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Demokra ta i susigrąžino Atstovų Rūmus 

AP nuotr. Atstovų Rūmų pirmininke taps Nancy Peiosi. 
Washington, DC, lapkričio 8 d. ir respublikonų skandalų, per antra-

(AFP/BNS/„Draugo" info.) — JAV 
demokratai, pasinaudodami visuome
nės nepasitenkinimu dėl prezidento 

dienio rinkimus pirmą kartą nuo 
1994-ųjų užsitikrino JAV Atstovų Rū
mų kontrolę ir dar neprarado vilčių 

George W. Bush politikos, Irako karo gauti daugumą Senate. 

Demokratai ne tik sudavė itin 
skaudų smūgj G. W. Bush viltims 
sklandžiai užbaigti savo kadenciją, 
iki kurios pabaigos liko dveji metai, 
bet ir užsitikrino dar keturias vietas 
Senate, nors klausimas dėl jo kontro
lės kol kas tebėra neaiškus. 

Atstovų Rūmams vadovaus 
moteris 

Užsitikrindami aiškią daugumą 
435 vietų Atstovų Rūmuose, demok
ratai preliminariais duomenimis iš
kovojo 233 vietas, tuo tarpu respubli
konai — 202. 

Be to, demokratai gavo keturias 
iš šešių papildomų senatorių vietų, 
kurių jiems reikia 100 vietų Senato 
kontrolei užsitikrinti. Dėl penktosios 
vietos Montana valstijoje besivaržan
tis jų kandidatas pirmauja, o Virginia 
valstijoje, kur demokratai paskelbė 
savo pergalę, balsai gali būti skai
čiuojami iš naujo, todėl galutiniai re
zultatai gali paaiškėti tik po kelių 

Demokratų taikiniu taps 
naftos kompanijos 

Washington, DC, lapkričio 8 d. 
(Alfa.lt) — Didžiosios ^aftos kompa
nijos taps pagrindiniu Demokratų 
partijos įstatymų leidėjų taikiniu, kai 
ši politinė jėga perims vadovavimą 
Atstovų Rūmams kitais metais, pra
neša „Reuters". 

Kongreso rinkimuose demokra
tai surinko pakankamai balsų, kad 
užsitikrintų daugumą antruosiuose 
parlamento rūmuose. Jie pažadėjo 
panaikinti arba sumažinti įvairias 
mokesčių ir kitas finansų lengvatas 
naftos pramonei. 

Partijos atstovė Nancy Peiosi tei
gia, kad naftos kompanijos nesąžinin
gai užsidirbo rekordinius pelnus ap-
gaudinėdamos vartotojus. 

Jos nuomone, finansinių lengva-
Uį, kurias pernai suteikė Respubli
konų parengtas energetikos įstaty
mas, panaikinimas taps vienu iš šešių 
pagrindimų demokratų tikslų, ku
riuos tikimasi įgyvendinti per 100 va
landų nuo naujų Atstovų Rūmų dar
bo pradžios. 

Demokratai griežtai prižiūrės 
naftos versloves, įves joms griežtus 
įstatymus, kad baigtųsi spekuliacijos 
benzino kainomis, o kai kas norėtų 
paskirti didelių pelnų mokesčius. 

Partijos rinkiminei kampanijai 
vadovaujantis Rahm Emanuel teigė, 
kad demokratai panaudos naftinin
kų pinigus siekti energetinės neprik
lausomybės. 

A. Januška: Lietuvoje - agurkų įtaka 
Lina Balsytė 

Alfa.lt 

Lietuvos politikai įtaką, be naf
tos iš rytų, daro agurkai bei dešros iš 
Kėdainių, trečiadienį po apsilanky
mo Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitete (NSGK) žurnalis
tams tvirtino buvęs Užsienio reikalu 
ministerijos (URM) sekretorius Al
binas Januška. 

„Aš paaiškinau apie savo vadina
mąsias įtakas. Šiuo metu mūsų vals
tybei įtaką daro dalis žmonių, kurie 
turi įtaką iš rytų, dalis ufonautų, tu
rinčių įtakos iš kosmoso, ir dar yra 
mažėjanti žmonių dalis, kuri bando 
suvokti situaciją ir blaiviai įvertinti, 
kas vyksta. Be to, kad yra rusiškų 
dujų, naftos, krovinių įtaka, Lietuvos 

Albinas Januška 
Gedimino Bartuikog (ELTA) nuotr. 

gyvenime egzistuoja ir agurkų bei 
dešrų įtaka iš Kėdainių", - ironizavo 
A. Januška. 

Buvęs URM sekretorius lakoniš
kai kalbėjo Nukelta į 6 psl. 

V. Pociūnas 
darbą Gardine 

vadino 
susidoroj imu 

Vilnius, lapkričio 8 d. (Alfa.lt) 
— Baltarusijoje rugpjūtį žuvęs 
Valstybės saugumo departamento 
(VSD) pareigūnas Vytautas Pociūnas 
savo vadovybės pasiūlymą išvykti 
dirbti į Gardiną vertino kaip tarnybi
nį susidorojimą, tvirtina žuvusiojo 
žmona Liudvika Pociūnienė. 

„Galiu pasakyti, kad jis pasiūly
mą išvykti į Gardiną išgyveno kaip 
tarnybinio susidorojimo finalą", - po 
apsilankymo Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitete 
(NSGK) žurnalistams sakė L. Pociū
nienė. 

Ji pažymėjo, kad dabar remian
tis paskalomis vykstantys įvairūs 
bandymai suniekinti Lietuvai nusi
pelniusį žmogų atrodo apgailėtinai. 

„Man kyla klausimas: jeigu tūlas 
valstybininkas ir jo draugai dedasi 
tokie švarūs, kuriems galams tuomet 
tokia nešvari gynyba? Bijau, kad po 
šio klausimo, o aš nesu drąsus žmo
gus, galiu sulaukti naujų isteriškų 
atakų, skirtų man, mano šeimai. Gal
būt publikacijų, dar bandančių nie
kinti mirusio žmogaus orumą. Bet, 
kita vertus, tai būtų pats tikriausias 
įrodymas, kad šis mano klausimas -
neretorinis", - kalbėjo L. Pociūnienė. 

Viešojoje erdvėje jau ne kartą 
skelbta, kad V Pociūnas dirbti į Gar
diną išvyko ne savo noru, bet vadovy
bės sprendimu. Tokius teiginius pra
ėjusią savaitę patvirtino ir NSGK liu
dijęs Tėvynės sąjungos vadovas An
drius Kubilius. 

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

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

dienų. Abiejų partijų atstovai nu
siuntė savo advokatus, kurie turi ste
bėti balsų skaičiavimo procesą. 

Padrąsinti sėkmės partijos va
dovai jau spėjo pareikalauti naujo 
kurso Irake. Respublikonų nemėgs
tama Nancy Peiosi, kuri turi tapti 
pirmąja moterimi Atstovų Rūmų pir
mininko poste, sakė, jog šie rinkimai 
įrodė, kad amerikiečiai pavargo nuo 
G. W. Bush politikos Irake, kur jau 
žuvo daugiau kaip 2,800 JAV karių. 

Nukelta i 7 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
•Kaltas! 
•Energijos problemos. 
•Tikėjimas yra meilės 
jėga. 
• Atidarytas dar vienas 
muziejus. 
•Nacių pragare 
(atkarpa). 
•Ar suvoksime, ka reiškia 
prarasti valstybę? 
•Išeivijos kelias. 
•Lietuvos generalinis 
konsulas lankėsi Illinois 
universitete. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.71 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ST. PETERSBURG, FL 

MINIME 
ANTANĄ VAIČIULAITI 

Spalio 19 d., Lietuvių klubo kul
tūrinių popiečių būrelis šių metų 
rudens veiklos sezoną pradėjo su 
rašytojo, poeto, gilaus savo krašto 
mylėtojo, visuomenininko Antano 
Vaičiulaičio šimto metų gimimo su
kakties paminėjimu. Gausiai susi
rinkusiai apylinkės publikai pirmi
ninkė Angelė Kamiene ir būrelio 
nariai paruošė įdomią ir visokeriopai 
vaizdžią popietę su prelegente Vir
ginija Paplauskiene iš Lietuvos ir 
Aldona Vaičiulaityte-DeBold su sū
numi Tomu iš VVashington, DC, 
apylinkės. 

ypač motinos, Joanos Vaičiulaitie
nės, pastangomis. Ji paminėjo įvai
rius minėjimus, ruošiamus Ameri
koje ir Lietuvoje, išleistus tris Vai
čiulaičio novelių ir poezijos leidinius. 
Kalbėjo apie planus steigti muziejų 
bei pastatyti paminklą gimtame 
Vilkaviškyje, steigti premijas jau
niems rašytojams ir panašiai. 

Įdomiai ir išsamiai Antano Vai
čiulaičio gyvenimą bei kūrybą pris
tatė Virginija Paplauskienė, Mairo
nio lietuvių literatūros muziejaus 
išeivijos literatūros skyriaus vedėja. 
Virginija, kaip minėjo Angelė, gimė 
Sibire, Komos pusiasalyje, ištremtų 
lietuvių šeimoje. Ji jau nuo 1974-jų 
metų dirbą muziejuje, rengia paro
das, rengia jubiliejinius paminėji
mus, skaito paskaitas apie Maironį 
ir domisi išeivijos literatūriniais dar-
bais. važinėja po įvairius kraštus 
ririKaama ir Kata.ogucdama visa 
medžiaga ap:e išeivijos rašytojus, jų 

Maironio literatūros muziejaus išeivi
jos skyriaus vedėja Virginija Pap
lauskienė. 

Ji rinktiniais vaizdeliais nuosekliai 
papasakojo visą Vaičiulaičio litera
tūrinės kūrybos kelią nuo gimnazi
jos laikų, pirmutinių bandymų įvai
riuose leidiniuose iki aktyvaus 
darbo lietuvybės srityje Amerikos 
kontinente. Studijuodamas univer
sitete Kaune, Vaičiulaitis sakydavo, 
kad „aš esu kaimietis, turintis 
žodžio tikslumą", ir tą gryną lietu
višką žodį jis troško išlaikyti, per-
^ _ u „ i A . : ?ms. 

K UI _. s ^ t . u vverurr.a. Remiantis prelegente, 1936- įėji 

Apie tėveli Antaną Vaičiulaiti kaiba 
duktė Aldona Vaičiulaitytė-De BokL 

Popietė pradėta Angelės Kar-
nienės įvadiniu žodžiu, kuriame ji 
trumpai nušvietė Vaičiulaičio dar
bus ir jo svarų įnašą išeivijos lietu
vių literatūriniam lobiui. Pirmiausia 
ji pakvietė, specialiai į šį minėjimą 
atvykusią, Aldoną VaičiuJaitytę pa
sidalinti mintimis apie savo tėvelį. 
Aldona trumpai nupasakojusi keletą 
bruožų iš su tėveliu išgyventų metų, 
kiek ilgėliau sustojo ties dabarties 
planais, kurie yra vykdomi šeimos, o 

Kultūrinių popiečiu būrelio nariai ir programos atlikėjai. Sėdi iš kairės: klubo 
pirm. Loreta Kynienė, Vida Meiluvienė, būrelio pirm. Angelė Karnienė, paskai
tininke Virginija Paplauskienė, Aldona Vaičiulaitytė-DeBoId, Tomas DeBold; 
stovi: Albinas Karnius, Roma Mastienė, Genovaitė Tunkunienė, Vida Sabienė, 
Gražina Viktorienė, Dana Mažeikienė, Alita Kerbelienė, Jadvyga Giedraitienė. 

Vytauto Mažeikos nuotr. 

Kas vyks St. Petersburg, FL 
Sezono atidarymo 

pokylis 

2006 m. lapkričio 24 d. Lietu
vių klubo valdyba klubo salėje ren
gia šaunų sezono atidarymo pobūvį. 

Programoje dalyvaus svečiai iš 
Čikagos — Algimantas Barniškis su 
žmona ir mūsų klubo choras, vado
vaujamas muz. Aloyzo JurguČio. Po 
vakarienės A. Barniškis gros ir šo
kiams. 

