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Vilniaus merui bus pareikštas nepasitikėjimas

Artūras Zuokas

Tomo Č e m i š e v o (ELTA) nuotr

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) —
Vilniaus miesto savivaldybės tary
bos frakcijos sutarė interpeliaciją
Vilniaus merui liberalcentristų vadovui Artūrui Zuokui rengti vasario

pradžioje, po miesto biudžeto patvir
tinimo.
Biudžetą planuojama tvirtinti
sausio 2 5 dieną vyksiančiame Viln i a u s miesto tarybos posėdyje, todėl

Lietuviams pavyko a p l e n k t i I B M
Vilnius, sausio 18 d. (BNS) —
JAV leidžiamo žurnalo „Java Developer's Journal" skaitytojai Lietu
vos bendrovės „Baltijos programinė
įranga" (BPI) kuriamą architektūros
projektavimo paketą ,,MagicDraw
UML" išrinko geriausiu duomenų
bazių modeliavimo priemonių kate
gorijoje.
Bendrovės devintus metus ku
riamas paketas žurnalo surengtuose
apdovanojimuose aplenkė tokių ži
nomų bendrovių kaip „Oracle", IBM
ir „Computer associates" produktus.

„Tai d a r vienas įrodymas, kad
m ū s ų investicijos ir a t k a k l u s darbas
siekiant s u k u r t i greičiausią bei la
biausiai s t a n d a r t u s atitinkantį ar
chitektūros projektavimo paketą at
siperka", — sakė B P I produktų va
dovas Mindaugas Ringys.
Antroje vietoje liko bendrovės
„Oracle" „Jdeveloper", trečioje —
IBM „Rational rose d a t a modeler".
Balsavime dalyvavo daugiau nei
17,000 žurnalo skaitytojų. Šie ap
dovanojimai dar vadinami „Progra
m i n ė s įrangos Oskarais".

Lietuvos ambasadoriui — pareigos
Jungtinėse Tautose

Gediminas Šerkšnys
Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

J T institucijų g r e t a G e n e r a l i n ė s
Asamblėjos ir S a u g u m o Tarybos,
skirta spręsti ekonominiams ir so
cialiniams klausimams. Taryba tei
kia rekomendacijas J T Generalinei
Asamblėjai.

V. Grigaravičiui
siūloma antra
kadencija
Vilnius, sausio 18 d. (BNS) —
Vidaus reikalų ministras Gintaras
Furmanavičius pasiūlė policijos ge
neralinį komisarą Vytautą Grigara
vičių eiti šias pareigas ir antrąją
penkerių metų kadenciją.
Ministras trečiadienį buvo pa
kviestas į 1TK svarstant policijos
generalinio komisaro kandidatūros
klausimą.
G. Furmanavičius teigė pasiūlęs
V Grigaravičiaus kandidatūrą d a r
sausio 9 dieną, o Vyriausybėje šis
siūlymas bus svarstomas sausio 30
dieną.
Dabartinė V. Grigaravičiaus ka
dencija generalinio policijos komisa
ro poste baigiasi vasario 1 dieną.
Pasak vidaus reikalų ministro,
V. Grigaravičius atitinka visus kan
d i d a t a m s į generalinio komisaro
postą keliamus pareigybinius reika
lavimus.
Policijos veiklos įstatymas nu
mato, jog policijos generaliniu ko
misaru gali būti ne jaunesnis kaip
35 metų asmuo, įgijęs teisės magis
tro laipsnį arba vienpakopį jam pri
lygintiną išsilavinimą ir ne mažiau
kaip trejus metus dirbęs Policijos
departamento tarnybos, specializuo
tos policijos įstaigos ar teritorinės
policijos įstaigos arba profesinio mo
kymo įstaigos vadovu.
G. Furmanavičius teigė, jog poli
cijai ir jos vadovui naujai kadencijai
keliami trys pagrindiniai tikslai.
Nukelta \ 6 psl.

retų padėti dar šią savaitę.
Trečiadienį susirinkę savivaldy
bės tarybos frakcijų vadovai tarėsi
dėl galimos naujosios valdančiosios
daugumos formavimo, jeigu A. Zuo
kas neteks mero pareigų. Tačiau, R.
Vaitkaus teigimu, konkrečių spren
dimų susitikimo metu nepriimta.
Anot jo, tvirtą ryžtą dalyvauti naujo
sios daugumos formavime išreiškė
socialdemokratai ir šiuo metu dau
gumai priklausantys socialliberalai,
tuo tarpu kitos frakcijos dar svarsto.

Lietuvių telkiniai.
Moterys ir politika.
Sausio 13-osios žalą turi
atlyginti agresorius.
Gimnazija sėkmingai
tęsia savo darbą.
Nauji užmojai A.P.P.L.E.
draugijoje.
Lietuvių kalbos kertelė.
LMA „Dainavos"
sukaktis.
Mintys tautos laisvės
atpirkimo dieną.
Anglų kalbos pamokėlė.
Etiketas Kinijoje.
Valiutų santykis
1 USD — 2.843 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Vilnius, sausio 18 d. (BNS) —
Jungtinių Tautų (JT) Ekonominė ir
socialinė taryba (ECOSOC) Lietuvos
nuolatinį atstovą J T ambasadorių
Gediminą Šerkšnį išrinko Tarybos
viceprezidentu.
Kaip pranešė Užsienio reikalų
ministerija, Tarybos prezidentu iš
rinktas Tuniso nuolatinis atstovas
J T ambasadorius Ali Hachani.
Be G. Šerkšnio, kuris atstovaus
Rytų Europos regioninei grupei, vi
ceprezidentais išrinkti Islandijos
ambasadorius Hjalmar W. Hannesson, atstovaujantis Vakarų Europos
ir kitų šalių regioninei grupei, Haiti
ambasadorius Leo Merores, atsto
vaujantis Lotynų Amerikos ir Kari
bų regioninei grupei, ir Šri Lankos
ambasadorius Prasad Kariyawasam, atstovaujantis Azijos regioni
nei grupei.
ECOSOC yra viena pagrindinių

nepasitikėjimą miesto merui pla
nuojama pareikšti vasario pradžioje.
„To priežastis yra biudžeto tvir
tinimas. Jis yra apsvarstytas atski
ruose kabinetuose ir jeigu mes reikštumėme interpeliaciją, tai biudžeto
klausimo, kuris gyvybiškai svarbus
miesto gyvenimui, nenagrinėtume",
— sakė tarybos narys socialliberalas
Algis Baranauskas.
Kaip informavo konservatorius
Kęstutis Masiulis, interpeliacijos
procedūrai pradėti reikalingi para
šai surinkti. Nepasitikėjimą meru
pareiškus trims buvusiems liberalcentristams, šiuo metu interpeliaci
jos tekstą yra pasirašę 18 tarybos
narių — vienu parašu daugiau negu
reikia interpeliacijai pradėti. Iš viso
taryboje yra 51 narys.
P a r e m t i interpeliaciją
apsi
sprendė ir septynis narius vienijanti
opozicinė Socialdemokratų frakcija.
Kaip sakė šios frakcijos vadovas Ri
mantas Vaitkus, socialdemokratai
parašus po interpeliacijos tekstu tu-
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LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, Ml

IŠKILMINGAI PAMINĖTOS
DVI SVARBIOS SUKAKTYS
Klaipėdos krašto išvadavimo 83ųjų ir Kruvinojo 1991 m. sausio 13
d., sekmadienio Vilniuje penkiolikos
metų sukaktys praėjusį- savaitgalį
buvo iškilmingai paminėtos Detroito
lietuvių telkinyje.
Sekmadienį, sausio 15 d., minė
jimas pradėtas iškilmingomis šv.
Mišiomis Šv. Antano bažnyčioje,
kurias užprašė Švyturio jūrų šauliai,
ramovėnai, birutietės, ir Dariaus ir
Girėno klubas. Mišias aukojo LŠSI
vyriausias kapelionas kleb. kun. Alfonas Babonas. Organizacijos daly
vavo su vėliavomis, kurių eisenai
bažnyčion vadovavo LŠSI vadas
Mykolas Abarius ir LŠSI sporto
vadovas Jonas Šostakas. Mišių skai
tinius skaitė Antanas Osteika.
Aukojimui aukas nešė Onutė Abarienė ir Regina Juškaitė-Švobienė.
Mišių metu giedojo parapijos choras,
vadovaujant muz. Stasiui Sližiui.
Po Mišių parapijos salėje susi
rinko gražus būrelis dalyvių. Mi
nėjimą pradėjo ramovėnų Detroito
skyriaus pirmininkas Mykolas Aba
rius. Invokaciją sukalbėjo kleb. kun.
Alfonsas Babonas. Buvo prisiminti ir
pagerbti Klaipėdos-vadavimo kovose

žuvusieji, o taip pat ir mirusieji sa
vanoriai (jų tarpe LŠSI garbės šau
lys, buvęs Stasio Butkaus šaulių
kuopos pirmininkas a t a Vincas Ta
mošiūnas). Žvakes, kaip šviesos ir
laisvės simbolį, uždegti, pagerbiant
žuvusius Klaipėdos vadavime, pa
kviestas kun. Alfonsas Babonas. O
taip pat 1991 m. Vilniuje Sausio 13
žuvusius, antrąją žvakę uždegti pa
kviestas „Amerikos lietuvių balso"
radijo klubo pirmininkas Linas
Orentas.
Mykolas Abarius išvardino prieš
penkiolika metų žuvusius Vilniuje.
Tarp jų buvo ir du šauliai Darius
Gerbutavičius ir Ignas Simolionis.
Detroitas gali didžiuotis, nes yra
turėjęs net 7 Klaipėdos krašto va
duotojus. Visi jau iškeliavę amžiny
bėn: Alfonsas Žiedas, Juozas Augaitis, Vincas Tamošiūnas, Bronius
Tatarūnas, Kazimieras Špakauskas,
Petras Bliūdžius ir Stasys Šimoliūnas. Visi buvo prisiminti susikaupi
mo ir minutės tyla.
M. Abarius įteikė padėkos laiš
kus ir dovanėles, gautas iš Lietuvos
Respublikos ministro pirmininko
Algirdo Brazausko, LŠSI centro val-

dos kraštą. J. Šostakas
gražiai ir išsamiai papa
sakojo apie įvykius, iki
Klaipėdos krašto prijungi
mo prie Lietuvos. M. Aba
rius kalbėjo apie praeitą
savaitę Vilniuje vykusius
minėjimus, prisimenant
žuvusius prie televizijos
bokšto.
Mykolas Abarius ren
gėjų vardu pareiškė pa
dėką kun. Alfonsui Babonui už šv. Mišias, pa
mokslą ir invokaciją sporto
vadovui, garbės šauliui
Jonui Šostakui už įdomią
Šv. Antano parapijoje šių metų pirmąja dieną paskaitą, vėliavų tarny
lankėsi yptingas svečias, Detroit, Ml, vikariato bai, žmonai Onutei Abavyskupas John M. Quinn. Ta proga jis kartu su rienei už vaišes bei vi
parapijos klebonu kun. Alfonsu Babonu aukojo siems prisidėjusiems prie
Mišias ir po to su lietuviais pabendravo pobūvyje minėjimo rengimo ir jame
parapijos salėje. Pobūvio metu vyskupui buvo
dalyvavusiems.
Minėji
įteikta simbolinė dovana. Nuotraukoje (iš kairės):
mas buvo baigtas, visiems
vysk. John Quinn, kun. Alfonsas Babonas ir
giedant Tautos himną.
pobūvio organizatorė Regina Juškaitė-Švobienė.
Po minėjimo vyko pa
dybos sporto pirmininkui Jonui bendravimas ir vaišės. Minėjimą
Šostakui bei LŠSI centro valdybos ruošė ramovėnai. Švyturio jūrų
spaudos informacijos vadovei ir šaulių kuopa, Detroito birutietės,
Lietuvos Vyčių padalinio „Pagalba Dariaus ir Girėno klubas.
Šios svarbios šventės buvo pami
Lietuvai" pirmininkei Reginai Juškaitei-Švobienei už aktyvią ilgame nėtos ir per Detroito telkinio radijo
tę visuomeninę veiklą puoselėjant ir programas. Šeštadienį, sausio 14 d.,
propaguojant lietuvių kultūrą, kal per „Lietuviškų melodijų" programą,
bą, tautos istoriją, tradicijas ir ryšių kurią tą dieną redagavo Algis Zaparackas ir sekmadienį, sausio 15 d.,
su Lietuva stiprinimą.
Paskaitą skaitė LŠSI centro val per „Lietuviško balso" programą, ku
dybos sporto vadovas Jonas Šosta rios redaktorė yra Raminta Vil
kas. Jo įdomi paskaita buvo apie kienė.
Regina Juškaitė-Švobienė
sukilimo ruošimą išvaduoti Klaipė

DRAUGAS

LOS ANGELES, CA

(USPS-161000)

Brangus Los Angeles ir apylinkių

lietuviai

Šiais metais Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo
Vasario
16-os 88-ąsias metines švęsime vasario 12 d., sekmadienį,
Šv.
Kazimiero parapijos
patalpose.
JAV Lietuvių Bendruomenė ir
Amerikos Lietuvių taryba kviečia visus atvykti į minėjimą ir ta proga
prisidėti savo auka išeivijos lietuvybės stiprinimui.
Šventės programa: 10:15 vai r. vėliavų pakėlimas parapijos kieme;
10:30 vai. r. iškilmingos šv. Mišios; 12 vai. minėjimas ir meninė programa.
Minėjimo kalbėtoja bus dr. Elona Vaišnienė, JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos vicepirmininkė.
Po minėjimo žemutinėje parapijos salėje bus pietūs.
Vietas
užsisakyti skambinkite
Nemyrai Enck 310-231-0018 arba Onutei
Katilienei 323-650-2263.
Antanas Polikaitis
JAV LB Vakarų apygardos pirmininkas
805-496-9711
Albinas Markevičius
ALTo Kalifornijos skyriaus pirmininkas
310-828-7525

MONTEVIDEO, URUGVAJUS

JONINIŲ LAUŽAS
Devintasis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Urugvajuje sausio 7-15 d. vyko LX
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo su
važiavimas, organizuotas Urugvajaus
lietuvių jaunimo sąjungos bei Urug
vajaus Lietuvių Bendruomenės.
Šiame, jau tradicija tapusiame
renginyje dalyvauja lietuvių kilmės
(tarpjų net 4-osios kartos) jaunimas
iš Brazilijos, Urugvajaus, Argenti
nos, Kolumbijos ir dalyviai iš Kana
dos, Vokietijos bei Lietuvos. J suva
žiavimą taip pat atvyko užsienio lie
tuvių katalikų sielovados delegatas
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
PLB) valdybos narys prel. E. Putri
mas bei Pasaulio Lietuvių jaunimo
sąjungos (PLJS) valdybos nariai.
Sausio 11 dieną Urugvajaus sos
tinėje Montevideo, kurioje gyvena
apie 10,000 lietuvių kilmės žmonių,
buvo šventinamos, Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento prie

Lietuvos Respublikos (TMID) vyriausybės dėka, atnaujintos Urug
vajaus lietuvių draugijos patalpos.
Šio suvažiavimo metu dalyviai
kalbėjo apie užsienio lietuvių iden
titeto stiprinimą, PLB ir PLJS veik
lą, taip pat aptariamas š.m. birželio
23-liepos 9 d. įvyksiantis XII Pasau
lio lietuvių jaunimo kongresas Ka
nadoje. Organizuodami kūrybines
šokio, teatro ir dainavimo dirbtuves,
Lietuvos menininkai D. Uzdila ir R.
Boravskis supažindino Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimą su Joninių tra
dicijomis. Programos pabaigoje Urug
vajaus lietuviams parodyta Pietų
Amerikos jaunimo teatralizuota dai
nų ir šokių misterija „Joninės".
Suvažiavimas baigtas Mišiomis
lietuvių parapijoje Montevideo prisi
menant sausio 13-osios įvykius.
Renginį rėmė Urugvajaus Lie-
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PENSININKŲ NAUJŲ
METŲ POBŪVIS
2006 metų sausio 8 d. puikiai
išpuoštoje Šv. Kazimiero parapijos
salėje Los Angeles pensininkai su
ruošė pirmąjį 2006 metų renginį —
pobūvį, į kurį prigužėjo pilnutėlė
salė pensininkų ir nepensininkų.
Pobūvį atidarė Vytautas Mic
kevičius, pasveikindamas susirinku
sius svečius ir pradėjusius naujuo
sius metus, visiems linkėdamas
daug sveikatos, laimės ir pinigų
„kuriems dar jų reikia".
Po to jis pakvietė solistą Antaną
Polikaitį sugiedoti Lietuvos himną.
Parapijos klebonas kun. Stanislovas
Anužis sukalbėjo invokaciją ir savo
ilgoje kalboje susirinkusius svečius
supažindino su pasaulinių bei Lie
tuvos įvykių eiga.
Meninėje programos dalyje su
sirinkusius dalyvius puikiai links
mino Los Angeles lietuvių „Retro"
šokių grupė.
Pažymėtina: „Retro" šokių gru
pė, kurią verta pamatyti visiems
lietuvių didžiųjų ir mažųjų telkinių
grupėms. Tai yra geriausias Ameri
koje vienetas savo šokių turiniu ir
forma. „Retro" vadovei Sigitai Bary
sienei tariame triskart valio!
Po skanių pietų Č. Geštauto
akordeonas su dainų ir šokių muzi
ka linksmino dalyvius ir šokėjus,
kurie neskubėjo namolei.
Vytautas Šeštokas
I

i

tuvių Bendruomenė, Lietuvių fon
das Čikagoje, Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentas prie Lie
tuvos Respublikos Vyriausybės' ir
Urugvajaus Lietuvių jaunimo sąjun
ga.
Dalia Henke
Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos valdybos pirmininkė
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SAUSIO 13-OSIOSZALĄ
TURI ATLYGINTI
AGRESORIUS
Pokalbis su S e i m o n a r i u , N e p r i k l a u s o m y b ė s a k t o s i g n a t a r u
S A U L I U M I PEČELIŪNU Sausio 1 3 - o s i o s į v y k i u s i š g y v e n u s i u
Aukščiausios Tarybos rūmuoseMOKYKIMES ANGLIŠKAI

Saulius Pečeliūnas, perimant KGB rūmus Vilniuje po pučo Maskvoje.

