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Aukštasis mokslas Lietuvoje apleistas

Vilniaus universiteto kiemelis.

VU nuotr.

Aukštojo mokslo reforma Lietu
voje jau pavėluota, mano prezidento
patarėja dr. Nerija Putinaitė. „Net jei
šiandien jaustume pokyčius, jau yra
vėlu. Aukštojo mokslo sritis Lietuvoje

Rašytojo bylos
liudijimų mįslės
Edvardas Čiuldė
Bernardinai.it
Alisa stebuklų šalyje ir veidro
džių karalystėje, regis, yra ta knyga,
kurios kodais pasinaudoję galime iš
dalies pradėti suprasti Vilniaus apy
gardos vyr. prokuroro Ramučio Jancevičiaus paaiškinimus apie Gintaro
Beresnevičiaus žūties aplinkybes ir
atsisakymą iškelti baudžiamąją bylą.
Kalbu labai rimtai, be ironijos
atšešėlių, nes kol kas turiu tik lite
ratūrologinio pobūdžio tikslą at
kreipti dėmesį į prokuroro pasisaky
me išryškėjusius haliucinogeninės lo
gikos pavyzdžius, faktiškai prilygs
tančius įstabiesiems Louis Carroll
knygos pasažams (kitas, daug kebles
nis klausimas - kas atsitiko, jog mes
patekome į atvirkštinių vaizdų pa
saulį).
Iš tiesų prokuroras kalbėjo ne
vengdamas sodriausių metaforų, at
skirus teiginius susiedamas asociatyvinės sapno logikos (tiksliau ta
riant, alogikos) būdu, gal yra net
taip, kad vis dėlto labiau kalbėjosi su
savo pasąmone nei su aiškumo iš
troškusią visuomene. Nustebinęs sti
listinių figūrų pertekliumi, katastro
fiškai painiojosi ir painiojo kitus.
Ta proga prisiminiau, jog vos
prieš porą savaičių vienas pažįsta
mas žmogus, kiek anksčiau išleidęs
modernų logikos vadovėlį, o dabar
dėstantis įvairius logikos kursus bū
simiesiems teisininkams, su įkvėpi
mu pasakojo, kaip gali pakisti teisės
aktų prasmė, kai jų kūrėjai ne iki ga
lo tiksliai
Nukelta | 6 psl.

taip apleista, kad jau viskas pavėluo
ta", - apie būsimą Aukštojo mokslo
reformą kalba N. Putinaitė.
— Kodėl priėmus Aukštojo
mokslo plėtros planą 2006-2010

m. dabar vėl kyla tie patys klau
simai kaip ir pernai?
— Iki šiol nepatvirtintos jokios
plano įgyvendinimo priemonės, o be
priemonių neįmanoma įgyvendinti
jokio plano. Veikiausiai todėl ir kitų
metų biudžete kol kas nėra numaty
tų lėšų, nes neaišku, kam jas skirti.
Biudžeto projekte taip pat nėra
kalbama, ką daryti, kad studentų fi
nansavimas atitiktų studentų skai
čių ir būtų galima jiems suteikti ko
kybišką paslaugą. Nežengiama į prie
kį, nors Vyriausybė tai yra numačiusi
savo programoje.
Galima įžvelgti tik vieną tei
giamą dalyką, kad bus skiriama pa
pildomų pinigų dėstytojams ir moks
lo darbuotojams. Tačiau atlyginimai
kils tik nuo metų vidurio, ir tik 20
proc. Tai tik laikinas problemos
sprendimas, o lieka neišspręsti daug
svarbesni klausimai - sistemos pert
varka nepajudėjo net priėmus
Aukštojo mokslo plėtros planą.
— O jei planas pagaliau bus

Miestų gyventojai neskaito Biblijos
Vilnius, spalio 26 d. (BNS) —
Beveik kas antras apklaustas Lietu
vos didmiesčių gyventojas stengiasi
gyventi kuo mažiau nusižengdamas
Dievo įstatymams, tačiau prisipažįsta
išpažinties pastarąjį kartą buvęs dau
giau nei prieš pusmetį.
„Foniter atlikta apklausa paro
dė, kad 45 proc. apklaustųjų išpažin
ties buvo daugiau nei prieš pusmetį,
10.6 proc. — pastarąjį mėnesį, 8.6
proc. — per Velykas, 8 proc. išpažin
ties ėjo prieš pusę metų, 7.6 proc. —
prieš tris mėnesius.
Praėjusį sekmadienį išpažinties
buvo tik 2.2 proc. apklaustųjų, o 9.4
proc. teigė išpažinties niekad nebuvę.
40.2 proc. apklausos dalyvių jų
parapijos kunigas yra autoritetas,
28.4 proc. — ne. 24.2 proc. apklaus

tųjų nežinojo, kas yra jų parapijos ku
nigas, o 3.8 proc. teigė, jog šiaip jiems
kunigai yra autoritetai, tačiau jų pa
rapijai su klebonu nepasisekė.
Paklausti, ar gyvena pagal de
šimt Dievo įsakymų, 38 proc. apklau
sos dalyvių tvirtino, jog taip, 46.8
proc. teigė, kad stengiasi gyventi kuo
mažiau nusižengdami Dievo įsaky
mams.
4.6 proc. apklaustųjų tvirtino, jog
šiais laikais neįmanoma laikytis de
šimt Dievo įsakymų, o 9 proc. prisipa
žino gyvenantys nesilaikydami Dievo
įsakymų.
55.4 proc. apklaustųjų yra skaitę
tik kelias Biblijos ištraukas, 31 proc.
— neskaitę visai. 9.6 proc. teigė, kad
Bibliją žinantys tiek, kiek girdėjo
Bažnyčioje.

pradėtas įgyvendinti, ar jis išties
reformuos sistemą? Ar pats pla
nas nėra per daug švelnus, nu
matantis tik kosmetines patai
sas?
— Aukštojo mokslo plėtros pla
nas labai bendras. Jei būtų numaty
tos konkrečios priemonės numatant
tikslius įsipareigojimus ir žingsnius,
jas įgyvendinus galima tikėtis refor
mos. Tačiau nustačius taip pat tik
bendras
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
• Sporto apžvalga.
•Kaip sumažinti naftos
importą.
•Lietuvai reikalingas
Europos solidarumas.
•Pašaukimai ir ateitis.
•Viskas sportui ir
lietuvybei.
•Lietuvos ambasada
kviečia bendradarbiauti.
•Įvairios sporto žinios.
•E. Mikulionytė
Čikagoje.
•Jaunimas nori bevizio
režimo visoje Europoje.
Valiutų santykis
1 USD — 2.75 LT
1 EUR — 3.45 LT

Cfl

a
n
m H o
H

Ui

Antroji kruvina d r a m a Kaune

Užpuolimo vieta.
Viktoro Porto nuotr.

Kaunas, spalio 26 d. (ELTA) —
Trečiadienio vakarą Kaune, Baltų
prospekte, jaunuolis, gindamasis nuo
peiliu ginkluoto užpuoliko, jį nušovė
savigynai skirtu ginklu.
Kauno miesto vyriausiojo polici
jos komisariato teigimu, incidentas
prie tankiausiai Kaune apgyventame

Šilainių rajone esančio Baltų pros
pekto 107-ojo namo įvyko apie 9 va
landą vakaro.
Peiliu ginkluotas vyras užpuolė
25-erių D. Č. ir kelis kartus smogė
jam į nugarą.
Vyras išsitraukė savigynai iš
duotą pistoletą ir kelis kartus šovė į
užpuoliką. Paaiškėjo, kad nukautasis
— teisėsaugai gerai pažįstamas 27erių metų A. P, jau anksčiau teistas
už chuliganizmą, plėšimą ir kūno su
žalojimą.
A. P sužalotas kaunietis buvo
operuotas ligoninėje, pavojus jo gyvy
bei negresia.
Policija dėl žmogžudystės pra
dėjo ikiteisminį tyrimą.
Pirminiais duomenimis, apie įvy
kį paskambinęs
Nukelta į 6 psl.
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KREPŠINIO PASAULXTE

SPORTO

APŽVALGA

FUTBOLAS ČIKAGOJE
Paruošė Ed.

Šulaitis

DĖL FUTBOLO AIKŠTĖS PRIE PL CENTRO
LEMONTE PERTVARKYMO
Jau rimtai susirūpinta ir daro
mi žygiai dėl kelerius metus apleis
tos, nenaudojamos pagrindinės fut
bolo aikštės sutvarkymo. Jos netu
rėjimas yra didelis smūgis „Lituanicos" futbolininkams, kurie priver.sti žaisti kitur, kur mūsų žiūrovai
beveik nesilanko, taip pat nėra ir
kitų pajamų.
Klubo valdyba dabar yra suta
rusi su viena bendrove, kuri aikštę
gali pertvarkyti ir paruošti žaidimui
už 19,000 dolerių. Yra sutarta, kad
maždaug apie pusę šios sumos pa
dengs PL centro vadovybė, 8,000 yra
įsipareigojusi duoti „Lituanicos" klu
bo valdyba.

Tam. reikalui jau renkamos au
kos. Atsirado aukotojų su tūkstanti
nėmis sumomis. Tai ilgametis klubo
pirmininkas Albertas Glavinskas,
buvęs žaidėjas dr. Julius Ringus ir
veteranų komandos futbolininkai.
Yra ir nemažai „šimtininkų", tačiau
iki 8,000 dar toli.
Visi, kurie nori matyti mūsų fut
bolininkus, žaidžiančius pirmenybių
rungtynes prie PL centro, Lemonte,
prašomi atsiųsti didesnę ar mažesnę
auką. Nebūtinai jos turi siekti tūks
tantį dolerių, laukiami ir mažesni
įnašai. Aukas siųsti: Lithuanian
World Center — futbolo aikštei:
14911 W. 127 St, Lemont, IL.

JFIRE" LAIMĖJO PIRMĄSIAS
ATKRENTAMĄSIAS RUNGTYNES
Praėjusio sekmadienio (spalio 22
d.) popietę Toyota Park Čikagos pietvakarinėje dalyje įvykusiose pirmošiose atkrentamosiose rungtynėse
vietinė „Fire" komanda iškovojo
labai reikalingą, nors ir gana kuklią
pergalę. Ji 1:0 įveikė svečius iš Rytų
New England „Revolution" komandą
ir padidino viltį išeiti Rytų konferen
cijos pusfinalio laimėtoju. Atsako
masis susitikimas bus žaidžiamas
išvykoje šį šeštadienį ir nugalėtojas
bus išvestas iš dviejų rungtynių bendro rezultato.
Esant šaltam orui ir pučiant
žvarbiam vėjui, į šias rungtynes su
sirinko truputį daugiau negu 10,000
žiūrovų, jie matė (žaidimas buvo
transliuotas visoje Amerikoje per
ABC televizijos tinklą) gana įdomią
kovą, kurioje daugiau laimės turėjo
čikagiečiai.
Vienintelį įvartį iš 25 jardų bau
dos įmušė čikagietis Justin Mapp,
kuris per 4 varžovų „tvorelę" kamuolį pasiuntė į vartų kampą. Gerai

darbavosi ir „Fire" vartininkas Matt
Pickets, atrėmęs ne vieną pavojingą
svečių šūvį.
Dabar išvykoje čikagiečiams
pakaktų ir lygiųjų, norint patekti į
Rytų konferencijos finalą. Dėl jo
varžosi dar dvi komandos — „D.C.
United" ir „New Yorker" (šeštadienį
pirmą susitikimą laimėjo „D.C.
United" 1:0) Vakarų konferencijoje.
Vakarų konferencijoje pirmuosius susitikimus laimėjo „F.C. Dallas" (įveikė „Colorado" 2:1) ir „C.D.
Chivas USA" (nugalėjo „Houston"
2:1).
Taigi šį savaitgalį sužinosime,
kas žais abiejų konferencijų fina
luose. Mes laukiame „Fire" pergalės,
nes Čikaga neturi daug profesionalių komandų, kurios patenka į atkrentamąsias varžybas. Nors, reikia
pasakyti, kad Čikagos didžioji spau
da nelabai džiūgauja dėl „Fire" per
galių juk čia ne beisbolas, amerikietiškasis futbolas ar krepšinis, kur
kreipiamas didžiausias dėmesys.

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI
GAVO „PYLOS"
Priešpaskutinis spalio mėnesio
sekmadienis ir didelis vėjas jo popie
tę „atpūtė" mūsiškiams dar didesnį
pralaimėjimą. Žaidžiant „namuose"
— Bambrick Park Lemont, „Lituanicos" vyrai buvo sutriuškinti nelabai
stiprios — „Connections" komandos
net 6:2. Šis pralaimėjimas, galima
sakyti, atėmė lietuviams galimybę
kovoti dėl pirmos vietos, kas priar
tintų sugrįžimą į „major" diviziją.
Pralaimėjimas buvo patirtas dėl
pačių žaidėjų apsileidimo, nes dau
guma geresniųjų futbolininkų pa
tingėjo ateiti žaisti. O to priežastis
išvakarėse, šeštadienį, jie dalyvavo
Lino Jakovlevo suorganizuotame
lietuvių salės futbolo turnyre „Willy
Roy Soccer Dome" Dolton miestelyje.
Tuo laiku, kada turėjo prasidėti
„Lituanicos" - „Connections" rung
tynės, tebuvo tik 7 mūsiškiai. Vėliau
jų prisidėjo, bet ir tai aikštėn įleidus
visus, kūne tik norėjo žaisti, daugiau
sia veteranų ekipos futbolininkus.

Pirmąjį kėlinį į lietuvių vartus
krito tik 2 įvarčiai, nors jų galėjo bū
ti daugiau. Po pertraukos svečiai
įspraudė dar keturis, bet ir mūsiš
kiai pradžiugino negausius sušalu
sius žiūrovus, kuomet Algirdo Zamalaičio ir Andriaus Virbicko šūviai at
sidūrė varžovų vartų tinkle. Tačiau
tai, žinoma, buvo menka paguoda,
nes vis tiek pralaimėta didžiausiu
rezultatu per metus.
Paskutinės rudens sezono pir
menybės įvyks spalio 29 d. 2 vai. p.p.
tame pačiame Bambrick Park,
Lemont. Šį kartą varžovai — buvusi
„major" divizijos vienuolikė iš „Kickers" klubo, prieš kurią ir geriausia
sudėtimi rungtyniaujant mūsiškiai
turėtų gerai paprakaituoti, norėda
mi išplėšti pergalę. O kad taip atsi
tiktų ir susirinktų visi gerieji „Li
tuanicos" futbolininkai, kurie dažnai
įvarydavo baimės ir stiprioms „ma
jor" lygos komandoms. Tada žiūro
vams tikrai būtų šventė'

ČIKAGOS LIETUVIŲ KREPŠINIO
LYGOS (ČLKL) NAUJIENOS
Kaip ir kiekvieną savaitgalį,
taip ir spalio 21-22 dienomis, naujo
je Jaunimo rūmų salėje prie PL cen
tro rungtyniavo Čikagos Lietuvių
krepšinio lygos komanda.
Be pralaimėjimo šį sezoną ėjusi
JLituanica-2", sudaryta iš jaunų žai
dėjų, suklupo prieš pagrindinę JLituanicos" komandą. Gabaus trenerio
Stepo Žilio treniruojami krepšinin
kai buvo priversti nusileisti vyresnio
amžiaus žaidėjams 76:104. Net 36
taškus nugalėtojams pelnė profe
sionalaus krepšinio ragavęs Derėk
Molis, o pas pralaimėjusius rezul
tatyviausiu (31 taškai) buvo Ričard
Lesko iš Slovakijos.
„Radviliškio" komanda 89:59
įveikė Kauno „Stumbro" komandą, o
„Kretinga" privertė pasiduoti (76:68)
Klaipėdos „Atlantą". Laimėtojams
tai buvo trečioji pergalė iš eilės.
Dar vienose praėjusio savaitga
lio rungtynėse „Lietuvėlės kuni
gaikščių" komanda lengvai (79:59),
nuskriaudė Panevėžio „Kalnapilio"
komandą.
Šį šeštadienį varžybos prasidės
2:30 vai. p.p. „Lituanicos-2" - „Lie
tuvėlės kunigaikščių" susitikimu. Po
to dar vyks 4 rungtynės. Sekma
dienio žaidimai prasidės nuo 10 vai.
r. ir iš viso bus keturi susitikimai.

