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Prezidento G. W. Bush administracija 
falsifikavo mokslines ataskaitas 

Washington, DC, sausio 31 d. 
(Alfa.lt) — JAV prezidento George W. 
Bush administracija apkaltinta sis
teminiu vyriausybinių klimato mok
slininkų ataskaitų falsifikavimu, 
siekdama eliminuoti politiškai nepa
togią medžiagą apie globalini atšili
mą, rašo dienraštis „The Guardian". 

Viename Kongreso posėdyje 
mokslininkai paminėjo, kad Baltieji 
Rūmai vykdo kampaniją, kuria mėgi
nama iš mokslinių pranešimų paša
linti klimato kaitos procesą ir jo nei
giamus padarinius konstatuojančius 
tekstus. Tokiu būdu nuo visuomenės 
nuslepiamas šios temos nagrinėjimas 
ir apsisaugoma nuo viešo spaudimo 
administracijai imtis atmosferos tar
šos mažinimo. 

Vyriausybės atskaitomybės pro
jekto ir Susirūpinusių mokslininkų 
sąjungos paskelbtoje ataskaitoje ra
šoma, kad prezidento komanda netgi 
siekia apriboti sąvokų „globalinis at
šilimas" ir „klimato kaita" naudoji
mą. Beveik pusei valstybinių klima-
tologų rekomenduota tokių žodžių 
nenaudoti. 

Šiam posėdžiui vadovavo nauja
sis Atstovų rūmų priežiūros ir vy
riausybės reformų komiteto vadovas 
demokratas Henry Waxman. Komi
tetui mokslininkai skundėsi, kad 
Baltieji Rūmai trukdo laisviems aka
deminiams tyrimams. 

Tačiau demokratams perėmus 
Kongreso kontrolę atsirado šioks 
toks balansas, nes klimato kaitą na
grinėjantys tyrėjai su savo ataskaito
mis pradėjo kreiptis į Senato ir Ats
tovų rūmų politikus. JAV parla-

Šiame 
numeryje: 

•Brazdžionis: „Svabaitė 
man liepė taip garsiai 
nerėkti". 
•Lietuviškumo 
manifestas. 
•LR Seimo ir JAV LB 
komisijos posėdžiai 
(tęsinys). 
•„Draugo" lietuviukai. 
•Lietuvių telkiniuose. 
• Kas vertas „Lietuvos 
garbės" apdovanojimo? 
•Viliuosi, kad muzikos 
mylėtojų nenuvilsiu. 
•Žmogaus kūnas iš arti. 

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

Klimato pokyčiams didelę įtaką daro gamtos tarša. 

men te pri imti mažiausiai penki 
įstatymai, siūlantys riboti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų. 

Buvęs valstybinės Klimato kaitos 
mokslinės programos vyresnysis ben
dradarbis Riek Piltz prisipažino, kad 
ir j am pačiam yra tekę susidurti su 
polit iniais įsikišimais techninėse 
ataskaitose dėl klimato kaitos tempų, 
viešuose susitikimuose ir bendrau
jant su žiniasklaida, į kurią dažnai 
pasisakyti deleguojami G. W. Bush 
administracijai lojalūs mokslininkai. 

Atlikus 1,600 valstybinėse įstai
gose dirbančių mokslininkų apklausą 

paaiškėjo, kad 46 proc. buvo nurody
ta vengti globalaus atšilimo ir pana
šių sąvokų rengiant ataskaitas. Ap
klaustieji dirbo septyniose vyriausy
bės kontroliuojamose agentūros, tarp 
kurių pateko ir NASA bei Aplinkos 
apsaugos agentūra. 

43 proc. apklaustųjų teigė, kad jų 
išspausdinti darbai prieš tai buvo ko
reguojami ir tokiu būdu pakeista 
mokslinių atradimų ar išvadų reikš
mė. Apie 38 proc. atskleidė girdėję 
apie tai, kaip mokslinė informacija 
apie klimato pokyčius būdavo išima
ma iš interneto puslapių. 
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Kagėbistas iš Vyriausybės 
siekia prisiteisti 100,000 litų 

Džiautas reikalauja, kad Lietuva pa
keistų įstatymus ir leistų privačiame 
sektoriuje įsidarbinti buvusiems 
KGB kadriniams darbuotojams. 
Sprendimas bus skelbiamas po be
veik dviejų savaičių. 

Pagal lj999 metais priimtą Lius-
tracijos įstatymą, buvusių okupa
cinių specialiųjų tarnybų bendradar
biams uždrausta dirbti ne tik valsty
bės tarnyboje, bet ir ryšių sistemoje, 
saugos tarnybose, bankuose, teikti 
privačių detektyvų paslaugas ir 
dirbti su vaikais švietimo srityje. 

2004-ųjų liepą EŽTT pripažino, 
kad Lietuva tokiais apribojimais pri
vačiame sektoriuje pažeidė Europos 
žmogaus teisių konvenciją. 

Buvusio Generalinės prokura
tūros Organizuotų nusikaltimų ir 
korupcijos tyrimo skyriaus prokuro
ro K. Džiauto ir buvusio Šiaulių mo
kesčių inspekcijos darbuotojo Juozo 
Sidabro skundus dėl jų teisės būti 
nediskriminuojamiems ir pasikėsini
mo į privataus gyvenimo apsaugą 
Strasbourg Nukelta į 6 psl. 

KGB darbuotojo ženkliukas 

Vilnius , sausio 31 d. (BNS) — 
Bylą prieš Lietuvą Europos žmogaus 
teisių teisme (EZTT) Strasbourg 
prieš dvejus metus laimėjęs buvęs 
KGB darbuotojas Kęstutis Džiautas 
dabar Lietuvos teismui skundžia Vy
riausybę, siekdamas iš jos prisiteisti 
100,000 litų. 

Vilniaus apygardos administra
cinis teismas trečiadienį išnagrinėjo 
bylą, kurioje buvęs prokuroras K. 

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

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

Imigrantai 
spaudžia 
Kongresą 

Čikaga, sausio 31 d. („Draugo" 
info.) — Keletas imigrantų teises gi
nančių organizacijų antradienį išpla
tino bendrą pareiškimą, kuriame 
Jungtinių Valstijų Kongresas ragina
mas suteikti legalų statusą visiems 
šalyje esantiems imigrantams. Sis 
pareiškimas išplatintas prieš tai, kai 
vasario mėnesį Kongresas turėtų 
grįžti prie pernai žlugusio naujojo 
Imigracijos įstatymo svarstymo. 

Kaip pažymėjo Pilseno rajone 
įsikūrusio meksikiečių kultūros cen
tro Casa Aztlan vadovas Carlos 
Arango, tai, apie ką kalba tautos iš
rinktieji VVashington, DC, ir tai, ko iš 
tiesų reikia imigrantams, yra du 
skirtingi dalykai. Pasak C. Arango, 
visuotinė legalizacija yra būtina. 

„United Front of Immigrants" 
pareiškime išdėstyti reikalavimai su
stabdyti JAV ir Meksikos pasienyje 
planuojamos užtvaros statybą, su
kurti aiškią pakopomis pagristą sis
temą, pagal kurią imigrantai galėtų 
įgyti legalų statusą bei nutraukti 
pastaruoju metu vis dažnėjančias pa
sienio kontrolės pareigūnų operaci
jas prieš nelegalus. 

Kongreso narys demokratas iš 
Illinois Luis Gutierrez drauge su se
natoriais Edward Kennedy (D-
Mass.) ir John McCain (R-Ariz J ren
gia naują įstatymo projektą. Jame 
būtų numatyta aiški taisyklių siste
ma, pagal kurią nelegalūs gyventojai 
galėtų siekti šios šalies pilietybės. 
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B, Brazdžionis: 
„Švabaitė liepė man taip garsiai nerėkti... jy 

Atsiminimais apie poetą B. Braz-
džionj dalijasi poetė Ju l i ja Sva-
baitė-Gylienė. 

Julija Švabaitė-Gylienė 

- Gerbiama poete, kada ir 
kaip susipažinote s u B. Braz
džioniu? 

- Kai mokiausi Vilkaviškio gim
nazijoje (1931 - 1939 m.), mūsų lietu
vių kalbos mokytojai Petronėlė Orin-
taitė ir J. Cfreičius ragindavo kūrybai. 
Jau tada vyresnių klasių moksleivis 
Kazys Bradūnas pasižymėjo savo ge
ra poezija, kurią spausdindavo „Atei
ties spinduliai", „Ateitis" ir kiti žur
nalai. Jis ir buvo tas, kuris kalbindavo 
ir mane, ir kitus (Y Cėsną, J. Gražulį, 
vėliau A. Baranauską) rašyti eilėraš
čius. Tai taip ir pradėjom. Rašėme, 
siuntėme i jaunimo spaudą, kur daž
nai redakcijos atsakymuose mus ge
rokai pakritikuodavo, kad esame 
labai didelėje Brazdžionio Įtakoje... 
Bet tai buvo tiesa. 

Gimnazijoje priklausiau eucha-
ristininkų ir slaptai ateitininkų orga
nizacijai, nes tautininkų valdžia atei
tininkus buvo uždraudusi, išskyrus 
studentiją. Veikėme slaptai — klebo
nijose, vasaros stovyklose. Aš tada ra-
šinėdavau ateitininkų slaptame lai
kraštyje „Naujas kelias" Raselės sla
pyvardžiu. Ateitininkų šūkis „Visa 
atnaujinti Kristuje" mums tada buvo 
labai reikšmingas, nes jame radome 
daug dvasinių jėgų visam savo atei
ties gyvenimui... Jau tada keturioli-
kamečiai, šešiolikamečiai skaitėme 
Aisti, Brazdžioni ir kitus. Mintinai iš
mokdavome jų eilėraščius, juos dai
nuodavome. Brazdžionio „Anapus jū
rų baltas laivas plaukia" iš knygos 
„Krintančios žvaigždės (1933;, taipgi 
„Auga mūsų namelis lig dangaus, lig 
dangaus" jau ir po daugelio metų 
skambėdavo Kazimiero ir Kazytės 
Bradūnų namuose, jų abiejų vardinė
se... Eilėraščiai iš „Ženklų ir stebuk
lų" (1936), perrašyti iš knygos, eida
vo iš rankų j rankas (nes pirkti kny
gas tada nelabai pajėgdavome...). 
Eilėraščius „Procesija i Kristų", „Re
gėjimas", „Kristaus paieškojimas", 
„Viršum klonių, kur žydi ramunė", — 
dar ir dabar gerai atsimenu... O iš 
„Kunigaikščių miesto" (1939) „Per 
pasauli keliauja žmogus", „Neregio 
elegija" — kaip ramybės šaltinis sun
kioje valandoje... „Aš čia — gyva" — 
eiles iš knygos „Iš sudužusio laivo" 
(1940) dažnai ir dabar kartojame 
drauge su tuos žodžius dainuojančiu 
Dariumi Polikaičiu... 

- Ar su B. Brazdžioniu siejo 
poet inė ar ir asmeninė draugys
tė? 

- Ankstyvoje jaunystėje Bernar
do Brazdžionio nebuvau sutikusi. Į 
gimnazijos vakarus jis bent Vilkaviš
ky ir kiek žinau — Marijampolėje 
niekada nebuvo atvykęs. Suartėjome 
tik tada, kai studijavau, ir jau daug 
vėliau Vokietijoje, kai prasidėjo arti
mesnis bendravimas su iš Lietuvos 
pasitraukusiais rašytojais. 

- Gal poetą laikėte vienu, o 
gal — vienintel iu savo mokytoju? 

- Žinoma, ji gerbėme ir iš jo mo
kėmės. Brazdžionis buvo tarytum vi
sų rašytojų simbolis!.. Vienu metu, 
prieš išplaukiant naujam gyvenimui į 
tolimą Australiją, su nedidele šeima — 
dviem vaikučiais — gyvenome prancū
zų zonoje, Reutlingene, netoli Tue-
bingen. Gyvenome tada visa šeima 
tokiame buvusiame vokiečių Jauni
mo name — Jugendberge. Netoliese 
kūrėsi VLIKas. Persikėlė tada iš 
lagerių ten ir kai kurie rašytojai — S. 
Santvaras, J. Brazaitis, VI. Prosce-
vičiūtė-Brazaitienė, H. Radauskas, P 
Andriušis, A. Rūkas. Kartais susitik
davom, ruošdavom li teratūrinius 
vakarus, pakviesdavome B. Braz-
džionį ir kitus rašytojus. 

Artimesnis bendravimas su Braz
džioniu jau vyko mums gyvenant 
Čikagoj, taipgi ir Lemonte. Čia jau 
buvo gyvas literatūrinis gyvenimas. 
Teko dalyvauti ir čia, ir net Los 
Angeles. 

- Gal galėtumėte pasidalinti 
v ienu kitu epizodu iš Jūsų ben
dravimo su B. Brazdžioniu? 

- Ypač gerai prisimenu vieną 
Brazdžionio apsilankymą Čikagoje. 

Jis kartais apsistodavo ir mūsų na
muose Marąuette Park. „Meškiuką 
Rudnosiuką" jau buvo pamilę ne tik 
mūsų keturi vaikai, bet ir jų draugai. 

Vieną kartą, rodos, 1998 metų 
gegužės mėnesį vežėm automobiliu 
Bernardą Brazdžionį Į Lemontą, kur 
jis turėjo aplankyti lituanistinę šešta
dienio mokyklą, o tą pati vakarą da
lyvauti jam skirtame vakare Le-
monto lietuvių salėje. Bevažiuojant 
jis klausinėjo, kaip čia su tais vaikais 
reiktų kalbėtis, — gal nebuvo pri
pratęs prie tokios „auditorijos". Aš 
jam pasišypsodama patariau: „Ber
nardai, tiktai kalbėk ne per garsiai"... 
— mat jis scenoje kalbėdavo labai 
dideliu balsu... 

Popietėje su vaikais ir vakare jo 
programa buvo labai įdomi, o sekma
dienį Čikagoje, Jaunimo centro salėje 
vos sutilpo žmonės. Tą vakarą ruošė 
Marija Remienė. Atsistojęs prieš pub
liką Bernardas Brazdžionis tuojau ir 
pradėjo, sakydamas, kad „Švabaitė 
liepė man taip garsiai nerėkti..." Visi 
juokėsi, o man buvo labai nemalonu, 
kad jis taip paaštrino mano švelniai 
pasakytus žodžius... 

- Telefonu minėjote, jog pas
kutinis Jūsų apsilankymas pas 
B. Brazdžioni įvyko jau visai 
prieš jam iškeliaujant į Amži
nybę. Gal prisimenate ką nors iš 
to susitikimo? 

- Paskutinis apsilankymas ir pa
simatymas su Aldona ir Bernardu 
Brazdžioniais įvyko 2002 metais. Su 
jaunesniąja dukra Jurga, kuri gyveno 
netoli Los Angeles, ir Aušra Karkie-
ne iš Toronto aplankėme Brazdžio-
nius. Radome jį jau nestiprų... Buvo 
ten Alė Rūta, Juozas Kojelis. Buvome 

šiltai priimti, Aušrelė nufotografa
vo... Abi mano dukros lyg susitaru
sios staiga padeklamavo net tris pos
mus „Meškiuko Rudnosiuko"... Ber
nardas labai apsidžiaugė, šypsojosi... 
Tai buvo paskutinis pasimatymas su 
juo. Tų pačių metų liepos 11 dieną jis 
mirė... 

- Ar e s a t e B. Brazdžioniu i 
dedikavusi kuri nors iš savo e i lė
raščių? 

- Taip, esu pasveikinusi jį jo 95-
rių metų sukakties proga: 

„Būk pasveikintas, 
mielas Poete, — 

ši diena tai gražiausia knyga 
Tavo viso gyvenimo, raštų 
giliai išpurenta vaga... 

Tu buvai ir būsi viršūne 
virš poetų visos tautos. 
ir varge, ir džiaugsme jos sūnūs 
amžinai Tavo vardą kartos... 

Iš Tavęs mes mokėmės kurti , 
sekėm Tavo sparnuotu keliu, 
augo mūsų jaunystė užburta 
Tavo žodžių prasmingų, gilių..." 

2002 vasario 2 d. 