— Sausio 13-osios d i e n o m i s
priklausėte komisijai, kuri kura
v o statutines struktūras ir vie
n a i p ar kitaip buvote susijęs su
pasipriešinimu agresijai. Ar yra
dalykų apie S a u s i o 13-osios įvy
kius, kuriu m e s dar n e ž i n o m e ir
kuriuos j a u galėtume žinoti?
— Be abejo yra dalykų, kurių
žmonės nežinojo ir gal nereikėjo
žinoti, bet yra dalykų, kuriuos šian
dien turime žinoti — tai mūsų istori
ja. Pvz., tai, kad nors ir nedidelė da
lis mūsų parlamento gynėjų išsigan
do ir išbėgiojo. Ir nereikia to priimti
kaip pikta. Buvo žmonių, kurie buvo
stipresnės dvasios ir dėl Tėvynės
laisvės buvo pasiryžę bet kam, o kiti,
pamatę tą siaubą, kuris dėjosi tą
lemtingąją naktį, psichologiškai ne
atlaikė. Mes jų nekaltiname, gal jie
vėliau vėl sugrįžo. Tokių buvo gal
kelios dešimtys, gal mažiau, niekas
neskaičiavo, bet tokių buvo. Kodėl
jūs šiandien nerasit Seimo nacio
nalinio saugumo komiteto (tuomet
jis buvo pavadintas Krašto apsaugos
ir vidaus reikalų komisija) to laiko
archyvo? Mūsų komisija savo patal
pas antrųjų rūmų pirmajame aukšte
buvo užleidusi savanoriams, taip pat
ir salytę su archyvu. Kažkurie iš tų
pasitraukusių savanorių, norėdami
gero Lietuvai, sudegino archyvą, kad
nepatektų priešui į rankas.
Dabar kai kas niekinančiai
bando kalbėti apie Nepriklausomy
bės akto signatarus — kuo jie taip
nusipelnė? Visi j ų nuopelnai: padėjo
parašą. Labai klaidingas požiūris ir
vertinimas. Viskas galėjo baigtis ki
taip. Nevykęs lyginimas su tais vy
rais ir moterimis, kurie saugojo Sei
mą viduje ar aplinkui Seimą, — pra
laimėjimo atveju niekas jų greičiau
siai nebūtų labai ieškojęs. O signa
tarus būtų suradę net mėnulyje. Bu
rokevičius buvo sudaręs sąrašus
žmonių, kurie turėjo būti naikinami
pirmiausia, ir pirmieji sąraše, žino
ma buvo deputatai. Tas sąrašas bu
vo netrumpas. Mes turėjome žvalgų,
kurie žinojo, k a s vyksta ir burokevičininkų stovykloje. Taigi signa
tarai — Aukščiausiosios Tarybos
deputatai neturėjo pasirinkimo. Jie
galėjo trauktis bet kur, juos vis tiek
būtų suradę, kaip 1940-aisiais sura
do Vyriausybės narius. Sušaudė net
nenuvežę iki Sibiro. Ačiū Dievui, kad
Sausio 13-ąją viskas baigėsi gerai.
Iki pat okupacinės armijos iš

vedimo vos ne kasdien buvo įvai
riausių pinklių, kai galėjome pra
rasti nepriklausomybę. Signatarai
nepadarė nė vienos lemtingos klai
dos.
O žmonių visokių buvo ir šiais, ir
anais — pirmosios Nepriklausomy
bės atgavimo metais, — su privalu
mais ir silpnybėmis. Kaip, pvz., vis
ko buvo lito įvedimo istorijoje — ir
šios, ir anos Nepriklausomybės lai
kais. Negalima sakyti, kad kai kurie
yra šventi. Tam pačiam žmogui gali
ma duoti medalį už vienus dalykus,
o už kitus gal į kalėjimą sodinti.
Žmonės yra žmonės. Negalima nie
kinti ir tų žmonių, kurie gynė Seimą
Sausio 13-ąją. Pasigirsta kalbų: ką
jie čia darė — pastovėjo su pagaliais,
ir tuo viskas pasibaigė. Todėl ir ne
puolė, nes stovėjo minia. Ir ačiū Die
vui, kad nepuolė. Taip susiklostė,
kad vykdant puolimo planus, po tele
vizijos šturmo įvyko pauzė. Turim
dėkoti žurnalistams iš užsienio, ku
rių dėka žinia apie įvykius Vilniuje
akimirksniu pasiekė visą pasaulį.
Tai sovietų armiją privertė stabtelti.
Kai stabtelėjo, tai ir pralošė. Prisi
minkim, Maskvoje atsitiko tas pats.
Įvyko pauzė, po kurios pučas visiš
kai pralošė: praradus tempą buvo
p r a r a s t a s net ir galimų sąjungi
ninkų palaikymas.
Neįvyko taip, kaip buvo planuo
ta. Buvo planuota išvaikyti ir tuo
viskas turėjo pasibaigti. O žmonės
gynė savo valdžią, nepriklausomai
nuo to, ar ji jiems patiko, ar ne
patiko. Žmonės nesivadovavo meile
ar nemeile. Vadovavosi aukštesniu
supratimu — kad jie gina savo vals
tybę.
Kitas dalykas — žalos atlygini
mas. Dabar nukentėjusiems Sausio
13-ąją atlygina mūsų valstybė. Ar
pakankamai atlygina, Čia jau kitas
klausimas. Kyla natūralus klausi
mas: kodėl tik valstybė? J u k yra
žinomas konkretus žalos darytojas.
Prisimenu, kai atsiiminėjome po
Maskvos pučo radijo mazgo pastatą
Gedimino prospekte (aš pasisiūliau
tai padaryti, mat jį gerai žinojau, nes
jame gyveno mano tėveliai), pasi
kvietėme prokurorą ir privertėme
ten tuomet buvusius karininkus pa
sirašyti perdavimo aktą ir surašėme
visą padarytą žalą. Prokuratūroje
yra visa medžiaga. Taigi yra konk
reti žala ir netgi asmuo, kuris vado
vavo tą žalą darant. J a u nekalbant
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Moterys ir politika

K

ai neseniai vieno žymaus
JAV universiteto profeso
rius viešai pareiškė, kad
moterys ir griežtieji mokslai kaž
kaip nesiderina, pasipiktinimų ir
protestų audra, nuvilnijusi per
visą šalį, galėjo prilygti uragano
„Katrinos" šėlsmui.
Sakoma:
„žodis žvirbliu išlekia — jaučiu
sugrįžta" — taip atsitiko ir su tuo
teigimu, kad tik vyrų smegenys
įstengia įveikti kai kuriuos moks
lus. Kiek universiteto vadovybė
besiteisino ir besistengė sušvelnin
ti tą profesoriaus išsišokimą, dar ir
šiandien įsisiūbavusios emocijos
nėra visiškai nuslūgusios.
Nepaisant per pastarąjį pus
šimtį metų padarytos pažangos,
net Amerikoje moterys daugeliu
atvejų vis dar laikomos tarytum
žemesne klase. Pavyzdžiui, didžio
ji valstybės gyventojų dalis tvirti
na, kad nebalsuotų už moterį, kan
didatuojančią į Baltuosius rūmus.
Tiesa, pastaruoju metu jau kalba
ma apie galimybę turėti dvi
moteris kandidates — demokratę
senatorę iš New York valstijos ir
dabartinę Valstybės sekretorę —
respublikonę. Ir viena, ir kita būtų
verta prezidento kėdės daug la
biau, nei bet kuris, šiuo metu JAV
politikos vandenyse plūduriuojan
tis, vyras. Žinoma, prezidento rin
kimai dar toli ir daug kas gali
pasikeisti. Tačiau viena aišku —
moteris Baltuosiuose rūmuose
būtų teigiamas pasikeitimas...
Praėjusį savaitgalį toks pa
sikeitimas įvyko dviejuose skirtin
guose žemynuose — Afrikoje ir
Pietų Amerikoje, kai prezidento
priesaiką priėmė dvi moterys: Li
berijoje ir Čilėje. Ir Liberijos naujo
ji prezidentė Ellen Johnson Sirleaf, ir Čilės Michelle Bachelet tiek
savo rinkiminėse kampanijose,
tiek ir po išrinkimo išsakė labai
panašius pažadus: suvienyti ilgų
politinių vaidų, privedusių net iki
kraujo praliejimo, korupcijos, so
cialinės nelygybės susipriešintą
valstybę, padėti varguomenei pa
siekti aukštesnį gyvenimo lygį,
pakeisti nusistovėjusios „berniu
kų" politikos tradicijas naujomis.
Ar joms pavyks įgyvendinti
bent dalį savo pažadų, kol kas dar
sunku nuspėti, bet žmonės tikisi

posūkio į geresnį gyvenimą. Čilės
prezidentė yra socialistinių pažiū
rų, tad jos pagrindinis siekis yra
sumažinti sprūdį t a r p turtingojo ir
varguomenės luomo. Liberijos va
dovė yra baigusi H a r v a r d univer
sitetą, finansininkė, pirmoji mo
teris, išrinkta prezidente Afrikos
žemyne. Galima spėti, kad šių pa
siryžusių moterų laukia nelengva
užduotis, nes po prezidento prie
saikos iškilmių ir rinkimų laimėji
mo džiaugsmo a t e i s k o n k r e t ū s ,
sunkūs, dažnai nusivylimu pažy
mėti darbai.
P e r n a i ir Vokietija pakeitė
„vyriškąją
dinastiją", kanclere
išrinkdama Angelą Merkei igal jos
giminėje yra ir lietuviško kraujo,
nes pavardė atliepia daug dar ir
dabar Lietuvoje r a n d a m ų lietu
viškų pavardžių). Jos kelias į
valdžios viršūnę t a i p pat nebuvo
lengvas — reikėjo kovoti, kol pra
laužė „vyriškosios politikos" už
tvaras ir pasiekė laimėjimą.
Moters išrinkimas šalies va
dove yra tikras ženklas, kad gy
ventojams iki gyvo kaulo įgrisusi
„įprasta politika". Tinkama mo
teris kandidatė y r a tarytum šiau
das, kurio griebiasi balsuotojai,
tikėdamiesi teigiamų pasikeitimų.
Kadangi „tradicinė politika" neat
nešė norimų rezultatų, balsuotojai
yra pasiryžę ieškoti išeities kitur,
balsuodami už moterį.
Ar Lietuva galėtų pasekti tuo
pavyzdžiu ir būsimuose prezidento
rinkimuose išrinkti moterį? Kol
kas tuo t e n k a suabejoti, nes nei
viena moteris politikos lenktynių
aikštėje n ė r a p a k a n k a m a i pasi
nešusi į priekį. K a ž k a d a daug
vilčių buvo dėta į „kunigaikštie
nę", bet pasirodė, kad be reikalo.
Galbūt Lietuvos piliečiai dar nėra
pasiekę tokio išprusimo laipsnio,
kad patikėtų aukščiausias šalies
pareigas moteriai, o galbūt mote
rys dar per daug lengvabūdiškai
žiūri į politinę veiklą, niekaip ne
galėdamos atsitraukti „nuo viryk
lės". Bet tik laikinai. Neabejo
kime, kad lietuvė moteris yra pa
kankamai stipri, pareiginga, su
mani ir įžvalgi, galinti vadovauti ir
šeimai, ir įstaigai, ir organizacijai,
ir valstybei...
J

apie aukštesnius vadus. Ar mūsų
valdžia yra suskaičiavusi nuo sausio
13-osios iki pučo padarytą žalą ir ar
ji yra pajėgi pateikti sąskaitą? Tai
būtų labai konkretus dalykas.
Nekalbėkime apie visą žalos atlygi
nimą, skaidykim ją į atskirus eta
pus. Dėl šito galima susitarti. Tai
būtų pinigai nukentėjusiems žmo
nėms. Žalą turi atlyginti tas, kuris ją
padarė. Kad atlygina valstybė, tai ji
daro gera valia, užjausdama žmones,
bet kodėl ji turi rodyti gerą valią
žalos darytojui? Atsiimkim bent tiek,
kiek mes sumokėjom nukentėju
siems. Gal dar galėsime jiems pri
dėti. Šiandien, po 15 metų, Rusija
mėgina vaidinti demokratiją. Tai
tegu ir elgiasi padoriai. Niekas to
klausimo nekelia ir nežinia kodėl.
Esu dėl to Užsienio reikalų ministe
rijai rašęs kelis raštus. Atsakė, kad
rūpinasi, nes įstatymas įpareigoja
rūpintis nuolat. Bandoma kažkas
daryti dėl „Vnešekonombanko", bet
iš mirties taško nepajudama. Ma

