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Dujų kamera 
konservatoriams 

Rūta Grinevičiūtė 
Alfa.lt 

Populiaraus sovietinio kino fil
mo lyrinis herojus, neprašytas apsi
gyvenęs svetimame bute, aiškino he
rojei: „Supraskite, mes su draugais 
laikomės tradicijos: prieš Naujuosius 
metus einam į pirtį..." Nauji laikai 
pakeitė situaciją, bet ne iš esmės. Da
bar herojus (tiesa, ne lyrinis) Vladi
miras Putinas sako: „Mes su drau
gais turim tradiciją: prieš Naujuosius 
metus kam nors užsukam dujas". 

Tie „kažkas" šias metais buvo 
Vakarų Europa, o jeigu tikėtume Ge
diminu Kirkilu, tai netgi nesulau
kusi Naujųjų metų sankcijas turėtų 
pajusti Lietuva. Juk jos Seimas drįso 
pasikėsinti į Kremliaus interesus -
Lietuvos dujų perpardavinėtojų mo
nopolinius antpelnius. 

Tiesa, kol kas socialdemokra
tams su „punskiečiais" ir „paulaus-
kininkais" pavyko atsigulti skersai 
bėgių ir sustabdyti Seimo įstatymo 
traukinį, tačiau dėl to jie patyrė viešą 
gėdą. Valdantieji taip atvirai stengėsi 
išsaugoti „Dujotekanos" ir „Lietuvos 
dujų" antpelnius, kad jeigu jie būtų 
eiliniai žmonės - jau šiandien proku
ratūra jiems galėtų kelti bylą už pa
kišu ėmimą. 

G. Kirkilo paaiškinimas - kaip 
vantos lapas nuogaliui. Esą į tas pa-
kišas nederėtų kreipti dėmesio, nes 
versdami visą Lietuvą mokėti kyšius 
„Gazpromui" socdemai rūpinasi eili
niais dujų vartotojais, kurie moka 
mažiau nei eiliniai Europos vartoto
jai. 

Iš pirmo žvilgsnio - rimtas argu
mentas, Nukelta | 6 psl. 

• Sveikatos klausimais. 
• Sušildyk mus lietuviška 
daina. 
•Parodymai matantiems. 
•Lietuvių telkiniuose. 
•Mūsų daržai ir 
darželiai. 
•Amžininko kaina. 
•Pamokslėlis kunigams. 
•Mažosios Lietuvos 
šventę pasitinkant. 
•Konkursui „Lietuviai 
pasaulyje" pasibaigus. 
•Naujas „Muzikos 
žinių" numeris. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.66 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Šalies Nepriklausomybės akto 
signatarui — kalėjimo duona 

Signataras pasisavino didelę sumą svetimų pinigų. Eltos nuotr. 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) — 
Sukčiavęs Nepriklausomybės akto 
signataras Eimantas Grakauskas jau 
antras mėnuo atlieka bausmę Vil
niaus miesto 1-siuose pataisos na
muose. 

Už grotų buvęs Seimo narys, ad
vokatas, teisės mokslų daktaras pak
liuvo pernai gruodžio 4 dieną. Jis čia 
atlieka teismo nuosprendžiu skirtą 
pusantrų metų laisvės a tėmimo 
bausmę. 

Tų metų spalio 31 dieną Aukš
čiausiasis Teismas paliko galioti že
mesnės instancijos teismų sprendi
mus, kuriais E. Grakauskas buvo pri

pažintas kaltu. 
Vilniaus 1-ųjų pataisos namų di

rektorius Zdislavas Subočius sakė, 
kad E. Grakauskas dirba biblioteko
je, bibliotekininko padėjėju. Jj nuolat 
lanko žmona. 

,,Ramus žmogus", — nuteistąjį 
apibūdino įkalinimo įstaigos vadovas. 

E. Grakauskas čia turėtų būti iki 
2008-ųjų sausio 12 dienos. Tačiau jis 
j laisvę gali išeiti ir anksčiau. 

Teikimą dėl lygtinio paleidimo 
pataisos namų administracija teis
mui gali rašyti ne anksčiau nei šie
met rugpjūčio pabaigoje. Lygtinai į 
laisvę paleidžiami gerai besielgiantys 

ir tam tikrą laiką bausmės atlikę nu
teistieji. 

Tuo tarpu prokurorai džiaugiasi 
pasiekę, kad sukčiavęs Nepriklauso
mybės akto signataras gautų laisvės 
atėmimo bausmę. 

Nuosprendį E. Grakauskui dar 
2005 metų gegužę paskelbė Vilniaus 
miesto 2-asis apylinkės teismas. 

„Pusantrų metų prireikė, kol 
Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija 
galutine ir neskundžiamą nutartimi 
pripažino, kad žemesnės instancijos 
teismų sprendimai, kuriais nustatyta 
E. Grakausko kaltė, yra teisėti ir pa
grįsti. Byla buvo sudėtinga, perėjo vi
sas teismo instancijas, joje aktyviai 
dalyvavo visų lygių prokurorai", — 
Generalinės prokuratūros pranešime 
cituojamas Vilniaus miesto apylinkės 
prokuratūros Nusikalstamų veikų 
tyrimo Pirmojo skyriaus prokuroras 
Vytautas Kukaitis. 

Teismų maratone nuteistojo kal
tę įrodinėjo ir Generalinės, ir Vil
niaus apygardos, ir Vilniaus miesto 
prokuratūrų prokurorai. 

„Apeliacinėje ir kasacinėje ins
tancijose byla buvo po 2 kartus, vien 
pirmojoje instancijoje, bylos na
grinėjimas truko daugiau nei pustre
čių metų", — apie pasibaigusi proce
są kalbėjo prokuroras. 

Pasak valstybinio kaltintojo, dar 
galiojant senajam Baudžiamojo pro
ceso kodeksui, kaltinamąją išvadą 
šioje byloje Nuke l ta į 6 ps l . 

A. Kubilius: valdančioji 
koalicija pradeda strigti 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) — 
Valdančioji mažumos koalicija prade
da strigti chaose, tikina Seimo opozi
cijai priklausančios, bet su valdžia 
bendradarbiaujančios Tėvynės są
jungos vadovas Andrius Kubilius. 

Pirmadienį spaudos konferenci
joje politikas užsiminė apie galimą 
paramos mažumos Vyriausybei nu
traukimą. 

„Viena iš šios Seimo sesijos ten
dencijų — mažumos koalicija prade
da strigti chaose, nes koalicijoje nėra 
suvokimo, kad jai tenka dirbti mažu
mos Vyriausybės pagrindu. Ir kai 
pradedamos graibstyti per t raukos 
Seimo posėdyje, svarstant įstatymus, 
tai rodo netinkamą darbą. Taip pat 
mažumos vadovams stinga gebėjimo 
tartis su opozicijos vadovais ir stinga 
pagarbos pasiektiems susitarimams 
ir pagarbos partijoms, kurios neįeina 
į koaliciją", — sakė A. Kubilius. 

A. Kubilius užsiminė, jog social
demokratams trūksta iniciatyvos, 
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Andrius Kubilius 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

sprendžiant Valstybės saugumo de
partamento (VSD) problemas. 

„Socialdemokratai nevykdo susi
tarimo su mumis sprendžiant VSD 
problemas. Socialdemokratai nesi
ima jokių veiksmų, kad VSD nepri
statytos komitetui pažymos pasiektų 
Seimą, tačiau tos pažymos bus atga
bentos į Seimą Nukelta j 6 psl. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

KASMETINIS SVEIKATOS 
PATIKRINIMAS 

DALIUS KĖPAINIS. M.D. 

Ko tikėtis — keletas patarimų 

Skubota mūsų kasdienybė, kupi
na rūpesčių ir įtampos. Gan sunku 
rasti laiko patiems sau, geram poil
siui ar tiesiog tinkamai pasirūpinti 
savimi. Man gilų įspūdį paliko trum
pas pokalbis su vienu mano kolega ir 
geru draugu. 2 dienas prieš Kalėdas 
sutikau jį lifto tarpdury, persimetėm 
tik keliomis frazėmis. Aš jį palabinau 
ir paklausiau, kur jis taip skuba. Jis, 
kaip visad, padejavo, kokia įtempta 
buvo jo darbo diena ir kaip jis nebe
spėja pasirūpinti kasdieniniais bui
ties rūpesčiais. Jis dar spėjo pasakyti, 
kad skuba į autodirbtuves pakeisti 
tepalus savo naujojo modelio vokiš
kam automobiliui. 

Sugrįžęs po švenčių, aš jo nera
dau darbe, ir tik vėliau sužinojome, 
kad tą patį vakarą, kai su juo kalbė
jau, jį ištiko širdies smūgis. Jis buvo 
skubiai išvežtas į ligoninę, kur jam 
įdėjo 2 širdies kraujagyslių stentus 
(mažus tunelio formos tinklelius, ku
rie atidaro širdies kraujagyslę ir pa
laiko ją atidarytą). Nuėjau jį aplan
kyti, jau besveikstantį. Pasilabinę 
mudu nuoširdžiai pasikalbėjome. 
Juokaudamas aš jo paklausiau, kada 
jis paskutinį kartą buvo pas daktarą 
paprastam profilaktiniam sveikatos 
patikrinimui. Jis prisipažino, kad, 
net ir laikas nuo laiko jausdamas 
širdies maudimą, jis nebuvo pas dak
tarą 8 metus. Draugiškai jo pasitei
ravau, kaip tad atsitiko, kad jis buvo 
toks susirūpinęs ir taip tą nelemtą 
dieną prieš Kalėdas skubėjo pakeisti 
brangaus automobilio tepalus, bet 
taip nesirūpino savo sveikata, kiek 
tai svarbu jo gyvenime. Juk kasmeti
nis daktaro vizitas teatimtų 1 va
landą laiko. Ir kas vis tik verčiau, ge
ra sveikata ar kasdieninės prabangos 
objektai. Ir ar iš tikrųjų mes skiriame 
pakankamai dėmesio iš tiesų svar
biems dalykams gyvenime... 

Tad vis tik, kodėl reikėtų apsi
lankyti pas daktarą bent kartą per 
metus? 

Atsakymas juk tikrai labai pa
prastas. Tikra medicina bei gera svei
katos apsauga prasideda nuo sutri
kimų ir ligų prevencijos ir ankstyvos 
diagnostikos. Kontroliuojant kūno 
svorį, kraujospūdį, cholesterolio kiekį 
kraujyje padės išvengti ar atitolinti 
širdies ligas, diabetą (cukraligę), 
smegenų kraujotakos sutrikimus ir 
t.t, anksti nustatant įvairius vėžinius 
susirgimus, išeminę širdies krau
jagyslių ligą ir t.t. Anksti nustačius 
šias ligas, gydymas kur kas papras
tesnis ir efektyvesnis, mažiau komp
likacijų ir kur kas geresnė išeitis. 

Tad peržvelkime trumpai skir
tingų sveikatos organizacijų reko
mendacijas sveikatos apsaugai. Šiais 
patarimais vadovaujasi daugelis pir
minės grandies gydytojų. Šie patari
mai patars mielam skaitytojui, ko ga
li tikėtis iš kasmetinio daktaro vizito. 

Sukakus 18 metų, rekomenduo
jama apsilankyti pas suaugusių žmo-
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nių gydytoją pirmam kartui. Sio vizi
to metu daktaras jus išsamiai pa-
klausinės apie negalavimus, šeimos 
ligas, gyvenseną, įpročius, skiepus ir 
t.t. Daktaras taipogi turėtų padaryti 
bendrą kraujo tyrimą (CBC=Comple-
te Blood Count=bendras kraujo 
ląstelių tyrimas CMP=Complete Me-
tabolic Profile=visiškas kraujo che
mijos tyrimas). 

Kasmet rekomenduojama pama
tuoti kūno svorį ir liemens apimtį, 
kraujo spaudimą, pulsą. 

Moterys turėtų pradėti PAP 
Smear=gimdos kaklelio tepinėlio 
tyrimą, kad išvengtų gimdos kaklelio 
vėžio. Jaunos moterys turėtų pradėti 
šį tyrimą 21-ių metų ar anksčiau, kai 
pradeda lytinį gyvenimą. Šis tyrimas 
daromas kartą per metus. Jei 3 pa-
metiniai tyrimo rezultatai yra neigia
mi, jūsų daktaras gali rekomenduoti 
šį tyrimą daryti rečiau, bet ne rečiau, 
kaip kas 3 metai. 
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Dalius Kėdainis, M.D., Saint Louis, MO. 

Sukakus 20-25-iems, reikėtų pa
daryti pirmą kraujo cholesterolio 
tyrimą. Jei bendras cholesterolio kie
kis viršija 200 mg/dl, reikia padaryti 
nuodugnų tyrimą, nustatant LDL, 
HDL ir trigliceridų kiekį. Jei choles
terolio tyrimo rezultatai nepalankūs, 
reikėtų tirti cholesterolį bent kartą 
per metus. Na, o jei tyrimo rezultatai 
geri, nereikėtų pamiršti tyrimą pa
kartoti bent kartą per 5-ius metus. 

Moterys, turėtų padaryti pirmą 
mamogramą (specialias krūtų rent
geno nuotraukas), sukakus 35-39 
metams. Vėliau šį tyrimą reikėtų kar
toti kasmet ar kas 2 metus iki jums 
sukaks 50, po to šis tyrimas reko
menduojamas kasmet. Jei jūsų šei
moje pasitaikė susirgimų krūties vė
žiu, ar jei jūs turėjote krūties vėžį 
anksčiau, rekomenduojama pradėti 
šį tyrimą kiek anksčiau. 

Sukakus 50, tiek moterims, tiek 
vyrams rekomenduojamas specialus 
išmatų tepinėlio tyrimas, ieškant 
kraujo pėdsakų išmatose (Hemoccult 
AKA Guaiac stool tęst) storosios ir tie
siosios žarnos vėžio apsisaugojimui. 
Daktaras jums duos 3 specialias kor
teles. Jose yra specialūs langeliai, ant 
kurių reikės užtepti mažą kiekį išma
tų, padarytų 3 skirtingomis dienomis. 
Atlikus šią ne itin malonią užduotį, 
reikia nusiųsti ar asmeniškai nunešti 
korteles daktarui ar į laboratoriją, 
kur jas ištirs, ieškodami kraujo pėd
sakų išmatose. Jei jo ras, gali tekti 
padaryti keletą papildomų tyrimų. 

Sigmoidoskopija ir kolonoskopįja 
yra specialios procedūros, kurių me
tu ieškoma įtartinų darinių ir glei
vinės pakitimų storojoje ir tiesiojoje 
žarnoje. Vėlgi, šie tyrimai skirti anks
tyvam šios rūšies vėžio atradimui. 

Svoris nyksta ir dėl ligų 
Valgymo sutrikimai - sunkiai at

pažįstami ir sunkiai gydomi. Nervinė 
anoreksija, nervinė bulimija, persi
valgymas - su tokiomis ligomis ser
gančiais nuolatos susiduria Valgymo 
sutrikimų centro specialistai. Jie įs
pėja, kad šių ligų pasekmės dažnai bū
na labai skaudžios, todėl reikėtų iš
mokti pastebėti pirmuosius simptomus. 

Valgymo sutrikimų centro dar
buotojai tikino, kad pastebėti pir
muosius minėtų ligų požymius gana 
sunku, nes besiliekninantieji labai 
meistriškai moka juos slėpti. 

Vienas pirmųjų požymių, dėl ku
rių turėtų kilti įtarimų, per didelis 
„sveikos gyvensenos" akcentavimas. 
Ligoniai kitiems aiškina, kad maiti
nasi sveikai, valgo tik daržoves ir vai
sius. 

Be „sveikos mitybos", ligoniai ak
tyviai sportuoja. Valgymo sutrikimus 
gydančios specialistės atsiminė mer
ginas su mėlynais ir pūslėtais šonais 
nuo lanko sukimo. Kitiems tokie ak
tyvūs ir sveiką gyvenimo būdą pro
paguojantys žmonės kelia susižavė
jimą, tačiau už viso to gali slypėti tra
gedija. 

Žmogus gali sirgti keliais valgy
mo sutrikimais, todėl nustatyti tiks

lią ligą yra gana nelengva. 
Nervinė anoreksija pasireiškia 

greitai krentančiu svoriu, nuolati
niais komentarais apie savo storumą, 
„storinančio" maisto (mėsos, saldu
mynų, duonos) atsisakymu. Sergan
tieji dažnai susikuria valgymo taisyk
les, lėkštėje žaidžia su maistu. 

Įtarti, kad žmogus serga nervine 
bulimija galima tuomet, kai šaldytu
ve dingsta dideli maisto kiekiai, 
šiukšlių dėžėje mėtosi daug maisto 
pakuočių. Tokie ligoniai persivalgo, o 
po to eina išsivemti arba geria vi
durius laisvinančius vaistus, arbatas. 
Bulimija galima atpažinti ir iš pati
nusių skruostų, žaizdotų, suskeldėju
sių rankų, pageltusių dantų. 

Nors patys valgo labai mažai, ar
ba visai nevalgo, valgymo sutrikimų 
turintys žmonės mėgsta gaminti val
gį ir jaučia malonumą, matydami, 
kaip kiti valgo. 

Vilniuje esančiame Valgymo 
sutrikimų centre gydosi ne tik mer
ginos, bet ir vaikinai. Su specialistų 
pagalba čia gali pasveikti tik tie, 
kurie pripažįsta, kad serga. 

Centre yra specialus veidrodis, 
kuriame sukiojant rankenėles galima 
reguliuoti savo kūno linijas. Ligonis, 

paprašytas veidrodį nustatyti taip, 
kaip save mato, dažniausiai kelis kar
tus padidina kūno masę. Tuomet ati
dengiamas normalus veidrodis ir yra 
galimybė įsitikinti, kad abu jie rodo 
ne tokį pat vaizdą. 

Gydymas centre vyksta keliais 
tarpsniais. Pirmiausia ligonis paten
ka į motyvacinę terapiją, kuri padeda 
pripažinti savo ligą ir pajusti norą 
gydytis. Vėliau eina šešių savaičių 
intensyvus gydymas, o pasveikus -
palaikomoji terapija. 

