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95-IEJI METAI

Šiame
numeryje:
Lietuviai plaukėjai
olimpiadai treniruojasi
Amerikoje. Galutinės
ŠALFASS kalnų
slidinėjimo pasekmės.
Du lietuviai
gimnazistai pirmauja
k r e p š i n i o aikštėje.
2psl.
O ka j ū s manote:
apklausa. Kauno
p a m o k a kartojama
visos Lietuvos m a s t u .
3 psl.
Apsilankius Maskvoje
2003 m. ruoštoje knygų
mugėje.
4 psl.
Karaliaučiaus k r a š t o
lietuviukai svečiavosi
Lietuvoje.
5 psl.
Tėvų atsakomybė vaikų
auklėjimui. Švęsime
Vasario 16-ąją. Ar
esate „Draugo"
bendraamžiai?
6 psl.

Sportas
* P a s t a r u o s i u s kelis se
z o n u s žaidęs Vengrijoje, 3 5 m.
199 cm ūgio puolėjas V. Jurgilas rungtyniaus Lietuvos krep
šinio lygos (LKL) dešimties ko
m a n d ų turnyro a u t s a i d e r i o
Kauno „TOPO centro-Atleto"
klube. Šiame sezone lietuvio
paslaugų iš pradžių atsisakė
Pakšo „Atomeromu" komanda,
o vėliau ir Vengrijos čempionė
Kapošvaro KK ekipa. 1990-1994 metų sezone k a r t u su
Kauno „Žalgiriu" V. J u r g i l a s
tapo LKL čempionu.
* Vilniuje t ę s i a s i L i e t u 
v o s jaunimo (iki 20 metų am
žiaus) šachmatų čempionato fi
naliniai turnyrai. Vaikinų var
žybose po šešių t u r ų t a r p de
šimties dalyvių pirmauja 4,5
taško iš 6 galimų surinkęs Airidas Savickas. Pustaškiu nuo
pirmaujančio atsilieka Vytau
t a s Vaznonis. o po 3,5 taško turi
trys šachmatininkai. Aštuonio
likos šachmatininkių merginų
turnyre pirmauja po šešių turų
dvivaldystė - po 5 taškus surin
kusios Diana Ivoškaitė ir Dei
mantė Daulytė Trečiąją vietą
su 4,5 taško užima Rūta Jakaitytė, o ketvirtą - Gabrielė Šau
lytė - 4 taškai.
* Septynioliktą pergalę
k e t u r i a s d e š i m t penktose Na
cionalinės krepšinio asociacijos
(NBA) reguliariojo sezono rung
tynėse iškovojo Cleveland „Cavaliers" klubas su Žydrūnu IIgausku. Šeštąją vietą Rytų kon
ferencijos Centriniame pogru
pyje užimantys „Cavaliers"
krepšininkai trečiadienį namie
po atkaklios kovos 94:93 nu
galėjo ketvirtojoje pozicijoje At
lanto pogrupyje esančią Ma
j a m i „ H e a t " ekipą. Sėkmin
giausiai nugalėtojų gretose
žaidęs lietuvis p e r 36 minutes
pelnė 30 taškų bei po krepšiais
atkovojo 11 kamuolių.
* Nacionalinės krepšinio
a s o c i a c i j o s (NBA) Vakarų
konferencijos Ramiojo vande
nyno pogrupio pirmaujantis
S a k r a m e n t o „ K i n g s " klubas
trečiadienį svečiuose nugalėjo
ketvirtąją vietą Vidurio Vakarų
pogrupyje užimančius Hiustono
„Rockets" krepšininkus.
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Apkalta yra demokratinis procesas,
tačiau skandalu siekiama nuversti
ntą, teigia R. Paksas
Vilnius, sausio 29 d. (BNS) sas. Paklaustas, kaip vertina
- Seime rengiamą apkaltą pre parlamentinės apkaltos komisi
zidentas Rolandas Paksas teigia jos nagrinėjamus jam pateiktus
vertinantis kaip demokratinį tris rimčiausius kaltinimus procesą, tačiau t u o pat metu dėl Lietuvos pilietybės suteiki
kalba apie sąmokslą, kuriuo esą mo dosniausiam savo rinkimų
siekiama nuversti prezidentą. kampanijos rėmėjui Jurijui
Interviu Lietuvos nacionali Borisovui, Prezidentūros spau
niam radijui ketvirtadienį ryte dimo privatiems verslininkams
prezidentas teigė, kad Seime parduoti bendrovės „Žemaitijos
rengiama apkalta y r a demokra keliai'" akcijas ir slaptos infor
tinis procesas. Tačiau vėliau in macijos nutekinimo iš Preziden
terviu prezidentas pažymėjo, tūros, prezidentas pasidžiaugė,
kad sukeltu politiniu skandalu kad jų liko tik trys. „Buvo 11,
siekiama nuversti prezidentą. dabar sakote, trys. Tai labai ge
„Jeigu yra iniciatoriai politinio rai. Jeigu tokiu tempu m e s ei
skandalo, kurio tikslas y r a - sim ir toliau, tai greitai bus nu
įvardinkim tiesiai - nuversti lis", teigė R. Paksas.
prezidentą, ir jie piktdžiugiškai
Apkaltos iniciatoriai patei
džiaugiasi, kad kažkas aplenkia kė šešis kaltinimus R. Paksui
mūsų šalį, patys sukėlę politinį šiurkščiai pažeidus Konstituciją
skandalą, nežinau, kodėl j i e ir priesaiką, vėliau šie kaltini
taip džiaugiasi", teigė R. Pak mai detalizuoti 11 p u n k t ų .

Apkaltos komisija ketina juos
sukonkretinti iki 3 pagrindinių
kaltinimų. Kaltinimus prezi
dentui nagrinėjanti Seimo spe
cialioji tyrimo komisija iki šiol
jau apklausė beveik 40 liudyto
jųApkaltos
komisija
iki
vasario 13 d. turi Seimui pateik
ti išvadą, ar kaltinimai prezi
dentui
šiurkščiai
pažeidus
Konstituciją ir savo priesaiką
yra pagrįsti ir rimti. Savo iš
vadą dėl kaltinimų pažeidus
Konstituciją turėtų pateikti ir
Konstitucinis Teismas. Progno
zuojama, jog balsavimas dėl
prezidento nušalinimo gali būti
surengtas balandžio mėnesį.
Prezidentui nušalinti reikia n e
mažiau kaip 85 balsų. Iš viso
Seime yra 137 parlamentarai,
dar keturios vietos yra laisvos.

T. Barstys: duok, Dieve, Lietuvai
daugiau tokių moterų, kaip
R. Smailytė

Lenkijos prezidentas
dar neapsisprendęs,
ar vyks į Lietuvą

pridūrė rėmęs ir įvairias po
litines partijas, tarp jų - kon
servatorius bei socialdemokra
tus. „Šiandien kiekvienas nor
malus verslininkas paremia
visas partijas", - tvirtino „Kau
no grūdų" vadovas.
T. Barstys taip pat patikino
žurnalistus netvarkęs „intymių
reikalų" su R. Smailytė. Tačiau
į klausimą, ar tvarkęs daly
kinius, finansinius reikalus, T.
Barstys atsakė klausimu: „Ko
kie gali būti su moterimi finan
siniai reikalai?". P a p r a š y t a s
apsispręsti, kokias temas jie vis
dėlto svarstė - intymias a r da
lykines, T. Barstys galiausiai
pareiškė nežinąs ir negalįs
Tautvydas Barstys
sakyti.
| primygtinius p r a š y m u s
V i l n i u s , sausio 29 d.
paaiškinti, kuo R. Smailytė ga
(ELTA) - Su prezidentui Ro
landui Paksui rengiama apkal lėjusi taip žavėti žymius verslo
ir politikos žmones, T. Barstys
ta susijusioje medžiagoje mini
mas bendrovės ..Kauno grūdai" reagavo komplimentais R
Smailytei: „Duok, Dieve, Lietu
vadovas Tautvydas Barstys tei
gia nepažįstąs buvusio R. Pak- vai daugiau tokių moterų, ku
rios sugeba turėti tokių ryšių".
so verslo partnerio, bendrovės
„Restako" vadovo Algirdo DraPo komisijos posėdžio T.
kšo ir dviprasmiškai komentuo
Barstys vengė bendrauti su
ja savo santykius su viena pre
žurnalistais ir teisinosi galįs
zidentinio skandalo ..herojų" - kalbėti tik su televizijos kanalo
Renata Smailytė.
TV4 žurnalistais. Praėjusių
metų lapkritį policijos generali
Prezidentui adresuojamų
nis komisaras V. Grigaravičius
kaltinimų pagrįstumą tirian
Seimo laikinajai komisijai, ty
čioje specialiojoje Seimo komisi
rusiai galimas grėsmes nacio
joje ketvirtadienį liudijęs T.
naliniam saugumui, pateikė
Barstys, po posėdžio klaustas,
pažymą, kurioje minimi faktai
ar ne jo balsas girdėti telefono
apie nusikaltėlių k e t i n i m u s
pokalbių su A. Drakšu įrašuo
keisti jėgos struktūrų vadovus.
se, atsakė: „Klausykitės. Aš
V. Grigaravičius tada pripaži
manau, kad ne". T. Barstys pa
reiškė finansiškai rėmęs n e tik no, kad vienas jėgos struktūrų
kaitos šalininkų
buvo ir
R Pakso, bet ir Artūro Pau
„Kauno grūdų" savininkas.
lausko rinkimų kampaniją. Jis

V a r š u v a - V i l n i u s , sausio
29 d. 'BNS) - Lenkijos prezi
dentas Aleksander Kwasniewski teigia kol k a s dar neapsis
prendęs, ar priims Lietuvos
prezidento Rolando Pakso kvie
timą balandžio mėnesį atvykti į
Lietuvą. Lenkijos Prezidentūra
BNS korespondentui patvirti
no, kad praėjusį penktadienį A.
Kwasniewski ga*:< faksu per
duota R. Pakso kvietimą balan
džio mėnesį Vilniuje dalyvauti
Lietuvos ir Lenkijos tarpvalsty
binės sutarties pasirašymo
10-mečio minėjime.
Trečiadienį iš oficialaus vi
zito į JAV grįžęs Lenkijos prezi
dentas spaudos konferencijoje
pareiškė, jog iš tikrųjų toks
kvietimas guli a n t jo darbo
stalo. ..Pažiūrėsime", lakoniš
kai atsakė A. Kwasniewski,
žurnalistų paklaustas, ar pri
ims kvietimą. „ S u p r a n t a m a ,
viskas priklausys nuo Lietuvos
vidaus padėties. Pagal tai, kaip
ji vystysis, ir spręsime. Pažiū
rėsime. Kol k a s kvietimas guli
ant mano darbo stalo", teigė
Lenkijos vadovas.

vėjo per 25 metrus nuo ministe
rijos pastato - kitoje gatvės pu
sėje. Akcijos dalyviai ragino A.
Valionį atsistatydinti, taip pat
neskleisti neoficialios kitų vals
tybių pozicijos dėl prezidentinio
skandalo Lietuvoje.
Iš oficialaus vizito JAV grį
žęs A. Valionis šią savaitę žur
nalistams pareiškė Vašingtone
girdėjęs neoficialių kalbų, jog
Vakarų demokratinės valstybės
laukia prezidento R. Pakso ats
tatydinimo per apkaltą Seime.
Prezidentas pareikalavo mi
nistrą atskleisti savo šaltinius,
o proprezidentinė Liberalų de
mokratų partija paragino mi
nistrą atsistatydinti. A. Valio
nis susilaukė ir premjero Al
girdo Brazausko bei kai kurių
Socialdemokratines koalicijos
frakcijos narių kritikos.
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Prezidentas domėsis uostamiesčio
problemomis
Vilnius, sausio 29 d. (BNS)
- Prezidentas Rolandas Paksas
ketvirtadienį vyko į Klaipėdą
pasidomėti žemės reformos eiga
ir socialine bei ekonomine
miesto ir bei apskrities situaci
ja. Uostamiestyje prezidentas
susitiko su Klaipėdos apskrities

administracijos atstovais, lan
kėsi Klaipėdos jūrininkų ligo
ninėje, surengė spaudos konfe
renciją.
Klaipėdos
savivaldybėje
BNS informavo, kad uostamies
čio meras liberalcentristas Ri
mantas Taraškevičius apskri

ties administracijoje rengia
mame susitikime s u Rolandu
Paksu dalyvauti negalėjo, nes
tuo metu p i r m i n i n k a v o savi
valdybės tarybos posėdžiui. Su
sitikti su Klaipėdoje viešėjusiu
prezidentu
meras
delegavo
vieną iš savo pavaduotojų.
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Prezidentas Rolandas Paksas lankėsi Klaipėdoje, kur su apskrities administracijos atstovais aptarė žemės refor
mos eigą bei socialinę ir ekonominę miesto ir apskrities padėtį. Taip jį sutiko Klaipėdos gyventojai.
Eltos nuotr

P r e z i d e n t a s susipažino su AB „ M a ž e i k i u
n a f t a " a u d i t u medžiaga
Vilnius, sausio 29 d.
(ELTA)
Ketvirtadienį
Valstybės kontrolės vadovas
Jonas Liaučius pateikė prezi
dentui Rolandui Paksui Valsty
bės kontrolės 1997-2003 metais
atliktų AB „Mažeikių nafta"
valstybinių auditu dokumentus:
valstybinio audito ataskaitą
„AB Mažeikių nafta", Lietuvos
Respublikos vyriausybės ir
„Williams International Company" investicijų sutarties ekonominių pasekmių valstybės

ūkiui vertinimą.
Kartu su valstybės kontro
lieriumi dokumentus preziden
tui pateikė Valstybės kontrolės
Veiklos audito II departamento
direktore Zita
Valatkienė.
Rolandas Paksas
padėkojo
Valstybės kontrolės pareigū
nams už atliktą darbą ir iš
reiškė nuomonę, jog šią AB
„Mažeikių nafta" auditu me
džiagą turėtų svarstyti Seimas
ir Generalinė prokuratūra.

Premjeras ragina
„nelaužyti iečių"
dėl naujos
hidroelektrinės
statybos a n t
Nemuno

