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Prokuratūra neatnaujins „Draugystės" bylos 

„Draugystės" skandalo pagrindinė veikėja — K. Brazauskienė. Eltos nuotr. 

Vilnius, sausio 19 d. (BNS) — minį tyrimą dėl viešbučio „Draugys-
Ketvirtadienį Generalinė prokura- tė" (dabar ,,Crowne Plaza") privati-
tūra baigė tikrinti Vilniaus apygar- žavimo aplinkybių ir galimo pikt-
dos prokuratūros nutarimą, kuriuo naudžiavimo tarnybine padėtimi, 
buvo nuspręsta nutraukti ikiteis- Generalinės prokuratūros pareigū

nai konstatavo, kad ikiteisminis ty
r imas at l iktas išsamiai, todėl jį at
naujinti nėra pagrindo. 

Taip pareigūnai nusprendė susi
pažinę su bylos medžiaga, išanaliza
vę tyrimo metu sur inktus duomenis, 
įvertinę tyrimo nutraukimo pagrin
dus ir motyvus. 

Generalinė prokura tūra sutiko, 
kad privatizuojant „Draugystę" ne
buvo įvykdytos veikos, turinčios nu
sikals tamų požymių. 

Todėl Vilniaus apygardos proku
ra tūros prokuroro Dainiaus Vilimo 
nu ta r imas nu t raukt i ikiteisminį ty
rimą,' konstatavus, kad nepadaryta 
veika, tur int i nusikalstamos veikos 
požymių, yra teisėtas ir pagrįstas. 

Ar vykdys dar prieš kelis mėne
sius žadėtus ket inimus kreiptis į 
teismą dėl šmeižto, A. Brazauskas 
teigė nežinąs. Iš pradžių premjeras 
buvo žadėjęs skųstis dėl neva netei
singos informacijos paskelbimo pats, 
vėliau tai daryti planavo jo žmona. 

„Nežinau, pasi tarsime. Negaliu 
atsakyti", — teigė ministras pirmi
ninkas , paklaustas dėl kreipimosi į 
teismą. 

Vyriausybės vadovas pakartojo 

Te ismas ište is ino žurna l i s tą 
Vilnius, sausio 19 d. (BNS) — 

Ketvirtadienį Kauno apygardos teis
mas išteisino dienraščio „Laikinoji 
sostinė" žurnalistą Arūną Dam
brauską, kuris savo straipsnyje bu
vusį komunistų partijos narį Rim
vydą Tvarijoną pavadino kolaboran
tu. Iš A. Dambrausko Kauno apy
linkės teismas R. Tvarijonui už 
šmeižtą buvo priteisęs 50,000 litų. 

Žurnalistas Kauno apylinkės 
teismo sprendimą apskundė. 

Kauno apygardos teismo Bau
džiamųjų bylų skyriaus teisėjų kole
gija, išnagrinėjusi bylą, pažymėjo, 
kad šmeižimu skleidžiamos žinios 

turi būti melagingos, prasimanytos 
ir žeminančios. Visų šių aplinkybių 
A. Dambrausko veikoje nebuvo nus
tatyta. 

Pasak teisėjo Arūno Paštuolio, 
bylą nagrinėjęs Kauno miesto apy
linkės teismas neištyrė, ar straips
nyje pateikti faktai yra tikri, ar 
šmeižikiški, o R. Tvarijonas irgi ne
pateikė jokių įrodymų, jog buvo ap
šmeižtas. 

Kauno apylinkės teismas A. 
Dambrauskui baudą skyrė po to, kai 
„Laikinojoje sostinėje" pasirodė 
straipsnis, kuriame žurnalistas R. 
Tvarijoną Nukelta \ 6 psl. 

Lietuvą sukaustė neįprastas šaltis 
Vilnius, sausio 19 d. (BNS) — 

Ketvirtadienio naktis buvo šalčiau
sia šią žiemą Lietuvoje, tačiau, si
noptikų prognozėmis, laukiami dar 
smarkesni šalčiai. Kaip pranešė Lie
tuvos radijas, kelininkų duomeni
mis, ketvirtadienį 7 vai. ryto šiaurės 
rytų Lietuvoje oro temperatūra buvo 
25-27 laipsniai šalčio, Šiauliuose, 
Panevėžyje — 23-24 laipsniai, Kau
ne ir pajūryje — 21 laipsnis šalčio, 
pietų Lietuvoje — 19 laipsnių šalčio. 

Pasak sinoptikų, ketvirtadienio 
dieną oro temperatūra bus 14-19, 
šiaurės rytiniuose rajonuose iki 20-
23 laipsnių šalčio. 

Penktadienio naktį temperatūra 
nukris iki 20-25, kai kur iki 30 laips
nių šalčio. Dieną bus 15-20, kai kur 

Gedimino Savickio i ELTA) nuotr. 

iki 25 laipsnių šalčio. 
Esant dideliems šalčiams, me

dikai įspėja, kad iškyla pavojus nu
šalti drabužiais nepridengtas kūno 
vietas: ausis, nosį, skruostus, taip 
pat kojų ar rankų pirštus bei pėdas. 

Ką sprendžia 
valdančiųjų 

polit inė taryba? 
Vilnius , sausio 19 d. (BNS) — 

Iškilus abejonėms dėl Valdančiosios 
koalicijos politinės tarybos veiklos, 
žurnal is tai pasidomėjo oficialiais jos 
nuosta ta is . 

Kaip rašoma nuostatuose, poli
t inė taryba yra aukščiausia nuolat 
veikianti bendrų sprendimų priėmi
mo institucija, kurios sprendimai 
koalicijos par tner iams privalomi. 

Tai numato valdančiųjų politi
nės tarybos nuostatai , apibrėžiantys 
jos t iks lus , uždavinius ir veiklos 
principus. 

Politinės tarybos tikslai ir užda
viniai, kaip rašoma nuostatuose — 
koordinuoti valdančiosios koalicijos 
par tner ių veiksmus ir koalicijos pri
siimtų įsipareigojimų 2004-2008 me
t a m s įgyvendinimo eigą, tar t is dėl 
svarbiausių valstybės užsienio ir vi
d a u s politikos k laus imų, derinti 
nuomones, pozicijas ir iniciatyvas, 
rast i bendrą sprendimą visais svar
biausia is k laus imais , svarstomais 
Seime ir Vyriausybėje. 

Taip pat — skatint i partijų ats
tovus ginti bendrą poziciją, gerbti ir 
palaikyti koalicijos partnerius, for
muoti valdančiosios koalicijos poli
t ines nuosta tas , nenumatytas ben
droje programoje. 

Ketvir tadienį komentuodamas 
šiuos Nuke l ta į 6 psl. 

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

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

neigiamai vert inant is opozicijoje 
esančių konservatorių norą jo vaid
menį privatizuojant „Draugystę" 
nagrinėt i par lamente ir pateikti 
politinį vertinimą. „Ką tai reiškia 
'politiškai'? — klausė A. Brazauskas. 
— Kas yra politika apskritai, žinau, 
bet kas yra šiuo konkrečiu atveju, 
nesuprantu, ką tai reiškia". 

Nepaisant to, konservatoriai 
tvirtai pareiškė, kad ir toliau sieks, 
kad būtų politiškai įvertintas 
„Crovvne Plaza" privatizavimas. 

Siame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Užtvaros retai apsaugo. 
Nacionalinis saugumas 
kainuoja brangiau nei 
dujos. 
Gyvulėliu ūkyje... 
Gestai ir mimika suteikia 
informacijos. 
Dar apie sportą. 
Kairioji ranka — ne 
blogesnė. 
Diktanto konkursas. 
BALFo vaju užbaigus. 
„Dainava" pasiruošusi 
dainuoti. 
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SPORTO 
Sportas Čikagoje 

APŽVALGA 

ĮDOMIAUSIAS LAIKOTARPIS 
v 

Žiema — tai mano mėgstamiau
sias laikotarpis — Kūčios, Kalėdos, 
Nauji metai, sniegas,- žemė balta, 
graži ir — prasideda krepšinio sezo
nas: 

Krepšinio žaidimo lygis y ra 
įvairus — nuo mėgėjų iki profesio
nalų. Mano nuomone, universitetų 
lygis yra pats įdomiausias. Čia kiek
vienos rungtynės yra atkakliai kovo
jamos, žaidžiamos energingai , iš 
visų jėgų, visa širdimi. Krepšininkai 
padaro klaidų, sugeba sukurt i visai 
net ikėtų si tuacijų ir k a r t a s nuo 
karto padaryti „stebuklų". Kartais 
atrodo, kad žiūrovai, tr iukšmingai 
palaikydami savo komandą, nuvers 
salės stogą. Po rungtynių ilgai kal
bama apie tai, kas galėjo įvykti, kas 
įvyko ir kodėl. Ilgai pasilieka rung
tynių džiaugsminga nuotaika, ne
paisant, ar komanda laimėjo, ar pra
laimėjo, nes kova buvo galinga. 

Mano „meilė" su krepšiniu pra
sidėjo, kai dar buvau jaunas vaiki
nas. Nemaniau, kad ji padidės, bet, 
deja, kai lietuviai krepšininkai pra
dėjo atkeliauti į Amerikos univer
sitetus (prieš 15 metų/, ji dar labiau 
padidėjo. Dabar einu, kiek galiu, pa
matyti visas rungtynes , kuriose žai
džia lietuviukai. Sėdžiu prie televi
zijos, kai rungtynės transliuojamos 
per TV, ir nekantr ia i laukiu rytojaus 
laikraščio, kad galėčiau paskaityti 
apie rungtynes . Dabar krepšinio 
rungtynės pas idarė daugiau „sa
vos". 

S.m. krepšinio sezonas ypač įdo
mus, nes iš 29 lietuvių krepšininkų, 
kurie žaidžia pirmosios divizijos 
komandose, 19 žaidžia Rytų pakran
tėje. Kas dar įdomiau — 6 jų žaidžia 
dviejuose universitetuose. Trys — 
Arvydas Eitutavičius, Paulius Jone-
liūnas, Arminas Urbut is — žaidžia 
su American University (Washing-
ton, DC) komanda. Taip pat trys — 
Aurimas Kieza, Žygimantas Šeš
tokas ir Arminas Urbut is — su Hofs
tra University (Long Island, NY) 
krepšininkais. Ir abudu universite
tai priklauso dviem konferencijoms, 
kurios žaidžia mūsų rajone. Čia tai 
tikras rojus! 

Ši situacija sudaro gerą progą 
New York, Ph i lade lph ia ir New 
Jersey lietuviams nuvažiuoti į rung
tynes ir paremti mūsų jaunus krep

šininkus. Tokia proga atsirado ne 
per seniai, kai iš New York atvažia
vo Hofstra U komanda žaisti prieš 
Philadelphia La Salle universitetą. Į 
rungtynes atvyko 20 lietuvių sirga
lių. Atvažiavo su trispalve, dėvėdami 
lietuviškus marškinėlius, tvir tai 
pasiruošę garsiai paremti Aurimą, 
Arminą ir Žvgį. 

Aur imas Kieza, pralenkęs La Salle 
komandos Stephen Smith (j is yra 
vienas geriausių šių metų kolegijos 
komandų žaidėjų), įmeta dvitaški. 

Kazio Razgaičio nuotr. 

Kaip iš anksto numatyta, rung
tynės tikrai buvo karštos. Tai viena, 
tai antra komanda pirmavo. Pirmyn 
ir atgal keliavo persvara. Juo arčiau 
rungtynių pabaigos, tuo ilgesnis, 
garsesnis buvo mūsų plojimas ir 
šūkiai. Buvo dažnai girdėti „Lietu
va, Lietuva!"; „Bravo! Geras šūvis, 
Aurimai!" „Bravo, Arminai!" „Geras 
pasas, Žygi!" 

Likus dviem minutėm, La Salle 
vedė Hofstra komandą septyniais 
taškais. Hofstra universitetui atrodė 
tikrai liūdnai, bet staiga Aurimas 
atgavo daugiau energijos ir pradėjo 
žaisti dvigubai greičiau, dvigubai 
vikriau. Įmetė vienė dvitaškį, antrą, 
trečią ir dar vieną baudą, per mi
nutę išlygindamas rezultatą. Liko 30 
sekundžių. Aurimas atėmė kamuolį 
iš priešo rankų, metė gražų perda
vimą komandos draugui, kuris įmetė 
kamuolį į krepšį ir Hofstra laimėjo 
sunkią kovą dviem taškais! 

Šaukėm trypėm! Jautėmės, ta-

CHICAGO „BULLS 
IR 

INDIANA „PACERS 
RUNGTYNĖS 

Praėjusį savaitgalį „United 
Center" arenoje vykusios dviejų žy
mių krepšinio komandų — „Bulis" ir 
„Pacers" — rungtynės pasibaigė či-
kagiečių nenaudai. Kitas „Pacers" ir 
„Bulis" susitikimas toje pačioje are
noje vyks š.m. balandžio 4 d. Tiki
masi, kad šis susitikimas sulauks 
nemažesnio lietuvių susidomėjimo 
nei praėjęs. Praėjusių rungtynių me
tu gausūs lietuviai sirgaliai mažo
mis grupelėmis buvo išsibarstę po 
visą didžiulį „United Center" arenos 
plotą. Siekdamas suvienyti lietuvių 
sirgalių pajėgas, Čikagos krepšinio 
klubas „Žalgiris" kviečia krepšinio 
mėgėjus stebėti šias varžybas orga
nizuotai — sėdėti ir „sirgti" kartu. 

Klubas į šias rungtynes jau įsi
gijo per 1,000 bilietų. Jų kainos — 
nuo 36 iki 50 dol. Be to, krepšinio 
mėgėjai, įsigydami bilietus per „Žal
girio" krepšinio klubą, nemokamai 
gaus specialiai šioms varžyboms pa
gamintus marškinėlius. 

Pagal žalgiriečių sumanymą, 
tautiečių užpildytos tribūnos atro
dys tarsi didžiulė lietuviška trispal
vė (varžyboms pagaminti marški
nėliai bus geltonos, žalios arba rau
donos spalvos). Tokia „tautinė", 
NBA anologų neturinti išvyka dar 
kartą parodys Amerikai ir visam 
pasauliui, kad Lietuva gali didžiuo
tis ne tik savo krepšininkais, bet ir 
ištikimiausiais sirgaliais. 

Tik primename, kad su „Bulis" 
komanda žaidžia Songaila, o su „Pa
cers" — Jasikevičius. 

/ f 

/ f 

Čikagos „Bul is" ir Detroit „Pistons" 
susitikimo metu dėl kamuolio kovoja 
„Bu l i s " komandos Darius Songaila 
(kairėje) ir Ben VVallace iš „Pistons" 
komandos. John Grigaičio nuotr. 

Dėl bilietų į šias rungtynes tei
raut is telefonais: 708-243-7547; 
708-935-3136. 

Pranešimas 

rytum Lietuva laimėjo svarbų tur
nyrą. Didžiavomės Aurimo herojiš
ku pasirodymu! 

Po rungtynių susitikom su Au
rimu, Arminu ir Žygiu. Susipaži
nom, pabendravom ir sužinojom, 
kad už poros savaičių jie vėl grįš į 
Philadelphiją žaisti prieš Drexel 
University. Taip pat susitikom su 
Hofstra vyriausiu t rener iu Tom 
Pecora. J is padėkojo, kad parėmėm 
komandą ir ypač kad atvažiavome 
paremti jaunus lietuvius krepši
ninkus. 

Prieš jiems įsėdant į autobusą 
važiuoti atgal į universitetą, turėjau 
progos trumpai pasikalbėti su tre
neriu. Paklausiau, kodėl per pasku
tiniuosius 3-4 metus Amerikos 
treneriai pradėjo keliauti į Lietuvą 
pažiūrėti , kaip lietuviai žaidžia 
krepšinį. J is atsakė — tai labai pa
prastas reikalas. Amerikos treneriai 
pamatė, kad lietuviai ne vien tik 
gerai žaidžia, bet jie gerai supranta 
krepšinį, nebijo dirbti, juos lengva 
treniruoti ir, kas labai svarbu, jie 
yra geri studentai. Tad treneriams 
atpuola vienas didelis rūpestis, 
jiems nereikia sukti galvos, ar lietu
vis pasiliks komandoje visus ket
verius metus. Šitas reikalas labai 
padeda stabilizuoti komandą. 

