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Prezidentas — už diskusiją dėl pilietybės

P r e z i d e n t a s V A d a m k u s s v e i k i n a s : su Seimo ir JAV Lietuviu Bendruomenės komi
sijos nariais.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) — Konstitucinio Teismo išaiškinimo.
Prezidentas Valdas Adamkus palaiko
„Prezidentas mano, kad klauidėją surengti diskusiją dvigubos pi- simą reikia diskutuoti, visuomenė tulietybės klausimu, kuris iškilo po retų dalyvauti, užsienyje gyvenančių

lietuvių nuomonė taip pat labai svar
bi sprendžiant susidariusią proble
minę situaciją", — sakė prezidento
patarėja Halina Kobeckaitė po V
Adamkaus susitikimo su Lietuvos
Seimo ir JAV Lietuvių Bendruome
nės komisijos nariais.
Po lapkričio viduryje paskelbto
Konstitucinio Teismo nutarimo ne
beliko galimybių turėti Lietuvos ir
kitos valstybės pilietybės.
Dvigubos pilietybės klausimas
itin aktualus yra užsienyje gyvenan
tiems lietuviams, todėl šią savaitę
Vilniuje posėdžiaujanti Seimo ir JAV
Lietuvių Bendruomenės komisija nu
tarė parengti rezoliuciją, kuria šalies
vadovai būtų prašomi pradėti disku
siją dėl referendumo organizavimo,
kad Konstitucijoje būtų įtvirtinta ga
limybė Lietuvos piliečiams turėti dar
ir kitos valstybės pilietybę.
Susitikime su komisijos nariais
prezidentas sakė palaikantis diskusi
jos idėją, tačiau, pasak jo patarėjos
Aušros Rauličkytės, šalies vadovas

Padidėjusi radiacijos dozė nustatyta V . Pociūnas i r
Londono lietuviams
A. Litvinenka:
Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) — basadą jie kreipėsi šią savaitę.
skirtumai ir
Lietuvos ambasada Londone teikia
Lietuvos užsienio reikalų minis
pagalbą viešbutyje „Millenium" dir terija trečiadienio popietę pranešė,
panašumai
bantiems lietuviams, kurie sunerimo kad padidėjusi radiacijos dozė orga
dėl galimo apsinuodijimo radioakty
viuoju poloniu.
Tai trečiadienį patvirtino Lietu
vos ambasadorius Jungtinėje Kara
lystėje Vygaudas Ušackas.
„Mes kontaktuojam su keliais as
menimis ir padedame jiems kreipian
tis į sveikatos įstaigas, jie tikrinasi,
buvo užkrėsti ar ne. Padedam, kuo
galim", - sakė V Ušackas.
Pagalbos paprašiusių lietuvių
skaičius ir tapatybės, jų pačių prašy
mų, neatskleidžiamos. Pagalbos į am

nizme buvo nustatyta dviem Didžio
joje Britanijoje gyvenantiems Lietu
vos piliečiams. Didžiosios Britanijos
medikų teigimu, tokia dozė neturėtų
būti pavojinga sveikatai.
Spėjama, kad radioaktyvus ele
mentas polonis—210, kuriuo minėta
me viešbučio bare lapkričio pradžioje
buvo mirtinai apnuodytas buvęs Ru
sijos Federalinės saugumo tarnybos
darbuotojas Aleksandras Litvinenka,
galėjo paveikti ir čia indų plovėjais
dirbančius lietuvius.

M i r ė signataras Alfonsas Žalys
Vilnius, gruodžio 13 d. (ELTA)
— Mirė Kovo 11-osios Akto signa
taras Alfonsas Žalys.
Trečiadienį Seimo valdyba su
darė valstybinę komisiją jo laidotu
vėms organizuoti, kuriai vadovaus
Seimo pirmininko pirmasis pavaduo
tojas Česlovas Juršėnas.
A. Žalys gimė 1929 m. spalio 5 d.
Šiaulių apskrityje, Padubysio vals
čiuje, Raizgių kaime.
1969 metų kovo mėnesį jis buvo
išrinktas Klaipėdos miesto tarybos
Vykdomojo komiteto pirmininku.
Dirbdamas A. Žalys baigė Vilniaus
universiteto Ekonomikos fakultetą.
1990-1992 metais A. Žalys buvo
Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo deputatas, Savivaldybių rei
kalų komisijos pirmininko pavaduo-

Alfonsas Žalys
Valentino Vaičekausko (ELTA) nuotr.

tojas. 1993-1999 metais — Klaipėdos
miesto savivaldybės vyriausiasis spe
cialistas.
A. Žaliui buvo suteikti Klaipėdos
miesto Garbės piliečio, Klaipėdos
universiteto Garbės daktaro vardai.

Lina Pečeliūnienė

nepritaria siūlymui referendumą dėl
dvigubos pilietybės surengti kartu su
kitų metų vasarį vyksiančiais savi
valdybių tarybų rinkimais.
„Prezidentas pasakė, kad tai yra
svarstytinas variantas (referendumo
surengimas — red.), bet ne artimiau
siu metu", — pabrėžė patarėja.
Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija
siūlo Seimui skelbti referendumą,
kuriuo būtų įtvirtinta galimybė Lie
tuvos piliečiams
Nukelta f 6 psl.

Simne
numeryje:

m-

•Mūsų telkiniuose.
•Siu perspėjimų verta
klausyti.
•Gyventi Lietuvoje —
nesmagu.
•Naujosios JAV LB
Krašto valdybos posėdis.
•Čikagos lietuviai
paminėjo Lietuvos
kariuomenės sukakti.
•Dr, J. Adomavičiui — 95.
•Kalėdiniai sveikinimai.
* Kodėl lietuviai taip
elgiasi.
•Kačių cirkas.

„Valstiečių laikraštis"
V a l i u t ų santykis

Didžiojoje Britanijoje prieglobs
čio pasiprašiusio buvusio Rusijos
žvalgybininko Aleksandro Litvinenkos žūtis iš pirmo žvilgsnio atrodo
nepanaši į Lietuvos saugumo pulki
ninko Vytauto Pociūno žūtį.
Lietuvos pareigūno mirtis tyli —
gyvas krisdamas per Baltarusijos
viešbučio devintojo aukšto langą mū
sų didvyris net nesuriko.
Kaip nuodas (radioaktyvusis polonis-210) per porą savaičių suėdė
sveiką ir tvirtą A. Litvinenka, stebėjo
visas pasaulis. Žudikų tikslas turbūt
ir buvo tas, kad išsigąstų. Kaip sakė
skandalingasis Vladimiras Žirinovskis (o jis dažnai tarnauja Kremliaus
darbų ruporu), išdavikai taip ir turi
būti sunaikinti. A. Litvinenkos nužu
dymas parodomasis — galybės de
monstravimas visiems Rusijos prie
šams. O priešų Kremlius prisigamino
ypač daug: čečėnai, gruzinai, laisvais
pasijutę Rusijos verslininkai, Krem
liaus režimo kritikai, net visa Vakarų
demokratija.
Vytautą Pociūną, priešingai, rei
kėjo tik tyliai nustumti nuo tyrimų,
nuo Rusijos įtakos analizės. Nustum
ti nuo... palangės?
Gulėdamas mirties patale, A. Lit
vinenka parašė pareiškimą, dėl savo
mirties apkaltindamas Vladimirą
Putiną.
Nukelta į 7 psl.
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Hollyvvood Kalėdų parade
dalyvauja LA lietuviai
Didžiausiame ir žinomiausiame
Los Angeles miesto parade — lap
kričio 26 d. vykusiame Hollyvvood
Kalėdų parade — šiemet lietuviams
atstovavo Amerikos lietuviai Darius
Udrys ir Kaune gimusi Los Angeles
gyventoja Kristina Vystartaitė.
Vilkėdama lietuvišku tautiniu
kostiumu, Kristina Vystartaitė va
žiavo vežime su kitais Los Angeles
miestų-seserų atstovais ir televizi
jos aktoriumi Eric Braeden („Young
and the Restless") bei graikų kilmės
modeliu, laidų vedėja Patricia Karą
(JDeal or No Deal", „Extra"). Atėnai,
Berlynas ir dar 20 kitų pasaulio
miestų, įskaitant Kauną, yra susigi
miniavę su Los Angeles.
Šalia miestų-seserų vežimo, dė
vėdamas tradicine lietuviška apranga,
ėjo Kauno-Los Angeles miestų part
nerystės koordinatorius Darius Udrys.
„Galvojau, kad vilkėdamas lietu
viška apranga labai sukaisiu, žinant
Los Angeles klimatą, tačiau savait
galį prasidėjo nebūdingi šalčiai,
naktį temperatūra krito net iki 40
laipsnių, taigi, su vilnoniu švarku
visai buvo patogu. Kristina, vilkėda
m a storos vilnos kostiumu, irgi per
dėm nesušalo, ko nepasakysime, de
ja, apie moteris, atstovaujančias šil
tesnių kraštų miestams", — pasako
j a D. Udrys. Anot jo, atstovauti lietu
viams ir Kaunui šių metų parade
buvo malonu. „Smagu buvo parodyti
Los Angeles gyventojams, kad ir
lietuviai esame šio miesto bendruo
menės nariai, ir sulaukėme net ke
liolikos sveikinimų iš į paradą at
vykusių tautiečių!".
Miestų-seserų vežimą lydėjo
miesto tarybos nario Tom LaBonge
antikinis automobilis. T. Labonge,
kurio apygardoje yra Šv. Kazimiero
lietuvių parapija ir mokykla, itin
aktyviai plėtoja miestų seserų pro
gramą.

Kelių šimtų tūkstančių Los An
geles gyventojų stebimas p a r a d a s
prasidėjo, kaip įprasta, prie g a r s a u s
ir neseniai restauruoto Roosevelt
viešbučio bei vadinamojo „kiniško
teatro" („Chinese Theater") Holly
vvood bulvare. Paradas driekėsi per
visą miesto centrą — vadinamąjį
„garsenybių taką", k u r šaligatviuose
įamžintos Hollyvvood žvaigždės — ir
baigėsi kitoje žymioje Los Angeles
gatvėje — Sunset bulvare, netoli t e n ,
kur prasidėjo.
Nors Hollyvvood Kalėdų p a r a d a s
ne toks garsus, kaip naujametinis
Pasadena „rožių paradas", j a m e k a s 
met dalyvauja orkestrai iš visos
Amerikos, taip pat įvairiausios orga
nizacijos, pradedant raiteliais, bai
giant kino ir televizijos studijomis,
įmonėmis ir pelno nesiekiančiomis
organizacijomis. Trijų su v i r š u m
mylių eisena pirmąsyk įvyko 1928
metais. Joje kasmet dalyvauja d a u 
gybė televizijos, kino ir m u z i k o s
žvaigždžių, įvairių organizacijų ir
įmonių atstovai bei Los A n g e l e s
miesto pareigūnai.
Parado maršalo pareigos š i e m e t
buvo pavestos komikui George Lopez, o garbės m a r š a l a s - j u b i l i a t a s
buvo televizijos laidų vedėjas Regis
Philbin. Be miesto mero Antonio
Villaraigosa ir kitų garsenybių, pa
rade dalyvavo aktorė Nicolette Slieridan („Desperate Housewives"), ak
torius Edward James Olmos („Stand
and Deliver", JBattle-star G a l a c tica"), televizijos žvaigždė Joey L a w rence (JDancing with the Stars"),
dainininkas Michael Bolton, televi
zijos žvaigždė ir legendinis imtyni
ninkas Hulk Hogan su d u k r a L i n d a
(„Hogan Knows Best"), Disney filmo
„High School Musical" žvaigždės ir
kiti. Paradas baigėsi Kalėdų senio
atvykimu didžiulėse „rogėse".
LA LB i n f o r m a c i j a

BOSTON, MA

Bostono sambūrieciai šoka
Bostono „Sambūrio" tautinių šo
kių studentų grupė š.m. lapkričio 4
d. dalyvavo Marlborough High School,
Marlborough, MA, programoje, kur
vyko kultūrinė stovykla šeimoms, įsi
vaikinusioms vaikučius iš Rytų Euro
pos šalių. Sambūrieciai smagiai nu
teikė dalyvius, pašokdami tris šo
kius.
Šiemet ..Sambūris švenčia n.

tąjį savo veiklos jubiliejų. Šiai su
kakčiai paminėti 2007 m. kovo 31 d.
Bostono Piliečių klube, South Bos
ton, MA, yra ruošiamas ypatingas va
karas su Įdomia programa, vakariene
ir pasilinksminimu. Jau iš a n k s t o
kviečiame visus bostoniečius, buvu
sius „Sambūrio" šokėjus ir svečius
prisijungti prie mūsų šventės!
Lionė K a z l a u s k i e n ė

„Sambūrio" šokėjai.

PAMINĖTAS NE VIEN A. VAIČIULAITIS
Gruodžio 3 d. įvyko literatūrinė
sekmadienio popietė, kurią surengė
Los Angeles Lietuvių fronto bičiu
liai. Šis kasmetinis, j a u 42-as ren
ginys visados būdavo su gyvais, daž
n a i iš k i t u r kviestais rašytojais. Da
bar n u t a r t a nieko nekviesti, o pami
nėti prozos meistro Antano Vaičiu
laičio gimimo šimtmetį. Geras su
m a n y m a s , tačiau užsimota bent
t r u m p a i paminėti ir kitus išeivijos
literatūros šimtininkus.
Keli jų yra čia dalyvavę - Jurgis
J a n k u s ir Jurgis Gliaudą. Vyresniems
skaitytojams gerai žinomas prozi
n i n k a s Liudas Dovydėnas. Tačiau
visiškai atoki y r a lyrikė Marija
Sims—Černeckytė. Kažkodėl įtrauk
t a s neišeivis dainingas poetas Kazys
Inčiūra, gimęs 1906.X.8 ir kalėjęs
Sibiro lageriuose iki 1956 metų. Tad
programos viršelyje skelbiama „po
pietė su rašytoju Antanu Vaičiulai
čiu" neatitiko to, kas vyko salėje.
Prielinksnis „su" tikdavo tada, kai
dalyvaujantys autoriai buvo gyvi.
Bet, regis, reikia suprasti metonimiškai — popietė su jo kūryba.
Matyt, metaforikos buvo paveik
ti ir LA Bendruomenės lituanistai,
k a i reikšmingą, įdomią Virginijos
Paplauskienės, Maironio muziejaus
Išeivijos literatūros vadovės paskai
tą apie A. Vaičiulaitį įterpė į spalio
21 d., šeštadienio, 10 vai. rytmetį.
Tiesiog atsiribojo nuo platesnės vy
resnio a m ž i a u s auditorijos.
Po klebono kun. Stanislovo Anužio maldos popietės atlikėjus ir tvir
tą l i t e r a t ū r o s mėgėjų būrį salėje
pasveikino veiklusis LAFB pirmi
n i n k a s dr. Rimas Marcinkevičius.
T a d a pranešėjo vadžias perėmė Dra
mos sambūrio režisierius Algiman
t a s Žemaitaitis. Įžangoje pažymėjo,
k a d t a i gera proga pažvelgti į bu
vusią Lietuvą: dabar ji kitoniška. Jo
a t s a i n u s kalbėjimas lyg ir tiko pra
džiai, b e t vėliau tarpais tapo neriš
liu postringavimu. Be Vaičiulaičio,
p r i s t a t ė d a r penkis skirtingus auto
rius - šimtininkus.
N ū d i e n retai minimos Marijos
Sims—Černeckytės du trumpus eilė
raščius (ne poemas, kaip spausdina
m a programoje), „Miške" ir „Kai
meilės neliko", paskaitė Daina Žemaitaitytė. Sumedžioti tekstus, at
rodo, pasitarnavo J. Aisčio ir A. Vai
čiulaičio 1951 metais suredaguota
„Lietuvių poezijos antologija". Daina
p a s k a i t ė ir K. Inčiūros dvieilius
„Tarp miglų mėlynų". Skalsus bal
sas, visgi t r u m p u s lyrizmus vertėtų
sakyti a t m i n t i n a i ir stengtis įsi
j a u s t i į metro melodiją. Tiesą pasa
kius, šiame Inčiūros kūrinyje daugiau
retorikos vandenėlio nei poezijos.
A. Žemaitaitis iš šimtininko Liu
do Dovydėno pasakų rinkinio „Ka
raliai ir bulvės" paskaitė linksmą
fantaziją „Vyras, pati ir geležinis ka
minas". Čia vaizduojamas vyro gud
r u m a s ir žmonos plepumas atrodo
neįtikinamai. Nieko nebuvo paskai
tyta iš Jurgio Gliaudos ir Jurgio
J a n k a u s dovio. Pastarojo gausi pro
za neturi glaustų istorijėlių. Šiemet
jis plačiai paminėtas Lietuvoje. Kas
kita su Gliaudą, daugelio premi
juotu romanų ir kelių suvaidintų
pjesių šimtininku. Žemaitaitis dera
mai priminė Gliaudos ydą - nesi
rūpinti savo raštų kalbos grynumu.
Gal del to apie jį tylima - ir čia,
Lietuvoje, nors knygų tematika buvo
aktuali mūsų būklei.
Nepasakysiu, kad tais papildo
mais šimtininkais tapo užstota po
pietes pagrindine tema - Antano
Vaičiulaičio kūryba, kupina įvairaus