Sportas LIETUVOJE
Pristatys naujosios
Kauno arenos projektą
Kauno „Žalgirio" vyrų krepšinio
klubo vadovai susitiko su Prancū
zijos bendrovės „Bouygues Batiment
International" atstovais Jacąues Pelletier bei Jean-Francois Legrain ir
aptarė naujosios arenos Kaune staty
bos klausimus.
„Susitikime įvertinome, kokioje
stadijoje yra pradėti naujosios Kauno
arenos darbai. Pagrindinis svarstytas
klausimas — detalaus projekto pa
rengimas, galutinis visų smulkmenų
suderinimas ir Šio projekto pristaty
mas miestui. Susitikime smulkiai iš
nagrinėjome visas naujos arenos de
tales ir apsvarstėme, kokius pakei
timus, atsižvelgiant j Eurolygos bei
FIBA reikalavimus, reikia padaryti",
— teigė „Žalgirio" klubo generalinis
direktorius Ginas Rutkauskas.
Pasak jo, „Žalgirio" klubas pa
prašęs projekte padaryti kai kuriuos
pakeitimus, todėl galutinio varianto
rengimas šiek tiek užtruks. Vieno
„Žalgirio" klubo vadovų vertinimu,
pastatas būsiąs naudojamas ne vie
nerius metus, todėl privaląs būti
funkcionalus, o kiekviena smulkme
na esanti svarbi bei kiekviena klaida
galinti brangiai kainuoti ateityje.
„Smagu, kad visos projekte daly
vaujančios pusės rimtai žiūri į šį pro
jektą. Baigiasi kalbos, politikavi
mas",— pažymėjo architektas Gin
tautas Natkevičius. Pasak jo, „bai
giant ruošti detalųjį projektą, smulk
menos yra labai svarbios, siekiant iš
vengti galimų žiūrovų spūsčių, ne
patogumų žaidėjams ar aptarnaujan
čiam personalui".
„Žalgirio" klubo pasiūlymu deta
laus Kauno arenos projekto pristaty
mas bus surengtas lapkričio 7 dieną.
Projektą kartu su Prancūzijos ben
drove pristatys ir „Žalgirio" klubo
prezidentas Arvydas Sabonis.
ELTA

Dabartinė ČLKL padėtis
atrodo taip:
(vieta, vardas, laimėjimai,
pralaimėjimai)
1. „Lituanica-2"
2. „Lituanica"
3. „Radviliškis"
4. „Kretinga"
5. „Alytus"
6. „Stumbras"
7. „Lietuvos
kunigaikščiai"
8. „Kalnapilis"
9. „Aukštaitija"
10. „Atlantas"
11. „Mano namas"

5
4
3
3
1
1

1
1
0
0
1
2

1
1
1
0
0

2
3
3
3
3

Reikia pažymėti, kad kai kurios
iš šių komandų demonstruoja tikrai
gražų žaidimą ir jų pasirodymus yra
įdomu stebėti. Paįvairinimui pasiro
do ir šokėjos, kurios irgi prisideda
prie nuotaikos pakėlimo. Įėjimas į
varžybas — nemokamas. Visi sporto
entuziastai kviečiami ir laukiami!
Edvardas Šulaitis
Daugiau sporto žinių
skaitykite 8 - 9 psl.
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LIETUVAI REIKALINGAS
EUROPOS SOLIDARUMAS
ANDRIUS KUBILIUS
Seimo vicepirmininkas,
Tėvynės sąjungos pirmininkas

Rusija kartais atrodo
kaip besiruošianti tapti
fašistine valstybe

kitą mėnesį rengiamo ES-Rusijos
partnerystės dokumento pasirašymas
turi būti susietas su Rusijos elgesiu
Gruzijos atžvilgiu. Turime atsiminti,
kad, kovodama už Gruzijos saugumą,
Lietuva kovoja ir už savo saugumą.
Vyriausybė jau gyvuoja šimtą
dienų

2006-10-19 teko lankytis Hel
sinkyje, kur prieš valstybės vadovų
Šia savaitę Vyriausybė ruošiasi
Tarybos posėdį vyko tradicinis kon
servatyvios Europos liaudies partijos švęsti savo veiklos šimtadienį. Kaip
(ELP) Tarybos posėdis, kuriame da suprantu, tam bus surengtos net ir
lyvavo ES šalių premjerai konserva specialios iškilmės. Šimtas dienų yra
toriai ir konservatyviųjų partijų pakankamas laikotarpis, kad galė
vadovai. 4,5 vai. užtrukusios vaka tume daryti pirmuosius apibendri
rienės metu buvo svarstomi svar nimus. Yra dalykų, už kuriuos Vy
biausieji kitą dieną Lahtyje vykusio riausybę galima pagirti, yra dalykų,
vadovų tarybos neformalaus posėdžio už kuriuos Vyriausybę reikia peikti.
ir pokalbio su prezidentu V Putinu Pagirti reikia visų pirma už tai, kad
darbotvarkės klausimai. Mums svar Vyriausybė dirba stabiliai ir Vy
biausieji buvo du: energetika ir po riausybė nebėra intrigų, sumaišties
žiūris į Rusiją. ELP Tarybos posėdyje ar nestabilumo šaltinis, kaip kad
man teko taip pat kalbėti ir raginti buvo anksčiau. Yra padaryti kai kurie
neužmiršti Gruzijos, o energetikos darbai, už kuriuos taip pat galima
politikoje priminiau, kad Lietuvai pagirti, - pavyzdžiui, peržiūrėta ES
reikalingas Europos solidarumas, struktūrinės paramos strategija
sprendžiant nutrauktų Rusijos naf 2007-2013 metams, daugiau lėšų
tos tiekimų problemą. Kaip žinote, numatant žinių ekonomikai.
Tačiau bendriausia prasme
Europa tokį solidarumą pademons
travo, ir prezidentui V Adamkui bei turime konstatuoti, kad G. Kirkilo
kitiems mūsų diplomatijos vadams vyriausybėje, lyginant su A. Bra
pavyko pasiekti, kati V Putinas tai zausko, naujo turinio yra labai ne
išgirstų ne iš mūsų, bet iš ES vadų daug. Formos požiūriu naujovių
įžiūrėti galima žymiai daugiau nei
lūpų.
Svarbu yra ne tik tai, jog mums turinio požiūriu.
Dar daugiau - vis labiau aiškėja
pavyko pasiekti, kad apie „Mažeikių
naftos" problemas su Rusija pradėjo dar vienas šios Vyriausybės bruožas kalbėtis Europos Sąjungos vadovybė. atsakomybės deficitas, kai atsakomy
Svarbu yra ir tai, kad požiūris į Ru bės ir įsipareigojimo reikalaujantis
sijos raidą Europos Sąjungoje pasi veiklos turinys yra aukojamas viešojo
darė žymiai realistiškesnis. Pirmą pasirodymo formai.
Galiu paminėti keletą konkrečių
kartą ELP Taryboje jaučiausi taip,
kad prie skambėjusių situacijos pavyzdžių.
Taip yra ir su Antikorupciniu
Rusijoje vertinimų nelabai turėjau ką
pridurti, - tokie kritiški jie buvo ir susitarimu, kurį mes bandome iš eili
taip savikritiškai buvo vertinamas nės deklaracijos paversti konkrečius
ligšiolinis ES nesugebėjimas kalbėtis veiksmus ir rezultatus numatančiu
su Rusija principingai. Galima spė susitarimu, bet neapleidžia mintis,
lioti, kas taip pakeitė ES vyraujan kad tokio susitarimo svarbiausias tik
čias nuotaikas, kiek prie to prisidė slas yra pasirašymo ceremonija, bet
jo ir mūsų įsiliejimas į ES, tačiau ne realus ir permainas kovoje su
neatmestina, kad pačios Rusijos el korupcija realizuojantis impulsas,
gesys pastaruoju laikotarpiu peržen kuriam reikia tikros atsakomybės ir
gė net ir senosios Europos valstybių įsipareigojimo. O jo ryškiai stokoja
kantrybės ribas. Jegu toks respekta ma.
Taip yra ir su naujuoju Fis
bilus „Economist" žurnalas, kuriame
mes dažnai būdavome kritikuojami kalinės drausmės susitarimu, kurį
už perdėtą rusofobiją, pastarajame partijoms pasirašyti pasiūlė prem
savo numeryje spausdina štai tokias jeras ir kuriame nėra nieko nauja,
išvadas: „Rusija kartais atrodo kaip išskyrus įsipareigojimą perteklines
besiruošianti tapti fašistine valstybe, pajamas metų viduryje ne perskirs
nors tokia dar ir nėra". Ir prie jų mes tyti, bet skirti deficito sumažinimui.
neturime ką pridurti. Be abejo, tokių Tai yra teisingas pasiūlymas, bet jo
leidinių nuomonę girdi ir Europos yra per mažai. Jeigu Vyriausybei
tikrai rūpėtų fiskalinės drausmės
galingieji.
klausimas, tai reikėtų siūlyti ne to
Išvados, kurias galime padaryti:
a) pastaruoju metu Rusija ėmė kius deklaratyvius susitarimus pasi
elgtis taip neišmintingai, kad atvėrė rašinėti, o daugelio šalių pavyzdžiu
akis net ir senajai Europai, kurioje iki priimti konkretų ir išsamų Fiskalinės
tol vyravo tik „dujinis" pragmatiz drausmės įstatymą, ką ne vieną kartą
ragino padaryti TVF. Tokio įstatymų
mas;
b) mums tampa lengviau rasti pavyzdžių yra daug - nuo Naujosios
savo problemų santykiuose su Rusija Zelandijos iki Brazilijos, ir jų taikymo
supratimą ir Europos Sąjungoje, ne patirtis rodo, kad jie leidžia valstybės
pinigus tvarkyti žymiai skaidriau ir
vien tik Jungtinėse Valstijose;
c) energetinis saugumas turi tap sąžiningiau. Todėl tikrai siūlysiu*
ti svarbiausiu mūsų diplomatijos minėtąjį susitarimo projektą papil
tikslu, nes energetinis saugumas san dyti įsipareigojimu parengti ir priimti
tykiuose su Rusija yra tapęs svarbiu konkretų Fiskalinės drausmės įsta
tymą.
ES prioritetu;
Šimtadienio proga linkėčiau Vy
d) solidarumą su Gruzija ES turi
parodyti ne tik pareiškimais, bet ir riausybei pradėti švęsti ne tik savo
konkrečiais veiksmais. Rusija turi išgyvenimo jubiliejines šventes, bet ir
pajusti, kad ES netoleruos tokio savo nuveiktų darbų, kuriems reikia
Rusijos elgesio su kaimynais. Todėl atsakomybės ir Įsipareigojimo, šven-
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Kaip sumažinti naftos
importą
erai, kad valstybė rūpinasi
savo žmonių gerove ir svei
kata, bet kai ji pradeda ste
bėti kiekvieną žingsnį, per petį
žiūrėti į kiekvieną gyvenimo
smulkmeną, kartais atrodo tary
tum per daug... Galbūt didžiausia
problema kyla iš to, kad Amerika
mėgina visiems 300 mln. gyventojų
nustatyti tas pačias gaires, visus
įtalpinti į tuos pačius rėmus, tikint,
kad taip visi žmonės bus sveiki ir
laimingi.
Nuo maždaug 60-ojo dešimt
mečio pradėta kampanija prieš rū
kymą, pabrėžiant, kad tabako
dūmai — tikri nuodai ne tik rū
kančiajam, bet ir visiems, esan
tiems jo aplinkoje. Žingsnelis po
žingsnelio einant tuo keliu, paga
liau uždrausta rūkyti bet kurioje
uždaroje patalpoje: įstaigose, įmo
nėse, ligoninėse, viešojo susisieki
mo priemonėse. Ar tai daug padėjo,
ar šiandien rūkantieji išnyko kaip
dinozaurai? Deja, tabako gaminių
bendrovės pasistengia pasiekti net
paauglius ir vaikus, įpiršdamos
jiems pirmąją cigaretę. Po to dau
gelis jos jau nepaleidžia iš pirštų. O
ir rūkymo sukeltų ligų vargiai
sumažėjo.
Dabar atėjo eilė storuliams. Ve
dama ypač arši kampanija prieš nu
tukimą, pabrėžiant, kad tie storu
liai kalti kone dėl visų, šioje šalyje
pasitaikančių blogybių, ieškant
priemonių, kaip juos atpratinti nuo
riebių bei saldžių valgių. Daugely
je mokyklų jau pranyko automa
tai, kur moksleiviai galėdavo nu
sipirkti saldumynų arba „sveika
tai kenkiančių" užkandėlių. Sal
džius gėrimus pakeitė vaisių sultys,
pienas, paprastas vanduo, o mokyk
lų valgyklose, vietoje „prancūziškų
bulvyčių, picos ir maltinių", siūlo
mos salotos bei kiti sveiki patie
kalai.
Nėra abejonės, kad šalyje labai
ryški nutukimo problema, bet ar tai
tikrai epidemija, verta valdžios įsi
kišimo ir nurodymų, ką žmonės tu
rėtų valgyti, kaip mankštintis, kaip
praleisti laisvalaikį, kad visi būtų
liesi, laibi, judrūs? Kai kurios vals
tijos jau priėmė nutarimus maisto
gaminimo procese uždrausti tam
tikrus riebalus, nuo kurių „užsi
kemša arterijos". Kritikuojamos
valgyklos, kad savo klientams
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tes. Išgyvento šimtadienio proga
reikia prisiminti, kad atsakomybės
deficitas labai greitai gali sukelti
pasitikėjimo deficitą. O mažumos
Vyriausybė be platesnio pasitikėjimo
kitų švenčių gali ir nesulaukti.
Valstybės saugumo vadovų
atsakomybė
Dar viena sritis, kurioje stebime
atsakomybės deficitą, tai VSD situa
cija. To stokoja VSD vadovai, kurių
elgesys pastarąją savaitę buvo visiš
kai neadekvatus užimamoms parei
goms ir institucijos vaidmeniui. To
stokoja ir tie, kas galėtų spręsti kai
kurias VSD ar jo vadovybės proble
mas, bet skelbiasi laukią parlamen

patiekia per dideles porcijas. Sa
koma, kad nutukimas kenkia ir
valstybės ekonomikai: „stambūs
žmonės" užima daug vietos lėktu
ve, autobuse, teatre, sulaužo kėdes
ir padaro aibes kitokios žalos.
Nepaisant, kaip nelogiškai visi
tie kaltinimai skamba, šiomis die
nomis prisidėjo dar vienas, kuris
galbūt laimėtų „priekabiavimo"
premiją. Illinois universiteto Urbana-Champaign profesorius atliko
tyrimus, palygindamas 1960-2002
m. duomenis su pastarųjų metų
statistika, ir atrado, kad dabar
amerikiečiai suvartoja 938 mln.
galonų benzino daugiau, kaip per
visus tuos dešimtmečius. Iš tyrimų
jis padarė išvadą, kad dėl to reikia
kaltinti storulius. Nutukėliai vai
ruotojai kasmet į savo automobilius
įsipila apie 1 milijardą galonų pa
pildomo benzino, kurio tiek ne
reikėtų, jeigu jie būtų normalaus
svorio...
Įdomu, ar tas prestižinio uni
versiteto profesorius bent dirstelėjo
pro savo laboratorijos langą į gatvę
ir atkreipė dėmesį, kiek daug ja
pravažiuoja didelių, sunkių, daug
benzino suvartojančių mašinų, ir
apskritai, kiek tų keturračių susi
siekimo priemonių pagausėjo pas
taruoju metu? Amerikos gyventojų
„meilės" dideliems automobiliams
nesumažina nei į viršų šoktelėju
sios benzino kainos, nei smukte
lėjusi ekonomika. Antra vertus,
galbūt tyrimų vadovas ir turi teisę
storulius kritikuoti. Jis teigia, kad
šešiasdešimtajame dešimtmetyje
vyro svorio vidurkis buvo apie 166,
o moters — 140 sv. Dabar jis žy
miai didesnis — net 62 proc. suau
gusių (ką jau bekalbėti apie pa
auglius ir net vaikus) tempia sunkų
antsvorį, o 30 proc. galima vadinti
tikrais nutukėliais (obese), kurių
svoris sudaro pavojų sveikatai.
Pasirodo, kad Amerikos skysto
jo kuro problemos yra ne Arabų pa
saulio valstybės, kurios pagal savo
įgeidžius nustato, kiek naftos eks
portuoti, kiek už ją dolerių reika
lauti, ne gausybė didelių, sunkių
automobilių, ar kitos priežastys,
bet storuliai. Jei jie suliesėtų, visos
tos problemos bematant išnyktų ir
nereikėtų gaišinti laiko, ieškant
skystojo kuro pakaitalų...