V i l n i u s , sausio 29 d. (BNS)
- Sunerimę dėl ketinimų sta
tyti a n t N e m u n o naują elekt
rinę valdančiosios Naujosios
sąjungos ( N S , socialliberalų)
atstovai Seime b u r i a p a r l a 
mentinę grupę didžiausiai vals
tybės upei apsaugoti. Tačiau
premjeras Algirdas Brazauskas
Kalbos a p i e „ M a ž e i k i ų n a f t o s " akcijų i š p i r k i m ą
ketvirtadienį p a r a g i n o parla
n e t u r i p a g r i n d o , teigia p r e m j e r a s
mentarus „nelaužyti iečių", nes
neliko e k o n o m i n i ų p a s k a t ų
Vilnius, sausio 29 d. (BNS) Tai niuansas, kurį verta žinoti,
tokių elektrinių statybai.
- Kalbas, esą vyriausybė galėtų kalbėjo A. Brazauskas. „Jokių
Per v y r i a u s y b ė s valandą
iš Rusijos naftos susivienijimo problemų šiandien 'Mažeikių
Seime
jis informavo parlamen
„Jukos" išpirkti „Mažeikių naf naftos' darbe nėra. Gal šiek tiek
tą,
jog
ministrų
kabineto spren
tos" akcijas, premjeras Algirdas sumažėję perkrovimai per Bū
dimu
lengvatinėmis
sąlygomis
Brazauskas vadina neturin tingės terminalą, nes buvo per
bus
s
u
p
e
r
k
a
m
a
t
i
k
elektros
čiomis pagrindo. „Toks lengvas plačiai užsimota - perkrauti be
energija
p
a
g
a
m
i
n
t
a
ne
didesnio
pokalbis, kad 'Jukos' priklau veik 13 mln. tonų. Tačiau šie
kaip 10 m e g a v a t ų galingumo
sančias 'Mažeikių naftos' akci planai bus peržiūrėti", sakė A.
hidroelektrinėse. „Tokių elekt
jas perims vyriausybė, kol kas Brazauskas. Tačiau jis patiki
rinių p r a k t i š k a i a n t Nemuno
neturi pagrindo. Nereikia nei no, kad krovos darbus sumažino
statyti negalima ir klausimas
Tuo tarpu interviu Lietuvos
savęs, nei kitų gąsdinti", sakė ne su „Jukos" susijęs skanda
atkrinta. (.) Seimui a š reko
radijui ketvirtadienį R. Paksas
A. Brazauskas per vyriausybės las, o Suomijos įlankoje pradė
menduočiau
n u t r a u k t i šią dis
teigė nenorintis komentuoti iš
valandą Seime ketvirtadienį. jęs veikti naujas naftos termi
kusiją,
n
e
s
ji
neduos jokio re
žurnalistų išgirstos informaci
Pasak jo, nėra reikalo baimin nalas. A. Brazausko teigimu, jis
zultato",
sakė
premjeras. Tuo
jos. „Aš galėčiau kaip valstybės
tis, kad „Jukos" akcijas konfis sumažino ir kitų Baltijos valsty
tarpu,
anot
socialliberalų
Artū
vadovas komentuoti tik oficia
kavus Rusijos valdžiai, rusų įta bių terminalų krovos darbų
ro
Skardžiaus
ir
Gedimino
Jalią informaciją", teigė R. Pak
koje atsidurtų ir „Mažeikių naf apimtis. „Jukos", valdančios
kavonio,
p
a
s
i
ū
l
i
u
s
i
ų
suburti
sas. BNS kalbinti Lenkijos poli
53.7 proc. „Mažeikių naftos"
ta".
parlamentarų grupę prieš elek
tikai, atsižvelgdami į tai, kad
trečiadienį
..Mažeikių naftos" akcijos akcijų, atstovai
trinių s t a t y b ą a n t N e m u n o ,
balandžio mėnesį Lietuvos Sei
nėra Rusijos registre. Jų savi pareiškė, kad jie nesirengia ir
galiojantys įstatymai ir poįsta
mas gali balsuoti dėl Rolando
ninkė yra viena Londone regist nesvarsto galimybės parduoti
tyminiai aktai „ d a r nėra pa
Pakso nušalinimo nuo pareigų,
ruota kompanija, kuri priklauso jai priklausančias „Mažeikių
k a n k a m a s saugiklis".
siūlo A. Kwasniewski į Lietuvą
dar kitai Londono kompanijai. naftos" akcijas.
nevykti.
Dėl elektrinės statybos pla
nų
aplinkosaugos
aktyvistai ir
A. Brazauskas ES
dzūkų etninės bendruomenės
reikalus t e l e f o n u
atstovai prie Aplinkos minis
a p t a r ė su Airijos
terijos surengė keletą protesto
premjeru
akcijų. P a s a k žaliųjų, prie Ne
muno pastačius hidroelektrinę,
vandens lygis N e m u n o baseino
Vilnius, sausio 29 d.
upėse pakiltų, būtų užtvindyti
(ELTA) - Ketvirtadienį vy
žemės ūkio n a u d m e n y s ir isto
riausybės vadovas Algirdas
rijos bei archeologijos pamink
Brazauskas telefonu Europos
lai. Planų statyti a n t Nemuno
Sąjungos (ES) reikalais kalbė
hidroelektrinę turi Šiauliuose
josi su Airijos premjeru Bertie
r e g i s t r u o t a l ' A B „Karolinos
Ahero
HES".
Kaip pranešė vyriausybės
spaudos tarnyba, pokalbis įvy
S e i m a s k e t v i r t a d i e n i pa
ko Airijos vyriausybės vadovo
prašė vyriausybes įvertinti pa
iniciatyva. A Brazauskas su šį sekmes, kurios galimos užtven
pusmetį ES pirmininkaujančios
kus N e m u n ą ir s t a t a n t hidro
elektrinę ties Alytumi Šia sa
Airijos premjeru aptarė ES
vaitę Seimas p r i t a r ė liberalcenKonstitucijos klausimus: kvali
tristų frakcijos nario Algio Ka
fikuotos daugumos balsavimo,
šėtos teikimui svarstyti ragi
pirmininkavimo ES Ministrų
nimą v y r i a u s y b e i n e p r i t a r t i
Tarybai, užsienio reikalų mi
Ketvirtadienį priešais Užsienio reikalų ministerija prezidentą Rolanda
planams užtvenkti Nemuną ir
nistro
posto
įsteigimo,
šalių
Paksą remiančio pilietinio judėjimo „Už teisingumą ir demokratinę
statyti hidroelektrine ties Aly
atstovavimo
Europos
Parla
Lietuvą" aktyvistai surengė piketą ir „neoficialiai reikalavo ministro
tumi.
Antano Valionio galvos".
Valdo Kopunto (ELTA> nuotr mente ir kitus

Prezidento rėmėjai piketavo prie URM
Vilnius, sausio 29 d. (BNS)
- Prie Užsienio reikalų minis
terijos Vilniuje ketvirtadienį
piketavo būrelis judėjimo „Už
prezidentą ir teisingą Lietuvą"
aktyvistų, nepatenkintų mi
nistro Antano Valionio parsi
vežtu įspūdžiu iš Vašingtono,
kad Rolandas Paksas per ap
kaltą turėtų būti nušalintas.
Šeši judėjimo Vilniaus skyriaus
atstovais prisistatę žmonės lai
kė plakatus su užrašais ..Valioni, kodėl tarp Lietuvos ir JAV
kurstai nesantaika 0 ", „URM gandų ministerija", ..Neatsa
kingi diplomatai sukelia ka
rus".
Piketuotojams
nereikėjo
Vilniaus savivaldybės leidimo,
nes akcijoje dalyvavo mažiau
nei 10 žmonių. Kaip ir numato
įstatymai, akcijos dalyviai sto
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Paskelbti NBA reguliariojo sezono
dvyliktosios savaitės laureatai
Nacionalinės krepšinio aso
ciacijos (NBA) reguliariojo
sezono dvyliktosios savaitės
(sausio 12-18 d.) geriausiais
krepšininkais Rytų bei Vakarų
konferencijose pripažinti atitin
kamai New York „Knicks" klu
bo gynėjas Stephen Marbury ir
Dalas „Mavericks" puolėjas
Michael Finley.
Praėjusią savaitę „Knicks"
krepšininkai laimėjo trejas
rungtynes iš ketverių, o 26 me
tų S. Marbury savo komandai
šiose rungtynėse vidutiniškai
pelnė po 22.5 taško, atliko po
12.3 rezultatyvių perdavimų ir
atkovojo po 2.5 kamuolio.
New York komandos gynė
jas NBA lygoje yra antras pagal
rezultatyvius perdavimus (vi
durkis — 8.9), dešimtas pagal
perimtus kamuolius (1.76) ir
šešioliktas t a r p
rezultaty
viausių krepšininkų (20.3 tšk).

š Penktųjų pasaulio lietu
vių kalnų slidinėjimo varžy
bų, vykusių Prancūzijoje
š.m. sausio 7-8 d., buvo išvestos
ŠALFASS dalyvių p a s e k m ė s
šiam sezonui. Varžybų pasek
mėms yra imamas geriausias
laikas iš dviejų nusileidimų.
Galutiniam laimėjimui naudo
jama dviejų nusileidimų laiko
vidurkis.
Slalomas
Mergaitės ir berniukai iki
12 metų amžiaus: V y t u k a s
Prunskis
—
I,
Kristina
Prunskytė — II.
Moterys 18 m. ir vyresnės:
Gailė Ošlapaitė — I; Regina
Ošlapienė — II.
Vyrai 18—40 m. amžiaus:
Linas Vaitkus — I; Jason Virškus — II; vyrai 44—60 m.: Jonas
Prunskis — I; Edas Mickus —
II; Audrius Vaidila — III; vyrai
61 m. ir vyresni: Vitas Alekna
— I; Alvydas Koncė — II.

K r i s t i n a P r u n s k y t ė ( v i d u r y j e ) l a i m ė j u s i a u k s o m e d a l i u s iš didžiojo slalo
m o ir s l a l o m o V p a s a u l i o l i e t u v i ų k a l n ų s l i d i n ė j i m o v a r ž y b o s e .

Didysis slalomas
Mergaitės ir berniukai iki
12 m.: Vytukas P r u n s k i s — I;
Kristina Prunskytė— II.
Moterys 18-44 m.: Liana
Šipelytė — I; Gailė Ošlapaitė —
II; Daiva J a n u t a i t ė — III; mo
terys 45 ir vyresnės: Danutė
Aleknienė — I; Regina Ošla
pienė — II.
Vyrai 1 8 - 4 0 m.: Linas

Galutiniai laimėjimai
Moterys — Gailė Ošlapaitė
— I; Kristina Prunskytė — II.
Vyrai — Linas Vaitkus — I;
Jason Virškus — II;
Jonas
Prunskis — III.

Finley (dešinėje)

„Mavericks" komanda lai
mėjo visas ketverias rungtynes,
o 30-metis M. Finley Dalas
komandai pelnė po 26.5 taško,
sugriebė po 6.3 kamuolio bei at
liko po 4 rezultatyvius perda
vimus.
Be laureatais paskelbtų
krepšininkų, geriausiais pra
ėjusios savaitės žaidėjais NBA
lygoje tapti pretendavo LeBron
James (Cleveland „Cavaliers"),
Richard Hamilton (Detroit
JPistons"), Yao Ming (Houston
„Rockets"), Jermaine O'Neal
(Indiana „Pacers"), L a m a r
Odom (Miami „Heat"), S a m
Cassell (Minnesotos „Timberwolves"), Keith Van Horn (Nevv
York „Knicks"), Tracy McGrady
(Orlando
„Magic"),
Allen
Iverson (Philadelphia „76ers"),
Joe Johnson ir Amare Stoudemire
(abu —
Phoenix
„Šuns").
(BNS)

V y t a u t a s P r u n s k i s (viduryje), p a s i p u o š ę s a u k s o m e d a l i a i s P e n k t o s i o s e
pasaulio lietuvių kalnų slidinėjimo varžybose, vykusiose Prancūzijoje
s a u s i o 7 - 8 d.

FUTBOLAS ČIKAGOJE

Sunki „Lituanicos" futbolininkų
pergalė
Ukrainiečių „liūtai" įveikti tik 3-2
Jau antrose rungtynėse iš
eiles „Lituanicos" futbolininkai
nedemonstruoja darnaus žaidi
mo, kokio iš jų reikėtų laukti.
Žaisdami žemesnėje grupėje
„Metropolitan" lygos salės fut
bolo pirmenybėse, mūsiškiai
kelia nerimą savo gerbėjams ir
vadovams.
Po lengvų pergalių sezono
pradžioje, kada per dvejas rung
tynes buvo pelnyti 27 įvarčiai,
padėtis pasikeitė. Trečiame
rate prieš vidutiniokus —
„Zrinski" komandą pasiektos
nulines lygiosios, o ketvirtąjį
žaidimo sekmadienį, sausio 25
d., įvarčio reikėjo laukti iki
antrojo kelinio pradžios
Nors varžovas — ukrainie
čių „Lions" nebuvo iš stipriųjų,
iki pat paskutines minutes buvo
neaišku: ar mūsiškiai iškovos
tris taškus ar vel tik vieną.
Pirmą kelmi ukrainiečiai
įstengė baigti 1 0 savo naudai.
Tik po pertraukėles aktyviai
žaidęs Linas Jakovlevas suge
bėjo išlyginti Po to Virgiui
Žuromskui pavyko įmušti bau

dinį, tačiau kiek vėliau, ir var
žovai gavę teisę jį mušti, išlygi
no. Likus 45 sekundėms iki
rungtynių pabaigos, jaunasis
Audrius Zinkevičius tolimu
šūviu iš kairio sparno persvėrė
rezultatą 3-2 lietuvių naudai.
Nors daugiau progų pasi
žymėti turėjo mūsų vyrai, bet jų
į vartus siunčiami kamuoliai
nerasdavo tinklo arba juos
atremdavo vartininkas. Tačiau
ir ukrainiečiai bent porą kartų
stipriai pagrasino Irmanto Šato
prižiūrimai tvirtovei. Gerai,
kad jis meistriškai pavojus at
rėmė
Klubo pirmininkas Albertas
Glavinskas, turbūt daugiausia
nervinosi dėl mūsiškių vyrų
nesėkmės. Jis taip pat išskyrė
naujojo klubo žaidėjo, Lietuvos
futbolo rinktinės buvusio žaid
ėjo, Viktoro Olšanskio gynybą.
Be to. gyrė dar vieną kitą mūsų
futbolininką, kurie dirbo pasi
aukojančiai Jų tarpe buvo ir
visi įvarčių autoriai Glavinskas
teigė, kad mūsiškiams truko ir
sportines sėkmes
E. Š.
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EDMUNDAS VČINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6913 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Galutiniai laimėjimai
Moterys: Liana Šipelytė —
I; Kristina P r u n s k y t ė _ II;
Danutė Aleknienė — III.
Vyrai: Linas Vaitkus — I;
J a s o n V i r š k u s — II; Jonas
Prunskis — III.
Kitas LMA ir ŠALFASS sli
dinėjimo suvažiavimas numa
tytas Vail, Colorado, 2005 m.
kovo mėnesio pradžioje. VI
Pasaulio lietuvių slidinėjimo
pirmenybės planuojamos 2007/8
metų sezone. Pagal tvarką,
kitos pirmenybės turėtų būti
ruošiamos Kanadoje. "'
V Pasaulio lietuvių slidi
nėjimo
pirmenybės
praėjo
sklandžiai, dalyvaujant per 100
dalyvių. Buvo džiugu varžybose
matyti net 19 dalyvių, jaunes
nių kaip 12 m. amžiaus. Iš tos
grupės p r a n a š i a u s i buvo čikagiečiai Vytukas ir Kristina
Prunskiai.
Algis Sekas

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDĘS UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue i
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS
DANUI GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL
T e l . (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. T O M A S ZUBINAS
DANTŲ G Y D Y T O J A S
4560 VV. 103rd. St.,
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 708-423-5155.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuvėms sutvarkys danus už prieinama karną.
Susitarimui kabėti ano£skai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708^22-8260.

Gimnazistas Jonas Vaitkus

Lietuviai
treniruojasi
olimpiadai
Stephen Marbury (meta kamuolį).

Vaitkus — I; Jason Virškus —
II; Aleksas Alekna — III; vyrai
44—60: Rainer Gentanas — I;
Audrius Vaidila — II; Jonas
Prunskis — III; vyrai 61 ir
vyresni: Vytas Alekna — I; Vitolis Šipelis — II; Arvydas
Koncė — III.

DRAUGAS

geriausių gimnazijos

Du jauni lietuviai plaukėjai —
Darius Grigaliūnas, 26 m., ir
Saulius „Sabas" Binevičius, 24
m. amžiaus, netoli Čikagos
ruošiasi šią vasarą vyksiančiai
olimpiadai. Jie treniruojasi
Delnor-Communrty Hospital's
Health and VVelIness Center,
Ceneva, IL

krepšinio žaidėjų eilėse

B

altimorės miesto dieniniam
laikraštyje „Baltimore Sun"
2003 m. gruodžio 21 d. laidos
sporto skyriuje i š s p a u s d i n t a s
labai ilgas straipsnis apie At
holton gimnazijos krepšinio žai
dėją Joną Vaitkų. Tai j a u ne
pirmas straipsnis šiame dien
raštyje apie šį gabų gimnazijos
„Raiders" krepšinio komandos
centro žaidėją J o n ą Vaitkų.
Atholton gimnazija y r a t a r p
Washington, DC, ir Baltimore
miestų, Columbia, MD. Athol
ton gimnazija yra v i e n a se
niausių Howard apskrities gim
nazijų, aukšto akademinio lygio
ir turinti tik per tūkstantį mo
kinių. Visuose sportuose smar
kiai konkuruoja su d a u g dides
nėmis mokinių skaičiumi gim
nazijomis.

Darius Grigaliūnas gimęs
St. Charles, »L, 2003 m. Barcelonoje (Ispanija) vykusioje pa
saulinio čempionato 400 m
laisvo stiliaus plaukimo esta
fetėje užėmė 14-tą vietą, jo pa
vardė gerai žinoma JAV plauki
mo srityje, yra laimėjęs žyme
nų ir pirmaujančių vietų varžy
bose.
Saulius Binevičius gimęs
Kaune, taip pat pasižymėjęs
plaukime, priklausęs 2002 m.
olimpinei Lietuvos komandai
(užėmė 20 vietą iš 200 m
laisvu stiliumi plaukimo); vie
nas iš trijų geriausių Europos
čempionų trumpų nuotolių
plaukime 2003 m., išrinktas
dalyvauti Lietuvos olimpinėje
komandoje 2004 m. (400 m
laisvo stiliaus ir 200 m trumpo
nuotolio laisvo stiliaus plauki
me).
Abu plaukėjai susipažino
2002 m., kai D. Grigaliūnas
lankėsi Lietuvoje. Dabar jie abu
rimtai treniruojasi ir abu atsto
vaus L i e t u v a i šią vasarą
Graikijoje vyksiančioje olim
piadoje.
Daily Herald, 2004.01.02
i

Buvo n e p a p r a s t a i džiugu
sužinoti, kad J o n a s Vaitkus yra
Gundžio ir Kristinos Vaitkų sū
nus ir žymaus Vašingtono lietu
vių telkinio veikėjo, ateitininko
a+a Jono Vaitkaus bei Marytės
Vaitkienės, taip pat ateitininko
veikėjo a+a Antano Taugino ir
Elenos Tauginienės a n ū k a s . Jo
nas Vaitkus yra 12-toj gimnazi
jos klasėje, j a m 17 metų, yra
6'4" ūgio, sveriantis 200 sv. Žai
dimo metu J o n o m e t i m ų į
krepšį vidurkis yra 17 taškų, o
b a u d a s įmeta 78 proc. Šiuo
metu jis yra geriausias centro
žaidėjas savo gimnazijos lygoje.