Kalbino Dal ia Cidz ikai tė 

Poetas Bernardas Brazdžionis deklamuoja Lietuvos vaiku g!obos burr ' io $<iu 
lutė popietėje Jaunimo centre Čikagoje 1996 m kovo mėn 
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Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

komisijos posėdžiai 
2006 m. gruodžio 11 - 15 d. 

Tęsinys iš sausio 31 d. 

LEONAS NARBUT1S 
Vilnius 

Trečiasis posėdis gruodžio 13 d. 
Popietinis 

Seimo ir JAV LB komisijos 
atstovų susitikimas su Lietuvos 
Respubl ikos prezidentu Valdu 
Adamkumi 

Susitikimas su Lietuvos prezi
dentu Valdu Adamkumi vyko Pre
zidentūroje ir tęsėsi vieną valandą 

Užsienio l ietuvių gydymosi 
Lietuvoje galimybės ir Lietuvos 
pi l iečių gydymosi užsienyje klau
simai. 

Sveikatos apsaugos ministerijos 
Asmens sveikatos skyriaus vedėjas 
Vytautas Radavičius savo trumpame 
pranešime paaiškino, kad Lietuvos 
pacientų gydymas užsienyje yra 
reglamentuotas Sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu dar 2001 metais. 
Gydymas užsienyje privalomojo svei
katos draudimo biudžeto fondo lė
šomis gali būti taikomas asmenims. 
kuriems suteiktos konsultacijos ir 
panaudoti visi Lietuvoje galimi tyri
mo ir gydymo metodai nedavė tei
giamų rezultatų, o užsienyje būtų 
galima konsultuoti ir pritaikyti nau
jus tyrimo ar gydymo metodus. 

Su kokiomis ligomis per paskuti
nis dvejus metus Lietuvos piliečiai 
buvo dažniausiai siunčiami gydytis i 
užsienį? Daugiausia pagalbos buvo 
reikalinga akių ligoms ir piktybi
niams augliams gydyti. Rečiau pa
sitaikančios ligos buvo galvos sme
genų arterioveniniai aneurizmai, pik
tybiniai nervo dangalų navikai ir dar 
kelios retos ligos. 

Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
Tarptautinių ryšių ir ES integracijos 
skyriaus vyriausiosios specialistės 
Linos Noreikienės pranešimas buvo 
labai dalykiškas, jame ji paaiškino 
Lietuvoje gyvenčių užsieniečių gal
imybes gauti medicinines paslaugas, 
Lietuvos apdraustųjų pagrindinius 
principus bei pagrindines apmokėji
mo sąlygas. 

Žvelgiant Į pateiktą informaciją 
ir ją apibendrinant, galima sakyti, 
jog, norint bendrauti su Ligonių ka
sa, pagrindinis reikalavimas yra, kad 
žmonės, kuriems yra reikalinga me
dicininė pagalba, turėtų kreiptis tik Į 
tokias įstaigas, kurios atitinka svei
katos apsaugos ministro patvirtintus 
reikalavimus ir turi galiojančius lei
dimus. Būtinosios arba skubios me
dicininės pagalbos paslaugos yra su
teikiamos visiems nuolatiniams Lie
tuvos gyventojams, neatsižvelgiant Į 
tai, ar jie yra ar nėra apdrausti pri
valomuoju sveikatos draudimu. 

Ligonių kasos specialistė kalbėjo 
apie „draudžiamuosius" ir „apdraus
tuosius". Kalbėjo apie Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto 
apmokamas paslaugas. Kaip gauti 
reabilitacijos paslaugas, kompensuo
jamų vaistų procedūrą, kokie doku
mentai yra reikalingi Europos Są
jungos šalyse gyvenantiems Lietuvos 
piliečiams ir t.t. 

Metodinio vadovavimo, paslaugų 

ekspertizės ir kontrolės skyriaus vy
riausiosios specialistės Tatjanos Go-
lubajevos pranešime vyravo statis
tikos duomenys ir Įvairūs, su biudže
tu susiję, palyginimai. Anot kalbėto
jos, Lietuvoje visuomeninės išlaidos 
sveikatingumo veiklai sudaro nepil
nus 70 proc. sveikatos priežiūros visų 
išlaidų ir siekia 211 JAV dolerių vie
nam gyventojui. 

Pasibaigus pranešimams, vyko 
diskusijos, kuriose dalyvavo Antanas 
Matulas, Seimo Sveikatos reikalų ko
miteto pirmininkas, ir komisijos na
riai iš JAV Buvo pasikeista nuomo
nėmis apie gydymo lygi Lietuvoje, 
galimybes Lietuvos medikams atlikti 
praktikos darbus JAV Buvo kalbė
ta apie turistinės medicinos gali
mybes Lietuvoje ir kokią pagalbą gali 
suteikti JAV LB šiai programai įgy
vendinti. 

Konstitucinio Teismo nutari
mo pil ietybės klausimu, pri imto 
2006 m. lapkričio 13 d., aktuali
jos. 

Si posėdžių dalis originaliai ne
buvo Įtraukta Į dienotvarkę, todėl 
dalyvius pristatė pati komisijos pir
mininkė Laima Mogenienė: „Prista
tau eilės tvarka: Vidaus reikalų mi
nisterijos sekretorius Anatolijus 
Rinkevičius, Užsienio reikalų minis
terijos Konsulinio departamento di
rektorius Vaidotas Verba, Konsulinio 
departamento direktoriaus pavaduo-
tuojas Petras Anusas ir Migracijos 
departamento direktoriaus pavaduo-
tuojas Janas Vidickas." 

L. Mogenienė paaiškino, kad 
Konstitucinio Teismo nutarimas, pri
imtas 2006 m. lapkričio 13 d., dvigu
bos pilietybės klausimu yra skau
džiausia tema, apie kurią šiandieną 
reikia kalbėti. Kadangi komisijos na
riai neturėjo užtektinai informacijos 
apie visas galimas pasekmes ir tų 
pasekmių niuansus, tai paaiškinti ir 
interpretuotišio naujojo Pilietybės 
Įstatymo procedūrines situacijas ir 
galimus sprendimus buvo pakviesti 
ansčiau minėti dalyviai. Ankščiau, 
dienos metu, Seimo ir JAV LB ko
misija lankėsi pas prezidentą, kuris 
irgi pripažino, kad Konstitucinio 
Teismo sprendimas ir to sprendimo 
pasekmės vers pergalvoti Lietuvos 
valstybės ilgalaikę strategiją dėl išei
vijos. Viena vertus, kviečiame lietu
vius grįžti, kuriame grįžimo centrus, 
kita vertus, daugeliui išvykusiųjų 
atimame galimybę likti tautos da
limi. 

Anatolijus Rimkevičius savo 
įžanginiame žodyje paaiškino, kad 
Konstituciniam Teismui pr iėmus 
sprendimą dėl dvigubos pilietybės, 
nuo jo priėmimo dienos neatsisakius 
turimos pilietybės įgyti LR piliečio 
pilietybės negalima. Tiek Migracijos 
departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos, tiek Užsienio reikalų 
ministerijos konsulinių įstaigų pag
rindinė funkcija - šio įstatymo įgy
vendinimas ir vykdymas bei atitin
kamų sprendimų priėmimas. Be 
abejo, aukščiausia teisėkūros institu
cija yra Lietuvos Respublikos Seimas 
ir jis gali teikti įvairiausius siūlymus. 
Jo manymu, galbūt yra pribrendęs 

DANUTE BINDOKIENE 

Kasmetinis lietuviškumo 
manifestas 

Jau kelinti metai iš eilės sau
sio pabaigoje JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdy

ba pasirūpina sudaryti kiek gali
ma išsamesnį visų telkinių (JAV 
LB apylinkių), kurie ruošiasi švęs
ti Lietuvos Nepriklausomybės 
šventes — Vasario 16-ąją ir Kovo 
11-ąją, kalendorių. Neretai abi 
šios šventės sujungiamos ir šven
čiamos kar tu , nes mažesniuose 
telkiniuose tiesiog neįmanoma su
burti po plačias apylinkes išsi
skirsčiusių lietuvių į du renginius. 

Nepaisant daugkart vykusių 
diskusijų šiuo klausimu, mes čia, 
Amerikoje, dar vis Vasario 16-ąją 
ar Kovo 11-ąją „minime", užuot 
šventę. Bet iš tiesų, tai nelabai es
minis dalykas: daug svarbiau, kad 
Amerikos (ir apskritai užsieniuose 
gyvenantys) lietuviai nepamiršta 
brangiųjų, svarbiųjų savo tėvynės 
švenčių ir stengiasi susiburti bent 
valandėlei, pabūti kartu, pagyven
ti patriotiška, lietuviška dvasia. 

Nepriklausomybės šventės — 
tai akivaizdus užsienio lietuvių 
lietuviškumo-patriotiškumo mani
festas, taip akivaizdžiai paliudytas 
JAV LB Krašto valdybos paskelb
tuose „kalendoriuose". Ir šian
dienos „Drauge" Nepriklausomy
bės švenčių ir vietovių, kur jos bus 
švenčiamos, sąrašai užima kone du 
puslapius. Stebina, kad kone kiek
vienoje šios didžvalstybės valstijo
je — nuo A iki W (nėra nei vienos 
Amerikos valstijos, prasidedan
čios Z raide, tad turime pasiten
kinti W), veikia Lietuvių Bendruo
menės apylinkės, kurios, kartais 
su Lietuvos Vyčiais, vietiniais 
ALTo skyriais ar kitomis organi
zacijomis, suruošia Lietuvos Ne
priklausomybės šventę. Ypač džiu
gu, kai t a šventė ruošiama ben
dromis pastangomis, sujungiant 
visus vietinius talentus ir pajėgas, 
sukviečiant visus tautiečius į šven
tišką būrį. 

Deja, dar vis pasitaiko, kad, 
užuot jungusios, Nepriklausomy
bės šventės mus skaldo, kai tame 
pačiame mieste ruošiami keli to
lygūs renginiai. Tuomet praranda
mas iškilmingumas, o taip pat ir 
dalis publikos — žmonės išskirsto-
mi „apylinkėmis", „parapijomis", 

organizacijomis, ir nei viena šven
tė nebūna tikrai šventiška. Kartais 
rengėjai pasiskelbia, kad tik jų 
ruošiama Nepriklausomybės šventė 
yra pagrindinė, tad nusikalt imas 
joje nedalyvauti... Žinoma, tai daž
niausiai atsi t inka didesniuose tel
kiniuose. Mažesniuose žmonės 
labiau susiklausę ir, bent Lietu
vos Laisvės švenčių metu, sutinka 
atsisakyti savo ambicijų. 

Perskaičius Nepriklausomy
bės švenčių sąrašą, kr in ta akin, 
kad visur jų programa labai pa
naši: Mišios, kalbėtojai, vaišės, gal 
dar kukli meninė dalis. Kai kur 
bent pakviečiami įdomesni kalbė
tojai, kur ie p r i t r auk i a daugiau 
žmonių į šventę (įdomu, kad vieno
je Čikagoje ruošiamoje šventėje 
garbės svečiai nieko bendra neturi 
nei su lietuviais, nei su Lietuva). 
Buvo galima tikėtis, kad Lietuvai 
atgavus laisvę, Nepriklausomybės 
šventės atsikratys „tradicinio mo
notoniškumo" ir įgaus džiugesnį 
pobūdį, patrauklesnį ir vaikams, ir 
jaunimui. Deja, retai ta ip atsitin
ka. Atrodo, kad lietuviai nemoka 
ar nenori džiaugsmingai švęsti 
savo valstybinių švenčių. Gal dėl 
to, kad pripratome jas „minėti" ir 
užmiršome, ką žodis „švęsti" reiš
kia? Kai Lietuva buvo okupuota, 
nebuvo kuo džiaugtis, bet dabar, 
rodos, jau kiti laikai. Keista, kad 
naujieji lietuviai imigrantai , kurie 
jau įsijungę į lietuvišką veiklą, 
taigi, prisideda ir prie Nepriklau
somybės švenčių ruošos, nesisten
gia jų pobūdžio pakeist i , įnešant 
daugiau įvairumo, džiaugsmo, 
šventiškumo. 

Bet iš esmės ir ta i nesvarbu. 
Telieka tik pasidžiaugti , kad ir 
visai mažuose lietuvių telkiniuose, 
kad ir vietovėse, ku r niekada anks
čiau mūsų tautiečiai nebuvo susi
telkę į LB apylinkę, šiemet ruo
šiasi iškilmingai švęsti Vasario 
16-ąją ar Kovo 11-ąją. O žmonės, 
kurie kar tu švenčia savo tautines, 
valstybines bei religines šventes, 
niekuomet nenutols nuo lietuvy
bės, išliks prie savo tautos ka
mieno, nors gyvendami toli nuo tė
vynės. Ačiū JAV LB Krašto valdy
bai už ši sąrašą. 

reikalas taisyti Konstituciją, nes 
keičiasi koncepcijos, požiūris Į 
pasaulį, visame žemės rutulyje vyks
ta globalizacijos procesai. Vidaus 
reikalų ministerijos sekretorius pa
brėžė, jog Vidaus reikalų ministras 
yra geras Konstitucijos žinovas ir 
visuomet pasiruošęs dalyvauti, ku
riant atitinkamus teisės aktus, bet 
pagrindinis veikėjas vykdant konsti
tucinius pakeitimums Seimas. 

Vaidotas Verba pradėjo pašnekesį 
su pora pastabų, kaip ši problema 
atrodo iš konsulinės tarnybos pusės, 
nes dirbantys pareigūnai užsienyje 
tiesiogiai bendrauja su tais žmo
nėmis, kurie pateikia dokumentus 
pilietybei gauti, ar juos gauti už
sienyje. Atstovybės ir konsulinės 
įstaigos pateko į savotiškas įstatymo 
reples: įstatymas galioja, jis nepa

naikintas, todėl pareigūnai turi pri
imti dokumentus, bet tą daro a prio
ri, žinodami, kad pagal Konstitucinio 
Teismo išvadą Pilietybės įstatymo 23 
nuostatos buvo paskelbtos antikon
stitucinėmis. Paradoksali situacija: 
nors iš anksto yra žinoma, kad at
sakymas bus neigiamas, bet pilietybei 
gauti dokumentai vis tiek yra priima
mi. Todėl vos ne tą pačią dieną, 
kai įsigaliojo Konstitucinio Teismo 
sprendimas, URM konsulinis sky
rius, pasitaręs su VRM migracijos 
departamentu, rekomendavo užsie
nyje dirbantiems Konsulinio departa
mento darbuotojams, direktoriaus 
žodžiais tariant: „Jeigu kitos valsty
bės pilietis nori atgauti pilietybę arba 
kreiptis dėl pilietybės, jis turi teisę tą 
padaryti, bet jau mūsų darbas jam 
išaiškinti Nukelta į 11 psl. 
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Sveiki, jaunieji bičiuliai, 
Artėja visiems lietuviams brangi šventė — Vasario 16-oji. Visose apylinkėse vyksta minėjimai, koncertai. Minėsite šią šventę ir Jūs mokyklose. Mes laimin

gi, kad Lietuva laisva ir nepriklausoma. Ta proga skelbiame rašinio konkursą ,,Šalis ta — Lietuva vadinas". Rašykite ir laimėsite piniginę premiją. Konkurso 
sąlygos skelbiamos mūsų puslapyje. 

Taip pat šiandieniniame mūsų puslapyje svečiuojasi Vinco Krėvės (Philadelphia) lituanistinės ir Čikagos lituanistinės mokyklų mokiniai. Spausdiname jų 
rašinėlius, piešinukus. 

0 kas naujo Jūsų mokyklose? Rašykite mums, mes visada laukiame Jūsų laiškų. 

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio! 

Artėja Vasario 16-osios i r Kovo 11-osios šventės. Mums labai 
smalsu, ką Jums ir Jūsų šeimai tos šventės reiškia. Ką Jums reiškia 
šalis Lietuva? 

„Draugo" dienraštis ir mecenatė Marija Remienė skelbia rašinių 
konkursą 

// Šalis ta — Lietuva vadinas" 

Konkurse gali dalyvauti 8-14 metų moksleiviai. 
Rašykite ir iki balandžio 8 d. (Velykų) atsiųskite savo rašinėlius. 