Atsisveikinom su Aurimu, Ar
minu, Žygiu, prižadėdami susitikti 
su jais sausio 28 d. 

R i m a s Gedeika 

Hofstra un ivers i te to žaidėjai po laimėtų n 
krepšinio „s i rga l ia is" . Iš kairės paskutinėje d ė 
Žygimantas Šeštokas ir Aurimas Kieza; antroj* 
Hofstra komandos vyr. treneris Tom Pecora. 
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Rimo Gedeikos nuotr. 
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NACIONALINIS SAUGUMAS 
KAINUOJA BRANGIAU 

NEI DUJOS 
ANDRIUS KUBILIUS 

Prasideda nauji metai, naujas 
politinis sezonas. Galima progno
zuoti, a r bus daug skandalų, ar išsi
laikys koalicija, tačiau tai darosi j au 
nebeįdomu. Neeilinių rinkimų ne
bus, o ta i reiškia, kad dar beveik tre
jus metus kitokios valdžios neturėsi
me, todėl klausimas, kurį šiandien 
tur ime svarstyt i tu rės būti labai 
papras tas : ar gali Lietuva tikėtis, 
kad ši valdžia bent kai kurias es
mines problemas imsis spręsti, ar tai 
yra tik bergždžios viltys. 

Viena tokių strateginių temų ir 
problemų Lietuvai buvo, yra ir dar 
ilgą laiką bus energetika. Energe
tika, kur i Lietuvoje niekada nebuvo 
ir prognozuojamoje ateityje nebus 
vien tik grynosios ekonomikos ar ko
mercijos reikalas. Pastarųjų savai
čių įvykiai Rusijos ir Ukrainos 
pasienyje tai tik dar kartą patvirti
no. Patvirt ino ir tai, kad mes buvo
me teisūs. Teisūs ne t ik praėjusiais 
metais , kai raginome Vyriausybę 
nedelsiant imtis iniciatyvos ir pa
teikti viešam svars tymui , nelau
kiant 2007 metų, naują Nacionalinę 
energetikos strategiją. Į tokius ra
ginimus išgirsdavome tik miglotus 
a tsakymus, kad viskas yra gerai ir 
nėra kur skubėti. Geopolitiškai tei
sūs buvome ir 1999 metais, kai į 
„Mažeikių naftą" siekėme pritraukti 
amerikietiškąjį kapitalą, tuo pačiu 
atitolindami tas iš Rusijos ateinan
čias grėsmes, kurias dabar jau ma
tome nebe mes vieni, kaip jautėme 
1999 metais . 

Kai kalbame apie Lietuvos ener
getikos perspektyvą, nuolat priva
lome kalbėti apie nacionalinį sau
gumą, ne vien apie dujų kainas. Nes 
nacionalinis s a u g u m a s kainuoja 
brangiau nei dujos. Šiandien ener
getika yra pagrindinė mūsų gyveni
mo sritis, per kurią į mūsų gyve
nimą ateina nesaugumas ir grėsmė. 
Todėl, kad mūsų energetika visada 
buvo ir yra tampr ia i susijusi su 
Rusija, o valdant A. Brazauskui tapo 
dar tampr iau susijusi. Grėsmę kelia 
tai, kad Rusija savo elgesiu tampa 
vis grėsmingesnė. 

Prieš savaitę atsistatydino V. 
Putin svarbiausias ekonomikos pa
tarėjas Ilarionov. Jo žodžiuose yra 
aiški Rusijos situacijos diagnozė: 
,,Vienas dalykas yra dirbti beveik 
laisvai šaliai, kokia Rusija buvo 
prieš šešerius metus, visai kas kita 
yra kai ši šalis nustojo būti politiškai 
laisva šalimi". Ką tai reiškia, „šalis, 
kuri nustojo būti politiškai laisva" -
kitais žodžiais tokią šalį reikia va
dinti autori tarine. 

Taigi energetiškai esame labai 
stipriai priklausomi nuo autorita
rinės šalies. Kaip rodo praėjusios 
savaitės Rusijos ir Ukrainos santy
kiai, Rusija savo energetinių tieki
mų politiką, pačioje Rusijoje vadi
namą „Energetine diplomatija", ima 
naudoti vis agresyviau ir vis mažiau 
prognozuojamai, s iekdama labai 
aiškių strateginių politinių tikslų. 

Toks Rusijos elgesys ir yra labai 
aiški, akivaizdi ir net apčiuopiama 
grėsmė, kurios nematyti gali tik tie, 
kuriems Kremlius yra nurodęs ne
matyt i . Tačiau tie, kuriems rūpi 
valstybės ateitis, tokią grėsmę priva
lome ne tik matyti ir apie ją kalbėti, 
bet ir veikti . Pas tarųjų savaičių 

Rusijos-Ukrainos reikalai ir mus 
turi pažadinti strateginei ir konkre
čiai veiklai. 

Ta veikla negali apsiriboti vien 
eiliniais susirūpinimo pareiškimais 
ar pokalbiais apie dujų saugyklas 
bei paverkšlenimais, kad lenkai 
mums nepadeda. Ligšiolinė lietu
viškos valdžios reakcija į Rusijos 
veiksmus Ukrainos atžvilgiu yra 
visiškai nepatenkinama. Premjeras 
visiškai neteisus, kai bando kažką 
nuraminti , teigdamas, kad mums 
tokie Rusijos veiksmai negresia, nes 
mes, girdi, turime labai gerą sutartį 
su „Gazpromu". Visiškai nepakanka 
ir kelių ministro Valionio skambu
čių Boris Tarasiuk, Ukrainos už
sienio reikalų ministrui. Mums 
nereikia raminimų, kad mūsų val
džia stengiasi, nes tai šiandieninėje 
valdžioje tuoj pat pavirsta eiliniu 
nusiraminimu, stagnacija ir nieko 
neveikimu, mums reikia visų pirma 
politinės, o ne komercinės energe
tinės strategijos, reikia tokios strate
gijos, kuri leistų mums strategiškai 
veikti siekiant realiai sumažinti 
energetinės priklausomybės nuo Ru
sijos keliamas labai aiškias grės
mes. Tokia politinė energetinė stra
tegija turėtų būti viena iš esminių 
lietuviškos „Rusijos sulaikymo stra
tegijos" sudėtinių dalių. Apie tokią 
Rusijos sulaikymo strategiją esu 
kalbėjęs prieš kelerius metus, per 
Rolando Pakso krizę, bet nuo to laiko 
nieko šioje valstybės srityje neįvyko. 

Kai kalbame apie tokią politinę 
energetikos strategiją, kaip suma
žinti energetinę politinę priklau
somybę nuo Rusijos, visų pirma tu
rime prisipažinti, kad per 15 Ne
priklausomybės metų mums vie
niems ne daug ką pavyko šioje srity
je nuveikti. 

Todėl akivaizdu, kad tokia poli
tinė strategija turi apimti tris mūsų 
veiksmų blokus: nacionalinius, re
gioninius, europinius. Dabar yra 
geras momentas nuo susirūpinimo 
pareiškimų pereiti prie konkrečių 
veiksmų, nes ir Europa dabar mus 
gali geriau išgirsti. 

Trijų dalių principinės nuos
tatos galėtų atrodyti maždaug taip: 

1. Lietuvos pozicija, kurią mes 
siūlome ES: 

- ES turi pareikalauti iš „Gaz-
prom" ar Rusijos, kad ši pateiktų 
skaidrius dujų kainos atskiroms 
valstybėms nustatymo kriterijus -
kokia nuolaida ir kodėl taikoma 
atskiroms valstybėms, kokia nuolai
da taikoma valstybėms, kuriose yra 
„Gazprom" nuosavybės ir t.t. 

- ES turi pareikalauti iš Ru
sijos, norinčios tapti PPO nare, pla
no, kaip ji savo viduje pereis prie 
pasaulinių naftos ir dujų kainų; 

- ES turi siekti, kad pasaulinė du
jų rinka taptų savarankiška ir jos kai
nos nustatymo mechanizmai būtų 
atsieti nuo pasaulinės naftos kainos; 

- ES turi žymiai daugiau inves
tuoti į suskystintų dujų importo ter
minalų (LNG) plėtrą Europos Są
jungoje; 

- visose ES valstybėse elektros 
generavimo pajėgumai turi dirbti 
sinchroniniu režimu. 

2. Lietuvos siūlymai regioninei 
energetikos politikai: 

- pasiūlyti Rytų Europos valsty
bėms vykdyti suderintą energetikos 
politiką, kad nebūtų galima „Gaz-

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Užtvaros retai apsaugo 

Senovėje pilys ir miestai 
stengdavosi apsisaugoti nuo 
priešų aukštomis mūrinėmis 

užtvaromis—sienomis, prie vartų 
pastatant ginkluotus sargybinius. 
Sutemus dažnai tie vartai būdavo 
uždaromi ir į miestą nieko neįlei
džiama. Net mūsų senoji sostinė 
Vilnius buvusi apsaugota tokia 
siena, apie kurią šiandien byloja 
vien menki likučiai. Geriausiai 
žinoma tos apsauginės sienos lie
kana yra „Aušros Vartai" — mū
sų tautos stebuklingoji šventovė. 

Kinija dar vis tebesididžiuoja 
savo apsaugine siena, pastatyta 13 
amžiuje, turėjusia nuo priešų ginti 
ne vieną kurį miestą, o visą di
džiąją valstybę. Toji siena ir šian
dien tebestebina, o senovėje buvo 
laikoma vienu didžiųjų pasaulio 
stebuklų. Bet ar toji apsauga buvo 
veiksminga, ar sulaikė Genghis 
Khan armijas, besiveržiančias į Ki
niją? Istorija mums duoda vien nei
giamą atsakymą... Žinoma, Kini
jos siena dar ir dabar yra naudin
ga (arba bent pelninga), nes sutrau
kia daug turistų iš viso pasaulio. 

O kaip su kitomis užtvaromis, 
ar jos tikrai apsaugodavo miestus, 
valstybes, pilis, mažesnes gyven
vietes nuo priešų? Istorija liudija, 
kad iki šiol dar nebuvo pastatyta 
siena, tvora, ar kitokia užtvara, — 
net geležinė — kuri būtų buvusi 
visais atžvilgiais veiksminga ir pa
teisinusi pastangas, žmonių darbą 
bei išlaidas, kurių pareikalavo jos 
statyba. 

O visgi pasaulis iš istorijos ne
pasimoko. Prancūzija Antrojo pa
saulinio karo metu nuo Vokietijos 
buvo atsitvėrusi „Maginot linija", 
nors ji nei kiek nesutrukdė Hit
lerio armijai žygiuoti į Paryžių. Vo
kiečiai taip pat buvo pastatę vadi
namą „Siegfried užtvarą", turėju
sią sulaikyti sąjungininkus, bet 
amerikiečiai ją nesunkiai pralaužė 
1945 m. Daugelis labai greitai pa
miršo, kad atėjo galas ir gėdingajai 
Berlyno sienai, apie 28 metus sky
rusiai bolševikų okupuotą Vokie
tijos dalį nuo laisvosios Vakarų 
Vokietijos. (Iš dalies ji buvo veiks
minga, nes per tą laiką į laisvę 
pabėgo tik apie 5,000 žmonių.) 
Suaižėjo, į smulkias skeveldrėles 

subyrėjo ir „nepereinamoji" gele
žinė uždanga, ištisus dešimtme
čius atskyrusi mūsų tėvynę nuo 
laisvojo pasaulio. 

Daug susipriešinimo ir užsie
nio valstybių pasipiktinimo sukėlė 
neseniai statytoji tvora-siena tarp 
Izraelio valstybės ir palestiniečių 
žemių. Nors ji kol kas tebestovi, 
bet nuo pat pradžios nepateisino 
savo paskirties — neapsaugojo Iz
raelio gyventojų nuo palestiniečių 
savižudžių bombų ar kitokių smur
to veiksmų, nesustabdė išpuolių, 
tik pasunkino ramių, taikių žmo
nių susisiekimą su giminėmis, dar
bovietėmis, parduotuvėmis, mo
kyklomis. Kadangi Izraelio minis
tras pirmininkas Ariel Sharon dėl 
patirto insulto tikrai nesugrįš į 
valdžią, nežinia koks likimas 
ilgainiui ištiks šią užtvarą ir vėl 
stipriau pašlijusius žydų-pales-
tiniečių santykius. Bet viena aiš
ku — Izraelio pastatytoji užtvara 
taip pat susilauks kitų gynybinių 
ar apsaugos sienų likimo — ji bus 
nugriauta. 

Šiuo metu ir Amerikoje kalba
ma apie apsaugos užtvarą. Ne nuo 
priešų, o nuo nelegalių emigrantų 
iš Meksikos. Atstovų rūmai pasi
ryžę balsuoti už tokios užtvaros 
statymą ir nepagailėtų skirti dau
giau kaip 2 milijardus dolerių jos 
statybai. 

Numatoma, kad ši siena-tvo-
ra tęstųsi apie 700 mylių, bet ar ji 
sustabdys nelegalius emigrantus? 
Tikriausiai, ne, nes žmonės, siek
dami savo tikslų, sugeba „apeiti" 
arba nugalėti neįmanomas kliūtis. 
Mūsų atstovai Vašingtone turbūt 
ir patys netiki, kad užtvara su
mažins meksikiečių įplauką į 
Ameriką, bet jie jaučia „pareigą" 
kažką daryti, o gal netyčia atrado 
2 milijardų dolerių perteklių ir 
ieško būdų jais žūt būt atsikratyti? 

Amerikos prezidentas vis kal
ba — ir žada — kad reikia pakeisti 
imigracijos įstatymą ir suteikti lai
kinas vizas žmonėms, norintiems 
kurį laiką padirbėti Amerikoje. 
Jeigu toks įstatymas būtų praves
tas, jis būtų veiksmingesnis negu 
bet kokia užtvara dykumoje. Ir su
taupytų mokesčių mokėtojams 
pinigų... 

promui" spausti atskirų valstybių; 
- Įsteigti Vidurio Europos foru

mą energetikos klausimais (tokio 
lygio, kaip kad buvo Vilniaus dešim
tukas) su būstine Vilniuje; 

- regioninei politikai priskirtini 
tokie klausimai, kuriuos turėtų plė
toti Forumas: 

- branduolinės jėgainės Lietu
voje statyba, dujų saugyklų Latvijoje 
plėtra, Baltijos valstybių perėjimas 
prie sinchroninio darbo su ES vals
tybėmis; 

- naftos ir dujų atsigabenimas iš 
Vidurio Azijos valstybių, Kaspijos jū
ros baseino (pietinis naftos ir dujų 
kelias), Norvegijos ir Šiaurės jūros; 

- suskystintų dujų terminalų 
statyba Baltijos pakrantėje; 

- energetikos infrastruktūros 
(elektros perdavimo linijos, dujo
tiekiai, naftotiekiai) projektai. 

3. Lietuvos energet ikos poli
tika: 

- elektros energetiką paskelbti 

strategine energetikos šaka (nes ji 
gali būti mažiausiai priklausoma 
nuo Rusijos); 

- nacionaliniu energetikos prio
ritetu paskelbti naujos vakarietiškos 
branduolinės jėgainės statybą Igna
linoje: 

- derinant su kitomis regiono 
valstybėmis, parengti perėjimo prie 
elektros energetikos sinchroninio 
darbo su ES energetine sistema 
planą. 