nyčiau, kad tuos klausimus reikėtų
nuolat kelti tarpvalstybiniuose susi
tikimuose.
Ateina Sausio 13-oji, kodėl neiš
kėlus šio klausimo? Tegu Rusija
išdrįsta pasakyti, kad ji atsisako,
kad ji čia niekuo dėta. Jungtinėse
Tautose yra registruotas dokumen
tas, kuriuo Rusija patvirtina esanti
Sovietų Sąjungos tęsėja. Tai griež
čiau negu teisių perėmėja. Jeigu esi
tęsėjas, prisiimi viską. O argumentų
šiai bylai laimėti mes turime begalę.
— K a s S a u s i o 13-ąją b u v o
v i s u v e i k s m ų S e i m e koordinato
rius? Ar v i s k a s v y k o saviveik
la?
— Buvo visko: taip pat ir savi
veiklos, bet iš principo buvo keli
koordinaciniai-informaciniai taškai.
Pirmiausia Aukščiausiosios Tarybos
apsaugos skyrius, kuris turėjo savo
ryšius su policija, kariuomene, sa
vanoriais, buvo organizavęs savo
žvalgybą, — turėjo gerą ryšį su roke
riais.
Nukelta į 9 psl.
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GIMNAZIJA SĖKMINGAI TĘSIA SAVO DARBĄ
Vasario 16-osios gimnazijoje tymo konkursai, suaugusieji skaitė
šiais mokslo metais mokosi 85 lietu k n y g a s m a ž i u k a m s vaikų darželiuo
viai mokiniai ir 104 vokiečiai. Ben se ir pradžios mokyklose. Vasario 16drabutyje gyvena 48 mokiniai — visi osios gimnazijoje t a i p p a t vyko
lietuviai. Daugelis lietuvių tėvų, ne raiškiojo skaitymo konkursas, kurį
seniai emigravusių į Vokietiją, apsi laimėjo Cosima L i n n — italė mer
gyvena arti gimnazijos, kad vaikai gaitė. J i dalyvaus visos apskrities
galėtų gimnaziją lankyti iš namų. skaitymo konkurse. Ta pačia proga
Visi lietuviai mokosi lietuvių kalbos, vyresnių klasių mokiniai pasikvietė
literatūros, Lietuvos istorijos ir H u e t t e n f e l d o pradžios mokyklos
geografijos. Muzikos ir tikybos pa v a i k u s ir j i e m s skaitė įdomias
mokos lietuviams taip pat dėstomos i š t r a u g a s iš knygų, pravedė įvairius
lietuviškai, o kai kuriose klasėse ir žaidimus.
geografija, istorija, biologija. Moki
niams iš Lietuvos skiriamos papildo
Šimtadienis
mos vokiečių kalbos pamokos. Vo
kiečiai vietoje lietuvių kalbos mokosi
Lapkričio 25 d. a b i t u r i e n t a i
prancūziškai, bet jiems taip p a t šventė šimtadienį. J a m e dalyvavo
siūloma mokytis lietuvių kalbos. tryliktos ir dvyliktos klasių moki
Šiais metais 11 vokiečių lanko lietu niai, gimnazijos mokytojai ir svečiai.
vių kalbos pamokas. Kadangi muzi Susirinko per 100 žmonių. Anksčiau
kos, dailės, istorijos bei kitas pamo vykdavo ilgiausios kalbos, vaidini
kas vokiečiams dėsto lietuviai moky mai, kuriuose tryliktokai apibūdin
tojai, tai mokinius visuomet painfor davo savo d r a u g u s dvyliktokus ir
muoja ir apie Lietuvą. Be to į įvai a t v i r k š č i a i . Šiais laikais j a u iš
rius lietuviškus minėjimus įjungiami a n k s t o s u s u k a m i filmai, kurie tą
ir vokiečiai. Taip pat kasmet vokie v a k a r ą parodomi. Juose dvyliktokai
čiams organizuojamos ekskursijos į suvaidino, kaip „nerimtai" abiturien
Lietuvą.
tai ruošiasi egzaminams, o trylik
Veikia tautinių šokių grupė, t o k a i parodė, kokie „nesubrendę"
choras ir orkestras. Tautinių šokių dvyliktokai, k u r i e m s dabar reikės
grupėje ir chore kol kas dalyvauja tik perduoti mokyklos valdžią. Po filmų
lietuviai, bet į orkestrą įsijungia ir t r y l i k t o k a i d a r padainavo dainą,
vokiečiai mokiniai, kurie mielai kurioje nepamiršo paminėti nė vieno
groja lietuviškus kūrinius. Veikia dvyliktoko. T a d a abiturientai per
ateitininkai, kuriems priklauso tik davė dvyliktokams gimnazijos „rak
lietuviai, ir Europos bei globėjų gru tą", o dvyliktokai įteikė abiturien
pė jaunesniesiems. Šios grupės yra t a m s vieno metro, t.y. šimto centi
mišrios. Europos grupės uždavinys m e t r ų juostą, kad, nusikirpus kas
yra įvairiomis progomis informuoti dien po centimetrą, matytų, kaip
greitai artėja egzaminai. Programai
vokiečius apie Lietuvą.
pasibaigus, Emilis ir Živilė Venckevičius ir Živilė Vitkauskaitė visų
Pilietinės drąsos mokykla
a b i t u r i e n t ų v a r d u kvietė vakaro
Vokietijoje šiuo metu v y k s t a dalyvius ir svečius prie bufeto pasi
akcija už pilietinę drąsą. Mokyklos vaišinti, o pasistiprinus — šokti ir
gali gauti pripažinimą ir „pilietinės linksmintis iki p a t vidurnakčio.
drąsos mokyklos" vardą, jei 70 proc.
mokinių, mokytojų ir tarnautojų
pasmerkia rasizmą, užsieniečių,
kitatikių arba šiaip skirtingų žmo
nių persekiojimą. Gimnazijoje įsikū
rė šios akcijos iniciatyvinė grupė,
pravedė atitinkamus susirinkimus ir
balsavimus ir išrūpino gimnazijai
oficialų „pilietinės drąsos mokyklos"
pripažinimą.
Skaitymo konkursas
Visoje Vokietijoje 2005 lapkričio
18 d. buvo minima knygos diena. Ta
proga daugelyje mokyklų vyko skai

J u n g t i n i ų T a u t ų sesijos
inscenizacija
Kad mokiniai geriau suprastų
Jungtinių T a u t ų tikslus, jų struk
tūrą ir darbo būdą, geriausia yra
paruošti ir pravesti fiktyvią J T sesi
ją, kurioje patys mokiniai perima
atskirų kraštų atstovų roles. Tokia
fiktyvi sesija Vasario 16-osios gim
nazijoje vyko gruodžio 1 d. J a u porą
dienų prieš tai Frankfurto univer
siteto trys politologijos studentai
mokinius paruošė šiai sesijai. Kiek
vienas mokinys turėjo burtų keliu

išsitraukti kraštą, kuriam jis turės
atstovauti. Iš viso dalyvavo 60 mo
kinių. Sesijos tema buvo ekologija.
Buvo diskutuojama ir konkrečiai
sprendžiama anglies dvideginio
kenksmingumo problema, ir ieškota
kelių, kaip sumažinti jo emisiją. Iš
pradžių diskusijos vyko gan sun
kokai. Bet, kai mokiniai suprato dar
botvarkę, pastebėjo, kam daromos
pertraukos, kad jų metu vyksta
įvairūs pasitarimai, rėmėjų ieškoji
mas, rašomos rezoliucijos, tai jau po
pietų posėdis pasidarė labai įdomus.
Atsirado „bendraujančių" valstybių,
kurios tikrumoje nesugyvena, rezo
liucijos. Dėl jų dažniausiai JT sesi
jose ne taip greitai pasiekiami susi
tarimai, atsiranda įvairūs trukdy
mai ir pan. Visi mokiniai iš esmės
suprato, kaip dirba JT organizacija,
kaip sunku rasti bendrus sprendi
mus ir koks svarbus JT darbas. Šiuo
projektu rūpinosi ir jį pravedė gim
nazijos politikos mokytoja dr. G.
Hoffmann.
Naktiniai užsiėmimai
Kadangi dabar gimnaziją lanko
dviejų tautų vaikai ir net ne visi
lietuviai gyvena bendrabutyje, o pas
arti gyvenančius tėvus, tai — pra
vedami visokiausi užsiėmimai, kad
visi suartėtų, pabendrautų ir geriau
pažintų vienas kitą. Vienas mėgia
miausių tokių užsiėmimų jaunes
niems yra naktis mokykloje. Tokiu
būdu gruodžio 2 d. septintos klasės
auklėtoja Marytė DambriūnaitėŠmitienė nakčiai sukvietė savo
mokinius į mokyklą. Iš vakaro vaikai
su tėvų pagalba pasiruošė nakvynei:
klasėse buvo išdėstyti čiužiniai, kori
doriuje sukrautas didžiausias bufe
tas visokiausių skanumynų visai
nakčiai, buvo atsineštas televizorius,
DVD rekorderis ir įvairiausi žaidi
mai. Vieni žiūrėjo televizijos progra
mas, kiti žiūrėjo atsineštus filmus,
treti žaidė, visi kartu žaidė slėpynes
ir 1.1. Mokiniai mielai bendravo,
kalbėjosi, tik miegui liko mažai
laiko. Bet iš ryto visi laiku atsikėlė,
kartu papusryčiavo, sutvarkė savo
klasę ir mokyklą, ir grįžo į ben
drabutį arba su tėvais į namus. Visi
buvo patenkinti.
Šiais mokslo metais gimnazijoje
tikybą dėsto iš Lietuvos atvykęs ka
techetas Darius Subačius. Jis moki
nių mėgstamas, nes stengiasi kuo
įdomiau pravesti tikybos pamokas ir

daugiau pabendrauti su mokiniais.
Todėl jis su mokiniais sugalvojo
pravesti naktinių pamokų projektą,
pavadintą „Šikšnosparnis": kviesti
mokinius naktį praleisti gamtoje,
diskutuoti, kartu apsvarstyti įvai
rius filosofinius, sociologinius ir reli
ginius klausimus. Kai jis šią mintį
paskelbė, atrodė, kad visi lietuviai
mokiniai savaitgalio nakčiai iške
liaus į mišką. Bet kai sužinojo, kad
šaltą žiemos naktį reikės žygiuoti
keletą kilometrų į mišką, nakvoti
skautų stovykloje, kur patiems rei
kės pasišildyti patalpas ir dar reikės
paruošti referatus bei rimtai pasi
ruošti diskusijoms, tai dauguma
atkrito. Liko tik 24 narsuoliai, tačiau
ir tai jau labai daug. Jie su Darium
Subačiumi lapkričio 18 d. iškeliavo
miškan, kur pravedė 4 pamokas.
Pirmoji buvo socialinė, jos tikslas —
geriau pažinti vienas kitą. Per
antrąją pamoką mokiniai pasirinko
mėgstamo poeto eilėraštį, jį paskai
tė, o po to patys kūrė ir skaitė eilė
raščius. Trečioji buvo sporto pamoka
gamtoje. Ketvirtoji buvo religijos
pamoka. Užsidegę žvakutes pagiedo
jo, skaitė Šv. Raštą, meditavo, mel
dėsi už artimuosius ir vieni už kitus.
Naktinė akademija baigėsi 4 vai.
ryto. Visi ją baigusieji gavo I etapo
baigimo pažymėjimus. Dar numatyti
du tarpsniai. Mokiniai buvo susiža
vėję ir atrodo, kad „Šikšnosparnių"
pamokos vyko toliau.
Svečiai, kurie m u s
praturtino
Gruodžio 9 d. gimnaziją aplankė
Kupiškio kultūros centro teatras
„Provincija", vadovaujamas reži
sierės Nijolės Ratkienės. Pilies aktų
salėje teatras suvaidino B. Daugu
viečio spektakį „Žaldokynė".
Gruodžio 13 d. gimnaziją ap
lankė Jurbarko tremtinių ir politinių
kalinių choras „Versmė", kuris tos
pačios dienos vakarą koncertavo
Viernheimo katalikų bažnyčioje.
Choras buvo pakeliui į Strasbūrą,
kur jis koncertavo Europos parla
mento narės Laimos Andrikienės
kvietimu.
Informacinis stendas
Vokietijoje paplito kalėdinės
mugės. Garsiausia, berods, yra
Nuernberge, bet dabar jau kiekvie
nas miestelis suruošia tokią mugę.
Jau kelinti metai tokia kalėdinė
mugė vyksta ir Lampertheime. Vo
kiečių laikraštis „Lampertheimer
Zeitung", mokinių komiteto paprašy
tas, šiais metais išpirko stendą Va
sario 16-osios gimnazijai. Mokiniai
kepė ir pardavinėjo lankytojams bly
nus, karštą kakavą ir kitokius gėri
mus. Ta proga stendo lankytojai bu
vo supažindinti su gimnazija ir Lie
tuva. Buvo dalinami informaciniai
leidinėliai. Stendą visą savaitę savo
laisvalaikiu aptarnavo globėjų gru
pės, Europos grupės ir „Pilietinės drą
sos" iniciatyvinės grupės mokiniai.
Kalėdų eglutė

A b ' t u r i p n t a i ppr s i m t a r j i p n i d a i n u o j a d v y l i k t o k a m s skirta daina
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Adventui prasidėjus, bendrabu
čio fojė atsirado advento vainikas, prie
kurio sekmadienio vakarais moki
niai sueidavo giedoti adventinių ir
kalėdiniu giesmių. O vakarą prieš
at<Mtogq pradžią mokiniai, mokyto
jai ir dalil U"• 'u susirinko į gimnaziN u k e l t a i 5 psl
:s Kai.'d
f'uu '•ii.'Jte
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GIMNAZIJA SĖKMINGAI
TĘSIA SAVO DARBĄ
Atkelta iš 4 psl.

Ir šiais metais Hiutenfeldo savi
valdybės salė buvo perpildyta —
buvo per 400 žmonių.
Pradžioje visi lietuviškai ir vokiš
kai pagiedojo giesmę „Tyli naktis".
Tada mokiniai vaidino tikybos moky
tojų Dariaus Subačiaus ir Angelos
A l l a y a r - P a r s a paruoštą spektaklį
„Laimingasis princas". Šis princas
visa tai k a s j a m labai b r a n g u
paaukojo kitiems, kad jie b ū t ų
laimingesni ir nevargtų. Ir jis tatai
darė taip, kad apdovanotieji neži
notų kas jiems padeda.
Po giesmės „Sveikas J ė z a u s
gimusis", kuri kaip visos šio vakaro
giesmės buvo giedamos abiem kal
bomis, Laura Šiugždinytė ir Manuel
Peknice perskaitė ištrauką iš Evan
gelijos. Kun. Jonas Dėdinas sukal
bėjo maldą, o direktorius Andrius
Šmitas pasveikino visus svečius. Jis
paaiškino lietuviškas Kūčių tradici
jas ir priminė, kad anksčiau beveik
visi mokiniai gyveno bendrabutyje
lyg didelėje šeimoje ir todėl, prieš
išsiskirstydami į Kalėdų atostogas,
susirinkdavo prie bendro Kūčių
vakarienės stalo. Tuomet buvo griež
tai laikomasi visų tradicijų. Dabar
kai ką j a u reikėjo keisti, bet ne visų

papročių atsisakyta. Ypatingai pa
mėgo vokiečiai kalėdaičių laužymą.
J i e ir šį v a k a r ą buvo laužomi.
Direktorius siūlė visiems ta proga
susitaikyti, pamiršti visus nesusi
p r a t i m u s ir ateityje dirbti kartu. Jis
dėkojo visiems, kurie šį vakarą
p a r u o š ė ir prisiminė gimnazijos
rėmėjus, kurių dėka ši mokykla išsi
laiko.
Sudainavus kalėdinę dainą „O,"
eglute", visi laužė kalėdaičius ir
valgė šventinę vakarienę. Po vaka
rienės buvo tęsiama mokinių progra
ma, kurią pravedė Daina Šmitaitė ir
Mindaugas Docaitis. Pasirodė visos
klasės. Vieni deklamavo eilėraščius,
kiti vaidino kalėdų vaizdelį, treti
dainavo kalėdines dainas angliškai,
prancūziškai ir rusiškai. Vaikų or
kestras grojo „Sniego valsą", jaunes
niųjų orkestras „Žiemos lapą", du
ansamblėliai pagrojo ir padainavo
angliškus kūrinius „Englishman ir
New York" ir „Please come home for
Christmas", šokėjai pašoko kalėdinį
šokį „Kalėdinės išdaigos".
Galiausiai pasirodė Kalėdų
senis, kurio balsas buvo panašus į
tėvų komiteto pirmininko H. J. Kock
balsą. Jis padėkojo visiems šventės

