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Kęstutis Daukšys 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

/ / „Darbiečiai 
pradeda laukti 
V. Uspaskicho 

Vilnius, sausio 23 d. (BNS) — 
„Darbiečiai", jau prieš keletą savai
čių pažadėję, jog Maskvoje gyvenan
tis ir Lietuvos teisėsaugai nepasiduo
dantis buvęs partijos vadovas Vik
toras Uspaskichas grįš dalyvauti rin
kimuose į savivaldą, šį pažadą toliau 
kartoja, tačiau nesako, kada buvęs 
politikas pasirodys Lietuvoje. 

„Jūs manęs klausiat apie V Us
paskicho planus, aš tikrai negaliu jų 
komentuoti, aš tik žinau, kad jis yra 
tvirtai pareiškęs, kad grįš iki rinki
mų, kad dalyvaus rinkimuose. Aš 
manau, kad nuo šios dienos reikia 
pradėti laukti", — antradienį spau
dos konferencijoje sakė Darbo parti
jos (DP) pirmininkas Kęstutis Dauk
šys. 

Parlamentaras nekomentavo, a r 
V Uspaskicho planai pasikeistų, jei 
Kėdainių apygardos rinkimų komisi
ja atsisakytų jį registruoti kandidatu 
į savivaldybių tarybų rinkimus. 

Kai kuriems Kėdainių apygardos 
rinkimų Nuke l ta i 6 psl . 
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numeryje: 
•Skautybės kelias. 
• Skuba kaip į gaisrą. 
•Nereikia mūsų gąsdinti, 
tiesa vis tiek paaiškės. 
•Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
•Ar įmanomas tautinio 
tapatumo išsaugojimas. 
•Išėjo, nespėjusi tėviškės 
dainų išdainuoti. 
•Lietuvos prezidentas 
atvyks} JAV 
•Tauragiškių žygis į 
Karaliaučiaus kraštą. 
•Mūsų virtuvė. 

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

Atlyginimas „Mažeikių naftoje": 
lenkui — 16 eurų, lietuviui — 16 litų 

Vilnius, sausio 23 d. (BNS) — 
Neatmetama galimybė, kad „PKN 
Orlen" valdomoje bendrovėje „Ma
žeikių nafta" lietuviai iš tikrųjų gavo 
mažesnius atlyginimus nei jų kolegos 
iš Lenkijos, nes juos samdė skirtingų 
valstybių darbdaviai. 

„Neatmetama prielaida, kad bu
vo du skirtingi darbdaviai — 'Mažei
kių nafta' ir jos samdyta rangovė — 
Lenkijos bendrovė. Todėl įmanoma, 
kad dėl to skyrėsi ir jų darbuotojų at
lyginimai", — sakė Lietuvos lygių ga
limybių kontrolieriaus tarnybos pa
tarėjas viešiesiems ryšiams Valdas 
Dambrava. 

Pasak jo, tyrimą atliekanti tar
nyba sprendimą numato priimti va
sario 14-ąją — praėjus dviem mėne
siams nuo tyrimo pradžios. Jo many
mu, gali būti, kad byla bus perduota 
Darbo inspekcijai. 

Tarnyba, remdamasi spaudos 
pranešimais, dar gruodžio viduryje 
savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl ga
limos darbuotojų diskriminacijos 
,,Mažeikių naftoje". Kiek vėliau — 
sausio pradžioje }i gavo Viešosios 
jstaigos Teisės ir tolerancijos institu
to skundą. 

Lietuvps lygių galimybių kontro
lieriaus tarnybos išvadų savo ruožtu 
laukia ir Mažeikių rajono apylinkės 
prokuratūra, kuri taip pat renka in
formaciją apie atlyginimus „Mažei
kių naftoje", pranešė prokuratūros 
prokuroras Šarūnas Vaicekavičius. 

„Mažeikių naftos" profsąjungos 

„Mažeikių nafta". 

tarybos pirmininkė Virginija Vilimie
nė spaudai tvirtino, kad lietuviams 
įmonėje už tą patį darbą atlyginama 
kur kas menkiau negu lenkams, pa
vyzdžiui, suvirintojas už darbo valan
dą gauna 16 litų, o lenkas — 16 eurų. 

Pernai gruodžio viduryje Len
kijos naftos susivienijimas „PKN Or-

len" įsigijo 84.4 proc. „Mažeikių naf
tos" akcijų, tačiau lenkai bei jų sam
dyti kitų šalių darbuotojai Įmonėje 
pradėjo dirbti jau netrukus po to, kai 
„PKN Orlen" pernai gegužę ir birželį 
pasirašė akcijų pirkimo ir pardavimo 
sutartis su „Yukos International 
UK" ir Lietuvos Vyriausybe. 

Šnipiškėse nesiliauja gaisrai 
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Gaisro padar:r.iai 

Vi ln ius , sausio 23 d. ELTA; — 
Sostinėje nesiliauja degti apleisti ir 
nežinomų savininkų pastatai. Sek
madienį j Šnipiškių mikrorajono Kro
kuvos gatvę keturis kartus skubėjo 
sostinės ugniagesiai. Pasak Priešgais
rinės apsaugos ir gelbėjimo departa
mento, ugniagesiai vyko į tas pačias 
Krokuvos gatvės vietas. Gaisrus ti-

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

n antys ekspertai neatmeta tyčinių 
padegimų versijos. 

Pranešimas apie pirmąjį kilusį 
gaisrą gautas sekmadienio popietę. 
Degė medinis vieno aukšto nenaudo
jamas Krokuvos gatvės 60-asis pasta
tas. 

Ugnis užgesinta per pusantros 
valandos. Nukelta i 6 psl. 

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

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

Z m 

"0 
> 

O 0 
z o 
H 
o 
m 

Z 

I 

O 

O 
H 
< 
M 
W 
H 
O 
2 

30 
O 
*0 W 
> 
as 

> o 
M 
Z 
o 

m m 
'.n 

> 
50 
K 

3: n 

; o 

1 
00 
U) 

50 
O 
O 3 

o 
o 
o 
Q 
50 w 
10 
ta 

ii 
N} 

į* 

M 

* 

* 
* 
* 
4-
* 

* 

* 

+ * 

j O 
50 

::> 

W 

> 
o 
(T. 
O 
c. 

•o m 
O O n 
> 
r-

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2007 m. sausio 24 d., trečiadienis 

SKAUTYBES KELIAS 
R e d a k t o r ė j .v . s . Irena R e g i e n ė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net * O o < ^ 

Philadelphijos skautų 
tradicinės Kūčios 

2006 m. gruodžio 10 d. susirin
kome Šv. Andriejaus parapijos salėje 
skautų suruoštoms tradicinėms Kū-
čioms. Tą sekmadienį parapijoje- šv. 
Mišios buvo aukojamos skautų inten
cija. Klebonas kun. Burkauskas pasi
džiaugė skautų puoselėjamomis Kū
čių tradicijomis. 

Jau nuo ankstaus ryto salėje 
triūsė vadovės, padedant židinietėms 
ir skautų mamoms, kad viskas būtų 
vietoje ir laiku paruošta priimti sve
čius. Darbo daug, o dirbančiųjų su
mažėję, bet viskas buvo paruošta sko
ningai ir įvairumo nestigo. Atvykę 
svečiai buvo sodinami prie stalų, dau
guma pasirinko sėdėti su šeimomis ar 
su draugais. Šiemet Kūčiose dalyvau
ti buvo pakviesti ir lituanistinės mo
kyklos mokiniai. 

Ant stalų uždegamos žvakės, sa
lėje prigesinamos šviesos. Scenos 

užuolaidoms atsidarius, - gyvasis 
prakartėlės paveikslas: Marija, Juo
zapas, Kristus ir piemenėliai. Sis 
vaizdas tiktų net kalėdinei atvirutei. 
Sesė Aldona Page perskaitė Kalėdų 
dienos Evangeliją. Grojant giesmės 
„Tyliąją naktį" melodiją, sesė Aldona 
padeklamavo Mykolo Minkevičiaus 
eilėraštį „Kalėdų naktį". Tai eilėraš
tis apie tylų, šventą Kūčių vakarą ir 
tyliai krentančias snaiges. Scenoje 
pradėjo kristi „snaigės". Ta staigme
na sukėlė juoką, nes to niekas nesiti
kėjo. Klebonui kun. Burkauskui, pa
šventinus valgius, kalėdaičių laužy
mu ir linkėjimais prasidėjo Kūčios. 

Vakarui įpusėjus, buvau paprašy
ta pakalbėti apie šių Kūčių atsiradi
mo pradžią. Vyresnėms skautėms su
sibūrus į Židinį, Philadelphijoje pir
masis projektas buvo surengti skau
tams tradicines lietuviškas Kūčias. 

Prakartėlė: (iš kairės) Kristukas Akerley, Aleksandra Brittain (Marija), 
Aleksas Kučas (Juozapas), Saulius Gečys (piemenėlis). 

Nuo^aukos D. SuTiėnienes 

Nuoširdūs sveikinimai iš Philadelphijos sesių ir brolių. Džiaugia
mės, kad „Skautybes kelias" gyvuoja. Nors dažnai nerašome, bet skai
tome. 

Sėkmės jums, sese Aušra ir sese Regiene. 
Danutė Surdėnienė 

Bendram giedojimui skautai rinkosi 
vadovavo Rasa Brittain. 

Tai įvyko 1968 m. ir dar vis išsilaiko 
jaunesnių vadovių, kurios šias tradi
cijas pamilo, dėka. Nors „Židinys" 
aktyviai nebeveikia, bet likusios ži-
dinietės mielai prisideda prie šių Kū
čių ruošimo. Nepavargstančios talki
ninkės: Darija Dragūnienė, Dalia Ja-
kienė, Aniliora Mašalaitienė, Ona 
Pliuškonienė, Aušra Zerr-Mamaniš-
kienė ir D. Surdėnienė. 

Adventas yra susikaupimo ir 
Kristaus užgimimo laukimo laikas. 
Tačiau matome, kad tuo laikotarpiu 
daug dėmesio Jam neskiriama, nes 
parduotuvės visus vilioja pas save. 
Perskaičiau šiam laikotarpiui labai 
tinkamą eilėraštį: „Kalėdos spalvo
tam ryšuly", parašytą Balio Augino. 
Verčia susimąstyti: „Tik aš liūdžiu -
kokiam splavotam ryšuly Tu vienas, 
suraišiotas guli?" - taip autorius bai
gia eilėraštį. 

Šiam vakarui buvo skirtas dar 
vienas eilėraštis — „Meilės žvaigždei 
nušvitus", kurį padeklamavo ps. Da
lė Mironaitė. Skautai kartu su sve
čiais pagiedojo kelias kalėdines gies
mes. Giedojimui vadovavo Rasa Bri
ttain, akompanuojant J. Cox. Vieti
ninkė s. L. Bagdonavičienė padėkojo 

Tradicinė Čikagos lietuvių 
skautų tuntų Kaziuko mugė 
Tik neseniai prisnigo, o jau galvojame apie 

pavasarį. Su artėjančiom pavasario šventėmis 
vyksta ir tradicinė Čikagos lietuvių skautų tuntų 
Kaziuko mugė. Šiemet ji įvyks kovo 11 d., sek
madieni, Pasaulio lietuvių, centre, Lemonte. 

Šiais metais Kaziuko mugė vyks centro nau
juose Jaunimo rūmuose. Šiuose rūmuose rasite 
tuntų, akademikų eksponatus/rankų darbus, 
vaikų loterijas ir vaikų žaidimus. Taip pat, kaip ir 
pernai, įvairius prekiautojus. Bočių menėje vyks 
tradicinė kavinė su tuntų tėvų bei skaučių/ skau
tų suneštais gardžiais, namie keptais tortais, py
ragais, skanumynais. Lietuvių fondo salėje galė
site skaniai pavalgyti lietuviškų patiekalų pietus. 

Taip pat vyks didžioji loterija, kurios premi
jos yra taip pat didelės: pirmoji —1,500, antroji — 
500 dol., trečioji —250 dol., o ketvirtoji — 100 dol. 
Loterijos bilietų kaina: 5 dol. Bilietus galite įsi
gyti pas skautus. 

Kaziuko mugės atidarymas vyks tuoj po 9 v.r. 
šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Atidarymas vyks Jaunimo rūmuose. Atidarymo 
metu paminėsime Kovo 11-tos dieną. 

Skaitykite kas savaitę „Skautybes kelią", k u 
riame pateiksime daugiau informacijos. 

Sese Aušra 
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Gintarlų ir budžių kandidatų meno darbai, „JurArtės* meno 
parodoje. 

„Grandies" vaidyba: Šarūnas Brakauskas, Virga Ri
meikienė ir Romas česas. 

prie kalėdinės eglutės. Giedojimui 

visiems, prisidėjusiems prie Kūčių 
paruošimo ir svečiams už atsilan
kymą. Šventiškoje nuotaikoje užsi
baigė vakaras. Sugiedojome „Lietu
va brangi" ir „Ateina naktis". Linkė
jome vienas kitam gražių šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujų metų, su viltimi 
vėl susitikti šioje šventėje. 

Danutė Surdėnienė 
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Nereikia mūsų 
gąsdinti, tiesa vis tiek 

paaiškės 
ANDRIUS KUBILIUS 

Mažumos koalicijos veikla 
pradeda strigti chaose 

Baigėsi pratęstoji Seimo rudens 
sesija. Gera proga įvertinti ilgesnio 
laikotarpio tendencijas. Gera proga 
tarti keletą žodžių apie valdančiosios 
koalicijos ir opozicijos darbą, valdan
čiųjų santykius su opozicija. 

Pastarosios dienos parodė tam 
tikras tendencijas. Požymių matėme 
ir anksčiau, bet jų koncentracija aiš
kiausiai pasimatė tik praėjusios sa
vaitės dienomis, kai buvo sprendžia
ma daug svarbių klausimų. Mažu
mos koalicijos veikla pradeda strigti 
chaose, kurio pagrindinė priežastis, 
jog pačioje valdančiojoje koalicijoje 
nėra giluminio suvokimo, kad jai 
tenka dirbti mažumos Vyriausybės 
sąlygomis. Kai valdančioji koalicija 
bando desperatiškai gelbėtis pertrau
kų Seimo posėdžiuose graibstymu, 
rodo, kad mažumos koalicija nesuge
ba tinkamai dirbti, - kaip apskritai 
mažumos koalicija gali tinkamai 
dirbti. O tinkamas darbas reikalauja 
kelių dalykų, kurių tenka vis labiau 
pasigesti - tai koalicijos vadovų gebė
jimo tartis su opozicine dauguma. Vi
są laiką turime prisiminti, kad dau
guma priklauso ne mažumos koalici
jai, o opozicinei daugumai, - labai 
skirtingai, turinčiai skirtingas ver
tybes ir principus. Be susitarimo bent 
jau su dalimi opozicijos mažumos 
koalicija niekada negalės sėkmingai 
veikti. Taigi mažumos koalicijai suge
bėjimo tartis su opozicine dauguma 
stinga. Stinga ir pagarbos pasiek
tiems susitarimams bei pagarbos par
tijoms, kurios neįeina į koaliciją, jų 
nuomonei ir jų principams. Mažumos 
koalicijos veiklos sėkmei labiausiai 
kenkia smulkios intrigos, nedidi
nančios pasitikėjimo, ir tai, kad pati 
koalicija neturi aiškių principinių 
nuostatų ir ilgalaikių tikslų, kuriuos 
suvokus ir opozicijai būtų lengviau 
apsispręsti dėl savo laikysenos vieno 
ar kito principo ar tikslo atžvilgiu. 

Tenka apgailestauti, kad net ir 
pagrindiniai susitarimai tarp valdan
čiosios koalicijos ir opozicijos yra įs
trigę, jų Įgyvendinimas dažnai buk
suoja chaose ir viešųjų ryšių veiks
muose, ir ši mažumos koalicija, nors 
mes linkę ją pagirti, lygindami su A. 
Brazausko vyriausybe, jokiais origi
naliais proveržiais, be energetikos, 
nelabai galėtų ir pasigirti. Ir „Mažei
kių naftos" pardavimas, ir indėlių 
grąžinimas yra iš anksčiau ateinan
tys projektai. Vyriausybę galima tik 
pagirti, kad ji šių projektų nesugadi
no. Tuo tarpu tokios svarbios inicia
tyvos, kaip susitarimas dėl kovos su 
korupcija stiprinimo, kaip žinių eko
nomikos plėtotė, vystant klasterinius 
„Saulėtekio slėnio" ir kitus panašius 
projektus, yra įstrigę begalinėse 
komisijose ir nustumtos dėl valdan
čiosios koalicijos ypatingo dėmesio 
viešiesiems ryšiams, o ne realiems 
darbams. Vyriausybė nesugebėjo net 
įkurti specialaus padalinio prie STT, 
dėl kurio buvo sutarta įvairiuose su
sitarimuose ir kuris kontroliuotų 
partijų finansinę veiklą, ir šie rinki
mai vyks taip pat neskaidriai, kaip ir 
ankstesnieji. Korupcija nebus įveikta 

vien deklaracijomis ir premjero lažy
bomis. Be kasdieninio premjero įsi
pareigojimo tikrų permainų kovoje su 
korupcija nebus. Opozicija nepadarys 
to darbo, kurį gali ir privalo padaryti 
valdžios lyderiai ir kurio padaryti 
opozicija atsakomybės neturi. 

