „W. A. Mo
zart ir Viena". Sausio 27 dieną ciklo
pradžios koncertą rengia Valstybinis
Vilniaus kvartetas, pianistas Gab
rielius Alekna ir altininkas Gedimi
nas Dačinskas. Mozart kūrybai šį
met dėmesio skirs ir senosios muzi
kos ansamblis „Musica Humana",
D. Sostakovič 100-osioms gimi
mo metinėms po ilgos pertraukos
Lietuvoje skambės šio kompozito
riaus Dešimtoji simfonija. Balandžio
22 dieną ją atliks Lietuvos nacionali
nis simfoninis orkestras, smuikinin
kas Vilhelmas Čepinskis ir violonče
lininkas Davidas Geringas. Diri
guos Modestas Pitrėnas. D. Sostako
vič kūrinių koncertą rengia ir Lietu
vos kamerinis orkestras.

* P e r g a l i n g a i p e n k i ų ko
m a n d ų p a s a u l i o j a u n i m o (iki 20
metų) III p o g r u p i o l e d o r i t u l i o
č e m p i o n a t ą baigė Lietuvos rinkti
nė. P a s k u t i n ė s e turnyro rungtynėse
dėl pirmosios vietos pogrupyje susi
tiko j a u anksčiau kelialapius į an
trąjį ratą užsitikrinusios Lietuvos
bei Islandijos rinktinės ir penktąją
pergalę iškovojo Lietuvos ledo rituli
ninkai nugalėję varžovus rezultatu
5:2. Du įvarčius nugalėtojams pelnė
Donatas Kumeliauskas, po vieną —
Paulius Tamkevičius, Povilas Verenis ir Vytautas Jagelavičius.
* Estijos sostinėje vykstan
čiame Paul Keres atminimo
š a c h m a t i n i n k ų t u r n y r e ketvirto
jo r a t o partijoje Airidas Savickas
nugalėjo latvį Andris Starostitis ir
dešimties dalyvių B grupės varžy
bose su penkiais dalyviais dalijasi IVI vie*
Moterų turnyre Deimantė
Daa.
antrąją vietą (po 2.5 taško iš

4 galimų) dalijasi su varžybų šeimi
ninke Tatjana Fomina.
* Trečią pergalę iš e i l ė s NBA
reguliariojo sezono r u n g t y n ė s e
iškovojo Dariaus Songailos Či
kagos „Bulis" komanda, namuose
vienuoliktą kartą iš eilės lygos čem
pionatuose 113:104 įveikusi Toronto
„Raptors" krepšininkus. Paskutinį
kartą Toronto komandai čikagiečiai
pralaimėjo 2002 metų gruodžio 6
dieną. Pirmadienio rungtynėse lietu
vis nugalėtojams pelnė 7 taškus, at
kovojo 3 ir perėmė 1 kamuolį bei kar
tą suklydo.
* Šarūno J a s i k e v i č i a u s In
diana „Pacers" k o m a n d a NBA
reguliariojo sezono rungtynes iš
vykoje 90:96 pralaimėjo Los Ange
les „Lakers" krepšininkams. Lietu
vis į aikštelės šeimininkų krepšį
įmetė 10 taškų, atkovojo 4 kamuo
lius, atliko 5 rezultatyvius perdavi
mus bei kartą prasižengė.

da") — Paaiškėjo, kad ir uostamies
čio pašte korespondenciją skirstyti
gali tik moterys. Vyriškiai, norintys
gauti šį darbą, yra nepageidaujami.
Klaipėdietis studentas Mykolas
ėmėsi ieškoti darbo. Vaikino dėmesį
p a t r a u k ė pašto poskyryje kabojęs
skelbimas, kad ieškomas darbuoto
jas skirstyti korespondenciją.
N ė nedvejodamas Mykolas pa
skambino nurodytu telefono nume
riu. „Nė nespėjus papasakoti apie
save, man buvo pasakyta, kad aš čia
nepadirbsiu, nes jau susigyveno mo
terų kolektyvas ir aš čia esą neiš
tversiu", — pasakojo studentas. Jis
stebėjosi, kad atsiliepusi moteris nė
nepaklausė, koks jo išsilavinimas,
kokia darbo patirtis.
„Net netekau žado — nemaniau,
kad taip gali būti. Nesuprantu, kodėl
paštui nereikia vyrų, j u k užsienyje
tai visiškai priimtina. Aš iš tiesų no
rėjau ten dirbti", — aiškino Mykolas.
Pagal tą patį skelbimą skambi
nusiam „Klaipėdos" korespondentui
skyriaus viršininke prisistačiusi mo
teris taip pat atsakė, kad vyrų šiam
darbui nereikia ir kad jie, pasak jos,
„bobų kolektyve nepadirbs".
Klaipėdos apskrities centrinio
pašto Siuntų pervežimo skyriaus
viršininkė Valerija Melnikovienė ne
slėpė, kad s k a m b i n u s i e m s vaiki
nams sakiusi, jog šiam darbui vyrai
netinka. Anot jos, jie tokio darbo ne
padirba ir greitai jį meta.
Darbas prasideda pusę penkių
ryto ir trunka iki septynių. Po pietų
darbuotojai vėl susirenka.
„Darbo — daug, o už tai moka
kiek daugiau nei porą šimtų litų.
Tam vaikinui reikėjo ateiti čia ir pa
sižiūrėti, kokios čia sąlygos, o ne pul
ti skųstis. J u k darbas ne telefonu
ieškomas", — piktinosi V. Melnikovienė.
Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybos patarėjas viešiesiems ry
šiams Valdas Dambrava patikino,
kad ši situacija — tipiškas lyties dis

vaikinui pirmiausiai reikėjo kreiptis
į tarnybą, kad konfliktas būtų iš
spręstas.
Anot V. Dambravos, yra išskir
tos kelios įstaigos, kur galima įdar
binti tik t a m tikros lyties žmones.
Pavyzdžiui, įkalinimo įstaigos. „Ta
čiau tokių įstaigų — labai mažai.
P a š t a s į tą sąrašą nepatenka", —
„Klaipėdai" sakė jis.
Praėjusieji metai tarnybai buvo
gausūs skundų — išnagrinėti 128
skundai, dar penki atvejai ištirti sa
vo iniciatyva. 2004-aisiais Lygių ga
limybių kontrolieriaus tarnyba gavo
perpus mažiau skundų — 57, dar 17
tyrimų atliko savo iniciatyva. Iš
Klaipėdos apskrities praėjusiais me
tais tarnyba gavo 11 pareiškimų dėl
pažeistų lygių galimybių.
Apie 40 proc. skundų parašė vy
rai. „Daugelis tuo nepatiki, bet tai
gana dažna. Pavyzdžiui, 2000-aisiais
vyrų skundų gavome daugiau nei
moterų. Vadinasi, neteisybė visus
vienodai liečia". — pasakojo V. Dam
brava.
„Vis dėlto situacija gerėja —
darbą siūlančiuose skelbimuose ap
t i n k a m a vis mažiau pažeidimų.
Prieš keletą metų buvo tikra epide
mija. Dabar jau nebepasitaiko skel
bimų, kad ieškoma 21-24 metų blon
dinė vadybininkės darbui", — pasa
kojo jis.
Yra numatomos kelios bausmės
už asmens diskriminavimą — įspėji
mas pažeidėjui ir įpareigojimas pasi
taisyti. Nustačius, kad Lygių galimy
bių įstatymas yra pažeidžiamas pik
tybiškai, skiriama bauda nuo 100 iki
2,000 litų.
Tačiau labiausiai darbdavius pa
veikia grėsmė, kad situacija bus pa
viešinta. „Pats tyriau atvejį dėl sek
sualinio priekabiavimo. Tada viešu
mas buvo vienintelė reali, bet labai
nepageidaujama nuobauda pažei
dėjui", — sakė V. Dambrava. Visos
kitos nuobaudos priekabiautojo ne
paveikė.