A. Nasvytis: Man tai labai gerą įspūdį paliko
Ter-Petrosianas. Kai mes su kariškiais derėjomės
Latvių gatvėj, jis pasakė jiems — nepaprastosios
padėties j ū s neturit jokios teisės įvesti. Ir apie
prezidentinį valdymą taip pat — čia reikalingas
Parlamento sprendimas. Taip griežtai pasakė,
kad generolai net pasimetė.
V. Antanaitis: Geriausią pokštą t a d a iškrėtė
Kūris... Priėjo prie Uschopčiko ir klausia — ar
Jums neatrodo, kad j ū s būsit atpirkimo ožys? Tas
išbalo visas kaip drobė.
R. Sikorskis: Labai pavargęs jis t a d a atrodė.
Ir aš girdėjau savo ausim, kaip Uschopčikas sakė,
kad jis nenorėjęs, bet jį privertė... Ir jis tuos ponus
iš Maskvos keikė.
V. Antanaitis: Belousas labai įžūliai elgėsi.
R. Sikorskis: Vienu žodžiu naktis buvo sa
votiška. Parlamentas buvo labai įdomus. Kori
doriai. Aš žengiau per žmonių k ū n u s . Gulėjo taip,
kad galima buvo ant nosies užlipti. Korespon
dentų marios. Jeigu ten kokia pavojinga padėtis,
tai jie tik trukdytų... Buvo kokia 6 v a l a n d a ryto...
A- N a s v y t i s : Atėjom į AT norėdami būti visi
krūvoj, kad niekas kontaktų t a r p AT ir vyriausy
bės negalėtų nukirsti. Po to, Vagnoriaus vadovau
jami, mes ten jau ir posėdžiavom...
V. Antanaitis: Vis tik man neaišku, nejaugi
Maskvoj scenarijų rašė tokie žiopliai?
V. Landsbergis: Tiesa, jiems išėjo n e pagal
planą... Jie manė, kad šaudys virš galvų, ir žmo
nės išsibėgios. Po to gavo komandą šaudyt į kojas.
Kiek gi žmonių suluošintom kojom... Jei b ū t ų šau
dę į krūtinę, aukų būtų buvę šimtai... Be to, psi
chinis sukrėtimas toks, kad ir po kelerių metų
sveikata nesitaiso, visai nežinomos kažkokios
naujos ligos... Žmogus pusiau nedarbingas, ner
vingas, naktimis nemiega. Tai n e p a š a l i n a m a s da
lykas.
R. Sikorskis: Už tai ir kareiviai iš fronto
nenormalūs grįžta...
V. Landsbergis: Kodėl jie nepuolė Parlamen
to — sunku pasakyti. Čia galėtų daug Kriučkovas
su Jazovu papasakoti, bet mūsų prokurorai nega
vo sankcijos juos apklausti. Mes žinojom vieno
rusų karininko paleistą lakią frazę — j i e nepuolė
Parlamento todėl, kad ten buvo „per d a u g mė
sos"...
A. N a s v y t i s : Bet prie televizijos „mėsos" irgi
buvo...
V. Landsbergis: Gal Gorbačiovas su Bush ir
buvo sutarę apsieiti be lavonų. Bet kai prie TV
bokšto tai nepavyko, akcija ir buvo sustabdyta. Be
to, Gorbačiovo archyve buvo r a s t a s jo patarėjo
raštelis apie visiškai nenumatytą Vakarų reakciją
į Sausio 13 d. įvykius. J u k buvo planuota insceni-

„Kalėdinės išdaigos" —Vasario 16-osios gimnazijos pobūvyje.
M. Dambriūnaitės-Šmitienės nuotr.

organizatoriams, ypatingai direkto
riaus pavaduotojai Irenai Grevienei
už renginio koordinavimą, dėkojo
muzikos mokytojui G. Ručiui, vi
siems atlikėjams ir šeimininkėms.
Tada jis apdovanojo visus mokinius.
Pakeliui į gimnazijos kalėdinę šven
tę jis buvo užsukęs į spaustuvę ir iš
ten atvežė gimnazijos metraščius
vokiškai ir lietuviškai, kurių visi
laukė ir kuriuos jis čia pat padalijo.
Programos p e r t r a u k ų metu buvo

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. 6
zuoti „vietines" riaušes, kurioms vadovauja lietu
vių nacionalistai, skriaudžiantys kitataučius...
Vėliau įsikiša kariuomenė, viską sutvarko, ir
ramu. Bet net Persų įlankos karo fone tai nepa
vyko. Itin staigus reagavimas — visų pirma
Skandinavijos ir kitų šalių.
A. Nasvytis: Be to, jie, ko gero, nesitikėjo,
kad vaizdinė informacija gali taip greitai pasiekti
Vakarus. Čia jau Birulis nuostabiai suorganizavo,
video pasiekė Helsinkį, ir viskas.
V. Antanaitis: Iš ministrų geriausiai buvo
pasiruošęs Birulis.
V. Landsbergis: Kitas apsidraudimo varian
tas — Saudargas Varšuvoje, su įgaliojimais su
daryti egzilinę vyriausybę. Aišku, gal užsieny ne
labai kas ją vertintų, bet j a u reikalas švariai ne
atrodytų, atseit restauruotoje LTSR veikia teisė
ta, o ne okupacinė Vyriausybė. Labai svarbus šiuo
atžvilgiu yra Fatejevo (Gorbačiovo statytinis prie
delegacijos) referavimas Gorbačiovui, kad čia nėra
lietuvių tarpusavio konflikto, o yra karas tarp
žmonių remiamos valdžios ir kariuomenės. Jis
referavo sąžiningai...
A. Nasvytis: Gerokai vėliau, gal po metų,
sužinojau, kad ir jums (Landsbergiui) buvo siūlo
ma skristi. Ar lėktuvas buvo paruoštas?
V. Landsbergis: Man iš tikrųjų siūlė skristi
net du kartus. Iš anksto, jau artėjant įvykiams, sa
kė, kad tai galima padaryti. Ir paskui, jau tą naktį.
R. Sikorskis: O kur skristi?
V. Landsbergis: J Lenkiją... O kalbos paskui
sklido visokios. Dabar neatsimenu tiksliau, rei
kėtų šią versiją patikrinti, bet kažkas iš Parla
mento žmonių sakė. kad Prunskienė dėsčiusi, lyg
mes jau susitarę, kad tokio pavojaus atveju vie
nas liekam Vilniuje, o kitas užsienyje. Ir dabar,
atseit, toks momentas. Gaila, neužfiksavau, kas
apie tai sakė. Bet faktas tai, kad buvo paruoštas
mažas lėktuvas iš Kauno. Plačiau galėtų ponas
Norvilas papasakoti, kaip jis tai buvo organizavęs.

apdovanoti skaitymo konkurso ir
matematikos olimpiados laimėtojai.
Taip pat buvo išdalintas kalėdinis
paštas — mokinių sveikinimai savo
draugams.
Šventė truko beveik 4 valandas,
bet ji buvo labai įvairi ir niekam
neatsibodo. J i buvo labai gražiai
aprašyta vokiečių spaudoje.
Straipsnį atsiuntė Vasario 16
gimnazijos vadovybė

R. Sikorskis: Koks Norvilas? Deputatas?
V. Landsbergis: Taip, tautos pažanga.
R. Sikorskis: Na, aš tokios versijos negirdė
jau. Ir jei būčiau išgirdęs, būčiau nepatikėjęs. Nes
tada visa sumanyta akcija būtų pasisekusi. Pir
mas asmuo pabėga, tai ko ten dar miniai stovėt.
Tada aukos veltui.
A. Nasvytis: O dėl Šimėno... Aš jį pažadinau
telefonu. Jaučiu, kad jis mieguistas, sakau — va
žiuok į Vyriausybės rūmus, jau čia kvepia blogai.
Kaip aš važiuosiu, sako, aš jau mašiną paleidau...
Sakau, tu tik nesijaudink, aš tuoj atsiųsiu auto
mobilį. Tik negarantuoju, kad tai bus tavo auto
mobilis. Pažadinau apsaugos vyruką, kuris jį sau
gojęs buvo, ir liepiau važiuoti atvežti premjerą.
Vėliau, kai jo nesulaukėm, berods, Romualdas pa
sakė, kad jei neatvažiuoja, matyt, turi kitą kokią
nors spec. užduotį...
V. Landsbergis: Oficialią informaciją apsau
gos vaikinas pateikė grįžęs — kad Šimėnas su
šeima įsėdo į mašiną, bet kai išvažiavo į plentą,
ten persėdo į kitą mašiną ir nuvažiavo nežinoma
kryptimi. Po to ryte jis grįžo visiškas ligonis, vė
liau buvo sanatorijoje porą mėnesių. Paskui buvo
tyrimas, ir Šimėnas viską sklandžiai papasakojo.
Matyt, pagal jo pasakojimą, jis buvo pervargęs, jį
apėmė manija, kad jis yra tik žaisliukas kažko
kiame dideliame plane ir kad netikėtu savo spren
dimu jis kažkam supainioja kortas.
A. Nasvytis: Be galvos Vyriausybė vis tiek
dirbo (mes tokioj būklėj išbuvom apie 6 valandas),
n u t a r i m u s leidom toliau, kreipimusis į savi
valdybes ir t.t.
R. Sikorskis: O paskui atėjo į posėdį du
premjerai. Atėjo Šimėnas, depresijoj verkdamas,
ir atėjo Gediminas Vagnorius. Tada poną Šimėną
aš, matydamas jo būklę, kaip vyriausias amžiumi,
išvedžiau. Paskui grįžau, ir mes pradėjom dirbti
— priėmėm nutarimą dėl laidotuvių ir t.t.
V. Landsbergis: Šimėnas pirmiausia atėjo
pas mane. Ten jis šiek tiek pamiegojo, bet paskui,
man nematant, išėjo... Apie tai, kad jis nebe prem
jeras, buvo išgirdęs per radiją. Tada ir nutarė va
žiuoti atgal į Vilnių.
R. Sikorskis: Bet jis norėjo premjerauti, sakė
— aš premjeras.
V. Landsbergis: Jis labai norėjo būti nepa
šalintas ir nesijaust kažką blogai padaręs. Ant
rąją dieną mano kabinete jis parašė pareiškimą,
kad atsistatydina. Tas pareiškimas niekur nebuvo
skelbtas, nes jau neturėjo ir prasmės — iš tikrųjų
jis jau buvo atleistas, kaip nežinia kur esantis ir
negalintis vykdyti savo pareigų.... Tai daugiau
buvo psichoterapinis pareiškimas — jam nuo to
palengvėjo.
Bus daugiau.

6

DRAUGAS, 2006 m. sausio 19 d.,

ketvirtadienis

Gaivinamas a u d i m o amatas

Audėjos gėrisi savo darbais.
Vilnius, sausio 18 d. (ELTA) —
Lietuvių tradicinių audinių kopijos
ir drabužiai, n u a u s t i šiuolaikinių
audėjų, bus eksponuojami Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos pa
rodų salėje. Šią savaitę atidaryta
projekto „Tradicinio moterų amato
atgaivinimas: liaudies audiniai", vy
kusio praėjusių metų rugpjūčio-spalio mėnesiais Rumšiškėse ir Palan
goje, paroda.
Ekspozicijoje — XIX amžiaus
lietuvių liaudies audinių kopijos:
aukštaičių, dzūkių, žemaičių sijonai,
prijuostės, juostos/ kiti drabužiai ir
jų priedai. Kita eksponatų grupė —
šiuolaikiniai drabužiai ir jų priedai:
švarkeliai, sijonai, rankinės, šaliai ir
kt., sukurti pagal tradicines lietuvių
liaudies tekstilės technologijas, pa
naudojant tradicinius audinius bei
rankdarbius, remiantis senųjų dra
bužių sukirpimui ar puošybai būdin
gais ypatumais.
įgyvendinant programą „Tradi
cinio moterų a m a t o atgaivinimas:
liaudies audiniai" pernai surengti du
audimo s e m i n a r a i : pirmasis —
„Aukštaičių ir dzūkų audiniai" —
buvo skirtas dviejų Rytų Lietuvos et
nografinių regionų audėjoms, antra
sis — „Žemaičių audiniai" — Vakarų
Lietuvos regionui. Seminarų metu
buvo studijuojami atitinkamų regio
nų liaudies drabužių audiniai, kurių
audimo ypatumai pastaruoju metu
pamiršti. Seminarų metu buvo mo
komasi praktinių audimo įgūdžių ir
drabužių, istorinių liaudies kostiu
mų bei šiuolaikinės „liaudies" sti
liaus aprangos siuvimo pagrindų.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Seminarų dalyvėms paskaitas skai
tė ir pratybas vedė ne tik liaudies
tekstilės specialistai, bet ir jaunos
kostiumo dizainerės, Vilniaus dailės
akademijos studentės.
Tradicinio moterų amato atgai
vinimo programą įgyvendino Lietu
vos liaudies kultūros centras, ben
dradarbiaudamas su Lietuvos nacio
naline UNESCO komisija. Projektą
remiant UNESCO ir iš dalies —
Jungtinių Tautų Vystymo progra
mai, Palangoje įkurta nuolatinė au
dimo mokymo bazė.
Vienoje iš regiono fermų šiam
tikslui pagal panaudos sutartį augi
n a m a nedidelė tradicinės, tačiau
šiandien nykstančios Lietuvos juod
galvių veislės avių banda, įkurta
nuolat veikianti audykla.
Sis projektas unikalus tuo, kad
po daugiau negu 60 metų pertraukos
Lietuvoje pirmą kartą buvo surengti
nuoseklūs, metodiniai audėjų moky
mo seminarai, siekiant sumažinti
atotrūkį tarp skirtingų audėjų kar
tų. Antai vyriausios seminare daly
vavusios audėjos amžius — 90 metų,
jauniausiajai — vos 5-eri.
Naudojant seminarų metu nufil
muotą medžiagą Lietuvos liaudies
kultūros centro vaizdo ir fotolabora
torijoje sukurtas videofilmas apie
tradicinių kaimo audinių gamybos
procesą. Videofilmas taps svarbia ar
chyvine medžiaga, nes jame užfik
suota seminarų eiga, vadovaujant
vyriausiojo amžiaus audėjoms, ku
rios audimo pagrindų išmoko dar
vaikystėje, augdamos tradicinėje
kaimo aplinkoje.