Artimiausio laikotarpio 
veiksmai 

Strateginis veikimas, ginant ir 
įgyvendinant nacionalinius Lietuvos 
interesus energetikoje, yra pats svar
biausias egzaminas visiems, kurie 
yra šiandieninėje Lietuvos valdžioje: 
ir Vyriausybei, ir Seimui, ir Prezi
dentui. Visas Lietuvos užsienio poli
tikos dėmesys turi būti sukoncen
truotas į šią sritį. Nukelta į 4 psl. 
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KAIRIOJI RANKA — NE BLOGESNE 
Kūdikiui atėjus į šį pasaulį, 

tėvai akylai stebi, kaip jis suvokia 
aplinką, kalba, juda.% Bet koks po
žymis, jog vaikas kažką „daro ne 
taip", jiems kelia nerimą. Štai, pa
vyzdžiui, j ie pastebi, jog vaikelis 
stengiasi imti žaislus kairiąja ran
kute. Jie moko, pratina, net pliaukš-
telėja per tą „negerąją" rankutę. 

Ar t ikrai tėvams reikia sielotis 
dėl vaiko kairiarankiškumo? Juolab 
— kaltinti save, kam tam skyrė ne
pakankamai dėmesio. Žinoma, vaiką 
nuo mažens reikia pratinti viską 
daryti dešiniąja ranka, tačiau, jei 
šitai nepavyksta padaryti, tėvai turi 
žinoti kodėl. Į šį klausimą atsako 
mokslininkai. 

Kairiarankių v is 
daugėja 

Prieš trisdešimt metų kairia
rankių žmonių pasaulyje buvo apie 
19 proc, o šiandien — iki 30 proc. Jų 
daugėja ir toliau. Tai pastebi moky
tojai. Jie taip pat dažnai klausia, kas 
turi įtakos tokiam sparčiam kairia
rankių skaičiaus augimui. 

Mokslininkai domisi, ar kairia-
rankiškumas — senas reiškinys, ar 
jis yra žmogaus evoliucijos rezul
tatas, ar yra kokie ryškūs skirtumai 
tarp dešiniarankių ir kairiarankių. 

Seniausi rasti žmonių darbo 
įrankiai įrodo, jog daugiausia žmo
nių senovėje buvo dešiniarankiai. 

Šiais laikais ne tiek svarbu, kurią ranką vaikas vartoja, bet ką jis ta ranka atlieka. 
Algimanto Kezio nuotrauka. 

NACIONALINIS SAUGUMAS KAINUOJA 
BRANGIAU NEI DUJOS 

Atkelta iš 3 psl. 

Kad tai pasiektume, visų pirma 
diskusijas iš biurokratų kabinetų 
reikia perkelti į strateginės politinės 
ir pilietinės atsakomybės lygmenį, ir 
antra, tur ime pasiekti, kad bent šį 
kartą pasikeistų lietuviška tradicija. 
Išsakomas susirūpinimas, kurį laiką 
demonstruojamas šioks toks paro
domasis aktyvumas, o vėliau nusi
raminama ir nieko nebevyksta. 

Todėl visų pirma raginčiau pre
zidentą imtis iniciatyvos. Prie prezi
dento yra įvairių tarybų: žinių vi
suomenės taryba, Kovos su skurdu ir 
pan. Nedelsiant turi atsirasti Ener
getinės strategijos taryba prie Res
publikos prezidento, į kurią būtų 
sutelkti ne vien energetikai, bet, 
visų pirma, tie, kas yra atsakingi už 
strateginius politinius sprendimus. 
Ir prezidento institucijos lygmenyje 
turi būti nubrėžtos aiškios mūsų 
politinės energetikos strategijos 
gairės. 

Antra, Užsienio reikalų minis
terija turi imtis realios regioninės 
lyderystės. Iki šiol matėme daug lie

tuviškų pastangų būti lyderiais var
dan lyderystės, dabar ateina metas 
parodyti gebėjimą būti lyderiais var
dan realių darbų. Todėl siūlau Už
sienio reikalų ministerijoje įsteigti 
Regioninės energetikos departamen
tą, nes Lietuvos energetinio saugu
mo klausimas yra visų pirma už
sienio politikos reikalas. 

Vyriausybė ir Seimas turi nedel
siant priimti politinį sprendimą dėl 
naujo branduolinio reaktoriaus sta
tybos Ignalinoje, tik po tokio spren
dimo galima pradėti kalbėtis su 
Europos Komisija dėl leidimo pra
tęsti II bloko eksploatavimą. 

Seime ir visuomenėje reikia žy
miai platesnių ir gilesnių diskusijų 
apie valstybei gyvybiškai svarbias 
energetinio ir nacionalinio saugumo 
problemas. Todėl per artimiausias 
savaites bandysiu sukviesti Pilietinį 
nacionalinės energetikos forumą, 
nes manau, kad energetinis saugu
mas yra ne mažiau svarbus nei 
neteisėtos statybos Kuršių nerijoje. 

Stagnacijos laikas pasibaigė. 

Tačiau tai visai nereiškia, jog kai
r iarankiai yra kažkoks nukrypimas 
nuo normos. Tiesa, dar prieš kelioli
ka metų būtent taip manyta, mo
tyvuojant tuo, jog kair iarankiams 
bus sunkiau rašyti ir prisitaikyti 
aplinkoje, kur viskas daroma pagal 
dešiniarankių poreikius. 

Žinoma, kai kūdikis dar tik 
pradeda rankutėmis imti daiktus, 
negalima tvirtinti, kuria ranka jis 
daugiau naudosis. Tėvai teisingai 
daro pra t indami jį imti dešine 
ranka . Bet jei vaiko kairiarankišku-
mas t ikrai išryškėja, nereikia sielo
tis. Dabar jau nerasime mokytojo, 
kur is dėl to, kaip anksčiau, muštų 
vaiką liniuote per ranką. 

Tai — n e liga 

Vystantis vaiko galvos smege
n ims , t a rp abiejų jų pusrutul ių 
pasiskirsto funkcijos. Dešinysis pus
rutul is atsakingas už konkrečią pa
žintinę veiklą (kvapą, spalvą, regi
mąjį suvokimą), o kairysis — už kal
bos, skaitymo funkcijas, ta ip pat 
anal i t inį , matemat inį mąstymą. 
Būten t dėl to kairysis pusrutulis 
laikomas vyraujančiu. 

Judėjimo veikloje dalyvauja abu 
smegenų pusrutuliai: kairysis valdo 
dešiniąją ranką ir koją, o dešinysis 
— atvirkščiai. Tačiau kartais tas 
valdymas pakinta . Jei vyraujantį 
vaidmenį perima dešinysis pusru
tulis, suaktyvėja kairioji ranka. 

Tačiau mokslininkai nus ta tė , 
jog kairiarankiai ir dešiniarankiai 
skiriasi ne vien tuo, kuria ranka jie 
rašo ar laiko valgymo ir darbo 
įrankius. Pasirodo, jog kairiarankių 
st ipriau išreikštas analitinis mąsty
mas, jie jautresni, turtingesnės vaiz
duotės, emocionalesni, jiems būdingi 
s taigūs nuotaikos pokyčiai. Mano
ma, jog būtent dėl šių savybių kai
r i a r ank ia i dažniau t ampa meno 
žmonėms. O tikslieji mokslai jiems 
sekasi sunkiau. 

Formuojasi iki 
penker ių 

Kada iš tikrųjų susiformuoja 
kair iarankiškumas, vieningos moks
lininkų nuomonės nėra. Vieni teigia, 
jog ta i j au susiformuoja motinos 
įsčiose. Kiti tvirtina, kad vyraujan
čio smegenų pusrutulio nustatymui 
tur i įtakos net gimdymo pobūdis. 
Tret i būsimą kair iarankį mėgina 
nusta tyt i jau pirmomis kūdikio sa
vaitėmis. Tam yra net specialus tes
tas , vadinamas „fechtuotojo poza": 
kai kūdikio dešinioji ranka prispaus
ta prie liemens, o kairioji išt iesta 
pirmyn. Jei pirmąjį mėnesį ant nu

garos paguldytas kūdikis reguliariai 
rodo tokią pozą, vadinasi, jis bus 
kairiarankis. Dar sakoma, jog kai-
riarankiškumą galima nustatyti jau 
pirmomis dienomis, pagal tai, kurion 
pusėn jis stengiasi pasukti galvutę. 

Tačiau visi šie testai pasitvirti
na 85 proc., o išties kairiarankišku
mas išryškėja iki penkerių metų. 
Tačiau taip būna labai retai. 

Kodėl daugėja kairiarankių? 
Pastaruoju vyrauja kelios versijos, 
nurodančios priežastis. Rusų moks
lininkai teigia, jog kairiarankišku
mas yra paveldimas. 

Antroji versija — kairiaran-
kiškumą lemia šiandieninės tech
nikos nepalankus poveikis. 

Trečiosios versijos šalininkai 
mėgina teigti, jog kairiarankiai daž
niausiai gimsta asocialiose, netur
tingose šeimose. 

Ar k a i r i a r a n k i a m s 
sunku? 

Kairiarankiai teigia, jog gyve
nime jie patiria daug nepatogumų. 
Buities, gamybos prietaisai, darbo 
įrankiai pritaikyti dešiniarankiams. 
Maža to, kad jie vaikystėje rašo kai
riąja ranka ir tai jiems netrukdo. 
Suaugusiems iškyla kur kas daugiau 
problemų. J iems lieka tik viena 
išeitis — prisitaikyti prie deši
niarankių. Jie ir prisitaiko. Anot jų, 
tik prie vieno įrankio — žirklių —jie 
niekaip negali prisitaikyti. 

Tačiau pramonininkai jau sten
giasi ateiti į pagalbą sparčiai gausė
jančiam kairiarankių būriui. Ame
rikoje, Japonijoje, kai kuriose Euro
pos šalyse jau veikia specialios par
duotuvės kairiarankiams. Jose gali
ma įsigyti visko: baldų, buities tech
nikos, tokių smulkmenų kaip ranki
nė bei piniginė. Dideliuose prekybos 
centruose taip pat pradėti steigti 
skyriai kairiarankiams. 

Kairiarankiams sunkiau moky
tis vairuoti automobilį, nes mažiau 
veikliai dešiniajai rankai tuo pačiu 
metu tenka atlikti kelias operacijas. 
Todėl jų veiksmai prie vairo šiek tiek 
lėtesni. Jiems kur kas geriau vai
ruoti automobilį, jei jo vairas yra de
šinėje pusėje. 

Sunkumų sukelia ir darbas 
kompiuteriu. Nors dabar rinkoje ir 
jų pasirodo specialiai pagamintų 
kairiarankiams, juos dar sunku ras
ti, jie brangesni. Savo išradingumą 
rodo ir vartotojai, pritaikydami sau 
įprastą kompiuterį. Tai nesunkiai 
padaroma prijungimo metu, pakei
čiant klavišų funkcijas. Tačiau jie 
sako, jog pačiam pakeisti klaviatūrą 
neįmanoma. 

„Klaipėda" 

CHIRURGAI SUPAINIOJO 
PACIENTES 

Pietų Korėjoje vienai pacientei, 
kuriai turėjo būti atlikta skydinės 
liaukos operacija, gydytojai per klai
dą pašalino pilvo dalį, o tai ligonei, 
kuri laukė pilvo operacijos, — iš
pjovė skydinę liauką. 

Šis nesusipratimas įvyko Kon-
j ang universitetinėje ligoninėje Te-
jon mieste, esančiame apie 150 km į 
pietus nuo Soul. Abi moterys, ku
rioms buvo apie 60 metų, turėjo būti 
operuojamos tą pačią dieną. 

Medikai gruodžio 29 dieną įvy
kusią klaidą pastebėjo tik tada, kai 
pildė pacienčių medicininus doku
mentus, sakė jis. 

Vėliau chirurgai abiem mote
rims atliko reikiamas operacijas, o 
pacientei, turėjusiai problemų su 
skydliauke, spėjo prisiūti pašalintą 
pilvo dalį. Šiuo metu abi moterys po 
operacijų sveiksta, pridūrė jis. 

BNS 
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GESTAI IR MIMIKA SUTEIKIA INFORMACIJOS 
Žmonės savo mintis dažnai iš

reiškia ne tik žodžiais. Gestais, mi
mika ir žvilgsniais sugebama pasa
kyti kur kas daugiau. Atlikus tyri
mus nustatyta, kad žodinis bendra
vimas pokalbyje sudaro mažiau nei 
35 procentus, o nežodinis - daugiau 
nei 65 procentus informacijos. 

Ge r i aus i a i s u p r a n t a m a m o s 

Daugeliui gerai pažįstama si
tuacija, kai pašnekovas supranta iš 
pusės žodžio. Su tokiu žmogumi 
labai lengva bendrauti, nes jis tarsi 
skaito pašnekovo gestus, mimiką. 
Tada ir bendravimas reikalauja 
mažiau pastangų, galima labiau 
atsipalaiduoti ir mėgautis pokalbiu. 
Regis, pašnekovas savo partnerį 
supranta iš menkiausio krustelėji
mo. 

Mokslininkų teigimu, moterys 
yra geresnės bežodinio susižinojimo 
„skaitytojos". Priežastis paprasta -
jos jau t resnės ir pastabesnės už 
daugelį vyrų. Ne veltui dažnai varto
jamas teiginys „moteriška intuicija". 

Ją ypač gerai išvysčiusios ma
mos. Pirmaisiais vaiko gyvenimo 
metais motinos su savo atžalomis 
bendrauja būtent ne žodine kalba. 
Jos geriau nei kas kitas supranta, ką 
sako jų mažylis, nepaisant nerišlios 
ir aplinkiniams dar sunkiai supran
tamos vaiko kalbos. 

Ne tik prigimtis lemia žmonių 
bendravimo subtilybes. Pakaktų at
kreipti dėmesį į tai, kaip tarpusavy
je bendrauja gerai pažįstami ir 
pirmą kartą besimatantys asmenys. 
Įdėmiau įsižiūrėję pamatysite, kad 
kai kurie jų bendrauja, sėdi arba 
stovi vienodai. Jie tarsi kartoja vie
nas kito gestus. Šis tų pačių judesių 
„atspindėjimas" yra priemonė, pa

dedanti išreikšti pritarimą kito pa
žiūroms. Tokios pozos pakartojimas 
dažnai pastebimas ir bendraujant 
vienodo socialinio lygmens žmo
nėms, artimiems bičiuliams. 

Žmonės t a m p a p a n a š ū s 

Galima pastebėti įsimylėjėlių 
porelių ir sutuoktinių tokią pat 
vaikščiojimo, valgymo, kalbėjimo 
manierą. Žmonės tarsi supanašėja. 
Kito asmens žodžių ar gestų atspin
dėjimas turi didžiulę reikšmę. Tai 
vienas iš būdų parodyti pašnekovui, 
kad jūs su juo sutinkate, kad jis 
jums patinka. Tai galima padaryti 
paprasčiausiai pakartojant jo ges
tus. Tai tinka ir kalbant apie moky
mo procesą. 

Studentai daugiau nei tris mė
nesius bendraudami su savo dėstyto
jais gali puikiai perprasti jų kalbėji
mo manierą ir žodyną. Tuomet egza
mino metu, žinoma, jei jis vyksta 
žodžiu, tereikia pritaikyti j au turi
mas žinias ir dėstytojo pamėgtas są
vokas, kalbėti jo kalba. Tokiu būdu 
bus kuriamas įspūdis, kad jūs pui
kiai viską įsiminėte ir esate vie-
nodama bendravimo lygmenyje su 
dėstytoju. 

Tačiau nereikėtų pamiršti, kad 
skirtingų tautų nežodiniai ženklai 
skiriasi. Tas pats gestas vienoje tau
toje gali turėti konkrečią prasmę, 
kitoje - nieko nereikšti ar turėti kitą 
prasmę. 

Pavyzdžiui, gestas „O.K" arba 
pirštais rodomas apskritimas Pran
cūzijoje reiškia nulį arba nieko, Ja
ponijoje - pinigus, o kai kuriose Vi
duržemio jūros šalyse šis ženklas 
reiškia vyro homoseksualumą. Todėl 
prieš darant kokias nors išvadas 
apie gestų reikšmę, derėtų pasi-

Algimanto Žižiuno nuotrauka. 

domėti, kokiai tautai priklauso žmo
gus. 

