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Ko nežino emigrantai , bet 
žino Lietuvos valdžia 

Kompiuterių laikais informacija lengvai prieinama daugeliui migrantų. 

Giedrius Kadziauskas 
Alfa.lt 

Lietuvos valdžia rengiasi tvirtin
ti ekonominės migracijos valdymo 
strategiją. Viena numatomos veiklos 
krypčių - informuoti visuomenę, 
migrantus ir užsienio auditorijas apie 
„teigiamus socialinius ir ekonomi
nius pokyčius Lietuvoje, siekiant su
švelninti neigiamą nuostatą apie Lie
tuvos ekonominę, socialinę ir politinę 
padėtį šalyje". 

„Objektyvios informacijos'' apie 
verslo įkūrimo ir vystymo sąlygas 
Lietuvoje skleidimas pateikiamas 

kaip atsvara pesimistiškiems ir kan-
diems žurnalistų ir ekspertų vertini
mams. Valdžia teiks „informacinius 
pranešimus Lietuvos ir užsienio ži-
niasklaidai" apie Lietuvos ekonomi
kos padėtį, darbo rinkos situaciją, 
tendencijas, emigrantai bus viliojami 
grįžti į gerejančią ir gražėjančią Lie
tuvą. 

Strategijos projekte numatyta ir 
kitų pagrįstų bei būtinų priemonių -
sudaryti palankias sąlygas verstis ir 
įsidarbinti Lietuvoje, naikinti liku
sius administracinius barjerus lais
vam žmonių ir finansų judėjimui ir 
kliūtis laisvam grįžimui: užtikrinti 

diplomų pripažinimą. 
Informavimas yra politiškai pa

traukli emigrantų viliojimo priemo
nė, nes ji gerai matoma. Ji remiasi 
įsitikinimu, kad realybė yra geresnė, 
nei pamatė išvažiuojantieji, todėl su
teikdami daugiau informacijos paro
dysime geresnę Lietuvos pusę. Deja, 
ji remiasi klaidingu įsitikinimu, kad 
migrantai nevisiškai suprato ką pa
darė arba taip nuspręsti jiems trūko 
informacijos ir trūksta informacijos, 
kad grįžtų. 

Prisidengimas informacijos sto
ka tampa paplitusia pasiteisinimo 
arba pasiaiškinimo priemone. Įpras
ta, kad politikai, nenorėdami vertin
ti reiškinių, o ypač kitų politikų 
veiksmų, prisidengia informacijos 
neturėjimu. Seimo komitetų posė
džiai dažnai baigiasi dejonėmis, kad 
neturime pakankamai informacijos, 
o priimame tokius svarbius sprendi
mus. 

Priimdamas bet kokį sprendimą 
žmogus remiasi argumentais ir juos 
grindžia faktais, kodėl reiktų keisti 
esamą padėtį. Greta jų kiekvienoje 
galvoje skirtingomis proporcijomis 
veikia pasąmonė bei emocijos - intui
cija, baimė ir kt. Tačiau minėta są
moningo sprendimo priėmimo sche
ma vienodai galioja ir sprendimui 
nusipirkti šaldytuvą, ir emigruoti. 

Abu minėti veiksmai reikalauja 
informacijos ne tik apie paties žmo
gaus būklę (šaldytuvo ir pajamų po
reikis, alternatyvų šaldytuvui nebu
vimas, „prasmės" ar pajamų defici
tas Lietuvoje), Nukelta f 6 psl. 

Siame Buvę savanoriai turi nelegalių ginklų 

• Lietuvių telkiniuose. 
'Kraštutinės priemonės. 
•Didžiuojuos LB, kviečiu 
ją remti. 
•Jubiliejus, suvaidintas 
nusikaltimas ir 
kanarėlės. 
•Kariai dėkoja už 
dėmesj. 
•Airija, kaip Lietuva... 
•Paminėtas Bernardo 
Brazdžionio šimtmetis. 
•Renginių kalendorius. 
•Lietuvių kalbos 
senoviškumas. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.67 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

savanoriai 
Eltos nuotr. 

Vilnius, vasario 7 d. (BNS) — 
Buvęs savanoris Arūnas Stašaitis 
tvirtina, jog buvę savanoriai turi ne
mažai nelegaliai laikomų ginklų. 

Buvusio Valstybės saugumo de
partamento (VSD) pareigūno ir sa
vanorio Juro Abromavičiaus žūties 
aplinkybes tiriančios Seimo komisi

jos nariams paklausus, kiek buvusių 
savanorių gali turėti nelegalių gink
lų, A. Stašaitis sakė, jog per pusšimtį. 

Tačiau A. Stašaitis sakė nema
tantis nieko blogo, jog buvę savano
riai turi nelegaliai laikomų ginklų, 
nors tai prieštarauja įstatymams. 

A. Stašaitis teigė nesuprantan
tis, kodėl savanoriai turėjo atiduoti 
ginklus, kurie buvo įsigyti jų pačių 
lėšomis, neretai nuskriaudžiant šei
mas. 

„Pakankamai daug ginklai kai
nuodavo. Jei jie tada apiplėšė savo 
šeimą, savanoris yra prisirišęs prie 
ginklo — jis negali atiduoti", — ko
misijos posėdyje sakė A. Stašaitis. 

Kalbėdamas apie 1993 metais ki
lusį savanorių maištą, A. Stašaitis 
leido suprasti, jog savanorius į miš
ką išeiti paskatino vadovybės įsaky
mas surinkti iš savanorių ginklus ir 
juos laikyti saugyklose. 

Šiuo metu galioja įstatymas, lei
džiantis Nukelta į 6 psl. 

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

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

Valdas Adamkus 
NTV nuotr. 

V. Adamkus 
pradėjo vizitą 
JAV 

Vilnius, vasario 7 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus trečia
dienį pradėjo oficialų vizitą Jungti
nėse Valstijose, kurio metu susitiks 
su JAV prezidentu ir kitais aukščiau
sio rango pareigūnais. 

V Adamkus tikisi, kad šis jo vizi
tas skatins glaudesnį dvišalį bendra
darbiavimą, padės šalių verslinin
kams užmegzti tvirtesnius tarpusa
vio ryšius. 

Viešnagę JAV V Adamkus pra
dėjo San Francisco, kur skaitė pa
skaitą nevyriausybinėje organizacijo
je „World Affairs Council", dalyvavo 
šios organizacijos rengiamuose darbo 
pietuose su informacinių technologi
jų kompanijų vadovais, susitiko su 
vietos lietuvių bendruomene. 

Po apsilankymo San Francisco V 
Adamkus išvyks į Washington, DC, 
kur vasario 12 dieną Baltuosiuose 
rūmuose susitiks su JAV prezidentu 
George W. Bush ir dalyvaus JAV ir 
Baltijos fondo renginyje. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

Žiemos šventė 
Žiemos šventė Filadelfijos Vinco 

Krėvės lituanistinėje mokykloje, kaip 
jau įprasta, įvyko trečią sausio sek
madienį. Mokinukai, vadovaujami 
mokytojos J. Vrubliauskienės, turėjo 
laiko gražiais piešiniais išpuošti salę. 
Visiems užteko laiko paruošti įdomią 
programą. Mokinių tėveliai gerai pa
siruošė visus žiemos šventės svečius 
pavaišinti skaniais pietumis. Atvyko 
į žiemos šventę ir Kalėdų senelis. Jis 
jau buvo spėjęs po Kalėdų šiek tiek 
pailsėti, todėl neskubėjo: pasisveiki
no su parapijiečiais, pasidomėjo, ar jie 
buvo geri, ar klausė savo sutuoktinių. 
Kaip ir pridera, patys geriausieji gavo 
nuo Kalėdų senio saldainių. Po to 
Kalėdų senis ir visi šventės svečiai 

Mokytoja Jūratė Vrubliauskienė ir 
Darius Volertas ruošiasi puošti salę. 

J. Dunčios nuotr. 

buvo pakviesti pasižiūrėti mokinių 
paruoštos programos. 

Nors šiemet V Krėvės litu
anistinę mokyklą lanko negausus 
būrelis mokinukų, bet Kalėdų senis, 
spręsdamas iš paruoštos programos, 
susidarė įspūdį, kad mūsų mokykloje 
mokosi daug ir labai talentingų mo
kinių. Vyresniųjų klasių mokiniai 
suvaidino mokytojo V Volerto pa
ruoštą vaidinimą. Vaidinimo veiks
mas vyksta krašto pažinimo pamoko
je. Vienas mokinys užsnūsta ir susap
nuoja baisų sapną — Ribentropas ir 
Molotovas ruošiasi dalintis pasaulį, 
nekreipdami jokio dėmesio nei į prez. 
Adamkų, nei į prez. Bush argumen
tus. Ir tas įvykis buvo toks baisus, 
kad atsibudęs mokinys ne tik pats 
nebenorėjo miegoti per lietuvių kal
bos pamokas, bet įtikino ir draugus 
pradėti domėtis lietuvių kalba ir 
istorija. Po to vyresniems mokiniams 
dainos pagalba nebuvo sunku įtikinti 
jaunesnius savo draugus, kad lietu
vių kalba yra įdomi ir kad ją mokytis 
yra smagu. 

Trečiokai pamokė žiūrovus viso
kiausių, mokykloje išmoktų gudrybių 
Pvz., išaiškino, kad žmonėms nau
dingiausi paukščiai yra kepti, o šal
čiausia vieta pasaulyje — šaldytuve. 
Mažesnieji dainavo ir vaidino liaudies 
dainą „Du gaideliai". Beveik visi 
mokiniai deklamavo gražius eilėraš
čius. Mokantys groti, mokiniai pra-

Kalėdų senelis klausosi eilėraščio. 
R. Gedeikos nuotr. 

džiugino žiūrovus savo muzika. 
Kalėdų senelis ir juokėsi, ir plojo, 

ir dovanėles dalino, ir net pats kelias 
užduotis vaikams uždavė. Programos 
pabaigoje Kalėdų senelis paskaitė 
padėką mokiniams, kurią jis gavo iš 
Lietuvos karių, tarnaujančių Afga
nistane. Kariai buvo dėkingi, kad V 
Krėvės mokiniai juos prisiminė ir pa
sveikino Kalėdų proga. Kalėdų senis 
buvo labai nustebintas V Krėvės mo
kinukų užmojais ir jų gera širdimi. 

Žiemos šventė praėjo puikiai — 
visiems buvo labai smagu. Bet, kaip 
ir visada, visos šventės turi pabaigą. 
Prieš išvykdamas, Kalėdų senelis 
padėkojo visiems V Krėvės mokinu
kams, mokytojams, tėvams už jų visų 
pasiryžimą ir pasiaukojimą taip at
kakliai mokytis savo tėvų ir senelių 
gimtąją kalbą. Kalėdų senelis palin
kėjo visiems palaimintų Naujųjų me
tų ir iškeliavo ruoštis ateinančioms 
šventėms. 

Vitalija Dunčienė 
3 klasės mokytoja 

Vyksta repeticija (iš kairės: Virgus Volertas, Alė Ma
čiūnienė, Vitalija Dunčienė. Darius Volertas. Andrius 
Dunčia, Danutė Surdenienė). J. Dunčios nuotr. 

Gaja Stirbytė su savo mokiniais dainuoja „Du ga ide
l ia i" — iš kairės: Olivija Silbert, Vytis Dunčia, Sophija 
Surdėnaitė, Gabrielius Gudėnas. J. Dunčios nuotr. 
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Nepriklausomybės šventės minėjimas 
Šventė įvyks vasario 18 d., 2 vai. 

p.p., Sv. Onos bažnyčioje po šv. Mišių, 
kurias aukos kun. Antanas Gražulis, 
SJ. Vargonais gros ir chorui vadovaus 
Revita Durtenevičiūtė-Rudzevičienė, 
baigusi Vilniaus muzikos ir teatro 
akademiją. 

Nepriklausomybės dienos pag
rindinė kalbėtoja bus Dalia Puško-
rienė iš Cleveland. Ji yra vietos lietu
vių visuomeninio gyvenimo žvaigždė, 
JAV Lietuvių Bendruomenės komisi
jos (5 narių), kuri veikia kartu su 
Lietuvos Respublikos Seimo komisija 
(sudaryta iš 9 Seimo narių, įvairių 
partijų atstovų) pirmininkė. Tų ko

misijų darbas, veikla labai plačios 
apimties: puoselėti Lietuvoje, JAV ir 
kitose užsienio valstybėse gyvenančių 
lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis 
abipuse pagalba ir parama, keistis 
moksline, kultūrine ir kita informaci
ja, aibe kitų projektų. 

Dalia Puškorienė aktyviai veikia 
BALFe, Lietuvių fonde ir ten, kur ji 
kviečiama ar pati talkina. 

Vasario šešioliktoji iškvietė mus 
visus į Baltijos kelią. Jei ne rankomis, 
tai sielomis ir širdimis sujungė visą 
pasaulio Lietuvą, visus žemynus, kur 
tik įminta lietuvio pėda. Ir kilo tada į 
Dangų miškas rankų mus ežerų kraš

to, piliakalnių, nuo Baltijos jūros 
atkeliavusių, ir sakė: „Tau, Lietuva, 
herojų krauju papuoštai, laisvės gar
bė. Tu mūsų meilė, viltis ir tikėji
mas!" 

Degė žvakės Baltijos kelyje, degė 
širdyse tėvynės meilės lašeliai, lyg 
deimantu žibėję senolių, tėvų sielose, 
perduoti vaikams, vaikaičiams, nau
jai genčiai. Vėju sklido vienas atsi
dūsėjimas, vienas kraujo tvaksėjimas 
genties kraujyje — aš esu su tavimi, 
Vasario šešioliktoji, Kovo vienuolik
toji, naujai laisvei atgimusi Lietuva! 

Vytautas Kasniūnas 

LOS ANGELES, CA 

Dėl at l ikėjos l igos 
Nepriklausomybės šventė 

a t idedama 

Dainininkei Jurgai Seduikytei 
susirgus plaučių uždegimu, LA LB 
praneša, jog šeštadienį, vasario 17 d., 
planuota Nepriklausomybės šventė 
atidedama iki kovo 10 d. Plačiau apie 
šventės programą pranešime netru
kus. Tikimės tada nuotaikingai at
švęsti mūsų tėvynės nepriklausomy
bės atkūrimą. Tradicinį 1918 m. 
nepriklausomybės paskelbimo minė
jimą sekmadienį, vasario 18 d., S v. 
Kazimiero parapijoje rengia Lietuvių 
Bendruomenės Vakarų apygarda. 
Koncertuos Sv. Kazimiero parapijos 
choras, kalbės JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas Vytas Maciūnas. 

Pris imintas poe tas 
Bernardas Brazdžionis 

S. m. vasario 4 d. Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje, Los Angeles, 
buvo suruošta popietė, paminint 
poeto Bernardo Brazdžionio 100-ąjį 
gimtadienį. Programą atliko Sv. 
Kazimiero lit. mokyklos mokiniai, o 
ją paruošė A. Žemaitaitis. Šventę su
organizavo B. Brazdžionio anūkė Da
lytė Lovett. 
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DIDŽIUOJUOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENE, 

KVIEČIU JĄ REMTI! 
ALGLMANTAS S. GEČYS 

Kai pasimatau su Vytautu Vo-
lertu ir Juozu Gaila, ar telefonu su
siskambinu su Bronium Nainiu, ku
riem prieš 30 ar daugiau metų yra 
tekę būti JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkais, pokalbis neretai pa
krypsta šių dienų LB veiklos aptari
mo bei vertinimo linkme. Stebimės, 
kiek bendruomeninė veikla yra su
klestėjusi, Įsišaknijusi i užsienio 
lietuvių gyvenimą, daugumai tapusi 
suprantama užjūrio lietuvių jungti
mi. Prisimename tuos laikus, kai 
„Lietuvių Chartoje" sukaupti dėsniai 
lietuvių tautiniam išlikimui „Nau
jienų'" dienraščio buvo pajuokiami, iš 
LB kūrėjų pastangų buvo tyčiojama
si, Įrodinėjama, kokia saviveiklos 
principu veikianti LB yra nereikš
minga, ypač ją lyginant su nariais 
gausiais ir finansiniu požiūriu tvir
tais to meto lietuvių susivienijimais. 

Gyvenimas tačiau daro savo! Vin
co Kudirkos žodžiais: „...silpnas ke
lias, tvirtas griūva..." Jau keli de
šimtmečiai, kaip nustojo eiti „Nau
jienos", nebėra lietuvių katalikų susi
vienijimo, o Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje (SLA) jo naujojo pirm. 
Kęstučio Miklo yra bandomas pri
kelti iš stagnacijos, atgaivinant jau 
prieš kelerius metus nustojusi eiti 
mėnesini oficiozą „Tėvynę". Šiandie
ną Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
apjungia tautiečius, gyvenančius net 
36 užsienio kraštuose. JAV LB, sėk
mingai atlaikiusi daugeli metų i jos 
veiklos vežimą kaišiojamus pagalius, 
šiandieną neabejotinai yra pagrin
diniu lietuvių junginiu Amerikoje. 
Jos rankose lituanistinis švietimas, 
dainų ir tautinių šokių šventės, rū
pestis lietuviškuoju kultūriniu pavel
du, mokslo ir kūrybos simpoziumai, 
didžioji dalis socialinės veiklos ir 
paramos teikimo Lietuvai, ideologi
nių organizacijų narių ir joms ne
priklausančio jaunimo apjungimo 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjungoje. Jos 
rankose ir pagrindinis ryšys su Lie
tuva per jau daugiau kaip dešimtmeti 
veikiančią Lietuvos Respublikos Sei
mo - JAV LB atstovų komisiją. 