Lygiai taip pat Vyriausybė pasi
metusi savo mokestinėje politikoje. 
Rinkdama milžiniškas perteklines 
pajamas į biudžetą ji žada mažinti 
mokesčius, o finansų ministras aiški
na, kad tam trukdo susitarimas su 
konservatoriais, nes susitarime pačių 
socialdemokratų reikalavimu įrašyta 
frazė, kad abi partijos svarstys gali
mybę didinti BVP perskirstymą per 
biudžetą. Kad finansų ministrui 
nebebūtų galimybių gintis primityvia 
demagogija, kuri paprasčiausiai įžei
džia mūsų partiją, galiu pasakyti, kad 
Susitarime numatytą diskusiją minė
tu klausimu galime užbaigti labai 
greitai. Mes nepritarsime jokių mo
kesčių didinimui. Kaip rodo Lietuvos 
patirtis, mažinant gyventojų pajamų 
mokestį iki tam tikros ribos įplaukos 
į biudžetą didėja, taigi didėja ir per
skirstymas. Taigi belieka tik patiems 
socialdemokratams elgtis sąžiningiau 
ir apsispręsti, ko realiai jie nori. Ar jie 
norėtų sparčiau mažinti pajamų 
mokestį, - ir tam yra galimybių, - ir 
mes abiem rankomis pritartume to
kiam sprendimui. 

Tiesa vis tiek paaiškės 

Mūsų netenkina ir tai, kad so
cialdemokratai nevykdo savo įsiparei
gojimo, duoto Susitarime: spręsti 
VSD problemas taip, kaip numatyta 
Seimo komiteto, atlikusio tyrimą, iš
vadose. Kol kas nematome jokių so
cialdemokratų pastangų elgtis ryžtin
gai, įgyvendinant Susitarimą šiuo 
klausimu. Socdemų neryžtingumas 
atvedė iki to, kad VSD krizė tampa 
permanentinė ir kenkia ne tik pa
čiam VSD, bet ir visai valstybei. So
cialdemokratai tampa akivaizdžiau
siu senosios ir naujosios nomenkla
tūros veiklos metodų sujungimo įran
kiu. Galiu pasakyti viena - vis tiek 
bus pasiekta, kad pažymos bus pri
statytos į Seimą. Vienintelis dalykas, 
ką gali pasiekti naujoji nomenkla
tūra, kad tos pažymos apie aukštų 
valstybės pareigūnų korupciją ir ne
skaidrius ryšius Seimą pasiektų tik 
po savivaldos rinkimų. Ir to tikriau
siai pavyks pasiekti. Bet tiesa bus at
skleista, ir tie, kurie taip įnirtingai 
bando išvengti tiesos ir iš Lietuvos 
žmonių atimti galimybę sužinoti tie
są, vis tiek turės atsakyti. 

Socialdemokratai ir valdančioji 
koalicija šioje situacijoje nesiima jo
kių veiksmų, kuriais būtų sprendžia
ma tai, ką spręsti pavedė Konstituci
nis teismas. Turiu omenyje įstatymų 
pataisas, kurios išspręstų koliziją eg
zistuojančiuose įstatymuose tarp bu
vimo teisės Seimui reikalauti tokių 
pažymų ir tariamos VSD teisės tokių 
pažymų, pažymėtų slaptai, nesuteik
ti. Noriu priminti, kad KT pastara
jame savo išaiškinime dėl parlamen
tinių tyrimų, dėl slaptos informacijos 
atskleidimo labai aiškiai yra pasakęs, 
kad Seimas yra palikęs tokią spragą 
įstatymuose ir ta spraga turi būti ne
delsiant užpildyta. Negali likti dviejų 
galimybių - Seimui reikalauti ir VSD 

DANUTE BINDOKIENE 

Skuba kaip į gaisrą 

Iki būsimų prezidento rinkimų 
dar daugiau kaip metai — bal
savimai vyks tik 2008-ųjų vėly

vą rudenį, tačiau kandidatų skai
čius „kyla kaip ant mielių". Ypač 
Demokratų partija iš visų JAV 
kampų vieną po kito traukia siek
siančius prezidento kėdės. Patarlė 
sako: „Kalk geležį, kol karšta", o 
demokratai šiuo metu įsitikinę, jog 
dabartinis JAV prezidentas taip 
„įkaitinęs geležį", kad bus nesun
ku iš jos nusikalti tiltą Baltuosius 
rūmus. 

Nors jau atsirado visas būrys 
pasiruošusių kandidatuoti prezi
dento rinkimuose, bet sąrašas dar 
„neuždarytas", todėl galime tikėtis 
jų net daugiau. Žinoma, kai kurie 
savaime atkris, daugiausia dėl lė
šų stokos, nes jau seniai praėjo die
nos, kai kandidatas galėjo apsieiti 
su vienu kitu milijonu dolerių: da
bar kandidato „kraičio skrynioje" 
turi pūpsoti dešimtys, o gal net 
šimtai milijonų. Ką gi, pabrango 
reklamos televizijoje, reikia pa
samdyti geriausius iš geriausių 
strategų, kurie suplanuotų rinki
minę kampaniją, reikia pinigų ke
lionėms ir visokioms kitokioms 
išlaidoms... 

• Iš kur tie pinigai atsiranda? 
Dalis iš partijos kišenės, jeigu tos 
partijos vadai jaučia, kad būtent 
tas kandidatas turi daugiausia ga
limybių nurungti opoziciją; dalis iš 
turtingų, įtakingų rėmėjų — ben
drovių, unijų, įmonių ir pan. Nors 
tvirtinama, jog pinigai kandidatui 
skiriami vien dėl to, kad jis „tin
kamiausias būti prezidentu", bet 
tik naivuolis tuo tiki. Paprastai 
už savo pinigus stambieji rėmėjai 
„perka" palankumą Vašingtone ir 
tikisi įvairių lengvatų arba aukštų 
vietų vyriausybėje. „Ranka ranką 
mazgoja" - machinacijos yra nau
dingos ir rėmėjui, ir remiamajam... 

Iš visų Demokratų partijos 
kandidatų šiuo metu ryškiai išsi
skiria du — New York valstijos se
natorė, buvusi JAV prezidento Bill 
Clinton žmona, Hillary Rodham 
Clinton, ir jaunas, galima sakyti — 
„žalias" — JAV senatorius iš Illi
nois valstijos Barak Obama. Abu 
jie jau oficialiai pranešė, kad kan
didatuosią ir pradeda kurti savo 

rinkiminės kampanijos strategiją. 
Įdomu tai, kad pirmą kartą į JAV 
prezidento vietą kandidatuoja ir 
moteris, ir juodosios rasės vyras. 

Hillary R. Clinton politinio gy
venimo sūkuriuose j au maišosi 
daug metų, pirma, kaip Arkansas 
gubernatoriaus žmona, vėliau, kaip 
prezidentienė, o, pasibaigus prez. 
Bill Clinton antrajai kadencijai 
(deja, nelabai garbingai), persikėlė 
į New York valstiją ir buvo išrink
t a į JAV Senatą. J i veržli, iškalbi, 
„apsitrynusi" ir gerai perprantanti 
„politinius žaidimus". Amerikiečių 
atmintyje Hillary Clinton turi šiltą 
vietą, nes sugebėjo kilniai laikytis, 
kai jos vyras buvo apkaltintas ne
ištikimybe ir Baltųjų rūmų bei pre
zidento garbės pažeidimu dėl savo 
silpnybės jaunai merginai. „Apvil
tos žmonos" vaidmenį Hillary 
atliko pasigėrėtinai. Nėra abejo
nės, kad respublikonų kandidatas, 
kuris rinkiminėje kampanijoje tu
rės susiremti su Hillary Rodham 
Clinton, turės nemažai pasitempti. 
Žinoma, ji į šią kampaniją atsineša 
ir neigiamą bagažą: savo Baltuo
siuose rūmuose susikompromita
vusį vyrą ir tai, kad yra moteris 
(daugelio politikų nuomone, Ame
rika dar nėra „pasiruošusi" išsi
rinkti moterį prezidente). 

Barak Obama politinėje pa
dangėje sušvito kaip meteoras. Tai 
„neišbandytas" kandidatas, bet tu
rintis daug teigiamų ypatybių, bū
tent ir tai, kad yra naujokas šiame 
politiniame žaidime, tad kai kurie 
seni partijos vilkai tikisi įsipiršti į 
art imiausius prezidento patarėjus 
ir neprityrusį prezidentą panaudo
ti savo tikslams. B. Obama taip 
pat yra nuoširdus ir teisingas, ki
ta ip tar iant — švarus (o gal tik dar 
nespėjęs susitepti) politikas. Po vi
sų nevykusių Vašingtono machina
cijų, įsivėlimų į karą ir kitų. Oba
ma atrodo, kaip šviežio vėjo pūste
lėjimas. Bet ar šis vėjas turėtų pa
kankamai ištvermės bei išminties 
pūsti ta kryptimi, kuri naudin
giausia valstybei? 

Tiesą pasakius, būtų dar įdo
miau, jeigu Hillary R. Clinton pa
sikviestų Barak Obama būti jos vi
ceprezidentu ir ka r tu dalyvauti 
rinkiminėje kampanijoje... 

prieštarauti, neturint kažkokio išriši
mo mechanizmo. Pasaulyje yra su
kaupta daug patirties šiais klausi
mais, Seimo informacinės analizės 
skyrius yra pateikęs visą aprašą, kaip 
tokios problemos yra sprendžiamos 
kitose šalyse. Yra labai konkretus Vo
kietijos pavyzdys, kai atitinkamam 
komitetui pareikalavus panašaus ly
gio pažymų iš operatyvinę veiklą vyk
dančių tarnybų tos tarnybos gali ban
dyti atsisakyti jas teikti, bet jeigu ko
mitetas balsų dauguma dar sykį pa
reikalauja, jas yra privaloma pateikti. 
Toks įstatymas ten galioja pakanka
mai seniai ir neteko girdėti, kad ko
kios nors saugumo tarnybos dėl tokio 
įstatymo galiojimo būtų sugriuvusios. 
Taigi nereikia gąsdinti mūsų spectar-
nybų, nereikia gąsdinti mūsų žmo
nių. Gąsdinimai žmonių, kurie bando 
išvengti tiesos, yra nepagrįsti, gąsdi
nimais tik bandoma išvengti atsako
mybės. 

Prezidento ve iksmų negalima 
interpretuoti kaip paramos 

ieškant iems tiesos 

Gaila, kad šioje situacijoje prezi
dentas pasielgė taip, kaip aš ir prog
nozavau: kad VSD vadovo skyrimas 
gali užtrukti. Apie prezidento neofi
cialių patarėjų prognozes, kad prezi
dentas VSD vadovų ieškos labai ilgai, 
man teko girdėti dar gruodžio mėn. 
pradžioje, dar Seimui nepriėmus jo
kių išvadų. Gaila, kad patarėjų pata
riamas prezidentas veikia taip, kad 
jo veiksmų niekaip negalima inter
pretuoti kaip paramos tiems, kurie 
ieško tiesos. Socialdemokratai, rody
dami ypatingą paramą prezidento 
veiksmams VSD istorijoje, stumia 
prezidentą į tokią situaciją, kad po 
kurio laiko galėtų pasakyti, jog Pre
zidentūra nesusitvarko su VSD prezi
dentine priežiūra ir todėl VSD reikia 

Nukelta į 11 psl . 
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PASIBUČIAVIMAI IR GĖJAI 

KAIP ĮSIKŪRĖ DRAUGO FONDAS 
1992 metais buvo įkurtas Draugo 

fondas. Lėšų telkimui ir vadovavimui 
buvo pakviestas Bronius Juodelis, 
kuris iki šiol yra Draugo fondo iždi
ninkas. Jo sumanumu ir nuoširdžiu 
darbu fondas šiemet įžengė į antrojo 
milijono lėšų telkimą. Visi mes esame 
Broniui Juodeliui dėkingi, ypač mari
jonai, kad taip buvo nuimta nuo ma
rijonų vienuolijos didelė našta, visą 
laiką^ šelpiant „Draugo" dienraštį. 

Šių metų kovo 10 dienos „Drau
go" paskutiniame puslapyje išspaus
dintas Broniaus Juodelio straipsnis 
„Sveikiname Lietuvių fondą". Jame 
jis rašo: „Draugo fondo idėja ir orga-

. nizavimas atėjo iš ilgamečių Lietuvių 
fondo vadovų dr. Antano Razmos, 
Marijos Remienės ir Broniaus Juo
delio". Tik jau Draugo fondo idėja 
neatėjo iš dr. Antano Razmos ir 
Broniaus Juodelio, kuris toliau rašė: 
„Pažvelgus į Draugo fondo garbės na
rių sąrašus, juose randame didžiuo
sius Lietuvių fondo augintojus ir 
rėmėjus". Iš čia betgi neseka, kad tie 
Draugo fondo garbės nariai, drauge 
su Bronium Juodeliu, yra ir mūsų 
fondo sumanytojai bei steigėjai. 

Kol marijonų vienuolija visur 
„Draugą" išlaikė, niekam nerūpėjo 
steigti dar kokį fondą. Kai prie 
„Draugo" dirbantieji marijonai be

veik visi išmirė, mane slėgė mintis, 
dar esant provincijolu, jog atėjo lai
kas, kad mes greitai negalėsime 
„Draugo" išlaikyti. Aš savo rūpestį 
daug kam pareikšdavau. Kalbėdavom 
apie tai ir „Draugo" renginių bend
radarbių susirinkimose. Kaip susita
rę, visi sakėm, kad „Draugas" remia 
visus fondus, bet savo išlaikymui su
kurti fondą jau per vėlu. Susitikau 
advokatą Rimą Domanskį. Su jo tėvu 
ir motina dar Vokietijoje buvome ge
rai pažįstami. Pradėjau skųstis Ri
mui, kad „Draugui" reikia fondo, bet 
jau esame pavėlavę. R. Domanskis 
mane padrąsino ir įtikino, kad to
kiam reikalui niekad nėra per vėlu. 
„Draugo" renginių bendradarbių su
sirinkime mes visi sutarėm, kad pra
dėdami Draugo fondą, mes nieko ne
prarandame. Marija Remienė pati 
pirmoji paaukojo 500 dolerių, o Bro
nių Juodelį mes pakvietėm tvarkyti 
aukas — būti iždininku. 

Kun. Vik toras Rimšel is , MIC 
Chicago, IL 

P a s t a b a : Sis kun. V Rimšelio 
laiškas buvo „Drauge" išspausdintas 
2001 m. kovo 20 d. Atrodo, kad jis ge
riausiai užbaigia ginčus, kas iš tikrų
jų įkūrė Draugo fondą. 

AČIŪ JONUI GRIG0LAIČIUI 
Teko perskai tyt i daug knygų, 

parašytų buvusių patizanų ir trem
tinių, išgyvenusių raudonųjų mirties 
stovyklose tolimuose Rusijos Sibiro 
plotuose. Raudonieji buvo sugalvoję 
daug žmonių naikinimo būdų, nesu
keliant per didelio dėmesio tarp
tautinėms organizacijoms. „Žudynių 
užtušavimui" panaudodavo milži
niškas pinigų sumas pasaulio žmoni
jos smegenų plovimui. 

Skaitant Jono Grigolaičio išgy
venimus, pat i r tus nacių koncentra
cijos stovyklose pavadintus „Nacių 
pragare", kur ie yra spausdinami 
„Draugo" dienraštyje, patirs, kad 
„kultūringa" vokiečių tauta naudojo 
tuos pačius žmonių naikinimo meto

dus kaip ir raudonieji žudikai. 
Rudieji žudikai skyrėsi nuo rau

donųjų žudikų tik tuo, kad nelaimin
guosius dar kardavo ir degindavo 
dujų krosnyse. Tautos, pakliuvusios į 
rudųjų okupaciją, bet nepakliuvusios 
į naikinimo stovyklas, gal nepatyrė 
aprašytų žiaurumų ir todėl susidarė 
geresnį vaizdą apie okupantą. 

Skaitytojai yra dėkingi Jonui 
Grigolaičiui, išlikusiam gyvam nacių 
pragare, už aprašymą, kas dėjosi už 
„uždarų durų" koncentracijos sto
vyklose. Sunku suprasti, kad Dievo 
kūriniai, gali būti žiauresni už plėš
riuosius žvėris. 

A n t a n a s Paužuolis 
Chicago, IL 

Slovėnijos Nepriklausomybės minėjime Oeveland, OH, 2006 m. gruodžio 
22 d. iš kairės: Romas Bublys, LR garbės generalinė konsule Ingrida Bub
liene, siovėnų konsuio žmona Tatjana Zigon ir Slovėnijos generalinis kon
sulas dr. Zvone Zigon. A. Pust nuotr. 