tinio tyrimo pabaigos. Laukimas pa
vėsyje ir stovėjimas nuošalyje, lau
kiant kol problemos pačios išsispręs,
kad tada galėtum pasakyti „ir aš taip
galvojau", - yra aiškiausias atsa
komybės deficito požymis.
TS visada jautėsi atsakinga, kai
matydavo valstybėje susikaupusias
problemas ir visada aktyviai ieškoda
vo tokių problemų sprendimo, net ir
matydama, kad viena pati tų prob
lemų neišspręs arba matydama, kad
kiti bando už mūsų nugaros pasislėp
ti. Nuo tokios atsakomybės mūsų
neatbaido ir neatbaidys jokios pas
tangos mus gąsdinti ar šmeižti. To
kios pastangos tik rodo, kad kažkas
yra rimtai išsigandęs mūsų laiky
senos
Nukelta į 11 psl.
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PASAUKIMAI IR ATEITIS
Ses. Pranciška Neringa Bubelytė, FDCJ pranešimas skaitytas Katalikų federacijos kongrese
2006 m. spalio 21 d., Čikagoje
Paklausus žmonių, koks yra tavo
pašaukimas, paprastai rankas pake
lia tik kunigai ir vienuoliai, tačiau
turbūt ir U.rp jų rastume abejojančių.
Kodėl? Ilgą laiką „pašaukimais" bū
davo vadinami tik apsisprendimai
tapti kunigais ir vienuoliais. Tačiau
šiandien, kai pasaulio sekuliarizmas,
vartotojiška kultūra, hedonizmas ge
rokai yra sumaišęs žmogaus pri
gimties vystymosi nuoseklumą, iš
kurio kyla maištas ne tik prieš kitus,
bet ir prieš save, Bažnyčia pradėjo
atvirai ir drąsiai kalbėti ir apie pa
sauliečių pašaukimą, pašaukimą į
šeimą, kas ilgą laiką atrodė kaip
savaime suprantamas dalykas. Pa
šaukimai yra labai įvairūs ir jie yra
lygiaverčiai vienas kito atžvilgiu, ta
čiau tam, kad į bet kurį iš jų atsiliep
tume, reikia atpažinti pačius giliau
sius mūsų būties poreikius. Kas jie?
Tai troškimas mylėti ir būti mylimu!
Be šių poreikių atpažinimo ir atsako į
juos neįmanomas joks žmogiškumas,
joks pašaukimas ir jokia žmogaus
asmeninė laimė. O juk laimės troški
mas šiame gyvenime ir amžinybėje
yra Dieviškas troškimas - jis iš
plaukia iš paties Dievo širdies, iš Jo
kūrybos. Jeigu mes nesijaučiame lai
mingi, turime būti tikri, kad ir Dievas
dėl to nesijaučia „laimingas". Ar gali
būti laimingas mylintysis, kai mato
nelaimingą mylimąjį? „Dievas yra
Meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas
pasilieka Dievuje", liudija apaštalas
Jonas. Pašaukimas yra atsiliepimas,
atsakas Meilei į meilę...
Tačiau koks yra ryšys tarp šios
„mistinės" pašaukimo įžangos ir
mūsų žemiškosios realybės?
Dirbant su šeimomis, bendrau
jant su jų vaikais ir mokant mokyk
lose, tenka susidurti su žmonių
jausenomis, kai šie prisipažįsta lyg ne
savo keliu einą, lyg ramybės ir tikru
mo savo gyvenime neturį. Ir pakeisti
jau nieko negalį. Lieka tik skausmin
gas grūmimasis dėl gyvenimo verty
bių ir vidinio troškulio malšinimas
pigiais bei greit praeinančiais kas
dienybės poreikiais. Tas skausmas
dažniausiai prasiveržia su tiesiog iš
pasąmonės kylančiu vidiniu maištu ir
išorėje pasireiškiančia tiesiog nemeile
sau ir kitiems, nuo kurios dažniausiai
kenčia jautriausi ir labiausiai pažei
džiami visuomenės nariai - vaikai.
Neišgyvenę savo šeimose meilės, jie
nemoka jos dalinti ir kitiems, nemoka
mylėti save dalinančiai.
Kita problema: matome akivaiz
dų Pašvęstojo gyvenimo liudytojų
trūkumą, ir dėl to žmonės nebeat
pažįstą tikrųjų vertybių, pasiduoda
sekuliarizmui, vartotojiškumui, savęs
suniveliavimui, pavertimui priemone
tikslams laimėti, o su tuo - „nusižmoginimui". Todėl popiežius Jonas
Paulius II, pradėdamas Didįjį 2000
metų jubiliejų, savo Apaštališkajame
laiške „Novo millennio ineunte" rašė:
„Būtina ir neatidėliotina pradėti
plačią ir nuodugnią pašaukimų pas
toraciją, akinančią dėmesingiau ap
mąstyti esmines gyvenimo vertybes,
kurias įgyvendina kiekvieno asmens
atsakas į Dievo kvietimą, ypač tada,
kai jis kviečia visiškai save dovanoti
ir visas savo jėgas atiduoti Karalystės
reikalui". (46).
Šiandien kalbame apie lietu
viškas bendruomenes. O bendruo
menė yra tai, kas žmones jungia gi
liausia ir bendriausia prasme. Bend-

Ses. Pranciška
Neringa Bubelytė, FDCJ
Jono Kuprio nuotr.

ruomenės, kaip tokios, vaisingam ir
brandžiam augimui vis dėlto ne
užtenka pramogų, tautinių minė
jimų, proginių renginių, spektaklių ar
paprasčiausių pabendravimų prie
kavos ir arbatos.
Bendruomenė negalima be tikėji
mo, nes tikėjimas yra žmogaus es
minio, giluminio poreikio išraiška. Ji
glūdi ne sieloje ir ne prote, ne jaus
muose ir ne instinktuose, o žmogaus
dvasioje, širdyje, pačioje jo gelmėje. Ir
ją patenkinti gali tik Dievas, reiškia,
tik Meilė, glūdinti mumyse. Kad
mūsų dvasia nuolat būtų „maitina
ma" Dievu, mums reikia ganytojų ir
dvasios vadovų. Mums reikia pavyz
džių, kurie gyventų, mokytų ir my
lėtų kitaip, nei mes. Pagal Dievo pla
ną, jei Viešpats suburia bendruo
menę, reiškia Jis turi jai numatęs ir
vadovą, ganytoją. Tuo nesunkiai įsi
tikintume paskaitę Šventąjį Raštą. O
ką matome mūsų bendruomenėse?
Pirmiausia, dvasinių vadovų, t. y. ku
nigų ir vienuolių stygių. O jei jų ir
yra, jie turi aiškiai per daug darbo ir
pareigų, dėl ko nebelieka laiko ne tik
žmonių sielų gydymui, įsiklausymui į
jų poreikius, bet ir asmeniniam
dvasiniam augimui ir brendimui, gi
liai kontempliatyviam gyvenimui ir
maldai už konkrečiai sutinkamą
žmogų. Ilgainiui nebelieka net ką
pasakyti žmogui apie Dievą, nes
„nebegyveni", „nebebūni", o tik
„kažkur skubi", „kažką darai". Kai
nebeturi kitam ko pasakyti, kalbi bet
ką, kas „užliūliuotų" žmones, verstų
juos jaustis teisiais ir savimi paten
kintais. Tačiau tai daroma tiesos
kaina, kuri neveda į laisvę, taigi ir į
šventumą. Tuo pačiu iš tikrųjų ir
nebemylima, nes meilės be atsakomy
bės nėra. Kokia ateitis mūsų laukia?
Kokie žmonės?
Prieš gerą dešimtį metų popie
žius Jonas Paulius II vasario 2-ąją,
Viešpaties Paaukojimo liturginę šven
tę paskelbė ir Pašvęstojo Gyvenimo
diena. Tokią šventę šiais metais bū
tent vasario 2-ąją šventėme ir Lemonto Pal. Jurgio Matulaičio Misijo
je. Ja norėjome padėkoti Dievui už
pašaukimo dovaną, už dovaną, kuria
galėjome atsiliepti į Jo norą visiškai
pašvęsti, paaukoti savo gyvenimą
Viešpačiui ir Jo žmonėms. Po iškil
mingos liturgijos pakvietėme visus šv.
Mišių dalyvius kartu su mumis pa
pusryčiauti, kad šie dar kartą galėtų

išgyventi bendrystę taip, kaip ją su
žmonėmis išgyveno Kristus.
Tą vasario mėnesį buvome skyrę
jaunimo supažindinimui su Pašvęs
tuoju gyvenimu. Lemonto Maironio ir
Čikagos Jaunimo centro mokyklose
demonstravome Lietuvoje sukurtą
dokumentinį filmą „Žvilgsnis į Paš
vęstąjį gyvenimą". Filmą žiūrėjo ne
tik jaunimas, bet ir mokytojai, porą
kartų tai parodėme ir suaugusiems.
Daugeliui buvo įdomu sužinoti, kad
Lietuvoje veikia 38 moterų ir 14 vyrų
vienuolijų, o daugiausia pašaukimų
susilaukia kontempliatyvaus gyveni
mo vienuolynai. Pašvęstuoju Gyveni
mu yra labai domimasi, jaunimas
mielai diskutuoja ir ieško atsakymų
su vienuolinio gyvenimo broliais ir
seserimis. Pastaruoju metu didžiuo
siuose miestuose atsiranda jaunų
žmonių, kurie įžadais įsipareigoja
sekti Kristų ir gyventi pagal Evan
geliją, likdami pasauliečiais. Pavyz
džiui, Pranciškoniškojo Jaunimo
tarnyba atlieka savo evangelizacinę
misiją būtent per žmones, kurie
duoda konkrečius pažadus konkre
tiems metams, įsipareigodami veikti
Dievo garbei ir ištesėti sunkumuose.
Tai šitaip yra Lietuvoje.
Tačiau kalbant apie pašaukimus
turėjau ir visai netikėtos patirties.
Vasarą tris savaites teko praleisti
Neringos stovykloje, į kurią paprastai
susirenka tikinčių šeimų vaikai. Dvi
seserys ir vienas tikrai uolus ir dva
singas kunigas iš Lietuvos, turintis
pakankamą patirtį Jaunimo sielo
vadoje, bandėme įsijungti į jaunimo
programas, su jais žaidėme ir dai
navome, giedojome ir iškylavome.
Tačiau vienas dalykas, kuris mums
paliko neišdildomą įspūdį ir ko nie
kad panašioje situacijoje nepatyrėme
Lietuvoje, buvo tai, jog per visą tą
laiką niekas iš vaikų, kurių tarpe
buvo ir didelė dalis paauglių, nepa
klausė mūsų, kodėl mes tapome
kunigu ar vienuole? Kodėl, turėdami
talentus groti, dainuoti, vaidinti,
vadovauti, organizuoti ir mokyti,
pasirinkome radikalų Dievo sekimo
kelią? Gal meile nusivylėme, kaip
dažnai mėgdavo manyti Lietuvoje?
Apskritai, kokia yra mūsų dienot
varkė? Kur mes gyvename ir ką val
gome? Kaip pajutome pašaukimą?
Kokia buvo tėvų reakcija? Ką reiškia
įžadai ir nešiojami drabužiai?... Šie
klausimai mums tokie įprasti ir daž
ni, tačiau ...tik Lietuvoje. Jų nepa
vyko iš minėtos stovyklos jaunimo
išprovokuoti net šį reiškinį laiku
atpažinus...
Pasibaigus stovyklai ir apie tai su
kai kuo diskutuojant, girdėjau mintį,
neva, tai - kultūros dalykas. Ame
rikoje „nepriimta" klausti, kodėl
žmogus taip ar kitaip gyvena. Su
prask: jei tai pasirinkai, tai yra tavo
asmeninis reikalas, tarsi visiškai
„intymus" dalykas ir tavo vieno
„problema", kuri mums neturi jokios
reikšmės.
Taip sakant, mūsų pašaukimo
„ignoravimą" seka ir Krikščionybės,
kaip tokios, nepriėmimas. Krikščio
niškos vertybės lieka tik graži dek
laracija, tačiau konkretūs pavyzdžiai,
gyvenimo vertybės ir žmonių apsis
prendimai liudija visai ką kita. Kyla
jausmas, kad mes su savo „katali
kiškumu" taip apsipratome, kad net
nebejaučiame, jog ji tėra likusi tik
gražus „prielipas" mūsų veiklose ir

palyginti dar „patikima priemonė"
net, atrodytų, ir geram tikslui pasiek
ti. Su tuo susiduriame tiek mūsų ben
druomenėse, tiek dėstomose mokyk
lose. Todėl popiežius Jonas Paulius II
rašė: „Dosnių pastangų - pirmiausia
atkakliai meldžiantis pjūties Vieš
pačiui (plg. Mt 9, 38) - neabejotinai
reikia pašaukimams į kunigystę bei
pašvęstąjį gyvenimą skatinti. Tai
labai svarbi Bažnyčios gyvenimo vi
same pasaulyje problema. Dėl socia
linės aplinkos pokyčių ir religinės
sausros, sukeltos vartotojiškumo ir
sekuliarizmo, ši problema tapo tikrai
dramatiška ir kai kuriuose seniai
evangelizuotuose kraštuose" (Novo
millennio ineunte, 46).
Praėjusį rudenį viename pasi
sakyme popiežius Benediktas XVI
pareiškė, kad krikščionybės nutylėji
mas yra ne tolerancija, o veidmainys
tė! Taigi bandymas jaunose ir ieš
kančiose atsakymų širdyse užgesinti
klausimus veda į pačių jaunų žmonių
dvasinį kurtumą ir akivaizdžią veid
mainystę, pirmiausia nukreiptą prieš
juos pačius. Taip paneigiamas ar ig
noruojamas jauno žmogaus pašauki
mas. O gal būtent iš jų Dievas kviečia
naują kunigą ar naują seselę ben
druomenei?
Čia reikia pabrėžti ir dar vieną
dalyką - pašaukimas nėra dėl manęs
asmeniškai, o būtent dėl bendruo
menės. Jeigu santuokos pašaukimas
yra dviejų bendrystė, reiškia, būti
abipusiškai vienas kitam, tai kuni
gystės ir vienuoliško gyvenimo pa
šaukimas yra skirtas pirmiausia bū
tent kitiems, Bažnyčiai, žmonėms.
Tai nėra mano nuosavybė, todėl tai
turi rūpėti visiems, apie tai turi būti
atvirai ir kalbama.
Tačiau jei vadovaujamės pačių
susidarytais stereotipais, kuriuos ka
rikatūriška jumoro forma galima
matyti net krikščioniškuose ameri
kiečių laikraščiuose, jei esame prisi
rišę prie savo laikmečio išgyvenimų ir
neigiamų patirčių, susidūrus su kuni
gais ir vienuoliais, jei tuo užkrečiame
ir kitus, mes „uždarome duris" Dievo
malonei ir Šventajai Dvasiai, kartu
nuskurdiname tikėjimo bendruome
nę naujais brandžiais ganytojais.
Taip, būdami nelaimingi, ir kitus nuo
laimės atplėšiame, nes neleidžiame
ypač jauniems sužinoti tiesos apie jų
pašaukimą, nesikalbame su jais apie
tai, būdami tėvai ir seneliai, nesimeldžiame, kad Viešpats pažadintų
jų širdis kilniam Dievo ir artimo tar
nystės keliui, pranašiškam ir vai
singam Evangelijos gyvenimui mu
myse. Juk kai pasijunti mylimas ir
šaukiamas paties Dievo, patiri gilų
vidinį džiaugsmą. Atsiliepimas į pa
šaukimą yra meilės dialogas. Tai,
anot žymaus pašaukimų specialisto,
„pokalbis, kuriame Dievas išsako
savo meilę, mus panardina į meilę.
Dialogas, kai mes, pasijutę mylimi,
atsiliepiame pamildami" (E Ciardi.
„Sekti Jėzų"). Tas atsiliepimas mums
daug pasako apie mūsų tikėjimą,
mūsų krikščioniškumą, mūsų santykį
su Dievu.
O gal mes viliamės, kad tokie
pašaukimai turi gimti kur nors kitur,
bet ne „Neringos" ir Dainavos sto
vyklose, ateitininkų ir skautų organi
zacijose, „Opus dei" judėjime ar baž
nytiniuose vaikų ir jaunimo chore
liuose?
Nukelta j 5 psl.
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Atverkime širdis! Išsilaisvinkime
iš to, kas nėra Dievas! Išpažinkime
savo nepagrįstas baimes, persunktas
savanaudiškumu ir pragmatiškumu
dėl savo vaikų ir anūkų ateities! Įsi
klausykime į Dievo Meilės aimaną
pasaulietiškumo pavergtos širdies
užkabariuose! Leiskime Dvasiai lais
vai veikti ir kurti naują ir brandų
požiūrį į pasišventimą Dievui! Juk
negali būti, kad per kelias dešimtis
metų iš pusės milijono lietuviu, gyve
nančių Čikagoje ir aplink Čikagą,
neišaugtų nei naujų kunigų, nei vie
nuolių! Negali būti, kad tarp dabar
atvykstančiųjų nėra jaunuolių, šau
kiamų pasišvęsti naujų lietuvių sie
lovadai! Tai yra tik ženklas, kad mes
arba ne taip gyvename ir kažką
darome ne taip, arba kažko visai
nedarome, kas turi būti pagal Dievo
mintį. Taip savotiškai „užblokuo
jame" tikrąjį ir į jokius materialumo
rėmus nesutalpinamąjį meilės pro
veržį žmonėse, ko dėka jie ne tik iki
galo savęs nerealizuoja, bet dėl to
tampa ir nelaimingi. Nelaimingos
šeimos, nelaimingi vaikai, galiausiai
nelaiminga, tiesiog palaimos nejau

čianti ir neišgyvenanti bendruo
menė... Apie kokią evangelizaciją
turime kalbėti? Ar yra, kas beevangelizuotų? Kas radikaliu neturtu at
svers akių geismo padiktuotą žmonių
godumą? Kas savo skaistumu pri
dengs kūno geismo pagimdytą seksu
alinį palaidumą? Kas nuolankiu pak
lusnumu pasipriešins pasaulio puiky
bės iššauktam troškimui viešpatauti
ir valdyti? Ir ar pati Lietuva, amora
liais įstatymais paminanti kai kurių
žmogiškąjį orumą, kai kam net nelei
džianti gimti ir šiaip prarandanti
tūkstančius emigruojančių savo tau
tiečių, ilgai pajėgs siųsti savo dva
sininkus užsienio lietuvių sielovadai?
Juk ir Lietuvos provincijose dažnai
tris parapijas aptarnauja vienas kuni
gas, o miesto parapijos 40,000 ar
60,000 tikinčiųjų poreikių neaprėpia
ir 4-5 kunigai... Ten sielovadiniai po
reikiai dar didesni, nei čia.
Taigi pasvarstykime, ar tikroji
evangelizacijos priemonė nėra tas
Evangelinio radikalumo prisodrintas
gyvenimas, liudijantis apie laisvę nuo
kūniškumo, egoizmo ir naudos? Ar
manote, kad tik kunigai ir vienuoliai
turi teisę sau į gretas kviestis naujų

narių?
*
Praėjusį sekmadienį bažnyčiose
buvo galima girdėti Evangelijos
žodžius, ištartus paties Kristaus: „Iš
tiesų sakau jums: nėra nė vieno,
kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos
paliktų namus, ar brolius, ar seseris,
ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar
laukus ir kuris jau dabar, šiuo metu,
negautų šimteriopai namų, brolių,
seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu
su persekiojimais) ir būsimajame
pasaulyje - amžinojo gyvenimo" (Mk
10, 29 - 30). Man pačiai buvo gera
proga dar kartą persvarstyti savo
pašaukimą, jo kelionę iki šiandienos
ir žodžius, kuriuos pirmąkart išgir
dau būdama apsisprendimo kryžkelė
je. Galvojau sau: tai kas gi šiandien
yra tie žadėtieji mano namai, broliai,
seserys, motinos, laukai? Ar Dievas
viską žadėjo duoti tik amžinybėje?
Pasirodo, ne. Turėjau pripažinti, jog
dėl Evangelijos man palikus visa, kas
buvo išvardinta, žinoma, ne be skaus
mo ar kančios, iš tikrųjų buvo
išpildyti ir visi Kristaus pažadai.
Šiandien mano „namais" yra tapę ne
tik vienuolyno ar laikinos Misijos
vietos namai, bet kiekvieni namai, į

Br. Lukas Laniauskas, SJ, ses. Pranciška Neringa Bubelyte, FDCJ ir Rima Sidriene Katalikų federacijos Kongrese spaiio 21 d.