Matant senąsias Amerikos lietu
vių organizacijas silpstant ir baigiant 
daugeli metų vystytą veiklą, ameri
kiečių vyskupų uždaromas parapijų 
bažnyčias, Į svetimtaučių rankas pe
reinančius lietuviškųjų klubų pasta
tus, pamažu pradedama suprasti 
svarbą jungtis ir išlaikyti JAV LB. 
Kiekvienas tautiniu požiūriu gera
noris lietuvis turi teisę jai prik
lausyti, joje rasti užuovėją nuo negai
lestingos asimiliacijos, galimybę pa
mėgtoje srityje naudoti savuosius ta
lentus. Galime tik džiaugtis, kad pe
reitais metais išrinktoje JAV LB 
XVIII Taryboje atstovaujama įvai
rioms kartoms ir emigracinėms „ban
goms". Taryboje naujieji imigrantai 
iš nepriklausomos Lietuvos jau su
daro 25 procentus narių. Taigi, LB-
nė, būdama atvira visiems, auga! 

JAV LB gyvastingumą palaiko ir 
stiprina vykstanti jos pagrindinių 
vadovu kaita. Įstatai eilę pareigybių 
riboja ne daugiau kaip dviem kaden
cijomis. Savo ruožtu, gausūs JAV LB 
uždaviniai ir atsakingi Įsipareigo
jimai išsemia asmenis, neleisdami 
jiems atsakingose pareigose užsise-
nėti. Prieš mėnesj šio dienraščio 
skiltyse buvo pristatyta pirm. Vyto 
Maciūno naujai sudaryta Krašto val
dyba. Maloniai buvome nuteikti skai

tydami valdybos narių biografinius' 
duomenis, susipažindami su jų pasie
kimais moksle, jų sugebėjimais daly
vauti ir amerikiečių, ir lietuvių veik
loje. Kiek surasta talento, kiek sėk
mingų asmenų, Įsipareigojusių trejus 
metus dirbti neapmokamą visuome
nini darbą! Ypač džiugina pirmą kar
tą JAV LB Krašto valdybos veikloje 
pasirodantys veidai: Kultūros tarybos 
pirmininkė Dalia Lukienė, Švietimo 
tarybos pirmininkė Daiva Navickie
nė, KV-bos sekretorė Eugenija Mi
sevičienė, iždininkas Gediminas Nau
jokaitis, vicepirmininkai kun. Ant. 
Saulaitis, SJ (jaunimui) ir Kazys Raz-
gaitis (kompiuterizacijai). Darbuo
tojų kaita vyko ir renkant naujai iš
rinktos JAV LB XVIII Tarybos pre
zidiumą, pirmininkaujamą Danguo
lės Navickienės. Čia pirmą kartą ma
tomos sekretoriaus Jurgio Jogos ir dr. 
Rimtauto Marcinkevičiaus pavardės. 

Naujosios Krašto valdybos laukia 
eilė neatidėliotinų darbų. Būtina 
ruoštis 2008 metais Kalifornijoje 
įvyksiančiai JAV ir Kanados Tau
tinių šokių šventei. Aki užmesti teks 
ir 2010 metais Kanadoje Įvyksiančiai 
IX Dainų šventei, kuri privalo būti ne 
mažiau kūrybinga bei sėkminga už 
praėjusiais metais suruoštą Čikagoje. 
Laikas ruoštis ir 2008 metais Įvyk
siančiam Mokslo ir kūrybos simpo
ziumui, kuriam ši kartą eilė vykti ne 
Lietuvoje, o JAV Ne už kalnų 2009 
metai. Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmetis. Būtina, kad ši sukak
tis būtų paskardenta ir už Lietuvos 
ribų, krašte, kuriame gyvename. 
Rūpi ir darbuojamasi „gesinant gais
rus" suliepsnojusioms problemoms. 
Viena jų. tai mūsų lietuviškųjų para
pijų gelbėjimas nuo grasomo uždary
mo. Prieš gerus metus Bostono LB 
apygardos valdybos pirmininkas Gin
taras Čepas buvo asmuo, vadovaująs 
Sv. Petro parapijos išsaugojimui Bos
tone. Dabartiniu metu panašus už
davinys yra tekęs New York LB apy
gardos pirmininkei Ramutei Žukai
tei, kur uždaroma Manhattan esanti 
Aušros Vartų bažnyčia. Jai būtina ne 
tik New York lietuvių, bet ir JAV LB 
vadovybių bei Lietuvos valstybės 
vadovų ir Bažnyčios dignitorių talka. 
Jei dirbsime vieningai, laimėsime, 
kaip buvo laimėta Bostone. 

Antroji problema ypač jautri Į 
JAV atvykusiems. Įskaudino visus 
užjūrio lietuvius pereitą lapkriti Lie
tuvos Konstitucinio Teismo priimtas 
dvigubos pilietybės teikimo suvaržy
mas. Nenaudingas jis Lietuvos vals
tybei ir būtina jį atšaukti, pakeisti, jį 
padarant mažiau varžančiu, neatri-
bojančiu lietuvių nuo tėvynės Lietu
vos. Esu susipažinęs su Krašto valdy
bos šiuo klausimu vykdomais ėjimais, 
konsultacijomis su Lietuvos politi
kais, tarimusi su Lietuvos Vyriau
sybės tuo tikslu sudaryta komisija, 
svarstymu eilės galimybių. Būkime 
kantrūs, nesikarščiuokime ir nepasi
duokime demagogijai! Gyvendami 
Amerikoje turime patirti, kuria kryp
timi būtina darbuotis, kad nepatin
kamą JAV Aukščiausiojo Teismo 
sprendimą apeitume, jį susilpnintu
me, progai pasitaikius net ir panai
kintume. Tereikia kantrybės, ištver
mės ir nuolatinių pastangų. 

Keletas žodžių apie lituanistinio 
švietimo ir kultūrinio pobūdžio veik
lą. Kai prieš šešerius metus Švietimo 
tarybos pirmininkės pareigoms kvie
čiau Dalilę Polikaitienę, JAV LB Švie
timo tarybos žinioje veikė 18 lituanis-

DANUTE B1NPOKIENE 

Kraštutinės priemonės 

Prieš daugiau kaip šimtą metų 
Simonas Daukantas rašė, 
kad brangiausias tautos tur

tas yra jos kalba. Ne pilys, ne žemės 
turtai, ne karinės pajėgos, ar kurios 
kitos materialinės gėrybės, kurio
mis tautos ir valstybės mėgsta di
džiuotis, pasigirti, bet būtent dvasi
nis turtas — gimtoji kalba. Jei tau
ta praras savo kalbą, ji praras ir sa
vo tikrąją tapatybę, kuri ją išskiria 
iš visų kitų pasaulio tautų. Ji pra
ras save ir ilgainiui išnyks. 

Ir vėliau, po ,,S. Daukanto lai
kų", ne vienas lietuvis šviesuolis -
patriotas išreiškė tą pačią mintį, 
kad būtina susirūpinti gimtosios 
kalbos išlikimu, jos apsaugojimu 
nuo svetimos įtakos, apvalymu nuo 
svetimybių. 

Kol kas Lietuvai dar nereikėjo 
imtis kraštutiniausių priemonių, 
kad šis ,,brangiausias tautos tur
tas" būtų apsaugotas. Kas žino, jei
gu mūsų kalbos ..nulietuvinimas" 
vyks tokiu greičiu kaip dabar, gal
būt ilgainiui teks pasinaudoti Airi
jos pavyzdžiu, kad bent kai kuriose 
Lietuvos vietovėse išliktų švari, 
taisyklinga, neužteršta bereikalin
gais barbarizmais, lietuvių kalba. 
Jeigu kai kurie seni pastatai yra 
paskelbiami archeologinėmis verty
bėmis, kurias būtina išlaikyti nepa
kitusias, kad padėtų ateities kar
toms suvokti šalies istorinę praeitį, 
nepaliestą laiko slinkties, kiek visgi 
svarbesnė už kažkokios pilies griu
vėsius ar prieš kelis šimtus metų 
statytus rūmus yra kalba, taip pat 
reikalinga apsaugos? 

Bet grįžkime prie Airijos, kuri 
pastaraisiais dešimtmečiais griebia
si net kraštutinių priemonių, kad 
visiškai neišnyktų senoji keltų kal
ba (jų kalbininkai šią kalbą vadina 
seniausia dar gyva, kilusia iš indo
europiečių prokalbės, bet juk tai tą 
patį galime pasakyti ir apie lietuvių 
kalbą, išlaikiusią daugiausia tos 
ide. prokalbės bruožų). 

Airijos oficiali — valstybinė — 
kalba yra anglų. Šalis šiuo metu tu
ri 4.3 mln. gyventojų, iš kurių apie 
1.6 mln. dar gali laisvai susikalbėti 
senąja airių kalba. Apie 350.000 
tvirtina, kad šią kalbą vartoja kas
dien, likusieji pasisako, kad labai 
retai arba visiškai ja nekalba. Antra 

vertus, net ir tie „kasdieniniai" ai
rių kalbos vartotojai daugiausia yra 
vaikai, nes ši kalba privaloma vi
sose Airijos mokyklose, tad iš to 
kyla išvada, kad ja: ,kalba kasdien". 
Kad paskatintų kuo daugiau airių 
mokytis keltų kalbos ir ja kalbėti 
savo kasdieniniame gyvenime, Airi
jos valdžia Įkūrė keletą „draus
tinių", kurių gyventojai privalo kal
bėti tik keltiškai, visi kasdieniniai 
ir oficialūs reikalai šiose vietovėse 
turi būti atliekami keltų kalba, visi 
gatvių, Įstaigų, verslo Įstaigų ir 
Įmonių užrašai yra keltiški, o no
rintys šiose vietovėse Įsigyti nuo
savybę, visų pirma turi išlaikyti 
„egzaminą" ir įrodyti, kad gali lais
vai susikalbėti senąja airių kalba. 
Kitu atveju jiems neleidžiama nuo
savybės įsigyti ir tose srityse apsi
gyventi. 

Suprantama, tokios griežtos 
taisyklės susilaukia nemažai pasi
priešinimo, ypač iš anglakalbių, 
kurie tvirtina, kad tai yra atvira, 
valstybiniu mastu vykdoma, diskri
minacija. uArgi ne panašiai pasisa
ko rusakalbiai Latvijoje, kai jiems 
primygtinai liepiama išmokti vals
tybinę latvių kalbą?) 

Ar šis Airijos eksperimentas 
yra veiksmingas? Ar senoji airių 
kalba jau apsaugota nuo išnykimo 
ir galbūt net pamažu pradeda atsi
gauti? Kol kas tikrų duomenų nėra, 
juo labiau, kad po Įstojimo i Euro
pos Sąjungą. Airija, kaip ir kitos ES 
šalys, susilaukia vis daugiau imi
grantų, kurie atsineša savo kalbą, 
papročius ir savo tautinę tapatybę. 
Nėra abejonės, kad šie imigrantai, 
jeigu Airijoje pasiliks gyventi ilgiau 
arba visam laikui, nesimokys kel
tiškai, bet Įsijungs i anglakalbių gre
tas. Visu pirma ir del to. kad keltų 
kalba, kaip ir visos senosios kalbos, 
yra sunkiai išmokstamos (gal tik lie
tuviams geriau pavyktų jos moky
tis, nes juk tai ..gimininga" — pagal 
indoeuropiečių prokalbę — kalba). 

Vis dėlto galima manyti, kad 
pastangos tokiu dirbtiniu būdu iš
saugoti nuo sunykimo senąją airių 
kalbą bus sėkmingos. Tikėkime, 
kad Lietuvai nereikės imtis tokių 
griežtų priemonių, kad neišnyktų 
arba neatpažįstamai nepasikeistų 
lietuviu kalba. 

tinių rnokyklų. Prieš keletą dienų ji 
telefonu užsiminė, kad į naujos Švie
timo tarybos pirm. D. Navickienės 
globą perdavusi 30 lituanistinių 
mokyklų, su gerokai ūgtelėjusiu mo
kinių skaičiumi. Reikia daugiau va
dovėlių, mokytojų, lėšų! Ką LB dary
ti, kai Lietuvių fondas, anksčiau 
skirstės vieną milijoną dolerių lietu
viškiems reikalams, dabartiniu metu 
teišgali paskirstymui teikti pusės mi
lijono dolerių sumą? O reikia gauses
nės paramos ir lituanistiniam švie
timui, ir kultūrinei veiklai. Visi no
rime, kad kultūrinė veikla išeivijoje 
klestėtų, būtų išbalansuota, nesiri
botų tik iš Lietuvos atvykstančia pop-
kultūra. Reikia ir lietuviško teatro, ir 
literatūrinių popiečių, reikia ir išeivi
joje išleistų knygų. Vienas iš baigtinų 
darbų yra II pasaulinio karo lietuvių 
pabėgėlių užrašytos sakytinės istori
jos išleidimas. Mūsų viltys krypsta į 
Mariją Remienę, sugebančią ne tik 
suras'ti knygoms redaktorius, bet ir 

veikalo išleidimui dosnius rėmėjus. 
Metų pradžioje, pradedant atkur

tos Lietuvos nepriklausomybės Vasa
rio 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimuo
se vykdomu vajumi. JAV LB Krašto val
dyba kreipiasi į visuomenę su prašy
mu finansine auka paremti jos lietu
vybės puoselėjimo ir lietuviškais rei
kalais rūpinimosi pastangas. Būtų pui
ku, kad visi. kuriems rūpi mūsų tau
tinis išlikimas, veikla švietimo, kultū
ros, socialinėje srityse, jaunos kartos 
darbuotojų paruošimas veiklai bei ar
timų oficialių ryšių su Lietuva palai
kymas, šiais metais ypač dosniai pa
remtų JAV LB-nės pastangas. Teigia
ma, kad suteikta auka laikytina dos
nia, kai aukojant ko nors atsisakoma, 
kai duodant truputi skauda. Aukas ga
lima nukreipti ir tiesiogiai i JAV LB 
Krašto valdybą: Treasurer, Lithua-
nian American Community. Inc. 2194 
Old Iron Sides Court, Woodbridge, 
VA 22192. Aukos nurašomos nuo JAV 
federalinės valdžios mokesčių. 
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Jubiliejus, suvaidintas nusikaltimas ir 
kanarėlės 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Kauno karininkų ramovės salė 
sausakimša. Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių sąjunga mini savo 
įsikūrimo 80-metį. Pirmasis savano
rių kongresas vyko Kaune 1927 m. 
sausio 8-9 d. Priimtuose įstatuose 
paskelbti pirmieji du tikslai, i t in 
reikšmingi nepolitinei visuomeninei 
organizacijai: saugoti ir ginti Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę, antra
sis - žadinti ir ugdyti lietuvių tautinę 
savimonę. Nūdien galiojančiuose at
kurtos sąjungos įstatuose minimas 
tik antrasis tikslas. Pirmasis paves
tas sukurtai Krašto apsaugos siste
mai. Tiesą pasakius, ir vienas, ir kitas 
tikslas vienodai rūpėjo tada ir mūsų 
dienomis tiek kariuomenei, tiek ir 
karių savanorių organizacijoms. 

Susirinkusius pasveikino Krašto 
apsaugos ministras Juozas Olekas. 
Kariuomenės vadas gen. mjr. Valdas 
Tutkus sveikinimo žodyje padėkojo 
savanoriams, pripažindamas jų pir-
meiviškumą: „Pirmieji metai buvo 
jūsų metai. Jūs sukūrėte šių dienų 
kariuomenės pradžią (...) Lietuvos 
kariuomenė dabar gina ka r tu su 
amerikiečiais ir kitų valstybių kariais 
tai, už ką kovojo Lietuvos savanoriai, 
partizanai". 

Si tiesa XX amžiuje buvo patvir
tinta ginklu ir krauju ne kartą: 
1918-1920 metų savanorių, 1941 me
tų Birželio sukilėlių, Lietuvos vieti
nės rinktinės karių, Tėvynės apsau
gos rinktinės vyrų ir Lietuvos parti
zanų - laisvės kovotojų. Visą dešimt
metį trukusiose kovose su okupantu 
pastarųjų drauge su rėmėjais ir ry
šininkais žuvo per 30 tūkstančių. Visi 
paminėti kovotojai buvo savanoriai. 

Sąjunga gyvai reaguodavo į vals
tybės ir visuomenės gyvenimo aktua
lijas. Dėl to Antrosios Respublikos 
metais sąjunga pelnė „tautos są
žinės" titulą. Yra pagrindo teigti, kad 
ir mūsų dienomis šis epitetas ne
prarado aktualumo. Štai, vienas bū

dingas pavyzdys: 2005 metais val
džios viršūnėse ir žiniasklaidoje vy
ko šurmulinga ir kontraversiška dis
kusija — vykti ar nevykti valstybės 
vadovui į Maskvą nusi lenkti bei 
padėkoti už okupaciją, trėmimus ir 
kitus karo ir genocido nusikaltimus 
padarytus Lietuvoje? 