Geriausi rašinėliai bus premi juojami. Mecenatė skiria 2 premijas po 
50 dol. ir 4 premijas po 25 dol . Konkursui savo rašinėlius siųskite 
adresu: 

„Draugo l ie tuviukai" 
Rašinėlių konkursui 
4545 W.63rd Street 

Chicago, IL60629 
Lauksime Jūsų rašinėlių. 

Mano Lietuva 
Žmogus supranta ką turėjo tik po 

to, kai to nebeturi. Aš šiuo pasakymu 
niekad netikėjau, bet teko patikėti, 
kai mano gyvenime viskas pasikeitė. 
Lapkričio 29 dieną mano dešimtasis 
gimtadienis. Švenčiau namie su savo 
draugais. Gimtadienis nebuvo pats 
nuostabiausias. Močiutė neatėjo, te
ta su pusbroliais taip pat... Buvo tik 
mano draugės ir tėtis. Tėtis buvo ki
tame kambaryje ir atidžiai žiūrėjo te
levizorių. Iš pradžių buvo linksma, o 
po to buvo kelios minutės, kurias tik
rai norėčiau susigrąžinti ir viską pa
taisyti. Išpeikiau savo gimtąjį kraštą, 
gerai atsimenu kai sakiau, kad neno
riu Lietuvoje gyventi ir kuo greičiau 
noriu važiuoti į Ameriką, susitikti su 
mama. 

Dabar jau Amerikoje esu apie 
septynerius metus. Nuo pat pirmos 
dienos supratau, kad tai ne mano ša
lis. Nevertinau savo gyvenimo, kai 
buvau Lietuvoje, o dabar verkdama 
noriu sugrįžti. Manau, kad Lietuva 
išliks mano širdyje visada kaip pati 

nuostabiausia šalis. Gal į ją sugrįšiu, 
o gal ir ne. Bet žinau, kad aš esu iš 
Lietuvos, tuo tikrai didžiuojuosi ir 
esu dėkinga Lietuvai, kad esu ir 
būsiu lietuvė. 

Monika Juknai tė 
ČLM 5 skyrius 

Nėra nuostabesnio krašto už 
Lietuvą. Tai kraštas, kur praleidau 
savo vaikystę. Lietuva yra maža, bet 
joje daug nuostabių vietų. Viena iš tų 
vietų — Trakų pilis. 

Trakų pilis labai garsi, daug 
žmonių atvyksta aplankyti šios pilies. 
Trakų pilyje vyksta įvairūs renginiai, 
kurie ir traukia turistus. Vienas iš 
įdomesnių renginių yra Riterių tur
nyrai. Trakų gamta taip pat nuos
tabi. Žmonės atvyksta pasigrožėti ne 
tik pilimi, bet ir gamta. Daug žmonių 
iškylauja prie nuostabių Trakų eže
rų. Trakų pilį supa ežerai ir nuos
tabios salelės. 

Š a r ū n e S tecky tė 
ČLM 10 klasė 

Poetė Alma Karosaitė pasi
rašo jaunajam skaitytojui. 

Visi žinome, kokia sunki yra lietuvių 
kalba. Mokaisi mokaisi, o vis tiek darai 
klaidas rašydamas. Tačiau nenusiminkite. 
Kartais jos nemoka ne tik vaikai, bet ir ra
šytojai. Vaikų mylima poetė Alma Karosaitė 
savo eilėraščiuose pavartojo nelietuviškus 
žodžius. Gal galite pasakyti, kokie tie žo
džiai ir kokius jie turi lietuviškus atitikme
nis? 

Pirmas, teisingai suradęs nelietuviš
kus žodžius ir parašęs apie tai „Draugo lie
tuviukams", gaus dovanų gražią lietuvišką 
knygelę. 

Sustojimas ir stotelė Romkos žygis 

Mikė panikuoti ima — 
Reik skubėt į sustojimą. 
Reikia pavaryt ant tempo 
Ir neštoviniuot ant kampo. 

Ak, patrumpinkime kelią: 
Reik skubėti į stotelę. 
Kam ant tempo? Eikim greit 
Ir suspėsime nueit. 

Romka dedas kurtkę naują 
Ir link ežero keliauja. 
Su čebatais. Vis ne basas. 
Tašėj teliūskuoja kvasas. 

Jokio kvaso ten nėra, 
Tik skani gaivi gira. 
Na, o Romas su puikia 
Neseniai pirkta striuke. 

Kalėdiniai angelai 

Mokytoja Jūratė padeda Andriui. 
Danutės Surdėnienės nuotrauka 

Paskutinį mokslo sekmadienį čių nuotaiką 
prieš Kalėdas Vinco Krėvės lituanis
tinės mokyklos (Philadelphia) moky

tojai sumanė paįvairinti— tą dieną 
vyko didysis piešimas. 

Mokytoja Jūratė Vubliauskienė, 
dėsčiusi meną ir Lietuvoje, ant stalų 
išdėstė įvairiaspalvius dažus ir spal
voto popieriaus lapus. Tema buvo nu
matyta iš anksto — Angelai — kad 
atspindėtų artėjančios šventės nuo
taiką. Jaunesniesiems mokiniams 
mokytoja padėjo nupiešti angelo kon
tūrus, ir vaikai, pasitelkdami savo 
vaizduotę, juos spalvino. Smagu buvo 
piešti! 

Sausio 21 d., sekmadienį, pieši
niai buvo iškabinti parapijos salėje, 
kur įvyko tradicinė mokyklos kalėdi
nės eglutės šventė. Mokiniai joje ne 
tik rodė piešinukus, bet demonstra
vo ir kitus savo talentus. O angelai 
suteikė besitęsiančių Kalėdinių šven-

D a n u t ė S u r d ė n i e n ė 

Mano laimės namas 

Čikagos lituanistinės mokyklos trečiokė Olivla Stankevičiūtė nupiešė visa savo 
gražia Šeima : mama ir tėt i , sese Kamile, brolius EmiM ir Dovydą bei save. Ne
užmiršo ir šuniuko Coco. 

Aš statau laimės namą. Mano 
namui reikia spalvotų plytų. Jis turės 
krištolinius langus, o skiedinys bus 
su juoku, džiaugsmu, šiluma ir meile. 
Medis bus spalvotas (vyšnia su mei
le). Durys turės stiprybės krištolinį 
langą, stiprybę ir šilumą. Stogas bus 
užklotas su meile ir džiaugsmu. Ma
no namas bus meilės, stiprybės ir 
linksmybės pilnas. Bus gražios užuo
laidos. Kieme daug gražių gėlių. 

Austėja Stanevičiūtė 
ČLM 4 skyrius 

Aš esu savo namo architektė. 
Mano namui reikėtų 16,000 laimės 
plytų ir gražiausių spalvų. Uždėsiu 
vaivorykštės spalvų stogą, kad ma
tyčiau, kuris namas yra mano. Kiek
vienoje sienoje įdėsiu po tris langus. 
Jie bus kaip saules spinduliai Jie bus 

padaryti iš aukso. Mano skiedinys 
bus pilnas laimės, džiaugsmo ir gerų 
prisiminimų. Mano namo durys bus 
jausmo durys. Jei paliesi jas, jos virs 
tokia spalva, kokios tik nori. Štai 
kaip atrodytų mano namas. 

Ugnė Jugutytė 
ČLM 4 skyrius 
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Dianos Orintaitės laimės namas. 
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Dar kartą žmogaus kūnas iš labai arti 
Sausio 17 d. Mokslo ir pramonės 

muziejuje atidaryta antroji prieš be
veik dvejus metus sensaciją Čikagoje 
sukėlusios parodos „Body Worlds" 
dalis („Body Worlds II"). Ši paroda 
veiks iki balandžio 29 d. Organiza
torių teigimu, 2005 m. veikusią pir
mąją „Body Worlds" dalį aplankė per 
800,000 žmonių iš ne tik iš Čikagos, 
kitų JAV vietovių, bet ir iš viso pa
saulio. Tuo metu dirbau savanore gi
de kitoje ekspozicijoje tame pačiame 
pastato aukšte ir negalėjau atsiste
bėti iš Kinijos plūstančių turistų gru
pėmis. Daugelis jų buvo pasiturinčių 
tėvų atžalos medicinos studentai iš 
Kinijos aukštųjų mokyklų. J ie iš 
anksto planavo savo kelionę į Čikagą, 
kurios pagrindinis tikslas ir buvo 
minėtoji paroda. 

Kaip tuomet pasakojo keletas 
šiek tiek angliškai kalbančių lankyto
jų iš Kinijos, liberalėjančioje, tačiau 
vis dar oficialiai komunistinėje šalyje, 
žmonių organų studijavimas yra ribo
jamas ir apipintas įvairiais mitais, 
ypač kai kalbama apie lavonų tyrimą. 
Žinoma, tai tikras paradoksas - tam 
tikri korumpuoti asmenys Kinijoje 
Vakarų yra kaltinami iš šalies „eks
portuojantys" tūkstančius nelegaliai 
paimtų žmonių organų, tačiau medi
cinos studentams nesudaromos tin
kamos sąlygos mokytis anatomijos 
tyrinėjant mirusių žmonių kūnus . 

Dabar jau žinoma, kad „Body 
Worlds" sulaukė didžiulio susidomėji
mo. Natūraliai iškyla klausimas: ar 
vertėjo į Čikagą atvežti dar vieną pa
našią parodą? Jei taip, kuo jis skirtin
ga nuo pirmosios? 

„Body Worlds II" eksponuojama 

daugiau nei 20 naujausių plastinaci-
jos pavyzdžių iš dr. Gunther von 
Hagens kolekcijos bei per 200 įvairių 
žmogaus organų dalių. Dr. G. von Ha
gens yra visame pasaulyje pripažini
mo pelniusio lavonų balzamavimo 
pažintiniais bei moksliniais tikslais 
metodo - plastinacijos - išradėjas. 
Plastinacijos metu mirusio žmogaus 
kūno riebalai bei skysčiai išsiurbiami 
ir pakeičiami specialiai apdorotu 
skystu plastiku. Vėliau kūnui sufor-
muojma norima poza, o galiausiai 
kaitinimo ar švitinimo būdu plastikas 
sukietinamas. Apskaičiuota, kad rei
kia per 1,500 valandų aukštos kvali
fikacijos specialistų darbo, kad lavo
nas taptų plastinatu. 

Plastinacijos procesas yra idealus 
balzamavimas - žmogaus kūnas iš
lieka nepakitęs iki mikroskopinio ly
gio. O tai reiškia, kad galima stebėti 
žmogaus organus, raumenis, odos 
fragmentus, net organų vidų bei ner
vų sistemą taip, lyg tas žmogus būtų 
gyvas. 

„Body Worlds II" nuo pirmosios 
parodos skiriasi tuo, kad šįkart ma
žiau statiškų ir daugiau judesį per
teikiančių modelių. Bene žymiausias 
iš jų - ledo šokėjų pora. Tai du plas-
t inuoti žmonių kūnai sustingdyti 
šokio ant ledo pozicijoje. Pašalinus 
odą ir atvėrus kai kuriuos kaulus, 
galima matyti kaip dirba visos žmor 
gaus turimos raumenų grupės bei 
kokie lankstūs ir paslankūs yra žmo
gaus kaulai bei kremzlės. 

Atskirai eksponuojamas plasti-
nuotas žmogaus skeletas. Apžiūrinė-
jant jį galima iš arti susipažinti su 
daugiau nei 200 pagrindinių žmogaus 

kūne esančių kaulų. Savo ruožtu mo
delis, pavadintas „Ortopediniu žmo
gumi", vaizdžiai parodo šiuolaikinės 
kaulų chirurgijos pasiekimus. Ekspo
zicijos lankytojams siūloma susi
pažinti, kaip pasikeičia žmogaus kū
nas po sudėtingų ortopedinių operaci
jų, kaip dirbtiniai kaulai ar jų dalys 
sujungiami su sudėtingu kūno me
chanizmu. 

Kiti parodos eksponatai skirti 
supažindinti su atskiromis biologinė
mis žmogaus kūno sistemomis: deta
liai rodomi žmogaus smegenys bei 
nervų sistema, virškinamasis traktas, 
raumenys, vidaus organai. Parodoje 
netrūksta pavyzdžių, kurie galbūt ne 
vieną įkvėps sveikiau maitintis ar 
mesti rūkyti. Čia demonstruojami ta
bako pažeisti plaučiai bei ateroskle
rozės sukietinta aorta. Greta galima 
apžiūrėti ir palyginti tuos pačius svei
ko žmogaus organus. 

Pirmosios parodos metu būta 
viešų svarstymų, ar etiška muziejuje 
rodyti įvairiomis pozomis išdėstytus 
mirusių žmonių kūnus. Nors ir ne
sunku suvokti kai kurių visuomenės 
atstovų skepticizmą, vis dėlto daugu
ma medikų, pedagogų, dvasininkijos 
atstovų bei psichologų sutaria, jog 
savanoriškai save medicinos bei pa
žintiniams tikslams paaukojusių as
menų kūnai yra etiškas ir niekieno 
neįžeidžiantis būdas supažinti visuo
menę su žmogaus organizmu, vaiz
džiai pateikti nesunkiai išvengiamų 
ligų žmonėms padaromą žalą. 

Psichologai mano, kad suaugu
siųjų lydimi parodoje gali lankytis net 
ir visai nedideli vaikai. Pažintis su 
žmogaus kūno anatomija turėtų ska-

„Ortopedinis žmogus". 

tinti vaikų smalsumą, praplėsti jų 
akiratį, paskatinti juos domėtis bio
logija, mityba bei sveika gyvensena. 
Beje, šioje parodoje be žmonių plasti
natu taip pat eksponuojami ir dviejų 
kupranugarių modeliai. Tuo norėta 
parodyti, kokios skirtingos ir tuo pa
čiu panašios yra visos Žemėje gyve
nančios būtybės. Ir vis dėlto tik žmo
nės turi sugebėjimus bei galimybę 
priimti visai planetai svarbius spren
dimus - saugoti gamtą, rūpintis savo 
bei kitų šalia gyvenančių būtybių 
sveikata bei gerove. 

Monika Bončkutė 

Priešingai. Paprašius atnešti vandens, pa
sišaipydavo ir nubėgdavo. Vienas nubėgo ir tuoj 
vėl sugrįžo su vandeniu. Atnešęs paprašė iš mū
siškio peilio už atnešimą. Suimtasis, matyt, pelio 
neturėjo. Nieko negavęs, vaikėzas išpylė vandenį į 
klaną ir metė katilėlį suimtajam po jų, saky
damas: 

— Dabar gerk iš tos balos! 

Tas vaikas, paėjęs į šalį, žaidė kokiais tr imis 
peiliais, kuriuos, matyt, j au buvo gavęs už 

vandens atnešimą. Kas jam peilio nedavė, t am jis 
nedavė ir vandens... 

Maisto nebeturėjome, dėl to jis rūpėjo nė kiek 
ne mažiau kaip vanduo. Greta kluono, ku r mes 
nakvojome, buvo bulvių rūsiai, bet prie jų prieiti 
nebuvo galima. Keliuose išimtuose rūsiuose dar 
radome keletą bulvių, bet ką su jomis daryti, ne
sant nei vandens, nei ugnies. Ugnies kurt is smo
gikai neleido. 

Besvarstant ką daryti, paaiškėjo, kad kai 
kurie mūsiškiai turėjo pinigų ar pašto ženklų. 
Nutarėme surinkti pinigų ir mėginti už tuos pini
gus pirktis bulvių. Turintieji suaukojo kelis šim
tus markių pinigais ir markutėmis. Už tuos pini
gus pavyko nupirkti kelis vežimus bulvių. Bran
giai sumokėjus, dvaro užvaizdas net sutiko tas 
bulves šutinti. Tokiu būdu po pietų jau atvežė pir
mą lovį šutintų bulvių. Jos buvo tikrai geros, 
sveikos ir be galo skanios. Pradėjo dalinti kiek
vienam suimtajam po keturias bulves. Iki vakaro 
išvirė kelis katilus, bet visų nebesuspėjo apdalin
ti, nes tą vakarą apie 8 vai. vėl turėjome žygiuoti 
toliau. 