Lietuvoje buvo labai populiarūs 
atlaidai, liaudies kalboje vadinami 
kermošiais. Įjuos žmonės važiuodavo 
20-30 kilometrų, ne tik pasimelsti, 
bet ir susitikti su giminėmis, pažįsta
mais. Po pamaldų susirinkdavo pas 
kurį nors vietinį ūkininką, kuris 
paprastai būdavo tam iš anksto gerai 
pasiruošęs: padaręs stipraus naminio 
alaus, pagaminęs įvairių valgių, už
kandų, pyragų. Išgėrus alaus, pasi
bučiavimai būdavo svarbi šių susi
važiavimų dalis. Paprastai atskirai 
bučiuodavosi vyrai, atskirai moterys. 
Man, vaikui, labai patikdavo stebėti 
besibučiuojančius vyrus, ypač turin
čius didelius ūsus ir barzdas. Kartais 
būdavo labai juokinga, bet man juok
tis buvo griežtai uždrausta. Todėl tu
rėdavau išeiti į lauką. 

Moterys irgi daug bučiuodavosi, 
bet jau su kiek mažesnu entuziazmu, 
negu vyrai, todėl jas stebėti būdavo 
ne taip įdomu, ypač kad jos mane 
kartais pasigaudavo ir išbučiuodavo, 
o tai nebuvo labai malonu. Jos pasi
gaudavo ir mergaites, kurias irgi iš
bučiuodavo. Kai dabar prisimenu 
tuos laikus, matau, kad šie išsibučia-
vimai neturi nieko bendra su dabarti
niais gėjų susibūrimais. Tada to žo

džio žmonės Lietuvoje net nežinojo. 
Gėjų elgesio vyrus vadindavo vištgai-
džiais. Nebeatsimenu, kaip vadinda
vo moteris. Gali vištgaidėmis? 

Amerikoje lietuviškus kermošius 
kiek primena apskričių turgai (coun-
ty fairs). Ir čia žmonės susirenka iš 
artimesniųjų bei tolimesniųjų apylin
kių. Tik bendravimas vyksta ne pas 
kurį nors apylinkės ūkininką, o pa
čios turgavietės vietovėje. Esu keletą 
jų aplankęs. Ir čia yra daug pasibu
čiavimo ceremonijų. Tik niekur ne
pastebėjau vyrų besibučiuojančių su 
vyrais. Labai daug besibučiuojančio 
jaunimo, bet tik vyrukų su mergaitė
mis. 

Nesu psichologas, bet galvoju, 
kad yra netikslu įtarti homoseksua
lizmu vien dėl to, jei jaunuolis pabu
čiuoja savo geriausią draugą ar mer
gaitė savo geriausią draugę. Dėl tokių 
pasibučiavimų, vartojant lietuviškus 
terminus, vieni nevirsta vištgaidžiais, 
o kitos vištgaidėmis. Todėl nenusteb
čiau, jei tikslesnės statistikos kada 
nors parodys, kad tikrųjų gėjų Ame
rikoje yra daug mažiau, negu galvoja
ma. Taip pat ir Lietuvoje. 

Zenonas P r ū s a s 
Chillicothe, OH 

APIE DAKTARUS 
Aleksas Vitkus „Drauge", savo 

straipsnyje „Ar gydytojai yra dakta
rai?" pats prisipažįsta, jog, pasirem
damas „senu 'VVall Street Journal ' 
straipsniu (ir beveik imdamas pag
rindu skaitytojų laiškus redakcijai), 
savo rašinyje nagrinėja apie PhD ir 
MD. Užsiminęs habilituotus dakta
rus, A. V rašo: „Kas tie 'habilituoti' 
negaliu tiksliai paaiškinti"... Bandy
siu suglaustai — trumpai suminėti, 
nes apie juos galima parašyti ištisą 
straispsnį. 

Pirmosios Lietuvos nepriklauso
mybės metais Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune mes, studentai, nė 
šnipšt — nieko negirdėjom apie ha
bilituotus daktarus. Anais laikais bu
vo paplitusi mada gauti doktoratą 
(PhD) Vokietijoje. Tačiau tokius ten 
„iškeptus" daktarus tėvynėje pašiep
davo: „Nusipirko doktoratą Vokieti
joje!" O, iš tiesų, vokiečiai savotiškai 
savaip elgėsi; jei gavęs laipsnį išvyks 
iš Vokietijos — labai lengvai praleis
davo, bet jei pasiliks Vokietijoje — vi
sai kita muzika, daug sunkiau to
kius griebdavo. Ir Vokietijoje buvo 
habilituoti daktarai, tačiau tokių nė
ra JAV 

Habilitacija reiškia, kad, moks
lininkas, apgynęs doktoratui gauti 
disertaciją, vykdė tolesnius moksli
nius tyrimus ir pateikė įžymias nau
jas žinias, svarbias pasirinktos šakos 
išvystymui; išspausdino savo moks
linio tyrinėjimo reikšmingas dalis 
plačiai pripažintuose moksliniuose 
žurnaluose be; kituose leidiniuose, 
kurie vėliau buvo susumuoti (su
traukti) habilitacijos disertacijoje ar
ba monografijoje. 

Siekiant habilituoto daktaro 
laipsnio, mokslininkas turi parašyti 
habilitacijos disertaciją, kuri susu
muoja ir nušviečia jo kitų leidinių 
idėjas Mažiausiai 220 psl. jo parašyta 
monografija galėtų pakeisti disertaci
ja. Kartu turi būti pristatyti mažiau
siai b straipsniai pripažintuose moks-
linhioae žurnaluose. Habilitacijos di
sertacijos apimtis yra nuo 80 iki 120 

puslapių. Šalia habilitacijos disertaci
jos, mažiausiai 15 mokslinių tyrinėji
mų, spausdintų pripažintuose moks
liniuose žurnaluose, po doktorato di
sertacijos ir susumuota habilitacijos 
disertacijoje turi būti pateikti. Moks
lininkai turi taip pat pristatyti bent 
20 psl. santrauką. Užuot santraukos, 
gali būti pateiktas habilitacijos di
sertacijos vertimas į svetimą kalbą. O 
dėl habilitacijos ,,viva voce" apgyni
mo, yra sudaromas 7 habilituotų dak
tarų habilitacijos komitetas. Komi
teto pirmininkas ir mažų mažiausiai 
2 jo nariai turi atstovauti tai pačiai 
mokslinei šakai kaip ir mokslininkas, 
siekiąs habilituoto daktaro laipsnio. 

Habilituoto daktaro laipsnis su
teikiamas Vilniaus universitete net 
20 skirtingose srityse: pradedant 
filosofija, istorija, filologija, baigiant 
ekologija, medicina. Prof. Vytautas 
Landsbergis 1968 m. apgynė daktaro 
disertaciją „M. K. Ciurliono kompozi
toriaus kūryba"; 1975 m. už mono
grafiją „M. K. Čiurlionio kūryba", 
apdovanotas Lietuvos valstybine pre
mija (iš viso jis išleido 15 knygų), o 
1994 m. jis apgynė habilituoto dak
taro disertaciją. 

O dėl A. V suminėto Henry Kis-
singer ir pusiau suabejota ar tai jo 
tikras PhD laipsnis, ar tiktai garbės, 
tai — H. Kissinger įsigijo Harvard 
universitete „tikrą" doktoratą — 
daktaro laipsnį. JAV PhD laipsnių 
„nesinešioja" ir patys tuo titulu ne
pasirašo (kaip Lietuvoje), taip pat 
šiame krašte nesivadina prof. dr., tik 
vieną titulą (prof.) tevartoja. Šviesios 
atminties kun. dr. Juozas Vaškas, 
MIC, pavadintas „kunige daktare", 
labai rimtai (kone „rūsčiai") perspė
jo: „Prašau manęs daktaru nevadinti 
— tai mano akademinis laipsnis". 
Užtat ir „Drauge" žavi kilnios asme
nybės, kaip Antanas Klimas, Zeno
nas Prūsas bei kiti, „nesinešiojantys" 
savo PhD. 

S ta sė E. Semėn ienė 
Baraboo, WI 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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AR ĮMANOMAS TAUTINIO TAPATUMO 
IŠSAUGOJIMAS ES? 

Pernai lapkričio mėn. Katalikų 
teologijos fakultete (KTF) įvyko tarp
tautinė konferencija „Tautinio tapa
tumo išsaugojimas Europos Sąjun
goje". Mokslininkai, visuomenės vei
kėjai ir politikai iš Lietuvos, Italijos, 
Lenkijos, Belgijos bei Gruzijos disku
tavo apie taut iškumo sampratą besi
keičiančiame pasaulyje, globalizacijos 
įtaką nacionalinio paveldo išsaugoji
mui ir vertybių kaitai, Europos Są
jungos plėtrą bei valstybės suverenu
mo išsaugojimą. 

Konferenciją a t idarė Apaštališ
kasis nuncijus Baltijos šalims arki
vyskupas dr. Peter Stefan Zurbriggen 
ir VDU KTF Didysis Kancleris, Kau
no arkivyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius, sveikinimo žodžius tarė 
evangelikų, musulmonų, žydų bend
ruomenių atstovai ir kiti garbūs sve
čiai. 

Konferencijos organizatorius ka
nauninkas, civilinės ir bažnytinės tei
sės daktaras Robertas Pukenis taip 
pakomentavo šios konferencijos ak
tualumą: „Kiekvienas žmogus turi 
vieną motiną, vieną tikrą meilę, 
vieną gyvenimą, vieną tėvynę. Tai pa
čios brangiausios sąvokos, duotos 
žmogui gyvenime. Mažoms tautoms 
Europos Sąjungoje yra rizika asimi

liuotis. Krikščioniškas požiūris į tai 
— žmogus, kuris gerbia, myli savo 
tėvynę, taip pat sugeba įvertinti kitų 
tautų pasiekimus, kultūrą, pastebėti 
gerus papročius. Daugėja žmonių, 
kurie nevertina savo kilmės ir tradi
cijų, patriotizmas tapo nebemadin
gas. Todėl čia galimi du kraštutinu
mai: šovinizmas ir kosmopolitizmas. 
Jie abu yra žalingi, nes ardo visuo
menės harmoniją. Lietuva, nors ir 
maža valstybė, bet gali įtakoti tokią 
Europos Sąjungos sampratą: be sie
nų, be karų, be antisemitizmo, be ra
sizmo, be komunizmo ir be nacizmo. 
Senasis kontinentas turi atsinaujinti. 
Į mūsų kvietimą atsiliepė labai daug 
užsienio akademinių bendruomenių 
atstovų. Tenka tik apgailestauti, kad 
ne visi galėjo atvykti". 

Europos parlamento narys prof. 
Vytautas Landsbergis pranešime 
„Europa moralinėje kryžkelėje" ana
lizavo, kad buvimas Europos Sąjun
goje, Europos piliečio a r Europos 
žmogaus savivoka nėra pavojinga lie
tuvių tautinei tapatybei. Daug di
desnė problema yra pačios Europos 
tapatybė, jos krizė, nes Europa yra 
Vakarų civilizacijos šerdis ir ta šerdis 
arba nyksta, arba kinta. „Europos ci
vilizacijos tapatybės giluminė vertybė 

yra krikščionybė. Jei Europa iš silp
numo gėdijasi tai pripažinti (kaip iš
sigandęs Petras išsižadėjo Mokyto
jo), ji neigia pati save. Netolerancija 
krikščionybei, kurią išryškino deba
tai dėl ES konstitucinės sutarties, yra 
fanatiška ir auganti. Todėl gindami 
savąją tapatybę — lietuvišką ir krikš
čionišką — mes giname ne tik save, 
kaip Europos dalį, bet giname pačią 
Europą", — sakė pranešėjas. 

Apibendrindamas konferencijos 
darbą kan. dr. R. Pukenis sakė, kad 
tai buvo pirmas bandymas, pirmoji 
konferencija tokia jautria tema. Siek
ta, kad politikai atkreiptų dėmesį į 
tautiškumo išsaugojimą Europos 
Sąjungos įstatymų rėmuose. Buvo ak
centuojama, kad kraštutinis tėvynės 
sąvokos neigimas išprovokuos radi
kalų nacionalinį judėjimą ar kitas ne
sveikas politines apraiškas, ypač 

mažose tautose. Tautinio tapatumo 
išsaugojimas priklauso prigimtinei 
žmogaus teisei į papročius, savo pa
sirinktą religiją, kultūrinį - istorinį 
paveldą. 

„Jeigu Europos Sąjungos politi
kai bijo įrašyti į konstituciją krikš
čioniško paveldo išsaugojimą, tai to
kia Europa neturi ateities. Galin
giausios imperijos, kurios paneigdavo 
Kristaus humanizmą, anksčiau ar vė
liau žlugdavo. Todėl politikai, kurie 
tik kritikuoja Europos Sąjungą, bet 
jos netaiso, ją plėšo pusiau. Reikalin
ga vienybė ir noras tobulinti naująją 
Europą, nes kito kelio nėra", — įsiti
kinęs kan. dr. R. Pukenis. 

Konferencijos pranešimai bus iš
spausdinti „Soter" žurnale, ir moksli
ninkų mintys nebus pamirštos. 

UMV, 2006 m. Nr. 9 

VDU ABSOLVENTĖ APDOVANOTA 
UŽ BAKALAURO DARBĄ 

Vytauto Didžiojo universiteto 
absolventė Arūnė Linkevičienė už 
bakalauro baigiamąjį darbą „Kauno 
miesto viešojo transporto ekonominė 
analizė, tyrimas ir vystymo perspek
tyvos" pelnė Lietuvos nacionalinės 
vežėjų automobiliais asociacijos „Li-
nava" apdovanojimą 2006 m. kon
kurse „Kelių transporto tyrimai ir 

plėtra" kaip geriausias darbas, skir
tas keleivinio transporto tematikai. 
Darbo vadovė — VDU Ekonomikos 
katedros vedėja prof. Violeta Puke-
lienė. 

Tai — skatintinas pavyzdys, kaip 
universitete įgytos žinios pritaikomos 
gyvenime, tobulinant mūsų aplinką. 

UVM info. 

Greit išgirdome smarkų lėktuvų dūzgimą. 
Viena tų lėktuvų grupė pradėjo bombarduoti 
Sachsenhauseno stotį, kuri buvo vos keli šimtai 
metrų nuo stovyklos. Plytgaliai, dulkės ir skevel
dros virste virto į stovyklą ir paskutinieji langų 
stiklai išlekiojo. Barakai svyravo kaip degtukų 
dėžės ir kai kurie visiškai sukrypo. Stovykloje kilo 
panika. Suimtieji, ka ip bepročiai, ėmė šokinėti pro 
langus ir bėgti į kitą stovyklos pusę, manydami, 
kad jau dega stovykla, nes visa buvo paskendusi 
dūmuose. Bet tuo momentu jau pasibaigė bom
bardavimas ir m a s ė pamažu vėl nusiramino. 
Dangus buvo skaidrus , žemė paskendusi ugnyje ir 
dūmuose, o dangus išrašinėtas dujų juostų, einan
čių iš lėktuvų. Tai paslaptinga žiauraus karo kal
ba. Panašu į paskutinio teismo dieną. 

Vos tik lėktuvai nustojo skridę ir dūmai bei 
dulkės kiek pas i t raukė, pradėjo giedoti vieversėlis 
ir pasidarė tokia maloni tyla — pasaulis, atrodė, 
gyvena laimingas taikos dienas. Tokį įspūdį mes 
turėjome stovykloje, atskirt i nuo plačiojo pasaulio 
įvykių. Ar tai buvo sapnas ar realybė? 

Stovykloje gyvenome tiktai gandais. Radijas 
j au seniai nebeveikė, o laikraščių taip pat nebe-
gavome. Mūsų vienintelis žinių šaltinis buvo gan
dai. Keli suimtieji buvo pasigaminę kišeninius ra
dijo priimtuvus. Tie galėjo klausyti ir užsienio sto
čių ir tada pasakodavo, ką girdėdavo. Tokiu būdu 
mus pasiekdavo kai kada labai iškraipytos žinios, 
nes dalis žmonių tur i palinkimą žinias iškraipyti 
savo naudai. 

Nors ir neturėjome tikresnių žinių, kas darosi 
lauke, vis dėlto iš visų aplinkybių buvome 

įsitikinę, kad ilgai taip negali likti. Tokioje nuo
taikoje, didžiausiame įtempime, sulaukėme va
karo. Pa t rankų gr iausmas jau girdėjosi visai ne
betoli. Jei smogikai būtų sumanę stovyklą ginti, 
mes būtume a ts idūrę pačiame katile. Tas mus la
bai nervino. Lėktuvai nuolat viršum mūsų skrai
dė, sproginėjo sviediniai. O stovykla buvo tikra to 
žodžio prasme prikimšta. 

