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Tik trečdalis lietuvių save sieja su Lietuva 

Vilniaus ir valstybės simbolis — Didžiojo Kunigaikščio Gedimino paminklas. 

Vilnius, sausio 17 d. (BNS) — 
Tik trečdalis Lietuvoje apklaustų lie
tuvių tapat inasi su Lietuva, tačiau 
su lietuvių t au t a — absoliuti daugu
ma. 

Su Lietuva save tapat inančių 
gyventojų dalis per nepriklausomy

bės metus sumažėjo bemaž dvigubai 
(nuo 66 proc. 1990 metais iki 34 
proc. 2005 metais), rodo Lietuvos gy
ventojų vertybių tyrimas, kurį atliko 
„Baltijos tyrimai" Pilietinės visuo
menės instituto užsakymu. 

Instituto žinovų nuomone, tokią 

visuomenės nuostatų kaitą galima 
aiškinti ir natūraliu patriotizmo ato
slūgiu pasiekus tikslą — šalies ne
priklausomybę, ir tam tikru nusivy
limu kovos už laisvę laikotarpio ide
alais. 

Įsidėmėtina, kad sumažėjus ta-
patinimuisi su Lietuva reikšmingai 
išaugo lietuvių tapatinimasis ne su 
Europa ar pasauliu, bet su artimiau
sia gyvenamąja aplinka. Su savo 
miestu ar gyvenviete 1990 metais 
save siejo tik 25 proc. gyventojų, 
2005 metais dvigubai daugiau — 49 
proc. 

Nepaisant europeizacijos ir glo
balizacijos procesų, lietuvių tapati
nimasis su Europa bei pasauliu iš
liko itin menkas ir iš esmės nepaki
tęs. Europinė ir globalioji lietuvių 
tapatybė sustiprėjo labai nedaug: 
1990 metais Europai save priskyrė 1 
proc, 2005 metais — 3 proc. gyven
tojų, su pasauliu 1990 metais tapati-
nosi 4 proc, o 2005 metais — 6 proc. 

Instituto žinovai spėja, kad per 
šį laikotarpį iš šalies išvykę lietuviai 
bus turėję kiek stipresnę europinę 
ar globaliąją tapatybę. 

Premjeras: darbdaviai privalės didinti algas 
Vilnius, sausio 17 d. (BNS) — 

Premjeras Algirdas Brazauskas an
tradienį pareiškė, jog sparčiai au
gant bendrajam vidaus produktui 
Lietuvoje ir mažėjant šešėlinei eko
nomikai šalies darbdaviai art imiau
siu metu privalės didinti darbuotojų 
algas. 

„Lietuvoje bendras vidaus pro
duktas vienam žmogui panašus kaip 
Lenkijoje, tačiau šioje šalyje viduti
niai atlyginimai yra 60 proc. didesni. 
Tai verčia susimąstyti , ypač — ver
slininkus", — sakė A. Brazauskas . 

„Atlyginimai didėja, tačiau taip 
yra tik pastaruoju metu. Ankstesnė 

statistika rodo, kad atlyginimų augi
mas buvo gan žemas, šiandien jį tu
rime žymiai didesnį", — pažymėjo 
premjeras. 

Pasak jo, jei šalies verslininkai 
nedidins algų, jiems greitai pritrūks 
darbo jėgos. 

„BVP veikusiomis kainomis vis 
dar auga sparčiau nei oficialūs atly
ginimai, žinoma, tam tikrą dalį su
daro ir atlyginimai vokeliuose. Pas 
mus dar mažai modernių technolo
gijų, juk aukštus atlyginimus moka 
ten, kur darbo našumas didesnis, 
kaip pavyzdžiui, Lenkijoje. Tačiau 
ateityje darbo užmokestis didės po 

10 procentų per metus ir tai tik pesi
mistinis variantas", — sakė banko 
„Nord/LB Lietuva" vyriausiasis ana
litikas Rimantas Rudzkis. 

Jo teigimu, siekiant išlaikyti 
ekonomikos augimą Lietuvoje, rei
kia, kad būtų aktyviai investuojama 
į gamybos modernizavimą bei ska
tinti investicijų atėjimą iš užsienio. 

„Ne paslaptis, kad neturime jo
kių rezervų plėstis darbo jėgos pras
me. Priešingai, greičiausiai emigra
cijos procesas taip greitai neužges. 
Todėl kitais ar dar kitais metais 
užimtųjų skaičius pradės mažėti", — 
sakė R. Rudzkis. 

„ D u r n i ų la ivo" byla grąžinta teismui 
Vilnius, sausio 17 d. (BNS) — 

Vilniaus apygardos teismas antra
dienį panaikino išteisinamąjį nuo
sprendį rašytojui Vytautui Petkevi
čiui byloje dėl Nepriklausomos Lie
tuvos veikėjo Vytauto Landsbergio-
Žemkalnio apšmeižimo. 

Teismas bylą perdavė generali
niam prokurorui, konstatuodamas, 
kad kal t inamasis ak tas byloje buvo 
surašytas ne t inkamai , nesi laikant 
Baudžiamojo proceso kodekso reika
lavimų, viena kaltinamojo akto dalis 
prieštarauja kitai . Sis pažeidimas 
trukdo nagrinėti bylą, o jo patys tei
sėjai ištaisyti negali. 

Teisėjų kolegija paskelbė, kad 
visiškai pa tenkina nukentėjusiojo, 
V Landsbergio-Žemkalnio sūnaus , 
europar lamentaro Vytauto Lands-

Vytautas Petkevičius 

bergio apeliacinį skundą dėl V. Pet
kevičiaus išteisinimo. 

„Kaip gali vertinti? Teismo 
sprendimas yra teismo sprendimas. 
Su juo galima sutikti, galima nesu
tikti, galima apskųsti. Tai teismo 

nuomonė ir ją reikia gerbti. Bet juo
kingiausia yra tai, kad dvejus metus 
ir teismas, ir prokuratūra mane tei
sė pagal vieną straipsnį, o paskui po 
dvejų metų suprato, kad straipsnis 
netinka, reikia iš naujo. Aš nesu di
delis teisės žinovas, bet tai rodo, kad 
čia panašu ne tiek į teismą, kiek į 
inkviziciją", — sakė rašytojas V. Pet
kevičius. 

Nukentėjusysis, V. Landsbergio 
brolis Gabrielius Žemkalnis teigė, 
kad dabar paskelbtas sprendimas jį 
tenkina ir jis tikįs, kad prokuratūra 
dirbs veiksmingiau. 

Nukentėjusiems atstovavęs ad
vokatas įsakas Kaganas sake, kad 
jis labai patenkintas teismo nutarti
mi. 

Nukelta į 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • PAX 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 

Nepaisant mažėjančio tapatini
mosi su Lietuva kaip šalimi, prik
lausomybės tautai jausmas išlieka 
gana stiprus: absoliuti dauguma ap
klaustųjų — 95 proc. — šiuo metu 
save sieja su lietuvių tauta, su savo 
bendruomene — 75 proc., su Euro
pos Sąjungos gyventojais — 72 proc. 

Tačiau net kas dešimtas šalies 
gyventojas Lietuvos pilietybės visiš
kai nelaiko vertybe (1990 m. tokių 
buvo vos 1 proc). Nukelta \ 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Lietuvoje nusikaltusių 
nėra. 
Politinės kultūros 
revoliucija. 
Kitu žvilgsniu: 
psichiatrinė laboratorija. 
Mūsų virtuvė. 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Amžinųjų vertybių 
dovana mirties 
akivaizdoje. 
Lietuvių meninis filmas 
„Atsiprašau". 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.845 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKA UTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

RAMIOJO VANDENYNO RAJONO 
„Kunigaikštienės Gražinos 

vyr. skaučių būrelis 

/ / 

Būrelio tradicinė kalėdinė su
eiga 2005 metais įvyko gruodžio 3 d., 
šeštadienį, Sparr Heights Commu-
nity Center, Glendale, CA. Sesės 
Mildos atrasta vieta pasirodė labai 
patraukli — tiek išore, tiek vidum. 
Gražus didelis pastatas su dailiu 
įėjimu, viduje erdvi salė su nedidele 
scena, kur turtingai papuošta eglė 
sukosi ant savo stovo šventiškai 
blizgėdama. Apvalūs stalai, spalvin
gai padengti kvietė atsisėsti, o du 
ilgi pagal sieną — kvietė iš namų 
atneštus patiekalus sudėti. Fantas
tiškai įvairiai pagaminti tradiciniai 
kūčių valgiai gardžiai mirgėjo savo 
spalvomis. 

Pakilia nuotaika sveikinosi il
giau nesimatę bičiuliai: sesės graži-
nietės atvyko su savo artimaisiais ir 
kviestais svečiais iš rajono vadovy
bės. Sueigą savo atvykimu pagerbė 
ir parapijos klebonas kunigas Sta
nislovas Anužis, atnešdamas glėbį 
vokuose sudėtų kalėdaičių. 

Sueiga pradėta tylos minutėle, 
atsistojimu pagerbiant būrelio mi
rusių sesių atminimą, ir visų tų, ku

rios dėl sveikatos nebegali atvykti į 
sueigą. Kun. Anužis, paprašytas pa
simelsti, pradžioj išryškino tikrąją 
Kalėdų mintį ir prasidėjusio Adven
to prasmę. Po to, kvietė visus pasi
dalinti kalėdaičiais. Sesės ir svečiai 
sujudę laužė vieni kitų kalėdaičius ir 
stengėsi nei vieno neaplenkti. 

Visiems grįžus į savo vietas, 
pasigirdo tyli giesmės „Šventa nak
tis" melodija. Tai buvo įvadas į skai
tymą rašytojo Antano Vaičiulaičio 
apsakymėlio „Danutės eglutė". Sen
timentaliai parašyta, bet su gilia 
mintimis kuri labai tiko sueigos 
rimčiai. Sesė Birutė Prasauskienė 
puikiai paskaitė ištraukas iš ap
sakymėlio, brolis Vytautas Zelenis 
jautriai paįvairino sueigą pabaigai 
pagrodamas lūpine armonikėle. 

Atėjo laikas pasivaišinti ir būre
lio vadovės sesės Inos Petokienės 
pakviesti, žmonės pasišnekučiuoda
mi rikiavosi prie sudėtų užkandžių 
stalo. Salės erdvėje skambėjo kalė
dinių giesmių muzika, surinkta 
sesės Mildos Mikėnienės. Chorų ir 
muzikinių ansamblių įgrota muzika 

skambėjo per brolio Mindaugo Pe-
toko atsineštą ir įrengtą garsinę sis
temą. Mikrofonas buvo palaima 
kalbėtojams. 

Kalėdinių sueigų metu papras
tai vyksta būrelio vadovių bei va
dovybės pasikeitimai. Sesė Ina su 
savo padėjėjomis išbuvo tris kaden
cijas. Būrelio sesėms labai patiko 
sesės Inos vadovavimas, kuris pa
sižymėjo rimtu ir maloniai taktišku 
būdu; tiksliu darbų paskirstymu ir 
skautiškos dvasios išlaikymu. Sesei 
Inai buvo įteikta visų narių pasira
šytas sveikinimas ir graži raudona 
azalija, kurią žadėjo pasodinti savo 
sode. Savo ruožtu sesė Ina pranešė, 
kad ant kiekvieno stalo (jų buvo 
penki) nuo savęs ji padėjo po pliušinį 
žaisliuką, kaip dovaną nežinomam 
asmeniui, kurį prie stalo sėdintys 
turėjo parinkti. Be to, sesė Ina ap
dovanojo savo padėjėjas saldainiais 
ir savo gamybos „ačiū" atvirutėmis. 
Brolis Zelenis sesei Inai kaip ben
dramintei, visiems bandant pritar
ti, pagrojo lūpine armonikėle „Jūrei
vių maršą". Viešnia, „Palangos" 
tunto tuntininkė sesė Danutė Ma
žeikienė padovanojo sesei Inai pa
kabuką — pelėdą, kaip išminties 
simbolį užsitarnavusiai vadovei. 

Pakviestas pakalbėti apie rajo
no skautišką veiklą „Kalniškių" 
tunto tuntininkas brolis Vytenis 
Vilkas apžvelgė metinius įvykius: 
skautų lavinimą, stovyklavimą, iš
kylas. Taip pat ta proga pakvietė 
visus į rajono metinę sueigą, numa
tytą 2006 metais sausio 8 d., sekma
dienį. 

Sueigos metu buvo sudaryta 
nauja būrelio vadovybė. Keturios 
jaunesnės kartos sesės sutiko pa-

,.Kunigaikštienės Gražinos' vyr. skaučių būrelis su svečiais kalėdinės sueigos metu 2005 m. gruodž io 3 d. Los Angeles, CA. 

GARBES NARIAI 
Su dideliu džiaugsmu ir malo

numu Akademikių skaučių draugo
vės ir Korp! Vyties Garbės narių 
rinkimo komisijos praneša, kad šie 
organizacijos nusipelnę veikėjai 
buvo išrinkti ir balsavimu patvirtin
ti būti Akademinio skautų sąjūdžio 
Garbės nariais: 

ASD Garbės narės: 
fil. Danutė Eidukienė; 
fil. Virginija Mačiulienė; 
fil. Halina Plaušinaitienė; 
s. Ada Sutkuvienė. 
Korp! Vyties Garbės nariai : 
fil. Algirdas Avižienis; 
fil. Jonas Kronkaitis; 
fil. Leonas Maskaliūnas. 
Kviečiame Jus padėti sąjūdžiui 

pagerbti ir pasveikinti naujus gar
bes narius, dalyvaujant Garbės 
narių pagerbimo sueigoje, kuri įvyks 
šeštadienį, sausio 21 d., 11 v.r.. Bo
čių menės salėje. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont. IL. 

Ad Meliorem ir iki pasimatymo' 

SLIDINĖJIMO IŠKYLA! 
2006 

Jūrų skaučių ir skautų vadovai 
kviečia jūrų jaunes, jaunius, skau
tus, skautes, jūrų skautes ir skau
tus, prityrusias skautes ir skautus, 
gintares, būdžius vyr. skautes ir 
vyčius dalyvauti slidinėjimo iškyloje 
Wilmot, WI, sausio 28 d. Autobusas 
išvažiuos nuo Pasaulio lietuvių cen
tro 1:15 v. p.p. ir sugrįš apie 12 v.r. 
Nevažiuojant autobusu, susitinkame 
VVilmot Mt. 

Už visas išlaidas sesės ir bro
liai turi susimokėti iš anksto. 

Autobusas greitai prisipildo, 
registracija ir pinigai reikalingi ne 
vėliau kaip sausio 21 d. Slidinėjimo 
registracija reikalinga, ne vėliau 
kaip sausio 21 d. Autobuso mokestis 
negražinamas! 

Registracija būtina visiems da
lyviams. „Reiease" forma yra rei
kalinga iš visų dalyvių iki 18 metų 
amžiaus. „Reiease" forma nerei

kalinga iš keliaujančių su tėvais. 
Užpildytą anketą su visu mo

kesčiu siųskite šiuo adresu: Aldona 
Weir, 553 59th St., Lisle, IL 60532. 

Taip pat galima perduoti mo
kestį ir registraciją sueigos laiku iki 
sausio 21 d. 

Turint klausimų skambin
kite: 

Aldona Weir 630-964-9120, 
ei. paštas: weirlia@msn.com 
Robertas Jokubauskas 
815-838-8136, 
ei. paštas: 
jokubauskas@comcast.net 
Formos ir kainos taip pat ran

damos tinklalapyje: 
www.JuruSkauta i .o rg 

dirbėti: Laima Balčienė, Darija 
Francesco, Audra Reivydienė ir 
Laima Sturonaitė. Sesė Ina pasi
lieka vadovė emerite, o buvusios jos 
vadijos sesės — patarėjomis, jei 
jaunosios sesės paprašytų pagalbos. 

Užbaigiant sueigą, buvo gieda
ma kalėdinės giesmės, kurias gra
žiai pravedė sesė Dalia Sodeikienė. 

Per praeitus 2005 metus būre
lis, kaip visada, dalyvavo Kaziuko 
mugėje ir rudenį — Lietuvių die
nose. Mugės metu buvo galima pa
valgyti, pardavinėjo rankdarbius ir 
namie keptus tortus bei pyragus. Su 
savo kepiniais šiais metais prisidėjo 
akademikės ir padėjo juos parduo
dant. Surinkti pinigai (būrelio se
sėms balsuojant) šiemet buvo skirti: 
skautiško jaunimo kelionėms ap
mokėti į vadovų bei vadovių mokyk
las, tuntų veiklai paremti, auka LS 
fondui, ir La Shriners' ligoninėje 
gulintiems vaikams (kur ir lietuviu
kai gydosi) dovanėlėms pirkti. Bū
relio sesė Darija juos nuolat lanko. 

Būrelio narės yra išsamiai infor
muojamos per internetą ir paštu. 
Didelė padėka sesei Aldonai Venc
kūnienei, kuri iš vadovės gautus 
pranešimus padaugina ir laiku iš
siuntinėja visoms į namus. Sesė Al
dona tą darbą atlieka seniai, pa
sitarnaudama visoms buvusioms 
vadovėms. Ačiū! Būrelio sąraše yra 
40 adresų. Būrelio sesės mielai 
lanko sueigas, gražiai bendradar
biauja ir skautiškai bendrauja. 

v.s. Vanda Zelenienė 

L 
„SKAUTYBĖS KELIO 

tęsinys 5 psl. 
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JAV 
MetamsJ 120.00 • 1/2 metų $65.00 
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Kanadoje ir kitur (USD) 
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Tarptautinėje parodoje, vykusioje pereitu metų pabaigoje Atlanta, Georgia, 
buvo {ruoštas stendas, reklamuojantis Lietuvos Parodų rūmus — LITEXPO. 
Prie stendo — LIT£XPO atstovas jAB Klaudijus Adomaitis ir LR garbės konsule 
Cleveland, OH, Ingrida Bublienė. 

POLITINES KULTŪROS REVOLIUCIJA 
PAULIUS SAUDARGAS 

Penkiolika metų ryto prieblan
dos... Tikrosios laisvės aušros kol 
kas nesulaukėme. Kada subręsime 
gyventi europinės demokratijos sąly
gomis? Nejau mums reikia dar vie
nos, jau ne politinio režimo, bet po
litinės kultūros revoliucijos? Lietu
viškosios politikos aušroje sušvitęs 
partinių pavadinimų spektras silp
nai koreliuoja su politinių ideologijų 
turiniu ir idėjų ver te šiandienos 
Lietuvai. 