* Lietuvos gyventojai geriau rių metų į mėgėjų sportą grįžę Lie
siu 2005 m. šalies sportininku tuvos šokėjai ant ledo privalomoje
laiko dukart olimpinį ir pasaulio programoje surinko 38.34 balo ir tik
čempioną disko metiką Virgilijų 0.48 balo nusileidžia varžybose pir
Alekną. Tai rodo sporto žurnalo maujantiems 2005 metų Senojo že
SPO:) užsakymu Rinkos analizės ir myno vicečempionams ukrainie
tyrimo grupės RAIT atlikta ap čiams Elena Grušina ir Ruslan Gonklausa. Paklausti, kas yra geriau čarov. Trečioje vietoje paskutinių
sias 2005 metų Lietuvos sportinin dviejų metų pasaulio ir Europos
kas, daugiau nei pusė (54.7 proc.) ša čempionai rusai Tatjana Navka ir
lies gyventojų nurodė V. Alekną. Roman Kostomarov — 38.21 balo.
* Švedijos sostinėje vykstaStipriausio pasaulio žmogaus titulą
laimėjęs Žydrūnas Savickas (7.8 č i ų p a s a u l i o p l a u k i m o taurės
proc.) — a n t r a s . Trečioje vietoje — varžybų vyrų 200 m kompleksi
SPO:) žurnale pirmą kartą oficialiai n i o plaukimo finale varžysis ir Vy
apie karjeros pabaigą paskelbęs le tautas Janušaitis bei Paulius Andri
gendinis Lietuvos krepšininkas Ar jauskas. Antradienį užėmęs trečią
vietą dvigubai trumpesniame nuoto
vydas Sabonis (4.2 proc.).
* Prancūzijoje prasidėjusia lyje, V Janušaitis trečiadienio rytą
me E u r o p o s dailiojo Čiuožimo kvalifikacinėse varžybose 200 m
čempionate
Lietuvos d u e t a s kompleksinio plaukimo distanciją
Margarita Drobiazko ir Povilas įveikė per 2 minutes 01.94 sekundės
Vanagas po privalomosios progra ir buvo ketvirtas, o 2:02:22 distanci
mos užima antrą vietą tarp 22-jų šo joje sugaišęs P. Andrijauskas buvo
kių ant ledo varžybų porų. Po ketve- šeštas.

leškomiausių šalies nusikaltėlių
dešimtuke — d v i m o t e r y s
Vilnius, sausio 18 d. (BNS) —
Kriminalinės policijos biuras skel
bia, kad šiuo metu Lietuvoje už pa
darytus nusikaltimus ieškoma dau
giau kaip 4,700 žmonių.
Anot dienraščio „Lietuvos ži
nios", įtariamųjų paieškai policija
skiria daug pajėgų, tačiau dėl atsi
vėrusių sienų nusikaltėliai vis daž
niau pasprunka į užsienį. Manoma,
kad daugiau kaip pusė nuo teisėsau
gininkų besislapstančių asmenų gali
būti išvykę iš Lietuvos.
Kriminalinės policijos biuro pa
reigūnai sudarė dešimties ieškomiausių nusikaltėlių sąrašą, kuria
me — dvi moterys.
Lietuvos pareigūnai ieškomiausių asmeniu pripažino ne kelių žmo
nių nužudymu ir kitais žiauriais nu
sikaltimais įtariamą Romą Zamolskį, bet Mažeikių rajone gyvenusią
moterį.
Neringos Gromaitės paiešką In
terpolo nacionalinis Lietuvos biuras
paskelbė dar 2004-ųjų liepos 12 die
ną. Iki to laiko į Lietuvos pareigūnų
akiratį nepakliuvusią merginą pa
prašė sulaikyti Ispanijos teisėsaugi
ninkai.
Įtariama, kad ji ir kauniečiai
Gvidas Pučka bei Mantas Dočkus
užpernai kovo 24-ąją pagrobė pietų
Ispanijoje, Marbėjos kurorte, gyve
nantį Didžiosios Britanijos pilietį
milijonierių John Michael Capper.
Už jo išlaisvinimą lietuviai pareika
lavo 3.2 mln. JAV dolerių. Po devy
nių dienų dalis lietuvių reikalavimų
buvo patenkinti — jiems turtuolio
artimieji sumokėjo pusę milijono eurų.
Minėtas M. Dočkus ieškomiausių nusikaltėlių sąraše užima ket
virtą vietą.
Kauno policijos kriminalistai
įtaria, kad M. Dočkus ir N. Gromaitė
slepiasi kokioje nors nedidelėje ša
lyje. Kadangi valstybės siena yra at
vira, o pasieniečiai ne visada tikrina
keliaujančiųjų dokumentus, be vi
suomenės pagalbos įtariamuosius
rasti yra gana keblu.
Maždaug pusantrų metų Kauno
policijai nepavyksta rasti 31 metų

Žydrūno Bartkevičiaus. Kriminali
nės policijos biuro pareigūnų sudary
t a m e ieškomiausių nusikaltėlių są
raše — jis a n t r a s i s .
Įtariama, k a d 1997 metų balan
dį jis su grupe n e n u s t a t y t ų asmenų
įsibrovė į gyvenamąsias patalpas ir
pagrobė įvairių d a i k t ų už 63,000 li
tų. Be to, Z. Bartkevičiui priskiria
mas mikroautobuso „Mercedes Benz
207" n u v a r y m a s iš vienos Druski
ninkų aikštelės. Automobilio savi
n i n k a i teigė p a t y r ę 182,000 litų
nuostolį.
P e n k t a s sąraše — net pusšeštų
metų kriminalinės policijos pareigū
nų n e s ė k m i n g a i i e š k o m a s vienas
garsiausių Lietuvos nusikaltėlių —
36 metų R. Zamolskis. Nors neseniai
buvo pasklidusios kalbos, kad R. Za
molskis gali b ū t i išvykęs į užsienį ar
ba net nebegyvas, b e t policijos gene
ralinis komisaras Vytautas Grigara
vičius šiuos g a n d u s paneigė.
Įtariama, k a d d a r 1999-ųjų pra
džioje į užsienį p a s p r u k o Kauno ben
drovės „Turizmo patariamoji grupė"
32 metų direktorė Angelina Jocienė.
Ieškomiausių nusikaltėlių sąraše ji
įrašyta šeštąja.
P a s a k pareigūnų, A. Jocienė įta
r i a m a iš 10 fizinių ir juridinių as
menų apgaulės b ū d u išviliojusi ir už
valdžiusi per 97,000 litų. J a u septy
nerius m e t u s apie moters buvimo
vietą policijai n ė r a žinoma.
Dešimtasis sąraše — į policijos
pareigūno gyvybę pasikėsinęs tero
ristinės „Juodvarnių" grupuotės 44
metų narys Eligijus Smidtas. Buvęs
Vilniaus „Gabijos" gimnazijos istori
jos mokytojas iššovė į policininką,
kai šis norėjo p a t i k r i n t i atokioje vie
toje stovėjusį automobilį. J a m e sė
dėjo trys „Juodvarnių" nariai. Vė
liau netoli šios vietos aptikta grana
tų, 300 gramų trotilo, apie 1,000 šo
vinių.
Atlikę k r a t a s „Juodvarnių" gru
puotės narių n a m u o s e pareigūnai
rado d a r didesnį ginklų arsenalą bei
atskirų valstybės pareigūnų stebėji
mo ir sekimo p l a n u s . Spėjama, kad
„Juodvarniai" galėjo ruošti ginkluo
tą perversmą.

V. Grigaravičiui siūloma antra kadencija
Atkelta iš 1 psl.
„Keliami trys pagrindiniai tiks
lai — didinti visuomenės pasitikė
jimą valstybės teisėsauga, kad iš
augtų gyventojų saugumo jausmas,
gerinti teritorinių policijos įstaigų ir
padalinių, taip pat ir visos policijos
įvaizdį, efektyviau valdyti materiali
nius ir intelektinius policijos ištek
lius ir įdiegti vadybos kokybės siste
mą. Tai trys pagrindiniai reikalavi
mai, kuriuos mes keliame apiben
drintai generaliniam komisarui", —
teigė G. Furmanavičius.
G. Furmanavičius taip pat pa
brėžė policijos reformų svarbą ir tei
gė, jog pirmiausia būtina policijos
valdymo reforma.
„Didžiausia problema — polici
jos departamento valdymas, kadangi
nuo pirmosios rezoliucijos iki vykdy
tojo raštai keliauja keturias dienas",
— sakė G. Furmanavičius.
Ministras taip pat kartojo, jog V.
Grigaravičiaus kandidatūra siūloma
atsižvelgiant į prezidento Valdo
Adamkaus nuomonę, nes būtent ša
lies vadovas šio paskyrimo procedū
roje priima galutinį sprendimą.

G. F u r m a n a v i č i u s taip pat pa
brėžė, jog policijos generalinis komi
saras pavaldus ministrui, bet atskai
tingas — prezidentui.
Ministras teigė reikalausiąs V.
Grigaravičiaus pasižadėti, kad „jis
įvykdys visus šiuos keliamus j a m už
davinius, nes visuomenės kantrybė
irgi turi ribas".
G. F u r m a n a v i č i u s palankiai ver
tino p a s t a r u o s i u s V. Grigaravičiaus
vadovavimo policijai metus ir teigė,
jog tai buvę „pokyčių į gerąją pusę
metai".
Ministras s a k ė nieko blogo ne
įžvelgiąs, k a d Seimo k o m i t e t a s
imasi generalinio komisaro kandida
tūros svarstymo, nors šiuo atveju
Seimas nedalyvauja policijos vadovo
skyrimo procese.
Tačiau kai kuriems Seimo na
riams s v a r s t y m a i sukėlė abejonių.
„Žinant visas generalinio komi
saro paskyrimo aplinkybes, m a n a u ,
kad toks s p r e n d i m a s įtraukti į ko
miteto d a r b o t v a r k ę generalinio ko
misaro k a n d i d a t ū r o s aptarimą per
žengia TTK kompetencijos r i b a s ' , —
sakė socialliberale Nijoiė Steibliene.
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žinių agentūrų pranešimais)
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Baltiesiems r ū m a m s p a t i k t ų
p r e z i d e n t ė Condoleezza Rice
sakymo, nes manau, kad ji aiškiai
išreiškė savo poziciją. Tačiau aš tu
riu asmeninę nuomonę, kaip ji pui
kiai dirbtų", — sakė S. McClellan.
Prezidento žmona Laura Bush
praėjusią savaitę sakė, kad per ku
riuos nors artimiausius prezidento
rinkimus JAV į šį postą gali išrinkti
moterį ir teigė, jog norėtų, kad į pre
zidentus kandidatuotų C. Rice. Ta
čiau ji pridūrė, kad „C. Rice sako,
jog tikrai nekandidatuos".
„Žinoma, norėčiau, kad ji kandi
datuotų. Ji nuostabi", — sakė L.

Bush.

Condoleezza Rice
Washington, D C , sausio 18 d.
(„ReutersTBNS) — Baltiesiems rū
mams patinka idėja, kad valstybės
sekretorė Condoleezza Rice siektų
prezidento posto, nors ji ir nenori to
daryti.
Tuo metu, kai tokie respubliko
nai kaip Arizona senatorius John
McCain atvirai kalba apie dalyvavi
mą 2008 metų prezidento rinkimuo
se, Baltuosiuose rūmuose nuolat mi
nima C. Rice pavardė.
Antradienį, kai Baltųjų rūmų
atstovas spaudai Scott McClellan
buvo paklaustas, kada JAV turės
pirmąją prezidentę, jis pažymėjo,
kad C. Rice ką tik grįžo iš pirmosios
Liberijos prezidentės inauguracijos.
„Tačiau aš susilaikysiu nuo at

C. Rice kelis kartus pareiškė,
jog nesieks prezidento posto, ir tvir
tino norinti grįžti į Stanford univer
sitetą, kur ji ėjo vicerektorės parei
gas.
Tačiau valstybės sekretorės po
puliarumas yra patrauklus respubli
konams, ieškantiems kandidato, ku
ris padėtų šiai partijai 2008 metais
išlaikyti Baltuosius rūmus savo ran
kose ir užkirstų į juos kelią New
York valstijos demokratų senatorei
Hillary Rodham Clinton.
Tuo metu, kai George W. Bush
vertinimai yra kritę, pritarimas C.
Rice darbui siekia 60 procentų.
Kai kas netgi siūlo, kad Diek
Cheney užleistų viceprezidento pos
tą C. Rice ir taip paskatintų ją kan
didatuoti į prezidentus.
Respublikonų strategai mano,
kad C. Rice partijoje turi „roko
žvaigždės" statusą, tačiau pažymi,
k a d ji niekada pati nesiekė jokio po
litinio posto.

Ketinta pagrobti D. Britanijos
premjero sūnų
Londonas,
sausio
18 d.
(„ReutersTBNS) —Britanijos policija atskleidė sąmokslą pagrobti ministro pirmininko Tony Blair sūnų
Leo. Laikraščio „The Sun" duome
nimis, sąmokslą rengė ekstremistai,
susiję su organizacija „Fathers 4
Justice". Si grupė rengia triukšmin
gas viešas akcijas, siekdama at
kreipti dėmesį į tėvų, išskirtų su vai
kais, teises.
Remdamasis saugumo šaltiniu
laikraštis nurodo, kad išsiskyrusių ir
vaikų turinčių vyrų teises ginančios
organizacijos kraštutiniai elementai
planavo pagrobti ir trumpą laiką pa
laikyti ministro pirmininko sūnų.
Straipsnyje nerašoma, kad tie
žmonės ketino įveikti T. Blair ir jo
šeimą juosiantį saugumo žiedą.
Policija nieko neareštavo ir ma
no, kad sužlugdė numanomą są
mokslą, kuris dar tik buvo pradėtas
regzti, sakė „The Sun" šaltinis.
BBC pranešė, jog šaltiniai polici
joje patvirtino žinantys apie galimą
sąmokslą, bet nesantys tikri, kad jo
rengėjai turėjo galimybių jį įgyven
dinti.
T. Blair atstovas Dovvning Street
nieko nekomentavo. Londono polici
jos atstovė sakė: „Saugumo klausi
mų nekomentuojame".
Minėtas laikraštis rašo, kad de-

tektyvai sąmokslą susekė prieš pat
Kalėdas, stebėdami žmones, anksčiau priklausiusius „Fathers 4 Justice". Si organizacija yra surengusi
didelio visuomenės dėmesio sulau
kusių akcijų, kuriomis siekė nu
šviesti vyrų, negalinčių matytis su
savo vaikais, padėtį.
Šių akcijų dalyviai yra lipę kara
lienės Elizabeth II rezidencijos Lon
done sienomis ir spalvotais milte
liais apmėtę T. Blair, kalbantį parla
mente.
Organizacijos įkūrėjas, 38 metų
Matt O'Connor sakė, kad jo grupė su
minimu įtariamu sąmokslu nėra su
sijusi. Tačiau jis pridūrė, kad maž
daug 30 buvusių narių pernai iš jos
buvo pašalinti dėl kalbų apie kraš
tutines akcijas.
Pasak M. O'Connor, policija jam
pasakė, kad kovos su terorizmu pa
reigūnai per Kalėdas apsilankė pas
buvusius organizacijos narius.
„Žinojome, kad tai buvo labiau
ekstremistiniai elementai, ir veikė
me savo organizacijos viduje, kad pa
šalintume tuos nepageidaujamus
elementus", — sakė jis žurnalistams.
„The Sun" rašė, kad saugumo
tarnybos iš naujo išanalizavo T.
Blair, jo žmonos Cherie ir keturių
vaikų apsaugą. Ginkluoti policinin
kai saugo juos visą parą.

EUROPA
VARŠUVA
Lenkijos kairieji pažadėjo vado
vaujami buvusio prezidento Aleksandr Kwasniewski susivienyti ir
susigrąžinti balsus numatomuose
pirmalaikiuose rinkimuose, teigda
mi, jog būtina keisti „amoralų" nau
jos konservatorių vadovybės kursą.
Po korupcijos ir vidinių nesutarimų
suskilę kairieji per rugsėjo rinkimus
patyrė triuškinamą pralaimėjimą
centro ir dešinės partijoms. Rinkimų
rezultatai buvo prasčiausi nuo pat
1990 metų, kai kairiosios jėgos susi
formavo ant buvusios k o m u n i s t ų
partijos griuvėsių. Kairiųjų demo
kratų sąjungos bei Lenkijos social
demokratijos partijos vadovai teigė,
jog numatomi pirmalaikiai rinki
mai, kurie gali būti surengti j a u ba
landį, jei valdančiajai „Įstatymo ir
teisingumo" partijai nepavyks parla
mente užsitikrinti daugumos, gali
pakeisti kairiųjų likimą.
RYGA
Latvija artimiausiu metu nega
lės leisti sau įsigyti naikintuvų oro
erdvei apginti, mano šalies minis
tras pirmininkas Aigars Kai vytis.
„Manau, kad Latvijai įsigyti bran
gių naikintuvų, kai yra galimybė su
sitarti su kaimynais, neverta. Neto
limoje ateityje to įvykti negali, nes
mes neturime nei tokių žinių, nei ga
limybių. Tą gali sau leisti didelės ir
stiprios NATO šalys", — sakė A.
Kalvytis. Vyriausybės vadovas pa
brėžė, jog jis neturi žinių, k a d kuri
nors NATO šalių atsisakytų padėti
Baltijos regionui. „Mes dabar sėk
mingai bendradarbiaujame su NA
TO senbuvėmis, kurios sėkmingai
paeiliui vykdo savo įsipareigojimus",
— sakė jis.