Ar turite valgymo sutrikimų? 
1. Ar jaučiate, kad nekontroliuo

jate savo valgymo? 
2. Ar per du mėnesius priaugote, 

ar numėtėte daugiau nei šešis kilo
gramus? 

3. Ar jūs įsitikinusi, kad esate per 
stora, nors aplinkiniai sako, kad 
esate liekna? 

4. Ar galima sakyti, kad maistas 
dominuoja jūsų gyvenime? 

5. Ar sukeliate sau vėmimą, ar ge
riate vidurius laisvinančius vaistus? 

Jeigu į bent tris iš šių teiginių 
atsakėte „taip", vadinasi, derėtų su
sirūpinti ir pasikonsultuoti su spe
cialistais. 

„Klaipėda" 

Šio tyrimo metu žarnyno specialistas 
įves specialų, labai ploną, lankstų 
instrumentą, turintį mažą šviesos 
šaltinį, per išeinamąją angą ir ap-
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žiūrės žarnyno vidų. Sis testas reko
menduojamas, sukakus 50 metų. Jei 
jūs turite problemą, ar jei šeimoje 
yra ankstyvų ar gausių susirgimų šio 
tipo vėžiu, tyrimas gali būti reko
menduotas anksčiau ir jį gali tekti 
kartoti dažnai. Paprastai jis turėtų 
būti kartojamas kas 5-10 metų. 

Sukakus 50-iai, reikia pradėti tirti 
vyrų prostatą. Šis tyrimas atlieka
mas pirštu ištiriant vyro tiesiąją žar
ną. Daktaras užsimauna pirštinę, ir 
per išeinamąją angą įkišęs pirštą, ap
čiuopia prostatą. Paprastai prostatos 
vėžys yra kietesnis ir padidėjęs dari
nys, palyginti su normaliu prostatos 
audiniu. Suradus ką įtartina, pa
prastai atliekama daugiau tyrimų. Ne 
visi prostatos padidėjimai reiškia vė
žinį susirgimą, dauguma jų atsitinka 
dėl gerybinio prostatos padidėjimo. 

Sukakus 40-iai, kasmet reikėtų 
atlikti elektrokardiogramą (EKG). 

Prieš pradedant intensyviai spor
tuoti, laikytis intensyvios dietos ar 
pan. rekomenduotina apsilankyti pas 
gydytoją. 

Na, ir, žinoma, šie patarimai 
skirti sveikiems žmonėms, jie tik kel
rodžiai mūsų sveikatos apsaugai. Jei 
pradėjote negaluoti, atsirado naujų 
simptomų ar sutrikimų, visada reko
menduotina pasitarti su daktaru. 
Daug ligų yra lengvai įveikiamos, jei 
pagalba suteikiama laiku. 

Tad būkime sveiki! 
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PARODYMAI MATANTIEMS 
VYTAUTAS LANDSBERGIS 

Juro Abromavičiaus nužudymo 
tyrimas neišvengiamai gražina į 1993 
m. įvykius. Gal ir kiek anksčiau. Ty
rimo iniciatorius Artūras Paulauskas 
to nenorėjo, siekė atkirsti įvykių 
grandinę, bet, prasidėjus tyrimui, 
visą laiką kalbama, bemaž pirmiau
sia, apie Kauno savanorių nepaklus
numo akciją Pakaunėje. Kai kas mė
gindavo ir net šiandien mėgina tą ke
liasdešimties vyrų protestą vadinti 
„maištu". Taip, jie atsisakė vykdyti 
ministro įsakymą ir tuo būdu paže
mino vieną noriai atsistatydinusį Vy
riausybės ministrą; bet kaip tąsyk va
dinti ištisos atskaitingos institucijos, 
Valstybės saugumo departamento, 
Šiandieninį atsisakymą vykdyti aukš
čiausios valdžios sprendimą? Tikras 
maištas ir diversija prieš visą valdžios 
sistemą, ne kitaip. 

Norint geriau suvokti anų įvykių 
prasmę ir reikšmę — taip pat nemažą 
pavojų Lietuvos valstybei — būtina 
maryti ne vien jų seką, bet ir plotį. 
1993 m. liepa - rugsėjis, tai Rusijos 
kariuomenės visiško išvedimo metas, 
o sykiu ryškėjantis vidaus politinių 
jėgų sutarimas, kad Lietuva turi atvi
rai siekti narystės NATO. 

Buvo stiprios priešingos jėgos — 
pirmiausia Rusijoje, bet įtakingos ir 
Lietuvoje, kurios nenorėjo nei vieno, 
nei kito. O norėjo labai aiškiai ir atvi
rai: „išeinant pasilikti" arba, jei pa-. 
vyktų, parodyti, kad nuo išvedimo 
pasidarė blogiau; galbūt gauti pretek
stą išties grįžti arba nors neišvedinėti 
kariuomenės iš Latvijos ir Estijos. Be 
to — pakirsti Lietuvos savarankiš
kumą, pririšti ją prie Rusijos sutarti
mi dėl karinio tranzito per Lietuvą, 
gal ir „saugumo" vietinei valdžiai ga
rantijomis; apsisaugoti nuo Lietuvos 
narystės NATO, paprasčiausiai su
kompromituojant ją iš anksto kaip 
nestabilią, nedemokratinę kandidatę. 

Tiems tikslams pasiekti neregėta 
geresnės priemonės, kaip valstybės 
vidinė sumaištis, ypač ginkluotųjų 
pajėgų supriešinimas, valdžios dezin-
tegravimas ir kraujo praliejimas neva 
„pilietiniame kare. Tai jau buvo 
pavykę Gruzijoje ir Azerbaidžane, 
nušalinant prezidentus Z. Gamsa-
churdiją ir A. Elčibėjų, kad ten ilgam 
įsitvirtintų buvusios nomenklatūros 
valdžia. 

Norint panašių dalykų Lietuvoje, 
reikėjo įtampos ginkluotose pajėgose, 
kurių nors struktūrų didelio nepasi
tenkinimo. Taip intrigų taikiniu tapo 
savanoriai. 

Pakanka pasiskaityti jų — Pane
vėžio ir Kauno rinktinių — kreipi
mąsi apie savo vargingą, žeminančią, 
užgaulią padėtį 1992 m. vasarą ir 
vėlesnę pasitraukusiųjų į mišką dek
laraciją (pasirašė J. Maskvytis), pa
skelbtą laikraščiuose 1993.09.18. 
Matome: praėjo metai, o padėtis ne
pagerėjo; atrodo, pasikeitus valdžiai 
buvo dar tyčia bloginama. Jau 1992 
m. vasarą „ministro A. Butkevičiaus 
grubus elgesys su savanoriais peržen
gia visas ribas. Jis vadina mus kvai
liais, keikia rusiškais keiksmažo
džiais" (iš tuometinio savanorių krei
pimosi į Aukščiausiąją Tarybą - žr. 
kn. „Viešoji informacija apie 1993 m. 
savanorių akciją Pakaunėje", V, 
2006, p. 13). Dabar, po metų, minist
ras pasitraukusius j mišką apšauki-
nėja „kriminaliniais nusikaltėliais". 
Tai juos labai įžeisdavo, o sykiu su 
„ultimatumu" dar galėjo būti ir pro
pagandos priemonė, rengiantis pa
naudoti jėgą. Būtent „likviduoti" iš

ėjusius į mišką reikalavo generalinis 
prokuroras A. Paulauskas (žr. ten 
pat, p.65), o jam pavaldus Kauno pro
kuroras grūmojo, kad likvidavimui 
pakaksią vos 15 minučių... (Ne be 
reikalo, turbūt išgirdęs apie planus, 
vidaus tarnybos pirmasis pulkas 
Kaune pareiškė neisiąs prieš savano
rius). Tačiau nesunku suprasti, kad 
dvi radikaliai nusiteikusios aukštos 
institucijos — KAM (bent ministras) 
ir Generalinė prokuratūra — nepa
liko protestuojantiems jokio pasirin
kimo: arba jūs antivalstybiniai, arba 
kriminaliniai nusikaltėliai. Konflik-
tuojat su Kauno mafija? Tai nusigin-
kluokit, ir tegu jus tvarko. Ypač pavo
jingai provokuojanti buvo laikraščio 
„Kauno laikas" laikysena — protesto 
akcija jame reklamuojama ir aukšti
nama kaip „sukilimas" prieš komunis
tų valdžią ir „perversmas"; skelbia
ma tai „žygis į Vilnių", tai „įžengimas 
į Kauną", tariamai visuotinė parama 
didvyriams, panieka neprisidedan-
tiems. Dar ir apibendrinama, neva vi
sas „ksaštas stumiamas i sukilimą"... 

Nesukurstė, neįstūmė, bet sten
gėsi labai. Neatrodo, kad prokurorai 
būtų tyrę. kas už to visko stovėjo, kas 
laikraščio rankomis kurstė ir mani
puliavo. Tokia neabejotinai suintere
suota jėga būtų Rusijos specialiosios 
tarnybos. Bet kam tirti? 

O įvykių planavimo ryšys su Ru
sijoj bręstančia lemiama konfrontaci
ja, 1993 m. rudens puču Maskvoje? 
Nuversdami prezidentą B. Jelciną, val
džią siekė užgrobti A. Ruckojus ir R. 
Chasbulatovas pasižadėję atkurti 
SSRS... 

Prie sąmoningų provokatorių 
Lietuvoje dar tenka priskirti pasitrau
kusiųjų miškan „atstovą spaudai", 
aktyvų kurstytoją bei ideologą R. 
Kazėną. Neva kursto prieš A. Butke
vičių (savanoriai reikalauja jo paša
linimo), bet po ketverių metų visi trys 
— A. Paulauskas, A. Butkevičius, R. 
Kazėnas — stovi petys petin. Naujoji 
sąjunga. Du — atvirai prieš NATO. 

Tuometinės opozicijos, Tėvynės 
santaros politikai rūpinosi Lietuvos 
perspektyvine kryptimi į NATO, tad 
galimą ginkluotą sumaištį traktavo 
kaip didelę grėsmę šiam tikslui, kaip 
numanomą priešiškų jėgų arba jų 
manipuliuojamą specialią operaciją. 
Absurdiška šnekėti, nors taip dabar 
elgiasi kai kurie nesąžiningi asme
nys, kad Tėvynės sąjunga arba jos pir-
mininkas būtų elgęsi kaip pačių siekia
mo svarbiausio valstybės tikslo prie
šai. Bet verta matyti skiriamąją liniją 
tarp jau įvardintų veikėjų, stumian
čių į pražūtingą konfrontaciją, ir tų, 
kurie darbavosi taikaus sprendimo 
labui. 

Taikinamai veikė Seimas, dalis jo 
NSGK (pirmininkas G. Kirkilas, kol 
neturėjo užleisti savo posto jėgos 
šalininkui V Petkevičiui) ir specialio
ji Seimo narių komisija, vadovaujama 
N. Medvedevo, opozicijos vadovas V 
Landsbergis (iškart Įvertinęs išėjimą 
į mišką, kaip „naudingą tik LDDP ir 
Maskvai"); taip pat savanorių vadai 
J. Gečas, A. Pocius; ypatingai svarbų 
vaidmenį atlikęs, nuosaikią ir supra
tingą poziciją užėmęs, prezidentas A. 
Brazauskas. 

Greta jų — ir nekurstęs, o rami
nęs laikraštis „Lietuvos aidas", jo 
žurnalistai. Apie visų išvardytų tai
kytojų nuostatas žr. toje pačioje kn. 
„Viešoji informacija apie 1993 m. sa
vanorių akciją Pakaunėje". Kodėl 
anuometinių kurstytojų nuostatos 
buvo kitokios, vis dar galima pak
lausti jų pačių. Gaila, kad to neatliko 

DANUTE BINDOKIENE 

Sušildyk mus lietuviška 
daina! 

Lietuvių tautinio meno an
samblis „Dainava" š.m. sau
sio 28 d. vėl žada mums pa

dovanoti koncertą. O tai jau — 
bent čikagiečiams ir apylinkių lie
tuviams — tiek pat svarbus įvykis, 
kaip, pavyzdžiui, naujas Lietuvių 
operos spektaklis, galbūt net Dai
nų šventė, kurios aidai dar neiš-
sisklaidę iš atminties. Džiaugia
mės, kad pačiame viduržiemį „Dai
nava" mus sušildys lietuviška daina. 

Kad mes „Dainava" didžiuoja
mės, nereikia nei aiškinti. Nedaug 
tarp užsienio lietuvių turime tokio 
aukšto lygio ir pajėgumo chorų (juo 
labiau ansamblių) kaip šis — kas
met atsinaujinantis, atsijauninan
tis, ruošiantis vis naujus koncer
tus, ieškanti s. naujų sąskambių ir 
nebijantis kopti į dar aukštesnes 
dainuojamojo meno viršūnes. Nors 
prieš metus šventęs 50-ąją savo 
dainavimo sukaktį, „Dainavos" an
samblis, nerodo jokių „senatvės" 
žymių, kasmet, su kiekvienu nauju 
koncertu, tarytum dar ir dar kartą 
išgyvena savo žydėjimo amžių. 

Didžioji dalis nuopelnų čia, be 
abejo, priklauso jaunam, talentin
gam muzikui .— „Dainavos" vado
vui ir dirigentui Dariui Polikaičiui. 
Tai jis sugeba -iš, rodos, eilinių, 
tiesa, — gražiabalsių — dainavie-
čių „išspausti" tiek, kiek turbūt 
niekas kitas „neišspaustų". Daina-
viečiai juo tiki ir pasitiki. Tereikia 
stebėti ansambliečius koncerto 
metu: susikaupusius, akis įsmei
gusius į dirigentą, pasiruošusius 
išpildyti kiekvieną jo pageidavimą, 
atsiliepti į kiekvieną jo rankos 
mostelėjimą. Koncerto metu jie 
tampa ne paskirų žmonių — vyrų 
ir moterų, jaunesnių ir vyresnių — 
būriu, o darniu, nedalomu vienetu, 
kuris pripildo salę nuostabiais 
dainos garsais. 

Truputį keistas ir — prisi-
pažinsime — šiek tiek bauginantis 
yra šio sekmadienio „Dainavos" 
koncerto pavadinimas: „Per slenks
tį"... Juk per slenkstį perlipama, 
kai kažkur išeinama ar ateinama. 
Į lietuvių, dainos mylėtojų, širdis 
„Dainava" j au seniai įėjusi pro 
plačiai a tver tas duris, taigi, ir 
slenkstį perlipusi. Per kokį slenks
tį ansamblis dabar ruošiasi ženg

ti, kur jį muzikas Darius ketina 
vesti? Žinoma, jei yra toks pavadi
nimas, yra ir to pasirinkimo prie
žastis. Tai, be abejo, sužinosime 
sekmadienį. 

Kiek teko girdėti, koncerto ne
kantriai laukiama — juk „Daina
va" visuomet pateikia naujovių. 
Klausėmės ir jos religinių, sielą į 
Aukštybes keliančių, koncertų; gė
rėjomės dainų ir deklamacijų py
nėmis, kūriniais, atliekamais su 
svečiais solistais; išgirdome net 
džiazo sąskambių, nors jie, dauge
lio nuomone, tarytum nesiderina 
su Tautinio meno ansamblio įvaiz
džiu. Tačiau „Dainava" sugebėjo 
gražiai suderinti ir džiazą, ir lietu
vių liaudies dainas, jau nekalbant 
apie garsiųjų mūsų (ir kitataučių) 
kompozitorių kūrinius. 

Aštuntajai dainų šventei, vy
kusiai pernai liepos pradžioje Či
kagoje, susibūrė ne vienas naujas 
choras ar dainos vienetas, kad ir 
savo balsus įjungtų į visų lietuvių 
džiaugsmo šventę, kad dainos joje 
dar galingiau skambėtų. Girdime, 
kad vienas kitas tų chorų visgi iš
liko, po šventės neišsiskirstė kas 
sau, tad galbūt ir Devintojoje dai
nuos, galbūt sukurs savo tradici
jas, sudarys darnų, tvirtą chorinį 
vienetą, kurio dainomis mūsų pub
lika galės gėrėtis daug daug metų. 
Bent tiek, kaip auksinį jubiliejų 
šventusi „Dainava". 

Linkime „Dainavai" geriau
sios sėkmės sausio 28-ąją ruošia
mame koncerte. Linkime, kad 
pasirinktoji C. Sandburg Perfor-
ming Arts centro salė būtų sausa
kimšai užpildyta ir dar už durų 
susidarytų eilutė iš anksto bilietų 
neįsigijusių, besiviliančių, kad gal
būt kas turi atliekamą bilietą, kurį 
sutiktų parduoti... 

„Dainava" — mūsų pasididžia
vimas. Peržengusią pusšimčio ju
biliejaus slenkstį ir pasiryžusią dar 
ilgai dainuoti, sveikiname jos vado-
vą-dirigentą ir visus dainaviečius, 
dėkojame už jų pasiaukojimą lietu
viškai dainai. Eilinis koncerto klau
sytojas galbūt niekuomet nesu
pras kiek valandų tenka paaukoti, 
kiek mylių nuvažiuoti l ankan t 
repeticijas, bet mes galime jiems 
atsidėkoti, dalyvaudami koncerte. 

nei Generalinė prokuratūra, nei 1997 
metų komisija. 

O Juras Abromavičius, jo laikyse
na? Ji prieštaringa, ir tegul tai tiria 
dabartinė komisija, nes gana aštrus 
jo ir kai kurių savanorių susipriešini
mas matomas net iš ano meto spau
dos. Gali būti, kad ir tie savanoriai 
Kaune, ir buvęs jų teritorinio štabo 
viršininkas tąsyk pateko i kur kas di
desnių svetimų jėgų sumanytą mės
malę. J. Maskvyčio ir J. Abromavi
čiaus i viens kitą atstatyti ginklai, lai
mei, neiššovė, tai čia vaizdas ant ko
kios bedugnės krašto buvom atsidūrę. 