Šviesos j au seniai nebebuvo. Sutemus reikėjo 
eiti miegoti. Pr ieš suguldami sužinojome, kad visi 
vokiečiai, kurie buvo užsiregistravę kandidatais į 
smogikus, turėjo greit rinktis prie vartų ir buvo 
išvesti į gret imas kareivines aprengti. Tai buvo 
aiškiausias įrodymas, kad netrukus turės įvykti 
kas nors nepapras ta , o gal ir lemiama. Sujudimas 
ir susijaudinimas buvo toks didelis, kad daug 
suimtųjų jau nebeturėjo ramybės eiti gulti. Vis 
dėlto apie pusiaunakt į stovykloje aprimo ir visi 
sumigome. Dalis su visais drabužiais suvirtę ant 
lovų snaude, kiekvieną akimirką pasirengę bėgti. 
jei iškiltų pavojus. 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 

nacių koncentracijos stovyklose 
1941—1945 

EONAS GRICOtAim 
Nr.51 

PRASIDEDA MIRTIES ŽYGIS J LAISVE 

Atsiguliau, kaip paprastai, nusirengęs, norė
damas kiek galint geriau pailsėti, nes neži

nia, kas mūsų dar laukė. Vos kelias valandas pa
miegojęs, staiga per miegą išgirdau rėkiant: 

— Visi tuoj keltis ir rengtis! 
Mano kaimynas Hermanas V. kaip žaibas šo

ko iš lovos ir ragino mane greičiau rengtis. Įėjęs 
bloko pareigūnas paskelbė, kad visi pasiimtų savo 
daiktus, antklodę ir dubenėlį ir išsirikiuotų prie 
bloko. 

Ta žinia, kaip bomba, visus sujaudino. Dabar 
buvojau aišku, kad reikės žygiuoti. Tik nė vienas 
nežinojo, kas mūsų laukia. 

Tuo tarpu pasiekė žinia, kad kai kurie blokai 
jau antrą valandą naktį buvo sukelti. Reikėjo tuo
jau rinktis aikštėje ir žygiuoti. Sukilę visi bėgo 
prie savo daiktų. Pasidarė toks sąmyšis ir susi
kimšimas, jog pagalvojau, kad geruoju visa tai ne
pasibaigs. Dalis daiktų žuvo — buvo pavogta, o 
dauguma atsidūrė asloje. Stalus suvertė ant vie
nas kito, suolus išmetė pro langus ir taip pat įvai
rius nereikalingus daiktus. Lovas išdraskė, išver
tė, kiekvienas griebė į rankas, kas jam papuolė, 
skubėjo, kaip tik galėdamas greičiau susitvarkyti, 
nes kiekvieną akimirką galėjo ateiti įsakymas 
išžygiuoti. 

Blokovai ir vorarbeiteriai, kurie nebuvo 
paimti į smogikus, daugiausia dingo. Jie bijojo, 
kad sumišime jiems kas neatkeršytų. Padorūs pa
reigūnai liko vietoje ir padėjo tvarkyti išeinančius. 

Auštant išsirikiavome prie bloko. Mums 
išdalino vakarykštį davinį — po du šimtus gramų 
duonos ir po trisdešimt gramų sūrio. Kavos tą rytą 
buvo išvirę per mažai ir tik dalis suimtųjų tegavo 
išgerti šilto gėralo. 

Duoną išdalijus, lenkams įsakė susirinkti 
krūvon — juos išvedė į aikštę. Kitiems užsienie
čiams ir vokiečiams liepė palaukti. Taip belau
kiant, praėjo kelios valandos. Tada atėjęs vienas 

pareigūnas pranešė, kad vokiečiams reikia pasi
rengti, nes už valandos reikėsią jiems išžygiuoti. 
Tuo tarpu buvo pranešta, kad darbo komandoms 
bus išdalinta tabako likučiai. Keli suimtieji atnešė 
iš kooperatyvo maišą machorkos pakučių. Net
rukus po to dar ir bloko pareigūnas atnešė maišą 
tabako ir išdalijo visiems. Nuotaika tuojau pa
linksmėjo, nes neturėdami ko valgyti, turėjome 
bent ką užrūkyti. Alkaniems ir nusilpusiems rū
kyti negera, pradėjome iš karto svaiguliuoti, grai
bytis sienų. Bet tokiame sujudime rūkymas pa
veikė raminančiai. 

Apsitvarkę susižinojome su kitais stovyklos 
tautiečiais ir susitarėme žygiuoti kartu, kad galė
tume vienas kitam padėtį būti kartu ir kalbėtis, 
vienas kitą paguosti, nes žinojome, kad prieš mus 
stovi sunkus kelias. Susėdę šnekėjomės ir lau
kėme. Belaukiant pradėjo lyti, o neturėjome jokių 
apsiaustų. Vienas mūsiškių pamatė pakabintas 
langams užtemdyti gumines užuolaidas. Tuoj jas 
nusiplėšėme ir pasidarėme savotiškas skraistes, 
kurios mus ne tik saugojo nuo lietaus, bet ir labai 
mums pasitarnavo, kada reikėjo ant šlapios žemės 
gulėti. 

Taip belaukiant atėjo pietūs ir vis dar niekas 
nepasikeitė. Iš stovyklos kiemo žygiavo vie

na šimtinė po kitos, be jokios pertraukos nuo pat 
ryto. Išalkome, bet nieko neturėjome valgyti. Ap
sukrūs suimtieji buvo pasirūpinę maisto produktų 
ir susikūrę ugnį virėsi. Tokių laimingųjų buvo 
labai maža. Mes tuščiais pilvais žiūrėjome į juos. 

Stovyklos aikštė jau atrodė kaip kovos laukas. 
Ten buvo primėtyta drabužių, įvairių daiktų, po
pierių, krėslų ir suolų (kuriuos suimtieji, belauk
dami eilės išžygiuoti, buvo atsinešę), šiaudų ir 
konservų dėžių. Paprastai stovyklos aikštėje ne
būdavo nei popiergalio, nei šapelio, o dabar ji at
rodė lyg šiukšlynas. Toks pat šiukšlynas buvo ir 
visuose blokuose. Alkani suimtieji būriais vaikš
čiojo po blokus ir ieškojo maisto likučių, dažniau
sia, žinoma, veltui, nes maisto dalykų stovykloje 
nebebuvo. 

Po pietų pradėjo smarkiai lyti. Alkani su
imtieji pradėjo rinktis prie virtuvės ir reikalavo 
duoti valgyti, nes virtuvės sandėliuose dar buvo 
maisto. Tuoj prie virtuves atvyko smogikų sargy
ba ir paprašė išsiskirstyti. Suimtieji į tai nereaga
vo ir pradėjo veržtis į sandelį. Smogikai eme šau
dyti ir tuojau suguldė kelias dešimtis suimtųjų. 
Kiti pasitraukė ir iš tolo stebėjo, kas dėsis toliau. 

Tuoj po to minia pasileido į stovyklos kamaros 
pusę, nes kažkas buvo paleidęs gandą, kad ka
maroje yra daug odinių batų ir jau dalijama. 

Bus daugiau. 
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„PKN Orlen" investicijų planų į P o t v y n i s p a m a r y j e t ę s i a s i 
Mažeik iu na f ta nekels 

Premjeras G. Kirkilas (k) susitiko su naujuoju „PKN Orlen" prezidentu P Kow-
nackiu . Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr. 

Mažeikiai, sausio 23 d. (ELTA) 
— Naujoji „Mažeikių naftos" savi
ninkė — Lenkijos bendrovė „PKN 
Orlen" numatytos investicijų strate
gijos į Lietuvos bendrovę nekeis. Tai 
naujasis „PKN Orlen" prezidentas 
Piotras Kownackis patvirtino Mažei
kiuose įvykusiame susitikime su mi
nistru pirmininku Gediminu Kirkilu. 

Iš viso lenkų investicijos į „Ma
žeikių naftos" plėtrą ir modernizavi
mą per artimiausius penkerius metus 
turėtų siekti 700—900 mln. JAV do

lerių. 
Pirmadienio susitikime „PKN 

Orlen" vadovai pristatė naują veiklos 
strategiją, kurią pavadino „Vertės 
kūrimo programa". P Kownackis Lie
tuvos premjerui patikino, kad naujoji 
„PKN Orlen" vadovybė laikysis jau 
patvirtintos kompanijos strategijos, 
pagal kurią numatytos investicijos į 
„Mažeikių naftą" turėtų pagerinti 
žaliavos tiekimą, infrastruktūrą, sau
gumą, taip pat išplėsti naftos gavimo 
bei pardavimo galimybes. 

Lietuvių gyvenimą kartina korupcija 
Vilnius, sausio 23d. (Alfa.lt) — 

Naujosios sąjungos (socialliberalai) 
iniciatyva visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų centras „Vilmorus" at
liko tyrimą, kurio metu šalies gyven
tojai turėjo atsakyti į klausimą, kas, 
jų nuomone, labiausiai trukdo jiems 
gyventi geriau. Rezultatai parodė, jog 
gyventojai didžiausiomis šalies blogy
bėmis įvardijo korupciją ir piktnau
džiavimą valdžia - abi kartu jos susi
laukė per 70 proc. balsų. 

Apklaustieji turėjo pasirinkti 
jiems tinkamą atsakymą iš pasiūlytų 
septynių: korupcija, protekcijos, biu
rokratizmas, neprofesionalumas, 
piktnaudžiavimas valdžia, amoralu
mas ar socialinė atskirtis. Tyrimas 
buvo atliktas sausio 11-14 dienomis. 

Kaip teigė „Vilmorus" vadovas 
Vladas Gaidys, tokius tyrimo rezulta
tus galėjo nulemti Lietuvoje pernelyg 
išsikerojęs šnekėjimo, o ne noro dirb
ti mechanizmas. 

Šnipiškėse nesiliauja gaisrai 
Atkelta iš 1 psl. 
Gaisro metu išdegė šalia pastato bu
vusio priestato medinė apdaila, pra
degė ir buvo išardyta apie 10 kvadra
tinių metrų stogo. 

Antrasis gaisras kilo dar po trijų 
valandų Krokuvos gatvės 70-ajame 
apleistame vieno aukšto mediniame 
pastate. Po valandos ugnis buvo už
gesinta. Gaisro metu išdegė dvi name 
buvusios patalpos, kurių bendras plo
tas — daugiau nei 16 kvadratinių 
metrų, ugniagesiams teko išardyti 
apie 7 kvadratinius metrus stogo. 

Gesinant gaisrą šiame pastate, 

* Lietuvos futbolo čempionas 
Kauno „FBK Kaunas" komanda 
pateko į Rusijos sostinėje vyks
tančio „NVS ir Baltijos šalių čem
pionų taurės" turnyro ketvirtfinali, 
keturių komandų D grupėje užėmęs 
pirmąją vietą. Antradienį kauniečiai, 
kurie prieš metus šiame tradiciniame 
turnyre užėmė antrąją vietą, pasku
tinėse keturių ekipų A grupės rung
tynėse 4:0 sutriuškino Ašchabado 
MTTU (Turkmėnija) futbolininkus. 

* Ir toliau sėkmingai atvirųjų 
Australijos teniso pirmenybių 

Vilnius, sausio 23 d. (BNS) — 
Kelią Šilutė—Rusnė semiantis van
duo antradienį ryte šiek tiek nuslūgo, 
tačiau iškritęs sniegas potvynio pa
baigos pamaryje nežada. 

Antradienį ryte vandens gylis 
ant kelio Šilutė — Rusnė siekė 37 
centimetrus — vanduo per parą nus
lūgo 6 centimetrus. Apsemta 340 
metrų kelio atkarpa. Šilutės rajono ir 
Pagėgių savivaldybėse iš viso užlieta 
apie 58 kilometrai rajoninių ir vieti
nės reikšmės kelių. 

Kaip antradienį sakė Šilutės ra
jono civilinės saugos tarnybos va
dovas Romualdas Renčeliauskas, te
bėra apsemti 9 kaimai, kuriuose yra 
58 sodybos ir gyvena 106 žmonės. Ši
lutės rajono ir Pagėgių savivaldybėse 
iš viso apsemta beveik 13 tūkst . hek
tarų teritorija. 

„Potvynis tikrai nesibaigs, nes 
pasnigo. Upėse vanduo pakilo, pa
vyzdžiui, Minija ties Kartena pakilo 

kitai ugniagesių komandai vėl teko 
skubėti prie 60-ojo Krokuvos gatvės 
pastato. Ši kartą degė kiti sandėliavi
mo paskirties pastatai. Per penkioli
ka minučių ugnis buvo užgesinta, ta
čiau gaisro metu visiškai sudegė 12 
kvadratinių metrų sandėliukas. 

Apgaulinga ramybė Krokuvos 
gatvėje tęsėsi apie porą valandų. Po 
to ugniagesiams vėl teko skubėti prie 
Krokuvos gatvės 70-ojo pastato. Gais
rininkams prireikė išardyti dar apie 
kvadratinį metrą stogo konstrukcijų. 
Liepsnas ugniagesiai įveikė per pen
kiolika minučių. 

40 cm, Jū r a (Tauragės raj.) pakilo 32 
cm. Nežymiai, apie 2 cm, pakilo ir 
marios", — sakė pareigūnas. 

R. Renčeliauskas pasakojo, kad 
Kintų seniūnijoje dviejose vietose yra 
pralaužtas Minijos pylimas, tačiau 
kol kas vanduo gyventojams pavojaus 
nekelia. 

Visą praėjusią savaitę kilęs Ne
muno vanduo Šilutės—Rusnės kelią 
užtvindė sekmadienį. R. Renčeliaus-
ko teigimu, apsemti keliai yra pa
žymėti įspėjamaisiais ženklais ir gy
ventojai neturėtų bandyti keliauti 
tam nepritaikytomis priemonėmis. 

Kaip anksčiau sakė R. Renče
liauskas, automobiliai tralais keliami 
nemokamai. 

Gyventojai, kurie neturi automo
bilių, keliami pagal autobusų marš
rutų grafiką specialia technika už au
tobuso bilieto kainą. 

Per pusę amžiaus pamaryje tai 
antras potvynis tokiu metų laiku. 

Lietuvoje — šv. Teresės palaikai 
Vilnius, sausio 23 d. (BNS) — 

Pavasarį į Lietuvą atkeliaus katalikų 
šventosios, vienuolės karmelitės Te
resės iš Lizje palaikai. 

Relikvijos nuo gegužės 18 iki lie
pos 1 dienos keliaus po visas Lietuvos 
vyskupijas. 

Kaip pasakojo sesuo karmeli te 
Alė Marija, šis įvykis bus svarbus vi
siems tikintiesiems ir ypač — kar
melitų ordinui. 

„Ji yra mūsų sesė, todėl labai 
laukiam, tai didelis įvykis. J a u pra
dėjom pasiruošimo darbus. Pasiruoši
mas svarbus, nes kai daugiau žinai 
apie šv. Teresę, visai kitoks sutikimas 
būna", — sakė sesuo Alė Marija. 

Devynioliktame amžiuje Prancū
zijoje gyvenusi šventoji Teresė yra 
katalikų šventoji, karmelitų ordino 
globėja, viena iš trijų moterų, kuriai 
suteiktas Bažnyčios mokytojos titu

las. Jos autobiografinėje knygoje 
„Vienos sielos istorija" pateikiami 
samprotavimai tikėjimo klausimais 
susilaukė didelio tikinčiųjų bei kuni
gų susidomėjimo. 

Sv. Teresė palaidota Lizje mieste. 
Atsižvelgus į vis didėjanti piligrimų 
skaičių prie šventosios kapo, 1929 
metais mieste pastatyta Šv. Teresės 
bazilika. 

Dabar šv. Teresės relikvijos nuo
lat vežiojamos po visą pasaulį. 

,,Ji troško kaip misionierė keliau
ti, todėl dabar po visus penkis že
mynus keliauja jos palaikai", — sakė 
sesuo Alė Marija. 

2001 metais atlikto surašymo 
duomenimis, 83.6 proc. visų Lietuvos 
gyventojų yra tikintys, o jų dauguma 
— 79 proc. — save priskiria Romos 
katalikams. Tai sudaro apie 2.7 mln. 
gyventojų. 

„Darbiečiai" pradeda laukti V. Uspaskicho 

i , ', i 

vienetų varžybose žaidžia šešio
likmetis Ričardas Berankis. Pers
pektyviausias Lietuvos tenisininkas 
pirmadienį vienetų varžybų 2 rate 
7:5, 6:1 nugalėjo amerikietį Mateusz 
Keck ir pateko į aštuntfinalį. 

* NBA reguliariojo sezono 
rungtynes Cleveland „Cava-
liers" komanda su Žydrūnu II 
gausku pirmadienį namuose 79:90 
pralaimėjo Orlando „Magic" krepši
ninkams. Lietuvis arenos šeimi
ninkams pelnė 5 taškus, po krepšiais 
atkovojo 3 bei perėmė 2 kamuolius. 