AZIJA
KABULAS
Vienas talibų vadų p a r e i š k ė ,
kad šimtai sukilėlių pasirengę visa
me Afganistane įvykdyti savižudis-
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k u s išpuolius, kad priverstų iš šalies
pasitraukti užsienio pajėgas. Grasi
nimai s m u r t u pasigirdo tuo metu,
kai Spin Boldak mieste, esančiame
prie sienos su Pakistanu, tūkstan
čiai žmonių susirinko pasmerkti sa
vižudžio sprogdintojo atakos, per
kurią pirmadienį žuvo 23 žmonės.
„Šimtai Afganistano Talibano mudžahidų pasirengę savižudiškiems
išpuoliams", — teigė talibų vadas,
mula Dadullah. „Jie tik laukia Tali
bano vadovybės nurodymų", — sakė
jis iš nežinomos vietos per palydo
vinio ryšio telefoną. Saugumo žino
vai įtaria, kad talibai pradėjo rengti
d a u g i a u išpuolių, p a s k a t i n t i ,,al
Qaeda" sėkmės Irake.
BANGKOKAS
Tailande du žvejai trečiadienį,
po neįprastai trumpo proceso ir nuo
lat jausto politinio spaudimo, buvo
nuteisti mirti dėl britų studentes
Katherine Horton išžaginimo ir nu
žudymo. „Teismas pripažino juos
kaltais dėl visų nusikaltimų, kuriais
jie buvo a p k a l t i n t i ir skiria di
džiausią bausmę", — sausakimšoje
teismo salėje sakė teisėjas Jamnong
Sudjaimai. 23 metų Bualoi Posit ir
24 metų Wichai Somkhaoyai, kurių
laukia mirtina injekcija, prisipažino
esantys kalti dėl 21 metų K. Horton
išžaginimo ir tyčinio nužudymo ku
rortinėje saloje. Šis teismo procesas
buvo neįprastai spartus Tailande,
kuriam šalies įvaizdis ir turizmas
yra labai svarbūs.

A R T I M I E J I RYTAI
DUBAI
Amerikiečių žurnalistės Jill Carroll pagrobėjai pagrasino ją nužu
dyti, jei JAV per 72 valandas nepa
leis kalėjimuose laikomų irakiečių
moterų, pranešė televizija „ai Jazeera". Televizija parodė trumpą
vaizdajuostę, kurioje matyti mote
ris, tikriausiai — J. Carroll, kalban
ti kamerai. Jos balso nesigirdėjo.
Kokia grupuotė prisiėmė atsakomy
bę už jos pagrobimą, nenurodoma.
28 metų J. Carroll, kuri dirba laik
raščiui „Christian Science Monitor",
šį mėnesį pagrobė nežinomi asme
nys, nužudę jos vertėją irakietį. J.
Carroll šeima netrukus po to, kai
buvo parodyta vaizdajuostė, kreipėsi
į pagrobėjus prašydama pademons
truoti gailestingumą ir ją paleisti.
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NAUJI UŽMOJAI
A.P.P.L.E. DRAUGIJOJE
Nors A.P.P.L.E. (Amerikos Pe
dagogai Lietuvos Švietimui) 2006
m. ruošiami vasaros kursai dar
tolokai, pasiruošimo darbai prasi
dėjo jau pereitų metų rudenį. Spalio
mėnesį pagarsėjęs strateginio pla
navimo ekspertas Dan Ray iš Insti
tute at Baltimore susitiko su keletu
A.P.P.L.E. atstovų Ashville, NC,
kur buvo tartasi dėl draugijos atei
ties, ypač slegiančių finansinių sun
kumų. Paramos būtina ieškoti ame
rikiečių visuomenės įstaigose, kurios
remia tokias ir panašias švietimo
programas kaip A.P.P.L.E. Didelės
paramos A.P.P.L.E. susilaukė iš Lie'tuvių fondo, kai pereitais metais
buvo apdovanota Dr. Antano Raz
mos vardo 25,000 dol. premija, kuri
buvo įteikta 2005 lapkričio 5 d.
Lietuvių fondo pokylyje Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte, dalyvaujant
nemažai grupei A.P.P.L.E. atstovų.
Tačiau, dolerio vertei nusmukus,
finansiniai reikalai tebelieka didžiu
liu rūpesčiu.
Paklaustas apie ateities planus,
dabartinis A.P.P.L.E. draugijos pir
mininkas, Temple universiteto pro
fesorius dr. Kari Janowitz atsakė,
kad jų turintis labai daug. „Pačioje
pradžioje A.P.P.L.E. stengėsi padėti
atsigauti posovietinės Lietuvos
švietimui, dabar dėmesį kreipiam į
švietimo turinį ir metodus. Manau,
kad šių metų vasaros kursų ben
dra tema 'Švietimas darniam vysty
muisi pilietinės visuomenės kūri
mas' yra labai tinkama".
Kiek įtakos Lietuvos švietimui
per 15 metų yra iš tikro davusi
A.P.P.L.E. draugija, šiuo metu dar
yra sunku tiksliai pasakyti. Drau
gijos darbas driekiasi per du konti
nentus ir niekuomet nebuvo oficia
liai dokumentuotas ar kataloguotas.
Apie vasaros kursų pasisekimą gali

ma spręsti tik iš naujovių Lietuvos
švietimo sistemoje ir iš kursantų
gausių teigiamų atsiliepimų. Tai
liudija asmeniški pasisakymai ir
įvairūs laiškai dėstytojams bei rėmė
jams, kurių dėka šie kursai buvo
lankomi. Pereitą vasarą, A.P.P.L.E.
vadovybė kreipėsi į dvi jaunas Lie
tuvos pedagoges — Eglę Verseckaitę
ir Audrą Skukauskaitę, siekiančias
daktaro laipsnio švietime, kad
nuodugniai ištirtų ir įvertintų
A.P.P.L.E. įnašą Lietuvos švietimui.
Bus įdomu sulaukti jų tyrinėjimo
rezultatų.
Nuolatos besirūpinant draugijos
finansiniais reikalais, A.P.P.L.E.
informacijos ir technologijos vadovė
Amanda Muliolienė (amuliolis@hotmail.com), Kalėdų švenčių proga
paruošė 25-ių dainelių, pasakų ir
pamokėlių DVD (disketę) mažie
siems. Tai puiki mokomoji medžiaga
jaunom lietuviškom šeimom, auginančiom mažamečius vaikučius. Šis
projektas buvo pirmiausia pristaty
tas ir entuziastiškai sutiktas Lietu
vos pedagogų 2005 m. vasaros kur
suose, o dabar ir jaunų tėvų, Cleveland, OH. Per trumpą laiką buvo
nupirkti 46 DVD vienetai (kaina 12
dol.), o pelnas padalintas pusiau
tarp Cleveland skaučių ir A.P.P.L.E.
Šiuo metu Amanda ir Algirdas Mulioliai yra išvykę dviem mėnesiam į
Lietuvą, kur dėsto kompiuterinį raš
tingumą a^a dr. Algirdo Grigonio
specialiųjų pedagogų grupei Kaune,
kiek vėliau Panevėžy ir Lazdijuose.
A.P.P.L.E. draugija dėkoja visiems
savo prieteliams ir rėmėjams, ir lin
ki geriausios kloties bei Aukš
čiausiojo palaimos 2006-siems me
tams. A.P.P.L.E. P.O. Box 617, CT
06422

Lietuvių kalbos

Ritone Rudaitienė

kertelė

Kur rašome ei, kur iai?
arklys : arkliai,
peilis : peiliai,
marti: marčiai,
Viename laiške „Drauge" j a u
šalis : šaliai ir t.t.
buvo siūloma gal ateityje vienodai
3. ei rašome jungtukuose jei,
rašyti ei ir iai, nes šiuo metu ben
drinėje lietuvių kalboje tai yra taria jeigu, nei, bei... (Bet: šiaip!)
4. ei rašome veiksmažodžio bū
ma visiškai vienodai -ei.
Tada aš siūliau kantriai palauk tojo kartinio laiko 2-me asmenyje
ti, ką nutars Lietuvos Valstybinė (tu):
kepei,
lietuvių kalbos komisija, nes mes,
matei,
išeiviai, turime juk laikytis tos pa
daužei,
čios rašybos.
skaitei,
Tuo tarpu aš čia surašysiu ke
rašei ir t.t.
lias praktiškas taisykles, kurios gal
Išimtis: po j rašome -ai:
padės prisiminti, kur rašyti ei, kur
miegojai,
iai.
mylėjai,
1. Jeigu daiktavardžio arba būd
tylėjai ir t.t.
vardžio vienaskaitos vardininkas
5. Žodžio šaknyje beveik visur
turi galūnę -ė, tai vienaskaitos nau
ei:
dininke rašome -ei:
eiti,
katė : katei,
veikti,
pelė : pelei,
veikla,
žemė : žemei,
veikėjas,
tėvynė: tėvynei,
veiksnys,
geležinė : geležinei,
peikti,
plieninė : plieninei ir t.t.
keikti,
2. Jeigu daiktavardžio arba būd
teisti ir t.t.
vardžio vardininkas galūnėje neturi
Atvirai pasakius, aš nemaniau,
- ė . tai tada visur, kur girdėti -ei.
kad Valstybinė lietuvių kalbos ko
mes rašome -iai:
misija šiuos rašybos dėsnius (ei: iai)
daili : dailiai,
pakeis. Čia jau yra iš kalbos istorijos
dalia : daliai,
paveldėti skirtumai. Ir jau ilgų metų
brolis : broliai,
tradicija.
šuolis : šuoliai,

VAIKAI PROTĄ IŠKEISTŲ
Į POPULIARUMĄ
Atlikus apklausą, paaiškėjo, kad
daugiau nei vienas iš 10 jaunųjų
britų, susižavėjusių garsenybių bliz
gesiu, mestų mokyklą, kad tik galėtų
tapti ateities bulvarinių skaitalų
žvaigždėmis. Šalyje, kuri tiesiog ap
sėsta garsenybių kultu, vis daugėja
vaikų, kurie labiau domisi pratur
tėjimu ir išgarsėjimu, o ne geru iš
silavinimu, tvirtinama Britanijos
Mokymosi ir įgūdžių tarybos užsaky
to tyrimo ataskaitoje.
Apie 9 proc. vaikų mano, kad
populiarumas — puikus būdas už
sidirbti neturint jokios specialybės ir
sugebėjimų. „Jaunimas suvokia, kad
norint išgarsėti nereikia jokių įgū
džių ir yra įsitikinę, kad tai nesu
dėtinga, nors taip nėra", — sakė vie
nas iš garsiausių Britanijos publi
cistų Max Clifford.

Britanijos laikraščiai „atranda"
daugybę trečios ryškumo eilės gar
senybių, o pati garsiausia Britanijos
pora — David ir Victoria Beckham
už puikavimąsi leidinių viršeliuose
uždirbo milijonus svarų.
Mokymosi ir įgūdžių taryba
nurodė, kad tikimybė patekti į „Big
Brother" tipo realybės šou ir tokiu
būdu išgarsėti yra lygi 1 iš 30 mili
jonų — mažesnė už pergalės loterijo
je tikimybę. M. Clifford, buvęs dau
gelio vienadienių garsenybių agentu,
su tokia nuomone sutiko. „Norin
tiems išgarsėti pasakyčiau: manyki
te, kad tai — loterija. Išbandykite,
bet neteikite tam per daug vilčių,
įgykite išsilavinimą, susiraskite dar
bą, susikurkite sau gyvenimą".
BNS

ETIKETAS KINIJOJE
Žmogus, manantis, kad gali pa
keisti visos tautos elgesį, išties drą
sus. Jun Jamada bando tai padaryti.
Pasipiktinusi šiurkščiomis kinų ma
nieromis, su kuriomis jai teko susi
durti, kai persikėlė gyventi į Šan
chajų, etiketo ir stiliaus specialistė
pasiryžo nueiti „kryžiaus kelius".
Kai kurie pasakys, kad J. Ja
mada užsikrovė per sunkią naštą,
juk kinai mėgsta riebiai nusispjau
ti viešumoje, stumdyti alkūnėmis
autobusuose ir išspjauti kaulus
tiesiog ant marmurinių restoranų
grindų. Maža to, žodžiai „ačiū" ir
„prašau" kinų kalboje vartojami re
čiausiai.
Tai taip įsišaknijo, kad Beijing
meras baiminasi, ar tai besiruošiant
2008 metų olimpinėms žaidynėms
nebus sunkiausia užduotis — page
rinti miesto gyventojų manieras! „Aš
išties jaudinuosi, kad publika gali
neatsistoti skambant valstybiniam
kitos šalies himnui ir nepasveikinti
savo šalies sportininkų, jei šie pra
laimėtų", — sako Beijing meras.
Jun Jamada, gimusi Tokyo ir
įgijusi išsilavinimą Los Angeles, iki

savo atvykimo į Šanchajų dirbo kon
sultante mados srityje. J a i teko
dirbti su magnatais ir kino žvaigž
dėmis. Vienas jos klientų buvo Sean
Connery. Padėti kinams atsikratyti
blogų manierų gali būti kiek su
dėtingiau. Tačiau 40-metė moteris
tvirtina, kad bet kuris, išklausęs
elgesio prie stalo kursus jos aka
demijoje, galės drąsiai pietauti kartu
su Elizabeth II. „Jūs sužinosite, kaip
rengtis, kaip pasakyti žodį 'ačiū', kai
jus lydi į salę, kaip taisyklingai sė
dėti. Kinams dar daug ko teks iš
mokti", — pasakoja ji.
Išgyvenusi Kinijoje ketverius
metus Jun Jamada mano, kad su
vokė mandagumo stokos fenomeno
priežastį. „Pastaruosius 5,000 metų
kinai gyveno valstiečių kultūroje. Jie
nesako 'ačiū' ir 'prašau', kadangi per
daug susirūpinę ryžių dubenėlio
paieškomis". Tačiau ekonomikos ir
viduriniosios klasės vystymosi sąly
gomis J u n Jamadai nestinga klien
tų, pasirengusių sumokėti 990 jua
nių (70 svarų sterlingų) už užsi
ėmimų valandą.
„Klaipėda"

ANTANAS KLIMAS

Taii ~ filsti latlcraštJs
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SKELBIMAI
SIŪLO DARBĄ
O'HARE CLEANINC AIRCRAFTS
$8.00/8.50 ON START
PERMANENT JOB FOR LECAL
ONLY. VVITHOUT ENCLISH O.K.
CALL SVETLANA (630) 286-7395

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMU., 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 YVest 95th St.,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

NEKILNOJAMASIS TURTAS
BAMKCRO
RF-SIDENTMl.
BROKUAt.K

VIDA M .
SAKEVICIUS

£}
™

Reąl Ęstatę CQn,sųĮtąr\t
Nekilnojamojo t u r t o
p i r k i m a s , pardavimas
708 889-2148

IŠNUOMOJA
VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai.
1 mieg.—- $670-5710;
2 mieg. —- $770-5810.
1 mėnuo nemokamai.
Tel. 630-910-0644, Janą.