V Landsbergis anuomet progno
zavo dar pora mėnesių anksčiau, kad 
kai išeis Rusijos kariuomenė, Lietuva 
netaps tuoj saugesnė, o iš pradžių bus 
net priešingai. Tai pasitvirtino, bet 
politikų valstybiškas protas ir gera 
valia laimėjo prieš blogąją. Kai kurių 
veikėjų norimo susirėmimo pavyko 
išvengti, ir šis incidentas baigėsi tai

kiai. Ardančios jėgos nusitaikė į kitus 
taškus, žinomi mėginimai sukelti 
traukinių katastrofas. Apie tai jis kal
bėjo jau 1994 metų gegužės mėnesį: 
„Galima įsivaizduoti, kaip būtų gina
mi Rusijos „gyvybiniai interesai", 
Lietuvai pasirašius karinio tranzito 
sutarti. Bet koks, kad ir pačių prasi
manytas konfliktas, trukdymas ar 
avarija arba diversija būtų labai leng
vai panaudoti bet kokiems kariniams 
veiksmams prieš Lietuvą arba Lietu
voje. O ką reiškia didelės šalies „gy
nyba" nuo mažos šalies, mums pri
mena ir 1940-ieji metai" (žr. kn. V 
Landsbergis. ..Karaliaučius ir Lietu
va". V, 2003, p. 60). Po pusės metų 
tai ir driokstelėjo Bražuolėje, laimei, 
be žmonių aukų, kurios buvo numa
tytos „didžiojo spalio" metinėms Mask
voje. Nelyginant būsimo, dar po pen
kerių metų namų sprogdinimo repeti
cija. Karinių veiksmų prieš Lietuvą 
galėjo būti imtasi jau 1994-aisiais, 
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LIETUVIŲ TELKINIAi 
SUNNY IMLU, FL 

— V 

KUCIOS 
Tradicinei Kūčių vakarienei, į Šv. 

Teresės parapijos salę, (2006 m.) 
gruodžio 24-osios 6-tą valandą va
karo susirinko beveik visi mūsų 
telkinio lietuviai bei keletas svečių. 
Suskaičiavau apie 60 žmonių. Retai 
toks didelis skaičius čia besu
sieinami.. 

Stalus radome taip išradingai 
sustatytus, kad visi visus galėjome 
matyti, kai po trumpo pasisveikinimų 
šurmulio ir vietų pasirinkimo, susė
dome. 

Vakaro programą pakilia, supoe
tinta įžanga pradėjo vyriausioji ir 
pagrindinė rengėja, Alė Žebertavi-

- čienė. Po poros minučių įžangos apie 
lietuviškų Kūčių vakaro tradiciją, 
vakaro vedančioji pakvietė visus mi
nutei susikaupti, prisimenant per 
metus mirusius mūsų telkinio tau
tiečius. 

Buvusį Sunny Hills gyventoją, 
dabar atvykusį svečiuotis iš Čikagos, 
Stasį Vencių, vadovė pakvietė uždegti 
tris žvakes: žuvusiems partizanams, 
tėvynėje bei Sunny Hills mirusiems 
mūsų artimiesiems prisiminti... Ne
žinomo autoriaus eilėraštį „Kūčių 
vakarui" raiškiai padeklamavo Vin
cas Zebertavičius. O maldingą D. 
Staniškienės kūrinį „Dėkoju Tau, 
Viešpatie", jausmingai perskaitė 
Bronė Nakienė. Ir paskutinis pro
gramos prieš vaisęs dalyvis buvo kur. 
Izidorius Gedvilą, kėde e ar.: ratukų 
atvežtas pr:e rr.iKrofor.o: jo ..Ma!da 
prieš valgį" irgi buvo poetiška, aiš

kiai perskaityta. 
Vakarienė? Dar gal pusvalandį 

pakentėkime, kas buvome išalkę... 
Tai kalėdaičių laužymas ir vienas 
kitam visko (geriausio) linkėjimas. 
Nežinau, kaip tai atliekama Čikagoje 
ar Cleyelande, bet Sunny Hills prasi
deda bent pusvalandžio „laužymų ir 
linkėjimų" šurmulys. Visiems iš vietų 
pakilus, savo stalą palikus, kai ku
riuos susimaišius sveikinant po du ir 
tris kartus, jau ir be kalėdaičių 
rankose... Man ši ceremonija niekad 
nepatiko; dažnai siūlau, kad „linkė-
tumės" tik prie savo stalo. Gaila, kad 
esu tik mažumos balsas... 

O vaišės, vaišės! A. Zebertavi-
čienei prieš mėnesį ir seniau su 
visomis telkinio moterimis susitarus, 
kas ką gamins, buvo sunešta gausybė 
žuvų, grybų, varškėčių, kisielių, ir ką 
čia viską išvardysi! 

Pabaigai — tradicinis giedojimas. 
Lapelius su Kalėdų giesmėm išdalino 
ir giedojimui vadovavo gražiabalsė 
Onė Adomaitienė. Giesmių programa 
buvo išsemta iki galo! Tik giesmių 
pavadinimų nebeminėsiu, nes mano 
„reportažas" ir taip ištyso, o Kalėdų 
giesmės visur gi tos pačios. 

Kaip kasmet, bent pusę šio šven
to vakaro su mumis praleido ir kle
bonas, prel. Francis Szczykutowicz. 
Pabuvęs tik gerai nuteiktu stebėtoju, 
vaKarienei įpusėjus, jis išėjo i kitą 
salę. dalyvauti savo tautiečiu lenku 
Kūčių vakarienėje. 

Al fonsas N a k a s 

Sunny Hills, FL. lietuvių suruoštose kūčiose. Iš kairės: programos at l ikėjai 
Bronė Nakienė ir V. Zebertavičius, taip pai programos vedėja Elena Žeber-
tavičienė. 

Mirė Povilas Grigalauskas 
Gruodžio 23 (2006 m.) į Amžiny

bę pasitraukė seniausias Sunny Hills 
lietuvis, Povilas Grigalauskas, gimęs 
1910 m. liepos 5 d. Šateikiuose, 
Žemaitijoje; taigi, beveik įpusėjęs 97-
sius metus. 

Kai jis čia, Sunny Hills, šventė 
amžiaus 80 metų sukaktį, su juo įdo
miai kalbėjausi apie nueitą gyvenimo 
kelią. Visa tai anuomet išspausdino 
„Draugas". Deja, to rašinio pas save 

nebeturiu, jį jau išsiunčiau į archyvą. 
Noriu tik pasakyti, kad velionis buvo 
pats tauriausias čia, Sunny Hills, 
mano pažintas žmogus! 

Po gedulingų pamaldų Šv. Tere
sės bažnyčioje, gruodžio 27 d. jo 
kūnas buvo palaidotas Sunny Hills 
katalikų Calvary kapinėse. 

Liko sūnus Arūnas su šeima. 

Al fonsas Nakas 

LOS ANGELES, ~į A 

Brangūs lietuviai, 
Šių metų Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 

Vasario 16-tos 89-tųjų metinių tradicinis minėjimas 
vyks 

vasario 18 d., sekmadienį, 
Šv. Kazimiero parapijos patalpose. 

Šventės programa: 
10:15 vai. vėliavų pakėlimas parapijos kieme 
10:30 vai. iškilmingos Šv. Mišios 
12:30 vai. minėjimas ir meninė programa 

JAV Lietuvių Bendruomenės Vakarų apygarda kviečia Jus atvykti ir 
paminėti visiems lietuviams taip brangią dieną. Ta proga galėsite savo 

pinigine auka prisidėti prie išeivijos lietuvybės stiprinimo. 

A n t a n a s Pol ikai t i s 
JAV LB Vakarų apygardos pirmininkas 

(805) 496-9711 

LA lietuvių vasario 16-osios šventėje 
Jurga Šeduikyte 

Šeštadienį, vasario 17 d., 6 v. v., 
Los Angeles Lietuvių Bendruomenė 
kviečia atšvęsti mūsų tėvynės neprik
lausomybę kartu su ypatinga viešnia 
— Lietuvoje garsėjančia dainininke 
Jurga Šeduikyte, kurios akustinis 
koncertas Šv. Kazimiero parapijos 
salėje (3855 Evans Street) bus jos 
debiutas Amerikoje. Jos muziką rasi
te interneto svetainėje www.Jurga 
Music .com 

Jurga 2005 m. išleido pirmąjį sa
vo kūrybos albumą „Aukso pieva". 
Albumo radijo daina „Nebijok" Lie
tuvoje ir buvo išrinkta populiariausia 
2005-ųjų lietuviška daina. Per praėju
sius metus Jurga su grupe surengė 
daugiau nei 70 koncertų Lietuvoje. 
Atlikėja sugeba pritraukti ir sušildyti 
publiką taip, kad į jos koncertus bi
lietai išperkami kelios dienos iki 
pasirodymo. Savo muziką praėju
siais metais ji pristatė ir Rygoje, kur 
pagrindinėje miesto aikštėje vykusia
me renginyje „Baltų vienybės diena" 
jos pasirodymą stebėjo per 3,000 
žiūrovų. 

Daugeliui Jurga jau gerai pažįs

tama iš ankstesnių projektų. 2002 m. 
Jurga dalyvavo Baltijos šalių atlikėjų 
konkurse „Fizz Super Star", kuria
me tapo viena iš finalisčių, o 2004 m. 
atliko pagrindinius vaidmenis lietu
viškuose roko miuzikluose „Tadas 
Blinda" bei „Ugnies medžioklė su 
varovais". 2005 m. Jurga „Bravo" 
muzikos apdovanojimuose kartu su 
Eurika Masyte atliko dainą „Laisvė". 
Tų pačių metų vasarą Jurga subūrė 
4-ių muzikantų grupę ir nuo to laiko 
savo albumo dainas pristato gyvai. 
Lūžiu dainininkės karjeroje tapo 
2005 m. ruduo, kai, su Andriaus Ma
montovo pagalba, buvo išleistas Jur
gos albumas „Aukso pieva", kurio jau 
parduota per 15,000 vnt. 

Be Jurgos nepriklausomybės 
šventėje matysite dar ir audio-vaiz-
dinę programą „Į laisvę", veiks baras 
ir lietuviška virtuvė. Po koncerto — 
šokiai ir šventiškas bendravimas. 

Plačiau apie šventę ir kitus LA 
LB renginius skaitykite 

www. LALi thuanians .com 

LA LB valdybos info. 

LOS ANGELES PENSININKŲ 
NAUJŲ METŲ POBŪVIS 

Los Angeles pensininkai įkūrė 
tradiciją — kiekvieną metų pirmąjį 
sekmadienj švęsti Naujų metų sutiki
mo pobūvį. 

Šis įvykis buvo gražiai paminėtas 
& m. sausio 7 dieną, Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, kurią visą 
užpilde atvykę dalyviai. 

Pobūvį pradėjo pensininkų klubo 
pirmininkas Vytautas Mickevičius, 
pakviesdamas programai vadovauti 
Oną Katilienę. Lietuvos himną sugie
dojo solistai Janina Cekanauskienė ir 
Antanas Polikaitis. Invokacija — pa
rapijos klebono kun. Stanislovo Anu-
žio. 

Naujų metų proga sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos Respublikos gene

ralinis garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas. Toliau sveikinimus 
tęsė esamų organizacijų pirmininkai. 

Vaišių metu du akordeonistai ir 
šešių jaunų moterų sutartinė savo 
gražiomis dainomis linksmino pub
liką. 

Povilas Jasiukonis rodė filmą 
apie lietuvaitę kino žvaigždę Rūtą 
Lee. Prasidėjo šokiai, rateliai ir žaidi
mai, kurie išjudino daug dalyvių. Visi 
pakilia nuotaika šoko, dainavo, linga
vo ir žygiavo rateliu per visą salę. 
Linksmybių pagauti tautiečiai nesku
bėjo namo ir turėjo malonią progą 
atšvęsti pensininkų Naujųjų metų 
pobūvį. 

• Į 

Vytautas Šeš tokas 

„DRAUGAS" informuoja, „DRAUGAS7' formuoja; 
„DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos jungtis; 
„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"! 
w w w . d r a u g a s . o r g 

http://www.Jurga
http://Music.com
http://LALithuanians.com
http://www.draugas.org
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Lietuvos pranciškonai išsirinko naują 
vadovybę 

UNIVERSITETO BIBLIOTEKĄ 
PAPILDYS NAUJOS KNYGOS 

2007.01. 14 - 19 d. Kretingoje vy
ko Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos 
Sv. Kazimiero provincijos kapitula. 
Kapitula — tai šio vienuolinio ordino 
Lietuvoje aukščiausioji kolegiali 
struktūra, šaukiama kas treji me
tai. Pastarojoje Kapituloje, kaip dele
gatai ir pagal einamas pareigas, daly
vavo 21 brolis, turintis balsavimo 
teisę. Kapituloje sprendžiami pagrin
diniai vienuolių gyvenimo klausimai, 
misijos ypatumai, aptariama bendra 
situacija, tvirtinami projektai bei 
renkama nauja Lietuvos pranciškonų 
vadovybė. 

Kapituloje sausio 18 dieną še
šeriems metams provincijos ministru 
(provincijolu) buvo išrinktas kunigas 
Astijus Kungys, OFM, o provincijos 
vikaru (viceprovincijolu) - kunigas 
Linas Vodopjanovas, OFM. 

A. Kungys gimė 1963 metais, pir
muosius vienuolinius įžadus davė 
1985-aisiais, amžinuosius - 1989 
metais. Į kunigus buvo įšventintas 
1989 m. liepos mėnesi. Pastaruosius 
šešerius metus brolis Astijus buvo 
Vilniaus Sv. Pranciškaus Asyžiečio 
(Bernardinų) parapijos klebonas ir 
Vilniaus Sv. Pranciškaus ir Sv. 
Bernardino vienuolyno gvardijonas. 

Žmonės pamilo kunigą už jo 
nuoširdumą, tarnystę ir pasišven
timą Evangelijai. Nesivaikydamas ir 
vengdamas populiarumo, bet degda

mas noru skelbti Kristaus Evangeli
ją, brolis Astijus buvo kviečiamas į 
Įvairius kultūrinius, visuomeninius, 
pilietinius sambūrius. Jo rūpesčiu 
prikeltas naujam gyvenimui senas 
Vilniaus vienuolyno pastatas Mai
ronio gatvėje, ant Vilnelės upės kran
to, pradėtas svarbus socialinis darbas 
su neįgaliaisiais ir nuo narkotikų 
priklausomais žmonėmis Vilniaus 
Bernardinų parapijoje. 

Astijus dažnai kalbinamas ži-
niasklaidos, 2001-2002 metais vedė 
TV laidą „Atverk duris", tokiu būdu 
nepaliaujamai liudija evangelines 
vertybes, atvirumą, įsiklausymą į ki
tokį, mažesnįjį ir nuliūdusįjį, skatin
damas visuomenėje solidarumą bei 
bendrojo gėrio galimybę. Kunigą 
žmonės pažįsta kaip labai šiltą, atvi
rą nuodėmklausį, dvasios vadovą, 
gabų rekolekcijų vedėją. Šiuo pasi
rinkimu Lietuvos pranciškonai aiš
kiai pasakė, kad juose gyva misi
jų Dvasia, jog jie ir toliau šaltame, 
vartotojiškame pasaulyje pasiryžę 
likti broliais kiekvienam - sutriku
siam, ištroškusiam Dievo gailestingu
mo ir atjautos. 

Išsamesnė informacija: 
Kun. Arūnas Pranc iškus 
Peškait is , OFM, 
Kapitulos atstovas spaudai 
Tel. 8-687-87998. 

Pernai metų pabaigoje VDU bib
liotekos Mykolo Biržiškos profesorių 
skaitykloje buvo eksponuojama jau 
tradicine tapusi Vakarų šalių knygų 
paroda. 

Ketvirtus metus kasmet orga
nizuojamą parodą surengė VDU bib
lioteka ir akademinis knygynas „Hu-
manitas". Parodos lankytojai turėjo 
galimybę susipažinti su daugiau nei 
900 naujų knygų, išleistų „Black-
well", „Wiley", „Routledge", „Sprin-
ger", „Pearson", „Cambridge Univer-
sity Press", „Oxford University 
Press" , „Sage London", „Conti-
nuum" ir kitose leidyklose. 

Susirinkusius į parodą sveikino 
universiteto rektorius prof. Zigmas 
Lydeka, bibliotekos direktorė Lina 
Bloveščiūnienė ir „Humanitas" di
rektorius Alius Sačilka, padovanojęs 
bibliotekai knygų ir galimybę pasi
rinkti bet kurią universitetui reika
lingą „Pearsons" leidyklos knygą. Po 
sveikinimų visi galėjo pavartyti 
knygas ir pabendrauti prie vyno tau
rės. 

„Tokios kasmetinės parodos — 
pats efektyviausias būdas išsirinkti ir 
užsakyti leidinius, reikalingus uni
versiteto mokslo ir studijų procesui, 
— sakė L. Bloveščiūnienė. — Užsisa
kyti reikalingas knygas iš leidyklos 
katalogų, kuriuose pateikiama tik jų 
bibliografinė informacija ir anotaci

jos, yra sudėtinga. Visai kas kita yra 
paimti į rankas leidinį ir susipažinti 
su jo turiniu". 

Nors tokios pačios parodos vyks
ta ir kitose aukštosiose mokyklose, 
VDU šiemet išsiskyrė eksponuoja
mų knygų gausa. Leidiniais domėjosi 
ne tik dalyvavusieji parodos ati
daryme — per visą savaitę ekspozici
ja sulaukė didelio dėmesio, o kai 
kurie lankytojai netgi siūlė parodą 
pratęsti ir knygas eksponuoti kur kas 
ilgiau. 

L. Bloveščiūnienės teigimu, kny
gomis domėjosi ir VDU studentai, 
nors didžiąją lankytojų dalį sudarė 
universiteto profesūra. 

Universitas Magni Vytaute 
2006 gruodis 

VDU bibliotekos Mykolo Biržiškos 
skaitykla. 

Kaip jau minėta, kanalizacija nebeveikė. Ka
da pradėjo oras atšilti, stovykloje išmatų duobės 
ėmė baisiai dvokti, o ten sumestus popierius vėjas 
nešiojo po visą stovyklą ir net pro langus į ba
rakus. Kai kur buvo pastatytos statinės šlapintis. 
Ten greitai susidarė srutų klanai ir dvokė nepa
kenčiamai. Pradėjome bijoti užkrečiamųjų ligų. 