Me lag ia i p r i s i d e n g i a burną 

Interpretuojant bet kokį gestą 
svarbu ir kontekstas, kuriame jis 
vartojamas. Vienaip interpretuosi
me žmogaus, kuris sėdi autobusų 
stotelėje sukryžiavęs rankas iš šalčio 
elgesį ir visai kitaip tą, kuris taip 
pa t sėdės prie derybų stalo. Su
kryžiuotos rankos bylos apie jo ne
gatyvią nuostatą. Geri derybinin
kai, politikai ir daugelio kitų spe
cialybių atstovai nemokėdami „skai
tyt i" žodinės kalbos gali patirti 
nesėkmę ir pridaryti daug sunkiai 
ištaisomų klaidų. 

Nustatyta, kad kai žmonės kal
ba, mato ar girdi netiesą, stengiasi 
rankomis užsidengti burną, akis ar 
ausis . Tikros emocijos veide atsi
spindi pirmiau nei žodžiai, o dirb
t inės pasirodo kartu su žodžiais a r 

po jų. Tiesa, ne visus melagingus 
gestus taip lengva atskirti. Kai 
kurių gestų greitis ir akivaizdumas 
priklauso nuo žmogaus amžiaus. 

Pastebėta, kad mažametis vai
kas, meluodamas tėvams, prisiden
gia burną. Šis gestas - tėvams tarsi 
sufleris, padedantis užkirsti kelią 
tolimesniam melui. Tokį gestą me
luojantis žmogus naudoja ir tolimes
niame savo gyvenime. Kinta tik ges
to atlikimo greitis. Netiesą sakantis 
paauglys taip pat prisidengs burną, 
tik jis pirštais vedžios lūpų liniją. 
Suaugęs žmogus meluodamas neva
lingai prisilies prie nosies. Manoma, 
kad vyresnių žmonių gestai tampa 
mažiau akivaizdūs, todėl jų bežodinę 
informaciją skaityti daug sunkiau 
nei jaunų. 

Tačiau visame pasaulyje pa
grindiniai bendravimo gestai yra 
vienodi: laimingi žmonės šypsosi, 
liūdni - verkia. 

„Klaipėda" 

R. S i k o r s k i s : Matot, čia reiktų vieną kartą 
išsiaiškinti iki galo. Daugelis žmonių mano, ir 
spaudos konferencijose minima, kad ponas Ge
diminas buvo paskirtas laikinai, kol grįš Šimėnas. 
Kalbama apie valdžios uzurpavimą... 

V. L a n d s b e r g i s : Tais dalykais bandoma 
spekuliuoti iki šiol. Aš apie tai j au ne sykį esu 
aiškinęs: buvo taip. Pirmiausia mano buvo pasiū
lyta ir nubalsuota atleisti Šimėną iš pareigų, kaip 
„nežinia kur esantį ir negalintį eiti pareigų". Dar 
nebuvo nei svarstoma, nei balsuojama — kas 
vietoj jo. Pirmoji procedūra buvo atlikta, tada aš 
pasiūliau Vagnorių. Ir tada pasigirdo balsų — o 
kas bus, jei grįš Šimėnas? Buvo sakyta, kad, 
Šimėnui atsiradus, gali tekti Vagnoriui pasitrauk
ti, ir Šimėnas toliau eis pareigas. Bet šis svarsty
mas buvo mano paties pasiūlyta improvizacija. 
Jokio teksto ar nutarimo nebuvo. Faktiškai bal
suojama buvo už du atskirus dalykus — Šimėnas 
atleistas ir Vagnorius skir iamas ministru 
pirmininku, nenurodant jokių sąlygų — kad lai
kinai ar panašiai. O paskui nemažai politikų šia 
tema spekuliavo, nors jie matė kokia yra Šimėno 
būklė. Tokia Vyriausybė negalėtų funkcionuoti, 
net ir normaliom aplinkybėm esant. Vėliau ir aš 
sakiau, kad apskritai absurdiška grįžti prie to 
reikalo, nes jau buvo priimti įsakai dėl atleidimo 
ir naujo premjero paskyrimo. 

Po 13 dienos įtampa nesumažėjo. Man atrodė, 
kad pavojus yra lygiai toks pats ir bet kokiu 
momentu gali pratrūkti iš naujo... Nes visi kariš
kiai, kurie atliko tas žudynes, ir toliau galvoja ir 
jaučia taip pat kaip jautė. Be to, jie yra dar blo
gesnėj padėty — vien iš desperacijos gali imtis 
nenumatytų veiksmų. Mat Gorbačiovas, kaip jie 
sakė, juos išdavė, susvyravo. Mat trečią dieną 
Gorbačiovas padarė pareiškimą, kad teisėtos val
džios smurtu esą negalima versti. 

V. A n t a n a i t i s : Jtampą aš jaučiau visą laiką, 
iki pat pučo. 

V. L a n d s b e r g i s : Taip, tada jie pakeitė tak
tiką, pasitelkė OMON — teroristų gaują, kurią 

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 ne redaguo ta s , b e komentarų. . . 
Pokalbi užrašė V. V. Landsbergis 
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labai norėjo pavaizduoti kaip vietinę, neva tai 
Lietuvos policijos padalinys... Bet juk juos maiti
no, išlaikė Sovietų vidaus kariuomenės divizija, 
Žitnikovo divizija, tai jie Žitnikovai ir priklausė — 
tokia buvo mūsų nuostata. Mes teigėm, kad tai 
užsienio teroristų būrys ir per jį Sovietų Sąjunga 
vykdo teroristinę politiką, o parlamente, kuris 
šiuo klausimu buvo gana vieningas, vis dėlto buvo 
ir keistų dalykų. Kai kurie parlamentarai iš 
Centro buvo nusiteikę prieš Jazersko kuopą, kuri 
buvo dislokuota trečiuosiuose rūmuose. Esą puls 
juos, tai ir visiems par lamentarams galas. Taip 
pat dėl pasieniečių... Dėl sienos gynybos — kad 
mes erzinam Maskvą. 

A, Nasvy t i s : Arba piktinosi, kodėl statomos 
barikados aplink Parlamentą. 

V. A n t a n a i t i s : Bet aš gyvenu name, kur 
anksčiau gyveno Švedas, Jankelevičius, daug ka
rininkų... Po sausio 13 pastebėjau, kad dauguma 
karininkų nėra Burokevičiaus pusėje. 

V. L a n d s b e r g i s : Jankelevičius buvo labai 
savotiškas deputatas, jis sėdėjo tarsi ant dviejų 
kėdžių. Ateina čia, posėdžiauja, paskui eina ten... 
Jis buvo Burokevičiaus Centro komiteto politbiu-
re. Ir aš jam kelis kartus sakiau — ponas Jan-
kelevičiau, jūs nuspręskite, kieno jūs pusėj... J is 
aiškindavosi, kad su anais nieko bendra neturįs, 

kad anie jį tik šiaip į sąrašus įrašę ir viskas... 

Epilogas 

Baigę pokalbį buvę ministrai ir buvęs AT pir
mininkas dar nesiskirstė, begerdami arbatą, neju
čia nuo sausio 13 prisiminimų peršoko į šias dienas. 

R. Sikorskis : Štai, atrodo, jau treji metai pra
ėjo... Aš dabar nesu labai užimtas, tai vis ar skai
tau kokią knygą, romaną ir vis lyginu su sausio 
13. Ta naktis... kai jau mirsi ir eis prieš mirštant 
paskutinis filmas (aš keliskart jau patyriau kli
nikinę mirtį, tai tą jausmą žinau), tai šis įvykis 
turbūt ryškiausias. Man ši diena ir kita turbūt yra 
kulminacinės ir savo skausmu, ir savo pergale. 

Pasirodo, žmogus yra neišsemiamas. Viską 
galima atlaikyti, kai yra kilnus ir geras tikslas. 

Dabar mano nervai jau nebeatlaiko. Dabar 
jau kitokie laikai. Baisu į bet kokią įstaigą nueiti. 
Labiausiai bijau eiti į Finansų ministeriją, ten 
baisiausia netvarka ir nesusigaudymas... Taip pat 
į bankus. Na, ir į savivaldybes. Vilniaus dar nieko, 
na, bet Kauno savivaldybė... Ypač blogi reikalai 
yra privatizacijos ir turto grąžinimo srityje. Toks 
pasityčiojimas iš žmonių, kuriems grąžina turtą... 
Iš tremtinių. Priima pvz., potvarkį meras... Prieš 
tai reikalą svarsto turto grąžinimo komisija. Tarp 
komisijos išvadų ir mero potvarkio — trijų mėne
sių pertrauka. Potvarkiui parašyti tereikia dviejų 
sakinių, kad tau grąžintas turtas natūra... Tai 
rašant, dar suklysta — „natūra" ne taip parašo, 
vėl du mėnesius lauki, neši į posėdį, kad klaidą 
ištaisytų. Po to tas žmogus turi baladotis po butų 
ūkio tarnybas, kariauti su nuomininkais, eiti į in
ventorizacijos biurus. Visa tai turėtų biurokratai 
atlikti, o žmogus įteikti popierius ir išgerti su juo 
taurę šampano, pasveikinti savininką... Atsi
prašyti, kad per vieną naktį viskas buvo atimta, o 
šeimininkas už durų išspirtas... 

O dabar, žinot, kaip biurokratai sako, ypač 
Kaune: „Gavo turtą, tai tegu dabar palaksto"... 

Bus daugiau. 
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Fotomenininkų premijos 
trims laureatėms 

Ką sprendžia valdančiųjų politinė taryba? 

Laureatės (iš kairės) : M. Požerskytė, M. Matulytė ir A. Narušytė. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 19 d. (ELTA) — 
Sostinės „Prospekto" galerijoje įteik
tos trys kasmetinės Lietuvos fotome
nininkų sąjungos premijos. 2005 me
tų premijų laureatėmis tapo foto
grafijos istorikė Margarita Matulytė 
už fotografijos istorijos tyrimus ir 
naujoviško požiūrio suformavimą 
metraštyje „Lietuvos fotografija: va
kar ir šiandien 2005" ir menotyri
ninkė Agnė Narušytė už nuoseklų fo
tografijos tyrinėjimą įvairiose publi

kacijose ir disertacijoje „Nuobodulio 
estetika Lietuvos XX a. devintojo de
šimtmečio fotografijoje". Kasmet tei
kiama jaunojo fotomenininko premi
ja paskirta fotografei Monikai Po-
žerskytei už autoportretų ciklą 
„Įkvėpimas, arba pati sau mūza". 

Kasmetiniai Lietuvos fotomeni
ninkų sąjungos prizai teikiami mi
nint Lietuvos fotomėgėjų sąjungos 
įkūrimo 1933 metų sausio 15 dieną 
metines. 

Teismas išteisino žurnal istą 
Atkel ta iš 1 ps l . 
pavadino kolaborantu, bendradar
biavusiu su okupacine valdžia. 

R. Tvarijonas apeliacine tvarka 
nagrinėjamoje byloje neneigė, buvęs 
LKP/SSKP Kauno skyriaus vadovu, 
tik tvirtino, kad nevykdė jokios anti
valstybinės veiklos ir nėra už tai 
baustas. 

Jo advokatas bandė įrodyti, kad 
LKP/SSKP veikė visuomeniniais pa
grindais iki jos uždraudimo įstaty
mu, o sovietų armija nebuvo valdžios 
institucija, todėl ginamasis negali 
būti vadinamas kolaborantu, nes 
„nebendradarbiavo su jokia okupa
cine valdžia". 

Tačiau Kauno apygardos teis
mas savo nuosprendyje pažymėjo, 
kad teisiniais norminiais aktais yra 
pripažinta, jog nuo tada, kai atkū
rusiai nepriklausomybę Lietuvai bu

vo paskelbta ekonominė blokada, 
LKP/SSKP siekė nuversti teisėtą ša
lies valdžią, pasitelkusi kitos šalies 
ginkluotąsias pajėgas. 

Pasak teismo, teisingos ir nepra
simanytos informacijos, kad ir kokia 
žeminanti ji kitam žmogui būtų, pa
skleidimas nėra šmeižimas baudžia
mąja prasme ir neužtraukia bau
džiamosios atsakomybės. Todėl teis
mas priėjo išvados, kad A. Dam
brauskas nepadarė jokios veikos, tu
rinčios nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių. 

Atsižvelgiant į tai, Kauno miesto 
apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 
29 d. apkaltinamasis nuosprendis 
panaikintas ir priimtas naujas A. 
Dambrauską išteisinantis nuo
sprendis, o R. Tvarijono civilinis ieš
kinys dėl neturtinės žalos atlygini
mo paliktas nenagrinėtu. 

* Prancūzijoje vyks tanč iose 
Europos dailiojo č iuožimo p i r 
m e n y b ė s e L i e t u v o s šokių pora 
M a r g a r i t a Drobiazko ir Povi las 
Vanagas ketvirtadienį originaliojoje 
programoje buvo penkti (56.95 balo), 
o bendrojoje įskaitoje iš antrosios 
vietos nukrito į trečiąją (95.29). Pir
mauja dvejų pastarųjų metų pasau
lio ir Europos čempionai rusai Tat
jana Navka ir Roman Kostomarov 
(99.00), į antrąją vietą 22 porų tur
nyre nustūmę 2005 metų Europos 
vicečempionus iš Ukrainos Jelena 
Grušina bei Ruslan Gončarov 
(97.61). 

* L ie tuvos v i c e č e m p i o n a m s 
Vilniaus „L ie tuvos ry to" k r epš i 
n i n k a m s nepavyko u ž s i t i k r i n t i 
vietos antrajame ULEB Eurolygos 
turnyro etape. „Lietuvos rytas" vie
nuoliktojo turo rungtynes svečiuose 
63:65 pralaimėjo Pirėjo „Olympia-
cos" (Graikija) komandai, kurią tre-

Atkel ta i š 1 psl. 
politinės tarybos nuostatus, valdan
čiųjų socialdemokratų vadovas mi
nis t ras pirmininkas Algirdas Bra
zauskas gana painiai aiškino, jog 
sprendimai taryboje nepriimami. 

„Nebuvo priimami sprendimai. 
Sprendimai priimami dėl tam tikro 
elgesio pri imant sprendimus, bet 
sprendimai priimami ten, kur yra 
privaloma priimti sprendimus pagal 
mūsų įstatymus — Seime, Vyriau
sybėje", — aiškino A. Brazauskas. 

J i s pabrėžė, jog taryboje spren
dimai koordinuojami, o be tokio ko
ordinavimo, anot premjero, koalici
jos veikla apskritai būtų neįsivaiz
duojama ar net beprasmiška. 

Komentuodamas nuostatą, jog 
politinės tarybos sprendimai yra pri
valomi koalicijos par tner iams, A. 
Brazauskas tikino, jog ir tai yra su
p ran tama bei pagrįsta. 

„Taip yra parašyta. Dėl to šis 
darinys ir vadinamas koalicija. Cia 
visiškai neprasilenkiama su jokia lo
gika. Tai kam tada koalicija, jei mes 
ta r iamės tariamės tariamės ir kiek
vienas nuėjo ir savaip elgiasi", — sa
kė A. Brazauskas. 

niruoja Jonas Kazlauskas, ir, paty
ręs ketvirtąjį pralaimėjimą, smukte
lėjo į trečiąją vietą aštuonių ko
mandų B grupėje. Penktąją pergalę 
iškovojęs „Olympiacos" penketukas 
pakilo į penktąją poziciją. 

* Trečiadienį NBA reguliario
jo s ezono rungtynėse Dariaus 
Songai los Čikagos „Bul i s" na
muose po pratęsimo 106:104 nuga
lėjo New York „Knicks" ekipą. D. 
Songaila į varžovų krepšį įmetė 14 
taškų, atkovojo 4 ir perėmė 2 ka
muolius, atliko 2 rezultatyvius per
davimus, kartą suklydo bei surinko 
3 pražangas. 

* Devynio l iktą pergalę — 
ketvirtą iš ei lės — 38-ose NBA re 
gul iar iojo sezono r u n g t y n ė s e iš
kovojo Arvydo Macijausko New Or-
leans „Hornets" komanda. Rungty
niavę be lietuvio, „Hornets" krepši
ninkai 87:79 nugalėjo Memphis 
„Grizzlies" komandą. 