Praeitą vasarą Jonas praleido,
žaisdamas su Maryland „Sure
Shots" komanda, kuri laimėjo
antrą vietą Maryland valstijos
turnyre ir 16-tą vietą iš 150
komandų, kurios dalyvavo ne
p r o f e s i o n a l i ų ž a i d ė j ų Ame
rikos k r e p š i n i o t u r n y r e Or
l a n d o , FL.
Buvo įdomu pasikalbėti ir
su Jono tėveliu Gundžiu, kuris
pats lošė krepšinį už Vašing
tono sporto klubą „Vėjas" nuo
pat šio klubo įkūrimo 1972 m.
Gundis ne tik lošė tuo metu už
berniukų komandą, bet buvo
vienas iš tų, kurie kartu su Vy
teniu Gurecku daugiausia taš
kų sumesdavo „Vėjo" berniukų
komandai, o vėliau net trenira
vo šią komandą. Atrodo, kad
Gundžio V a i t k a u s vyriausias
sūnus Jonas seka tėvelio pėdomis.
Pasikalbėjus su Gundžiu,
sužinojau, kad ir jo jauniausias
sunūs Aras nė kiek neatsilieka
nuo vyresnio brolio ir toj pačioj
gimnazijoje žaidžia .junjorų"
komandoj, ne tik krepšinį, bet
dar futbolą ir beisebolą. Aras
krepšinio komandoje yra vienas
jauniausių dešimtos klasės
mokinių, tačiau j a u yra 6'2"
ūgio ir sveria 195 svarus, taip,
kad ir jis, kaip ir jo brolis Jonas,
siekia aukštumų savo pamėgtu
ose sportuose toje pačioje
Atholton gimnazijoje. Abudu
broliai yra ne tik pasižymėję

Jonas Vaitkus.

Aras V a i t k u s .

sporte, bet yra labai geri
mokiniai ir yra šios gimnazijos
garbės sąrašuose.
Baltimorės miesto dienraš
čio „Baltimore Sun" sporto kore
spondentai teigia, kad „Jonas
Vaitkus savo žaidime parodo
tikrą sugebėjimą ir veržlumą
įvairiose situacijose. Jo inten
syvus žaidimas stiprina ir pake
lia visą jo gimnazijos komandos
žaidimo lygį, o jo dėjimas iš
viršaus į krepšį („slam dunk") ir
atkovoti kamuoliai nuo krepšio
lentos yra vieni geriausių t a r p
gimnazijos žaidėjų". Jono krep
šinio treneris Jim Albert taip
pat teigia, kad „Jono akys net
sužiba, kai jis gauna progą dėti
kamuolį į krepšį iš viršaus ir
kad jis, būdamas treneriu 24
metus, neturėjo dar tokio verž
laus žaidėjo prie krepšio, kaip
Jonas".

žaidimui. Kaip J o n a s sako,
DeMatha gimnazijos krepšinio
stilius yra „žaisti, kiek galima
agresyviau, t u r ė t i kontrolę,
nebūti tik solo žaidėju, žaisti su
giliu susikaupimu, mokėti gerai
techniškai valdyti kamuolį ir
žaisti, įtraukiant visus koman
dos žaidėjus". Šiuos pagrin
dinius žaidimo principus Jonas
atsinešė ir į dabartinę Atholton
gimnaziją, kuri yra toje pačioje
gatvėje, kaip ir jo namai.
Jono atvykimu į šią gimna
ziją labai džiaugiasi krepšinio
treneris Jim Albert, kuris tei
gia, kad Jonas yra ne tik geras
žaidėjas, bet k a r t u turi labai ge
rą charakterį, yra nesavanaudis, smarkiai dirbantis jaunuo
lis, su kuriuo labai smagu ben
drauti.
Jonas tikisi, kad jis galės
lošti krepšinį savo pasirinkta
me universitete. J o pasiekimais
džiaugiasi Vaitkų ir Tauginų
šeima ir, kaip tėvas Gundis tei
gė, „mano sūnūs Jonas ir Aras
yra man ir mano žmonai Kris
tinai tikra Dievo dovana". Vilia
mės Joną ir brolį Arą pamatyti
ir ŠALFASS-gos ruošiamose
lietuvių sporto žaidynėse, ir lin
kime sėkmės, siekiant aukš
tumų krepšinyje, moksle ir
gyvenime.

Šie korespondentai taip pat
stebisi, kad J o n a s perėjo į
dabartinę gimnaziją iš katalikų
gimnazijos
DeMatha,
Washington, DC, kuri yra laikoma
t a r p visų gimnazijų krepšinio
žvaigžde. Jono teigimu, gimna
zija buvo per toli nuo namų,
tačiau jis džiaugėsi, kad galėjo
lankyti šią gimnaziją, kurią ir jo
tėvas lankė ir kad galėjo lošti
DeMatha gimnazijos krepšinio
komandoje dvejus metus. Šioje
gimnazijoje jis gavo nepaprastai
gerą
paruošimą
krepšinio

Elvyra Vodopalienė

DRAUGAS, 2004 m. sausio 30 d., penktadienis

KAUNO PAMOKA KARTOJAMA ŠALIES MASTU

DANUTE BINDOKIENE

Kol kas nematyti, kad sumaišties scenarijus strigtų
EDMUNDAS SIMANAITIS

S

eimui teko neįprastas ir
iki šiol niekada neiškilęs
poreikis skubiai imtis
apkaltų. Ne vienos — dviejų. To
dar nėra buvę. Belikus keturiems
mėnesiams iki įsiliejimo į sau
gios gerovės sistemas, užuot
pradėtų ir sėkmingai tęsiamų
teisėkuros darbų, reikia imtis
apkaltų. O šalį purto išpro
vokuoti neramumai.
Prezidento apkalta — pri
verstinis atsakas į seniai „arti
mojo užsienio7" centrų parengtą,
labai klastingą, bet kvalifikuo
tai surežisuotą sumaišties kurs
tymo Lietuvoje scenarijų. Jis
privertė visą
aukščiausiąją
valstybes politinę, teisinę, įsta
tymų leidžiamąją ir vykdomąją
valdžią suktis apie ašį, kurios
vardas — prezidento apkalta.
Jau trys mėnesiai, kai visi žiniasklaidos ruporai savo prane
šimus pradeda ir baigia Prezi
dentūros krizės nuotykiais ir
naujienomis. Net absurdiškiau
sią melą kartojant daugybę
kartų, jis palengva ima virsti
„tiesa", akivaizdus nusikalti
mas „šviesėja" ir galiausiai tam
pa dorybe, o prasižengėlis ar
nusikaltėlis įgyja šventojo aureolę.
Iš sovietijos narvo ištrukusiose
šalyse visuomenės pilietinė
branda dar nėra pakankamai
stipri, todėl „melo virsmo tiesa"
triukas turi nemažą pasiseki
mą.
Peršasi išvada, kad provo
kacijų planuotojai pajuto po
reikį sustiprinti Prezidentūros
skandalo, o iš tiesų tai Lietuvos
valstybės
politinės
krizės,
keliamą sumaištį. Dar nepasi
baigus vienai apkaltai, Seimas
gali iškelti antrąją apkaltos
bylą. šį sykį Kauno numylėti
niui Seimo nariui Vytautui Šus
tauskui. Nedovanotinai naivu

butų manyti, kad tarp šių dvie
jų skandalų nėra ryšio. Ir jau
visai juokinga būtų teigti, kad
„artimojo užsienio" spectarnybos šiam įvykiui neskyrė dėme
sio, kad jis neva vystėsi de
mokratinėje visuomenėje ir tik
piliečių valia.

Dekanazovu, nei s t a t y t i n i a i s
maskolberniais — Sniečkumi,
Gedvilu ar Paleckiu. J i s savo
ranka pasirašė nurodymą ne
baigtą statyti Prisikėlimo Baž
nyčią paversti radijo gamykla.
Mat, virš miesto iškilęs Baž
nyčios bokštas bylotų ne tik
kauniečiams, bet ir visai šaliai,
apie ginklo jėga atimtą laisvę.
Kauno muzikiniame teatre
1940 m. pagal Maskvos scena
rijų buvo suvaidintas spektak
lis, kuriame Kremliaus komisa
rų parinkti „liaudies atstovai"
prašė okupuotą Lietuvą „pri
imti" į Sovietijos narvą. Kaunas
šią nepelnytą gėdą nuplovė su
kildamas 1941 m. birželį, pri
versdamas pasitraukti iš mies
to raudonarmiečių dalinius ir
paskelbdamas a t k u r t ą Lietuvos
nepriklausomybę. K a u n a s 1956
metais ryžtingai parėmė veng
rų sukilėlius, stipriai išgąsdin
damas okupacinę valdžią.
Tame pačiame Kauno mu
zikiniame teatre Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio Seimas
1989 m. Vasario 16-osios naktį
pirmą kartą įvardijo tikrąjį ir
svarbiausią Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio tikslą: „Lietuvių
tauta niekada nesusitaikė su
valstybės suvereniteto prara
dimu (...) Sąjūdis reiškia tautos
ryžtą taikiu būdu a t k u r t i savo
teises, gyventi nepriklausomai
nuo bet kokio diktato". Krem
lius įsitikino, kad Kaunas iš
reiškia tautos siekį, imdamasis
rizikingos iniciatyvos išsilais
vinti nuo „išvaduotojų". Šie keli
epizodai rodo. kad Kaunas buvo
tapęs lietuvybės ir pilietiškumo
bastionu. Toks išliko ir per visą
okupaciją. Iš Kauno atimti lie
tuvybės tvirtovės aureolę jokia
karine akcija, o juo labiau politrukų lygmens propaganda,
buvo neįmanoma. Okupantui
tapo aišku, kad kauniečių pa-

Beje, niekaip negali
ma tylomis apeiti dar
vieno simbolio —
nebaigtos statyti
Prisikėlimo
bažnyčios.
Pirmiausia verta įvardyti
kas yra Kaunas ir kokia jo
reikšmė Lietuvos Atgimimo is
torijoje. Šis miestas, kaip Lai
kinoji sostinė, pirmosios Res
publikos metais du dešimtme
čius buvo politinio, kultūrinio,
visuomeninio, mokslo bei švieti
mo ir ekonominio gyvenimo cen
tras, išugdęs ir sukaupęs mil
žinišką pilietinės savivokos po
tencialą. Vytauto Didžiojo uni
versitetas, to paties vardo Karo
muziejus, Nežinomojo kareivio
kapas, Juozo Zikaro sukurta
Laisvės statula, Karo mokykla
ir daugelis kitų brangių patri
oto širdžiai Laisves ir Lietuvos
valstybingumo simbolių kalba
patys už save.
Beje, niekaip negalima tylo
mis apeiti dar vieno simbolio —
nebaigtos statyti Prisikėlimo
bažnyčios. Okupantas nuosek
liai laikėsi įprasto sovietų im
perinei politikai principo — nori
suniekinti priešą ar dvasiškai
palaužjj pavergtąjį — pirmiau
sia sunaikink, suniekink ir iš
trink iš jų atminties brangius
Laisvės simbolius. Stalinas ne
pasitikėjo nei savo emisaru

O ką jus manote?

vyzdžiu pasektų visa Lietuva.
maišties scenarijus
strigtų.
Tad ar reikia stebėtis, kad Sumaišties nemažėja, o atvirkš
„artimojo užsienio" c e n t r a i čiai — intensyviai skaidoma
suskato parengti kitokį planą — visuomenė. J a u supriešinta ir iš
„leisti" patiems k a u n i e č i a m s dalies paralyžiuota valstybes
aukščiausios valdžios instituci
susiniekinti ir nusivainikuoti?
Ne šio straipsnio tikslas at jų veikla. Prezidentūra vienoje
pasakoti visą istoriją, kokiu pusėje, Seimas ir Vyriausybė —
Bandoma
tampyti
būdu garbingų tautiškumo ir kitoje.
pilietinės savimonės tradicijų, teisėsaugos institucijas pagal
dešimties universitetų mieste prisvilusių politikų užgaidas.
buvo išrinktas meru tikro ar ta Konstitucinio Teismo nutari
riamo liumpenproletariato at m a s — vienintelis iki šiol
stovas, nesurezgantis padoria skaidrus ir nepajudinamas juri
kalba kelių sakinių,.garsėjantis dinis argumentas — apeinamas
skandalingomis populistinėmis tylomis aukščiausių ir ne tiek
akcijomis, bendraujantis su nu aukštų politikų kalbose. Susi
sikaltėlių pasaulio vadeivomis, daro įspūdis, kad jį dar kai kam
pasak spaudos pranešimų, peri patogu skandinti tuščiakalodiškai apkuliantis savo žmoną. bystės bangose.
Piliečiui, kuris geba atskirti
Tokių veiksmų seka ir jų re
zultatai suponuoja mintį, k a d grūdus nuo pelų, nesunku su
„artimojo užsienio" centrai buvo prasti, kodėl sumaištis tebedip a k a n k a m a i tobulai p a r e n g ę dinama. Šiuo metu labiausiai
lietuvių pilietinio a t s p a r u m o reikėtų ne brangių prezidento ir
patikrinimą. Kauno atvejis aki jo palydos kelionių po šalies
vaizdžiai parodė, kad lietuvybės rajonus ir miestus, bet susi
ir valstybingumo šalininkų tvir kaupimo ir rimto nuoseklaus
tovę galima įveikti be tankų, be darbo, užviršuojant sėkmingai
iki dantų ginkluotų divizijų ir vykdytus pasirengimus inte
kol kas be „speenazo". P a k a n k a gruotis į ES ir NATO.
sukiršinti visuomenę ir kiek
Atsižvelgiant į tai, nerimo
įmanoma daugiau demorali dėl antrojo apkaltos proceso
zuoti.
negalima ignoruoti. Kyla na
„Patikrinimo" rezultatai pa t ū r a l u s k l a u s i m a s ar Seimo
skatino sumaišties planuotojus nariui iškelta apkalta stabili
paleisti kitą — „kišeninio prezi zuotų Seimo politinę valią, kai
dento" scenarijų, jau kur k a s reikės priimti sprendimą dėl
platesnės apimties ir skirtą apkaltos prezidentui, ar dar
visai Lietuvai. Jei jį pavyktų labiau ją išbalansuotų? Kaip gi
įgyvendinti, tai svarbiausi mū čia nematyti „kauniečių" įtakos
sų valstybės užsienio ir vidaus S e i m u i ir p a k a n k a m a i pavo
politikos tikslai būtų sužlug j i n g o abiejų a p k a l t ų santy
dyti. Ciniška demagogija su kio?
priešina žmones ir demobilizuo
Mėginimai išpūsti dar vieną
ja visuomenę. Premjero nuomo skandalą su sostinės meru A.
ne, populistiniai pažadai pa Zuoku rodo, kad sumaišties
taisyti visus-flSansinius reika planuotojų parakas dar nesulus, išspręsti per pusmetį socia drėko. Skubama ir stengiamasi,
lines bėdas neturi jokio realaus kad sumaišties niekaip nema
pagrindo.
žėtų. Mat, iki slenksčio į Europą
Kol kas nematyti, kad su tik keli žingsniai beliko.

KINO FESTIVALYJE KANADOJE —
A. MATELIO IR A. STONIO FILMAI

Lietuvos Laisvės gynėjų paminėjime St. Petersburg, FL, dalyvavę svečiai. Iš kairės: Antanas Dundzila, dr.
Norbertas Skokauskas, LR garbės konsulas Algimantas Karnavicius, paskaitininke Aistė
Ramanauskaitė-Skokauskienė ir Lietuvių klubo pirmininkė Angelė Kamiene. Juozo Šulaičio nuotr.