Vokiečius skiepijo nuo šiltinės ir dizenterijos, 
bet užsieniečių niekas nežiūrėjo. Vis dėlto masi
nių susirgimų nebuvo ir susirgimų buvo, palygin
ti, maža, turbūt, dėl to, kad visus sergančius ir 
nusilpusius išvežė į Belzeną žudyti ir ligoninė liko 
beveik tuščia. Tada buvo galima visus susirgusius 
tuoj paguldyti ligoninėje. Kada mes iš stovyklos 
buvome išvaryti, ligoninės jau vėl buvo pilnos. 

ŠVYSTELI VILTIS 

Gyvenant dideliame nusiminime ir nematant 
jokios išeities, buvo gauta žinia, kad Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius mums atsiunčia didelį kiekį 
maisto siuntinių. Tai išgirdę, nudžiugome, nes jau 
manėme, kad reikės mirti badu. Vieną dieną at
vyko į stovyklą ir Tarpt. Raudonojo Kryžiaus ats
tovas. Pas stovyklos viršininką buvo pakviesti pa
tikimieji (suimtieji) Raudonojo Kryžiaus siuntų 
išdalinti. Stovyklos viršininkas uždraudė suim
tiesiems minėti bet kokius skaičius. 

Tame posėdyje Raud. Kryžiaus atstovas pra
nešė, kiek siuntinių pasiųsta į mūsų stovyk

lą ir paklausė, ar visi gauti. Suimtieji pasakė, ko
kių siuntinių ir minimų siuntiniuose daiktų arba 
produktų tebuvo gavę. Atstovas nustebęs klausė 
viršininką, kaip tai išaiškinti. Stovyklos virši
ninkas teisinosi, kad dėl bombardavimų daug 
siuntinių neatėję, bet dar laukiama jų ateinant. 

Po to pasitarimo mes dieną iš dienos laukėme 
atvežant tų siuntinių, nes buvo sakoma, kad jie 
bus dalijami visiems. Po tam tikro laiko atvežė 
kelis tūkstančius siuntinių, bet stovyklos vadovy
bė jų neleido išdalinti. Iš tų siuntinių tik leido 
išimti cigaretes, arbatą ir kavą. Cigaretės išdalin
tos suimtiesiems (kiekvienas gavo po 8), kava ati
duota ligoninei ir arbata virtuvei, bet mes jos ne
gavome. Gali būti, kad kiek arbatos buvo įdėta, 
bet šiaip duodavo vis tų pačių vokiečių arbatžolių 
arbatą. 

Kada vis daugiau įmonių subombardavo, 
dalis suimtųjų liko be darbo. Dalis buvo priskirta 
valymo darbams, o kiti turėjo eiti į Oranienburgą 
griuvėsių valyti. Kiekvieną dieną subombarduotų 
įmonių skaičius didėjo. Likusios nebegalėjo dirbti 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Ns> 4C&27 išgyvėriteai 
nacių koncentracijos stovyklose 

1941—1945 
JONAS GRfGOLAmS 
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arba dėl medžiagos trūkumo, nes subombarduo
tais geležinkeliais arba dėl elektros srovės trūku
mo nebegalėjo žaliavos atvežti. 

Taip ėjo savaitė po savaitės ir mūsų su di
džiausiu išsiilgimu laukiamas galas neno

rėjo priartėti . Pro stovyklos mūrus matėme diena 
iš dienos nenut rūks tamas virtines pabėgėlių, pės
čiomis ir su įvairiausiomis susisiekimo priemo
nėmis t raukiant į šiaurę. Tokioje įtemptoje nuo
taikoje praėjo Velykos. Velykų pirmą dieną mus 
išvarė į Oranienburgą tvarkymo darbams. Mies
tas buvo pusiau sugriautas. Neišliko nė vienos 
sveikos įmonės. 

Stovyklos apylinkėje buvo subombarduoti keli 
smogikų sandėliai. Vienas barakas buvo pilnas 
cigarų. Čia suimtieji gerokai „pasišienavo". Sto
vykloje jau keli mėnesiai nebedavė rūkalų ir su
imtieji vaikštinėjo lyg pusiausvyros netekę. Tada 
iš karto visa stovykla pakvipo cigarais. Kai kurie 
parsinešė pilnus maišus sveikų ir sulaužytų ciga
rų. Užsirūkius visas vargas atrodė nebe toks bai
sus. 

Kiti suimtieji buvo suradę spirito „šaltinį", 
kelių tūkstančių litrų cisterną. Spiritą nešė kibi
rais, ir smogikai j au nebedraudė, primerkė akį, 
nes patys matė, kad viskas eina į galą. Pasku
tinėmis savaitėmis teko matyti, kaip suimtieji iš 
darbo grįžo ta ip girti, kad draugai juos turėjo 
įvesti. Kai kurie net su degančiu cigaru įžygiavo 
pro vartus . 

Nervams nuraminti suimtieji gėrė, kas kam 
pateko į rankas . Vieni buvo laimingesni, tie gėrė 
spiritą, o kiti acetoną ir kitus aštrius skysčius. Ke
lios dešimtys mirė užgėrę nuodingų skysčių, kiti 
buvo paralyžiuoti ir apako. 

Balandžio mėnesio pradžioje pradėjo iš sto
vyklos išvežti norvegus ir danus. Juos nuvežė į 
Tarpt. Raudonojo Kryžiaus stovyklą Hamburge, 
kur jie buvo maitinami ir globojami. Tenai jie jau 

buvo išimti iš vokiečių įtakos. Kokia laimė! Mes 
jiems be galo pavydėjome. 

Vienas danas jau buvo anksčiau paleistas iš 
stovyklos ir įpareigotas dirbti vienoje Oranien-
burgo įmonėje. Čia jis susitiko su savo buvusiais 
draugais, kurie tenai ėjo į darbus. Jis papasakojo, 
kad jo tautiečiai dabar ramiai gyvena Hamburge. 
Jis taip pat norįs pas juos patekti , bet įstaiga jo 
neatleidžianti. Suimtasis j am patarė nuvykti \ 
Berlyną pas švedų pasiuntinį, kuris atstovavo ir 
danų reikalams, ir su juomi pasitarti . Danas taip 
ir padarė. Sugrįžęs iš Berlyno, jis papasakojo savo 
draugui apie savo kelionę ir pasikalbėjimą su pa
siuntiniu. Pasiuntinys jam pasakęs, kad jo reikalu 
užvesti diplomatinius susirašinėjimus jis laikąs 
be vertės, nes vokiečių įstaigos dabar turinčios 
kitų rūpesčių, negu atsakinėti į tokius smulkius 
reikalus. Pasikalbėjimo pabaigoje jis pasakęs: 

„Vykite savo atsakomybe į Hamburgą i r 
žiūrėkite įsmukti į jūsų stovyklą, tada vokiečiai 
jums nieko nebegalės padaryti. Bet, jei norite te
nai nuvykti, turi te pasiskubinti, nes ilgiau kaip 
dvi-tris savaites vokiečiai nebesilaikys". 

Tokia džiuginanti žinia mus vėl kiek sustipri
no. Įtempimas vis didėjo diena iš dienos. 

Būdavo jų ir tokių dienų, kad aliarmas nebenu-
trūkdavo. Dieną ir naktį skrido lėktuvai per mus 
ir retkarčiais įvykdavo susišaudymų tarp sąjun
gininkų ir vokiečių lėktuvų. Nuo trenksmų buvo 
beveik visų langų stiklai išbyrėję. Stovyklos vado
vybė neberodė nei tvirtumo, nei griežtumo. Buvo 
didelis pavojus, kad išbadėję suimtieji gali pada
ryti sukilimą ir mūsų padėtį dar pabloginti, nes 
visus pražudytų. Balandžio 19 dieną, vos nuvykus 
į darbą, liepė greit išsirikiuoti ir nužygiavome at
gal į stovyklą. Viršum mūsų be perstojimo skraidė 
lėktuvai, matyt, puolė šarvuočius. Mes gyvenome 
didelėje baimėje dėl to, kad jau priešui artėjant 
mūsų dar nevarė iš stovyklos ir manėme, kad ne
atsakingi smogikų elementai galėtų mus sunai
kinti paskutinį momentą. Patrankų šūviai girdė
josi, rodos, visiškai iš arti. J a u kai kurie suimtieji 
pasakojo patys matę rusų šarvuočius, bet jie netoli 
jų apsisukę ir nuvažiavę atgal. 

Antrą dieną po patikrinimo vėl išsirikiavome 
ir pradėjome žygiuoti pro vartus. Dar nespėjus 
paskutinėms gretoms išeiti pro vartus, buvo duo
tas įsakymas sustoti ir grįžti atgal į stovyklą. 
Prieš pietus vėl liepė aikštėje išsirikiuoti, bet į 
darbą taip pat neišleido. Vos sugrįžus į blokus, 
stovyklos vadovybe liepė visus suvaryti į barakus. 

Bus daugiau. 
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Senieji Kuršmarių žvejai gali 
visiems laikams padžiauti 

Dujų kamera konservatoriams 

ffSa&vM.^.«a*«.iw 

Žvejų laivai uoste. 

Nida, sausio 21 d. (ELTA) — 
Kuršių nerijoje žuvininkystė pergy
vena kritinę situaciją, daugelis vie
tinių žvejų svarsto galimybes palikti 
verslą ir gauti už tai kompensacijas. 

Seimo Jūrinių ir žuvininkystės 
reikalų komisijos savaitgalį Nidoje 
surengtame išvažiuojamajame posė
dyje jos pirmininkas Bronius Pauža 
pripažino, kad ardant sovietinę žu
vininkystės sistemą Kuršių marių 
žvejai buvo nuskriausti. Neringos žu
vininkystės ūkio pastatai parduoti, 
žvejams teko menki seni laiveliai ir 
beverčiai pajai. Žvejai prarado vietas 
prie marių Nidoje, Preiloje, Juod
krantėje, kur nuo seno švartuodavo 

ot-cinuno oavickio LA; nuotr. 

savo laivus, džiovindavo tinklus, sau
godavo inventorių. 

Pasak Neringos mero Vyganto 
Giedraičio, žuvininkystės sektoriuje 
dirbančių žmonių skaičius sudaro 
apie 21.8 proc. Neringos savivaldybė
je dirbančių žmonių skaičiaus. Vi
daus vandenų telkiniuose sugauna
ma apie 9 proc. verslinių žuvų, paten
kančių į Lietuvos rinką, iš jų apie 90 
proc. sužvejojama Kuršių mariose. 
Savivaldybė pasirengusi padėti žve
jams, įrengti naujus uostelius ir juos 
nuomoti vietos žvejams. Tačiau nau
jų namų statybų skandalai sutrukdė 
tokių projektų įgyvendinimą Juod
krantės Gintaro įlankoje. 

A. Kubilius: valdančioji koalicija... 
Atkelta iš 1 psl. 
anksčiau ar vėliau, tik gaila, kad tai 
jau bus po savivaldybių tarybų rin
kimų", — aiškino A. Kubilius. 

A. Kubilius išdėstė savo nuomo
nę, ko socialdemokratai siekia ne
skatindami, kad VSD problemos būtų 
kuo greičiau išspręstos. 

„Prezidento Valdo Adamkaus po
ziciją VSD vadovo atžvilgiu taip pat 
nebegalime interpretuoti, kaip pa
ramą tiems, kurie ieško tiesos. Patys 
socialdemokratai stumia prezidentą į 
tokią situaciją, kad vėliau galėtų pa
tys pasakyti, jog prezidentūra nebe
sugeba kontroliuoti VSD ir šios įstai
gos kontrolę reikėtų atiduoti Vy
riausybei", — sakė A. Kubilius. 

Valdantieji socialdemokratai bei 
opoziciniai konservatoriai susita
rimą, kuriuo partijų bendradarbiavi
mas pratęsiamas iki kitų metų ru
dens sesijos, pasirašė 2006-ųjų pa
baigoje. 

Susitarime, kurį pasirašydami 
konservatoriai pažadėjo paramą so
cialdemokratų vadovaujamai mažu
mos Vyriausybei, tarp prioritetų 
įvardinta aukštojo mokslo reforma, 

šalies nacionalinio saugumo stiprini
mas, dėmesys šeimos politikai. 

Valdantieji socialdemokratai 
konservatorių pareiškimų apie gali
mą susitarimo nutraukimą nedrama
tizuoja. 

„Kol kas didelės grėsmės dėl tų 
pareiškimų, jų realizavimosi nema
tau", — kitoje spaudos konferencijoje 
sakė socialdemokratų frakcijos se
niūnė Irena Šiaulienė. 

Frakcijos seniūnė „įgėlė" konser
vatoriams, pastebėdama, jog šie, pa
tys kaltindami socialdemokratus, esą 
jie nederina veiksmų su konservato
riais, į partnerius tam tikrais klausi
mais pasirenka susikompromitavu
sias politines jėgas, anksčiau pačių 
aršiai kritikuotas. 

„Mes taip pat kartais pagalvo-
jam, kad karts nuo karto konservato
riai susideda su Darbo partija", — 
sakė I. Šiaulienė. 

Į konservatorių kritiką, jog so
cialdemokratai laikosi nuošalyje 
sprendžiant VSD problemas, I. 
Šiaulienė atsakė partiją nenorint kiš
tis į ne savo kompetencijos klausi
mus. 

* Baltijos krepš in io lygos 
(SEB BBL) „Žvaigždžių rungty
nių" komandų starto penketų 
balsavimas internetu ir mobiliuoju 
telefonu sulaukė beveik 47,000 bal
suotojų. Paaiškėjo, kad „Baltijos 
žvaigždžių" komandos starto penke
te rungtynes pradės Raitis Grafas 
(Rygos ASK), Martinas Muurseppas 
(Tartu „Rock"), Jonas Mačiulis, 
Mantas Kalnietis (abu — Kauno 
„Žalgiris") bei Sandis Valteris (Rygos 
ASK). „Užsienio žvaigždžių" koman
doje rungtynes starto penkete pradės 
Tanoka Beard („Žalgiris"), J. P Batis

tą (Vilniaus „Lietuvos rytas"), Mat-
thew Nielsen („Lietuvos rytas"), 
Marko Popovičius („Žalgiris") ir Cur-
tis Millage (Rygos ASK). „Baltijos 
žvaigždžių" rinktinę treniruos Kau
no „Žalgirio" komandos vyriausias 
treneris Rimantas Grigas. „Užsienio 
žvaigždėms" vadovaus Zmago Saga-
dinas („Lietuvos rytas"). 

* Sėkmingai Olandijoje pra
sidėjusiose 2007 metų Europos 
uždarų patalpų BMX dviračių pir
menybių dvejuose etapuose pasirodė 
Vilma Rimšaitė, kuri su 27 taškais 
moterų grupėje užima trečiąją vietą. 

Atkelta iš 1 psl . 
tačiau tik iš pirmo, nes pigesnės du
jos kainuoja Lietuvai didžiulę jos pri
klausomybę nuo Rusijos. Lietuvos 
ūkis, kaip Baltarusijos biudžetas ar
ba kaip narkomano organizmas nuo 
kvaišalų, yra priklausomas nuo pi
gesnės naftos ir dujų. Ir mūsų Tė
vynė kaip narkomanas darys viską, 
kad dozė nepabrangtų. O juk žvel
giant iš Lietuvos kaip valstybės, o ne 
UAB, interesų, daug saugiau Rusijai 
mokėti visą kainą. 

Tačiau „ant adatos sėdinčiai" 
Lietuvai ši mintis skamba kaip as
meninis įžeidimas. Lietuvoje norma
lu imti per rinkimus pinigus iš versli
ninkų, o po to jiems atidirbinėti nau
dojantis tarnybine padėtimi ir ne
laikyti viso to nei nacionalinių inte
resų išdavyste, nei kyšininkavimu. 
Tai yra normali politinė veikla, už 
kurios sabotavimą nukentės ne so
cialdemokratai, ne valstiečiai ir juo
lab ne A. Paulausko socialliberalai, 
bet... konservatoriai. 

Taip, konservatoriai, nes jie jau 
antrą kartą ir dėl to paties dujinio 
reikalo suardė G. Kirkilo valdančio
sios koalicijos vienybę, susimetė su 
darbiečiais ir pagadino reikalus. Ver
tinant minėtosios normalios politinės 
praktikos matais, konservatorių po
elgis dukart kiauliškas. Jie juk taip 
pat gavo rinkiminių pajamų iš „Du-
jotekanos" bei išmainė su G. Kirkilu 
pažadą remti jo koaliciją už keletą 
aukštų postų. Tačiau konservatoriai, 
priešingai nei K. Prunskienės ar A. 
Paulausko politiniai kareivėliai, ran
kas kilnoja ne pagal C. Juršėno gal
vos mostus. 

Dabar konservatorius baus. Iki 
šio vienam su jais kovojusiam A. Po
ciui ir vėl pasisekė (kaip ir tuomet, 
kai Seimas jį išsuko iš nemalonumų 
dėl KGB rezervo, nes jis į tą reikalą 
įpynė Antaną Valionį, kuris, kaip tuo
met buvo manoma, buvo didis valsty
bininkas). Dabar ir vėl, A. Pociaus 
laimei, socialdemokratai atidaro an
trą frontą, kuris vadinasi „J. Abro
mavičiaus žuvimo tyrimo komisija". 
Apie tai viešai, per televiziją pranešė 
Bronius Bradauskas, pasakęs Rasai 
Juknevičienei: „Jūs - mums, mes -
jums." G. Kirkilas būtų išsaugojęs er
dvės manevrui, bet dabar karas jau 
paskelbtas. Kažkas visuomet būna 

per daug nuoširdus ir ima šaudyti iš
duodamas saviškius... 

Vargu ar galima pavadinti suta
pimu tokius du paralelinius procesus. 
Viena vertus, Seime kaunamasi dėl 
dujininkų pelno ir dėl slaptų saugu
mo pažymų, atskleidžiančių, kaip jie 
tą pelną panaudoja papirkinėdami 
politikus ir žiniasklaidą. O tuo pačiu 
metu J. Abromavičiaus mirties tyrė
jai apklausinėja „liudininkus". Pir
moji pasisako kažkokia libdemų mo
terėlė, kuri Jaučia", kad jos iš maty
mo pažįstamą J. Abromavičių „už
sakė" konservatoriai, nes šis ištyrė jų 
vaidmenį organizuojant savanorių 
maištą, tilto per Bražuolę sprogdini
mą ir t. t. 