Jono Kuprio nuotr,

Iš tų įvykių liudininko sužinojome ir šių kru
vinų dienų detales. Labai vaizdžiai ir įtaigiai pa
pasakojo Bronius Skardžius: „Mano vaikystė ir da
lis jaunystės prabėgo čia, šio miško palaukėje. Tai,
kas vyko pokario metu, man gerai žinoma. 1949
m., baigiantis vasarai, miške pasigirdo klaikus
vilkų gaujos kaukimas, lakstė galvijai, nutrūkę nuo
grandinių. Žmonės kalbėjo, kad anksčiau nieko pa
našaus neteko matyti. Tuo metu dirbau girininki
joje, ėjau į darbą. Staiga miške pasigirdo stiprus
sprogimas. Virš miško pamačiau didžiulį dulkių ir
pagalių stulpą. Po to dar vienas sprogimas. Gal ma
nevrai, pagalvojau, nes rytą sutiktas žmogus sakė
girdėjęs naktį vieškeliu lekiančias mašinas. Kul
kosvaidžių kalenimas, granatų sprogimai susiliejo į
pratisą gausmą. Atrodė, kad ir medžiai siūbuoja.
Tai buvo ne manevrai. Išdavystė. Nes svetimiems
surasti bunkerius buvo neįmanoma. Miške dažnai
matydavau kareivių išmintas pėdas, strypais būda
vo išbadomas kiekvienas kalnelis, krūmelis, ir vis
kas būdavo veltui. Pro girininkiją Bajorų kaime,
prie vieškelio Zarasai-Simonys, važiavo dengtos
mašinos su artileristais, kai kurios iš jų tempė pat
rankas, minosvaidžius. Tarp jų mačiau keletą iš
margintų šarvuočių. Visa ta technika skubėjo į miš
ką kovoti su partizanais. Paskui mačiau grįžtančias
į Svėdasus mašinas, jos važiavo lėtai, iš jų buvo
girdėti dejonės ir rusiški keiksmai. Kai atėjau į giri
ninkiją, buvo 10 vai. Kontoroje radau tik girininko
raštelį, kad man reikia budėti prie telefono. Sėdžiu
atsirėmęs į sieną, o ji dreba nuo sprogimų. Atstu
mas iki sprogimų vietos buvo apie 4 km.
Šitas bunkeris buvo užpultas pirmas, nes jiems
jis atrodė svarbiausias. Šturmas prasidėjo 10 vai.,
tęsėsi iki 14 vai. Žuvo ten visi buvę partizanai. Pa
žinojau visus juos, su vienais mokiausi pradžios
mokykloje, kiti buvo iš mano gimtojo kaimo, dar su
kitais susipažinau jau partizanavimo metu. Šito
bunkerio ryšininku buvo mano tėvas. Jis talkino
bunkerių statyboje, paskui davė priesaika ir gavo

VIENO BIJAU, KAD MANO
TAUTA ATMINTIES
NEPRARASTŲ
Aukštaitijos partizanų keliais
AUDRONĖ V. ŠKIUDATTĖ

Dėdės slapyvardį. Perskaičiau kelias knygas apie
Aukštaitijos partizanus, o apie jį jokios žinutės ne
radau. KGB rūmuose tikrinau jo bylas, ten radau,
kad buvo vadinamas 'bandglovarj' (gaujos vadas),
ten buvo surašyti ir visi išdavikai, skundikai ir kiti
kinkadrebiai. Dalis jų ir šiandien tebevaikšto, o jų
išduotų draugų kaulai vis dar nežinia kur dūli.
Tris dienas aidėjo šūviai ir sprogimai, žuvo
apie 40 partizanų. Kai kurių jau nebevežė išnieki
nimui ant miestelio grindinio, užmetė keliais kas
tuvais žemės ir paliko bunkerių griuvėsiuose. Kai
kurių artimieji surado savuosius, o kiti taip ir liko
čia. Po daugelio metų užklydę grybautojai ir uogau
tojai vis surasdavo kaulų tų nelamingųjų, kurie
pastojo kelią pavergėjui. Amžina garbė tebūna
X.",,,.»>
jiems per amžius .
Bugailiškis
Po to žygio dalyviai sustojo Utenos-Kupiškio
kelyje, ties Bugailiškio kaimu. Šiuo keliu 1948 m.
vasarą dažnai važinėjo rusų kariuomenės būriai,
vykdydami operacijas prieš partizanus. Partizanų
vadas Antanas Starkus-Montė, per savo ryšininkus
sužinojęs, kad rusų kariuomenė važiuos j eilinę
operaciją, surinko savo vyrus ir sumanė surengti
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kuriuos tik užeinu, kuriuose esu pri
imama su ramybe ir pasitikėjimu. Iki
•atvykstant į Ameriką ketverius
metus dirbau Kauno arkivyskupijos
kurijoje, ir nuo to laiko visi kunigai,
kuriuos ten sutikau, yra tapę man
broliais. Seseryste dalinuosi ne tik su
savo bendruomenės sesutėmis, bet ir
su pasaulietėmis - merginomis ir
moterimis, kurios myli Dievą ir savo
talentais tarnauja Bažnyčiai ir
Bažnyčioje. Turiu prisipažinti, kad
Dievas įvairiose mano ilgesnio ir
trumpesnio buvimo vietose man yra
davęs ir daug „mamų" - gerų, at
jaučiančių ir gyvenimo patirtį tu
rinčių moterų, kurių viena yra net
Australijoje... Mano „vaikai"- tai ne
tik šeštadieninių mokyklų auklėtiniai
bei liturgijoje sekmadieniais tarnau
jantys ministrantai, bet ir tie, ku
riems per maža tėvų šilumos, moky
tojų įsiklausymo ir draugų meilės, ir
kurie iš manęs laukia daugiau dėme
sio ir kantrybės. Mano „laukai"- tai
mano Misija, mano apaštalavimo
dirva, vietomis „nearta" ir „dirvo
nuojanti". Normalu, kad juos pajudi
nus atsiranda „persekiojimai", tačiau
tai priimu, nes žinau, kad tai yra
kaina, kuria laimimas ir amžinasis
gyvenimas. Noriu priminti, kad ta
kaina tikrai yra džiaugsminga, ir kad
be jos nepatirčiau nei meilės, nei
laimės, nei laisvės.
Tad nuoširdžiai raginu visus:
kurie auklėja jaunimą, ypač tėvus,
senelius, krikščioniškomis vartybėmis besivadovaujančius mokytojus ir
vadovus turėti drąsos ir laisvės ug
dyti jaunus žmones, plačiau žvel
giančius, radikaliau prisiimančius
atsakomybę, giliau mylinčius savo
Kūrėją ir uoliau tarnaujančius Dievo
tautai. Ne tik kartu apie tai gal
vokim, bet kalbėkimės, ieškokime,
veikime. Brandūs, laisvi dvasioje ir
tikrai mylintys žmonės pavyzdžio
semsis iš visų mūsų atviro ir glau
daus bendradarbiavimo.

pasalą. Turėdamas kariškio patirtį nerinko skait
lingo būrio, nes tokiomis sąlygomis sunku manev
ruoti, sunku pasitraukti. Savo pajėgas Montė iš
dėstė ties Bugailiškio kaimo kryžkele, Šimonių
girios prieigose, pastatė kulkosvaidžius kryžminei
v

ugniai. Žinia neapvylė, pasirodė rusai. Rusai nesi
tikėjo pavojaus. Jie manė visur esantys šeimi
ninkai. Prabilę kulkosvaidžiai ir automatai jiems
nusileido tarsi iš giedro dangaus. Iš mašinų pabiro
kareiviai ir čia pat krito nuo kulkų. Buvo nukauta
ne tik kareivių ir karininkų, čia gavo galą ir ge
nerolas Jakov Jeriomenka. Kiek žuvo okupantų
karių liko nežinoma, niekas to neskelbė, bet ge
nerolo žūties okupantai negalėjo nuslėpti. Veng
dami kovos su atvažiuojančiu pastiprinimu parti
zanai be nuostolių pasitraukė į Šimonių girią.
„Tuo metu okupantai girdavosi, kad partizanų
beliko vienas kitas. Galima įsivaizduoti jų įniršį.
Dabar kai kurie susitepę ar tepami istorikai mėgi
na teigti, kad be reikalo buvo vykdoma partizaninė
kova, kad daug praradom geriausių vyrų, jaunystės
žiedą, kad dėl to vyko represijos ir trėmimai, kišo į
kalėjimus ir vežė į Sibirą. Netiesa, - sakė Algirdas
Brazys, - 1940 m. liepos 11-12 d. buvo areštuota
apie 2 tūkst. žmonių, jų tarpe ir mano tėvelis. O juk
dar nė mėnuo nebuvo praėjęs nuo okupacijos pra
džios. Dar nebuvo jokios partizaninės kovos. Ir
1941 m. birželio 14 d. tūkstančius išvežė į tolimus
šiaurės kraštus, irgi ne dėl partizaninės kovos. Ar
partizanai kalti, kad okupantai Lietuvą norėjo pa
likti be lietuvių? Jau vien tai, kad partizanai buvo,
okupantams nebuvo ramu".
„Mūs krauju pražydės Čia palaukėje gėlės
Mūsų maldą pats Dievas išgirs.
Už Tėvynės dangaus skaisčiai švytintį mėlį
Mes mokėsim numirt", - miškui ošiant
nuskambėjo skaitomos partizanų poetės Dianos
Glemžaitės eilės.
Bus daugiau.
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Zokniai — vienas moderniausių
karinių oro uostų

Eltos nuotr.
Karinio oro uosto atidarymo ceremonijoje
Vilnius, spalio 26 d. (BNS) — po vienu moderniausių Rytų Europos
Lietuvos karinių oro pajėgų (KOP) regione. NATO dokumentuose Zok
aviacijos bazėje Zokniuose ketvirta nių oro uostui suteikta strateginė
dienį atidarytas baigtas rekonstruoti reikšmė, jis priskirtas prie svarbiau
sių — „šerdinių aerodromų".
pagrindinis kilimo ir tūpimo takas.
Krašto apsaugos ministerijos
Tako dangą pirmieji išbandė Is
(KAM)
skelbtą 55 milijonų litų vertės
panijos naikintuvai F—1 „Mirage",
kuriuos pilotavo, šiuo metu oro polici konkursą Zoknių Aviacijos bazės pa
jos misiją trijų Baltijos šalių padangė grindiniam kilimo ir tūpimo takui re
konstruoti pavasarį laimėjo bendrovė
je atliekantys Ispanijos kariai.
Pagrindinio kilimo—tūpimo tako „Šiaulių plentas". Pagrindinio tako
Zokniuose ilgis — 3.5 kilometro, plo rekonstrukcija buvo finansuojama iš
NATO Saugumo investicijų progra
tis — 80 metrų.
•Pasibaigus dvejus metus truku mos (NSIFJ NATO Security Investsiai pagrindinio ir atsarginio takų re ment Progamme), kurioje šiam tiks
konstrukcijai, Zoknių oro uostas ta- lui skirta maždaug 47 mln. litų.

Rašytojo bylos liudijimų mįslės
Atkelta iš 1 psl.
įvertina skirtumą tarp jungtukų „ar"
ir „ir". Tačiau, kaip atrodo, ne vienas
iš dabar solidžius postus užimančių
senosios gvardijos teisininkų ilgoje
savo profesinėje veikloje labiau gludi
no ne logizacijos sugebėjimus, o tą
fantastinį, pusiau racionalų, pusiau
iracionalų instinktą visados tiksliai
užuosti, „iš kur vėjas pučia". Vilnius
yra tas miestas, kur susipina labai
įvairūs interesai.
R. Jancevičius su tam tikru pasi
didžiavimu pranešė, jog jokių liudi
ninko parodymų apie nusikaltėlišką
rašytojo transportavimą bagažinėje
nėra teisės fakto prasme. Kaip mums
buvo leista suprasti iš TV reportažų
ir informacijos dienraščiuose, minė
tas liudininkas savo parodymų, taip
sakant, neatsisakė. Ne, ne, čia kalba
ma visai apie ką kitą. Iš keistų užuo
minų galime spėti, jog šio žmogaus
pasakojimas apie stebėtą situaciją ne
laikomas liudijimo faktu, nes niekas
policijoje nesurašė protokolo, kitaip
tariant, parodymai nebuvo dokumen
tuojami ir nebuvo pasirašyti.
Dar kitaip tariant, policija nefik
savo parodymų prieš savo darbuoto

jus, todėl tokie parodymai yra tik pa
vėjui paleisti žodžiai ir neturi teisinės
galios. Tuo tarpu, suprask, žurnalis
tų pasakojimai apie šio žmogaus pa
tirtą siaubą stebint įvykį yra pagrįsti
subjektyviais spaudos darbuotojo įs
pūdžiais ir gali būti prilyginti meni
nei išmonei. Tai, jog gausi auditorija
liudininko parodymus stebėjo TV ek
ranuose, suprask, gali būti prilyginta
masinei hipnozei.
Savo oracijoje R. Jancevičius pa
skelbė, jog liudininkas geriausiu atveju*matė tik tai, jog G. B. sėdėjo ba
gažinėje, bet esą negalėjo matyti, jog
tokioje padėtyje rašytojas buvo išvež
tas į nakvynės namus. Suprask, jau
tada policininkai nusprendė atlikti
eksperimentą, o įsitikinę, jog žmogus
telpa į narvą, po to persodino jį į
saloną, ir gražiai linguodami važinė
josi po miestą iki pirmųjų gaidžių. Vis
dėlto, kodėl iš mūsų, Lietuvos žmo
nių, taip negailestingai „lipdomas
durnius"? Viskas dėl postų, dėl lauki
nės baimės prarasti statusą. Štai vi
daus reikalų ministras dar iki tyrimo
pradžios skelbė, jog šioje situacijoje
viskas gerai. Taigi, kaipgi gali būti ki
taip tyrimo pabaigoje?

* Po metų pertraukos Lietu
vos A lygos futbolo pirmenybių
aukso medalius septintą k a r t ą
komandos istorijoje iškovojo Kau
no FBK „Kaunas" (79 tšk.) koman
da, XXXIII turo rungtynėse svečiuo
se 1:0 įveikusi trečiojoje pozicijoje
esančią Vilniaus „Vėtrą" (55 tšk.).
Pergalingą įvartį svečiams, kurie iš
kovojo kelialapį į 2006-2007 metų se
zono UEFA Čempionų lygos turnyrą,
32-ą minutę pelnė lenkas Arkadiuszas Klimekas.
* Ketvirtą įvartį aštuntose
2006-2007 metų sezono NHL re
guliariojo sezono rungtynėse

pelnė Dainius Zubrus, o lietuvio
Washington „Capitals" komanda sve
čiuose 5:3 nugalėjo Colorado „Avalanche". Po D. Zubraus vienintelio
taiklaus metimo šio susitikimo tre
čiajame kėlinyje svečiai pirmavo 4:2.
19 minučių žaidęs lietuvis pirmajame
kėlinyje gavo dvi baudos minutes.
* Šeštą nesėkmę septintose
NBA priešsezoninėse rungtynėse
p a t y r ė Žydrūno Ilgausko Cleveland „Cavaliers" komanda, tre
čiadienį Pittsburgh mieste 81:83 tu
rėjusi pripažinti Dalias „Mavericks"
krepšininkų pranašumą. Lietuvis
pelnė 9 taškus.

Aukštasis mokslas Lietuvoje apleistas
Atkelta iš 1 psl.
priemones, nenumatančias aiškios
atsakomybės, vargu ar būtų kokių re
zultatų.
Toks planas yra būtinas, nes
kiekvienas pertvarkymas turi turėti
strategiją. Tačiau vien to neužtenka.
Aukštojo mokslo plėtros plano įgy
vendinimas neįmanomas be politinių
partijų sutarimo dėl strateginių da
lykų. Reikia aiškių teisinių pataisų,
kurios turi būti patvirtintos Seime.
Parlamento, kaip tautos išrinkto ats
tovo, vaidmuo reformoje labai svar
bus. Kita vertus, niekas nepasikeis ir
pokyčiams nepritarus aukštųjų mo
kyklų vadovams.
— Kodėl, Jūsų nuomone, iki
šiol n e s u k u r t a priemonių Švieti
mo i r mokslo ministerijoje pla
nui įgyvendinti?
— Švietimo ir mokslo ministras
sukūrė darbo grupę, turėjusią pa
rengti įstatymų pataisas Aukštojo
mokslo plėtros planui įgyvendinti.
Deja, kol nėra patvirtintos plano
priemonės, šių pataisų rengimas taip
pat sustojo. Juo labiau, kad prezi
dentas Valdas Adamkus išsakė nuo
monę, kad neturi būti taisomi dabar
galiojantys du besidubliuojantys
Mokslo ir studijų bei Aukštojo mokslo
įstatymai, o turi būti parengtas nau
jas Mokslo ir studijų įstatymas, ku
riame būtų įtvirtinta modernesnė
tvarka. Prezidentui susitikus su mi
nistre Roma Zakaitiene, ji pritarė,
kad naujas įstatymas reikalingas.
— Kada akademinė bendruo
menė gali tikėtis šio naujo įstaty
mo?
— Įstatymas neišleidžiamas per
vieną dieną, tačiau situacija jau pri
brendusi tai padaryti kuo greičiau.
Viskas priklauso nuo politinės valios.