Autokratiški verslo banginiai ir 
jų pameistriai kopia lyg zombiai į 
politinį olimpą kurdami „demokra
tinę diktatūrą", kuri suklesti kai 
didesnė visuomenės dalis, abejinga 
valstybės valdymui, leidžia liku
siems nesigilinant palinkti į prag
matiškos interesų grupės pusę. Rin
kimuose dalyvauja ne daugiau 50 
proc. piliečių, o ir tie renkasi rėks
mingus, verslo ar užsienio grupių, 
stumiamus lyderius. Krizė ištiko ir 
pačių lyderių gre tas : R. Paksas 
skandalingai nušal intas ir beveik 
pamirštas, A. Zuokas pripažintas 
„Abonentu" vis labiau susipainioja 
kreivų dangoraižių karalystėje ir 
valdžios institucijų raginimuose 
apsispręsti: „būti ar nebūti". Prie 
„viešbučio gėdos stulpo", jam pačiam 
netikėtai prikaltas politikos uola ti
tuluotasis A. Brazauskas, o Seimo 
opozicijos vadas A. Kubilius, panašė
jantis į kalvį, kalantį vis tą patį gė
dos stulpą, gavo atsakomąjį smūgį 
žemiau juostos — giminės srityje. 
Prezidento rinkimų 2004 metais vos 
nelaimėjusios K. Prunskienės po 
„kunigaikštienės" skandalų apskri
tai nebesigirdi. Vienintelis iš val
džios krizės besitikintis (ir galintis) 
pasipelnyti, laiku ats is tatydinęs, 
„diplomuotasis" V. Uspaskichas 
anaiptol neužkirto sau kelio su dar 
didesniais vert inimais grįžti prie 
valstybės vairo. Užsimiršęs gyvenąs 
demokratinėje valstybėje Uspaski
chas, komentuodamas Soros fondų 
veiklą, skatina apriboti pilietinę 
valdžios kritiką. Lyg grobuonis pa
jutęs sėkmę, važinėja po rinkėjus 
kandidatuodamas (gal priešlaiki
niams LRS rinkimams?), o žinias-
klaidoje su nebeslepiama piktdžiu
giška šypsena nevengia pasityčioti 
ne tik iš opozicijos, koalicijos part
nerių, bet ir LR prezidento. Pana
šus antidemokratinis užsimiršimas 
prieš mėnesį buvo ištikęs ir social
demokratų vadą Brazauską, pareiš
kiant, jog opozicijos kritika jo atžvil
giu kenkia Lietuvos įvaizdžiui ir tu
rėtų būti ištirta prokuratūros. Kve
pia beveik baltarusiškais metodais. 
Kaipgi mes, taip vieningai išgyvenę 
„dainuojančią revoliuciją", patekome 
į politinės kultūros akligatvį? 

Griuvus nusistovėjusiam sovie
tiniam režimui, teisių ir pareigų 

susivokimo dilema užgriuvo politi
kos naujokus. Ne visi revoliucio
nieriai spėjo prisitaikyti prie laisvės 
euforijų pakeitusių demokratinės 
konkurencijos sąlygų, tad teko gar
siai šaukiant pasileisti į populistinį 
jomarką. Stačia galva įnėrę į libe
ralias laisvosios rinkos (tiek ekono
minės, tiek politinės) džiungles, vis 
dar neišneriam, o pastarųjų metų 
valstybiniai įvykiai rodo, jog ėmėme 
dusti. 

Sąjūdžio revoliuciją pagrindinai 
įvykdė žmonės, vėliau pasivadinę 
konservatoriais ir krikščionimis de
mokratais. Jie formavo valdančiąją 
koaliciją, 1996—2000 m. perėmę val
stybės vairą iš A Brazausko LDDP. 
Tačiau, kokių motyvų vedami, kon
servatoriai pasivadino konservato
riais? Grynąja prasme konservatiz-
mas juk išpažįsta prisirišimą prie 
tradicijų, politinių institucijų ir laiko 
patvirtintų socialinių bei moralinių 
modelių. Konservatoriai turėtų būti 
priešiški naujoms valstybės valdymo 
schemoms, taigi ir santvarkos revo
liucijoms. Daug racionalesnius mo
tyvus pasivadinti „socialkonservato-
riais" turėjo buvę komunistai, dek
laravę siekius sugrąžinti socialinį 
pastovumą, lūžio periodo kataklizmą 
išvargintoje valstybėje. Tik pasta
raisiais metais, minėtas ideologijos 
ir veiksmų disbalansas, konserva
torių partijoje pradeda peraugti į 
motyvuotos ideologijos propagavimą. 
Kai tuo tarpu, tiek santvarkos re
voliucijoms, tiek katalikiškam, gilių 
tradicijų kraštui, atrodytų, puikiai 
t inkanti krikščioniškoji demokratija 
apskritai atsidūrė nepavydėtinoje 
padėtyje — nebėra atstovaujama 
parlamente. Antroji pagal buvusią 
įtaką posąjūdinė politinė jėga: Lie
tuvos krikščionys demokratai, dar 
turės daug padirbėti, kol išbris iš 
politinės nuošalės, kurion pateko dėl 
buvusių vidinių nesutarimų. 

Nesusi tvarkantys tarpusavyje 
liberalai? Kažin ar lietuvių tautos 
kultūroje grynasis liberalizmas yra 
pati priimtiniausia ideologija, todėl 
nenuostabu, kad liberalams labiausiai 
sekėsi didesniuose miestuose, kur 
kosmopolitizmo paveikta naujoji kar
ta neišlaikė tvirtos lietuviškosios sa
vimonės. Be to, esant didelei sociali
nei diferenciacijai liberalizmas gina 
tik privilegijuotųjų, turtingesnių in
teresus, kas turint omeny didelę post
sovietinių valstybių socialinę ats-
kirtį tikrai neprideda populiarumo. 

Liberalizmas šiandien — „blogą
ja prasme" įsisukęs į pragmatiškų 
politikų galvas ištrina ribas tarp 
politinių ideologijų, atverdamas ke
lią modernioms visuomenės ligoms. 
Visuomenės individų teisių ir laisvių 
propagavimas yra demokratinės 
laisvės sąlyga, tačiau beatodairos 
taikoma gali vesti prie tokių prob
lemų kaip nusikalstamumo didėji-

DANUTE BINDOKIENE 

Lietuvoje nusikaltusių 
nėra... 

Š
iomis dienomis išlindo dar 
viena „raudona yla iš maišo" 
— ministro pirmininko pa

tarėjas į tar iamas bendradarbiavęs 
su sovietiniu saugumu — KGB. 
Tai trys raidės, kurios, net penkio
likai metų praėjus nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo, dau
geliui mūsų tautiečių sukelia šiur
pą ir baisius prisiminimus. Tačiau 
tik ne t a m t ikram visuomenės 
sluoksniui, kurio nemaža dalis 
(galbūt dėl išeitos „sovietinės 
mokyklos") sugebėjo įsi tvir t int i 
įvairiose įtakingose valdžios sfe
rose, kone iki pat „kopėčių" vir
šaus. Ir tegalime dėkoti Dievui, 
kad an t aukščiausios Lietuvos 
Respublikos „kopėčių" pakopos 
šiandien stovi prezidentas Valdas 
Adamkus. Jeigu ne lietuvių tautos 
apdairumas, kažin kas šiandien 
šeimininkautų Prezidentūroje... 

Vienas skaudžiausių ir daž
niausių lietuvių nusiskundimų yra 
tai, kad buvusieji kagėbistai, stri
bai ir tautos išdavikai šiandien 
laisvai, niekieno netrukdomi, gy
vena šalia savo ankstesnių aukų, 
dažnai iš jų besityčiodami ir net 
grasindami, kad savo atsiminimais 
nesudrumstų jų saugaus ir sotaus 
gyvenimo. Lietuvos genocido laiko
tarpio opos iki šiol nesusilaukė de
ramo dėmesio bei išviešinimo, ku
ris padėtų joms užgyti. Kad būtų 
visiems laikams užversti šie kruvi
ni mūsų tėvynės istorijos pusla
piai, visų pirma reikia užbaigti jų 
rašymą ir padėti tašką. O tai ne
įvyks, kol Liustracijos ar kuris ki
tas įstatymas neatskirs nukentė
jusių nuo jų kankintojų; tėvynės 
patriotų nuo išdavikų. 

Jeigu kai kurie istorikai mano, 
kad Lietuvoje tebėra per 4,500 ne-
prisipažinusių apie savo ryšius su 
KGB, vargiai termino prisipažinti 
pratęsimas čia ką padės: jeigu jie 
iki šiol neprisipažino, tylės kaip 
pelė po šluota ir toliau, tikėda
miesi, kad niekas nesužinos jų iš
davikiškų darbų, niekas neat
simins pavardžių ir neatras ar
chyvuose jų „žygdarbių" aprašy
mų. Žinoma, archyvai ilgiausiai 
išlaikys paslaptį, nes jie nebus pri
einami tyrinėjimui daug dešimt
mečių, kai ir kaltintojus, ir kalti
namuosius seniai bus priglaudusi 

žemė, kuri yra visų žmonių lygin
toja (žinome tik vieną atvejį, kai 
žemė atsisakė priimti niekšo kūną 
— Maironio eiliuotoje baladėje 
„Čičinskas). 

Visgi į vieną kitą nukrypsta 
kaltinimas: ir tu ten buvai! Toks 
„likimo pirštas" dabar nukrypo į 
premjero A. Brazausko patarėją 
Vilių Kavaliauską. Ar jis prisi
pažins artimai bendradarbiavęs su 
KGB ir padėjęs rinkti žinias ypač 
apie užsienio lietuvius? Be abejo, 
ne. Greičiausiai kreipsis į teismą, 
kad Liustracijos komisijos nuos
prendį panaikintų. 

Iš dalies tai logiška, nes pas
taruoju metu Lietuvos teismai 
kone visus „didžiuosius" (o Kava
liauskas, būdamas artimas prem
jero bendradarbis, toks yraj randa 
nekaltais. Nekaltas yra ir nušalin
tasis prezidentas Rolandas Pak
sas; nekaltas ir premjeras Algirdas 
Brazauskas (jis ypač pasižymi 
dažnu „nekaltumu") dėl savo šei
mos „įdomiomis aplinkybėmis" įsi
gytų nuosavybių; nekaltas rašyto
jas, susodinęs į „Durnių laivą'' 
mūsų tautos didvyrius; nekaltas ir 
jau iš kalėjimo išleistas vienas iš 
Sausio 13-osios „raudonųjų veikė
jų". Jeigu priklausai „stambiųjų 
žuvų" kategorijai, geriausia vieta 
pakliūti į teismą yra Lietuvoje — 
čia daugiausia galimybių, kad būsi 
išteisintas ir dar kompensuotas už 
mėginimą apkaltinti . Žinoma, 
jeigu esi tik „smulkutė žuvelė", 
tinklo akys susitrauks ir nesitikėk 
ištrūkti. Antra vertus, juk teismai 
turi kažkaip parodyti, kad atlieka 
savo paskirtį. Jeigu Lietuvos gy
ventojai sako, kad teismais labiau
siai nepasitiki, tai tik parodo jų 
„neišprusimą". 

Reikia džiaugtis, kad lietuviai 
nėra kerštingi ir neskuba „susido
roti" su buvusiais kolaborantais. 
Tačiau tarp nuolankumo ir ap-
kiautimo yra tik siauras žings
nelis. Galima kurti vis naujus 
Liustracijos įstatymus ir rodyti 
pirštais į tariamus ar tikrai buvu
sius sovietinius kolaborantus, bet 
vieną kartą reikėtų apsispręsti ir 
užbaigti šią tragikomediją. Tik 
tuomet valstybė ir tauta galės 
žengti pirmyn, ir užgydyti okupaci
jų padarytas žaizdas. 

mas, narkomanija, tradicinių verty
bių nykimas, moralinės atsakomy
bės mažėjimas valstybės valdyme. 

Kad ir kaip bepasivadintų, tin
kamai veikiančioje tradicinėje parti
joje privalo būti trys turinio lyg
menys: ideologinis, politinis ir pro
pagandinis. Ideologinis lygmuo esti, 
kuomet partijon susibūrę bendra
minčiai tiki bendrais idealais, turi 
visuomeninio gyvenimo ir valstybės 
valdymo modelį — ideologiją. Poli
tinis lygmuo pateikia receptus at
sispindinčius programoje, ka ip šį 
valdymo modelį įgyvendinti konk
rečiomis sąlygomis. Propagandinis 
lygmuo tai žinia ir įvaizdis per
teikiantys visuomenei pirmuosius 
du lygmenis. Populistinės partijos 
koncentruojasi tik į paskutinįjį lyg
menį, deklaruodamos siekį padaryti 
gyvenimą geresniu, tačiau nei sau, 

nei visuomenei neįvardindamos kaip 
tas gėris bus kuriamas. 

Kiekvienoje partijoje reikalinga 
nuolatinė intelektualinė kūryba gili
nantis į išpažįstamas ideologijas ir 
jų pritaikymą valstybės valdyme. 
Rinkiminės kampanijos metu pa
teikiama visuomenei žinia turi būti 
gilaus išmanymo išdava, o ne vie
šųjų ryšių specialistų iš piršto laužti 
lozungai. Ateities politikus sugeban
čius darnaus dialogo būdu valdyti 
valstybę turime auginti nuo jaunų 
dienų. Galbūt prie to prisidėti galėtų 
prezidento V. Adamkaus „palai
mintas" Politinio jaunimo forumas? 
„Tvarka bus"... Bet įves ją ne viena
dienių politinių spektaklių žvaigž
dės, o pati visuomenė rinkdama į 
valdžią ne stabus su cukriniais pa
žadais, bet ideologiškai tvirtas, kon
struktyviai dirbančias komandas. 
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VISIEMS TOS PAČIOS 
BĖDOS 

MŪSŲ MISIJOS 
KOPLYČIA 

Manau, kad daugeliui, kas skai
tys šias eilutes, yra žinoma Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio "misijos kop
lyčia. Tai yra geros architektūros fir
mos (R. R. F. Murphy Associates, Ar-
chitects and Engineers) r imtas kū
rinys. Tokios koplyčios yra dvi, be
veik vienodos. Viena pastatyta Colo-
rado Springs, Amerikos Karo aviaci
jos akademijoje, o antrąja turim 
laimės pasididžiuoti mes, lietuviai, 
čia, Lemonte. 

Pati koplyčia yra „A-frame" sti
liaus. Labai gerai ir apgalvotai iš
spręstos galingų balkių ir apšvieti
mo problemos. Šoniniai langai, ku
rių yra du iš kiekvienos altoriaus 
pusės, yra vitražai, nekonkuruoją su 
koplyčios sienomis, griežtu trikam
piu kylančiom į viršų. Pati koplyčia 
didingai rami, be jokių išsišokančių 
„papuošalų", t ikrai sukelia dvasinį 
pakilimą. 

Ypač gražus, puikiai savo stiliu
mi pritaikytas prie visumos, didin
gai paprastas marmuro altorius. Tik 
gaila, kad jis visą laiką uždengtas. 
Koplyčios širdis — didelis, sunkūs, 
be jokių papuošaliukų kryžius, lais
vai pakabintas aukštai virš alto
riaus. Netgi kryžių laikančių plie
ninių trosų pakrypimo kampai su
derinti su visom kitom linijom. 

Medinė nukryžiuojojo Kristaus 
skulptūra švelniai stilizuota, nesu
daro kabančio lavono įspūdžio, bet 
turi kažką, į ką žiūrint, pasidaro 
lengviau melstis. 

Didelė A formos trikampio siena 
už altoriaus susideda iš trikampių ir 
rombų pavidalo struktūrinių plokš
čių, kurių sujungimo linijos suderin
tos su sienų ir balkių kryptimi. 

Anksčiau ant tos sienos, kairėje 
pusėje, žiūrint iš priekio, buvo pa
kabintas seselės Mercedes tapytas 
paveikslas, kurio geometriniai ke
turkampė forma sienai tikrai ne
tinka, bet jis buvo nutapytas švel
niomis, pastelinėmis spalvomis ir 
per daug akies nerėžė. Ką nors tin
kamai pritaikyti prie tos sienos yra 
sunkus ir supratimo reikalaujantis 
uždavinys, nes, tikrai neapgalvojus 
ir nesuderinus kiekvienos detalės, šį 
puikų archi tektūros kūrinį labai 

lengva sugadinti (kas ir buvo pa
daryta). 

Pal. Jurgio Matulaičio misija at
gavo du didelius, gražius ir tikrai 
aukšto meninio lygio dailininko 
Adolfo Valeškos vitražus. Su mažom 
išimtim, vitražai yra langų menas, 
reikalaujantis vienodo, lygaus ap
švietimo. Jei dailininkas nori kurią 
savo kūrinio vietą stipriai užakcen
tuoti, j is vartoja skaidresnius ar 
tamsesnius stiklus, pagal reikalą. 
Storo, skaldyto stiklo (slab glass) vit
ražams apšvietimas yra ypatingai 
svarbus. Šie vitražai būtų didelis 
pliusas mūsų koplyčiai, jei būtų bu
vę panaudoti tam, kam jie buvo pri
taikyti. Deja, to nepadaryta. 

Du milžiniški, keturkampės for
mos vitražai, pastatyti už altoriaus, 
priėjau anksčiau minėtos sienos. J ie 
stovi, ar kabo, gana arti vienas kito, 
palikdami siaurą, vertikalų tarpelį, 
kurio apačioje stovi, praradęs visą 
savo efektingumą, tabernakulis. O 
tas kryžius, kabantis per vidurį, 
beveik nublunka prieš labai neramų 
foną. Lyg tai būtų nelabai svarbus 
objektas. Toks įspūdis susidaro, ka
da vitražai yra neapšviesti, ir tada, 
kada jie apšviesti. Apšvietimas labai 
nelygus. Už kiekvieno vitražo įdėtos 
keturios, ilgos horizontalios lempos, 
stipriai apšviečia nedidelį horizon
talų plotą su per daug išryškintais 
spalvoto stiklo gabaliukais. Šviesa 
tarp lempų yra silpnesnė. Visiškai 
dingsta vitražo visuma, jo kompozi
cija, jo tema. Iš tolo žiūrint, atrodo, 
kaip kažkokios dvi milžiniškos ko
pėčios su daugybe spalvotų blizgučių 
ant visų keturių pakopų. 