Nuoširdžiai kviečiame visus ap
silankyti į šį neeilinį klubo valdybos 
rengiamą pobūvį. Prašome regis
truotis pas Laimutę Alvarado, tel. 
727-360-1064. 

Klubo sukaktuvės ir geradarių 
pagerbimas 

Lapkričio mėnesį sueina 45 me
tai, kai buvo suorganizuotas mūsų 
klubas. Ta proga klubo valdyba nori 
pagerbti ir geradarius — garbės rė
mėjus, prisidėjusius tūkstantine ar 
daugiau dolerių prie klubo gerovės, 

ir klubo garbės narius, gavusius tą 
vardą už nenuilstamą darbą klubui. 
Tuo tikslu sekmadienį, lapkričio 
26 d. ruošiami tradiciniai geradarių 
pietūs ir atitinkama programa pa
minėti klubo 45-sias sukaktuves. 
Kviečiame visus apsilankyti. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
veikla 

Lietuvos Dukterų draugijos var
totų daiktų išpardavimas (Garage 
Sale) vyks lapkričio 11 d., šešta
dienį, Aldonos Čėsnaitės garaže, 
701-64th Avenue, St. Pete Beach. 
Pradžia 8:30 vai. ryto. 

Visokiais klausimais, susijusiais 
su išpardavimu, kreipkitės į pirmi
ninkę Gražiną Viktorienę, tel. 545-
9995. 

Šį rudenį iš taurios tautietės L. 
J. (pavardės prašė neskelbti) gauta 
1,000 dol. auka Lietuvos Dukterų 
draugijai našlaičių šalpai paremti ir 
taip pat daiktų metinės vakarienės 
loterijai, kuri bus žiemą. 

Nuoširdi padėka L. J. už jos gerą 
širdį, paremiant Lietuvos našlaičius 
per Lietuvos Dukterų draugiją. 

Ketvirtadienį, gruodžio 14 d., 
Lietuvių klubo salėje šaukiamas 
visų narių susirinkimas ir po jo 
šventinis pabendravimas prie suneš
tinių vaišių ir kavos. Daugiau apie 
tai bus pranešta vėliau, o dabar 
kviečiame visas nares ir prijaučian
čias planuoti tą dieną praleisti 
drauge kalėdinėje nuotaikoje ir pasi
dalinti praėjusių metų įspūdžiais. 

A.L.R.K. Moterų sąjungos 
susirinkimas 

A.L.R.K. Moterų sąjunga šaukia 
susirinkimą 2006 m. lapkričio 
17 d., 2 vai. p.p. tėvų pranciškonų 
koplyčios svetainėje. Prašome nares 
gausiai dalyvauti. Prie kavutės pri
imsime kai kuriuos sprendimus. 
Dėkojame iš anksto. 

„Lietuvių žinios**, 
2006 m. Nr. 364 

metai buvo patys kūrybingiausi An
tano Vaičiulaičio metai. Jis parašė ir 
išleido populiarų meilės romaną 
„Valentina". Kurį laiką redagavo 
ateitininkų žurnalą „Ateitis". Karo 
audroms artėjant pasitraukė į vaka
rus, kur, pažįstamiems padedant, 
atvyko į Ameriką. Čia pamažu įsi
jungė į aktyvų kultūrinį darbą. 
Glaudžiai bendravo su to laiko jau
naisiais rašytojais, redagavo žur
nalą „Aidai", aktyviai dalyvavo 
lietuviškose organizacijose. Vėliau 
dirbo „Amerikos balso", lietuvių 
poskyrio įstaigoje. Plačiai rašė lite
ratūriniuose žurnaluose ir apskritai 
spaudoje. Jo eilėraščiuose jaučiama 
nepaprasta meilė paprastam žmogui 
ir visokių rūšių žemiškoms būty
bėms. Jis švelnus, nuoširdus, atlai
dus visiems. Jo kūryboje išlaikoma 
darni, harmoninga proporcija tarp 
žemės ir aukštesnės būtybės. Ir kaip 
V. Paplauskienė pastebėjo -
„Antanas Vaičiulaitis tai žodinio 
orkestro dirigentas", - viskas savo 
vietoje, viskas suderinta. 

Dalyviai savo plojimais išreiškė 
pasitenkinimą Virginijos Paplaus
kienės puikiai atliktu Antano Vai
čiulaičio gyvenimo ir darbų pristaty
mu ir jo asmenybės išryškinimu. Po 
paskaitos dar valandėlę buvo dali
namasi įspūdžiais. Tikimės, kad 
ateityje kultūrinis būrelis pasiūlys 
ir daugiau tokių įdomių popiečių iš 
lietuvių kultūrinio gyvenimo ap
raiškų. 

Mečys Silkaitis 
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ENERGIJOS PROBLEMOS 
STASYS SURANTAS 

Nuolatos besivystantis ir besikei
čiantis gyvenimas visą laiką reikalau
ja vis daugiau ir daugiau energijos ir, 
jei jos pritrūktų, būtų daug sunkumų 
bei sutrikimų. Tik įsivaizduokime, 
kas galėtų atsitikti, jeigu ne po labai 
ilgo laiko tas įvyktų, ir kaip žmonija 
tai išgyventų. Mūsų žemelė dabar 
turi per šešis milijardus gyventojų, o 
viduramžiais turbūt nei vieno mili
jardo nebūtų priskaičiuota. 

Dėl energijos stokos sustotų be
veik viskas: transportacija — lėktu
vai, traukiniai, automobiliai ir kitos 
susisiekimo priemonės, taip pat ne
veiktų susižinojimo priemonės, kaip 
radijas ir televizija, laikraščiai, kom
piuteriai, interneto tinklas ir 1.1. Bū
tume pasmerkti grižti į viduramžių 
gyvenimą. Turėtume skaityti prie žva
kės šviesos ir greičiausias šioje žemė
je vėl būtų geras arklys ar dviratis, 
nors dviračiui pagaminti irgi reikėtų 
šiek tiek energijos. Aišku, tas viskas 
taip greit neįvyks, bet žemės ištekliai 
yra visgi riboti ir žmonijai būtina 
išvystyti naujus energijos šaltinius. 

Verta nors trumpai peržvelgti, 
kas šiuo laiku daroma ir bandoma. 

Nafta — pagrindinis energijos 
šaltinis 

Šiuo metu pagrindinis energijos 
šaltinis yra nevalyta nafta, iš kurios 
ne tik pagaminama beveik visa ener
gija, bet nafta naudojama kaip žalia
va kitiems gaminiams. Pasaulis per 
parą sunaudoja apie 86 milijonus sta
tinių/barelių (barrels) nevalytos naf
tos (viena statinė yra 42 gal. talpos). 
Tai nepaprastai didelis kiekis ir JAV 
energijos ministerija (The Depart
ment of Energy) numato, kad apie 
2010 m. jau reikės ne mažiau, kaip 
95 milijonų statinių parai. Man ra
šant šį straipsnelį, vienos statinės 
kaina yra per 60 dol., ir ji nuolatos 
keičiasi. Tik pagalvokime, kiek tas 
kainuoja ir tik vienai parai. 

Kur suplaukia tiek daug kapita
lo, ten tuojau atsiranda daugybė 
įvairių žinovų, kaip geologų, inžinie
rių ir kitų, kurie turi patarimų ener
gijos suvartojimo klausimais. Tikrai 
įdomu skaityti spaudą, kur tie žino
vai spėlioja būsimas naftos kainas. 
Vieną dieną pasirodo straipsnis, kad 
netrukus naftos statinė kainuos apie 
100 dol., o už poros dienų kitas žino
vas, gal ir tame pačiame laikraštyje, 
rašys, kad nafta atpigs, nes jau ga
lime ją ištraukti iš daug gilesnių van
denyno vietų, ir pan. 

Reikia paminėti, kad dali energi
jos elektros forma mes gauname iš 
atominių jėgainių ir mažesnę dalį iš 
anglies bei natūralias dujas naudo
jančių jėgainių, bet tas nepatenkina 
nei pusės mūsų poreikių. Naujų ato
minių jėgainių Amerikoje jau seniai 
nestatoma ir atomo bei anglies pa
naudojimas gaminti elektrai yra toli 
gražu nepakankamas. Tarp kitko, 
pastatyti naujas atomines jėgaines 
reikia apie dešimt metų. JAV nuo
savos naftos atsargos nuolatos mažė
ja ir jau keletas metų nepadengia nei 
pusės reikiamo kiekio. 

Kaip atrodo galimybės ateičiai? 
Chevron Corp. su partneriais, 

Devon Energy ir Statoil šių metų 
rugsėjo mėnesį pranešė apie sėk
mingą naftos produkciją, pirmą sėk
mingą gręžinį giliai Meksikos įlanko
je (Gulf of Mexico). Tenai dirba ir ke
lios kitos naftos bendrovės. Čia nafta 
yra traukiama net iš 5,000 pėdų gel
mės, o kitos bendrovės bando ir grę
žia dar giliau, net iki 10,000 pėdų gy

lio. Jei tie projektai bus ekonomiškai 
sėkmingi, JAV naftos rezervai kuriam 
laikui padidės, bet gamybai platesniu 
mastu visgi yra daug sunkumų' ypač 
susietų su aukštomis kainomis. Chev
ron Corp. dar nėra tikra, ar tie grę
žiniai Meksikos įlankoje apsimokės, 
bet kurį laiką tęs bandymus. 

Nafta iš smėlio ir akmens skaldos 
Viena jau vykdoma galimybė yra 

išgauti naftos iš Kanados Alberta 
provincijos šiaurėje esančių vadina
mųjų „oil sands", t.y yra nafta priso
tintų smėlynų. Dabar iš jų jau išskiria
ma apie 1,200,000 statinių (barelių) 
per parą. Darbas nėra lengvas, nes 
nepavyksta rasti užtenkamai paty
rusių darbininkų, kurie ryžtųsi dar
buotis toje įšalo žemėje. Vis dėlto per 
pastaruosius ketverius metus gamy
ba Alberta provincijoje beveik pa
dvigubėjo. Čia tie sukietėję smėlynai 
yra laužomi ir kaitinami, kad ištekė
tų nafta. Iš vienos tonos smėlio gau
nama viena statinė naftos. Ekono
miškai tai apsimoka tol, kol nevalytos 
naftos kainos yra gana aukštos. Ka
nados naftos smėlynai yra nemaži, bet 
abejojama, ar gamyba daug išsiplės. 

JAV turi labai didelius išteklius 
vadinamosios skaldos („oil shale"), 
kuri randama Wyoming, Utah, Colo-
rado ir Alaska valstijose. Tie plotai 
daugiausia priklauso federalinei val
džiai. Naftos kiekis toje skaldoje yra 
didesnis — čia iš vienos tonos galima 
išgauti apie 2 statines naftos. 

Amerikoje randama apie 8 proc. 
nafta prisotintos skaldos išteklių pa
saulyje. Yra jos ir kitur, bet daug ma
žiau. Beje, tarp kitų šalių, ir Estijoje, 
kuri jau net nuo pirmosios neprik
lausomybės laikų išjos apsirūpindavo 
nafta, o dabar net eksportuoja tuo 
būdu pagamintą elektrą į užsienį. 

JAV taip pat turi nemažus natū
ralių dujų išteklius, bet taipgi jų ne
mažai importuoja, nes pareikalavi
mas didėja. 

O kas dar daroma, kad ateityje 
nepritrūktų energijos vis didesniam 
jos pareikalavimui? 

Vandenilis 
Pirmiausia noriu sustoti prie 

vandenilio — H20 (angį. hydrogen), 
apie kurį esu jau rašęs anksčiau. Šioje 
srityje yra daroma nemažai pažan
gos, bet kaip greitai pavyks paga
minti įperkamų produktų, dar neaiš
ku. Jei pavyks, tai bus išspręsta daug 
problemų, nes pagrindinė žaliava yra 
vanduo, kurio šioje planetoje netrūk
sta. Vanduo susideda iš dviejų vande
nilio (hydrogen) ir vieno deguonies 
(oxygen) atomų. Vandenilis gamina
mas elektrolizės procesu, naudojant 
tiesioginę srovę, padalinant vandens 
molekulę į vandenilio ir deguonies ato
mus, ir po to vandenilis gali būti nau
dojamas, kaip energijos šaltinis įvai
riems varikliams, turbinoms ir t.t. 