Kadangi bulvės greit negalėjo išvirti, mes no
rėjome patys bulvių pasikepti, nes žinojome, kad 
vakare reikės žygiuoti, o visą parą nevalgius, toks 
žygis atrodė per daug rizikingas, nors buvo sako
ma, kad neisime pilnų 20 kilometrų. Mūsų va
dovams nuolat prašant, komandos viršininkas pa
galiau sutiko leisti nuošaliai kluono susikurti ug
neles. Tuoj degė kelios dešimtys ugnelių, daugiau
sia šiaudais kūrenamų, ir tuoj pradėjome ant 
vielų sumaustytas bulvių plonas riekutes kepti, 
kiek tai galima kepimu vadinti. Tik pakai t intas 
bulves ir valgėme. ' 
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Vos pradėjus kepti, atėjęs sargybos virši
ninkas liepė greit ugnį perkelti į kitą vietą. Tas ne 
taip greit sekėsi ir dėl to įsakė tuoj užgesinti visur 
ugnį. Suimtieji, nieko blogo nemanydami, nesi
skubino gesinti, nes norėjo pradėtas kepti bulves 
pakaitinti nors porą minučių, bet sargybos vir
šininkas įsakė sargybiniams tuoj šaudyti. Tie ati
dengė ugnį ir per kelis akimirksnius jau gulėjo 
septyni lavonai ir keli sužeisti prie savo bulvių, 
tarp liepsnojančių šiaudų. Kiti, siaubo pagauti, 
pabėgo. Aš taip pat buvau pradėjęs kepti bulvių 
riekutes, bet liepus pasitraukti, lyg bloga nujaus
damas, tuojau pasišalinau. Vos buvau kokius pen
kiolika žingsnių paėjęs, kaip pradėjo šaudyti. 

Okokie mes atrodėme! Veidai įkritę, barz
domis apžėlę ir nuo dulkių bei dūmų visiš

kai pajuodę. Pašaliniai turėjo pasibaisėti pamatę 
tokius bjaurius žmones su purvinais, sudrisku
siais drabužiais. Ir vėl turėjau galvoti: „Ką jūs, na
ciai, padarėte iš gerų, tvarkingų, garbingų ir 
darbščių žmonių! Kaip jūs išniekinot žmogų, tą 
pasaulio viešpatį. Jūs taip sudarkėt mus, kad mū
sų mylimieji tokius pamatę tikrai būtų turėję 
pasibaisėti ir pabėgti". 

Sargybiniai užrašė sušaudytųjų numerius, ir 
reikalas buvo baigtas. Visiškai be priežasties pa
sipūtęs smogikas liepė nužudyti išbadėjusius žmo
nes, kurie stengėsi gelbėti tik savo gyvybę. Bjau
resnių žvėrių pasaulyje, kur beeitum, tikrai ne
rasi. 

Visiems nebespėta bulvių išvirti. Kada jau 
reikėjo žygiuoti, dalino žalių bulvių, o likučius 

griebė, kas pajėgė. Stiprieji dar pasiėmė bulvių su 
savim. Aš net ir nesistengiau jų pagauti, nes ne
norėjau apsisunkinti. Pamaniau, jog kelyje vis 
tiek reikės jas numesti, tai kam dar nešti? Buvau 
iš vieno gero žmogaus gavęs saują bulvių, bet jas 
išdalinau kitiems, o pats pasilikau tik dvi, kaš
tano dydžio. 

Sta iga pradėjau jaus t i nepaprastą krebž
dėjimą. Išsivilkęs marškinius radau kelioli

ka šaunių utėlių. To tik dar reikėjo! Negana, kad 
jau kaulus vos bepavilkau, dar ir parazitus nešti! 
Nusivilkau greit apatines ir apsivilkau atsargi
nius, kuriuos visą kelią vilkau kartu kaip didžiau
sią brangenybę. Nešvariuosius skalbinius nume
čiau ir apsivilkęs švarius pamaniau, kad dabar aš 
jau iš viso pavojaus išgelbėtas. Šiandien aš pats 
stebiuosi, kodėl aš tuokart taip galėjau galvoti. Iš 
karto pasijutau lyg ir laimingas, kad galėjau se
nus skalbinius pamesti, nes tuo būdu nieko nebe
turėjau nešti. Reikia pasakyti, kad tokiose apys-
tovose žmogaus galvosena visiškai pasikeičia. Nei 
pats savęs, nei savo gero draugo nebepažįsti. Vis
kas pasikeičia pasikeitus sąlygoms, pasikeičia ir 
visos gyvenimo vertybės. Jei čia būtų buvus krūva 
aukso ir krūva duonos, gal nė vienas nebūtų ėjęs 
prie aukso, o visi tik prie duonos arba vandens. 

Prieš saulei leidžiantis pajudėjome. Laukų 
keliais vykome į plentą. Smogikų vežimai jau bu
vo išvežti anksčiau. Per mus nuolat skraidė vo
kiečių lėktuvų eskadrilės, bet šiaip buvo visiškai 
ramu, net tvanku, oras puikus. Per porą valandų 
pasiekėme miestelį Wittstock. Per miestelį žy
giavome 10 vai. vakaro. Buvo daug dulkių, nes vo
kiečių kariuomenės sunkvežimių virtinės be pa
liovos greitu tempu važiavo per miestą. Pasidarė 
labai trošku ir burna visiškai išdžiūvo, o vandens 
nė lašelio jau nuo pat pietų. Tarp namų, dulkėse, 
visiškai nebegavome oro. Pasidarė taip karšta, 
kad net švarką reikėjo nusivilkti. Benešamas 
švarkas tiek įgriso, kad norėjosi jį mesti į griovį, 
nes kojos tiesiog pynėsi, akys merkėsi ir patys 
kaip girti svirduliavome tolyn, vis tolyn... 

Viena po kitos slinko valandos, o mes vis 
žygiavome. 

Bus daugiau. 

Ą 
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Patyčios pasiekė epidemijos mastą Lankėsi Lenkijos užsienio reikalų ministrė 
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Vilnius, sausio 31 d. (BNS) — 
Patyčios mokykloje pasiekė epidemi
jos mastą, tačiau ji neskelbiama, nes 
problema giliai „jaugusi" į kasdieninį 
bendravimą, perspėja yaik'ų psicholo
gas Robertas Povilaitis. 

„Patyčios tarp vaikų pasiekė epi
demijos mastą, juk septyni iš de
šimties vaikų Lietuvoje tą jaučia, tai 
yra apie 70 proc. vaikų. Tas pažemi
nimas, kurį vaikai jaučia, yra išmok
tas dalykas iš suaugusiųjų ir gaila, 
kad labai gerai išmoktas", — sakė 
Vilniaus vaikų linijos vadovas R. Po
vilaitis trečiadienį Seime vykusioje 
konferencijoje „Patyčių ir smurto 
mokyklose prevencija: geriausios pa
tirties pritaikymas". 

Anot psichologo, Lietuvoje vis 
dar egzistuoja nuomonė, jog patyčios 
ir smurtas vaikus grūdina. 

„Vis dar egzistuoja nuostata, kad 
vaikai turi patirti patyčių, nes tai 
juos grūdina, tačiau mokslininkai 

aiškiai yra ne vieną sykį skelbę, kad 
tokia patirtis tik traumuoja vaikus ir 
ne tik juos, bet ir suaugusius, o vie
nas iš pavyzdžių — pažeminimai so
vietų armijoje", — pabrėžė psicholo
gas. 

Jo nuomone, Lietuva turi unika
lią galimybę sumažinti patyčių mas
tą, pasinaudodama norvegų patirtimi 
ir jų sukurta pasaulyje žinoma ,,01-
weus" patyčių prevencine programa. 

„Norvegai yra sukūrę programą, 
kuri yra efektyviausia ir žinomiausia 
pasaulyje. '01weus' patyčių prevenc
inėje programoje numatytos labai 
konkrečios veiklos, ką galima daryti 
mokyklos mastu, kad patyčių mažė
tų, todėl turime unikalią galimybę šią 
programą Lietuvoje įdiegti nacionali
niu mastu. Ne veltui sukviesti ir po
litikai, kad kartu apsispręstume, kaip 
tą programą būtų galima įdiegti kuo 
sėkmingiau", — pasibaigus konfe
rencijai sakė R. Povilaitis. 

Kagėbistas siekia prisiteisti 100,000 litų 
Atkelta iš 1 psl. 
teismas tuomet patenkino iš dalies. 

Lietuvos Vyriausybė buvo įpa
reigota abiem nukentėjusiesiems 
skirti kompensacijas po 7,000 eurų 
(daugiau nei po 24,000 litų), nors ža
lai atlyginti jie reikalavo beveik pusės 
milijono litų. Be to, Vyriausybė turėjo 
padengti teismo išlaidas. 

K. Džiautas dabar skundžia Vy
riausybę teismui dėl to, kad Lius-
tracijos įstatymo nuostata dėl bu
vusių KGB darbuotojų įsidarbinimo 
privačiame sektoriuje liko nepa
keista. Taip pat jis siekia kompensa
cijos už patirtą neturtinę žalą. 

K. Džiautas teismui teigė, kad 
Lietuvos valstybė, nevykdydama 
EŽTT sprendimo, kuriame konsta
tuota, kad jo atžvilgiu buvo pažeista 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencija, iki dabar pažei
dinėja žmogaus teises. 

Jis teigė tikėjęs, kad Lietuvos 
valstybė, laikydamasi šios konvenci
jos, panaikins žmogaus teises pažei
džiančias normas. Tačiau įstatymas 
dėl buvusių SSRS valstybės saugumo 
darbuotojų vertinimo ir kadrinių šios 
organizacijos darbuotojų dabartinės 
veiklos vis dar svarstomas. K. Džiau
tas teigia dėl valstybės delsimo ir ne
veikimo patyręs neturtinę žalą. 

Jstatyme numatyti apribojimai, 
susiję su darbu privačiame sektoriu
je, jam sukėlė nepatogumų, dvasinių 

sukrėtimų. Apribojimai pažemino jį 
kitų žmonių atžvilgiu, pablogino jo 
reputaciją. 

Vyriausybės atstovė Margarita 
Sakalytė prašė K. Džiauto skundą at
mesti kaip nepagrįstą. Ji teismui pa
aiškino, kad K. Džiautas nepagrin-
džia žalos padarymo fakto ir dydžio, 
nepateikė įrodymų, jog negalėjo įsi
darbinti ar buvo atleistas iš darbo 
pritaikius minėtąjį įstatymą. 

K. Džiautas į sovietinį KGB atėjo 
dirbti 1990 metų rugpjūčio 24 dieną, 
praėjus penkiems mėnesiams po Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
paskelbimo. Iš tarnybos KGB jis išėjo 
1991 metais. 

1999 metų gegužę K. Džiautas 
buvo atleistas iš tarnybos prokuratū
roje, vykdant įstatymą dėl buvusių 
SSRS saugumo komiteto pareigūnų 
darbinės veiklos apribojimo. 

Apie K. Džiauto veiklą sovietų 
saugume pažymą pateikė Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras (LGGRTC) bei Valsty
bės saugumo departamentas (VSD). 
Remiantis šios pažymos išvadomis, 
K. Džiautas negalėjo toliau dirbti 
prokuratūroje. 

Tačiau su išvadomis K. Džiautas 
nesutiko ir kreipėsi į tuometinį Aukš
tesnįjį administracinį teismą. Taigi 
dėl jo manymu, pažeistų teisių, pro
kuroras Lietuvos teismuose bylinėja
si jau 7 metai. 

* NBA pirmenybių regulia-
riojo sezono rungtynėse Žydrūno 
Ilgausko Cleveland „Cavaliers" 
komanda namuose 124:97 sutriuš
kino „Golden State Warriors" krepši
ninkus su Šarūnu Jasikevičiumi. Z. 
Ilgauskas ir vėl pasižymėjo dvigubu 
dubliu — pelnė 14 taškų bei po 
krepšiu atkovojo 10 kamuolių. S. Ja-
sikevičiaus sąskaitoje — abu prames-
ti tritaškiai, rezultatyvus perdavi
mas, dvi klaidos bei viena pražanga 
(žaidė 8 min. 32 sek.). 

* Šeštą pralaimėjimą per aš
tuonerias pastarąsias NHL regu
liariojo sezono rungtynes patyrė 
dvyliktąją vietą Rytų konferencijoje 
užimanti Dainiaus Zubraus Washing-
ton „Capitals" komanda, antradienį 
svečiuose 2:3 turėjęs pripažinti Ot-
tawa „Senators" ledo ritulininkų 
pranašumą. Lietuvis per 22 žaidimo 

minutes dukart metė į varžovų var
tus bei išvengė baudos minučių. 

* Floridos valstijoje (JAV) tę
siasi ATP serijos „Delray Beach 
International Tennis Champion-
ships" vyrų teniso turnyras, kurio 
prizų fondą sudaro 416,000 JAV do
lerių. Pergalingai grupių varžybas 
pradėjo turnyro favoritas amerikietis 
James Blake, 1 grupės varžybose 6:3, 
6:2 sutriuškinęs tėvynainį Robert 
Kendrick. Trims tenisininkams tur
nyras JAV jau baigėsi. 

* Planetos jaunių (iki 18 me
tų) biatlono čempionate Italijoje 
trečiadienį vaikinu estafetėje — 
3 po 7,5 km — keturioliktąją vietą 
tarp 16 komandų užėmė Lietuvos 
rinktinė. Lietuviai šaudykloje sukly
do 12 kartų, o finiše 8 minutes 13,9 
sekundės pralaimėjo aukso medalius 
iškovojusiai Austrijos komandai. 

Lenkijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrai Anna Fotyga ir Petras Vaitiekūnas. 
G e d i m i n o Savickio (ELTA) nuotr 

Vilnius, sausio 31 d. (ELTA) — 
Seimo pirmininkas Viktoras Muntia-
nas, susitikęs su Lietuvoje viešinčia 
Lenkijos užsienio reikalų ministre 
Anna Fotyga, aptarė energetinio sau
gumo, kultūrinio bendradarbiavimo 
ir tautinių mažumų problemas. Su
sitikime pabrėžta, jog Lietuva ir Len
kija akivaizdžiai yra Europos Sąjun
gos politikos Rytų Europoje lyderės, 
neretai formuojančios naują Europos 
Sąjungos požiūrį į šį regioną. 

V Muntianas pažymėjo, jog pra
ėjusiais metais įvyko istorinis ,,Ma
žeikių naftos" pardavimas lenkų įmo
nei ,,PKN Orlen", pasirašytas susita
rimas dėl Lietuvos ir Lenkijos elek
tros sistemų sujungimo ir dvišalėmis 
pastangomis pasiekta, kad šis projek
tas būtų į t rauktas į prioritetinių ES 
projektų sąrašą. „Lietuvos santykiai 
su Lenkija yra gerų kaimyninių san
tykių etalonas", — teigė Seimo pir
mininkas V Muntianas. 

A t s i s t a t y d i n o K T U r e k t o r i u s 
Vilnius, sausio 31 d. (BNS) — 

Kauno technologijos universiteto 
(KTU) rektorius Ramutis Petras 
Bansevičius nutarė pasitraukti iš šio 
posto. 

Apie savo sprendimą atsistaty
dinti rektorius paskelbė trečiadienį 
vykusiame KTU Senato posėdyje. 

67-erių R. P Bansevičius iš rekto
riaus pareigų pasitraukė dėl to, kad 
iškėlė savo kandidatūrą į Senato pir
mininko postą. Iki rektoriaus kaden
cijos pabaigos buvo likę 4 metai. 

Senatas balsų dauguma R. P 
Bansevičiaus atsistatydinimo prašy
mą patvirtino. Taip pat priimtas nu
tarimas, kuriuo iki naujų universite
to rektoriaus rinkimų laikinai rekto

riaus pareigas eiti paskirtas senato
rius R. P Bansevičius, o Senato pir
mininko pareigas laikinai eis Senato 
pirmininko pavaduotojas. 

2005 lapkričio 9 dieną R. P Ban-
sevičių, kuriam tuo metu buvo 66-eri, 
išrinkus rektoriumi, KTU studentų 
atstovybė dėl to kreipėsi į teismą. 
Pagal Aukštoje mokslo įstatymą, į 
aukštųjų mokyklų vadovų paprastai 
renkami ne vyresni kaip 65 metų as
menys. 