Čia tikrai puikus pavyzdys, kaip 
„meno ekspertai" (o jais gali būti vi
si, kam tik užeina ūpas) gali paimti 
du, tikrai gerus meno kūrinius, juos 
suklijuoti į krūvą ir abu sugadinti. 

Nežinau, ką į šią koplyčią atėjęs 
jos architektas pasakytų. Gal ap
siverktų, o gal, tik ranka numojęs, 
išeitų. Bet žinau, kad, jei dail. Adol
fas Velička pamatytų, kaip jo kūryba 
eksponuota, tikrai savo karste ap
siverstų. 

Skulptorius 
Ramojus Mozoliauskas 

Lemont, IL 

BRAVO, J. GAILA! 
Juozo Gailos „Apmąstymai iš 

Ellicott miestelio" yra puikiai iš
mąstyti: kupini gyvumo, aktualūs, 
gyvenimiški ir mums, visiems lietu
viams, labai įdomūs! 

J au iš Turniškių, Lietuvos, jo 
apmąstymai , nors anuomet kiek 
liūdnesne gaidele, bet vis vien bū
davo, it tyro oro gūsis, nuo žydro
sios Baltijos jūros, brangios Lie
tuvos... 

Ach, o jo išgyvenimai prie tele
vizijos, stebint krepšinio rungtynes 
— premijuotinas li teratūrinis per
l iukas! Sveikas, nemeluotas hu
moras! Jis taip vaizdžiai „išdejavo", 
jog „privertė" skaitytoją beveik kar
tu su juo „mirti", o jau, tikriausiai, 
ne vienas vos vos susilaikė nenuri
jęs (kartu su juo!) dviejų aspiri
nų... 

Nors širdis galėjo raudoti skai
tant apie jo pasakojamą lietuvaičių 

pirmavimą „seniausioje pasaulio 
profesijoje", tačiau to klaikaus 
gyvenimo atidengimas, gal supurtys 
ne vieną jaunuolę bei atgrasys nuo 
siaubingos pražūties... 

Na, be jokios abejonės, ąžuolo 
vainiko vertas jo paskutinysis 
nuostabus straipsnis apie Lietuvą! 
Anot vienos mūsų aktorės pasigėrėji
mo išreiškimo: „Perskaičiau ir apsi
laižiau!" Tai ištisa vertinga studija 
— įžvelgta, įsigilinta, išgyventa ir 
meniškai mums perduota! Ach, tai 
tiesos, faktų bei optimistiško pažvel
gimo į savo mylimos tėvynės Lie
tuvos — ir jos tautos gyvenimo di
sertacija! Nieko nepamiršta — giliai 
įsiminta, stipriai perduota! Tai ne 
„deimančiukas", bet svarus bri
liantas' Bravo Juozui Gailai! 

Stasė E. Semėn ienė 
Baraboo. \VI 

Turbūt pati didžiausia šio lietu
viško laikraščio („Draugo"), kaip ir 
kitų panašių, nelaimė — tai Ame
rikos pašto nenoras pagreitinti pri
statymą toliau gyvenantiems prenu
meratoriams. Ir juo toliau, tuo blo
giau darosi. Jokie skundai pašto 
nejaudina. Jie paprasčiausiai numo
ja ranka. Prie šio laiško pridedu 
laiško atšvietą, kurį mano prenu
meruojamas vokiečių savai t raš t is 
„California Staats-Zeitung" gruo
džio mėn. yra išsiuntęs „US Postai 
Service" įstaigai. Tik šypsotis verčia 
pastaba, kad šios šalies paštas dis
kriminuoja vokiečius. Ne, tuo neap
siribojama. 

Patarčiau europietiškų mažumų 
laikraščiams susiburti į savo egzis
tenciją ginančią asociaciją. Su skun
du kreiptis į Kongreso narius jau ne 
vienos mažumėlės balsu, bet visu 
choru. Pasisamdyti advokatą ir 
patraukti paštą į teismą. Nemanau, 
kad jie turi teisę šitaip grubiai 
diskriminuoti spaudą prenumeruo
jančius ir skaitančius piliečius, 
trukdyti jų kultūrinę veiklą. 

Pranas Visvydas 
Santa Monica, CA 

Redakcijos pastaba. Manome, 
kad verta susipažinti su kai kurio
mis, to vokiečių savaitraščio skundo 
JAV Pašto vadovybei mint imis . 
Pateikiame laisvą vertimą. 

„Dear Mr. Smith, po paskutinio 
mūsų susirašinėjimo ir telefoninio 

pasikalbėjimo niekas nepasikeitė. Iš 
tikrųjų, padėtis dar pablogėjo. Mes 
kasdien gauname skaitytojų iš visos 
Amerikos nusiskundimų. Daugeliu 
atvejų jie laikraščio nėra gavę dvi ar 
tris savaites. Mūsų laikraščio dar
buotojai deda daug pastangų, kad 
nuramintų pasipiktinusius ir susi
erzinusius klientus. Mes neturime 
jokio kito pasiteisinimo, išskyrus at
virą diskriminaciją prieš mūsų 
Amerikoje leidžiamą laikraštį, 
spausdinamą vokiečių kalba. 

Problemos, kurias jums apibūdi
nome ankstesniuose laiškuose (ko
pijas pasiuntėme Postmaster Ge
neral in Washington, DC, Mrs. 
Moreno, Mr. Enriąuez and Mrs. 
Beverly Young) nebuvo išspręstos. 
Pašto paslaugos dar labiau supras
tėjo. Daug kartų mūsų prenumerato
riai ilgą laiką negauna laikraščio, o 
paskui gauna 3-4 vienu kartu. ... 
Tai labai rimtas reikalas ir mes 
laukiame iš jūsų pusės greitų pas
tangų sutvarkyti savo vidaus proble
mas. Mes taip pat norime pabrėžti, 
kad jums pasiųstuosius „Publi-
cation Watch Reports" (laikraščių 
išsiuntimo ir gavimo registraciją — 
ką daro ir „Draugas"—red.) užtrun
ka peržiūrėti bent 4 mėnesius. Daug 
mūsų skaitytojų jau susisiekė su 
savo vietiniais valstijos atstovais ir 
pranešė jūsų nepareigingumą, ne-
pristatant laiku jų pašto". (Pasirašo 
„California Staats-Zeitung" vardu 
Stephanie Teichmann-Reisch.) 

KAM PALIKTI PINIGUS? 
Man atrodo, kad dabar svar

biausias dalykas mums yra išlaikyti 
mūsų vienintelį dienraštį „Draugą". 
J is mus jau 96 metus jungia, stipri
na ir moko. Jis turi sulaukti bent 
100 metų! 

Todėl aš siūlau tiems, kur ie 

neturi artimesnių giminių, savo san
taupas palikti Draugo fondui. Juk 
jau dabar aišku, kad be Draugo 
fondo mūsų seniausias dienraštis 
turėtų sustoti. 

Antanas Klimas 
Rochester, N 

APIE KELIONES 
Susidomėjusi skaičiau Stasės E. 

Semėnienės straipsnius apie ketu
rias Pietų Amerikos šalis. Kadangi 
pirmiausia buvo tik Čilės gražus 
aprašymas, staiga pamačiau, kad 
j au pabaiga. O kur kiti aprašy
mai? 

Niekas taip neperduoda gražių 
kelionės įspūdžių, kaip St. Semė
nienė. Ji sugeba objektyviomis aki
mis viską stebėti ir fiksuoti. Svar
biausia, kad ji iškelia to kraš to 
kultūrą, papročius. Jeigu ji dar ne
parašė daugiau, tai raginčiau pa

rašyti, o redakciją — spausdinti. 
Nijolė Nausėdienė 

Lemont, IL 

Redakcijos pastaba: Stasė Se
mėnienė ne tik žada pasakojimus apie 
kelionę į Pietų Ameriką tęsti, bet jau 
atsiuntė savo įspūdžius apie Argen
tiną. Kadangi ne visas aprašymas 
redakciją pasiekė tuo pačiu metu, 
buvo padaryta pertrauka ir spausdi
nama kita atkarpa. Žinodami, kad S. 
Semėnienės rašiniai yra labai popu
liarūs, mielai juos spausdiname. 

PAKILO ŪPAS KELIAUTI 
Atrodo, kad mūsų tautiečiai 

mėgsta keliauti, o kai kurie — savo 
keliones aprašyti . Matau, kad 
„Draugas" daug kelionių įspūdžių 
spausdina ir tai labai gerai, ypač 
mums, kurie neturėjome progos dau
giau pakeliauti, pamatyti pasaulio. 
Man patinka S. Semėnienės aprašy
mai, nes ji mažiau kalba apie save, o 
daugiau apie vietoves, kuriomis ke
liauja. Tai jau gero žurnalisto ir 
pasakotojo pažymys. 

Mano didžiausia kelionė buvo iš 
Lietuvos į Ameriką (prieš 12 metų, 
kai- buvau dar tik paaugle mer
gaičiukė). Kol kas apie kitas kelio
nes tegaliu svajoti, nes reikia visu 

pirma baigti mokslus, įsikurti ir 
artimuosius Lietuvoje paremti. Be
skaitant Stasės Semėnienės aprašy
mus, pakilo kone nenumaldomas 
ūpas keliauti. Šią vasarą tikrai 
pasistengsiu kur nors nukakti. Kas 
žino, gal ir savo įspūdžius parašysiu 
— ar spausdintumėte? 

Eglė Kavaliauskaitė 
Chicago, IL 

Redakcijos pastaba: linkime 
Eglei gerų kelionių ir įvykdyti savo 
ketinimą jas aprašyti. Jeigu aprašy
mas bus bent trečdaliu tiek geras, 
kaip Stasės Semėnienės, jį „Drauge" 
spausdinsime. 
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SKAUTYBES KELIAS 

JURŲ SKAUČIŲ 70 METŲ SUKAKTIS 
Pirmoji jūrų skaučių „Birutės" valtis buvo įsteigta Kaune prie 

Studenčių skaučių draugovės Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
proga, 1936 m. vasario 16 d. Ši data laikoma jūrų skaučių pradžia. 
Vieneto steigėja buvo studentė skautė Koletą Chmieliauskaitė (Jurs-
kienė) ir jos padėjėja, studentė skautė Halina Lorencaitė (Plaušinai-
tienė). 

(Ištrauka iš „Sese, budėk!") 

Dėkojame sesėms pradininkėms ir sveikiname sesę Haliną Plau-
šinaitienę, naujai išrinktą Akademinio skautų sąjūdžio Garbės nare. 
Valio ir gero vėjo! 

„Nerijos" tunto sesės 

LS.S. NERIJOS TUNTAS 

Vyr. skaučių „Emi l i jos Platerytės" būrelis kalėdinėje mugėje Pasaulio l ietuvių 
centre. IŠ kairės: Irena Putrienė, Danutė Barienė, Danutė Puodžiūnienė, Mi l 
da Jakštienė, Irena Meil ienė, Vanda Aleknienė ir Otil i ja Kasparaitienė. Surink
tu pelnu pasidalino su „Aušros Vartų/Kernavės" tun tu , „Skautų a idu" ir sene
lių prieglauda Lietuvoje. 

Mieli Tėveliai, 
Šventės prabėgo, vėl prasidėjo 

mokslas ir kiti užsiėmimai. Noriu 
priminti, kad artėja Klaipėdos die
nos minėjimas ir slidinėjimo iškyla. 
Mūsų iškilmingoji Klaipėdos dienos 
sueiga bus šeštadienį, sausio 21 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Lietuvių 
fondo salėje. Sueiga prasidės 1:30 v. 
p.p. Sesės dalyvauja išeiginėmis uni
formomis. Kviečiame tėvelius daly
vauti. Sueiga baigsis maždaug 2:30 
v. p.p. 

Slidinėjimo iškyla Wilmot bus 
šeštadienį, sausio 28 d. Ūdrytės gali 
dalyvauti iškyloje, jeigu mamytė ar 
tėvelis važiuoja kartu. Vietos auto
buse yra ribotos. Be mokesčio vieta 
autobuse nėra garantuota. 

Ne per toliausiai ir Kaziuko 
mugė. Vėl prašau Jūsų pagalbos. 
Reikės paramos darant darbelius, 
rinksime fantų, darysime koldūnus, 
reikės padirbėti ir Kaziuko mugės 
metu. Skautų tradicinė Kaziuko 
mugė bus sekmadienį, kovo 12 d. 
Pasaulio lietuvių centre. Tikiuosi, 
kad sutiksite mums padėti, kai 
Jums paskambinsime. Iš anksto 
širdingai dėkoju! 

Turint klausimų, kreipkitės į 
Laivo vadės: 

Ūdrytės (K-2) — Rasa Kelp
šienė 815-834-9672; 

Ūdrytės (3-4) — Rima Joku-
bauskienė 815-838-8136; 

Jūrų jaunės — Aldona Weir 
630-964-9120; 

Jūrų skautės — Onutė Sa
vickienė 815-467-7376. 

Kodėl minime Klaipėdos 
išvadavimą? 

Ilgai buvęs vokiečių užgrobtas, 
lietuviškasis Klaipėdos kraštas mū
sų sukilėlių buvo išvaduotas 1923 
metais sausio 15 dieną ir prijungtas 
prie Didžiosios Lietuvos. Klaipėdos 
kraštas buvo vadinamas Mažoji Lie
tuva, kuri turėjo net savo vėliavą 
(žalia, balta, raudona). Po Klaipėdos 
krašto išvadavimo, Lietuva atgavo 
savo vienintelį jūros uostą — Klai
pėdą. Tą dieną rengiamos iškilmin
gos sueigos, minėjimai ar akademi
jos ne tik jūrų skautams, bet ir lietu
viškai visuomenei. 

Gero vėjo! 
j . ps. Laima Bacevič ienė 

Nerijos tunto tuntininkė 

V. Antanait is : Dar vienas įdomus momentas 
— kai jie atvažiavo, juk juos pasitiko Burokevi
čiaus kompanija. Šitaip buvo kai mes nuvažiavom 
į aerouostą, buvom aerouosto valdžios apgauti. Nu
važiavom prie vartų, o lėktuvo, sako, nėra. Paskui 
kažkas pašnibždėjo, kad jau lėktuvas nusileidęs, 
ir jūs čia esat kvailio vietoj... Tada mes iškart į ma
šinas ir važiuojam su policija tiesiai per aerouosto 
lauką. Tie keli šimtai jedinstvininkų stačiai puola 
po mašinom. Nuvažiuojam, prisibraunam prie lėk
tuvo... Tai gerai, kad Uoka ir aš turėjom įsimetę 
tuos liaudies deputatų pažymėjimus — juos sau
gumiečiams parodėm, tie susimėtė ir mus įleido į 
lėktuvą. Lėktuve jau Burokevičiaus kompanija 
beketinanti komisiją pasiimt. Aš ir anksčiau paži
nojau Dementėjų, Oleiniką, Ter-Petrosianą... Ir 
sakau jiems, kad mes įpareigoti jus paimt. Tada 
jie susimėtė — suo kuo važiuot... Sako — mums 
reikia su tais ir su tais... Aš sakau — apsaugą ga-
rantuojam, normalias darbo sąlygas gausit. Jūs, 
sakau, esat oficiali valstybinė delegacija, o šita 
publika — tai visuomeninė organizacija... Ir De-
mentėjus liepė perkrauti lagaminus iš jedinstvi
ninkų „Volgų" į mūsų mašiną. Sėdam \ mašinas su 
Lietuvos ir tarybinėm vėliavom, jedinstvininkai 
šaukia — „nie v tie mašiny sadities" (vertimas: ne 
į tas mašinas sėdatės). Pradedam judėt, per petį 
pasižiūriu — visos juodos „Volgos" iš paskos važiuo
ja. Galvojam — ką daryt? Vienas policininkas sa
ko — vežam juos pro televizijos bokštą. Užsukom 
prie bokšto, apsupę, gilzes rodo, Oleinikas ir De-
mentėjus balti kaip drobė. Žmones policininkai tu
rėjo raminti, kad nesudraskytų visos šitos delega
cijos. Paskui važiavom prie Aukščiausiosios Tary
bos. O tie policininkai irgi velnių prišveitę — maši
ną paliko prie tilto, iki Parlamento per minią bro
vėmės gal puse valandos. Aplink kauksmas di
džiausias... Policija skiria žmones į šonus. 

V. Landsbergis: Tai buvo labai svarbu, kad 
juos aerouoste perėmėt jūs ir kad jie atvyko pas 
teisėtą valdžią, o ne pas perversmininkus. 

V. Antanaitis: Taip, jie ketino važiuoti tiesiai į 
Šiaurės miestelį. Ten nuvykome po Aukščiausio
sios Tarybos. Kartu važiavo dar Romualdas ir 
Butkevičius. Pasitiko ten keli karininkai ir de-
šimt-dvidešimt automatininkų. Karininkai sako 
— „proidut tolko narodnije dieputaty..."'(vertimas: 
praeis tik liaudies deputatai). Teko išlipt, parodyti 
pažymėjimus, o Butkevičius liko sėdėt mašinoj 
kokias keturias valandas... Sušalo į ragą. 

Ten Šiaurės miestelv buvo susirinkusios visos 

PRISIMINIMAI APIE 
SAUSIO TRYLIKTĄJĄ 

Kalbasi buvę ministrai R. Sikorskis, 
V. Antanaitis. A. Nasvytis ir buvęs 

Aukščiausios Tarybos — Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis. 
Pokalbis įrašytas 1993 metais. 