Vandenilis yra jautri bei stipri me
džiaga ir jos sprogimas yra apie 70 
kartų stipresnis už benzino. Vande
nilio naudojimui reikia naujų ir labai 
brangių motorų. Tiesa, šiuo metu jau 
yra apie pora šimtų vandenilio kuro 
celes vartojančių mašinų, bet jos la
bai daug kainuoja. Jau 1997 m. Gene
ral Motors, Daimler-Chrysler ir kiti 
pranašavo, kad 2005 Amerikos keliais 
ir gatvėmis važinės apie 100,000 van
deniliu varomų automobilių, bet jų 
gamyba ir kuro problemos pasidarė 
žymiai didesnės. Dabar kalbama, kad 
2007 metų vasario mėnesį didesniuo
se auto prekybos centruose jau bus 
rodomi ir vandeniliu varomi automo
biliai. Jei jie bus praktiški, dar reikės 
ilgoko laiko, kol visame per krašte 

DANUTE B1NPOK1ENE 

Kaltas! 

Karas Irake yra kupstas, ku
ris ir Respublikonų partijos 
vežimą neseniai praėjusiuo

se rinkimuose — jeigu ir ne visai 
apvertė, tai bent gerokai pakratė. 
Lietuviška patarlė moko, kad, „ne
peršokęs griovio, nesakyk op". De
ja, JAV prezidentas tos patarlės 
nežino. Vos keliems mėnesiams 
praslinkus nuo karo Irake pradžios, 
prez. Bush būtent ir išsišoko su tuo 
„op" — paskelbdamas, kad karas 
baigtas. Taigi, karas buvo baigtas, 
bet mūšiai tik prasidėjo... 

Per pastaruosius metus nuolat 
iš Vašingtono girdėjome, kad Irake 
demokratija vis dėlto gyvuoja ir 
kasdien stiprėja. Nors lygiagrečiai 
skelbiamos žinios apie smurtą, iš
puolius ir vis gausėjantį žuvusių 
amerikiečių karių skaičių sakė ką 
kitą, bet buvo ir prošvaisčių. Viena 
ryškiausių — Irako gyventojams 
suteikta galimybė išsirinkti savo 
valdžią. Ir buvo graudžiai džiugu 
stebėti, su kokiu ryžtu (nepaisant 
pavojų gyvybei) irakiečiai ėjo bal
suoti, kaip didžiavosi, atlikę bene 
pagrindinę piliečio pareigą demok
ratinėje valstybėje — atidavę savo 
balsą už žmones, kuriuos laikė tin
kamais užimti valdžios vietas. 

Antrasis, galbūt dar svarbesnis, 
ženklas, kad Irake visgi veikia kai 
kurie demokratiniai procesai, buvo 
teismo eiga, kaltinant buv. dikta
torių Saddam Hussein nusikalti
mais prieš žmoniškumą. Tiesa, šį 
kartą jis buvo kaltinamas tik pa
lyginti už nedidelės žmonių grupės 
žudynes: 1982 m. šiaurinio Irako Du-
jail vietovėje nužudytus 148 šiitus, 
nors daugiau kaip trisdešimt metų 
trukęs Hussein viešpatavimas parei
kalavo per 300,000 žmonių aukų. 

Teismo eiga buvo ne tik ilga, 
sunki, komplikuota, bet ir kruvina 
(nužudytas vienas teisėjas ir keli ki
ti teismo pareigūnai), tačiau ji buvo 
transliuojama per televiziją, kad 
irakiečiai galėtų girdėti kaltini
mus, liudininkų apklausas ir maty
ti Hussein „kitokiame vaidmeny
je". O jis teismo proceso metu elgėsi 
nelabai patraukliai: nepagarbiai ir 
grubiai teisėjų atžvilgiu, paneigė 
visus kaltinimus ir stengėsi įtikinti 
savo šalininkus (kurių, deja, ir šian
dien Irake netrūksta), kad netru

kus „barbarai" bus iš šalies išvyti, 
jis grįš į savo rūmus ir Irakas vėl 
klestės. Reikia tik stebėtis Aukš
čiausiojo teismo teisėjų ir kitų pa
reigūnų kantrybe, savo pareigų su
pratimu ir ištverme, siekiant be jo
kių abejonių įrodyti, kad Hussen 
tikrai kaltas ir vertas didžiausios 
bausmės. Tai ir buvo didžiausias skir
tumas tarp buvusios diktatūros ir 
demokratijos: Hussein viešpatavi
mo laikais teismo procesas (kaip ir 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, tei
siant disidentus), jeigu jis išvis vyk
davo, buvo paverstas cirku, kiek 
galima greičiau ištariant nuospren
dį: kaltas — vertas mirties baus
mės. O ir ta mirties bausmė buvo 
vykdoma pačiu žiauriausiu būdu. 

Hussein teismas buvo lėtas ir il
gas, bet pagaliau praėjusį sekmadie
nį pasiektas nuosprendis: buvęs Ira
ko diktatorius Saddam Hussein ras
tas kaltu ir nuteistas mirti paka
riant. 

Nuteistasis ir šiuo atveju paro
dė savo užsispyrimą: mojuodamas 
Koranu, jis rėkė, kad nepripažįsta 
nei teismo, nei jo nuosprendžio, kad 
esąs nekaltas, todėl jo šalininkai 
turi dar aršiau kovoti prieš okupan
tus ir visus, kurie „Iraką nori pa
versti Amerikos satelitu". 

Likus vos dviem dienom iki 
rinkimų Amerikoje, prez. Bush šį 
Aukščiausiojo Irako teismo nuo
sprendį priėmė labai pozityviai (su
teikdamas jam net per daug svar
bos), pareikšdamas, kad tai di
džiulis laimėjimas, kad dabar Irake 
galės prasidėti „gijimo ir atstatymo 
procesas". Kol kas to „atstatymo" 
nematyti, bet priešingų ženklų — 
pakankamai. Atrodo, kad Hussein 
nuteisimas dar labiau suskaldė ira
kiečius: šiitai ir kurdai nuosprendį 
priėmė su džiaugsmu, bet sunitai, 
kurie Hussein diktatūros dešimt
mečiais turėjo daug galios ir val
džios, tik sustiprino savo smurto 
veiksmus, žadėdami atkeršyti už 
buvusio vado „kančias ir mirtį". 
Žinoma, kartuvių kilpa dar negreit 
bus užmauta ant Saddam Hussein 
kaklo, nes, pagal demokratinius 
teismo procesus, jis turi teisę ape
liuoti. Reikia tikėtis, kad iš Hus
sein likimo pasimokys ir kaimyni
nių šalių valdovai... 

bus išvystytas kuro celių aprūpinimo 
tinklas, bet šiuo būdu būtų išspręsta 
visa gamtos taršos problema, nes, su
vartojus kurą, lieka tik grynas van
duo. Tas atrodo gerai, bet yra nema
žai energijos specialistų, kurie galvo
ja, kad dar reikės turbūt poros de
šimtmečių, kol vandenilis bus tinka-
maipajungtas energijos reikalams. 

Šiuo laiku daug kalbama apie 
elektrinius hibridus ir tokių automo
bilių jau nemažai parduodama. Deja, 
atrodo, ir tie hibridai nėra galutinis 
atsakymas. Jie kainuoja žymiai dau
giau, nepapildžius elektros atsargų, 
kelyje nuvažiuoja mažiau mylių kaip 
reguliari mašina, ir kai kada nei iš šio 
ar to sustoja. 

Yra grupė specialistų, kurie ma
no, kad naujos pagerinto dyzelio ma
šinos yra atsakymas šiam laikotar
piui, o kuras gali būti daromas iš bet 
kokios, kad ir jau panaudotos, alyvos 
ir bet kokios anglies (liąuified). JAV 
anglies ištekliai yra labai dideli, jų 
užtektų daugiau kaip 300 metų, bet 

reikėtų naujų rafmerijų ir kitų prie
monių. 

Atnaujinami šaltiniai 
(Renewable Resources) 

Jau dabar pagaminama nemažai 
vadinamojo „Ethanol", kuris gamina
mas iš kukurūzų ir maišomas su ben
zinu. Iš vieno bušelio kukurūzų gauna
ma 2.4 galono skysto kuro. Yra ir šiam 
skystam kuriui pritaikytų mašinų. 

„Biodiesel" gaminamas, išskiriant 
aliejų iš sojos pupelių ar panašių au
galų ir šis kuras yra labai geras dyze
lio motorams. Taip pat yra pagamina
ma šiek tiek energijos iš cukrinių 
nendrių, cukrinių runkelių ir net kai 
kurių žolių. Išskyrus gal „Ethanol", 
didesnių rezultatųkol kas nematyti. 

Nemažai kalbama apie vėjo jėgą 
(Wind Power) ir daug kur yra šimtai 
ar tūkstančiai turbinų, bet tas ne
pagamina nei vieno procento mums 
reikiamos energijos. Saulės energijos 
(Solar Energy) atveju taip pat dar 
nedaroma daug pažangos. 
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TIKĖJIMAS YRA MEILĖS JĖGA 
Prel. Edmundo Putrimo pranešimas Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos kongrese 2006 m. spalio 21 d. 

Tuoj sueis 3 metai, kai man buvo 
suteiktos pareigos būti Lietuvos 
Vyskupų konferencijos delegatų už
sienio lietuvių katalikų sielovadai. 
Šias pareigas anksčiau ėjo vysk. 
Paulius Baltakis. 

Pareigos ir rūpesčiai didėja, nes 
lietuvių migrantų skaičius didėja, o 
kunigų/vienuolių skaičius mažėja. 

Prelatas Edmundas Putrimas. 
Jono Kuprio nuotr. 

Aš noriu pasidalinti keletu min
čių apie: 

1. lietuvių užsienio katalikų 
įvaizdį iš Lietuvos; 

2. sielovados iššūkius, ypač nau
jiems migrantams iš Lietuvos; 

3. kunigų/vienuolių trūkumą. 

Užsienio lietuvių katalikų 
įvaizdis 

Dauguma naujų migrantų yra 
išsibarstę Europos ir Šiaurės Ame
rikos didmiesčiuose, gyvena toliau 
nuo lietuvių parapijų ir misijų. 
Jiems būna sudėtinga atvažiuoti į 
sekmadienio pamaldas - juos su
laiko darbas, transportacija ir t.t. 

Dabartiniai migrantai išvažiuo
ja iš Lietuvos dėl ekonominių prie
žasčių. Jie sunkiai dirba net šešta
dieniais ir sekmadieniais Tr turi ma
žai laisvo laiko. 

Priklausymas prie parapijos/ 
bendruomenės yra dažnai neteisin
gai suprantamas. Pagal mano pa
tirtį, lankant lietuvių bendruome
nes, parapijas ir misijas pasaulyje, 
pastebėjau, kad dabartinė jaunes
nioji karta asimiliuojasi su vietine 
kultūra ir pamiršta savo gimtąją 
kalbą. Tada jaunimas neturi noro 
lankyti lietuvišką mokyklą, važiuoti 
į stovyklas, dalyvauti Mišiose lietu

vių kalba, nes nesupranta, kas sako
ma. 

Taigi - koks įvaizdis? 

Kai vyksta Mišios ar koks nors 
parapijos renginys lietuvių kalba, 
pvz., rekolekcijos, renkasi daugiau
sia vyresnio amžiaus žmonės. Ir tada 
tebelieka įvaizdis, kad užsienyje yra 
tik „senukai". 

Lietuviškų parapijų ateitis? Ko
kios problemos gresia mūsų lietuviš
koms - tautinėms parapijoms JAV? 

Manau, kad tautinių parapijų 
reikalai nėra daugumos vyskupijų 
ateities planuose. Gali būti, kad 
ilgainiui etninės parapijos bus sie
jamos tik su ispaniškai kalbančiais 
migrantais, kurie sudaro didžiausią 
katalikų skaičių. 

Išvada kokia? Vietinių vyskupi
jų mintis yra tokia: tegul etninės 
bendruomenės lanko ir išlaiko vie
tines parapijas, nes ilgainiui jos vis 
vien asimiliuosis į amerikietišką 
visuomenę. Ir vyskupijos ieško būdų, 
kaip sutelkti lėšų, nes išlaidos didė
ja, kunigų skaičius mažėja, kaip ir 
parapijiečių sekmadienio mišių lan
komumas. 