Toliau estafetę perima E. Bič
kauskas. Jis „mano", kad savanoriai 
būtų grįžę iš miško, jei tik V Lands
bergis būtų juos iš ten atšaukęs. Ir 
pagaliau - A. Butkevičius, kuris sa
vanorių demaršo metu sėkmingai 
gastroliavo užsienyje, tačiau dabar 
„neabejoja" konservatorių ir V. 
Landsbergio asmeniniu indėliu užsa
kant politinę žmogžudystę. (Įdomu, 
ar liudydamas ponas Butkevičius bu
vo išjungęs savo pagrindinį - mask-
vietišką - telefoną? O gal buvo „ant 
ryšio"? ). 

Ir pagaliau - kulminacija. V 
Landsbergio liudijimas, po kurio jis 
sulaukia „taškus ant i" sudedančio 
žurnalisto klausimo, ar tai jis „užsa
kė" Abromavičių. Nenuostabu, kad 
profesoriaus veidas tuo metu buvo 
nesveikai paraudęs. Jį teisia vienas 
didžiausių politinių sąšlavynų per 
visą Lietuvos nepriklausomybės is
toriją. Spėju, kad jam, ir ne tik jam 
vienam, vėl kilo noras eiti į mišką. 

Tiesa, dabar jau būtų sunku su
rinkti padoresnę kompanija tokiam 
žygiui. Lietuva daug anksčiau išsi
vaikščiojo į airijas, ispanijas ir kitas 
sveikesnes šalis. Taigi pastiprinimas 
gali ir neateiti... Ir vis dėlto jeigu 
konservatoriams užteks nervų at
laikyti spaudimą ir jie neatsisakys sa
vo ketinimų išvėdinti saugumo ar
chyvų bylas apie „Dujotekaną", jos, 
kaip spėjamos Rusijos slaptųjų tarny
bų „priedangos organizacijos", veiklą 
gautume atsakymų į esminius klau
simus, o būtent, kas už kiek ir kokiu 
greičiu vairuoja Lietuvą atgal į „di
džiosios motinos" glėbį. 

Šalies Nepriklausomybės akto signatarui — 
kalėjimo duona 

Atkelta iš 1 psl. 
patvirtino generalinio prokuroro pa
vaduotojas Vytautas Barkauskas. 

E. Grakauskas buvo pripažintas 
kaltu ir nuteistas už tai, kad 1996 
metų balandžio mėnesį sukčiavimo 
būdu užvaldė svetimą — vienos iš bu
vusios korporacijos „Lietverslas", 
kurios viceprezidentu buvo, įmonės 
turtą — 30,000 litų. 

Teismas nustatė, kad E. Gra
kauskas, siekdamas apgaule užval
dyti svetimą turtą ir iš anksto žino
damas, kad sutartimi prisiimtų įsipa
reigojimų negalės įvykdyti bei ne
ketindamas jų vykdyti, su įmonės 
atstovu pasirašė sutartį dėl prekių 
tiekimo, pagal šią sutartį gavo iš
ankstinį apmokėjimą, o prekių ne
pateikė ir įmonės pervestus pinigus 
panaudojo savo asmeniniams turti
niams įsipareigojimams vykdyti, t. y. 
padengė iš banko paimtą kreditą. 

Teismas E. Grakauskui už tai 
skyrė 1 metų 6 mėnesių laisvės atė
mimo bausmę. 

Po pernai spalį priimto galutinio 

ir neskundžiamo Aukščiausiojo Teis
mo sprendimo, E. Grakauskas buvo 
išbrauktas iš Lietuvos advokatų są
rašo ir pradėjo atlikti laisvės atėmi
mo bausmę Vilniaus 1-uose pataisos 
namuose pernai metų. 

E. Grakauskui kaltinimai buvo 
pareikšti ir kitose bylose, tačiau jose 
bausmės jam pavyko išvengti dėl se
naties termino. 

E. Grakauskas yra ne pirmas į 
įkalinimo įstaigą pakliuvęs Nepri
klausomybės akto signataras. 

Šioje pataisos įstaigoje bausmę 
už sukčiavimą stambiu mastu yra at
likęs taip pat signataras, Seimo narys 
ir buvęs krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius. 

Dar vienas Nepriklausomybės 
akto signataras — Vytautas As
trauskas — už šmeižtą kalėjo patai
sos jstaigoje Kybartuose. 

Vilniaus 1-siuose pataisos na
muose dabar bausmę atlieka 96 nu
teistieji. Šioje įkalinimo Įstaigoje 
bausmę atlieka įstatymui nusikaltę 
policininkai, valstybės tarnautojai. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

V. Putinas: dujos Europai 
bus tiekiamos stabiliai 

A. Merkei ir V Putinas. 

Sočis, sausio 22 d. („Inter-
fax"/BNS) — Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas patvirtino, kad 
Maskva neketina vengti aiškių ir su
prantamų santykių energetikos srity
je su visais partneriais, taip pat ir Eu
ropoje. Tai jis pareiškė spaudos kon
ferencijoje, pasibaigus deryboms su 
Vokietijos kanclere Angelą Merkei. 

„Tai skonio reikalas, kur mes 
įtrauksime atitinkamus susitarimus, 
— pažymėjo prezidentas, turėdamas 
omenyje kanclerės teiginį, kad būtina 
įtraukti atitinkamą straipsnį į naują 
Rusijos ir Europos Sąjungos (ES) su
sitarimą. — Mes vedame dialogą su 
Europos Sąjunga dėl energetikos ir 
jokiu būdu jo neketiname nutraukti. 
Mes patys suinteresuoti, kad būtų 
aiškios ir konkrečios taisyklės šioje 
srityje. Ir kad šių taisyklių visi lai
kytųsi". 

Asmeniškus santykius su Vokie
tijos vyriausybės vadove V Putinas 
pavadino draugiškais. Atsakydamas į 
klausimą, kuo skiriasi A. Merkei ir 
jos pirmtakas Gerhard Schroeder V 
Putinas pareiškė, kad vokiečių ben
druomenė žino tai geriau. 

Jis taip pat pažymėjo, kad jo san
tykiai su buvusiais kancleriais, tarp 
jų su Gerhard Schroeder ir Helmut 
Kohl, „tebėra draugiški". 

Kalbėdamas apie dalykinius as
pektus V Putinas pažymėjo, kad Ru
sija ir Vokietija „gina savo pozicijas 
gana principingai ir nuosekliai". 

Pasak prezidento, dėl rinkos 

A P nuotr. 

principų nesilaikymo Rusija patiria 
didžiulius nuostolius — milijardus 
dolerių kasmet. 

„Nė viena šalis pasaulyje netei
kia tokios paramos kitoms šalims, 
kaip tai daro Rusija jau 15 metų, — 
sakė jis. — Mes, kaip pažymėjo kanc
lere, turime ir savo pensininkų, mo
kytojų, gydytojų, visas socialines sri
tis. Kodėl mes turime subsidijuoti ki
tų šalių ekonomikas tokiu mastu?". 

Savo ruožtu A. Merkei pareiškė, 
kad Vokietija, kaip ES pirmininkė, 
supranta ir priima Rusijos siekį pe
reiti prie rinkos santykių su visais 
partneriais. 

Drauge ji pabrėžė, kad Vokietija 
ragina užtikrinti energetikos išteklių 
tiekimų į Europą patikimumą ir kad 
Europa „suinteresuota stabiliais tie
kimais". 

Kanclerės nuomone, į naują susi
tarimą dėl ES partnerystės su Rusija 
turi būti įtrauktas atskiras straipsnis 
apie tai, koks turi būti bendradarbia
vimas energetikos srityje. Tai straips
nis „visiems parodytų, kaip išvengti 
nesklandumų, kurių buvo". 

„Anksčiau, kai esant Sovietų Są
jungai buvo tiekiamos mūsų dujos ir 
nafta per buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikų teritoriją ir Varšuvos su
tarties respublikų teritoriją, nebuvo 
jokių problemų — sakė V Putinas. — 
Šiandien situacija pasikeitė. Ir todėl 
mes visiems sakome: partnerystei ir 
bendradarbiavimui — 'taip', parazi
tavimui — 'ne'". 

Pajėgų išvedimo iš Irako grafiko nėra 
Washington, DC, sausio 22 d. 

(AFP/BNS) — JAV prezidentas Geor
ge W. Bush interviu, kuris publikuo
jamas pirmadienį, atsiribojo nuo 
prognozių, kad amerikiečių karių iš
vedimas iš Irako gali būti pradėtas 
baigiantis kitų metų vasarai. 

„Mes, ši administracija, nenusta-
tome tvarkaraščių, nes priešas, žino
damas Jungtinių Valstijų veiksmų 
planą, keis savo taktiką", — sakė G. 
W. Bush interviu laikraščiui „USA 
Today". 

Tai prezidentas pareiškė komen
tuodamas JAV pajėgų Irake vado, ge
nerolo George Casey praėjusią savai
tę išsakytą prognozę, kad dabar į Ira
ką siunčiamą karinio kontingento pa

stiprinimą galima būtų pradėti iš
vesti vasaros pabaigoje. 

Praėjusią savaitę JAV valstybės 
sekretoriui Robert Gatės lankantis 
Irake, generolas žurnalistams pareiš
kė: „Manau, galima galvoti apie va
saros pabaigą", jei pastangos įtvirtin
ti saugumą Baghdad duos matomų 
rezultatų. 

Tačiau G. W. Bush interviu neiš
reiškė pritarimo šiai nuomonei. Jis 
netgi neatmetė galimybės, kad ame
rikiečių pajėgos Irake bus ir po 2009 
metų sausio 20-osios, kai bus prisaik
dintas naujasis JAV prezidentas. 

„Tai bus ilga kova", — sakė G. W. 
Bush, paklaustas, ar jo įpėdiniui Ira
kas vis dar bus problema. 

EUROPA 

LONDONAS 
Europos ir Amerikos derybi

ninkai netrukus gali pasiekti susita
rimą, kuris leistų atnaujinti pasauli
nes prekybos derybas, pirmadienį pa
skelbė dienraštis „The Financial Ti
mes". Šiuo metu deramasi dėl sando
rio, kad Europos Sąjunga (ES) viduti
niškai 54 proc. sumažintų apriboji
mus importuojamiems žemės ūkio 
produktams, pranešė verslo dienraš
tis. Jungtinės Valstijos savo ruožtu 
siūlo sumažinti subsidijas savo že
mės ūkio produktams iki maždaug 17 
mlrd. JAV dolerių. Abi šalys aptarė 
paramos žemės ūkio produkcijai ma
žinimo klausimą. 

PARYŽIUS 
Legendinis Prancūzijos ūkinin

kas ir antiglobalistas Jose Bove pa
reiškė ketinantis dalyvauti balandį 
vyksiančiuose prezidento rinkimuose 
kaip antiliberalių kraštutinių kairių
jų kandidatas. Kultinis ūsuotasis an-
tiglobalistų judėjimo veikėjas tarp
tautiniu mastu išgarsėjo 1999-aisiais, 
kai kartu su grupe bendraminčių pie
tiniame Prancūzijos Mijo mieste sug
riovė įpusėtą statyti „McDonald's" 
restoraną. Paskui jam teko dukart 
pasėdėti kalėjime už Prancūzijos pie
tuose sunaikintus genetiškai modifi
kuotų javų pasėlius, kuriuos ėmė 
rauti pradėjęs aktyviai agituoti už 
tai, kad kol iki galo nežinomas tokių 
javų poveikis sveikatai, jiems būtų 
paskelbtas moratoriumas. 

BELGRADAS 
Ultranacionalistinė Serbijos ra

dikalioji partija paskelbė laimėjusi 
sekmadienį vykusius visuotinius rin
kimus, tačiau pripažino, kad jai ne
pavyko užsitikrinti tvirtos daugu
mos, todėl ji veikiausiai neformuos 
vyriausybės. Rinkimai vyko praėjus 
beveik metams po buvusio autokrati
nio prezidento Slobodano Miloševi
čiaus mirties ir buvusios ilgametės 
Serbijos partnerės Juodkalnijos at
siskyrimo po istorinio referendumo 
dėl nepriklausomybės. Radikalų va
dovas Tomislavas Nikoličius paskel-

ATLANTIC 

bė apie pergalę r inkimuose, kai ofi-
.cialūs rinkimų stebėtojai pranešė, 
kad jo vadovaujama partija, remian
tis daliniais neoficialiais balsavimo 
rezultatais, surinko 27.8 proc. balsų. 

R U S I J A 

MASKVA 
Kosmoso kariuomenės vadas ge

nerolas pulkininkas Vladimiras Po-
povkinas pirmadienį žurna l i s tams 
pareiškė, kad galimas Jungt inių Vals
tijų priešraketinės gynybos (PRG) 
sistemos elementų dislokavimas Če
kijoje ir Lenkijoje kelia grėsmę Ru
sijos saugumui. „Mūsų tyrimas rodo, 
kad JAV PRG sistemos dalių dislo
kavimas Čekijoje ir Lenkijoje mums 
kelia akivaizdžią grėsmę" , — pa
reiškė V Popovkinas, komentuoda
mas žiniasklaidos priemonių praneši
mus apie tai, kad Čekijos vadovybė 
gavo JAV kreipimąsi, kur iame prašo
ma skirti vietą jos radiolokacijos sto
čiai dislokuoti. 

A Z U A 

ALMATA 
Kazachstano teismas pirmadienį 

vienam opoziciją remiančiam inter-
netinio dienoraščio autoriui už prezi
dento Nursu l t ano Nazarbajevo 
šmeižtą paskyrė dvejų metų lygtinę 
bausmę. 58 metų Kazis Toguzbajevas 
buvo pripažintas ka l tu už tai, kad 
dviejose publikacijose, paskelbtose 
tinklalapio www.kub.kz dienorašty
je, įžeidė ilgametį Kazachstano vado
vą, pareiškęs, jog j is yra atsakingas 
už vieno opozicijos politiko nužu
dymą 2006 metų vasarį. 

A R T I M I E J I RYTAI 

Ocea, w>.,v-^ • t '-xy>-v •o-*.., r^/-

BAGHDAD 
Baghdad centre esančiame ju

driame prekybiniame rajone pirma
dienį vienu metu sprogus dviem au
tomobiliams su sprogmenimis, žuvo 
75 žmonės, pranešė Vidaus reikalų 
ministerija. Policijos duomenimis , 
dar 170 žmonių buvo sužeisti. Po ga
na ramaus savaitgalio sostinėje du 
sprogimai Bab Sardžijos rajone nu
griaudėjo ne t rukus po vidurdienio 
vietos laiku. Policija nurodė, kad au
tomobiliai sprogo netoli Haradžo 
sendaikčių turgaus. 

1-800-775-SEND 
w ww.a t la rvticexpresscor picom 

Kroviniu gabenimas 
laivu i visas oasaulfo šalis. 

Krovmu gabenimas 
lėktuvu j visas pasaulio šalis. 

Air freight j 
"^lAutorroD'i^ pirkimas be 

t siunti-nas ' visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Truckihg- y , 

Smulkiu stuntinig siuntimas bei 
pristatymas į namus Lietuvoje, Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 TeL 1 708599-9680 
Fax. 1 708 599-9682 TeL 1 800-775-7363 

http://www.kub.kz
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Zalfanykštis 

DAR APIE KAKTUSUS 
Ar k a k t u s a i y r a sen i 

augala i? 

Palyginus su mūsų planetos la
puočiais ir spygliuočiais augalais 
(ypač paparčių šeimų), kaktusai yra 
,jauni". Nors randama daug suak
menėjusių (fosilijų) medžių, sėklų, 
lapų įspaudų, bet iki šiol atrasti tik 
du kaktusai — abu Šiaurės Ameri
koje. Utah valstijoje rastas mažas 
suakmenėjęs kaktusėlis, manoma, 
augęs prieš maždaug 50 mln. metų. 
Kitas rastas Arizonoje, panašus į 
dabartines opuntijas. Šis gali būti 
mažiau kaip 2 mln. metų amžiaus. 

Kak tusų t ėvynė — A m e r i k a 

Tikima, kad kaktusai pradžią 
gavo Šiaurės Amerikos žemyne, 
greičiausiai Meksikoje, bet dabar jie 
išsiplėtę beveik po visą šį žemyną, 
net auga toli į šiaurę (British Co-
lumbia, Massachusetts), randami ir 
Pietų Amerikoje, ir Australijoje. 

Nors kaktusus laikome šiltų 
kraštų ir dykumų augalais, bet kai 
kurios rūšys, auga ir daug šiauriau. 
Pvz., Michigan, VVisconsin, Indiana, 
Illinois ir kai kuriose kitose valsti
jose gerai auga ir gali lauke be jo
kios specialios apsaugos žiemoti net 
per didžiausius šalčius Opuntia šei
mos kaktusai. Jie vasaros pradžioje 
gražiai žydi didžiuliais, pilnavidu-
riais, geltonais su oranžiniu viduriu 
žiedais. 

P a v a d i n i m a i i r r ū š y s 

Nors yra daugybė kaktusų rū
šių, jie paprastai turi dvi pagrin
dines formas: apvalią ir pailgą, be
sistiepiančią tiesiai į viršų. 

Nepaisant formos, kiekvienas 
kaktusas pradeda augti iš vieno taš
ko, esančio smaigalio viršūnėje (jei
gu pailgos formos) arba vidurio (jei
gu apvalios formos). Jei dėl kokių 
priežasčių tas svarbus „augimo taš
kas" yra pažeidžiamas (pvz., jei kak
tusas nulaužiamas), kaktusas vis 
tiek auga, bet jo forma pasikeičia, 
pasidaro netaisyklinga. 