Atkelta iš 1 psl. 
komisijos nariams kilo įtarimų, jog V 
Uspaskicho pareiškiminiai dokumen
tai galėjo būti pildyti ne jo ranka. Pa
klaustas, ką atsakytų į tokias abe
jones, K. Daukšys svarstė, jog tuo at
veju, jei V Uspaskichas nebūtų pasi
rašęs dokumentų, o šie būtų suklas
toti, buvęs partijos vadovas netylėtų. 

„Dažnai žmonėms visokių įta
rimų kyla. Manau, jei V Uspaskichas 
abejotų, kad ne pats pasirašė, pats 
pasakytų", — svarstė K. Daukšys. 

Partijos vadovas sakė pats as
meniškai V Uspaskicho dokumentų 
nematęs. 

Paklaustas, kokiu būdu V Uspas
kichas dokumentus užpildė, ar jie bu
vo jam atskraidinti į Maskvą, K. 
Daukšys atsakė „manau, kad taip". 

Kėdainių apygardos rinkimų ko
misijoje kilus abejonių dėl V Uspas
kicho pareiškiminių dokumentų, ši 
kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komi
siją (VRK), prašydama patikslinti jo 
gyvenamąją vietą bei pilietybę. 

VRK jau kreipėsi į Migracijos de
partamentą dėl V Uspaskicho gyve
namosios vietos nustatymo. 

Pagal įstatymus, kandidatas turi 
būti deklaravęs gyvenamąją vietą sa
vivaldybėje, į kurią kandidatuoja. 

Jei į savivaldybę kandidatuoja ne 
Lietuvos pilietis, jam turi būti suteik
tas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. 

Kėdainių apygardos rinkimų ko

misija sprendimą, ar registruoti V 
Uspaskichą kandidatu į savivaldybių 
tarybas, priims ketvirtadienį. 

Tuo tarpu V Uspaskichas sakė į 
Lietuvą parvažiuosiąs tik tuo atveju, 
jei bus įregistruotas kandidatu savi
valdybės tarybų rinkimuose. 

„Jeigu įregistruos mane, tada at
važiuosiu. Jeigu Lietuva yra de
mokratinė valstybė, mane turi įregis
truoti. Dokumentus tikrai pats pasi
rašiau. O VRK pareiga ginti kandida
tus ir užtikrinti jų neliečiamybę, o ne 
atvirkščiai", — sakė V Uspaskichas. 

„Uspaskichas visą gyvenimą rė
mė vaikus, senelių namus ir žmones 
su negalia, visą Seimo nario algą ati
davė socialiai remtiniems žmonėms, 
o dabar tapo tiek pavojingas, kad rin
kimų metu turi būti izoliuotas? Pra
šau, apklausinėkit. Ko bijot, kad aš 
dalyvaučiau?", — klausė jis. 

Tačiau V Uspaskichas neatsklei
dė sugrįžimo datos. 

Tapęs Darbo partijos kandidatu 
savivaldybių tarybų rinkimuose V 
Uspaskichas įgytų neliečiamybę, ta
čiau, jei ekspolitikas sumanytų grįžti 
į Lietuvą, tai jam nepadėtų išvengti 
teisėsaugos persekiojimo — norint 
patraukti jį baudžiamojon atsakomy
bėn, užtektų VRK sutikimo. 

Generalinė prokuratūra jau pa
prašė Vyriausiąją rinkimų komisiją 
(VRK) sudaryti sąlygas panaikinti V 
Uspaskicho teisinį imunitetą. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Libaną paralyžiavo prosiriškos 
opozicijos protestai 

„Hezbollah" šalininkas rodo pergalės ženklą. 

Beirutas, sausio 23 d. („Reu-
ters"/BNS) — Tūkstančiai musulmo
nų šiitų ir krikščionių protestuotojų 
degančiomis padangomis blokavo ke
lius Libane, prisijungdami prie opozi
cijos kampanijos, kuria siekiama nu
versti provakarietišką šalies vyriau
sybę. Per susišaudymus tarp prie
šiškų stovyklų buvo sužeista daugiau 
nei dešimt žmonių. 

Virš Beiruto pakibo juodų dūmų 
debesis, kai demonstrantai užtvėrė 
visas pagrindines gatves, įskaitant 
kelius į jūrų uostą ir tarptautini oro 
uostą. Protestų organizatoriai iš pro-
siriško judėjimo „Hezbollah", slėpda
mi veidus po juodomis kaukėmis, va
žinėjo motociklais ir bendravo tarpu
savyje, naudodamiesi nešiojamomis 
radijo stotelėmis. 

„Si vyriausybė supranta tik jėgos 
kalbą, ir šiandien jai bus duota tik 
maža pamoka, — sakė protestuotojas 
Jamil Vahb Beiruto priemiestyje, ku
riame gyvena daugiausia šiitai. — 
Liksime čia, kol jie pasiduos". 

Šalies šiaurėje esančiame krikš
čioniškame Halbos kaime per susi
šaudymą tarp opozicijos rėmėjų ir vy
riausybės šalininkų buvo sužeisti šeši 
žmonės, pranešė šaltiniai saugumo 
struktūrose. 

Kiek anksčiau buvo paskelbta, 
kad per vyriausybę remiančio judėji
mo ,,Ateitis" ir opozicinės Sirijos so-
cialnacionalistinės partijos (SSNP) 
narių susišaudymą Halbos kaime žu
vo žmogus. 

Senoviniame krikščionių Biblo 
mieste ginkluotas vyras apšaudė 
protestuotojus ir tris iš jų sužeidė. 
Užpuoliką sulaikė policija. Dar du de
monstrantai buvo sužeisti per susi
šaudymą Batrune. Netoli kalnuose 
esančio Sofaro kaimo buvo sužeistas 
SSNP narys, kuriam į galvą pataikė 
kulka. Per susirėmimus kitose vieto
vėse, kurių daugiausiai vyko krikščio
nių gyvenamuose rajonuose, nuken
tėjo dar mažiausiai 15 žmonių. 

Vienas krikščionių vadovų pa
reiškė, kad antradienio protestai pri
lygsta mėginimui įvykdyti perversmą 
ir nušalinti nuo valdžios Vakarų re
miamą vyriausybę. 

Libano ministras pirmininkas 
Fouad Siniora atmetė opozicijos rei
kalavimus ir paskelbė ekonomikos 
reformų planą. Jis pristatytas prieš 
ketvirtadienį Paryžiuje vyksiančią 
valstybių donorių konferenciją, ku
rioje, skolų slegiamai šalies ekonomi
kai bus pažadėta skirti milijardus do
lerių. 

Al Qaeda" tyčiojasi iš JAV planų / / 

Dubai, sausio 23 d. (,,Reu-
ters"/BNS) — Vienas iš teroristų tin
klo „ai Qaeda" vadovų Ayman al-Za-
wahiri išjuokė JAV prezidento Geor
ge W. Bush planus nusiųsti daugiau 
amerikiečių karių į Iraką ir pareiškė, 
kad kovotojai gali nušluoti nuo žemės 
paviršiaus visą JAV armiją. 

Tai „ai Qaeda" vadovo Osama 
bin Laden pavaduotojas sakė vaizdo 
įraše, kuris pirmadienį pasirodė 
internete. Jo komentarai publikuoja
mi JAV įsikūrusio instituto SITE, 
kuris stebi ir analizuoja kovotojų tin
klų veiklą, interneto svetainėje 
www.siteinstitute.org. 

SITE informavo, kad A. al-Zawa-
hiri vaizdo Įrašą transliavo „ai Qae-
da" ruporu laikomas visuomenės in
formavimo priemonių tinklas „as-Sa-
hab", kurio veiklą stebi institutas. 

„Kodėl siųsti tik 20,000? Gal ver
čiau atsiųsti 50,000 ar 10,000? Nejau 
jūs nežinote, kad Irako šunys kaukia, 

EUROPA 

LONDONAS 
Londonas dar labiau sustiprino 

savo, kaip didžiausio valiutos preky
bos centro, pirmavimą pasaulyje, ro
do Didžiosios Britanijos ir JAV cent
rinių bankų duomenys. Per šešis 
mėnesius iki spalio pabaigos valiutos 
prekybos Londone apyvarta siekė 
1,06 trln. JAV dolerių per dieną ir bu
vo 6 proc. didesnė negu per ankstes
nius šešis mėnesius. Tuo tarpu New 
York šiuo laikotarpiu prekyba su-

! mažėjo 7.5 proc. iki 534 mlrd. JAV 
dolerių per dieną. Londono pozicijas 
stiprina Rytų Europos valstybių eko
nominė plėtra, investuotojų noras at
sikratyti jenos ir didesnio pelno šal
tinių paieškos. 

BELFASTAS 
Siaurės Airijos aukščiausio ran

go policijos pareigūnai leido protes
tantų sukarintos grupuotės informa
toriams daugiau nei dešimtmetį ne
varžomai žudyti, rašoma ataskaitoje, 
kurią pristatė šios britų valdomos 
provincijos policijos vadovė. Ataskai
ta paskelbta tuo metu, kai naciona
listinė partija „Sinn Fein" rengiasi 
sausio 28 dieną įvyksiančiam suva
žiavimui, kuriame bus sprendžiama, 
ar paremti reformuotą teisėtvarkos 
ir teisingumo sistemą. Tai yra viena 
svarbiausių sąlygų, kad būtų atkurta 
bendra protestantų ir katalikų asam
blėja. 

VARŠUVA 
Vos 14 proc. Lenkijos gyventojų 

mano, kad galima pasitikėti kitais, o 
dar mažiau — tik 12 proc. — priklau
so kokiai nors organizacijai, rodo Vi
suomenės nuomonės tyrimo biuro 
surengta apklausa, kurią paskelbė 
šalies dienraštis „Gazeta Wyborcza". 
Sociologai teigia, kad piliečių visuo
menė Lenkijoje kuriasi itin sunkiai, 
nes šalies gyventojai nepasitiki vieni 
kitais ir todėl vengia dalyvauti nevy
riausybinių organizacijų veikloje. 
Pasak Visuomenės nuomonės tyrimo 
biuro, tokią tendenciją sunku įveikti, 
nes nuo seno įprasta apsiriboti tik sa
vais interesais. 

ISTAMBUL 
Daugiau nei 10,000 turkų antra

dienį suplūdo į didžiausio šalies 
miesto Istambul gatves atsisveikinti 
su armėnų kilmės žurnalistu Hrant 
Dink, kurio nužudymas pakurstė de
batus dėl karingų nacionalistinių 
nuotaikų šalyje. Prie laikraščio 
„Agos" redakcijos pastato, prie kurio 
praėjusį penktadienį dienos metu bu
vo nušautas H. Dink, nuo ankstyvo 
antradienio ryta būriavosi minios ge
dėtojų. 17-metis Ogun Samast prisi
pažino nužudęs H. Dink už tai, kad 
jis „įžeidė turkus". 

JAV 

laukdami jūsų karių lavonų?" — sa
kė A. al-Zawahiri vaizdo įraše. 

G. W. Bush ketina papildomai nu
siųsti į Iraką 21,500 amerikiečių kar
ių, kurie turi padėti vyriausybei įtvir
tinti saugumą šalyje, ypač sostinėje 
Baghdad. 

A. al-Zawahiri toliau ironizavo, 
paraginęs G. W. Bush atsiųsti į Iraką 
visą amerikiečių kariuomenę, ir sakė, 
jog mudžahidai pajėgūs sunaikinti 
dešimt tokių armijų. 

Jis pakartojo ankstesnius siūly
mus JAV gyventojams siekti saugu
mo ieškant savitarpio supratimo su 
musulmonais, ir sakė, jog taika neį
manoma, kol amerikiečiai neatsisa
kys G. W. Bush ir jo administracijos 
vykdomos politikos. 

„Jei mes būsime apsaugoti, 
galėsite būti apsaugoti ir jūs. Jei mes 
būsime saugūs, galėsite būti saugūs 
ir jūs", — sakė A. al-Zawahiri, kurio 
žodžiai cituojami SITE tinklalapyje. 

WASHINGTON, DC 
Šalia Baghdad sudužęs JAV kari

nis sraigtasparnis, kuriuo šeštadienį 
skrisdami žuvo 12 žmonių, buvo nu
muštas rankiniu būdu paleistos rake
tos, pranešė televizija CNN. „Black 
Hawk" sraigtasparnis šeštadienį 
greičiausiai buvo numuštas priešiš
kos ugnies, pranešė CNN, remdamasi 
neįvardinamais JAV pareigūnais. Ne
laimės priežastys vis dar tiriamos, 
bet ant žemės rastos skeveldros liudi
ja, kad buvo paleista raketa. 

KANADA 

VANCOUVER 
Kanados kiaulių augintojas, ku

ris pirmadienį stojo prieš teismą, vie
nam policininkui pareiškė nužudęs 
49 žmones ir perskėlęs bei užšaldęs 
dviejų aukų galvas, pranešė prokuro
ras. Prokuroras Derrill Prevett pir
mąją Robert VVilliam Pickton teismo 
dieną sakė, kad po arešto atsidūręs 
kalėjime R. W. Pickton prasitarė nu
žudęs 49 žmones. „Norėjau nužudyti 
dar vieną, kad būtų 50", — D. Pre
vett teigimu, sakęs jis. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos prokurorai, tiriantys gar

sios žurnalistės Anos Politkovskajos 
nužudymo bylą, pradėjo kriminalinį 
tyrimą dėl galimų kelių Čečėnijos mi
licijos pareigūnų sąsajų su šiuo nu
sikaltimu, pranešė žmogaus teisių 
gynimo organizacija. Galimos čečėnų 
milicininkų sąsajos su nužudymu yra 
tik viena iš kelių tiriamų versijų. 
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MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

D A R KARTĄ AČIŪ 
Praėjusj trečiadienį šiose skiltyse 

spausdinome receptus, kuriuos byvo 
atsiuntę mūsų talentingieji skaityto
jai — šeimininkės ir šeimininkai. Tai 
vienas labiausiai džiuginančių bet ku
rio redaktoriaus (ar skyrelio paruošėjo) 
momentų, kai skaitytojai ne tik skai
to, bet aktyviai asmeniškai į tas skil
tis Įsijungia, pasidalindami savo pa
tirtimi ir kulinariniais sugebėjimais. 

Tariu jiems visiems nuoširdžiau
sią ačiū ir kviečiu kitus pasekti šiais 
gražiais pavyzdžiais. Šiandien spaus
dinsime dar kelis skaitytojų atsiųstus 
receptus. 

J u l i j a K. 

Laš i š a su p r i e s k o n i a i s 

1/2 puod. apelsinų sulčių 
1/4 puod. sumažinto druskingu-

mo sojos padažo (reduced salt soy 
sauce) 

2 šaukšteliai tarkuotos apelsinų 
žievelės 

4 lašišų (salmon) filė (maždaug 6 
uncijų kiekvienas) 

2 šaukštai aliejaus (geriausiai 
tinka alyvų) 

1 šaukštelis smulkiai sutrinto 
česnako 

1/2 šaukštelio druskos 
4 puod. (prikimšti) šviežių špi

natų lapų 
1 šaukštas ryžių acto su priesko

niais (seasoned rice vinegar) 
Sumaišyti apelsinų sultis, žieve

lę, sojos padažą plastmasiniame mai
šelyje, sudėti lašišą, maišelį uždaryti, 
pakratyti, kad visa žuvis pasidengtų 
tuo mišiniu. Padėti į šaldytuvą ir ma
rinuoti apie 30 minučių. 

Įkaitinti orkaitę iki 450° F. Rie
balais ištepti lėkštą kepimo indą. Iš
imti žuvį iš maišelio ir išdėstyti kepi
mo inde, odele į apačią. Kepti ati
dengtą apie 15 min., kol žuvis, paba
dyta šakute, lengvai subyra. 

Keptuvėje įkaitinti aliejų, sudėti 
česnaką, suberti druską ir 2 puod. 
špinatų. Pakepinti 1 min., kol špina
tai suvysta. Vis maišant, sudėti liku
sius špinatus ir pavirti 2 minutes, kol 
ir tie naujieji špinatai suvys, sudribs. 

Nuimti nuo liepsnos, įpilti actą ir su
maišyti. 

Špinatus išskirstyti į 4 lėkštes, 
ant špinatų uždėti po iškepusios laši
šos gabalą ir patiekti į stalą. 

Keptų daržovių s r i u b a 

1 šaukštas aliejaus 
1 puod. sukapotų morkų 
2 ir 1/2 puod. stambiai sukapotų 

svogūnų 
1/4 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
5 švieži itališki pomidorai (plum 

tomatos, Italian tomatoes), perpjauti 
per pusę 

3 supjaustytos česnako skiltelės 
4 puod. daržovių sultinio 
1 didelė bulvė, nulupta ir sup

jaustyta kubeliais 
1 skardinė konservuotų pomi

dorų su visu skysčiu ir sukapotų (26 
uncijų dydžio — ,,whole tomatoes) 

1 šaukštelis (ne kupinas) džio
vinto raudonėlio (oregano) 

1 šaukštelis (ne kupinas) džio
vinto baziliko (basil) 

Įkaitinti orkaitę iki 425° F. Su
maišyti aliejų, morkas, svogūnus, 
druską, pipirus, šviežius pomidorus 
ir česnakus lėkštame kepimo inde. 
Pakepinti 30 min. arba kol daržovės 
suminkštės. 