Be abejo, mes turime jungti savo 
jėgas, kaip Amerikos LT Katalikų 
federacija pradėjo daryti prieš 100 
metų, vienyti Amerikoje lietuvius 
katalikus mūsų parapijas, draugijas 
ir organizacijas, ir, be to, šiandien 
susieiti su mūsų Lietuvių Bendruo
menių valdybomis bei LR diploma
tinėmis atstovybėmis, ir koordinuoti 
bendras pastangas, sudarant strate
ginį planą išlaikyti mūsų likusias 
lietuviškas parapijas. 

Sielovados iššūkiai naujiems 
migrantams ir vyresnio amžiaus 
lietuviams 

Nepasitikėjimas Dievu 
ir artimu 

Tikėjimas mus priveda pasitikėt 
Dievu ir savimi. Kadangi tikėjimas 
yra sociologinė jėga, ji priveda žmo
gų pasitikėti ir kitais. 

Tikėjimas nėra baimė, nėra 
griaunanti ar niekinanti jėga, bet tai 
meilės jėga, kuri stato ir atnaujina 
Dievo karalystę. 

Būna atvejų, kai kerštas, grasi
nimai ir asmeniniai interesai bei 
pavydas atitraukia lietuvius nuo 
bendravimo su kitais lietuviais Mi
šiose, parapijos veikloje, bendruo
menių renginiuose ir skatina baimę 
bet kokiam bendravimui. 

Vienišumas 

Svetima aplinka, nepasitikėji
mas artimu, nemokėjimas vietinės 
kalbos ir svetima kultūra izoliuoja 
kai kuriuos dabartinius migrantus 
nuo kitų ir tada nėra progos pasi
dalinti mintimis bei jausmais su 
kitais. 

Labai gaila vyresnio amžiaus 
migrantų, kurie dažniausiai emi
gruoja, nes vaikai gyvena užsienyje 
ir dažnai jų pareigos yra prižiūrėti 
anūkus, kol tėvai dirba. Jiems būna 
ypatingai sunku, nes nemoka vie
tinės kalbos ir neturi su kuo ben
drauti, išskyrus su šeimos nariais. 

Mūsų užsienio parapijose dažnai 
trūksta socialinės rūpybos, ypač 
dabartiniams migrantams. Jei būna 
tokių paslaugų, jos mažai reklamuo
jamos. 

Kunigų/vienuolių trūkumas 
užsienyje 

Katalikų žinyno 2006 metų 
laidoje parašyta, kad užsienyje yra: 
3 vyskupai; 292 dieceziniai kunigai; 
96 kunigai vienuoliai; - iš viso 391 
kunigai ir vienuoliai. 

Šių metų pradžioje buvo išsiųsta 
apklausa patikslinti duomenis už
sienyje dirbančių bei gyvenančių 
kunigų ir vienuolių. 

Surinkti duomenys yra šie: 2 
vyskupai (3-čias mirė šiais metais); 
89 dieceziniai kunigai; 42 kunigai 
vienuoliai; - iš viso 133 kunigai ir 

vienuoliai, kurie atsiliepė į ap
klausą. 

Nors duomenys buvo įtraukti į 
žinyną, buvo pranešta, kad 19 ku
nigų iš užsienio sąrašo jau mirę. 

Lietuvių katalikų parapijų už
sienyje - 46; Lietuvių katalikų misi
jų užsienyje - 80. 

2005 m. lietuvių Katalikų žiny
no sąraše 391 kunigas vienuolis. 

2006 - patikslintame sąraše: 
• kol kas 133 kunigai/vienuolių; 
• apie 50 proc. pensininkai; 
• kita dalis - vietiniai kunigai; 
• nelietuviai, kurie dirba lietu

vių sielovadoje; 
• gimę užsienyje ir nemoka 

lietuviškai; 
• lietuviai kunigai, kurie nedir

ba su lietuviais. 
Mažas procentas aktyviai dir

bančių lietuvių kunigų/vienuolių, 
kurie dirba lietuviškoje sielovadoje. 

Lietuva 

Gaila, kad pernai užsidarė Vil
kaviškio seminarija. Aš tikiu, kad 
Lietuvai integruojantis į Europos 
Sąjungą lietuviai nepraras savo 
krikščioniškų ir tautinių vertybių. 

Lietuvoje yra daug parapijų, 
kurios neturi savo kunigo - tad vie
nam kunigui tenka prižiūrėti 2-3 
parapijas. 

Po sovietmečio Lietuvos Katali
kų Bažnyčia yra jauna - kunigų ruo
šimo standartas ir lygis labai paki
lo/pagerėjo. Čia yra mūsų ateitis. 

Prelatas Ignas Urbonas, prel. Edmundas Putrimas ir kun. jaunius Kelpšas kon
greso metu. jono Kuprio nuotr. 

ATIDARYTAS DAR VIENAS MUZIEJUS 
Veiveriuose (Prienų) r.) atidary

tas ilgamečio parapijos klebono kun. 
Kazimiero Skučo pagamintų brikų, 
važių ir pakinktų, tai yra Rimorys-
tės muziejus. Juo rūpinsis ir kolekci
jos savininkas, ir bendruomenė „Vei
verių kraštas". Parapijos kluonelyje 
įrengtą muziejų pašventino Vytauto 
Didžiojo universiteto dėstytojas ka
nauninkas Kęstutis Žemaitis, ge
riausios kloties krašto kultūrinio 
paveldo puoselėtojams linkėjo Seimo 
narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Veiverių seniūnas Vaclovas Rama
nauskas, Mauručių, Skriaudžių ir 
kitų seniūnijos bendruomenių atsto
vai. 

Kun. K. Skučas prisipažino likęs 

Sūduvoje, o galbūt ir visoje Lietuvoje 
paskutinis pakinktų meistras -
„rimorius". Juo svajojęs būti nuo 
vaikystės. Ir darbuodamasis kle
bonu, daug laiko skyrė ūkininko 
sūnaus pomėgiui - gamino brikas 
„karjorkes", važius, siuvo kamanas, 
pakinktus („šorus"). Pagal galimybes 
laikė klebonui priderantį žirgą, o 
nūnai svečių pramogai turi ir ponį. 

Pasak seniūno V. Ramanausko, 
seniūnijoje gausu stambių, pažangių 
ūkių, kuriuose pagrindinius lauko 
darbus atlieka žmogaus valdoma 
technika. Į bažnyčią, turgų, parodą 
ar prekybos centrą kaimietis važiuo
ja moderniu automobiliu. Netgi 
miestelėnai, anksčiau aplink namus 

lysves „kutendavę" arkliu traukia
mais padargais, dabar pasitelkia 
elektrinę žoliapjovę ar mažą trakto
riuką. 

Kun. K. Skučas, muziejaus ati
darymo proga aukodamas šv. Mi
šias, pamoksle priminė parapijie
čiams darbo ir bendruomeniškumo 
svarbą. Pasak klebono, Naujajame 
Testamente net septynis kartus mi
nima bendruomenė, o darbus iške
liamas kaip vaistas nuo septynių 
didžiųjų nuodėmių. Tačiau ne kiek
vienas žmogus paiso Dievo įsakymų, 
pamiršta pareigas tėvams ir tėvynei. 

Pasak klebono kun. K. Skučo, 
Rimorystės muziejus bus ne tik eks
ponatų saugykla, bet ir senovinio 

amato mokykla. Klebonas pademon
stravo pakinktų gaminimo stakles, 
siuvimo mašiną, kitus įrankius. 
Muziejuje ypač laukiami mokslei
viai, jaunimas. Dėl motyvacijos, tėvų 
dėmesio (ir meilės) stokos paaugliai 
neretai pasirenka klaidų ir nuo
dėmių kelią. Pasaulio patirtis liudi
ja, jog nebuvęs išdykėliu vaikas ne
išaugs išminčiumi. Todėl Bažnyčia ir 
bendruomenė turi ieškoti būdų su
dominti bręstantį jaunimą patrauk
liomis iniciatyvomis, antraip teks vėl 
raudonuoti dėl kraupių žinių laik
raščių kriminalinėse kronikose. 

„XXI amžius" 
Nr. 79 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

DETROIT, Ml 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS METINE 
RUDENS GEGUŽINĖ 

Šv. Antano parapijos gegužinė 
„po stogu" vyko sekmadienį, spalio 
29 d. Rudenėlio saulutė švietė savo 
šiltais spindulėliais ir gražus oras 
kvietė visus į Šv. Antano parapiją. 
Mišių metu didingai skambėjo para
pijos choro giesmės, vadovaujant 

muz. Stasiui Sližiui. Po šv. Mišių pil
nutėlė salė, galima sakyti arti 120 -
vietinių svečių ir iš toliau atvykusių, 
net iš Kanados Šv. Kazimiero baž
nyčios parapijiečių, ir šių eilučių 
rašytojos sesutė Valerija Ruzgienė iš 
Kalifornijos, susirinko parapijos sa-

Šv. Antano parapijos (Detroit, Ml) gegužinėje š.m. spalio 29 d. garbės svečiai. 
atvykę iš Dievo Apvaizdos parapijos (Southfield, Ml). iš kairės: Mykolas Abarius. 
LŠSI vadas; Yolanda Zaparackienė. Vai. S. Baužos laidotuvių direktorė: Jurgis 
Jurgutis, LR garbės konsulas Michigan valstijoje: kun. Alfonsas Babonas, Šv. 
Antano parapijos klebonas: Janina Udrienė (buv, Oievc Apvaizdos parapijos 
tarybos pirm.); Nerimantas Udrys, dabartinis šios parapijos tarybos pirm. 

Reginos Juškaitės-Svobienės nuotr. 

aarsščiosios bitelės" (iš kairės): Ona Šadeikienė, Zita 
Skučienė Eugenija Bulotienė ir vyr. šeimininkė Pranciška Televičienė. 

Reginos Juškaitės-Svobienės nuotr. 

lėje, kur visų laukė parapijos šei
mininkių ir talkininkių paruošti 
gardūs lietuviški patiekalai, parapi
jiečių kepti pyragai, o ištroškusių -
„alijošiaus lašai". Vyko ir gausi lote
rija. Laimėtojai džiaugėsi savo do
vanomis. 

Visuomet miela ir gera, kai susi
laukiame ypatingų viešnių. Esame 
dėkingi ir džiaugėmės, kad mūsų 
nedidelę parapijėlę aplankė ir rėmė 
nemažai svečių iš Dievo Apvaizdos 
parapijos: Jurgis Jurgutis, LR gar
bės konsulas Michigan, Nerimantas 
Udrys, dabartinis parapijos tarybos 
pirmininkas su žmona Janina Ud
rienė (buvusi parapijos tarybos pir
mininkė), Yolanda Zaparackienė, 
Vai. S. Baužos laidotuvių direktorė, 
Mykolas Abarius, Lietuvos Šaulių 
sąjungos išeivijoje vadas su žmona 
Onute Abariene, LŠSI centro valdy

bos sekretore, ir Linas Orentas, 
Amerikos Lietuvių radijo klubo pir
mininkas. 

Nuotaika jauki. Šventės daly
viai buvo patenkinti maloniai tarp 
draugų ir pažįstamų praleidę sek
madienio popietę, o tuo pačiu pa
rėmę Šv. Antano parapiją. Susirin
kusieji į šią šventę grožėjosi naujais 
Šv. Antano bažnyčios langais. Para
pijos kieme pradėti mašinų stovėji
mo aikštelės atnaujinimo darbai. 

Klebonas kun. Alfonsas Babo
nas dėkoja visiems už gausų apsi
lankymą, talką ir už parapijos veik
los parėmimą. Dalyviai dar ilgai 
pasiliko pasilinksminti ir pasišneku
čiuoti su draugais bei pažįstamais. 
Renginys buvo sėkmingas. Gegužinę 
ruošė kun. Alfonsas Babonas ir 
parapijiečiai. 