Paklaustas, ar nuostata dėl to, 
jog politinės tarybos sprendimai pri
valomi, neprieštarauja, kad ir Kons
titucijoje įtvirtintam laisvam Seimo 
nario mandato principui, A. Bra
zauskas pabrėžė, jog tarybos spren
dimai privalomi koalicijos partne
riams, o ne Seimo nariams. 

Politinės tarybos nuostatuose 
taip pat numatoma, kad koalicijos 
partneriai iš anksto supažindina 
vienas kitą su rengiamais koalicijos 
programoje nenumatytais Seimo ir 
Vyriausybės sprendimų projektais. 
Iškilus nesutarimams, šiuos spren
dimus derina politinėje taryboje. 

Kiekvienas koalicijos partneris į 
tarybą deleguoja po keturis atstovus 
(partijos pirmininką, frakcijos Seime 
seniūną ir dar vieną nuolatinį parti
jos atstovą bei vieną atstovą pasi
rinktą pagal kompetenciją posėdyje 
svarstomais klausimais). 

Meksikoje atostogaujantis Lie
tuvos vadovas Valdas Adamkus su
kritikavo valdančiosios koalicijos po
litinę tarybą ir pareiškė, jog ši 
struktūra prisiima Vyriausybės ar 
įstatymų leidžiamosios valdžios įga
liojimus. 

Docentą įklampino pornografija 
Vilnius, sausio 19 d. (BNS) — 

Policijos departamento pareigūnai, 
atlikę kra tas vieno garbaus amžiaus 
mokslų daktaro namuose bei darbo
vietėje — Vilniaus Gedimino techni
kos universi te te (VGTU), paėmė 
kompiuterius, kuriuose aptikta dau
gybė vaikų pornografijos filmų bei 
vaizdo įrašų. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", kompiuteriuose buvo įdiegta 
programa, kuria internetu iš bet ku
rios pasaulio vietos buvo galima at
sisiųsti ir kaupti pornografinius fil
mus. 

Apie tai, kad kažkas į vienoje 
VGTU katedroje esantį kompiuterį 
atsisiunčia ir platina pornografinius 
filmus, policijos pareigūnai sužinojo 
prieš kelias dienas. Nutarę surengti 
kratą šioje katedroje, tyrėjai buvo 
įsitikinę, kad taip elgiasi koks nors 
s tudentas . 

Bet greitai paaiškėjo, jog kom
piuteris priklauso VGTT) docentui, 
mokslų daktarui. 

Antradienį savo darbo vietoje šis 
mokslininkas ir buvo sulaikytas. Pa
reigūnai jį nuvežė į Policijos depar
tamentą ir daugiau kaip dvi valan
das apklausinėje Apklausos pabai
goje jam buvo pareikšti įtarimai dėl 
vaikų pornografijos platinimo. 

Pasak dienraščio, per visą ap
klausą docentas elgėsi ramiai ir šal
tai, nesigailėjo dėl savo poelgių ir ne-
siteisino. 

Po apklausos surengta krata ir 
docento namuose. Ten buvo aptiktas 
dar vienas kompiuteris, į kurį moks
lininkas atsisiųsdavo pornografinių 
filmų. 

Daugelyje filmų buvo užfiksuo
ta, kaip seksualiai išnaudojami ma
žamečiai vaikai. Aptikta ir daug 
vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuotas 
žmonių santykiavimas su gyvūnais. 

Docentas sukauptą pornografi
jos archyvą kruopščiai tvarkė. Į at
skiras bylas jis sudėjo atitinkamo 
žanro filmus. Jų pavadinimai — itin 
šlykštūs. 

M. Murzai nepavyko tapti Gervaldu 
Vilnius, sausio 19 d. (ELTA) — 

Teisingumo ministerija atmetė na
cionalistų vado Mindaugo Murzos 
prašymą keisti pavardę — tapti Min
daugu Gervaldu, rašo „Šiaulių kraš
tas". 

Pasak Teisingumo ministerijos 
Viešųjų ryšių tarnybos vedėjo Dai
n iaus Radzevičiaus, motyvas at
mesti M. Murzos prašymą labai aiš
kus: teisingumo ministro patvirtin
tose Asmens vardo, pavardės, tauty
bės pakeitimo taisyklėse yra nuosta
ta, jog pakeitimai negalimi, jei žmo
gaus atžvilgiu iškelta baudžiamoji 
byla, vyksta ikiteisminis tyrimas. O 
M. Murzai yra iškelta baudžiamoji 
byla — Šiaulių miesto apylinkės 
te ismas nagrinėja baudžiamąją bylą, 
kurioje septyni nacionalistai, tarp jų 
— ir Šiaulių miesto savivaldybės ta
rybos narys M. Murza, kaltinami ne
santaikos kurstymu bei trukdymu 
atlikti religines apeigas. 

M. Murza trečiadienį „Šiaulių 
kraštui" sake dar negavęs raštiško 
patvirtinimo, jog jo prašymas atmes

tas, bet apie tai žinąs: „Formaliai jie 
elgiasi teisingai, bet mano atžvilgiu 
šis sprendimas neteisingas, nes pasi
keitęs pavardę iš Lietuvos bėgti ne
žadu". 

M. Murza įsitikinęs, kad anks
čiau ar vėliau įgyvendins savo svajo
nę. Esą tai — tik laiko klausimas: 
„Pavardę keičiu ne dėl to, kad blogai 
išsimiegojau. Tai — ideologinis 
sprendimas". M. Murza teigia rašy
siąs naują prašymą pakeisti pavar
dę, kai tik „reikalai susitvarkys įsta
tymiškai". Ir vėl prašysiąs Gervaldo 
pavardės. 

M. Murza į Šiaulių santuokos 
rūmų Civilinės metrikacijos skyrių 
su prašymu pakeisti pavardę krei
pėsi praėjusių metų gruodį. Tada jis 
sake keičiąs pavardę „pagal ideolo
giją". Mat kuriąs naują politinę orga
nizaciją, kurios siekis — nauja sant
varka — gervaldija. Todėl ir Gerval
do pavardę pasirinkęs. 

M. Murza neslėpė ir kito tikslo: 
atsikratyti nacionalistams lipdomos 
„murzininkų" pravardės. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Praėjus metams po „oranžinės 
revoliucijos", Ukrainos vadovui 

sekasi sunkiai 
Kijevas, sausio 19 d. 

(AFP/BNS) — Praėjusį sausį, kai bu
vo prisaikdintas Ukrainos preziden
tu, Viktor Juščenko galėjo džiaugtis 
kone neribota tėvynainių parama, o 
šiandien, vos po metų, atrodo, kad jo 
jėgas per artėjančius rinkimus gali 
pakirsti „oranžinės revoliucijos" lai
kų priešininkas. 

Kreipdamasis į tautą per pra
ėjusių metų sausio 23 dieną vykusią 
inauguraciją, V. Juščenko žadėjo 
naujos, pro vakarietiškos demokrati
jos eros Ukrainoje pradžią, ir sulau
kė pritarimo iš daugelio tėvynainių. 

Nors ilgai užsitęsusiuose ir šalį 
supriešinusiuose prezidento rinki
muose V. Juščenko laimėjo gavęs 52 
proc. balsų, jo asmeniniai vertinimai 
siekė 71 procentą. 

Tačiau per pastaruosius metus 
jo autoritetą nuolat smukdė ekono
mikos nuosmukis, padidėjusi įtampa 
santykiuose su Rusija, taip pat skan
dalingas „oranžinės svajonių ko
mandos" iširimas. Šiandien kai ku
riose apklausose prezidento populia
rumas tesiekia 37.3 procentų. 

Dar blogiau tai, kad V. Juščenko 
susivienijimo „Mūsų Ukraina" popu
l iarumas yra kone dvigubai ma
žesnis negu jėgų, kurios remia prezi
dento priešininką „oranžiniuose" 
rinkimuose, buvusį premjerą Viktor 
Janukovič. 

„Pirmaisiais prezidentavimo 
metais žmonės tikisi persilaužimo, 
tam tikrų reformų žingsnių, — sakė 
Kijeve įsikūrusio Razumkov centro 
politikos analitikas Oleksandr Lyt-
vynen. — Tačiau radikalių pokyčių 
neįvyko". 

Kaip rodo naujausios nuomonių 
apklausos, už V. Janukovič Regionų 

partiją kovo 26 dienos rinkimuose 
balsuoti rengiasi 31 proc. rinkėjų, o 
už V. Juščenko — vos 13 procentų. 

Rinkimai kovą yra pirmieji po 
Ukrainos konstitucijos reformos, ku
rios metu prezidento galių sąskaita 
buvo sustiprinti par lamento įgalioji
mai, todėl šis balsavimas nulems V. 
Juščenko pradėtos provakarietiškos 
politikos likimą. 

Viena svarbiausių V. Juščenko 
populiarumo sumažėjimo priežasčių 
buvo nemalonus išs iskyr imas su 
„oranžinės revoliucijos" bendražyge 
Julija Tymošenko. Rugsėjį preziden
tas ją atleido iš minis trės pirminin
kės posto, s i ekdamas numaldyt i 
vidinius vaidus vyriausybėje. 

V. Juščenko vert inimai inaugu
racijos metu a t i t iko „revoliucijos 
vertinimus", — teigė ki tas ukrainie
čių politikos anal i t ikas Vadim Kara-
siov. — Komandai išsiskyrus, pasi
dalijo ir vertinimai". 

J. Tymošenko buvo viena popu
liariausių „oranž inės revoliucijos 
veikėjų ir analitikai teigia, jog jos su
sivienijimas gali nuvilioti daugiau
siai „oranžinių" balsų iš V. Juščenko. 

Naujausios apklausos rodo, kad 
J. Tymošenko susivienijimas „Mūsų 
Ukrainą" lenkia t r imis procentais. 

Kitas veiksnys, prisidėjęs prie 
prezidento vertinimų kritimo, yra 
smarkus Ukrainos ekonomikos lė
tėjimas. Manoma, kad 2005 metas 
jis buvo mažesnis nei 4 proc, nors 
prieš metus siekė 12.1 proc. BVP. 

Valdančiosios partijos vertini
mus taip pat galėjo pakirsti prieš
taringai vert inamas susi tarimas su 
Rusija dėl dujų kainų, dėl kurių už 
importuojamas dujas Ukrainai gali 
tekti mokėti dvigubai daugiau. 

Lenki jos deš in ie j i i e š k o 
g a l i m y b i ų k r i z e i i š s p r ę s t i 
Varšuva, sausio 19 d. 

(„ReutersTBNS) — Lenkijos valdan
čioji konservatorių partija, kuri gra
sino surengti pirmalaikius rinkimus, 
jei opozicija neparems jų mažumos 
vyriausybės, sakė, kad kai kurios 
mažos ir reformoms nepritariančios 
partijos sutiko derėtis. 

Valdančioji partija „Įstatymas ir 
teisingumas" ir jos sąjungininkas 
prezidentas Lech Kaczynski opozici
jai sakė, kad jei ji neparems vyriau
sybės, bus- surengti nauji rinkimai 
politinei krizei išspręsti. 

Tačiau analitikai nurodo, kad 
derybos, apie kurias buvo paskelbta 
ketvirtadienį, gali būti dar vienas 
„Įstatymo ir teisingumo" manevras 
siekiant įvertinti, kuris scenarijus — 
koalicija, laikinas susitarimas del 
valdžios pasidalijimo ar nauji rinki
mai — yra geriausias būdas politinei 
krizei išspręsti tuo pačiu nepraran
dant populiarumo. 

„Įstatymo ir teisingumo" mažu
mos vyriausybė valdo jau beveik tris 
mėnesius, bet jai reikalinga kitų 
partijų parama tam tikroms refor
moms prastumti ir 2006 metų biu

džetui patvirtinti. Je i biudžeto pro
jektas bus a tmestas , kovo pabaigoje 
ar balandį gali būti surengti pirma
laikiai rinkimai. 

„Jei mažesniųjų partijų reikala
vimai neprieštaraus mūsų progra
mai ir bus priimtini arba bent j au 
nežalingi, tai, žinoma, mes su jais 
susitarsime", — visuomeninei televi
zijai sakė „Įstatymo ir teisingumo" 
vadovas Jaroslaw Kaczynski, kur is 
yra prezidento brolis dvynys. 

„Broliai Kaczynski bando ap
gauti savo par tner ius , — sakė įsikū
rusio Silezijos universi teto politikos 
analitikas Marek Migalski. — Bet 
vis tiek manau, kad jie bando kažką 
gelbėti. Ne naikinti . J ie žino, kad 
taip tęstis negali". 

Opozicija, kuri toli gražu nėra 
vieninga ir kurioje esama kraštut i 
nių kairiųjų, ultrakonservatyviųjų 
katalikų ir l iberalų, kr i t ikavo 
„Įstatymo ir teisingumo" ultimatu
mą ir sakė, kad pagal tokį susita
rimą galimi par tner iai negautų jo
kios valdžios. Kai kurie opozicijos 
nariai apkalt ino konservator ius 
tyčia siekiant pirmalaikių rinkimų. 

EUROPA 

LONDONAS 
Oficiali priežiūros institucija pa

teikė prokurorams savo ataskaitą 
dėl incidento, kai Londono policija 
nušovė per klaidą sprogdintoju mir
tininku palaikytą brazilą. Dabar Ka
rūnos baudžiamoji tarnyba turi nu
spręsti, ar dėl nekalto brazilo žūties 
patraukti baudžiamojon atsakomy
bėn kokius nors policijos pareigū
nus. Pernai liepos 22 dieną poli
cininkai 27 metų elektrikui Jean 
Charles de Menezes, bandžiusiam 
įlipti į t raukinį Pietų Londono 
Stockwell stotyje, septynis kartus 
šovė į galvą. J. Ch. de Menezes žūtis 
sukrėtė Didžiąją Britaniją, kur dau
guma policijos pareigūnų šaunamų
jų ginklų nesinešioja. Ataskaita vie
šai neskelbiama, o sprendimą dėl 
kaltinimų pateikimo prokurorai gali 
priimti tik po kelių savaičių. 

PARYŽIUS 
Prancūzija yra pasirengusi 

smogti tikslinį branduolinį smūgį 
bet kokiai valstybei ar regioniniam 
veikėjui, kurie įvykdytų teroro iš
puolį Prancūzijos teritorijoje, pareiš
kė šalies prezidentas Jacąues Chi-
rac. Kalboje, kurioje gynė brangiai 
kainuojančius Prancūzijos branduo
linio atgrasinimo pajėgumus, J. Chi-
rac tvirtino, kad Prancūzija turi būti 
pajėgi duoti smarkų atkirtį priešiš
kų šalių galios centrams bei gebė
jimui veikti po bet kokių teroro iš
puolių ar atakų, kuriuose būtų pa
naudotas masinio naikinimo gink
las. Prezidento teigimu, šalies bran
duolinės pajėgos yra parengtos va
dovaujantis būtent tokia logika. 

TALINAS 
Estijos prezidentas Arnold Ru-

utel ir jo žmona Ingrida Ruutel vie
šai pareiškė apgailestavimą dėl savo 
vaikaičių, kurie ne kartą rengė va
karėlius valstybės vadovo rūmuose, 
elgesio. Prezidentas ir jo žmona taip 
pat paprašė žiniasklaidos priemones 
ir politikus parodyti „supratingumą 
šiuo klausimu" ir pridūrė, kad „vai

kai savo pamoką jau gavo". Estijos 
vidaus reikalų ministras Kale La-
anet davė nurodymą savo žinybos 
Vidaus audito skyriui ir Policijos vi
daus kontrolės departamentui iš
nagrinėti, ar yra pagrindas pradėti 
drausminį tyrimą dėl apsaugos poli
cijos, kuri užtikrina prezidento ap
saugą, veiklos. Trečiadienį buvo pra
nešta, kad A.- Ruutel anūkės 13 me
tų Maria ir 15 metų Helena ne kartą 
rengė vakarėlius valstybės vadovo 
rezidencijos rūmų kieme. Nepilna
mečiai vakarėlių dalyviai gėrė svai
giuosius gėrimus ir vaikščiojo po 
prezidento tarnybines patalpas. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice pareiškė, kad demokrati
jos problemos gali pastatyti Rusiją į 
nepatogią padėtį, kai šiais metais 
prezidentas Vladimir Putin rengs 
Didžiojo aštuonetų šalių viršūnių 
susitikimą. „Manau, yra labai svar
bu, jog Rusija suprastų, kad pirmi
ninkaujant šalių, pasivadinusių pra
moninėmis demokratijomis, organi
zacijai, tenka ir tam tikros parei
gos", — trečiadienį pareiškė C. Rice. 
Kritikai Vakaruose mano, kad V. Pu
tin politika stiprinant Kremliaus 
kontrolę reiškia žingsnį atgal Ru
sijos demokratijai. C. Rice teigė, kad 
JAV nepritaria, jog Rusija būtų bau
džiama dėl savo demokratijos prob
lemų, tačiau spėjo, kad V. Putin gali 
susidurti su problemomis, jei pa
dėtis nepasikeis. 