Į šias pareigas gali pretenduoti ir 
vyresni, tačiau tik jei tam pritaria 
aukštosios mokyklos taryba, senatas 
ir s tudentų atstovybė. Tuo metu 
KTU studentų atstovybės pozicija dėl 
R. P Bansevičiaus nebuvo išklausyta. 

Medikų akys krypsta į Vakarus 
Vilnius, sausio 31 d. (BNS) — 

Lietuvos medikai vis dažniau dairosi 
darbo Vakaruose. 

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas", Lietuvos sveikatos informaci
jos centro duomenimis, 10,000 Lietu
vos gyventojų tenka 40 gydytojų, kai 
Europos Sąjungos šalyse vidutiniškai 
— 35 gydytojai. Tačiau šalies medikų 
gretos vis retėja. 

Šiuo metu sveikatos priežiūros 
veiklos licencijas turi 14,500 gydyto
jų. Manoma, kad medicinos praktika 
verčiasi apie 10,000 gydytojų. 

Jau dabar trūksta šeimos gydyto
jų, ausų, nosies ir gerklės specialistų, 
akių ligų gydytojų bei ginekologų. Be
veik pusė ausų, nosies ir gerklės ligų 

specialistų, trečdalis oftalmologų, 
ketvirtadalis ginekologų, penktadalis 
vidaus ligų gydytojų yra vyresni nei 
60 metų. Mat jaunesnės kartos gydy
tojai laimės ieško svetur. 

Sveikatos apsaugos ministerija į 
užsienį planuojantiems išvykti ir ten 
ketinantiems dirbti medikams išduo
da specialias pažymas. Per pastaruo
sius trejus metus dėl tokių pažymų 
kreipėsi daugiau nei 1,500 medikų. 
Apie ketinimus vykti svetur daugiau
sia pareiškė anesteziologų, chirurgų, 
šeimos gydytojų, slaugytojų, kinezi-
terapeutų, odontologų. 

Didžioji dalis medikų nurodė pla
nuojantys dirbti Danijoje, Norvegi
joje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje. 

Australai apdovanojo du lietuvius 
Vilnius, sausio 31 d. (BNS) — 

Australijos nacionalinės šventės — 
Australijos dienos — proga už nuo
pelnus visuomenei apdovanoti ir du 
vietos lietuviai. 

Sausio 26-ąją pažymimos Aus
tralijos dienos medalius tarp maž
daug 600 kitų apdovanotųjų gavo ir 
du Melbourne gyventojai — Alena 

Karazienė ir Algis Šimkus. 
Kaip pasakojo Australijos lietu

vių radijo darbuotojai, A. Karazienė, 
83-ejų, daug nusipelnė Australijos 
lietuvių kul tūra i ir švietimui, A. 
Šimkus, 71-erių, jau keletą kadencijų 
yra Australijos lietuvių fondo, kuris 
telkia lėšas įvairiems kultūros ir 
sporto projektams, pirmininkas. 



DRAUGAS, 2007 m. vasario 1 d., ketvirtadienis 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

A. Litvinenkos nunuodijimo bylos 
liudininkai neigia įtarimus 

EUROPA 

Vienas A. Litvinenkos bylos liudininkų Andrejus Lugovojus. AP nuotr. 

Londonas, sausio 31 d. (BNS) — 
Andrejus Lugovojus ir Dmitrijus 
Kovtunas, kurie laikomi Aleksandro 
Litvinenkos nunuodijimo liudinin
kais ir kuriuos Didžiosios Britanijos 
spauda, remdamasi anoniminiais šal
tiniais, pavadino kaltinamaisiais šioje 
byloje, atmeta Londono laikraščių 
įtarimus, savo naujienų svetainėje ra
šo britų visuomeninis transliuotojas 
BBC. 

Kalbėdami per Rusijos televiziją 
„Russia Today" buvę Federalinės 
saugumo tarnybos (FST) darbuotojai 
tiesiogiai nepasakė, kad neprisidėjo 
prie A. Litvinenkos nužudymo, ta
čiau Britanijos ir Jungtinių Valstijų 
žiniasklaidos tvirtinimus griežtai at
metė. 

„Maža to, kad britų spaudos įta
rimai yra nepagrįsti. Tai tikras me
las, paprastas, grynas melas", — pa
reiškė A. Lugovojus. 

„Aš buvau ir tebesu liudininkas 
šioje byloje. Kai Scotland Yard atsto
vai lankėsi Maskvoje, jie pabrėžė, kad 
aš — liudininkas. Ir jokių pareiški

mų, jog mano statusas buvo pakeis
tas, nuo tada nebuvo paskelbta", — 
teigė buvęs FST darbuotojas. 

Tai, jog A. Lugovojus tapo įtaria
muoju, kiek anksčiau remdamasi neį
vardytu britų šaltiniu pranešė JAV 
televizija ABC. Savo ruožtu Londono 
laikraštis „The Guardian" nurodė, 
kad Britanijos valdžia ketina prašyti 
Rusijos išduoti A. Lugovojų, kad būtų 
ištirtas jo vaidmuo nunuodijant A. 
Litvinenką. 

Po A. Litvinenkos mirties A. Lu
govojus ir D. Kovtunas gulėjo specia
lizuotoje klinikoje. Spaudos duomeni
mis, A. Litvinenkos žudikai turėjo 
kontaktų su poloniu-210, kuriuo bu
vo nunuodytas į Britaniją pabėgęs 
FST pareigūnas. Tačiau duodami in
terviu televizijai jie abu atrodė sveiki 
ir teigė, kad jaučiasi normaliai. 

Tuo tarpu Britanijos žiniasklaida 
audringai reagavo į pranešimus, kad 
Rusijos specialiųjų pajėgų padalinio 
„Vitiaz" kovotojai treniruojasi šaudy
dami į taikinius su A. Litvinenkos at
vaizdu. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos (ES) energe

tikos komisaras Andris Piebalgas an
tradienį atmetė galimybę leisti at
naujinti sustabdytų Bulgarijos ato
minių reaktorių veiklą, pabrėž
damas, jog yra pasirengęs aptart i So
fijos ir kaimyninių valstybių energe
tikos problemas. „Šių reaktorių su
stabdymas saugumo sumetimais bu
vo teisinis įsipareigojimas, — A. Pie
balgas teigė spaudos konferencijoje 
Briuselyje. — Grįžimas prie šios te
mos būtų lyg judėjimas priešinga 
kryptimi". 

Vyriausioji Jungtinių Tautų (JT) 
karo nusikaltimų prokurorė buvusiai 
Jugoslavijai trečiadienį kreipėsi į Eu
ropos Sąjungą (ES), prašydama neat
naujinti su Serbija derybų dėl glau
desnio bendradarbiavimo, 'kol šalis 
neperduos svarbaus įtariamojo geno
cidu. Carla del Ponte per spaudos 
konferenciją teigė, kad Belgradas ne
padarė nieko, kad suimtų buvusį 
Bosnijos serbų kariuomenės vadą 
Ratko Mladičių, kurį vis dar saugo
janti serbų armija. Pasak jos, šiuo 
metu atnaujintos derybos reikštų 
blogą signalą. 

LONDONAS 
Vidurio vakarų Anglijos Birmin-

gham mieste trečiadienį anksti ryte 
per patikrinimus sulaikyti aštuoni 
žmonės, pranešė policija. Šie asme
nys buvo areštuoti pagal kovos su te
rorizmu įstatymą. Tikslios vietos, 
kur buvo surengta operacija, nenuro
dytos. Pasak policijos, dėl operacijos 
vietos gyventojams nėra jokios grės
mės, tačiau saugumo sumetimais į 
vietas, kur buvo įvykdyti areštai, nu
siųsta daugiau policijos pareigūnų. 

ROMA 
Cigarečių pardavimai Italijoje di

dėja, nepaisant išaugusių kainų ir 
draudimo rūkyti viešose vietose, pa
rodė pramonės informaciniame leidi
nyje „Tobacco Observatory" šią sa
vaitę paskelbti duomenys. Mažmeni-

F. Castro atrodo stipresnis \WiY1*il!b 
Havana, sausio 31 d. („Reu-

ters"/BNS) — Valstybinė Kubos tele
vizija antradienį pirmą kartą po trijų 
mėnesių parodė Fidel Castro, kuris 
teigė, kad vis dar stengiasi atsigauti 
po operacijos, privertusios jį praėju
sių metų liepą perleisti valdžios įga
liojimus savo broliui. 

80 metų F. Castro reportaže, ku
ris buvo parengtas iš jo dvi valandas 
trukusio susitikimo su Venesuelos 
prezidentu ir artimiausiu jo sąjungi
ninku Lotynų Amerikoje Hugo Cha-
vez, atrodė stipresnis negu paskuti
niame vaizdo įraše, bet vis dar silpnos 
sveikatos. 

„Tai nebeprimena pralaimėtos 
kovos", — sakė F. Castro. Reportaže, 
kuriame buvo matyti, kaip jis stovė
damas geria apelsinų sultis, F. Castro 
kalbėjo lėtai ir buvo sunku suprasti, 
ką jis sako. 

Naujasis reportažas buvo pa
rengtas praėjus beveik šešiems mėne
siams nuo liepos 31 dienos, kai F. Cas

tro po skubios operacijos dėl krauja
vimo virškinimo sistemoje laikinai 
perleido valdžios įgaliojimus savo 
broliui, gynybos ministrui Raul Cas
tro. 

F. Castro paskutinį kartą buvo 
parodytas spalio 28 dieną. Tuomet jis 
atrodė labai silpnas ir sunkiai vaikš
čiojo. Naujausiame vaizdo įraše jis at
rodo priaugęs svorio. 

Kuba neigia, kad F. Castro serga 
skrandžio vėžiu, bet jo tiksli ligos 
diagnozė yra valstybinė paslaptis. 
Manoma, kad jis serga divertikulitu 
— liga, kuri išsivysto dėl padidėjusios 

» žarnos. 
H. Chavez, kuris su Kuba yra už

mezgęs glaudžius ekonominius ry
šius ir kurį kritikai kaltina penktą-ją 
pagal dydį pasaulio naftos eksportuo
toją vedant Kubos stiliaus komuniz
mo link, sergančiam F Castro teigė 
perduodantis „milijonų žmonių, ku
rie juo žavisi, jį myli ir žingsnis po 
žingsnio juo seka, apkabinimus". 

Ocea 

w»& 

*".'- X*1 

> » • 

ninkai 2006 metais pardavė 93,800 
tonų tabako — 1.1 proc. arba 50 mln. 
cigarečių pakelių daugiau nei 2005-
aisiais, kai pardavimai buvo 1,000 to
nų mažesni. Tai džiuginanti naujiena 
cigarečių gamintojams, kurių parda
vimai pastaruosius trejus metus ma
žėjo. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV gali tekti sumažinti savo lū

kesčius dėl Irako, kuriame pradeda
mas įgyvendinti naujasis karo pla
nas, antradienį sakė admirolas Wil-
liam Fallon, kurį George W. Bush ke
tina skirti aukščiausio rango JAV pa
jėgų vadu Artimuosiuose Rytuose. Jis 
taip pat kaltino Irako kaimyną Iraną, 
kuris JAV pareigūnams kelia vis di
desnį susirūpinimą, kurstant smurtą 
už savo sienų ir pavadino Tehran el
gesį „destabilizuojančiu ir keliančiu 
problemų". 

SEATTLE 
Federalinis prisiekusiųjų teismas 

antradienį pripažino Seattle miestą 
kaltu pažeidus maždaug 170 demons
trantų, kurie 1999 metais per Pasau
lio prekybos organizacijos susitiki
mus dalyvavo protesto demonstra
cijose prieš globalizaciją, konstituci
nes teises. Prisiekusieji nusprendė, 
kad miestas pažeidė protestuotojų 
teises į tinkamą teisinę procedūrą, 
tačiau nurodė, kad Seattle nepažeidė 
ieškovų teisių laisvai reikšti savo įsi
tikinimus, kurias garantuoja Pirmoji 
konstitucijos pataisa. Miestas jau iš
mokėjo beveik milijoną dolerių pagal 
teismines taikos sutartis ir ieškinius, 
susijusius su šiais protestais. 

. - . . : • - . . • 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALE 
Izraelio teismas trečiadienį pri

pažino buvusį teisingumo ministrą 
Haim Ramon, kuris yra vieno iš pas
taruoju metu šalies politini elitą 
sukrėtusių skandalų herojus, kaltu 
dėl seksualinio priekabiavimo prie 
karės. H. Ramon gresia iki trejų me
tų kalėjimo. 56 metų H. Ramon atsis
tatydino rugpjūtį, kai jam buvo pa
reikšti kaltinimai dėl to, kad jis prie
varta pabučiavo karę, su kuria prieš 
tai jos prašymu nusifotografavo mi
nistro pirmininko kanceliarijoje. 

1-800-775-SEND 
wwwratlanticexpresscorp.com 

Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu j visas pasaulio šalis. 

Auto * * ii Air Fretght 
Automobiliu pirkimas be; 
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Kroviniu pervedimas 
visoje Amerikoje. 

x$mall Packaaes Trucking "y 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pastatymas i namus Lietuvoje Latvi oje 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukra ro.e. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 6045S Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. f 800-775-7363 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

2007 m. JAV LB 
Vasario 16-tosios švenčių 

KALENDORIUS 
Pastaba: renginių laikas ir vieta kartais keičiamas, tai reikia pasitikrin

ti su rengėjais. 

ALASKA 

Diena, laikas ir vieta (dar nenustatyta) 
Informacija: Ramūnas Širvelis, 907-277-7897 
Rengia: JAV LB Aliaskos apylinkė 

ARIZONA 

Kovo 11d., 1 vai. p.p. 
St. Elizabeth Seton parapija, 9728 Palmeras Drive, Sun City, Arizona 
Informacija: Martin Karsas, 480-661-3957, mgkarsas@netscape.com 
Rengia: JAV LB Arizonos apylinkė 
Tinklalapis: http://www.lithaz.org 

CALIFORNIA 

Vasario 17 d., laikas nenustatytas 
Šv. Kazimiero parapijos salė, 3855 Evans Street, Los Angeles, California 
Rengia: JAV LB Los Angeles apylinkė 
Tinklalapis: www.lalithuanians.com 
Vasario 25 d., 2 vai. p.p. 
McKeon Center, Mission San Luis Rey, 4070 Mission Avenue, Oceanside, 

CA 92054 
Informacija: Giedrė Milašienė, 760-753-1256, miįasiusg@aoI.com 
Rengia: JAV LB San Diego apylinkė 
Kovo 11 d., 1 - 6 vai. p.p. 
Mary Magdalene Church, 2005 Berryman Street, Berkeley, CA 94709 
Informacija: Dalia Grybinas Lee ar Marytė Currier, 650-588-5514, 

daliaray@comcast.net, maryte@comcast.net 
Rengia: JAV LB San Francisco apylinkė 

į 

CONNECTICUT 

Vasario 11 d., 11:30 vai. ryto 
Lietuviškos Mišios Šv. Andriaus bažnyčioje 11:30 vai. ryto su programa 

parapijos salėje po Mišių. 
Informacija: Irena Leiberytė Belanger, 860-229-1197, pqbel@hotmail.com 
Rengia: JAV LB New Britain apylinkė 
Vasario 18 d., 9 vai. ryto 

v 

Mišios 9 vai. ryto su J. Petkaičio vado v. choru ir programa po Mišių Sv. 
Trejybės bažnyčios parapijos salėje. 