Regina Juškaitė-Švobienė 

Tada man perskaitė protokolą ir padėjo pasi
rašyti. Atsidusau, nes pamaniau, kad ta nemaloni 
kankynė pagaliau pasibaigė. Pasirašęs paklau
siau: 

— Ar dabar galiu išeiti? 
Valdininkas, lyg sumišęs, pradėjo sau po no

sim niurnėti, jog aš turiu pasilikti čia, nes tuo 
tarpu jie negalį manęs paleisti. Tada aš paklau
siau: 

— Gal aš areštuojamas? 
Valdininkas man atsakė: 
— Ne. Tamsta ne areštuojamas, o trumpam 

laikui sulaikomas izoliacijos tikslu, tik kelioms sa
vaitėms, kol bus iškvosti kiti tame protokole pa
minėti asmenys. 

Man vėl paklausus, kaip reikia suprasti, kad 
aš nei areštuojamas, nei paleidžiamas, valdi
ninkas, lyg susinervinęs, pareiškė: 

— Tamsta neareštuojamas ir tamstai nenu
matoma jokia bausmė, o tik trumpalaikė izoliaci
ja. Tuo tarpu būsi nuvežtas į panašią stovyklą, 
kokioje iki šiol buvai, tik tenai negalėsi išeiti ir 
susitikti su savo pažįstamais. 

Po to vienam valdininkui įsakė mane nuvesti 
į kalėjimą. Kalėjimas buvo arti, antroje gatvės 
pusėje, prieš gestapo būstinę. Valdininkas, kuris 
mane vedė, man paaiškino, kad aš ilgai nebūsiu 
kalėjime. Jau poryt būsiu išvežtas į stovyklą. 

Ties kalėjimo vartais susitikau žmoną ir sese
rį, kurios nesulaukdamos manęs grįžtant, ėjo 

pažiūrėti,.kas atsitiko. Valdininkas leido man su 
žmona atsisveikinti. Aš ją raminau, jog greit su
grįšiu, nors pats tuo netikėjau, nes aiškiai jaučiau, 
kad man teks ilgesnį laiką pabūti gestapo svečiu. 

Žengdamas pro kalėjimo vartus, atsigrįžęs 
dar kartą pamojau žmonai, kuri paplūdusi aša
romis mane akimis lydėjo, kol kalėjimo vartai už
sidarė ir atskyrė mus ketveriems metams. Tas 
graudus vaizdas lydėjo mane visą stovyklose būtą 
laiką ir teikė man jėgų, kai jos kartais būdavo vi
siškai išsekusios ir nebebūdavo vilties išlikti 
gyvam. 

Kalėjime valdininkas mane atidavė viršinin
ko žinion, paaiškindamas, jog aš veikiai būsiu iš
vežtas. Man atėmė visus daiktus ir pinigus. Po to 
įsakė nuvesti į vienutę. Vos spėjus atsipeikėti, už 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 
nacių koncentracijos stovyklose 

1941-1945 
IONAS GRJGOLAiTlS 

Nr.2 

nugaros sugirgždėjo vartai, ir taip atsidūriau 
antrą kartą smogikų „globoje". 

Po kiek laiko atėjęs budintis valdininkas pa
klausė, už ką padėtas į kalėjimą. Aš jam atsakiau: 

— Man nebuvo pasakyta, už ką aš čia 
patekau. Aš ne areštuotas, o tik izoliuotas. 

Pakratęs galvą valdininkas užrašė mano 
pavardę ir ant durų lentelės prirašė „Sch" 

(Schutzhaft). 
Naktį miegojau neramiai. Mane kankino 

įvairiausios mintys ryšium su mano neaiškia 
padėtimi ir ateitimi. Turėjau palikti vieną šeimą, 
neaprūpintą žmoną, vieną su vaikučiais sveti
mame krašte, tarp svetimų žmonių ir dar kaip 
nacių priešus, kuriems visi traukės iš kelio. Tuo 
laiku Vokietijoje tegalėjo gyventi tokie žmonės, 
kurie aklai garbino jų vadą, kurie aklai tarnavo 
nacių pasaulio užvaldymo planams. Dar labiau 
mane jaudino visiškas asmens teisių paneigimas, 
nes dabar buvau atsidūręs tokioje būklėje, jog 
nebuvo galima spirtis prieš jų sauvalią. Jei mane 
būtų atidavę teismui, būčiau galėjęs nors gintis, 
bet dabar be jokio teisinio pagrindo padarė vergu, 
nustūmė į nusikaltėlių eiles. 

Tokiose mintyse paskendęs, pagaliau, užmi
gau. Sapnavau, jog buvau uždarytas stikliniame 
paviljone. Netoli pavilijono stovėjo būrys smogikų, 
ir jie visi pradėjo iš šautuvų į mane šaudyti. Iš jų 
šautuvų išlėkusios kulkos virto strėlėmis ir smigo 
kiaurai pro paviljono stiklus, bet nė vieno stiklo 
nesukūlė ir manęs nekliudė. Persigandęs ir iš
prakaitavęs pabudau. 

Trečią dieną kalėjimo valdininkas liepė sudėti 
daiktus ir mane nuvedė į raštinę. Sugrąžinus 
atimtus daiktus ir pinigus, nuvedė į paleidžia
mųjų vienutę. Čia jau radau savo buvusį bendra
darbį, santarietį mokytoją Joną Purviną. Pasiro
dė, kad jis vieną dieną anksčiau taip pat ir tuo 
pačiu būdu ir metodu buvo tardomas. Mums buvo 
aišku, kad mūsų padėtis buvo vienoda ir kad mū
sų likimas turės būti panašus. 

Kai mudu išleido iš vienutės, jau mūsų laukė 
gestapo valdininkas. Jis mus išsivedė, įsodino į 
automobilį ir vežė į nežinomą, tamsią ateitį. 

Nors jau buvo gegužės mėnuo, tačiau oras bu
vo šiurpus, lietingas. Medžiai dar nebuvo pradėję 
skleistis, laukai vos buvo pradėję žaliuoti. Iš 
Alenšteino išvykę, tuoj pasiekėme buvusią Len
kijos sritį. Mus lydįs valdininkas, rodydamas apy
linkę, mums aiškino, jog visa tai esąs senas vo
kiečių kraštas, kurį lenkai buvo užgrobę. Tačiau 
to krašto išorinis vaizdas visiškai nebuvo vokiš
kas, kaip ir tų vietų pavadinimai ir gyventojų pa
vardės nebuvo vokiškos. 

PRASIDEDA ERŠKĖČIŲ KELIAS 

Automašina lėkte lėkė į pietų vakarus. Pa
siekus Soldavą, automobilis sustojo prie 

policijos būstinės ir vienas mūsų palydovų į ją 
įėjo. Po kokio pusvalandžio valdininkas išėjo ir vėl 
pasileidome pirmyn. Sustojome prie vieno restora
no miesto viduryje. Čia abu palydovai užėjo, palik
dami mus šoferiui prižiūrėti. Prie karčiamos lau
kėme apie valandą. Abiem gestapininkam gerai 
papusryčiavus, pasileidome tolyn. 

Prie paskutinio miestelio namo mašina staiga 
sustojo. Apsižvalgę pamatėm kažkokį seną mūrinį 
namą, apraizgytą spygliuota viela ir iš dalies 
aptvertą aukšta lentų tvora. Kiemo iš gatvės ne
simatė, o tik buvo girdėti patruliuojančio sargy
binio sunkūs žingsniai. Mudu išsigandome pagal
voję, kad gal Šiame bjauriame pastate mus įkur
dins. Čia mudu nieko gero nesitikėjome sulaukti. 

Vienas mūsų palydovų išlipęs paskambino 
prie vartų ir tuoj sargybinis jį įleido. Mūsų auto
mobilis apsisuko ir vėl sustojo prie vartų. 

Bus daugiau. 
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Pirmoji opera suskambo naujai Įsteigė part i jos skyrių Čikagoje 

{irutė Michailo Raškovskic Zl .A r.uc:r Scenoje — pirmoji lietuviška 
Vilnius, lapkričio 7 d. (ELTA) — meninio lygio scenos veikalas, tačiau 

-Nacionalinės filharmonijos didžiąją jos svarbą lėmė istorinis lietuviškas 
salę užpildžiusi Vilniaus publika — turinys, lietuvių liaudies dainų me-
žinomi politikai, menininkai, visuo- lodijomis ir raudų intonacijomis pa-
menės veikėjai, kiti muzikos gerbėjai grįsta muzika, 
turėjo unikalią progą išgirsti gyvai Operoje vaizduojamas lietuvių 
atliekamą pirmąją lietuvišką operą kovų prieš grobuonišką kryžiuočių 
„Birutė", toje pat Filharmonijos salė- ordiną XIV amžiuje epizodas. Į Pa-
je skambėjusią lygiai prieš šimtą me- langą atvykę kryžiuočių ordino pa
tų, siuntiniai, grasindami ugnimi ir ka-

Kompozitoriaus Miko Petrausko laviju, nori prievarta išsivežti į Ma-
ir dramaturgo Gabrieliaus Lands- rienburgą Palangos tėvūno dukterį 
bergio-Žemkalnio sukurtą dviejų Birutę. Ginti Birutės stoja ne tik bro-
veiksmų operą—melodramą „Birutė" liai, bet ir visi kaimynai. Žemaičių 
atliko žinomi dainininkai, aktoriai, kunigaikštis Kęstutis susižavi Birute, 
choras ' „Aidija", Muzikos ir teatro tačiau jų meilei trukdo Krivis, nes Bi-
akademijos choro grupė bei Lietuvos rutę rengiamasi įšventinti vaidilute, 
nacionalinis simfoninis orkestras. Vis dėlto Birutė susituokia su Kęstu-
Operą dirigavo Robertas Šervenikas. 

„Birutės" jubiliejinį atlikimą pri
statęs libreto autoriaus vaikaitis pro
fesorius Vytautas Landsbergis primi
nė, jog pirmoji lietuviška opera buvo 

čiu, ir opera baigiasi choro iškilmin
gai atliekama daina „Aukštaičiai, že
maičiai, prūsai, kuršiai, lyviai — tai 
viena lietuvių Šeimyna". 

Birutės partiją operos šimtmečio 
sukurta praėjus lygiai metams po Di- proga atliko solistė Asta Krikščiūnai-
^iojo Vilniaus Seimo, kuris suvienijo tė, jos brolius įkūnijo dainininkai Au-
•isą tautą ir vyko toje pačioje Filhar- drius Rubežius ir Giedrius Žalys, Se-
monijos salėje. Pirmoji lietuviška 
opera, pasak V Landsbergio, buvusi 
tokia, kokios reikėjo tuo aukščiausio 

nąjį vaidilą — bosas Arūnas Malikė-
nas. 

Spektaklyje taip pat vaidino ak-
nacionalinio pakilimo laiku, todėl jos toriai Ferdinandas Jakšys, Sigitas 
nevertėtų lyginti su Verdi ar Puccini Račkys, Gediminas Storpirštis, Ar-
operomis. noldas Jaliniauskas ir kt. Spektaklį 

Mėgėjų pastangomis pastatyta ir režisavo Birutė Marcinkevičiūtė, cho-
atlikta „Birutė" dar nebuvo aukšto reografiją sukūrė Birutė Banevičiūtė. 

R. Dagiu i — naujos pareigos 
Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) — 

Seimo Antikorupcijos komisijos pir
mininku trečiadienį išrinktas opo
zicinės Tėvynės sąjungos (konserva
torių) frakcijos atstovas Rimantas 
Dagys. 

R. Dagio paskyrimą Antikorup
cijos komisijos pirmininku dar turės 
patvirtinti Seimas. 

Antikorupcijos komisijos postas 
liko laisvas, kai po politinių jėgų per-
sigrupavimo ankstesnis komisijos 

pirmininkas „pilietininkas" Petras 
Baguška užėmė teisingumo ministro 
postą. 

Komisijos postas konservato
riams atiteko pagal susitarimą su val
dančiaisiais, kurie, mainais už pa
ramą mažumos Vyriausybei, pažadė
jo kelis kontroliuojančių komitetų bei 
komisijų postus. 

Spalio pabaigoje Audito komiteto 
pirmininku Seimas paskyrė konser
vatorių Donatą Jankauską. 