Tekstas neredaguotas, be komentarų... 
Pokalbi užraše V. V. Landsbergis 

Nr.5 

karinės viršūnėlės — gynybos ministro pavaduo
tojas, Uschopčikas, Belousas, „Alfos" vadai be ant
pečių... Tų „Alfos" vyrų ypač keistai atrodė akys — 
stiklinės nestiklinės, aš pirmąsyk tokias mačiau... 
Žiūri į tave kaip pro stiklą, o tavęs nemato. Žiūri 
kiaurai. Jie sako, kad kalbės tik su tais draugais, 
kurie iš Maskvos atvykę, o mums siūlo nešdintis. 
Čia įsimaišė Dementėjus, sakydamas, kad mes 
irgi Sąjungos deputatai... Ir mus išvedė į gretimą 
kambarį. Ten girdėjom, kaip kitam kambary jie 
derasi, paskui kariškiai išeina, matyt, pasitarti, 
po to vėl grįžta. Kokius penkis kartus. O prieš 
mus kokius porą sykių buvo tokia psichologinė 
ataka: pradžioj užleido gal trisdešimt-keturias-
dešimt „katiušų", kariškių žmonų, kurios gyveno 
Šiaurės miestely. Jos puolė mus reikalaudamos 
vaikų darželio ar dar ko, tai mes jas nukreipėm 
pas Grumadą. O paskui jau pats įdomiausias — 
kai ant mūsų užleido Gelbėjimo komitetą. Išėjo tie 
visi seni „perdylos" prisisegę veteranų ženkliukus. 
Jie mus atpažino, pradėjom diskutuoti. 

V. Landsbergis: Tai jūs juos pažinot? 
V. Antanaitis: Matot, buvo kažkoks sąmonės 

aptemimas, užuot rašęs, įsiminęs ar fiksavęs. Ir 
Burokevičius — visi jie ten buvo. Į mūsų kambarį 
jų buvo suėję dešimt-penkiolika. Bet tiesiog 
nesusigaudžiau padėtyje. Galėjau pavardes užsi
rašyti, atsimenu, prisistatė vienas veikėjas iš 
Rokiškio. Jų ten buvo pilnas koridorius: trisde
šimt ar keturiasdešimt. Jie ir prisistatė kaip Na
cionalinio gelbėjimo komitetas. 

V. Landsbergis: O tas iš Rokiškio lietuvis 
buvo? Atpažintumėt? 

V. Antanaitis: Dabar nebeatpažinčiau gal... 
V. Landsbergis: O prokuratūra nesidomėjo 

šitais dalykais? 

V. Antanaitis: Ne, visiškai nesidomėjo. Dar 
vienas įdomus dalykas. Paskui, kai AT buvo su
daryta komisija šitiems įvykiams tirti, davėme 
parodymus apie tą naktį, viską įrašėme į juostelę. 
Po kelių dienų Žiemelis man sako, kad tu vienin
telis taip kalbi, kai visi tavo kolegos ar neprisime
na, ar ką. Vėliau dar keli pradėjo prisimint, bet 
pasirodė, kad Aukščiausioj Taryboj dingo tos visos 
juostelės, ką mes įkalbėjom. 

Taip pat įdomu buvo ir vėliau, Latvių gatvėj. 
Kai Dementėjui skambino Gorbačiovas. Kadangi 
mes šalia sėdim, tai Dementėjus negali visiškai 
atvirai visko sakyti. Aiškino, kad kalbėjęs ir su 
viena, ir su kita, bet pabrėžė, kad mes esam teisė
ta valdžia. Buvo visokių šantažų — skambino iš 
Šiaurės miestelio ir klausė — ar tiesa, kad visa 
delegacija „perebita"? (vertimas: „sumušta"). Aš 
nueinu — pažiūriu — visi gyvi, knarkia. Jie mat 
norėjo atsiųsti iš Šiaurės miestelio savo „ap
saugą". Aš skambinu Liubertui, Liubertas at
siunčia dar automatininkų. 

Per visus susitikimus ant mašinos buvo dvi 
vėliavėlės. O paskutinis įvykis buvo Burdenkos 
įmonėj ant kalno; paprašiau, kad mane parvežtų 
namo persivilkti, nes žinojau, kad vakare susitiki
mas su kariškiais, reikia ir man uniformuotam 
būti. Kai grįžau iš namų, žiūriu — nuo mašinos 
nuimtos visos vėliavėlės. Čia, sako, Dementėjus 
davė tokią komandą, nes kariškiai trispalvės 
matyti nepageidauja. O paskutinę dieną buvo dar 
vienas nuotykis, nežinau (Landsbergiui) — ar su 
jūsų žinia, ar ne. Skambina iš Aukščiausiosios 
Tarybos į Latvių gatvę ir sako — atvežkit juos dar 
sykį į Aukščiausiąją Tarybą, mes juos paimsim 
kaip įkaitus. Čia tryliktos vakare buvo. 

A. Nasvytis: Taip, ir aš šalia buvau. 
V. Antanaitis: Aš ir sakau Dementėjui atvi

rai — dabar mes turim vykti pas pirmininką. Tas 
pasižiūrėjo tik piktai, nusikeikė ir pasakė — per
duokit jiems, kad jei taip bus padaryta, tai jų 
galvos tikrai nulėks. 

V. Landsbergis: Tiksliai neatsimenu, gal 
svarstant kieno nors ir buvo mestelta tokia versi
ja, bet man iškart buvo aišku, kad čia nesąmonė. 
Gal ir galima buvo taip vaizduotis — kad kol mes 
juos turim, tai mūsų nepuls, o jeigu jie išvažiuos, 
mus tą pačią naktį gali vėl pulti. Jie kaip apsauga 
tarsi būtų... Bet juos jėga laikyti?... Atsisveikinant 
susitarėm, ir jie iš karto atsiuntė naują komisiją, 
vadovaujamą Tarazevičiaus. Tas jau buvo geresnis. 

Bus d a u g i a u . 
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Vyskupai piktinasi nepagarbiu 
Rūpintojėlio atvaizdo vartojimu 

Tik trečdalis lietuvių save sieja su Lietuva 

Rūpintojėlis 

Vilnius, sausio 17 d. (BNS) — 
Lietuvos vyskupai piktinasi, jog rek
lamose nepagarbiai vartojami religi
niai simboliai. 

Vyskupams susirūpinimą sukėlė 
Rūpintojėlio atvaizdo panaudojimas 
bendrovės „Kalnapilis-Tauro grupė" 
alaus reklamoje. Problema aptarta 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
(LVK) plenariniame posėdyje pirma

dienį. 
LVK pirmininkas arkivyskupas 

Sigitas Tamkevičius kreipėsi į „Kal-
napilio-Tauro grupę" ir Nacionalinę 
vartotojų teisių apsaugos tarybą, at
kreipdamas dėmesį, kad Rūpintojė
lio atvaizdas nėra vien liaudies me
no simbolis. 

„Katalikams — tai Jėzaus Kris
taus, Dievo Sūnaus paveikslas. Dau
gelis tikinčiųjų yra įskaudinti ir pa
sipiktinę, kad šis Išganytojo atvaiz
das su kančios ženklais — erškėčių 
vainiku ant galvos — buvo panaudo
tas alaus reklamai", — rašoma S. 
Tamkevičiaus kreipimesi. 

Vyskupai įsitikinę, kad katali
kams brangių religinių simbolių 
naudojimas komerciniais tikslais, o 
juo labiau — reklamuojant alkoholi
nius gėrimus, „yra visiškai nepatei
sinamas ir neleistinas". 

Vyskupai prašo, kad bendrovė 
reklamą pašalintų. 

Šiuo metu bendrovė „Kalnapi
lis-Tauro grupė" vykdo reklaminę 
kampaniją, kuria ragina pirkti alų ir 
taip laimėti kompaktinę plokštelę su 
populiarių Lietuvos dainininkų at
liekamais šio amžiaus „etnohitais". 
Reklamoje vaizduojamas ir Rūpinto
jėlis su ausinėmis. 

„Durnių laivo" byla grąžinta teismui 
Atkelta iš 1 psl. 

„Kitos išeities nebuvo, nuo
sprendis visiškai nekompetentingas 
ir ydingas. Jį panaikino, o kas bus 
toliau, spręs generalinė prokuratū
ra", — sakė I. Kaganas. 

Pernai spalio 10 dieną Vilniaus 
miesto 1-asis apylinkės teismas iš
teisino rašytoją V. Petkevičių, kon
statavęs, esą jo veiksmuose nebuvo 
nusikalstamos veikos požymių. 

Teisėjai teigė priėmę V. Petkevi
čiui palankų nuosprendį, kadangi 
rašytojui buvo pareikštas kaltinimas 
pagal Baudžiamojo kodekso 154 
straipsnio 2 dalį, kuri numato atsa
komybę už asmens šmeižimą per 
spaudinį. Pasak teisėjų, šis straips
nis numato atsakomybę tik už gyvo 
asmens apšmeižimą spaudinyje. V. 
Landsbergis-Žemkalnis jau miręs 12 
metų. 

Teismo vertinimu, mirusiojo 
žmogaus garbę gina Baudžiamojo 
kodekso 313 straipsnis — jo 2-ojoje 
dalyje sakoma, kad tas, kas viešai 
paskleidė apie mirusįjį melagingus 
prasimanymus, galinčius nulemti 
žmonių panieką ar pakirsti pagarbą 
jo atminimui, tas padarė baudžia
mąjį nusižengimą ir baudžiamas vie
šaisiais darbais arba bauda, arba 
laisvės apribojimu, arba areštu. 

Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės 
teismo teisėjai taip pat pažymėjo, 
kad jie patys negalėjo perkvalifi
kuoti ir pakeisti kaltinimų. V. Pet
kevičiaus baudžiamąją bylą tyrė ir 
įtarimą jam pareiškė Generalinė 
prokuratūra. 

Vėliau Generalinė prokuratūra 
apskundė rašytojui paskelbtą išteisi
namąjį nuosprendį. Apeliacinį skun
dą parašė ir V. Landsbergis. 

* Planetos plaukinio taurės 
varžybų etape Švedijos sostinėje 
dėl medalio vyrų 100 m rungtyje 
kompleksiniu būdu kovos Vytautas 
Janušai t is , kur is kvalifikacinėse 
varžybose tarp 27 dalyvių buvo šeš
tas (56.13 sek.) bei pateko tarp aš
tuonių finalo dalyvių. Greičiausiai 
nuotolį kvalifikacinėse varžybose 
įveikė slovėnas Peter Mankoc 
(54.63). 

* Šeši dviratininkai iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pasiekė 
poliarinį ratą — jie atvažiavo į 
Arktinį ratą prie Rovaniemi, Suomi
joje. Joona Saluveer ir Andrejus Dol-
govas iš Lietuvos, broliai Girt ir Ro-
bert Draugai iš Latvijos bei Margus 
Puvi ir Virgo Neeme iš Estijos įveikę 
1,599 kilometrų. Vietoj planuotų 11 
dienų, dviratininkai visą distanciją 
nuvažiavo per 10 dienų, vidutiniškai 
po 160 kilometrų per dieną. Dvirati
ninkai kelionei į Poliarinį ratą star
tavo iš Vilniaus. 

R iča rdas B e r a n k i s nepa te

ko į Australijoje v y k s t a n č i o 
„Opus Nottinghill International 
2006" jaunių teniso turnyro aštunt-
finalį. Po kvalifikacinių varžybų į 
pagrindinį turnyrą patekęs penkio
likmetis lietuvis šešioliktfinalyje tri
juose setuose 6:3, 3:6, 4:6 nusileido 
Jeevan Neducheziyan iš Indijos. 

* Vienuoliktąjį įvartį trisde
šimt ketv ir tos iose š io s e z o n o 
NHL reguliariojo sezono rungty
nėse pelnė Dainius Zubrus, o lietu
vio Washington „Capitals" svečiuose 
6:1 sutriuškino Phenix „Coyotes" le
do ritulininkus. Be 11 įvarčių šiame 
sezone lietuvis jau atliko 13 rezulta
tyvių perdavimų. 

* Trečiąją vietą Rytų konfe
rencijos Centriniame pogrupyje 
užimanti Šarūno Jas ikevič iaus 
Indiana „Pacers" komanda NBA re
guliariojo sezono rungtynes svečiuo
se 92:97 pralaimėjo New Jersey 
„Nets". S. Jasikevičius pelnė 12 taš
kų, atkovojo 3 ir pereme 1 kamuolį, 
atliko 6 rezultatyvius perdavimus 

Atkel ta i š 1 psl. 
Paklaust i , ar didžiuojasi esantys 

Lietuvos piliečiais, 22 proc. apklaus
tųjų teigė, kad labai didžiuojasi, 44 
proc. — greičiau didžiuojasi, 23 proc. 
— nelabai didžiuojasi, o 11 proc. — 
visiškai nesididžiuoja. 

Per nepriklausomybės metus la
bai besididžiuojančių Lietuvos pilie
tybe sumažėjo net perpus: nuo 41 
proc. 1990 metais — iki 22 proc. 
2005 metais . Insti tuto teigimu, šie 
duomenys liudija gilėjantį piliečių ir 
valstybės tarpusavio susvetimėjimą. 

Pastebėt ina, kad Lietuvos pilie
tybę skirt ingai vertina skirtingų po
litinių partijų rėmėjai. 

Lietuvos pilietybe labiausiai di
džiuojasi socialliberalų (80 proc), 
Tėvynės sąjungos (79 proc) , buvu
sios Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų sąjungos rėmėjai (78 
proc). Mažiausiai Lietuvos pilietybe 
didžiuojasi Liberalų demokratų par
tijos (53 proc.) ir Lenkų rinkimų ak
cijos (50 proc.j šalininkai. 

Su Lietuva ir lietuvių t au ta la
biau tapa t inas i miestų, ypač did
miesčių, gyventojai. Jie, ypač vilnie
čiai, ta ip pat išreiškia didesnį pasidi
džiavimą tuo, jog yra Lietuvos pilie
čiai. 

Iš kitų miesto gyventojų gana 
negatyviu požiūriu į savo pilietybę 
išsiskiria kauniečiai: tik 56 proc. 
kauniečių, ir net 76 proc vilniečių 
teigia, kad didžiuojasi Lietuvos pilie
tybe. 

Savo šalies pilietybę labiau lin
kę vert int i jauniausi ir vyriausi ap
klaustieji, o mažiausiai — vidurinio
ji kar ta . 15-19 metų amžiaus grupė
je besididžiuojančių pilietybe buvo 
77 p roc , vyresnių nei 60 metų am
žiaus grupėje — 76 proc , o 30-50 
metų amžiaus grupėje — tik 58 proc 

Tačiau tapat inimusi su lietuvių 
t au ta bei Lietuva įvairaus amžiaus 
žmonės iš esmės nesiskiria. 

Šiuo klausimu beveik sutampa 

ir skirtingų politinių partijų rėmėjų 
nuostatos. Daugiau nei 90 proc. visų 
partijų šalininkų tapatinasi su lietu
vių tauta. Išimtį sudaro tik Lenkų 
rinkimų akcijos rėmėjai: vos 60 proc. 
jų priskiria save lietuvių tautai. 

Su Lietuva tapatinasi kiek dau
giau nei 30 proc. visų partijų rėmėjų. 
Šiuo atveju išsiskiria tik Tėvynės są
jungos šalininkai: tarp jų Lietuvai 
save priskiriančių yra net 47 proc. 

Instituto ekspertai pastebi, kad 
tautinę bei pilietinę savimonę at
spindinčios gyventojų nuostatos (di
džiavimasis Lietuvos pilietybe, tapa-
tinimasis su lietuvių tauta) nėra 
griežtai susijusios su etnine kilme. 

Pavyzdžiui, pilietybės vertinimo 
ryšys su tautybe yra gana silpnas: 
Lietuvos pilietybe didžiuojasi du 
trečdaliai lietuvių kilmės gyventojų 
(69 proc), tačiau ne ką mažiau ja di
džiuojasi rusų kilmės (57 proc), kiek 
mažiau — lenkų kilmės (44 proc. j 
lietuviai, o kitos kilmės gyventojai — 
net labiau už etninius lietuvius (78 
proc). 

Anot instituto, pasididžiavimas 
lietuviškąja pilietybe yra labiau su
sijęs su apklaustųjų požiūriu į vals
tybės demokratinę raidą ir pilietines 
vertybes, nei su jų etnine kilme: 
žmonės, kurie labiau patenkinti ša
lies demokratijos būkle bei žmogaus 
teisių apsauga, yra linkę labiau di
džiuotis Lietuvos pilietybe, neprik
lausomai, kokios kilmės jie būtų. 

Apžvelgdami tyrimo duomenis, 
instituto žinovai pažymi, jog šiuo 
metu viešai išsakomi lūkesčiai, kad 
visuomenės patriotizmas ir pilietiš
kumas sustiprės augant žmonių ge
rovei, turi tam tikrą pagrindą: iš tie
sų, aukštesnes pajamas gaunantys 
lietuviai yra labiau linkę didžiuotis 
Lietuvos pilietybe ir tapatintis su 
lietuvių tauta. Tačiau daug labiau 
gyventojų patriotizmas ir pilietišku
mas priklauso nuo jų pasitikėjimo 
valstybe bei jos institucijomis. 

JAV ambasadorius susipažino su 
generaliniu prokuroru 

Vilnius , sausio 17 d. (BNS) — 
JAV ambasador ius Lietuvoje Ste-
phen Mull apsilankė Generalinėje 
prokuratūroje ir su naujuoju genera
liniu prokuroru aptarė tarptautinio 
bendradarbiavimo klausimus. 

JAV diplomatas su Algimantu 
Valantinu kalbėjosi apie tolesnį Lie
tuvos ir Amerikos bendradarbiavi
mą t i r iant baudžiamąsias bylas. 

Generalinės prokuratūros atsto
vas spaudai sakė, kad S. Mull pa
kvietė Lietuvos prokuratūrą kartu 
su Baltijos ir Šiaurės Europos vals
tybių teisėsaugos institucijų atsto
vais dalyvauti JAV rengiamose pro
gramose, kuriomis siekiama gerinti 
bendradarbiavimą apsaugant inte
lektinės nuosavybės teises, taip pat 
intensyvinant prekybos žmonėmis, 
korupcijos nusikalt imų prevenciją. 

Generalinis prokuroras A. Va-
lantinas patikino JAV ambasadorių, 
kad Lietuvos prokuratūra remia pa
rodytą iniciatyvą ir toliau keisis in
formacija, aktyviai dalyvaus šiomis 
temomis rengiamuose seminaruose, 
konferencijose ar panašaus pobūdžio 
renginiuose. 