literatūrinio labo. Žodis „stilistas"
dar neįkelia autoriaus į meno viršū
nes. Reikia ir patrauklaus pasakoji
mo, ir emocijų, ir etinio peno skaity
tojo sąmonei nuskaidrinti.
Tai parodyti ir ėmėsi skaitovai.
Iš knygos „Vidurnaktis prie Šei
menos" aktorė Ema Dovydaitienė,
sakyčiau, tik pareigingai, paskaitė
apsakymus „Vidudienio kaitroj" ir
„Tarp šieno pradalgių". Jokios įtai
gos. Aktorius Juozas Pupius stengė
si perteikti linksmoką buities reljefą
iš „Vidudienio kaimo smuklėje".
Nesu tikras, ar šie neblogi skaitovai
ruošdamiesi turėjo pakankamai lai
ko įsigyventi į jiems skirtus tekstus.
To nesijautė. Kur k a s įspūdingiau,
dialoguose net artistiškai, Vaičiulai
čio pasaką „Žibutė ir jos gulbė" per
skaitė solistė Stasė Pautienienė.
Tarp tų prozos kūrinių Daina
Žemaitaitytė įterpdavo Vaičiulaičio
trumpučius eilėraščius (ne poemas):
„Namų kibirkštis", „Titnagas" ir
.Aušrinė daina". Taigi turime Ame
rikoje gimusią, tobulėti pasiryžusią
lietuvių poezijos skaitovę.
Rengėjai neskelbė, jog bus vai
šės, kuriomis dažnai pritraukiama
publika. O čia, žiūrėk, prieš ir po ren
ginio vaišinosi žmonės. Ne tik kava
ir pyragaičiais, bet ir fronto bičiuhų
ypatingų reikalų koordinatorės adv.
Žibutės Brinkienės iškeptomis pico
mis. Viskas literatūros šimtininkų
šlovei.
P r a n a s Visvydas
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Arvydas Šliogeris:
gyventi Lietuvoje - nesmagu
Filosofas, VU profesorius Arvy
das Šliogeris norėtų nesidomėti Lie
tuvą krečiančiais skandalais, tačiau
jie, kaip lietus - lyja, nepaisydamas
mūsų norų. Filosofo nustatyta mūsų
gyvenimo diagnozė griežta: „Yra
visiškas dugnas ir jame sėdim jau
dveji metai". Jo manymu, žodžiai
„demokratija", „politika" ir „partija"
yra visai praradę prasmę, o karaliau
ja „interesų grupės" bei „šešėlinė
politika".
— Ar d o m i t ė s visą rudenį
Lietuvą drebinančiais
skan
dalais?
— Labai norėčiau nesidomėti,
bet čia, kaip su lietum: nori ar nenori
- j i s lyja, o išeit į lauką reikia, tai tave
ir sulyja. Taip ir su skandalais: norė
tum nuo jų pabėgti, bet neišeina, ir
nors domėtis noro nėra, bet ką
darysi.
— Koks įspūdis domintis per
prievartą?
— Bjauru. Sakyčiau, ir situacija
gana šlykšti tuo požiūriu, kad mūsų
valdžia atrodo visiškai susikompro
mitavusi. Didelė dalis, kaip mėgsta
ma sakyti, pilietiškai aktyvių žmonių
(na, jie pilietiškai aktyvūs bent jau
tuo, kad dalyvauja rinkimuose ir
nekalbu apie sąjūdžio žmones, ku
riuos pažįstu, nes pats buvau sąjū
dietis;, tai dauguma tokių žmonių
sako neisią i rinkimus, nedalyvausią.
Kita dalis sako nebalsuosią, nes visos
partijos jau išbandytos, visi vadai
žinomi.
Galima prognozuoti, kad į savi
valdybių rinkimus, jei jie išvis Įvyks,
ateis labai mažai žmonių. O didžiau
sia bėda yra ta, kad i būsimus Seimo
rinkimus gali ateiti labai mažai
žmonių. Kitaip tariant, žmonių poli
tinis aktyvumas nukritęs kaip nie
kad.
— Bet gal t a i ir gerai, n e s
a k t y v ū s konkrečių partijų rėmė
jai būtinai ateis, o abejojantieji
tegul elgiasi, kaip nori?
— Kas čia gero, mes visi džiau
giamės, kad Lietuva - respublika,
demokratinė, savarankiška valstybė,
daugybė nevyriausybinių organizaci
jų kovoja už pilietinę visuomenę, o
realybė tokia, kad visa ši, pava
dinkim, demokratinė ideologija yra
tuščias garsas, nebeturi realaus pag
rindo, nebėra tikro subjekto, kuris
palaikytų respublikos orumą, pilie
tiškumą ir t. t.
Kai visa politika susiveda tik i
tai, kaip vienas kitam kojytę pakišinėja, girdime tik: korupcija, kyši
ninkavimas, bendradarbiavimas su
Rusija, o dabar dar ir specialiosios
tarnybos...
Žmonės jau nesupranta, kas da
rosi. Ar su tomis mistinėmis jėgomis
susiję visi, esantys viešumoje? Kaip
aš galiu žiūrėti i situaciją, jei man
nors kiek rūpi Lietuva? Visiškas dug
nas! Ir tame dugne mes sėdim jau
dvejus metus. Tai ko tada klykt tauta emigruoja! Kaip neemigruos,
jei normalų, nors kiek mąstanti
žmogų apima neviltis, jis nemato per
spektyvos ir instinktyviai suvokia,
kad politinė krizė peraugs i ekono
minę.
Todėl nereikia manyti, kad tai
tik valdžios krizė - tai visos Lietuvos
visuomenės krizė, kuri prie nieko
gero negali atvesti. Ir tai patvirtina
žmonių bėgimas iš Lietuvos, jau
panašus j žiurkių bėgimą iš skęs
tančio laivo. Ir pagrindinė priežastis,
man atrodo, kad žmonės nemato

jokios išeities, niekas nesitiki, kad
šita valstybė taps normalia respubli
ka, normaliu politiniu vienetu. Tik
sovietmečiu buvo sakoma, kad eko
nomika sau, moralė sau, žmogaus sa
vijauta sau, politika sau. Nieko pa
našaus, jei kalbame apie politinę
krizę - reikia laukti ir ekonominės.
— O kokios S e i m o ir V S D
susikirtimo p a s e k m ė s ?
— Į šitą konkretų skandalą aš
žiūriu šaltakraujiškai, nes tai fak
tiškai eilinė grandis ištisinėje skan
dalų virtinėje. Tą grandinę galima
pradėti nuo R. Pakso, o, atėjus į val
džią šiam Seimui, skandalai lenda
nesustodami. Todėl šis skandalas nė
ra išskirtinis, bet visa virtinė rodo,
kad Lietuvos valdžioje neliko vidinių
galimybių sutvarkyti situaciją.
Matau tik vieną švarią vietą
dabartinės valdžios struktūroje - tai
Prezidentūra, nors dabar jau ir to
negaliu sakyti. Gal tiesiog vienintelis
žmogus, kuris dar stengiasi išlaikyti
pilietinę poziciją - V Adamkus, nors,
kilus paskutiniam skandalui, j a u ir
jis pradėjo vizginti uodegą. Bet tai
vienintelis valdžioje autoritetą turin
tis žmogus, pabrėžiu - vienintelis,
kuri bent jau dalis žmonių dar gerbia,
dar pasitiki, mato, kad jam rūpi ne jo
paties piniginė, bet ir Lietuva. Ar tai
ne baisu? Aišku, mes ginčijamės su
draugais, jie sako Adamkus šioks,
Adamkus toks, o aš tikinu: pagalvo
kim, po poros metu jo neliks. Kas ta
da?
Mes atsiduriame visiškoje pelkė
je, kur nelieka ne tik partijų, nes pats
žodis „partija" tapo absurdiškas. J u k
tarp partijų neliko skirtumų! Tiesa,
programiniai skirtumai surašyti, guli
stalčiuose, bet realių skirtumų nėra.
Vadinasi, politiką užvaldė absoliutus
oportunizmas, absoliutus abejingu
mas, neprincipingumas.
Žodis „opozicija" taip pat nieko
nereiškia, nes visi mato tik tai, kad
Kubilius su Kirkilu susiriejo, mato
tai kaip privačias rietenas. Todėl jos
ir rūpi tik skandalų mėgėjams - žiniasklaidai, „dviratininkams"... Bet
sąmonės nepraradusiam žmogui,
kuriam dar rūpi Lietuvos reikalai,
kuris, nebijau sakyti, dar šiek tiek
patriotas, plaukai stojasi piestu.
— O gal p a d ė t ų s p a r t e s n i s
pilietinės v i s u o m e n ė s k ū r i m a s ?
Juk pilietiškumo stoka - tai
viena iš nuodėmių, kuria kalti
nama visuomenė, n e s u g e b a n t i
kovoti su politikų savivale...
— Pilietinė visuomenė - tai
tiesiog ideologinis burbulas. Vienin
telis pilietinės visuomenės rodiklis tai apyiformalis valdžios institucijų
darbas. Kitų rodiklių nežinau. O kad
ta pilietinė visuomenė pradėtų rastis,
daug kas priklauso nuo valdančiųjų.
Kas dar, jeigu ne tie, kurie valdžioje
gali realiai Įtvirtinti pilietiškumą?
Bet pirmiausia reikėtų pakeisti fraze
ologiją ir kalbėti ne apie pilietinę
visuomenę, o apie pilietinę valdžią,
kad tie, kurie prisiima atsakomybę
valdyti valstybę patys, visų pirma
turėtų pilietinę sąmonę. Jei jos nėra
ten, tai kodėl mes turime reikalauti
pilietiškumo iš gatvės žmogaus?
Todėl, galvodami apie būsimus
rinkimus, mano bičiuliai isteriškai
šūkauja: reikia naujo sąjūdžio. Tą
isteriją suprantu, bet esu realistas ir
suprantu, kad to nebus. Bet morali
nis atsinaujinimas reikalingas, tik
nežinau, su kuo jį sieti. Su nauja poli
tine jėga, jei tokia atsirastų? Bet visos

DANUTE BINDOKIENE

Sių perspėjimų verta
klausyti
„Moderniausias" — galima sa
kyti, XXI šimtmečio — nusikalti
m a s y r a tapatybės vagystės. Šis
nusikaltimas j a u taip įsigalėjęs,
kad beveik visi pažįstame vieną ar
daugiau žmonių, patekusių į ta
patybės vagių pinkles, praradusių
ne tik nemažai pinigų, bet ir savo
kredito patikimumą. Kaip bebūtų
keista, bet parduotuvės, bankai ir
kitos finansinės įstaigos, atrodo,
lengviau patiki melagingais vagių
tvirtinimais, kaip teisėtais kredi
tinių kortelių ar banko sąskaitų
s a v i n i n k a i s , kurie stengiasi iš
bristi iš patirtų nuostolių ir psi
chinio sukrėtimo, kai apsižiūri,
kad kažkas naudojasi jų sukauptu
t u r t u . Tapusiems šio nusikaltimo
a u k a reikia nemažai pastangų ir
laiko, kol visas gyvenimas vėl grįž
t a į normalias vėžes ir vagių pada
ryta žala atitaisoma.
Kadangi tapatybės vagystės
yra taip išplitusios, nuolat girdime
perspėjimus ir p a t a r i m u s , kaip
nuo jų apsisaugoti. Tačiau kažko
dėl tie žodžiai daugeliui pro vieną
ausį įeina, pro kitą iškrinta, todėl
vagys aukų niekuomet nestokoja.
Žinoma, galime iš dalies kaltinti ir
„kompiuterių erą": juo daugiau in
formacijos apie kone kiekvieną as
menį sukaupiama kompiuteriuose,
tuo lengviau kam nors prie tos
informacijos prieiti ir ją panaudoti
savo tikslams. Kartais vagims pa
sitarnauja aplaidus įvairių įstaigų
tarnautojai, kartais tiems „gud
ruoliams" pavyksta pralaužti kom
piuterių apsaugos kodą ir prieiti
prie įslaptintos medžiagos, o nere
tai ir patys žmonės savo svar
biausią informaciją pateikia tie
siog ant sidabrinės lėkštės — ne
apdairiai palikti kvitai banke ar
parduotuvėje, tyčia ar netyčia nu
mestos sąskaitų atkarpėlės, čekio
kopija ar kitas, iš pažiūros ne
reikšmingas „popierėlis" suteikia
galimybę atrasti raktą į asmens
„gėrybių aruodą" ir jį ištuštinti.
Labiausiai vagių pageidauja
mas ir daugiausia naudos jiems
suteikiantis yra asmens „sociali
nės apsaugos" numeris (Sočiai Seeurity Number). O prie jo šiuo me
tu nesunku prieiti, nes šio numerio
pagalba atidaromos sąskaitos,
gaunamos kredito kortelės, bankai

suteikia paskolas, asmuo gali
gauti vairavimo teises, o nelegalūs
imigrantai — t a p t i legaliais.
Amerikoje šis numeris vartojamas
kaip tikrasis a s m e n s tapatybės
įrodymas. Jį praradus, tarytum iš
traukiamas iš po kojų „kilimėlis"
ir žmogus netenka savo atramos.
Todėl yra nepaprastai svarbu „so
cialinės apsaugos" numerį saugoti
kaip savo akį, atkreipti dėmesį,
kam jis duodamas ir, žinoma, „So
čiai Security" kortelės nesinešioti
piniginėje ar rankinuke.
Kalėdų metu policija ir kitos
teisėtvarkos institucijos nuolat
perspėja būti ypač apdairiems, kai
atsiduriame žmonių minioje, par
duotuvėse, aikštėse, gatvėse ar ki
tur. Kišenvagiai tuo metu nesnau
džia: tai jų pelningiausias laikas,
kai visi skuba, rūpinasi dovanų
pirkimu, yra apskritai išsiblaškę ir
dažnai nekreipia dėmesio į savo
aplinką.
Taip pat patariama, prieš iš
metant į šiukšlių dėžę, susmulkin
ti atsiųstas kreditinių kortelių pa
siūlas, senas sąskaitas, čekių at
karpas ir kitus popierius, kuriuose
gali būti asmeninės informacijos.
Ir ne tik vieną kartą perplėšti per
pusę, bet sudraskyti į mažus sku
telius. Vagys nesidrovi pasikuisti
atmatų dėžėse, ieškodami būtent
tokios informacijos.
Labai svarbu nepasakyti savo
banko sąskaitos ar „Sočiai Secu
rity" numerio, jeigu kas klausia
per telefoną ar reikalauja parduo
tuvėje, nors pastaruoju laiku šis
paprotys pradeda išnykti, tad gali
ma tvirtinti, k a d šių numerių
reikalauja tik asmenys, kurie juos
panaudos saviems tikslams. Jau
nesnių kartų žmonės prisimena,
kad d a r neseniai „Sočiai Security"
numeris buvo vartojamas univer
sitetuose (net ir gimnazijose) vietoj
pavardės, tačiau d a b a r j a u tai
nedaroma, nes ši informacija gali
greitai patekti „ne į t a s rankas".
Tapatybės vagystė, kaip ir kiti
nusikaltimai, deja, dabar jau yra
mūsų kasdienybės dalis. Jeigu bū
sime atsargūs ir apdairūs, išveng
sime daug nemalonumų ir nuos
tolių.

vizijos, kaip išlįsti iš tos balos ir bent kitaip tariant, nepajėgia savo egois
šiek tiek pakoreguoti visišką mūsų tinių interesų atskirti nuo valstybės
valdžios depolitizaciją, man atrodo a r tautos interesų?
utopiškos. Apskritai sakau: vyrai,
Dar kartą sakau, jei iki baigiantis
nėra politikos Lietuvoje. Čia suau Adamkaus kadencijai neatsiras švie
gusių žmonių žaidimai, vadinami žesnės politinės jėgos, aišku - Apo
magišku žodžiu „interesų grupės". Ir kalipsės nebus, bet nesmagu gyventi
tos grupės kaunasi tarpusavyje, viską bus Lietuvoje, paprasčiausiai nes
vadindamos „politizavimu". Tik ką magu. Kas galės - spruks Į Airiją ga
tai reiškia - niekas nežino. Todėl ma nyti kiaulių, nes geriau ganyti kiau
nau, kad išeitis viena - šviežesnė les ten, nei čia prie kompiuterių. Ir
politinė jėga, kuri, kad ir kaip keistai t a s nesmagumas visai nepriklauso
tai skambėtų, atsigręžtų į Lietu nuo materialinės padėties. Aš pats ir
vą.
daug mano pažįstamų, net milijonie
— Bet j a u buvo susižavėjimas rių, patenkinti savo materialine pa
n a u j o m i s j ė g o m i s , vedamomis dėtimi, bet vis vien nesmagu. Manęs
klausia: kiek gali tęstis ta politikos
Pakso ir Uspaskicho...
— Jie buvo apgailėtinos figūros, imitacija, simuliavimas? Grynai tam
nepaisant visų jų ryšių. Kaip gali sūs žaidimai ir visai neverta kalbėti
tamsuoliai būti politikai, jei patys net apie šešėlinę ekonomiką.
nepajėgia suprasti, kas yra politika,
N u k e l t a į 4 psl.
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Pirmasis naujosios JAV LB Krašto valdybos posėdis
EUGENI1A MISEVIČIENĖ
S.m. gruodžio 8 d. Įvyko JAV LB
naujos Krašto valdybos posėdis. Dar
prieš visiems susirenkant, organiza
cijos XVIII Taryboa pirmojoje sesijo
je išrinktas KV pirmininkas Vytautas
Maciūnas JAV LB Tarybai pateikė
savo siūlomų kandidatų į Krašto
valdybą sąrašą, kurj aukščiausias
JAV LB organas patvirtino 2006 m.
gruodžio 7 d. Susirinkime, vykusiame
Philadelphijos Lietuvių namuose
(PA) dalyvavo 16" naujai išrinktų
Krašto valdybos narių ir 2 svečiai —
buvusios valdybos sekr. Giedrė Stan
kūnienė ir JAV LB leidžiamo žurnalo
anglų kalba „Bridges" redaktorė
Jeanne Šalna-Dorr. Taip pat telekonferenciniu būdu susirinkime dalyva
vo buvusi vicepirm. ištekliams Laima
Karosienė ir naujai išrinktas vice
pirm. jaunimo reikalams kun. An
tanas Saulaits, SJ. Į susirinkimą nau
jieji KV nariai atvyko iš Rytų pakran
tės valstijų, taip pat Čikagos, Wisconsin valstijos, o vienas kolega, ne
pabūgęs JAV šiaurinėje dalyje vyrau
jančių šaltesnių orų, atskrido net iš
saulėtosios Arizonos. Suvažiavime
dalyvavo ir „naujokai", kurie prieš
tai buvusioje kadencijoje nedirbo LB
Krašto valdyboje, tokie, kaip sekr.
Eugenija Misevičienė (šių eilučių
autorė), visuomeninių reikalų tary
bos pirm. Stefa Alšėnaitė-Urban,
vicepirm. organizaciniams reikalams
minėtas arizonietis Rimantas Vait
kus, vicepirm. specialių projektų rei
kalams Rimas Oedeika, kultūros ta
rybos pirm. Dalė Lukienė, vicepirm.
technologijos pritaikymo reikalams
Kazys Razgaitis, lietuvių kultūros
paveldo komiteto pirm. Algis Lukas
bei iždininkas Gediminas Naujokai
tis. Buvo ir tokių, kurie Krašto valdy
boje pareigas eina jau kelias kadenci
jas: vicepirm. mokslo reikalams dr.
Stasys Bačkaitis, vicepirm. sporto
reikalams Laurynas Misevičius, vice
pirm. organizacijos plėtotės reikav