* Dėl nugaros skausmo NBA 
pirmenybių reguliariojo sezono 
rungtynes buvo priverstas pra
leisti Šarūnas Jasikevičius, o lietu
vio Indiana „Pacers" komanda iško
vojo trečią pergalę ketvirtosiose 
rungtynėse bei pakilo į Rytų konfe
rencijos Centrinio pogrupio pirmąją 
vietą. Antradienį namuose „Pacers" 
97:86 nugalėjo Philadelphia „76ers" 
krepšininkus. 

* Bulgarijos sostinėje vyku
siose planetos sambo pirmenybė
se bronzos medali svorio katego
rijoje iki 64 kg iškovojo praėjusių 
metų pasaulio čempionė panevėžietė 
Ieva Klimašauskienė. Kito bronzos 

apdovanojimo savininke šioje svorio 
kategorijoje tapo rusė Julija Kuzina. 
Pasaulio čempionės titulą iškovojo 
bulgarė Anastasija Leškova, finale 
įveikusi Mongolijos imtynininke Bi-
germa Hurelbaatar. Kita Panevėžio 
sportininkė Dovilė Kišonaitytė, kurią 
taip pat treniruoja Vidas Klimašaus
kas, buvo penkta. 

* Sėkmingai „Big Boss Dutch 
Open 2006" badmintono turnyrą 
Olandijoje pradėjo Kęstutis Na
vickas, trečiadienį vyrų vienetų var
žybų pirmajame rate po atkaklios bei 
permainingos kovos 21:15, 18:21, 
21:17 įveikęs Vokietijos atstovą 
Dharm Gunaw. 

Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) — 
Opozicinis Lietuvos liberalų sąjūdis 
(LLS) įsteigė partijos skyrių Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Skyrius įsi
kūrė didelę lietuvių bendruomenę tu
rinčioje Čikagoje. 

Kaip sakė LLS pirmininko pa
vaduotojas Gintaras Steponavičius, 
tuo baigta partijos plėtra užsienyje. 

LLS turi skyrius Airijoje, Didžio
joje Britanijoje, Vokietijoje, Europos 
Sąjungos sostinėje Briuselyje, atsto
vus — Norvegijoje ir Australijoje. 

LLS įsikūrė beveik prieš metus, 
nuo Liberalų ir centro sąjungos at
skilus politikams, oponavusiems šios 
partijos vadovui, sostinės merui Ar
tūrui Zuokui. 

Lietuvių kilmės kompiuterių 
specialistui — svarus apdovanojimas 

Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) — 
Lietuvių kilmės amerikiečio Chris 
Stakučio vadovaujamos kūrėjų gru
pės sukurta IBM programinė įranga 
žurnalo „VARBusiness" pripažinta 
pažangiausiu metų sprendimu. 

Apdovanojimas įteiktas už pro
graminę įrangą „IBM Tivoli Conti-
nuous Data Protection for Files", pri
pažintą pažangiausiu techniniu 
sprendimu duomenų kaupimo tech
ninės ir programinės įrangos katego
rijoje, pranešė IBM. 

Ši programinė įranga realiu lai
ku išsaugo asmeniniuose, nešioja
muosiuose kompiuteriuose ir tarny
binėse stotyse esančios svarbios in
formacijos atsargines kopijas ir tokiu 
būdu saugo nuo virusų, bylų pažeidi
mo ar netyčinio ištrynimo. 

Ch. Stakutis šią programinę 
įrangą pernai pristatė Lietuvoje vy
kusioje „Infobalt" konferencijoje. 

Nuo 1987 m. leidžiamas „VAR
Business" pažangiausius techninius 
sprendimus rinko ketvirtus metus. 

P. N. English: valdybos nar ia i 
neveikė savarankiškai 

Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) — 
Kova tarp „Mažeikių naftos" genera
linio direktoriaus ir valdybos narių 
tęsiasi — bendrovės vadovas teigia, 
kad jam radus būdą, kaip įmonę pa
daryti mažiau priklausomą nuo Ru
sijos naftos, buvo pradėtos kurti kliū
tys. 

„Manau, tai gana geras spėji
mas", — apie tai, kad planai nušalin
ti jį nuo pareigų sietini su Rusijos in
teresais, kalbėjo „Mažeikių naftos" 
generalinis direktorius Paul Nelson 
English. 

Jo žodžiais, jį siekiantys nušalin
ti valdybos nariai neveikė savaran
kiškai, rašo „Verslo žinios". 

Anot R N. English, jo santykiai 
su valdybos nariais suprastėjo rugsė
jo 22 dieną, kai jis valdybai pristatė 
naftos tiekimo iš Venesuelos alterna
tyvą. 

„Tiekimas buvo išanalizuotas la
bai detaliai — nusipirkome šios naf

tos krovinį, išanalizavome savo labo
ratorijoje ir atradome, kad ši žaliava 
labai panaši į mūsų perdirbamą. Ge
riausias dalykas buvo toks, kad suge
bėjau sėkmingai nuderėti kainą, ji 
buvo kur kas geresnė, nei tuo metu 
mokėjome už rusišką naftą. Per me
tus galėjome sutaupyti apie 40-60 
mln. JAV dolerių", — sakė R N. En
glish. 

Jo teigimu, Venesuela — vienas 
iš patikimiausių ir didžiausių pasau
lyje tiekėjų. 

„Kodėl valdybos nariai prieštara
vo tokiam sandoriui? Tai — tikra pas
laptis. Nėra jokios rimtos priežasties, 
nebent prisimeni, kad yra ir kitų in
teresų. Žinoma, ne paslaptis, kad Ru
sija, Kremlius, Rusijos vyriausybė ne
norėjo, kad ši gamykla atsidurtų ki
tose nei rusų rankose. Žinoma ir tai, 
kad buvo grasinama, jeigu ši gamykla 
atsidurs ne rusų rankose — nebus 
naftos", — tvirtino P N. English. 

A. Januška: Lietuvoje - agurkų į taka 
Atkelta iš 1 psl. 
ir apie žiniasklaidoje ne kartą publi
kuotus teiginius apie jo esą didžiulę 
įtaką aukštiems valstybės pareigū
nams bei svarbiausioms šalies insti
tucijoms. 

Ne kartą Lietuvos spaudoje buvo 
svarstyta, kiek ir kokioms šalies ins
titucijoms įtaką darė A. Januška. Vie
nas svarbiausių nepriklausomos Lie
tuvos užsienio politikos strategų bei 
vadinamųjų „valstybininkų" koman
dos narys ne kartą kaltintas neetišku 
kišimuis į šalies vidaus politikos rei
kalus. 

Jis neatsakė, kas jį sieja su „Du-
jotekanos" prezidentu Rimandu Sto
niu. Pasak A. Januškos, jis viską pa
aiškino komisijai, o to, ką paaiškino, 
komentuoti žurnalistams negali, nes 
tai „uždari dalykai, valstybės paslap
ties klausimai". 

Savo ruožtu NSGK pirmininkas 
Algimantas Matulevičius stebėjosi to
kiais A. Januškos išsakytais teiginiais 
žurnalistams. 

„Jis jums taip pasakė? Jis mums 
taip nesakė, bet yra dalykų, kuriuos 
mes dar tiksliname. Vieni pasisaky
mai vienų žmonių būna interpretuo

jami vienaip, kiti kitaip. Bet nenoriu 
atskirų pasisakymų komentuoti", -
sakė A. Matulevičius. 

NSGK pirmininkas taip pat tvir
tino, kad su buvusiu URM sekreto
riumi labai daug apie jo ryšius su R. 
Stoniu nekalbėjo. Pasak jo, A. Januš
ka neneigė, kad kontaktavo su „Du-
jotekanos" prezidentu, tačiau taip 
pat pažymėjo, kad pažįsta daug kitų 
verslininkų. 

Savaitraštis „Ekstra" prieš kurį 
laiką rašė, esą vieša paslaptis A. Ja
nuškos artimi ryšiai su dujų magna
tu, „Dujotekanos" vadovu R. Stoniu, 
kurio veikla, kaip teigiama, artimai 
susijusi su Rusijos susivienijimu 
„Gazprom". 

Savaitraščio tvirtinimu, R. Sto
nio veikla negalėjo nedominti rug
pjūčio mėnesį Baltarusijoje žuvusio 
saugumo pareigūno V Pociūno valdy
bos, todėl esą iškilo grėsmė, kad bus 
išsiaiškintos ir žmonių, remiančių R. 
Stonį Lietuvoje, pavardės. 

Tvirtinama, kad V Pociūnas ži
nojo apie R. Stonio kontaktus su A. 
Januška ir VSD sekretoriumi Dariu
mi Jurgelevičiumi, žadėjo informaci
ją žiniasklaidoje paskelbti šį rudenį. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Demokratai susigrąžino Atstovų Rūmus 

Rod Blagojevich 

Atkelta iš 1 psl. 
„Negalime toliau eiti šiuo katas

trofišku keliu. Ir todėl sakome prezi
dentui: prezidente, mums reikia nau
jos krypties Irake", — šalininkams 
sakė N. Pelosi. 

N. Pelosi, kurią respublikonų de
šinė vadina „košmaru", po demokra
tų triumfo per rinkimus Atstovų Rū
mų pirmininko vietoje pakeis Illinois 
valstijai atstovaujantį senatorių Den-
nis Hastert. Nors D. Hastert ir prara
do Rūmų pirmininko vietą, tačiau jis, 
rinkėjų sprendimu, lieka Kongrese. 

Pažadėjo vadovauti 
sąžiningiausiam Kongresui 

N. Pelosi iškart pažadėjo, kad 
partija sieks „vadovauti sąžiningiau
siam, atviriausiam ir etiškiausiam 
Kongresui per visą istoriją". Numa
tomas šios politikės iš San Francisco 
iškilimas yra labai didelis smūgis res
publikonų konservatoriams. 

Kongreso narys respublikonas 
Roy Blunt prieš rinkimus išreikšda
mas jos kritikų nuotaikas, galimybę 
N. Pelosi tapti Atstovų Rūmų pirmi
ninke pavadino „akivaizdžiai baugi
nančia". 

66 metų N. Pelosi, kuri yra pen
kių vaikų motina ir verslininko mili
jonieriaus žmona, į Kongresą buvo iš
rinkta 1987 metais, per specialius 
rinkimus San Francisko 8-ojoje apy
gardoje, kurie buvo surengti mirus 
vienai Kongreso narei. Antradienį N. 
Pelosi buvo perrinkta didžiule 
persvara, surinkusi daugiau kaip 80 
proc. balsų. 

N. Pelosi balsavo prieš 2002-ųjų 
rezoliuciją, kuria leidžiama naudoti 
jėgą Irake, ir yra prasitarusi, kad 
pageidautų laipsniško karių išvedimo 
iš Irako iki kitų metų pabaigos. 

Dabartinės Atstovų Rūmų res
publikonų daugumos vadovas John 
Boehner sakė, kad jo partija yra „la
bai nusivylusi", ir prognozavo, kad jo 
kolegos apmąstys rezultatus ir 2008-
aisiais vėl užsitikrins daugumą. 

Respublikonų nesėkmės 

G. W. Bush, kuris rinkimų rezul
tatų laukė Baltuosiuose rūmuose, 
matė, kaip žlugo jo Respublikonų 
partijos dominavimas įstatymų lei
džiamojoje valdžioje ir kaip respubli
konams nepasisekė paveržti iš de
mokratų nė vienos jiems priklausan
čios vietos. Nusivylę Baltųjų rūmų 
padėjėjai pripažino pralaimėjimą. 

Šios kadencijos Atstovų Rūmų 
nariai respublikonai pralaimėjo Ari
zona, Connecticut, Indiana, Ken-

Judy Baar Topinka 

tucky, New Hampshire, North Caro-
lina, Ohio, Pennsylvania, Florida, 
New York, Rod Island, Iowa, Kanzas, 
Minnesota, Missouri ir Texas valsti
jose, rodo televizijų prognozės. 

Pergalingą demokratams dieną 
jie taip pat pirmą kartą nuo 1994-ųjų 
gavo daugiausiai gubernatorių postų, 
kurių šešis atkovojo iš respublikonų. 
Tačiau California valstijoje respubli
konų gubernatorius, Hollywood akto
rius Arnold Schwarzenegger sutriuš
kino savo varžovą demokratą Phil 
Angelides. 