Nusikaltėliai n u o teisėsaugos
s p r u n k a per vidines ES sienas
Vilnius, sausio 10 d. (BNS) —
Lietuvos pasieniečiai pernai sulaikė
daugiau nei tūkstantį nuo teisėsau
gos besislapsčiusių asmenų, daugu
ma jų įkliuvo oro uostuose ir prie vi
dinių Europos Sąjungos (ES) sienų
— Lietuvos pasienyje su Latvija ir
Lenkija.
Valstybės sienos apsaugos tar
nyba (VSAT) praneša, kad vien per
pastarąsias tris savaites pasienie
čiams įkliuvo per šimtą nuo tei
singumo besislapstančių asmenų,
kurie važiavo į Lietuvą švęsti Kalė
dų ir Naujųjų.
Lietuvai tapus E S nare ir prie
vidinių bendrijos sienų su Latvija ir
Lenkija s u p a p r a s t i n u s kontrolės
procedūras, šalies gyventojams ke
liauti į užsienį tapo paprasčiau, ta
čiau šia privilegija netruko pasinau
doti ir už įvairius nusikaltimus ir
nusižengimus nuo teisingumo pasis
lėpę asmenys.
Valstybės sienos apsaugos tar
nybos (VSAT) pareigūnai spėja, kad
per Lietuvos sieną su Lenkija bei
Latvija, taip pat per šalies oro uos
t u s nuo teisėsaugos besislapstantys
asmenys vyksta vildamiesi, jog čia
nebus tikrinami jų kelionės doku
mentai ir jiems pavyks laisvai iš

vykti iš šalies ar neužkluptiems į ją
grįžti.
2005 metais Lietuvos pasienie
čiams įkliuvo net 1,199 asmenys, ku
rių dėl įvairių priežasčių ieškojo tei
sėsaugos pareigūnai. Tai penktada
liu daugiau nei 2004 -aisiais, kuomet
šalies pasienyje buvo sulaikyti 926
ieškomi asmenys.
„Dabar ypatingą dėmesį ir di
džiausias lėšas skiriame Lietuvos
sienų su Rusija ir Baltarusija saugu
mui ir kontrolei užtikrinti. Tačiau ir
prie vidinių ES sienų pasieniečių
darbas yra būtinas. Čia mes privalo
me užkirsti kelią nusikaltėliams,
tarptautinio nusikalstamumo, susi
jusio su nelegalių migrantų, vogtų
automobilių, narkotikų, ginklų ga
benimu, apraiškoms", — teigia
VSAT vadas Saulius Stripeika.
Paskutinėmis praėjusių metų
dienomis bei šių metų pradžioje
VSAT surengė nuo teisėsaugos besi
slapsčiusių asmenų „medžioklę".
Per tris savaites į spąstus pakliuvo
daugiau kaip šimtas nuo teisingumo
besislapstančių asmenų, tarp jų —
už padarytus sunkius nusikaltimus.
Taip pat įkliuvo ekonominių nusi
kaltėlių, ne vienerius metus ieškotų
policijos.
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Pasaulio naujienos
;y AVA

(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Kandidatas į Aukščiausiąjį Teismą
žada visiems būti vienodai teisingas
Washington, DC, sausio 10 d. balsas devynių narių teisme neretai
(„ReutersTBNS) — Kandidatas į nulemdavo sprendimą tokiais klau
JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjus simais, kaip piliečių ar aborto teisės.
Samuel Alito, nepaisydamas sudė
Patvirtinus daug konservaty
tingų klausimų dėl abortų, piliečių vesnį S. Alito, Aukščiausiasis Teis
teisių bei prezidento George W. Bush mas ilgiems metams pakryptų į de
administracijos šnipinėjimo progra šinę pažiūrų spektro pusę.
mos, pirmadienį tvirtino, jog jei bus
S. Alito, kuris prieš du dešimt
paskirtas į pareigas, bus vienodai mečius, kai buvo Reagan adminis
teisingas visiems amerikiečiams.
tracijos teisininkas, pats priešinosi
„Mūsų respublikai nėra nieko abortams, sakė: „Teisėjas negali tu
svarbesnio negu teisės viršenybės rėti jokios darbotvarkės, teisėjas ne
principas", — sakė S. Alito Senate gali teikti preferencijų kuriai nors
per pirmąjį svarstymą dėl jo kandi konkrečios bylos baigčiai, ir jau tik
datūros į įtakingiausią šalies teismą. rai teisėjas negali turėti užsakovo".
Respublikonai S. Alito gyrė kaip
„Vienintelis ir pamatinis teisėjo
aukščiausios klasės federalinių ape įsipareigojimas yra saugoti teisės
liacijų teisėją, šiose pareigose dir viršenybę", — teigė S. Alito, prieš tai
bantį jau 15 metų. Prieš tai jis dirbo davęs priesaiką.
prokuroru bei teisininku prezidento
Nors manoma, kad respublikonų
Ronald Reagan administracijoje.
dominuojamas Senatas šio mėnesio
Tačiau demokratai teigia, jog pa pabaigoje patvirtins S. Alito, jo pasi
teikta jo kandidatūra tik sustiprina rodymas komitete gali nulemti jo li
jų susirūpinimą dėl netinkamo elge kimą, jei oponentams pavyktų, kaip
sio su kaliniais Irake bei neseniai at jie tikisi, sulaukus klaidos ar prieš
skleistos administracijos vykdomos taringos situacijos, ją panaudoti su
šnipinėjimo šaltyje programos. De telkti nepritariančias jėgas ir blo
mokratai taip pat nerimauja dėl, jų kuoti kandidatūrą.
teigimu, S. Alito reiškiamos paramos
Liberalų aktyvistų grupės pri
gerokai išplėstai prezidento galių pažįsta, jog blokuoti S. Alito pasky
interpretacijai.
rimą yra sunkus uždavinys, nes 100
„Tokiu metu, kai Baltieji rūmai vietų Senate 55 mandatus turi res
piktnaudžiauja valdžia, suteikia lei publikonai — G. W. Bush partiniai
dimą k a n k i n i m a m s bei šnipinėja bendražygiai. Tačiau jie ragina Se
Amerikos piliečius, teisėjo Alito pa nato demokratus aktyviau skelbti,
r a m a visagaliai vykdomajai šakai jog S. Alito kelia grėsmę pamati
bei kone neribotiems vyriausybės nėms teisėms.
veikėjų įgaliojimams, mano many
Politikos užkulisiuose taip pat
mu, kelia didžiulį susirūpinimą", — užsimenama, jog demokratai gali
teigė Massachusetts atstovaujantis griebtis įstatymų leidybos procedū
demokratų senatorius Edward Ken- rinio blokavimo. New York atstovau
nedy.
jantis demokratų senatorius Charles
G. W. Bush pasiūlė 55 metų S. Schumer teigė, jog tai gali būti visai
Alito pakeisti pareigas paliekančią įmanoma, jei S. Alito vengs atsakyti
teisėją Sandra Day O Connor. Šios į klausimus dėl jo požiūrio į moterų
nuosaikių pažiūrų konservatorės aborto teisę.

Saudo Arabijos šeichas: terorizmas
naudojamas islamui diskredituoti
Mecca,
sausio
10
d.
(„ReutersTBNS) — Aukštas Saudo
Arabijos dvasininkas į Mecca suplūdusiems musulmonų piligrimams
antradienį per hadžo kulminaciją sa
kė, jog Vakarai naudojasi pasauliniu
terorizmo reiškiniu, kad atgrasytų
žmones nuo islamo ir diskredituotų
teisėtus musulmonų siekius.
Šeichas Abdulrahman al-Sudeis,
valstybės paskirtas Didžiosios me
četės Mecca pamokslininkas, taip
pat paragino užtikrinti Irake stabi
lumą ir pažymėjo, kad islamas ne
kaltas dėl terorizmo.
„Kampanija prieš islamą tapo
nuožmi. Musulmonai apibūdinami
įžeidžiamais žodžiais, kad būtų iš
kraipytas islamo vaizdas, o žmonės
— nuo jo atgrasinti", — per pamoks
lą, skirtą musulmonų Id ai Adha
šventei, 2.5 mln. maldininkų teigė
dvasininkas.
Jis apkaltino Vakarų šalis, kad
jos propaguodamos laisvę ir demok
ratiją veidmainiauja ir kaip pavyzdį
nurodė Izraelio bei palestiniečių
konfliktą.
„Kai sionistai bombomis ir tan-

kais kariauja prieš mūsų brolius pa
lestiniečius, išniekindami mūsų
šventas vietas, tai, jų supratimu, nė- j
ra terorizmas, bet žemės, religijos ir
garbės gynimas", — teigė A. al-Su- |
deis.
Izraelis didžia dalimi pažabojo
2000 metais kilusį palestiniečių su
kilimą, o Al Haraal Šarif, kur stovi
musulmonams šventa Al Aksa me
četė, yra arabų gyvenamoje Rytų Je
ruzalėje, kurią Izraelis aneksavo per
1967 metų Artimųjų Rytų karą.
Tarptautinė bendruomenė šio Izrae
lio žingsnio nepripažįsta.
Izraelis tvirtina, kad karinės
priemonės, kurių jis imasi palesti
niečių teritorijose, yra savigyna nuo
savižudžių sprogdintojų išpuolių ir
kitų atakų.
Palestiniečių kovą su Izraeliu
dažnai mini islamistų kovotojai,
įskaitant tuos, kurie kovoja prieš
JAV remiamą vyriausybę Irake.
„Islamas nekaltas dėl šio niū
raus terorizmo reiškinio. Kraujo
praliejimas šioje ir kitose islamo ša
lyse yra draudžiamas, nusikalsta
mas veiksmas", — sakė dvasininkas.