Lietuviškų kino filmų pro
grama sausio 22 d. Ottavvoįe
pradėjo tradicinį Baltijos šalių
fiimų festivali.
Festivalio tikslas — supa
žindinti Kanados kino mylėto
jus su Lietuvos ir kitų Baltijos
šalių kinematografijos tradici
jomis bei šiuolaikinėmis kine
matografininkų idėjomis.
Šių metų festivalyje Ka
nados publikai pristatyti dviejų
garsių Lietuvos kino režisierių,
Arūno Matelio ir Audriaus
Stonio, darbai. Tai platininė
abiejų režisierių kino juosta
„Skrydis per Lietuva arba 510
sekundžių tylos", geriausiu
2003 metu Lietuvos kino filmų
pripažintas A. Matelio doku

mentinis filmas „Sekmadienis.
Evangelija pagal liftininką
Albertą" bei A. Stonio vaidy
binė juosta „Paskutinis vagonas .
Festivalį atidariusi Lietu
vos ambasadorė Kanadoje
Sigutė jakštonytė festivalio
svečiams pristatė Lietuvos ki
nematografininkų
pasieki
mus, Lietuvos kino pripažini
mą ir įvertinimą garsiausiuose
tarptautiniuose festivaliuose.
Baltijos šalių filmų festivalį
surengė Lietuvos ir Latvijos
ambasados Ottavvoįe kartu su
Kanados fiimų institutu bei
Nacionaliniais Kanados archy
vais.
(Elta)
j

PAMIiNKLAI IŠĖJUSIEMS KOVOTI

Kuo tau moka už kraują tėvų?
Pažiūrėk — skausmu žemė pravirko...
Paklausyk bažnytėlės varpų.

Konkursui „Lietuvos laisvės kovų, kariuomenės bei n e t e k č i ų istorija'
Jurgita Makselytė, Varėnos „Ąžuolo" vidurinė mokykla, 12 kl.
Mokytoja Julija J a u n u t a Kavaliauskienė
Nr. 4
Vieno žmogaus sąžinę užgulė net
septynių narsių kovotojų žūtis. Ir tai.
deja, buvo tik pradžia... Knyga at
skleidė dar vieną — skaudžiausią
kruvinos istorijos paslaptį, karčią
pamoką, kurios mokosi partizanai
Privalesni išmokti ir aš, skaitydama
ir išgyvendama geriausiųjų tautos
sūnų kasdienybę.
Vėl sušnara puslapiai, ir į mane
liejasi žodžiai:
Pažvelk, išdaviki-.
Per tave, o žiaurus atėjime.
Pravirko tėvynės miškai —

Per tave, išdavike, nualpo
Gražiausi bijūnu žiedai.
Kur sąžinė tavo, lietuvi,
Kur meilė gimtųjų namų?
O pažvelk, o pažvelk, išdavike.
Kiek kraujo... skausmingų raudų!.
Ar ne tėviškės žemė augino,
Ar ne čia tu išmokai damų?
Ar ne motina vygėj liūliavo,
iMukė tavo kilniausių darbų?
Kuo papirko žiaurus

atėjūnas.

Milda, miškai
1948X11.15.
...Už lango vėjas iš lėto sūpuoja
liaunas medžių šakeles, tarsi guos
damas, ramindamas. Neišlaikęs pra
virko ir dangus. Kap, kap, kap — drė
kina stiklą lietaus lašai. Rieda karčios
ašaros ir per mano skruostus... Ne
galiu ir nenoriu pateisinti tų, kurių
net žmonėmis nedrįstu pavadinti.
Menki žmogystos niekšingomis klas
tomis išdavė, pražudė savo bendražy
gius, todėl irgi liks įamžinti, tik kitaip
— tarsi nenuplaunama demė atei
nančių kartų atmintyje.
Pastūmiu knygas j šalį. Šiandien
daugiau nebeskaitysiu. Aš jau radau
tą paminklą, kurio ieškojau. Tai
neišsemiamas dainų lobynas, kuria
me s u k a u p t a meilė, pagarba ir
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dėkingumas tūkstančiams jaunuolių,
kovojusiems už Lietuvos ir mūsų
išlikimą. Šio dvasinio turto negali
atimti, išdildyti jokios bausmės ir
kankinimai. Netgi laikas yra bejėgis,
nes mes, šiandienos karta, išsaugome
ir perduodame istoriją. Paminklai —
dainos amžiais gyvuos mūsų lūpose ir
širdyse!
D i e n o r a š t i s be datų
Lapkričio 11-oji diena
Mano Dienorašti, vakar taip ir
nebaigiau skaityti knygų, tačiau šian
dien nauja diena. Šiandien esu
kupina ryžto toliau ieškoti paminklų
tautos didvyriams Tik vis nepaliauju
savęs klausinėti: kodėl Lietuvai rei
kėjo tiek daug aukų? Kodėl atsirado
tiek daug žmonių, sutikusių mokėti
aukščiausią kainą — paaukoti gyvy
bę 0
Manau, kad atsakymą rasti bus

emokratų partijos kan
didatų į prezidento vietą
tarpusavio
rungtynių
įkarštis, rodos, galėtų niekais
paversti žiemos šalčius ir pus
nynus. Tiek „karšto oro" jie
išpūtė, bemėgindami į savo pu
sę patraukti kuo daugiau bal
suotojų, kad vien nuo tų kalbų
ir tiesiog besaikės energijos gali
visoje planetoje pasireikšti kli
mato atšilimas. Ir dar, Dieve
mano, tik dvi valstijos — o kur
visos kitos? Nors prezidento rin
kimai vyksta tik kas ketveri
metai, bet atrodo, kad keičiasi
tik kandidatai, o kalbos, kalti
nimai, pažadai — vis tie patys.

D

Demokratinėje valstybėje visgi
pagrindinis asmuo yra eilinis
pilietis — rinkėjas, kuris, atlik
damas savo pilietinę pareigą (ir
privilegiją) gali nulemti krašto
ateities gaires. Tad nereikia
stebėtis, k a d tas eilinis pilietis
yra gaudyte gaudomas, stengia
masi jam įtikti, patraukti jo
dėmesį ir įvilioti į rinkimų
būstinę. O už kurį kandidatą —
už kurią partiją — jis balsuos,
tai priešrinkiminės kampanijos
užduotis.
Vargiai kas galėtų šiandien
prognozuoti, kokios bus atei
nančių prezidento rinkimų pa
sekmės: a r Baltuosiuose namuo
se antrai kadencijai pasiliks
respublikonas George W. Bush,
ar jo vietą užims vienas iš šiuo
metu berungtyniaujančių de
mokratų. Kadangi praėjusieji
rinkimai buvo „kitoniški" ir,
balsavimams pasibaigus, ilgo
kai reikėjo laukti, kol bus
paskelbtas laimėtojas, kuo šie
būsimieji baigsis dar neaiškiau.
Vienas įdomus reiškinys
ypač krito į akį. Kai žurnalistai
mažosios New Hampshire vals
tijos gyventojus prieš balsavi
mus klausinėjo, už kurį iš pa
grindinių penkių (John Kerry,
Howard Dean, John Edvvards,
gen. Wesley K. Clark, Joseph I.
Lieberman) jie atiduos savo bal
sus, atsakymas daugeliu at
vejų buvo tas pats: „Už tą, kuris
turi daugiausia galimybių iš
stumti iš Baltųjų rūmų George
W. Bush". Nors didžioji dalis
paklaustųjų buvo demokratai,
bet ir jų nuomonė šiuo atveju
daug pasakė, ypač dėl ko prez.
Bush yra praradęs gerą dalį
tautos pasitikėjimo.
Pasirodo, kad ne tiek dėl
ekonomikos susilpnėjimo, nepa
prastai išaugusio valstybės de
ficito, gamtosaugos nepaisymo,
sudarymo geresnių sąlygų ir
lengvatų stambiajam verslui,
karo Irake, bet už vis labiausiai,
kad prezidentas nesakė tiesos.
Amerikiečiai savo prezidentams
ir apskritai rinktiesiems parei
gūnams tikrai daug atleidžia.
Prisiminkime šlykštų skandalą.
Baltuosiuose rūmuose esant
prez. Bill Clinton, o dar anks
čiau — prez. Richard Nixon.

Pirmajam net buvo leista „gra
žiai užbaigti" savo kadenciją,
pastarasis iš prezidento kėdės
turėjo pasitraukti, bet iš esmės
apie juos šiandien nekalbama
su pasipiktinimu (Richard Nixon atveju, prisimenami jo įžval
gūs, Amerikai naudingi politi
niai ėjimai, o Clinton apskritai
stengiamasi pamiršti).
Tačiau piliečiai labiausiai
piktinasi melu. Jie nenori būti
apgaudinėjami. Kai išaiškėja
(visuomet anksčiau ar vėliau tai
atsitinka), kad prezidentas ne
buvo atviras savo tautai, bal
suotojai to niekuomet nedova
noja ir neužmiršta. Šiuo metu
vyrauja nuomonė, kad karas
Irake pradėtas nebūtinai tuo
tikslu, kurį taip tvirtai pabrėžė
JAV prezidentas ir svar
biausieji jo kabineto nariai. Ar
jie visi buvo žvalgybos suklaid
inti ir patikėjo žiniomis apie
Irako diktatoriaus Saddam
Hussein slepiamus masinio nai
kinimo ginklų sandėlius bei ga
myklas, ar iš pat pradžių žinojo,
kad tokių ginklų niekas neras,
nes jų nėra, karas buvo pradė
tas, rimtai neapsvarsčius jo
pasekmių, ir dabar dairomasi
būdų iš to pavojingo akligatvio
išsmukti be dar didesnių nuos
tolių.
O kaip su Lietuvos prezi
dentu? Turbūt nėra šiandien
tautiečio, gyvenančio už Lietu
vos ribų. kuris nesidomėtų poli
tiniais krašto vidaus įvykiais ir
nesisielotų, kad jie griauna taip
sunkiai įgytą vakariečių pasiti
kėjimą demokratine santvarka.
Lietuva, užuot žengus į priekį,
jau pradeda slinkti atgal. Prez.
Paksas nedaug paiso (ir kiek
viena proga tai parodo) apkaltos
procesų, Seimo nuomonių, Kons
titucinio Teismo nuostatų ir net
valstybės Konstitucijos. Kartais
atrodo, kad jis iš viso šio de
mokratinio proceso tiesiog šai
posi, atsisakydamas kooperuoti.
Žmonių nuomonės pasidali
nusios: vieni už tai, kad prezi
dentas nekaltas, kiti — kad jis
turėtų nedelsiant pasitraukti. O
ką jūs, mieli skaitytojai, manote9
Norime padaryti apklausą:
per pirmąsias dvi vasario mėne
sio savaites kviečiame visus at
sakyti į klausimą — ar LR prez.
Rolandas Paksas turėtų atsi
statydinti, ar ne.
Atsakymą galite siųsti re
dakcijos elektroninio pašto ad
resu: redakcija@draugas.org
galite atsiųsti faksu (773-5858284) arba paprastu paštu. Bū
tina pasirašyti pavardę, bet pri
žadame jos neskelbti. Pasibai
gus dviem savaitėms, paskelb
sime apklausos rezultatus.
Tad kviečiame visus nedel
siant siųsti savo nuomonę
..Draugo" redakcijai. Lietuviai
mėgsta politikuoti, tad suda
rome progą pasisakyti, ką ma
note šiuo klausimu Lauksime'

nelengva. Juk aš d a r tik 17 metų gyvenimą gyvenančiam žmogui daž
mergina, tik mokinė... Bet aš. jauno nai net neįsivaizduojami ir neįtikėtini
sios kartos atstovė, pasiryžau atsa išgyvenimai, — o jie bemaž be išimties
kingam darbui — atgaivinti savyje pabaigoje užantspauduojami to paties
laisvės kovų istoriją. Tam, kad ji partizano krauju ir gyvybe. — yra
sutilptų, turėsiu iš širdies kai ką nusinešami amžinybėn, iš kurios jie
išmesti: neapykantą, pagiežą, keršto niekuomet nebus visiškai visi su
troškimą... Bus sunku, bet aš bandy grąžinti ir niekieno nebus išskaityti
siu. Juk tik taip galima rasti at tokie, kokie jie iš tikrųjų buvo.
Del šios priežasties aš ir nu
sakymą į neraminantį „kodėl?",
sprendžiau, bent labai trumpai, su
paruošti dvasią naujam paminklui
Iš lėto sklaidau Adolfo Rama glaustai ir labai paskubomis nors kai
nausko-Vanago atsiminimų knygą kuriuos savo išgyvenimus ir atsimi
„Daugel krito sūnų...". Tai tikras au nimus užrašyti".
J u t a u iš šių žodžių sklindančią
tentiškas garsiausio Lietuvos kovotojo
dvasinę
jėgą ir pareigu b e n d r a / \
dienoraštis, kuriame užfiksuotos
giams
Skaičiau
tas pačias eilutes dar
svarbiausios jo. kaip partizano, gy
ir
dar.
kad
geriau
suvokčiau sio dieno
venimo akimirkos. Pro akis šmėkščio
raščio
paskirtį:
iškelti
iš Anapus par
ja primarginti puslapiai, užrašyti
tizanu
gyvenimą
toki.
koks jis buvo
ranka ir išspausdinti mašinėle
Taip,
mano
Dienorašti,
aš radau dar
„Tie paslaptingos istorijos lapai,
viena
paminklą
kuriuose išrašyti kiekvieno partizano
nuveikti darbai, nueitas nepaprastai
Bus daugiau
sunkus laisvės kovos kelias ir legalų
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ors lietuvio pasaulis per
paskutinį dešimtmetį
išsiplėtė, vis tik kelionė
į daugiamilijoninį miestą kiek
kutena jausmus. Ypač jei tai
miestas, kuris kažkada buvo
vieninteliu tau prieinamu dau
giamilijoniniu miestu ir vėliau
tapo atramos tašku, vertinant
kitus didmiesčius, tapusius pri
einamais, subyrėjusius „gele
žinei sienai".

VILNIUS - MASKVA - VILNIUS
Knygų mugė Maskvoje 2003 m.