Demokratas Keith Ellison iš 
Minnesota valstijos tapo pirmuoju į 
JAV Kongresą išrinktu musulmonu, 
o Hillary Clinton, kaip ir tikėtasi, su
triuškino savo varžovą respublikoną 
John Spencer ir užsitikrino antrą 
kadenciją Senate. Tai dar labiau pa
kurstė viltis, kad ji 2008 metais gali 
siekti JAV prezidento posto. 

R, Blagojevich įveikė 
J. B. Topinka 

Illinois valstijoje po itin agresy
vios rinkiminės kampanijos guberna
toriumi perrinktas demokratų atsto
vas Rod Blagojevich. Išankstiniais 
duomenimis jis surinko 49 proc. 
rinkėjų balsų, o pagrindinė jo varžovė 
respublikonė Judy Baar Topinka — 
40. Žaliųjų partijos kandidatas Rich 
Whitney surinko 11 proc. balsų. 

Kaip rodo išankstiniai rezultatai, 
daug diskusijų sukėlusioje kovoje dėl 
Cook apygardos tarybos prezidento 
vietos greičiausiai pergalę švęs buvu
sio prezidento John H. Stroger sūnus 
demokratas Todd Stroger, įveikęs 
respublikonų iškeltą oponentą Tony 
Peraica. 

Be kita ko, amerikiečiai antra
dienį septyniose valstijose balsavo už 
tai, kad būtų draudžiamos tos pačios 
lyties asmenų santuokos, ir šis drau
dimas yra tarsi paguodos prizas kon
servatoriams, kuriems kitais atžvil
giais šie rinkimai buvo itin nesėk
mingi. 

Draudimas tuoktis tos pačios ly
ties asmenims tęsia tendenciją, kuri 
buvo nustatyta 2004 metais, kai pa
našias priemones priėmė 13 valstijų 
ir kai jos sutelkė konservatorius bei 
prisidėjo prie prezidento George W. 
Bush perrinkimo. 

Per šio antradienio rinkimus gė
jų santuokų draudimas buvo patvir
tintas Colorado, Idaho, South Caro-
lina, South Dakota, Tennessee, Vir-
ginia ir Wisconsin valstijose. Tačiau 
konservatoriai pralaimėjo kitą svar
bią kovą — South Dakota rinkėjai at
metė siūlymą uždrausti abortus. 

EUROPA 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI antra

dienį pareiškė, kad dėl dažnėjančių 
skyrybų, abortų ir tos pačios lyties 
asmenų santuokų Europa rizikuoja 
„nukrikščionėti" bei paragino vysku
pus ginti tradicinį katalikų gyvenimo 
būdą. Kreipdamasis Vatikane į švei
carų vyskupus, popiežius kalbėjo, 
kad Vakarų Europa vis labiau pasau-
lietiškėja — tai matyti iš mažėjančio 
sekmadienio mišias švenčiančiųjų 
skaičiaus ir „Bažnyčios ginamų mo
ralinių vertybių kvestionavimo". 
„Daugelis mūsų bendraamžių gyve
na taip, tarsi Dievo nebūtų", — teigė 
1.1 mlrd. Romos katalikų galva. 

LONDONAS 
Irako ministras pirmininkas 

Nouri ai Maliki tikisi, kad Saddam 
Hussein mirties bausmė bus įvykdy
ta jau šiais metais. Premjeras tai pa
reiškė duodamas interviu Britanijos 
televizijos ir radijo susivienijimui 
BBC. Jis patikino, kad „sprendimas 
pakarti buvusį Irako prezidentą bus 
priimtas be jokio spaudimo iš išorės". 
„Mes norime, kad visas pasaulis 
gerbtų Irako teismo sprendimą", — 
pabrėžė N. ai Maliki. 

VARŠUVA 
Lenkijoje nuo sekmadienio lau

kiama pirmųjų amerikiečių naikintu
vų F-16, kuriuos įsigijo šalies vyriau
sybė, tačiau lėktuvai niekaip negali 
atskristi. Keturi naikintuvai F-16 
sekmadienį išskrido iš JAY bet, vie
nam jų sugedus, grįžo į atgal bazę. Po 
dviejų dienų jie vėl išskrido į Lenkiją, 
bet du iš jų dėl nežinomų priežasčių 
priverstinai nutūpė Islandijoje, o kiti 
du pasiekė amerikiečių karinę bazę 
Vokietijoje. Vis dėlto Lenkijos gyny
bos ministerijos atstovas spaudai 
Piotras Paszkowskis patikino, kad 
lapkričio 9 dieną netoli Poznanės 
įvyks šių naikintuvų „krikšto" Len
kijos žemėje ceremonija. 

TBILISIS 
Gruzija trečiadienį kategoriškai 

atsisakė priimti Rusijos dujų bendro-

A TLANTin 

vės „Gazprom" siūlymą pasidalyti 
aktyvais gresiant dujų kainų šuoliui, 
pavadinusi jį politiniu šantažu. 
Antradienį „Gazprom" pareiškė, kad 
nutrauks dujų tiekimą į Gruziją, jei
gu jos vartotojai nesutiks su nauja 
tiekimo sutartimi ir kainų padidini
mu, kurio valstybės kontroliuojama 
monopolija nelaiko politiniu. 

JAV 

JUNGTINĖS TAUTOS 
Rusija pasiūlė kelias svarbias 

Jungtinių Tautų (JT) rezoliucijos dėl 
sankcijų, susijusių su Irano branduo
line programa, projekto, kurį pa
rengė Europos šalys, pataisas. Vaka
rų valstybės reikalauja įvesti sankci
jas Tehran, kuris atsisakė nutraukti 
urano sodrinimą. Rusija norėtų, kad 
draudimas būtų taikomas tik „pro
gramoms, susijusioms su (urano) 
sodrinimu ir perdirbimu", sunkiojo 
vandens reaktoriais ir branduolinio 
ginklo gabenimo sistemų kūrimu. 
Rusija nori, kad šias sankcijas įvestų 
kiekviena valstybė individualia tvar
ka ir kad jos nebūtų privalomos vi
soms šalims. 

RUSIJA 

MASKVA - V ' 

Rusijos vyriausybė pripažino, 
kad neįmanoma jai šįmet įstoti į Pa
saulinę prekybos organizaciją (PPO), 
ji tik tikisi spėsianti susitarti su JAV 
klausimu, kuris yra pagrindinė kliū
tis jai prisijungti prie PPO, sakė Ru
sijos ekonominės raidos ir prekybos 
ministerijos vadovas Germanas Gre-
fas. Maskva ir vVashington kol kas 
negali pasiekti kompromiso dėl vete
rinarijos kontrolės. 

ARTIMIEJI RYTAI 

GAZA 
Palestinos savivaldos preziden

tas Mahmud Abbas trečiadienį po ap
šaudymo Beit Hanune, per kurį žuvo 
19 palestiniečių, pareiškė, kad Iz
raelis „sugriovė visas taikos viltis". 
„Jūs, izraeliečiai, iš viso nenorite tai
kos. Jūs sugriovėte visas taikos viltis 
ir jums teks visa atsakomybė", — sa
kė jis Gazoje. Anksčiau M. Abbas pa
smerkė Izraelio „siaubingas žudy
nes 

1-800-7 75-SEND 
www^tlanticexpfesscorp.com 

• • : . , 

i l K'ov'n'u gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu į visas pasaulio šaHs 

Auto AirFreigM 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. CN 

Small Packaqes Truci 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pnstatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bet Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tet. 1 708-599-9680 
FQX. 7 708 599-9682 Jei. 1800-775-7361 
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Ar suvoksime, ką reiškia prarasti valstybę 
IONAS IASA1TIS, 
socialinių mokslų daktaras, 
Šiaulių universiteto Viešojo 
administravimo katedros docentas, 
Kaimo plėtros tyrimų centro 
direktorius * 

Šiame straipsnyje remiuosi pas
tarųjų dvejų metų stebėjimais, grį
žus į Lietuvą po aštuonerių metų, 
praleistų Jungtinėse Valstijose. Ka
dangi vienas ryškiausių dabartinės 
Lietuvos reiškinių yra emigracija, 
tikiuosi, jog ats iras skaitytojų, ku
riuos šių stebėjimų išvados sudo
mins. O ar imsime apie tai rimtai 
kalbėtis, a r pajėgsime iš esmės per
tvarkyt i visą visuomenės ugdymo 
sistemą, parodys ateitis. 

Pagrindinė Lietuvos valstybės 
problema dabart iniame jos raidos 
straipsnyje - visuomenės pilietinio 
susipratimo stoka. 

Daugelio pastarųjų metų pro
cesų analizė liudija apie visuomenės 
sluoksnių sumaišt į ir susiprieši
nimą. Visuomenė nesuvokia demok
ratijos raidos ir ją sąlygojančių veiks
nių tarpusavio ryšio, nesusigaudo 
nei valstybės valdymo, nei savival
dos procesuose, nepajėgia atskirti 
svarbiausios informacijos nuo visiš
kai nereikšmingos, nesuvokia de
mokratinės valstybės funkcijų ir in
divido (piliečio) santykių su valstybe 
mechanizmo. Pil iet is , nebetapat i -
nant i s savęs su savo valstybe, vis 
giliau grimzta į susvetimėjimą ir 
saviizoliaciją, palaipsniui praras
damas net savo individualios veiklos 
vertinimo kriterijus. Meilės, šeimos, 
gimtinės ir netgi tėvynės sąvokos 
j a m darosi vis mažiau besupranta
mos, virstančios abstrakčiomis kon
strukcijomis, kur ioms vis mažiau 
vietos jo kasdienybėje. Meilė keičia
ma į „seksą", šeima - į „partneryste", 
dvasinis ugdymas į primityvias „pra
mogas". Taut iškumas tapatinamas 
su agresyviuoju šovinizmu, etnocen
tr izmu, nepakantumu kitoms kul
tūros, netgi nacizmu. Žodžiai „nacio
na l izmas" ir „nacizmas", nors ir 
skamba panašiai , bet reiškia visiš
kai skirtingus dalykus, tačiau da
bart iniame pasaulyje šie *skirtumai 
anaiptol ne visada suvokiami. 

Lietuvos viešajame gyvenime vis 
labiau vengiame sąvokų: Lietuvos 
valstybė, taut iškumas, taut inė kul
tū ra , tautinis patriotinis ugdymas. 

Sąvoka „tautiškumas" keičiama 
į svetimžodį „nacionalizmas", o pas
tarajam priskiriamas ryškiai nega
tyvus turinys. Valstybės sąvoka pa
keičiama tokiais aptakiais žodžiais, 
kaip „šalis" arba „kraštas". Užuot 
sakę „Lietuvos valstybės istorijos 
muziejus", „Lietuvos valstybės teat
ras" , - „valstybinė filharmonija", 

PASLAUGOS 

nacionalinis radijas, netgi nacionali
nis istorijos muziejus. Nejaugi patys 
bijome sąvokos „mūsų valstybė"? 
Kieno tai elgesys: vergo, baudžiau
ninko, kolchozniko, savo esybę pra
radusio valkatos - „liumpeno" ar 
„bomžo"? O gal tai visų šių kategori
jų mišinys, kurio, tarsi kupros, kol 
kas niekaip nepajėgiame atsikratyti 
ir atsitiesti. 

Nepajėgiame pasijusti laisvais 
pasaulio tautų bendrijos nariais. 
Mes besugebame parodyti pasauliui 
nepakartojamos, ypatingai vertingos 
meninės kūrybos, per amžius iš
saugotos savitos gamtos perlų. Pa
miršome, kad pasauliui liksime įdo
mūs, ne tapę kažkokiais „pasaulio 
piliečiais", netekusiais savo tautinės 
kultūros bruožų, o būtent ją puoselė
dami ir naudodami tiek šventėse, 
tiek kasdieniniame gyvenime. Ar 
tikrai reikia gimtąją kalbą prigrūsti 
svetimžodžių, kuriems turime tik
slius lietuviškus atitikmenis? Pavyz
džiui, ar tikrai reikia svetimžodžio 
„šokiruoti", kai turime: apstulbinti, 
sukrėsti ir pan? Ar reikia svetimybės 
„šansas", kai visiškai tą patį reiškia 
lietuviškas žodis „galimybė"? Juk 
dar žinome, kuriais lietuviškais 
žodžiais galima pakeisti šiuos sve
timžodžius: identifikuoti, inicijuoti, 
konsensusas, komunikuoti. 