Tada LKKSS pirmoji iš trylikos 
visuomeninių organizacijų pasirašė 
kreipimąsi į prezidentą, Seimą ir 
Vyriausybę. Kreipimesi buvo prašo
me „vengti bet kokių veiksmų, kurie 
galėtų bū t i suprast i kaip Rusijos 
imperinių ambicijų toleravimas, kaip 
pri tarimas dabartiniam Europos Są
jungoje vyraujančiam požiūriui neva 
Lietuva nebuvo sovietų okupuota ir 
nebuvo pasipriešinimo sovietiniam 
okupantui bei genocido politikai". 

Prezidentas likosi su Tauta. 
LLKKS centro valdybos pirmi

ninkas Valentinas Bartašiūnas savo 
kalboje paminėjo skaudžią aktualiją. 
Kaip žinoma, 2006 m. lapkričio 10 d. 
Kauno apygardos teismas buvusį 
LKKS Sąjungos vadovą A. Petruše
vičių pripažino kaltu, padarius nusi
kalstamą veiką, ir nubaudė jį laisvės 
a tėmimu ketveriems metams. Byla 
dar galutinai nebaigta. Apeliacinis 
teismas turėtų įvykti šių metų vasarį. 

Neginčijant teismo nuosprendžio 
turinio, vis dėlto daugeliui į renginį 
susirinkusių karių savanorių, kaip ir 
pranešėjui, kilo esminės svarbos ne
aiškumų. Vargu ar reikia aiškinti, 
koks buvo sudėtingas ir kupinas pa
vojų laikotarpis tik ką atkūrusios 
savo valstybingumą Valstybės istori
joje. Sovietų ultimatumai, kruvinojo 
sausio įvykiai, kai tankų vikšrais bu
vo traiškomi beginkliai laisvės gynė
jai, vienareikšmiškai rodo, kad so
vietų kariuomenės divizijos, dislokuo
tos mūsų krašte, buvo pasirengusios 
brutaliai sunaikinti visus galimus pa
sipriešinimo židinius ir laisvojo 
Vakarų pasaulio akivaizdoje sutrypti 
a tkur tą Lietuvos nepriklausomybę. 

Nemažiau naivu ir nedovanotinai 

„Lietuvos Caritas" atstovė kalbėjo 
Suomijos parlamente 

Š.m. sausio 29 - 30 d. „Lietuvos 
Caritas" projekto „Pagalba prekybos 
moterimis ir prostitucijos aukoms" 
vadovė Kristina Mišinienė Suomijos 
parlamento socialdemokratų ir ža
liųjų frakcijų kvietimu dalyvavo šios 
šalies įstatymų leidėjų surengtuose 
klausymuose ir diskusijoje apie grės
mingai plintančią prekybą žmonėmis 
ir priverstinę prostituciją Siaurės ša
lyse, Baltijos valstybėse ir Siaurės 
Vakarų Rusijoje (kaimyninis Suo
mijai Peterburgo regionas). Klausy
muose taip pat dalyvavo Siaurės šalių 
tarybos - Švedijos, Danijos, Norve
gijos, Islandijos, Grenlandijos parla
mentų delegatai bei teisininkė iš 
Sankt-Peterburgo. 

Kristina Mišinienė pristatė „Lie
tuvos Caritas" teikiamos pagalbos 
nukentėjusioms moterims patirtį , 
teisines bei socialines tendencijas 
mūsų šalyje iš pradžių Suomijos par
lamento frakcijų darbo grupėse, po to 
bendrame parlamento posėdyje. Suo
mijos parlamentarai pripažino, kad 
iki šiol neįvertino organizuoto nu
sikalstamumo keliamos grėsmės, 
įtraukiant moteris į prostituciją ir 
nepakankamai priešinosi šiai moder
niajai vergijai atitinkamų įstatymų 
priėmimu. Jie aukštai įvertino „Lie

tuvos Caritas" darbuotojos įžvalgas, 
teikiant juridinę, socialinę ir mora
linę paramą „prekybos žmonėmis" 
aukoms, bendradarbiaujant su tei
sėsaugos institucijomis Lietuvoje ir 
užsienyje. 

Helsinkyje K. Mišinienė taip pat 
susitiko su „Suomijos Caritas" ben
dradarbe Maila Berchtold. „Suomijos 
Car i t as" kaip katalikų mažumos 
organizacija liuteroniškoje valstybė
je, daugiausia teikia pagalbą Trečiojo 
pasaulio šalyse, naudodamas įvai
rioms vystymo programoms vyriau
sybės skiriamas lėšas, pvz., Lotynų 
Amerikoje, Ugandoje (Rytų Afrika) ir 
t.t . Viešnia iš Lietuvos mėgino 
atkreipti kolegių dėmesį į tą tikrovę, 
kad „Uganda yra čia pat, už kelių 
kvartalų, kur suteneriai masiškai 
pardavinėja merginas iš Estijos ir Pe
terburgo, ir reiktų mąstyti, kaip ga
lėtume tai sustabdyti". 
- Buvo susitarta, kad „Suomijos 

Cari tas" darbuotoja atvyks į „Lie
tuvos Caritas" pagalbos nukentėju
sioms moterims projektą susipažinti 
su lietuvių darbo metodais, pasisemti 
patirties. 

„Lietuvos Caritas" 
informacija 

neįžvalgu manyti, kad Lietuvoje ne
būtų kilęs stichiškas pasipriešinimas 
agresoriui ginklu. Lietuvių tauta 
XIX ir XX a. gyvavo nuolatinės gin
ties pozicijoje. Tai patvirtina vykusių 
sukilimų, valstybės atkūrimo kovų ir 
partizaninio karo patirtis. Tautinės 
savimonės ir pilietinės pareigos jaus
mo vedami, gentainiai visada būdavo 
pasirengę visomis priemonėmis ko
voti už savo prigimtines teises bei 
tėvynės laisvę. Pasirengimo gintis 
niekada nesustabdė nei tremtys, nei 
kalėjimai, nei mirtini pavojai. Lais
vės gynimo dvasia buvo gyva per 
visus praėjusio šimtmečio penkias
dešimt okupacijos metų. 

Bendra veika suburia žmones. 
Savanorių tarpusavio solidarumo 
jausmas yra natūralus ir nesilpstan-
tis. Aiškėja viena itin reikšminga ap
linkybė. Šioje istorijoje VSD sąmo
ningai pasinaudojo savanorių soli
darumo jausmu provokacijai rengti. 
Nuteistojo bendražygis, Sausio 13-ąją 
kartu su A. Petruševičiumi dalyvavęs 
Parlamento gynyboje, buvo užver
buotas ir gavo užduotį prikalbinti 
Algirdą padaryti nusikaltimą. 

VSD suplanavo imituojamos nu
sikalstamos veikos scenarijų. Pini
gais, tikriausiai ir šantažu, priverstas 
tapti provokatoriumi buvęs ben
dražygis, dangstydamasis neva pat
riotiniais tikslais, ir naudodamasis 
piktam Algirdo pasitikėjimu, gautą 
užduotį atliko nelengvai. Nusikal
timas buvo imituojamas, laikantis įs
tatymo, ir vykdomas su pakartoji
mais. Peršasi išvada, kad provokacija 
buvo tęsiama tol, kol numatytas su
kompromituoti asmuo suklupo, o 
imitacijos būdu sukurtų įkalčių teis
mui turėjo pakakti. Teismas už pro
fesionaliai suvaidintą pagal VSD 
užduotį nusikaltimą nubaudė išpro
vokuotą kaltininką ne imitacine 
bausme, o visiškai realia - ketveriems 
metams kalėjimo. 

Šią istoriją girdėjusiems, Lietu
vos Respublikos piliečiams kilo nema
žai klausimų. Verta paminėti kelis. 

Kodėl VSD, užuot vykdęs anti
valstybinės veiklos prevenciją, noriai 
imasi provokacijų, imituodamas nusi
kaltimus, tarsi nebūtų tikrų pikta
darysčių? Čia pat savaime norisi pa
klausti - o kam naudingos tokios pro
vokacijos? Trečiosios Respublikos 
septyniolikos metų patirtis neginčija
mai rodo, kad visos kiek nors reikš
mingesnės sumaištys Lietuvoje ne
vyko ir negalėjo vykti be „artimojo 
užsienio" spectarnybų įsikišimo ir 
„paramos". 

Ir jokia naujiena tiek mūs šalies 
valdžiai, tiek valstybės piliečiams, 
kad okupantas priverstas atitraukti 
iš Lietuvos savo kariuomenę, paliko 
čia visą represinę KGB struktūrą in 
corpore, beje, su nemaža armija bil
dukų ir agentų. 

Nepatogu, nebent tik naivuo
liams, aiškinti, kad sparnuotas iš Ry
tų atplaukęs posakis, jog „buvusių 
čekistų nebūna" galioja ir nepriklau
somoje Lietuvoje. Ir jau visai linksma 
buvo išgirsti, kad „geležinio Felikso" 
auklėtinių gauja Lietuvoje užsiima 
tik kanarėlių veisimu ir raudon
žiedžių tulpių auginimu kovo aštun
tajai. 

Ne vienas minėjimo dalyvis do
mėjosi, ar ši imituoto nusikaltimo 
istorija nėra tikslinis kruopščiai su
planuotas triukas, sinchronizuotas su 
savivaldybių rinkimais? Nusikaltimo 
imitacija buvo suvaidinta profesiona
liai ir žiniasklaidos būgnais pateikta 
visuomenei priešrinkimiu laikotar
piu. Ar apelicinio teismo sprendimas 
vasarį netaps dar viena proga karti 
visus šunis ant ...dešiniųjų? Kam tai 
gali būti naudinga? 

Kodėl Lietuvos Respublikos VSD, 
Krašto apsaugos ministerijos „ant-
rukai" ir STT nesiima prevencijos 
priemonių, kurios galėtų apsaugoti 
piliečius nuo Lietuvoje veikiančių 
svetimų spectarnybų filialų rezgamų 
provokacijų? Kodėl mūsų spectarny
bų veikla nekoordinuojama, nors pa
sitaiko, kad kiekviena iš jų neretai 
domisi tuo pačiu objektu? 

Gal šiame klausime slypi nesun
kiai įžvelgiamas atsakymas? Juk 
Nepriklausomoje Lietuvoje vienai iš 
svarbiausių nacionalinį šalies saugu
mą užtikrinančių institucijų - VSD -
vadovauti buvo paskirtas kadrinis 
KGB darbuotojas dar vis tebeinantis 
šias pareigas. 

Ši istorija eilinį kartą parodė, kad 
visos okupantų represinės struktū
ros: NKVD, NKGB, MVD, MGB, 
KGB, GESTAPO, SD ir pan., vyk
džiusios Lietuvoje genocido ir karo 
nusikaltimus, kuriems nėra senaties, 
yra nusikalstamos ir tų struktūrų 
darbuotojai neturėtų būti skiriami 
dirbti valstybinį darbą. 

Nedera pamiršti ir kito principi
nės svarbos klausimo. Ar tokia veika, 
kada Lietuvos valstybingumą nei
giančios jėgos stengiasi įstatyminiu 
keliu „teisėtai" užvaldyti gyvybiškai 
svarbią valstybės instituciją, nėra 
legalizuota reokupacijos forma? Ar 
tuo neturėtų susirūpinti aukštoji ša
lies valdžia ir pilietinė visuomenė? 

ĮTEIKTA ST. LOZORAIČIO VARDO 
PREMIJA 

Sausio 7 dieną istorinėje Prezi
dentūroje Kauno ilgametei žurnalo 
„Artuma" redaktorei Vandai Ibians-
kai įteikta devintoji Lietuvos žurna
listų draugijos (LŽD) įsteiga Stasio 
Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties 
prezidento Lietuvą". Premiją V 
Ibianskai įteikė jos fundatorius LR 
Seimo narys Kazys Starkevičius. 
Laureatės kūrybą pristatė LŽD 
Kauno skyriaus pirmininkas Kazys 
Požėra. 

Šį apdovanojimą V. Ibianską 
pelnė už ilgametį išskirtinį žurna
listinį darbą spaudoje, kuri, pasak 
LŽD Centro valdybos pirmininkės 
Gražinos Petrošienės, šiandien ne 
griauna, bet „kovoja su blogiu ir ugdo 

dvasines vertybes". Laureatę pasvei
kinęs Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius sakė, jog „Lietuvai labai 
reikia žurnalistų, kurių gyvenimo 
horizonte yra žvaigždės — ryškios, 
aiškios" ir linkėjo visiems žurnalis
tams turėti tikrų, ne televizijos ekra
no žvaigždžių — tada gyvenimas 
tikrai būsiąs geresnis. Ambasado
riaus S. Lozoraičio atminimo pager
bimo komiteto vardu V Ibianską 
sveikino architektas Juozas Poniš-
kaitis, asmenišką ambasadoriaus 
Lozoraičio sveikinimą laureatei per
davė Lozoraičių giminaitė prof. Dalia 
Brazauskienė. 

www.katalikai.lt 

http://www.katalikai.lt
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KARIAI DĖKOJA UŽ DĖMESĮ 
Poetas Benys R u t k ū n a s aprašė nuostabų 

žiemos vaizdą: 
Skaistu aplinkui, tyra, šventa— 
Pusnynais bristumei be tako! 
Tyloj girdėti: snaigės krenta, 
Pro ledą žemės pulsas plaka. 

Lietuvos kariai Afganis tano kainuose. 

Deja, nei mums čia, nei lietuviams Lietuvoje 
praeitų metų žiema nepadovanojo tokių šventiškų 
išgyvenimų. Neturėjome ne tik pusnynų, bet net 
pavienės snaigės nesiteikė papuošti mūsų pilkų 
laukų. 

Bet viena lietuvių grupė Kalėdas ir Naujus me
tus sutiko užsnigtuose, užpustytuose, neišbrenda
muose Afganistano kalnuose. Lietuviai Kristaus 
gimtadieni šventė, apkloti 30 cm sniego paklode ir 
-25 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Aš manau, 
kad jų kalėdinės šventos tylos netrikdė nei neonų 
šviesos, nei tranki muzika, nei baliniai rūbai, nei 
šampano purslai, nei nereikšmingi juokeliai... 

Rimas Gedeika sužinojo apie Lietuvos karius, 
tarnaujančius Afganistane ir pasiūlė Vinco Krėvės 
lituanistinei mokyklai (Philadelphia, PA) užmegzti 
ryšius su jais. Mokinukai, tėvai bei mokytojai pa
ruošė ir pasiuntė mažą siuntinėli ir kalėdinius svei
kinimus su daugybe linkėjimų. Panašų sveikinimų 
siuntimą kariams suorganizavo ir lituanistinės 
mokyklos mokiniai iš Los Angeles. 

Siuntinyje radome visokių gerų dalykų: mė
sos, žuvies konservų, sūrio, marmelado, šokolado, 
cukraus, alyvų, arbatos ir sausainių. Tai buvo 
puikūs ir maistingi dalykai, kokių j au seniai ne
buvome ragavę, bet mūsų džiaugsmas sumažėjo 
pusiau, kad siuntinyje neradome duonos, o jos 
troškome pirmoje eilėje. Kaip valgyti tokius 
maistingus dalykus be duonos arba be bulvių? 
Katastrofa atrodė neišvengiama. 

Suprantama, kad ne visi laikėsi normos, gavę 
tokių puikių ir skanių dalykų. Kol paval

gėme, jau pradėjo temti . Susirūpinome gauti van
dens, bet jo niekur nebuvo. O pavalgius labai no
rėjome gerti. Visiems šešiems pavyko išsivirti vie
ną dubenėlį arbatos, ta i buvo kiekvienam po du 
gurkšnius. Turėjo užtekti , nes jokiu būdu nebebu
vo galima gauti vandens. Reikėjo ištroškusiems 
gulti, o riebiai pavalgius ypač kankina troškulys. 

Vos atsigulus, prasidėjo „didysis bėgimas". 
Beveik visiems sugedo viduriai, nepra tus prie to
kio riebaus maisto. Tuoj miškas buvo pri terštas, 
kad nebebuvo kur kojos padėti . 

Naktį jau miegojome ramiau, nes buvome su
sitvarkę šiokią tokią palapinę ir mums nebelijo 
stačiai į akis. Lijo iki pat ryto. J a u rytą anksti su
sirūpinome vandeniu, bet niekur nebuvo galima 
gauti nė lašo, o troškulys baisiai kankino. Nors ir 
neturėjome ko gerti, rytą dar pavalgėm tikėda
miesi, kad vis dėlto dieną kur nors gausime van
dens. 

Vos pavalgius, liepė pasirengti žygiui ir iš ap\ 
sistojimo vietos nieko nebeišleido. Nuo troškulio 
darėsi silpna, o, be to, viduriai nebuvo tvarkoje. 
Manėme, kad jau vakaro nesulauksime, nes jei 
smogikai būtų vėl šaudę, kaip iki tol, didesnioji 
pusė būtų likusi kelyje. 