lams Sigita Šimkuvienė - Rosen ir
buvęs ižd., dabar išrinktas vicepirm.
finansiniams reikalams Ramutis
Pliūra. Na, o maloniausia, kad tarp
susirinkusiųjų buvo ir tokių „veiklos
veteranų", kaip Marija Remienė,
Krašto valdybai tarnaujanti jau 9
metus, per kuriuos, būdama Kultūros
tarybos pirmininke, surengė net 109
įvairius koncertus. Smagu ir tai, kad
dabartinio KV pirm. Vytauto Maciū
no paprašyta, iš KV nepasitraukė ir
buvusioji jos pirm. Vaiva Vėbraitė,
kuriai pasiūlytos vicepirmininkės ir
JAV LB KV atstovės Lietuvoje parei
gos. Taip pat norime paminėti ir ki

tus, šį kartą negalėjusius dalyvauti
šios tarybos rūpestis netolimoje atei
susirinkime, narius. Tai - religinių
tyje - būsimas Lietuvių mokslo ir
reikalų tarybos pirm. ses. Margarita
kūrybos simpoziumas, kuris vyks
Bareikaitė, švietimo tarybos pirm.
Amerikoje 2008-aisiais metais.
Daiva Navickienė, socialinių reikalų
Toliau kalbėjo žurnalo „Bridges"
tarybos pirm. Juozas Polikaitis bei
redaktorė, kuri pasidalino rūpesčiais
vicepirm./ JAV LB tinklapio vedėja
dėl šio leidinio padėties, teiravosi, ar
dr. Elona Vaišnienė. Ekonominių
KV turi kokių idėjų ir pasiūlymų kas
reikalų tarybos pirmininko pareigas
mėnesį leidžiamo žurnalo tolimes
laikinai eis pats KV pirmininkas, kol
niam gyvavimui. Noriu ir aš visus
atsiras tinkamas žmogus šį darbą
paraginti užsisakyti šį leidinį, arba
perimti. Į KV sąstatą taip pat įeis ir
prenumeratą padovanoti savo lietu
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos pir
viškai nekalbantiems draugams ar gi
mininkas. Šiuo metu tai yra čikagišminaičiams (informaciją apie tai ga
kis Arūnas Karalis, tačiau, kaip žinia,
lite surasti oficialiame JAV LB tinuž mėnesio bus renkamas naujas klalapyje w w w . l i e t u v i u - b e n d r u o minėtos organizacijos vadovas būsi
m e n e . o r g ) . Su kultūros srities pla
mame JAV LJS suvažiavime Tennesnais supažindino vašingtonietė Dalė
see valstijoje. Vykdomojo vicepirmi
Lukienė. Jos manymu, reikia kaip
ninko pareigas rotaciniu būdu apsiįmanoma geriau skatinti visų JAV LB
ims visi kiti Krašto valdybos nariai.
apylinkių veiklą, su jų pirmininkais
Taigi, 10 vai. ryto, šeštadienį, vie
palaikyti labai glaudų ryšį. Taip pat
noje iš Philadelphijos Lietuvių namų
didelis dėmesys bus skiriamas JAV
šiltesnių salių pirmiausia susipaži
lietuvių archyvams ir su jais susi
nome vieni su kitais, vėliau peržiū jusiems klausimams, pavyzdžiui,
rėjome siūlomą darbotvarkę ir ją
kaip ir k u r geriausiai saugoti ir
patvirtinę pasinėrėme į įvairių temų
prižiūrėti s u r i n k t u s dokumentus,
diskusijas. Susirinkimas buvo dau
spaudą. Vėliau kalbėjo visuomeninių
giau kaip susipažindinimas įvairių
reikalų tarybos pirm. Stefa Urban.
KV tarybų pasiekimais per praėjusius
Buvo nuspręsta, kad reikėtų skatinti
metus ir planais būsimai kadencijai,
komunikaciją tarp įvairių JAV lietu
peržiūrėti XVIII JAV LB Tarybos nu vių organizacijų, taip pat pačios JAV
tarimai. Pirmasis, savaime aišku,
LB instancijų, kad visi tiksliai žinotų,
kalbėjo naujasis JAV LB KV pirm. V
kas ką daro. Jaunimo reikalais kal
Maciūnas, kuris pasveikino kitus val
bėjo V Maciūnas ir telefonu pasiv
dybos narius, padėkojo už sutikimą
jungęs kun. A. Saulaitis iš Čikagos,
prisijungti prie jo komandos, po vie
kurie mano, kad jaunimui reikėtų
nu „skėčiu" ir ta pačia vėliava dirbti
padėti organizuoti įvairias stažuo
tėvynės Lietuvos ir Amerikos lietuvių
tes, stovyklas ir panašiai, juk su
labui. Vytautas išsakė nuomonę, kad
prantama, kad tik bendras reikalas
šiuo metu pagrindinis KV akcentas
ar darbas ir suartina žmones: taip
turėtų būti darbas jaunimo ir švieti
atsiranda kontaktai, tarp jų užsimez
mo reikalais. LB KV pirmininkas tiki
ga ilgamečiai ryšiai.
si, kad, jam atėjus į valdžią, atsiras ir
Po trumpos pietų pertraukos
kai kurių naujovių. „Bendruomeninis
žodis buvo perduotas kadenciją už
darbas yra ne tik kultūrinis, jam
baigusiai JAV LB KV pirm. Vaivai
reikia kūrybingumo ir naujovių", Vėbraitei, kuri pasveikino naująjį KV
sakė V Maciūnas. Po vadovo pasisa
vadovą Vytautą Maciūną ir oficialiai
kymo vyko skirtingų tarybų pirmi
perdavė j a m organizacijos „vairą".
ninkų darbų ir planų paminėjimai.
Kartu su atsakingomis pareigomis
Dr. Stasys Bačkaitis papasakojo, ką
Vaiva Vytautui perdavė medinę sta
pavyko pasiekti per pastaruosius tre
tulėlę — Rūpintojėlį, kurį ji visada
jetą metų mokslo srityje, supažindino
vežiodavosi su savimi į visus JAV LB
su užsienio lietuvių rėmimo centro
KV susirinkimus. Taip pat ji perdavė
projektu, kuris nuo 2006 m. pradžios
Maciūnui ir LB antspaudą ir tik tada
kartu su partneriais (LR Švietimo ir
galėjo lengviau atsidusti, perdavus
mokslo ministerija bei Tautinių ma
visas KV vadovavimo priemones į Vy
žumų ir išeivijos departamentu prie
tauto rankas.'Pasiūliusi kelis naudin
LR Vyriausybės) įgyvendina projektą
gus patarimus, Vaiva pakvietė žodį
„Protų susigrąžinimo programos pa
tarti buvusią KV sekr. Giedrę Stan
rengimas ir įgyvendinimas". Pagal jį,
kūnienę, kuri, perduodama savo pa
finansuojami emigracijoje mokslinį
darbą dirbantys Lietuvos piliečiai,
užsienio mokslininkų trumpalaikiai
vizitai į Lietuvos mokslo centrus
(aukštąsias mokyklas, mokslinių ty
Pasitinkant iškilaus visuomenės
rimų institutus ir pan). Svarbiausias
veikėjo, istoriko, etnologo, miškinin
ko Vinco Žemaičio 110-ąsias „gimimo
metines, Vilkaviškio rajone gausiais
renginiais pagerbtas Šio tauraus žmo
gaus, patrioto, lietuviškos dvasios
pavardės? Ir visa tai vadinama de gaivintojo atminimas. V Žemaičio
vardu pavadintoje Žaliosios mokyklo
mokratija, teisine valstybe? Kai tau
ciniškai pasako: yra pavardės konk je vyko istorijos pamokos mokyklos
muziejuje. Per jubiliato gimtadienį
rečių politikų, kurie susitepę rankas,
organizuotas sportininkų bėgimas į
bet kas - nesakysim. Atrodo - smulk
mena, bet išreiškia visą esmę: duo Andriškių kaimą, į buvusios Žemai
čių sodybos vietą. Moksleiviai aplan
dama žalia gatvė „žulikams", tie poli
kė Kazlų Rūdos girininkiją, kurioje V
tikai gali toliau vogt, įeit į ryšius su
Žemaitis dirbo ir įgyvendino Lietuvos
nežinia kuo, o tau, LR pilieti - špyga,
miškininkystės plėtros planus.
tu neturi teisės žinoti, nes tai valsty
bės paslaptis, valdžios paslaptis.
Lapkričio 19 d., mokslininko
Todėl ir vadinu tai šešėline politika.
gimtadienio išvakarėse, Lietuvoje
Manot, kad kiti žmonės to nesu
gyvenantys V Žemaičio giminaičiai
vokia?
po šv. Mišių Žaliosios bažnytėlėje,
— Ačiū u ž pokalbi.
susitiko Vilkaviškio krašto muziejuje
Paežerių dvare. Muziejaus direkto
rius A. Žilinskas plačiai nušvietė V
Parengė G i e d r ė M a k s i m a i t y t ė
Žemaičio kūrybini palikimą, pristatė
Alfa.lt

Arvydas Šliogeris
A t k e l t a iš 3 psl.
Geriau pakalbėkime apie šešėlinę
politiką, nes ji visa tokia yra. Niekam
neaišku, kas kaip ir k u r vyksta, ir
šitas skandaliukas (VSD veiklos tyri
mas - Alfa.lt) tai labai ryškiai parodė.
Pamanykit, yra kažkokie slapti doku
mentai, kuriuose kalbama apie kaž
kokius politikus, jų ryšius su verslu,
tarnybomis. Kodėl tokie dokumentai
slapti? Suprasčiau, įslaptinti būtų
kokio nors supernaujo ginklo, kurį
gamina tik Lietuva, dokumentai.
Tada reiktų saugoti, kad priešas,
tarkim - Rusija, nenugvelbtų ir
nepradėtų gaminti. Bet kaip gali būti
slapti dokumentai, kai paminėtos
konkrečios prasikaltusių politikų

reigas, viską išaiškino, kad kitai val
dybai būtų lengviau dirbti. Laima
Karosienė, susirinkime dalyvavo telekonferencijos būdu ir Ramutis
Pliūra pateikė finansinę ataskaitą bei
sutarė nuo 2007-ųjų sausio 1 d. per
duoti iždą į Gedimino Naujokaičio
rankas.
Toliau buvo kalbėta ir apie kūno
kultūrą bei sportą, mintimis ir patir
timi dalinosi JAV LB vicepirm. sporto
reikalams Laurynas Misevičius.
Karščiausių ir aktualiausiu susi
rinkimo klausimu turbūt tapo LR
Konstitucinio Teismo sprendimo dėl
dvigubos pilietybės reikalai, su ku
riais visus daugiau supažindino Vaiva
Vėbraitė. Visi vaidybos nariai nu
sprendė, kad JAV LB neturėtų likti
nuošaly ir parašyti laišką LR prezi
dentui, išreiškiantį LB poziciją šiuo
klausimu. Po karštų diskusijų tuo
reikalu Krašto valdybos nariams dar
liko keli neaptarti klausimai, tad jau
vakarėjant skubėta pakalbėti ir apie
juos. Vicepirmininkas technologijos
pritaikymo reikalams Kazys Razgai
tis paminėjo įvairius įmanomus
būdus, kuriais galima platinti ir da
lintis informacija per kompiuterį,
reikia tikėtis, kad ateityje jais pasi
naudos ir JAV LB, o tokia informaci
ja bus lengvai prieinama bet kam,
besidominančiam jos veikla. Taip pat
kalbėta apie ateinančią šokių šventę,
kurią planuojama surengti 2008-ųjų
liepos 4-osios savaitgalį Kalifornijoje.
Tokiam dideliam projektui reikia dar
daug ką padaryti, o svarbiausia — su
rasti žmonių, galinčių svariai prisi
dėti prie šio projekto įgyvendinimo.
Paskutinė oficialaus susirinkimo
dalis buvo supažindinimas su lietuvių
kultūros paveldo komiteto pirminin
ku A. Luku. Diskutavome, kaip būtų
galima išsaugoti JAV esančius mūsų
tautos kultūrinius paminklus skir
tingose vietovėse. Šiuo klausimu vy
ko netrumpa diskusija, kurią, kaip ir
keletą kitų reikalų, nuspręsta pra
tęsti kitą kartą. Būsimą JAV LB KV
posėdį sušaukti buvo nuspręsta atei
nančių metų sausio 20 d. toje pačioje
vietoje. Apie tolimesnę JAV LB Kraš
to valdybos veiklą informuosime ir
vėliau, o kol kas JAV LB Krašto val
dybos vardu visus sveikiname su ar
tėjančiomis šventėmis, linkime dar
numo ir santaikos gyvenant toli nuo
tėvynės ir palaikant savo tautiškumą
užjūryje.

Vinco Žemaičio atminimo savaitė
jubiliatui skirtą parodą.
Pasigrožėjus muziejaus ekspozi
cijomis, V Žemaičio giminė šiltai ir
maloniai pabendravo Paežerių kav
inėje „Aukso ragas".
Baigiamasis jubiliejinės savaitės
renginys įvyko mokyklos, pavadintos
V Žemaičio vardu, salėje. Čia moksleiviai išklausė istoriko A. Žilinsko
pranešimą, moksleivių deklamuoja
mas eiles. Skambėjo lietuviškos dai
nos, kurias atliko Vilkaviškio kultū
ros centro choras, vadovaujamas Lai
mos ir Albino Venclovų.
Mokyklos direktorė Daiva Pačkauskienė prisiminė V Žemaičio sū
nus Algirdą ir Kęstutį, užsienyje ir
Lietuvoje tęsiančius jų mylimo tėve
lio puoselėtus lietuvybės bei patrio
tiškumo kupinus darbus.
Antanas Žilinskas
Vilkaviškio krašto muziejaus
direktorius
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Kačių cirkas — užsispyrusio klouno kūrinys
Į šiaurinį Čikagos priemiestį
Skokie atvyksta vienintelis pasaulyje
kačių cirkas. Gruodžio 26-29 d. North
Shore Center for the performing Arts
patalpose šis neįprastas aktoriausklouno Jurijaus Kuklačiovo vadovau
jamas „kolektyvas" atliks net po kelis
pasirodymus per dieną. Dėl bilietų
teirautis telefonu 847-673-6300. Kai
na — nuo 49.90 dolerių.
Kačių cirko vadovai turi ne vieną
pasiteisinimą, kodėl bilietai į jo pa
sirodymus nėra pigūs. 1990 m. Mask
voje Įkurtas cirkas ne tik tėvynėje
Rusijoje, bet ir visame pasaulyje ir
praėjus daugiau nei 15-kai metų nuo
įkūrimo niekuomet nestokoja žiūro
vų. Į kačių cirko spektaklius susiren
ka labai įvairi publika. Visų pirma,
žinoma, vaikai, jų tėveliai, tačiau ir
kačių mėgėjai, kurie į įprastą cirką
nebūtinai išsiruoštų, taip pat pa
augliai hei garbingo amžiaus piliečiai.
Kaip jau minėta, tokio pobūdžio
cirkas, kuriame pagrindinės aktorės
— katės yra vienintelis pasaulyje.
Cirko istorijoje „vaidinantys" gyvū
nai nėra naujiena, tačiau daugelis
cirkui gyvūnus dresuojančių profe
sionalų nesiryžta triukų mokyti
kačių. Vyrauja įsitikinimas, jog katės
— užsispyrę, vienišiai, sunkiai tram
domi gyvūnai, tad cirko aktoriai
veikiau renkasi kitus — lengvesnius
— būdus į žiūrovų širdį.
Būtent apie tai dar 1971 m. mąs
tė J. Kuklačiovas. Būsimasis unika
laus cirko savininkas ir kačių dresuo
tojas visą gyvenimą svajojo tapti
klounu. Cirkas šiaip jau meno srityje
suvaržytoje Sovietų Sąjungoje buvo
ypač svarbi meno šaka. Klounai ne
tik suteikdavo reginių ištroškusiems