JAV ambasados Vilniuje atsto
vas viešiesiems ryšiams Anthony 
Pahigian sakė, kad ambasadorius 
„pasinaudojo proga aptart i puikų 
JAV bendradarbiavimą su Genera
line prokuratūra ir visomis teisesau-

' ''uįtiį*-: 

Algimantas Valantinas 

gos institucijomis". 
Ambasadorius pareiškė pasi

tenkinimą, jog abipusiam teisiniam 
bendradarbiavimui egzituoja geras 
pagrindas. 

„Abi pusės patvirtino ryžtą iš
spręsti bet kokius klausimus, kurie 
gali iškilti bendradarbiaujant", — 
sakė A. Pahigian. 

A. Valantiną generaliniu proku
roru septynerių metų kadencijai lap
kričio pabaigoje, pritarus Seimui, 
skyrė prezidentas Valdas Adamkus. 

Ankstesnis Generalinės proku
ratūros vadovas Antanas Klimavi
čius atsistatydino nebaigęs savo sep
tynerių metų kadencijos. A. Klima
vičius buvo paskirtas Aukščiausiojo 
Teismo teisėju. 
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Pasaulio naujienos 

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

Beverly Hills Įteikti 
„Auksiniai gaubliai' 

Iš kairės: ,,Walk the Line" prodiuseris James Keach, aktorė Reese Wither-
spoon, režisierius James Mangold, prodiuserė Cathy Konrad ir aktorius Joaąuin 
Phoenix. 

Bever ly Hills , sausio 17 d. 
(„ReutersTBNS) — „Auksinių gaub
lių" laureatai šiemet yra itin marga 
kompanija — joje esama ir politinių 
dramų, ir juostų apie meilę — tiek 
vyro ir moters, tiek ir gėjų, o geriau
siais filmais dramos ir miuziklo ar 
komedijos kategorijose pirmadienio 
vakarą buvo pripažinti atitinkamai 
,,Brokeback Mountain" ir ,,Walk the 
Line". 

„Brokeback Mountain", kuriame 
pasakojama gėjų meilės istorija ir 
kuris sužavėjo kritikus, o į kino teat
rus priviliojo nemažai žiūrovų, iš vi
so gavo keturis „Auksinius gaub
lius" — daugiausia iš visų. Tarp šių 
apdovanojimų yra geriausio režisie
riaus „Gaublys", atitekęs Ang Lee, ir 
geriausio scenarijaus bei geriausios 
dainos „Gaubliai". 

Si juosta buvo gavusi daugiau
sia nominacijų — net septynias, o 
dabar yra aiški pagrindinė preten
dentė į garbingiausius JAV kino pra
monės apdovanojimus —„Oskarus", 
— kurie bus išdalyti kovo mėnesį. 

Tačiau filmas „Walk the Line", 
pasakojantis apie ilgus metus tru
kusią dainininkų Johnny Cash ir Ju-
ne Carter Cash meilę, gali mesti 
„Brokeback Mountain" rimtą iššūkį. 

„Walk the Line" gavo tris „Auk
sinius gaublius", tarp kurių yra ge
riausio komedijos ar miuziklo akto
riaus ir geriausios komedijos ar miu
ziklo aktorės apdovanojimai, atitekę 
Joaąuin Phoenix ir Reese Wither-
spoon. 

Geriausia dramos aktore buvo 
pripažinta Felicity Huffman, kuri fil
me „Transamerica" suvaidino vyrą, 
siekiantį pakeisti lytį, o geriausiu 
dramos aktoriumi tapo Philip Sey-
mour Hoffman, filme „Capote" su
kūręs rašytojo Truman Capote vaid
menį. 

Per apdovanojimų ceremoniją 
svarbią vietą užėmė ir politika, ypač 
vakaro pradžioje, kai George Clo-
oney buvo pripažintas geriausiu an
trojo plano aktoriumi politiniame 
trileryje „Siriana", kur jis atliko 
CŽV agento vaidmenį. 

„Tai per anksti, aš dar nespėjau 
nieko išgerti", — juokavo G. Clooney, 
užlipęs ant scenos atsiimti savo ap

dovanojimo, kuris tą vakarą buvo 
pirmasis. Tačiau jis surimtėjo, kai 
padėkojo kino režisieriui ir scenari
jaus autoriui Stephen Gaghan bei 
kino studijai „Warner Independent 
Pictures" už tai, kad jie ryžosi kurti 
tokį politizuotą filmą. 

„Tai sudėtingi klausimai ir aš 
labai didžiuojuosi, kad kino studijos 
nori juos užduoti", — teigė jis apie 
„Siriana" gvildenamas Artimųjų Ry
tų bei naftos politikos temas. 

Geriausia antrojo plano kino 
dramos aktore buvo išrinkta Rachel 
Weisz, kuri trileryje „The Constant 
Gardener" suvaidino Afrikoje dir
bančią socialinę darbuotoją. 

Geriausiu užsienio filmu tapo 
juosta apie palestiniečius „Paradise 
Now", kuriame bandoma patyrinėti, 
kodėl savižudžiai sprogdintojai ryž
tasi mirti ir žudyti ki tus . 

„Auksinius gaubl ius" kasmet 
teikia maždaug 85 nar ius turinti 
Hollywood užsienio spaudos asocia
cija. Šie apdovanojimai dažnai iš
pranašauja, kam at i teks „Oskarai", 
kurių laimėtojus renka 6,000 narių 
turinti Kino meno ir mokslo akade
mija. 

Skirtingai negu „Oskarai" , 
„Auksiniai gaubliai" teikiami ir tele
vizijos serialams. Garbingiausiose 
šios srities kategorijose karaliavo te
levizija ABC — jos populiarusis 
„Lošt" buvo pripažintas geriausiu 
draminiu serialu, o „Desperate Hou-
sewives" — geriausia televizijos ko
medija. 

Tuo tarpu Geena Davis, kuri už 
pirmosios JAV prezidentės moters 
vaidmenį seriale „Commander In 
ChieF buvo išrinkta geriausia televi
zijos dramos aktore, žiūrovams pa
liko vieną įsimintiniausių vakaro 
įspūdžių. 

Užlipusi ant scenos atsiimti sa
vo apdovanojimo, G. Davis pažymė
jo, jog prieš renginį viena mergaite 
truktelėjo ją už suknelės ir pasakė. 
kad jos serialas įkvėpė ją būti prezi
dente. 

Kai salė suošė, G. Davis nusi
šypsojo. „Na, iš tikrųjų ta:p nebuvo. 
— tarė ji. — Tačiau galėjo. Je; taip 
būtų įvykę, tada sis apdovanojimas 
būtų šio to vertas" 

EUROPA 

BRATISLAVA 
Lenkija bus priversta surengti 

pirmalaikius rinkimus, jei vyriausy
bei nepavyks užsitikrinti parlamen
te stabilios daugumos, pareiškė mi-
nistas pirmininkas Kazimierz Mar-
cinkiewicz. K. Marcinkiewicz partija 
„Įstatymas ir teisingumas", kuri lai
mėjo rugsėjį vykusius rinkimus ir 
kuri jau tris mėnesius valdo kaip 
mažuma, linksta rengti naujus vi
suotinius rinkimus, kad užsitikrintų 
stabilią daugumą. Parlamentas, ku
rio darbui trukdo frakcijų nesugebė
jimas susitarti dėl bendros pozicijos, 
iš esmės' neturi galimybių iki šio mė
nesio pabaigos baigti darbą dėl biu
džeto projekto. 

KIJEVAS 
Pasikeitus Maskvos ir Kijevo 

bendradarbiavimo dujų tiekimo sri-
I tyje principams, gali padidėti Uk

rainos jūrų bazių nuomos Rusijos 
Juodosios jūros laivynui mokestis, 
pareiškė Ukrainos gynybos minis
tras Anatolij Hrycenko. „Jeigu dvi
šalių santykių svarbiausiame — 
energetikos — sektoriuje iš esmės 
keičiami galiojantys susitarimai, vi
siškai logiška, kad tokio požiūrio bus 
laikomasi ir kituose Ukrainos ir Ru
sijos tarpusavio santykių srityse", — 
pažymėjo ministras. Šiandien už ba
zių nuomą Rusija moka maždaug 
100 mln. dolerių per metus. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Buvęs JAV viceprezidentas Al 

Gore paragino įsteigti nepriklauso
mą komisiją, kuri ištirtų, ar prezi
dentas George W. Bush pažeidė įsta
tymus, leidęs be teismo leidimo vyk
dyti šnipinėjimą JAV teritorijoje. A. 
Gore, 2000 metais G. W. Bush pra
laimėjęs prezidento rinkimus, sakė, 
kad šnipinėjimo programa kelia 
grėsmę JAV demokratijos pama
tams. JAV žmogaus teisių gynėjui 
Martin Luther King skirtą dieną jis 

priminė, kad net šį legendinį afro-
amerikiečių vadovą slapta sekė Fe
deralinis tyrimų biuras. Tuo tarpu 
„The New York Times" pirmadienį 
pranešė, kad Amerikos pilietinių 
laisvių sąjunga ir Konstitucinių tei
sių centras ketina paduoti atskirus 
ieškinius G. W. Bush administracijai 
dėl vykdomos šnipinėjimo progra
mos. 

LOS ANGELES 
92 metų buvęs JAV prezidentas 

Gerald Ford dėl plaučių uždegimo 
paguldytas į vieną California ligoni
nę. G. Ford, šalies vadovo pareigas 
ėjęs 8-ojo dešimtmečio viduryje, 
gruodžio mėnesį buvo atvežtas į ligo
ninę įprastam sveikatos patikrini
mui. 2000 metų rugpjūtį jį buvo išti
kęs nestiprus širdies smūgis, o 2003 
metais jis trumpam buvo paguldytas 
į ligoninę dėl svaigimo priepuolių, 
kuriuos patyrė žaisdamas golfą. Gy
dytojai ir draugai tuo metu tvirtino, 
kad G. Ford, aistringo golfo žaidėjo 
ir buvusio universiteto komandos 
futbolininko, sveikata yra puiki. 

SAN FRANCISCO 
Seniausiam California kaliniui 

mirtininkui anksti antradienį, tik 
praėjus jo 76-ajam gimtadieniui, bu
vo įvykdyta mirties bausmė, paskir
ta už įsakymą nužudyti tris žmones. 
Silpnos sveikatos, aklas Clarence 
Allen nuo specialių vaistų injekcijos 
mirė St Quentin kalėjime netoli San 
Francisco. C. Allen egzekucija buvo 
įvykdyta po nesėkmingų bandymų 
įtikinti valstijos gubernatorių Ar-
nold Schvvarzenegger ir JAV Aukš
čiausiąjį Teismą, kad dėl prastos C. 
Allen sveikatos jo žudymas būtų 
žiauri ir neįprasta bausmė. 

AZIJA 

ULAN BATOR 
Buvę Mongolijos komunistai an

tradienį priartėjo prie valdžios, pa
sirinkę naują ministro pirmininko 
kandidatūrą, bet tuo pat metu pa
brėžė, kad šalis išaugos karinę są
jungą su JAV. Mongolijos liaudies re
voliucinė partija (MLRP) savo su
važiavime 187 balsais „už" ir tik vie
nu „prieš" naujuoju premjeru skirti 
pasiūlė buvusį Ulan Bator merą Mi-
yeegombo Enkhbold. 41 metų M. 
Enkhbold laikomas realiausiu kan
didatu į premjerus. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tet. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Te/. I 800-775-7363 
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VIRTUVE 

Paruošia Julija K. 

TRUPUTĮ APIE RIEŠUTUS 
Kai kurios skaitytojos klausia, 

a r riešutai t ikrai vertingas maisto 
produktas —jos mėgstančios krams
noti riešutus, ypač lazdynų (ar pas
tebėjote, kad šiemet, t.y. nuo pra
ėjusių metų rudens) riešutai žymiai 
brangesni, kaip kitais metais? Ro
dos, nebuvo girdėti, kad audros va
sarą ar rudenį sunaikino bei kaip 
kitaip pakenkė riešutų derliui, ta
čiau riešutai (visos rūšys) visgi ge
rokai pabrango. 

Nors parduotuvėse riešutų, ypač 
išgvildentų, galima gauti visus me
tus, bet naujas jų derlius paprastai 
pasirodo apie Padėkos dieną. Po 
Kalėdų švenčių daugelio riešutų rū
šių (su kevalais) parduotuvėse nera
sime, nors žemės riešutų (peanuts) ir 
pistacijų (pistachios) niekuomet 
netrūksta. Tai mėgstamiausi valgyti 
r iešutai (peanuts , nors vadinami 
riešutais, iš esmės nėra riešutai, bet 
priklauso ankštinių augalų šeimai, 
kaip, pvz. , žirniai), parduodami 
paskrudinti, sūdyti ir švieži. 

Riešutai nelengvai virškinami, 
todėl reikia juos valgyti nedideliais 
kiekiais. Papras ta i jie yra labai 
maistingi, turi vitaminų, mineralų ir 
riebalų, bet, deja, ir nemažai kalori
jų. Pastaruoju metu Amerikoje 
pastebima, kad vis daugiau žmonių, 
ypač vaikų, y r a alergiški žemės 
riešutams. Kai kas gali valgyti pa
čius riešutus, bet yra labai alergiški 
perdirbtiems jų produktams: riešu
tiniam sviestui, ypač žemės riešutų 
aliejui, kuris dažnai vartojamas ry
tiečių (kiniečių, indų, japonų ir pan.) 
patiekaluose. Jeigu esate šiems 
r iešutams alergiški, būtinai pasi
teiraukite restorane bei svečiuose, ar 
patiekalas nepagamintas su žemės 
riešutų aliejumi, ar patiekale nėra 
kitų šių riešutų* gaminių. Neseniai 
teko skaityti, kad viena kanadietė 
mergaitė mirė pabučiavusi savo 
draugą, kuris buvo neseniai valgęs 
sumuštinį su riešutiniu sviestu... 

Kai perkate riešutus su keva
lais, pat ikrinkite, kad jie nebūtų 
pajuodę, žemėti ar kaip kitaip nepri
imtini. Nepirkite graikinių riešutų 
(\valnuts), jeigu jie supilti į dėžę par
duotuvėje ir kai kurie kevalai su
trūkinėję, nuskilę — riešutų bran
duolys, neapsaugotas kevalu, gali 
būti užkrėstas kokiais nešvarumais. 

Jeigu sutraiškote riešutą ir ran
date, kad viduje branduolys pajuo
davęs, sudžiūvęs, tarytum pelėsiais 
padengtas , jokiu būdu jo nevar
tokite. Taip pa t nevalgykite riešuto, 
jeigu pajusite, kad jo skonis pasi
keitęs, ypač kar tus . 

G r a i k i n i a i riešutai (vvalnuts) 
dažniausiai vartojami kepimui — 
dedami į pyragaičius, pyragus, ma
lami, o taip pat sukapojami ir už-
barstomi ant salotų, kai kurių mėsos 
patiekalų. Tai labai maistingi riešu
tai, gausūs omega-3 nesočiųjų rūgš
čių kiekiu. Šios rūgštys st iprina 
širdies ir kraujagyslių sistemą, slo
pina odos uždegiminius procesus, 
mažina blogąjį cholesterolį, tuo bū
du saugodami nuo širdies ir krau
jagyslių ligų. Nors Europoje šie rie
šutai vadinami „graikiniais" j ie la
bai populiarūs ir plačiai auginami 
Amerikoje. 

Panašaus skonio į „Walnuts" 

yra „pecans" , tik jų kevalas švel
nesnis, plonesnis. Jie auginami pie
tinėse Amerikos valstijose, ypač 
Georgia, Tennessee ir kt. Vartojami 
panašiai, kaip „Walnuts". 

Lietuviams gerai pažįstami laz
dynų r i e š u t a i (filberts), kurie čia 
nėra labai populiarūs, nebent eu-
ropietiškuose kepiniuose — pyra
guose, sausainiukuose, taip pat sal
dainiuose, ypač šokoladiniuose. 
Lazdynų riešutuose gausu fosforo, 
kalio, vario, cinko, magnio, seleno. 
Jie mažina cholesterolio kiekį krau
jyje ir taip saugo nuo širdies ligų. 

Migdo la i (almonds) paprastai 
švieži rečiau valgomi (nebent pa
dengti šokoladu) — jie kieti ir 
nelabai gero skonio, tačiau migdolai 
vartojami saldainių gamybai, kepi
mui, salotų paskaninimui. Jie dau
giausia iš visų riešutų turi kalcio, 
taip pat vitamino E, magnio. Beje, 
migdolų prieskonis (almond extract) 
dažnai gaminamas ne iš šių riešutų, 
o slyvų, vyšnių, abrikosų, persikų 

•sėklų branduolių. Nors didesniais 
kiekiais šie branduoliai yra nuodin
gi, bet turi stiprų „migdolų kvapą". 

P i s t ac i jos (psitachios) yra sa
votiški riešutai — mažesni, kieti, jų 
uždari kevalai primena jūrų gelde
les. Paprastai parduodami „virti", 
t.y. stipriai pakaitinti garais ar karš
tu vandeniu, kad kevaliukas pra
sivertų ir būtų nesunku atidaryti. 
Šie riešutai dažnai proceso metu ir 
pasūdomi. 

Pistacijų branduolys paprastai 
žalsvas, bet kar ta is jie dažomi 
raudona spalva. Tai riešuto skoniui 
nieko neprideda ir neatima. Riešutai 
valgomi tiesiai iš kevalo, vartojami 
kepimui, salotų paskaninimui, sal
dainių, ledų gamybai. Savo sudėtyje 
turi geležies, kalcio, cinko. Juose 
esančios rūgštys mažina blogąjį cho
lesterolį. 

Žemės r i e šu t a i (peanuts) tur
būt yra populiariausi ir dažniausiai 
vartojami, kaip bet kurie kiti riešu
tai. Juose nemažai riebalų, todėl 
spaudžiamas aliejus, gaminamas 
žemės riešutų sviestas (peanut but-
ter). Riešutuose randama baltymų, 
angliavandenių, mineralinių me
džiagų. Beje jų riebalai vertingesni 
už gyvulinius riebalus, nes pagrin
dinę jų dalį sudaro nesočiosios rie
biosios rūgštys, kurios (kaip ir kitų 
riešutų) mažina cholesterolį kraujy
je. Amerikoje iš žemės riešutų gami
nama daugybė maisto produktų, 
kartais net tokių, kuriuose nesi
tikime rasti riešutų, tad labai svar
bu, turintiems alergiją žemės riešu
tams, atidžiai skaityti produktų 
sudėtį ir vengti tų, kurie gali sukelti 
alerginę reakciją. 