Kol daržovės kepa, dideliame 
puode sumaišyti daržovių sultinį, po
midorus iš skardinukės, supjaustytas 
bulves, baziliką ir raudonėlį. Retkar
čiais pamaišant, pavirti, kol bulvės 
bus išvirusios. 

Į sriubą sudėti orkaitėje keptas 
daržoves (galima pusę jų sumalti 
elektriniame „blender" ir tyrę supilti 
į puodą — tuomet sriuba bus tirštes
nė). Pavirti dar 5 min. ir patiekti. 

G r a n a t ų i r špinatų s a l o t o s 

2 šaukštai aliejaus 
1/3 puod. apelsinų sulčių 
4 šaukštai granatų sulčių (pome-

granate juice) 
1 šaukštelis paskrudintų sezamo 
sėklų (toasted sesame seeds) 

SKELBIMAI 
ĮVAIRUS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

DĖBT GOT YOU DOWN? 
START FRESH TODAY 

CALL REDLINE INVESTMENTS 
1 866 280 5829 

RESTABLISH YOUR CREDIT TODAY 
BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų) 
Off. Mgr Aukse S. Kanc 
Vilma Jarulicnc 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

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

Evergreen Park,IL 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

GREIT PARDUODA 
m̂r____ First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „decks", „guttcrs'\plokšti ir 
„shinglc" stogai; cementas, 

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

1/2 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
6 uncijų maišelis šviežių mažų 

(baby) špinatų lapelių 
1 puod. plonais ritinėliais su

pjaustyto raudonojo svogūno 
2 skardinukės „mandarin" apel

sinų, nuvarvinus skystį 
4 šaukštai granatų sėklų 
1/2 puod. džiovintos duonos ku

belių (croutons) 
Nedideliame dubenėlyje sumai

šyti aliejų, sultis, pusę sezamo sėklų, 
druską ir maltus pipirus. Kitame du
benyje sumaišyti špinatus (juos rei
kia labai gerai nuplauti, nes gali būti 
žemėti, nepaisant, kad rašoma ant 
maišelio, jog švarūs), svogūnus, apel
sinus ir granatų sėklas. Paruoštą už
pilą užpilti ant špinatų mišinio, su
maišyti, apibarstyti likusiomis seza
mo sėklomis ir džiovintos duonos ku
beliais. 

Užkandė l i a i su g ryba i s 

Į d a r a s 
1/2 puod. smulkiai sukapoto svo

gūno 
1/4 puod. sviesto 
8 uncijos (1/2 sv.) šviežių, smul

kiai sukapotų grybų 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 kietai išvirto kiaušinio trynys, 

smulkiai sukapotas 
Teš la 
1 dėžutė „Pillsbury Pie Crust 

Mix" arba 2 „Pillsbury Pie Crust 
Sticks", sutrupinta nedideliais trupi
niukais 

1/2 puod. rūgščios grietinės 
Vidutinio dydžio keptuvėje įkai

tinti sviestą, sudėti svogūnus ir pa
kepinti, kol suminkštės, bet neparu
duos. Sudėti grybus, pakepinti 3 
min., įmaišyti druską ir pipirus, su
kapotą kiaušinio trynį. Mišinį atvė
sinti iki kambario temperatūros. 

Įkaitinti orkaitę iki 400° F. Vidu
tinio dydžio dubenėlyje sumaišyti 
,,pie crust mix" su rūgščia grietine, 
kol tešla sulips į vieną gniužulą. Teš
lą padalinti perpus. Vieną dalį suvy
nioti į plastmasinę plėvelę ir padėti į 
šaldytuvą, antrąją dalį iškočioti ant 
miltuoto paviršiaus iki 1/8 colio plo
numo. Pyragaičiams skirta apvalia 
formele (round cookie eutter) iš tos 
tešlos išpjauti apskritimus. Į kiekvie
ną įdėti apie 1 šaukštelį įdaro, per
lenkti per pusę, kraštus pavilgyti 
vandeniu, užspausti ir šakute ar pirš
tais tvirtai uždaryti, kad pyragėlis ke
pant neatsidarytų. 

Tą patį padaryti su antrąja tešlos 
dalimi ir taip pat su likusia tešla — ją 
vėl iškočiojant ir išspaudžiant apskri
timėlius. 

Pyragėlius išdėstyti ant neištep
tos skardos ir kepti 12 - 15 min., kol 
gražiai paruduos. Patiekti karštus. 

Beje, iš šio recepto galima iškepti 
40 pyragėlių. 

Ryžiai su obuoliais i r 
k a r i o mil tel ia is 

3 puod. virtų baltų ryžių 
1 obuolys, nuluptas ir sukapotas 
3 šaukštai sviesto 
1/4 šaukštelio kario miltelių 

(eurry povvder) 
1/3 puod. razinų 
1 nedidelis svogūnas, sukapotas 
Obuolį pakepinti svieste, suberti 

kario miltelius, razinas ir svogūną, 
pavirti 5 min. Šį mišinį sukrėsti į 
karštus, išvirtus ryžius, gerai sumai
šyti ir patiekti prie paukštienos arba 
žuvies. 

Rus i šk i burokė l i a i 

3 puod. virtų burokėlių, supjaus
tytų riekutėmis 

1/2 puod. rūgščios grietinės arba 
be jokių riebalų ir prieskonių balto jo
gurto 

1/2 paruoštu krienų (be grieti
nės, druskos ar kitų priemaišų) 

1 didelis, rūgštus obuolys, nulup
tas ir sutarkuotas stambia (buro
kine) tarka 

1/4 šaukštelio druskos 
Tinkančiam mikrobangei dube

nyje sumaišyti obuolį, rūgščią grieti
nę, krienus ir druską, sudėti sup
jaustytus burokėlius, sumaišyti ir pa
kaitinti mikrobangėje 2 - 3 min., kol 
viskas gerai įkais, per šildymo laiką 
pora kartų pamaišant. Patiekti karš
tus, papuošiant kapotais svogūnėlių 
laiškais (chives). 

Vaisių salotos 

1 ir 1/2 puod. plonai supjaustytų 
(skersai) saliero lapkočių 

3 puod. stambiai sutarkuotų ne
luptų kriaušių 

3 puod. stambiai sutarkuotų (bu
rokine tarka) neluptų obuolių 

3/4 puod. supjaustytų paskrudin
tų migdolų (slivered, toasted al-
monds) 

1/2 puod. citrinų sulčių 
1/3 puod. cukraus 
1/2 šaukštelio druskos 
3 šaukštai paruoštų krienų 
1 puod. plaktos grietinėlės — 

„whipping cream" (galima panaudoti 
paprastą, nesaldu jogurtą, jeigu kas 
nori išvengti cholesterolio) 

Dideliame dubenyje sumaišyti 
citrinų sultis, cukrų, druską ir krie
nus . Sudėti tarkuotus obuolius, 
kriaušes, salierus ir migdolus. Su
maišyti ir padėti į šaldytuvą ir pa
laikyti bent 4 vai. 

Prieš patiekiant, įmaišyti plaktą 
grietinėlę. Šios salotos labai tinka su 
orkaitėje kepta jautiena. 

SKELBIMAI 
•ĮVAIRUS 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 

* Moteris, gerai žinanti anglų kalbą 
(dirbusi vertėja teisinėse firmose, anglų 
kalbos dėstytoja), ieško darbo. Turi žalią 
kortą, vairuoja, dirba su kompiuteriu. Tel. 
312-479-5048. 

* Muzikantas Steponas Sadauskas, gro
jantis akordeonu, saksofonu, smuiku bei 
dainuojantis ir galintis nuotaikingai pra
vesti Įvairias šventes, siūlo savo paslau
gas. Tel. 708-499-6032. 

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo lie
tuvių ar rusakalbių šeimose su gyvenimu 
ar su grįžimu i namus.Gali atlikti įvairius 
namų ūkio darbus, gali pakeisti bet kurią 

savaitės dieną. Turi patirties, automobilį, 
žalią kortą. Tel. 708-499-6032. 

* Medikė, turinti žalią kortelę, vairuojan
ti, anglų kalba buitinė, perka gerai apmo
kamą darbą su gyvenimu. Tel. 630-788-
7325. 

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo. 
Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet ku
rią savaitės dieną. Tel. 312-492-8795. 

* Moteris pageidautų darbo su grįžimu 
namo. Turi patirties su vyresnio amžiaus 
žmonėmis ir vaikais. Dirbo mokyklėlėj su 
vaikais. Tel. 708-691-1906 Irena. 
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ISEJO NESPĖJUSI TĖVIŠKES 
DAINŲ IŠDAINUOTI 

Liuda Gelgotaitė - Puniškienė 
(1927 - 2006) 

Paskutinę 2006-ųjų metų dieną 
Jonavos kapinėse buvo palaidota 
Liuda Gelgotaitė-Puniškienė. Gimė ji 
Silbalių k. Vilkaviškio r., nedidelio 
ūkininko šeimoje. Jos pačios rašy
tuose prisiminimuose ji jautriai, su 
didele meile aprašo savo vaikystę: 

„Prisimenu tėviškės kiekvieną 
žemės pėdą, takus, gimtinės padangę, 
kuri, dabar taip man atrodo, buvo 
giedri ir saulėta. Rodos bėgu basa 
nuo namų į vakarus link Svirkalnio, 
jaučiu po kojomis įšilusią žemę, žolė 
man glosto kojas, šildo saulutė, o į 
dangų pakilęs vyturys virva savąją 
giesmelę. Svirkalnis! Mano vaikystės 
džiaugsmų viršūnė! Nuo jo mes virs-
davom žemyn į pievą..." 

Jam ne vieną eilėraštį paskyrė: 
„Ten kur Svirkalnis senasis, 
Kur siaurutė Dotamą, 
Tenai Silbalius atrasi, 
Ten ir tėviškė mana". 
Viso krašto gyvenimą sujaukė to

talitarinių sovietų ir nacių režimų 
suokalbis. Lietuvą okupavo sovietai, 
o po metų abu suokalbininkai susi
rėmė aršioje kovoje. Buvo sugriauta 
ir Liudos jaunystės idilija. Baigusi 
Vilkaviškio gimnaziją, pradėjo studi
juoti Šiaulių pedagoginiame insti
tute, dėstė Gražiškių progimnazijoje. 
Citata iš jos autobiografijos: 

— Dar besimokydama gimnazijo
je, palaikiau ryšį su savo krašto parti
zanais - Tauro apygardos Vytauto 
rinktinės būrio vadu „Jauniumi" ir 
kitais. Žuvus „Jauniui", jau dirbant 
gimnazijoje, būrio vadas „Kabelis" 
paprašė bendradarbiauti pogrindžio 
spaudoje. Rašiau į partizanų Pietų 
Lietuvos srities laikraštį „Partiza-
nas . 

Poetė, pasirinkusi pogrindžio 
slapyvardį „Viesulą", rašė: 

„Tu išėjai į tamsią juodą naktį, 
Tvirtai tikėdamas gyvenimu 

nauju, 
O aš lydėdama tave tylėjau 
Ir nesakiau, kad lauksiu ir 

myliu". 
Po kurio laiko radosi kitokios 

eilės, primenančios didvyrišką ir 
skaudžią tikrovę — Laisvės kovų me
tais asmeninis gyvenimas daugeliui 
tautiečių buvo tiesiog neatsiejamas 
nuo tėvynės likimo: 

„Nuaidėjo miške šūvių salvė, 
Sudrebėjo širdis nerami. 
Aš jaučiau, kad tavęs nematysiu, 
Supratau, kodėl tu ne'teini. 
(.. .) 

Tave spardė stribai ir kvatojo. 
Basas kojas apraizgė viela. 
Prie tavęs artimi neraudojo. 
Prausė veidą tik ryto rasa". 
Lietuvių kalbos ir literatūros 

studijų baigti neteko. Liuda buvo 
suimta 1953 m. ir už ryšius su laisvės 
kovotojais ir eilėraščių rašymą į pog
rindžio spaudą nuteista 25 metams 
Gulago. Kalėjo Taisėte, dirbo miško 
katorginius darbus. Vėliau pervežta į 
Mordoviją. Liuda vaizdingai aprašo 
etapuose patirtus baisumus ir paže
minimus: 

— Kuibiševo priemiestyje aplū
žęs persiuntimo kalėjimas su speci
finiais kvapais ir blakėmis, neduo-
dančiomis sumerkti akių (...) Trau
kinys pralėkė Omską, Tomską ir pa
galiau Novosibirskas. Jo persiuntimo 
kalėjimas įbrėžė atmintyje patį di
džiausią brūkšnį. (...) Mus, politines 
kalines, visas įkurdino neužrakintoje 
kameroje. Džiaugėmės tuo „laisvu" 
gyvenimu, nežinodamos, ką jis mums 
žada. Tarp visų mes tik dvi lietuvai
tės, daug pagyvenusių, nė žodžio ne
mokančių rusiškai vokiečių moterų, 
vienuolės moldavės, ukrainietės, lat
vės, estės-visas internacionalas. (...) 
Nakčiai mus užrakindavo. Ruošė
mės miegui. Mes, lietuvaitės, miego
jome greta moldavių, su kuriomis ge
rai sugyvenome, šiaip taip susikalbė
davome. Jos labai silpnai kalbėjo ru
siškai. 

Pasigirdo trenksmas į duris. Iš
girdom kaip nukrito nuo durų spyna. 
Į kamerą įsiveržė būrys peiliais gink
luotų kriminalistų. Tuoj pat nukirto 
elektros lemputę ir tamsoje prasidėjo 
orgijos. Pasigirdo prievartaujamų 
moterų dejavimas, klyksmas, pagal
bos šauksmai. 

Mudvi instinktyviai nusliuogėme 
prie moldavių. Jos greitai mus per
vilko vienuolių rūbais, priglaudė tarp 
saviškių. Pasirodo, kad nors ir į lau
kinius žvėris pavirtę, prievartautojai 
nedrįso liesti vienuolių. Jos žegnojosi, 
garsiai moldaviškai meldėsi, o mes 
sėdėjome tarp jų apsipylusios pra
kaitu, pusiau numirusios, matyda
mos kas dedasi žemutinėse narų len
tynose. Į jokius pagalbos šauksmus 
niekas neatsiliepė, neatėjo prižiūrėto
jai. (...) Ar tai nebuvo su jų pačių ži
nia suorganizuotas „pasilinksmini
mas", duodant visišką laisvę toms 
gyvenimo atmatoms? J u k mes, politi
nės kalinės, jų akimis žiūrint, bu
vome prilygintos absoliučiam nuliui, 
paskirtos „nurašymui", todėl ir elgtis 
su mumis galima taip, kaip kas nori. 
Mes, 58-uoju straipsniu pakrikštytos 
„liaudies priešėmis", „banditėmis", 
pasmerktomis amžinai katorgai ir 
mirčiai. (...) 0 įsiveržimai į kamerą 
kartojosi, pavirtę politinių kalinių 
siaubu. 

Reikia blaiviai ir sąžiningai ver
tinti tokius tautiečių išgyvenimus. 
Šie epizodai sudaro neatsiejamą Tė
vynės laisvės kovų ir patirtų kančių 
istorijos dalį. Tai svarbu ne tik pilie
tinės savimonės ugdymo prasme, bet 
ir tarptautinės teisės požiūriu. Ge
nocido nusikaltimams nėra ir nebus 
senaties. Nors ir pavėluotai komu
nistinio režimo nusikaltimai, kaip ir 
nacizmo piktadarystės, bus įvertinti 
Tarptautinio Teisingumo. Demokra
tijos pamatuose teisingumo ir huma
nizmo akmenys patys svarbiausi. 

Akių ligų specialistai 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKJŲ UCOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus igos 

VIDAS j . NEMICKAS, M.D. 
.^RDOLOCAS - SiRDiES JCOS 

7 7 2 2 S. Kedzie Ave. 
Cnicaao IL 6 0 6 5 2 

Kab, te ! .~773-471-3300 

EDMUNDAS V12NAS, M.D.. S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kai 
6918 A . A/rrter Ave. St 5 ,r č 

Cmcagc. i L 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos oaga susitarimą 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKiS, M D 
TERRJ DALIAS PRUNSK1S, M D 

M A U N A K V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimu darbovietė-e be ; kitu vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847 -289 -8822 
McHenry: 815 -363-9595 

EJk Grove: 847-718-1212 
www.UIinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui Kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 L Washington/ Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630.941-2609 

— Nemanau, kad galima įsivaiz
duoti bent dalelę to, kas ten dėjosi. 
Tai neįmanoma. Dar ir dabar, praėjus 
daugeliui metų, kai prisimenu tai, su
dreba širdis, stingsta gyslose kraujas. 
Panieka, pažeminimas, sutrypimas 
visa ko, kas žmoniška - tokia buvo 
politinių kalinių dalia Sibiro miškuo
se. 