EUROPA
KIJEVAS
Ukrainos Aukščiausioji Rada at
statydino ministro pirmininko Jurij
Jechanurov ministrų kabinetą. Už
tai balsavo 250 deputatų iš 450 par
lamento narių. Iš „Mūsų Ukraina"
frakcijos balsuojant dalyvavo tik vie
nas liaudies deputatas. Nebalsavo
Socialistų partijos, Liaudies, „Vidrodženia", Pramonininkų ir versli
ninkų, „Reformų ir tvarkos" partijų
frakcijos. Dauguma jų buvo ne
patenkinti J. Jechanurov vyriausy
bės pasiektu susitarimu su Rusija
dėl tiekiamų dujų kainos, nes pagal
šią sutartį Ukrainai už dujas šiemet
teks mokėti beveik dvigubai bran
giau. Parlamentas įpareigojo dabar
tinį ministrų kabinetą eiti pareigas,
kol pradės dirbti naujos sudėties vy
riausybė. Ją turi paskirti preziden
tas Viktor Juščenko.
PARYŽIUS
Buvęs JAV prezidentas Bill
Clinton paragino izraeliečius tęsti
Ariel Sharon pradėtą darbą ir, ne
paisant sunkios premjero ligos, tęsti
Artimųjų Rytų taikos procesą. Sun
kiai sergantį 77-erių metų A. Sharon
B. Clinton pavadino „ n u o s t a b i u
žmogumi". „Aš meldžiuosi už jo svei
katą, tačiau taip pat prašau savo
draugų Izraelyje neužmiršti jo paro
dyto pavyzdžio, prisiminti to pavyz
džio galią", — sakė B. Clinton per
spaudos konferenciją Paryžiuje, po
susitikimo su prezidentu Jacąues
Chirac. „Jo liga, kaip ir Yitzhak Rabin mirtis prieš dešimtį metų, yra
dar viena kliūtis taikdarių kelyje",
— sakė B. Clinton.
ROMA
Italijos premjeras Silvio Berlusconi energingai pradėjo savo agitaci
jos kampaniją ir per pirmąjį iš pen
kių savaitės pasirodymų per televi
ziją stengėsi įtikinti italus lygiai po
trijų mėnesių, per rinkimus, suteik
ti jam dar vieną kadenciją. 69 metų
milijardierius, tiesiog t r y k š d a m a s
tikėjimu savimi, netikėtai pasirodė

per populiarią pokalbių apie futbolą
laidą ir pareiškė galintis nepaisyti
visuomenės apklausų ir atremti cen
tro kairiųjų opoziciją. Kalbėdamas
per televiziją „La 7", kuri yra vie
nintelis nacionalinis valstybės ar S.
Berlusconi imperijos „Mediaset" ne
kontroliuojamas televizijos kanalas,
premjeras sakė, jog italus suklaidino
kairiosios pakraipos žurnalistai,
įpiršę jiems mintį, kad ekonomikoje
viešpatauja netvarka.

JAV
BOSTON
Nežinomi užpuolikai Vakarų
Baghdad pagrobė 28 metų amerikie
čių žurnalistę, dirbančią laikraštyje
„The Christian Science Monitor", ir
nužudė jos vertėją, pranešė minėtas
leidinys. JAV pilietė Jill Carroll bu
vo pagrobta šeštadienį prie sunitų
vadovo Adnan al-Dulaimi, iš kurio ji
norėjo imti interviu, biuro. Atrodo,
kad a t a k a buvo gerai parengta ir
„užtruko vos vieną minutę", teigė J.
Caroll vairuotojas, per šį užpuolimą
likęs gyvas. Vienas užpuolikas iš
traukė iš automobilio vairuotoją, sė
do į jo vietą ir nuvairavo mašiną su
dar keliais pagrobėjais, įsėdusiais
šalimais J. Carroll ir jos vertėjo. 32
metų vertėjas Allan Envviyah vėliau
buvo r a s t a s negyvas tame pačiame
rajone, su dviem šautinėmis žaizdo
mis galvoje.

ARTIMIEJI RYTAI
JERUZALĖ
Gydytojai toliau stengiasi nu
traukti Ariel Sharon dirbtinai su
keltą komą ir dar labiau sumažino
atitinkamų vaistų dozę, kad premje
rui atsigavus galėtų įvertinti sme
genų pakenkimą dėl patirto insulto.
Izraeliečiai gaudyte gaudo naujie
nas apie 77 metų vadovą, kurį dau
gelis laiko daugiausiai taikos vilčių
teikusiu politiku. Pirmadienį buvo
pranešta, kad A. Sharon pradėjo
kvėpuoti pats ir truputį pajudino
ranką bei koją. Tačiau praėjus še
šioms dienoms po insulto, premjerą
gydantys medikai praneša, kad jo
būklė tebėra kritiška. Chirurgai sa
ko, jog tikimybė, kad jis išgyvens,
nemaža, tačiau medikai sutinka, jog
jo smegenims pernelyg pakenkta,
kad jis galėtų grįžti į politiką.
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MUŠU
VIRTUVĖ
Paruošia Julija K.

MIKROBANGES NAUDA IR PAVOJAI
Per švenčių laikotarpį gavau keletą klausimų apie mikrobangių varto
jimą, joms tinkamus indus ir kaip pritaikyti jau t u r i m u s receptus
paruošimui mikrobangėse viryklėse. Atrodo, kad nemažai žmonių šventėms
įsigijo šią patogią virtuvės įrangą, o galbūt net gavo dovanų.
Norėdama atsakyti į klausimus ir apskritai pakalbėti apie maisto
gaminimą mikrobangėje, paskirsiu šio trečiadienio skiltį šiai temai.
Indai, tinkami mikrobangei
Geriausiai mikrobangei tinkami
indai yra tokie, kurie lengvai pralei
džia „mikrobangas", t.y., j a s gali vie-nodai paskleisti, kad pasiektų
maistą. Jeigu norite ką nors atšil
dyti ar sušildyti, galima panaudoti
įvairius indus: molinius, popieri
nius, plastmasinius, net medinius
dubenėlius. Vienintelis būtinas rei
kalavimas — jie turi būti be metali
nių (pvz., auksinių, sidabrinių)
papuošimų, pamarginimų. Net ir
siauras sidabnnis ar auksinis ruo
želis porceliano lėkštutės pakraš
čiais gali padaryti daug žalos, su
gadinti mikrobangę ar sukelti gais
rą.
Jeigu indai vartojami ilgesniam
kaitinimui: virimui ar kepimui, jie
turi būti patvaresni, kad nesutirptų,
kai juose maistas labai įkais, užvirs.
Čia geriausiai tinka stikliniai, kera
mikos arba specialiai mikrobangei
pritaikytos plastmasės (yra ir po
pierinių indų, tinkančių virimui
mikrobangėje). Svarbiausia: skai
tykite nuorodas ant indelių įpakavi
mo — ten bus parašyta, ar jie tinka
mikrobangei.
Jeigu indas neturi savo dangčio,
kaitinamą maistą galima uždengti
vaškuotu (pergamentiniu) popieriu
mi, pridengti popieriniu rankšluos
tėliu arba net plastmasine plėvele,
pasaugant, kad ji neliestų maisto
(aklinai uždengiant maistą plėvele,
būtina joje keliose vietose pradurti
mažas skylutes, kad išeitų garai, nes
kitaip ji sprogs).
Maisto p a r u o š i m a s
mikrobangėje
Mažais gabaliukais supjausty
tas maistas greičiau išverda ar iš
kepa kaip stori, dideli gabalai, nes
mikrobangėje energijos bangos iš
visų pusių (taip pat iš viršaus ir apa

čios) persmelkia produktus iki maž
daug 2 colių gylio — visas gabalas
iškepa, kai nuo paviršiaus karštis
perduodamas vis gilyn.
Jeigu norime, kad prieš kepant
mėsa būtų apskrudinta, reikia įkai
tinti tuščią kepimo indą mikroban
gėje, tuomet ant jo padėti mėsą, daž
nai apverčiant, kad parustų iš visų
pusių.
Virimo trukmė tiesiogiai pri
klauso nuo to, kokio dydžio pa
tiekalas. Atkreipkite dėmesį, kad in
do pakraščiuose produktai greičiau
iškepa kaip viduryje, todėl b ū t i n a
kartas nuo karto patiekalą pamai
šyti. Šią taisyklę reikia ypač prisi
minti, jeigu ruošiami p r o d u k t a i ,
kurių viena dalis yra storesnė, pvz.,
viščiuko šlaunelės. Patartina stores
nę dalį nukreipti į indo pakraščius, o
plonesnę, greičiau iškepančią — į
vidų.
Taip pat gabalai, kurie yra įvai
raus dydžio, iškepa nevienodai: dalis
jau bus iškepusi, o kita — galbūt ne.
To išvengti galima mėsą pastumdant, pavartant ar stengiantis sup
jaustyti kiek įmanoma vienodesniais
gabalais.
Popieriniais rankšluostėliais iš
tiesus mikrobangės dugną, jie padės
sugerti riebalus (pvz., kepant rūky
tus lašinukus) arba drėgmę (šildant
bandeles, duoną, picą ir pan.).
Jeigu mikrobangėje nėra vadi
namosios karuselės, t.y., besisu
kančios lėkštės, būtina kepimo indą
retkarčiais pasukti, kad viskas vie
nodai keptų.
Maistas, kuris turi daugiau van
dens ar riebalų, greičiau įkaista ir
iškepa.
Žmonės įsitikinę, kad gražiai
parudavęs maistas yra skanesnis,
geriau iškepęs. Ruošiant patiekalus
mikrobangėje kaip tik to pasigen
dama: maistas jau bus išviręs a r
iškepęs, bet neturės būdingos rusvos
spalvos. Tam tikslui galima panau