Strateginių dokumentų, studijų, me
džiagos, patirties iš ES yra pakanka
mai daug. Kita vertus, iki šiol nepa
vyko pasiekti minėto pritarimo ir aiš
kumo, link kur konkrečiai reforma
judės. Viena vertus, rektoriai nori re
formos, kita vertus, baiminasi dėl kai
kurių pasekmių, nes aiškumo nėra.
Vien kompromisas Čia būtų mažas
pasiekimas, nes jis dažniausiai toli
neveda. Reikalingas atsakingas suta
rimas, pusėms suvokiant savo atsa
komybę ir naudą.
Studentų atstovų pareiškimai
taip pat kontraversiški: jie nori koky
biško mokslo, tačiau nesutinka įnešti
savo finansinio indėlio. Jei norime
užtikrinti bent minimalią kokybę, da
bar turėtume bent perpus sumažinti
studentų skaičių. Studentai tam labai
prieštarautų. Kyla visuomenės sąmo
ningumo ir brandumo klausimas, ar
Lietuva nori kokybiško aukštojo
mokslo, ar aukštojo mokslo visiems?
— Koks J ū s ų požiūris į tai,
kad įgyvendinti planą gali būti
pradėta Įvedant visuotini moke
stį u i studijas?
— Daugiau pinigų sistemoje, ko
kia yra dabar, nepadarytų didelio po
veikio. Naujų finansavimo modelių
gali būti įvairių. Konstitucija užtikri
na gerai besimokantiems studentams
nemokamą mokslą. Tačiau gerai besi
mokantis studentas - tai sąlyginė są
voka.
Tai išryškėja universitetinių mai
nų programose, kai į kitą aukštąją
mokyklą ateina studentų, turin
čių labai gerus pažymius, tačiau greit
išryškėja, kad balai nerodo didesnių
žinių. Reikėtų, kad aukštosios mo
kyklos taptų labiau atsakingos už tai,
kokios kokybės studentus rengia.
Alfa.lt

Antroji kruvina drama Kaune
Atkelta iš 1 psl.
į Vyriausiąjį policijos komisariatą
pranešė užpultasis 25-erių jaunuolis.
Į įvykio vietą atvykę pareigūnai rado
užpuoliko lavoną su šautinėmis žaiz
domis.
Šis žiaurus išpuolis buvo įvykdy
tas pareigūnams vos pradėjus tirti
praėjusį trečiadienį Kauno techno
logijos universiteto (KTU) miestelyje
vidury dienos nuo kulkų kritusio

„agurkinių" gaujos atstovo 24 metų
Tomo Blažio nužudymo aplinkybes.
Įtariamasis šio jaunuolio nužudymu
žinomas treneris 35 metų Tomas Genevičius iškart pats kreipėsi į policiją
ir prisipažino mirtinai sužalojęs T.
Blažį. Anot įtariamojo, ginklą jis
panaudojo gindamasis.
Praėjusį penktadienį T. Genevičiui buvo skirtas kardomasis suėmi
mas — 15 parų.

Žydai nesutaria dėl grąžintino t u r t o
Vilnius, spalio 26 d. (BNS) —
Nacionalizuotą nekilnojamąjį turtą
Teisingumo ministerija siūlo žydams
grąžinti tik tada, kai prie derybų sta
lo sutars šios tautos atstovai.
Viešoji įstaiga „Lietuvos žydų pa
veldo fondas" siekia tapti vienintele
po Antrojo pasaulinio karo nusavinto
žydų bendruomeninio ir religinio tur
to valdytoja, bet tam priešinasi žydų
religinės organizacijos, rašo dienraš
tis „Kauno diena".
Kol kas tiksliai nežinoma, kokį
turtą iki 1940 metų Lietuvoje valdė
žydai, bet vien kompensacijoms už
nesugrąžintus natūra pastatus gali
prireikti 170 mln. litų.
Iš tikinčiųjų nusavintas turtas
yra grąžinamas pagal 1995 metais
galiojantį Religinių bendrijų teisės į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
tvarkos jstatymą. Šiuo metu baigia
mos rengti šio įstatymo pataisos, ku
rios „Lietuvos žydų paveldo fondą"
paverstų nusavinto žydų ir bendruo
meninio, ir religinio turto perėmėju.
Fondą 2005 metais jsteigė Lietu
vos žydų bendruomenė. Pasaulio žy

dų restitucijos organizacija ir Lietu
vos žydų religinė bendrija.
„Pataisų projektą Seimui svars
tyti Vyriausybė pateiks lapkritį, o jį
patvirtinus žydų turtu rūpinsis fon
das", — teigė Teisingumo ministeri
jos valstybės sekretorius Paulius Koverovas.
Tačiau dėl tokių monopolinių
galių suteikimo fondui itin priešinasi
Kauno žydų religinė bendruomenė ir
Vilniaus „Chabat Liubavič" judėjų
bendruomenė. Dauguma žydų ben
druomenėms priklausiusių pastatų
yra Kaune ir Vilniuje.
Pasak Kauno žydų- religinės ben
druomenės reikalų tvarkytojo Maušos Bairako, vadovaujantis dabar ga
liojančiu įstatymu, paraiškų teikimo
terminas turtui susigrąžinti jau yra
pasibaigęs.
„Ir staiga atsiranda kažkoks fon
das, reiškiantis pretenzijas į žydų ir
judėjų turėtą turtą", — kalbėjo M.
Bairakas. Jį piktina, kad Seimui
patvirtinus įstatymo pataisas, fondas
faktiškai kontroliuotų anksčiau žydų
bendruomenei priklausiusį turtą.

DRAUGAS, 2006 m. spalio 27 d., penktadienis
PARYŽIUS
Paryžiaus priemiesčiuose naktį
kaukėti vandalai padegė du autobu
sus, kurių keleiviams pavyko išsigel
(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
bėti dar prieš padegimą, ketvirtadie
nį pranešė policija. Šis smurto pro
trūkis Paryžiaus vakaruose įvyko
EUROPA
prieš pirmąsias riaušių Prancūzijos
priemiesčiuose metines. Prancūzijos
gynybos ministrė Michele AUiot-MaSTRASBOURG
Prestižinė Europos Sąjungos rie sakė, kad vandalai kalti dėl „ban
(ES) Andrejaus Sacharovo premija, dymo nužudyti". Pastarosiomis sa
* kuri skiriama išskirtinėms asmeny vaitėmis jaunuoliai etniškai mišriose
bėms, kovojančioms su netolerancija, teritorijose aplink Paryžių surengė
fanatizmu ir priespauda, šiemet pa kelis, matyt, koordinuotus išpuolius
skirta Baltarusijos opozicijos vadovui prieš saugumo pajėgas.
Aleksandrui Milinkevičiui. A. Milinkevičius per kovo mėnesį įvyku
JAV
sius rinkimus, kuriuos ES ir JAV va
dino nesąžiningais, pralaimėjo Balta
rusijos prezidentui Aleksandrui Lu
WASHINGTON, DC
kašenkai, o vėliau dėl protesto prieš
Jungtinių Valstijų rinkėjai lap
rinkimų rezultatus buvo areštuotas kričio 7 dieną numatytų Kongreso
ir laikomas suimtas 15 dienų. Eu rinkimų kovoje demokratų kandida
ropos Parlamento politinių grupių tams teikia aiškią pirmenybę prieš
vadovai A. Sacharovo premiją A. Mi respublikonus ir vis labiau abejoja
„Online
Athens"
nuotr.
linkevičiui skyrė už minties laisvės dėl karo Irake ir šalies ateities, rodo
Baghdad siautėja nevaldomi ginkluotų smogikų būriai.
ketvirtadienį paskelbti „Reuters"/
Washington, DC, spalio 26 d.
Tačiau jis pridūrė: „Nedarysime palaikymą.
„Zogby" apklausos rezultatai. Res
(,,Reuters"/BNS) — JAV prezidentas didesnio spaudimo irakiečių vyriau
publikonai
tarp nepriklausomų rin
STRADFORD-UPON-AVON
George W. Bush sakė, kad Amerikos sybei, nei ji gali pakelti".
Didžioji Britanija ir penkios įta kėjų atsilieka nuo demokratų ir vis
kantrybė dėl Irako turi ribas, bet ža
Pasak G. W. Bush, Jungtinės
dėjo nedaryti nepakeliamo spaudimo Valstijos turi įsipareigojimų Irakui, kingos britų partnerės Europoje pa dar mėgina užsitikrinti konservaty
šalies vadovams po irakiečių premje „kol darbas bus atliktas", bet kore rodė, kad, siekdamos užkirsti kelią vių piliečių, savo pagrindinių rėmė
ro protesto.
guos veiksmų prieš vis kitaip vei naujiems teroro išpuoliams, yra pa jų, paramą. Demokratai prieš res
siryžusios dalytis žvalgybine infor publikonus įgijo 11 proc. persvarą
Likus mažiau nei dviem savai kiantį priešą taktiką.
tėms iki Kongreso rinkimų lapkričio
Prezidentas išreiškė sąlyginį pa macija dėl skystų sprogmenų, isla- (44 proc. prieš 33 proc.), kuri nuo pa
7-ąją, per kuriuos abejonės dėl Irako sitikėjimą N. ai Maliki. „Mes — su mistų tinklalapių ir kitokios grėsmės skutinio tyrimo praėjusį mėnesį išau
G. W. Bush respublikonams gali kai juo, kol jis daro ryžtingus sprendi saugumui. Didžiosios Britanijos, go dviem procentais.
Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Is
nuoti Kongreso kontrolę, JAV vado mus", — sakė G. W. Bush.
NEWYORK
vas stengėsi paaiškinti amerikie
Įtampa tarp šių dviejų vadovų at panijos ir Lenkijos vidaus reikalų mi
nistrai
taip
pat
pasidalijo
mintimis
New Jersey aukščiausiasis teis
čiams savo Irako politiką ir užglais sirado kitą dieną po to, kai JAV pa
dėl
to,
kaip
geriausia
įtraukti
Euro
mas trečiadienį tos pačios lyties as
tyti naujus nesutarimus su Irako mi reigūnai Baghdad pasakė, kad Irakas
pos
Sąjungos
(ES)
musulmonų
ben
menų
poroms suteikė tokias pačias
nistru pirmininku Nuri ai Maliki.
sutiko su „tvarkaraščiu" dėl stabilios
druomenes į kovą su terorizmu. Per teises kaip ir susituokusioms heteroNerimas dėl intensyvėjančio demokratijos.
tarpkonfesinio smurto Irake tapo vie
N. ai Maliki atsiribojo nuo ame dvi dienas truksiančią vadinamojo di seksualų poroms, tačiau paliko vals
nu svarbiausių klausimų Amerikos rikiečių paskelbto „tvarkaraščio" džiojo šešeto (G-6) konferenciją neo tijos teisininkams spręsti, ar tokios
rinkėjams. Susirūpinimą ir ragini tarpkonfesiniam smurtui nutraukti gotikiniame viešbutyje taip pat bus sąjungos gali būti vadinamos santuo
mus išvesti iš Irako Amerikos pajėgas ir kritikavo reidą šiitiškame Sadro kalbama apie nelegalią imigraciją ir komis. „Laikai ir požiūris pasikeitė",
— New Jersey Aukščiausiasis teis
skatina didėjantis Irake žuvusių rajone, kurio metu buvo taikomasi į organizuotą nusikalstamumą.
mas rašo 90-ies puslapių nuo
amerikiečių karių skaičius, kuris įtariamą mirties būrio vadovą.
ROMA
sprendyje.
vien spalio mėnesį pasiekė 90. Spalis
„Amerikiečiai turi teisę iš naujo
Europos
Komisijos
(EK)
pirmi
buvo daugiausiai JAV karių gyvybių svarstyti savo politiką, bėt mes ne
pareikalavęs mėnuo per vienerius tikime tvarkaraščiu ir niekas mums ninkas Jose Manuel Barroso musul
RUSIJA
j
metus.
tokio dalyko neprimes", — sakė N. ai monių nešiojamus šydus pavadino
I
kliūtimi bendravimui, taip prisidėda l _ ;
„Spaudžiame Irako vadovus im Maliki, kuris pats yra šiitas.
MASKVA
tis drąsių priemonių savo šaliai gel
JAV pareigūnai vengė naudoti mas prie audringų debatų, jau ki
Naujos Jungtinių Tautų (JT) re
bėti. Leidžiame suprasti, kad Ame terminą „galutinis terminas", o G. W. lusių kai kuriose Europos šalyse. Ita
lijos
laikraštyje
„Corriere
della
Serą"
zoliucijos projektas krizei dėl Irano
rikos kantrybė nėra neribota", — per Bush sakė, kad 140,000 Irake esančių
paskelbtame
interviu
J.
M.
Barroso
branduolinių ambicijų išspręsti ne
spaudos konferenciją Baltuosiuose JAV karių išvedimo tvarkaraštis ne
taip
pat
išreiškė
būgštavimus
dėl
mu
atitinka su Tehran besiderančių vals
rūmuose sakė G. W. Bush.
turėtų būti laikomas „gaire".
sulmoniškos Turkijos pažangos na tybių tikslų, sakė Rusijos užsienio
rystės Europos Sąjungoje link, teig reikalų ministras, kurio komentarai
damas, kad reformos vyksta lėtai.
cituojami ketvirtadienį.
it

Pasaulio naujienos

G. W. Bush: kantrybė turi ribas

Ryanair" — nemėgstamiausia
aviakompanija pasaulyje

Londonas, spalio 26 d. (Alfa.lt)
— Airijos pigių skrydžių aviakompa
nija „Ryanair" tapo bene pačia ne
mėgstamiausia avialinija pasaulyje
dėl savo taupaus ir pernelyg kuklaus
požiūrio į skrydžius, kurie pritraukia
milijonus klientų, bet itin mažai ger
bėjų, rašo „The Guardian".
Dubline įsikūrusi kompanija pri
sidėjo prie aviacijos gėdos sąraše fi
gūruojančio Didžiosios Britanijos
„Heathrow", kuris kelionių portalo
„TripAdvisor" išrinktas mažiausiai
mėgstamu oro uostu pasaulyje.
Apklausoje, kur dalyvavo 4,000
keliautojų iš viso pasaulio, blogiausia
„Ryanair" savybe žmonės įvardijo ne
draugišką personalą. Daugumą pikti
na ir skrydžių atidėliojimas bei maža
erdvė kojoms.
Pigių skrydžių bendrovės apskri
tai buvo įvertintos prasčiausiai, ir
„easyJet" nemėgstamiausių sąraše
užėmė antrą vietą po „Ryanair", kuri
iš nykštukės tapo viena didžiausių
aviakompanijų Europoje.
Tačiau ji pagarsėjo nekokiu po-

žiūriu į klientus ir darbuotojus. Pa
vyzdžiui, neįgalų vyrą privertė susi
mokėti 18 svarų sterlingų už invalido
vežimėlio naudojimą lėktuve. Mažin
dama sąnaudas kompanija verčia la
kūnus pačius susimokėti už unifor
mas ir apmokymus.
Kompanijos generalinis direkto
rius Michael O'Leary vadinamas tiesmukiausiu žmogumi šioje pramonėje.
Jis atvirai reiškia nepasitenkinimą i
kelionių agentūromis, o lėktuvų su
keliama aplinkos tarša besirūpinan
čius keleivius paragino atsisakyti au
tomobilių ir vaikščioti pėsčiomis.
Pastarąjį kartą „Ryanair" šią sa
vaitę užsipuolė Stanstedo oro uosto,
jos Anglijos bazės, savininkus. Kom
panija paragino tūkstančius skrydžių
atidėjimą patyrusių keleivių kreiptis į
oro uosto savininkus BAA.
Ši pastaruoju metu buvo kriti
kuojama avialinijų ir keleivių dėl
atidėjimų jos didžiausiame oro uoste
„Heathrow". Jį „TripAdvisor" ap
klausa pasmerkė dėl nešvarių tualetų
ir navigacijos gedimų.
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Oceai
Krovimu gaberimas
laivu i visas oasaulio šalis.
Krov.nių gabenimas
lėktuvu i visas pasaulio šalis.