LOS ANGELES 
Sutuoktiniams, kurie „Wendy's" 

greitojo maisto restorane į lėkštę 
įdėjo žmogaus pirštą, California 
teismas paskyrė devynerių metų ka
lėjimo bausmę. „Godumas ir šykštu
mas užvaldė šią porą, kuri neteko 
moralinio kelrodžio", — apie Ann 
Ayala ir jos vyrą Jaime Plascencia 
sakė teisėjas Edward Davila. Dėl šio 
skandalo smarkiai sumažėjo šio tre
čiojo pagal dydį JAV greitojo maisto 
restoranų tinklo pardavimai — ben
drovė patyrė milijonus dolerių nuos
tolių ir minimo incidento poveikį 
jaučia iki šiol. Pareigūnai nustatė, 
kad J. Plascencia piršto galiuką ga
vo iš bendradarbio, kuris jo neteko 
per gamybinę traumą vienoje Las 
Vegas gatvių grindimo kompanijoje. 
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GYVULĖLIŲ UKYjE, ARBA NESIBAIGIANTI ANTIUTOPIJA 
O buvo taip. Ne, ne, yra taip, 

darosi taip, šiandien, šalia, aplinkui 
mus. Tebus toks vaizdelis: gerai 
pažįstamo krašto'vaizdžio žemė, jos 
centre — Didysis tvartas, tai šios 
žemės smegenys, valdžia ir jos galy
bė. Visa, kas yra aplinkui, jam tėra 
ganomos avelės. Taigi aplinkui, kiek 
akys užmato, ganosi avių avelių 
kaimenės . Švelniavilnės laisvos, 
ėdalioja krūmokšnius, skabo kelis 
metus nešienautus dirvonus, kart
kartėm susispiečia prie lovių, į ku
riuos Tvarto gyventojai pameta ko
kio skanumyno — ir ėdalo, ir gėralo. 
Kai jų pasigenda, ima banda ne
rimti, šėlti ar net grasinti. Taip ir 
bėga dienos: vieni prašo — kiti 
duoda, vieni reikalauja — kiti žada. 
O Didžiajame tvarte savaip spren
džiami savi reikalai. Ten kova, gu
žynės, peštynės, dvikovos ir dar 
visokie galai dedasi. Tai dėl dujų, tai 
nafta juos sukiršina, paskui kyla 
pagunda dar vieną valdžios sostą 
kurti. Vieni nori, geidžia, kiti spy
riojasi, kodėl ne jiems visa tai. 

Didžiojo tvarto gyventojai 
vieningi tada, kai reikia iš esmės 
spręsti savo raciono reikalus; tada 
pasimiršta nesutarimai, prigimties 
skirtumai, griūva visos kariaunas 
skiriančios tvoros, jie draugiškai 
džiaugiasi. Gerai įmitęs storaspran-
dis savo bendraveislius ir gimines 
posėdžių menėje ramina,- kad ne
reikią nieko bijoti, kad visų ganomų 
avelių atmintis trumpa, kad jos 
pamiršią tokį išrinktųjų sprendimą 
ir vėl klusniai balsuosią už didžiąją 
bandą. Kitas laibakaklis ristūnėlis 
rypauja. kad jau 10 metų racionas 
toks pats, nei viena kalorija ar kokiu 

papildu nepagausintas. Kiek netikė
tai net pagarsėjęs kovotojas raudo
nasis stumbras neatlaiko: prisimena 
kažkieno ironiškus žodžius, kad jų 
mėnesio racionas neprilygstąs ply
telių klojėjo, t.y. avelių, atlyginimui, 
ir baisiai liūdi, kad, deja, tik kitos 
kadencijos Didžiojo tvarto gyvento
jams galima gerinti mitybos sąlygas, 
todėl reikėję ieškoti išeities, bet jo 
akys, visa povyza spinduliavo sotu
mu ir išsipildymo džiugesiu. Visai 
aptilęs buvo ir nuolatinių sarginių 
šunų užtvaras: susilaikė neamsėjęs, 
nes ir jam kaulas didesnis bus tekęs. 
Tokios tokelės — skanus kąsnelis 
sutelkia Didžiojo tvarto gyventojus: 
bent šiokia tokia kompensacija už 
higienos normų neati t inkančias 
darbo sąlygas. Mat, jie visi turi būti 
gerai atsiganę, stiprūs, kaloringi, 
kad vieningai, be jokio vargo rūpin
tųsi savo avelėmis — didžiule armija 
nuolat nepatenkintų, skurstančių ir 
zirziančių. 

Gražu — žiūrėk, išlenda toks į 
viešumą visas blizgantis, prižiūrė
tas , išsipuoselėjęs, nupoliruota šu
kuosena, nors tik keletą mėnesių 
tame Tvarte minta. Tokia tvarto lo
gika: palaikyti avelėms bado dietą, 
kad visos svaigtų iš laimės ir 
padėkos valdžiai ir dėl nedidelių 
malonių. Va, va, — visi gyvuliai ly
gūs, bet kai kurie lygesni už kitus. 
Tie lygesni paprastai esti kiaulės. 
Visur jos privalo būti pirmos: ar ko
kiam sambūryje, ar avelių šventyk
loje — jos vis arčiau altoriaus, prie 
centro, kiaulės žino, jos — vedliai, 
joms privalu bet kur ir bet kada 
vadovauti, būti matomam, kad ave
lės, jas regėdamos, tirptų iš laimės. 

Smagumėlis: džiugesiu alpsta ir 
Tvarto didieji vedliai — kuiliai ir 
paršavedės — juk nereikės nė jokio 
popierėlio, kad skaniai su savo 
sveteliais ar sėbrais kur ištrūkęs 
užkramtei ar menką dovaną kam 
nupirkai, o gal tiesiog savo gerovę 
taupydamas pagerinai, dar ir gerą 
sumelę komandiruotpinigių susi-
šlavei. Toks sotus socialinis aprūpi
nimas: man gerėja — vadinasi, ir 
visų avelių gyvenimėlis stabilesnis, 
vis europietiškesnis. O kad teisin
gesnis ir jautresnis atrodytumei, iš 
to davinio gali nelaimėlėms avytėms 
ir kokią labdarėlę pašvęsti , ir 
autoritetas sustiprės, ir populiarumo 
svoris ūgtelės. 

Ar yra kokia šios istorijos pa
baiga? Vargu ar ji šiandien įmanoma 
— ten, kur tėra kiauliški įpročiai, 
viskas neturi pabaigos. Ar yra išei

čių? Taip, vieniems. Didžiojo tvarto 
rinktinei veislei, reikia prisiminti 
savo žmogiškąją kiltį ir žmogaus 
ypatumus, avelėms reikia gerai pa-
sipurtyti ir įveikti savo nuolankumą, 
t.y., neleisti kiaulėms su jomis elgtis 
kaip su rūpestingos globos ir ma
lonių geidžiančia publika, neleisti 
tyčiotis. Tereikia drąsiai pažiūrėti į 
akis, nesiduoti vedžiojamiems už 
nosies, ypač didžiosios rujos metu. Ir 
neprarasti atminties. 

Kiek nedaug tereikia — t ik 
atsistoti ant dviejų kojų. Taip, taip, 
orveliška istorija, vis nesibaigianti: 
kai pradėjo kiaulės vaikščioti, taip 
tebevaikšto aplinkui, negali nuo lo
vio atsitraukti nei per žingsnį. Ir kur 
čia ta laiminga pabaiga? 

V a l e n t i n a s S t u n d y s 
Lietuvos krikščionių 

demokratų pirmininkas 

Gyvulėlių ūkyje... Viktoro Kapočiaus nuotrauka. 

Margumynai 

ATSIKRATĖ 14 KG, KAD PABĖGTŲ IŠ KALĖJIMO INKSTAS PAKEITĖ MEDKIRČIO GYVENIMĄ 
Sydney priemiesčio itin saugo

mame kalėjime kalinys sulyso ketu
riolika kilogramų, kad pralįstų pro 
skylę, kurią pasidarė plytų sienoje, 
planuodamas pabėgimą. 

Robert Cole, kuriam 36 metai, 
sėdėjo kalėjime „Long Bay" už va
gystę ir išžaginimą. Jis pabėgo iš 
kalėjimo naktį, kai buvo ligoninėje. 

Kai R.Cole buvo atvežtas į ka-

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
_™__—.. First Landmark Realty 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

Įėjimą 2003 metų vasarį, jis svėrė 70 
kilogramų. Per pastarąjį svėrimą jo 
svoris buvo sumažėjęs iki 56 kilo
gramų. Valstijos įkalinimo įstaigų 
įgaliotinio pavaduotojas Ian McLean 
mano, jog R. Cole specialiai stengėsi 
atsikratyti svorio, kad galėtų išlįsti 
per skylę sienoje. R. Cole, kaip ma
noma, išlindo per siaurą skylę sieno
je prie ligoninės lango, užsiropštė 
ant tvoros su spygliuota viela ir atsi
dūrė laisvėje. Prižiūrėtojų prie sie
nos nebuvo, nes teritorija naktį ste
bima vaizdo kameromis ir sensoriais. 

Kol tiriama ši byla, kalėjimo ap
saugos viršininkas nušalintas nuo 
pareigų. „Reuters 'VBNS 

56 metų medkirtys iš Kroatijos 
Stjepan Lizacic iš Osijek vietinės li
goninės gydytojus paduos į teismą 
už tai, kad jis neva tapo pajuokos 
objektu. Jis tvirtina, kad iki inksto 
persodinimo operacijos jis mėgo ge
rokai išgerti su draugais, bet po ope
racijos gyvenimas visiškai pasikeitė 
ir jam pradėjo patikti namų ruoša. 

„Persodintas inkstas išgelbėjo 
man gyvybę, bet manęs niekas ne
įspėjo apie galimus šalutinius efek
tus. Man išsivystė keistas pomėgis 
dirbti moteriškus darbus — lyginti ir 
siūti drabužius, plauti indus, rūšiuo
ti rūbus spintoje ir netgi megzti", — 
teigė medkirtys. Jis nurodė, kad iki 

inksto persodinimo jo niekas nieka
da nebūtų pamatęs t r iūsiant namie 
ir buvo savaime suprantama, kad to
kie darbai yra jo žmonos pareiga, bet 
po operacijos paaiškėjo, kad moteriš
ki užsiėmimai jam pradėjo teikti pil
natvės jausmą ir atsipalaidavimą. 

Jis sakė: „Dabar aš atlieku di
džiąją dalį namų ruošos, o dėl to 
kaltinu ligoninę, kuri man persodino 
penkiasdešimtmetės moters, o ne vy
ro, inkstą". Tuo tarpu žmona džiau
gėsi: „Man patinka tai, kad moteriš
koji jo dalis traukia prie namų ruo
šos. Aš tik tikiuosi, kad jis nepradės 
ieškoti kito vyro". 

BNS 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

Experienced CNA or Home Health 
Aide needed. Mušt have valid proof 

to work in the United States. 
Mušt speak English 8c driving a plūs. 
Come & go or Tive-in. Also need exp. 

Baby/child care vvorkers. 
Call Willie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

PHARE CLEANING AIRCRAFTS 
$8.00/8.50 ON START 

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

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

ta 
MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 Vvest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujam Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LENOER 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 
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Sportas ČIKAGOJE 

DVIKOVĄ LAIMĖJO „NUCGETS" 
NBA čempionate „Denver Nug

gets" krepšinio komanda, kurioje 
žaidžia Linas Kleiza, Čikagoje 97:94 
įveikė „Chicago Bulis", kurių ko
mandoje žaidžia Darius Songaila. 

Likus 2 min. 12 sek. iki rungty
nių pabaigos, „Nuggets" buvo atsi
likusi 86:91, tačiau laimėjo atkarpą 
11:3 ir pasiekė pergalę. 

Linas Kleiza rungtynių metu 
per 5 minutes įmetė vieną tašką 
(baudos 1/2) ir atkovojo 2 kamuolius. 

Darius Songaila per 30 min. 

pelnė 15 taškų (dvitaškiai 7/14, bau
dos 1/1) ir, pagal geriausią pasi
rodymą aikštėje, buvo antrasis 
„Bulis" komandoje. Jis taip pat at
kovojo 9 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 
2 sėkmingus perdavimus, blokavo 1 
metimą ir prasižengė 3 kartus. 

„Nuggets" komanda (20 perga
lių ir 19 pralaimėjimų) Vakarų kon
ferencijoje užima 8-ąją vietą, o 
„Bulis" (15 pergalių, 22 pralaimėji
mai) Rytų konferencijoje yra devin
toje vietoje. (M.I.) 

TRUMPAI 
Čikagoje veikianti jėzuitų St. Ignatius gimnazija po 40 metų pertraukos 

vėl yra suorganizavusi savo futbolo (amerikietiško) komandą. Apie tai rašo
ma „St. Ignatius Magazine" (Fall, 2005) žurnale, kurio išvardytame žaidėjų 
sąraše yra Vytas Kapačinskas (jis gimnaziją baigsiąs 2007 m.), o prie 
straipsnio pridėtų nuotraukų autorius yra taip pat lietuvių kilmės, SICP 
anglų kalbos mokytojas bei mokyklos laikraštėlio „Spirit" moderatorius Ray 
Kizelevičius. (R.K.) 

Sportas LIETUVOJE 
• 

AMERIKIETIS 
ATLEISTAS IŠ „ŽALGIRIO" 

Kauno „Žalgirio" krepšinio klubo 
valdybos sprendimu, iš komandos 
buvo atleistas amerikietis įžaidėjas 
Ed Cota. 

Kaip pranešama klubo interneto 
svetainėje, 29 metų krepšininkas 
dar po aštuntojo Eurolygos rato 
rungtynių su Liubliana „Olimpija" 
(Slovėnija) buvo įspėtas dėl nepagar
baus elgesio su komandos draugais 
ir treneriais. Žaidėjui buvo iškeltas 
u l t ima tumas — kiekvienas ki tas 
amerikiečio nusižengimas gali būti 

lemiamas. Po to, kai E. Cota buvo 
sulaikytas neblaivus už vairo, nus
pręsta atsisakyti šio 186 cm ūgio 
gynėjo paslaugų. 

Eurolygos rungtynės su Atėnų 
AEK (Graikija) tapo E. Cota at
sisveikinimo rungtynėmis. Neseniai 
Lietuvos čempionų komandą abipu
siu susitarimu paliko „legionierius" 
iš Puerto Rico Larry Ayuso. Į šių 
krepšininkų vietas bus ieškomi nauji 
žaidėjai. 

BNS 

„LIETUVOS RYTAS" 
NUGALĖJO „ŠIAULIUS" 

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
ir SEB Baltijos krepšinio lygos 
(BBL) pirmenybių rungtynėse Vil
niaus „Lietuvos rytas" svečiuose 
73:61 įveikė Šiaulių „Šiaulių" krep
šininkus. 

LKL čempionate „Lietuvos ry
tas" (7 pergalės/ l pralaimėjimas) 
užima antrąją, o „Šiauliai" (5/3) — 
trečiąją vietas. BBL čempionate šios 
komandos užima atitinkamai ant
rąją (17/1) ir ketvirtąją (12/5) vietas. 