Kai ispanų užkariautojai at
plaukė į Šiaurės Ameriką, jie nie
kuomet nebuvo matę kaktusų, todėl 
šiais augalais labai domėjosi ir 
stengėsi jų pavyzdžius pasiųsti į 
Ispaniją, kur „Naujojo pasaulio" 
keistenybes kruopščiai tyrinėjo 
Europos botanikai. Linnaeus, kurio 
nuopelnu 1753 m. buvo sudaryta 
augalų klasifikavimo sistema (nau
dojama iki šiol), šiuos augalus, jam 
priminusius dagius arba usnis, pa
vadino Cactus, pagal graikišką žodį 
kaktos, kuris ir reiškė dagį. Nuo to 
laiko visi kaktusai priskiriami Cac-
taceae šeimai. 

Įdomu, kad kone visi kaktusai 
turi lotyniškus arba graikiškus pa
vadinimus, nors angliškai kai kurie 
turi ir populiarius vardus. 

Lietuviškų kaktusų vardų ne
teko rasti (su labai mažomis išim
timis), nes visi taip pat vadinami 
lotyniškai, retkarčiais „sulietuvi
nant", prikabinus lietuvišką galūnę. 

Ką a u g i n t i ? 

Šįkart pateiksiu t r i s populia
riausių, tinkančių kambaryje augin
ti, kaktusų rūšis: Gymnocalycium 
(arba Gymnocactus), Opuntia ir 
Mammillaria. 

Visos šios rūšys žydi, nors opun-
tija kiek rečiau. 

G y m n o c a l y c i u m 

Kilę iš Pietų Amerikos, Andų 
kalnyno (populiariai angį. vadinami 
„Chin cacti"). 

Tai nelabai dideli, tamsiai žali, 
visuomet apvalios formos kaktusai . 
Stiebas suskirstytas giliai įsirėžu
siais grioveliais-briaunomis (angį. 
„chin" — smakras). Pluošteliai spyg
lių, vienodu nuotoliu „išrikiuoti" ant 
tų briaunų, truputį lenkti , s tambūs, 
gelsvai balzgani. J i e išaugę iš pū
kuotos „aureolės" ir atrodo, kad 
auga iš minkštos vatos gniužuliuko. 
Jeigu kaktusas tur i palankias augi
mo sąlygas, apie pagrindinį stiebą-
gaublį išauga daug mažų „gaubliu-
kų", kuriuos ilgainiui galima paso
dinti atskirai ir taip kaktusai pa
dauginami. 

Gymnocalycium kak tusa i gra
žiai žydi, an t ilgoko stiebo išau
gusiais pi lnaviduriais — balzga
nais, rausvais , gel tonais žiedais. 
Tai vienas iš dažniausiai kambaryje 
žydinčių kaktusų. Nors žiedai pa
prastai prasiskleidžia ryte ir vakare 
visam laikui užsidaro, bet retkar
čiais kaktusas žydi net kelias die
nas, ypač jeigu jos gražios, saulė
tos. 

Kaktusai paprasta i žydi pava
sarį (vieną kartą per metus), bet pa
sitaiko, kad Gymnocalycium po 
žydėjimo vėl išsiaugina pumpurus ir 
žydi dar kartą. Kartais j ie žydi tokie 
jauni , kad žiedo skersmuo savo 
dydžiu pralenkia „mamą". 

Kaip ir visi kaktusai , Gymoo-
calycium reikalauja smėlėtos, van
denį praleidžiančios žemės, daug 
šviesos, vasaros metu truputį trąšų 
(geriausiai pirkti specialiai skirtas 
kaktusams) ir n e d a u g vandens . 
Žiemą laistyti retai, žydėjimo metu 
— dažniau. 

Mammil lar ia 

Angį. „Fishook" arba „Pincu-
sion cactus". Šeimoje daugiau kaip 
100 rūšių. Savaime auga California, 
Oklahoma valstijose, Meksikoje, kai 
kuriose Pietų ir Vidurio Amerikos 
valstybėse. 

Mammillaria šeimai ta ip pa t 
priklauso nedideli kaktusai. Jie gali 
būti pailgi arba susispietę į grupes. 
Spygliai gali būti tiesūs, bet taip pat 
lenkti, nedideli, tad kaktusas „ne
piktas", nors spyglių galuose yra 
maži „kabliukai", kurie įsikabina į 
odą ir sunkiai ištraukiami. 

Kadangi šios rūšies kak tusų 
stiebas susideda iš daugybės žalių 
„spenelių", todėl ir pavadinimas pa
gal žinduolio, maitinančio savo 
pienu jauniklius, spenelius. 

Iš kiekvieno tų kaktusų „spene
lio" išaugęs spyglių vainikėlis ir 
duoda visam kaktusui apgaulingą 
švelnumo įvaizdį. Dažniausiai šie 
spygliukai balti, tik jų pačiame cen
tre yra vienas rausvas, daug ilges
nis, kurio galas baigiasi „kabliuku". 

Mammillaria kaktusai žydi kas
met — paprastai pavasarį- Jų žie
deliai palyginti smulkūs, bet gražiu 
vainikėliu apsupa visą kaktuso vir
šų. Žydi oranžiniais (rečiau), raus
vais ar balzganais, tuščiaviduriais 
žiedukais. Beje, visų kaktusų žiedai 
turi tą pačią formą, nepaisant, ar jie 
yra dideli, išvaizdūs, ar visai smul
kūs kaip mammillaria. 

Mammillaria yra patrauklus 
kaktusas, ypač, kai saulės spindu
liai apšviečia jo spygliukus ir sudaro 
tarytum švelnios aureolės įvaizdį. 

Opun t i a 

Dar angį. žinoma kaip „Cholla", 
„Prickly Pear", lietuviškai kartais 
vadinamas trumpašere opuntija. 

Jeigu namie turite mažų vaikų 
ar naminių gyvulėlių (katę, šunį), 
nepatarčiau šių kaktusų auginti, nes 
visi jie turi trumpus, smulkius, be
veik nematomus plaukelius-šerius, 
kurie, net lengvai kaktusą palietus, 
įlenda į odą ir labai sunkiai ištrau
kiami. (Jau esame anksčiau rašę, 
kaip tuos spygliukus išimti.) 

Opuntijos stiebai ir šakos suside
da iš pailgų, apvalių, plokščios for
mos ar cilindro pavidalo atskirų na
relių, kurie lengvai atskiriami (beje, 
iš kiekvieno tokio „narelio-lapo" ar 

šakutės galima išauginti naują au
galą). Kai kuriose maisto parduotu
vėse, ypač turinčių meksikietiškų 
produktų, be abejo, pastebėjote par> 
duodamus opuntijų „lapus" (nuo jų 
jau nuvalyti spygliai), kurie yra val
gomi, bet juos taip pat galima įkišti į 
žemę ir išsiauginti kaktusą. Taigi, 
opuntijos dauginamos dviem būdais 
— nareliais ir sėklomis. Kai kurios 
laukinės opuntijų rūšys, ypač augan
čios Kalifornijoje, New Mexico, Ari
zonoje ir kitose pietinėse valstijose, 
vadinamosios „Jumping Cholla" (ta
riama — hoja), tiesiog „ieško" progų 
paskleisti savo veislę — įsikibti į pra
eivio koją, prabėgančio žvėrelio ar 
gyvulėlio kailį. Tvirtinama, kad 
„cholla" kaktusas Jaučia", kai ne
toliese kažkas sujuda ir tiesiog svie
džia savo narelį į tą pusę (tai ne
tiesa). Kadangi šio kaktuso spygliai 
yra labai aštrūs ir riesti, „cholla" 
atsikratyti nelengva (tai skaudus 
procesas). Kai tas kaktuso narelis 
pagaliau ištraukiamas iš odos ar 
drabužio ir numetamas ant žemės, iš 
jo išauga naujas kaktusas... 

Beje, ne visos opuntijos driekiasi 
pažeme ar yra neaukštos, kai kurie 
šios šeimos kaktusai (net ir ta pati 
„cholla") išauga į nemažus krūme
lius. Vidurio Amerikos vakarų srityse 
augančios opuntijos plačiai išsikeroja 
ir gali užimti nemažą žemės plotą, 
nes kiekvienas „lapas-narelis", pa
lietęs dirvožemį, tuoj išsiaugina šak
nis ir, neatsiskirdamas nuo savo 
„motinos", tampa savarankišku au
galu. 

Opuntijos taip pat žydi: ir au
gančios lauke, ir kambaryje. Jų 
pumpurai „išsirikiuoja" pusračiu 
stiebo-lapo viršuje. Kiekvienas žie
das išsilaiko tik vieną dieną, bet, ka
dangi tų pumpurų nemažai, opuntijų 
žydėjimas tęsiasi pora savaičių. Žiedų 
stiebeliai ir apačia taip pat tur i 
spygliukus, tad — atsargiai. 

Lauke augančios peržydėjusios 
opuntijos išsiaugina vaisius — pailgą, 
mėsingą, žalią „uogą", kurios viduje 
randamos sėklos, apsuptos saldžios, 
raudonos „košės" sluoksniu. Šie 
opuntijų vaisiai taip pat naudojami 
maistui — gaminami saldainiai, 
uogienės (kaktusienės?), net alkoho
liniai gėrimai. 

Bus d a u g i a u 

ĮVAIRUS 

„ T I T A N O V A R T A I " 
K e l i o n ė s p o Lietuvę. 

ir Bal t i jos šalis 
dilka@takas.lt 

www.titanovartai.lt 

DĖBT GOT YOU DOWN? 
START FRESH TODAY 

CALL REDLINE INVESTMENTS 
1 866 280 5829 

RESTABLISH YOUR CREDIT TODAY 
BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

PASLAUGOS 

'Jtt 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
\AMIJ , SVEIKATOS ER 
fiYYYBĖS DRAUDIMAS 

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

r RANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. ~nx-424-8654:773-581-8654 

mailto:dilka@takas.lt
http://www.titanovartai.lt
file:///AMIJ
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Amžininko kaina 
Į meno mugę „Frieze Art Fair" 

rudenį iš viso pasaulio suvažiuoja 
patys brangiausi dailininkai. Kokią 
kainą už jų darbus pasiryžę pakloti 
turtingiausi šio meno mylėtojai? 

Neo Rauch 

J is išgarsėjo dėka realistinės 
tapybos: rudai pilki peizažai ir liūdnų 
žmonių nuleistomis galvomis portre
tai. Ir tapo madingos „Leipcigo mo
kyklos" vadovu. Melancholiškus šio 
vokiečio paveikslus už 500-800 tūks
tančių dolerių mielai perka mili
jonieriai iš saulėtojo Majamio. 

Gilbert & George 

Si porelė - tai savo darbų herojai. 
Jie dėvi tik pilkus kostiumus ir 
drauge gyvena Londone Ist End 
XVIII amžiaus pilyje. 

Kaimyniniai namai, jų gyvento
jai, grafitai ant tvorų - mėgstamas 
„G & G" fotografijų, už kurias gerbė
jai moka stambias sumas, fonas. 

Rugsėjį „Tate Modern" galerija 
surengė pirmą didelę „G & D" retro
spektyvą, ir jų darbų kainos šoktelėjo 
iki 150 000 dolerių. 

Bruce Neumann 

Bruce - vienas įtakingiausių 
šiuolaikinių JAV (ir visame pasauly
je) menininkų. Ir vienas brangiausių: 
jo rekordas - 9,9 mln. dolerių už 
skulptūrą - buvo pasiektas 2001 
metais Londono „Christie's" auk
cione. Neumann pirmasis sukūrė 
meno kūrinius iš neono. Jo neonas -
abstraktus ir konkretus, žodžių ir 
šviesos žaismas - iki šiol labai trokš
tamas kolekcininkų. 

Bill Viola 

Instaliuotojas Petrovskis-Baryš-
nikovas iš „Sekso dideliame mieste" -
ne kas kitas, o amerikietis video-
menininkas Bill Viola. 

Jo dėka, videomenas buvo pri
skirtas menui. Jis filmuoja žmones -
verkiančius, besijuokiančius, per 
ugnį vaikščiojančius indus Fidžio 
saloje, dingstantį vandenyje žmogų. 

Šie filmai tikri ir nufilmuoti, ne
sinaudojant kompiuterinėmis tech
nologijomis, todėl ir kainuoja didelius 
pinigus - iki 300 tūkstančių dolerių. 

Olafur Elijason 

Danas Elijason sugebėjo susitarti 
su gamta ir padaryti ją savo insta
liacijų dalimi. 

Kartą „Tate Modern" galerijoje 
jis organizavo beveik tikrą saulėlydi 
(„The Weather Project"), kitą kartą 
surengė tikrą šiaurės pašvaistę ir 
privertė C. Monet „Ąsotėlius" plau
kioti su tikrais ąsočiais tvenkinyje. 

Šie rankų darbo stebuklai vėliau 
parduodami kaip fotografijos už 10-
15 tūkstančių dolerių. 

Kabakovai 

SSRS Uja Kabakovas tenkinosi 
iliustruotojo darbu „Murzilkoje". 
Vėliau ėmė parodijuoti sovietinę ma
sinę kultūrą - ir išrado „socart". 

Toli nuo tėvynės šlovę jam pelnė 
nostalgiškos „totalinės instaliacijos", 
primenančios dekoracijas pjesei „apie 
samtelį". 

Vienai iš jų buvo atiduota Lon
dono „Serpantine Gallery", kunos 

lankytojai svetimus sapnus galėjo 
stebėti projekcijose an t sienų. • 

Ne per seniausiai Kabakovo 
kūrinių kainos šoktelėjo iki 500 tūks
tančių dolerių. Iljos žmona Emilija 
j am padeda dirbti. 

Z angas Ksjaogangas 

Pastaruoju metu kolekcininkai 
karštligiškai supirkinėja šiuolaikinio 
kinų meno kūrinius. 

Kinai nesikuklina - kas dieną vis 
kita naujiena. Ryškiausia asmenybė 
tarp jų - Zangas Ksjaogangas, išgar
sėjęs portretais „Kraujo giminystė". 

Šie portretai-kaukės vert inami 
po milijoną dolerių, juose pavaizduo
ta milijonai Zango giminaičių ir jie 
laikomi „paslaptingos kinų sielos vei
drodžiu". 

Paul McCarthy 

Tik nereikia jo painioti su buvu
siu „Beat t les" dainininku Paul 
McCarthy! 

Šis Paul išgarsėjo ne dainomis, o 
tuo, kad 1970-aisiais išsitepė kečupu 
ir garstyčiomis, protestuodamas prieš 
„vartotojišką visuomenę". 

Dabar Ameriką apėmusios „grį
žimo į vaikystę" manijos metu jis 
kur ia skulp tūras iš „Pasakų pa
laukės", kur Santa prievartauja Elfą, 
o Buratinui vietoj nosies - lytinis 
organas. 

Šių visų „baisybių" kainos tikrai 
ne vaikiškos - pastoviai laikosi apie 
500 tūkstančių dolerių. 

Takaši Murakami 

Jis pamišęs dėl komiksų ir kom
piuterinių žaidimų, niekada neturėjo 
merginos, miega miegmaišyje savo 
studijoje ir realybę užpildo savo fan
tazijomis. 

Vienas Čikagos kolekcininkas 
tokią fantaziją - žmogaus ūgio seks
bombą „Miss Ko" - įsigijo už 567 500 
dolerių. Didžiaakiai Murakami kiš
kučiai kainuoja 300 000 dolerių, o 
japonų menininko monumentaliosios 
skulptūros, puošusios Rokfelerio cen
trą Niujorke, buvo išgraibstytos po 
1,5 mln. dolerių. 

Jeff Koons 

Amerikiečių skulptorius koncep-
tualistas. Jis akvalangus, kamuolius, 
dulkių siurblius paverčia fantastiš
kiausiomis skulptūromis. 

Norėdamas įgyvendinti savo idė
jas, palaiko ryšius su geriausiais šiuo
laikiniais protais: be techninės pagal
bos sunku būtų sukurt i trijų metrų 
metalinį „Balloon Dog", kurio neat
skirsi nuo oro baliono. 

Akių ligų specialistai I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. Ž I B i n i ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŠNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave 5ts. 5 Ir 6 

Chicagc ;._ 60635 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A 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 sutvantys dantis už prienamy kana. 
Susitarimui kabėti angliškai arba Betuviskai. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

TOKIU nailonu .^..Kir'a \ •.•- .-;•• 
turi, o jų kaina siekia iki 5 mln. dole
riu 

Damian Herst 

Jį atrado milijardierius Charles 
Saach, kuris jo užkonservuotą ryklį 
nupirko už 32 tūkstančius dolerių. 

Dabar dešimtys dailininko va
dovaujamų žmonių kuria „nukry
žiuotas avis" ir natiurmortus iš kau
kolių, kurių kaina nuo 2 iki 5 mili
jonų dolerių. 

O 2003-iaisiais kažkada Herst 
apiforminto restorano „Vaistinė" 
Nothing Hill visa manta „SothebyV 
aukcione buvo išparduota už pasa
kišką sumą. 

Andreas Gurski 

Sis vokiečių fotografas fotogra
fuoja dangoraižius, fabrikus, futbo
lo aikštes, begėdiškai fotografijas 
retušuoja, keičia spalvas, šalina, kas 
nereikalinga - ir, padidinęs iki 
begalybės, parduoda už begalinę 
kainą. 

2006 metų gegužės 10 dieną 
„Sotheby's" aukcionas New York 
baigėsi mirtina tyla. Žmonės derėjosi 
ženklais: taip įkaito aistros. Galų gale 
Gurski darbas „99 cent" buvo par
duotas už 2,2 mln. dolerių - naujas 
šiuolaikinės fotografijos rekordas. 

Gabriel Orozko 

Skulptūros-instaliacijos iš viso
kio šlamšto nėra naujiena, tačiau 
meksikiečiui Gabriel Orozko jos tapo 
idėja fiks. 

Gabriel tiesiog negali praeiti pro 
pradurtą futbolo kamuolį, nepri-
lipdęs prie jo kaktuso šakelės. 

J is tualetinio popieriaus riti
nėlius pritvirtina prie ventiliatorių, 
ant stalų barsto smėlį - ir fotografuo
ja, fotografuoja... 