žmonėms atgaivą nuo penkmečio pla
nų bei niūraus gyvenimo, bet dažnai
ir būdavo nepakartojamų anekdotų
bei pavojingų poteksčių šaltinis.
Deja, J. Kuklačiovui į Cirko
mokyklą pakliūti nesisekė, nors jis iš
tiesų mėgino atkakliai— net septynis
kartus. Dar vienas Sovietų Sąjungos
paradoksas — atranka į visas meno
mokyklas buvo ne tik ideologizuota,
bet ir ypač subjektyvi. Jei koks kan
didatas komisijai neįtikdavo, jis bū
davo pasmerktas visiems laikams pa
niekai ir pajuokai. Jo karjera tapdavo
problemiška net ir už šios mokyklos
ribų, mat tariamo nevykėlio vardo
būdavo sunku nusikratyti.
Nusivylęs Cirko mokykla, J. Kuk
lačiovas ėmė studijuoti spaustuvininkystę ir vakarais lankyti mė
gėjiško cirko trupės repeticijas. Vieną
dieną jis gatvėje pamatė benamį ka
tiną, meistriškai šokinėjantį bei atsis
tojusį ant dviejų kojų iš praeivių
prašantį „išmaldos". Aktorius pagai
lėjo vargšo katino ir jį parsinešė į
namus. Netrukus jam kilo visą toles
nę karjerą pakeitusi mintis — pradėti
vaidinti drauge su katinu. Pirmasis J.
Kuklačiovo „aktorius", pavadintas
Streiką, pasirodė talentingas. Klou
nas su katinu ėmė garsėti Maskvoje.
Pamažu ateinanti šlovė pakeitė
Cirko mokyklos vadovų nuomonę ir
jie patys, susiradę aktorių, pakvietė jį
į mokyklą. Vis dėlto ir tuomet akto
riui nebuvo lengva. Viena dieną jis
smarkiai susižeidė koją ir tai davė
dingstį klouno nemėgusiam dėstyto
jui pareikšti: „Koks iš invalido gali
būti klounas..." J. Kuklačiovo teigi
mu, spaudimas, neretai peraugantis į
atvirą neapykantą, suteikė jam daug

Jurijus Kuklačiovas su vienu iš savo „artistų".

vidinių jėgų ir motyvavo aktorių to
lesniam darbui. 1971 m. jam pavyko
baigti Cirko mokyklą ir įgyti aktoriaus-klouno specialybę.
Tais pačiais metais J. Kuklačio
vas susitiko šokėją, vardu Jelena.
Pora susituokė ir ėmė vaidinti kartu.
Jelena pasirodė esanti talentinga
aktorė. Būtent iš jos Jurijus tikina
išmokęs švelnumo ir subtilumo, ypač
reikalingo dirbant su katėmis. Kurį
laiką pora kartu vaidino Maskvos cir
ke. Jų pagalbininkų — dresuotų ka
tinų — būrys vis didėjo. Išėję iš cirko,
menininkai įkūrė atskirą kačių cirką
ir nepavargdami rengia vis naujas
programas bei nuolat keliauja po
visus keturis kontinentus.
Šiuo metu kačių cirke — apie 120

Kada paskutinė greta praeidavo pro vartus,
vorarbeiteris vėl paduodavo komandą:
— Bėgte marš, marš!
Tada visi turėdavom už kits kitą greičiau
bėgti į stovyklos aikštę ir stoti bloko rikiuotėn
pietinio patikrinimo. Smogikai ir pareigūnai mušė
ir spardė tuos. kurie negreit bėgo.
ki patikrinimo pabaigos vis dar buvo darbo
laikas. Kalbėtis darbo metu buvo griežtai
draudžiama. Darbo komandos per penkias minu
lONAS CRlGOlArnS
tes sueidavo į stovyklą ir t a d a tuojau prasidėdavo
patikrinimas. Normaliai pietinis patikrinimas
Nr,25
užtrukdavo tik 10—15 minučių, s k a i t a n t nuo
skambučio darbui baigti. Kol sueidavom į blokus
ir parnešdavo valgį iš virtuvės, praeidavo dar 10 tikrą skaičių suimtųjų. To skaičiaus keisti be
minučių. Pavalgyti ir indams suplauti likdavo stovyklos vadovybės sutikimo nebuvo leista. Dėl
15-20 minučių laiko, nes j a u 10 minučių prieš to jie, žūtbūt, turėjo turėti pilną skaičių.
pirmą valandą reikėdavo išeiti iš bloko.
iekvieną dieną stovykloje likdavo keli
paliegėliai ir skusdavo bulves. Bet tai būda
Per pietus valgį iš virtuvės reikėdavo par
sinešti patiems. Klinkerio stovykloje buvo tik 10 vo tokie, kuriuos reikėdavo veste nuvesti į virtu
blokų. Katilai kiekvienam blokui buvo sustatyti vės rūsį, k u r būdavo skutamos bulvės. Jie stovė
atskirai. Tokiu būdu valgio nešėjai galėdavo tuo davo vienas į kitą atsirėmę stovyklos aikštėje tol,
jau nubėgę prie virtuvės paimti katilus ir bėgom kol visos komandos išžygiuodavo. Jei komandai
nešti į blokus. Virtuvės pareigūnai žiūrėdavo, kad trūkdavo suimtųjų, pvz., darbo metu išveždavo ką
vieno bloko nešėjai nepagrobtų kito bloko katilų. nors į Oranienburgo stovyklą arba kas susižeisdaJei atidžiai nežiūrėdavo, tokių „šposų" atsitikda vo, ką užmušdavo ar kas mirė darbovietėje, vorar
vo, ir vienas blokas gaudavo per mažai valgio, o beiteriai greit bėgdavo prie paliegėlių būrelio ir iš
ten pasirinkdavo, kiek reikalinga. Jei nebūdavo
kitas dvigubai.
Kai pasigirsdavo švilpukas, visi, kiek tik galė tokių, kurie gali patys nueiti, tai imdavo iš eilės ir
dami, bėgdavo stoti prie darbo komandos rikiuo juos nunešdavo kiti suimtieji į darbovietę.
tėn. Prieš švilpuką nebuvo leista rinktis. Stovyk
Jei vorarbeiteris būdavo dar ne visiškai
los aikštė buvo nuslidinėta ir geležimis apkausty sužvėrėjęs, jis tokius pusgyvius pasodindavo ar
tais batais buvo sunku bėgti. Virsdavo ne tik paguldydavo kur nors užuovėjoje ar kitur, kur ne
nusilpusieji, bet ir sveiki, stiprūs vyrai. Silpnieji taip šalta. Bet būdavo ir tokių, kurie liepdavo juos
virsdavo net krūvomis, nes vienam pavirtus, pas pamesti a n t sniego po atviru dangumi, kad tik
kui bėgantieji, jei jau negalėdavo peršokti, užvirs- greičiau numirtų, nes kol suimtasis buvo gyvas,
davo ant jo.
Klinkeris iš centrinės stovyklos negaudavo naujų
Pagaliau, su dideliu triukšmu komandos žmonių. Dėl to įmonės vadovybė ir tvarkytojai —
susirinkdavo, dažniausiai nepilnos, nes per pietus smogikai buvo suinteresuoti kuo greičiausiai
būdavo jau taip nusilpusių, kad nebepaeidavo. Po nedarbinguosius pribaigti, kad galėtų gauti naujų
pietų turėdavo komandose išeiti tiek suimtųjų, darbo jėgų.
kiek iš ryto buvo pranešta darbo komandos
Jei vorarbeiteris tokius pusgyvius paslėpda
viršininkui. Vorarbeiteriai atsidurdavo keblioje vo, o juos vėliau surasdavo smogikai, tie juos iš
padėtyje. Iš jų stovyklos vadovybė reikalavo tam varydavo dirbti be jokio pasigailėjimo — jei kas
tikro kiekio darbo ir tam reikalui skirdavo tam mėgindavo aiškintis, kad jis negali eiti, tą tuojau

NACIŲ PRAGARE
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Kalinio Nr\ 40627 išgyvenimai
nacių koncentracijos stovyklose
1941—1945
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„aktorių". J i e laikomi specialiame
būste, pertvertame stiklinėmis pert
varomis, kurias J. Kuklačiovas kate
goriškai atsisako vadinti narvais. J
JAV (cirko pasirodymai taip pat vyks
Los Angeles, Denver ir kt. miestuose)
atvyksta 30 kačių trupė. Programoje
— klasikiniai numeriai bei naujos jų
variacijos. Katės dviem kojomis eis
virve, , j o d i n ė s " ant medinių arklių,
rodys triukus ore, mėgdžios žmones
ir atsisveikindamos būtinai elegan
tiškai pamojuos „ranka". Tik apsi
lankę kačių cirko pasirodyme supra
site, kodėl, pasakojant apie cirką,
žodį „ a k t o r i a i " norisi rašyti be
kabučių.
Monika Bončkutė

nušaudavo, kaip pasipriešinusį stovyklos tvarkai.
Smogikai sakydavo visai atvirai:
— Nemanykite, kad čia atvykote pasisvečiuoti
ar pailsėti! Tamstos čia esate atvežti pribaigti, bet
prieš tai turite dirbti, k a i p reikiant dirbti. Jei
nenorite dirbti, mes T a m s t a s tuojau pribaigsime!
Mums reikia darbininkų, n e tinginių!
ai pritrūkdavo žmonių ir už mirusius iš sto
vyklos pareikalaudavo atpildo, pasistengda
vo dar k a r t u apmainyti ir kelis nemirusius, bet
jau darbui netinkamus pusgyvius suimtuosius.
Kas tokiu momentu pasimaišydavo, tas turėdavo
laimę ir patekdavo į stovyklos ligoninę, k u r vis
dėlto buvo daugiau vilties išlaikyti gyvybę. Reikia
pastebėti, kad Klinkerio stovyklos vadovybė
pasistengdavo tuos pusgyvius grąžinti į stovyklą
ne dėl to, kad jai būdavo gaila tų žmonių, o tik dėl
to, kad jai rūpėdavo išgauti kiek galint daugiau
darbo jėgų. Paprastai stovykla davė tik atpildą už
žuvusius. Jei už gyvus gaudavo atpildą, tai tik
avanso.
Taip diena slinko labai lėtai, užpildyta be galo
įtemptu darbu ir įvairiomis kankynėmis nedarbo
metu. Dieną visi laukdavo darbo pabaigos ir nuo
vidurio savaitės j a u pradėdavo laukti sekmadi
enio, nes sekmadienį būdavo nors pora valandų
poilsio. Šeštadienį baigdavome darbą 4 valandą,
bet ramybės tada nebūdavo, o k a r t a i s dar blogiau,
negu darbo metu. Mat, šeštadieniais būdavo spor
tas ir visi, kurie savaitės bėgyje buvo pastebėti
kaip nors „netvarkoje", t u r ė d a v o šeštadienį keletą
valandų sportuoti. Kiekvieną kartą susirinkdavo
apie 200 „sportininkų".

K

SPORTUOJAME
Vieną šeštadienį, vasario mėnesio pabaigoje,
aš taip pat buvau p a š a u k t a s sportuoti už netin
kamą guolio sutvarkymą. Tą dieną buvo atodrėkis
ir nuolat snigo bei lijo. Aikštėje susirinkome apie
170 suimtųjų. Ten mus suskirstė į kelias grupes.
Kiekvieną grupę komandavo vienas blokovas, o
visus prižiūrėjo stovyklos seniūnas.
Bus daugiau.
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Lietuviams — Ukrainos apdovanojimai

Kunigaikščio Jaroslavo Išmintin rjr-rr ^ _ - : Lazpsnic ordinu apdcvancr.: buvęs ir da~
bartinis užsienio reikalų ministrai A Vį] onis k ir P Vaitiekūnas (d).
Gedimino B a r r u š k o s ZITA nuotr

Vilnius, gruodžio 13 d. (ELTA)
— Seimo pirmininko pirmajam pa
vaduotojui Česlovui Juršėnui ir Sei
mo nariui, buvusiam užsienio reikalų
ministrui Antanui Valioniui įteikti
Ukrainos valstybiniai apdovanojimai
— Jaroslavo Išmintingojo 3-iojo laip
snio ordinai.
Šie Ukrainos ambasadoje įteikti
apdovanojimai skirti už išskirtinius
nuopelnus Ukrainos valstybei šios
šalies prezidento Viktoro Juščenkos
įsaku, minint Lietuvos ir Ukrainos
diplomatinių santykių užmezgimo
15-ąsias metines.
Jaroslavo Išmintingojo ordinas
yra aukščiausias Ukrainos apdovano
jimas, įsteigtas 1995 metais pažymėti

Prezidentas -

Ukrainos valstybei nusipelniusius
užsienio vadovus bei savo šalies pi
liečius. Ordino šūkis — „Išmintis,
garbė, šlovė". Ordinas turi penkis
laipsnius. 1-ojo laipsnio ordinas tei
kiamas tik užsienio valstybių vado
vams.
Kunigaikščio Jaroslavo išmintin
gojo 1-ojo laipsnio ordinas 1996 m.
įteiktas prezidentui, buvusiam minis
trui pirmininkui Algirdui Brazaus
kui, 1998 m. toks ordinas įteiktas
Lietuvos prezidentui Valdui Adam
kui.
' Sių metų gruodžio 12 d. buvo pa
minėtos Lietuvos ir Ukrainos diplo
matinių santykių užmezgimo 15osios metinės.

už diskusiją dėl pilietybės

A t k e l t a iš 1 psl.
turėti dar ir kitos šalies pilietybę.
Liberalai jau pradėjo rinkti par
lamentarų parašus po atitinkamu
Seimo nutarimo projektu ir mano,
kad referendumas galėtų būti su
rengtas drauge su savivaldybių tary
bų rinkimais.
Seimo ir JAV Lietuvių Bendruo
menės komisijos pirmininkė, JAV lie
tuvė Dalia Puškorienė po susitikimo
su prezidentu sakė tikinti, kad bus
rastas „geras šios problemos sprendi
mas". „Manau, suprantate, ką reiš
kia atskirti nuo Lietuvos labai didelę
dalį lietuvių, kurie dabar išvažiuoja,
ir tų, kurie anksčiau išvažiavo ne sa
vo noru", — pabrėžė D. Puškorienė.
Kalbėdama apie tai, kaip konk
rečiai KT nutarimas palies žmonių
gyvenimus, komisijos vadovė kaip pa
vyzdį paminėjo socialines garantijas.
Jos teigimu, asmenys, nutarę išlai
kyti Lietuvos pilietybę ir todėl atsi
sakę JAV neteks šioje šalyje turimų
socialinių garantijų.
Ji taip pat akcentavo, kad lietu
viai, turintys JAV pilietybę, gali

kreiptis į savo rinktus Kongreso na
rius dėl Lietuvai aktualių klausimų.
„Priėmimas į NATO buvo vienas
tokių klausimų, mes dirbome labai
aktyviai", — kalbėjo D. Puškorienė.
Ji taip pat paminėjo JAV lietuvių
indėlį į Baltijos šalių okupacijos ne
pripažinimo politiką. „Mes gynėme ir
apgynėme. Manau, kad Lietuva, bū
dama maža šalia labai galingos vals
tybės, pavojų turės ir ateityje. Ame
rika gali jai padėti, bet jei mes nebū
sime JAV piliečiai, atsisakysime pilie
tybės, mes negalėsime kreiptis į val
džios institucijas", — pabrėžė komi
sijos vadovė.
Pasak komisijos bendrapirmininkės, Seimo narės Laimos Mogenienės, po KT nutarimo susidariusi si
tuacija „kertasi" su deklaruojama
valstybės politika.
„Lietuva yra įsteigusi tokias
institucijas, kaip Lietuvių grįžimo į
tėvynę centrą, mūsų Konstitucijoje
rašoma, kad kiekvienas lietuvis gali
gyventi Lietuvoje. Tačiau visi tie sie
kiai, valstybės įsipareigojimai tarsi
paneigiami", — kalbėjo Seimo narė.

* Geriausiu 2006 m e t ų Lietu
vos sportininku šalies gyventojai
išrinko Europos č e m p i o n u ir pa
saulio taurės laimėtoju tapusį disko
metiką Virgilijų Alekną. Kaip skelbia
interneto svetainė „lrytas.lt", V
Alekna surinko 19,377 taškus ir be
veik 6,000 taškų aplenkė antroje vie
toje likusį šiuolaikinės penkiakovės
pasaulio pirmenybėse Gvatemaloje
triumfavusį Edviną Krungolcą. Tre
čias apklausoje liko stipriausias pla
netos žmogus Žydrūnas Savickas, su
rinkęs 13,442 taškus.
* P o a n t r a d i e n i įvykusiu

ULEB taurės krepšinio t u r n y r o
septintojo turo r u n g t y n i ų š e š i ų
k o m a n d ų A grupėje pirmąją vietą
užima Vilniaus „Lietuvos rytas". Lie
tuvos čempionai „Lietuvos r y t o "
krepšininkai namuose 80:74 įveikė
Nansi SLUC (Prancūzija) komandą
ir, iškovoję penktąją pergalę, tašku
lenkia tris komandas.
* Sėkmingai tarptautini bad
mintono turnyrą Italijoje trečia
dienį pradėjo Kęstutis N a v i c k a s ,
vienetų varžybų šešioliktfinalyje per
45 minutes 21:16, 16:21, 22:20 įvei
kęs olandą Koen Ridder.