Be pralaimėjimų BBL Čempio
nate žengiantis Kauno „Žalgiris" 
namuose 102:50 įveikė autsaiderius 
Gulbenės „Bumerangs-ASK" (Lat
vija) krepšininkus ir iškovojo 18-ąją 
pergalę. 

SEB BBL čempionato lentelė 
(vieta, komanda, rungtynės, 

pergalės, pralaimėjimai). 
1. Kauno „Žalgiris" 18-18-0 
2. Vilniaus „Lietuvos rytas" 

18-17-1 
3. Ventspilio „Ventspils" 19-15 - 4 
4. Šiaulių „Šiauliai" 17-12-5 
5. Kėdainių „Nevėžis" 16-11-6 
6. Rygos „Barons-LIT 19-12-7 
7. Vilniaus „Sakalai" 18-9-9 
8. Talino „Kalev-Cramo" 17-8-9 
9. Valmieros „Lačpleša alus" 

18-8-10 
10. Talino „Dalkia-Nybit" 17-7- 10 
11. Klaipėdos „Neptūnas" 17-6- 11 
12. Panevėžio „Panevėžys" 

18-6-12 
13. Liepojos JLivu alus" 19-6-13 

„Lietuvos ry tu i " 17 taškų pelnė 
Frederick House (kairėje). 

R. Parafinavičiaus (Elta) nuotr. 

14. Kauno „Atletas" 17-5-12 
15. Tartu „TU-Rock" 18-5-13 
16. „Piritą BM" 16-3-13 
17. Gulbenės „Bumerangs-ASK" 

19-3-16. 

LKL čempionato lentelė 
1. Kauno „Žalgiris" 7-7-0 
2. Vilniaus „Lietuvos rytas" 8 - 7-1 
3. Šiaulių „Šiauliai" 8-5-3 
4. Kėdainių „Nevėžis" 7-3-4 
5. Klaipėdos „Neptūnas" 8-3-5 
6. Vilniaus „Sakalai" 7-2-5 
7. Kauno „Atletas" 8-2-6 
8. Panevėžio „Panevėžys" 7-1-6. 

BNS 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RAIMA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-Š1RDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽiNAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Sts. 5 r £ 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

s.c 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angiskai aitą lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Lietuviai apie pasaulio vyrų 
krepšinio čempionatą 

„Reiks įspėti vyrus, kurie va
žiuos į Japoniją, kad bent jau grupės 
varžybose nesitikėtų labai aukštos 
kokybės ir šiuolaikinių technologi
jų", — taip savo įspūdžius apibendri
no Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 
vadovas Algimantas Pavilonis, apsi
lankęs Hamamatsu mieste, kuriame 
2006 metų pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato grupės varžybų rung
tynės žais Lietuvos rinktinė. C gru
pės varžybose Lietuvos rinktinė žais 
su Australijos, Brazilijos, Graikijos, 
Turkijos ir Kataro rinktinėmis. Var
žybos vyks rugpjūčio 19-24 dieno
mis, o į kitą etapą pateks II-V vietas 
grupėje užėmusios komandos. Kartu 
su Lietuvos atstovais A. Paviloniu ir 
rinktinės atstovu žiniasklaidai bei 
ryšiams su visuomene Linu Kuni
gėliu į Hamamatsu vyko ir delegatai 
iš keturių kitų į C grupė patekusių 
rinktinių — Australijos, Graikijos, 
Turkijos bei Kataro. 

Trūko vienintelio Brazilijos ats
tovo, tačiau šios šalies krepšinio 
žmonių nebuvo ir išvakarėse vyku
sioje burtų traukimo ceremonijoje — 
joje dalyvavo tik Japonijoje esančios 
Brazilijos ambasados darbuotojas. 

850,000 gyventojų turintis Ha
mamatsu miestas nuo Japonijos 
sostinės Tokyo į pietus nutolęs apie 
260 kilometrų — kelionė į jį iš Tokijo 
greituoju traukiniu t r unka apie 
pusantros valandos. 

Vizitą būsimame varžybų mieste 
dalyviai pradėjo nuo „Okura ACT 
City Hotel", kuriame bus apgyven

dintos visos šešios rinktinės. Dau
giau nei 40 aukštų viešbučio pasta
tas — pagrindinis viso miesto akcen
tas. Iš išorės jis atrodo įspūdingai, 
tačiau pradėjusi inspekciją, svečių 
delegacija turėjo nemažai klausimų 
ir pageidavimų viešbučio šeiminin
kams. „Dauguma plotų per maži — 
tiek kambarių, kuriuose gyvens 
žaidėjai, tiek salių, kurios siūlomos 
kaip peržiūrų kambariai. Buvo ir 
daugiau niuansų", — pasakojo A. 
Pavilonis. 

Po viešbučio apžiūros delegacija 
nuvyko į „Hamamatsu Arena", ku
rioje vyks C grupės Čempionato var
žybos. 5,600 žiūrovų talpinančioje 
krepšinio arenoje taip pat buvo pa
reikšta nemažai pastabų vietos ren
gėjams. Iki čempionato pradžios 
jiems teks atlikti tam tikrus pert
varkymus, pradedant komandų rū
binėmis ir baigiant pagr indine 
arena, kurioje vyks krepšinio rung
tynės. 

„Gerai, kad atvažiavome dabar, 
kai iki čempionato dar yra daugiau 
nei septyni mėnesiai. Nes buvo ma
tyti, kad daugelis mūsų klausimų 
pirmenybių rengėjams jiems buvo 
netikėti. Aiškiai matyti, kad jie iki 
tol niekada nėra turėję didelių tarp
tautinių krepšinio varžybų. Tačiau 
žinant japonų pareigingumą, galima 
tikėtis, kad organizatoriai spės 
pasirengti ir ištaisyti visus t rūku
mus", — apibūdino kelionę į Ha
mamatsu A. Pavilonis. 

B N S 

UGNIAGESIAI SUDEGINO 
SAVO GAISRINĘ 

Ugniagesiai nedideliame Japo
nijos miestelyje, pasibaigus gyvento
jų įspėjimo apie gaisrų pavojų akci
jai, surengė vakarėlį, per kurį su
degė jų pačių gaisrinė, pranešė vie
tos priešgaisrinio departamento ats
tovas. 

Dviejų aukštų medinė gaisrinė 
Schimochucugi mieste Japonijos pie
tuose smarkiai apdegė per gaisrą. 

Nukentėjusiųjų per incidentą nėra. 
Liepsna gaisrinėje galėjo įsiplieksti 
ištekėjus degalams iš krosnelės, an t 
kurios ugniagesiai kepė „barbekiu", 
arba iš žibalinio šildytuvo. 

„Labai gėda, kad taip atsitiko 
žmonėms, kurie turi apsaugoti nuo 
gaisrų", — sakė departamento atsto
vas. 

„Reuters'VBNS 

http://www.illinoispain.com
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Mokytojų vasaros 
kursams artėjant 

Organizacinis komitetas susirinkęs į pirmą šių metų posėdį: Dovilė Ruscitti, 
Jūratė Dovilienė, Aušrelė Sakalaitė, Silvija Eglynaitė, Audronė Elvikienė, Laima 
Apanavičienė, Giedrė Savukynienė ir Svajonė Kerelytė. Trūksta Danutės 
Balčiūnienės (FL) ir Marytės Nevvsom (CA). 

Įvyko pirmasis mokytojų tobu
linimosi kursų Dainavoje organi
zacinio komiteto posėdis. Kasmet 
(išimtis — 2004 m., kai vyko Šokių 
šventė Čikagoje) vykstantys mokyto
jų tobulinimosi kursai Dainavoje 
šiemet jau bus suruošti 38-ąjį kartą. 
Šių kursų įkūrėjas Jonas Kavaliū
nas turbūt nesitikėjo, kad tiek metų 
mokytojai važiuos į Dainavą tobulin
tis, pasidalinti savo darbo patirtimi. 
Pamenu, kaip J. Kavaliūnas džiau
gėsi, kai kursai, kurie atrodė jau 
,,išsisėmė", staiga — su nauja imi
grantų banga, atgijo, vėl pasidarė 
aktualūs. Jokios paslapties čia nėra 
— tiesiog atvykusi naujoji banga 
pradėjo leisti savo vaikus į litu
anistines mokyklas, mokyklose 
mokinių skaičius augo, reikėjo naujų 
mokytojų. O mokytojams reikėjo 
pagalbos, net ir tiems, kurie Lietu
voje buvo baigę pedagogikos moks
lus. Atvažiavusiems iš Lietuvos 
mokytojams reikėjo suprasti litua
nistinių mokyklų specifiką — mo
kykla veikia tik vieną dieną per 

savaitę — išmokti suplanuoti moky
mo procesą taip, kad mokiniai kuo 
geriau įsisavintų žinias, įskiepyti 
jiems meilę lietuviškai dainai ir šo
kiui, pagarbą tėvų ir senelių kalbai 
ir savo gimtosios šalies istorijai. 

Kasmet į kursus atvažiuoja 
mokytojai iš daugelio JAV lituanis
tinių mokyklų. Daug triūso reikia 
įdėti JAV LB Švietimo tarybai (pir
mininkė Dalilė Polikaitienė), ir kur
sų organizaciniam komitetui (sto
vyklos viršininkės Jūratė Dovilienė 
ir Audronė Elvikienė), kad kursai 
būtų naudingi ir patrauklūs mokyto
jams. Malonu, kad visas organizaci
nis komitetas dirba ranka rankon. 
Atvykę stovyklon mokytojai pasise-
mia naujų žinių, pasidalija savo dar
bo vaisiais, pabendrauja. Organiza
cinis komitetas tikisi, kad ir 2006 m. 
rugpjūčio 6 — 13 dienomis vyksian
tys 38-ieji mokytojų kursai bus įdo
mūs ir naudingi lituanistinių mo
kyklų mokytojams. 

Laima Apanavičienė 

DIKTANTO KONKURSAS 
„Aš moku rašyti lietuviškai!" — 

tokiu šūkiu visus Lietuvos įmonės 
politikos savaitraštis „Atgimimas" 
kartu su partneriais Valstybine lie
tuvių kalbos komisija bei Lietuvos 
radiju kviečia dalyvauti Naciona
linio diktanto konkurse. 

Toks konkursas Lietuvoje bus 
rengiamas pirmą kartą. Organiza
toriai kviečia ne tik pasitikrinti, ar 
dar prisimenate, kur dėti kablelį ar 
kabinti nosinę. Šis konkursas tam, 
kad visi kartu pasidžiaugtume tu
rintys gražią kalbą, galintys ir no
rintys ją puoselėti. Pirmasis, atran
kinis, etapas vyks sausio 28 d., šeš

tadienį, visoje Lietuvoje savivaldy
bių skirtose salėse. Diktantas bus 
skaitomas per Lietuvos radijo pir
mąją programą, o visi rašiusiųjų 
darbai bus išsiųsti Vilniun, kur jų 
jau lauks speciali darbų tikrinimo 
komisija. Vasario 18 d., taip pat šeš
tadienį, Vilniaus universiteto patal
pose vyks antrasis Nacionalinis dik
tanto konkurso turas. Čia penkias
dešimt geriausiai parašiusiųjų dik
tantą iš visos Lietuvos susirungs dėl 
raštingiausio Lietuvos piliečio titulo. 

Nugalėtojui atiteks Mokslo ir 
enciklopedijos leidybos instituto 
įsteigtas prizas — Visuotines lietu-

2005 M. BALFo VAJŲ 
LEMONTE UŽBAIGUS 

BALFas (Bendrasis Amerikos 
Lietuvių šalpos fondas) stengiasi 
suteikti piniginę ir kitokią šalpą, ku
rios nuolat prašo vargstantys žmo
nės Lietuvoje ir kitur. Tuo tikslu 
kasmet spalio mėnesį visoje Ameri
koje pradedami vajai. 

Lemonto BALFo skyrius kiek
vieną 2005 m. spalio sekmadienį rin
ko aukas Pal. J. Matulaičio bažny
čios prieangyje ir vajų tęsė iki metų 
pabaigos laiškų pagalba. Buvo su
rinkta apie 4,000 dol., kurie perduoti 
BALFo centrui. Lemonto aukotojų 
tarpe, kurių buvo per 100, didesnes 
aukas paaukojo šie asmenys: 300 
dol. — I. Kriaučeliūnienė, 252 dol. — 
M. ir D. Trakiai, po 100 dol. — V. 
Kosmonienė, J. Lieponienė, L. Mas-
kaliūnas, P. ir L. Norušiai, R. Pat-
labienė, A. ir D. Vitkai. 50-99 dol. 
aukojo: R. Andrašiūnienė, E. Barš-
ketienė, J. ir O. Baužiai, P. Brizgys, 

R. Butkūnienė, A ir T. Kazlauskai, I. 
ir P. Kazlauskai, J. ir G. Končiai, O. 
Kremeris, S. ir L. Krutuliai, P. Liu-
binskas, A. ir R. Marchertai, A. R. 
Meilai, R. ir J. Mozoliauskai, R. ir V. 
Sinkai, D. ir L. Slėniai, P. Stel
mokas, J. Strikienė, K. Sušinskas, 
prel. L Urbonas, D. ir L. Urbučiai, S. 
ir P. Žymantai. 

Daug žmonių aukojo 10—50 dol. 
Visiems reiškiame nuoširdžiausią 
padėką. Aukas sekmadieniais rinko 
BALFo Lemonto skyriaus valdybos 
narės: Regina Sabaliūnienė, Regina 
Andrijauskienė, Elvyra Juzėnienė, 
Valė Kliknienė, Ada Misiulienė ir 
Aušrelė Sakalaitė, BALFo Lemonto 
skyriaus iždininkė. Šalia daugybės 
pareigų kitose organizacijos randa 
laiko ir entuziazmo dirbti BALFui. 
Jai ir visoms šio vajaus talkinin
kėms reiškiame nuoširdžią padėką. 

J . Baužys 

Ieško giminių 
Mano žiniomis, daugelis Dakta

rų km. (Skuodo r.) žmonių emigravo 
į JAV, todėl būtent šioje šalyje pra
dedu ieškoti tų, kurie pažinojo mano 
senelį Motiejų Dapšauską ir senelę 
Aleksandrą Dapšauskienė (mer
gautinė pavardė Karaliūtė). Jau taip 
susiklostė likimas, kad neteko pa
žinti nei vieno, nei kito, kadangi ma
no tėvelis Petras Dapšauskas anksti 
jų neteko. Motiejus ir Aleksandras 
Dapšauskai gyveno Mažeikių aps
krities Ylakių valsčiaus Daktarų 
km. (dabar Skuodo rajonas). Motie
jus gimė 1910 m. lapkričio 20 d.. 
Aleksandra apie 1912 m. Jų šeimoje 
augo keturi vaikai: Petras, Stanis
lava, Aleksandra ir jau dabar a.a. 
Stefanija. Netoli jų gyveno Viršilai. 
Senelis Motiejus, mūsų žiniomis, 
1945 m. vasario mėn. buvo suimtas 
rusų ir be teismo išvežtas į Keme-
ravo srities Kiseliovsko lagerius, kur 
nepraėjus ir metams pasiligojęs ir 
mirė. Dar prieš mirtį jis spėjo (no
rime tuo tikėti) sužinoti, kad jam 
gimė dvynukai, kurie deja, neišgy
veno ir dar kūdikiai mirė. Sunki 

buvo ir jo žmonos Aleksandros dalia. 
Nuolat buvo persekiojama rusų, 
buvo grasinama ištremti, be to, ir 
pačios buvo silpna sveikata. Nuola
tinė įtampa ir vyro netektis anksti 
palaužė ir ją. Sunki dalia teko ir jų 
vaikams, anksti turėjo patys užsi
dirbti duoną. Mano tėvelis dirbda
mas gizeliu su kuliamąja neteko 
dviejų dešinės rankos pirštų. Labai 
noriu kuo daugiau sužinoti apie savo 
senelių gyvenimą, tačiau Lietuvoje 
nepavyksta rasti gyvų tų, kurie būtų 
galėję papasakoti apie jų gyvenimą. 
Todėl kreipiuosi į tuos, gyvenančius 
užjūryje, kurie pažinojo Motiejų ir 
Aleksandrą Dapšauskus. Man bet 
kokia žinutė bus labai svarbi. Ti
kiuosi, kad sulauksiu žinių. 