Išsirikiavome ir prieš pietus išvykome. Iš
vykstant dar įteikė kiekvienai gretai (penkiems 
vyrams) po siuntinį. Buvo kalbama, kad tai esą iš 
smogikų atimtieji s iuntiniai , kuriuos jie buvo 
pavogę, bet vėl turėjo grąžinti. Reikia manyti , kad 
jie buvo pagrobę apie kelis tūkstančius siunti
nių. 

Karius siuntiniai pasiekė prieš pat Kalėdas ir 
juos labai maloniai nustebino. Karių vadas, pul
kininkas Almantas Leika visų karių vardu atsiun
tė padėką: 

„Esu didžiai dėkingas už gražią iniciatyvą 
pasiųsti Lietuvos kariams, tarnaujantiems Afga
nistane, sveikinimus Kalėdų proga ir kalėdines do
vanėles. Tai buvo labai malonus siurprizas. Per
duokit šilčiausius sveikinimus visiems, kurie mus 
čia palaiko ir supranta tą darbą, kuri daro Lietuvos 
kariai. Tokia parama yra labai reikalinga ir ji yra 
labai jaučiama. ... 

Gražių ir šviesių Kalėdų. 
Almantas Leika 

Colonel, Lithuanian Army Commander, 
PRT Chagcharan International Security 

Assistance Forces (ISAF)". 

Iš karių sulaukėme taip pat daug nuotraukų. 
Nuotraukos, be žodžių pagalbos, kuo puikiausiai 
papasakoja apie kareivių šventes ir kasdienybę. 
Mokinukams yra labai smagu žiūrėti į nuotraukas: 
aptarinėti matomus vaizdus, mintimis pasiekti net 
Afganistano apsnigtuosius kalnus. Viena Sv. An
driejaus parapijos parapijietė, pamačiusi Lietuvos 
karių nuotraukas, švelniai šypsojosi ir kalbėjo: 
..Tik pamanykit, Lietuvos kariai su trispalve ant 
rankovės! Koks stebuklas! Aš niekada nebesitikė
jau savo gyvenime išvysti tokio mielo vaizdo". 

Bernelių Mišios. 

Oras priešpiet pasitaisė ir saulutė pradėjo 
puikiai šildyti. Troškulys dar padidėjo, bet van
dens niekur nesimatė. Buvome jau visiškai nu
siminę, nes visą laiką ėjome per mišką, kaitroje, o 
niekur negavome vandens. Gal tai išėjo mūsų 
viduriams į sveikatą. Pagaliau priėjome upelį. Vi-. 
si galvotrūkčiais pasileidom į jį ir, atrodo, nė kul
kosvaidžiais niekas nebūtų mūsų nuo jo atbaidęs. 

V o s išžygiavus iš miško, šimtininkai pranešė, 
kad tie, kurie nebegali eiti, turi susirinkti 

vienoje vietoje ir laukti, kol atvažiuos sunkveži
miai jų paimti. Prie kiekvieno būrelio, sėdinčio 
pakelyje, buvo paliktas vienas smogikas. Mums 
pražygiavus, atvyko sunkvežimiai ir surinko nuo 
plentų visus paliegėlius. Jų buvo gana daug. Mū
sų būriai nuolat mažėjo. Mūsų baimė sumažėjo, 
sužinojus ir pamačius, kad mus tikrai globoja 
TRK. Tik iš pradžių bijojome, kad smogikai galėtų 
paliegėlius nusivežę į mišką sušaudyti, bet ta 

xmūsų baimė pasirodė jau be pagrindo. Juo toliau 
ėjome, juo daugiau matėme nusilpusių pakelyje 
begulinčių, bet jau be smogikų sargybos. Kas no
rėjo, galėjo eiti, kur norėjo, bet beveik visi ejo arba 
važiavo kartu, išskyrus tuos, kurie savo draugų 
atžvilgiu neturėjo švarios sąžinės. 

Tuo metu mūsų tarpe kilo „bulviamanija". 
Kiekvienas žiūrėjo, kad tik pagautų kur bulvių, o 
rūsių pakelyje buvo nemaža. Kai jau smogikai ne
bešaudė, mes drąsiau ėjome bulvių pasirinkti, nes 
duonos neturėjome. Vieni prisirinko pilnus ki-

Ačiū Dievui, ne tik kad nuotraukose galime 
stebėti Lietuvos karius, bet galime su jais susisiek
ti, su jais bendrauti, juos palaikyti. Kadangi toks 
palaikymas Lietuvos kariams pat inka ir yra 
reikalingas, tai kviečiame visus Lietuvos karius 
prisiminti savo maldose ir palaikyti juos laiškais. 
Laiškus galima rašyti adresu: Col. Almantas Leika, 
Lithuanian Contingent, Chagcharan Prt, APO AE 
09354 

Vitalija Dunčienė 
Vinco Krėvės lit. mokyklos mokytoja 

Kūčių plotkeiė. 

birus, kiti susirišo į antklodes, kiti vėl nešėsi pil
nas kišenes. Smogikai turėjo mus vaikyti nuo rū
sių, nes kol jie atėję nepavarė, visa kolona turėjo 
laukti. Tada jau smogikai iš anksto nueidavo prie 
rūsių ir neprileido mūsų. Kai kurie smogikai ir 
patys pasiėmė bulvių. Nuo to laiko santykiai su 
smogikais pasitaisė ir jie mus belydėjo tik dėl for
mos. Tik atskiri smogikai pasielgė kartais žvė
riškai, kad net turėjome dar aukų. 

Sargybinių tarpe buvo ir nemaža suimtųjų, 
paskutinę dieną pasidariusių smogikais. Tuo 

laiku, kada dar mus šaudė, pastebėjau vieną poli
tinį suimtąjį, su kuriuo ilgą laiką sėdėjome prie 
vieno stalo ir gerai pažinome. Sakiau jam: 

— Dabar pasidarei mano viršininku ir, jei 
nebepaeisiu iš vietos, mane sušaudysi! 

— Koks aš tau viršininkas! Juk žinai, kaip 
mus privertė apsivilkti uniformą ir įspaudė šau
tuvą į ranką. Gali būti tikras, kad mes, koncen-
tracininkai, nė vieno mūsų draugų nešaudėme ir 
nešaudysime. Tie, kurie šaudo, yra visai kiti, ir 
mes jų taip pat bijome, kaip ir jūs. Mes nė norė
dami negalėtumėm šaudyti, nes neturime šovinių! 

Atidaręs šautuvo spyną parodė, kad jis tuš
čias. 

— Dabar tiki? Aš artimiausia proga mesiu 
šautuvą ir tuos drabužius į griovį ir vėl apsivilk
siu savo senus kalinių drabužius, nes juose aš 
jaučiuos daug jaukiau. Jei tik galėčiau, tuoj viską 
mesčiau! 

Neabejoju, kad jo pareiškimas buvo nuošir
dus, nes jis jau apie ketverius metus buvo laiko
mas stovykloje, kaip komunistas. Kiti smogikai 
buvo paimti iš Vengrijos. Jie papasakojo, kaip jie 
ten ramiai gyveno, kaip vokiečiai atėję juos sumo
bilizavo ir išvarė į Vokietiją. Su šeimomis jie jau 
seniai nebeturėjo ryšio ir buvo labai nepatenkinti. 
Susidarė įspūdis, kad jų padėtis nedaug skyrėsi 
nuo mūsų padėties. Tik keli bjaurūs smogikai, 
budeliai, žudė mus ir terorizavo savo draugus. 

Naktį nakvojome pušyne netoli kaimo. Iš ūki
ninko gavome bulvių, šimtininkai padalino vi
siems jų po keletą saujų. Bus daugiau. 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr, 40627 išgyvenimai 

nadtj koncentracijos stovyklose 
1941—1945 

ĮONASCRfGOLAiTiS^ 
Nr, 63 



DRAUGAS, 20.07 m. vasario 8 d., ketvirtadienis 

„Alma littera" stiprins lietuvių 
autorių knygų leidybą 

Ko nežino emigrantai, bet žino valdžia 

„Alma littera" stiprins lietuvių autorių knygų leidybą. 
Gedimino Bar tuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 7 d. (ELTA) — 
Didžiausia šalies leidykla „Alma lit
tera", šių metų Vilniaus knygų mugė
je pristatysianti naujausias žinomų 
lietuvių autorių knygas, ateityje žada 
dar labiau sustiprinti lietuviškos lite
ratūros leidybos krypt j . 

Keturi lietuvių autoriai — rašy
tojai Vytautas Bubnys, Renata Sere-
lytė, Rimantas Marčėnas ir kunigas 
Julius Sasnauskas — savo naujau
siais kūriniais reprezentuoja įvairius 
literatūros žanrus: romaną, eseistiką, 
knygą vaikams ir istorinį romaną. 
Taip pat leidykla mugėje pristatys fo
tomenininko Algimanto Kunčiaus 
„Debesų knygą". 

„Lietuvių autorių knygų leidyba 
— vienas iš svarbiausių mūsų leidyk
los prioritetų. Ne vienus metus ben
draujame su daugelio skaitytojų pa
mėgtais autoriais ir didžiuojamės ga
limybe knygų mylėtojams pristatyti 
naujus jų kūrinius, juolab Lietuvoje 
knygų, tarp jų ir lietuviškų, kasmet 

Lietuvis pask i r tas Europos 
mokyklos direktoriumi 

Vilnius, vasario 7 d. (BNS) — 
Šilutės Vydūno gimnazijos vadovas 
Jonas Jatautas paskirtas tarptauti
nės Europos mokyklos Nyderlanduo
se. Bergeno mieste, direktoriumi. 

Naujas pareigas J. Jatautas pra
dės eiti nuo rugsėjo 1-osios. Tai pir
masis lietuvis, vadovausiantis Olan
dijoje įsikūrusiai tarptautinei Euro
pos mokyklai, pranešė Švietimo ir 
mokslo ministerija. 

Europos mokyklų valdytojų tary
ba, posėdžiavusi praėjusią savaitę, 
pritarė kandidatų atrankos komiteto 

* Lietuvos krepš in io fede
racijos (LKF) taurės varžybų an
trajame pusfinalyje Klaipėdoje 
antradienį Kauno „Žalgirio" ko
manda 102:71 įveikė Šiaulių „Šiau
lius". Nugalėtojų komandai Tanoka 
Beard pelnė 16, Paulius Jankūnas — 
15, Jonas Mačiulis — 14, o Mantas 
Kalnietis — 13 taškų. 

* Rusijoje vykusio tarptauti
nio Ivano Podubno graikų-ro
mėnų imtynių turnyro svorio ka
tegorijoje iki 60 kg Lietuvos atsto
vas Edgaras Venckaitis užėmė penk-

nuperkama vis daugiau", — sako lei
dyklos ,,Alma littera" generalinis di
rektorius Arvydas Andrijauskas. Pa- j 
sak jo, pernai leidykla išleido 125 pa
vadinimų knygas, tačiau stengiasi 
netapti knygų kepimo fabriku ir rū- , 
pinasi jų turinio ir išorės kokybe. 

Pasak leidyklos vyriausiosios re
daktorės Danguolės Viliūnienės, nors \ 
daugelis leidžiamų knygų yra vers-
tinės, tačiau lietuvių autoriai pristato 
įvairesnius literatūros žanrus. Tarp 
ateityje leidyklos numatomų išleisti \ 
knygų — Dagnės Jakševičiūtės prisi-
minimų knyga „Monikos Mironaitės 
gyvenimas dukters akimis", pirmoji i 
knyga apie lietuvišką interjerą ir 
daug kitų. 

Vienas žymiausių vyresnės kar
tos lietuvių prozos meistrų V Bubnys 
yra išleidęs 15 romanų ir 5 apysakas, 
o šių metų Vilniaus knygų mugėje 
svečiuosis su nauju romanu „Švento 
Vito šokis", kurį vadina dar naujagi
miu ir kurį pakrikštys knygų mugėje 

Atkelta iš 1 psl. 
bet ir apie sprendimo objektą (šaldy
tuvo tūris, galia, taupumas, spalva; 
pasisekimai ir nesėkmės kitų mig
rantų, Airijos darbo rinkos sąlygos). 

Ir apie žmogų, ir apie šaldytuvą, 
ir apie Airiją galima surinkti neri
botą kiekį informacijos, pradedant 
žiniomis, kur buvo iškasta rūda šal
dytuvo plienui gaminti, baigiant Lie
tuvos vairuotojo pažymėjimo galioji
mu Airijoje. 

Tačiau ne visa ji svarbi žmogui, 
norinčiam priimti sprendimą pirkti, 
parduoti, grįžti ar emigruoti. Tai, kas 
skirtingiems žmonėms svarbu, o kas 
ne, taip pat gali visiškai nesutapti. 

Informacijos sukaupimas ir įver
tinimas kainuoja. Priimdamas vieną 
ar kitą ekonominį sprendimą ir skai
čiuodamas būtinas sąnaudas žmogus 
įvertina, ar jam reikia konkrečios in
formacijos apie būsimą sprendimą ir 
kiek jam tai kainuos. Svarbiausią 
informaciją jis pasirengęs susirasti -
skirti tam laiko ir pinigų, neturėda
mas, jo manymu, svarbiausių žinių 
apie sprendimą jis paprasčiausiai jo 
nepriims. 

Todėl pagrįsta teigti, kad tą aki
mirką, kai asmuo priima sprendimą, 
jis pasitenkina turima informacija, 
priima domėn, kad papildomų žinių 
gavimas kainuoja, tikisi, kad jis suži
nojo visus svarbius aspektus, taip pat 
numano, kad galbūt žino ne viską, ir 
šiek tiek rizikuoja. 

Turėti visą informaciją nėra nei 
fiziškai įmanoma, nei ekonomiškai 
efektyvu. Žinios pasaulyje egzistuoja 
išsklaidytu pavidalu, rašė ekonomi
kos Nobelio premijos laureatas F. 
Hayek. 

Savų viliojimas grįžti iš esmės 
skiriasi nuo investuotojų vilionių. 
Lietuva niekaip nesutaria dėl Lietu
vos įvaizdžio strategijos ir to, kuo 
mes turėtume didžiuotis. Rinkimi
niai propagandiniai ministerijų už-

siūlymui skirti J. Jatautą vadovauti 
mokyklai. Jis buvo išsirinktas iš 4 
kandidatų. 

Atrenkant kandidatus buvo ver
tinama jų vadybos patirtis, užsienio 
kalbų mokėjimas, gebėjimas komuni-
kuoti, Europos mokyklų sistemos iš
manymas ir panašiai. 

51 metų J. Jatautas, istorijos mo
kytojas metodininkas, Vilniaus uni
versitete yra įgijęs istorijos ir visuo
menės mokslų dėstytojo diplomą. 
Moka anglų, vokiečių, lenkų ir rusų 
kalbas. 

sakomieji straipsniai apie „Vyriausy
bės pastangomis" sumažėjusį nedar
bą ar „padidėjusius atlyginimus" 
stringa gerklėje čia likusiems, su 
pykčiu ji sutinkama ir pas išvyku
šluosius: emigracija - viena pagrindi
nių atlyginimų didėjimo priežasčių. 

Informacijos dalybos emigran
tams neturi pagrindo, nes nėra jokių 
barjerų ją gauti laisvai. Pirmiausia 
todėl, kad gyvename nesuvaržytos 
informacijos tėkmės amžiuje, o inter
netas, leidžiantis kiekvienam tapti 
leidėju, sudaro galimybes gauti visą 
spektrą nuomonių. 

Antra, emigrantai nėra atkirsti 
nuo Lietuvos - niekada per Lietuvos 
emigracijos istoriją užsienio lietuviai 
nebuvo tokie artimi - fiziškai, infor-
maciškai ir politiškai. 

Lietuvos valdžios dėmesys ir iš-

,,Niekada per Lietuvos 
emigracijos istoriją 

užsienio lietuviai 
nebuvo tokie artimi -

fiziškai, informaciškai ir 
politiškai". 

tekliai neturėtų nukrypti nuo esmi
nių priemonių, galinčių mažinti pa
skatas migruoti - patogesnių sąlygų 
užsidirbti čia Lietuvoje sudarymo de-
biurokratizuojant verslą, sveikatos 
apsaugos ir švietimo reformų ilgalai
kei gyvenimo kokybei užtikrinti, vie
šojo administravimo pertvarkos, tam 
kad žmonės nebūtų žeminami tar
nautojų. 

Tačiau tam reikia jėgų, o ne tik 
strategiškai „vykdyti stebėseną, at
likti analizę, skleisti informaciją, 
stiprinti administracinius gebėji
mus", kaip numatyta strategijos pro
jekte. 

Aiškus kandidatai į „LT tapatybę / / 

Vilnius, vasario 7 d. (BNS) — 
Paskelbti į ,,LT tapatybės" apdovano
jimus pretenduojantys 16 kandidatų, 
kuriuos iš daugiau nei 90 pretenden
tų išrinko autoritetinga komisija. 

„Rinkdama kandidatus, komisija 
i atsižvelgė į jų veiklos intensyvumą, 

aktyvumą, turinį. Taip pat buvo sten
giamasi įvertinti kiekvieno jų indėlį, 
šių metų įdirbi garsinant Lietuvos 
vardą", — sakė projekto vadovas Ša
rūnas Sakalauskas. 