jektu. Ar su dalyvio kortele, ar
be jos, statė į ilgą eilę ir iš lėto
praleisdavo, kruopščiai ieškoda
mi metalo, kai į kitą paviljoną
buvo galima patekti laisvai, net
kai po jį vaikščiojo VIP-ai.
Kaip sako patys rusai (aiš
ku,
„sušvelninant" žodžių eks
Tiesa, kad pažintum didmies
presyvumą:
„didelėje šalyje daug ir
tį reikia laiko, o jo truko. Mat,
netvarkos".
Tą ant savo kailio
kelionė į Maskvą buvo ne turis
pajuto
ir
Lietuvos
leidėjai. Mu
tinė. Pasitaikė proga nuvažiuo
gės
atidarymo
dieną
išlipusi iš
ti į tarptautinę Maskvos knygų
traukinio,
palikusi
daiktus
Lie
mugę ir ji, galima sakyti, „prarijo"
tuvos
atstovybės
svečių
namuo
kone visą laiką. Tačiau mugė kartu
se. Kultūros reikalų atašė Juozo
žadėjo progą patikrinti, koks li
Budraičio parūpintu autobu
kimas ištiko vieną labiausiai
siuku atlėkusi didžiausiu leidžia
garsintų sovietinių laikų mitų,
mu greičiu (o vietom, įtariu - ir
atseit, sovietine liaudis - labiau
ne) į parodą lyg į sieną atsi
siai pasaulyje skaitanti liaudis.
trenkė
į transportui skirtą įva
Daug lankytojų sulaukė ir
žiavimą.
Jį, lyg paskutinį bas
mugė. Pati ji po kelių metų nuos
tioną,
saugojo
būrys milicininkų
mukio pradėjo atsigauti. Rusai
ir
parodos
apsaugos
darbuotojų.
didžiavosi, kad šiemet susirin
Seniai
neteko
matyti
tokių
ko kaip niekad daug dalyvių įtūžio
iškreiptų
veidų
ir
girdėti
per 2,700 iš 82 šalių. Paroda
tokių riksmų, nebent veiksmo
užėmė du paviljonus buvusia
filmuose, kai gaudomas nusi
me Sovietų Sąjungos parodos
kaltėlių nusikaltėlis. Šiuokart
komplekse (dabar - Visos Ru
tokiais buvo bet koks, prie vartų
sijos parodos). Be to, aikštėje
priartėjęs, automobilis. Jei jo nu
tarp jų buvo išdėstytos ilgos ei
meris buvo įtrauktas į vieno ap
lės kioskelių, kur prekiauta
sauginių nešiojamą sąrašą, jo
knygomis bei stovėjo didelė pa
keleiviai galėjo keliauti, pasi
lapinė, kur savo gėrybes (dau
grožėję
nuožmiais veidais sar
giausia - saldumynus) demonst
gų,
o
jei
ne - buvo priversti iš
ravo Saudo Arabija 'vieną die
klausyti
ilgiausių
tiradų, kurių
ną įdomiausiu jos „eksponatu"
turinys
vis
labiau
artėdavo
prie
tapo princas Al Saul. nors taip
tam
tikrų
jų
motinų
apibūdinimų,
ir liko neaišku, kodėl būtent
jei vairuotojas bandydavo aiškintis.
knygų mugės teritorijoje, kai
arabai savo knygas rodė viena
me iš paviljonų).
Šioje aikštėje, specialiai su
montuotoje scenoje įvyko ati
darymas. Kaip ir dera - su bū
riu didžių politikų. Ceremoniją
pradėjęs. Rusijos švietimo minist
ras Vladimiras Filipovas per
skaitė V. Putin sveikinimą. Ki
ti, kalbėję po jo, rusų žurnalistų
pastebėjimu, nepamiršo, kur
esą ir sėkmingai apsimetinėjo
knygų skaitytojais ar rašyto
jais. Sakysim, po ministro kal
bėjo didis rašytojas, geriausias
Maskvos knygininkų draugas,
o kartu ir meras Jurijus Lužkovas, kuris mugėje pristatinė
jo knygą .Meras ir apie merą".
Kitas žymus knygininkas ir
rašytojas (o k a r t u ir pats skan
dalingiausias Rusijos politikas)
Vladimiras Žirinovskis kvietė
visus skaityti ir pirkti knygas.
Toks jo pasisakymas sulaukė
susirinkusių leidėjų ir knygos
prekybininkų aplodismentų, juoba.
jis dar skelbė, kad „Tūkstantis
batų nepakeis vienos knygos".
Patys politiškiausi politikai
buvo Dūmos pirmininkas Ge
nadijus Selezniovas ir komu
nistas Genadijus Ziuganovas.
Jie ragino padaryti knygą pigia, o
vadovėlius - nemokamais. Su
sirinkusieji mandagiai patylėjo.
Kaip reta tarp politikų, la
bai trumpai kalbėjo Spaudos
ministro pavaduotojas Vladimi
ras Grigorjevas. Pažiūrėjęs į
p u r i u s debesėlius mėlyname
danguje, jis pastebėjo, jog
kaskart gamta įrodinėja, kad
knyga — Dievui malonus daik
tas ir jis mugę remia, ir paskel
bė mugę atidaryt., f dangų pa
kilo ugnies salvės, o VIP, iškai
tant ir žymu rašytoją M. Gorba
čiovą, pajudėjo apžiūrėti mugę.
Gal Dievas ir rėmė mugę,
bet žmones visada viską pagadina.
Pačių rusų tvirtinimu, šiais
metais kliūtys prasidėjo muges
prieigose pagrindinis ėjimas į
parodų kompleksą buvo už
darytas del „kelio darbų" ir prie
paviljonų teko eiti ratais, o kai
atėjo dalyviai ir lankytojai, ku
riems kažkodėl jau pirmą, pro
fesionalams skirtą dieną buvo
pardavinėjami bilietai, atsi
remdavo į didžiulę oilę Ji rikia
vosi prieš centrinį įėjimą j pa
grindinį knygų mugės pa
viljoną, kurį saugumo tarnyba
pavertė ypatingai saugomu ob-

KALBĖKIME ANGLIŠKAI

Reikia pasakyti, kad
rusai mėgsta savo
autorius ir į susi
tikimus rinkosi mi
nios žmonių, ypač
kai būdavo dalinami
autografai.

mėjo, ar turi bilietą, ar dalyvio
kortelę. O ir pati ta „griežtoji" ap
sauga buvo gan įdomi - įeinant
reikėdavo praeiti pro metalo de
tektorių, tačiau, prieš e i n a n t
pro vartelius, reikdavo a n t šalia
stovėjusio staliuko padėti savo
nešamus daiktus. Milicija tavo
asmeniu susidomėdavo, jei tik
detektorius imdavo cypti, jei ne
- imk savo daiktus ir keliauk, o
kas viduje - niekam nerūpėjo...
Nors tu bombą nešk ir, prisi
klausius apie nesibaigiančio te
roro aktus Rusijoje, būdavo kiek
neramu matyti mugės kavinu
kėse plušančius „kaukazietiškos
išvaizdos" vaikinus.
Na, bet tai, kaip sakoma,
pyrago pagardinimai. Pačiu py
ragu buvo mugė, kurios neofi
cialiu šūkiu buvo „Raskite kny
gą" (nors galima versti ir kitaip
- „Atverskite knygą")- š i u o at
veju, atvažiavus iš Lietuvos ga
lėjai pamatyti Lietuvoje mažai
žinomą Rusijos leidybą ir jos
knygas, pradedant didžiosiomis
leidyklomis ir baigiant regioni
nėmis bei politinėmis, įskaitant
ir jau minėto V. Zirinovskio par
tijos leidyklą. J o s stende vieną
dieną sėdėjo ir p a t s V. Žiri
novskis, aišku, daugiau šnekė
damas apie politiką nei apie
knygas. Matyt, t a d a šis stendas
gal ir sulaukė daugiau lankyto
jų, o šiaip, einant pro šalį, te
galėjai, be knygų, pasigrožėti
nuobodžiaujančiu, j a m e sėdin
čiu, vaikinu ar mergina ir tele
vizoriumi, nuolat rodžiusiu Ziri
novskio kalbų įrašus.

Būta, kaip minėta, ir dau
giau politikų, pristatinėjusių
savo knygas. Bene „svariausias"
buvo Ukrainos prezidentas L.
Kučma (spėta, kad tai dėl jo taip
„siautėjo" apsauga). J i s aplankė
Ukrainos nacionalinį stendą, o
vėliau p r i s t a t ė savo knygą
„Ukraina - ne Rusija", išleistą
Panašiai nutiko ir lietuvius ir rusiškai, ir ukrainietiškai. Rei
vežusiam autobusiukui. Mat, kia pasakyti, kad ji sulaukė ne
sąraše jo nebuvo, o į panosę ki menko rusų žurnalistų ir poli
šamų dokumentų, liudijančių tikų dėmesio (o iš kai kurių - ir
lietuvių dalyvavimą mugėje, ap pašaipos, ypač dėl pavadinimo:
sauginis neturėjo laiko gilintis, pats autorius savo pasirinkimą
o jo bendrams jokio įspūdžio ne aiškino tuo, kad d a r daug kas
darė diplomatiniai mašinos nu Rusijoje niekaip negali suvokti,
meriai. „Dink tik iš čia". - maž kad Ukraina - ne jos dalis).
daug taip galima išversti vieno
Aišku, liūto dalį sudarė ne
milicininko riksmą vairuotojui tokių „aukštų" autorių knygos.
ir šis, būdamas pasiuntinybėje Klaidžiojant t a r p leidyklų sten
dirbančiu maskviečiu, puikiai dų, buvo galima pamatyti daug
suprato, ką tas norėjo pasakyti lietuviams nežinomų autorių,
(žiūrint iš šalies, atrodė, kad, daug įdomių istorinių knygų,
nors sekundę suabejojus, kitu kurias norėtųsi matyti lietuviš
argumentu bus kulka, o pa kai (ir kartu supranti, kad jos
bandžius įsivaizduoti taip ant dip sulauktų
nedidelio skaitytojų
lomatinės mašinos šaukiant Lie susidomėjimo). Daug daug vis
tuvos policininką, kad ir ką apie ko, ir toje gausoje ne taip pap
juos bekalbėtume, nelabai pavyko).
rasta susigaudyti be atitinkamų
Teko vairuotojui trauktis į orientyrų. Matyt, tą s u p r a n t a ir
pašalį, o keleiviai, sugundyti patys rusai, kurie jau kelintą kartą
gando, kad atvažiuoja kažkokia mugės metu rengia įvairių kny
.didelė valdžia", prilipo prie lan gai skirtų premijų teikimą.
gų. Milicininkai bei apsauginiai
Šiemet toks įteikimas vyko
„išvalė" teritoriją prie įvažiavi pirmos mugės dienos v a k a r e
mo, tačiau be dideliu greičiu garsiausioje Maskvoje koncertų
pralėkusio vieno kito automo salėje „Rosija" ir pirmą kartą
bilio užtamsintais langais nieko buvo transliuojamas per televi
daugiau nepavyko pamatyti. ziją. Šis renginys v a d i n a m a s
Atrodė, kad iš didelio debesies „Metų knygos" premijų teikimu.
tesulaukta mažo lietaus. Į pa Jo metu buvo įteiktas pagrindi
šalius išvaikyti automobiliai vėl nis „Grand prix" (ją gavo puoš
ėmė smelktis prie įvažiavimo. nus katalogas „Sankt Peterbur
Pagaliau pajudėjo ir lietuviai, gas. Miesto ir miestiečių portre
Leidėjų asociacijos direktorei tas") Regis, tokių knygų Rusijo
aplaksčius kelis apsaugos vir je nėra gausu, nes, prizą įteikęs,
šininkus ir įrodžius, kad jie turi Spaudos ministro pavaduotojas
teisę įvažiuoti (nors, tiesą sa padejavo, kad vertinimo komisi
kant, patik*įomo tik kaip pa jos pasirinkimas buvo labai
galiau paskutinis apsauginis skurdus. Be šios buvo įteiktos ir
mostelėjo - „važiuokit").
kitos prrmijos - .Metų proza",
poezija".
„Debiutas"
Aišku, tuo vargai nesibaigė „Metų
(beje,
ne
autoriui,
o
leidyklai
už
- kadangi VIP vaikščiojo po paro
unikalų
projektą),
„Metų
best
dą, tai dar t-ko laukti, kol leido
į vidų įnešti knygas Tikrai, iš seleris" (skiriama pagal knygų
pirmo žvilgsnio apsauga buvo pardavimus), „Mes augam kar
grėsminga, tačiau juo toliau, tuo tu su knyga" (vaikiškos knygos
labiau ji atrodė keista. Kaip ir leidėjams), „Dailininkas-iliusrašė patys rusai, įeinant į vieną tratonus". „Knygos menas", „Iš
paviljoną tekdavo praeiti rimtą spausdinta Rusijoje" (už gražiau
patikrinimą, kitame gi tesido sią Rusijoje spausdintą knygą),

„Geriausias XXI a. vadovėlis",
„Enciklopedistas" (už enciklope
diją), „Eureka" (geriausia moks
linė knyga), „Humanitas", „Multimedija" ir „Verslo Rusija".
Tačiau pats šventinis ren
ginys, regis, nelabai pavyko. Pa
čių r u s ų teigimu, buvo žadėta
kažkas ypatinga, bet kažkodėl
muzika per daug garsi, o dainos
- per ilgos... ir spauda ragino or
ganizatorius pagalvoti apie ce
remonijos formato kaitą. Girdi,
kai k a d a muzika geriau s k a m b a
salėje su staliukais (lietuviai,
lyg nujausdami, iškeitė šį ren
ginį į pasivaikščiojimą po vaka
rinę Maskvą).
B ū t a ir kitų orientyrų. Vie
n a s knygai skirtų rusiškų laik
raščių sudarinėja knygų parda
vimų vertinimus, o pagal juos pardavimų dešimtukus ir k a r t ą
per m e t u s , Maskvos mugės die
nomis, suveda rezultatus: skai
čiuoja, kokios knygos, kokie au
toriai ir kokios leidyklos dažniau
siai pateko į vertinimus ir ap
dovanoja nugalėtojus. Šiemeti
niai rezultatai parode, k a d po
puliariausiais autoriais Rusijoje
yra P. Koeljo ir kriminalinių
romanų autorė D. Doncova.
Kaip įprasta visur, t a i p ir
Maskvos mugėje vyko daugybė
įvairių renginių. Leidyklos pri
statinėjo savo leidybines pro
g r a m a s , autoriai - savo knygas
(tarp tokių buvo ir, didelio susi
domėjimo sulaukęs, susitikimas
su knygos „Porrti Gatter ir filo
sofijos akmuo" autoriais, tai j a u
a n t r a s Rusijoje „Harry Porter"
plagiatas, beje, šiuo metu t a i la
biausiai perkama knyga Rusi
joje ir lenkia net originalą). Tarp
autorių buvo ne tik plunksnos,
bet ir kumščio meistrai - savo
knygą pristatė pasaulinio garso
ukrainiečių boksininkai, broliai
Vitalijus ir Vladimiras Klyčko.
Reikia pasakyti, kad rusai
mėgsta savo autorius ir į susi
tikimus rinkosi minios žmonių,
ypač kai būdavo dalinami auto
grafai. Eilės priminė dar ne taip
s e n a s eiles mėsos p a r d u o t u 
vėse... Deja, liūdnu muges įvykiu
tapo Rusijoje populiaraus rašy
tojo Kiro Bylyčiovo mirtis (beje,
lietuvių kilmės, tikroji jo pa
vardė I. Možeiko ar Mažeiko).
Į mugę buvo įdomu pasižiū
rėti ir a t m e n a n t , kad šiemet Ru
sija - Frankfurto knygų mugės
garbės svečias. Ta proga buvo
surengta spaudos konferencija,
kur teko nugirsti gana įdomių
dalykų. Iškart pasijuto, kad Ru
sijoje į tai žiūrima labai rimtai
ir valstybiškai. Visam pasiren
gimui diriguoja Spaudos minis
terija ir jos vadovas per konfe
renciją apie dalyvavimą Frank
furte kalbėjo, kaip apie svarbią
karinę operaciją, k u r dalyvaus
apie 200 leidyklų, už valstybės
lėšas bus vežama 100 rašytojų
' d a r pusę tiek atsiveš leidyklos),
vyks daugybė renginių ir kon
certų, iš kurių pats didžiausias
- Frankfurto teatre, dalyvau
j a n t pasaulinio garso Rusijos
operos dainininkams (beje, dau
gelis jų atsiliepia, šaukiami gru
ziniškomis pavardėmis) ir šokių
kolektyvams, veiks rusiškų pa
tiekalų virtuvė. J a u ne tik iš
anksto buvo žinoma, kad per
atidarymą kalbės rašytojas V.
M a k a n i n a s . kuris, anot minist
ro, t a m atsakingai ruošėsi, ir
mugės savaitę žadėta spaudoje
paskelbti jo kalbą (tai girdint, į
galvą šovė mintis, kaip būtų
buvę, jei koks ministras būtų
pareikalavęs, likus iki Frankfurto
mugės geram mėnesiui, iš S.
Gedos, kuris kalbėjo per atida
rymą, paskelbti spaudoje jo kalbą).
Bet vėlgi - Rusija nebūtų
Rusija Ministras buvo labai ne
p a t e n k i n t a s , kad Rusija garbės
viešnia, o iš jos nesusipratėliai
vokiečiai reikalauja mokėti už