VSD pažymos: yra, bet nėra
Vilnius, gruodžio 12 d. (Alfa.lt)
— Nacionalinio saugumo ir gynybos
komiteto (NSGK) pirmininkas Algi
mantas Matulevičius siūlytų prezi
dentui Valstybės saugumo departa
mento
generalinio
direktoriaus
(VSD) Arvydo Pociaus paprašyti ir tų
pažymų, kurias pastarasis atsisakė
pateikti Seimo komitetui ir kurių eg
zistavimą dabar apskritai neigia.
Seimo pirmininkas iki šiol nega
vo prezidentūros prašymo gauti slap
tą faktinę medžiagą, kurią VSD veik
los tyrimo m e t u sukaupė NSGK, nors
vakar prezidentas Valdas Adamkus
išreiškė pageidavimą su medžiaga su
sipažinti.
„Man atrodo, kad jie galėtų iš
tikrųjų greičiau sužinoti informaciją
išsireikalavę tų pažymų, kurių mums
nedavė VSD, nes labai daug liudijimų
remiasi ta medžiaga", - tikino A. Ma
tulevičius.
„Galbūt VSD nepasitikėjo mūsų
komitetu, tačiau gal prezidentu a r jo
patarėjais gali pasitikėti? Tai būtų
mažesnis žmonių ratas ir logiškas
sprendimas, ir greitesnis kelias", mano A. Matulevičius.
A. Pocius teigė, kad kol kas VSD
tokio prašymo iš prezidentūros nega
vo, tačiau jei gautų, elgtųsi pagal įsta
tymus.
„Išdėstyti prielaidų nenorėčiau,
VSD elgtųsi pagal savo funkcijas.
Įstatyme yra numatyta, dėl kokių
klausimų ir kaip VSD informuoja
aukščiausius valstybės pareigūnus",
- sakė A. Pocius.
Jei
prezidentūra
nuspręstų

kreiptis į VSD su tokiu prašymu, A.
Matulevičius tikina, kad pasufle
ruotų svarbiausių prašytinų pažymų
numerius.
Kita vertus, anot A. Matulevi
čiaus, dabar galima suabejoti tokių
pažymų buvimu.
„Man vakar sukėlė nerimo tai,
kad gerbiamas A. Pocius, išėjęs po so
cialdemokratų frakcijos posėdžio,
pradėjo aiškinti, kad nebuvo pažymos
apie verslo Įtaką žiniasklaidai norint
kompromituoti politikus. Kada ste
nogramose yra aiškiai pasakyta, kad
tokia pažyma yra. Darbuotojai pasa
kė, ir ne vienas, o ir pats direktorius
tą patvirtino", - stebėjosi A. Pociaus
pasisakymais A. Matulevičius.
„Yra susirašinėjamą - neslaptai.
Juose mes prašome, kad ją pateiktų,
o mums žadama pateikti. Atsakyme
neparašyta, kad jos nėra, o parašyta,
kad jos nepateiks. O vakar, jei aš tei
singai supratau, jis apskritai nesu
pranta, apie ką mes čia kalbame", tęsė A. Matulevičius.
Šiandien VSD generalinis direk
torius dar kartą patvirtino žurnalis
tams neturintis žinių apie žiniask
laidai daromą įtaką.
„Aš neturiu tokių duomenų, kad
bet kuri žiniasklaida yra veikiama.
Aš jau atsakiau į šį klausimą vakar.
Aš tokių duomenų neturiu ir nema
čiau, kad žiniasklaida būtų veikia
ma", - vengė tiesaus atsakymo, ar to
kia pažyma egzistuoja, VSD vadovas.
Vėliau A. Pocius abstrakčiai pri
dūrė: „Žiniasklaida yra laisva ir ne
priklausoma".

| _ i e t u v i a j s u s i m u š ė SU l e n k a i s
Vilnius, gruodžio 13 d. (BNS) — kui, kad šis kelias minutes gulėjo be
Savininkų pasikeitimas
įmonėje sąmonės.
„Mažeikių nafta" vis labiau kaitina
Padėti saviškiams puolė ir len
aistras.
kai, ir lietuviai — kilo muštynės.
„Dabar jau mums priklauso ir
Mažeikiškiai tikina, kad įtampa
įmonė, ir jos valgykla", — tokią repli tarp užsieniečių ir lietuvių, dirbančių
ką mestelėję ir be eilės pavalgyti „Mažeikių naftoje", tvyrojo ir augo
„Mažeikių naftos" valgykloje mėginę jau seniai. Lietuviai jaučiasi skriau
darbininkai iš Lenkijos neseniai įžie džiami, nes užsieniečiai už tą patį
bė muštynėmis pasibaigusį konfliktą, darbą, kurį esą neretai atlieka daug
rašo „Lietuvos rytas".
prasčiau, gauna didesnį uždarbį.
Mieste kalbama, kad gerai uždir
Lietuviai, pamatę, kad pavalgyti
atėję lenkai stojo ne į eilės galą, o į jos bantys ir Mažeikiuose pramogų ne
priekį, n u t a r ė nenusileisti. Vienas randantys lenkai dažnai girtauja, o
darbininkų taip smogė apie pasikei po išgertuvių kai kada nebesugeba
tusius savininkus prabilusiam len atvykti į darbą.

Studentai pasigenda valstybės veiksmų
Vilnius, gruodžio 13 d. (BNS) —
Studentai pasigenda ryžtingesnių
valstybės pareigūnų veiksmų, spren
džiant Lietuvos aukštųjų mokyklų
griūvančių bendrabučių problemas.
Su švietimo ir mokslo ministre
Roma Žakaitiene antradienį susitikę
ir bendrabučių klausimus aptarę stu
dentų atstovai teigia jokių realių pa
siūlymų taip ir nesulaukę.
„Eidami į susitikimą vylėmės, jog
bendrabučių klausimai, kurie keliami
jau daugelį metų, galų gale pajudės iš
mirties taško. Tikėjomės ryžtinges
nių sprendimų. Tačiau susitikimo
metu joks realus sprendimas taip ir
nebuvo priimtas", — sakė Lietuvos
studentų sąjungos (LSS) viceprezi
dentas Liutauras Kazlavickas.
v

Į Švietimo ir mokslo ministeriją
kreiptis studentus paskatino Klai
pėdoje susidariusi situacija. Praėjusįmėnesį Klaipėdos visuomenės svei
katos centro specialistai nustatė, jog
sąlygos dviejuose uostamiesčio uni
versiteto bendrabučiuose yra netin

kamos gyventi. Konstatuota, kad
bendrabučiuose susidėvėjo langai,
santechninė įranga, elektros instalia
cija, dušuose nėra vėdinimo, kai kur
visai nebeliko grindų dangos, virtu
vėse — nukritusios plytelės, pajuodu
sios lubos.
Aptiktus pažeidimus visuomenės
sveikatos specialistai nurodė likvi
duoti. Jei per nustatytą laiką trūku
mai nebus panaikinti, bendrabučiams gresia uždarymas. Tuomet be
gyvenamosios vietos liktų apie 800
studentų.
Anot L. Kazlavicko, panaši situa
cija yra ne tik Klaipėdos, bet ir kitų
šalies universitetų bendrabučiuose,
tačiau realių veiksmų jai keisti ven
giama imtis.
„Toks požiūris, kad kol nereikia
iškeldinti studentų, yra nesikišamą ir
niekas nesprendžiama, yra gana keis
tas. Pastebimas tik sprendimo ati
dėliojimas ir atsakomybės mėtymas",
— sakė Lietuvos studentų sąjungos
viceprezidentas L. Kazlavickas.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFFJ. Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentun| pranešimais)

Rusijos politikos

iš KGB ir FST

EUROPA
LONDONAS
Izraelis turi 150-200 branduoli
nių kovinių galvučių, kurias galima
įmontuoti į „Jerich" tipo tolimojo
veikimo raketas. Tokį pranešimą
remdamasis nenurodytais šaltiniais
paskelbė naujausiame numeryje Lon
done leidžiamas savaitraštis „Jane's
Defence". Leidinio šaltinių teigimu,
nuotraukos iš palydovų rodo, kad vie
n a m e Izraelio karinių objektų yra pa
rengtos paleisti 50 branduolinių ra
ketų. Ekspertai įspėja, kad prieš ke
lias dienas Izraelio premjero Ehud
Olmert išsakyti teiginiai, netiesiogiai
patvirtinantys, kad šalis turi bran
duolinį ginklą, Izraeliui gali turėti
neigiamų pasekmių.

KGB kankinimo rūsiai buvusioje Rytų Vokietijoj
Maskva, gruodžio 13 d. (BNS)
— Beveik 80 proc. žymiausių Rusijos
politikos veikėjų — prezidento admi
nistracijos departamentų vadovų, vy
riausybės narių ir abejų parlamento
rūmų deputatų, federalinių struktū
rų vadovų, taip pat vykdomosios ir
įstatymų leidžiamosios valdžios re
gionuose vadovų, vienaip ar kitaip sa
vo karjeroje yra susiję su KGB arba jį
pakeitusiomis organizacijomis. Tai
rodo Maskvos Elito tyrimų centro su
rengtas tyrimas.
Apie tai rašo ir laikraštis „The
Washington Post", kuris pažymi, kad
susipynusiame Rusijos politiniame ir
verslo elite yra vis daugiau tokių
žmonių, buvusių žvalgybos agentų,
kurie asmeniškai iš gerosios pusės
pasirodė prezidentui Vladimirui Pu
tinui, vadovavusiam šalies specialiųjų
tarnybų, kurios po SSRS subyrėjimo
1991 metais buvo suskirstytos į ke
lias struktūras, pergrupavimui ir su
stiprinimui.

Niek Catford nuotr.

Analitikų teigimu, skirtingai nei
sovietmečiu, k a i KGB rūpėjo dau
giausia tik saugumo klausimai, šiuo
metu didelė šios s t r u k t ū r o s įpėdinių
dalis įsitraukė į verslą, politines par
tijas, mokslo ir pramonės susivieniji
mus, regionų vyriausybes ir net kul
tūrą.
Tarp daugybės Federalinės sau
gumo tarnybos uždavinių yra žvalgy
ba, kontržvalgyba, kova su terorizmu
ir ekonominiais nusikaltimais, elek
troninis šnipinėjimas, visuomenės
stebėsena ir, kaip teigia kai kurie
analitikai, Rusijos kompiuterizuotos
rinkimų sistemos kontrolė.
Daugelis mano, kad tarnyba taip
pat vaidina didelį vaidmenį rengiant
įstatymų projektus, konkrečiai —
priimtą šiais metais įstatymą, kuris
padidino galimybes valstybei kontro
liuoti nevyriausybinį sektorių ir
griežtai uždraudė finansuoti iš už
sienio politinę veiklą, kuri vertinama
kaip ardomoji.

IPSWICH
Britų policija trečiadienį aiškino
si dar dviejų nužudytų moterų tapa
tybę — jų palaikai buvo rasti netoli
Rytų Anglijos miestelio, kurį sukaus
tė baimė dėl siautėjančio žudiko ma
niako. Miestelio gatvės praėjusią
naktį beveik visiškai ištuštėjo — ko
kios trys dešimtys prostitučių, kurios
paprastai dirba raudonųjų žibintų
kvartale, regis, paklausė policijos pa
tarimo neiti į lauką. Gatvėse nesima
tė ir gyventojų, tokiu metu paprastai
dalyvaujančių įvairiose kalėdinėse
linksmybėse.
VARŠUVA
Lenkijos prezidento, Seimo ir sa
vivaldybių rinkimuose šalies rinkėjai
nuo kitų metų tikriausiai galės bal
suoti dvi dienas. Opozicinės ir val
dančiosios partijos atstovai parengė
įstatymo dėl balsavimo laiko prailgi
nimo projektą. Numatoma, kad nuo
kitų metų visi rinkimai vyks po dvi
dienas — šeštadienį ir sekmadienį.
Keisis ir balsavimo apylinkių darbo
laikas — jos dirbs nuo 8 vai. ryto iki
10 vai. vakaro.

V. Pociūnas ir A. Litvinenka...
Atkelta iš 1 psl.
V Pociūnas tik spėjo pasakyti: „Dau
giau netylėsiu ir padarysiu, kad visi
viską žinotų..."
Aleksandro Litvinenkos nužudy
mą kruopščiai tiria Didžiosios Bri
tanijos Scotland Yard geriausi sekliai.
O Rusija, kaip įmano, tyrimui trukdo,
pati atskirai iškėlusi baudžiamąją by
lą dėl A. Litvinenkos nužudymo. Vyk
dami į Rusiją polonio-210 pėdsakais
(rasti užkrėsti tarp Maskvos ir Lon
dono skridę lėktuvai), Scotland Yard
detektyvai sakė: „Mus priims išskės
tomis rankomis, gerai pamaitins ir
įpils daug degtinės. Bet mes sugrįši
me namo beveik tuščiomis ranko
mis". Prokuroras Ramutis Jancevičius taikliai palygina, kad taip pat
tuščiomis grįžo ir Lietuvos tyrėjai,
važiavę į Maskvą ieškoti Viktoro Uspaskicho diplomo kilmės.
Rusija nenori, kad pasaulis ži
notų tiesą. Beje, nustatyta, kad be
valstybinių struktūrų pagalbos polo
nio-210 niekas nesugebėtų pasiga
minti.
V Pociūno žūtį Lietuvos prokuro
rams „labai padėjo" tirti Baltarusijos
KGB. Nežinome, ar maitino ir girdė,
bet faktas tas, kad mūsų tyrėjai tik
ėjo baltarusiams iš paskos.
Gal nereikia reikšti nepasitikėji
mo Lietuvos generaline prokuratūra,

kuri n u t r a u k ė ikiteisminį tyrimą dėl
V Pociūno žūties. „Prokurorai nenus
tatė, kad VSD karininkas buvo jėga
išstumtas arba išmestas per viešbučio
Breste langą", — taip buvo pranešta.
Kadangi „ n e n u s t a t ė " , tai nus
prendė, kad V Pociūnas žuvo per ne
laimingą atsitikimą. Lietuvos tyrėjai
nieko nustatyti ir negalėjo. Lietuvai
apie V Pociūno žūtį pranešta beveik
po pusės paros, po 5 valandų nuo ta
da, kai oficialiai rado kūną. Per tiek
laiko Baltarusijos KGB griežtai pri
žiūrimame viešbutyje buvo galima
padaryti ką nori. Esminį klausimą
pirmas iškėlė rašytojas Vytautas Ru
bavičius: jeigu V Pociūnas turėjo dip
lomatinės neliečiamybės statusą, ko
dėl jo žūties tyrimą atliko baltaru
siai?
V Pociūno ir A. Litvinenkos lemtį
vis dėlto jungia bendri bruožai: A.
Litvinenka tyrė Rusijos nusikalti
mus. V Pociūnas trukdė Kremliaus
„energetinei diplomatijai" užkariauti
Lietuvos ekonomiką ir politiką.
P r a v a r t u prisiminti, kad liepos
mėnesį Rusijos Dūma priėmė įsta
tymą, k u r i s leidžia specialiosioms
tarnyboms naikinti teroristus ir už
sienyje. „Teroristas" dabar madingas
bet kokio Rusijos priešo sinonimas. V
Pociūnas žuvo po mėnesio nuo to žy
maus įstatymo įsigaliojimo.

JAV
PHILADELPHIA
Vienoje
Philadelphia
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priemiesčio mokykloje antradienį nu
sišovė moksleivis. Jokie kiti mokiniai
Springfield mokykloje nenukentėjo.
Policijos viršininkas Randall Hummel sakė, kad mokyklą tikrina sprog
menų neutralizavimo specialistai,
nes krepšyje, kuriame 11 klasės mok
sleivis atsinešė šautuvą, buvo rasta
sprogmenų pėdsakų. Pasak R. Hummel, minimas moksleivis po pirmos
pamokos koridoriuje kelis kartus iš
šovė į lubas, paskui paėjo maždaug
30 metrų į šalį ir nusišovė.
DALLAS
Du astronautai, antradienį išėję į
atvirą kosmosą, prijungė naują Tarp
tautinės kosmoso stoties (TKS) sau
lės baterijų segmentą ir parengė sąly
gas svarbiam elektros instaliacijos
pakeitimui vėliau šią savaitę. Daug
kartinio erdvėlaivio „Discovery" įgu
los nariai Robert Curbeam, kuris į
atvirą kosmosą išėjo ketvirtą kartą,
ir naujokas, pirmasis Švedijos astro
n a u t a s Christer Fuglesang savo
darbą baigė trečiadienį 3 vai. 7 min.
ryto Grinvičo laiku.
HOUSTON
JAV teismas antradienį nurodė
buvusiam „Enron" vadovui Jeffrey
Skilling — vieno didžiausių korpora
cinių skandalų per visą"JAV istoriją
figūrai — prisistatyti policijai ir pra
dėti atlikti 24 metų kalėjimo bausmę.
Vėlai antradienį 5-osios administraci
nės teismo apygardos apeliacinis teis
mas atmetė J. Skilling prašymą pa
likti jį laisvėje už užstatą, kol jis ap
skųs nuosprendžius dėl sukčiavimo
ir sąmokslo.

ARTIMIEJI RYTAI
TEHRAN
Irano prezidentas Mahmoud Ah
madinejad antradienį tarptautinės
konferencijos, kurios pranešėjai abe
joja Holokaustu, delegatams sakė,
kad Izraelio dienos yra suskaičiuotos.
M. Ahmadinejad, kuris sulaukė tarp
tautinės bendrijos protestų, kai šešių
milijonų žydų išžudymą Antrojo pa
saulinio karo metais pavadino mitu
ir ne kartą grasino „ištrinti Izraelį iš
pasaulio žemėlapio", vėl užsipuolė
žydų valstybę. „Visai kaip buvo iš
trinta Sovietų Sąjunga, kurios šian
dien nebėra, netrukus bus ištrintas
ir sionistinis režimas", — pridūrė
Irano prezidentas.