Pagrindinėje nominacijoje už ge
riausią metų Lietuvos pristatymą ap

dovanojimą gauti pretenduoja Euro
pos komisarė Dalia Grybauskaitė, ki
no režisierius Arūnas Matelis, grupė 
,,LT United", aviatorius, aukštojo pi
lotažo meistras Jurgis Kairys. 

Kartu su pagrindine nominacija, 
šiais metais paskelbtos ir 4 papildo
mos. 

Už Lietuvos įvaizdžio gerinimą 
sporto srityje apdovanojimą gauti 
pretenduoja penkiakovininkas Edvi
nas Krungolcas, krepšinio treneris 
Jonas Kazlauskas bei galiūnas Žyd
rūnas Savickas. 

Buvę savanoriai tu r i nelegalių ginklų 

tąją vietą. Mindaugas Ežerskis (iki 
96 kg) užėmė devintą, Aleksandras 
Kazakevičius (iki 74 kg) — 11-ąją, o 
Laimutis Adomaitis (iki 84 kg) —14-
ąją vietas. 

* Dal ias (JAV) vykusiose 
tarptautinėse moterų sportinės 
gimnast ikos varžybose „Metro-
plex Challenge 2007" Lietuvos 
atstovė Laura Svilpaitė jaunimo elito 
grupėje užėmė antrąją vietą. Vilniaus 
Gerosios Vilties vidurinės mokyklos 
šeštokė daugiakovėje surinko 53,550 
balo. 

Atkelta iš 1 psl. 
nelegaliai laikomus ginklus grąžinti 
neužsitraukiant teisinės atsakomy
bės ar juos legalizuoti, tačiau A. Sta
šaitis aiškino, jog įstatymas proble
mos neišsprendžia. 

„Niekur neregistruotų ginklų 
problema nesprendžiama. Kas kom
pensuos savanoriams išlaidas, kurias 
išleido įsigydami ginklus? Kompensa
cijos mechanizmas nenumatytas", — 
sakė A. Stašaitis. 

Į komisijos narių pastabas, jog 
ginklus nebūtina atiduoti, yra nu
matyta ir jų legalizacija, buvęs sava
noris atsakė replika ,,kas leis legali
zuoti kulkosvaidį?". 

Kalbėdamas apie savanorių 
maišto priežastis, A. Stašaitis ne kar

tą akcentavo, jog savanoriai didžiąją 
dalį ginklų buvo įsigiję savo lėšomis, 
netiesiogiai teigdamas, jog tai ir tapo 
pasitraukimo į mišką priežastimi. 

Buvęs savanoris negailėjo kriti
kos J. Abromavičiui, kuris tuo metu 
ėjo Kauno apskrities teritorinės gy
nybos rinktinės štabo vado pareigas, 
sakydamas, jog niekada nebuvo ma
tęs „tokios betvarkės kariuomenėje". 

„Aš neįsivaizduoju tokios komiš
kos situacijos, kad štabo viršininkas 
pradėtų vadovauti per vado galvą. 
Negali štabo vadas imtis atsakomy
bės už rinktinę", — sakė A. Stašaitis. 

Buvęs savanoris pareiškė, jog J. 
Abromavičius „neturėjo jokių vado 
savybių" ir kaltino jį tekinus slaptą 
informaciją. 



DRAUGAS, 2007 m. vasario 8 d., ketvirtadienis 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

JAV į Iraką nuskraidino rekordines 
grynųjų pinigų sumas 
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Baiminamasi, kad grynieji Irake gali būti išgrobstyti. 

Ž4& 

Washington, DC, vasario 7 d. 
(,,Reuters"/BNS) — JAV federalinis 
atsargų bankas netrukus prieš tai, 
kai amerikiečiai sugrąžino irakie
čiams šalies kontrolę, nusiuntė j 
Baghdad rekordinę grynųjų pinigų 
sumą, kuri siekė daugiau nei 4 mlrd. 
JAV dolerių. 

Banknotai buvo sudėti ant milži
niškų padėklų, kurie i Iraką nuskrai
dinti kariniais lėktuvais, antradieni 
pranešė Įstatymų leidėjai. 

Šią sumą sudarė pinigai, gauti už 
Irako naftos eksportą, perteklinės 
Jungtinių Tautų (JT) administruotos 
programos „nafta už maistą" lėšos ir 
Įšaldyti Saddam Hussein režimo, ku
ris vėliau buvo nuverstas, pinigai. 

Banknotai, kurie iš viso svėrė 
363 tonas, buvo pakrauti i karini lėk
tuvą ir nuskraidinti Į Baghdad. Tai 
buvo didžiausios pinigų sumos perve
žimas per visą Federalinio atsargų 
banko istoriją, sakė Henry Waxman, 
Atstovų Rūmų Valdymo ir vyriausy
bės reformų komiteto pirmininkas. 

„Koks sveiko proto žmogus siųs
tų į karo zoną 363 tonas grynųjų? 

Tačiau būtent taip pasielgė mūsų vy
riausybė", — sakė Demokratų parti
jos narys iš California per svarsty
mus, kurių metu buvo nagrinėjami 
galimi pinigų išeikvojimo, sukčiavimo 
ir piktnaudžiavimo atvejai tvarkant 
lėšas Irake. 

2003 metų gruodžio 12 dieną j 
Iraką buvo nuskraidinti 1,5 mlrd. 
JAV dolerių — tuo metu tai buvo „di
džiausia grynųjų pinigų išmoka per 
visą Federalinio atsargų banko istori
ją", — rašoma elektroniniame laiške, 
kuri citavo komiteto nariai. 

Kitų metų birželio 22-ąją Iraką 
pasiekė 2,4 mlrd. JAV dolerių, o po 
trijų dienų — dar 1,6 mlrd. JAV do
lerių. Birželio 28 dieną Laikinoji koa
licinė vadovybė perdavė Irako suve
renitetą šios šalies vyriausybei. 

Paul Bremer, kuris buvo paskir
tas Laikinosios koalicinės vadovybės 
administratoriumi ir vadovavo Ira
kui, kai baigėsi pradinės kovinės ope
racijos, sakė, kad milžiniškos grynųjų 
pinigų sumos buvo atskraidintos i 
Iraką šios šalies finansų ministro 
prašymu. 

A. Lukašenka nori išsaugoti postą 
Minskas, vasario 7 d. („Reu-

ters"/BNS) — Baltarusija norėtų pa
gerinti savo santykius su Vakarais, 
kai jie pablogėjo su Rusija, pasiūliu
sia „rinkos santykius", bet nėra lin
kusi keisti politinę sistemą, ką Euro
pa nurodo kaip partnerystės sąlygą, 
pareiškė prezidentas Aleksandras 
Lukašenka. 

Autokratiškas šalies prezidentas 
interviu „Reuters" sakė, kad jam ne
priimti politiniai Vakarų reikalavi
mai, kurie galiausiai privestų prie jo 
atsistatydinimo. Bet jis pridūrė esąs 
pasiryžęs užsirekomenduoti kaip pa
tikimas partneris daugeliui metų, nes 
ketina balotiruotis ketvirtajai kaden
cijai. 

„Aš pripažįstu klaidą ir mūsų už
sienio politikos trūkumą, kad ji yra 
vienos krypties, nukreipta tik Į Ru
siją, — sakė A. Lukašenka. — Ir mes 
faktiškai praradome Vakarus". 

„Mes stovėjome ant vienos kojos, 
o turime stovėti ant dviejų. Mes 
esame tarp Vakarų ir Rusijos. Mes — 
tiltas tarp Rusijos ir Vakaru", — pri
dūrė jis. 

Baltarusijos prezidentas apkalti

no Rusiją, kuri pasirengusi sąjungai 
su Minsku tik kaip su jaunesniu part
neriu ir puoselėja imperines ambici
jas. 

Nuo 2007 metų pradžios Maskva 
beveik dvigubai padidino dujų kainą 
Baltarusijai ir Įvedė mokesti už naf
tos tiekimą. Kremlius neigia, kad 
naudoja naftos ir dujų kainas kaip 
politinio spaudimo įranki. 

„Be jokio pagrindo Rusija jau už
sirašė Į pagrindinius jėgos centrus pa
saulyje. Kone kiekvienoje pasaulio 
vietoje yra Rusijos interesų", — ma
no A. Lukašenka. 

„Tarsi Baltarusijoje arba Ukrai
noje, Gruzijoje yra tik Rusijos in
teresų, o Baltarusijos interesų pačioje 
Baltarusijoje neturi būti. Rusijos po
litika vis labiau panašėja Į Amerikos. 
Atsirado tam tikrų imperinių veiki
mo manierų", — sakė A. Lukašenka 

Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas pažadėjo Minskui pamažu 
pereiti prie rinkos santykių, palikda
mas tam tikras subsidijas, bet A. 
Lukašenka sako, kad Baltarusijos 
ekonomika patiria nuostolių — maž
daug 5 mlrd. dolerių per metus. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Trečiadienį prieš planuojamą 

koalicinės vyriausybės pertvarkymą 
atsistatydino Lenkijos vidaus reikalų 
ministras Ludvvikas Domas, pranešė 
premjero Jaroslavvo Kaczynskio kan
celiarija. Vyriausybės vadovo kance
liarijos pareigūnas nurodė, kad J. Ka-
czynskis patenkino ministro atsista
tydinimo prašymą. „Ministras pirmi
ninkas norėjo, kad aš daryčiau tai, ką 
laikau klaidinga", — pareiškė L. Dor-
nas spaudos konferencijoje. 

LONDONAS 
Du vyrai, kurie praėjusią savaitę 

buvo sulaikyti tiriant Įtariamą są
mokslą pagrobti ir nužudyti britų ka
rį musulmoną, trečiadienį buvo pa
leisti nepateikus kaltinimų, pranešė 
policija. Kiti septyni asmenys, kurie 
prieš savaitę buvo sulaikyti Birmin-
gham mieste pagal kovos su teroriz
mu įstatymus, tebėra areštinėje, nes 
detektyvams buvo papildomai skirtos 
dar trys dienos juos apklausti. Ži-
niasklaida pranešė, kad sąmokslo, 
kuris turėjo būti įvykdytas artimiau
siu metu, organizatoriai planavo pa
mėgdžioti Irako kovotojų išpuolius, 
kai pagrobiami vakariečiai, kuriems 
nukertamos galvos, o egzekucijų 
vaizdo įrašai išplatinami internete. 

PARYŽIUS 
Laikraščių tiražai pasaulyje per 

pastaruosius penkerius metus išaugo 
beveik 10 proc, parodė atliktų tyri
mų rezultatai, verčiantys suabejoti 
plačiai paplitusia nuomone, kad 
spauda užleidžia savo pozicijas ki
toms žiniasklaidos priemonėms. Pa
saulinės laikraščių asociacijos (WAN) 
duomenimis, 2005 metais mokamų 
dienraščių skaičius pasiekė rekordi
nę 10,104 ribą — 13 proc. daugiau 
nei 2001 metais. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV Senato specialusis žvalgybos 

komitetas antradienį vienbalsiai pri

tarė į atsargą išėjusio viceadmirolo 
Michael McConnell kandidatūrai į 
Nacionalinės žvalgybos direktoriaus 
postą. „Admirolas McConnell yra 
t inkamas asmuo eiti šias pareigas", 
— savo pareiškime nurodė komiteto 
pirmininkas John Rockefeller. 

AZIJA 

TOKYO 
Japonijos premjeras Shinzo Abe 

trečiadienį paragino Rusiją vėl svars
tyti klausimą, kam priklauso Pietų 
Kurilų teritorija. Maskva ir Tokyo 
daugiau kaip 60 metų negali pasira
šyti taikos sutarties dėl neišspręstos 
problemos salų, kurios Rusijoje vadi
namos Pietų Kurilais, o Japonijoje 
šiaurinėmis teritorijomis. „Sis klau
simas aktualus kiekvienam piliečiui, 
ir svarbu, kad visi būtų tuo suintere
suoti ir susivienytų siekiant pažan
gos derybose", — sakė Sh. Abe. Šias 
salas užgrobė SSRS, kai ji paskelbė 
karą Japonijai 1945 metų rugpjūčio 8 
dieną. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
JAV kariuomenė trečiadienį pa

tvirtino, kad netoli Baghdad sudužo 
vienas transportinis sraigtasparnis, 
tačiau pasakyti, ar yra aukų, atsi
sakė. „Sudužo sraigtasparnis CH-
46", — sakė kariuomenės atstovas 
spaudai, generolas majoras William 
Caldwell, galvoje turėdamas dvimo
torį orlaivi „Sea Knight", kuris yra 
jūrų pėstininkams pritaikyta „Chi-
nook" versija ir kuriuo gali skristi iki 
25 keleivių ir keturi įgulos nariai. 
Sraigtasparnis sudužo už 19 km į 
šiaurės vakarus nuo Baghdad. 

AFRIKA 

ABIDJAN 
Dramblio Kaulo Krante naktį 

nežinomi užpuolikai nužudė Europos 
Sąjungos (ES) diplomatą iš Prancū
zijos. Šaltiniai sakė, kad 53 metų Mi-
chel Niaucel mirė nuo šautinių žaiz
dų neaiškiomis aplinkybėmis. Pasak 
jų, M. Niaucel buvo atsakingas už ES 
misijos Abidjan saugumą. Nelaimės 
metu diplomato žmona ir jo 13 metų 
dukra buvo šeimos namuose prekybi
niame Plato rajone. 
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Smaragdinė sala savo ypatumais 
artima Lietuvai 

Kas pirmasis iš l i e t u v i ų atrado 
smaragdinę Airiją? 

Daugelis mūsų sovietmečiu ją 
laikė Didžiosios Britanijos dalimi, o iš 
jūros sugrįžę, tolimojo plaukiojimo 
jūreiviai tarp kitko paminėdavo ap
lankytus Dublino ir Korko uostus, 
bet dažniausiai apibūdindavo juos 
kaip Anglijos miestus. Matyt, jiems 
tada atrodė, jog angliškais bruožais 
pasižymintys miestai priklausė tai 
pačiai britų karalystei. 

Tik pastaraisiais metais, kai 
Airijoje apsigyveno tūkstančiai emi
grantų iš visos mūsų šalies, ypač 
Klaipėdos, padidėjo susidomėjimas 
šia Atlanto vandenyno skalaujama 
smaragdine sala, nepriklausoma pa
saulio valstybe, savo klimato, kultū
ros ir religijos ypatumais ypač artima 
Lietuvai. 

Gamtos per la i 

Nors šiltas ir švelnus, Golfo sro
vės veikiamas, bet nuolat drėgnas, 
apskritus metus At lanto ciklonų 
veikiamas, Airijos klimatas nepasižy
mi dideliu palankumu užsienio turis
tams, bet čia jų niekados nestinga. 
Žmonės žavisi ypač sodria spalva ža
liuojančia salos vidurio lygumų aug
menija ir nepaprasto grožio jos pa
krantėmis, dažniausiai besibaigian
čiomis Įspūdingomis uolų virtinėmis 
su maždaug 200 metrų aukščio skar
džiais. 

Jie džiaugiasi kadaise iš sub
tropinių kraštų atvežtomis palmė
mis, magnolijomis, kamelijomis, aka
cijomis, rododendrais, įvairiausios 
kilmės medžiais ir krūmais, kero
jančiais greta mums įprastų eglių ir 
klevų, apie 9 mėnesius žydinčiomis 
gėlėmis. 

Turistų srautai žavisi įspūdin
gais Airijos kalnais, kriokliais, upe
liais ir ežerais, daugybe senovinių 
pilių, bažnyčių gausa. 

Neišdildomą įspūdį atvykėliams 
palieka apie 700 kilometrų ilgio ke
lionė iš šalies sostinės Dublino iki 
Atlanto vandenyno krantų ir atgal. 
Jos metu galima pasigrožėti salos rel
jefu, didesnių ir mažesnių miestų bei 
miestelių architektūra, airių gyveni
mo stiliumi, elgesio kultūra, paviešėti 
tradicinėse jų užeigose, paskanauti 
Gineso alaus, žuvies ir kitų nacio
nalinių produktų. 

Dublinas - a ir ių 
pas id idž iav imas 

Daugiausia svečių į šią salą 
patenka patogiausiu būdu — oro 
transportu. Kai atsirandi didžiuliame 
Dublino tarptaut iniame oro uoste, 
atrodo, jog per jį keliauja viso pa
saulio gyventojai. 

Stebina nepapras ta skrydžių 
bendrovių ir lėktuvų tipų įvairovė, 
kas keletą minučių kylantys arba 
besileidžiantys orlaiviai, atskraidinę 
keleivius iš visų kontinentų, maž
daug šimto valstybių. Nemažai jau
dulio sukelia netikėtai išgirsti uosto 
informatorių pranešimai, neretai nu
skambantys ir lietuvių kalba. 

Šalies politikos, ekonomikos ir 
kultūros centras Dublinas - vienas 
seniausių Europos miestų, IX amžiu
je įkurtas prie Dublino įlankos Lyfės 
upės pakrantėse. 