renginiams reikalingas patal
pas ir dar lyg didelę malonę su
teikia nuolaidą... Taip graudu
pasidarė - rusai taip stengiasi,
taip nori, kaip sakė ministras,
parodyti vokiečiams, kad jų lite
r a t ū r a ne ką prastesnė už ame
rikiečių ir anglų, ir ją būtina
versti į vokiečių kalbą, kad vos
ašara nenuriedėjo, tik kad vis
ta neramuolė atmintis. Priminė
- maža to, kad Maskvos mugė
je parodos plotas kainuoja ne
ką mažiau nei Frankfurte (nors
paroda savo reikšme toli gražu
negali lygintis su vokiška), dar
lietuviams ir kitiems užsienie
čiams dalyviams reikia mokėti
daugiau nei dalyviams iš Rusi
jos (va, taip ir pajunti, ką reiš
kia būti užsieniečiu Rusijoje).
O grįžtant prie mugės kas
dienybių, reikėtų pasakyti šį
bei tą ir apie lietuvių pasiro
dymą. J ų stendas nepasimetė
tarp kitų ir sulaukė nemažai
dėmesio. Būtą visko. Vieni atei
davo ir klausdavo, ar mes dar
gyvi ir ar patenkinti savo gy
venimu, tikėdamiesi padejavi
mų, kaip mums blogai. Atei
davo šiaip pasmalsauti, kas pas
mus naujo ir prisiminti, kad
kažkada lankėsi ar turėjo pa
žįstamų, o va, dabar sienos, nė
ra kaip nuvažiuoti. Ateidavo ir
knygų p a ž i ū r ė t i , klausinėjo,
kokie nauji rašytojai atsirado,
kodėl jų knygų nėra rusų kalba,
ir teko suktis, aiškinant, kad
gal rusų leidėjams jie neįdomūs
bei nutylint, kad lietuviškų
knygų vertimą propaguojančios
institucijos „Books from Lithuania" atstovų čia nei su žibu
riu nerasi, matyt Rusija jomis
visai nesidomi. Būta ir nemažai
lietuvių leidėjų knygų pirkėjų.
Kitoms knygoms net keli atsi
rasdavo, o kadangi daugumos
buvo atvežta tik po vieną eg
zempliorių, teko išklausyti ne
mažai priekaištų, kodėl tik tiek.
Žodžiu, s u s i d o m ė j i m a s jau
č i a m a s , tik reikia mokėti jį
išnaudoti.
Mugė atimdavo didžiąją
dienos dalį ir vakare likdavo
vos viena kita šviesi valanda
pasidairyti po kapitalistinę
Maskvą. Visa bėda, kad veik
kasdien lijo. Išskyrus tik sa
vaitgalį, kai Maskva minėjo
miesto dieną ir valdžia „iššau
dė" debesis. Tada dangus buvo
mėlynas, u ž t a t
pirmadienį
debesys buvojuodut j u od utėliai
ir lietus vertė veik be atokvė
pio... Gal tas lietus ir nuplovė
visas garbinamas naujas Mask
vos grožybes, nes šiaip miestas
po kitų, po paskutinio apsilan
kymo joje matytų didmiesčių,
pasirodė gan nušiuręs. Aišku,
matyti nemažai restauruotų,
išgražintų namų miesto centre,
bet šių eilučių autoriui jie
asmeniškai neatsvėrė gan niū
raus vaizdo. Ypač į akis krinta
kioskelių gausa gatvėse, o paro
dų centras, kuris kažkad buvo
vizitinė Sovietų Sąjungos kor
telė, dabar virtęs visai neaišku
kuo. Stovi nuo senų laikų kos
miniai laivai ir lėktuvai, de
monstravę šalies jėgą, o šalia daugybė kioskelių, pilna šaš
lykus kepančių kaukaziečių.
Prekybiniais virto ir veik visi pa
viljonai, kur savo pasiekimus de
monstruodavo sąjunginės res
publikos ir Sovietų mokslų aka
demija (vaizdelis labai įdomūs,
kai šalia senų užrašų puikuo
jasi nauji, pavyzdžiui, „Mokslų
akademijos Fizikos paviljonas"
kažkada buvusiom auksinėm
raidėm, o žemiau - „Siuvimo
mašinos" ...Visu gražumu tebe
stovi ir auksu spinduliuoja, ma
tyt, neseniai atnaujintas, fonta
nas „Tautų draugyste", kur sto
vi penkiolikos tautiniais rūbais
merginų, simbolizavusių sovie
tines respublikas, statulos. At
radom jų rate ir lietuvaitę, ir tegalėjom atsidusti - stovi, varg
šė, nėra kas namo parveža...
Ir mes nepervežėm. Tik pa
tys, mugei pasibaigus, sėdom į
traukinį ir išbildėjom. Namo. J
Vilnių.

Paruošia Aušrelė Sakalaitė

E l e v e n t h lesson. (Ueventh
leson) — Vienuolikta pamoka
W h a t ' s f o r d i n n e r ? (Uats for
diner?) — Kas pietums?
What a r e you m a k i n g for
d i n n e r t o n i g h t ? (Uat ar jū
meiking for diner tūnait?) —
Ką šį vakarą
gaminsite
pietums?
I a m g o i n g to m a k e salmon,
r i c e , m i x e d vegetables a n d
a s a l a d . (Ai em going tu meik
selmon, rais, miksd vedžtabls
end a selad) — Aš pagaminsiu
lašišos, ryžių, maišytų dar
žovių ir salotų.
It's m y daughter's birthd a y , t h e r e f o r e , vve a r e
g o i n g t o a r e s t a u r a n t for
d i n n e r . (Its mai doters
birthdey, therfor, uy ar goint
t ū a restorant for diner) — Yra
mano dukros gimtadienis,
todėl mes eisime į restoraną
pietauti.
What r e s t a u r a n t are you
g o i n g t o go to? (Uat res
torant a r ju going tū gou tu?)
— I kokį restoraną jūs eisite?
We a r e g o i n t to „Vir
t u v ė l ė " , b e c a u s e vve likę
L i t h u a n i a n food. (Uy ar
going t ū gou tū ..Virtuvėlė",
bykoz uy iaik Lithuenian fūd)
— Mes eisime į ,.Virtuvėlę",
nes m u m s patinka lietuviškas
maistas.
i

.

i
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„Virtuvėlė" h a s good food
a t good p r i c e s , b u t i s n ' t i t
in a heavy erime a r e a ?
(„Virtuvėlė" hes gud fūd et
gud praises, bat iznt it in a
hevy kraim eria?) — „Vir
tuvėlė" gamina gerą maistą,
geromis kainomis, bet ar ten
nėra gausių nusikaltimų ra
jonas?
It's not d a n g e r o u s if y o u g o
early. „Virtuvėlė" is p a r t
of a n e i g h b o r h o o d w a t c h .
(Its nat dendžras if jū gou
erly, „Virtuvėle" iz part of e
neibourhud uač) - Nepavo
jinga jeigu anksti nueini,
„Virtuvėlę" saugo apylinkės
apsauga.
I prefer t o eook L i t h u a n i a n
food at h o m e . (Ai prefer tū
kuk Lithuenian fūd et hom) —
Man geriau pasigaminti lietu
višką maistą namie.
If I was a s good a cook a s
you are, I w o u l d too. (If ai
uoz az god e kuk az ju ar, ai
uod tū) — Jeigu aš būčiau
tokia gera virėja, kaip tu, man
taip pat patiktų.
T h a n k you for t h e compliment, I wish my h u s b a n d
t h o u g h t likę y o u do. (Thenk
ju for tha kampliment, ai uiš
may hazband thot laik jū dū)
— Ačiū už komplimentą, a š
norėčiau, kad mano vyras taip
galvotų, kaip tu.

—

PASLAUGOS
STATE FARM INSURANCE
ALTOMOB0 J( X \\ML. SVEIKATOS
IK (SAVYBĖS DKMBNHS
Agentas Frank Zapolis ir Ott. Mgr.
Aukse S. Kane kalba lietuviškai".
F R A N K ZA POLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654:773-^81-8654
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Šildymas
Šaldymas

6556 S. Kedzie Oiicago, L 60629
Prekyba, nstaiavimas, aptarnavimas

— Licensed — Bonded— Insured
773-778-4007
773-531 1833

„ D r a u g o " skelbimų
skyrius
Tef. 1-773-585-9500

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
-'[1;=^
jrrl^L

PERKA
P e r k a m e auksą, antikinius
d a l y k u s , paveikslus ir
daugiau.
Tel.773-685-3988

IŠNUOMOJA
VV'oodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti
butai. 1 mieg.— $640:
2 mieg. — $720.
Tel. 630-910-0644, ,!ana.

SIŪLO DARBĄ
PRO (ARK. \GF\CY
We are looking for English speaking
nannies. carepvers. I Jve-in/come & go.
Call 847-391-4164. 2644 Dempster
Str.. #205. Park Ridge. II. 6006S.

Bukime

Landmark
properties

Bus. 773-229-8761
Res. 708-425-7160
Mobil 773-590-0206
Pager 630-314-4330

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

CjzrUuiK.
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Pro-Team
Bus.: 708-361-0800
Voxj>\fc*7734<547X20
Fax:708-361-9618
E-mail:
d.i.mayer(2 worldnet.att.net
DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R
Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste arpriemiesauose. kreiDkitės j
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

pažįstami!

Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, siusime jį
1 men. nemokamai. Praneškite savo pavardę, vardą, adresą ir
telefono numeri raštu (DRAUGAS. 4545 W. 63 St., Chicago, IL
60629) arba telefonu 773-585-9500 Būkime pažįstami! (JAV)

vardas,

pavardė

adresas
miestas, valstija, zip
telefono

numeris

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

DRAUGAS
THE I I T M L 1 A M A N W O R I O A t O F

OAHY

DRAUGAS, 2004 m. sausio 30 d., penktadienis

Pasaulio

naujienos

(Remiantis AFP, Reuters. AP, ir«ertax, ITAR-TASS, BNS
imtų agentūrų ptanessmais)

JAV
VAŠINGTONAS. JAV ar
mija, kuriai t r ū k s t a žmonių
Irake ir Afganistane, pasinau
dodama gynybos sekretoriaus
ypatingaisiais įgaliojimais, ku
riuos jis turėtų turėti ketverius
metus, padidins savo karių
skaičių 30,000
trečiadienį
Kongresui sakė armijos štabo
viršininkas generolas Peter
Schoomaker. Tačiau kalbėda
mas Atstovų Rūmų ginkluotųjų
pajėgų komitete P. Schoomaker
atmetė įstatymų leidėjų ragini
mus visam laikui padidinti pa
jėgas ir sakė, kad tai žlugdytų
pastangas racionalizuoti ir mo
dernizuoti armiją. „Šiuo metu
man suteikti gynybos sekreto
riaus įgaliojimai padidinti ar
miją 30,000 žmonių", sakė P.
Schoomaker, kuris nurodė kad
ypatingieji gynybos sekreto
riaus Donald Rumsfeld įgalioji
mai turi t r u k t i ketverius
metus. P. Schoomaker įstaty
mų leidėjams taip pat sakė, kad
armija rengia planus dėl papil
domos karių rotacijos siekiant
iki 2006 metų išlaikyti Irake di
delį kareivių skaičių. Armijoje
jau dabar pagal Pentagono iš
kovotas sąlygas yra maždaug
11,000 kareivių daugiau nei
Kongreso nustatytas 482,000
karių limitas. Šį mėnesį JAV
armija, kuriai tenka pagrindinė
karinių veiksmų šiose valstybė
se našta, pradėjo masinę savo
karinių dalių rotaciją, kuri bus
taikoma maždaug 250,000
kareivių, ištarnavusių
ten
vienerius metus.
Kad nereikėtų siųsti į kovos
veiksmų zonas naujokų, Pen
tagonas siūlo finansinį paska
tinimą tiems veteranams, kurie
sutiks pratęsti savo tarnybos
sutartis. O naujokai papildytų
divizijas, dislokuotas Jungtinė
se Valstijose ir kitose, rames
nėse nei Irakas ir Afganis
tanas, valstybėse.
VAŠINGTONAS. Jungti
nės Valstijos ketvirtadienį pra
nešė, jog paleido tris nepilna
mečius, kurie buvo laikomi
Gvantanamo karinėje jūrų
bazėje Kuboje, ir sugrąžino juos
į tėvynę. Trys 13-15 metų pa
augliai buvo vieninteliai nepil
namečiai tarp 660 bazėje lai
komų įtariamų Talibano ir „ai
Qaeda"' kovotojų, kurie buvo
suimti JAV pradėjus karą su
terorizmu ir kuriems kol kas
nepateikti jokie kaltinimai.
Pentagonas nepranešė, kur
išsiųsti išlaisvinti nepilname
čiai. Tačiau vienas JAV parei
gūnas agentūrai „Reuters" sa
kė, kad trys paaugliai yra iš
laisvinti ir grįžo į Afganistaną,
kur buvo suimti beveik prieš
metus. Dėl nepilnamečių kali
nimo JAV sulaukė griežtos
žmogaus teisių gynėjų kritikos.
VAŠINGTONAS JAV ar
mijos vadovybė planuoja pradė
ti šį pavasarį Afganistane li
kusių Talibano judėjimo ir
tarptautines teroristų organi
zacijos „ai Qaeda" pajėgų puo
limą. Tai praneša remdamasi
Pentagono atstovu televizijos
kompanija CNN. Jos duomeni
mis, vadovybė įsakė kariuo
menei, dislokuotai Afganistane,
rengtis šiai operacijai. Ar rei
kės tam padidinti kontingentą,
nepranešama. Gruodį JAV ka
riuomenės Afganistane vadovy
bė jau paskelbė pradėjusi didelį
„ai Qaedos'" ir Talibano pozicijų
valstybės pietuose ir rytuose
puolimą. Ši operacija tebevyks
ta. JAV kariuomenė buvo nu
siųsta į Afganistaną 2001 m.
nuversti islamistinio talibų re
žimo. Iš viso šioje valstybėje
yra apie 11,500 karių, iš kurių
8,500 - amerikiečiai. Be to, Ka
bule dislokuoti 5,000 NATO
valstybių karių, kurie įeina į
tarptautinį taikos palaikymo
kontingentą.

IRANAS

TEHERANAS Konserva
tyvi ir įtakinga Irano Sergėtojų
taryba, atliekanti konstitucinę
priežiūrą, iki šiol iš tūkstančių
kandidatų, kuriems buvo už
drausta dalyvauti kitą mėnesį
įvyksiančiuose parlamento rin
kimuose, į pretendentų sąrašus
įtraukė 861 asmenį, ketvirta
dienį pranešė valstybinė televi
zija. Tačiau už kandidatų tin
kamumo nustatymą atsakingų
Tarybos pareigūnų atstovas
spaudai leido suprasti, kad į
rinkiminę kovą sugrąžintų as
menų skaičius smarkiai nebeišaugs. Jis teigė, kad didžioji
dalis skundų jau buvo išnagri
nėta ir galutinis kandidatų są
rašas bus paskelbtas vėlai pen
ktadienį. „Daugiau nei 90 proc.
skundų, kuriuos mes peržiū
rėjome, buvo išnagrinėti. Rinki
muose leista dalyvauti 861 nu
šalintam kandidatui", valstybi
nei televizijai sakė Seyed Mohammad Jahromi. Nerenkama
Sergėtojų taryba, kuri tikrina
visus įstatymus ir į valstybės
tarnybą pretenduojančius žmo
nes, nuo rinkimų buvo nušali
nusi 3,605 asmenis iš 8,157
užsiregistravusių k a n d i d a t ų .
Dauguma į juodąjį sąrašą pa
tekusių kandidatų yra refor
mas remiantys asmenys. Tarp
jų buvo ir 80 dabartinių parla
mento narių. Parlamento rinki
mai Irane numatyti vasario 20
dieną, nors vis dažniau pasi
girsta raginimų juos atidėti.

IRAKAS
SOFIJA. Irako užsienio
reikalų ministras ketvirtadienį
pareiškė, kad buvusi valstybės
vyriausybė kruopščiai paslėpė
turėtus ir iki šiol inspektorių
nerastus masinio naikinimo
ginklus, tačiau, ministro įsiti
kinimu, juos dar įmanoma ap
tikti. „Esu įsitikinęs, kad tę
siant darbą dalį šių ginklų gali
ma rasti, - per spaudos konfe
renciją Sofijoje sakė Hoshiyar
Zebar. - Jie buvo paslėpti tam
tikruose rajonuose. J ų slėpimo
metodai yra labai ištobulinti".
Kaltinimai, kad I r a k a s turi
cheminių ir biologinių ginklų,
tapo pagrindiniu motyvu Jung
tinėms Valstijoms ir Didžiajai
Britanijai praėjusį kovą įsi
veržti į šią valstybę ir nuversti
iš Saddam Hussein partijos
..Baath" sudarytą vyriausybę
Nors Irake vyko intensyvios
masinio naikinimo ginklų pa
ieškos, iki šiol taip ir nepavyko
jų aptikti. Buvęs JAV masinio
naikinimo ginklų
paieškos
Irake vadovas David Kay tre
čiadienį pareiškė, kad „beveik
visi šiuo klausimu suklydo".

IZRAELIS
JERUZALĖ. Izraelis ket
virtadienį pagal mainų susi
tarimą su Libano partizanų
grupuote „Hizbollah" pradėjo
paleisti maždaug 400 pales
tiniečių kalinių, sakė liudi
ninkai. Kaliniai iš Izraelio ka
lėjimų buvo atvežti prie Vakarų
Kranto ir Gazos Ruožo pasienio
postų, kur persėdo į palesti
niečių autobusus ir buvo nu
vežti į palestiniečių teritoriją.
„Dėkui Dievui už laisvę", sakė
Mohammed Abu Had, kuris at
vyko į Gazą atkalėjęs 14 mėne
sių už priklausymą grupuotei,
susijusiai su „Hamas". „Mes
džiaugiamės, tačiau mūsų lai
mė bus dar didesnė, kai bus
išlaisvinti visi kaliniai, esantys
Izraelio kalėjimuose". Manoma,
kad Izraelio kalėjimuose iš viso
yra daugiau kaip 7,000 pales
tiniečių. 400 kalinių buvo pa
leisti, kai Izraelio teismo medi
cinos ekspertai identifikavo
trijų kareivių palaikus, kurie
ketvirtadienį iš Beiruto buvo
nuskraidinti į Vokietiją, ir pa
tvirtino, kad tai tikrai tie ka
riai, kuriuos 2000-aisiais buvo
pagrobusi Libano partizanų
grupuotė „Hizbollah" Taip pat
buvo paleista ir apie 30 arabų

Af A
dr. IRENA JASYS

kalinių, daugiausia libaniečių.
Lėktuvu jie ketvirtadienį buvo
atskraidinti į Vokietiją. Be to,
vykdydamas tą patį mainų su
sitarimą Izraelis š i a u r i n i a m e
pasienio poste s u Libanu dar
perdavė m a ž d a u g 60 libaniečių
ir arabų p a r t i z a n ų kūnų, sakė
liudininkai.