1-800-775-SBND
www.3tiantTcexpres$corpxom
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Kroviniu gabentmas
laivu * visas oasauiic šalis
Krcvniu gabenimas
lėktuvu j visas pasause šalis.

w

Air Frelght
o mobilių pirkimas bei
siuntimas i visas pasaulio šalis.
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.
Smatt Packaaes

Truckifa
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje,
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Ave Bridgeview, !L 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363
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Čikagos lietuviai iškilmingai paminėjo
88—ąją Lietuvos kariuomenės sukaktį
Kariuomenė — tai vienas pagrin
dinių valstybės kūrimo ir jos egzis
tencijos elementų. Minėdami kariuo
menės egzistencijos sukaktį, pajun
tame pasididžiavimą savo tautos su
gebėjimu susikurti valstybę. Iš esmės
tik kultūringos tautos yra pajėgios
kurti valstybę. Dar ir šiandieną šim
tai tautų neturi savo valstybės. Mes,
lietuviai, turime kuo didžiuotis, tad ir
didžiuokimės.
Švenčiame savo tautines ir vals
tybines šventes, kad atsigaivintume,
nupūstume aplinkos užnašas, kad
išliktume tuo, kas esame — lietu
viais.
Kariuomenės šventė Čikagoje,
švęsta lapkričio 19 d., susidėjo iš tri
jų dalių. Visų pirma vyko pamaldos t.
jėzuitų koplyčioje, kurias aukojo ir
dienos tema pamokslą pasakė kun.
Antanas Gražulis, SJ. Mišių auką
nešė ramovėnų pirmininkas Juozas
Mikulis ir birutietė J ū r a t ė Variakojienė. Giedojo solistė Vilija Kerelytė, akompanuojant muz. Manigirdui Motekaičiui. Solistės balsas ma
loniai skambėjo koplyčioje ir žadino
susirinkusių dvasines nuotaikas.
Po Mišių tolimesnės apeigos vyko
prie Laisvės kovų paminklo Jaunimo
centro sodelyje. Aukurą uždegė J.
Mįkulis kartu su šaulėmis Regina
Butkus i r Regina Kalov. Saulių mo
terų jaunyste švytintys veidai be
žodžių sakė, kad lietuviai šauliai turi
ateitį. Tegalime palinkėti jiems sėk
mės.
Patriotinę, uždegančią kalbą
pasakė Lietuvių šaulių sąjungos

išeivijoje vadas Mykolas Abarius, į
šventę atvykęs iš Detroit, MI. Vai
niką prie paminklo padėjo Vytauto
Didžiojo šaulių rinktinės vadas Juo
zas Bagdžius, kartu su šaulėmis — E.
Juodiene ir A. Ramanauskiene. Buvo
giedamas Lietuvos himnas. Su vėlia
vomis iškilmėse dalyvavo ramovėnai,
šauliai, birutietės, kurių vėliavą nešė
jaunosios kartos atstovė J. Variakojienė, palydint Aušrelei Sakalaitei.
Apeigoms vadovavo Juozas Mikulis.
Kariuomenės šventės akademinė
dalis vyko Saulių namuose. Į salę
įnešant ir vėliau išnešant vėliavas,
karišku žingsniu visus rikiavo buvęs
Lietuvos kariuomenės viršila J. Bag
džius, dėl to šios ceremonijos atliktos
pasigėrėtinai.
Pagerbti už Lietuvos laisvę žuvę
kariai ir partizanai, buvo giedamas
Lietuvos himnas. Sveikino-kalbėjo
Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Ar
vydas Daunoravičius. Taip pat žodžiu
sveikino organizacijų atstovai: Petras
Buchas — Tautinės sąjungos pirm.;
Zuzana Juškevičienė — LDK Birutės
draugijos pirmininkė; Algis Regis —
Mažosios Lietuvos organizacijos vei
kėjas, ir kiti.
Paskaitą šventės tema skaitė
Mykolas Abarius. Tai nepailstantis
visuomenininkas, nuoširdus patrio
tas, užsitarnavęs mūsų tautos pagar
bą. Kalbėtojas apžvelgė dabartinės
Lietuvos kariuomenės struktūrą,
kalbėjo apie Lietuvos partizanų ko
vas, jų veiklos vietas pailiustruo
damas žemėlapiu. Dar kartą akivaiz
džiai matėme, kad partizanai veikė

Švenčiant Kariuomenes švente š.m. lapkričio 19 d. Šaulių namuose, Čikagoje.
būrelis šventės da!wiu po akademinės dalies. Iš kairės: Juozas Mikulis. Algis
Regis, Juozas Sagdžius, LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravi
čius, Mykolas Abarius, Zuzana Juškevičienė, Povilas Juodvalkis. Ona Gradinskienė, Jonas Gradinskas, Jūratė Variakojienė ir Sigitas Astrauskas.
Zigmo Degučio nuotr.
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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 VVest 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654
Skelbimų skyriaus tel. 1 773 S8S-9500

Fiziniai pratimai ir masažas
pagal Jūsų sveikatos problemas.
Galiu atvykti.

Tel. 708-822-1012

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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Real Estate C o n s u l t a n t

Nekilnojamojo turto
pirkimas, pardaulmas
708 8 8 9 - 2 1 4 8

visoje Lietuvoje. Paskaitininkas pa
teikė daug konkrečių duomenų apie
partizanus, tad buvo labai įdomu
pasiklausyti.
Šventės metu pagerbtas Lietu
vos gen. konsulas A. Daunoravičius,
jam įteikiant aukštą Lietuvos šaulių
sąjungos žymenį — Saulių žvaigždės
ordiną. Žymenį įteikė Lietuvių šaulių
vadas išeivijoje M. Abarius. Tai buvo
maloni staigmena ir pačiam konsului,
ir šventės dalyviams, kurie apdova
notąjį pasveikino karštais plojimais, o
šaulės jam įteikė puokštę gėlių.
Meninę programą atliko muz.
Algimantas Barniškis, padainuo
damas keletą patriotinių dainų.
Maloniai ir skaniai svečius vaiši
no šaulės: A. Balčiūnienė, M. Gudai
tienė, E. Juodiene, A. Ramanaus
kienė ir kitos, o joms vadovavo Z.
Bagdžiuvienė. Prie vaišių iškilmin
gumo prisidėjo ir birutietės: jos į salę
atėjo su gėlėmis bei tautiniais raštais,
kuriais papuošė iškilmių stalą.
Tenka tarti, kad šventė buvo
gerai suorganizuota, sklandžiai vy
kusi. Dalyviai skirstėsi, atsigaivinę,
kupini šventinės nuotaikos.
Zuzana Juškevičienė

Kariuomenės šventės Čikagoje metu
buvo pagerbtas ir Šaulių žvaigždės
ordinu apdovanotas LR gen. konsulas
Arvydas Daunoravičius. Ordiną jam
prisega Lietuvių šaulių sąjungos
vadas išeivijoje Mykolas Abarius.

REIKIA SKUBIOS PAGALBOS
Vytenis Jurkus, Marytės ir Ri
manto sūnus, gimė ir užaugo Montrealyje kartu su seserimis Rima (Piečaitiene), Ginta (Piečaitiene) ir Ži
vile (Jurkute-Blayney). Lankė lietu
vių mokyklą, priklausė tautinių šokių
grupei „Gintaras", ir buvo veiklus
Montrealio Lietuvių Bendruomenėje.
Baigęs universitetą 1992 m. Montrealyje, rado darbą Vilniuje ir apsi
gyveno Lietuvoje. Ten vedė Aušrą
Dovydaitytę, turi du vaikus: Martyną
(13) ir Nataliją.(lO)
Natalija visada buvo sveika ir
aktyvi. Visada besišypsanti, retai kuo
nors skundėsi, š i a vasarą Natalija
sukarščiavo ir pasiskundė, kad jai
skauda pilvą. Vytenis nuvedė ją pas
gydytoją, kuris pasakė, kad Natalijos
blužnis yra padidėjusi. Atliktas krau
jo tyrimas atskleidė žiaurią tiesą.
Natalijai buvo diagnozuota labai reta
kraujo vėžio forma: lėtinė mielogeninė leukemija (angliškai: Chronic
Myelogenous Leukemia — CML).
Natalija iškart buvo paguldyta į
Vilniaus Pediatrijos centro onkohev

matologijos skyrių. Siame skyriuje
buvo patvirtinta diagnozė.
Vaikams ši leukemijos forma
diagnozuojama ypač retai, tik 2 proc.
visų leukemijos atvejų. Todėl prak
tiškai tokių susirgimų atvejų būna 1
iš 1,000,000. Vienintelis būdas išgy
dyti šią leukemijos formą - atlikti
kaulų čiulpų transplantaciją. Gydy
mas vaistais tik trumpam laikui ati
tolina neišvengiamą baigtį. Kadangi
šios formos leukemija vaikams labai
reta, Lietuvos gydytojai praktiškai
neturi patirties, gydant tokius vai
kus, neturi galimybių taikyti moder
niausius gydymo metodus. Tik viena
transplantacija vaikui, sergančiam
lėtine mielogenine leukemija, iki šiol
atlikta Lietuvoje...
Neliko Vytenio šeimoj kitos
išeities, kaip ieškoti tinkamo gydymo
svetur, kuris suteiktų vilties Nata
lijos ateičiai. Užsienio klinikose patir
tis, atliekant kaulų čiulpų transplan
tacijas, yra daug didesnė, sėkmės ti
kimybė daug geresnė. Ieškojome ir
radome - Ste-Justine universitetinė

vaikų ligoninė Monrealyje, Kanadoje
sutiko priimti ir gydyti mūsų Nata
liją. Ste-Justine ligoninė turi ilga
metę patirtį, gydant šią retą ligą vai
kams bei a t l i e k a n t kaulų čiulpų
transplantacijas.
Deja, kadangi Vytenis negyvena
Kanadoje (nors ir kanadietis) neturi
medicininio draudimo, kuris padeng
tų gydymo išlaidas. O išlaidos gali
siekti iki 300,000 Kanados dolerių.
Nuoširdžiai prašome Jūsų, vardan
Natalijos sveikatos ir ateities, esant
galimybei, padėti m u m s surinkti lė
šas, reikalingas ligos gydymui bei
kaulų čiulpų transplantacijai.
Iš anksto J u m s dėkojame iš visos
širdies u ž supratimą ir suteiktą
mums viltį...
Aušra, Vytenis, M a r t y n a s J u r k a i ,
Marytė ir Rimantas Jurkai,
R i m a i r R i m a s Piečaičiai,
A r a s i r G i n t a Piečaičiai,
Živilė J u r k u t e - B l a y n e y i r Davė
Blayney
J ū s ų a u k a Natalijai gali būti
skirta trejais būdais:
1. Čekis a r „Money order", išra
šytas „NATALIJOS FONDAS" var
du, siunčiamas Rimantui J u r k u i ,
1490 Fayolle, Verdun, Quebec, H4H
2S5 Canada.
2. Pavedimu į sąskaitą „Natalijos
fondas", Lietuvos kredito uniją „LI
TAS", nurodant šias detales: Banko
vardas: Caisse Centrale Desjardins,
Montreal, Canada - Banko skyrius:
Caisse D'Economie des Lituaniens de
Montreal „LITAS". Sąskaitos nr.
0815 92233 0067439 - Sąskaitos
pavadinimas: NATALIJOS FONDAS
3. JAV aukotojai gali auką nusi
rašyti nuo mokesčių, aukodami „Lie
tuvos Vaikų vilties" komitetui. Ant
„memo" eilutės parašyti „Natalija
Jurkutė" ir siųsti Lithuanian Children's Hope, 3020 E. Adirondack Ct.,
Westlake Village, CA 91362.
Dėl informacijos prašome skam
binti Rimantui J u r k u i (514) 3655417, Živilei Jurkutei-Blayney (514)
428-0333, a r Danguolei Navickienei
(805) 497-0105.
www. n a t a l i j aj u r ku s. c o m
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Šiandieninis gyvenimo būdas egoistų kalvė
Psichologai pastebi, kad dėl in
tensyvaus šiandieninio gyvenimo
tempo ir pakitusių vertybių vis dau
gėja tik savo gerove besirūpinančių
žmonių. Šiuolaikinis požiūris i gyve
nimą skatina visuomenės susveti
mėjimą, atšalimą, o tokios savybės,
kaip gerumas, garbingumas bei gai
lestingumas, tampa bevertės. Anot
psichoterapeuto Eugenijaus Lauri
naičio, dėl tokio gyvenimo būdo dau
gėja egoistų ir individualistų. Apie
tai, kodėl visuomenė tampa savanau
diška ir kuo skiriasi egoistas nuo in
dividualisto, kalbamės su psichote
rapeutu Eugenijumi Laurinaičiu.
— A r skiriasi egoistas nuo
individualisto?
— Individualistas geba suvokti
kito žmogaus poreikius, o egoistas
galvoja tik apie save. Egoistas daž
niausiai konfliktuoja su aplinkiniais,
nes jam svarbiausi jo norai. Ir nors
jam atrodo, kad jis myli save, iš tiesų
jis labai save skriaudžia. Nes žmogus
egzistuoja ir yra laimingas tik ben
draudamas su kitais. Žymus psicholo
gas Kurtas Levinas suformulavo as
menybės apibrėžimą, kad „asmenybė
yra tarpasmeninių santykių visuma,
egzistuojanti tiktai santykyje su
kitais žmonėmis. Ir jeigu to santykio
nėra, nėra ir asmenybės". '
— Kokie jų g y v e n i m o tikslai ?
— Individualistas turi savo ver
tybių, norų, tikslų bagažą, tačiau
siekia jų kartu su kitais. Aišku, pir
miausia jis pasirūpina savimi, o tik
paskui atsigręžia į kitus. Bet egoistas
net nesusimąsto, kad gali kam nors
pagelbėti. Jis rūpinasi tik savimi ir
mano, kad visi likusieji pasirūpinti
savimi turi patys. Egoistas nepastebi,
kad yra ir skurstančių, ir likimo ar
Dievo nuskriaustų. Jis niekada
nesugalvos jiems padėti.
— Ko daugiau - egoistų ar
individualistų?
— Dabar auga egoistų karta.
Taip, yra daug individualistų, kurie
pirmiausia siekia savo tikslo, bet
nepamiršta ir kitų. Tačiau vis dau
giau žmonių rūpinasi tik savo gerove.
Pagrindinė jų gyvenimo vertybė
apsiriboja kalkiniu vertimu iš anglų
kalbos „turėti gerą laiką". „Gero
laiko" kokybė dažniausiai priklauso
nuo pinigų kiekio, todėl jie sunkiai
dirba, kad uždirbtų daugiau ir galėtų
„turėti gerą laiką". Ratas užsidaro. Ir
jie gyvena taip tol, kol išcentrinė jėga
juos išsviedžia iš to rato. Deja, tik
praėjus nemažai laiko jie suvokia
savo gyvenimo beprasmybę.
Šiandien didesnės galimybės daž
nai suklaidina tėvus, nes, jų įsitiki

nimu, vaikams reikia duoti viską.
— O ar nėra taip, kad v i s k ą
leisdami vaikui tėvai įsivaizduo
j a ugdantys asmenybę, o iš t i k r o
augina egoistų?
— Kai vaikas gauna galimybę
išreikšti save, turi pakankamai lais
vės, tokiu būdu ugdoma asmenybė,
kuri supranta, kad ir kiti turi tokias
pat teises ir norus. Egoizmas atsiran
da tuomet, kai vaikui duodama per
daug gėrybių, išskirtinių sąlygų, kada
jis mokomas galvoti tik apie save. Tai
puikiai iliustruoja viena senų hu
moristinių istorijų, kai mama šaukia
sūnui per langą: „Jonuk, nemušk
Petriuko, sušilsi".
Manau, kad egoistais auginami
vaikai yra klaikiai nuskriausti. Aiš
ku, nėra gerai, kai vaikui viskas drau
džiama, nes toks žmogus ir užaugęs
nežino, kad galima kažko reikalauti,
arba bent jau siekti. Jis sėdi ir laukia,
kada jam kas patars, ką daryti.
Vaikų psichoanalitikas Donaldas
Winnicottas yra pasakęs, kad vaikas
turi gauti tik 70 proc. to, ko jam
reikia, ir negauti 30 proc. vien tik dėl
to, kad išmoktų gyvenime būti sau
gus, adekvačiai vertinti, kas yra kas.
— Galbūt natūralu, k a d ge
rėjant p r a g y v e n i m o l y g i u i t ė 
vams irgi norisi vaikams d u o t i
daugiau?
— J ū s kalbate apie gerėjantį
gyvenimą, kurio gerovę sudaro daik
tai. O daiktai nekeičia gyvenimo
sąlygų. Daiktai tik duoda galimybę
daugiau kažką daryti šiame pasauly
je, patenkinant savo poreikius, tačiau
nepadeda suvokti, kas yra gyvenimas
ir kas yra gyvenimas su kitais žmo
nėmis. Juk pripažinkime, kad kuo
daugiau daiktų mes norime turėti,
tuo daugiau esame priversti dirbti,
kad galėtume juos įsigyti. Ir visai
nebelieka laiko susivokti - kas aš esu,
kur aš einu, kokia mano gyvenimo
prasmė. Apie tai jie net nesusimąsto.
Šiuolaikinis gyvenimo tempas (atsi
radęs dėl daiktų įsigijimo yra iš tiesų
skurdinimas mūsų gyvenimo, o ne
turtinimas. Ir įsivaizdavimas, kad
šiuolaikinė karta yra laimingesnė,
nes turi daugiau daiktų, yra absur
das. Jie yra skurdesni dėl to, kad ko
vodami už daiktus, pinigus ar postus,
karjerą, jie praranda šansą suvokti,
kas yra svarbiausia žmogui. O žmo
gui svarbiausia - buvo, yra ir bus,
atsakyti į klausimą, kokia jo vieta
šiame pasaulyje, kokia jo gyvenimo
prasmė, kas liks po jų, kai jų nebebus.
Dalia J a n k a i t y t ė
Alfa.lt

Stuburo ir skausmo ligos I
JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERR1 DALLAS PRUNSKIS, M D
M A U N A K V . RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Vidaus ligos

Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS J. NEM1CKAS, M.D.
KARDOLOGAS-ŠIRDIES 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 t h Ave., Hickory Hills, IL

EDMUNDAS VTZ1NAS, M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLiOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

4647 W. 103 S t., Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 706M22-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrelė Sakalaitė

Hundred f o r t y fifth l e s s o n .
(Handred fori fifth lesan) — Šimtas
keturiasdešimt penkta pamoka.
Where a r e y o u p l a n n m g t o
spend Christmas t h i s y e a r ? (Uėr
ar jū plęning t ū spend Kristmas this
jyr) — Kur šiemet ruošiesi praleisti
Kalėdas?
It all depends o n t h e w e a t h e r , if
t h e roads a r e clear, I will d r i v e
to Iowa, if not, I will s t a y here.
(It oi dipends a n tha uether, if tha
rouds ar klyr, ai uil džraiv t ū Ajoua.
if nat, ai uil stei hyr) —Viskas prik
lausys nuo oro, jei keliai b u s geri,
važiuosiu j Įowa, jei ne, tai liksiu čia.
Is your family i n Iowa, t h a t you
want t o s p e n d C h r i s t m a s t h e r e ?
(Iz j u r fęmili in Ajoua, thęt jū uoant
tū spend Kristmas thėr) — Ar tavo
šeima yra Iowa valstijoje, kad ten
nori praleisti Kalėdas?
Yes, I grew u p o n a farm, our
whole family gets togeth er t h e r e
at Christmas time. (Jes, ai griū ap
an e farm, a u r hol fęmili gets tūgether thėr ęt Kristmas taim) — Taip,
aš užaugau ūkyje, mūsų visa šeima
ten susirenka Kalėdų metu.
How nice. Why don't you fry out?
(Hau nais. Uai dont jū flai aut) —
Kaip puiku. Kodėl tu ten neskrendi?