Tai itin triukšmingas, pilnas sve
čių ir daugiau kaip milijoną gyvento

jų turintis miestas, išsiskiriantis praš
matniais ir ištaigingais skirtingų am
žių architektūros namų kvartalais. 

Seniausioje miesto vietoje - įvai
rių stilių ir epochų maišalynėje, siau
rų gatvių ir gatvelių labirinte itin 
gausu prestižinių restoranų, smuk
lių, parduotuvių, įvairiausios išvaiz
dos prekeivių. 

Sostinės istorijos ir architektūros 
įžymybės driekiasi abipus platokos 
Lyfės upės į vakarus ir į pietus. 

Miesto centru laikoma didžiausia 
Arijos bažnyčia - Sv. Patriko kate
dra, pastatyta XII amžiaus pabaigoje. 
Netoli jos stūkso didingi Justicijos 
rūmai, kiti senovinės architektūros 
statiniai. 

Nepaprastu augmenijos spalvin
gumu išsiskiria greta Arijos prezi
dento rezidencijos įkurdintas parkas 
„Feniksas". O turistų traukos centru 
vadinama „Adata" - įspūdinga, 61 
metro aukščio bokštas, iš visų pusių 
gerai matomas orientyras pasikly
dusiems miesto svečiams. 

Dublino pilyje, kurioje nuo XII 
amžiaus iki 1920 metų šeimininkavo 
britų administracija, yra pagarsėjusi 
Europoje biblioteka. 

Joje saugomi senoviniai papiru
sai, istoriniai islamo išpažintojų raš
tai, kinų, japonų, indų ir kitų Rytų 
šalių meno kūriniai, viena iš turtin
giausių pasaulyje graviruotų ir 
spausdintų knygų kolekcija, kai kurie 
senovinės Biblijos tekstai. 

Mieste - daugybė teatrų ir mu
ziejų, įkurtų senovinės architektūros 
pastatuose. 

Airiai didžiuojasi 1592 metais 
karalienės Elžbietos I. valia Dubline 
įsteigtu universiteto miesteliu, kurį 
sudaro daugybė senovinių statinių. 

Šios mokslo šventovės biblioteko
je saugomas Šventasis rankraštis, 
datuotas 800 metais iki mūsų eros, -
viena seniausių knygų pasaulyje. 

Miesto gyventojai puikuojasi ir 
senoviniais Dublino kalnais ir pa
plūdimiais, gynybos fortais, „Penkio
likos akrų" aikšte, kurioje kadaise 
vykdavo dvarininkų dvikovos, unika
liais archeologiniais radiniais. 

Miesto gyventojų buit is 

Sostinės senamiestyje dominuoja 
angliško stiliaus, tamsokų fasadų, 
palyginti nedidelio aukščio, bet gana 
tvarkingi pastatai. 

Naujuosiuose sostinės kvartaluo
se, kur nepažvelgsi, plyti žymiai spal
vingesni individualių namų ir ko

tedžų kvartalai, savo architektūrine 
išraiška kaip broliai dvyniai panašūs 
į vienas kitą statiniai. Jų neįmanoma 
atskirti nei pagal sienų, nei pagal sto
gų išvaizdą. 

Kiekvieno namelio kiemelis ap
juostas maždaug 2,5 metro aukščio 
blokine tvorele. Kieme - poilsio kam
pelis su lauko baldais, nedidukas ūki
nis pastatėlis, į skėtį panaši, išsklei
džiama skalbinių džiovyklė. 

prašo vairuotojo rodyti pažymėjimą, 
jei pastarasis nepažeidė eismo taisyk
lių. Po keleto metų saugaus važinėji
mo draudimo įmokos mažėja, nors 
apskritai mašinų draudimas čia labai 
brangus. 

Dublino, kaip ir kitų šalies mies
tų, gatvės lygios, bet labai siauros. 
Todėl įdomu stebėti , kaip jomis 
milimetrų t ikslumu sugeba prasi
lenkti didesnieji automobiliai, kaip 

Pilis Dubline. 

Gyvenamajai patalpai šaltas van
duo tiekiamas nemokamai, o jo pa
šildymui užtenka įjungti programuo
jamą elektrinį kaitintuvą. Nustaty
tais paros laiko tarpsniais jis šildo ir 
buto patalpas. 

Naujųjų Dublino kvartalų cen
truose įrengtos erdvios aikštės, o veš
liuose jų žolynuose krykštauja vaikai, 
vaikštinėja suaugusieji. 

Prie namų nes t inga vietos 
gyventojų automobil iams 

Arijoje kur kas daugiau gyvento
jų negu Lietuvoje keliauja naujais 
automobiliais. Kalbama, kad žmonės 
jais važinėja ne ilgiau kaip penkerius 
metus. 

Policija griežtai kontroliuoja, kad 
visos mašinos būtų apdraustos, todėl 
civilinės atsakomybės draudimo lip
dukus visi klijuoja gerai matomoje 
vietoje. 

Stebėti automobilius policijai 
padeda valstybiniai numeriai, ku
riuose pirmiausia pažymimi pagami
nimo metai, miesto arba rajono, ku
riame automobilis įregistruotas, rai
dė ir eilės numeris. 

Tačiau pareigūnai niekados ne-

Dublinas. 

atlaidžiai ir mandagiai jie praleidžia 
pėsčiuosius, pasirodžiusius bet kokio
je gatvės ar sankryžos vietoje, rankų 
mostais sutardami su kitų transporto 
priemonių vairuotojais, kuris važiuos 
pirmas. 

Smagu matyti, kaip vinguriuoja 
dviaukščiai visuomeninio transporto 
autobusai. Įlipdamas į tokią mašiną, 
keleivis pasako vairuotojui, iki kurios 
stotelės jis važiuos, ir į specialią dė
žutę įmeta tam tikrą monetų kiekį. 
Kai autobuso šeimininkas įvertina jų 
sumą, iš kasos aparato „išlenda" bi
lietas, kurį keleivis turi pats atsi
plėšti. Nuo miesto pakraščio iki Dub
lino centro kelionė kainuoja beveik 
du eurus. 

Autobusų stotelės sostinėje iš
dėstytos maždaug kas šimtą metrų. 
Jeigu stotelėje lūkuriuojantys kelei
viai nekelia rankų, autobusas važiuo
ja pro šalį. Lygiai taip pat jis rieda to
liau, jei niekas iš juo važiuojančių 
keleivių autobuso nestabdo. Kas nori 
išlipti, privalo, ar tėjant prie arti
miausios stotelės, paspausti vieną iš 
dviejų mygtukų, įrengtų pirmajame 
ir antrajame autobuso aukštuose. 

Palyginti nedidelį atstumą nuo 
gyvenamųjų rajonų iki Dublino cen
tro autobusas važiuoja apie valandą. 
Kelionė ilgokai t runka todėl, kad jis 
nuolat rieda aplink namų kvartalus, 
apjuostus šiam miestui būdingomis 
aukštokomis tvoromis, stoviniuoja 
prie stotelėse laukiančių keleivių gru
pelių. 

Dubline retai pasiseka laiku 
nuvažiuoti į numatytą vietą. Spūsties 
valandomis automobilių eismą stab
do didmiesčiams būdingi „kamščiai", 
nuotaiką gadina ir vairuotojų abe
jingumas. Čia dažnai vėluoja autobu
sai (kartą vieno maršruto autobuso 
teko laukti 1,5 valandos), renginiai, 
pasitarimai. 

Ramiai, neskubėdami su klien
tais bendrauja įstaigų tarnautojai, 
bankininkai, kartais su kuklia šypse
na veide ištardami plačiai paplitusį 
anglišką terminą „tomorrow", reiš
kiantį „rytoj". 

Nukelta į 9 psl. 
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Atkelta iš 8 psl. 

Airių vakarai - smuklėse , 
uže igose 

Nei Dublino centre, nei pakraš
čiuose neteko matyti elgetaujančių 
vargšų. Matyti, kad jų nėra, nes čia 
kalbama, kad mažiausias žmogaus 
uždarbis per mėnesi siekia apie 1,500 
eurų. 

Iš pokalbių su klaipėdiečiais išei
viais paaiškėjo, kad negausi šeima 
puikiausiai gali pragyventi už 1,000 
eurų. Vadinasi, 500 lieka kitoms iš
laidoms. O tokius mažus atlyginimus 
gauna tik mažytė dalelė imigrantų, 
žemiausios kvalifikacijos vietinių gy
ventojų. Todėl airiai nemėgsta ga
mintis maisto namuose. Jie savo būs
tuose tiktai pusryčiauja, o pietauja 
prie darboviečių esančiose maitinimo 
įstaigose, poilsio vakarus leidžia prie 
alaus bokalo tradiciniuose „pabuose" 
(smuklėse). Čia jie užkandžiauja, 
bendrauja, linksminasi. Taip pato
giau. Nei indų plauti, nei valgių ga
minti! 

Nenuostabu, kad airiai, ypač 
draugiški ir linksmi žmonės, mėgs
tantys sveikintis gatvėje ir ki tur su 
nepažįstamais asmenimis, draugų į 
savo namus nekviečia. Su bičiuliais 
jie susitinka tik aludėse arba smuk
lėse. 

Alaus gėrimas - tarsi antroji 
airių religija, nes jie šį gėrimą ragau
ja 364 dienas per metus ir dar per 
nacionalinę šventę - Sv. Patr iko 
dieną. 

Į aludes jie ateina su seneliais, 
moterimis ir vaikais. O garsusis, ypač 

skanus, nacionalinis Gineso alus 
išsiskiria tuo, kad žmogus, per vaka
rą jo išgėręs apie 6-9 bokalus, kitą 
dieną nejaučia jokių pagirių. Gal 
todėl jie ypač saikingai naudoja itin 
brangiai kainuojančius stipriuosius 
alkoholinius gėrimus. Visos čionykš
tės užeigos uždaromos iki pusės dvy
liktos nakties. 

Katalikiškoje Airijoje neseniai 
buvo įteisintos skyrybos ir kontra
cepcijos priemonės. 

Populiariausias airių maistas -
patiekalai iš virtų, keptų, skrudintų 
bulvių. Tačiau jie nepripažįsta deli-
katesinių jautienos liežuvių, nežino, 
kur galima panaudoti kiaulienos 
faršą. 

Viena iš garsiausių Airijoje (ne
toli Dublino) senovinė John Fox 
smuklė pasižymi puikiais jūros gėry
bių patiekalais. Joje tarp kitų pagar
biai pristatytų buvusių lankytojų, 
tarptautinėje arenoje žinomų asme
nų, išvydome ir Lietuvos buvusio 
prezidento bei buv. premjero Algirdo 
Brazausko ir jo žmonos Kristinos 
fotografiją. 

Teko girdėti, kad pastaruoju 
metu kai kuriuose darbininkiškuose 
Dublino rajonuose jau atsiranda 
nusikalstamumo, narkomanijos ap
raiškų, atkeliavusių kartu su imi
grantais iš Afrikos. Tačiau lietuvių 
moterų nuomone, kol kas joms čia 
saugiau nei Lietuvoje. Jos ir vėlų 
vakarą nebijo vienos grįžti į namus. 
Nesijaudina, jei pamiršta užrakinti 
savo būsto duris, uždaryti langus. 

Alfonsas Pipiras 
„Klaipėda" 

PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO 
SUTARTIS 

2006 m. gruodžio 12 dieną Vy
tauto Didžiojo universiteto rektorate 
pasirašyta VDU Teisės instituto ir 
Kauno valstybės garantuojamos tei
sinės pagalbos tarnybos bendradar
biavimo sutartis. 

Sutartį pasirašė Kauno valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos tar
nybos direktorė Andželika Bane
vičienė ir VDU Teisės instituto direk
torius doc. Stasys Sedbaras. Susiti
kime, kuriame dar dalyvavo Teisin
gumo ministro patarėjas Laimonas 
Laukys ir VDU rektorius prof. Zig
mas Lydeka, buvo nutarta , kad abi 
sutartį sudarančios šalys sieks efek
tyvaus bendradarbiavimo ir vieningo 
planavimo rengiant studijų ir valsty
bės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo 
programas, įgyvendinant bendrus 
mokslinius ir praktinius projektus, 

taip pat organizuojant studentų 
praktiką. 

Šia sutartimi Kauno valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos 
tarnyba įsipareigoja teikti pasiūly
mus ir dalyvauti sprendžiant įvairius 
studijų organizavimo klausimus, siū
lyti ir įsijungti į bendrus projektus, 
priimti VDU Teisės instituto studen
tus atlikti teisinę praktiką. 

VDU Teisės institutas sieks 
atsižvelgti į šios valstybinės tarnybos 
teikiamus pasiūlymus įgyvendinant 
ir tobulinant studijų programas, 
sudarys palankias sąlygas dalyvauti 
kvalifikacijos suteikimo, studentų 
baigiamųjų magistro darbų gynimo 
komisijų darbe, derins su ja dėstomų 
dalykų, studentų praktikos ir stažuo
čių programas. 

UVM inf. 

Margumynai 

Suomių šauktiniai tunka nuo spurgų 
Suomių kariuomenėje nustatytas 

„kenkėjas", keliantis pavojų šauk-
tinių sveikatai. 

Tai įprastos spurgos, parduo
damos dalinių teritorijoje esančiose 
kavinukėse. Kaip išsiaiškino Oulu 
miesto universiteto mokslininkai, 
tarnyboje vidutiniškai du trečdaliai 
jaunuolių suvalgo triskart daugiau tų 
skanėstų nei paprastai. 

O per didelė aistra spurgoms 
žymiai padidina diabeto riziką, jos 
sukelia didelį spaudimą, nuo spurgų 
pradedama tukti. 

Kaip teigia tyrimo vadovė Tuula 
Tiachtinen, vartojant tokius produk
tus, neigiamas jų poveikis toks stip
rus, kad net intensyvūs fiziniai krū
viai nebepadeda. 

BNS 

D Ė M E S I O ! 
Nesentai a t v y k o t e , i e š k o t e d a r b o ar b u t o , t a č i a u skelbtis la ik rašty je 

b r a n g i a i k a i n u o j a ? N e b e d a . DRAUGAS |Qstf skelbimą išspausdins 
n e m o k a m a i . T e r e i k i a p a s k a m b i n t i t e l . 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 ar 

u ž s u k t i | D R A U G O a d m i n i s t r a c i j a adresu 
4 5 4 5 VV. 6 J St , Ch icago, IL 6 0 6 2 9 

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

TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 
MAUNAK V. RANA, M D 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS). NEMICKAS, M.D. 
KARDKXCXV\S-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Hundred fifty third lesson. (Han-
dred fiti thiord lesan) — Šimtas pen
kiasdešimt trečia pamoka. 
Winter driving. (Uinter džraiving) 
— Važiavimas žiemą. 
Being so cold and all the snow 
o n the streets it's very difficult 
to get where you need to go. 
(Bying sou kold ęnd oi tha snou an 
tha stryts its veri difikait tū get uer 
jū nyd tū gou) — Kai taip šalta ir 
tiek sniego, gatvėse labai sunku nu
važiuoti kur reikia. 
It took me an hour and a half to 
get to the airport where gener-
ally it takes me about forty five 
minutes. (It tuk mi en aur ęnd e hęf 
tū get tū tha ėrport, uer dženerali it 
teiks mi ebaut fori faiv minets) — 
Man truko pusantros valandos nu
važiuoti į oro uostą, nors paprastai 
užtruka maždaug keturiasdešimt 
penkias minutes. 
What was the problem? (Uat uoz 
tha prablem) — Kodėl taip atsitiko? 
The cars were moving very slow-
ly, in some cases there were 
snow ploughs b locking both 
lanes, etc. (Tha kars uėr muving 
veri slouli, in sam keises thėr uėr 
snou plaus blaking bouth leins, etc.) 
— Mašinos judėjo labai pamažu, kai 
kur sniego valymo mašinos buvo už

stoję abi kelio linijas, ir t.t. 
When I was going to the grocery 
store, there was a four car pilė 
up. (Uen ai uoz going tū tha grouseri 
stor, thėr uoz a for kar pail ap) — Kai 
aš važiavau į maisto parduotuvę, 
buvo susikūlusios keturios mašinos. 
A lot of people drive too fast, not 
paying attent ion t o the condi-
t ion of the road. (E lat af pypi 
džraiv tū fęst, na t paying atenšen tū 
tha kandišen af tha roud ) — Daug 
žmonių važiuoja per greitai, nekreip
dami dėmesio į sąlygas kelyje. 
T h e salt i sn' t very effect ive 
w h e n it gets so cold, it woun*t 
mėlt the snow or ice. (Tha solt 
iznt veri ifektiv uen it gets sou kold, 
it uont mėlt tha snou or ais) — Drus
ka nelabai tinka, kai oras toks šaltas, 
ji neištirpina nei sniego, nei ledo. 
How long do you suppose this 
weather will lašt? (Hau long dū jū 
supouz this uether uil lest) — Kiek 
ilgai, tavo nuomone, toks oras tę sis? 
It's February, the days are get-
t ing longer, I'm surprised it has 
las ted as long as it has . (Its 
februeri, tha deis ar geting longer, 
aim siurpraizd it hes lęsted ez long 
ez it hez) — Jau vasaris, dienos ilgė
ja, aš stebiuosi, kad tęsėsi tiek ilgai 
— iki dabar. 