Skelbimu skyriaus
tel. 1 773 S85 9SOO
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SAUSIO 13-OSIOS ŽALĄ TURI ATLYGINTI
AGRESORIUS
Atkelta iš 3 psl.
Daugelis galvojo, kad tai tokie
vaikai palaidūnai, motociklais belakstantys ir triukšmaujantys, bet
tuo metu jie buvo puikiausi žvalgai.
Jie patys pasisiūlė, jie pirmi būdavo
prie visų karinių dalinių, jiems bet
kuri užtvara buvo ne kliūtis. Tada
dar veikė miesto telefonai už dvi
kapeikas, jie tuojau paskambindavo
ir pranešdavo, — žinojo, kada kam
skambinti. Visa tai sudėję mes raatydavom, kas darosi sovietų kari
niuose daliniuose.
Policija savo štabą buvo įkūrusi
pirmųjų rūmų pačiame viršuje, iš
kur matė visas rūmų prieigas, aikš
tes. Ten taip pat sueidavo informaci
ja ir iš Vilniaus, ir iš Lietuvos.
Trečias taškas — Krašto apsau
gos ir vidaus reikalų komisija, kuri
buvo išsikėlusi į pirmųjų rūmų
ketvirtajame aukšte buvusį Užsienio
reikalų komisijos kabinetą. Ten irgi
buvo savotiškas štabas. Ir buvo
Vytauto Landsbergio sekretoriatas.
Mūsų žmonės, nuolat rinkdami ir
tikslindami informaciją, migravo
tokiu trikampiu: Artūras Skučas —
policija — V. Landsbergio sekreto
riatas. Kas kur vyksta, nuolat buvo
informuojamas ir Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas. Dar pirmųjų
rūmų 308 kambaryje buvo įsikūręs
Gynybos štabas — Jono Gečo ko
manda, kur kūrėsi mūsų savanoriai.
Jiems talkino atvykęs iš JAV lietu
vis, buvęs West Point karininkas

Andrius Eiva. Jis savo profesio
naliomis konsultacijomis padėjo or
ganizuoti pačios AT fortikavimą:
kaip įrengti minų lauką, kad mūsų
žmonės neužliptų, kaip paruošti AT
stogus, kad parašiutininkai nesusi
žaloję negalėtų nusileisti ir kt. Sei
me veikė televizija, ji taip pat neat
sirado iš niekur, ją aplenkiant sovie
tų kariuomenės užtvaras, reikėjo
atsivežti iš užsienio.
— Ar žmonės Seimo viduje ir
Seimo išorėje savo dvasia buvo
lygiaverčiai?
— Tie žmonės buvo kaip viena
visuma.
— Ar Sausio 13-oji mus ko
nors išmokė?
— Lietuvis ginčijasi su kaimy
nu, vienas kitam pavydi, kol tankas
važinėja už jų tvoros. Kai tankas
pralaužia tvorą ir įvažiuoja į vidų,
tais pačiais spragilais, su kuriais kūlėsi tarpusavyje, jie atsisuka į prie
šininką ir abu veja jį lauk. Ir kai tik
jį nugali, vėl tęsia tą patį... Tokie jau
mes esam. Norėtųsi, kad būtume
kitokie, bet tautos charakteris ne
pasikeičia per mėnesį ir net per 15
metų. Tam prireikia ne vieno šimto
metų, begalės įvykių ir aplinkybių.
O kadangi tos aplinkybės mums
visada buvo blogos, — okupacijos,
karai ir pavojai, — tas charakteris
suformuotas būtent toks.
Kalbėjosi
Audronė Škiudaitė

Stuburo ir skausmo ligos

Širdies ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD

VIDAS J. NEMICKAS, 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
Eik Crove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab.tel. 773-471-3300
Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Vidaus ligos

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

EDMUNDAS VClNAS, MD., S.C.

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Ss. 5 r6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

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

Valandos pagal susitarimą

Lietuviams sutvarkys dantis už pneinamą kaną.
Susitarimui kalbėti angiskai arba lietuviškai.

Akių ligų specialistai

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Sulte 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
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SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrelė

Hundred fourth lesson. (Handred forth leson) — Šimtas ketvirta
pamoka.
A n e w puppy in the house. (E njū
papy in tha hauz) — Naujas šu
niukas namuose.
Our son got a six week oid
puppy for Christmas. (Au san gat
e siks uyk old papy for Kristinas) —
Mūsų sūnus Kalėdoms gavo šešių
savaičių amžiaus šuniuką.
How nice, what did you name
the puppy? (Hau nais, uat didž jū
neim tha papy) — Kaip gražu, kaip
jus šuniuką pavadinote?
We named him Tiger, because
he growis a lot. (Ui neimd him Taiger, bikoz hy grauls e lat) — Mes jį pa
vadinome Tigru, nes jis daug urzgia.
Whai breed is the puppy? (Uat
bryd iz tha papy) — Kokios šu
niukas veislės?
He is a miniature dachsund,
hlack in color. with a brown
chest and eyebrows. Hy iz e mioe&ur laksund, blęk in kalor, uith
e braun c>«;t end aihrous* — Jis yra
miniatiūrinis taksiukas, juodos spal
vos, su ruda krūtine ir antakiais.
1 bet your son is very happy to
have a new friend. (Ai bet jūr san
iz veri hepi tu hev e njū frend) —
Manau, kad tavo sūnub yra laiminga>. turėdamas naują draugą.

Sakaląitė

Yes, he is, but the puppy has
turned our lives upside down.
(Jes, hy iz, bat tha papy hes čiurnd
aur laivs apsaid daun) — Taip, jis
yra, bet šuniukas mūsų gyvenimą
apvertė aukštyn kojomis.
I don't understand, how can you
let a tiny puppy turn your lives
upside down? (Ai dont anderstęnd, hau kęn jū let e taini papy
čiurn jūr laivs apsaid daun) — Man
neaišku, kaip galėjote leisti mažam
šuniukui jūsų gyvenimą apversti
aukštyn kojomis?
He wines all night, he has
chewed every shoe in the house,
and has ruined our carpet. (Hy
uains ai nait, hy hes čiūd evri šiū in
tha hauz, ęnd hys ruind aur karpet)
— Jis unkščia visą naktį, apgraužė
visus batus name ir sugadino mūsų
kilimą.
Your son needs to be close to
the puppy at night, put away
your shoes, and take him outside a few minutes after he eats.
(Jūr san nyds tū by clous tū the
papy et naight put evei jūr šus, ęnd
teik autsid e fjū minets ęfter hy yts)
— Jūsų sūnui naktį reikia turėti
šuniuką arti savęs, paslėpkite savo
batus ir išveskite jį laukan tuoj po
to, kai paėda.

Margumynai

PAŠALPA PREZIDENTO ŽMONAI

Praėjusį r u d e n i K. Donelaičio kapinėse Šiauliuose ant ata Stefanijos Stasie
nės kapo b u v o pašventintas paminklas, m i n i n t jos antrąsias mirties metines
Prie p a m i n k l o iš kairės: dukros — Matilda Davis, Ingrida Bublienė; Šiaulig
vyskupas Eugenijus Bertulis, pašventinęs paminklą, ir vyras Henrikas Stasas
! • • •

-

I

.

Estijos parlamentui pateiktas
svarstyti įstatymo projektas dėl spe
cialios pašalpos prezidento žmonai.
„Šio įstatymo projekto tikslas — ge
rinti dabartinio ar buvusio preziden
tų bei jų šeimų narių socialines ga
rantijas", — pranešė parlamento
spaudos tarnybos vadovas Gunnar
Paal. Prezidento žmonai siūloma
skirti 17,000 kronų (3,700 litų) re
prezentacinėms išlaidoms. Be to,
valstybės vadovui atsistatydinus ji
gaus 11,000 kronų (2,400 litų), jei
neįsidarbins.
Naujuoju įstatymu jau galės

pasinaudoti dvi pirmosios valstybės
moterys — buvusio prezidento
Lennart Meri ir dabartinio preziden
to Arnold Ruutel žmonos.
Kadangi naująjį įstatymą pa
rengė ir svarstyti pateikė prezidento
kanceliarija, ir visos trys valdančio
sios partijos — Reformų, Centro ir
Liaudies sąjunga, parlamento nariai
neabejoja, kad jis bus priimtas.
Manoma, jog įstatymas bus pri
imtas sausio 9-ąją prasidėjusioje pa
vasario sesijoje, kad įsigaliotų iki šių
metų rudens, kai Estijoje vyks eilini
ai prezidento rinkimai.
BNS
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Meno ansamblio ..Dainava" sukaktis
Šįmet „Dainavos" mano ansam
blį sveikiname šešiasdešimtmečio
proga. Graži sukaktis. Kiek darbo ir
pastangų reikia įdėti, kad meno
kolektyvas išsilaikytų šitiek metų?!
Matyt daina tikrai daro stebuklus,
jei net pasikeitus kelioms kartoms
ansamblis išliko. Prie šio ansamblio
ištakų stovėjo Edvardas" Daniliūnas,
Kęstutis Miklasevičius-Miklas, Ste
pas Sodeika, Albinas Dzirvonas,
Elena ir Mečys Krasauskai, Sofija
Džiugienė, Joana Krutulienė ir dar
daug daug kitų žmonių, kurių en
tuziazmas užkrėsdavo visus. Susi
kūręs Hanau (Vokietija) išeivių sto
vykloje 1945 metais, vėliau ansamb
lis persikėlė per Atlantą ir toliau
tęsė savo pradėtą veiklą jau Ameri
koje. Jei suskaičiuotum visus dai
navusius ansamblyje, jų būtų arti
1,000. Ansamblio atliekamos dainos

stiprino tautinę dvasią, tikėjimą
šviesia ateitimi. O ir šiandien an
samblis tęsia tautinės kultūros dar
bą. Atrodo, kad įsiliejus naujiems
balsams, jo dainuojamos dainos
paliečia žmonių širdis. Ansamblis
šiuo metu yra pasiekęs didžiules mu
zikines aukštumas. Didžiulis ačiū
visiems dainininkams bei jų vado
vams, kurie negailėdami savo lais
valaikio skuba į repeticijas, dalyvau
ja daugybėje koncertų. Gyvuoki
„Dainava" dar daugelį metų!
Redakcija dėkinga Irenai Kriaučeliūnienei, kuri šios sukakties pro
ga atsiuntė nuotraukų iš ansamblio
istorijos. Manome, jos bus įdomios
ne tik mūsų skaitytojams, bet ir
dabartiniams „Dainavos" meno an
samblio dalyviams.
„ D a i n a v o s ' 20-m C t l j

Laima Apanavičienė

JV.

ryžiaus parapijos salėje 1965 metais.
N u o t r . V. Noreikos.

^įS^PS^

;s kaires: -nuz. S'.ecai Sodeika ar. _<:c-a> <r-i^i?^^'~as
div rjen. MHcas Rėklaitis , / D a i n a v o s " piknike.
„Dainavos" ansamblio 50-metis. Iš k. „ D a i n a v o s " pirmininkas
Aleksas Smilga, rengimo komiteto pirmininkė Irena Kriaučeliūnienė ir ilgametis ansamblio rėmeias d r Leonas Kriauceliūnas.

ir

Irena Kriaučeliūnie^e su Dainavos'
pirmininku jonu PastuKu 1567 m.

„Dainavos" rėmėjai: iš k.: Kazimieras Povilaitis, dr. Leonas Kriauceliūnas, dr. A. Rugienė, A.Urbutis,
dr. Pranas Jaras.

„ D a i n a v o s " m e n o a n s a m b l i o auksinio jubiliejaus r e n g i m o
k o m i t e t a s . Iš k. sėdi: Irena Kazlauskienė, Irena Kriaučeliūnienė ( p i r m i n i n k ė ) , Sofija D ž i u g i e n ė ir Dana Bazienė, stovi:
Oskaras K r e m e r i s , Stasys Džiugas ir Juozas Žygas.

Šventinės įvedimo į tarnystę pamaldos
Tėviškės parapijoje — iškilmės.
Sausio 22 d. 2 vai. p.p. vyks šven
tinės įvedimo į tarnystę pamaldos.
Savo tarnystę Šioje parapijoje pradės
jaunas kunigas Liudas Miliauskas.
Iškilmėse dalyvaus Lietuvos evange
likų — liuteronų vyskupas Mindau
gas Sabutis, išeivijos vyskupas Han
sas Dumpys, kun. Algimantas Žilin
skas iš Toronto, Jonas Juozupaitis,
Ziono parapijos klebonas emeritus,
Valdas Aušra, Ziono parapijos kle
bonas ir kiti svečiai.
Kun. L. Miliauskas gimė 1978
m. Vainuto kaime, Šilutės raj. Jau
būdamas paaugliu žinojo, jog jo
pašaukimas — būti kunigu. Todėl
baigęs Vainuto vidurinę mokyklą,
tais pačiais metais įstojo į Klaipėdos
universitetą Evangeliškosios teologi
jos katedrą. Dar pirmaisiais studijų
metais ėmė talkinti kunigui D.
Petkūnui. 1998 m. Katyčių bažnyčio
je buvo įvestas diakono tarnystei.

išvyksta į JAV, kur tęsia studijas
Concordia universitete. 2002 metais
po sėkmingų studijų šiame univer
sitete jam suteikiamas teologijos
magistro laipsnis.
L. Miliauskas grįžo į Lietuvą ir
dar tais pačiais metais buvo ordinuotas kunigo tarnystei Naujamiesčio
bažnyčioje. Jis aptarnauja Ž. Nau
miesčio, Katyčių, Natkiškių, Pagėgių
ir Rusnės parapijas.
Kunigas ypač domisi darbu su
vaikais ir jaunimu. Jau aštuoneri
metai, kai jis kartu su kolegomis
rengia Jaunimo vasaros stovyklas
Vana-guose. Jaunimo stovyklų orga
nizavimo jis 15 mėnesių mokėsi
Anglijoje. „Stovyklos tokios popu
liarios, kad nereikia jokios reklamas,
— šypsosi kunigas paklaustas, kokią
reklamą daro, kad į stovyklą atva
Kunigas Liudas Miliauskas.
žiuotų jaunimas. — Apie stovyklą
Baigęs Klaipėdos universitetą ir garsas sklinda iš lūpų į lūpas". Jose
įsigijęs teologijos bakalauro laipsnį, dalyvauja 14 — 17 metų jaunimas iš

evangelikų — liuteronų bažnyčių.
Aštuntoje — 2005 m. — jaunimo
vasaros stovykloje Vanaguose daly
vavo 450 stovyklautojų.
Jaunas kunigas ne tik ruošia
stovyklas jaunimui, aptarnauja pen
kias parapijas, bet yra aktyvus jau
nimo renginių organizatorius, gieda
evangeliškos muzikos sandraugos
chore, daug padeda organizuojant
diakonijos darbą. L. Miliauskas
kalba angliškai.
Linkėdama kunigui sėkmės jo
naujos tarnystės vietoje, Tėviškės
parapijos bažnyčia (6641S. Troy
Street, Chicago, IL60629) kviečia
visus į šventines įvedimo į tarnystę
pamaldas. Pamaldos vyks anglų ir
lietuvių kalbomis. Po iškilmingų
pamaldų — vaišės ir pabendravimas
parapijos salėje. Tel. pasiteiravimui:
773-471-1599.
Laima Apanavičienė
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AtA
VITAS KAZLAUSKAS
Praėjo metai, kai mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis, senelis
išėjo į palaimingą Amžinybę.
Minint šią sukaktį, 2006 m. sausio 22 d., Pal. Jurgio Matu
laičio bažnyčioje (Lemonte), 9 vai. ryto, bus aukojamos šv.
Mišios už a.a. Vito sielą.
Maloniai prašome velionio artimuosius dalyvauti šv.
Mišiose ir už Jį pasimelsti.
Liūdinti šeima