Na, kadangi žemės riešutai to
kie maistingi (o dar pridėjus avi
žinius dribsnius), siūlau išsikepti 
sausainiukų su šiais reišutais. 

A p e l s i n ų - ž e m ė s r i e š u t u 
sausa in ia i 

2 puod. miltų 
2 ir 1/2 šaukštelio kepimo mil-

1/4 puod. medaus 
2 kiaušiniai 
3/4 puod. sukapotų žemės 

riešutų 
2 šaukštai tarkuotos apelsino 

žievelės 
1 šaukštas apelsinų sulčių 
2 šaukštai pieno 
Įkai t int i orkaitę iki 375° F . 

Miltus sumaišyti su druska ir avi
žiniais dribsniais. Sviestą išplakti su 
cukrumi, kol bus baltas ir purus, 
supilti medų, išplakti . Truputį 
suplaktus kiaušinius supilti į sviesto 
mišinį, sudėti r iešutus, apelsino 
žievelę ir supilti sultis, sumaišyti 
(šaukštu, ne elektriniu plaktuvu). Į 
šią tešlą įmaišyti miltų mišinį ir 
pieną. Tešlą pakabinti šaukštu ir 
išdėlioti ant skardos, paliekant maž
daug 2 colių tarpą t a rp tešlos 
kauburėlių. Į kiekvieno tešlos kau
burėlio viršūnę įspausti po sveiką 
žemės riešutą. Kepti apie 10 min., 
kol sausainiukai gražiai pagelto
nuos. Iškeptus (tik gerai atvėsusius) 
laikyti uždarame inde. 

R iešu t in io sv ie s to 
s a u s a i n i a i 

1 ir 3/4 miltų 
2 ir 1/2 šauštelio kepimo miltelių 
1/4 šaukštelio druskos 
1/2puod. riešutų sviesto (peanut 

butter) 
3/4 puod. sviesto 
1/2 puod. rudo cukraus (gerai 

suspausto) 
1/2 puod. cukraus 
1 kiaušinis 
Įkait inti orkaitę iki 350° F. 

Sumaišyti miltus su kepimo mil
teliais ir druska. Gerai išplakti 
riešutinį sviestą, kiaušinį, sviestą ir 
cukrų (ir rudą, ir baltą), kol tešla bus 
puri, įmaišyti miltus. 

Pakabinus šaukštu , išdėlioti 
tešlą ant riebalais pateptos skardos, 
kiekvieną tešlos kauburėlį kryžmai 

telių 
1/4 šaukštelio druskos 
1 puod. avižinių dribsnių 
1 puod. sviesto 
3/4 puod. cukraus 

paspausti gulsčia šakute , kad 
pasidarytų rėžiukai. Kepti apie 13 
min., kol pyragaičiai bus gražiai . 
parudavę. Atvėsusius laikyti tvirtai 
uždarytame inde. 

R i e š u t u sv ies to 
s a u s a i n i u k a i 

4 puod. miltų 
1 šaukštelis kepimo sodos 
1 šaukštelis cinamono 
1/4 šaukštelio tarkuoto muskato 

(nutmeg) 
1 puod. kapotų žemės riešutų 
1 puod. sviesto 
1/2 puod. riešutų sviesto 
2 puod. rudo cukraus 
3 kiaušiniai 
Įkaitinti orkaitę iki 400° F . 

Sumaišyti miltus ir prieskonius, su
dėti kapotus riešutus ir gerai su
maišyti. Išplakti sviestą su riešutų 
sviestu ir cukrumi, sudėti truputį 
išplaktus kiaušinius, gerai išplakti. 
Įmaišyti miltų mišinį. Tešlą pada
linti į 6 dalis, kiekvieną dalį suvolio-
jant į cilindro formos (dviejų colių 
skersmens) juostą, suvynioti į plast
masines plėveles ir padėti į šaldytu
vą — atšaldyti bent 4 vai. arba per 
naktį. Išėmus iš šaldytuvo, sup
jaustyti skersai plonais ritinėliais, 
išdėlioti ant kepimo skardos ir kepti 
apie 8 min. 
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SKELBIMAI 
— 

NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO DARBĄ 

GREIT PARDUODA 
p H ^ First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

O'HARE CLEANING AIRCRAFTS 
$8.00/8.50 ON START 

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

IŠNUOMOJA 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai; 
keramikos plytelės; ..sidings", 

„soffits", „decks". ,.gutters".pIokšti 
..shingle" stogai; cementas. 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

ir 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— $670-$710; 
2 mieg. — $770-$810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

PASLAUGOS 

*.-•--. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
'Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

ĮVAIRUS 

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo Gali 
pakeisti savaitgaliais, išleisti atostogų Tel. 
773-737-8894. 

* Dovanoju kačiuką. Tel.773-863-8473. 

* Moteris ieško darbo žmonių slaugoje Gali 
pakeisti bet kurią savaitės dieną, o savaitga
liais pastoviai. Tel. 773-863-8473. 

* 52 m. moteris gali pnžiūreti pagyvenusius 
žmones, tvarkyti jų namus, gyventi kartu. Tel. 
630-967-8819. 

* Perku darbą senų žmonių priežiūroje 
Connecticut valstijoje su grjžimu namo. Turiu 
dokumentus, vairuoju, kalbu angliškai. Tel. 
203-508-2930. 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1 77^585 9500 

file:///valnuts
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

PSICHIATRINE LABORATORIJA 
Kai skaitai Delfio publikacijų 

komentarus, dažnokai susidaro įs
pūdis, kad jie vis prastėja, bjaurėja, 
debiliškėja. Tada norom nenorom 
imi galvoti apie šio reiškinio prasmę 
- jeigu rašiniai ir jų komentarai 
neskatina analizės ir sąmoningumo, 
nekuria progresyvios minties, tai 
kam jie reikalingi iš viso? Aišku, 
klausimą galima kelti ir plačiau - o 
kam reikalingas „Lietuvos rytas", 
„Respublika"? Delfyje bent egzistuo
ja nuomonių įvairovė, nėra prievar
tos ir sąskaitų suvedinėjimo tradi
cijų... 

Tačiau padoresni komentarai 
Delfyje jau visiškai baigia išnykti, 
nūnai dominuoja paaugliški keiki-
maisi, ciniška pagieža. Kartais nuo 
jų pasidaro net nejauku: o jeigu 
Lietuva netyčia, neduok Dieve, vėl 
būtų okupuota ir okupantams rei
kėtų fašistinio mentali teto stri-
bų-smogikų - tai dauguma Delfio 
komentatorių pagal sąmonės lygį 
puikiai tiktų keršijimo ir šaudymo 
darbams: atsiskaitytų ir su žydais, ir 
su homoseksualistais, ir su inteli
gentais, ir su valdžios žmonėmis, ir 
su šiaip praturtėjusiais. Antanas 
Škėma panašią situaciją aprašė 
apysakoje „Saulėtos dienos", parody
damas, kaip Rusijos revoliucijos 
metu buvo žudomi ir ant stulpų 
kabinami visi mokytojai, inteligen
tai... Taigi, retsykiais susidaro įspū
dis, kad mūsų masinės informacijos 
priemonės, sąmoningai to nesiek
damos, netyčia ugdo ir puoselėja 
fašistinį mentalitetą. 

Galima teigti, kad yra ir pozi
tyvioji Delfio komentarų pusė: esą, 
geriau apie komentatorių agresiją, 
jų psichikos brandą žinoti, negu 
nežinoti. (Tik galima suabejoti, a r 
reikėtų psichikos ligonių grasini
mus, prakeikimus spausdinti vie
šai? Ar tai nėra riboto naudojimo 
medžiaga, skirta psichiatrijos, psi
chologijos specialistams?) Taigi, 
Delfio komentatoriai yra tarsi vieša 
diagnostinė psichiatrinė laboratori
ja, kuri rodo visuomenės raidą. Čia 
šalies vadovams ir psichiatrams 
reikėtų itin rimtai susirūpinti, nes 
raida akivaizdžiai regresyvi. Be 
abejo, draudimais nieko nepagerinsi, 
tačiau reikėtų švietėjiškų - pre
vencinių priemonių prieš augantį 
keršto ir neapykantos troškimą, 
prieš panieką kitaip mąstantiems. 
Užsienyje gyvenantys bičiuliai daž
nokai parašo - ačiū Dievui, kad išva
žiavome, nes kai paskaitai „Lie
tuvos rytą", Delfio komentarus, tai 
supranti iš kokio neapykantos 
sklidino krašto pabėgome... 

Ir jei valdžiai rūpėtų, kad Lietu
va neliktų vien įsiutusių ir nelaimin
gų žmogelių kraštas, reikėtų sku
biai imtis kokių nors veiksmų. Bent 
jau drįsti viešai pasisakyti ta tema. 
Tačiau kažkodėl neteko girdėti kokio 
nors žymaus menininko, sportininko 
ar politikų nusistebėjimų tuo, kas 
spausdinama bulvarinėje žiniask-
laidoje ir (kažkodėl permažai kon
troliuojamuose) Delfio komenta
ruose? Gal tai nepopuliaru, rinkėjų 
balsai ir t. t. ar dėl šių populiarumo 
vertinimų kartais neaukojama visos 
Lietuvos ateitis? O jei koks nors ger
biamas rašytojas ar populiarus dai
nininkas viešai pasipiktintų, pagei
daudamas švaresnės erdvės Lietu

voje - ar šių visuomenės autoritetų 
balsai nepriverstų susimąstyti ir 
žiniasklaidos verslininkus? 

O kaip būtų gerai, jei iš letargo 
miego pabustų mūsų miegančiosios 
gražuolės - nacionalinių premijų 
laureatai , Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės nariai, kūrybinių sąjungų 
vadovai bei nariai... Kur jie, kur jų 
balsas? 

Jie kuria. Arba mąsto. Jie jaudi
nasi dėl Lietuvos... Geria iš nevil
ties... 

Ir dar galvon šauna tokia paika 
mintis, kad Delfio populiarumas 
nūnai toks aukštas nebe dėl infor
macijos objektyvumo, nuomonių 
įvairovės ir netendencingumo, o 
būtent dėl to, kad čia nemokamai, 
nebaudžiamai gali susirinkti ir iš
sikeikti įvairios likimo nuskriaustos 
asmenybės. Tarsi čia būtų kokia 
nors pagirių aludė, kurioje diskusi
jos baigiasi „matais" ir muštynėmis. 
Ar nereikėtų tokią aludę uždaryti 
arba restauruoti, arba kokį polici
ninką pastatyti? Nes šiai psichia
trinei minčiai lengvai plintant inter
netu, nejučiom susikuria tokio de-
generatyvaus „mąstymo" etalonas. 
Ir koks nors neišsilavinęs provincijos 
bernelis, skaitydamas Delfį, gauna 
„pamokas" apie tai, kaip „krutai" 
galima internete pavaryti... Jis net 
nesusimąsto, kad nuo jo minčių 
kokybės priklauso ir jo gyvenimo 
kokybė - nei vienas pagiriotas, tik 
kitus kaltinti linkęs keikūnas nesu
kurs gražios darnios šeimos, ne
užaugins vaikų padoriais Lietuvos 
piliečiais. Tik tada, kai priežasčių 
pradės ieškoti savyje, kai pats ims 
keistis, nebegerti, nebesikeikti -
Lietuvos situacija ims gerėti. 

Anksčiau lygindavau tuos ko
mentarus su pūliais - atseit, tegu 
sau išvarva ir liks organizmas svei
kas. Tačiau juo toliau, tuo labiau 
matyti, kad šis pūliavimas yra pavo
jingas ir užkrečiamas, nes infekcija 
plinta. Neveikia nei vieši bei naivūs 
pagrasinimai, spaudinami po kiek
vienu Delfio rašiniu, esą Delfi's „pa
silieka teisę pašalinti tuos skaitytojų 
komentarus, kurie yra nekultūringi, 
nesusiję su tema, pasirašyti kito 
asmens vardu, pažeidžia įstatymus, 
reklamuoja, kursto nelegaliems 
veiksmams. 'DELFI' privalo infor
muoti specialiąsias Lietuvos tarny
bas apie įžeidžiančių, smurtą, ra
sinę, tautinę, religinę ar kitokią 
neapykantą skatinančių komentarų 
autorių duomenis". 

P.S. Neveltui „Durnių laivas" 
mūsų varganame kraštelyje tapo 
labiausiai perkama knyga - tokio 
tipo literatūra atitinka neišsivysčiu
sio krašto žmonių mentalitetą. Tokia 
l i teratūra pataikauja skurdžiai, 
fašistinei sąmonei, ugdo melagį, 
skundiką, menkystą. 

Graudu buvo išgirsti, kad ir 
nemažai nepriklausomos Lietuvos 
mokytojų puolė pirkti bei analizuoti 
šią knygą. O juk jie augina ir auklė
ja mūsų vaikus, Delfio skaitytojus ir 
komentatorius, būsimosios Lietuvos 
žiedą... 

Ir dar graudžiau, kad nei vienas 
šioje knygoje apšmeižtas žmogus 
(išskyrus mano tėvą) nesiryžo pa
kovoti už Lietuvos teisinę ir estetinę 
švarą. Už tai, kad tokie dalykai 
Lietuvoje būtų netoleruojami. Lo-

JONAS v'.PRuNSKiS. MD 
"HERRi DAU^S PRUNSK1S. MC 

MA J N AK V. RANA. M D 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

IDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

D a n t ų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcnerAve.Sxs.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DANU! GYDYTOJAS 

betuviams sutvarkys dantis už pneinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angiškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-5859500 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

giška išvada - kad visi kiti „Durnių 
laive" aptapšnoti (A. Čekuolis, A. Že-
briūnas, netgi A. Brazauskas ir kt.) 
tokiai V. Petkevičiaus elgsenai pri
taria... Ir tokiai teisinei situacijai 
Lietuvoje taipogi - kai už melą, 
šmeižtą nereikia atsakyti... 

Tačiau, kai koks nors kitas ko
laborantas paduoda į teismą „Lie
tuvos ryto" žurnalistą ir bylą laimi, 
visuomenė staiga pabunda ir ima 
baisėtis - kur valstybinė pozicija, 
kur teismų kompetencija, jeigu 
kolaborantai laimi prieš nepriklau
somos Lietuvos žurnalistą. Taigi, 
dvigubi standartai , taip sakant... 

Jeigu inteligentijai, buv. Sąjū
džio elitui tokia „durnių" li teratūra 
yra t inkama, jei valdžios žmonės 
slapta džiaugiasi, kad ne juos V. 
Petkevičius aptapšnojo, tai belieka 
tik apgailestauti dėl tokio Lietuvos 
moralinių „autoritetų" lygio. Ir lauk
ti, gal įvyks kokie stebuklai ir gal 
netyčia savaime, be iškilių Mokytojų 
užaugs patriotų ir nebebailių, ne-
bešmeižikų generacija, kurie nebebi-
jos pasirašyti Delfio komentaruose 
savo pavardėmis ir nebesiplūsti, o 
siūlyti, ginčytis, analizuoti. 

Juk Dievui nieko nėra neįma
nomo... 

Margumynai 

ILGIAUSIAI TRUKSIANTIS KONCERTAS 
Per lėčiausią ir ilgiausią pasau

lyje koncertą, kuris turi trukti iš viso 
639 metus, nuskambėjo naujas akor
das. 

Klausytojams nepakel iamas 
koncertas, kurio metu specialiai 
sukurtais vargonais atliekamas JAV 
eksperimentinės muzikos kompozi
toriaus John Cage (1912-1992) kū
rinys, vyksta apleistoje Rytų Vo
kietijos Halberstat miesto bažnyčio
je. Koncertas, pavadinimu „Organ2 / 
ASLSP". („As SLow aS Possible"). 
prasidėjo 2001 metų rugsėjo 5-ąją ir 
turi tęstis iki 2639 metų. 

Pradžioje pusę metų tvyrojo vi
siška tyla, o pirmasis akordas-sol-
diez, si ir sol-diez - nuskambėjo tik 
2003 metų vasario 2-ąją. Tada 2004 
metų liepą pasigirdo dar du kitos 
oktavos tonai mibemol, kurie liausis 
skambėję šių metų gegužės 5-ąją. 

Tačiau 5 vai. po pietų vietos 
laiku pirmasis akordas perėjo į 
antrąjį, kuris sudarytas iš la, do ir 
fa-diez garsų, ir kuris tęsis kelerius 
metus. Šiam projektui ant vargonų 
klavišų buvo įtaisyti specialūs svar
menys, kurie klavišus laikys nu
spaustus. 

1985 metais sukurtas J. Cage 
„ASLSP" iš pradžių buvo skirtas pia
ninui ir tetruko 20 minučių. Tačiau 
1987 metais kompozitorius jį perrašė 
vargonams. John Cage vargonų pro

jekto organizatoriai kūrinio pavadi
nimą suprato tiesiogine prasme, ir 
kompozitoriaus vargoninę transkrip
ciją nusprendė atlikti per 639 metus. 

Koncerto trukmė skirta Halber
stat miesto istoriniams Blokverk 
vargonams atminti: jie buvo paga
minti 1361-aisiais - prieš 639 metus 
nuo koncerto pradžios. 

Originalūs vargonai, kuriuos 
Halberstat katedrai pagamino Ni-
kolaus Faber, buvo pirmieji, kada 
nors panaudoti l i turginiams tiks
lams, ir pradėjo naują bažnytinės 
muzikos erą. 

Halberstat John Cage vargonų 
projektui buvo specialiai pagaminti 
nauji vargonai. Kai turi pasigirsti 
naujos natos, prie šių vargonų pri
dedami nauji vamzdžiai, o garsai iš
laikomi svarelių pagalba. 