PASLAUGOS 

SANTECHNIKOS 
„ P L U M B I N G " 

darbai - 24/7 service. 
Pigiai, greitai, kokybiškai ir sąžiningai. 

Tel. 773-494-9989 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
jCOUHUCU. 

RF.SIDtNTlAL 
IMOKkKACt' 

V I D A M. 
SAKEVICIUS 

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

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

708-889-2148 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th SL, 

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

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500 

http://www.illinoispain.com
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Paminėtas Bernardo Brazdžionio šimtmetis 
Nepaisant šalto, Lemonto Lie

tuvių dailės muziejaus salė — pilnu
tėlė. Cikagiečiai ir apylinkių gyvento
jai, anot popietės vedėjos Audrės 
Budrytės-Nakienės susirinko: „Švęsti 
šiandien poeto gilią sielą". Sis popie
tinis prisilietimas prie Bernardo 
Brazdžionio buvo tikra atgaiva sielai. 

Padeklamavusi B. Brazdžionio 
,,Tris vizijas", A. Nakienė pakvietė i 
sceną JAV LB Lietuvių rašytojų są
jungos pirmininkę Stasę Peterso
nienę. 

,,Sunku per keliolika minučių 
aprėpti rašytojo, parašiusio 18 knygų 
suaugusiems. 17 knygų vaikams, su
redagavusio 3 antologijas, kūrybą", 
— pradėjo S. Petersonienė, kurios 
pirmosios pažinties su poetu pradžia 
siekia 1944 m., kai ji, dar būdama 
moksleivė, už jumoristinį rašinį 
'Guolas ir Kuolas' laimėjo II vietą 
žurnalo 'Ateities spinduliai' pa
skelbtame konkurse. — Tad noriu pa
liesti tik šias temas: Dievas, meilė, 

Aktorė Audrė Budrytė. 

mirtis, kerštas, vaikai, tėvynė". 
Kalbėtoja apibūdino kiekvieną 

temą, į pasakojimą ipindama poeto 
rašytų ta tema eilių. 

"cDšetes. skirtos 3. Brazdžionio "iOO-osioms metinėms paminėti, dalyviai (iš 
kairės): Marija Remienė, Audre Budrvte-Nakiene. Povilas 5trolia,Viltė Vaitkutė, 
Emilija Morkūnaitė, Deividas Sinickas ir St3sė Petersonienė. 

Šiltai buvo prisiminta ir B. Braz
džionio žmona, kuri ,,visą gyvenimą 
budėjo prie savo Bernardo" (S. Pe
tersonienė). 

Trumpai apibūdinusi vieno žy
miausio išeivijos poeto kūrybą, S. Pe
tersonienė per
skaitė keletą išt
raukų iš laiškų, po
eto rašytų kalbė- . 
tojai Įvairiomis |g£>-
progomis. Laiš- [ a 

kuose ir skatini
mas perimti Lie
tuvių rašytojų są
jungos vairą, ir 
rūpestis antologi
jų ruošimu, ir 
sveikinimai įvai
riausiomis pro
gomis: gimta
dienio, Sv. Kalė-
dų. 

Į sceną išėjęs 
Povilas Strolia, 
atliko dvi Dariaus 
Polikaičio dainas, 
parašytas B. Braz
džionio žodžiams — „Klajūnę" ir „Aš 
čia — gyva". 

Maloni staigmena laukė žiūrovų 
A. Budrytei padeklamavus poeto „Per 
pasaulį keliauja žmogus". P Strolia 
pakvietė į sceną savo tėvą, kompozi
torių Faustą Strolia. Kompozitoriui 
akompanuojant, Povilas uždainavo B. 
Brazdžionio „Grįšiu. Grįšiu". Dainai 
pritarė visi salėje buvę žiūrovai. 

Susirinkusiųjų širdis sušildė ir 
mažieji programos dalyviai: Viltė 
Vaitkutė, Emilija Morkūnaitė ir Dei
vidas Sinickas, padeklamavę Vytės 
Nemunėlio „Meškiuką rudnosiuką". 
Kas suskaičiuos, kiek mažųjų užaugo 
su šiuo kūrinėliu? Jausmas buvo 
toks, tarsi kiekvienas atėjęs į mi
nėjimą mintinai žino šią meškiuko 

istoriją. 
Šilta atmosfera, puiki programa, 

gausiai susirinkę žiūrovai parodė, 
kad B. Brazdžionis gyvas mūsų šir
dyse, kad jo poezija tebėra aktuali, 
skaitoma ir mylima, o lietuviškas 

Gražiai nuskambėjo Fausto Strolios daina B. Brazdžionio 
žodžiams „Grįšim. Grišim". 

Laimos Apanavičienės nuotraukos 

žodis dar toks reikalingas: 

SU TAVIM AS, DAINA 
„Muzika — jausmų ir proto 

kalba. Ji kelia širdį į aukštumas. Jos 
nežemiška harmonijos šviesa pra
skleidžia dangų. Ramybė, meilė, ge
rumas užvaldo sielą, ir gaiviai nu
skaidrina ją Dievišku lengvumu ir pa
laima. Tokioje pakylėtoje būsenoje 
užgimsta naujos kūrybinės mintys", 
— sako Algirdas Motuzą. 

„Pakylėtoje būsenoje" — anot 
kompozitoriaus ir dainininko Algirdo 
Motuzos, užgimusios dainos, šių me
tų sausio 21 dieną Jaunimo centre 
skambėjo autoriniame koncerte, į ku
rį susirinko labai gausus jo talento 
gerbėjų būrys. 

Koncerto pirmos dalies dainų 
melodijos, vis pasikartodamos, liūlia
vo, sugrąžindamos į vaikystę, primin
damos jaunystės išgyvenimus ir pir
mosios meilės džiaugsmus; Jaunys
tės valsas svaigus kaip pavasario 
žiedai, rodos, jį šoksim amžinai" (eil. 
S. Žlibino). Skambėjo dainos apie tė
viškę, namus, mokyklinius metus. 

Beveik visa antroji koncerto dalis 
— paskutiniųjų metų kūrybos vaisius 
— emocingesnė. pilna naujų melodi
jos vingių. Net dainininko balsas 
skambėjo tvirčiau, labiau pasitikin
čiai, energingai, už ką klausytojai ap
dovanojo jį gausiais plojimais. 

Susirinkusieji buvo pamaloninti 
jau tradicine tapusia daina „Pušelė" 
(eil. A. Baltakio), be kurios neapsi
eina nė vienas A. Motuzos koncertas, 
kaip ir be pabaigoje atliktos dainos 

„Palaimink, Dieve, mus" (eil. J. 
Jakšto). Daugiausia dainų Algirdo 
Motuzos kūryboje yra sukurta poetės 
Stasės Jasiulionytės eilėms. 

Nepaisant smulkių techninių 
nesklandumų, koncertas buvo labai 
nuotaikingas ir sėkmingas. 

Jei vyrui gyvenime pasiseka ar 
nepasiseka, yra sakoma: „Ieškokite 
moters!" Tai tikra tiesa. Viena 
moteris gali vyrą taip paveikti, kad jis 
ir turėdamas kokių pasiekimų, 
praranda juos, žlunga jo sumanymai, 
rodos, ir talento nelieka, o kita suge
ba įkvėpti vyrą taip, kad jis savo ta

lentu gali sušvytėti kildamas į kūry
bines aukštumas. 

Tokios moters nereikia toli 
ieškoti. Tai A. Motuzos žmona Liucija 
Motuzienė. Ji su savo vyru žiūri 
viena kryptimi. Jie mato bendrą tik
slą, kuria bendrus planus tam tikslui 
pasiekti. Vieną sumanymą įgyvendi
nę, jie nesustoja vietoje. Tai puikus 
Liucijos ir Algirdo Motuzų duetas. 

Malonu buvo matyti juos dvi sa
vaites prieš koncertą ir girdėti, kaip 
su užsidegimu jie aptarinėja kiek
vieną pasiruošimo koncertui detalę, 
pasitardami su Jaunimo centro 

dęs, 

dis. 

O, mūs šventas lietuviškas žodi. 
Kaip ramunė mūs žemėj pražy-

Iš gimtųjų viensėdžių ir sodžių 
Tu skambėk stebuklingas ir di-

(B. Brazdžionis.' 
Už turiningai praleistą popietę 

tariame nuoširdų ačiū šio renginio 
organizatoriams — radijui „Margu
tis II", jo valdybos pirmininkei Mari
jai Remienei bei visiems šios radijo 
laidos darbuotojamas. Dėkojame ir vi
siems programos dalyviams, šią žvar
bią dieną sušildžiusiems mūsų širdis. 

Laima Apanavičienė 

Kompozitorius ir dainininkas Algirdas Motuzą. 

valdybos pirmininke Milda Šatiene, 
pabendraudami su draugais ir pažįs
tamais . Man pasirodė, kad jiems 
brangi kiekviena akimirka panaudota 
kūrybinių sumanymų įgyvendinimui. 
J ie sugeba įgyvendinti ne tik savo su
manymus, bet ir kitiems įkvėpti kū
rybinių minčių ir noro jas išreikšti. 

Visi gerbia turtingus žmones ir 
vertina juos už talentą „daryti pini
gą", tačiau nedaug yra tokių, kurie, 
sakyčiau, „senoviškai" (ne per fondus 
ar organizacijas), remia talentą. Liu
cija džiaugiasi tuo, ką daro. Ji pras
mingai leidžia savo pinigus (tai irgi 
talentas) stovėdama garbingoje vieto
je šalia savo vyro, įsirašydama į jo bio
grafiją kaip dosni talento puoselėtoja 
ir mecenatė. Kiek daug talentingų 
žmonių, neturėdami galimybių puo
selėti savo talentus Lietuvoje, bėga į 
užsienį, kad užsidirbtų reikalingų lė
šų pragyvenimui. 

Algirdas Motuzą, atsidėkodamas 
žmonai Liucijai, su pagarba ir meile 
atliko savo paties žodžiais sukurtą 
dainą „Tau". 

A. Motuzos kūryba nepavaldi jo
kiai kritikai, nes ji eina iš širdies į 
širdį. Gali pamiršti dainų melodijas, 
žodžius, bet niekada nepamirši jaus
mų, kuriuos išgyvenai jų besiklausy
damas. Rodos, kasdieninių rūpesčių 
nelieka ir ilgam širdis atsigavina 
nuostabiuoju muzikos „nektaru". 

Liucija Einikienė 
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RENGINIŲ KALENDORIUS 
2007 METAI 

Vasar i s 

Vasar io 10 d., š e š t ad i en i : Už
gavėnės Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Dail. Rasai Ibianskienei 
vadovaujant, bus kuriamos Užgavė
nių kaukės. Pradžia 11 vai. r. 

— Čikagos Lietuvių operos ,,Mei
lės vakarėlis" Jaunimo centro didžio
joje salėje. Pradžia 7 vai. v. 

Vasario 11 d., sekmadieni : Lie
tuvos Nepriklausomybės — Vasario 
16-osios šventė. Mišios 10:30 vai. r. 
Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Park apylinkė
je; šventinė minėjimo programa 1 vai. 
p.p. Maria High School auditorijoje. 

Vasar io 15 d., ke tv i r t ad i en į : 
Lietuvos trispalvės pakėlimas prie Ci
cero miesto rotušės. Ruošia Cicero LB ir 
ALTo Cicero skyrius. Iškilmės 12 vai. 

Vasar io 16 d., p e n k t a d i e n i : 
grafikės Elvyros Katalinos Kriaučiū-
naitės parodos atidarymas Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje. 
Pradžia 7:30 vak. v., dalyvaujant pa
čiai dailininkei ir jos dukrai, pianistei 
Gabrielei Gylytei iš Vokietijos. 

Vasar io 17 d., šeštadieni*. Ma
žosios Lietuvos Lietuvių draugija Či
kagoje ruošia „Šiupinį" Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje. Pradžia 
6:45 vai. v. 

— Pianistės Gabrielės Gylytės kon
certas Lietuvių dailės muziejuje, Le-
mont, IL. Rengia Lietuvos vaikų glo
bos būrelis „Saulutė". Pradžia 6 vai. v. 

V a s a r i o 18 d., s e k m a d i e n i : 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė 
Pasaulio lietuvių centro, Lemont, IL, 
salėje. Rengia Lemonto LB apylinkės 
valdyba. 

— Nepriklausomybės šventės pa
minėjimas The American Legion Post 
#430 salėje, Merrillville, IN. Ruošia 
Siaurės vakarų Indiana valstijos 
Amerikos lietuvių organizacijos. Pra
džia 1 vai. p.p. 

— Pasislidinėjimas VVilmont, WI. 
Ruošia JAV LB Waukegan/Lake apy
linkės valdyba. Pradžia 3 vai. p.p. 

V a s a r i o 24 d., š e š t a d i e n į : 
Sporto vakaras Centre Club, Liberty-
ville, IL. Ruošia JAV LB Waukegan 
Lake apylinkės valdyba. Pradžia 7:30 
vai. v. v. iki 10:30 vai. v. v. 

— Gavėnios susikaupimas Ateiti
ninkų namuose, Lemont, IL. Vado
vaus kun. Kęstutis Kevalas. 

Vasa r io 25 d., s e k m a d i e n i . 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
paminėjimas ir Šeimos šventė Vokie
čių namuose, Lake Villa, IL. Ruošia 
JAV LB Waukegan/Lake apylinkės 
valdyba. Pradžia 1 vai. p.p. 

— Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė Šv. Antano parapijoje, Cicero, 
IL. Mišios 9 vai. r , akademinė dalis 
— tuoj po Mišių. Ruošia Cicero LB 
apylinkės valdyba ir Cicero ALTo 
skyrius. 

— Lietuvos Dukterų visuotinis 
susirinkimas „Seklyčioje" (Čikagoje). 
Pradžia 2 vai. p.p. 

Kovas 

Kovo 3 ir 4 d., š e š t a d i e n i i r 
s ekmad ien į : Jaunimo centro pava
sarinė mugė. 

— Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos narių visuotinis susirinki
mas po 11 vai. r. Mišių. 

Kovo 9 d., penktadienį: Roma
no Borisovo darbų paroda „LDK 
architektūriniai paminklai" Čiurlio
nio galerijoje, Čikagoje. Atidarymas 
7:30 vai. v., dalyvaujant autoriui. 

Kovo 9, 10 i r 11 d., penk ta 
dieni , šeš tad ien i i r sekmadieni : 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
kino programa Lietuvos Nepriklauso
mybės dienai pažymėti. Dalyvauja 
kino režisieriai Ramunė Rakauskaitė 
ir Riek Pūkis. 

Kovo 11 d., sekmadien i : iškil
mingas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo — Kovo 11-osios minėji
mas Jaunimo centro didžiojoje salėje, 
Čikagoje. Ruošia Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos Čikagoje skyrius. 

— Čikagos lietuvių skautų ruo
šiama Kaziuko mugė Pasaulio lietu
vių centro naujuose Jaunimo rūmuo
se, Lemont. Mišios 9 vai. r., mugės 
atidarymas 10:30 vai. r. 

Kovo 18 d., sekmadienį : JAV 
Lemont LB apylinkės metinis narių su
sirinkimas Pasaulio lietuvių centre. 

Kovo 24 d., šeštadienį : margu
čių marginimo užsiėmimas Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. Pradžia 
11 vai. r. 

Kovo 30 d., penk tad ien į : Ire
nos Saparnienės batikos darbų paroda, 
dalyvaujant autorei, Čiurlionio galeri
joje, Čikagoje. Atidarymas 7:30 vai. v. 

Ba landis 

Ba landž io 1 d., Verbų sekma
dienį: Sakralinės muzikos koncertas 
Pal. Jurgio Matuliačio misijos bažny
čioje. Ruošia Pal. J. Matulaičio misija. 

Ba landž io 14 d., šeštadienį : 
pramoginis vakaras Jaunimo centre. 
Rengia jubiliejinis „Margutis II". 

— „Žiburėlio" mokyklėlės metinis 
pokylis Lietuvių fondo salėje, Pasau
lio lietuvių centre. Pradžia 6:30 vai. v. 

Balandžio 20 d., penktadienį : 
grafikės Jūratės Stauskaitės darbų 
paroda Čiurlionio galerijoje, Čikago
je, dalyvaujant autorei. Atidarymas 
7:30 vai. v. 

Balandžio 21 d. šeštadienį : 
poezijos programa, skirta poetės 
Liūnės Sutemos 80-mečiui. Rengia 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejus. 
Pradžia 6 vai. v. 

Ba landž io 29 d., sekmadienį , 
meno istoriko Anthony Stellaccio pa
skaita „XX a. Lietuvos keramika" 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Pradžia 2 vai. p.p. 

Gegužę 

Gegužės 5 d., šeštadienį : Šv. 
Stanislovo/Stanley diena — tradici
nių lietuviškų patiekalų pobūvis 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 
Pradžia 6 vai. v. 

Gegužės 6 d., s ekmad ien į : 
Lietuvių operos spektaklis — Johann 
Strauss operetė „Vienos kraujas" 
Morton gimnazijos auditorijoje, Ci
cero, IL. 