MINTYS TAUTOS LAISVES
ATPIRKIMO DIENĄ
Kas iš mano kartos žmonių
neprisimena tų nerimastingų 1991ųjų sausio dienų ir naktų? Juk daž
nas, kad ir virpančia širdimi, važia
vo į Vilnių, budėjo prie parlamento,
spaudos ar televizijos rūmų. Budėjo
dienomis ir naktimis... O tą baisiąją
sausio 13-osios naktį nemiegojo visa
Lietuva: kas buvo ne Vilniuje, tas
Kaune, Sitkūnuose, Juragiuose, ar
prie Panevėžio pašto — telegrafo
pastatų, kas namuose gaudė nutilu
sio Vilniaus radijo vietoje prabilusį
balsą iš Kauno.
Priešas smogė spaudos, radijo ir
televizijos įstaigoms, užgrobėjų pas
tatus, technines bazes. Tokia buvo
karo prieš Lietuvą, prieš kitas išsi
laisvinti panorusias Baltijos tautas,
strategija. Atimti televiziją, užčiaup
ti radiją, informaciją pakeisti įpras
ta, per penkis dešimtmečius išmokta
sovietine propaganda. Užčiaupti,
izoliuoti, o po to imtis „kadrinių"
klausimų.
Kaip prisimename, Lietuva kovo
11-ąją paskelbė savo nepriklausomy
bę iš karto, o Estija ir Latvija nu
matė perėjimo į nepriklausomos
valstybės statusą pereinamuosius
laikotarpius.-Bet Maskvos kerštas
buvo vienodai atgręžtas prieš visas,
tik prieš Lietuvą skaudžiausias.
Sovietų kariškiai tą naktį nužudė 14
beginklių žmonių ir daugiau kaip
600 sužeidė. Į Spaudos, Radijo ir
televizijos komiteto rūmų bei televi
zijos bokšto šturmą buvo mesti ne
tik desantininkai, tankai ir šarvuo
čiai, bet ir KGB galvažudžių dalinys
„Alfa". Kareiviams buvo išduoti ko
viniai šoviniai automatams.
Daugiau negu 1,000 žmonių,
tarp jų užsienio korespondentai, pa
liudijo, kad kariškiai šaudė iš šau
namųjų ginklų, mėtė sprogstamuo
sius užtaisus, mušė žmones auto
matų buožėmis. Tankai šaudė tuš
čiais šoviniais, nuo sprogstamo jų
garso masei žmonių plyšo ausų būg
neliai. Tankus ir šarvuočius naudojo
kaip taranus: važinėdami pirmynatgal į žmonių minią tik jie praskynė
kelią desantininkams iki bokšto pas
tato. Po tanko vikšrais žuvo Loreta
Asanavičiūtė ir dar trys vyrai. Todėl
koktu skaityti SSRS generalinio
prokuroro Trobin surašytas išva
das, pagal kurias „sąjūdžio smogi
kai, užpuolė kariškius ir 'družinikus', kurie „Nacionalinio gelbėjimo
komiteto" prašymu vidurnaktį ėję
nutraukti buržuazinės propagandos,
nukreiptos prieš SSRS vadovus ir
kariškius.
Išgąsdintas nelauktos pasaulio
ir savo šalies smerkiančios reakcijos,
M. Gorbačiov žodžiais neva pasmer
kė žudvnes ir kalte ėmė versti vadi

namajam gelbėjimo komitetui bei
kariuomenės garnizonui Šiaurės
miestelyje.
Įpratusius prie sovietinės propa
gandos melo Lietuvos žmones tai nė
kiek nenustebino, tik gaila, kad
sausio 13-osios nakties galvažudžių
ir jų šeimininkų, deja, šioje žemėje
iki šiol nepasiekė žmonių teismas.
Kad Sovietų Sąjungos valdžia
nepasitenkins vien prakeiksmais
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos
adresu, ekonomine blokada, žmonių
buvo laukiama neramia širdimi nuo
pat 1990-ųjų kovo vienuoliktosios.
Ne veltui 1991 m. pačioje sausio pra
džioje Lietuvos parlamentas gavo
Lietuvos kardinolo ir vyskupų teleg
ramą:
„Šiomis lemtingomis mūsų kraš
tui valandomis mes, Lietuvos Kata
likų bažnyčios vyskupai, vienijamės
dvasioje su Lietuvos Aukščiausiąja
Taryba ir su visais Lietuvos žmonė
mis ir kartu siekiame visiško jos
nepriklausomybės atkūrimo.
Jaudinamės dėl didelių sunku
mų ir pavojų, iškilusių mūsų kraštui
šiame laisvu apsisprendimu pasi
rinktame kelyje.
Žavimės ir džiaugiamės mūsų
Aukščiausiosios Tarybos ir visų Lie
tuvos žmonių tvirta, garbinga ir pro
tinga laikysena patiriamų provo
kacijų atžvilgiu.
Tiesos ir meilės dvasia, pažadi
nusi mus pasirinkti laisvės ir ne
priklausomybės kelią, teskatina mus
į vis didesnę vienybę, nes tik joje
glūdi mūsų dvasinė tvirtybė bei jėga,
tik ji laiduos mums Dievo palaimą ir
geros valios tautų palankumą.
Pasitikėdami maloningąja Dievo
Apvaizdos globa, lydėsime karšta
malda ir laiminimu visus Jūsų
žingsnius nepriklausomybės keliu.
Vienybėje ir meilėje su Jumis.
Lietuvos kardinolas ir vysku
pai".
Sausio 13-osios naktį Lietuvoje
buvo pralietas nekaltų jos vaikų
kraujas. Bet tą naktį krūptelėjo ir
pasaulis, pamatęs sovietinės imperi
jos žiaurumą.
Po nakties visada išaušta rytas.
Ir po sausio žudynių nakties prašvi
to. Ne iš karto, tik po pusmečio, su
griuvus 70 metų tautas grasinusiai
tironijai. Prie tūkstančių ir tūks
tančių nužudytų KGB požemiuose,
nukankintų „gulaguose", sudėjusių
galvas pokario partizanų laisvės
kovose, išmarintų badu visų tautų
komunizmo aukų — prigludo ir
mūsų laisvės Atpirkimo aukos.
Amžina jiems, neblėstanti šlovė.
Julius Beinortas
Kovo 11-osios Nepriklausomybės
akto signataras
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PRANCIŠKA ĄŽUOLIENĖ
SKRODENYTĖ
Mirė 2006 m. sausio 17 d., sulaukusi 85 metų amžiaus.
Gimė 1920 m. gegužės 14 d. Lietuvoje, Batakių kaime, Tau
ragės apskrityje. Gyveno New York, prieš keletą metų atsi
kraustė į Lemont, Illinois.
Buvo žmona a.a. Petro Ąžuolo.
A.a. Pranciška buvo veikli. Apreiškimo parapijos Brooklyn
narė, priklausė Lietuvių Katalikių Moterų Kultūros draugijai ir
Ateitininkų sąjungai.
Nuliūdę liko: sūnus P r a n a s su žmona Dale ir vaikai Daria,
Aras, Gregory bei Mark ir s ū n u s Eugenijus su žmona Viktorija
ir vaikai Petras bei Audrė; d u k t ė Marija su vyru dr. Vidu Nemicku ir vaikai Paulius, Andrius su žmona Lenna ir Vidas su
žmona Vicky.
A.a. Pranciška bus pašarvota penktadienį, sausio 20 d. nuo
3 v. p.p. iki 8 vai. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 2 1 d . 9:30 vai. r. Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš k u r velionė bus palydėta į Pal.
Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių įvyks privačios laidotuvių apeigos.
Labai prašome vietoje gėlių aukoti Tėvams Jėzuitams —
Baltijos projektui, 2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti atsisveikinime.
Liūdinti šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Mūsų mielam nariui
(1977—1985 m.)

ir

buvusiam

pirmininkui

AfA
VINCENTUI RUSECKUI
staiga mirus, liūdime ir gilią užuojautą reiškiame Jo
žmonai ŠARLOTEI, sūnums ALGIUI, VYTUI ir jų
šeimoms, giminėms ir artimiesiems.
Ačiū, Vincai, už Tavo ilgą darbą mūsų ir visų lietu
vių labui. Ilsėkis ramiai.
Arizonos Lietuviu Bendruomenė

SEIMŲ KLAUSIMU
Gerbiami tautiečiai,
Šiandien į jus kreipiuosi, pas
katinta keleto paskutinių laiškų,
kurie mane elektroniniu paštu pa
siekė iš Airijos ir Didžiosios Brita
nijos. Kai kurie iš jūsų išreiškė su
sirūpinimą dėl LR Seime mano pa
teiktos šeimos apibrėžties ir siūlymo
šeimos apibrėžimą įtvirtinti Kons
titucijoje.
Pirmiausia, kiekvienam iš jūsų
norėčiau pasakyti, kad mano pateik
tasis ir ginamas šeimos apibrėžimas
yra siekis šiandien galiojančiuose
įstatymuose suvienodinti sampratą
to, ką mes vadiname šeima. Šian
dien mes Lietuvoje neturime vienin
go apibrėžimo, kas yra šeima, o
veikiau kiekviename įstatyme apsibrėžiame, kaip tuo atveju mums
parankiau. Kad būtų mažiau mai
šaties, turime žinoti, apie ką kal
bame. Todėl mano manymu Kons
titucijoje reikalinga pateikti konk
rečią apibrėžtį.
Tačiau, patikinu jus, kad siūly
dama apibrėžti šeimą, kaip bendrai
gyvenančius vyrą ir moterį, kuriuos

sieja santuoka, jų vaikai (įvaikiai)
iki 18 metų, taip pat kiti, bendrai su
jais gyvenantys artimieji giminaičiai
(suaugę vaikai- įvaikiai, tėvai, sene
liai, vaikaičiai, broliai, seserys), tik
rai nesiekiu užkirsti kelio jums grįž
ti į tėvynę. Yra įvairios kitos dviejų
žmonių santykių formos, o mano gi
liu įsitikinimu, žodis „šeima" reiškia
tai, ką pateikiu savo apibrėžimu.
Patikinu jus, kad gerbiu visus
žmones, kokie bebūtų jų įsitikinimai,
koks bebūtų jų gyvenimo būdas, ko
kie būtų jų tarpusavio santykiai.
Tačiau esu įsitikinusi, kad net ir libe
ralioje, modernioje visuomenėje turi
me suvokti šeimos — vyro ir moters
sąjungos, atviros naujos gyvybės pra
dėjimui — svarbą, ypač kai demog
rafiniai rodikliai yra tokie prasti.
Savo rinkiminėje programoje
šeimą iškėliau kaip svarbiausią ak
centą, todėl ir šiandien laikydamasi
savo užsibrėžtų veiklos gairių, sie
kiu, kad šis institutas mūsų visuo
menėje užimtų savęs vertą vietą.
Irena Degutienė
LR Seimo nare
2006 m. sausio 10 d.
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Lietuvių meno ansamblis

„DAINAVA"
• Elena Purelienė-Liorentaitė
mirė 2006 m. sausio 12 d. San Antonio, TX, sulaukusi 97 metų. Ame
rikoje išgyveno 50 metų. Gimė Janukiškiuose, Zanavykijoje. Giliam nu
liūdime liko: dukra Gina, žentas
Skučas, anūkas Aleksas, gyvenantis
New York, ir anūkė Elena, tarnau
janti JAV karo laivyne.
• Skautų 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.
• Sausio 22 d., sekmadienį,
20 kuopos sąjungietės Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo Brighton Park bažnyčios parapijos salėje
tuoj po 10 vai. r. šv. Mišių ruošia
lietuviškus pietus. Kviečiame visus
atvykti. Bus labai skanu.
• K u n . Liudo Miliausko Šventi
nės įvedimo į tarnystę 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 Dumpys,' kun. Algimantas Žilinskas iš
Toronto, Jonas Juozupaitis, Ziono
parapijos klebonas emeritus, Valdas
Aušra, Ziono parapijos klebonas ir
kiti svečiai. Po -iškilmingų pamal
dų — vaišės ir pabendravimas para
pijos salėje. Visi nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti. Lietuvių evangelikų—
liuteronų Tėviškės parapijos baž
nyčios adresas: 6641 S. Troy Street,
Chicago, IL 60629, tel. 773-4711599.
• 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
tikimas įvyks po 9 vai. ryto šv. Mišių
PLC didžiojoje salėje, o antras susi
tikimas 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
tikimas su žinomu režisieriumi iš
Lietuvos Arvydu Barysu. Režisie
rius pristatys 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 į , sausio 29 d. 2 vai.
p.p. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje Donatas Pečiūra pristatys ir
rodys lietuvių meninį filmą „Atsi
prašau" iš savo kolekcijos.
• J a u n i m o centro moterų klubo
narės pradeda Naujus metus dar
bu — kepa mielinius blynus. Sausio
29 d., sekmadienį nuo 8 vai. r. ir po
10:30 vai. r. šv. Mišių visus malo
niai kviečiame į Jaunimo centro
kavinę. Pavaišinsime skaniais mie
liniais blynais su obuoliene. Savo
apsilankymu paremsite Jaunimo
centrą.

• 4 6 - a s i s metinis Lietuvos Vyčių
pokylis šiemet vyks vasario 4 d., šeš
tadienį, „Flame Room of the Sabre
Room", 8900 W. 95th Street, Hickory Hills, IL 60457. Vakarienės
metu Lietuvos Vyčiai meno ansam
bliui „Dainava" įteiks žymenį an
samblio 60-mečio proga. 6 vai. v.
kokteiliai, 7 vai. v. vakarienė. Bilie
tų kaina — 50 dol. asmeniui. Norin
tys įsigyti bilietus prašome skam
binti Diann (Jurgilas) Martin tel.
773-376-4779 arba atsiųsti čekį:
Diann Martin, 3420 S. Lithuania
Ave., Chicago, IL 60608

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 HiRs IL.

• P a v a s a r i n ė mugė Jaunimo
centre įvyks kovo 4 d., šeštadienį,
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5
d., sekmadienį, nuo 10 vai.r. iki 3
vai. p.p. didžiojoje salėje. Čia galė
site įsigyti įvairiausių gėrybių. Pre
kybininkai, norintys užsakyti sta
lus, prašome skambinti Mildai (tel.
708-447-4501) arba Anelei (tel. 708636-6837). Maloniai kviečiame visus.

Koncerte dalyvaus saksofonistas Rimvydas Paulikas.
Bilietų kaina — 22 dol., prieš koncertą — 25 dol, moksleiviams iki
18 metų — 18 dol.
Bilietus galima nusipirkti „Seklyčioje"
(2711 W. 71 st. Street),
„Lietuvėlėje"
(5741 S. Harlem Ave.), „Dovanėlėje"
(Pasaulio lietuvių
centre) ir koncerto salės „box office" (tel. 708-974-5500).

• D ė l rimtos priežasties Vasario
16-osios šventės minėjimas Cicero
telkinyje nukeliamas į vasario 26 d.
• Tradicinė Čikagos lietuvių
skautų Kaziuko mugė įvyks 2006 m.
kovo 12 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Pradžia po
9:15 vai. ryto šv. Mišių. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui:
708-349-8436 (Aušra Jasaitytė-Petry).

MMMCO&

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!

• N o r i n t užsisakyti stalus pre
kių pardavimui tradicinėje Čikagos
lietuvių skautų Kaziuko mugėje,
kuri vyks kovo 12 d. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte, prašome kreip
tis į Aušrą Jasaitytę-Petry tel. 708349-8436. Stalo nuoma — 30 dol.

"""""""i

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.

• K o v o 25 d., šeštadienį, 11 vai. r.
Newberry bibliotekoje (60 W. Walton 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.

Elena Blavesčiūnas iš Rochester, NY, kartu su prenumeratos
mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū!
Stasė Korius, Santa Monica, C A, parėmė „Draugo" leidybą 50 dol.
auka. Širdingai dėkojame.
Marija Vaitkus, Belleville, IL, pratęsė „Draugo" prenumeratą ir
pridėjo 60 dol. auką. Esame dėkingi.

•„Įvertindamas Lietuvių fondo
paramą ateitininkų veiklai aš įrašau
savo kitus keturis vaikus į Lietuvių
fondo narių sąrašą. Siunčiu 400 dol.
— po 100 dol. už kiekvieną vaiką.
(Mano vyriausia dukra Žana jau yra
narė)",— rašo dr. Petras Vytenis Ki
sielius. Maloniai laukiame naujų na
rių, kurie neabejingi lietuvybės iš
laikymui ir jos puoselėjimui. LF
adresas: 14911 127th Street, Le
mont, IL 60439, tel. 630-257-1616.

Vytautas Žemaitis iš North Riverside, IL, kartu 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!
Albinas Smolinskas, Orland Park, IL, su prenumeratos mokesčiu
atsiuntė dar ir 50 dol. auką. Ačiū!
Victoria Dėdinas iš Sunny Hills, <FL, parėmė „Draugą" 50 dol.
auka. Nuoširdžiai dėkojame.

Skelbimas
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Marija Stoškus, Palos Park, IL, už „Draugo" išleistą kalėdinių
sveikinimų rinkinėlį ir kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Dėkui!
Konstancija Stasiulienė, Oak Lawn, IL, už „Draugo" kalėdinių
sveikinimų rinkinėlį ir 2006-ųjų metų kalendorių atsiuntė 50 dol. auką.
Labai ačiū!
w~
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Tel. (773) 847-7747.
Skelbimų
skyriaus
t e l . 1-773-SSS-9SOO
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I. Rašys, Cambridge, MA, už „Draugo" išleistą 2006-ųjų metų
kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū!
I

Bronė ir Vytautas Paulius, gyv. Palm Beach Garden, FL, parė
mė „Draugo" leidybą 100 dol. auka. Esame nuoširdžiai dėkingi už tokį
didelį dosnumą.
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