J. Cage buvo vieno įtakingiau
sių XX amžiaus kompozitorių Arnold 
Schoenberg (1874-1951) mokinys. 
Tarp avangardinio J. Cage palikimo 
yra tokie kūriniai, kaip garsusis 
„4'33", kurį sudaro keturios minutės 
ir 33 sekundės tylos, skrupulingai 
užrašytos begarsėmis natomis. 

John Cage vargonų projekto 
organizatoriai teigia, kad į rekordus 
pretenduojantis koncertas turi ir fi
losofinį tikslą - „iš naujo atrasti tylą 
ir lėtumą greitai kintančiame šian
dienos pasaulyje". AFP-BNS 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcnerAve.Sxs.5r6
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AMZINTJJ1J V E R T Y B I Ų D O V A N A 
M I R T I E S A K I V A I Z D O J E 

KUN. ARVYDAS ZYGAS 

Bene vienas dažniausių klausi
mų, kurį teko išgirsti po išgyventos 
sausio 13-osios nakties: ,,Ar nebijo
jote mirti?" Manau, kad esu ne vie
nintelis tos nakties dalyvis, kuris, 
nei sekundės nedvejodamas, atsaky
tų: „Ne, tikrai nebijojau". 

Atsiliepdami į prof. Vytauto 
Landsbergio kvietimą, kad visi, kas 
tik gali, atvyktų budėti prie Parla
mento rūmų, o sausio 12-osios va
karą ir prie Radijo bei televizijos ko
miteto rūmų, tikiu, jog kiekvienas 
dalyvių paliudytų savo širdies gilu
moje supratęs, kad motinai tėvynei 
gresia pavojus — atvykite, kaip my
limi jos vaikai, kaip broliai ir se
serys, supratę savo atsakomybę už 
tėvynės laisvę, įvertinę, kokia brangi 
Dievo malonės dovana ne tik gy
venti laisvoje savo protėvių žemėje, 
bet laisvai ištarti šventus žodžius: 
„Lietuva", „Marijos žemė", „mūsų 
tėvynė"... 

Tačiau visa tai. kas taip giliai 
jaučiama, dažnai tampa vis labiau 
suprantama ir įvertinama tik po 
ilgesnio laiko ir gilaus apmąstymo. 
Sausio 13-osios tragedijos paminėji
mas po* 15 metų ir jos aukų pager
bimas suteikia mums progą giliau 
suprasti, kas mes buvome, suprati
mą, kokie yra mūsų principiniai už
daviniai, siekiant savo gyvenime at
sinaujinti pagal kilniausius amži
nųjų vertybių idealus. 

Lietuvos žmonių parodyta meilė 
atgimstančios tautos nepriklauso
mybei buvo tikrai autentiška, kuri 
laiko tėkmėje galėjo tapti dar 
gilesne. Tai yra tas pats reiškinys, 
kaip sutuoktiniai, atnaujindami sa
vo vestuvinius pažadus per sidab
rinį ar auksinį jubiliejų, vienas 
kitam pasako: „Aš šiandien tave my
liu milijoną kartų daugiau, negu 
mylėjau tada, kai susituokėme". Su
tuoktuvių dieną jaunavedžiai vienas 
kitą taip mylėjo, kad negalėjo įsi
vaizduoti gyvenimo be vienas kito, 
bet jie taip pat negalėjo įsivaizduoti, 
kad meilė su kiekvienais prabėgan

čiais metais taps dar gilesnė. Tokia 
meilės gilėjimo ir suvokimo dinami
ka tinka apibūdinti ir tą dvasinę 
nuotaiką, kurią daugel is l ietuvių 
galėtų jausti šiandien, prabėgus 15 
metų po Sausio 13-osios nakt ies . 

Ar t ikrai mi r t ingas i s žmogus 
galėjo „nebijoti mirties"? Ar t ikrai 
atvykome tą savaitę budėti , melstis, 
giedoti, vienas kitą st iprinti , vedami 
pačių kilniausių dvasinių vertybių? 
Atsakydami į šiuos k laus imus , vėl 
panaudokime su tuok t in ių meilės 
arba religinio gyvenimo įžadų dienos 
įvaizdžius, kad galėtume visavertiš-
kiau suvokti, kas galėjo vykti lietu
vių širdyse, ne tik per t a s graudžiai 
liūdnas dienas pr ieš k ruv inąs i a s 
sausio 13-osios valandas, ir po to, per 
neapsakomo skausmo kupinas die
nas, kai Lietuva laidojo savo žuvu
sius sūnus ir dukrelę... 

„Ar nebijojome mirti"? Aiškiai 
žinojome, kad tokia galimybė yra 
reali. Dar mintyse buvo labai gyvas 
prisiminimas, kaip sovietinės armi
jos kariai metaliniais kastuvėliais 
mirtinai kapojo taikią minią Tbili
syje 1989 m. balandžio 9 d. Tą naktį 
Gruzijos žmonės, kaip ir mes Lietu
voje, prašė paprasčiausio teisingumo, 
kad blogio imperijos vada i suprastų 
neturį teisės atimti iš t au tos tai, kas 
-jai pagal dieviškąją teisę ir visuoti
nius žmogaus teisių į s ta tymus, prik
lauso: laisvės ir nepriklausomybės. 

J au buvome išgyvenę sovietų 
ekonominę blokadą po nepriklauso
mybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. 
Žinojome, kad komunist inė santvar
ka yra žiauri, klast inga, nemorali, 
todėl ir suvokėme, kad fizinis sužalo
jimas arba mirtis tomis sausio die
nomis ir mums buvo tikrovė. 

Bet ar galėjome teigti, kad sken-
dėjome vien baisiame nerime, kad 
tėvynės laisvė, mums ta ip stebuklin
gai dovanota po 50 metų tautos 
fizinio, dvasinio, kul tūr inio genocido, 
gali būti sunaikinta? J u k tiek daug 
jau buvo pasiekta, tiek daug džiaugs
mingai išgyventa nuo 1987 m. rug
pjūčio 23-iosios mitingo ir per visą 
nepriklausomybės a tkūr imo kelionę. 

Gyvenome maironiška nuotaika: 
, ,Drąsiai, aukš ta i pakils balsai , / 
Išauš kita gadynė!/ Užgims darbai, 
prašvis la ika i / Pakils jauna tėvynė!" 
Šitoks džiaugsmas stiprino mūsų 
viltį ir veikė kaip priešnuodžiai prieš 
bet kokią šėtonišką pastangą atimti 
iš mūsų širdžių viziją, kad „ateitį 
regim tėvynės laimingą". 

Ir tada, sausio 13-osios naktį, 
pamatėme šėtono veidą, kai karei
viai pradėjo daužyti beginklius 
žmones, šaudyti ir traiškyti jų kū
nus mirties ginklais, sukurtais pa
saulyje be Dievo. Ir tada mes supra
tome, kad mūsų mirties galimybė 
yra tikra. Taip, tą Golgotos valandą 
lietuvių tautos vaikai nesulaužė 
savo šventųjų įžadų ginti visa, kas 
buvo supras ta kaip šventieji da
lykai: Lietuva, laisvė, tautos ateitis, 
artimo meilė, pasiaukojimas, kan
čios įprasminimas, tikėjimo, vilties ir 
meilės dieviškosios dorybės. 

Praėjus penkiolikai metų po tos 
baisios nakties ir skausmo kupinų 
dienų, Dievo malonėje esame ap
dovanoti Evangelijos žodžių tikrove. 
Mirties akimirką mums buvo dova
nota giliausia amžinųjų vertybių 
samprata . Tą dovaną gavome iš 13 
brolių ir vienos sesės, kurie įvykdė 
Jėzaus kvietimą: „Tai mano įsaky
mas, kad vienas kitą mylėtumėte, 
kaip aš jus mylėjau. Nėra didesnės 
meilės, kaip gyvybę už draugus ati
duoti. Jū s būsite mano draugai, jei 
darysite, ką jums įsakau". (Jn 15, 
12-14) 

Sausio 13-osios penkiolikos me
tų sukakties proga tenka paklausti: 
kaip galėtume atsidėkoti Loretai 
Asanavičiūtei, Virginijui Druskiui, 
Dariui Gerbutavičiui, Rolandui Jan
kauskui, Rimantui Juknevičiui, Al
vydui Kanapinskui, Algimantui P. 
Kovaliukui, Vidui Marcinkevičiui, 
Titui Masiuliui, Alvydui Matulkai, 
Apolinarui J. Povilaičiui, Ignui Ši-
mulioniui, Vytautui Vaitkui, Vytau
tui Koncevičiui ir taip pat šimtams 
sužeistųjų bei jų šeimoms už šią 
milžinišką auką? 

Tačiau Kristaus Evangelijos žo

džiai mums suteikia dar kilnesnių 
būdų kaip pagerbti mirusius ir 
padėkoti už sausio 13-osios meilės 
dovaną. Jėzus , kalbėdamas apie 
savo kančią, kviesdamas mus sekti 
Jo pavyzdžiu, byloja: „Iš tiesų, iš 
tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas 
nekris į žemę ir neapmirs, j is pasi
liks vienas, o jei apmirs, jis duos 
gausių vaisių. ...Kol turite šviesą, 
tikėkite ja, kad taptumėte šviesos 
vaikais". (Jn 12, 24, 36) 

Ar nebūtų nuostabu, jei pagerb
tume brolius ir sesę, iš meilės 
paaukojusius savo gyvybę, o taip pat 
tapusiais tais kviečių grūdais, kurie 
krito į žemę su kilniausiu evangeli-
niu a tsakymu: „Duok, Viešpatie, 
kad mes būtume tas gausus vaisius, 
kad mes būtume tie šviesos vaikai, 
kurie išauga iš gyvybės paaukojimo 
meilės grūdo". 

Užuot klausę — „ar nebijome 
mirti?", tiksliau būtų paklausti: ar 
nebijome gyventi pagal aukščiausius 
idealus, kurie išreiškiami gražiau
siais mūsų žodžiais? Ar nebūtų nuos
tabiausia dovana žuvusiems, jeigu 
mes už juos gyventume, stengda
miesi pačiu kilniausiu žmogiškumu 
išreikšti savo padėką Viešpačiui už 
gyvybės dovaną ir visa tai, kad ga
lime būti šioje trumpoje žmogiškoje 
kelionėje. Krikščioniškoje dvasioje 
paklauskime svarbesnius klausi
mus: a r nebijome būti krikščionys? 
Ar nebijome savo gyvenimą nuolatos 
formuoti pagal aukščiausius nekin
tamųjų žmogiškųjų dorybių idealus? 
Ar turėsime drąsos, vilties ir valios 
leisti, kad amžinųjų vertybių žodžiai 
įsikūnytų mūsų gyvenime žmogišku
mo trapumo akimirkoje? 

Penktadienį, sausio 13-osios va
kare, lietuvių Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje Čikagoje 
šv. Mišių auka ir maldomis paminėti 
1991 m. sausio 13-osios įvykiai ir 
pagerbti žuvusieji už tėvynės laisvę. 

Apeigas atliko ir aukščiau pa
teikiamus žodžius pasakė parapijos 
vikaras kun. dr. Arvydas Žygas. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje „Draugo" knygynėlyje 

Lietuvių meninis filmas „Atsiprašau / / 

p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Donatas Pečiūra pristatys 
ir rodys lietuvių meninį filmą 

Sausio 29 d., sekmadienį, 2 vai. „Atsiprašau". Kviečiame J u s ir Jū sų 
šeimą pažiūrėti šį režisieriaus ir sce
narijaus autoriaus Vytau to Žalake-
vičiaus meninį filmą. Muziejus 
šiemet švenčia savo veiklos ketur ias
dešimtmetį. Per šį laikotarpį su
kaupti gausūs knygų, periodikos 
fondai, didžiulė liaudies meno kolek
cija, profesionalių menininkų darbai, 
muzikos, geneologijos archyvai, vi
deojuostų kolekcija, kurioje užfik
suoti Lietuvos istorijos faktai, lietu
vių tradicijos, dainos, šokiai, o ta ip 
pat muziejuje vykę renginiai . Video
juostos dažnai rodomos žiūrovams. 
Muziejaus kolektyvas dėkingas vi
siems, kurie padėjo sukaupt i šias 
neįkainojamas vertybes, visiems lan
kytojams ir rėmėjams. Vienas jų 
žinomas lietuvių kino operatorius ir 
fotografas. Lietuvos valstybinės pre
mijos laureatas Dona tas Pečiūra. 
Tai jau trečias lietuvių meninis fil
mas iš D. Pečiūros asmenines kolek
cijos rodomas Balzeko muziejuje. 
Ankstesnių filmų žiūrovai susi
domėję klausėsi įdomių kino opera
toriaus pasakojimų apie filmu kūn-
:r. . ;;r>'-('..-;•. zvrr.iu ak to r ių darbu.-. įu 

Operatorius Donatas Pečiūra. 
Zicmo Decučio nuotr. 

tolimesnius likimus. 
Filmo „Atsiprašau" siužetas: į 

tėvų namus nuošaliame miestelyje 
grįžta įžymybė, menininkas išgyve
nantis gyvenimo krizę. Čia jo laukia 
tėvai. Herojus susitinka su jaunystės 
draugais, a t randa naujus. Miestelio 
gyvenimas (filmuota viename gar
siausių sovietmečio kolūkių — Juk
naičiuose) kupinas savų paslapčių, 
beužsimezgančių meilės istorijų ir 
intrigų. Šiame filme daug personažų, 
kurių gyvenimai — savotiškos varia
cijos pagrindinėmis filmo temomis. 
Viena jų skamba jau pavadinime... 

Operatorius Donatas Pečiūra, 
kompozitorius Vytautas Kernagis, 
dailininkas Vytautas Kalinauskas. 
Vaidina: Kostas Smoryginas, Regi
mantas Adomaitis, Donatas Banio
nis, Eugenija Šulgaitė, Aleksandr 
Kajdanovskij, Nijolė Oželytė, Jelen 
Solovej, Vaclovas Blėdis. Įėjimas — 
nemokamas. Kviečiame visus atvyk
ti pasižiūrėti šio filmo. Muziejaus 
adresas: 6500 S. Pulaski Rd. Čika
goje. Tel. pasiteiravimui: 773-582-
6500. 

Und ine Uogintai: . ' 

„Lapės pasakos" — graži kny
gutė mūsų mažiesiems. Mažiau
siems galės paskaityti tėveliai, o 
pramokę skaityti vaikai — patys 
pasiskaitys. Knygutė išspausdinta 
didesniu šriftu, gražiai iliustruota. 

Knyga išleista Lietuvoje. Spaus
dino UAB „Friskas'' 

Knygos kaina — 4 dol. pridedant 9 
proc. užsisakant Illinois valstijoje. 
Knygos persiuntimo kaina — 5 dol. 
Už kiekvieną papildomą knygą 1 dol. 
mokestis. „Draugo" knygynėlio adre
sas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. pasiteiravimui: 773-
- ~ c -r.r.. 
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DVIDEŠIMT METŲ BE 
ROŽĖS KRIAUČIŪNIENĖS 
2005 metų rudenį 

„Lietuvių balsas" per 
keletą numerių išspaus
dino Rožės Kriaučiūnie
nės Antrojo pasaulinio 
karo metu vestą dieno
raštį, pavadintą paga
liau, vėl kartu!" Tai 
buvo prasmingas pager
bimas, minint jos šimto 
metų gimimo sukaktį. 
Norintieji gauti šį ats
paudą gali kreiptis pas 
Romualdą Kriaučiūną, 
tel. 517-321-0091 arba 

Rožė Kriaučiūnienė 

nėse Chicago, IL. 
Įsisteigus Lietuvių 

fondui, jos pastango
mis Gustonių sodžius 
tapo vienu pirmųjų 
fondo narių, įnešusių 
per tūkstantį dolerių. 
Būtų gražu ir prasmin
ga, jeigu po jos mirties 
20 metų proga ji būtų 
prisiminta ne tik mal
dose, bet ir Gustonių 
sodžiaus indėlio papil
dymu Lietuvių fonde. 

Gustonių pradinė 
rašyti ei. paštu: romask@acd.net mokykla, kur ji ir jos vyras Mykolas 

Rožė (Šukytė) Kriaučiūnienė gi- mokytojavo iki 1944 metų, tebestovi, 
mė 1905 m. rugpjūčio 12 d. Debeikių Lietuvai laisvėjant (1989 m.), sū-
valsčiuje, Utenos apskrityje. Baigusi naus šeimos rūpesčiu, ant mokyklos 
Panevėžio mokytojų seminariją, mo- išorinės sienos buvo primontuota 
kytojavo Gustonių pradinėje mokyk- šiuos du mokytojus pagerbianti me-
loje (prie Panevėžio) iki 1944 m. vasa- talinė lenta. Rožės Kriaučiūnienės 
ros. Tą vasarą su šeima pasitraukė į anūkui Aldui Kriaučiūnui gyvenant 
vakarus, kur, netekus vyro, su trim Lietuvoje, buvo pradėtos Gustonių ir 
mažamečiais vaikais sulaukė karo pa- Mitriūnų mokyklos metinės eksursi-
baigos Bavarijoje. Ten mokytojavo lie- jos po Lietuvą, kurios dar vis tęsia-
tuviškoje mokykloje iki išvykimo į mos. Mokyklos dabartinės vedėjos 
JAV 1950 m. Amerikoje dirbo ne tik Aldonos Praninskienės pastangomis 
fizinį darbą, bet taip pat talkino lie- pro mokyklą einanti gatvelė prieš 
tuviškose mokyklose bei organizaci- keletą metų savivaldybės buvo pa-
jose. Užaugino ir išmokslino tris vai- vadinta Mykolo Kriaučiūno vardu, 
kus. Mirė 1986 m. kovo 14 d. Palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapi- GVK 

GERŲ REZULTATŲ 
PASEKMĖ — ŽMONIŲ 

PASITIKĖJIMAS 
2005 metais „Sodros" biudžetas 

buvo perteklinis ketvirtus metus iš 
eilės. Išankstiniais duomenimis, 
„Sodra" gavo beveik 6,3 mlrd. litų 
įplaukų — bemaž puse milijardo litų 
arba 8,6 proc. daugiau nei planuota. 
Lyginant su 2004 metais valstybinio 
socialinio draudimo įmokų surinki
mo rezultatas dar įspūdingesnis — 
įplaukų gauta net 776 mln. litų arba 
14 proc. daugiau. Didesnių nei pla
nuota „Sodros" biudžeto pajamų bu
vo sulaukta pirmiausia dėl apdraus
tųjų darbo užmokesčio didėjimo, ap
draustųjų skaičiaus augimo, neap
mokamų atostogų trukmės mažėji
mo. Išankstiniais duomenimis „Sod
ros" biudžeto perteklius sudarė 111 
mln. litų. 