doti buljono kubelius, iširpytus ne
dideliame verdančio vandens kieky
je, „barbecue" padažą, „steak sauce", Worcestershire, sojos padažą,
šiais skysčiais „nudažant" kepsnio
paviršių.
Atšildant sušaldytus
produktus
Viena pačių naudingiausių mi
krobangės ypatybių yra greitas su
šaldytų produktų atšildymas. Visi
žinome, kaip pavojinga padėti su
šaldytos mėsos (ypač paukštienos)
gabalą virtuvėje ir laukti, kol at
sileis — tai tikriausias b ū d a s pri
sišaukti kenksmingas bakterijas.
P a t a r i a m a mėsą ar kitus produktus
atšildyti šaldytuve, bet tai kartais
ilgokai u ž t r u n k a , ypač jeigu pamir
šome iš a n k s t o mėsą iš šaldiklio
išimti ir reikia ją gaminti pietums.
Mikrobangėje maistas atšildom a s greitai ir saugiai. Be to, mikro
bangėje prieš pat gaminimą atšildom a mėsa n e p r a r a n d a savo sultingu
mo, tad b ū n a skanesnė, minkštesnė.
Galima į popierių ar plastma
sinę plėvelę suvyniotą mėsą iš
šaldiklio tiesiai įdėti į mikrobangę ir
atšildyti, n u s t a č i u s t e m p e r a t ū r ą
pagal ,,thaw". Kai tik mėsa bent kiek
a t š y l a , ją
išvynioti,
pridengti
v a š k u o t u popieriumi ir baigti at
šildyti. P a p r a s t a i po tam tikro laiko
mikrobangę signalu p r a n e š a , kad
praėjo m a ž d a u g p u s ė n u s t a t y t o
šildymo laiko. Tuomet reikia dureles
atidaryti, mėsą apversti ir vėl pa
spausti ,,thaw", kol gabalas visiškai
suminkštės. Atšildytą mėsą būtina
nedelsiant kepti arba virti.
Net ir vartojant „thaw" tempe
ratūrą, jeigu per ilgai mikrobangėje
mėsą laikysime, jos pakraščiai pra
dės „kepti", tad būtina nustatyti
mažiau minučių, vis patikrinti ir,
jeigu mėsa neatsileidusi, užstatyti
dar kelias minutes. P a p r a s t a i riebi
mėsa atšyla greičiau, kaip „tanki",
raumeninga. Čia laiką reikia nu
statyti pagal turimą mikrobangę ir
su j a k a r t u gautus vartojimo pa
t a r i m u s . Žinau, kad daug žmonių
nemėgsta skaityti tų nuorodų, tvir
tindami, kad ir be jų gali puikiau
siai daiktu ar a p a r a t u pasinaudoti,
bet tas „neprisibaudimas" gali ne
mažai kainuoti — ir sugadinti ruo
šiamus produktus, ir net pačią mik
robangę viryklėlę. Be to, instrukci
jose pateikiama ir naudingų pata
rimų, kaip mikrobangę valyti, ką
daryti, jeigu ji prastai veikia ir pan.
L a n k s t i n u k e ar knygutėje r a n d a m a
ir receptų įvairiems patiekalams.

Neišmeskite tų knygučių.
R e c e p t ų pritaikymas
Daug receptų, skirtų viryklei ar
orkaitei, galima pritaikyti mikro
bangei.
B ū t i n a atsiminti, kad mikro
bangėje kepimo laikas y r a daug
t r u m p e s n i s . Jeigu patiekalas per
nustatytą laiką neatrodo iškepęs ar
išviręs, reikia dar jį pakaitinti, keletos minučių tarpsniais, dažnai tikri
nant. Taip pat atsimintina, kad pa
tiekalas baigia kepti ir mikrobangei
sustojus, t.y. karštis iš viršaus bei
pakraščių perduodamas į vidurį. Dėl
to, praėjus nustatytam kepimo ar
virimo laikui, maisto tuoj pat ne
patiekti, o palaukti bent 5 minutes,
kol jis baigs „virti".
Mikrobangėje mažiau iš maisto
išgaruoja vandens, todėl nereikia
tiek daug skysčio, kaip verdant ar
kepant kitoje viryklėje (kai kur gali
m a apsieiti visai be skysčio, taip su
t a u p a n t produktuose esančius vita
minus bei kitas maistingas medžia
gas, kurios paprastai išliejamos su
virimo vandeniu). Nereikia ir rie
balų, vartojamų mėsai apskrudinti
keptuvėje. Maistas mikrobangėjeniekuomet neprisvyla ir neprikepa
prie indo dugno. Tik dėl geresnio
skonio galima įdėti gabaliuką svies
to ar truputį aliejaus.
Tiek mėsą, tiek daržoves reikia
supjaustyti mažesniais gabaliukais
kaip kepant keptuvėje a r verdant
puode a n t viryklės.
Ilgiau verdančius produktus į
mikrobangę įdėti pirmiau, o greitai
išverdančius — pačiame gale.
Produktai, kurie savyje turi
daug drėgmės, pvz., viščiukas, žuvys
ar kiti jūros gyviai, vaisiai, malta
jautiena, patiekalai su sūriu, dar
žovės, mikrobangėje paruošiant ne
sukelia jokių problemų. Kiek sun
kiau, kai ruošiami sausi—džiovinti
produktai, pvz., pupelės, ryžiai,
džiovinti žirniai, lęšiukai. Geriausia
juos pradėti virti iš anksto, o kai su
minkštės, sudėti kitus produktus,
nes kitaip tie produktai pasidarys
per minkšti, visiškai susileis ir pra
ras skonį.
Mikrobangę viryklėlė yra vienas
geriausių išradimų mūsų virtuvėje.
Kai kas būgštauja, kad iš jos sklin
dančios bangos, net pro uždarytas
dureles, gali pakenkti, sukelti vėžio
ligas ar panašiai. Iki šiol dar niekas
negalėjo patvirtinti, kad taip yra,
tad galime drąsiai naudotis šia pato
gia įranga ir taip ne tik palengvinti
savo darbą, ruošiant patiekalus, bet
ir sutaupyti daug brangaus laiko.

SKELBIMAI
STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
,.soffits'\ „decks", „gutters'\plokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

NEKILNOJAMASIS TURTAS
GREIT PARDUODA
3

•La

_—Į First Landmark Realty

Bus. 773-590-0205
Res. 708-425-7150

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

tTA'l »*•»

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park. IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-5Xl-K654

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskolą
Pensininkams nuolaida

IŠNUOMOJA

SIŪLO DARBĄ

VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai.
1 mieg.—S670-S710;
2 mieg. — $770-$810.
1 mėnuo nemokamai.
Tel. 630-910-0644, Janą.

O'HARE CLEANING AIRCRAFTS
$8.00/8.50 ON START
PERMANENTJOB FOR LEGAL
ONLY. VVITHOUT ENGLISH O.K.
CALL SVETLANA (630) 286-7395

ĮVAIRUS
IEŠKAU PIRKTI VOKIŠKŲ AR
KITOKIŲ FOTOAPARATŲ.

SPA Constantine Day SPAS
Has openings for nail techs,
estheticians, massage therapists.
Fax resume to

Tel. 5 0 8 697-6602,

708 233-5944

Romas
ĮVAIRUS

* Moteris su vaiku ieško darbo netoli lietuvių
bažnyčios Los Angeles. CA ir pigaus buto
netoli nuo lietuvių bažnyčios Los Angeles.
CA Tel 714-525-2302.