Anūkė Gražina Veršinskienė 
(Dapšauskaitė) 

Mano adresas: 
Gražina Veršinskienė 
Ventos g. 61-4 
LT-89148 Mažeikiai 
Lietuva 
EI. paštas: grazinav@nafta.lt 
Tel. 370-687-38981 

Motiejus stovi trečias iš dešines), Aleksandra 'stovi ketvirta is kairės: Dapšauskai 

vių enciklopedijos komplektas. 
Danijos lietuviai jau dalyvauja 

šiame konkurse. Jei būtų daugiau 
norinčių iš užsienyje gyvenančių lie
tuvių, visiems užsienio lietuviams 
galėtume padaryti netgi atskirą tu
rą. Daugiau informacijos <http:// 

w\vw.atgimimas.lt> Jei sudomino 
ši informacija, prašau, nesidrovė
kite, kreipkitės telefonais 370-685-
12732 ir 370-526-19608 ar ei. 
paštu: indre@atgmumas.lt 

I n d r e M a k a r ; n ' \ u 
„Atgimimo" vyr. redaktore 

mailto:grazinav@nafta.lt
http://
mailto:indre@atgmumas.lt
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A t A 
VANDA HRIŠKEVIČIENĖ 

REES 
Mirė 2006 m. sausio 5 d. Santa Monica CA, sulaukusi 96 

metų. Po iškilmingų šv. Mišių S. Monica bažnyčioje, palaidota 
Šv. Kryžiaus kapinėse Culver City. 

Liūdėdami liko: duktė Lilė Tremblay; sūnūs Jonas, Anta
nas, Juozas su savo šeimomis, 9 anūkai, 4 proanūkai. 

Hriškevičiai paveldėjo savo dvarą Varputėnus (Šiaulių 
apskr.) nuo savo prabočių. Varputėnai buvo tikra pažiba ir pa
vyzdys Lietuvoje saviesiems ir atvykstantiems svetimšaliams. 
Pagal istorinius metraščius Hriškevičiai buvo žemaičių bajorai. 
A t a. Vanda buvo gera dvaro savininkė, administratorė, nepa
prastai puiki šeimininkė, mėgdavo visus vaišinti. Tačiau karo 
metu pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, sugebėjo prisitaikyti prie 
vargo ir skurdo. Vėliau, gyvenant JAV, ji sunkiai dirbo, mokėjo 
taupyti ir visada rūpinosi savo vaikais. Vyrui susirgus, ji ilgai 
ir su meile rūpestingai slaugė. Buvo labai religinga, visuomet 
užjausdavo vargšus. Tegul Viešpatis Dievas jai gausiai atlygina. 

Nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. 

Salomėja Nyerges ir sūnus dr. An tanas Nyerges 

A t A 
VYTAUTAS MIKOLAJUNAS 
Savo žemišką kelionę užbaigė 2006 m. sausio 3 d. Čikagoje. 
Gimė 1927 m. spalio 21 d. Kazlų Rūdoje, Lietuvoje. 
Dideliam nuliūdime liko: sesuo Marytė Mikolajūnaitė Mace

vičius ir 3 vaikai: Rasa RafTerty ir vyras Mark; Rita Logsdon ir 
vyras Steven su 2 sūnumis — Steven Logsdon ir Chis Logsdon; 
Algirdas Macevičius su žmona Chaty ir sūnus Aleksas Mace
vičius; daug pažįstamų ir giminių Amerikoje ir Lietuvoje. 

Laidotuvės privačios. 

Nuliūdusi sesuo su va ika is i r a n ū k a i s 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

LIUCINA JUŠKEVIČIŪTĖ 
GRIGALAUSKIENĖ 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti savo 
maldose mūsų mylimą Mamytę, Močiutę, Uošvę, kurios nete
kome 2001 m. sausio 19 d. 

Liūdesyje lieka: J o l a n t a ir Jonas Zubinai su še ima 
J u d i t a i r Rober tas Yuskai su šeima 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30 - 2:30 vai. dienos 

per Čikagos 48 kanalą, 
taip pat per Comcast Cable 248 

kanalą (digital) 
Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 

ALTV laidas gali matyti Rockfordo miesto (Illinois) lietuviai 
per 33 televizijos kanalą ir per Comcast Cable. 

Informacija teikiame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

altv@comcast.net 
14911 127 th Street, Lemont. IL 60439 

„Nenorėjau skirtis, o skiriamės, 
nenorėjau nutolti, o tolstame. 
Dieve, duok susitikti, jei ne čia, 
tai kitame pasauly ir kitoj karalystėj". 

V. Šlaitas 

PADĖKA 
A t A 

ALFA ALGIS LAURAITIS 
1920-2005 

Mano mylimą vyrą, tėvelį, senelį Dievas pašaukė gruodžio 
29 d. Po šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio misijos šventovėje, 
2006 m. sausio 3 d. buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai dėkoju kun. Algirdui Paliokui už maldas koply
čioje, šv. Mišių aukojimą už velionio sielą, prasmingus žodžius 
ir palydėjimą į amžinąją vietą. 

Gili padėka vaikams. Įvykus mirt inai nelaimei, jie buvo 
laimės-šviesos žiburėlis, kurs teikė tėveliui jėgų ir vilties gy
venti. 

Nepamirštamai dėkinga esu giminaičiams, draugams ir 
pažįstamiems už maldas, šv. Mišių aukas, išreikštas užuojautas 
žodžiu ir raštu, lankymą ligoninėse, o velioniui mirus, atsilan
kymą koplyčioje, šv. Mišių aukoje už a.a. Alfo vėlę bažnyčioje ir 
palydėjimą amžinybėn. 

Dėkinga esu už aukas „Mercy Lift", „Saulutei", „Vaiko Var
tai į mokslą" organizacijoms ir už išreikštą nuoširdumą gėlėmis. 

Dėkoju Algimantui Barniškiui už jau t rų giedojimą, Jūra te i 
Lukminienei, už vargonavimą. 

Nuoširdų ačiū reiškiu karsto nešėjams. 
Dėkoju laidotuvių direktoriams Donald M. Petkui ir 

Šarūnui Dobilui už rūpestingą patarnavimą. 

L iūdesy j e l ikusi ž m o n a 

Ilgametei Dantų Gydytojų sąjungos veikliai narei 

AfA 
dantų gyd, MARIJAI PAPLAUSKAITEI 

KRIŠTOPAITIENEI 
mirus, giliame liūdesyje likusią dukrą GRAŽINĄ 
BURBULIS, sūnų dr. RAMŪNĄ, anūkus KRISTINĄ 
su vyru Bruce HARTRANFT ir DANIELIŲ BUR
BULĮ, ją džiuginusius proanūkus ALAN, JUOZUKĄ, 
ALICIĄ ir EMILIJĄ, nuoširdžiausiai užjaučiame ir 
liūdime kartu. 

Dantų. Gydytojų sąjunga 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A 

KAZIMIERA SUVAIZDIENĖ 
ŠIMKŪNAITĖ 

Minint mylimos Mamos ir Močiutės, kurios netekome 2004 
m. sausio 20 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionę bus auko
jamos š.m. sausio mėn. 22 d., sekmadienį, 9 vai. ryto Šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero. 

Prašome tą dieną prisiminti velionę Kazimierą savo mal
doje. 

L iūdin t i d u k t ė I r e n a su š e ima 

mailto:altv@comcast.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• A a. Gražina Musteikienė stai
ga mirė savo namuose 2006 m. sau
sio 18 d. Apie laidotuves bus praneš
ta vėliau. 

• Bronius Juodelis praneša, kad 
nuo 2005 m. gruodžio 31 d. pasi
traukė iš „Valstiečių laikraščio" 
atstovo pareigų JAV ir Kanadoje. 

• Skautų akademikų 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 Brigh-
ton Park bažnyčios parapijos salėje 
tuoj po 10 vai. r. šv. Mišių ruošia 
lietuviškus pietus. Kviečiame visus 
atvykti. Bus labai skanu. 

•Kun. 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 Dum-
pys, 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. 773-471-
1599. 

•Sausio 28 d., šeštadienį, 8 vai. r. 
Maria High School (6727 S Califor-
nia Ave. Chicago, IL 60629) vyks 
stojamieji egzaminai. Egzaminus 
gali laikyti 8-to skyriaus merginos, 
kurios nelaikė jų kitose katali
kiškose mokyklose. Prašome atsi
nešti 2 pieštukus. Egzamino mokes
tis — 25 dol. "Registruotis tel. 773-
925-8686 ext. 114 (Irma Rodriguez). 

•Sekmadienį, 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. 

•Jaunimo 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. 

•46-asis metinis Lietuvos Vyčių 
pokylis šiemet vyks vasario 4 d., šeš
tadienį, „Flame Room of the Sabre 
Room", 8900 W. 95th Street, Hic-
kory Hills, IL 60457. Vakarienės 
metu Lietuvos Vyčiai meno ansam
bliui „Dainava" įteiks žymenį an
samblio 60-mečio proga. 6 vai. v. 

Skelbimas 
Amerikos lietuvių radijas, 

vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 

W C E V 1 4 . 5 0 A M . 
Tel. 773-847-4903, adresas 4459 

S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

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 

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

• D ė l rimtos priežasties Vasario 
16-osios šventės minėjimas Cicero 
telkinyje nukeliamas į vasario 26 d. 

•Trad ic inė Čikagos l ietuvių 
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). 

•Nor in 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 Jašaitytę-Petry tel. 708-
349-8436. Stalo nuoma — 30 dol. 

•Vasario 5 d., sekmadienį, 12 
vai.p.p. PLC didžiojoje salėje įvyks 
susitikimas su šeimos gydytoju 
Andriumi Kudirka, M.D. Jis patars, 
kaip tinkamai pasiruošti vizitui pas 
gydytoją, atsakys į klausimis. JAV 
LB Lemonto apylinkės valdyba 
kviečia visus aktyviai dalyvauti. 

• L B Lemonto apylinkės valdy
ba vasario 19 d., sekmadienį, malo
niai visus kviečia į Vasario 16-osios 
Nepriklausomybės paskelbimo ir 
Kovo 11-osios Nepriklausomybės 
atstatymo šventę, kuri prasidės 11 
vai. r. šv. Mišiomis Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje. 12 vai. 
p.p. Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje vyks iškilmingas minėji
mas. Pagrindinis kalbėtojas — veik
lus lietuvių bendruomenės narys, 
ilgametis Pasaulio ir JAV LB valdy
bų pirmininkas, buvęs „Pasaulio 
lietuvio" redaktorius, rašytojas, žur
nalistas Bronius Nainys. Po iškil
mingos dalies bus meninė programa, 
pietūs, šokiai. Šokiams gros Eimis 
ir Virgis Švabai. 

• K o v o 19 d. 12 vai. p.p. PLC 
didžiojoje salėje įvyks metinis LB 
Lemonto apylinkės narių susirinki
mas. Kviečiame dalyvauti. 

• „Green Hills'' bibliotekos 
(8611 W. 103rd Street, Palos Hills) 
patalpose organizuojami savigynos 
kursai moterims. Kursus ves Pat 
Collins iš Čikagos policijos departa
mento. Į grupę priimama tik 15 
moterų. Hickory Hills ir Palos Hills 
gyventojams kursai kainuos 20 dol., 
lankytojams iš kitų vietovių — 25 
dol. Tel. pasiteiravimui 708-598-
8446 ext. 20 (Norma Norton) arba e-
paštas norton@greenhills.lib.il.us 

Skelbimų skyriaus 
t e l . 1-775 58S 9 5 0 0 
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Lietuvių meno ansamblis 
„DAINAVA" 

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

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

10900 S. 88th Ave. Palos Hills, IL 
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Koncerte skambės gerai žinomos dainos: Jono Govėdo „ Viešpaties 
pasaulis"', Broniaus Budriūno „O, Nemune", Stepo Sodeikos „Siaurės 
pašvaistė". Be tradicinių dainų skambės ir šiuolaikinių lietuvių kompo
zitorių kūriniai: Algirdo Klovos ciklas „Biržų krašto meilės dainos", 
Leonido Abariaus sukurta daina „ Viltis" Sigito Gedos žodžiams, jaunos 
kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės „Ta ta to" ir „Naktis tvartelyje". 

Dviejų dalių koncerte bus rodomos skaidrės, primenančios 
„Dainavos" ansamblio kūrimosi ir gyvavimo istoriją. 

Koncerte dalyvaus Rimvydas Paulikas (saksofonas), Vidas Neve-
rauskas (fortepijonas), Saulius Gylys (gitara), Tomas Strolia (bosinė 
gitara) ir Aliukas Gylys (mušamieji). Chorui akompanuos Oliviįa 
Urbonaitė, kuri programoje atliks ir savo du kūrinius. 

Bilietų kaina — 22 dol., prieš koncertą — 25 dol., moksleiviams iki 
18 metų — 18 dol. 

Bilietus galima nusipirkti „Seklyčioje" (2711 W. 71št Street), 
„Lietuvėlėje" (5741 5. Harlem Ave.), „Dovanėlėje" (Pasaulio lietuvių 
centre) ir koncerto salės „box office" (tel. 708-974-5500). 

„Dainavos" ansamblis skatina žiūrovus bilietus į koncertą nusi
pirkti iš anksto, kadangi koncerto dieną jų gali nebelikti. Taip pat 
informuojame, kad teatro ir gaisrinės administracijų įstatymas rei
kalauja, kad bilietus įsigytų kiekvienas asmuo, nepaisant kokio am
žiaus jis būtų. Pametus bilietą teks pirkti naują, į salę be bilietų nebus 
įleidžiama. Iki malonaus pasimatymo koncerte. Moraine Valley Box 
Office tel. 708-974-5500. 
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Juozas Mikulis, Westchester, IL, už „Draugo" išleistą kalendorių 
ir kalėdinių sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū. 
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Aldona Stropus, Chicago, IL, dar vieniems metams atnaujino net 
dvi „Draugo" prenumeratas ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Širdingai dė
kojame už dosnumą. 

Leon & Anna Kazlauskas, Trail Creek, IN, už kalėdinių sveiki
nimų rinkinėlį atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Labai dėkui. 

Teodoras Mitkus už „Draugo" naująjį, 2006-ųjų metų kalendorių 
padovanojo 50 dol. auką. Tariame širdingą ačiū. 

Valerija Aukštikalnis, gyv. Boston, MA, atsiuntė „Draugui" 50 
dol. auką. Kiekviena auka „Draugui" labai reikalinga ir vertinama. Ačiū. 

Filomena Černiuvienė mums rašo: „Kadangi aš persikėliau gy
venti pas sūnų, o jis 'Draugą' prenumeruoja, tai man atskirai prenu
meruoti nereikia. Tačiau aš skaitau ir toliau skaitysiu 'Draugą', ir noriu 
'Draugą' paremti, todėl siunčiu jums 100 dol. auką. Tebūna tai atsilygi
nimas ir už kalendorių". Labai malonu, kad F. Černiuvienė ir toliau 
skaitys „Draugą". Linkime jai kuo geriausios sėkmės 2006-aisiais ir 
visais kitais metais. Dėkui už auką. 

Henrikas ir Faustina Varaneckai iš Riverside, IL, dėkoja už 
„Draugo" išleistą kalėdinių sveikinimų rinkinėlį bei kalendorių, atsiųs
dami 50 dol. auką. Esame jiems dėkingi. 

V.SS 

George Daugirdas, Chicago IL, atnaujino „Draugo" prenumeratą 
ir pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū. 

AMVAMA*MMMIMMMWW«^^MMW t****************** ^«^^^*Al^lWrfvv»l%»*^w»*^^»A«**A*AA^^^»*rt*A**^w•vwV*^ 

mailto:norton@greenhills.lib.il.us