Air trelgM

Auto
Automobili oirVimas be
!
S H I ^ ^ R S **as oasau^o *a »s
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje
Small Packaqes

Trucktogs
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje
Estijoje. Baltarusijoje be* Ukrainoje

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 7
708-599-9680
Fax. 1 708 599-9682
Te/. T 800-775
7363
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Vilniuje. Ši komanda nustebino visus
ekspertus! Visi buvo įsitikinę, kad šie
vyrai, kaip ir pereitos komandos, yra
tikras Juokas" ir juos lengvai nu
galėtų bet kurie Lietuvos vidutinio
lygio žaidėjai... Bet taip neatsitiko.
Amerikos lietuviai ne vien tik puikiai
žaidė prieš visas komandas Vilniuje,
bet finale, nepaisant vietinių teisėjų
spaudimo ir vilniečių sirgalių pa
laikymo, po pratęsimo nugalėjo
Vilniaus KSM „Perlo" krepšininkus.
Laimėdami aukso medalį, jie parodė
visiems „ekspertams" tinkamą vietą!
Artimesnis bendradarbiavimas
su Lietuva: 2006 m. vasarą L. Mise
vičius, kartu su šių eilučių autoriumi,
padėjo čikagiečiui treneriui Stepui
Žiliui suorganizuoti Amerikoje studi
juojančių Lietuvos studentų koman
dą ir jai dalyvauti „Global Gamės" Laurynas su 1 939 m. Europos vyrų krepšinio čempionais Vytautu Norkumi ir j o
krepšinio turnyre Dalias, Texas. Šita broliu Algirdu.
me prestižiniame iš įvairių šalių JAV pralaimėję tik šeimininkams, Pane Laurynas atkreipė dėmesį į savo
studijuojančio jaunimo turnyre daly vėžio jauniesiems krepšininkams, ir mėgstamiausią užsiėmimą, su kuriuo
vavo komandos iš Europos, Pietų tenkinosi 2-a vieta.
nesiskyrė dar būdamas Lietuvoje,
Amerikos. Lietuvių komanda buvo
Pereitos ir šios" vasaros L. Mi studijuodamas Kaune, Vytauto Di
suburta labai greitosiomis ir turėjo sevičiaus pastangos padėjo praplėsti džiojo universitete. Tai, be abejo,
tik aštuonis žaidėjus. Bet visi kovėsi didesnį Amerikos lietuvių sporti buvo sportas.
iš paskutiniųjų, negailėdami savo ninkų bendradarbiavimą su Lietuvos
Atvykęs į Ameriką, jis greitai
jėgų, nes jiems buvo didelė garbė Respublikos Kūno kultūros ir sporto suorganizavo Connecticut valstijos
Kokiais būdais L. Misevičius
atstovauti Lietuvai. Jie niekuomet departamentu. Ateityje yra planuoja Lietuvių sporto klubą, tapo jo pir
pasiekė šiuos rezultatus?
nepasidavė, nepaisant varžybų padė ma ruošti daugiau sporto varžybų, muoju prezidentu... Bet ir to jam
Jis sustiprino visos Amerikos ties ir — daugelio nuostabai — įkopė kuriose dalyvautų tiek Lietuvos, tiek neužteko, jis pradėjo raginti kitus lietuvių sporto veiklą: rytuose kele į varžybų finalą, kur garbingai pra JAV lietuvių komandos ypač studen aplinkinius lietuvių telkinius kurti
rius metus paeiliui organizavo lietu laimėjo daug stipresnei Rusijai. tų krepšinio turnyruose. Beje, Lau- savo sporto komandas, klubus.
Mokslas, sportas vis dar ne
vių sporto klubų krepšinio turnyrus,
pakankamai užėmė jo laisvą laiką.
kurie kasmet pritraukdavo vis dau
Tai jis prisirašė prie Lietuvos Vyčių
giau ir daugiau komandų. Tuo pačiu
(po kelių metų buvo išrinktas į jų
laiku L. Misevičius entuziastingai
centro valdybą), tapo „Amerikos lie
padėjo ir atskiroms LB apylinkėms/
tuvio" savaitraščio Rytų pakrantės
apygardoms organizuoti krepšinio
priedo redaktoriumi, pradėjo vis dau
turnyrus, net ir pats visuose dalyvau
giau rašyti kitiems lietuviškiems
davo! Taip pat aktyviai prisidėjo prie
laikraščiams ir žurnalams tiek
Lietuvos ambasados „Ambasadoriaus
gimtąja, tiek anglų kalba.
taurės" varžybų rengimo jau tris sy
Misevičiaus darbštumas, noras
kius iš eilės.
bendradarbiauti mūsų visuomenėje
Vakaruose: po daug metų tylos
atkreipė ir kitų lietuviškų organi
sporto veikia vėl pradėjo krutėti.
zacijų JAV dėmesį. ŠALFASS pa
Misevičiui truko apie metus, kol pa
kvietė jį būti jų Rytinio pakraščio
sisekė surasti Los Angeles apylin
vadovu, praeitos JAV LB KV pirm.
kėse lietuvių sporto mylėtojų ir kartu
Vaiva Vėbraitė panoro, kad jis prisi
suorganizuoti „Lietuvių dienų" metu
jungtų prie jos naujai suburtos valdy
krepšinio turnyrą, kuris įvyko rug
bos - kaip sporto reikalų vicepirmi
sėjo gale - spalio pradžioje per jubi
liejines 20-ąsias „Lietuvių dienas" Po V! Pasaulio lietuvių sporto žaidynių Vilniuje, JAV lietuvių vyrų komanda, ninkas. Tuo pat metu Laurynui pa
vyko atkurti visiškai apmirusią Brid
Los Angeles mieste.
laimėjusi aukso medalius. Laurynas Misevičius — pažymėtas 23-uoju numeriu.
geport, CT, Lietuvių Bendruomenės
L. Misevičius pagerino JAV LB
ryšius su ŠALFASS: tuo pat metu Laimėjo sidabrinius apdovanojimus ryno rūpesčiu dvejose ŠALFASS apylinkę, kurioje apsigyveno ne vie
užimdamas LB Sporto reikalų vice finalinėse rungtynėse, žaisdami prieš krepšinio žaidynėse (Bridgeport, CT nas, University of Bridgeport baigęs,
pirmininko pareigas, buvo ir komandą, kuri turėjo krepšininkus, bei Detroit) teisėjavo Lietuvos krep studentas iš Lietuvos, kaip ir jis pats
daugiau kaip prieš dešimtmetį.
ŠALFASS Rytinio pakraščio atstovas. jau atstovavusius Rusijos rinktinei šinio lygos teisėjai (2004/2005 m.).
Dėvėdamas dvi kepures, L. Misevi arba žaidžiančius profesionaliai.
Lauryną dažnai gali matyti bet
Per savo trejų metų kadenciją L.
čius įtikino ŠALFASS ir Lietuvių
Taip pat šią vasarą Laurynas Misevičius parodė, kad jis turi daug kur, kur tik yra koks nors lietuvių
fondą finansiškai paremti atsigau Misevičius ir Aurimas Matulevičius, energijos, plačią viziją, yra geras susibūrimas, vakarėlis. Nesvarbu
nančią sporto veiklą Amerikos ry Čikagos „Žalgirio" krepšinio klubo sporto renginių organizatorius. Mes kur — ar Massachusetts, ar Watuose.
treneris ir ČLKL įkūrėjas, suorgani matom jo visuomeninę veiklą, bet shington, DC, ar Čikagoje, ar Los
2005 metų vasarą L. Misevičius, zavo JAV lietuvių vaikinų komandą, kaip jis pateko į Ameriką, ką dar Angeles, ar Toronte. Jis stengiasi
prisidėti prie visos Šiaurės Amerikos
kartu su ilgamečiu buvusiu ŠALFASS kuri dalyvavo Panevėžyje IV Lietuvos veikia?
pirmininku Rimu Dirvoniu bei tre Tautinės olimpiados krepšinio tur
Prieš dvylika metų L. Misevičius lietuviškos veiklos.
čios kartos lietuvių kilmės krepšinio nyre. Kaip ir visos kitos Amerikos atskrido per Atlantą tiesog į ConNet sunku patikėti, kaip jis per
treneriu iš New York Bob Hodgson, lietuvių komandos, ši buvo suorga necticut įgyti magistro laipsnį Brid visus tuos darbus ir lakstymus apsi
suorganizavo JAV lietuvių vyrų krep nizuota paskubomis, bet, kaip ir visos geport University. Tačiau jau tada gynė ne tik bakalauro, bet ir du ma
šinio komandą, kuri dalyvavo VII kitos pastaruoju metu, žaidė iš visų jam neužteko vien tik studijuoti - gistro laipsnius - vieną Vyauto Di
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse jėgų ir vos nelaimėjo aukso medalių, norėjo daugiau judėti, veikti. Taip džiojo universitete Lietuvoje, o kitą,
kaip minėjau, Bridgeport University.
Neseniai vėl susitikau su Lau
rynu - per Philadelphią Lietuvių
namų gegužinę New Jersey parke.
Mūsų pasikalbėjimo metu aš ir pak
lausiau: „Iš kur tu gauni tiek daug
energijos visiems darbams?" Laury
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
nas nusišypsojęs atsakė, „Na, kad
reikia dirbti. Reikia išlaikyti lietuvy
T a f
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
bę už Atlanto, reikia padėti ir pačiai
JSTSSl
(773) 847-7747
Lietuvai!"
LENOER
Stephen M. Oksas, President
Šie žodžiai aiškiai parodo — kas
tas mūsų Laurynas Misevičius !

2006 m. rugsėjo 29 d. Philadelphia pasibaigė JAV Lietuvių Bend
ruomenės XVII Tarybos ir JAV
Krašto valdybos 3 pastarųjų metų
kadencijos.
Kaip įprasta, daug rašoma ir
kalbama apie šios Krašto valdybos
pasisekimus ir problemas. Ir, deja,
-mažai rašoma apie vieną jos padalinį,
kuris turbūt daugiausia pasižymėjo
šitoj praėjusioj valdyboj - būtent
Sporto reikalų tarybą.*
Šio tarybos vadovas, JAV Krašto
vicepirm. valdybos sporto reikalams,
Laurynas Misevičius pasiekė puikių,
netgi sakyčiau, įspūdingų rezultatų!
Per trejus metus jis ne tik sustiprino
Amerikos Rytinio pakraščio sportinę
veiklą, bet ir padėjo atgavinti seniai
nutilusią lietuvišką sportinę veiklą
Vakaruose. Per tą patį laikotarpį jis
reikšmingai pagerino JAV LB ben
dradarbiavimą su ŠALFASS ir pla
čiau atskleidė duris artimiau ben
dradarbiauti su Lietuva, t. y. Kūno
kultūros ir sporto departamentu, o
ypač su Lietuvos krepšinio federa
cija.

Namams Paskolos, A p d r a u d o s Sąskaitos

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS

Patarnaujam

Čikagos ir Apylinkių Lietuviams

Daugiau Kaip 100 Metų.

Rimas Gedeika
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S t u b u r o i r skausmo ligosi

Įvairios sporto žinios
Šachmatų čempionate sekasi lietuviui
Gruzijoje vykstančiame pasaulio
jaunių šachmatų čempionate geriau
siai iš 11 dalyvaujančių lietuvių
sekasi Tomui Laurišui, kuris dešimt
mečių berniukų turnyre surinko 4
taškus iš 6 galimų ir užima 16-ą vietą
tarp 95-ių dalyvių.
Pirmadienį penktajame rate T.

Laurišas nugalėjo gruziną Tato
Kochakidze, o šeštojo rato partiją su
amerikiečiu Eric Zhang baigė lygio
siomis.
Šioje amžiaus grupėje pirmauja
Koushik Girish iš Indijos, nugalėjęs
visus šešis varžovus.
ELTA

Ričardas Berankis 67-asis
Daug žadantis Lietuvos tenisi
ninkas, šešiolikmetis Ričardas Be
rankis su 367,50 įskaitinio taško
Tarptautinės teniso federacijos (ITF)
paskelbtoje aštuoniolikmečių klasi
fikacijoje per savaitę iš 68-osios vietos
pakilo į 67-ąją.
Lietuvis turi tiek pat įskaitinių

taškų, kiek ir 66-ojoje pozicijoje esan
tis jo partneris dvejetų varžybose
Christopher Rungkat iš Indonezijos.
ITF aštuoniolikmečių reitinge,
kaip ir prieš savaitę, pirmauja olan
das Thiemo de Bakker, lenkiantis slo
vaką Martin Kližan bei čeką Dušan
Lojd.
ELTA

Dariaus Songailos komanda nugalėjo
„Hawks" krepšininkus
Ketvirtą pergalę septintose Šiau
rės Amerikos Nacionalinės krepšinio
asociacijos (NBA) priešsezoninėse
rungtynėse iškovojo be Dariaus Son
gailos žaidžianti Washington ,,Wizards" komanda, pirmadienį svečiuo
se 110:105 (33:25, 25:22, 30:27,
22:31) nugalėjusi Atlanta „Hawks" (4
pergalės ir 3 pralaimėjimai) krep
šininkus.
29 taškus svečiams pelnė Gilbert
Aren, 22 — Donell Taylor, 15 —
Caron Butler, 14 — Jarvis Hayes, 11

— DeShavvn Stevenson.
Arenos šeimininkų gretose sėk
mingiausiai rungtyniavo Joe Johnson
(28 tšk.), Marvin Williams (17 tšk.),
Tyronn Lue (16 tšk.), Josh Smith (14
tšk.) bei Josh Childress (12 taškų).
Kituose pirmadienio priešsezoniniuose NBA lygos mačuose Portland „Trail Blazers" 114:110 įveikė
Jutos „Jazz" komandą, o Phoenix
„Šuns" krepšininkai 102:108 pra
laimėjo Siettlle „SuperSonics" klu
bui.
ELTA

Lina Stančiūtė pasitraukė
iš teniso turnyro
B Slovakijos sostinėje vykstančio
ITF serijos „Ritro Slovak Open 2006"
moterų teniso turnyro dvejetų varžy
bų aštuntfinaiio barjero neįveikė
Lina Stančiūtė poroje su Liuksem
burgo atstove Anne Kremer.
Pirmadienį lietuvės ir Liuksem
burgo tenisininkės duetas 4:6, 3:6
pralaimėjo į ketvirtfinalį iškopusioms
turnyro favoritėms čekėms Ivet Be-nešova ir Barbora Strycova.

Vienetų varžybų pirmajame kva
lifikaciniame rate 259-ąją vietą WTA
reitinge užimanti L. Stančiūtė 4:6,
4:6 turėjo pripažinti aštuntąjį rei
tingą kvalifikacijoje turėjusios švei
carės Timea Bacsinszky (WTA - 174)
pranašumą.
Bratislavos moterų teniso turny
ro prizų fondą sudaro 75,000 JAV
dolerių.
ELTA

SKELBIMAI
•••ĮVAIRUS*"

NEKILNOJAMASIS TURTAS

PRIIMU GYVENTI VYRESNIO
AMŽIAUS ŽMONES LEMONTE,
salia Pasaulio lietuvių c e n t r o .
Puikios gyvenimo sąlygos, pilnas
aptarnavimas.

GREIT PARDUODA
V irst L a n d m a r k Realty

Tel. 6 3 0 - 5 1 8 - 2 4 9 6

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

IŠNUOMOJA

RIMAS
STANKUS

Prie 66 S t ir Kedzie Ave.
išnuomojamas 1 mieg. gražus
apšildomas „apartment" su nauja
virtuvės įranga. Kaina $425.
Tel. 708-275-2070

SIŪLO DARBĄ
REIKALINGA
AMERIKOS LIETUVĖ
DARBUI „OFISE".

Tel. 708-906-3040

tel.

JįĮj^-j

Skelbimų
skyrlajjs
1-773-585-9500

•
•
•
•
•

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

JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, M D
MAUNAK V. RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.lllinoispain.com

V i d a u s ligos
EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D.. S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArtherAveSts.Sr6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

A k i ų ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
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Širdies i r kraujagyslių
ligos
VIDAS). NEMICKAS, M D .
KARDIOLOGAS-ŠIRDES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
Dantų gydytojai
DR. J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kaibėti angiškai arba lietuviškai.

4647 W . 103 SL, Oak. Lawn, IL
55 E. Washington, Suite 2 4 0 1 ,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

Bušido rinktinė išbandys jėgas
su stipriausiais pasaulio kovotojais
Lietuvos bušido kovotojų rinkti
nė lapkričio 11 dieną Vilniuje, „Sie
mens" arenoje, išbandys jėgas su
geriausiais pasaulio kovotojais. Iš
viso žiūrovų laukia 13 kovų.
Tai jau antrasis tarptautinis
superturnyras „K-l Hero's".
Į ringą „Siemens" arenoje užlips
ir triskart pasaulio „Grand Prix"
turnyrų laimėtojas Gary Goodridge.
Trinidade ir Tobage gimęs, o dabar
Kanadoje gyvenantis kovotojas ban
dys įveikti daugkartinį tarptautinių
bušido turnyrų nugalėtoją kaunietį
Tadą Rimkevičių.
Pasaulinės bušido žvaigždės G.
Gudridžo kelionės į Lietuvą išlaidas
padengs Japonijos federacija, kuri
taip pat sumokės kovotojo honorarą
už kovą - 70 tūkst. JAV dolerių.
Sportininkus kiekvienai kovai
parinko organizatoriai Japonijoje.
„Lietuviams teks kovoti su stip
riais varžovais, tačiau visi mūsų
šalies sportininkai turi galimybių
iškovoti pergales", - trečiadienį spau
dos konferencijoje naujienų agen
tūros ELTA konferencijų salėje sakė
Lietuvos bušido federacijos preziden

tas Donatas Simanaitis.
Spaudos konferencijoje dalyvavę
Lietuvos kovotojai Kęstutis Smir
novas ir Jordanas Poškaitis kaip susi
tarę tvirtino, kad intensyviai ruošiasi
artėjančioms kovoms, analizuoja var
žovų stipriąsias ir silpnąsias vietas ir
tikisi iškovoti pergales.
K. Smirnovas Japonijoje vyku
siame 84 kg svorio kategorijos profe
sionalų turnyre užėmė trečiąją vietą.
Paklaustas apie kovotojo laimėtą
piniginį prizą D. Simanaitis nenorėjo
jo atskleisti, tačiau užsiminė, kad už
pirmąją vietą buvo skirta 200 tūkst.
eurų, o už antrąją - 100 tūkst. eurų.
Bušido ringe kovojantys sporti
ninkai yra ne tik profesionalūs kovo
tojai. Pavyzdžiui, suomis Antonas
Kuivanenas, kuriam teks išbandyti
jėgas su Mariumi Liaukevičiumi, yra
tapęs Suomijos ledo ritulio ir regbio
čempionu, o lenkas Krzysztof Kulak
pernai buvo išrinktas „Misteriu Len
kija".
K-l turi sutartis su 42 pasaulio
televizijomis ir visos jos transliuos
Vilniuje įvyksiantį turnyrą.
ELTA

« 'ELTA ... . ELTA ...» ELTA _ , Ei
LTA
ELTA
ELTA
ELTA
ELTA
ELTA
ELTA
ELTA
. .«, ELTA ..,
ELTA
ELTA
ELTA
ELTA \
ELTA
į į j

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
^
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

I s" kairės: Donatas Simanaitis. Jordanas Poškaitis ir Kęstutis Smirnovas.
Gedimino Savickio (ELTA) n u o t r
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Lietuvos ambasada kviečia
bendradarbiauti
Lietuvos ambasados JAV atstovės Žanos Tarasevič kalba „Jaunųjų bendruomenininkų" konferencijoje
Leiskite jus visus Lietuvos Res
publikos ambasados Vašingtone var
du pasveikinti susirinkus į „Jaunųjų
bendruomenininkų" konferenciją.
Labai džiaugiamės, kad vyksta toks
susitikimas, kuriame skatinamas
lietuvių aktyvumas, susitelkimas ir
bendradarbiavimas.