Moteris gyvenanti Bnghton Park. ieško
darbo su grjžimu namo Tel 773-655-6109

* Motelis ieško pagyvenusių žmonių ar vaikų
priežiūros darbo lietuvių šeimoje Tel 630863-1168.
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KITU ŽVILGSNIU
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius)

CITATOS NUEINANTIEMS
IR ATEINANTIEMS
Kartais ima atrodyti, kad visos
gerosios, gražiosios knygos jau para
šytos, teisingosios mintys jau seniai
pasakytos, o visa tai, ką mes dabar
bandome suprasti ir įsivardinti —
tėra atkartojimas, dažnai netgi su
paprastintas, subanalintas „anų lai
kų" bei „anų minčių" atkartojimas.
Gal visas mūsų gyvenimas tėra kaž
koks bandymas prisiminti, atpažinti
prarastą rojų ir to rojaus obuoliukų
skonį — perfrazuojant Joną Meką...
Kartais ima atrodyti, kad viešas
kalbėjimas ar kokia nors geranoriš
ka kritika Lietuvoje yra nebereika
lingi dalykai, nes čia jie nepavirsta
veiksmu, nes visuomenė nepradeda
vienytis geresnei tvarkai ir savo
saugumo užtikrinimui, nes viskas ir
toliau vystosi ramiai ir mafioziškai
— kuriant demokratijos ir laisvo
žodžio įspūdį, o realybėje — proce
sams vystantis pagal finansų ir žiniasklaidos magnatų viešųjų ryšių
scenarijus...
Tada kyla noras, 2005 metams
baigiantis, nurimti, sugrįžti į senus
užrašus, dienoraščius ir bent cita
tomis prisiminti praėjusius metus
lydėjusių minčių mozaiką:

čiau savo vietoje. Čia reikėjo būti ir
šeimininku, tvarkyti buitinius rei
kalus.. O man visada svarbiau dva
siškai bendrauti su žmonėmis. Aš
norėdavau, kad vaikai ateitų prie
altoriaus, susiglaustų.
Tegu nedaugeliui žmonių padė
jau tapti šviesos karalystės pilie
čiais. Tegu tik truputį padėjau... Jei
pažiūrėsime į praeitį, juk visi apaš
talai, išskyrus Joną, buvo vedę. Tuo
kiasi ir kitų tikėjimų dvasininkai.
Manyta, kad katalikų dvasininkai
geriau galės atsidėti darbui, jei
neturės šeimos. Bet aš priklausau
Katalikų bažnyčiai, turiu monsin
joro titulą, kuris dar labiau įpareigo
ja. Ir skelbti nuomonės, nesutinkan
čios su oficialia, negaliu.
Fanatizmas — didžiausias Dievo
meilės priešas.
Tačiau pažįstu tokių, kurias mes
vadiname gyvatliežuvėmis. Lūpose
malda, o ant liežuvio — tik ką ap
kalbėti, bloga pamatyti.
Kunigai, kurie neišvengė puiky
bės, kurie mano turį tiesos monopolį
ir esą šventesni už kitus, daro di
džiausią nuodėmę ir atstumia tikin
čiuosius.

Partizanų vadas Lionginas
Baliukevičius-Dzūkas
(1925—1950)
Mūsų visų tikslas yra išlaikyti
partizaninį judėjimą tokį, kad apie jį
galėtų atsiliepti tik su pagarba.
Gaila, kad dar vis atsiranda dėmių,
tamsių dėmių, kurios mus juodina.
Tas, kuris gerai pažįsta Lietuvą, jos
būdą, jos istoriją, jos kančias — tai
supras ir mus. Mes taip pat daug
kartais kenčiame. Žmogus nesi ge
ležinis (ir geležis per trumpą laiką
surūdija, sutrupa) ir todėl kartais
pradedi dvejoti, argi neišseks mūsų
jėgos? Kas iš tos Lietuvos, jeigu ji
nustos geriausios savo dalies (turiu
galvoje ne tik partizanus)? Kas bus
iš jos, jeigu, atėjus lemiamam mo
mentui, nebus kam jos prikelti, išgy
dyti?.. Gal vėl atsiras smulkūs žmo
geliai su savo politiniais „kromeliais", su savo politinėmis rieteno
mis, pradės mus auklėti su šūkiu:
„Tas nevertas laisvės, kas negina
jos"... Liūdna tai pasaka, o jos galo
dar nematyti.
(...) Aš jaučiu, jog savo kraštą
pamilstu vis labiau ir labiau. Jeigu
man šiandien kas pasiūlytų laisvę
Amerikoj, aš neišvažiuočiau. Geriau
žūti čia garbingai kovojant, negu
rankas sudėjus laukti kažko iš kaž
kur nukrintant. Pagaliau mūsų
kraujas nenueis veltui. Mes turėsi
me teisę visiems žiūrėti tiesiai į akis,
nes mes savo tėvynės neapleidom.
Na, ir kas gi mus nugalės, jei mes
mirti nebijom, jeigu mes nugalėjome
ir mirtį.

Lietuvos kunigaikštis
Gediminas (iš „Gedimino
laiškų" popiežiui)
Apaštališkąjį viešpatį aš norė
čiau laikyti tėvu, nes jis yra vyresnis
už mane, ir kitus tokius asmenis
laikysiu tėvais; o tuos, kurie yra
vienmečiai su manimi, laikysiu bro
liais, o kurie jaunesni už mane —
sūnumis. Krikščionims leidžiu Dievą
garbinti pagal savo papročius, ru
sams pagal savo apeigas. Lenkams
pagal savo papročius, o mes garbi
name dievą pagal savo apeigas, ir
visi turime vieną Dievą.

Iš Viliaus Orvido
(1952—1992)
priešmirtinio interviu
Švarumas gyventi yra. Gal visas
tas dalykas persiduoda ir jaunimui.
Gražių rezultatų yra. Ypač pasku
tiniais metais — ir iš narkomanų. Iš
kalinių irgi... Lyg ir atsistato, atro
do... Bet čia ne aš tedarau, čia
Aukščiausiasis daro per mane. Aš
tik bandau Jam netrukdyti, svar
biausias mano tikslas — netrukdyti.
Tie žodžiai, kuriuos aš pasakiau —
labai bejėgiai yra. Čia daugiau pasą
monėje kažkas veikia. Būtina pilnai
atsiduoti Aukščiausiojo veiklai —
kad būtum švarus instrumentas.
Pasilieka tik tikrosios vertybės.
Pasilieka siekimas amžinybės, kad
neprisirištum prie žemės. Kad bū
tum žemėj šeimininkas, bet tikrai
laikinas. O žmonės, kai stato ką nors
— rodos, kad amžinai gyvens. O čia
mes esame tremtiniai ir laikinai tik
gyvenam. Vieną mirksnį. Nes amži
nybė yra begalybė ir nuostabus da
Monsinjoras K. Vasiliauskas
lykas yra.
(1922—2001)
Religija šiandien — daugumai
Visa tai Žemė mūsų — eina į
tik formalumai.
katastrofą. Dėl to, kad užsiteršėm
Dabar nebedalyvauju dvasinin vandenį, užsiteršėm orą. Mes išnau
kų baliuose, nes niekur man taip dojom viską. Ogi viskas gyva yra —
nėra liūdna, kaip ten. Mane domina ir medžiai gyvi, ir vanduo gyvas. Gy
šventės, kur yra „širdžių ir protų vybė yra... Jei ją užterši, tai mūsų
puota".
gyslomis teka užterštas kraujas.
Iš tiesų arkikatedroje nesijau
Ir ateity aš manau — mus begali

JONAS V.PRUNSKIS, MD
7ERRIDALLAS PRUNSK1S, MD
MAUNAKV. RANA.MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Eigin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
BkGrtva 847-718-1212
www.illinoispain.com
A k i ų ligų specialistai

Širdies ir kraujagyslių
ligos

VIDASJ.NEMICKAS.M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIFOES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tol. 773-471-3300
D a n t ų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANUI GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.A-cnerAve.Sts.5r6
Chicago, IL 60638

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už pneinamą karią.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL

55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

Chirurgai

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500
išgelbėti tiktai pranciškoniška są
junga — į gamtą žiūrint kaip į brolį.
Ir tokių minčių esu trupučiuką
pateikęs, kad būstus reikia statyti iš
molio, pilaites. Kad kuo mažiau iš
naudotum energijos, kaip senovėj
buvo statoma. Ir visą aplinką pri
žiūrėti, kaip sanitaras. Ir Japonijoj,
ir Kinijoj gražių patirčių yra... Nes
kitaip mes einam į pražūtį...
Drunvalas Melchisedekas
Prašau atleisti, kad esu privers
tas būti šių nerimastingų žinių sklei
dėju, tačiau jei jūs norite išgyventi,
privalote žinoti, kad mūsų laukia
arba sausra ir karštis, arba apledėji
mas ir atšalimas.
Yra visuotinai priimta nuomonė,
kad globalusis atšilimas vyks lėtai,
ir kad pasaulis turės pakankamai
laiko deramai pasiruošti su tuo susi
jusių problemų sprendimu.
Nauji rimti įrodymai tvirtina,
kad šis reiškinio įvaizdis tiesiog
neteisingas, ir kad mums geriau pa
siruošti žymiai spartesniam įvykių
vystymuisi.
Viena iš pirmųjų abejonių, kad
visuotinis atšilimas gali vykti visai
ne taip, kaip mums sakoma (ypač
JAV), buvo išspausdinta 2002 metų
rugsėjo mėnesį žurnale JDiscovery".
Žurnalo viršelis skelbė: „Globaliojo
atšilimo siurprizas — naujas ledyn
metis", „...okenografai Atlante ap
tiko didelį gėlo vandens srautą, besi
formuojantį iš ledų tirpsmo ašigaly
je. Jie perspėja, kad šis srautas gali
netrukus suskaidyti Golfo srovę ir
Šiaurės Ameriką bei Europą pas
merkti šaltoms žiemoms".
2004 metų sausį Sir David King,
Didžiosios Britanijos ministro pir
mininko mokslinis patarėjas, krei
pėsi į Tony Blair ir jam pranešė apie
gresiančią pasaulinę katastrofą sa
kydamas, kad žmonija būtinai turi
žinoti apie tai, kas turi įvykti. T.
Blair nurodė David King tylėti ir šių
žinių neskleisti. Bet D. King, many
damas, kad ši informacija pernelyg
svarbi, jog tylėtų, tų pačių metų
sausio mėnesį, sąmoningai apei
damas premjerą, kreipėsi į Amerikos
žurnalą „Science", jame paskelbė
savo informaciją ir pasidalijo savo