T h e farm is t o o far f r o m t h e airport, I would need t o r e n t a car
w h e n I g e t t h e r e . (Tha farm iz tū
far fram tha ėrport, ai uod nyd tū
rent e k a r u e n ai get t h ė r ) — Ūkis
per toli nuo oro uosto, t e n nuvykus,
man reikėtų išsinuomuoti mašiną.
How far i s t h e f a r m f r o m y o u r
h o u s e ? (Hau far iz tha farm fram
jūr hauz) — Kaip toli y r a ūkis nuo
tavo namų?
It's about t h r e e h u n d r e d fifty
miles, o r a five h o u r d r i v e . (Its
ebaut thri handred fifti mails, or e
faiv a u r džraiv) — Maždaug trys
šimtai penkiasdešimt mylių, arba
penkių valandų kelionė automobiliu.
I have never spent Christmas o n
a farm, it m u š t b e a l o t of fun. (Ai
hev never spent Kristmas an e farm,
it mast bi e lat af fan) — Aš nie
kuomet nepraleidau Kalėdų ūkyje,
turbūt labai smagu.
My m o m a n d d a d p r e p a r e a traditional Christmas, b u t best of
all — w e get t o b e t o g e t h e r . (Mai
mam end dęd pripėr e tradišional
Kristmas, bat best af oi, u i get tū bi
tūgether) —Mano m a m a ir tėtis
paruošia tradicines Kalėdas, bet
užvis geriausia, kad visi pabūname

kartu.

Įvaikintoj ai nori mėlynakių blondinių mergaičių
Dėl būsimų įtėvių neįprastų pa
geidavimų vaikai priversti patirti keis
tą diskriminaciją. Socialiniai darbuo
tojai nesiliauja stebėtis, kokius rei
kalavimus įtėviai kelia globos namų
auklėtiniams.
Specialistai, globojantys tėvų pa
liktus kūdikius, gali drąsiai pasakyti,
kad įvaikinimo situacija tikrai nėra
džiuginanti.
Klaipėdos sutrikusio vystymosi
kūdikių namų vyriausioji gydytoja
Irena Genytė tvirtino, kad ją stebina
kai kurių, neva taurų darbą norinčių
atlikti, žmonių poelgiai.
Šiuo metu kai kurie dalykai iš
tiesų verčia stebėtis - įvaikintojai
dažniausiai nori mažų mergaičių,

būtinai blondinių. Kitokios išvaizdos
mažametės mergaitės ir berniukai
dabar yra nepageidaujami.
„Tai yra tikriausia lyčių diskri
minacija, tik vaikai yra maži ir negali
apsiginti", - piktinosi I. Genytė.
Klaipėdos savivaldybės Vaikų
teisių apsaugos tarnybos vedėja Gra
žina Aurylienė patvirtino, kad įtėviai
dabar paprastai būna labai išran
kūs. „Būsimieji tėvai nori tik sveiko
vaiko, iš normalios šeimos. Tačiau
dauguma globos namų vaikučių yra
iš probleminių šeimų", - sakė G.
Aurylienė.
Patiems įtėviams keliami reika
lavimai nėra labai aukšti. Svarbiau
sia - stabilumas ir geri ketinimai. I.

Genytė aiškino, kad tik užsieniečiai
atsiveža storiausius pluoštus doku
mentų, rekomendacijų, o formalus
pasiruošimas įvaikinimui t r u n k a
gana ilgai. Lietuvoje svarbiausia tu
rėti gyvenamąją vietą, darbą, nesirgti
sunkiomis ligomis, nebūti įtrauktam
į nusikaltėlių sąrašus. Pasak G. Aurylienės, vaikutį gali pasiimti ir vieniša
moteris, jeigu įrodo, kad sugebės jį
išlaikyti. Vedėja neslėpė, kad yra gerų
ir tvirtą motyvaciją turinčių šeimų,
tačiau kai kurioms tikrai trūksta at
sakomybės.
Anksčiau Įvaikintą kūdikį būda
vo galima grąžinti į globos namus,
jeigu jis neatitiko šeimos lūkesčių.
Dabar tai įmanoma tik išimties atve

jais. G. Aurylienė pasakojo, kad šie
met, mirus žmonai, įtėvis nebegalėjo
rūpintis įsūniu ir grąžino jį atgal į
globos namus.
I. Genytę nustebino vienos mo
ters poelgis. Nuo birželio lankiusi
mergaitę ir planavusi ją įsivaikinti
pilietė staiga pradėjo domėtis kita.
„Tokie suaugusiųjų poelgiai, be abe
jo, traumuoja vaikus", - sakė I. Ge
nytė.
Šiais metais Klaipėdoje buvo
įvaikinta 15 vaikų. Iš jų 5 priglaudė
užsieniečių šeimos - 3 berniukus ir 2
mergaites. Kaune naujus namus rado
29, o Šiauliuose - 10 vaikų.
„Klaipėda"

10

DRAUGAS, 2006 m. gruodžio 14 d., ketvirtadienis

Garbinga daktaro Jono Adomavičiaus 95-eriij metų sukaktis
Turbūt
Turbūt sunku rasti Čikagoje ir
apylinkėse
tautietį,
inkėse gyvenantį mūsų tautietį,
kuriss nepažinotų ar bent nebūtų gir
girdėjęs apie gydytoją, kultūros veikėją,
mecenatą dr. Joną Adomavičių. Tik
gal ne visi žino, kad jis. gruodžio 15 d.
švenčia garbingą amžiaus sukaktį —
95-ąjį gimtadienį.
Nuo 1949-ųjų metų gyvendamas
Čikagoje šis vyras spėjo labai daug
čia padaryti ir nuveikti ne vien tik
medicinos srityje. Jis daugelį metų
dirbo Cook County ligoninėje, turėjo
savo praktiką, rūpinosi pacientais.
Tačiau šalia to užsiėmė ir kita veik
la: įsteigė ir vadovavo ALVUDui
(Amerikos lietuvių vaiko ugdymo
draugijai), apie sveikatą rašė dauge
lyje laikraščių („Draugo" dienraštyje
turėjo savaitinį skyrių), skaitė svei
katos paskaitas lietuvių radijo pro. gramose, nuolatos rėmė lietuviškas
organizacijas, spaudą, Lietuvos žmo
nes.
Jis tik šiemet baigė išleisti 12-os
tomų knygų seriją „Kvieslys sveika
ton" ir susilaukė garbingo Lietuvos
valstybinio įvertinimo: liepos 6-osios
(Mindaugo karūnavimo sukakties)

įveikė. Sėkmingai baigęs Kėdainių
Kėdainių
Vytauto
gimnaziją, jis įstojo į Kauno Vytauto
Didžiojo universitetą, k u r lankė
lanke Me
Medicinos fakultetą. J o n a s , panašiai
kaip ir jo brolis Vladas, pasirinko
gydytojo profesiją. Baigęs mokslus
1938 metais, darbavosi universiteto
Vidaus ligų klinikoje. J a u čia jis pa
sireiškė n e vien tik kaip gydytojas,
bet ir k a i p sveiko gyvenimo būdo
skelbėjas.
Tačiau jo darbus p e r t r a u k ė artė
j a n t i sovietinė armija. Norėdamas iš
vengti Sibiro, jis paliko savo arti
muosius ir n u t a r ė pasitraukti į Va
k a r u s , n e s 1941 m. birželį tik laimės
dėka nepateko į tremtinių ešaloną
šiaurėn. J o brolis Juozas ir dėdė Pra
n a s 1948 m. buvo ištremti į Krasno
jarską, Sibire.
Vokietijoje gavo medicinos
daktaro laipsnį
P a s i t r a u k ę s į Vokietiją, pra
ū ž u s k a r o audrai, jis įstojo į Tuebingeno universitetą, k u r 1949 metais
įgijo medicinos mokslų daktaro laip
snį. Tais pačiais metais nusprendė

Savo „Sodyboje" dr. Jonas Adomavičius yra priglaudęs šimtus naujai iš Lietuvos
atvykusiųjų.

proga jam buvo suteiktas Lietuvos
valstybinis apdovanojimas — ordi
nas už nuopelnus Lietuvai — Ko
mandoro kryžius.
Šis aukštas apdovanojimo žen
klas jam buvo įteiktas praėjusią
vasarą liepos 6-ą dieną. Tai atliko
Lietuvos generalinis konsulas Či
kagoje Arvydas Daunoravičius, or
diną atvežęs jam į namus, esančius
Marąuette Park apylinkėje. Apdo
vanojimo dekrete šalia kitų dalykų
yra pažymėta ir kad dr. J. Adoma
vičius yra Amerikos lietuvių vaiko
ugdymo draugijos <ALVUD) steigė
jas ir ilgametis pirmininkas, labda
ros ir paramos Lietuvos mokslo, švie
timo ir kitoms įstaigoms bei organi
zacijoms iniciatorius ir organizato
rius.

vykti į JAV. Apsistojo Čikagoje, kur
gyvena iki šiol. Atvykęs į Dėdės Ša
mo žemę, jis stažuotę atliko Cook
County ligoninėje, kurioje vėliau ir
liko dirbti iki pat išėjimo į pensiją.
Taip pat nemaža laiko skyrė ir
privačiai praktikai, teikiant dėmesį
ne vien tik fiziniam, bet ir dvasiniam
sveikatingumui. Jis nuolatos pabrėž
davo ne tik sveiko kūno, bet ir svei
kos psichikos bei proto svarbą.
Tai jis darė ne vien tik susi
tikimų su pacientais metu. Savo ne
tradicines idėjas skleidė spaudoje,
radijo bangomis, knygose. Yra žmo
nių, kurie dr. Adomavičių vadina
keistuoliu, tačiau jo darbai ir veiklos
sritis t u r b ū t atnešė geresnius vai
sius negu daugelio kitų jo profesijos
atstovų.

Trumpa ekskursija \ praeitį

Dr. Adomavičiaus jaunystės
dienų iškarpa

Bent trumpai norisi pristatyti
sukaktuvininko biografiją. Jis gimė
1911 m. gruodžio 15 d. Žostautų
kaime, Pernaravos valsčiuje, Kėdai
nių apskrityje.
Jonas augo keturių brolių šeimo
je. Tėvai Marijona ir Anupras suge
bėjo jam įdiegti visokeriopos meilės,
ypatingo rūpesčio artimu, kitais
žmonėmis jausmą. Ankstyva tėvo
mirtis privertė būsimą daktarą išgy
venti nemaža sunkumų.
Bet jo užsispyrimas visa tai

S u k a k t u v i n i n k a s apie savo jau
n y s t ę ir praeitį y r a pripasakojęs
daug įdomių dalykų. Čia norime pa
sidalinti tik viena t r u m p a iškarpa iš
senųjų laikų.
Štai jo žodžiai: „Dar būdamas
gimnazijos mokiniu n u t a r i a u pada
ryti savo gimtąjį Pernaravos valsčių
pavyzdingiausiu".
Čia jis įrengė pirtį, planavo
miestelyje steigti ambulatoriją ir
tikrinti žmonių sveikatą. J a m rūpėjo
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Savo netradicines idėjas dr. Jonas Adomavičius taip pat skleidė spaudoje, radi
jo bangomis ir knygose.

tėviškėnų kultūra, jų materialinė ir Adomavičiumi artimiau teko ben
dvasinė gerovė. Jo žvilgsnis pastebė drauti daugiau negu 40 metų. Per tą
laikotarpį daug iš jo sužinota. Per
davo aplinkui esantį gėrį ir blogį.
Apie dr. Adomavičiaus jaunystę tuos ilgus metus taip pat buvo proga
rašęs Lietuvos žurnalistas Bernar jį gerai pažinti.
das Šaknys šį pasakojimą pratęsia
Prieš rašant šį straipsnį, gruo
šiais sakiniais: „J. Adomavičiaus ini džio pradžioje, vėl buvo reikalas dr.
ciatyva Žostautų kaime vykdavo J. Adomavičių aplankyti. Šį kartą,
apylinkės vaikams surengtos Kalėdų deja, jį užtikome lovoje, ligonio pa
eglutės. Sukviesdavo visus neturtin tale. Parkinsono liga jau kuris laikas
guosius kaimo vaikus, kurie iš šven kamuoja šį didįjį išeivijos ir Lietuvos
tės sugrįždavo ne tik su dovanomis, švietėją, geradarį.
bet ir šviesa prote, sieloje".
Pasiteiravus, kodėl jis tokį didelį
Savo gerą širdį dr. Adomavičius dėmesį skyrė ir skiria jaunimui bei
rodė ir gyvendamas Amerikoje. Jo visiems mūsų tautiečiams, kuriems
įsteigtas „Kaimo vaikų fondas", kaip reikalinga vienokia ar kitokia pagal
pats pavadinimas pasako, daugiau ba, atsakė: „Kitam žmogui gero dary
sia šelpdavo nelaimingus Lietuvos mas — man yra didžiausias džiaugs
kaimo vaikus, nes jis pats buvo kai mas".
miečių sūnus. Jis siųsdavo tūkstan
Jis taip pat išsakė savo pagrin
čius siuntinių į Lietuvą su knygomis, dinį šūkį, kuriuo turi vadovautis są
medicinos ir higienos reikmenimis, moningas lietuvis: „gyvenkime taip,
rūbais ir kt.
kad nekenktume sau, kitiems ir ap
Savo „Sodyboje" Čikagoje (taip linkai".
Dr. J. Adomavičiaus pavardė
vadinami jo 32 butų namai) dr. J.
Adomavičius yra priglaudęs šimtus randama ir vienoje garbingiausių
naujai iš Lietuvos atvykusiųjų, ku knygų šiame krašte, kuri vadinasi
rių dalis net padėkoti pamiršdavo ar „Who is who in America" (pradedant
net blogu žodžiu paminėdavo bei ko 2004 metų laida). Joje iš šiame kraš
kią „šunybę" iškrėsdavo. Tačiau ir te gyvenančių lietuvių matome vos
tokiems jis rasdavo atsakymą: „Te vieną kitą.
gul tam nedorėliui atleidžia Dievas,
Sveikiname mielą dr. J. Ado
aš pykti neturiu kada".
mavičių, gražiai ir prasmingai nu
gyvenusį ilgą metų virtinę. Linkime,
kad jis sulauktų bent šimto metų.
Dėmesio vertos
dr. J. Adomavičiaus mintys
Šių eilučių autoriui su dr. J.