Žana Tarasevič

Prieš pradėdama savo praneši
mą, norėčiau trumpai pristatyti ir
Lietuvos Respublikos ambasadą, ku
riai ir pati atstovauju. Ambasadoje
13 diplomatų ir 6 valstybės tarnauto
jai. Tai viena iš didžiausių Lietuvos
atstovybių pasaulyje.
Šiuo metu Lietuvos Respublikos
ambasadoje vyksta dideli pasikeiti
mai: jau liepą išvykęs ambasadorius
Vygaudas Ušackas turėtų būti pa
keistas nauju ambasadorium (tiki
mės jau šį rudenį). Istorinis Lietuvos
Respublikos ambasados pastatas 16oje gatvėje bus kapitaliai atnaujina
mas ir šiuo metu uždarytas, tad am
basada persikėlė į laikinas patalpas
Georgetown. Be ambasadoriaus dar
keturi ambasados diplomatai šią va
sarą pakeisti kitais diplomatais. In
formaciją galite rasti www.ltembassyus.org. Deja, kol kas ji pa
teikiama tik angliškai, tačiau tiki
mės, kad Šiais metais atvykęs naujas
kompiuterių specialistas padės mums
parengti tinklalapj lietuvių kalba.
Lietuva JAV turi tris atstovybes
- ambasadą Vašingtone, generalinius
konsulatus Čikagoje ir Niujorke. Be
diplomatinių atstovybių dar turime
14 garbės konsulų, kurie veikia skir
tingose valstijose. Apie juos informa
ciją galite taip pat surasti mūsų tinklalapyje.
Man labai malonu, kad jūs - ak
tyvūs Lietuvių Bendruomenės nariai
susirinkote čia, kad galėtumėte savo
energiją ir laisvalaiki paskirti lietuvy
bės išlaikymui ir plėtotei JAV Šiame
susirinkime vykstančios diskusijos ir
išsakytos mintys jums ateityje taps
gairėmis, ką daryti, kad jūsų pastan
gomis JAV neišnyktų lietuvių kalba.

tradicijos, kad jūsų vaikai nepa
mirštų savo lietuviškų šaknų. Todėl
manau, kad šiam tikslui labai nau
dingas yra mūsų - Lietuvos ambasa
dos ir lietuviškų organizacijų JAV, o
ypač - Lietuvių Bendruomenės ben
dradarbiavimas. Ambasada visuomet
palaikė glaudžius ryšius su Lietuvių
Bendruomene, tad norėčiau paska
tinti jus ir toliau bendrauti, klausti,
kreiptis pagalbos, patarimų. Aš pati
esu atsakinga už ryšius su lietuviš
kom organizacijom veiklos klausi
mais, tad galite susisiekti su manim
asmeniškai.
Lietuvai pasiekus strateginius
tikslus - narystę NATO ir ES, šiuo
metu Lietuvos ambasados JAV prio
ritetinės veiklos sritys yra šios:
1) vizų atsisakymo programa;
2) investicijų ir verslo kontaktų
skatinimas tarp JAV ir Lietuvos;
3) kultūros paveldo išsaugojimas
bei lietuvybės puoselėjimas.
Šiose veiklos srityse mes matome
ir JAV Lietuvių Bendruomenės vaid
menį. Siekiant užtikrinti dinamiškus
ir glaudžius ryšius tarp JAV ir Lie
tuvos, svarbu panaikinti kliūtis lais
vam asmenų judėjimui tarp Ame
rikos ir Lietuvos. Ilgos ir komplikuo
tos procedūros prašant JAV vizų ap
sunkina studentų, mokslininkų, me
nininkų, kitų sričių profesionalų ke
liones į JAV Amerikoje gyvenančių
lietuvių, organizacijų vaidmuo sie
kiant įtikinti JAV administraciją ir
Kongresą dėl vizų Lietuvos ir kitų
naujųjų ES valstybių piliečių trum
palaikėms kelionėms į JAV panaikini
mui būtų labai svarus įnašas siekiant
šio tikslo. Tuo pačiu skatiname visus,
gyvenančius JAV atkreipti Lietuvos
piliečių, besilankančių JAY dėmesį,
kad nepažeidinėtų vizų režimo - lai
ku išvyktų iš šalies. Tai labai atsi
liepia statistikai, kuria remdamasi
JAV valdžia sprendžia ar suteikti Lie
tuvai "bevizį režimą.
Jūs galite ženkliai prisidėti ir
prie verslo, investicijų bei turizmo
skatinimo tarp Lietuvos ir Amerikos.
Pastaraisiais metais stebime teigia
mą poslinkį prekybos ir investicijų di
dėjimo tarp Lietuvos ir JAV atžvilgiu.
Tai pasiekta visų pirma drąsios
ir aktyvesnės Lietuvos verslininkų
veiklos dėka. Labai sveikintinas būtų
ir JAV gyvenančių lietuvių įsitrauki
mas į Lietuvos verslą, tam sudarytos
palankios sąlygos - mokesčių leng
vatos, tarp JAV ir Lietuvos pasirašy
ta dvigubo apmokestinimo išvengimo
sutartis. Jei norėsite gauti daugiau
informacijos, galite jos gauti ambasa
dos ekonomikos skyriuje.
JAV veikia bent kelios verslinin
kų organizacijos - prie ambasados įs
teigta ALEDAC („American Lithuanian Economic Development Advisory Council"), Lietuvių verslo tary
ba, veikianti Čikagoje, bei Amerikos
lietuvių verslo taryba, veikianti Niu
jorke. Šios organizacijos keičiasi kon
taktais bei informacija su Lietuvos
verslininkais, bendrai siekia verslo
skatinimo tarp JAV ir Lietuvos, supa
žindina su Lietuvos įstatymų pasi
keitimais, stimulais investuoti bei
verslo sąlygų pasikeitimais.
Prekybos ir investicijų skatini
mui ketiname ir toliau aktyvinti gar
bės konsulų veiklą.

Lietuva turi didelį akademinės
minties bei mokslo potencialą, kurį
būtina efektyviau pritaikyti prakti
koje ir versle. Kita vertus, didesnis
užsienyje, tame tarpe ir JAV dirbusių
ar besistažavusių mokslininkų įtrau
kimas į Lietuvos akademinės visuo
menės ir mokslo įstaigų veiklą dar
labiau prisidėtų prie Lietuvos moks
linio potencialo konkurencingumo.
Šiandien ambasadai ir išeivijai
iškyla naujas iššūkis — padėti išlai
kyti lietuvybę po Nepriklausomybės
atstatymo į JAV atvykusiems lietu
viams. Po Antrojo Pasaulinio karo į
JAV atvykę lietuviai, nepaisant ne
gandų ir nepatogumų, sugebėjo iš
laikyti lietuvybę, tradicijas bei iš
mokė lietuviško žodžio savo vaikus.
Pirmasis įspūdis, jog tai pasiekti ne
reikia dėti aktyvių pastangų, yra
klaidingas ir keliantis nerimą. Sis
iššūkis turi sutelkti mūsų visų — am
basados, „senųjų" ir „naujųjų" lietu
vių emigrantų - jėgas. Per šiuos
metus teko įsitikinti, jog sportas
kartu su JAV rengiamais Lietuvos
grupių koncertais yra labiausiai lie
tuvius užjūryje vienijantys ir tel
kiantys renginiai. Tačiau to nepakan
ka. Šalia sporto ir kultūros renginių
reikia politinės bei ekonominės veik
los, taip pat aktyvaus pilietiškumo
apraiškų. Labai svarbu, kad JAV
gyvenantys Lietuvos piliečiai aktyviai
dalyvautų rinkimuose, kurie visuo
met yra organizuojami ir Lietuvos
atstovybėse.
Didelio dėmesio pastaruoju metu
reikalauja lietuviško paveldo objektai

senosiose lietuvių įsikūrimo JAV vie
tose. Pastaruoju metu ambasada gau
na gausius JAV lietuvių, jau nebemo
kančių lietuvių kalbos, bet'nepamirš
tančių savo šaknų, skundus dėl Sv.
Jurgio bažnyčios Shenandoah mies
telyje (Pennsylvania) galimo uždary
mo.
Ėmėmės aiškintis, kokiais būdais
galima būtų išsaugoti šią konkrečią
bažnyčią, o kartu ir kokių priemonių
galėtume imtis, jei ateityje iškiltų
daugiau tokių grėsmės lietuviškojo
kultūros paveldo JAV atvejų. Mano
me, jų gausės, nes paminklai sensta,
o jų priežiūra silpnėja, kadangi lie
tuvių bendruomenės keičia savo bio
grafiją ir palieka tokias tradicines gy
venimo vietas, kur yra daug lietuvių
išeivijos sukurtų vertybių pėdsakų.
Pavyzdžiui, tik ką sužinojome, kad pri
imtas sprendimas uždaryti lietuvišką
Aušros Vartų bažnyčią Niujorke.
Todėl kviečiame ir jus aktyviai
prisidėti prie tokiu Lietuvai ir Ame
rikos lietuviams svarbių kultūros ir
istorijos objektų išsaugojimo. Kviečiu
jus vienytis ir dirbti išvien, kiek ilgai
begyventumėte toli nuo tėvynės —
neužmirškite savo kamieno — Lie
tuvos ir lietuvybės.
Tuo pačiu norėčiau padėkoti
jums, kurie savo darbu išlaikant kal
bą ir lietuviškas tradicijas šeimose,
liudijate meilę tėvynei. Tęskite lietu
vybės puoselėjimo darbus, įtraukite
dar didesnį lietuvių skaičių į šią veik
lą. Nuoširdžiai tikiu, kad jūsų pa
vyzdžiu pritauksite daugiau aktyvių
narių į lietuvių bendruomenes.

Eglė Mikulionytė — Čikagoje
Jau antrą kartą į kasmetinį monospektaklių festivalį „I-First" Cho
pin Theater pakviečia lietuvių ak
torę. Šį kartą festivalyje dalyvauti
pakviesta viena žymiausių šių dienų
aktorių Lietuvoje — Eglė Mikuliony
tė (praėjusiame festivalyje dalyvavo
Birutė Mar).
Aktorė savo netipišku grožiu ir
plastika (turi profesionalios balerinos
išsilavinimą) išsiskiria visame Lietu
vos aktorinio meno peizaže. Gimusi
Kaune, baigusi Juozo Naujalio muzi
kos mokyklą, ji išvyko į taigą, kur du
metus mokėsi Komi teatro ir šokio
meno. 1991 metais baigė Jono Vait
kaus klasę Lietuvos muzikos akade
mijoje.
E. Mikulionytė apdovanota Šv.
Kristoforo prizais kaip geriausia
1994-1995 ir 2000-2001 metų sezonų
aktorė. Į savo spektaklius ją kviečiasi
geriausi Lietuvos režisieriai.
„Aktorei Eglei Mikulionytei pri
klauso keliolika pačių ryškiausių
vaidmenų, kurie sukūrė XX amžiaus
pabaigos Lietuvos teatro istoriją, o
kai kurie 'įžengė' į XXI amžių, gar
sindami mūsų teatrą. Gyvenime ji
niekuo pernelyg neišsiskiria — gal
tik paprastumu ir nestandartine
mąstysena, o scenoje ji — neatpažįs
tamai stipri, tvirta ir tikra, o jos vaid
menys tokie skirtingi, kad lengva
suabejoti, ar juos sukūrė ta pati
aktorė", — rašo apie aktorę teatro
kritikė Daiva Šabasevičienė.
Tad teatro mylėtojams turėtų

Eglė Mikulionytė - Ya Ya.

būti tikra šventė pamatyti šią aktorę
Čikagoje. Į festivalį Eglė pakviesta su
monospektakliu „Ya Ya". Tai japonų
dramaturgo Seiichi Yashiro kūrinys,
kurį 1996 pastatė režisierius Kęstutis
Marčiulynas. Tai moters, per vėlai
supratusios, kur slypėjo tikroji jos
gyvenimo laimė, istorija.
Vienintelis ,,Ya Ya" spektaklis
(lietuvių kalba) įvyks lapkričio 10 d.,
penktadienį, 7 vai. v. Chopin Theater,
1543 W. Division Ave., Chicago. Tel.
pasiteiravimui: 773-278-1500. Dau
giau apie festivalį ir jo programą
galite rasti tinklalapyje:
info@chopintheater.com
Laima Apanavičienė
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Antikonstitucinis
flirtas
ALGIMANTAS ZOLUBAS
Lietuvos valstybėje greta kamieninės lietuvių tautos gyvena tautinės
mažumos: rusai, lenkai, žydai, toto
riai, ukrainiečiai ir kt. Didžioji dau
guma jų yra Lietuvos piliečiai ir todėl
vadinami Lietuvos rusais, Lietuvos
lenkais, Lietuvos žydais ir t.t. Tačiau
neskaitlinga dalis Lietuvos lenkų
save įvardija lenkais Lietuvoje (polaki na Litvie). Sakytume - tegul kaip
nori jie vadinasi, tik tegul laikosi
Lietuvos įstatymų, gerbia kamieninę
tautą, nesielgia čia kaip šeimininkai.
Iš tikrųjų, jei nesi Lietuvos lenkas, o
tik lenkas Lietuvoje, nenori integruo
tis į kamieninės tautos valstybę,
valstybė tave gali laikyti tik svečiu,
kuriam įsipareigojimai yra ženkliai
mažesni nei Lietuvos piliečiui. Tačiau
tie „polaki na Litvie" užsimanė, kad
jiems būtų suteiktos ne tik Lietuvos
piliečio teisės, bet priedu - ir kai ku
rios Lenkijos piliečio teisės. Tarp
tokių teisių - asmens dokumentuose
pavardes rašyti lenkiškais rašme
nimis. Gal tos mažumos mažumai tebesisapnuoja Liublino unija, Želigov
skis ir Pilsudskis Lietuvoje, gal jie
lenkų kalbą vertina aukščiau už lie
tuvių kalbą, nes nei, tarkim, Rusijoj
ar Amerikoj tokių teisių lenkai
nereikalauja. Galėtume nekreipti dė
mesio į „svečių" absurdiškus reika
lavimus, tačiau Lenkijos valstybės
vadovai mūsų valstybės vadovams
dainuoja tą pačią dainelę. Gi mūsiš
kiai valstybės vadovai tos dainelės
pataikūniškai klauso, absurdiškoms
lenkų ambicijoms mūsų tautinio oru
mo žeminimo sąskaita pritaria, vyk
do antikonstitucinį flirtą, žada „prob
lemą" spręsti ir net teikia vilčių, kad
lenkų asmens dokumentuose bus
leista rašyti pavardes lenkiškais raš
menimis.
Tiek buvusio prezidento ir prem
jero A. Brazausko, tiek prezidento V
Adamkaus perdėtas palankumas

nepamatuotoms lenkų ambicijoms,
pariteto Lenkijos lietuvių ir Lietuvos
lenkų padėties nepaisymas iš Lenki
jos pusės žeidžia lietuvių tautinį
orumą, kenkia Lietuvos lenkų integravimuisi į lietuvių tautą ir jos
valstybę. Minimas išskirtinumas
lenkams taip pat žemintų kitų
Lietuvos tautinių mažumų orumą, jei
tų tautybių atstovams asmens doku
mentuose nerašytume pavardžių jų
rašmenimis (rusų, žydų, arabų ir kt.).
Nekalbant apie labai brangiai kai
nuojančias technines kliūtis, išskir
tinumo precedentas vestų į tikrą
Babelį.
Lietuvos Konstitucijos 14-tas
straipsnis valstybine kalba įtvirtino
lietuvių kalbą. Todėl derybos dėl
rašybos nelietuviškais rašmenimis
prilygsta nesusipratimui juolab, kad
lietuvių tauta, patyrusi dešimtmečių
lietuviškos spaudos draudimą, yra
itin jautri kalbos bei rašybos pažeidi
mams. Peršamas rašybos svarstymas
Seime tik galutinai sukompromi
tuotų siūlymų autorius, nes toks
svarbus Konstitucijos keitimas įma
nomas tik tautai pritarus referendu
mu. Tokio pritarimo tikimybė, ne
abejokime, lygi nuliui.
Antikonstitucinį flirtą metas
baigti. Sveikintinas premjero G. Kir
kilo Lietuvos Konstitucijos pagrindu
atsisakiusio veltis į „flirtą" elgesys.
Prezidentui lieka pasinaudoti sek
tinu pavyzdžiu, liautis tęsti su len
kais Lietuvą žeminantį flirtą, o Sei
mui antikonstitucinio siūlymo ne
svarstyti, nors jį teiktų pats preziden
tas.
Jei lietuviais esame gimę, ver
giško nuolankumo, ypač tautinio
orumo žeminimo akivaizdoje, reikia
kratytis, metas parodyti ir valstybės
vadovams, kad ne jie sudaro valstybę,
o pilietinė, tautiškai susipratusi
visuomenė, kuriai toks antikonsti
tucinis flirtas nepriimtinas.