Meninė programa: „Berželio" šokėjai. 
Informacija: Viktoras Kogelis, 860-657-9067, danuteg@juno.com 
Rengia: JAV LB Hartford apylinkė 
Vasario 18 d., 10:30 vai. ryto 
Šv. Juozapo parapija, Congress Ave ir John Street, Waterbury, CT 
Informacija: Albertas Melninkas, 203-266-5053 
Rengia: Waterbury JAV LB apylinkė ir Lietuvos Vyčiai 
Vasario 18 d., 12 vai. 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė ir Šv. Jurgio lietuviškos parapijos 100-to 

metų jubiliejus. Mišios 12:00 vai. su programa po Mišių. 
Šv. Jurgio parapija, 443 Park Ave., Bridgeport, CT 06604 
Informacija: Barbara Wilcinskas-Schmidt, 203-878-0519, pbschmidt@ 

optonline.net 
Rengia: JAV LB Bridgeporto apylinkė ir Lietuvos Vyčių 141 kuopa 
Kovo 12 d., 2 vai. p.p. 
Matulaičio Globos namų salėje, 10 Thurber Road, Putnam, CT 
Informacija: Vytautas Alksninis, alks@snet.net 
Rengia: JAV LB Rytinė Connecticut apylinkė 

DISTRICT OF COLUMBIA 

Vasario 10 d. 
LR prezidento Valdo Adamkaus pagerbimas 
Rengia: The US-Baltic Foundation, 202-786-5056, gala@usbaltic.org 
Mandarin Oriental Hotel, Washington, DC 

FLORIDA 

Vasario 16 d., 1 vai. ryto 
Lietuviškos vėliavos pakėlimas prie Juno Beach miesto rūmų 
Informacija: Kęstutis Miklas, 561-863-8030, kkmiklas@earthlink.net 
Rengia: JAV LB Palm Beach apylinkė 
Kovo 10 d., 1 vai. p.p. 
Fort Myer ar Cape Coral mieste, Florida 
Informacija: Danutė Balčiūnienė, 239-265-4367, marceledanute@y ahoo.com 
Rengia: JAV LB Floridos Pietvakarių apylinkė 
Kovo 10 d., 2 vai. p.p. 
Šv. Povilo parapijos salėje, Route 1 (Ocean Drive), North Palm Beach, Florida 

Informacija: Kęstutis Miklas, 561-863-8030, kkmiklas@earthlink.net 
Rengia: JAV LB Palm Beach apylinkė 
Diena, laikas ir vieta (dar nenustatyta). 
Informacija: Danutė Liutermozienė, 954-782-4802, dvlw@aol.com 
Rengia: JAV LB Auksinio Kranto apylinkė 
Diena, laikas ir vieta (dar nenustatyta). 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė 
Informacija: Vida Meilus, 727-866-7936, vmeilus@aol.com 
Rengia: St. Petersburg Lietuvių klubas ir JAV LB apylinkė 

HAWAH 

Balandžio mėn. 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė atidėta iki balandžio mėnesio. 
Informacija: Elena Aglinskienė, 808-247-6037, elena@lava.net 
Rengia: JAV LB Havvaii apylinkė 

ILLINOIS 

Vasario 18 d., 9 vai. ryto (diena dar nėra garantuota) 
Mišios 9 vai. ryto, programa 10 vai. ryto parapijos mokyklos salėje. 
Šv. Antano parapija, 1502 S. 49th Court, Cicero, IL 60804 
Informacija: Mindaugas Baukus, 708-863-9849 
Rengia: JAV LB Cicero apylinkė 
Vasario 18 d., 1 vai. ryto 
Mišios 10 vai. ryto, programa 11 vai. r. parapijos salėje. 
Nekalto Prasidėjimo parapija, 2745 W. 44th Street, Chicago, Illinois 
Informacija: Salomėja Daulienė, 773-847-4855, dauliai@aol.com 
Rengia : JAV LB Brighton Park apylinkė 
Vasario 18 d., 10:30 vai. ryto 
Mišios 10:30 vai. ryto, programa 11:30 vai. ryto 
Nekalto Prasidėjimo Lietuvių parapija, 1509 Baugh Ave., East St. Louis, IL 
Informacija: Danutė Žabaitė-Lasky, 314-808-5167, danutezl@prodigy.net 
Rengia: JAV LB Greater St. Louis apylinkė 
Vasario 18 d., 12:30 vai. p.p. 
Kalbėtojas: Aleksas Vitkus . « ..'^••. o :>' • , . . , , ', 
Meninė programa: Maironio lit. mokyklos mokiniai, PaL-Jurgio Ma

tulaičio misijos choras, kanklių ansamblis „Gabija". 
Pasaulio lietuvių centras, Lietuvių fondo salė, Lemont, IL ' ," t 
Informacija: Irena Vilimienė, 708-974-0591, zvilimas@speedsite.com 
Rengia: JAV LB Lemont apylinkė 
Vasario 25 d., 1-5 vai. p.p. 
Meninė programa: Gedimino lituanistinės mokyklos mokiniai ir kaimo 

kapela „Sodžius" 
German House, 259 W. Grand Ave, Lake Villa, Illinois-
Informacija: Darius Skripkauskas, 847-855-5606, dskripkauskas@ 

yahoo.com 
Rengia: JAV LB Waukegan-Lake County apylinkė 
Tinklalapis: www.waukegan-lakecountylb.org 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė nėra planuojama. 
Informacija: Rita Šakėnienė, 708-388-3178, JAV LB Marąuette Park apy

linkė 

INDIANA 

Vasario 17 d. 
Lietuvos nepriklausomybės šventė ir apylinkės valdybos rinkimai. 
Laikas ir vieta dar nenustatyta. 
Informacija: Jonas Beleckas, adrijonas@mywdt.net 
Rengia: JAV LB Indianapolis apylinkė 
Vasario 18 d., 12 vai. 
Veteranų salė, 7430 Broadway, Merrillville, IN 
Meninė programa: Broniaus Mūro muzika 
Informacija: Birutė Vilutienė, 219-322-4533, vilutisab@aol.com 
Rengia: JAV LB East Chicago apylinkė, Lietuvos Vyčių 82-a kuopa ir Lake 

County ALTo skyrius 

MAKYLAND 

Kovo 11 d., 2 vai. p.p. 
Baltimorės Lietuvių namai, 851 Hollins Street, Baltimore,-MD 21201 
Informacija: Kęstutis Česonis, 410-433-6421, chesonis@erols.com 
Rengia: JAV LB Baltimorės apylinkė 

MASSACHUSSETS 

Vasario 11 d., 12 vai. 
Mišios už Lietuvą 12 vai. (angliškai), programa ir kavutė 1 vai. p.p. para

pijos salėje. 
Our Lady of the Assumption parapija, 76 Wianno Avenue, Osterville, MA 02655 
Kalbėtojas: Lietuvos generalinis konsulas dr. Mindaugas Butkus. 
Meninė programa: smuikininkės Edita Orlinytė ir Nida Janulaitis. 
Informacija: Algirdas Dapkus, 508-428-2818, alisdapkus@aol.com 
Rengia: JAV LB Cape Cod apylinkė 
Vasario 11 d., 1 vai. p.p. 
Kalbėtoja: Vaiva Vėbraitė 
Meninė programa: solistas tenoras Edmundas Seilius 
South Boston Lithuanian Citizen's Club, 368 West Broadway, Boston, MA 

02127 
Informacija: Daiva Navickienė, 508-998-9351, donavickas95@hotmail. com 
Rengia: Boston JAV LB apylinkė, JAV LB apygarda ir ALTas 
Vasario 18 d., 10 vai. ryto 
Lietuviškos mišios 10 vai. ryto su parapijos choru. Programa 11 vai. ryto. 

mailto:mgkarsas@netscape.com
http://www.lithaz.org
http://www.lalithuanians.com
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mailto:elena@lava.net
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mailto:danutezl@prodigy.net
mailto:zvilimas@speedsite.com
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mailto:adrijonas@mywdt.net
mailto:vilutisab@aol.com
mailto:chesonis@erols.com
mailto:alisdapkus@aol.com
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Šv. Kazimiero parapija, 41 Providence Street, Worcester, MA 01604 
Kalbėtoja: dr. Dalia Giedrimienė 
Meninė programa: Sv. Kazimiero parapijos choras, jaunimas su eilėraš

čiais ir pianino palyda. 
Informacija: Romas Jakubauskas, romasj@verizon.net 
Rengia: Worcester JAV LB apylinkė ir Lietuviškų organizacijų taryba 
Diena, l a ikas i r v ie ta (dar nenustatyta). 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė 
Informacija: Arūnas Žukauskas, 508-586-0421, hansas@myway.com 
Rengia: JAV LB Brocktono apylinkė 

MICHIGAN 

Diena, la ikas i r v ie ta (dar nenustatyta). 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė 
Informacija: Algis Rugienius, 248-642-7049, rugienius@comcast.net 
Rengia: JAV LB Detroito apylinkė 
Diena, la ikas ir v ie ta (dar nenustatyta). 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė 
Informacija: Sigilė Conway, 616-891-2273, sigileconway@hotmail.com 
Rengia: JAV LB Grand Rapids apylinkė 

MINNESOTA 

Vasario 17 d., 4 a r 5 vai. p .p . 
Prince of Peace Lutheran Church, 2561 Victoria Street, Roseville, MN 

55113 
Informacija: Tomas Urbonas, 952-200-8743, urbotomas@hotmail.com 
Rengia: JAV LB Minnesotos apylinkė 

MISSOURI 

Kovo 4 d., 10 vai. ryto 
Po Mišių bus kavutė ir programa. -. 
Informacija: Kate Porterfield, 913-441-9283, kjpinkc@yahoo.com 
Rengia: JAV LB Kansas City apylinkė 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė neruošiama. 
Informacija: Romas Burba, 573-480-1189, JAV LB Lake Ozark apylinkė 

NEBRASKA 

Diena, laikas ir vieta (dar nenustatyta). 
Informacija: Kristina Jonyka, 402-932-5067, krisjonyka@cox.net 
Rengia: JAV LB Omahos apylinkė 

NEWJERSEY 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, M D 

TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 
MAUNAK V. RAIMA, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Eik Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽJNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Dievo Motinos parapija, 18004 Neff Road, Cleveland, Ohio 
Informacija: Algis Gudėnas, 216-481-0465, linrik@adelphia.net 
Rengia: JAV LB Cleveland apylinkė 
Vasario 18 d. 
Mišios 10 vai. ryto Dievo Motinos parapijos bažnyčioje, Cleveland 
Mišios 10:30 vai. ryto Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, Cleveland 
Informacija: Algis Gudėnas, 216-481-0465, linrik@adelphia.net 
Diena, laikas ir vieta (dar nenustatyta). 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė 
Informacija: Darius Sabaliūnas, 513-761-1024, darius@sabaliunas.com 
Rengia: JAV LB Cincinnati apylinkė 
Tinklalapis: www.cincilietuviai.com 

OREGON 

vasario 11 d., 12 vai. 
Meninė programa: „In love with Lithuania" filmas 
Sv. Trejybės ir Trijų Karalių parapijos salė, 207 Adams Street, Newark, 

NJ 07105 
Informacija: Vladas Audėnas, 908-352-7828, Audapet@worldnet.att.net 
Rengia: JAV LB Newark apylinkė ir Lietuvos Vyčių 29 kuopa 
Vasario 25 d., 11 vai. ryto 
Mišios 11 vai. ryto, programa 12:30 vai. p.p. 
Meninė programa: lituanistinės mokyklos mokiniai, vad. Laimos Liu

tikienės, lietuvių parapijos vaikų choras „Varpelis", vad. Birutės Mockienės, 
ir apylinkės muzikantai. 

Lietuvių Šv. Petro ir Povilo parapija, 216 Ripley Place, Elizabeth, NJ 07206 
Informacija: Julius Veblaitis, 908 687-4943, iveblaitis@comcast.net 
Rengia: JAV LB Elizabeth apylinkė 

NEWYORK 

Vasario 11 d., 10 vai. ryto Mišios Annunciation parapijos bažnyčio
je, North 5th Street ir Havemeyer Street, Brooklyn, NY 10 vai. ryto. 

Pietūs Annunciation parapijos žemutinėje salėje. 
Minėjimas 1 vai. p.p. Our Lady of Mount Carmel parapijos salė

je, Havemeyer Street ir North 8th Street. 
Kalbėtojas: prof. Jonas Ohman iš Švedijos, kalba lietuviškai ir yra 

išgarsinęs Lietuvos partizanų kovas per sovietų okupaciją. 
Meninė programa: bus vėliau pranešta. 
Rengia: Tautos fondas (info@TautosFondas.org) ir JAV LB (Ramute-

Zukas@hotmail.com) 
Vasario 25 d., 11 vai. ryto 
Mišios 11 vai. ryto, minėjimo programa po Mišių parapijos salėje. 
Šv. Jurgio parapija, 545 Hudson Ave, Rochester, NY 
Informacija: Birutė Litvinas, 585-342-9468, janinabirute@aol.com 
Rengia: JAV LB Rochester apylinkė 

NORTH CAROLINA 

Vasario 16 d., 6 vai. p.p. 
Informacija: dr. Enrikas Vainorius, 919-607-0371, enrikas@nclietuviai.com 
Rengia: Rytas Vilgalys of the JAV LB North Carolina apylinkė 
Tinklalapis: http://www.nclietuviai.com 

omo 
Vasario 17 d., 6:30 vai. v. 
Kalbėtojas: Vytautas Šliūpas iš Kalifornijos 
Meninė programa: Montrealio lietuvių choras, vadovaujamas Aleksandro 

Stankevičiaus. 

Kovo 3 d., 6 vai. v. 
Latvian Hali, 505 SW Dosch Road, Portland, Oregon 
Informacija: Vilius Žalpys, 360-834-6988, zalpiai999@aol.com 
Rengia: JAV LB Portland apylinkė 

PENNSYLVANIA 

Vasario 25 d., 10:30 vai. ryto ir 2 vai. p.p. 
(Pastebėkite bažnyčios ir Mišių laiko pakeistas) 

v 

Mišios 10:30 vai. ryto Sv. Andriejaus parapijoje, 19th St. ir Wallace Str., 
Philadelphia, 

Minėjimas 2 vai. p.p. Lietuvių namuose, 2715 E. Allegheny Ave., Phila
delphia, PA 

Meninė programa: „Laisvės" choras, tautinių šokių grupės „Aušrinė" ir 
„Žilvinas", „Kaimo kapelos" muzikantai ir Vinco Krėvės lituanistinės mokyk
los mokiniai. 

Informacija: Teresė Gečienė, 215-938-0783, gecysta@verizon.net 
Rengia: JAV LB Filadelfijos apylinkė ir Philadelphia Lietuvių namai 
Tinklapis: http://www.phillyJAVLB.org 

RHODE ISLAND 

Vasario 18 d., 10 vai. ryto 
Mišios 10 vai. ryto su minėjimu po Mišių. 
v 

Sv. Kazimiero parapija, 350 Smith Street, Providence, RI 
Informacija: Aldona Kairienė, 401-831-4270, parente2@cox.net 
Rengia: JAV LB Providence apylinkė 

TEXAS 

Diena, laikas ir vieta (dar nenustatyta). 
Informacija: Liuda Flores, 713-524-4823, liuda@hal-pc.org 
Rengia: JAV LB Houston apylinkė 
Diena, laikas ir vieta (dar nenustatyta). 
Informacija: Venice Grantham, 830-996-3738, armven@wildblue.net 
Rengia: JAV LB San Antonio apylinkė 

WASHINGTON 

Vasario 10 d., 4:30 vai. p.p. 
Latvian Hali, 11710 - 3rd NE, Seattle, WA 
Kalbėtojas: University of Washington asistentė Ieva Butkutė, 
Informacija: Rimas Mikšys, 206-282-9910, rmiksys@comcast.net 
http://seattle.lietuviu-bendruomene.org/events.html 
Rengia: JAV LB Washington State (Seattle) apylinkė 

Paruošė Rimantas Vaitkus 
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Viliuosi, kad muzikos mylėtojų. 
nemivilsiu... 

Gabrielė Gylytė-Hein šiuo metu 
gyvena Vokietijoje. Tai jauna, daug 
žadanti ir nuolat koncertuojanti pia
nistė, eilės konkursų laureatė ir dip
lomantė. Ji neblogai žinoma Europos 
fortepijoninės muzikos žinovams, 
koncertavo ir JAV tačiau Čikagos žiū
rovui ji dar nėra pažįstama. Vasario 
17 d. 6 vai. v. G. Gylytė kartu su Lie
tuvos vaikų globos organizacija „Sau
lutė" Lietuvių dailės muziejuje PLC, 
Lemont, rengia labdar.os koncertą 
„Muzikiniai kontrastai". Ta proga 
pakalbinome Gabrielę Gylytę. 