E d v a r d a s Šulaitis

Dr. Jonas Adomavičius šiemet baigė išleisti 12-os tomu knvgu senja ..Kvieslvs
sveikaton" ir buvo apdovanotas Komandoro kryžiumi.
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DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
t

2006 m. gruodžio 16 dieną
sueina 10 metų nuo
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mirties. Šeštadienį, gruodžio 16 d., Palaimintojo Jurgio Matu
laičio koplyčioje, 8 vai. ryto bus pamaldos už jos sielą.
Prašome visus Mildos gimines ir draugus, kurie pažino
Mildą, už ją pasimelsti.
Liūdinti P o v i l a i č i ų šeima

AtA
NIJOLEI RAIŠIENEI
atsiskyrus su šiuo pasauliu, reiškiame gilią užuo
jautą jos vyrui VIDMANTUI, vaikams VIKTORUI ir
RASAI su šeimomis, svainei NIJOLEI ZDANIENEI
su vyru bei visiems artimiesiems. Dalinamės Jūsų
skausmu.
Marytė Kubilienė
Eleanora Mencienė
Stefa Stolsienė
Vytautas ir Asta Reitneriai
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Su liūdesiu pranešame giminėms ir draugams, kad mylima
Mama, Močiutė ir Promočiutė

AtA
BRONĖ MINEIKAITĖ
JUCĖNIENĖ
Apleido šį pasaulį 2006 m. gruodžio 10 d.
Gimė 1913 m. lapkričio 23 d. Latvijoje, bet augo Kervių
kaime, netoli Ylakių. Baigė Plungės Mokytojų seminariją ir ke
lis metus mokytojavo Žemaitijoje. Ištekėjus už Antano (Juce
vičiaus) Jucėno, mokė vaikus Kaune. Užėjus II pasauliniam ka
rui, su vyru ir mažom dukrelėm pasitraukė į Vokietiją. Iš ten,
1949 m. emigravo į Ameriką ir apsigyveno Hartford, CT, k u r
buvo jos giminių. Ten, su brolio Stanislovo Mineikos ir Juozo
Giedraičio didele pagalba, įsteigė Hartford lituanistinę mo
kyklą, kurioje daugelį metų dirbo ir vadovavo. Kurį laiką gyve
no Middletown, CT, bet išėję į pensiją, jie su vyru apsigyveno
Centerville, MA ir Juno Beach, FL.
Vyrui mirus, ji įsteigė Lithuanian Freedom Through Education Fund, Inc. To fondo tikslas padėti Lietuvos jaunimui siekti
aukštojo mokslo, jauniems gydytojams mokytis vakarietiškų gy
dymo technikų padėt savo ligoniams, paruošti jaunuolius įstoti į
Amerikos Karo akademijas, kad jas baigę grįžtų ir tarnautų Lie
tuvos Karo pajėgose. Taip pat fondas vykdo specialias progra
mas našlaičiams.
Jos liūdės dukros: Gailė Callo, Milda Liaukienė, Liuda
Avižonienė ir sūnus Antanas Jucėnas. Anūkai — Vilija, Daina
ir Petras Avižoniai, Dainius, Vincas ir Sigita Liaukai, "Jokūbas
Jucėnas, Tomas, Audra ir Rima Callo bei proanūkės: Rima ir
Kyra McComas, Rasa ir Ginta Avižonytės, Julija, Vilija, Olivija
ir Amelia Pauliutės, Lina Liaukutė ir Violeta Liaukutė bei kiti
giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
A.a. Bronė bus palaidota šalia vyro Centerville, MA ka
pinėse 2006 m. gruodžio 16 d. Paskutinis atsisveikinimas įvyks
penktadienį, gruodžio 15 d. nuo 4 v. p.p. iki 7 vai. vakaro,
Doane, Beal a n d Ames Funeral Home, 160 West Main St.,
Hyannis, MA, o laidotuvių Mišios vyks gruodžio 16 d., 11 vai.
ryto Our Lady to Victory Church, 230 South Main St., Center
ville, MA.
Nuliūdusi šeima

KODĖL LIETUVIAI TAIP ELGIASI?
2006 m. gruodžio 8-9 d. Lietuvos
Respublikos ambasadorius Vygaudas
Ušackas lankėsi Anglijos miestuose
Peterborough ir Nothingham.
Gruodžio 8 d. amb. Vygaudas
Ušackas susitiko su Peterborough
miesto meru Michael Jean-Claude,
miesto tarybos pirmininku John
Peach, čia gyvenančiais lietuviais,
vietos gyventojais ir žiniasklaida. Pa
sak dienraščio „The Evening Telegraph", Peterborough tapo miestu,
kuris suteikia darbą ir apsigyvenimo
galimybes daugiau nei 1,200 oficialiai
registruotų Lietuvos piliečių. Ma
noma, kad realiai mieste ir jo priei
gose gyvena ir dirba per 2,000 Lietu
vos piliečių.
Susitikimuose su Lietuvos amba
sadoriumi Peterborough miesto val
džios atstovai teigiamai vertino lietu
vių Įnašą vietos ekonomikai, tačiau
atkreipė miesto gyventojų vis daž
niau reiškiamą susirūpinimą dėl ne
tinkamo kai kurių lietuvių elgesio.
Amb. V Ušackas kartu su Peter
borough tarybos pirm. John Peach
aplankė savivaldybės centrą „New
Link Centre", kuris padeda naujiems
imigrantams mokytis anglų kalbos,
susirasti darbą, supažindina su vietos
įstatymais ir tradicijomis.
V Ušackas ir J. Peach taip pat
lankėsi Peterborough miesto Millfield gyvenamojo rajono gyventojų
namuose, kurių kaimynystėje po
keturis-aštuonis asmenis įsikūrę gy
vena Lietuvos piliečiai, daugiausia
jaunimas. Vietos gyventojai anglai

reiškė didelį nepasitenkinimą netin
kamu ir nemandagiu Lietuvos pilie
čių elgesiu Millfield rajone. Susiti
kimuose su vietos gyventojais pasta
rieji stebėjosi ir klausė Lietuvos am
basadoriaus, kodėl tiek daug jaunų
18-30 amžiaus žmonių išvyksta iš
Lietuvos, kodėl jie nemoka anglų kal
bos, kodėl nesilaiko elementarių pa
dorumo ir mandagumo taisyklių —
nesisveikina, neišneša šiukšlių, iš
gėrę vairuoja automobilius, pastato
automobilius draudžiamose vietose,
triukšmauja vėlai vakare. Peterbo
rough policijos vadovai patvirtino,
kad dažniausiai pasitaikantys Lie
tuvos piliečių pažeidimai — vairavi
mas išgėrus.
Amb. V Ušackas padėkojo Peter
borough miesto vadovams ir gyvento
jams už suteiktą galimybę Lietuvos
piliečiams pasisemti patirties, už
dirbti pinigų ir šitaip paremti savo
šeimas Lietuvoje. Jis teigė, kad di
delis Lietuvos jaunimo antplūdis į
Angliją iš dalies apspręstas išsi
pildžiusią Lietuvos žmonių svajone
turėti laisvę keliauti, dirbti ir mo
kytis po 50 metų trukusios sovietinės
okupacijos bei laisvai keliauti ir
dirbti Europos Sąjungos šalyse. Am
basadorius atsiprašė vietos gyventojų
už netinkamą kai kurių Lietuvos
piliečių elgėsi bei pažadėjo savo
viešuose pasisakymuose ir susi
tikimuose su vietos lietuviais atkreip
ti jų dėmesį į būtinumą gerbti vie
tines tradicijas, būti mandagiems ir
laikytis įstatymų. Jo nuomone, dau

guma Lietuvos piliečių, būdami Ang
lijoje, pramoks anglų kalbos, įgis
darbinių įgūdžių, užmegs ryšius su
vietos gyventojais, prisidės prie vietos
ekonomikos kilimo. Tuo pačiu jis
išreiškė viltį, kad dauguma lietuvių
ilgainiui sugrįš į Lietuvą, su savimi
atsiveždami laisvos rinkos, demokra
tinių ir bendruomeninių tradicijų
patirtį i Lietuvą bei stiprins draugys
tės ryšius tarp dviejų valstybių.
Vėliau įvykusiuose susitikimuose
su lietuviais Peterborough bei Not
hingham ambasadorius V Ušackas
ragino Lietuvos piliečius , jaustis kaip
namuose, bet neužmiršti, kad esame
svečiuose", trumpiau ar ilgiau gy
venant Anglijoje. Jis atkreipė dėmesį,
kad ir pavienių Lietuvos piliečių
elgesys Anglijoje kuria visos Lietuvos
valstybės įvaizdj anglų akyse. Am
basadorius paragino Lietuvos pi
liečius būti mandagiems su kaimy
nais, laikytis vietos tradicijų ir Įsta
tymų.
Susitikimuose su Peterborough
miesto vadovais aptarta galimybė
pristatyti Lietuvos kultūrą, tradicijas
bei turizmo galimybes 2007 metų
birželio mėn. įvyksiančiame Peter

borough festivalyje. Ambasadorius
taip pat apsilankė Peterborough ka
tedroje, klausėsi Oakham mokyklos
mokinių giedamų tradicinių kalė
dinių giesmių.
Gruodžio 9 d. vakare ambasado
rius susitiko su lietuviais, gyvenan
čiais Peterborough mieste bei jo
apylinkėse, ir kartu dalyvavo Mišio
se, kurias aukojo Londono lietuvių
Sv. Kazimiero bažnyčios klebonas
kunigas Petras Tverijonas.
Gruodžio 9 d. ryte ambasadorius
apsilankė lietuvių katalikų centre
„Židinys", kur susitiko su Nothing
ham bei jo apylinkėse gyvenančiais
lietuviais. Ambasadorius dalyvavo
Mišiose, kurias aukojo kunigas Lon
dono lietuvių bažnyčios klebonas
Petras Tverijonas ir kunigas Linas
Sipa-vičius, MIC.
„Židinys" įkurtas 1965 m. kunigo
dr. Stepono Matulio, MIC. Pirmos
Mišios buvo aukotos rugsėjo 8 d.
„Židinys" — tai Didžiosios Britanijos
Lietuvių katalikų bendrijos būstinė ir
lietuvių marijonų rezidencija Jung
tinėje Karalystėje.
Lietuvių katalikų centro —
„Židinio" informacija

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
T H E
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APYLINKĖSE
• J ū r ų skautininkų „Grandis"
kviečia visus aplankyti meno parodą
„JūrArte", Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Šeštadieniais ir sekmadieniais paro
dą galima aplankyti nuo 11 vai. r. iki
2 vai. p.p., kitomis dienomis — pagal
susitarimą. Paroda tęsis iki Naujų
metų. Norintys pasiteirauti prašau
skambinti 815-485-0822 arba apsi
lankyti interneto puslapyje www.jurarte.com.
• G r u o d ž i o 16. d., šeštadieni, 4
vai. p.p. Gedimino lituanistinėje mo
kykloje vyks Eglutės šventė. Mokyk
los adresas: 135 W. Church St., Libertyville, Illinois. LB Waukegan - Lake
County apylinkės vaikučiai, nelan
kantys Gedimino lituanistinės mo
kyklos, bet norintys susitikti su Ka
lėdų seneliu, kviečiami pranešti iš
anksto, registruojantis telefonu 1847-244-4943.
• I n d i a n a p o l i o Lietuvių Bend
ruomenė kviečia į Kalėdinę šventę
gruodžio 17 d., sekmadienį, 2 vai. p.
p. Programoje: vaikų Kalėdinis vaidi
nimas, vaišės ir Kalėdų senelis. Dau
giau informacijos galite rasti tinklalapyje: www.indylt.org arba skambin
dami tel. 317-730-3933 ir 317-7693806.
•Gruodžio 17 d. 1 vai. p.p. vyks
prieškalėdinės lietuviškos pamaldos

Skelbimas
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Beverly Shores, Indiana, Šv. Onos
bažnyčioje. Mišias aukos kun. Anta
nas Gražulis, SJ. Bus klausoma iš
pažinčių. Giedos choras, vadovauja
mas Revitos Radzevičienės. Visi kvie
čiami.
• G r u o d ž i o 17 d., 10:30 vai. r. ku
nigas Antanas Gražulis maloniai
kviečia atvykti į Jaunimo centro Jė
zuitų koplyčią, esančią 5620 S. Claremont Ave., Čikagoje. Bus aukojamos
šv. Mišios, o po jų galėsite pasiklausy
ti Loretos Karsokienės vadovaujamos
dainavimo studijos „Tu ir aš" ir for
tepijono mokytojos Jolantos Banie
nės jaunųjų atlikėjų koncerto „Šven
tųjų Kalėdų belaukiant".
v

• C i c e r o Sv. Antano bažnyčios
parapijoje gruodžio 17 d., sekmadie
nį, tuoj po 9 vai. r. lietuviškų šv. Mi
šių, parapijos salėje ruošiamas šeimy
niškas prieškalėdinis susitikimas Agapė. Parapijos choras, vadovauja
mas gabios, energingos vargoninin
kės Vilmos Meilutytės, džiugins Kalė
dinėmis giesmėmis. Programoje pasi
rodys jaunimas. Valdybos šeiminin
kės paruoš skanias vaišes. Visi lietu
viai, ypač iš Cicero kaimyninių prie
miesčių, kviečiami dalyvauti.
• Z i o n o lietuvių l i u t e r o n u baž
nyčioje gruodžio 17 d., sekmadieni,
10 vai. r. anglų, lietuvių ir vokiečių
kalbomis vyks jungtinės pamaldos.
Po pamaldų - sekmadieninės mokyk
lėlės vaikų kalėdinė programa ir šalti
užkandžiai. Adresas: 9000 S. Menard
Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708422-1433.

Mlitotet ^?dWitoni
Linksmų šv. Kalėdų ir sveikų, laimingų Naujųjų metų giminėms ir
draugams linki Dalės ir Broniaus Blekių šeima.
• m*

Visus gimines, mielus draugus ir pažįstamus sveikina Irena ir Petras
Kazlauskai, ir linki visiems Visagalio palaimos!
»**

Laimės, džiaugsmo ir ramybės linki Marytė Černiūtė per šias Kalėdų
šventes. Lai Naujieji metai būna gausus Dievo palaimos.
Užgimęs Kūdikis telydi visus gyvenimo kelionėje, laimindamas, mylė
damas ir laikydamas savo globoje. Tegul ateinantys metai būna kupini kūry
bingumo ir pasisekimo — viso to nuoširdžiai linkiu savo artimiesiems, pažįs
tamiems, draugams ir bendradarbiams.
Marija Remienė
Westchester, IL
***

Malonių šv. Kalėdų ir laimingų sveikų Naujųjų 2007 Metų giminėms,
draugams ir pažįstamiems linki Halina Bagdonienė.
***

Sveikinu visus draugus ir pažįstamus su ateinančiomis Šventėmis ir
Naujaisiais metais. Linkiu visiems linksmų, laimingų kitų metų.
Juozas Cechanovičius
***

Su šv. Kalėdomis sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus.
Linkime laimingų Naujų metų.
J. ir J. Mockaičiai, Michigan
***

Edmundas ir Marytė Vasiliauskai sveikina visus draugus ir pažįstamus
šv. Kalėdų proga ir linki geriausios gyvenimo kloties Naujuosiuose metuose.
Vieton kalėdinių kortelių, skiria auką „Draugui".

ėjo naujas žurnalo „ Lithuania in the Wbritf' numeris
„Draugo" knygynėlyje j a u
galite Įsigyti naują žurnalo „LI-*
thuania in t h e YVorld" numerį.
Žurnale rasite išsamų Indrės
Makaraitytės straipsni apie Ang~
lijos karalienės Elisabeth Ii vizitą
Lietuvoje; Tassos Coulaloglou
pokalbi su judaistikos profeso
riumi Dovid Katz, 1998 metais
persikrausčiusiu gyventi i Lie
tuvą; Giedrės Putelytės straipsnį
apie naujausias idėjas tekstilės
pramonėje ir Jonės Kalnaitienės
interviu su žymiausiu Lietuvos
floristu Modestu Vasiliausku.
Tačiau daugiausiai dėmesio
šiame numeryje skiriama Kauno
miestui ir jo žmonėms.

•Atšvęskime Atpirkėjo gimimą
kaip viena šeima. Moksleiviai ateiti
ninkai kviečia visus į Kūčių šventę,
kuri įvyks sekmadienį, gruodžio 17
d., 1 vai. p.p. Jaunimo centre. Regis
truotis pas Oną Daugirdienę tel. 630325-3277 arba elektroniniu paštu
odaugirdas@hotmail.com.

Čikagoje įkurtas lietuvių sveikuolių klubas
Kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, Bo
čių menėje, 12:30 vai. v. vyksta sveikuolių susitikimai. Gruodžio 3 d. įvyko pir
masis klubo susitikimas, kurio metu buvo aptarta klubo veikla bei išrinkta
klubo administracija. Tai pat buvo pradėta klubo narių registracija. Kviečia
me visus norinčius dalyvauti klubo sveikuoliškoje veikloje. Pasiteirauti galite
skambindami Rimui tel. 914-482-7009 arba rašydami elektroniniu paštu
sveikuoliai@yahoo.com

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

Dr. Jono Adomavičiaus stipendijos fondas
Šiais metais sueina dešimt metų nuo dr. Jono Adomavičiaus stipendijų
fondo įsteigimo. Fondas, pagal dr. Jono Adomavičiaus nurodymus, skiria sti
pendijas ypatingai talentingiems neturtingų šeimų studentams, studijuo
jantiems Lietuvoje.
Stipendijų skirstymo komisija, apsvarsčiusi prašymus 2006-2007 mok
slo metams, stipendijas paskyrė devyniolikai studentų, studijuojančių įvai
riuose Lietuvos universitetuose ir vidurinėse mokyklose. Išdalinta 17,150
dol.
Šių metų gruodžio 15 d. minime ir fondo įkūrėjo dr. Jono Adomavičiaus
garbaus 95 metų amžiaus sukaktį. Visų stipendijas gavusiųjų vardu Fondo
komisija nuoširdžiai dėkoja kilniam dr. Jonui Adomavičiui už jiems suteik
ta galimybę tęsti studijas ir kartu linki jam Dievo palaimos ir sveikatos.
Rožė Šomkaitė
Kazys Karvelis, gyv. Novi, MI, kartu su prenumeratos pratęsimo
mokesčiu atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Širdingai dėkojame.
Austė M. Vygantienė, Winnetka, DL, pratęsė „Draugo" prenume
ratą ir dienraščio leidybą parėmė 50 dol. auka. Nuoširdus ačiū.

Sveikuoliai po pirmų maudynių Čikagoje, 2006 metų lapkričio 1 2 d. Tą pačią
diena ir buvo įsteigtas klubas.
Rimanto Galvyžio nuotr.

Petras Dargis iš Los Angeles, CA, parėmė „Draugą" 50 dol. auka.
Labai ačiū.