JAUNIMAS NORI BEVIZIO
REŽIMO VISOJE EUROPOJE
Praėjusį savaitgalį vykusioje Lie
tuvos jaunimo organizacijų tarybos
(LiJOT) asamblėjoje daugiau kaip
šimtas jaunimo atstovų priėmė re
zoliuciją dėl bevizio režimo visoje
Europoje.
„Jaunimas yra viena daugiausia
keliaujanti Europos gyventojų dalis,
tačiau dėl egzistuojančių vizų režimo
dalis žmonių vis dar susiduria su di
delėmis problemomis net ir trumpo
laikotarpio kelionėse", — teigė
LiJOT prezidentas Miroslavas Mon
kevičius.
Rezoliucijoje jaunimas ragina
Europos Komisiją ir Lietuvos Vy
riausybę pradėti derybas dėl trumpo
laikotarpio • vizų panaikinimo tarp
Europos Sąjungos (ES) ir jai nepri
klausančių valstybių Europoje, o jau
nimui bei asmenims, dirbantiems su
jaunimu, vykstantiems i jaunimo
renginius ar pagal savanorystės pro
gramas, sudaryti itin palankias ke
liavimo Europoje sąlygas.
Jaunimo atstovai LiJOT asam
blėjoje apgailestavo, kad nuo 2007ųjų Šengeno zonos vizos pabrangs
nuo 35 iki 60 eurų. Nevyriausybinių
organizacijų vadovai rinko metų jau
nimo renginį, kuriuo tapo projektas

„Misija Sibiras" — vasarą surengtos
trys jaunimo ekspedicijos į lietuvių
trėmimų, masinių žudynių, koncen
tracijos stovyklų ir įkalinimų vietas
Sibire.
Šauniausiu jaunimo ambasado
riumi išrinktas Lietuvos ambasado
rius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas
Ušackas už iniciatyvą, skatinant ben
dradarbiavimą tarp valstybės, verslo
sektoriaus ir jaunimo nevyriausy
binių organizacijų. Pirmą kartą
LiJOT istorijoje neišrinktas labiau
siai jaunimui nusipelnęs politikas.
„Organizacijos šiemet nuspren
dė nerinkti metų politiko. Tai rodo
jaunimo vadovų nuomonę, jog trūks
ta tinkamų valdžios atstovų žings
nių, sprendžiant jaunimo problemas
ir atskleidžia, kaip jaunimas vertina
šiandieninę politinę situaciją", —
paaiškino LiJOT pirm. M. Monke
vičius.
Lietuvos jaunimo organizacijų
taryba yra 1992 m. atkurta 55 di
džiausių nevyriausybinių jaunimo
organizacijų Lietuvoje sąjunga, vieni
janti nacionalines jaunimo organi
zacijas ir regionines jaunimo organi
zacijų sąjungas.
K.V.
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DVIDEŠIMT ŠEŠERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS
Neteko Tau sugrįžti į
numylėtą
Tėviškę — Uteną,
Gudeniškes, —
Amžina Tėvynė Taip
anksti netikėtai
Priglaudė Tave..

Meilė Lietuvai,
lietuviškai
dainai, buvo lyg gintaras
išmestas iš Baltijos jūros,
Tavo širdin....

2006 m. lapkričio 5 d. sueina dvidešimt šešeri metai, kai
Viešpaties pašauktas, užbaigė šios žemės kelionę mano mylimas
vyras

AtA
muzikas
MYKOLAS
CIBAS
Velionio prisiminimas gyvas širdyje. Šviesiam jo atminimui
Šv. Mišios bus aukojamos lapkričio 5-8 dienomis Lietuvoje —
Utenoje ir Kaune, kun. L. Zaremba, SJ.
Nuoširdžiai prašau gimines ir draugus prisiminti a.a. My
kolą savo maldose, kad Viešpats suteiktų jo sielai amžiną
šviesą.
Su malda
žmona Eufemija Cibas-Steponis

LIETUVAI REIKALINGAS
EUROPOS SOLIDARUMAS
įtariamasis, pats negali susipažinti su
bylos medžiaga ir todėl negali tinka
mai gintis. Nebeapsikęsdami absur
A. Petruševičius kaitinamas tik
diškų kaltinimų TS adresu, praėjusią
todėl, kad būtų galima kaltinti
savaitę prezidiume mes patvirtinome
konservatorius
specialų memorandumą dėl J. Abro
Tik taip galime vertinti ir gerai mavičiaus žūties, kuriame išdėstome
koordinuotus bandymus ir žinias- nedviprasmišką savo poziciją. Mes
klaidoje, ir Seime konservatorius sieksime, kad Seimas tirtų visus su J.
pavaizduoti kaip teroristus ar tero Abromavičiaus žūtimi susijusius
ristų globėjus. Bandant apjuodinti klausimus, pradedant nuo savanorių
konservatorius aukomis tampa žmo maišto, kurio liudininku ir tam tikra
gaus teisės ir nekaltumo prezumpci prasme dalyviu buvo ir pats J. Abro
ja. A. Petruševičius viešojoje opinijoje mavičius, ir Bražuolės tilto sprogdi
ir spaudoje, cituojančioje tariamus nimo, kurio aplinkybes tariamai buvo
VSD dokumentus, jau yra nuteistas jis ištyręs, iki A. Paulausko atleidimo
už tariamą dalyvavimą, nužudant J. iš gen. prokuroro pavaduotojo parei
Abromavičių, nors prokurorai ir gų. Pagal A. Paulauską, jis buvo at
sako, kad įtarimų jam šioje byloje leistas iš pareigų dėl savo tariamo
pareikšti negali, nes neturi jokių principingumo tiriant J. Abromavi
įrodymų, pagrindžiančių jam viešai čiaus žūtį, pagal to meto spaudą - jis
metamus įtarimus. A. Petruševičius buvo atleistas, nes neteisėtai sau
mūsų oponentų yra kaltinamas tik išsimokėjo kelių dešimčių tūkstančių
todėl, kad būtų galima kaltinti kon litų dydžio premiją.
servatorius ir čia su sąžiningumu ir
Dar kartą turiu pakartoti - mes
padorumu jau nebesiskaitoma. Ypač esame už sąžiningos tiesos, o ne poli
kai yra žinoma, kad pats A. Petru tinės naudos paieškas.
ševičius, nebūdamas tokioje byloje
Atkelta iš 3 psl.

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ
TARYBOS

PAGUODOS TELEFONAS

1 -866-438-7400
Skambinkite n e m o k a m a i
„ x._,
Konf'dencialumas

kiekvieną k e t v i r t a d i e n į ,

garantuoja*

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku)

12

DRAUGAS, 2006 m. spalio 27 d., penktadienis

APYLINKĖSE
• A t A rašyt. Ona Motuizaitė mirė
2006 m. spalio 17 d. Čikagoje. Ji daž
nai savo novelėmis ir apsakymais
praturtindavo lietuvišką spaudą, bu
vo ir „Drauge" bendradarbė.
• Jūsų dovana-inašas D r a u g o
fondui bus taip pat dovana ir „Drau
gui", nes kiekvienas, atsiuntęs Drau
go fondui 200 dol. įnašą dabar vyk
stančio DF vajaus metu, gaus kupo
ną, kuriuo galima 6" mėnesiams
užprenumeruoti „Draugą" dar jo neskaitančiam. Sis kuponas galioja tik
JAV ir tik asmenims, kurie iki šiol
„Draugo" neprenumeravo. Aukotojas
gali kuponą panaudoti savo nuožiūra
ir pats nurodyti, kam norėtų dienraš
tį užprenumeruoti, arba, jeigu tokio
asmens nežinotų, kuponą gali at
siųsti Draugo fondui, kuris atras šios
dovanos vertą asmenį ir jį pradžiu
gins 6 mėnesių prenumerata. Tad la
bai kviečiame ir prašome dalyvauti
Draugo fondo įnašų vajuje, tuo pačiu
padidinant „Draugo" prenumeratų
skaičių. Įsivaizduokite: kiekvienas
200 įnašas Draugo fondui atneš ir
vieną naują skaitytoją „Draugui" — o
tai jau džiugi naujiena.
• A k a d e m i n i o skautų sąjūdžio
šventė įvyks šeštadienį, spalio 28 d.,
6:30 vai. v. Magnolia restorane, 123
Market Street, Willow Springs, IL
60480. Iškilmes pradės narių sueiga,
kurioje Akademikių skaučių draugo
vės kandidatės bus pakeltos į tikrąsias
nares. Pagrindinis vakaro prelegentas
- kun. fil. Antanas Saulaitis, SJ.
Meninę programos dalį atliks muzikas
Ričardas Šokas. Po jos - skani vaka
rienė ir šokiai. Vietas prašome užsi
sakyti iš anksto pasfil.Danguolę Biels
kienę, tel. 630-789-8248.
• J a u n i m o centro kavinėje spa
lio 29 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. gy
dytojas Andrius Kudirka kalbės apie
pavojingą „West Niles" virusą, nusinešusį keletą gyvybių Čikagos prie
miesčiuose. Po paskaitos A. Kudirka
atsakys į klausimus. Bus karšti pie
tūs. Jaunimo centro valdyba visus
maloniai kviečia atvykti į šį renginį.
• Lietuvos krikšto 755 metų
sukakties proga spalio 29 d. JAV LB
Lemonto apylinkės bendruomenė
ruošia minėjimą po 11 vai. r. šv. Mi
šių. Pranešimą skaitys inž. Rimantas
Kunčas-Zemaitaitis. Po minėjimo nu
matoma išrinkti geriausią piešinį vo
kui, skirtą 755 m. Lietuvos krikštui.
Piešimų konkursą skelbė Lietuvių
filatelistų draugija „Lietuva" Čikago
je. Jame dalyvavo JAV ir Kanados li
tuanistinių mokyklų
vyresniųjų
klasių mokiniai.
• M a r ą u e t t e Park Lietuvių n a m ų
savininkų draugijos susirinkimas
įvyks lapkričio 3 d., penktadienį, 6
vai. v. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje, 6820 S. Washtenaw
St., Chicago. Visi nariai ir svečiai
maloniai kviečiami. Po susirinkimo
bus kavutė.
• L a p k r i č i o 3 d., p e n k t a d i e n i ,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
įvyks poezijos ir muzikos vakaras.
7:30 vai. v. — dr. Antano Lipskio ta
pybos darbų parodos „Žmogus, poezi
ja, laikas" atidarymas. Vakaro metu
skambės A. Lipskio eilės, pianistas
Rimtenis Šimulynas gros S. Rach-

maninov, F. Chopin, C. Debussy kūri
nius fortepijonui.
• A L R K m o t e r ų sąjunga Vėlinių
proga ruošia mirusiųjų narių pami
nėjimą. Lapkričio 4 d., šeštadienį, 11
v. r. bus aukojamos šv. Mišios Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Marąuette Park. Po Mišių bus bendri
pietūs „Seklyčioje". Prašome visas
nares ir svečius gausiai dalyvauti bei
pasimelsti už mirusias nares.
• 2 0 0 6 m . Lietuvių fondo t r a d i 
cinis rudens pokylis ir nepakartoja
mas stipendininkų koncertas „Dova
na nariams" įvyks šeštadienį, lap
kričio 4 d., Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th Street, Lemont, IL
60439. 5:30 vai. v. — kokteiliai Lie
tuvių fondo salėje, 6:30 vai. v. — kon
certas „Dovana nariams", 7:30 vai. v.
— vakarienė ir šokiai PLC salėje.
Vietas užsisakyti skambinant į LF
raštinę, tel. 630-257-1616. Visi malo
niai kviečiami!

Jungtinių Tautų Organizacijos diena
Čikagoje
Š. m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje
kartu su Balzeko lietuvių kultūros muziejumi dalyvavo renginyje, skirtame
pažymėti Jungtinių Tautų Organizacijos dieną. Renginį organizavo Ilinojaus
valstijos Žmogaus teisių departamentas kartu su Ilinojaus Gubernatoriaus
komisija diskriminacijos ir neapykantos nusikaltimams tirti. Šių metų Jung
tinių Tautų dienos tema buvo „Motinų sveikata ir gerovė". Renginys vyko
James R. Thompson centre, Čikagoje.
Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Balzeko lietuvių
kultūros muziejumi renginyje pristatė informacinį stendą apie Lietuvą, jos
kultūrą, istoriją ir turizmą. Lietuviškas stendas, kurį puošė Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus parūpinti lietuviški eksponatai, sulaukė didelio lankytojų
susidomėjimo. Buvo išplatinta daug lankstinukų, bukletų ir kitų informacinių
leidinių apie mūsų šalį. Lankytojų akį traukė tautiniais rūbais apsirengusi
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus darbuotoja Regina Vasiliauskienė, o į
interesantų klausimus atsakė LR generalinio konsulato darbuotojas Tadas
Kubilius.
LR Generalinio Konsulato informacija

• L a p k r i č i o 5 d., sekmadieni, 1
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje ati
daroma paroda „Išeivijos kelias".
Maloniai kviečiame visus atvykti į
šios parodos atidarymą.
• L a p k r i č i o 10 d. 6 vai. v. PLC
Bočių menėje įvyks susitikimas su
Lietuvos sveikuolių sąjungos prezi
dentu, Palangos sveikatos mokyklos
direktoriumi Dainiumi Kepeniu. D.
Kepenis skaitys paskaitą apie grūdi
nimąsi. Po paskaitos atsakys į klau
simus.
• A m e r i k o s lietuvių gydytojų są
jungos metinis pobūvis vyks lapkričio
11 d., šeštadienį, 6 vai. v. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago. Maloniai kviečia
me gydytojus ir visus kitus sveikatos
priežiūros specialistus atvykti į šį
renginį. Registracija tel. 773-434454,5 (Skirmantė Miglinienė).

LR generalinio konsulato darbuotojas Tadas Kubilius (k) ir Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus darbuotoja Regina Vasiliauskienė (d) prie informacinio
stendo apie Lietuvą.

Lapkričio 11d., šeštadienį, 7 vai. v.
Jaunimo centre, 5600 S. Claremont Ave.
Lietuviško kino festivalis - konkursas AXX
Bus parodyta 10 naujausių trumpametražinių filmų tema „Gėris"
Bilietai prie įėjimo. Kaina — 13 dol.
Po filmų peržiūros — muzika, vynas, bendravimas.
Tel. pasiteiravimui ir vietų užsisakymui 312-388-0665

• L a p k r i č i o 12 d., sekmadienį,
visus mylinčius sportą kviečiame at
vykti į Down Town, Chicago, kur
įvyks pirmoji sveikuolių „Ruonių
šventė". Šventė vyks Michigan Ave.
ir Lake Shore Dr. susikirtimo vietoje
esančiame pliaže. Iš Olive Garden
parko (kur E. Ohio gatvė atsimuša į
viaduką, prie Navy Pier) 12 vai. p.p.
prasidės eisena į pliažą, į maudynių
vietą. Organizatoriai kviečia apsi
rengti tautiniais drabužiais arba rau
donos, geltonos, žalios spalvos rūbais,
atsinešti trispalves vėliavėles. Rūbai
turi būti šilti, taip pat reikia turėti
kepures, pirštines, šalikus. Rinktis
11:30 vai. r. Olive Garden parke.
• K a d n u d ž i u g i n t ų lietuvių vi
suomenę nauju operos ar operetės
pastatymu, Čikagos Lietuvių operai
reikalingos lėšos. Tuo tikslu lapkričio
18 d., šeštadienį, 6:30 vai. v. Jaunimo
centro didžiojoje salėje (5600 S.
Claremont Ave., Chicago) rengiamas
tradicinis Operos pokylis. Meninę
dalį atliks operos solistė Nida Gri
galavičiūtė ir Operos choras. Čikagos
ir apylinkių lietuviai kviečiami savo
dalyvavimu puotoje prisidėti prie
būsimo spektaklio pastatymo. Pa
vienes vietas ir stalus galite už
sisakyti tel. 708-439-6762 (Rima
Urbonavičienė) arba tel. 708-4299764. Auka — 35 dol. asmeniui.

..Lietuvių pėdsakai Amerikoje '
— tai seniai laukta knyga. JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkės Mari
jos Remienės užsispyrimo, atkaklu
mo dėka, be jokių fondų pagalbos
išleista knyga išvydo pasaulį. Knyga
— tai turtinga ir įvairi JAV lietuvių
istorija.
„Si knyga yra ir išeivijos siekis

Tėvynėje gyvenančio tautos kamieno
būti geriau pažinta ir suprasta, įver
tinta ir užjausta", — rašo Algiman
tas Gečys knygos įžangoje.
Autoriai pirmiausia šią knygą
skiria Lietuvai, tačiau ir čia gyve
nantiems pravartu žinoti mūsų sene
lių ir prosenelių kūrimosi Amerikoje
istoriją, susipažinti su dar išlikusio
mis ir jau nugriautomis bažnyčiomis,
esančiais ir buvusiais parapijų pasta
tais, mokyklomis, klubais. Ir ne tik
susipažinti. Gal ši knyga paskatins
mus visus daugiau dėmesio skirti
mūsų JAV lietuvių išeivijos istorijai.
Reikia tik širdingai padėkoti
knygos autorėms M. Remienei ir Aud
ronei Škiudaitei, o jų asmenyje dau
gybei žmonių, prisidėjusių prie šios
knygos gimimo, už didžiulį triūsą lei
džiant šį leidinį.
Leidinį jau galite nusipirkti „Drau
go" knygynėlyje. Knygos kaina — 35
dol. Knygas galima įsigyti paštu,
pridedant 9 proc. mokestį, užsi
sakant IL valstijoje. Persiuntimo kai
na - 5 dol. Persiunčiant daugiau kny
gų, už kiekvieną papildomą knygą 1 dol. mokestis.

,Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