Manoma, kad jis, kaip niekas 
kitas, banalybėje įžvelgia grožį, todėl 
jo darbai kainuoja iki 200,000 dole
rių. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAIL£ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th S I Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, M D 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www. l l l ino ispain.com 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1~773~S8S~9S00 

Luisą Buržua 

„Gerai, kad išgarsėjau po šešias
dešimties, - sako Luisą Buržua, -
šlovė nespėjo manęs palaužti". Dabar 
menininkei devyniasdešimt penkeri, 
už jos naujus piešinius moka po 
30,000 dolerių, paskutinio atradimo -
skudurinių lėlių po stikliniu gaubtu -
kaina siekia 400,000 dolerių, bron
ziniai vorai parduodami už 3,04 mili
jono, medinės skulptūros „Person-
nages" - tikra kiekvieno kolekci-
ninko svajonė. Sie „Personnages" 
vaizduoja artimuosius, kurių Luiza 
neteko, iš Paryžiaus išvykusi į New 
York. 

Richard Pr ince 

Menininkas Prince išgarsėjo tuo, 
kad perfotografavo knygų viršelius, 
laikraščius, reklamą ir parodė juos, 
kaip sakoma, be komentarų. Darbai 
kalbėjo patys - apie Amerikos fanta
zijas, žiniasklaidos ir popkultūros 
įtaką. Prince darbų kainos išaugo 
akimirksniu. Pavyzdžiui, anksčiau jo 
darbas „Marlborough Cowboy" kai
navo 15,000 dolerių, o dabar už jį 
prašoma daugiau kaip milijono. 

Jasper Jonės 

Aštuoniaženklės sumos papras
tai paklojamos už jau palikusių šį 
pasaulį dailininkų darbus. Ameri
kietis Jonės - vienintelis iš gyvųjų, 
kurio darbai taip vertinami. Įžymiau
sius jo kūrinius puošia vėliavos, 
taikiniai, skaičiai ir žmogaus veido 
fragmentai. Prieš kelerius metus 
magnatas David Grafen perpirko iš 
vieno kolekcininko Jonės kūrinį, 
pavadintą „Grey Numbers", už 40 
mln. - vien todėl, kad Jonės užbaigė 
abstrakčiojo ekspresionizmo epochą 
ir tapo minimalizmo epochos pra
dininku. 

Paruošta pagal „Klaipėdos" info. 

http://www.lllinoispain.com
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„MUZIKOS ŽINIOSE 99 DAINŲ ŠVENTĖS ČIKAGOJE ATGARSIAI 
Šiomis dienomis skaitytojus pa

siekęs naujas (258) „Muzikos žinių" 
numeris daug vietos skiria 8-osios 
Lietuvių Dainų šventės, įvykusios 
2006 m. liepos 2 d. Čikagoje, pažy
mėjimui. Šventei skirta 18 pirmųjų 
žurnalo puslapių. Apie šį didžiulį mu
zikinį įvykį rašo pats redaktorius ir 

v 

kartu S. Amerikos Lietuvių muzikos 
sąjungos pirmininkas (laikinai einan
tis ir iždininko pareigas) Faustas 
Strolia. Beje, šis darbštusis vyras su
rinko ir tekstus šiam 68 puslapių nu
meriui. 

i -

į , 

:k' ' 

:!l. 

1 įMUZIKrtl 
Ę^S 

2006m#»i.Nr,2& 

: 

::-

: 

i 

i y 

fcr4fwKvwįt>j^0T: '""M'-f »<•• 

WL m *5I Hfe^^KT* 

\-&mm^į^mį 
"••••'•^v^aĘM ^ B 

U«(UWJ» funcKifinot *T2iw«^ 

> ' . - • ' ; • < 

01 

: 
V 

:: 

«r. 

**" 

Žurnalas „Muzikos žinios" 

Rašinio autorius pačią šventę 
vertina gerai. Jis teigia: „Dainų šven
tė pasižymėjo įvairumu ir akustiniu, 
ir vizualiniu atžvilgiais. Taip pat 
šventė, kaip niekada prieš tai, apėmė 
kiekvieną amžiaus grupę, išskyrus 
darželinius. Repertuaras buvo žaviai 
įvairus... Viskas buvo vadovų detaliai 
pergalvota, šventės dainos ir joms 
pritaikyti judesiai sklandžiai surepe
tuoti. Vaikai ir jaunimas linksmi siū
bavo rankomis, bangavo ir sutartose 
vietose suplodavo. 

Lietuviška daina tejungia, stipri
na ir guodžia mus ir toliau!" — taip 
savo išsamų straipsnį baigia F. Stro
lia. Taip pat čia įdėta ir nemaža choro 
vadovų, choristų ir publikos atsilie
pimų apie šventę (jie visi irgi teigia
mi). 

Žurnale pateikta ir gana daug 
nuot raukų iš šventės. Gaila, kad dalis 
jų mažo dydžio ir nelabai kokybiškos. 
Nenusisekusi ir viršelio nuotrauka, 
kurioje iš gana toli nufotografuotas 
šventėje dalyvavęs Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus. 

„Muzikos žinių" naujame nume
ryje plačiai apžvelgiamos dvi knygos: 
J ū r a t ė Vyliūtė recenzuoja Jono Bru-
verio veikalą „Čikagos lietuvių opera 
— Valstybės operos veiklos tęsinys", 
Vytautas Strolia irgi Vilniuje (2005 
m.) pasirodžiusią ir Lietuvos kompo
zitorių sąjungos išleistą knygą apie 
lietuvių muzikinę veiklą pokario Vo
kietijoje, pavadintą „Lietuviai mu
zikai Vokietijoje 1944 - 1949". 

Pažymimas Stasys Baras 

Trys žurnalo puslapiai skirti ope
ros solistui Stasiui Barui, kuris Am
žinybėn iškeliavo 2006 m. liepos 12 
d., pažymėti . Sis rašinys (gausiai 
iliustruotas) pavadintas „Išeivijos iš
kiliausią tenorą amžinybėn paly
dėjus". 

v 

Rašoma apie Sv. Kazimiero sese
ris, pradedančias švęsti 100-jį jubilie
jų, apie „Dainavos" stovyklą (50-
mečio proga), apie Kazio Binkio žo
džiais parašytą kūrinį „Gėlės iš 
šieno" ir kt. 

Daug vietos skirta muzikinei kro
nikai, taip pat ir muzikos veikėjų 
sukakt ims (gimimo ar mirties) pami
nėti. Įdėtos tų veikėjų nuotraukos. Be 
to, du puslapiai skirti ir atsiliepi
mams apie „Muzikos žinias", įdėtos 
aukotojų pavardės. 

Rita Čyvaitė-Kliorienė ir Faustas 
Strolia Vlll-ojoje Dainų šventėje Čika
goje. 

Karu su žurnalu pridėtos ir L. 
Smilgelės (Vytauto Gutausko), kuris 
2006 m. pavasarį atšventė savo 85-ąjį 
gimtadienį, kūrinio „Vienui vienas" 
(vargonams arba pianinui) natos ir 
žodžiai. 

Su žurnalu atkeliavusiame lape
lyje F. Strolia skundžiasi, kad spaus
tuvei („Draugo") buvo įteiktos spalio 
mėnesio viduryje ir jai surinktas teks
tas su nuotraukomis ten išbuvo 10 sa
vaičių, kol žurnalas buvo išspausdin
tas. Jis pažymi, kad tik prieš Kūčias 
gautas pranešimas, jog žurnalas at
spausdintas. 

Sis „Muzikos žinių" numeris mu
zikos mylėtojui duoda daug informa
cijos. Žinant, kad jį ruošia tik vienas 
žmogus, galima atleisti ir korektūros 
klaidas, kuklų maketavimą bei kitas 
nelabai svarbias smulkmenas. Reikia 
palinkėti F. Stroliai geros sveikatos ir 
ištvermės, iki kol bus surastas naujas 
redaktorius. 

„Muzikos žinios" eina nuo 1934 
metų ir pragyveno daugelį savo skai
tytojų. Lauktina, kad į Amžinybėn 
iškeliavusių gretas įsijungtų jaunesni 
muzikos entuziastai ir taip pratęstų 
šio leidinio amžių! 

E d v a r d a s Šulai t is 

Akimirka iš VIII Dainų šventės. Jono Kuprio nuotraukos 

Konkursui „L ietuvia i pasaulyje" pasibaigus 
Baigėsi nuotraukų konkursas 

„Lietuviai pasaulyje", sulaukęs da
lyvių iš įvairių pasaulio šalių ir 
www.tmid.lt tinklalapio lankytojų 
dėmesio. 

Konkursą, kuriuo siekta stiprinti 
viso pasaulio tautiečių tarpusavio ry
šius, surengė Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės (TMID), 
kartu su studija „Fotos" ir užsienio 
lietuvių bendruomenėmis. 

Šio sumanymo preliudija tapo 
praėjusių metų pavasarį Lietuvių švie
timo, kultūros ir informacijos centro 

Almerijoje (Ispanija) surengta foto
grafijų paroda „Lietuviai svetur", ku
rioje dalyvavo 9 autoriai iš Ispanijos 
ir Airijos, pateikę 35 nuotraukas. 

Konkursas „Lietuviai pasaulyje" 
prasidėjo 2006 m. birželio 1 d. Per ke
tur i s mėnesius jo dalyviai iš 20 su 
viršum pasaulio šalių atsiuntė 800 
nuotraukų. Jose užfiksuotos įvairių 
k ra š tų užsienio lietuvių ben
druomenių veiklos (seniausa konkur
so nuot rauka - 1927 m. „Tautiečiai", 
kurią a ts iuntė Ana Gudliauskaitė-
Ozinskas iš Argentinos), lituanistinio 
švietimo, tautiečių asmeninės patir-

Vladimiras Pranckunas „Vyru žaidimai" (I vieta). 

ties akimirkos. 
Nuotraukas atskirais etapais ver

tino komisija, sudaryta iš Lietuvos fo
tomenininkų sąjungos, Lietuvos spau
dos fotografų klubo, studijos „Fotos" 
atstovų ir www.tmid.lt tinklalapio 
lankytojai. Abiem atvejais premijuota 
po dešimt darbų. 

Komisija atsižvelgė į darbų origi
nalumą (įskaitant ir pavadinimą), 
meniškumą, atitikimą temai „Lie
tuviai pasaulyje" ir kokybę. Susu
mavus balus, pirmoji vieta skirta Is
panijos lietuvio Vladimiro Pranckū-
no nuotraukai „Vyrų žaidimai". Kitas 
šio autoriaus darbas „Margučių ri
denimas" dalijasi antrąja vieta su Da-
niaus Zaliecko (taip pat iš Ispanijos) 
„Autoportretu vamzdyje". Pirmąją ir 
antrąją vietas skyrė tik 2 balai. 

Nuo 2006 metų gruodžio 29 die
nos iki šių metų sausio 15 dienos už 
nuotraukas galima buvo balsuoti 
www.tmid.lt tinklalapyje. Virtuali 
konkurso paroda sudomino beveik 
3.000 lankytojų, dalis jų pasinaudojo 
galimybe išrinkti labiausiai patikusią 
nuotrauką. Pirmoji vieta atiteko nuo
traukai „Pažvelk į Lietuvą iš arčiau" 
(Alvydas Tamošiūnas, Belgija), antro
ji — „Ilgesiui" (Viktorija Panovaitė, 
Graikija), trečioji - „Lietuvaitėms" 
•Joan I^nacio Kalvelis, Argentina). 

Visas nuotraukas rasite: 
h t t p : www.tmid. l t 

I.auroatai bu? apdovanoti atmini
mo prizais bei diplomais, konkurso 

nuotraukos buvo panaudotos 2007 m. 
TMID kalendoriuje ir atviručių rin
kinyje. Studija „Fotos" Daniui Zaliec-
kui skyrė specialų apdovanojimą — 
galimybę Lietuvoje surengti savo dar
bų parodą. 

„Lietuva — ne simbolis, ne teri
torija, ne valdžia. Lietuva — mes visi, 
kur bebūtume, svarbu tik padėti vie
ni kitiems",— šios konkurso dalyvio, 
buvusio Airijos lietuvių bendruo
menės pirmininko Lino Jakučionio 
mintys tarsi apibendrina „Lietuvių 
pasaulyje" idėją. „Siekėme, kad per 
fotografijas už Lietuvos ribų gyve
nantys ar gyvenę tautiečiai pasidalin
tų savo patirtimi, jausmais, atskleis
tų ryšį su Tėvyne. Esame dėkingi vi
siems prisidėjusiems prie konkurso", 
— sakė TMID Užsienio lietuvių sky
riaus vedėja Violeta Raulynaitienė. 

Šiemet taip pat ketinama su
rengti panašaus pobūdžio projektą. 
Daugiau informacijos teiraukitės 
Giedriaus Sniuko, TMID Užsienio 
lietuvių skyriaus Migracijos politikos 
ir informacijos poskyrio vedėjo, tel. 
+370 5 212 2249, mob. +370' 612 16 
193; ei. paštas: 

giedrius.sniukas@tmid.lt, 
www.tmid.lt 
Konkurso „Lietuviai pasaulyje" 

partneriai: Lietuvos fotomenininkų 
sąjunga, Lietuvos spaudos fotografų 
klubas. 

TMID informacija 

i I 

http://www.tmid.lt
http://www.tmid.lt
http://www.tmid.lt
http://www.tmid.lt
mailto:giedrius.sniukas@tmid.lt
http://www.tmid.lt
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Pamokslėlis kunigams 
Minint vienos parapijos kunigo 

mirties metines, kur buvo susirinkę 
keturi kunigai, du klierikai ir deka
nas, pamokslininkas bažnyčioje mi
nėjo velionio nuopelnus, jo patirtus 
vargus sovietiniame lageryje, tačiau 
čia pat atsiribojo nuo politikos, nes 
esą Bažnyčia yra atskirta nuo valsty
bės ir kunigams į politiką kištis ne
dera. Po šv. Mišių kunigai ir parapi
jiečiai susėdo prie bendro stalo, žino
ma, be alkoholio, dalijosi prisimini
mais apie velionį. Kadangi man už
kliuvo dvasininkų nesikišimo į politi
ką nuostata, atsiklausiau dekano, ar 
negalėčiau užstalėje pasakyti pa
mokslėlį kunigams, nes apaštalauti 
skatinami ne tik dvasininkai, bet ir 
pasauliečiai. Dekanui sutikus, pasi
naudojau proga. 

Pirmučiausia paaiškinau, kad nei 
tikintieji, nei Bažnyčia nėra ir negali 
būti atskirti nuo valstybės, nes demo
kratinę valstybę sudaro jos piliečiai, o 
tikintieji taip pat yra piliečiai. Baž
nyčia veikia visuomenėje, didžioji 
dalis visuomenės priklauso tikinčiųjų 
bendruomenei. Bažnyčia, ugdydama 
dorą pilietį, norom ar nenorom jau 
vykdo aukščiausios prabos politiką, 
nes valstybės pagrindą ir sudaro 
būtent dori piliečiai, o ne kokie vagys 
ar plėšikai. Dar daugiau, kunigams 
priminiau didžio Lietuvos patrioto, 
šveicaro profesoriaus Juozo Ereto 
tvirtinimą, kad krikščionis, nesikiš-
damas į politiką, daro dvigubą nuo
dėmę: dėl jo abejingumo politikai ša
lyje randasi blogis, dėl jo pasyvumo, 
nesipriešinimo leidžiama tam blogiui 
tarpti. Pateikiau sektinus iškilių dva
sininkų M. Krupavičiaus, Maironio, 
Vaižganto, J. Staugaičio, V Mirono, 
galiausiai paties popiežiaus Jono 
Pauliaus II pavyzdžius, kurie ne tik 
nesitraukė į politikos šešėlį, bet buvo 
aktyvūs jos dalyviai. Prieštaravimų 
nesulaukiau, o dekanas (jau išėjęs į 
Amžinybę) dar ir pagyrė. 

Kitu atveju, savo parapijos ku
nigui klebonui apsilankius mano 
bute, juokavau, kad bažnyčiose stovi 
po kelias klausyklas nuodėmėms ir 
nei vienos geriems darbams. Taip 
kunigai tesužino apie blogus žmonių 
žodžius, darbus bei apsileidimus, o 
gerų darbų, gražių pavyzdžių, kurių 
apstu parapijoje, nesužino. O ir 
pamokslėlį, suderintą su klebonu, 
paįvairinimui iškilesnis parapijietis 
galėtų pasakyti. Klebonas, taip pat 
juokaudamas, papasakojo Lenkijoje 
girdėtą anekdotą. 

Nuodėmklausys, išgirdęs iš para
pijiečio prisipažinimą, kad jis nušovęs 
tautiečius persekiojusį bei kankinusį 
kagėbistą, kunigas piktokai iškart 
nutraukęs: 

- Nesigirk, o sakyk nuodėmes. 
O dėl pasauliečių pamokslavimo 

bažnyčioje, kunigas klebonas paaiški
no paprastai: labai jau didelė eilė pa
mokslautojų susidarytų... 

Ne vien pamokslavimo dėlei dali
nuosi prisiminimu iš vaikystės, nes 
jis gali būti sektinu pavyzdžiu dabar
tiniams kunigams. Ne kartą kunigas 
tiek išpažinties metu, tiek per tikybos 
pamokas paklausdavo, ar skaitome 
katalikišką laikraštėlį vaikams. Pa
sirodo, kad klausimas, ar šeima pre
numeruoja katalikišką spaudą, buvo 
užduodamas ir tėvams. Ir nebuvo tais 
laikais pavojaus, kad koks katalikiš
kas leidinys bankrutuos. Kad dabar 
padėtis kitokia, negaliu užtikrintai 
tvirtinti, tačiau, kad „Kregždutės" 
leidybą dėl prenumeratorių stokos 
žadama nutraukti, jau oficialiai pa
skelbta. 

Rašinėlį pavadinau „Pamokslėliu 
kunigams", nes tokį kartą teko pa
sakyti. O pamokymai dėl katalikiškos 
spaudos prenumeravimo bei skaity
mo vienodai tinka ne tik kunigamss, 
bet ir tėvams, mokytojams bei vi
siems tikintiesiems. 