— Motinos dienos pietūs Pasau
lio lietuvių centre, Lemont, IL. Ruo
šia Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misija. Pradžia 12:30 vai. p.p 

Rugpjūt is 

Rugpjūčio 11 d., šeštadienį : 
JAV LB Waukegan/Lake apylinkės 
valdyba ruošia Vasaros festivalį Vo
kiečių namuose. Pradžia 12 vai. 

Rugsėjis 

Rugsėjo 21-23 d. JAV LB XVIII 
Tarybos antroji sesija. Ruošia JAV 
LB Lemonto apylinkės valdyba. 

Mylimam vyrui 
A't A 

VYTAUTUI VALIUKUI 

Vilniuje mirus, nuoširdžiai užjaučiame brangią SA
LOMĖJĄ, jungiamės maldoje ir liūdime kartu. 

Laima Platerienė, dr. Sofija Oželytė 
Gražina ir Jurgis Blekaičiai 

Teresė ir Algimantas Landsbergiai 

Kalbos kertelė 
LIETUVIŲ KALBOS 

SENOVIŠKUMAS 
ANTANAS KLIMAS 

Daug kas norėtų žinoti, kodėl 
lietuvių kalba yra pati senoviškiausia 
iš visų gyvųjų indoeuropiečių (ide.) 
kalbų. 

Iš tikrųjų to niekas tikrai nežino; 
net ir kalbininkai negali to aiškiai 
pasakyti. Yra t ik keletas teorijų, 
hipotezių, spėjimų. Pačias svarbiau
sias hipotezes paminėsime. 

1. Ps icholog inė h i p o t e z ė 

Nuo pat indoeuropiečių prokal
bės laikų (apie 3000 m. pr. Kr.) lietu
viai — gal tiksliau: lietuvių protėviai 
— buvę labai senos mados, užsispyrę, 
konservatyvūs. J ie nenorėję jokių 
pasikeitimų. 

Todėl ir lietuvių kalba išlikusi 
mažiau pasikeitusi. Pvz., liet. k. 
sūnus, paveldėtas iš ide. prokalbės 
žodžio *sunus, toks ir išlikęs per tuos 
5000 metų. Plg. anglų son, vok. Sohn, 
rusų syn ir t.t. 

2. Kalbų m i š i m o h i p o t e z ė 

Per 5000 metų, nuo ide. pro
kalbės laikų ligi pat šių dienų, lietu
vių kalba nesumišo su jokia kita ide. 
ar neide. kalba. 

Jau seniai kalbininkų yra nus
tatyta, kad kai viena kalba užgožia 
kitą, iš to „mišinio" atsiranda papras
tesnė gramatinė sandara ir maišytas 
žodynas. Geriausias pavyzdys y ra 
modernioji anglų kalba. Nors pag
rindine savo gramatikos s t ruk tūra 
anglų kalba yra germanų kalba, ta
čiau joje rasime nemažai ir kitų kalbų 
bruožų: keltų, normanų (kalbančių 
jau prancūzų kalbos dialektu), loty
nų, graikų, vokiečių, olandų... 

Tai gal ir yra viena iš priežasčių, 
kodėl anglų kalba šiuo metu yra 
pasaulinė tarptaut inė kalba. 

3. Centro h ipo tezė 

Jeigu gerai įsižiūrėsime į isto
rinius baltų tautų (kilčių, giminių) 
žemėlapius, aiškiai pamatysime, kad 
lietuviai (ar jų protėviai) per pasku
tinius kelis tūkstančius metų visuo
met yra buvę baltų tautų centre. 
Aplink lietuvius gyvenusios bal tų 
tautos (giminės, kiltys) buvo kaimy
nų užimtos, sunaikintos, nutaut in
tos, o lietuviai tų visų įtakų buvę 
mažai paliesti. 

Kalbų ir tarmių tyrinėtojai yra 

nustatę, kad centrinės tarmės ir kal
bos paprastai išlieka mažiau pasikei
tusios negu kraštinės (periferinės) 
tarmės ir kalbos. 

4. G e o g r a f i n ė h i p o t e z ė 

Lietuviai ilgus amžius gyvenę 
„miškų glūdumose" — miškinguose 
plotuose, kur jie anksčiau vertęsi žve
jyba ir medžiokle, gyvenę daugiausia 
prie upių ir ežerų. Vėliau, kaip ir visi 
europiečiai, lietuviai perėję į žem
dirbystę ir pradėję gyvulius auginti. 
Ilgus amžius ten nebuvę sausumos 
kelių, tik menkas susisiekimas upė
mis ir ežerais. Taip ir likę lietuviai 
savo miškuose, apsaugoti nuo sve
timų įtakų. 

Kuri iš šių keturių hipotezių yra 
arčiausia tiesos, sunku pasakyti. 

Galima manyti, kad visos ketu
rios minėtos hipotezės yra iš dalies 
teisingos: dėl visų anų priežasčių 
lietuvių kalba ir šiuo metu yra pati 
archajiškiausia iš visų gyvųjų ide. 
kalbų. 

Lietuvių kalba — be jokios abe
jonės — yra svarbiausias lietuvių tau
tos skiriamasis požymis (bruožas) ir 
pats brangiausias tautos turtas. 

Pastabos: 
1. Keli pavyzdžiai: 
Ide . p r o k a l b ė 
* sunūs 
*kwetweres 
*penkwe 
*bheu-
*es-
L i e t u v i ų k a l b a 
sūnus 
ketveri,-ios 
penke-tas 
buv-o 
es-ti 
Anglui k a l b a 
son 
four 
five 
(be) 
is 
Ženklas * reiškia, kad ši forma ar 

žodis nėra niekur užrašyta, o tik re
konstruota, atstatyta. 

2. Kalbininkai nemėgsta lietuvių 
kalbos vadinti sena kalba, nes tam 
tikra prasme visos kalbos yra vienodo 
amžiaus. Geriau sakyti: „Lietuvių 
kalba yra labai senoviška, archajiš
ka". 

„Kalbos puošmenos ir pabiros" 
Vilnius, 2001 

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

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

v 

• V a s a r i o 10 d. 7 vai . v. Čikagos 
Lietuvių opera visus maloniai kviečia 
j meilės vakarėlį „Myli... Nemyli... 
Kam spėlioti — sužinoki!", kuris 
vyks Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Programoje dalyvauja Nida Grigala
vičiūtė, Linas Sprindys, Genovaitė 
Bigenytė, Vilma Skučienė ir kiti atli
kėjai. Vašins „Kunigaikščių užeiga", 

. šokiams gros „Kaukas". Auka — 35 
f dol. Vietas užsisakyti galite tel. 773-

501-6573 arba 773-547-0542. 

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

Vasario 16-tosios minėjimas 
įvyks šį sekmadieni, 

vasario 11 d.., 1 vai p. p. 
Maria gimnazijos auditorijoje 
(67th/Marquette gatvės ir California Avenue sankryža) 

Šiais metais Čikagos lietuviai 
Vasario 16-osios minėjimą kviečiami 
atšvęsti su trimis neeiliniais garbės 
svečiais. Programoje dalyvaus prof. 
Darius Furmonavičius iš Didžiosios 
Britanijos Bradford universiteto. Jis 
yra Karaliaučiaus krašto istorijos ir 
dabartinės politinės padėties šiame 
regione žinovas. Antrasis svečias — 
žurnalistas David Satter, rašantis 
„Wall Street Journa l" ir „London 
Financial Times" laikraščiams, ilgai 
dirbęs korespondentu Maskvoje, se
kęs Lietuvos laisvės judėjimą ir jį 
pristatęs pasauliui. Trečiasis svečias 
— kino režisierius Andrėj Nekrasov, 
bene artimiausias neseniai radioak
tyviuoju poloniu nužudyto Alek-
sandr Litvinenko draugas. 

David Satter yra buvęs Maskvos 
korespondentas, ilgametis Rusijos ir 
buvusios Sovietų Sąjungos apžvalgi
ninkas, Hudson instituto vyresnysis 
bendradarbis, Hoover insti tuto 
mokslinis bendradarbis, vizituojan
tis profesorius Tarptautinių studijų 
departamente Johns Hopkins uni
versitete. Gimė Čikagoje 1947 m. 
Studijas pagal Rhodes fundaciją 
baigė Čikagos ir Oxfordo universite
tuose, ten įgijo li teratūros bakalauro 
laipsnį politinės filosofijos srityje. 
Ketverius metus dirbo policijos 
spaudos atstovu „Chicago Tribūne" 
dienraštyje. 1976 m. paskirtas „Lon
don Financial Times" laikraščio ko
respondentu Maskvoje, kur išdirbo 
šešerius metus, siekdamas, kad So
vietų Sąjungos piliečiai išlaikytų ob
jektyvų sovietinės visuomenės sant
varkos suvokimą ir siektų pagerėji
mo. Baigęs savo kadenciją Maskvoje, 
Satter tapo „The Wall Street Jour
nal" ypatinguoju korespondentu So
vietų reikalams, rašė šio laikraščio 
vedamąjį. 1990 m. Užsienio reikalų 
moksliniame inst i tute , Philadel-
phia, tapo Thornton Hooper bendra
darbiu, vėliau vyresniuoju ben
dradarbiu. 

D. Satter parašė dvi knygas apie 
Rusiją: „Age of Delirium: the Dec-
line and Fall of the Soviet Union" 

(Knopf, Yale, 1996) ir „Darkness at 
Dawn: the Rise of the Russian Cri-
minal State" (Yale, 2003). Jo knygos 
išverstos į rusų, estų, latvių, portu
galų ir vietnamiečių kalbas. Pagal 
knygos „Age of Delirium" siužetą 
amerikiečių-vokiečių-ukrainiečių 
bendroje kino leidyboje sukurtas do
kumentinis filmas, kurio režisierius 
Andrėj Nekrasov. Filmas pasirodė 
15-ųjų Sovietų Sąjungos griuvimo 
metinių proga. Šiuo metu jis rengia 
naują knygą apie rusų požiūrį į ko
munistinę praeitį. 

Andrėj Nekrasov yra rusų kino 
ir televizijos režisierius iš Sankt Pe-
terburg. Jis studijavo vaidybą ir 
kūrybinį vadovavimą Valstybiniame 
Teatro ir filmo institute gimtajame 
Sankt Peterburg. Paryžiaus univer
sitete studijavo ir magistro laipsniu 
baigė lyginamąją literatūrą ir fi
losofiją, o Bristol universiteto Filmo 
katedroje — filmo meną. 1985 m. jis 
asistavo Andrėj Tarkovskij, filmuo
jan t ir kuriant filmą „The Sac-
rifice". Nekrasov taip pat paruošė 
daugybę tarptautinių dokumentinių 
ir kūrybinių kino programų, iš kurių 
žymesnės yra: „A Russia of One's 
Own", „Pasternak", „The Prodigal 
Son" ir „Children's Stories: Chech-
nya". Kanų filmų festivalyje 1993 m. 
jo pirmoji drama „Springing Lenin" 
laimėjo UNESCO apdovanojimą, 
1997 m. jo pirmasis pilnametražis 
meninis filmas „Love Is As Strong 
as Death" Mannheim apdovanotas 
FIPRESCI prizu. Antrasis jo meni
nis filmas „Lubov and Other Night 
Mares" (2001 m.) pelnė pripažinimą 
daugumoje festivalių visame pa
saulyje, Įskaitant Sundance ir Ber
lyną. Andrėj Nekrasov yra ir drama
turgas bei teatro režisierius. Jo pas
tatymai vokiečių kalba pagal jo pa
ties libretą „Der Spieler" (The 
Gambler) pasirodė ,,Euro Central" 
teatre Bonoje ir „Koenigsberg" 
Volksbuehn teatre Berlyne. 

Kadangi renginys vyks lietuvių 
ir anglų kalbomis, kviečiami ir lietu
viškai nekalbantys žmonės. 
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V y t i s T o u r s o r g a n i z u o j a 

3 specialias tur ist ines kel iones 
| Lietuva ir P a b a l t į j į , {skaitant 
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nuoš imčia is . Kre ipk i t ė s \ 

M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 

Tel. (773) 847-7747. 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
www.lietuviu-bendruomene.org 

KREIPIMASIS Į LIETUVOS ŽMONES 
2007 m. vasario 5 d. 

Mieli tautiečiai , 
prezidente, Se imo ir Vyriausybės nariai! 

Lietuva - valstybė, kurią sukūrė lietuvių tauta ir kurioje kiekvienas lie
tuvis turi teisę gyventi. Taip įrašyta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. 

Tačiau jau seniai ne visi lietuviai vien tik Lietuvoje gyvena. Imta išva
žiuoti dar nuo Rusijos caro okupacijos laikų... Antrojo pasaulinio karo pasė
koje mūsų tauta tapo vis labiau išblaškyta - į tremtį Sibire, į išeiviją Va
karuose. 

Pusšimtį okupacijos metų lietuviai užsienyje gyveno laisvos Lietuvos 
idėja — savo nepriklausomos tėvynės, kuri būtų ir tautos namai. Ne be rei
kalo sakoma, kad kur tik pasaulyje yra lietuvis, ten gyvuoja Lietuva. Taip 
buvo per ilgus okupacijos dešimtmečius. Taip tebėra ir šiandien. 

Atkūrus valstybingumą atsivėrusios sienos, ekonominiai nepritekliai, 
noras išsimokslinimą ir gabumus pritaikyti darbe paskatino šimtus tūks
tančių tėvynainių pasklisti po pasaulį. Užsienyje gyvendami jie dabar remia 
savo šeimas ir kai kurie — savo bendruomenes Lietuvoje, svetur uždirbtus 
pinigus investuoja tėvynėje. 

Istorija liudija, kad Lietuvai labai padeda ją mylinti, jos labui dirban
ti išeivija. Tiek praėjusiame amžiuje, okupacijos smurto ir melo akivaizdo
je, tiek ir dabartiniame šimtmetyje — kuomet ne viena maža valstybė 
praranda daug gyventojų emigracijai, o tarptautiniai ryšiai visiems gyvy
biškai būtini, pravartu deramai pajungti išeiviją savojo krašto, t.y., Lietuvos 
reikalams. 

Daugybė valstybių, taip pat ir Europos Sąjungos šalys, pripažįsta dvi
gubą pilietybę savo tautoms. Jos suvokia, kad diasporoje gyvenantys tėvy
nainiai yra neįkainojamas tautos, taip pat ir valstybės, turtas. 

Užtat mes, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba, kreipiamės į 
Lietuvos žmones ir į Lietuvos valdžią prašydami surasti būdą — bendra
darbiaujant su Pasaulio Lietuvių Bendruomene — mums, Amerikos ir kitų 
valstybių pilietybę turintiems lietuviams, taip pat ir mūsų vaikams, turėti 
pilnavertę Lietuvos pilietybę, tuo mus ypatingais saitais ir visiems laikams 
pririšant prie Lietuvos. 

Tautą reikia vienyti, o ne barstyti, lietuvius reikia burti, glausti artyn 
valstybės, vardan klestinčios Lietuvos XXI amžiuje, kuri yra lietuvių tautos 
ir tautai sukurti namai. 

Vytautas Maciūnas , pirmininkas; dr. Stasys Bačkaitis, VP - mok
slo reikalams; ses. Margarita Bareikaitė, Religinių reikalų tarybos pir
mininkė; Rimas Gedeika, VP - specialiesiems projektams; Dalė Lu-
kienė, Kultūros reikalų tarybos pirmininkė; Eugenija Misevičienė, sek
retorė; Laurynas R. Misevič ius , VP - sporto reikalams; Gediminas 
Naujokait is , iždininkas; Da iva Navickienė , Švietimo tarybos pir
mininkė; Juozas Pol ika i t i s . Socialinių reikalų tarybos pirmininkas; Ra
mutis Pliūra, VP - finansiniams reikalams; Kazys Razgaitis, VP - tech
nologijų pritaikymo reikalams; Marija Remienė, VP - informacijos reika-
lams; S ig i ta Simkuvienė-Rosen, VP - Bendruomenės plėtrai; kun. 
Antanas Sau la i t i s , VP - jaunimo reikalams; Stefa Alšenaitė-Urban, Vi
suomeninių reikalų tarybos pirmininkė; dr. Elona Vaišnienė, VP - tink-
lalapio vedėja; dr. Rimantas Vaitkus, VP - organizaciniams reikalams 

Kviečiame visus Amerikos lietuvius kuo gausiau dalyvauti 
Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios minėjimuose ir būtinai pasira
šyti JAV LB Krašto valdybos paruoštą peticiją „Dėl dvigubos pilie
tybės įteisinimo**. 

Čikagos l i tuanistinės mokyklos mokyto ja i nu tarė pabandyt i pasit ikrint i savo 
l ietuvių kalbos žinias, šeštadieni , vasario 3 d „ po pamokų j ie visi draugiškai 
rašė diktantą pagal Nacionalinio d ik tanto tekstą. Reikia pasakyti, kad rezultatai 
buvo neb log i , mokytoja i klaidų padarė nedaug. 

Laimos Apanavičienes nuotrauka 

http://www.draugas.org
http://www.lietuviu-bendruomene.org