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst IL 60126
630-941-2609
nuogąstavimais.
Šiame straipsnyje Sir David
King rašo: „Mano manymu, klimato
pasikeitimas yra pati didžiausia
problema iškilusi iki šiandien prieš
mus. Ji yra žymiai rimtesnė net už
tarptautinio terorizmo grėsmę".
Nuo tada David King buvo įsa
kyta nutilti, o dabar jam neleidžia
ma šia tema viešai pasisakyti, grasi
nama net įkalinimu.
Vienoje Pentagono ataskaitoje
siūloma išilgai visos JAV sienos pas
tatyti 12 metrų aukščio sieną, kad
negalėtų patekti imigrantai, ban
dantys išsigelbėti nuo klimato po
kyčių sukeltų problemų visame pa
saulyje. Manydamas, kad pati di
džiausia problema bus maistas ir
vanduo, Pentagonas teigia, kad
Amerika, turėdama pakankamai
pinigų maisto pirkimui, šiai proble
mai atsispirti sugebės ilgiau už dau
gumą kitų šalių. Žmonės stengsis čia
atvykti tiesiog dėl maisto. 2004 metų
birželį SNO pravedė susitikimą,
skirtą globalaus atšilimo ir Golfo
srovės problemai. Šiame susitikime,
pasibaigusiame birželio 29 dieną,
dalyvavo 154 šalys, ir jos sugebėjo
rasti vienintelę priemonę — kaip
galima greičiau atsisakyti naftos ir
benzino naudojimo.
Kai kurie žmonės mano, kad
tolimesnis anglies dvideginio išmeti
mo mažinimas, galimas dalykas, leis
sulėtinti problemos vystymąsi. Be to,
mes, suprantama, privalome daryti
viską, kas įmanoma. Tai svarbu, ka
dangi kiekviename vandenyne yra
srovės, panašios į Šiaurės Atlanto, ir
jei jos visos sulėtės ar sustos, Žemė
je beveik neišvengiamai prasidės
tikras ledynų periodas. Istorija rodo,
kad tokiu atveju kitas šilumos perio
das mūsų civilizacijai prasidės po
90,000 metų.
Bet iš tikrųjų, pakeisti ar pagrei
tinti srovių tekėjimą visame Atlanto
vandenyne ir jį grąžinti į „normą"
žmonija nepajėgi su visomis savo
technologijomis. Daugumos pasaulio
mokslininkų vertinimu, pernelyg
vėlu keisti eigą to, kas turi įvykti.
Vienintelis dalykas, ką mes galime
padaryti, tai pasiruošti sukrėti
mams.
Nukeltai 11 psl
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LIETUVIŲ AUTORIŲ DARBŲ PARODA
AMERIKIEČIŲ GALERIJOJE
Sausio 7 d. šeštadienio.vakarą,
atidarius „Jane Addams Hull House
Center for Arts and Culture" galeri
jos, 1136 W. Wilson Ave., duris, mus
pasitiko didžiulis būrys žmonių ir
lietuviška „Gabijos" ansamlio (vado
vė Genė Razumienė) tranki muzika.
Ant plytinių galerijos sienų ir erdvė
je — penkių lietuvių menininkų dar
bai. Visi jie jauni, ne taip seniai
atvykę iš Lietuvos, bet jau žinomi
lietuviškų parodų lankytojams. Šį
kartą paroda — amerikiečių galeri-

Nomeda Grumadą

joje, kuri praktikuoja rengti neseniai
į Ameriką atvykusių ir čia kuriančių
dailininkų parodas. Susirinkę drau
gėn — Nomeda Grumadą, Aušrinė
Kerr, Irena Šaparnienė, Vidas
Zimkus ir Algis Žukas — suruošė
bendrą parodą. Visų jų darbai skir
tingi ne tik atlikimo technika, bet ir
žanru. Važiuodama galvojau, kaip
jie visi atrodys vienoje parodoje. Ir

koks buvo mano nustebimas, kai
įėjusi į parodos salę pamačiau, kad
paroda atrodo vienalytė, visi darbai
dera vienas prie kito, nors iš
pažiūros tokie skirtingi. O ir išeksponuoti jie buvo įdomiai: šalia
A.Kerr tapybos ant odos darbų gra
žiai derėjo N. Grumadą skulptūri
niai darbai, o šalia jos juodo skulp
tūrinio paveikslo — A. Žuko juodai
baltos fotonuotraukos. Ant galinės
sienos kabojo trys didelio formato V.
Zimkaus mišria technika atlikti
odos—medžio paveikslai, o šalia
ramiai stovėjo N. Grumados skulp
tūra. Žiūrėjau į ją ir vis negalėjau
atsistebėti — tik moteris gali taip
kruopščiai atlikti darbą — figūrą
ratas po rato apsukti virve. Šalia vėl
A. Kerr sodrių, šiltų spalvų paveiks
lai. Nuo lubų lengvai leidžiasi I.
Šaparnienės batika
„Suplėšyti
laiškai" , šalia ant sienos kabo dar
trys jos batikos darbai.
Salė pilna lankytojų, jauki
atmosfera, fortepijonu groja muzikas
Ričardas Šokas. Daug lietuviškose
galerijose nematytų, angliškai kal
bančių žmonių veidų, girdžiu anglų
kalba interviu atgarsius.
Ir vėl groja „Gabija". Lietuviš
kos muzikos garsai, lietuviški tau
tiniai rūbai kelia susidomėjimą ki
tataučiams. Matau, kad jiems įdo
mus ir lietuviškas menas. Ir darosi
smagu, kad atvykę į svetimą šalį,
žmonės tęsia savo darbus, kuria to
liau ir žengia į priekį. Norisi jau
niems menininkams palinkėti ir to
liau siekti meno aukštumų, nesus
toti pusiaukelėje, tobulėti.

Vidas Zimkus

Aušrinė Kerr

r

Aiūis Žukas

ena ^ a c a n i e n e

Laima Apanavičienė

„Gabijos" ansamblis parodos atidarymo metu.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Mažasis Motiejus sveiksta

Už ka Kalėdų senelis d a v ė d o v a n ų L e m o n t o M a i r o n i o mokyklos
d i r e k t o r e i A u d r o n e i E l v i k i e n e i 7 Ž i n o m a už tai. k a d ji rūpinasi mažai
šiais l i e t u v i u k a i s , n o r i , k a d ir g y v e n d a m i t o l i n u o tėvynės, jie m o k ė t ų
k a l b ė t i ir r a š y t i lietuviškai, šoktų lietuviškus šokius, d a i n u o t u lietu
viškas d a i n a s žinotų L i e t u v o s istorija.
Eugenijaus B u t ė n o n u o t r .

Lietuvos vaikų globos būrelis
„Saulutė" dėkoja aukojusiems Mo
tiejaus Dagiliaus kepenų operacijai.
Ji buvo ne tik sėkminga, bet ir
ypatinga.
„... berniukas yra vienintelis,
kuriam buvo persodintos ne mirusio,
o gyvo donoro kepenys. Kartu su
Motiejumi ant operacinės stalo teko
gultis ir jo motinai Jolitai Dagilienei.
Vieną moters kepenų skiltį chirurgai
perkėlė į sūnaus kūną.
Sudėtinga operacija buvo atlikta
Briuselio (Belgija) universitetinėje
Šv. Luko ligoninėje", — rašo „Lie
tuvos rytas".
Ištikus bėdai, šeimai padėjo
daug žmonių bei organizacijų. Jų
tarpe ir Amerikos lietuviai. „Prieš
išvykstant į Belgiją berniuką 15,000
litų suma parėmė ir Čikagoje esantis
Amerikos lietuvių vaikų globos
būrelis 'Saulutė' *, - praneša tas pats
laikraštis.
Ateityje berniuko laukia bran
gūs tyrimai, ilgalaikis daktarų ste
bėjimas, vaistai. Tačiau džiugu, kad
daugelio žmonių parama padėjo ber
niukui grįžti į pilnavertį gyvenimą.