Algimantas Zolubas 

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORINĘ 
ŠVENTĘ PASITINKANT 

Dėl istorinių 1923 metų įvykių 
žlugus daugiaamžei germanizacijos 
epochai, 1927-jų metų birželio 6 
dieną Klaipėdos miestas, o kartu ir 
visas Pamario kraštas atšventė savo 
pirmąją laisvą ir visuotinę Mažosios 
Lietuvos Lietuvių šventę. 

Vydūno, Antano Vaičiūno, Ado
mo Brako, kitų lietuvių šviesuolių bei 
krašto Direktorijos sutelktų pastan
gų dėka šventė tapo dar neregėta visų 
lietuvininkų dvasinės kultūros, tau
tinio gyvybingumo manifestacija. 
Šventės istorinės, kultūrinės, kartu 
ir politinės reikšmės to meto sudėtin
goje situacijoje pervertinti neįma
noma. 

Artėjant šventės 80-mečiui, lygia 
dalimi neįmanoma tų dienų įvykių 
neprisiminti ir deramai jų nepami
nėti. Remiantis Klaipėdos apskrities 
ir Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijų vadovų pritarimu ir 
parama, intensyviai vykdomi įvairūs 
pasiruošimo darbai būsimajai Vakarų 
Lietuvos krašto dainų šventei, kurią 
numatyta surengti 2007 m. birželio 
17d. Klaipėdos Vasaros estradoje. Be 
to, šventės išvakarėse, birželio 16 d., 
įvyks keletas kitų šventinių renginių: 
konferencija ir chorinės-vokalinės 
muzikos koncertas, teminis simfoni
nės muzikos vakaras, ekumeninės 
pamaldos Marijos Taikos Karalienės 

bažnyčioje, Vakarų krašto istorinių 
relikvijų paroda Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejuje, etnografinių, kitų 
žanrų meninių kolektyvų koncertai 
miesto aikštėse ir kt. 

Tęsiant Vydūno rengtų švenčių 
Rambyno kalne tradicijas, kartu su 
Pagėgių bei kitų Pamario miestų pa
jėgomis, susitarta birželio 23 d. tenai 
surengti didelę Joninių-Rasos šven
tę. Aidint prakalboms, dainoms, žai
dimams, vaidinimams, muzikai, žino
ma, ir beieškant laimingojo paparčio 
žiedo, nuo sutemų iki pat aušros sma
giai praleisime ant šventojo Rambyno 
kalno ar jo papėdėje — gražiosiose 
Nemuno pakrantėse. 

Šventės pradžia — iškilmingas 
pagerbimo ceremonialas netoliese 
esančiose Bitėnų kapinaitėse — Vy
dūno, Martyno Jankaus, kitų Mažo
sios Lietuvos garbingųjų amžinojo 
poilsio vietoje. Taip pat numatytas 
įdomus renginys Martyno Jankaus 
sodyboje-muziejuje, esančiame Bitė
nų gyvenvietėje. 

Tikime, jog daugelio žmonių ben
drų pastangų, dosnių mecenatų 
paramos dėka, šventės ruoša vyks 
sklandžiai, o pati šventė taps reikš
mingu įvykiu ne tik Pamario krašto 
istorijoje. 

Kviečiame atsiliepti į mūsų pas
tangas. Tebūna šis rašinys ne vien 

AtA 
BIRUTEI SALDUKIENEI 

mirus, reiškiu gilią užuojautą jos dukroms BIRUTEI ir LAIMUTEI. 

Ona Kartanienė 

Mūsų mylimam broliui ir dėdei 

AtA 
BRONIUI JURGUČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną SELMĄ ir sūnų RIČARDĄ. 
Liūdime kartu. 

Sesuo Elena ir giminės iš Palangos 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

VIEŠPATS yra mano Ganytojas, -
man nieko netrūksta. 
Žaliose pievose mane paguldo, 
prie ramių tvenkinių gano. 
Jis atgaivina mano gyvastį, 
veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. 
Nors einu per tamsiausią slėnį, 
nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. 

Psalmė 

AtA 
DR. JONAS REINYS 

Prieš 10 metų mirtis išsivedė mūsų tėvelį ir senelį, dr. Joną Reinį. 
Prisimenant ata „papą" bus atnašaujamos šv. Mišios 2007 m. 
sausio 24 d., 8 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 
Lemonte ir Šv. Antano parapijoje, Daugailiuose, Lietuvoje. Prašome 
prisiminti jį savo maldose. 

Jonas, Irmgard, Vita, Grasilda, 
Gytis, Antanas, Kristina ir Julytė 

Valdovų rūmų paramos komitetas JAV 
dėkoja šiems asmenims šeimoms už aukas: 

Pijus Pažerūnas — $100, 
Veronika Colsmann — $100, 
Julia Danta—$1,000, 
Lietuvių Scenos darbuotojų sąjunga — $680, 
S. F. Hutchinson, Crystal Lake, IL — $200, 
Olga Mamaitienė, Chipley, FL — $500, 
K ir T. Kazlauskai, Gurnee, IL —$800, 
Čikagos Lietuvių Moterų klubas — $100, 
V Čiunkaitė-Burneikis, Baroda, MI — $1,000. 

JAV lietuviai Valdovų rūmų atstatymui gali aukoti per Valdovų 
rūmų paramos komitetą JAV Čekius rašyti: Lith. Amer. Comm. 
VALDOVŲ RŪMAI ir siųsti adresu: VALDOVŲ RŪMAI, 5600 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636-1039. Visos aukos Valdovų rū
mams yra nurašomos nuo JAV federalinių mokesčių. Pagal sutartį su 
LR Kultūros ministerija, visi rėmėjai, skyrę Valdovų rūmų atkūrimui 
ne mažesnę kaip 1,000 (vieno tūkstančio) litų (apie 380 dol.) vertės pa
ramą, nepriklausomai nuo suteiktos paramos formos, bus pagerbti 
įrašant jų vardus atstatytų Valdovų rūmų garbės lentose ir kituose 
Valdovų rūmų atributuose. Taip pat jie bus pagerbti simboliniais 
Valdovų rūmų Statytojo diplomais. 

Gediminas Damašius, 
iždininkas 

J 
informacine žinute, bet ir vilionė — 
kvietimas toli nuo tėvynės esantiems 
tėvynainiams, jų meno kolektyvams, 
ypač chorams. 

Prašome ketinančius atvykti, 
kaip įmanoma skubiau mus infor
muoti. Tikimės, kad į šventę atvy
kusiems kolektyvams pagal gali
mybes rasime bent dalines lėšas mai
tinimui bei nakvynei kompensuoti. 

Viliamės, jog šventės dienomis 
gausiai būsime kartu. 

Šventės organizacinio komiteto 

vardu -
Algirdas Šumskis, 

Klaipėdos m. chorinės bendrijos 
„Aukuras" pirmininkas, šventės 

direktorius 
Robertas Varnas, 

šventės meno vadovas 
Platesnę informaciją apie būsi

mąją šventę, dalyvio anketas bei kon
taktinius tel. ei. paštą ir kt. galima 
rasti šiais adresais internete: 

www.ssimkus.ku.lt 
www.klaipeda.lt 

http://www.ssimkus.ku.lt
http://www.klaipeda.lt
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APYLINKĖSE 

• Sausio 26 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Pasaulio lietuvių centro Lietu
vių dailės muziejuje, 14911 127th 
Street, Lemont, IL, o sausio 27 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro Jaunimo cen
tro, 5620 S. Claremont, Chicago, IL, 
kavinėje Amerikos lietuvių televizija 
kviečia žiūrėti 2005 metais Lietuvoje 
sukurtą kino filmą „Vilniaus getas". 
2006 m. šis filmas buvo apdovanotas 
Lietuvos kinematografininkų sąjun
gos premija „už savitą ir profesiona
lią garsaus dramaturgijos kūrinio in
terpretaciją kine". Kviečiame visus 
atvykti pažiūrėti šį filmą. 

• Šeštadieni, sausio 27 d., 6 vai. 
v., Balzeko lietuvių kultūros muzie
juje bus rodomas režisieriaus Algi
manto Puipos vaidybinis filmas „Die
vų miškas" (2005 m.), sukurtas to pa
ties pavadinimo Balio Sruogos roma
no motyvais. Maloniai kviečiame at
vykti į šio pelningiausio visų laikų lie
tuviško filmo peržiūrą. Matysite ir 
unikalią papildomą medžiagą — fil
mą „Kaip buvo kuriamas 'Dievų miš
kas'". Filmą rodysime nemokamai. 
Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago. Telefonas pasiteiravi
mui: 773-582-6500 

• S a u s i o 28 d., sekmadien i , 3 vai. 
p.p. Gari Sandburg vidurinės mokyk
los meno centre (13300 S. LaGrange 
Rd., Orland Park, IL) įvyks lietuvių 
meno ansamblio „Dainava" koncer
tas „Per slenkstį". Bilietus galite nu
sipirkti kavinėje „Bravo", PLC „Do
vanėlėje", parduotuvėje „Lietuvėlė", 
„Seklyčioje", užsisakyti tel. 1-800-
494-TKS. 

• Sausio 28 d., sekmadieni, J au
nimo centro Moterų klubo narės kepa 
mielinius blynus Jaunimo centro ka
vinėje. Jau nuo 9 vai. r. galėsite vai
šintis geriausių šeimininkių skaniau
siais blynais su obuoliene. Savo apsi
lankymu paremsite Jaunimo centrą. 

• Sausio 31 dieną, trečiadieni, 
6:30 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL. 60629 bus rodomas doku
mentinis filmas „Šimtas paskutinių 
valandų". Po peržiūros susitikimas 
su filmo autoriais Gražina Sviders
kyte ir Arvydu Anusausku. Tel. pasi
teiravimui: 773-582-6500. 

•Amer ikos lietuvių tarybos ats
tovybė Washington, DC, — Jungtinis 
Amerikos Pabaltijiečių komitetas 
(JBANC) vasario 9 - 1 0 dienomis 
L'Enfant Plaza viešbutyje ir Wood-
row Wilson centre (Washington, DC) 
ruošia 7-ąją Baltijos konferenciją 
„Nafta ir kraujas: Baltijos energija ir 
komunizmo palikimas". Konferen
cijos garbės svečias — Lietuvos Res
publikos prezidentas Valdas Adamkus, 
kuris skaitys pagrindinį pranešimą. 
Bus rodomi dokumentiniai filmai apie 

Baltijos šalis, vyks susitikimai su JAV 
administracijos atstovais. Daugiau 
informacijos tel. 773-735-6677 arba 
e - paštu: AltCenter@aol.com 

•Vasar io 17 d., šeštadieni , 6 vai. 
v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, Le
mont, Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė" organizuoja pianistės iš 
Vokietijos Gabrielės Gylytės labdaros 
koncertą. Visus muzikos mylėtojus 
maloniai kviečiame apsilankyti jau
nosios pianistės koncerte. 

•Page idaujanč ius rašyti Nacio
nalinį diktantą LR generalinio kon
sulato Čikagoje patalpose sausio 27 
dieną, šeštadienį, 3 valandą nakties 
Čikagos laiku, kviečiame registruotis 
skambinant LR generalinio konsula
to telefonu 312-397-0382 ext. 204 ar
ba rašant elektroniniu paštu: 

admin@ltconschi.org 

• P o e t o Bernardo Brazdžionio 
šimtojo gimtadienio minėjimas vyks 
vasario 4 d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 14911 127th 
Street, Lemont. Rengia „Margutis II". 

• Frank Zapolio i kurta šokių 
grupė „Lietuvos Vyčiai" kviečia no
rinčius šokti vaikus ir jaunuolius į šo
kių sūkurį. „Lietuvos Vyčiai" dau
giau nei 30 metų veikliai darbuojasi 
šokio srityje. Ypatingai stengiamės 
pritraukti į šokių grupę jaunąją kar
tą. Maloniai kviečiame į naujų narių 
priėmimą, kuris vyks vasario 7 ir 14 
dienomis 6 vai. v. PLC apatinėje salė
je (Lemont). Tel. pasiteiravimui: 630-
802-0090. 

•Vasar io 16 d., penktadienį , 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks grafikės Elvyros Katali-
nos Kriaučiūnaitės parodos „Atodan
gos" atidarymas. Parodos atidaryme 
dalyvaus autorė ir jos dukra pianistė 
Gabrielė Gylytė, kuri į mamos paro
dos atidarymą atvyksta iš Vokietijos. 
Vasario 17 d. 6 vai. v. G. Gylytė Lie
tuvių dailės muziejuje surengs labda
ros koncertą, kurį ruošia „Saulutė". 

• M o n t e s s o r i mokyklėlė „Žiburė
lis" yra vienintelė lietuviška Montes
sori mokyklėlė JAV Ji veikia savaitės 
dienomis Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Norinčius sužinoti apie 
„Žiburėlį" ir Montessori auklėjimo 
metodą kviečiame atsilankyti į atvirų 
durų dieną šeštadienį, kovo 10 d., 9 
vai. r. mokyklėlėje Pasaulio Lietuvių 
centre Lemonte. Informacijai kreip
kitės į mokyklą 630-257-8891. 

• S k e l b t a s Kovo 11-osios minėji
mas, kurį kovo 11 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje buvo nu
matęs suruošti Amerikos lietuvių 
Tautinės sąjungos Čikagos skyrius, 
neįvyks. Pasiteirauti galite tel. 708-
499-2172. 

Vyresniųjų lietuvių centro restoranui „Seklyčia", 2711 W. 71st Street, 
Chicago, IL, reikalingi virtuvės darbuotojai: indų plovėjalas - valytoja/as ir 
virėjos padėjėja. Kreiptis tel. 708-271-7044 arba 773-476-2655 (kviesti Ritą). 

IEŠKO GIMINIŲ 

Vasario 16-osios minėjimai 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė, rengiama ALTo Čikagos skyriaus, 
vyks vasario 11 <£, sekmadienį. Mišios 10:30 vąl. r. ŠvČ. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Šventinio minėjimo programa 1 vai. p.p. Maria Higk 
Schoot. Kviečiame dalyvauti! 

Vasario 16 d., penktadieni, 6 vai. u. Jaunimo centro vaidyba visus ma
loniai kviečia į".tradicini Vasario IS-osios minėjimą, kuris vyks Jaunimo 
centro kavinėje. Pranešėjas Bronius Nainys kalbės tema „Tauta ir valstybę 
šiandieninėje Lietuvoje''. Programėlę ai7:.ks m kytojos Jolantost Banienės 
mokiniai. Šventėje dalyvaus Cook County atstovė etniniams reikalams Pat 
Michalski. Visus vaišins Moterų klubas. Automobiliai bus saugomi. 

Vasario 16-osios ir Kovo il-osics minėjimą JAV LB Lemonto apylinkės 
vaidyba ruošia vasario 18 d. 12:30 vai. p.p. PLC Fondo salėje. Pagrindinis 
pranešėjas ~~ inžinierius Aleksas Vitkus. Meninę programą atliks Palai
mintojo J. Matulaičio misijos choras, kanklių ansamblis „Gabija" ir Mai
ronio lituanistinės mokyklos mokiniai. Visuomenė kviečiama gausiai daly
vauti. 

55 Gynybinės pilys Lietuvos istorttoje* 

Š.m. sausio mėn. 26 d., 
penktadieni, 

7:30 vai. v. 

PLC, Bočių menėje, 
Lemonte 

Ruošia ALIAS Medininkų pilis. 

Amerikos iieiiuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) "Či
kagos skyrius š. m. sausio mėn. 26 d., penktadieni, 730 va!, v. ruošia 
susirinkimą Bočių menėje, PLC. Lemonte. Apie gynybines pilis Lie
tuvos isterijoje kdibes inž. Aleksas Vitkus. Tai piačios erua.c.jos, g i 
liai mąstantis ir savo pastebėjimais bei žiniomis nor.aj pasiaaišr.antis 
žurnalistas, j o jdomius straipsnius skaitėme ir skaitome lietuviškoje 
spaudoje, A. Vitkus daug metų bendradarbiavo „Technikos žodyje*5, 
„Pasaulio lietuvyje". „Dirvoje", „Drauge". 1924 m. gimęs Kaune, jis 
lankė Aušros berniukų gimnaziją, perėjo į Aukštesniąją technikos 
mokyklą, kurią baigė 1942 m. inžinerines studijas pradėjęs 
Lietuvoje, jas tęsė Muenchen, Vokietijoje ir 1949 m. jas baigė diplo
muoto inžinieriaus laipsniu. | Ameriką atvyko 1950 m, Dirbo tyrimų 
Inžinieriumi, vėliau laboratorijos vedėju „Kearney Co." elektros ty 
rimų laboratorijoje. 1954 m. Illinois Institute of Technology gavo 
magistro laipsni (MS). Priklausė elektros inžinierių garbės organi
zacijai „Eta Kappa Nu", IEEE (Institute of Electrical and Electrontes 
Engineers). NSPE (National Society of ProfessionaJ Engineers) ir 
ALIAS. 1995 m. išėjo į pensiją ir daug taiko skiria lietuviškai veiklai. 
Kviečiame atvykti ir mielai laukiame visų, kuriems jdomi Lietuvos 
praeitis. Tema pasirinkta neatsitiktinai — ALIAS veikiantis Medininkų 
pilies atstatymo fondas ruošia spaudai knygą apie Medininkus, kuri 
netrukus pasirodys. 

Koncertuos ansamblis „Gabija" (vadovė Genė Razumienė). Po to 
bus vaišės. 

Aurelija DobrovoLskienė 

Vinco Krėvės lituanistinėje mokykoje (Philadelphia) 

Šniokaitė-Čepelienė Stasė iš Rokiškio ieško Elenos Šniokas sūnaus Marceio 
Roberto Marcinkevičiaus, anksčiau gyvenusio Auroroje, IL. Ką nors žinan
čius apie šj asmenį, prašom skambinti tel.: 773-610-0666. 

Vinco Krėvės lituanistinėje mokykoje (Philadelphia) mokiniai ne tik mokosi 
lietuvių kalbos, tautinių Šokių ir lietuviškų dainų, bet ir piešimo. Saulius ir 
Darius pasiruošė piešimo pamokai. 

Danutės Surdėnienes nuotrauka 

mailto:AltCenter@aol.com
mailto:admin@ltconschi.org