Sukrečiantys katorginio darbo 
Taišeto miškuose aprašymai — tai 
dar vienas iš sunkių kaltinimų oku
paciniam sovietų režimui. Už meilės 
ir ištikimybės gimtajam kraštui reiš
kimą eilėraščiais baudžiama katorga 
iki gyvos galvos. Ne mažiau svarbūs 
ir reikšmingi tautinės-pilietinės savi
vokos ugdymo prasme, Liudos apsis
prendimai: 

— Gal vėl sugrįšiu į Nemuno že
mę, į gimtąją Sūduvą, į kur nesulai
komai veržiasi kalinės širdis. O gy
venti taip norėjos! Gyventi! Iškęsti vi
sas žodžiais nenusakomas kančias, 
sugrįžti! Ar gali bent vienas tarp ka
lėjimo sienų nepabuvęs žmogus su
prasti, kiek daug sudedama į šį vieną 
žodį? Negali ir niekada negalės. (...) 
Aš kartu su jomis (kriminalistėmis, 
E.S.) laukiu Naujųjų Metų, klausausi 
jų šlykščių dainų, girdžiu jų nepavy
dėtinas istorijas. Jos didžiuojasi savo 
supuvusiu gyvenimu: vagystėmis, 
žmogžudystėmis, kitų ir jų pačių su
teiktomis kančiomis. Na ir kas, kad 
aš su jomis? Ar jų kalbos gali išplėšti 
iš mano širdies tai, kas joje yra gero, 
Ar gali mane padaryti panašią į jas? 
Ne! Nepadarys! Aš ne dėl to kenčiu, 
kad tapčiau šiukšle, atmata. Tai kas, 
kad mes vadinamos vienu vardu -
kalinė. Aš - kalinė, gyvenimui laiki
nai miręs žmogus, bet tas, kuris tiki 
prisikėlimu - pats prisikels. Taip ir aš 
prisikelsiu - grįšiu. Tegul staugia lau
kiniais balsais tos šiukšlės, tegul jų 
žvilgsniai man mirtį žada, bet aš pri
valau gyventi, turiu gyventi ir gyven
siu. 

Tai tik trumputės ištraukos iš 
trijuose sąsiuviniuose ir šūsnelėje pa
skirų lapų surašytų atsiminimų. Liu
da poetės talentą pajuto anksti. Rašė 
eiles visais nelengvo gyvenimo perio
dais. Pluoštas Liudos eilėraščių pate
ko į tremtinių poezijos antologiją 
„Tremtinio Lietuva" (1990). Poetės 
eilėraščių knyga „Surakinta jaunys
tė" buvo išleista 1997 m. Liudos lyri

nis palikimas - 18-koje mokyklinių 
sąsiuvinių jos pačios ranka surašyti 
puspenkto šimto eilėraščių. 

Ketureilis iš eilėraščio „Pažįstu 
žmones": 

„O mes, atlaikę pragarą ir ugnį, 
Kentėję, skurdę, neužmiršę 
Vis veržėmės šalin, 
Kuri vadinas Lietuva". 
Grįžusi į Lietuvą, ištekėjo. Iki 

1958 m. niekur negavo darbo. Baigti 
studijų neleido. Pavyko įstoti į Ma
rijampolės pedagoginės mokyklos 
neakivaizdinį skyrių. Įgijusi vaikų 
darželio auklėtojos specialybę dirbo 
su jaunučiais auklėtiniais iki pensi
jos. Ji buvo mano sūnaus Dariaus 
pirmoji mokytoja. Entuziastingai įsi
jungė į Sąjūdžio veiklą. Buvo išrinkta 
Jonavos rajono skyriaus sekretore. 
Buvo jautri, kruopšti, pareiginga dar
buotoja. Savo išgyvenimus, savo sva
jas, savo lūkesčius dažniausiai mėgo 
reikšti eilėmis. 

,,Ir rankų tūkstančiai vėl Lietuvą 
pakėlė, 

Ilgai tylėjusią, sustingusią 
skausme, 

Bet gyvą likusią, širdžių 
sušildytą. 

O Lietuva! Mirtingi mes, Tu -
ne! 

Tai skamba kaip įpareigojantis 
testamento sakinys - išsaugoti tėvy
nę, apginti jos laisvę. Našlė, pasiligo
jusi, lankoma likimo draugų ir slau
gos darbuotojų gyveno viena. Ir kol 
galėjo, rašė... 

— O dabar, kol plaka širdis, no
rėtųsi daug apie ką kalbėti, nes grei
tai ateis laikas, kai jau nebegalėsiu 
niekam nieko pasakyti. Ak, tie prisi
minimai! Tos nugyventos dienos: vai
kystė, jaunystė! Mano senos svajonės! 
Jos visos siejasi su gimtuoju kraštu, 
su gimtąja žeme, kur žengiau pir
muosius žingsnius. Dar ir dabar, kaip 
visuomet, aš be galo ilgiuosi Sūduvos! 

Liko rankraštinis palikimas, liu
dijantis, kad netekome kuklaus žmo
gaus, ištikimos Sūduvos krašto duk
ros. Mokytojos, pasipriešinimo da
lyvės „Viesulos", Gulago belaisvės, 
pasišventėlės Sąjūdininkės, rašytojos 
ir jautrios sielos Poetės. 

Liko pareiga - nepalikti užmarš
čiai Velionės kūrybinio palikimo. 

E d m u n d a s S i m a n a i t i s 

http://www.UIinoispain.com
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PREZIDENTAS VYKS OFICIALAUS 
VIZITO į J A V 

Vasario 6-13 dienomis Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas Adam
kus su oficialiu vizitu lankysis Jung
tinėse Amerikos Valstijose. 

Vasario 12 dieną 10 valandą Va
šingtone, Baltuosiuose rūmuose, įvyks 
Lietuvos vadovo susitikimas su JAV 
prezidentu George W. Bush. Po susiti
kimo Lietuvos ir JAV prezidentai at
sakys į žurnalistų klausimus. 

mokslinių tyrimų ir studijų centre, 
lankysis Nacionaliniame spaudos 
klube (National Press Club), kur at
sakys į JAV žiniasklaidos atstovų 
klausimus, dalyvaus Lietuvos garbės 
konsulų, dirbančių Jungtinėse Vals
tijose, suvažiavime, susitiks su vietos 
lietuvių bendruomene. 

Prieš atvykdamas į Vašingtoną, 
Respublikos prezidentas lankysis 

Lietuvos Respublikos prezidentas Vaidas Adamkus VIII Dainų šventėje Čikago
je. 

Jono Kuprio nuotrauka 
• 

Prezidentas V Adamkus yra pa
kviestas dalyvauti JAV vicepreziden
to Richard Cheney rengiamuose dar
bo pietuose. Lietuvos vadovas susi
tiks su kitais aukštais JAV adminis
tracijos pareigūnais, lankysis JAV 
Kongrese ir kalbėsis su Atstovų rūmų 
ir Senato nariais. 

Vasario 10 dieną prezidentas V 
Adamkus dalyvaus kasmetiniame iš
kilmingame JAV ir Baltijos fondo 
(US-Baltic Foundation) renginyje, 
kuriame Amerikos visuomenės, poli
tikos, žiniasklaidos, verslo atstovams 
bus pristatyta Lietuva. 

Renginio metu Lietuvos prezi
dentui bus Įteiktas Baltijos Vals
tybiškumo apdovanojimas, kuriam V 
Adamkų pristatys įžymus JAV visuo
menės veikėjas ir politologas Zbig-
niew Brzezinski. 

Vašingtone Lietuvos vadovas 
skaitys paskaitą Woodrow Wilson 

San. Francisko mieste ir susitiks su 
miesto meru Gavin Newsom. V. 
Adamkus skaitys paskaitą nevyriau
sybinėje organizacijoje ,,World Affairs 
Council", dalyvaus šios organizacijos 
rengiamuose darbo pietuose su infor
macinių technologijų kompanijų va
dovais. 

„Lietuvą ir JAV nuo pat diploma
tinių santykių užmezgimo prieš 85 
metus sieja ypatingi ryšiai. Artėjantis 
vizitas — tai artimos Lietuvos ir JAV 
partnerystės įtvirtinimo ženklas bei 
galimybė pažvelgti į mūsų bendra
darbiavimo perspektyvas ateityje", — 
teigia prezidentas V Adamkus. 

Šalies vadovą vizito metu lydės 
Lietuvos verslininkų delegacija. 

Su oficialiu vizitu į JAV preziden
tas vyks pailsėjęs Meksikoje, Ishtapa. 

Prezidento spaudos tarnyba 

Spaudos apžvalga 

Naujo Brazilijoje leidžiamo žurnalo 
„Mūsų Lietuva" viršelis. 

„Draugą" pasiekė naujas gruo
džio mėnesio žurnalas „Mūsų Lie- įdaru" ir morkų salotas 

tuva" iš Brazilijos (nr. 12/06; 2458). 
Kreipimesi į skaitytoją, ne tik džiau
giamasi Kalėdinėmis šventėmis, bet 
ir primenama skaitytojų „prieder
mė" ir toliau skaityti San Paolo lei
džiamą žurnalą, atnaujinti jo prenu
meratą, prenumeruoti jį ne tik sau, 
bet ir savo giminėms, draugams ir 
pažįstamiems. 

Žurnale daug vietos skiriama lie
tuviškiems Kalėdiniams papročiams, 
nepamirštami ir mažieji — pasakoja
ma, kaip Kalėdų senelį pasitiko litua
nistinės mokyklos, supažindinama 
su eglučių puošimo tradicijomis. 

Virtuvėje mėgstantys besisuki
nėti ir lietuviškus valgius gaminti 
Brazilijos lietuvaičiai ir lietuvaitės 
taip pat nebuvo nuvilti — žurnalas 
pasiūlė net tris lietuviškų valgių 
receptus: „Keptą kumpį", „Varškės 
kukulių apkepą su džiovintų obuolių 

CSO renginyje skambės 
ir lietuviška muzika 

Sausio 27 d., sekmadienį, 3 vai. 
po pietų Čikagos simfoninis orkestras 
(Chicago Symphony Orchestra, arba 
CSO) pakvies klasikinės muzikos my
lėtojus į pažintinę paskaitą apie Igor 
Stravinskij dviejų dalių kūrinį „The 
Rite of Spring" („Le sacre du print-
emps" arba „Šventasis pavasaris"). 

1911 metais pradėtas kurti kū
rinys, kurio premjera sukėlė mažų 
mažiausiai — šurmulį ir nepasitenki
nimą t a rp paryžiečių, turė tų būti įdo
mus ir lietuviškai publikai, mat savo 
kūrinyje garsus rusų kompozitorius 
panaudojo ne tik rusų, bet ir lietuvių 
folklorą. Apie tai ir bus pasakojama 
Čikagos simfoninio orkestro organi
zuojamoje paskaitoje „Beyond the 
Score: Rite or Wrong?" 

Ir ne t ik pasakojama. Pasak 
„Dainavos" ansamblio vadovo Da
riaus Polikaičio, dar prieš Kalėdas su 
juo susisiekė Čikagos simfoninio or
kestro atstovas. Choro vadovo nuos
tabai, pasirodo, kad minėtame kūri
nyje Stavinskij didelę dalį medžiagos 
pasiėmė iš lietuviško liaudies dainų 
rinkinio (sudarytojas Antanas Juška-
Juškevičius). Todėl CSO organizato
riai kreipėsi į D. Polikaitį, klausdami 

patarimo, kaip geriausiai pristatyti 
lietuvių liaudies dainas. „Dainavos" 
vadovas nedelsdamas pasiūlė Vero
niką Povilionienę. „O kadangi nebu
vo lėšų dainininkę iš Lietuvos at
skraidinti, susitarėm, kad ji Vilniuje 
įrašys tris dainas ir atsiųs jas Čikagos 
simfoniniam orkestrui", — elektroni
nėje žinutėje rašo D. Polikaitis. „Tai 
jau padaryta — puikiai skamba. Ir jie 
(CSO) labai patenkinti", — geru re
zultatu džiaugėsi ansamblio vadovas. 

Nors lietuvių, liaudies dainos, 
įdainuotos Veronikos Povilionienės, 
bus tik dalis CSO organizuojamo pri
statymo apie I. Stravinskio kūrinį, 
tie, kurie susidomėjo, dar gali su
skubti apsilankyti šiame renginyje. 
Pati kūrinį galima ^bus išgirsti CSO 
sausio 25, 26 ir 27 dienomis, 8 vai. 
vakare. 

Chicago Symphony Orchestra 
adresas: 220 S. Michigan Ave., Chi
cago, IL 60604. Bilietus galima įsigyti 
paskambinus telefonu: 312-294-3000 
nuo 10 vai. r. iki 6 vai. v. pirmadie
niais - šeštadieniais bei nuo 11 vai. r. 
iki 4 vai. p.p. sekmadieniais. 

Dal ia Cidzikaitė 

BALZEKO MUZIEJUS KVIEČIA 
VISUS KNYGŲ MYLĖTOJUS 

Šį šeštadienį, sausio 
27 dieną, 6 vai. vakaro į 
Balzeko muziejus (6500 
S. Pulaski Road, Chicago, 
IL 60629) sukvies ne tik 
filmų, bet ir knygų my
lėtojus. Tą vakarą, po fil
mo demonstracijos įvyks 
knygų mylėtojų klubo 
atidarymas. Anot Balze
ko muziejuje dirbančios 
dr. Undinės Uogintaitės, 
idėja Balzeko muziejuje 
„apgyvendint i" knygų 
mylėtojų klubą sklandė 
jau seniai . Panaš iame 
klube dar vaikystėje da
lyvavo Stanley Balzekas, 
Jr. 

Kol kas dar neaišku, 
kaip dažnai susitikinės, 
kokias knygas skaitys bei 
kokiomis temomis disku
tuos knygų mylėtojai. 
Uogintaitės teigimu, dar 
nėra išspręsti visi techni
niai dalykai, pavyzdžiui, 
kaip visiems klubo veik
loje dalyvausiantiems žmo
nėms įsigyti vieną ar kitą 

.Dievų miškas" kompak-Algimanto Puipos filmo 
tinės plokštelės viršelis. 

knygą, a r ją reikės užsa-kyti ir tada vo ir antrąją naujojo klubo planuoja-
visiems išdalinti, ar už knygos įsigi- mą diskusiją apie išeivijos rašytoją 
jimą bus atsakingi patys žmonės. 

Todėl neatsitiktinai knygų mylė
tojų klubo atidarymas sutampa su 
vieno naujausių lietuviškų filmų 

Eduardą Cinzą. 
Bazleko muziejaus knygų mylė

tojų klubas kviečia visus atvykti į lie
tuviško filmo peržiūrą, kurios metu 

,,Dievų miškas" (rež. Algimantas bus parodyta ir unikali papildoma me-
Puipa) rodymu muziejuje. Kadangi džiaga — filmas „Kaip buvo kuria-
nemažai lietuvių yra skaitę Balio 
Sruogos romaną „Dievų miškas", po 
filmo įvyksianti diskusija turėtų su
dominti ne vieną filmo atėjusį pa
žiūrėti lietuvį. 

Pirmąją naujo klubo diskusiją 
vesti sutiko Vytauto Didžiojo univer-

mas 'Dievų miškas'". Po filmo per
žiūros prie vyno taurės įvyks Balio 
Sruogos romano „Dievų miškas" ir jo 
motyvais paremto filmo aptarimas. 
Sis muziejaus renginys yra nemoka
mas. 

Kviečiame visus knygų mylėtojus 
siteto doktorantas, šiuo metu Illinois atsiliepti į šią Balzeko muziejaus dar-
universitete Čikagoje, PLB Lituanis- buotojų iniciatyvą, 
tikos katedroje lietuvių kalbą dėstan
tis, Giedrius Židonis. Jis, beje, inicija- Dalia Cidzikaitė 
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Nereikia mūsų gąsdinti... 
Atkelta iš 3 psl. 
padaryti priklausomu nuo Vy

riausybės, kaip jie užsimena ir Seimo 
salėje. Nežinau, ar prezidento pata
rėjai gerai suvokia, į kokią situaciją 
jie stato patį prezidentą. 