- Kur visų pradžių pradžia — 
tėvų noras, kad dukra būtų pia
nistė ar pačios apsisprendimas? 

- Žinoma, į mokyklą mane atve
dė tėvai, tačiau aš pati muzika domė
jausi nuo mažų dienų. Namuose ir 
tuo metu supančioje aplinkoje skam
bėję garsai mane visada viliojo į mu
zikos pasauli. Kol pagaliau, ketvirtojo 
gimtadienio proga, krikšto mama 
man padovanojo žaislinį fortepijoną, 
prie kurio, pasak mamos, aš praleis
davau ištisas valandas. Tai buvo ma
no pirmoji pažintis su šiuo instru
mentu, kuriam aš likau ištikima iki 
šių dienų. 

- Esate baigusi Nacional inę 
M. K. Čiurlionio menų gimnaziją 
Vilniuje. Kokius „mokslo riešu
tus" dar krimtote? 

- Po mokslų M. K. Čiurlionio me
nų gimnazijoje pas garsią pedagogę 
M. Lapėnaitę, bakalauro studijas bai
giau Lietuvos muzikos akademijoje, 
mokiausi puikaus pianisto prof. Pet
ro Geniušo klasėje. 

- Mūsų mažoje šalyje daug 
gabių muzikų, dainininkų, atli
kėjų, bet turbūt nesuklysiu pa
sakius, kad žymių pianistų turi
m e daugiausia? Kas ta i — tautos 
muzikalumas, geri pedagogai , 
noras groti tuo v is iems „pažįsta
mu" instrumentu ar dar kas 
nors? 

- Lietuva — talentingų žmonių 
kraštas. Be puikių pianistų taip pat 
reikėtų paminėti ir kitus instrumen
talistus bei atlikėjus bei puikius an
samblius, ne kartą tarptautinę šlovę 
pelniusius orkestrus, dainininkus ir 
operos solistus. O prisiminkime dai
lės bei teatro atstovus, tarp kurių jau 
sutinkame ir pasaulinio lygio žvaigž
džių, garsinančių Lietuvos vardą. Jie 
visi palieka milžinišką indėlį mūsų 
tautos kultūros istorijoje. 

Mano nuomone, aukštą kultū
rinį lygį lemia tradicijos, puoselėtos iš 
kartos į kartą bei žmonių darbštumas. 
Puikių dėstytojų dėka yra ugdomos 
kartos talentingų muzikantų. Mus 
gyvenimo mokykla išmoko anksti 
tapti savarankiškais ir disciplinuotai 
dirbti. Mes pripratę leisti ištisas va
landas prie muzikos instrumento, ko 
nepastebėsi net ir Vokietijoje. Dabar 
vaikams reikia pramogų, kompiute
rinių žaidimų, stengiamasi neap
krauti jų dienotvarkės. Paskui stebi
masi, kad šalis neturi aukščiausio ly
gio profesionalų. 

Kiek aš pati pamenu, mokyklos 
laikais atrodė tarsi natūralus dalykas 
leisti vaikus mokytis muzikos, groti 
visiems „pažįstamu" instrumentu, 
per daug negalvojant, ar iš to ateityje 
bus „valgoma duona". 

Todėl, augant ekonomikai, žmo
nių gerovei bei atsirandant vis dides
niems materialiniams poreikiams, 
yra labai svarbu išsaugoti tikrąsias 
dvasines vertybes, kad Lietuva ir po 

100 metų galėtų sėkmingai didžiuo
tis savo kultūros puoselėtojais, kurių 
neviliotų mintis rinktis labiau „apsi
mokančias" profesijas, ir kad valsty
bė visuomet atrastų lėšų remti ne tik 
mokslo pažangą ar ekonomiką, bet ir 
kultūros siekėjus. 

- Kokie keliai a t vedė i Vokie
tiją ir ką J ū s č ia ve ik ia te? 

- Į Vokietiją atvedė noras studi
juoti garsaus profesoriaus, Maskvos, 
P Čaikovskio konservatorijos prof. L. 
Oborin klasės auklėtinio, L. Nato-

yra neatsiejama muzikinio tobulėji- kos darbų parodą. Mudvi ten pralei-
mo dalis. Galiausiai ir mūsų instru
mentas yra tarsi didžiulis orkestras, 
kuriuo mes turime sugebėti išreikšti 
skirtingus instrumentus, dainingas 
melodijas ir t. t. O ir scenoje būti ma
loniau, kai esi ne visiškai vienas. 

- Ar dar tebegyvuoja J ū s ų 
įkur tas Trio? Kaip gimė ši idėja? 
Koks J ū s ų r e p e r t u a r a s ? 

- Šiuo metu Trio muzikinė veik
la kiek aprimo, mat klarnetistas (M. 
Stoelz) pagal tarptautinę ERAZMUS 

Pianistė Gabrielė Gylytė-Hein. 

chenny klasėje. Mano muzikinį augi
mą stebėjęs jau nuo paauglystės, 
2002 metų rudenį pakvietė mane į 
Frankfurt aukštąją muzikos mokyklą 
studijoms. Aš esu nepaprastai dėkin
ga šiam genialiam menininkui, kuris 
tiek daug prisideda prie mano muzi
kinio ugdymo. Apie jį daugiau galite 
sužinoti: 

www.natochenny.com 
- - Esate daugel io konkursų 

laureatė ir diplomantė. Kas J u s 
skatina dalyvauti konkursuose? 
Ar tai nėra „senamadiška"? Ko
kia nauda iš dalyvavimo juose? 

- „Senamadiška"!? Taip nepasa
kyčiau. Mano nuomone, beveik 90 
procentų pianistų tarptautinę šlovę ir 
pripažinimą pasiekia bei kontraktus 
su garso įrašų kompanijomis pasirašo 
tik po vienokių ar kitokių didžiųjų 
konkursų laimėjimų. Kartais sėkmę 
nulemia ir atsitiktinumas, kartais esi 
pastebimas, o kartais nepatenki net 
ir j antrą turą. Tačiau rezultatas jo
kiu būdu neapsprendžia tavo grojimo 
kokybės. Tiesiog, vienur esi savo gro
jimu nepriimtinas, o kitur skiriama I 
premija. O kur dar visa „povandeni
nė" politika, intrigos?.. Tačiau visa 
tai paliekant nuošalyje, tiesiog va
žiuoji ir dalyvauji. 

Teigiamos konkursų pusės: sce
ninė patirtis, sugebėjimas save mak
simaliai išreikšti stresinėje situacijo
je, darbo intensyvumas besiruošiant 
konkursams, taip pat naujų ryšių už
mezgimas ir savęs parodymas... Tai 
savotiškos kūrybinės varžybos. 

- Koks apdovanojimas Jums 
asmeniškai pats mieliausias? 

- Visi apdovanojimai man yra la
bai mieli. Visi sukelia vienokius ar ki
tokius malonius prisiminimus. 

- Dalyvaujate daugelyje kon
certų su kitais muzikantais. Kas 
Jums įdomiau: būti tik pianiste , 
ar dalyvauti įvairiausiuose pro
jektuose su kitais muzikais? 

- Įdomu išlikti visapusiškai. Aš 
mielai muzikuoju su įvairiais atlikė
jais, dainininkais, fortepijoniniais an
sambliais. Girdėti kitus ir kartu groti 

mamų programą pusmečiui yra iš
vykęs, o violončeliste (P Valpola) įsi
darbino operos teatro orkestre. Kol 
kas Trio dalyviai darbą tęsia savaran
kiškai. 

- Kiek žinau, ne pirmą kartą 
atvykstate į Ameriką. Kur dar te-
ko lankytis? Sį kartą programą 
atliksite daugiausia l ie tuvių pub
likai. Ar turite susidariusi nuo
monę apie ją? 

- 2003 metų vasarą man teko 
lankytis New York. Dalyvavau prof. 
L. Natochenny „Vasaros muzikos 
akademijoje". 

1998 m. kartu su mamyte viešė
jome Buenos Aires (Argentina). Tada 
koncertavau Nacionalinėje konserva
torijoje, o mama pristatė savo grafi-

dome nemažai gražaus laiko, bandy
damos pratęsti „Parodos - koncerto" 
tradicijas. Kalbant apie Lietuvos pub
liką: galbūt ne per daug emocionali, 
tačiau nuoširdi ir nepaprastai profe
sionali bei išlavinta. Malonu groti 
lietuviams! 

- D i e n ą prieš koncertą , daly
vaus i te savo mamos , grafikės El
vyros Kata l inos Kriaučiūnaitės 
parodos „Atodangos" atidaryme. 
S k a i č i a u spaudoje , k a d esa te 
k a r t u d a l y v a v u s i o s p a n a š i a m e 
renginyje S. Vainiūno namuose . 
Ar J u m s s m a g u ruošt i bendrus 
projektus su mama. Kaip Jums 
g i m s t a t ok ios idėjos? 

- Mudvi esame viena kitai labai 
artimos, įkvepiame viena kitą, gal to
dėl mamos darbuose neretai atsispin
di muzikos garsai, o man muzikavi
mas žadina kūrybinę vaizduotę. To 
pasėkoje sudarome gražų ansamblį! 

Kadangi aš pati nuo vaikystės 
buvau apsupta meno pasaulio ir man 
yra ne kartą tekę skambinti parodo
se, todėl idėjų bendriems „parodų -
koncertų" projektams toli ieškoti 
nereikėdavo... 

- Ką išgirs Čikagos l ietuviai 
J ū s ų koncerte? 

- Programoje: M. K. Čiurlionio, 
R. Schuman, S. Rachmaninov, A. 
Ginastera kūriniai. Tai tikra atgaiva 
širdžiai šiuo atšiauriu metų laikotar
piu. Kviečiu visus ateiti į mano kon
certą ir viliuosi, kad atėjusių manęs 
pasiklausyti muzikos mylėtojų nenu-
vilsiu. 

- A u g i n a t e sūnel į . Ar l inkėtu
m ė t e j a m muz iko dal ios? 

- Sūnus Lukas Benediktas „gro
ja" fortepijonu jau nuo keturių mėne
sių. Aš pati pasistengsiu sūnų visapu
siškai supažindinti su muzika ir me
no pasauliu, o paskui paliksiu vaikui 
laisvę pačiam rinktis savo profesinį 
kelią. 

- A č i ū už pokalbį . 

Kalbino La ima Apanavič ienė 

Siūlykite „Lietuvos garbės" 
apdovanojimų vertus žmones! 

Ketvirtus metus iš eilės TV3 
pristato socialinį projektą „Lietuvos 
garbė". Tai specialios laidos „Vakaro 
žiniose" apie iškiliausius šalies žmo-

nešys" — žurnalistas Bernardas Šak
nys, daugybę metų skleidžiantis lie
tuvišką žodį ir nešantis lietuvišką 
spaudą į lietuvių kaimus Baltarusi-

nes ir iškilminga apdovanojimų cere- joje („Metų geradarys"). Visi laurea-
monija, kurioje dalyvauja aukščiausi tai kasmet apdovanojami vertingais 
šalies vadovai, dvasininkai, žinomi 
kultūros, meno, sporto žmonės ir, ži
noma, projekto laureatai. 

Projekto kūrėjus domina žmo
nės, kurie garsina Lietuvą savo ypa
tingais darbais, talentais, kūryba, iš
radimais, pasišventimu kilniems tiks
lams, žygdarbiais. 

2006 metais „Lietuvos garbės" 
apdovanojimai skirti: širdies chirur
gui Vytautui Jonui Sirvydžiui (nomi
nacija „Metų pareiga"), -Afrikoje ir 
Lietuvoje misiją atliekančiam vienuo
liui Hermanui Šulcui, kuris po geno
cido Ruandoje globoja šimtus našlai
čiais likusių vaikų („Metų pašauki
mas"). Pagerbti ir trys vaikai, kurie 
dramatiškiausiomis aplinkybėmis iš
gelbėjo artimųjų gyvybes, t inkamai 
sureagavo ekstremaliose situacijose 
(„Metų drąsos vaikas"). 2005 metais 
įvertintas ir „XXI amžiaus knyg-

prizais ir „Lietuvos garbės" statulė
lėmis iš aukso, sidabro bei marmuro. 

Šių metų nominacijos: „Metų pa
reiga", „Metų pasiaukojimas", „Metų 
geradarys", „Metų pašaukimas", 
„Metų žygdarbis", „Metų drąsos vai
kas". 

Drąsos, kilnumo ir pasiaukojimo 
istorijas projektui „Lietuvos garbė" 
prašome siųsti adresais: TV3 „Lie
tuvos garbė", Nemenčinės pi. 4, Vil
nius. Taip pat elektroninių paštu: 
garbe@tv3 . l t . Tel.: 8-60681122. 
Faks.: (8-5)2764253 

Projektas prasidėjo šių metų va
sarį ir baigsis iškilminga apdovanoji
mų ceremonija, kurią TV3 transliuos 
per šv. Velykas. Jūsų siūlomų kandi
datų laukiame jau dabar! 

„Lietuvos garbės" 
projekto kūrybinė grupė 

• • 

http://www.natochenny.com
mailto:garbe@tv3.lt
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LR Seimo ir JAV LB komisijos posėdžiai Į 
Atkelta iš 3 psl. visą esamą 

situaciją, kad iš esmės jokių šansų, 
kad jis gautų, nėra ir kad jis ne
vargtų, nemokėtų pinigų, neeikvotų 
jėgų ir nenustatytų sau tokių lū
kesčių..." Dar yra ir kitas atvejis, kai 
pilietybei gauti dokumentai buvo 
įteikti atitinkamose institucijose iki 
Konstitucinio Teismo sprendimo ir 
yra kažkurioje proceso dalyje, bet jei 
vėliau paaiškės, kad iki lapkričio 13 
d. pilietybei gauti sprendimas nebuvo 
priimtas, tai atsakymas irgi bus nei
giamas. 

Janas Vidickas atstovaujantis 
Migracijos departamentui, paaiškino, 
kad jis dirba tai institucijai, kuri 
rūpinasi tiek pilietybės sprendimu, 
tiek užsieniečių teisinės padėties 
klausimais. Janas Vidickas atkreipė 
dėmėsi i tuos lietuvių kilmės asme
nis, kurie nėra LR piliečiai, bet šiuo 
metu gyvena užsienyje, tačiau yra 
lietuvių kilmės. Anksčiau buvo gali

ma įgyti antrąją pilietybę pagal 
Pilietybės įstatymo 1 straipsnį, o da
bar tokios galimybės neliko bet, pagal 
Užsieniečių teisinės padėties įsta
tymą, nors jie tą teisę prarado, bet 
neprarado teisės atvykti ir gyventi 
Lietuvoje. „Patvirtinsiu, — pasakė 
Migracijos departamento pareigūnas, 
kad — tie žmonės, užsieniečiai, kurie 
yra lietuvių kilmės, turi teisę gauti 
leidimą nuolat apsigyvneti Lietuvoje, 
nepaisant, kokios valstybės pilietybę 
jie turi, arba yra asmenys be piliety
bės, arba užsienio valstybės piliečiai. 
Jokių problemų dėl leidimo nuolat 
gyventi nėra". 

Klausimai ir diskusijos tęsėsi iki 
gilaus vakaro apie įvairius pilietybės 
aspektus, kuriuos palietė Konstituci
nio Teismo nuosprendis, panaikinan
tis galimybę turėti dvigubą pilietybę. 
Jokių nutarimų šiuo ar kitais rūpi
mais klausimais nebuvo padaryta. 

Bus daugiau . 

Lietuvoje darbą baigė 
TVF misija 

Š.m. sausio 30 d. darbą Lietuvoje 
baigė Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) ekonominių konsultacijų misi
ja, vadovaujama Ashoka Mody. Ji 
dirbo nuo 2007 metų sausio 18 die
nos. 

Ekonominės politikos klausimus 
TVF misija aptarė su Lietuvos Res
publikos ministru pirmininku, finan
sų ministru ir Lietuvos banko valdy
bos pirmininku. Darbiniais klausi
mais TVF misijos nariai susitiko su 
Lietuvos banko, Finansų ministeri
jos, Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos, Ūkio ministerijos ir kitų 
valstybės institucijų specialistais, pri
vataus sektoriaus ekspertais. 