Netikėtai mirė 2004 m. sausio 2 1 d . savo namuose.
Nuliūdę liko: giminės, gyvenantys Ohio valstijoje,
Kanadoje, Lietuvoje; krikšto dukros, draugai, buvusieji
pacientai ir pažįstami.
A. a. Irena buvo palaidota sausio 26 d. Columbus,
Ohio.
Daugiau informacijos bus suteikta vėliau.
Nuliūdę giminės

RUSIJA
MASKVA. Nepriklausomo
Irako laikraščio „ a l - M a d a " vy
riausiasis
redaktorius Fakhri
Karim teigia, k a d beveik vi
soms Rusijos kompanijoms,
bendradarbiavusioms su Iraku,
Saddam Hussein atsilygindavo
nafta už jo r e ž i m o rėmimą.
Anksčiau F. Karim išspausdino
savo laikraštyje sąrašą kom
panijų ir asmenų, kurie neva
bendradarbiavo su Saddam
Hussein p a s t a r a i s i a i s metais,
kai I r a k u i buvo paskelbtos
t a r p t a u t i n ė s sankcijos. Drauge
buvo teigiama, jog buvęs Irako
vadovas teikė naftą už ekono
minę ir politinę p a r a m ą jo reži
mui. J laikraščio sąrašą pateko
Rusų Ortodoksų Bažnyčia, Ru
sijos Federacijos k o m u n i s t ų
partija ir Rusijos liberalų de
mokratų partija, kurios trečia
dienį griežtai a t m e t ė šiuos
teigimus. Tuo t a r p u F. Karim
primygtinai teigia, kad jo žinios
teisingos ir t i k i n a t u r į s dar
daug n e p a s k e l b t o s tokio po
būdžio medžiagos, konkrečiai
sąrašą sandorių, sudarytų su
Irako naftos ministerija. J i s
pareiškė, jog nepaskelbtoje
medžiagoje „yra ir konkrečių
pavadinimų". „Ten beveik visos
Rusijos kompanijos, bendradar
biavusios su Iraku! Bendradar
biavimo su Iraku organizacijos.
Ten yra Rusijos diplomatų,
dirbusių Bagdade, beje, ir aukš
to rango! Ir n e t diplomatų
vaiku", sakė F. Karim interviu
laikraščiui „Vremia Novostej",
i š s p a u s d i n t a m e ketvirtadienį.
Interviu autorius teigia, kad F.
Karim „išvardijo daugiau kaip
40 Rusijos kompanijų, pateku
sių į 'juodąjį' sąrašą". P a s a k jo,
šiuo metu Irako naftos minis
terija sudaro komisiją šiai gau
tai informacijai i š n a g r i n ė t i .
..Mes norime n u b a u s t i šiuos
žmones. Mes norime sugrąžinti
Irakui jo pinigus!", s a k ė žurna
listas.
KARALIAUČIUS. Rusijos
federalinės s a u g u m o tarnybos
*FSTi Karaliaučiaus regioninė
pasienio valdyba (KRPV) nuo
2004 metų pradžios pirmą kar
tą per savo egzistavimo metus
pradėjo saugoti j ū r ų sienas,
p a n a u d o d a m a aviacijos tech
niką, per spaudos konferenciją
ketvirtadienį p a r e i š k ė KRPV
viršininkas generolas leitenan
tas Vladislav Prochoda. „Kari
ne transporto aviacija mes jau
a t g a b e n o m e į regioną vieną
sraigtasparnį Mi—8. J o įgula,
s a u g o d a m a v a l s t y b i n ę sieną,
jau pradėjo reguliariai skrai
dyti virš Kaliningrado Kuršių
įlankos akvatorijų, t a i p pat virš
Rusijos
ekonominės
zonos
Baltijos jūroje palei Kalining
rado srities p a k r a n t ę " , pranešė
generolas. P a s a k
kariškio,
netrukus bus a t g a b e n t a s ir ant
rasis s r a i g t a s p a r n i s
Mi—8
..Artėjantys geopolitinės padė
ties pokyčiai Rusijos, Lietuvos
bei Rusijos ir Lenkijos pasie
niuose, kuriuos lems būsimoji
šių šalių narystė ES, įpareigoja
KRPV atitikti pačius šiuolai
kiškiausius reikalavimus, šian
dien k e l i a m u s m ū s ų dalinių
techniniam aprūpinimui", sakė
V. Prochoda. Jis t a i p pat pra
nešė, kad Rusijos FST federa
linės pasienio tarnybos vadovy
bė nusprendė surengti eksperi
mentą - patikėti Rusijos jurų
sienų apsaugą K a r a l i a u č i a u s
srities teritorijoje specialiam
padaliniui, a p r ū p i n t a m nepilo
tuojamais s k r a i d y m o a p a r a 
tais. J ų k o m p l e k s a s p r a d ė s
veikti jau ateinančiais metais

Linkūnų (Rževskoje) ir Kalninkų (Prochladnoje) mokyklų mokiniai tauto
dailininko Majoro sodyboje.

Mylimai sesei

LANKĖMĖS LIETUVOJE
Mažosios Lietuvos lietuvių
draugijos paramos dėka, Kraupiškio (Uljanovo) vidurinės mo
kyklos lietuvių kalbos fakulta
tyvo mokiniai ne kartą lankėsi
Lietuvoje. Ankstesniais metais
susipažinome su Klaipėdos
miestu, aplankėme muziejus,
įžymias vietas. Pabuvojome Kre
tingoje, Priekulėje, Palangoje.
Šiemet toliau tęsėme pa
žintį su Lietuvos pamariu: va
žiavome į Bitėnus, Rambyną,
Kintus, Ventę, Rusnę.
Šiais metais sukako 145eri, kai gimė visuomenės vei
kėjas ir spaudos darbuotojas
Martynas J a n k u s . Pabuvojome
M. J a n k a u s muziejuje Bitė
nuose. Bitėnų kaimas įsikūręs
prie Bitės upelio, Rambyno
kalno papėdėje. Muziejaus dar
buotoja supažindino su mu
ziejaus eksponatais, papasako
jo apie įžymius šio krašto vei
kėjus: M. J a n k ų , Vydūną, E.
Jagomastą, A. Mackų, J. Bobrovskį. Lietuviškos spaudos
draudimo metais Bitėnai buvo
spaudos leidimo ir platinimo
centras. M. J a n k a u s namuose
laikoma didžioji Rambyno sve
čių garbės knyga.
Aplankėme
Bitėnų kapi
naites, k u r ilsisi visuomenės
veikėjas M. J a n k u s , rašytojas
ir filosofas Vydūnas, rašytojas
Valteris Bajoraitis.
Pavaikščiojome po Ramby
no regioninį parką, kuriame
įkurti 6 draustiniai. P a r k a s
didelis, užimantis daugiau kaip
4,000 ha. Užkopėme į Rambyno
kalną, grožėjomės kalno pano
rama. Rambynas — tai seno
vės lietuvių šventovė, minima
dar 13-ame amžiuje. J Ram
byną žmonės keliavo maldauti
sveikatos.
Atvykome į Kintus, kurie
įsikūrę prie Kuršių marių. Palei
marias Kintus juosia gražus pu
šynas. Kintuose yra Vydūno
kultūros centras.
Visiems labai patiko Ven
tės ragas, pusiasalis prie Atma

tos
žiočių. Senovėje Ventėje
kryžiuočiai buvo pasistatę pilį,
pavadintą Vindenburgu. 16 a.
liko tik pilies griuvėsiai, nes ją
nuplovė marių bangos. Pro
Ventę eina svarbus paukščių
t a k a s , Ventėje veikia Ornito
logijos stotis, kurios įkūrėjas —
gamtininkas
Tadas Ivanaus
kas. Čia žieduojami paukščiai.
Per
metus
sužieduojama
70,000-85,000 paukščių, įreng
tos 7 gaudyklės. Pabuvojome
ornitologinėje stotyje įsikūru
siame muziejuje, apžiūrėjome jo
eksponatus.
Tolimesnis kelionės tikslas
— Rusnė. Rusnės vardu vadina
ma upė, 35 kilometrų ilgio Ne
muno tąsa, sala, kurios plotas
43.5 km ir saloje įsikūręs Rus
nės miestas. Buvo įdomu iš
girsti, kad Rusnės sala pamažu
didėja. Nuo potvynių Rusnę
saugo pylimai. Tai vienintelis
Lietuvos miestas, esantis saloje,
viena seniausių gyvenviečių
Nemuno deltoje.
Lankėmės Rusnės etno
grafiniame muziejuje,
kurį
įkūrė Valerija ir Kazimieras
Baniai. Jame sukaupti senovi
niai padargai, skirti žembirbystei ir žvejybai, atsispindi
pamario žvejų buitis prieš 80
— 100 metų.
Taip susipažinome su Lie
tuvos pajūriu, Klaipėdos kraš
tu, Nemuno delta. Mokinių tė
vai žavėjosi lietuvių darbštumu,
išpuoselėtomis sodybomis, mar
gaspalviais gėlynais.
Už šią ekskursija dėkojame
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentui
ir Mažosios
Lietuvos lietuvių draugijai. Dė
kojame, kad mokiniams ir jų
tėvams galėjome parodyti mu
ziejus, pasiklausyti lietuvių
kalbos, praplėsti akiratį.
Emilija A l g a u d ė
Bukontienė
Kraupiškio 'Uljanovo) vi
durinės mokyklos lietuvių
kalbos fakultatyvo mokytoja

Af A
ALBINAI ŽUK-NOREIKAITEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame bendradarbę AL
DONĄ GURSKIENĘ, jos šeimą, artimuosius ir
kartu dalinamės skaudžia netektimi.
„Draugo"

darbuotojai

PASINAUDOKTTE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS
PATARNAVIMAIS

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje
spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaus
tuves visoje Amerikoje. ,,Draugo" spaustuve spausdina lietu
viškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, pakvietimus,
plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su adresais,
paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, organizacijų
adresais, pasirinktais šūkiais.
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio ..Draugo"
spaustuvė negalėtų atlikti. Kiekvienas spaudos darbas, duotas j
„Draugo" spaustuvei, yra parama dienraščiui. „Draugas" turi
atlikti daug papildomų spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir
daryti pažangą.
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų
lietuviškų draugijų vadovybe pasinaudoti „Draugo" spaustuves|
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką
mūsų spaustuve gali Jums suteikti.
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei.
Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizaci
jas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip ..Draugas".
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės:
Valentinas Krumplis
DRAUGAS 4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629
Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284
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iii PASAULIO LIETUVIU DAINŲ
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE ||
VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS
ANSAMBLIŲ V A K A R A S
ŠOKIU DIENA
DAINŲ DIENA
Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos j|oj
rinkinyje arba atskirai po vieną.

^

Puiki kokybė!

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA
VIENINTELĖ AMERIKOJE (SIGUO TEISĘ IŠ LIETU
VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES.

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629
*
TEL: 1-800-772-7624

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022

šiaurinėje dalyje — 699 Livley Blvd. Eik Grove Village. IL 60007
TEL 1-800-262-3797.

BALTIA EXPRESS
DĖMESIO' DĖMESIO!
Neseniai atvykote, ieškote
darbo m buto, tačiau skelbti*
laikraštyje brangiai kalnuota.
Ne beda. DRAUCAS jusu skel
btma liipaaidlm nemokamai.

MUTUAL FEDERAL SAVLNGS
AND L O A N ASSOCTATION O f C H I C A G O

a d m i n i s t r a c i j a adresu 4S45 VV
6 3 St., Chicago, H. 60629.

***** MEtflM
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Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Tereikia paskambinti tel. 773-

5*5-9500 m ažtufcti f DRAUGO

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos iaidas
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v.
per WFBT Čikagos 23 kanalą.

2212 WcstCcrmakRoad, Chicago. IL 60608
(773) 847-7747
Stcphen M . Oksas, P^efidcnt
Paternaujam Čikagns ir Apylinkių Lietuviam* Daugiau Kaip '95 Metus.
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ČIKAGOJE
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MARIA GIMNAZIJA Čikagos
Marąuette Parke kviečia aštun
tojo skyriaus (klasės) mer
gaites, kurios dar nelaikė įsto
jamųjų egzaminų į kurią kitą
katalikišką gimnaziją, ateiti
šeštadienį, sausio 31 d., 8 vai. r.
į Maria gimnaziją, 6727 S.
California Ave ir laikyti įstoja
muosius
egzaminus.
Prieš
ateinant, reikia užsiregistruoti
pas Bridget Whitehouse tel.
773-925-8686 ext. 114, taip pat
atsinešti du #2 pieštukus ir eg
zaminų mokestį — 25 dol.
„DAINAVOS"

ANSAMBLIO

koncertas j a u šį šeštadienį,
sausio 31 d., 7 vai. vak., Morraine Valley College and Performing Arts Centre. Su „Dai
navos" ansambliu šį kartą kon
certuoja ypatinga viešnia —
Veronika Povilionienė, tad kon
certas tikrai bus nuostabus —
tuo netenka abejoti. Bilietus
galima įsigyti „Seklyčioje" 2711
W. 71 Str., Chicago, tel. 773476-2655 arba Morraine Valley
Art Center Box Office tel. 708974-5500. Salės adresas: Mor
raine Valley College & Performing Arts Centre, l l l t h Str. ir
88th Ave, Palos Hills, IL.
COOK COUNTY gyventojams
šią savaite išsiuntinėjami ne
kilnojamo turto nuosavybės
mokesčiai. Apskrities iždininkė
Maria Pappas jau kuris laikas
dėjo daug pastangų, ragindama
gyventojus, kad pasitikrintų, ar
jiems nesuteikiami mokesčiu
palengvinimai. Tikima, kad
gyventojai (Cock apskrityje gy
vena ir daug mūsų tautiečių) į
tai atkreipė dėmesį. Mokesčius
reikės sumokėti iki š.m. kovo 2
d. Galima bus užsimokėti ir
internetiniu ryšiu:
www.cookoountv , treasurer^;om
LIETUVOS

VYČIAI

KASMET

vasario mėnesį ruošia šaunų
„Lietuvos prisiminimų" pokylį,
kurio metu paprastai švenčia
ma ir Vasario 16-oji, ir pager
biama, ypač lietuvybės labui
Amerikoje nusipelniusi, insti
tucija ar asmuo. Šiemet pokylis
ruošiamas vasario 1 d., sekma
dienį, pradžia — pabendravi
mas 5 vai., vakarienė 6 vai.,
naujoje, puošnioje salėje Chateau Bu-Sche, 11535 S. Cicero.
Ypatingais šių metų „Lietuvos
prisiminimų" pokylio garbės
svečias — dienraštis „Dran
gas". Visi, kurie pritaria pras
mingai Lietuvos Vyčių veiklai
ir brangina lietuvišką spaus
dintą žodį, maloniai kviečiami
dalyvauti pokylyje. Bilietai
užsakomi šiais telefonais: 708361-5594 (Algirdas Brazis) ir
773-927-4990 (MarvU Kinčienė).