Premjeras turi pripažinti , kad 
j o pirmtakas klydo 

Praėjusios savaitės diskusijoje 
buvo ir dujų reguliavimo klausimas. 
Dėl to socialdemokratai ėmėsi gru
biai laužyti Seimo statutą. Tikrai 
niekas neįtikins, kad monopolio ne
reikia reguliuoti: ar tai būtų elektros, 
ar dujų, ar dar kokio nors kito. Taip 
yra pasaulyje ir Europoje. Nereikia 
maišyti vieningos europinės dujų rin
kos su Lietuvos situacija. Kai Lietuva 
taps vieningos europinės dujų rinkos 
dalimi, kai bus vamzdžiais su ta rin
ka sujungta, tada galėsime ir kalbėti 
apie dujų rinkos reguliavimo mažini
mą. Kol to nėra, mes turime aiškiai 
suprasti, kad monopolistinių dujų 
tiekėjų nereguliuodami darome di
delę ekonominę klaidą, už kurią iki 
šiol mokėjo ir toliau turėtų mokėti 
dujų vartotojai. Gaila, kad šiandieni
nis premjeras Gediminas Kirkilas 
negali pripažinti buvusio premjero ir 
partijos pirmininko Algirdo Bra
zausko klaidos, įrašytos į Lietuvos 
dujų privatizavimo sutartį, kurioje yra 
numatyta, kad tam tikrai daliai var
totojų dujų kainos nebus reguliuo
jamos. Šita sutarties nuostata bran
giai kainavo vartotojams, ir kainuo
tų toliau, jeigu įstatyminiame lygyje 
nebūtų imtasi tos problemos spręsti. 
Galbūt galima galvoti, kad dėl tokios 
nuostatos egzistavimo „Gazpromas" 
bent kurį laiką lėčiau didino dujų 
kainas, tačiau šiandien dujos, kurias 
gauna Lietuva, kainuos tiek pat, kiek 
kainuoja „Gazpromo" dujos, tiekia
mos ir kitoms Europos valstybėms, 

ypač jeigu suskaičiuotume trans
portavimo kaštus. Toliau gąsdintis, 
kad „Gazpromas" gali didinti kainas, 
nėra labai rimto pagrindo, o nere
guliuojama dujų rinka Lietuvoje iš 
esmės yra reikalinga net ne pačiam 
„Gazpromui", o „Dujotekanai". Kaip 
galima spėti iš aprašymo spaudoje, 
„Gazpromo" pelnai yra reguliuojami 
pačios sutarties, o pelnai, kuriuos gau
na „Dujotekana", iki šiol nebuvo regu
liuojami. Todėl būtų sunkiai supran
tama, jeigu Lietuvos vyriausybė ne
kalbėtų, kaip privalo kalbėti - apie mo
nopolio reguliavimo prievolę. Būtų 
žymiai geriau, jeigu premjeras G. 
Kirkilas lygiai taip pat pasakytų, kad 
į Lietuvos dujų privatizavimo sutartį 
įrašyti punktai apie dujų rinkos nere-
guliavimą buvo paprasčiausia klaida 
ir kad ją reikia taisyti. O kokiais bū
dais, čia jau galima būtų šnekėti. Bet 
kai kalbama, kad nereguliavimas 
dujų rinkos yra didelė gėrybė Lietu
vai ir dujų vartotojams, su tuo nega
lima sutikti, nes tai yra absurdas. 

Nėra takoskyros tarp t iesos ir 
teisingumo 

Tauta ne vien pensijomis ir dujų 
kaina gyva. Deja, valstybė gyvena to
kiomis sąlygomis, kai valstybės va
dovai nesistengia brėžti kokios nors 
aiškesnės principinės takoskyros tie
sos ir teisingumo reikaluose. Šiandie
niniame gyvenime yra daug klausi
mų, su tuo susijusių: tai ir VSD pažy
mos, ir rezervistų reikalai, ir lius-
tracija, ir okupacijos žalos atlygini
mas. Čia, deja, tenka dar kartą su 
apgailestavimu konstatuoti, kad val
stybės vadovų aiškios pozicijos šiais 
klausimais tikrai nėra ir todėl kyla 
abejonių, ar valstybės vadovai tikrai 
yra pasiryžę brėžti principines ta
koskyras tiesos ir teisingumo reika
luose. 

KALĖDINIS TAURAGIŠKIŲ ŽYGIS Į 
KARALIAUČIAUS KRAŠTĄ 

Mažosios Lietuvos mokyklose 
mokosi ir ten gyvenantys lietuviukai. 
Vieniju — iš grynai lietuviškų, kiti — 
iš mišrių šeimų, kuriose lietuviškas 
žodis — dažnai retas svečias. Todėl 
čia lietuviškai nedaug kas kalba, nors 
supranta. Pamažu nyksta lietuvių 
kalba dabartinėje Kaliningrado (Ka
raliaučiaus) srityje. 

Bet Mažosios Lietuvos balsą vis 
dėlto išgirsta. Šį kartą tai buvo Tau
ragės rajono savivaldybės mero pava
duotojas Arūnas Gendrolius ir mero 
patarėjas Sigitas Kancevyčius. Šių 
svečių Šv. Kalėdų išvakarėse sulaukė 
Ragainės rajono Būdviečių (Malomo-
žaisko) vidurinės mokyklos lietuviu
kai. Pirmą kartą į šią mokyklą atvy
kusius svečius šiltai sutiko lietuvių 
kalbos gerbėja,. mokyklos direktorė 
Bronislava Sinelnikova. Prie bendro 
stalo susėdo kelios kartos: tai lietu
viškos bendruomenės atstovai (senie
ji tremtiniai), mokytojai, tėvai ir da
bartiniai kalbos ir etnokultūros daly
viai — moksleiviai. Vietiniai lietu
vaičiai laukė šios šventės: mokėsi ei
lėraštukų, gamino eglutei žaisliukus, 
rašė rašinėlius, piešė piešinukus. Prie 
eglutės kurią, padedami tėvelių, pa
tys ir parsinešė iš miško, ir papuošė, 
patyrė didelį, tikrą džiaugsmą. 

Moksleivis Stasys Grikšas su 
žvakele rankoje pradėjo šią šventę to

kiais žodžiais: 
Kalėdų žvaigždele, nušvieski 

man kelią 
Į vaikišką tyrą mano širdelę, 
Kai niekas nemato ir niekas 

negirdi, 
Tai Angelas basas ateina į širdį... 
Kiti vaikai — Vitalija ir Vida Ge

nytės, Laura ir Sandra Mankutės, 
taip pat džiaugėsi svečių atvykimu ir 
deklamavo eilėraštukus. Saša Man-
kus, neseniai išmokęs lietuvišką abė
cėlę, suvaidino inscenizaciją. Įspūdin
giausia buvo tai, kad svečiai ne tik 
bendravo, dalijo dovanėles, vaišino 
kūčiukais, lietuviška duona su medu
mi, šakočiu, bet pasirodė kaip poezi
jos skaitovai. S. Kancevyčius, pamilęs 
ne tik meninę fotografiją, bet įspū
dingai deklamavo Maironio „Trakų 
pilį". 

Kartu prie šios šventės prisijun
gė, rūpinosi ir atsiuntė lauktuves, pa
sveikinimus Tauragės „Šaltinio" vi
durinės mokyklos pavaduotojos — 
Irena Valiukienė ir Jūratė Lazdaus-
kienė. Šis bendras tauragiškių vizitas 
į Mažąją Lietuvą, šilti pasveikinimai, 
dovanėlės paliudijo, kad lietuviai 
moka dalintis su savo broliais tuo, 
kuo turtingi patys — gerumu, dova
nomis, meile ir viltimi, kad dar ne 
viskas prarasta. Kartu su lauktuvė
mis į lietuvių namus tą vakarą atėjo 

Einant keliu šventuoju, 
Aš neturėsiu baimės. 
Ir valandoj mirtingoj 
Eisiu ramiu taku. 
Ir amžinai užmigsiu 
Tyliu ramiu sapnu. 
(iš Verdi operos „Trubadūrai") 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AtA 
EUGENIJUS 
LIKANDERIS 

J a u suėjo dešimt metų, kai negailestinga mirtis a tskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą Tėvą, Senelį ir Brolį, kurio netekome 1997 m. sausio 24 d. 

Nors laikas bėga, bet mes Jo niekad neužmiršime. Lai gailestin
gas Dievas suteikia j a m Amžinąją Ramybę. 

Už a. a. Eugenijaus sielą^šv. Mišios bus aukojamos 2007 m. sausio 
27 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąue t te Park . 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose ir pr is imint i a.a. Eugenijų maldoje. 

Liūdin tys vaikai: Rita ir Antanas , Andrius ir Sue su šeima, 
Krist ina, brolis Jurg i s Likanderis , dukterėčios Arizonoje bei giminės 
Lietuvoje. 

lietuviški laikraščiai — „Donelaičio 
žemė", „Respublika", „Tauragiškių 
balsas", o mokyklos biblioteka pasi
pildė knygų „Kalėdiniai valgiai" siun
ta. 

S. Kancevyčius, dar esantis ir Ju
liaus Liudviko Vymerio fondo valdy
bos narys, padovanojo moksleiviams 
apie 100 lietuvių ir rusų kalba išleis
tų vertingų knygų. 

„Kaip gerai, kad yra tokių žmo
nių, kurie nepagailėjo savo brangaus 
laiko, nepabijojo muitinės formalu
mų, kurie kupini meilės tėvynei Lie
tuvai, — kalbėjo lietuviškos bend
ruomenės atstovė Marytė Grikšaitė, 
— ir kad surado būdų pradžiuginti ir 
Būdviečių (Karaliaučiaus) krašto vai
kus". 

Minėtiems žmonėms visų moki
nių ir tėvų vardu nuoširdžiausiai dė
kojame. Kol jie dalinsis su kitais savo 
gerumu ir kasdienine duona, tol lie
tuviai, gyvenantys Karaliaučiaus 
krašte, bus stiprūs ir nesijaus vieniši, 
nes už jų pečių — Lietuva... 

Ksavera Butaut ienė 
Būdviečių (Malomožaisko) vid. 

m-los lietuvių kalbos ir etnokultūros 
mokytoja 

VDU PROFESORE — 
PREMIJOS LAUREATĖ 

2006 m. gruodžio 11d . Kultūros 
ministerija paskelbė devynis 2006 m. 
Lietuvos nacionalinės kultūros ir me
no premijos laureatus, ta rp kurių — 
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) 
Menų instituto Menotyros katedros 
profesorė, vyriausioji mokslo darbuo
toja Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. 

Menotyrininkė Nijolė Lukšiony
tė-Tolvaišienė Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureate 
tapo už kūrybišką istorinės atminties 
žadinimą ir Lietuvos architektūros 
paveldo aktualizavimą veikaluose 
„Antanas Vivulskis (1977-1919): tra
dicijų ir modernumo dermė" (2002 
m.) ir „Vilniaus architektai 1850-
1914" (2005 m., lenkų kalba). 

Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė 
VDU Menų institute dirba nuo 1996 
m. Mokslininkė tyrinėja XIX a. - XX 
a. pradžios Lietuvos architektūros 
bei kultūros paveldo raidos procesus. 
Ji parengė 5 monografijas ir daugiau 
kaip 20 mokslinių straipsnių. 

VDU ir LR 
Kultūros ministerijos inf. 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
A M E R I K O S LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE 

GIRDĖTI INTERNETU 
www.wcev1450.com 

Tel. 773-476-2242 

http://www.wcev1450.com
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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. 

• S a u s i o 26 d., penktadieni , 7:30 
vai. v. Amerikos lietuvių inžinierių są
jungos (ALIAS) Čikagos skyrius ruo
šia susirinkimą PLC Bočių menėje 
(Lemont). Apie Lietuvos gynybines 
pilis kalbės inžinierius Aleksas Vit
kus. Tema pasirinkta neatsitiktinai 
— ALIAS sudėtyje veikiantis Me
dininkų pilies atstatymo fondas ruo
šia spaudai knygą apie Medininkus, 
kuri netrukus pasirodys. Kviečiame 
atvykti visus, kuriems įdomi Lietuvos 
istorija ir praeitis. 

• Saus io 28 d., sekmadien į . J a u 
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. 

• Saus io 31 dieną , t reč iadienį , 
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. 

• F r a n k Zapol io įkurta šok ių 
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. 

• K v i e č i a m e p r a d ė t i ruoš t i s Už
gavėnių šventimui vasario 10 d. , šeš

tadienį, 11 vai. r. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. Kūrybingai 
Užgavėnių kaukes pasidaryti pagel
bės dailininkė Rasa Ibianskienė. Ne
pamirškite žirklių, klijų ir pačių įvai
riausių medžiagų skiaučių, kailių at
raižų. Su dailininkės pagalba viską 
panaudosite kaukių kūrimui. Iš
radingiausių kaukių ir kostiumų au
toriai bus apdovanoti. Vaišinsimės 
Užgavėnių blynais. Mokestis: 6 dol. 
vaikams, 12 dol. suaugusiems. Būti
na registruotis tel. 773-582-6500. 

• Lietuvos Dukterų v i suot in i s 
susirinkimas įvyks š.m. vasario 25 d. 
2 vai. p. p. „Seklyčioje", 2711 W 71st 
Street., Chicago. Prašom nares ir vieš
nias dalyvauti. Būsite pavaišintos. 

• L i e t u v o s N e p r i k l a u s o m y b ė s 
šventė, rengiama ALTo Čikagos sky
riaus, vyks vasario 11 d., sekmadienį. 
Mišios 10:30 vai. r. Svč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčioje. Šventinio 
minėjimo programa 1 vai. p. p. Maria 
High School. Kviečiame dalyvauti! 

•Vasar io 16 d., penktadienį , 6 
vai. v. Jaunimo centro valdyba visus 
maloniai kviečia į tradicinį Vasario 
16-osios minėjimą, kuris vyks Jau
nimo centro kavinėje. Pranešėjas 
Bronius Nainys kalbės tema „Tauta 
ir valstybė šiandieninėje Lietuvoje". 
Programėlę atliks mokytojos Jolan
tos Banienės mokiniai. Šventėje daly
vaus Cook County atstovė etniniams 
reikalams Pat Michalski. Visus vai
šins Moterų klubas. Automobiliai bus 
saugomi. 

• V a s a r i o 16-osios ir Kovo 11-
osios minėjimą JAV LB Lemonto apy
linkės valdyba ruošia vasario 18 d. 
12:30 vai. p.p. PLC Fondo salėje. 
Pagrindinis pranešėjas — inžinierius 
Aleksas Vitkus. Meninę programą at
liks Palaimintojo J. Matulaičio mi
sijos choras, kanklių ansamblis 
„Gabija" ir Maironio lituanistinės 
mokyklos mokiniai. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti. 

• Saus io 28 d., sekmadien į , šven
čiame Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
iškeliavimo Amžinybėn 80-ąsias me
tines. Šios sukakties paminėjimui Pal. 
J. Matulaičio Misijoje Lemonte po 9, 
11 vai. r. ir 6 vai. v. Šv. Mišių bus 
rodomas trumpas montažas apie mū
sų Misijos globėją. Kviečiame visus! 

Pageidaujančius rašyti 
NACIONALINĮ DIKTANTĄ 

LR generalinio konsulato Čikagoje patalpose 
sausio 27 dieną, šeštadienį, 

3 valandą nakties Čikagos laiku, 
kviečiame registruotis skambinant 

LR generalinio konsulato telefonu 312-397-0382 ext. 204 
arba rašant elektroniniu paštu: admin@ltconschi.org 

Čikagos lituanistinė mokykla 
balandžio 21 d. 6 vai. v. švęs savo 

15 METŲ SUKAKTĮ 
Ta proga Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks mokyklos pokylis. 

Mokykla išleis metraštj, skirto šiai datai . 
Norintys pasveikinti mokyklą, prašome siusti žinutes tel. 630-832-
6331 (Jūratė Dovilienė) arba 708-349-4768 (Laima Apanavičienė). 

Kviečiame atsiliepti visus buvusius ČLM mokytojus ir mokinius. 

Meno ansamblio „Dainava 
koncertas 

» 

„Pejr slenkstį 99 

Meno ansamblio „Dainava" vado
vas Darius Pollkaitis. 

Laimos Apanavičienės nuotrauka 

Sausio 28 d., 
sekmadienį, 

3 vaL p.p. 

C ari Sandburg 
mokyklos 

meno centre 

13300 S. L a G r a n g e Rd., 
O r l a n d P a r k , IL 

Bilietus gaiue nusipirkt: kavinėje 
„Bravo".. PLC ..Dovanelėje", par
duotuvėje ..Lietuvėlė", ..Seklyčio
je" , užsisakyti te!. 1-800-494-
TIXS. 

Praėjusią savaitę Čikagoje viešėjo Latvijos ir Lietuvos jėzuitų 
provincijolas Aldonas Gudaitis, SJ. Svečias aukojo šv. Mišias Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, lankėsi Ateitininkų namuose. 
Čikagos Jaunimo centre susitiko su Čikagos lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetu ir mokyklos administracija. A. Gudaitis, SJ, domėjosi 
mokyklos veikla ir užtikrino, kad jėzuitai neparduos pastatų, kol 
veiks lituanistinė mokykla Čikagoje. Nuotraukoje Aldonas Gudaitis, 
SJ, kalbasi su ČLM direktore Jūrate Dovilienė. 

Laimos Apanavičienės nuotrauka 

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

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

ToD free 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tet 630-257-0200, Lemont, IL 

Pirksiu Vizgirdos, Puzino, Jono 
Rimšos, Kiaulėno, Vesciūno ir 

kitų klasiku tapybos ir 
skulptūros darbų. 

Tel. 7 0 8 - 3 4 9 - 0 3 4 8 

Advokatas 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
tel. 773-585-9500 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas 

Raštinės Čikagoje ir VVoodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

mailto:admin@ltconschi.org