Mažasis Motiejus po operacijos.

Motina Jolita, sulaikydama ašaras,
žurnalistams sakė: — „Visiems vi
siems, kurie padėjo mums ir
Motiejui, norėčiau pasakyti 'ačiū'. Aš
net nežinau kaip atsidėkoti... Mes
tikrai to neužmiršime".
Indrė Tijūnėlienė
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CITATOS NUEINANTIEMS IR
ATEINANTIEMS
Atkelta iš 9 psl.

P.S. Kartais ima atrodyti, jog
Lietuva, anot O. Milašiaus prana
šysčių, dar galėtų susivienyti didin
gai ir gražiai misijai ir tapti Šiaurės
Atėnais, parodyti pasauliui, jog įma
nomas taikus, negrobuoniškas po
žiūris į save ir į aplinką, įmanomas
taikus sugyvenimas tarp skirtingai
galvojančių žmonių. Tačiau norint,
kad procesai Lietuvoje imtų vykti ne
susinaikinimo, o išlikimo linkme,
darosi aišku, jog reikalinga sąmonė
ir vienybė.
Kas formuoja Lietuvos žmonių
sąmonę? Ar „Lietuvos rytas" ir

„Respublika" šviečia visuomenę ar
tamsina? Ar tokios televizijos laidos
kaip „Okna" artina pasaulio pabaigą
ar tolina? Jei sutiktumėm su nuo
mone, kad ciniškas, savanaudiškas
požiūris mūsų Žemę privedė prie
labai rimtų apokaliptinių grėsmių,
tai suprastume, kad keisti ir gelbėti
visa tai reikėtų pirmiausia nuo savo
galvosenos. Kai atsiras nebe pinigų
ir tuščių pramogų kultas, nebe jėgos
ir nugalėjimo filosofija, o draugavi
mo, meilės, rūpinimosi ir dalinimosi
filosofija — gal kas nors ims keistis.
To ir norėtųsi palinkėti mums
visiems ateinančiais metais!

Ekskursija
po Mažąją Lietuvą
Ragainės (Nemano) 2-ojoje vi
durinėje mokykloje lietuvių kalbos
mokosi 107 mokiniai. Neseniai 55 iš
jų dalyvavo įdomioje ekskursijoje,
kuriai vadovavo mokytojai Liucija ir
Jonas Glinskiai. Ekskursijos marš
rutas Ragainė (Nemanas) — Gum
binė (Gusevas) — Įsrutis (Černiachovskas) — Spargė (Majovka) —
Ragainė. Šios išvykos tikslas — pla
čiau susipažinti su Mažąja Lietuva,
aplankyti krašto įžymias vietas, kur
gyveno nusipelnę kultūros veikėjai.
Pirmasis aplankytas objektas —
Gumbinė (Gusevas). Mokytojas J.
Glinskis papasakojo apie miestą prie
Romintos upės, kur 1714 metais
buvo pakrikštytas vienas žymiausių
18 amžiaus poetų, lietuvių grožinės
literatūros pradininkas Kristijonas
Donelaitis. Už 5,5 kilometro nuo
Gumbinės — Lazdynėliai, poete gim
tinė. Mokytojas pasakojo apie K.
Donelaičio gyvenimą, asmenybę ir
gabumus, jo poemą „Metai", nuopel
nus lietuvių literatūrai, apie Tol

minkiemį, kur poetas gyveno 37
metus.
Ekskursijos dalyviai atvyko
prie paminklo, kuris Gumbinėje bu
vo atidengtas 2004 m. rugsėjo 25
dieną, ir pagerbė būrų dainiaus
atminimą.
Kitas ekskursijos objektas —
Įsrutis (Černiachovskas). Apžval
ginės ekskursijos metu moksleiviai
susipažino su miestu prie Ungurupės, jo istorija. Apie Įsrutį papa
sakojo Aleksas Bartnikas, Kara
liaučiaus krašto lietuvių kalbos
mokytojų asociacijos pirmininkas,
gerai žinantis šio krašto istoriją ir ją
įdomiai perteikęs mokiniams.
Įsrutis — sena nadruvių gyven
vietė, kur vyko atkaklios lietuvių
kovos su kryžiuočiais. Miesto pak
raštyje — senovinės pilies liekanos.
Senovėje čia stovėjo pilis, kurią
kryžiuočiai sugriovė ir pasistatė
savo medinę pilį. Bet netrukus lietu
viai ją sugriovė. 1336 m. kryžiuočiai
pasistatė naują mūrinę pilį iš ak-

Ragainės 2-osios vid. mokyklos mokiniai turėjo prog i pajodinėti žirgais.
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AtA
MEČIUI AUKŠTUOLIUI
mirus, žmonai GENUTEI, vaikams su šeimomis ir vi
siems giminaičiams bei artimiesiems, reiškiame
širdingą užuojautą ir kartu liūdime.
Laima ir Algimantas Antanėliai
Regina ir Vytas Arnauskai
Dana ir Gedas Drazdžiai
Irena ir Jerald Matz
Algis Praitis
Gražina ir Albinas Reškevičiai
Marta ir Jonas Šarkai
Omaha, Nebraska

Ragainės 2-osios vidurinės mokyklos lietuviukai Gumbinėje (Gustave) prie
Kristijono Donelaičio paminklo.

mens ir plytų su keturiais bokštais.
Šią pilį buvo užėmęs Didysis Lie
tuvos kunigaikštis Algirdas. Prie
pilies dar išlikęs stulpas su užrašu
„Lietuvių ulonų pulkas Nr. 12", kri
tusiems 1-ajame pasauliniame kare.
Įsrutyje gimė lietuvių poetas
Merkelis Švoba, evangelikų kunigas
vertėjas Jonas Berentas, mokytoja
vo poetas Liudvikas Pasargė.
Toliau — Spargė (Majovka), tu
rintis dar kitus pavadinimus: Jur
barkas, Georgenburgas. Už dviejų
kilometrų nuo Įsruties esančioje
Spargėje senovėje stovėjo nadruvių
pilis. 1264 m. kryžiuočiai pasistatė
savo pilį ir pavadino ją Georenburgu. 1413 m. šią pilį buvo užėmęs
Vytautas Didysis. Anksčiau Spar
gėje gyveno vien lietuviai. 1828 m.
Spargės pilį įsigijo Klaipėdos pirklys
Vilhelmas von Simpsonas. Jis Spar
gėje įsteigė žirgyną. Iki mūsų dienų
išliko dalis pilies ir dvaro pastatai.
Įsruties apylinkėse labai derlingas
dirvožemis, paupių . pievose auga
sultinga žolė, tinkanti sunkesnių
veislių arkliams. Nuo 1752 m. apy
linkės viršaitis Kendelis pradėjo
veisti veislinius žirgus ir juos par
duoti Trakėnų žirgynui. Trakėnų
žirgų pavadinimas kilęs nuo kaimo
pavadinimo. Šie žirgai išvesti 16 a.
Gidas papasakojo apie žirgyną,
kur auginami sportiniai ir veisliniai
žirgai, jo istoriją. Žirgynas užima
11,000 ha plotą. Tai ištisas komplek
sas, kurį sudaro vokiško stiliaus pas
tatai ir dirbama žemė. Žirgyne dirba
šimtas darbuotojų. Tai ne tik zoo
technikai, veterinarijos gydytojai ir