„DRAUGO" 95 METŲ sukakties
proga kovo 28 d., sekmadienį,
Maria gimnazijos auditorijoje,
Čikagoje, ruošiamas ypatingas
koncertas, kurio programą at
liks Gen. Juozo Žemaičio Lie
tuvos Karo akademijos vyrų
choro „Kariūnas" vokalinė gru
pė. Koncerto proga bus išleista
speciali programa su sveikini
mais „Draugo" garbingos su
kakties proga. Maloniai visi
prašomi savo sveikinimus siųs
ti „Draugo" administracijai.
Vieno puslapio sveikinimas —
100 dol., pusės puslapio — 50
Šiais sveikinimais paremsime vienintelio už Lietuvos
ribų leidžiamo lietuviško dien
raščio tolimesnį gyvavimą.
ČIKAGOS LIETUVIŲ Tauragės
klubo narių susirinkimas įvyks
vasario 5 d., ketvirtadienį, 1
vai. p.p., Šaulių namuose, 2417
W. 43rd. Str. Visų narių daly
vavimas būtinas, n e s vyks
valdybos rinkimai.
ATKREIPKITE DĖMESĮ! Vytauto
Didžiojo šaulių rinktinės visuo
tinis
narių
susirinkimas,
turėjęs įvykti šį sekmadieni,
vasario 1 d., a t š a u k i a m a s ir
perkeliamas į kovo 28 d., sek
madienį, 1 vai. p.p., Šaulių
namuose.
RIO! NAUJIENOS: nuostabiau
sia Užgavėnių karieta į Pa
saulio lietuvių centrą atvyksta
niekada iki šiol
Lemonte (net ir
Čikagoje) neregėti
— Užgavėnių ka
ralius ir karalaitė.
Juos
karališkai
sutiks svečiai, egzotiškomis
gėlėmis bei kaukėmis išpuošto
je salėje. Kad nepraleistumėte
progos pasilinksminti šiame
šauniame pokylyje, nedelsiant
skambinkite Reginai Griškelienei tel. 630-655-2485. Visi
bus pavaišinti
neįprastais
patiekalais, pamaloninti Lo
tynų Amerikos muzikos rit
mais, bus proga pabendrauti su
Užgavėnių karaliumi ir kara
laite, o tuo pačiu ir prisidėti
prie Pasaulio lietuvių centro
klestėjimo, išlaikymo.
JAV LB BRIGHTON P a r k apy
linkės narių metinis susirinki
mas įvyks vasario 8 d., tuoj po
10 valalandos r. lietuviškų pa
maldų. Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo mokyklos salėje,
4420 S. Fairfield Ave (įėjims iš
kiemo). Visi apylinkės lietuviai
yra kviečiami. Norintieji pri
sidėti prie lietuvybės išlaikymo,
prašomi į s i r a š y t i j L i e t u v i ų
B e n d r u o m e n ė s v e i k ė j ų sąra
šą.

VASARK>16

TĖVŲ ATSAKOMYBE

ŠVENTE

Gyvas tikėjimas padeda išlaikyti
pusiausvyrą

VASARIO 16-OJI ARTĖJA Cicere
lietuvių telkinyje prie Cicero
• miesto rotušės 50th Ave ir 26
: Str.) trečiadienį, vasario 11 d.,
12 vai., bus iškilmingai iškelta
Lietuvos vėliava. Šias ceremo
nijas atliks juru šaulių kuopa
„Klaipėda". Visi kviečiami su
sirinkti prie Cicero miesto rotu
šės ir pagerbti Lietuvos tri- i
: spalvę, kuri ten plevėsuos visą
savaitę.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ CICERO, IL
Vasario 15 d., sekmadieni. Ci
cero ir artimųjų apylinkių lietu
viai paminės Lietuvos Nepri
klausomybės šventę. Padėkos
Mišios už atgautą tėvynės lais
vę bus aukojamos Šv. Antano
parapijos bažnyčioje — 9 vai.
r. Tuoj po Mišių parapijos salė
je vyks akademinė dalis. Kalbės
adv. Povilas Žumbakis, meninę
programą atliks „Andriekaus
muzikinė grupė". Minėjimą j
rengia Cicero LB apylinkės
valdyba ir Cicero ALTo skyrius.
Rengėjai širdingai prašo gau
siai dalyvauti minėjime. Neleiskime lietuvybei užgesti šioje
lietuviškoje parapijoje (o daug
kas norėtų tą lietuviškumo ži
burį užpūsti). Parodykime kita
taučiams, kad mūsų šioje para
pijoje dar daug. Trispalvė ple
vėsuos ir prie Šv. Antano baž
nyčios.

VASARIO 16-OJI
BRIGHTON PARKE
Lietuvos
Nepriklausomybės
šventė Brighton Parko LB
apylinkės bus iškilmingai šven
čiama vasario 22 d., sekma
dienį. Pradžia šv. Mišiomis 10
vai. r. Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje. Po Mi
šių sporto salėje (įėjimas iš
kiemo) vyks trumpa akademi
nė ir meninė programa, o po
to bus pietūs. Pietums reikalin
ga užsisakyti vietą, skambinant
Salomėjai Daulienei 773-8474855 arba Marytei Kinčienei
773-927-4990. Šeimoms su
vaikais bus teikiama nuolaida.

s-1

Dr. Sidrys susirinkusiems
tėvams teigė, kad t a m tikra
prasme vaikų auklėjimo pirmo
ji fazė jau baigėsi, nes Šventos
Dvasios nužengimas Sutvirti
nimo sakramente paženklina
subrendusį krikščionį. Sakra
mento pasiruošimo klasės pa
pildo ir pagilina tikėjimo tiesos
pažinimą, kuris prasidėjo su
pirmąja komunija. Senais lai
kais šio amžiaus jaunimas, nuo
12 iki 16 metų, jau išeidavo iš
namų, įsidarbindavo, susituok
davo ir gyvendavo visai sava
rankiškai. Spėliojama, kad Ma
rija būdama tokio amžiaus pa
gimdė Jėzų. Moderniais laikais
paauglystės laikotarpis ir pa
auglio emocinis, pedagoginis
bei finansinis priklausomumas
nuo tėvų žymiai prasitęsė, net
padvigubėjo i-ki to laiko, kol
vaikas įsigyja savo profesinį
išsilavinimą ir susiranda dar
bą. Nepaisant šio besitęsiančio
priklausomumo ir atsakomybės
stokos, vaikas nori, kad su juo
elgtųsi, kaip su suaugusiu.
Taigi labai daug konfliktų
šeimoje iškyla šiuo metu, nes
vaikas darosi asmuo, kuris
ieško savęs ir Dievo, bando pats
suprasti tikrovę ir tikėjimą,
išbandyti tą laisvę, kurią nu
jaučia, kad jam priklauso. Tė
vai, ypač mamos, dažnai ne
pastebi šio paauglio brendimo
daigo, ir toliau elgiasi su savo

vaiku, kaip su vaiku! Labai
greitai konfliktai iškyla apie
kambario ir spintos tvarką, vir
tuvės darbus, aprangą, sveiką
mitybą, telefono, kompiuterio ir
mašinos " vartojimą, ir kokią
valandą turi sugrįžti į namus
vakare. Paauglys nori susi
pažinti su „tikru" pasauliu už
tėvų pasaulio ribų. Tėvai, kita
vertus, rūpinasi apie visas blo
gybes, kurios gali sugundyti
nesubrendusį ir per daug savi
mi pasitikintį žmogų.
Paauglio vidinė emocinė
pusiausvyra keičiasi greitai,
protesto žodžiai dažnai išreiš
kia jo nekantrumą ir irzlumą,
kai mano, kad tėvai nepripažįs
ta jo, kaip asmens. Tėvus įtai
goja baimė, kad jų vaikas ne
subrendęs, nepripažįsta būtinų
ribų ir greitai pasiduos draugų
blogai įtakai.
Lengvos išeities iš šios su
dėtingos padėties nėra. Tėvų ir
vaiko sveika dinamika reika
lauja santūrumo, išminties ir
lankstumo, pritaikytų prie
kiekvieno ypatingo atvejo.
Gyvas tikėjimas padeda iš
laikyti perspektyvą ir pusiaus
vyrą. Kiekvienas šeimos vaikas
yra ir Dievo vaikas. Tėvai daly
vauja Dievo Kūrėjo darbe, pri
imdami į šeimą ir augindami
kūdikį. Šis kūdikis turi sielą,
kuri gyvuos per amžius! Kaip
dažnai pabrėžiama Sutvirti
nimo klasėje, Dievo plane, kiek
vienas asmuo turi gyvenimo
misiją. Gerų krikščioniškų tėvų
užduotis, auginant ir auklėjant
vaikus, yra padėti kiekvienam
vaikui suprasti ir pasiruošti
šiai Dievo misijai. Žmogus turi
laisvą valią. Ta laisva valia yra
Dievo dovana, nes Dievas ne
nori vergų. Taigi žmogus gali
pasakyti „taip", laisvai priimti
Dievo planą, kurį, jei yra atvi
ras Dievo malonei, s u r a n d a
savo širdyje.
Geri tėvai turi pažinti savo
vaiką, žinoti vaiko stiprybes ir
silpnybes, įsivaizduoti, koks
bus žmogus, kai užaugs. Auk-

Elena Dapkutė, ..'Žiburėlio" Lietuviškosios Montessori mokyklėlės
mokine. Vaikų auklėjimas pradedamas šeimoje, bet tęsiasi ir
mokyklose.
lėdami katalikiškoje dvasioje,
tėvai meldžiasi už vaikus ir gali
pasiguosti, kad Šv. Dvasia įtai
goja vaiko dvasią. Dievas yra
atlaidus, ir tėvai turi būti at
laidus. Jie neturėtų vaidinti,
kad yra neklystantys, atsi
prašyti vaikų, kai padaro
klaidą. Tačiau reikia pabrėžti,
kad ir vaikai turi pareigą at
leisti savo tėvams, jei šie sukly
do, o nelaikyti pykčio savo šir
dyje visą gyvenimą ir vartoti
tai, kaip pasiteisinimą, atme
tant tėvų vertybes.
Reikia pripažinti, kad su
augę dažnai bijo paauglių, todėl
vengia su jais bendrauti. Šie
nujaučia, kad yra vengiami ir
tai didina jų pasimetimą. Tėvai
atiduoda berniukų auklėjimą
sporto treneriams. Dažnas tėvų
požiūris yra toks: užimkime
berniukus sportu ir jie turės
mažiau laiko bei energijos pa
kliūti į bėdą. Akivaizdu, kad
sporto negana. Sporto reikala-

TĖVYNES SĄJUNGOS REMEJŲ
Čikagos skyrius vasario 8 d.,
sekmadieni, 12:30 vai. p.p.,
Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte, ruošia Vasario 16-osios
ir Sausio 1 3-osios paminėjimą.
Atsiminimais apie lietuvių tau
tos ketią, atvedusį į nepriklau
somybę, pasidalins Tadas Bukaveckas, o apie sausio 13 d.
įvykius — jų daiyvis Kasparas
Genzbtgelis. Kviečiami visi na
riai, bičiuliai ir svečiai gausiai
dalyvauti.

KAIP BUVO SKELBTA, „Drau
gas", švęsdamas 95 metų su
kaktį, nori apdovanoti savo
bendraamžius, padovanodamas
jiems vienų metų prenumeratą.
Tereikia pranešti, kas jau yra
sulaukęs ar šiemet sulauks 95
metų amžiaus, atsiųsti trumpą
to asmens aprašymą ir nuo
traukėlę, o mes mielai jį (ar ją)
pasveikinsime ir siuntinėsime
..Draugą". Jau turime du savo
bendraamžius, kuriems nuo
vasario 1 d. bus siuntinėjamas
.Draugas". Tai Vaclovas Ne
nortas (Pennsylvania) ir rašyt.
Vanda Vaitkevičienė (Florida).
Sveikiname juos ir laukiame
atsiliepiant daugiau.

- prisiminimų"
. įerbtas dienraštis
is viena ankstosonor Kasputienė
• irapijos ' Marąuette

S

ausio 18 dieną, Pal.
Jurgio Matulaičio misijo
je, po 11 vai. Mišių, tėvai,
besidomintys vaikų auklėjimu,
susirinko su dr. Linu Sidriu.
Tuo metu šių šeimų vaikai
lankė katekizmo klasę, dėsto
mą Rimos Sidrienės, padedan
čią pasiruošti Sutvirtinimo
sakramentui. Patys prisistatę,
kiekvienas tėvas trumpai api
būdino savo dvasinio gyveninio
kejionę kaip apsisprendė dėl
tikėjimo. Įspūdžiai buvo labai
įvairus, nes dalyviai augo JAV,
tarybinėje Lietuvoje, lietuviš
kame trikampyje Lenkijoje ir
Filipinų salose.

arr.-s**

LEMONTO LB APYLINKĖS so
cialinių reikalų skyrius rengia
išvyką į Shubort teatrą, kuria
me bus vaidinama Molnrc
komedija Išvykstama iš PLC
vasario 11 d., 12 vai. Regis
truotis telefonais 708-346-0756
arba 630-243-0791.

Montessori „Žiburėlio" mokyklėlės mokiniai užsiima įdomiais darbeliais ir išmoksta dirbti kartu. Iš kairė?
Alytė Katiliūtė, Robertas Sziechowski. Vvtas Stankus ir Domukas Abate.

KOSTAS JURKEVIČIUS, gyv. Centerville, MA, paaukoĮO „Draugui" 50
. DOL. Esame dėkingi.
ALGIRDAS VAIT1EKAITIS iš Canton, Ml, už 2004 m. „Draugo" kalendorių
atsiuntė 50 DOL. auką. Ačiū!

Kortelių

skambinimui į
Lietuvą nusipirksite
„DRAUGE"!

ALDONA PRAPUOLENYTĖ, Putnam, CT, kartu su prenumeratos mokesčiu
parėmė „Draugą" 100 DOL. auka. Jos dosnumą nuoširdžiai įvertiname.
ALVYDAS ARBAS, Racine, Wl; ALDONA jAKNIUNAITĖ, VVorcester, MA;
AUŠRELĖ BULOTIENĖ, Los Angeles, CA; PETRAS KLAUSTEKLIS, Monrovia,
CA — tai vis dosnieji mūsų skaitytojai, įvairiomis progomis atsiuntę
„Draugui" po 50 DOL. auką. Esame dėkingi visiems!

vimai lengvai gali užvaldyti vi
są šeimos gyvenimą, tai todėl
geriausias paauglių auklėjimas
vyksta jaunimo organizacijose,
kuriose bendraamžiai gali tei
giamai paveikti vienas kitą,
kurti sveiką jaunimo pasaulį.
Išeivija laiminga, kad turi ge
r a s j a u n i m o organizacijos ir
stovyklas, kur j a u n i m a s gali
linksmai b e n d r a u t i , išvystyti
savo talentus ir laisvai pasi
kalbėti apie gyvenimo rūpes
čius. Įdomu, kad d a b a r t i n i s
popiežius paauglius sukviečia į
pasaulio j a u n i m o d i e n a s , ir
jiems atiduoda išskirtiną dė
mesį. J a u n i m a s tai jaučia ir
sutinka popiežių su didžiausiu
entuziazmu.
Popiežius yra rašęs „Fides
et Ratio": „Tikėjimas ir prota
vimas yra kaip du s p a r n a i ,
kuriais žmogaus dvasia pakyla
tiesos kontempliacijai". Pro
tavimas yra b ū t i n a s , ugdant
visišką asmenybę. Dievas yra
Tiesa. Todėl m e s , k a t a l i k a i ,
esame įsitikinę, kad yra objek
tyvi tiesa, kuri liudija Dievo
buvimą ir kad sveiku protu ga
lime šias tiesas išryškinti.
Moderni filosofija nusisu
kusi nuo objektyvios tiesos ir ją
neigia. Mūsų vaikai anksčiau
ar vėliau susitiks su dabartinės
kultūros dogma, kad kiekvie
nas žmogus gali žinoti tik savo
asmenišką tiesą. Šios dogmos
išvada yra ta, kad gėrio ir blo
gio nustatyti negalima, taigi
kiekvienas gali daryti bet ką.
Tai kelias į materializmą ir sa
vanaudiškumą. Aiškiai savo
vaikams sakykime: yra objek
tyvi tiesa, yra gėris ir blogis, ir
yra asmeniškas Dievas, kuris
domisi mūsų mintimis, žodžiais
ir darbais.
L i n a s S i d r y s , M.D.
SKELBIMAI
• Amerikos lietuvių radi
j a s , vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
per WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, a d r e s a s 4459
S. Francisco, Chicago. IL 60632.
DEME5K)' DtMESIO 1
Neseniai atvykote, ieškote
darbo ztr buto, tačiau skelbtis

Ačiū |UOZUI JANIŪNUI iš Stratford, CT, už gražųjį „Draugo" kalendorių
atsiuntusiam 50 DOL. auka.

laikraštyje brangiai kainuoįa?

tlliflOI
Po 50 dol. auką „Draugui" atsiuntė DANGUOLĖ ĮURGUTIENĖ, W.
Bloomfield, Ml; VALERIJA JOKSAS. Miami, FL, BRONIUS POLIKAITIS, Palos
Hills, IL; S. LEVANAS, VVaterbury, CT; APOLONIJA ANDRAŠIŪNAS, Orland
Park, IL; ALDONA A. SIMONAITIS, Rockford, IL. Visiems šiems gerada
riams reiškiame širdingą padėką.
STASYS PETRULIS, gyv. Omaha, NE, kartu su prenumeratos mokesčiu
atsiuntė 45 DOL. auką. Ačiū!

Ne bėda. DRAUGAS jūsų skel
bimą išspausdins nemokamai.
Tereikia paskambinti tel. 77358S 9500 ar užsukti i DRAUGO
administracija adresu 4 5 4 5 VV.
63 St Chicago, i . 60629.