Darbo pabaigoje TVF misija pa
skelbė baigiamąjį pranešimą, kuri 
galima rasti internete: ht tp:7www. 

imf.org/external/np/ms/2007/0130 
07 .h tm 

TVF misijos darbo rezultatus 
misijos vadovas Ashoka Mody pris
tatė Vilniuje, Lietuvos banke, sureng
toje spaudos konferencijoje. Joje daly
vavo Lietuvos banko, Finansų minis
terijos atstovai. 

Nuo 2003 metų kovo pabaigos, 
kai baigėsi Lietuvos ir TVF Preven
cinė stabilizavimo programa, TVF ir 
Lietuvos bendradarbiavimo pagrin
das yra ekonominės konsultacijos 
pagal TVF Steigimo sutarties IV 
straipsnį. 

Tarptautinio valiutos fondo nare 
Lietuva yra nuo 1992 m. Šiuo metu 
TVF priklauso 185 šalys. 

Lie tuvos b a n k o 
ryš ių su v isuomene skyrius 

Margumynai 

Žmonės mėlyno kraujo neturi 
Pasakymas „iki paskutinio krau- mutantas, nes jo organizme deguonį 

jo lašo" tiesiogine prasme yra ne
teisingas. 

Iki šio lašo niekas neišgyvena, 
nes kritišku laikomas 2,5 1 kraujo 
praradimas, t.y. 50 proc. viso kiekio. 

Jei kas nors tvirtina, kad jo krau
jas - mėlynas, greičiausiai jis yra 

perneša ne visiems žinomas hemoglo
binas, o koks nors kitas mistiškas 
pigmentas. 

Mėlynu krauju gali „pasigirti" 
tik vėžiai, o žaliu - skorpionai. 

BNS 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS 

S A N T E C H N I K O S 
„ P L U M B I N G " 

darbai - 2 4 / 7 service. 
Pigiai, greitai, kokybiškai ir sąžiningai. 

Tel. 7 7 3 - 4 9 4 - 9 9 8 9 i 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

mm 
KhSIM-NTI.M 
MtOKl-RACI 

VIDA M . £ r 
SAKEVICIUS w 

Real E s t a t e C o n s u l t a n t 

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Ofi. Mgr. Aukse S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaiticnė 
kalba lietuviškai. 

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

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

Skelbimų skyriaus t d 1-773-585-9500 

w w w . d r a u g a s . o r g 

A f A 
RAMUTĖ PLIOPLYTĖ 

Mūsų Brangi Duktė ir Sesutė Ramutė Plioplytė, 
gimusi Canada, Toronto, sulaukusi 53 m. iškeliavo 2007 
m. sausio 29-d. Anapus saulės pas savo tėvelį, kuris į ten 
nukeliavo prieš 32 metus. 

Liūdi mama Vincė, broliai Audrius, Algis, Vitas ir 
sesuo Rasutė su šeimomis. 

Dieve, priimk savo prieglobstin! 

Pranešame, kad 2007 m. sausio 29 d., su laukusi 53 metų am
žiaus, mirė 

A t A 
RAMUTĖ PLIOPLYTĖ 

Velionė bus pašarvota penktadienį , vasario 2 d. nuo 3 v. p.p. iki 
9 vai. v. Brady-Gill laidojimo namuose , 2929 W. 87 th St., Evergreen 
Park, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasar io 3 d. 9:30 vai. r. Brady-Gill 
laidojimo namuose, iš kur a.a. R a m u t ė bus palydėta į Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mi
šios. Po šv. Mišių R a m u t ė b u s pala idota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti laidotuvėse. 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaltė 
^ M B M B M 

H u n d r e d fifty s e c o n d l e s s o n . 
(Handred fifti sekand lesan) — Šim
tas penkiasdešimt ant ra pamoka. 
Cold spell . (Kold spel) — Šalčio lai
kotarpis. 
D u r i n g th i s cold spel l al l I w a n t 

į t o do is sit by t h e f i r e p l a c e a n d 
w a t c h t e l ev i s ion . (Djuring this 
kold spel oi ai uant tū dū iz sit bai 
tha faerpleis ęnd uač televižen) — 
Per šiuos šalčius aš tik noriu sėdėti 
prie židinio ir žiūrėti televizorių. 
Me too , every t i m e I go o u t t o 
p ick u p t h e mai l , m y g lasses fog 
up . (MĮ tū, evri taim ai gou aut tū 
pik ap tha mėl, mai glęsis fog ap) — 
Aš taip pat, kiekvieną sykį, kai išei
nu pasiimti pašto, mano akiniai 
apšarmoja. 
I am s t a r t i n g t o f ind o u t h o w 
m a n y commerc ia l s t h e y s h o w o n 
cable te levis ion. (Ai em start ing tū 
faind aut hau meni kameršels thei 
šou an kable televižen) — Aš prade
du Įsitikinti, kiek daug reklamų 

j rodoma per kabelinę televiziją. 
I am ready to go t o t h e l i b r a r y 
a n d get some b o o k s t o r e a d . (Ai 
em redi tū gou tū tha laibreri ęnd get 
sam buks tū ryd) — Aš ruošusi vykti 
į biblioteką ir pasiimti kelias kny
gas. 
I t ' s so r e l ax ing t o s i t by t h e f i re
p lace , r ead a good b o o k a n d lis-
t e n to music . (Its sou rilęksing tū 

sit bai tha faerpleis, ryd e gud buk 
ęnd lisen tū mjūsik) — Taip smagu 
ilsėtis, sėdint prie židinio, skaitant 
gerą knygą ir klausantis muzikos. 
O n t e l ev i s ion a l l you see i s vio-
l e n c e , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e 
n e w s . (An televižen oi jū sy iz 
vajolens, espešeli djuring tha njūs) 
— Viskas, ką matai per televizorių, 
yra žiaurumai, ypač per žinias. 
I c l e a n e d m y h o u s e , shove led 
t h e snow, t a l k e d o n t h e p h o n e t o 
al l m y n e i g h b o r s , I a m ready for 
s o m e w a r m e r w e a t h e r . (Ai kiynd 
mai hauz, šaveld tha snou, tokt tū oi 
mai neibors, ai em redi for sarn uor-
mer uether) — Aš išsivaliau namus, 
nusikasiau sniegą, telefonu pasikal
bėjau su visais kaimynais, dabar 
lauksiu šiltesniam orui. 
I t ' s on ly t h e beg in ing of Feb-
rua ry , i t c o u l d s t ay cold for a 
l o n g t i m e . (Its onli tha begining af 
Februeri, it kud stei kold for e long 
taim) — Dar tik vasario pradžia, šal
čiai gali dar ilgai tęstis. 
T h e r e ' s n o t h i n g wrong w i t h 
w i s h i n g , if I l ived eloser t o t h e 
m o u n t a i n s , I w o u l d go sk i ing . 
(Thėrs nathing rong uit uišing. if ai 
livd klouser tū tha mauntans, ai uod 
gou skying) — Svajoti juk galima, 
jeigu gyvenčiau arčiau kalnų, vyk-
Čiau slidinėti. 

SKELBIMAI 

ĮVAIRUS- PARDUODA 
DĖBT GOT YOU DOWN? 

START FRESH TODAY 
CALL REDLINE INVESTMENTS 

1 866 280 5829 
RESTABLISH YOUR CREDIT TODAY 

BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

Parduodamos 
trys la idoj imo vietos 

Tautinėse l ietuvių kapinėse. 
Labai graž i v ie ta , netol i koplyčios 

Tel. 608-254-7898 

http://www.draugas.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Vasar io 3 d., šeštadienį , 9:30 
vai. r. Sv. Kazimiero Kongregacijos 
seserys seselių motiniškame name 
(2601 W. Marąuette Road, Chicago) 
kviečia visus dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregacijos įsteigė
ja Motina Marija Kaupaitė būtų pas
kelbta palaimintąja. Mišias aukos 
kun. Ramil Fajardo, St. Clemet para
pijos klebonas asistentas. 

• J o n o D o v y d ė n o paroda „Su
grįžimas j paliktą kraštą" atidarymas 
vyks vasario 3 d., šeštadienį, 6:30 vai. 
v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont. Muzie
jaus darbo valandos: šeštadieniais -
sekmadieniais nuo 11 vai. r. iki 2 vai. 
p.p. Kviečiame apsilankyti. 

•Vasar io 4 d., sekmadieni , p o 11 
vai. r. šv. Mišių įvyks Palaimintojo J. 
Matulaičio Misijos narių visuotinis 
metinis susirinkimas. 

• Poeto B e r n a r d o Brazdž ion io 
šimtojo gimtadienio minėjimas vyks 
vasario 4 d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 14911 127th 
Street, Lemont. Popietėje dalyvaus ir ją 
ves aktorė Audrė Budrytė-Nakienė, 
poeto kūrybos kelią apžvelgs ir jo rašy
tus laiškus skaitys Lietuvių rašytojų 
draugijos, pirmininkė Stasė Petersonie
nė, gitara gros Povilas Strolia. Rengia 
„Margutis II". 

•Vasar io 4 d., sekmadienį , Mo-
zerio salėje tuoj po lietuviškų Mišių 
Brighton Park Svč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapija (2745 
W. 44th Street, Chicago, IL) kviečia 
visus į LB metinį susirinkimą. Po su
sirinkimo bus pietūs. Asmenys, nega
lintys dalyvauti, prašomi atsiųsti soli
darumo įnašą paštu. 

•Vasar io 4 d., sekmadienį , 1 vai. 
p.p. Balzeko lietuvių kultūros muzie
jaus Gintaro salėje (2 aukštas; 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL) Filate
listų draugija „Lietuva" kviečia į vi
suotinį susirinkimą. Po susirinkimo 
bus kavutė, užkandžiai, vyks bendra
vimas. Bus galima prekiauti ir pasi
keisti pašto ženklais. 

•Vasar io 10 d. 7 vai. v. Čikagos 
Lietuvių opera visus maloniai kviečia 
į meilės vakarėlį „Myli... Nemyli... 
Kam spėlioti — sužinoki!", kuris 
vyks Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Programoje dalyvauja Nida Grigala
vičiūtė, Linas Sprindys, Genovaitė 
Bigenytė, Vilma Skučienė ir kiti atli
kėjai. Vašins „Kunigaikščių užeiga", 
šokiams gros „Kaukas". Auka — 35 
dol. Vietas užsisakyti galite tel. 773-
501-6573 arba 773-547-0542. 

•Vasario 11 d., sekmadienį, 2 vai. 
p. p. Čikagos YIVO centras (Institute 

for Jewish Research) kviečia į pas
kaitą „Žydų Vilna — tada ir dabar". 
Paskaitą anglų kalba skaitys dr. Jan 
Schvvarz, šiuo metu dirbantis Uni-
versity of Chicago Germanistikos fa
kultete. 2006 metais rugpjūčio mėne
sį J. Schvvarz dėstė jidiš kalbą Vil
niaus universiteto suorganizuotoje 
intensyvioje jidiš kalbos vasaros pro
gramoje. Paskaita įvyks Beth Emet 
The Free Synagogue, adresu: 1224 
Dempster St., Evanston, IL. Bilieto 
kaina - 5 dol. 

• M a ž o s i o s Lietuvos Lie tuv ių 
draugija Čikagoje maloniai kviečia į 
tradicinį „Užgavėnių šiupinį", kuris 
vyks vasario 17 d., šeštadienį, 6 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje. Meninę programą at
liks lietuvių tautinių šokių grupė 
„Suktinis", bus vakarienė, šokiai, ku
riems gros Algimantas Barniškis. Sta
lus prašome užsisakyti iš anksto tel. 
630-969-1316 (Ramūnas Buntinas). 

• V a s a r i o 24 d. Atei t ininkų na
muose, Lemont, įvyks Gavėnios susi
kaupimo diena. Ją ves Vargdienių se
serų vienuolijos Putname kapelionas 
kun. Kęstutis Kevalas. Registruotis 
pas Ireną Polikaitienę 630-257-2022 
arba ei. paštu: jpolikaitis@aol.com. 

•Treč iad ien ia i s nuo 6:30 vai. v. 
iki 8 vai. v. Pal. J. Matulaičio Misijos 
bažnyčioje renkasi Moterų maldos 
grupelė. Susirinkusios moterys gies
me garbina Viešpati pritariant gita
rai, skaito Šventąjį Raštą ir jį apmąs
to, pasidalina įžvalgomis, maldoje dė
koja Dievui ir užtaria vienos kitų kas
dienius reikalus, sunkumus, išgyve
nimus, jungiasi bendruomeninėje 
maldoje, meldžiasi viena už kitą... Jei 
norite prasmingai praleisti bent 
vieną vakarą savaitėje, pasisemti fi
zinių ir dvasinių jėgų savo kasdieny
bei, mielai kviečiame! 

• V i e n i n t e l ė l ie tuviška Monte-
ssori mokyklėlė JAV yra „Žiburėlis". 
Ji veikia savaitės dienomis Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Priešmo
kyklinio amžiaus vaikų tėveliai gali 
sužinoti apie „Žiburėlį" ir Montessori 
auklėjimo metodą atvykę į mokyklėlę 
per Atvirų durų dieną šeštadienį, ko
vo 10 d. 9 vai. r. Tel. pasiteiravimui: 
630-257-8891. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Čikagos lietuvių skautai kovo 11 d., sekmadieni, ruošia tradicine 
Kaziuko mugę PLC naujuosiuose Jaunimo rūmuose (Lemont). 
Norintys prekiauti mugėje gali kreiptis i Dainių Brazaiti tel. 708-525-
2846 arba parašyti ei. laišką, adresu: boozaitis@hotmail.com 

r Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja už aukas, gautas jamžinant a.a. 
Gražinos Žukauskienės atminimą. 

Gražinos Žukauskienės atminimui aukojo: 100 dol. dr. Leonidas 
Ragas, Bloomingdale, IL; 100 dol. Irena Rašys, Cambridge, MA; 50 dol. 
Aloyzas Petronis, Deerfield Beach, FL; 20 dol. Angelą Katelė, Chicago, IL.; 
20 dol. Milita Lauraitis, Palos Heights, IL. 

Aukas DF atsiuntė a.a. Gražinos Žukauskienės brolis Julius Špa-
kevičius. 

IEŠKO GIMINIŲ ... 

* * * 

Ieškome giminių, iš Lietuvos išvykusių su pirmąja emigracijos banga 
— Elzbietos Pupšaitės-Liaudanskienės ir Kazimiero Liaudansko dukterų: 
Olgos Liaudanskaitės-Stefanik, gimusios apie 1920 m., Lilijos Liaudans-
kaitės, Cecilijos Liaudanskaitės, jų vaikų ir vaikaičių. Nepriklausomos Lie
tuvos laikmečiu buvo ryšys. Šeima tuo metu gyveno adresu: 12248 S. Lafa-
gette Ave., Chicago, IL. Ką nors žinančius, prašome parašyti: Adelė Domar
kienė, I. Končiaus g. 2, 90159 Plungė, Lithuania. 

* * * 
Kreipiuosi į Jus, norėdama surasti senelio brolį Valių Gricių, Jono sū

nų (gim. 1921 - 1922 m.? Kretingos valse., Nausėdų km.) bei jo gimines. 
Savo seneliui Jonui Griciui buvau pažadėjusi, kad tikrai juos surasiu. Dar 
1990 m. įdėjome skelbimą į, „Gimtąjį kraštą", tačiau jokio atsakymo nesu
laukėme. 

Valius Gricius 1940 - 1945 (?) metais išvyko į JAV. Dirbo oro uoste Či
kagoje, vėliau gyveno Floridoje. Turėjo dukrą Birutę. 

Mano adresas: Nijolė Gliočerytė, Gintaro 44- 9, Palanga arba e-paštas: 
nijogli@samsonas.lt 

ALTV rodant Balio Sruogos romano „Dievų miškas" motyvais sukurtą 
kino filmą Jaunimo centre, talkininkaujant LTSC, buvo surengta rašyto
jo Balio Sruogos knygų ir laiškų parodėlė. Petro Petručio nuotraukoje: 
parodėlės tvarkytoja Nijolė Stakauskienė. 
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