felčeriai, bet ir žirgų prižiūrėtojai,
treneriai, pagalbiniai darbininkai.
Žirgyne auginami trijų veislių
žirgai: Hanoverio, Trakėnų ir Holšteino. Moksleiviai pabuvojo prie
žirgams pastatytų trijų paminklų,
kurie simbolizuoja žirgų veisles.
Pamatė, kaip jie auginami, laikomi
ir treniruojami, kaip išjodomi. Tre
niruojami jie kasdien, kad ištvertų
fizinius krūvius varžybų metu.
Raitelis turi gerai jausti savo žirgą,
o žirgas — paklusti raitelio reikala
vimams. Atvykusieji turėjo pereiti
detoksikaciją, kad neįneštų infekci
jos. Pamatė, kokios geros sąlygos
sudarytos žirgams, apžiūrėjo ma
niežą, kurio gruntui specialus smėlis
vežamas iš Vokietijos. Žirgai daly
vauja taptautiniuose konkursuose,
jie parduodami aukcionuose. Žirgai
kainuoja brangiai. Vieno žirgo kaina
— 15,000—20,000 dolerių.
Ekskursantai lankėsi muzieju
je, kur sukaupta daug įvairių eks
ponatų apie žirgus, klausėsi pasako
jimo apie žirgyno istoriją, pasi
važinėjo karietomis po žirgyno ma
niežą, ir, stebint prižiūrėtojams, jo
dinėjo.
Už šią įdomią eksukursiją Ra
gainės 2-osios vidurinės mokyklos
lietuviškų klasių moksleiviai ir
mokytojai, mokinių tėvai, mokyklos
vadovai nuoširdžiai dėkoja Mažosios
Lietuvos lietuvių draugijai, jos
pirmininkui V. Trumpjonui, valdy
bos nariams ir visiems, prisidėju
siems prie šios ekskursijos.
Emilija Algaudė
Bukontienė
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APYLINKĖSE
• P r a n e š a m e d r a u g a m s ir gimi
nėms, kad 2006 m. sausio 1 d. mirė
mano mylimas sūnus Petras Stončius. Liko nuliūdusi šeima: mama
Elviną, dukros Brigita ir Erika, bro
lis Algimantas, anūkas Alec, žmona
Maria.
• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje (Marąuette
Park apylinkėje) šį penktadienį,
sausio 13 d., vyks specialios pamal
dos (lietuvių kalba) mūsų tautos did
vyriams prisiminti, už juos ir Lie
tuvą pasimelsti, pabūti vėl kartu ir
pagyventi anų didvyriškų dienų
dvasia. Parapijos vikaras kun. dr.
Arvydas Žygas ir klebonas kun.
Antanas Markus visus nuoširdžiai
kviečia penktadienį dalyvauti pa
maldose: nuo 6 vai. vakaro bus Švč.
Sakramento adoracija, 7 vai. v. —
šv. Mišios. Atvykite!
• S a u s i o 13 d. 7:30 vai. v. Čiur
lionio galerijoje Jaunimo centre
įvyks Aldonos Pečiūrienės poezijos
vakaras — paroda „Atsisveikinimas
su Čikaga". Nemažai metų pragy
venusi Čikagoje A. Pečiūrienė grįžta
į gyventi į Lietuvą. Tai jos at
sisveikinimas su čikagiečiais. Vaka
ro metu skambės A. Pečiūrienės
poezija, matysite dailininkės įvairia
technika atliktus kūrybinius dar
bus. Visus kviečiame atvykti į ati
darymą.
• S a u s i o 14 d., šeštadienį, Drury
Lane Oak Brook, 100 Drury Ln.,
Oak Brook Terrace, IL 60181, vyks
10-as kasmetinis Maria High School
„Sniego" pokylis (Snowball). skirtas
jaunų merginų švietimui paremti.
6:30 vai. v. kokteiliai, 7:30 vai. v. va
karienė. Bilieto kaina — 125 dol. as
meniui. Tel. pasiteiravimui: 773-9258686 ext. 115 (Dianne Richardson).
• S a u s i o 15 d. 1 vai. p.p. bus lie
tuviškos pamaldos Beverly Shores,
IN, Šv. Onos bažnyčioje. Mišias
aukos kun. Antanas Gražulis, SJ.
Visi kviečiami.
• T ė v a s Antanas Saulaitis, SJ,
aukos šv. Mišias Palaimintojo J.
Matulaičio misijoje Lemonte sausio
15 d., sekmadienį, 9 ir 11 vai. ryto.
Po šv. Mišių t. A. Saulaitis kviečia
visus susitikti pokalbiui apie jėzuitų
veiklą ir gimnazijas Lietuvoje. Po 9
vai. r. šv. Mišių susitikimas įvyks
PLC didžiojoje salėje, o po 11 vai. r.
šv. Mišių — Ateitininkų namuose.

Skelbimas
PIRKSIU: Jono Rimšos, Viktoro
Vizgirdos, Antano Gudaičio,
Kasiulio, Vienožinskio, Varno,
Zoromskio ir Rukštelės
tapybos darbų.
Tel. 708-349-0348.

• Čikagos lietuviu Brighton
Parko namų savininkų metinis
susirinkimas įvyks sausio 15 d., sek
madienį, po lietuviškų mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo bažnyčios parapijos mokyklos
salėje, 2745 W. 44-ta gatvė. Kvie
čiame visus narius gausiai dalyvauti.
•46-asis metinis Lietuvos Vyčiu
pokylis šiemet vyks vasario 4 d., šeš
tadienį, „Flame Room of the Sabre
Room", 8900 W. 95th Street, Hickory Hills, IL 60457. Vakarienės
metu Lietuvos Vyčiai meno ansam
bliui „Dainava" įteiks žymenį an
samblio 60-mečio proga. 6 vai. v.
kokteiliai, 7 vai. v. vakarienė. Bilie
tų kaina — 50 dol. asmeniui. Norin
tys įsigyti bilietus prašome skam
binti Diann (Jurgilas) Martin tel.
773-376-4779 arba atsiųsti čekį:
Diann Martin, 3420 S. Lithuania
Ave., Chicago, IL 60608
• L e m o n t o Soc. reikalu skyrius
po švenčių vėl pradėjo rodyti filmus
iš Lietuvos. Kviečiame visus penkta
dieniais 2 vai. p.p. atvykti į PLC
Bočių menę pasižiūrėti naujų filmų.
• N e pelno siekianti organiza
cija Naperville kultūros centras
kviečia vaikučius nuo 6 iki 10 metų
amžiaus šeštadieniais nuo 2 vai. p.p.
iki 3 vai. p.p. į lietuviškų tautinių
šokių pamokas. Šokti mokys profe
sionali mokytoja. Pamokos tęsis nuo
sausio mėn. iki kovo 4 d. Centras
įsikūręs Naperville centre, 55 S.
Main Street. Tel. pasiteiravimui:
630-696-4177.
• P a v a s a r i n ė mugė J a u n i m o
centre įvyks kovo 4 d., šeštadienį,
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5
d., sekmadienį, nuo 10 val.r. iki 3
vai. p.p. didžiojoje salėje. Čia galė
site įsigyti įvairiausių gėrybių. Pre
kybininkai, norintys užsakyti sta
lus, prašome skambinti Mildai (tel.
708-447-4501) arba Anelei (tel. 708636-6837). Maloniai kviečiame visus.
• T r a d i c i n ė Čikagos lietuviu
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).
• N o r i n t užsisakyti stalus pre
kių pardavimui tradicinėje Čikagos
lietuvių skautų Kaziuko mugėje,
kuri vyks kovo 12 d. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte, prašome kreip
tis į Aušrą Jasaitytę-Petry tel. 708349-8436. Stalo nuoma — 30 dol.
• S k e l b i a n t Valdovu rūmu auko
tojų sąrašus įsivėlė klaida. Aukojo:
Viktoria Ciunkaitė-Burneikis 1,000
dol., Baroda, MI, ir Eugenius, Albi
nas ir Martynas Grazevičiai, 400
dol., Belvidere, IL.

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Avarijoje žuvo lietuvis iš Lockport
Šeštadienį apie 6:30 vai. v., grįždamas namo iš darbo, automobilio ava
rijoje žuvo lietuvis Andrius Makarovas. 24 metų vairuotojas nesuvaldė auto
mobilio BMW, ir šis nusirito ant lygiagrečiai palei gatvę einančių traukinio
bėgių. Nuvežtas į „Silver Cross Hospital" ligoninę", Joliet, jis mirė.
Automobilį kliudė „Amtrak" traukinys, važiavęs iš St. Louis į Čikagą.
Nė vienas iš 143 traukiniu važiavusių keleivių ir 5 įgulos narių nenukentėjo.
A. Makarovas atvyko į Ameriką prieš 9 metus. Jis buvo vedęs, jo sūnui
Andriui — vieneri. „Jis niekada nematys, kaip jo sūnus, kuris yra tikra savo
tėvo kopija, auga", — sakė jo žmona Laura.

Lietuvių meno ansamblis
»

.DAINAVA"
j

nuoširdžiai kviečia visus
į savo 60-mečio koncertą

//

NEŠĖM, ATNEŠĖM LABĄ DIENELĘ",
kuris įvyks sekmadieni,

sausio 22 d., 3 vai, p.p.
Moraine Valley Fine and Performing Arts Center,
10900 S. 88th Ave., Palos Hills, IL.
Koncerte dalyvaus saksofonistas Rimvydas Paulikas (anksčiau gro
jęs su džiazo grupe „Baltic Asteroids").
Bilietų kaina — 22 dol., prieš koncertą — 25 dol., moksleiviams iki
18 metų — 18 dol.
Bilietus galima nusipirkti „Seklyčioje" (2711 W. 71 st. Street),
„Lietuvėlėje,, (5741 S. Harlem Ave.), „Dovanėlėje" (Pasaulio lietuvių
centre) ir koncerto salės „box office" (tel. 708-974-5500).

Skelbimai
Advokatas
J o n a s Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Tel. 708-237-0488
Ton free 24 hr. 888-7763742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS
A U R E L I U S BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
136 S LaSaIfe#2300 Cbcaeo, IL60808

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