„Sodros" direktorius Mindaugas 
Mikaila džiaugėsi, kad pavyko iš
tesėti ir net viršyti praėjusių metų 
pradžioje šalies gyventojams duotus 
pažadus. „2004 m. tvirtinant 'Sodros' 
biudžetą buvo planuojama padidinti 
pensijas vidutiniškai 20 litų, tačiau 
palankiai susiklosčius finansinėms 
aplinkybėms, pakėlėme jas vidu
tiniškai 50 litų (tai priklausė nuo 
socialinio draudimo bazinės pensijos 
padidinimo nuo 172 iki 200 Lt ir 
draudžiamųjų pajamų — nuo 990 
litų iki 1,084 litų.) 

Dėl augančio draudėjų sąmo
ningumo, efektyvaus įmokų admi
nistravimo ir skolų išieškojimo 
įvairioms išmokoms galima buvo 
skirti daugiau lėšų. Lyginant su 
2004 metais žmonėms išmokėta net 
876,5 mln litų arba 17 proc. daugiau 
lėšų (beveik 6,2 mlrd. litų)." 

Apie 70 procentų „Sodros" 
biudžeto išlaidų buvo skirta valsty

binio socialinio draudimo pensijoms 
apie 4,3 mlrd. Lt. Tai beveik 13 proc. 
daugiau nei 2004 m. Išankstiniais 
duomenimis ligos ir motinystės 
socialinio draudimo išmokoms per
nai buvo išleista 86 mln. Lt daugiau 
negu užpernai (500 mln. Lt), nedar
bo socialiniam draudimui buvo 
priskaičiuota 25 mln. Lt daugiau 
(249 mln. Lt), nelaimingų atsitikimų 
darbe ir profesinių ligų socialinio 
draudimo išlaidos buvo 4 mln. Lt 
didesnės (25 mln. Lt). J Privalomojo 
sveikatos draudimo fondą 2005 m. 
išankstiniais duomenimis pervesta 
512 mln. Lt — 14 proc. daugiau nei 
2004 m. Geras įmokų surinkimas 
leido praėjusių metų gruodį nudžiu
ginti motinystės (tėvystės) pašalpų 
gavėjus, paprastai išmokas gau
nančius už praėjusį mėnesį — prieš 
šventes jiems pervesta dviguba 
išmoka. 

2005-ieji pasižymėjo naujų 
darbų pradėjimu ir jau įpusėtų plėt
ra. Aktyviai vykdyta duomenų apie 
iki 1994 metų įgytą stažą ir gautas 
pajamas kaupimo akcija, stiprinta 
nedarbingumo kontrolė, pradėta 
taikyti griežtesnė asmens duomenų 
apsauga, nuolat gerintas klientų 
aptarnavimas. 

„Patikima, stabili 'Sodros' veikla 
lėmė tai, jog ji tapo minima kaip 
institucija, kuria Lietuvos gyvento
jai pasitiki labiausiai. Šie metai bus 
dar labiau kupini naujovių ir svar
bių darbų, tačiau tikiu, kad visos 
galinčios kilti kliūtys bus įveiktos ir 
šį žmonių pasitikėjimą išlaikysime", 
— sakė „Sodros" vadovas M. Mi
kaila. 

Komunikacijos skyrius 

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI AUKOJO: 
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$200 
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$50 
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$25 

$20 

$15 

Materas Joseph, Oak Park, CA (viso $13,918.24). 
Jūrų Šaulių kuopa Klaipėda per Joseph Mikulis, West-
chester, IL (viso $4,400). 
Balanda Gediminas, Warren, MI (viso $1,720). 
Amerikos Lietuvių Beverly Shores klubas per ižd. J. No
reiką, Beverly Shores, IN; Tauragės klubas Čikagoje per 
Stasę Rudokas, Chicago, IL (viso $1,300). 
Dr. Ambrazaitis Kazys, Chesterton, IN (viso $750); Lau
kys Eduardas ir Donna, Fort Salonga, NY (viso $350); 
Matušaitienė Ona, Yarmouthport, MA (viso $200); Mulio-
lis Algirdas ir Amanda, Euclid, OH (viso $450j; Petkus 
Zita, Kirkland, WA (viso $155); Ramonis Vai ir Lili, Le-
mont, IL (viso $1,000). 
Kondratas Balys ir Elena, Quaker Hill, CT (viso $200); 
Laucius Stephanie, Elizabeth, NJ (viso $250); Nyerges 
Salome, Santa Monica, CA (vso $1,040); Rašytinis Valde
marą, Oak Lawn, IL (viso $485). 
Tamkutonis Gerald, Chicago, IL (viso $250). 
Barzdukas Arvydas ir Daiva, Falls Church, VA; Gureckas 
Algimantas ir Virginija, Germantown, MD (viso $75); 
Ivaška Dalia, North Falmouth, MA (viso $125); Jaselskis 
Bruno, Evanston, IL; dr. Norvilas Algis, Oak Lawn, IL 
(viso $85); Petrauskas Regina, Clarks Summit, PA (viso 
$275); Polikaitis Darius ir Lidija, Dovvners Grove, IL; 
Raišys Vidmantas, Mercer Island, WA (viso $250); Spur-
gis Jonas, Chicago, IL (viso $50); Wasilewski Elena, 
Broadview, IL (viso $620). 
Majauskas Elena, Teąuesta, FL; Ropa Cecylia, Midlo-
thian, IL. 
Vasikauskas Vladas ir Stefanija, Saint Petersburg, FL 
(viso $50). 

Pagerbdamas a.a. VINCENTOS RAPŠYTĖS UDRIENĖS 
atminimą, $50 L.P.G,. fondui aukojo John Rapšys, Chicago, IL. 

$320 Jovita Strikas, Indianhead Park, IL (viso $900), Jovitai 
Strikas švenčiant 80-tą gimtadienį, buvusios bendra
darbės suaukojo $100; Regina ir Kazys Kreivėnai, Le-
mont, IL — $100 (viso $755); Janina ir Sigitas Miknaičiai 
— $50; Danutė ir Algis Krikai — $50 ir Vanda Gvildienė 
— $20. 

Lietuvos Partizanų Globos fondas širdingai dėkoja už gau
sias aukas. A.a. Vincentos Rapšytės Udrienės giminėms 
reiškiame širdingiausią užuojautą. 

Partizanų Globos fondo valdyba sveikina Jovitą Strikas gar
bingo 80-to gimtadienio proga ir kartu dėkoja už didelę auką. 

Lietuvos Partizanų Globos fondas, 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 

PADĖS POPIEŽIUI 
JONUI PAULIUI II 

TAPTI ŠVENTUOJU 
Velionio popiežiaus Jono Pau

liaus II beatifikacijos byloje prašomi 
liudyti Lenkijos antikomunistinio 
judėjimo vadovas Lech Walesa ir 
kitoje barikadų pusėje stovėjęs ge
nerolas, praneša Lenkijos žiniasklai-
da. 

Laivų statykloje elektriku dirbęs 
L. Walęsa, dalyvavęs praėjusio am
žiaus devintajame dešimtmetyje vy
kusiuose protestuose, prisidėjo ku
riant profsąjungų judėjimą „Solida
rumas", kuris supurtė komunistinės 
sistemos pamatus. Su juo kovojo 
generolo Wojciech Jaruzelski vy
riausybė, 1981 metų gruodį šalyje 
įvedusi karinę padėtį. 

Beatifikacijos, kuri yra pirmasis 
žingsnis paskelbimo šventuoju link. 
proceso metu apklausiami liudi
ninkai prisiekia viską laikyti pas
laptyje. L. VValęsa nesutiko privačiai 
radi.įo stočiai „Radio Zef pasakyti. 
ar buvo pakviestas liudininku. 

Dienraštis JRzeczDOSDolita" pra

neša, kad liudyti bus prašomas ir W. 
Jaruzelski. 

„Kaip jūs apie tai sužinojote?" — 
pasak laikraščio, nustebo W. Ja
ruzelski, paklaustas apie popiežiaus 
beatifikacijos bylą. Su juo susisiekti 
nepavyko, o Vatikano apaštalinė 
nunciatūra, motyvuodama slaptu
mu, nuo komentarų susilaikė. 

Kad asmuo būtų paskelbtas 
palaimintuoju, reikia įrodyti, jog 
meldžiant Dievo užtarimo Jonui 
Pauliui II, įvyko stebuklas — pa
prastai tai būna visiškas ligonio 
pasveikimas, kurio medikų ben
druomenė moksliškai paaiškinti 
negali. Kad palaimintasis būtų pas
kelbtas šventuoju, turi įvykti dar 
vienas stebuklas. 

Ūsuotasis L. Walęsa ir tamsių 
akinių niekada nenusiimantis W. 
Jaruzelski Jono Pauliaus II popie
žiavimo laikais su šventuoju Tėvu 
buvo susitikę po kelis kartus. 

„Reuters'VBNS 

Remkite ir platinkite katalikiška spauda 
T M t L I T H U A N I A N W O R I D - W I D C D A I L Y 
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APYLINKĖSE 

• S k a u t ų a k a d e m i k ų sueiga 
įvyks sausio 21 d. 11 vai. r. PLC Bočių 
menėje. Sueigoje susipažinsite su nau
jaisiais mūsų sąjūdžio garbės nariais. 

• S a u s i o 22 d., sekmadienį , 
20 kuopos sąjungietės Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Brigh-
ton Park bažnyčios parapijos salėje 
tuoj po 10 vai. r. šv. Mišių ruošia 
lietuviškus pietus. Kviečiame visus 
atvykti. Bus labai skanu. 

• K u n . Liudo Mil iausko Šventi
nės įvedimo į t a rnys tę Tėviškės 
parapijoje pamaldos (anglų ir lietu
vių kalbomis) įvyks sekmadienį, 
sausio 22 d., 2 vai. p.p. Pamaldose 
dalyvaus Lietuvos evangelikų—liu
teronų vyskupas Mindaugas Sabu
tis, išeivijos vyskupas Hansas Dum-
pys, kun. Algimantas Žilinskas iš 
Toronto, Jonas Juozupaitis, Ziono 
parapijos klebonas emeritus, Valdas 
Aušra, Ziono parapijos klebonas ir 
kiti svečiai. Po iškilmingų pamaldų 
— vaišės ir pabendravimas parapi
jos salėje. Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti. Lietuvių evangelikų—liu
teronų Tėviškės parapijos bažnyčios 
adresas: 6641 S. Troy Street, Chica-
go, IL 60629, tel. 773-471-1599. 

• Į Čikagą atvyksta kino filmų 
apie Lietuvą režisierius Arvydas 
Barysas. Jis pristatys savo sukurtą 
filmą „Įsimylėję Lietuvą". Sausio 27 
d. 7 vai. v. įvyks jo susitikimas su 
žiūrovais Brighton Park Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios parapijos salėje. Sausio 29 
d. A. Barysas susitiks su Lemont 
apylinkės gyventojais. Pirmas susi
t ikimas įvyks po 9 vai. ryto šv. Mišių 
PLC didžiojoje salėje, o antras susi
t ikimas tą pačią dieną įvyks po Pa
laimintojo J. Matulaičio misijos na
rių visuotinio susirinkimo 1:30 vai. 
p.p. taip pat PLC didžiojoje salėje. 

• S a u s i o 28 d„ šeštadieni, 6 vai. v. 
Jaunimo centro kavinėje įvyks susi
t ikimas su žinomu režisieriumi iš 
Lietuvos Arvydu Barysu. Režisie
r ius pr is ta tys savo naują filmą 
„Įsimylėję Lietuvą". Tai naujas 49 
min. trukmės filmas apie Lietuvą. A. 
Barysas ne tik kuria filmus, bet ir 
dainuoja, groja gitara. Po filmo pris
tatymo pasiklausysime jo atliekamų 
dainų, pabendrausime. Visus kvie
čiame atvykti į šį susitikimą. 

• S e k m a d i e n i , saus io 29 d. 2 vai. 
p.p. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje Donatas Pečiūra pristatys ir 
rodys lietuvių meninį filmą „Atsi
prašau" iš savo kolekcijos. 

• 4 6 - a s i s met inis Lietuvos Vyčių 
pokylis šiemet vyks vasario 4 d., šeš
tadienį, „Flame Room of the Sabre 

Room", 8900 W. 95th Street, Hic-
kory 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 atsiųst i čekį: 
Diann Martin, 3420 S. Lithuania 
Ave., Chicago, IL 60608 

• Pavasarinė 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. 708-
636-6837). Maloniai kviečiame visus. 

• T r a d i c i n ė Čikagos l i e tuv ių 
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 užsisakyt i s t a l u s p re 
kių pardavimui tradicinėje Čikagos 
lietuvių skautų Kaziuko mugėje, 
kuri vyks kovo 12 d. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte, prašome kreip
tis į Aušrą Jašaitytę-Petry tel. 708-
349-8436. Stalo nuoma — 30 dol. 

• K o v o 25 d., šeštadienį, 11 vai. r. 
Nevvberry bibliotekoje (60 W. Wal-
ton Street, Chicago, IL 60610) Či
kagos Illinois universiteto prof. 
Giedrius Subačius skaitys paskaitą 
apie Upton Sinclair romaną „The 
Jungle". Profesorius papasakos, ko
dėl autorius pasirinko lietuvius savo 
romano veikėjais, apie tikruosius ro
mano prototipus, apie lietuvių kal
bos vartojimą. Įėjimas nemokamas. 

• O r g . „Vaiko vartai \ mokslą" 
nori patikslinti pasitaikiusią klaidą 
sausio 4 d. išspausdintame 2006 m. 
renginių kalendoriuje. Tradiciniai 
lėšų telkimo „Derliaus pietūs" vyks 
sekmadienį, rugsėjo 24 d. (parašyta 
spalio 29 d.). Ateityje spausdina
muose renginių kalendoriuose „Drau
ge" netiksli informacija bus pataisy
ta. Pietūs bus rengiami Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje, 
Lemont, IL. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

PIRKSIU: Jono Rimšos, Viktoro 
Vizgirdos, Antano Gudaičio, 

Kasiulio, Vienožinskio, Varno, 
Žoromskio ir Rukštelės 

tapybos darbų. 
Tel. 708-349-0348. 

Lietuvių meno ansamblis 
„DAINAVA" 

nuoširdžiai kviečia visus į savo 60-mečio koncertą 
„NEŠĖM, ATNEŠĖM LABĄ DIENELĘ", 

kuris įvyks sekmadienį, sausio 22 d., 3 vai. p.p. 
Moraine Valley Fine and Performing Arts Center, 

10900 S. 88th Ave., Palos Hills, IL. 
Koncerte dalyvaus saksofonistas Rimvydas Paulikas. 
Bilietų kaina — 22 dol., prieš koncertą — 25 dol., moksleiviams iki 18 

metų — 18 dol. 
Bilietus galim* nusipirkti „Seklyčioje" (2711 W. 71st. Street), 

į ivtuvele;e (.574 7 5 Harlem Ave). , Dovanele/e ' (Pasaulio lietuviu cen 
ir koncerto sales , box office (tel 708 974 .5500) l r e 
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Gražiai bendradarbiauja Lemonto Maironio ir Čikagos lituanistinės 
mokyklos. Tai didžiausios lituanistinės mokyklos Amerikoje. Lemonte 
mokosi arti 500 mokiniu, Čikagoje — per 300. Pasikalbėti yra apie ką. 
Mokytojai dalijasi darbo patirtimi, aptaria mokymo metodus. Abiejų 
mokyklų mokytojai kasmet aktyviai dalyvauja mokytojų konferencijose 
ir mokytojų tobulinimosi kursuose Dainavoje. Apsilanko jie ir vieni pas 
kitus. Prieš Naujus metus Čikagos lituanistinėje mokykloje viešėjo Mai
ronio lituanistinės mokyklos direktorė Audronė Eivtkienė ir tos mokyk
los iždininkė Irena Hirt. Sausio 21 d. Čikagos lituanistinės mokyklos tė
vų komiteto nariai ir administracija vyks į Lemontą atsakomajam vizi
tui. 
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Adomas Jocas, Los Angeles , CA, atsilygindamas už „Draugo" 
prenumeratą pridėjo dosnią 80 dol. auką. Širdingas ačiū! 

Zenonas Prūsas, gyv. Chillicothe, OH, kartu su „Draugo" prenu
meratos pratęsimo mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

Malvina Klivečkienė iš Woodland, NY, atsiuntė 100 dol. auką ir 
labai mielus žodžius: „Gerbiamieji, linkiu Jums visiems sėkmės Nau
juose metuose — priedas: padėka už labai gražų 2006-ųjų metų kalen
dorių". Linkime, kad kiekviena diena, pažymėta tame kalendoriuje, šiai 
mūsų skaitytojai ir rėmėjai būtų laiminga. Ačiū! 

Dr. Petras ir Stefa Kisieliai, gyv. Cicero, IL, parėmė „Draugą" 50 
dol. auka ir palinkėjo visiems jo darbuotojams laimingų Naujų metų. Dė
kojame už auką ir savo ruožtu taip pat siunčiame nuoširdžius linkė
jimus. 

Elena Blavesčiūnas iš Rochester, NY, kartu su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū! 

Stasė Korius, Santa Monica, CA, parėmė „Draugo" leidybą 50 dol. 
auka. Širdingai dėkojame. 

Marija Vaitkus, Bellevi l le , IL, pratęsė „Draugo" prenumeratą ir 
pridėjo 60 dol. auką. Esame dėkingi. 

Vytautas Žemaitis iš North Riverside, IL, kar tu su prenume
ratos mokesčiu atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Labai ačiū. 

Marija Andriušis, Lemont, IL, pratęsdama „Draugo" prenume
ratą atsiuntė dar ir 50 dol. auką. Dėkui! 

Skelbimai 
i 

A d v o k a t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-77&6742 
Darbo vai . nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e l . 312-580-1217 

135SLaSaDe #2900 Chic^o, IL 60608 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
Vyten i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100, 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
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 