Kodėl lietuvis tampa vis labiau 
abejingas Lietuvai? Kodėl mieste 
apsigyvenęs asmuo leidžia sau nie
kinti vakarykščius savo kaimynus, 
likusius kaime? Kas primetė kai
miečiui prasigėrusio, iš pašalpų gy
venančio arba ničnieko nesusigau
dančio šiuolaikinėje ekonomikoje 
primityvaus runkelių ar kiaulių au
gintojo įvaizdį, tą „runkelio" etiketę, 
nors puikiausiai žinome, kad daugu
ma dabartinių kaimo gyventojų yra 
baigę vidurines, o neretas ir aukš
tąsias mokyklas. Nors gal ir kiek 
mažesnį išsimokslinimą turintis vy
resnio amžiaus kaimo gyventojas ne
retai yra žymiai mandagesnis, su
pratingesnis, dvasingesnis už kai 
kuriuos miestiečius, tačiau apstul
bęs dėl jam reiškiamos paniekos ir 
valdžios bandymų sužlugdyti jo 
verslą. 

Ar dabartinės švietimo sistemos 
atstovai susimąsto, kaip plėtojama 
Lietuvos ekonomika ir kaip formuo
jama jos pilietinė visuomenė? Kaip 
po dešimtmečio atrodys Lietuvos 
pramonė, prekyba, žemės ūkis, pas
laugų sistema? Kokią visuomenę 
Lietuvoje kuriame: samdinių ar lais
vųjų savininkų? 

Okupacijos laikotarpis iš dauge
lio mūsų tautos atstovų atėmė gim
tinę; štai tipiška situacija, užrašyta 
per pokalbį su plačiai žinomu moks
lininku, tačiau dar net penkiasde-
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šimtmečio ribos neperžengusiu uni
versiteto dėstytoju: „Aš neturiu gim
tinės. Tėvai, pokaryje ištrūkę iš kol
chozo, apsigyveno gamyklos gyven
vietėje - barakuose. Ten aš ir gimiau. 

Dabar tų barakų nebėra nė žen
klo. Paskui tėvai gavo 'komunalinį' 
vieno kambario butą suremontuota
me sename name. Iš to laikotarpio 
prisimenu visada purviną kiemą ir 
nesibaigiančias berniūkščių muš
tynes. Tas namas taip pat seniai nu
griautas. 0 kai sulaukiau paaug
lystės, tėvai įsigijo kooperatinį dvie
jų kambarių butą, kuriame ir dabar 
tebegyvena. Tiesa, anksčiau dar nu
važiuodavome į kaimą, kur apgriu
vusiame, į Sibirą ištremtiems žmo
nėms priklausiusiame name gyveno 
mano seneliai - mamos tėvai - darbš
tūs ir labai tvarkingi žemdirbiai. 
Tačiau kitame to paties namo gale 
gyveno mėgstantis išgerti kolchozo 
kerdžius su savo gausia šeimyna. 
Todėl jei seneliai ir bandė susikurti 
jaukesnę aplinką, tai jų kaimynai 
jokios tvarkos nepripažino. Dabar 
seneliai jau mirę, o apgriuvusį namą 
atsiėmė ištremtųjų įpėdiniai. Ten 
lankytis nebūtų prasmės..." 

Iš tikrųjų, jokio gimtinės įvaiz
džio, galinčio tapti tašku, ugdant 
tautinę savimonę, neturi didelė mū
sų tautos dalis. „Barake" arba dau
giabučio betoninio namo „dėžėje" 
užaugusiam žmogui labai sunku su
vokti, kodėl gimtinės sąvoka dau
geliui vyresnės kartos atstovų susi
jusi su ypatingai šiltais prisimini
mais. Daugiabučiame užaugusiems 
žmonėms neretai būdingas ir gana 
skurdus žodynas. Jie negali įvar
dinti daugelio augalų ir .gyvūnų pa
vadinimų, neskiria javų, nepažįsta 
Lietuvoje besiveisiančių paukščių, 
nesugeba ne tik grožėtis jų čiulbė
jimu, bet netgi juos išgirsti. Atsidū
ręs gamtoje, toks žmogus neretai 
elgiasi kaip barbaras: trypia viską 
aplinkui, laužo, šiukšlina, netgi už
dega. Kitaip elgtis jo niekas nemokė. 

Dabartinių bendrojo lavinimo 
mokyklų mokinių ne tik tėvai, bet ir 
seneliai užaugę Lietuvos okupacijos 
laikais. Jie negalėjo įgyti nė men
kiausio supratimo, kaip reikėtų 
tvarkytis atkurtoje valstybėje. Todėl 
daugelio jų požiūris į valdžią yra 
visiškai analogiškas klasikiniams 
pono ir tarno santykiams: pono bijo
ma, jam lankstomasi, tačiau už akių 
jis keikiamas, kaltinamas dėl visų 
sunkumų. Iš pono tikimasi didesnės 
algos ir įvairių lengvatų. Tačiau 
pačiam tarnui nieko keisti nesinori. 
Gerai žinomas posakis: „Įleisk ku
metį į dvarą, dvaras pavirs į kume
tyną". Tarno pasaulėžiūra besiva
dovaujantis žmogus ignoruoja rinki
mus ir net su pasididžiavimu giriasi, 
kad „nedalyvauja jokioje politikoje". 

Vis mažiau besusigaudydamas, 
kas vyksta aplink jį, žmogus ima 
primityvinti jį supančią tikrovę ir 
savo santykius su kitais individais 
pradeda grįsti iškreiptais įvaiz
džiais, nekritiškai iš aplinkos pasisa
vintais samprotavimais. Jis praran
da paskutinius visuomeninio solida
rumo likučius ir vis dažniau nusivi
lia net savo paties gyvenimu. Tai są
lygoja iškreipto, sociologijoje vadi
namo deviantinio elgesio apraiškų 
gausėjimą visuomenėje: nevalyvu
mą, nepareigingumą, vienadienę 
gyvenseną, nusikalstamumą, savi
žudybių gausėjimą. Nusivylusiam 
asmeniui tik emigracija arba savi
žudybe atrodo atsakymu j visus jam 
neaiškius klausimus ir išeitimi iš 

visų jį užgriuvusių problemų. 
Per praėjusius 2005/2006 moks

lo metus mūsų atlikti studentų ben
druomenės sociologiniai tyrimai 
atskleidė, kokia vertybinė sumaištis 
tvyro net tame jaunimo sluoksnyje, 
kuris siekia įgyti aukščiausią - uni
versitetinį išmokslinimą. Nors res
pondentai ir yra įsidėmėję gamtos 
mokslų, istorijos ir kultūros faktų, 
tačiau neretai nesugeba jų apiben
drinti, susieti tarpusavyje ir pritai
kyti, kurdami savosios ateities viziją 
ar net apibrėždami kasdienio elgesio 
struktūrą. Kultūros faktai jų sąmo
nėje atrodo reikalingi tik tam, kad 
būtų atkartoti seminaro ar egzamino 
metu, tačiau jam pasibaigus neretai 
iš t r inami iš a tmint ies arba nu
gramzdinami į nebenaudojamą 
pasąmonės sferą. 

Sociologinių apklausų duomenys 
parodė, kad absoliuti dauguma - be
veik 90 proc. - studentų nesugebėjo 
prisiminti, kurie įžymūs mokslo, me
no ar visuomenės veikėjai yra gimę, 
dirbę arba palaidoti netoli jų gyve
namųjų vietovių, nepajėgė bent kiek 
išsamiau apibūdinti jose esančių 
gamtos ir istorijos paminklų. Žinios 
apie Lietuvos valstybės, besiruošian
čios minėti savo tūkstantmečio raidą 
buvo knyginės, iškaltos, t.y. atsietos 
nuo konkrečios aplinkos. Mūsų tyri
mai leidžia daryti itin grėsmingą 
išvadą, kad XXI amžiaus pradžios 
lietuvių jaunimas nepažįstas Lietu
vos. Toks nepažinimas, savo ruožtu, 
sąlygoja nepagarbą savo valstybei, 
tautai , jos kultūrai, netgi gimtajai 
kalbai. Net sąvoka „lietuvis" akade
minio jaunimo kasdieninėje var
tosenoje keičiama subanalinta „lie
tuvaičių" sąvoka, neatsiejama nuo 
įsikaltų neigiamų įvaizdžių bei 
nuostatų. „Kokia Lietuva, tokie ir jos 
politikai (verslininkai ir t.t.)" - tokį 
komentarą bene dažniausiai galima 
pamatyt i internetiniuose komen
taruose, kuriuose aptar inėjamas 
eilinis „skandalas". 

Šių jaunų žmonių sąmonėje poli
tikos samprata vis labiau tampa ne
atsiejama nuo karjerizmo ir nusikals
tamumo: politikoje dalyvaujantys 
asmenys laikomi potencialiais nusi
kaltėliais, įrodinėjama, kad į poli
tiką einama, tik norint praturtėti ar
ba įgyvendinti iškreiptą garbėt
roškos nuostatą. Mintis, kad politi
koje galima dalyvauti, siekiant vals
tybės stiprėjimo ir gerovės savo tau
tai, jos ūkio ir kultūros suklestėjimo, 
a tmetama, kaip neįgyvendinama 
iliuzija. Pozityvistinės sociologijos 
pradininkų nuostata, kad visuome
nės raida vyksta „pažangos krypti
mi", tobulėjant žmogaus protui, 
šiandieniniam akademiniam jauni
mui atrodo abejotina. Teiginys, kad 
gėris galų gale yra lemiantis žmoni
jos raidos veiksnys, laikomas visiš
kai neįtikinančiu. Tokia pažiūra 
dažniausiai tapat inama su naivia 
svajone ar vaikiška pasaka. Vis la
biau įsigali natūralistinė nuostata, 
esą visas gyvenimas yra tik „kova už 
būvį", nebesiskaitant su priemonė
mis. Visuomenes gyvenimo kroniko
je pirmiausia kreipiamas dėmesys į 
tai , kiek, pavyzdžiui, per savaitgalį 
įvyko avarijų, koks buvo vagių, api
plėšusių butą ar įmonę grobis ir pan. 
Pasiaukojimas, altruizmas, gailes
tis, užuojauta ir noras padėti silp
nesniam arba iš t iktam nelaimės 
atrodo reiškiniais, nesiderinančiais 
su tikrove ir todėl gal net smerkti

nas. 
Nukelta į 9 psl. 
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Atkelta iš 8 psl. 
Gera taiklia tokių pažiūrų ilius

tracija galėtų pasitarnauti rėksmin
gas vienos abiturientės mamos in-
ternetinis komentaras, kuriame ji 
bando smerkti mokytojus, pasipikti
nusius jos dukters per egzaminą iš
sakytu teiginiu, esą, J a i visai negai
la verkiančio senelio". Minėtoji ma
ma itin agresyviu tonu reikalauja 
„tolerancijos kitokioms pažiūroms", 
pasipiktinusius mokytojus laikyda
ma senamadiškais. 

Demokratijos sąvoka tokių as
menų sąmonėje tapatinama su savi
vale, bet kokiu savo asmeninių įgei
džių tenkinimu. Kiekvienas, išdrįsęs 
pasipriešinti tokiam elgesiui, laiko
mas atsilikusiu. Net reikalavimas 
paisyti įstatymų ar laikytis vidaus 
tvarkos taisyklių jau neretai suvo
kiamas kaip asmens saviraiškos var
žymas. Besilaikantis įstatymais nus
tatytos tvarkos vertinamas kaip 
nevykėlis, kuris nieko ateityje nepa
sieks. Apie įstatymus prisimenama 
tik tada, kai jų nepaisantis susiduria 
su kitu, dar agresyvesniu ar stipres
niu asmeniu. Tačiau ir tokiuose gin
čuose išryškėja ne pagarba įstaty
mui, o siekis juo pasinaudoti arba jį 
apeiti. 

Mūsų tyrimai atskleidė, kad stu
dentai labai paviršutiniškai suvokia 
naujausią Lietuvos istorijos tarpsnį 
- 1918-2005 metus. Jie akivaizdžiai 
painiojosi, nusakydami 1918 metų 
Vasario 16-osios akto atsiradimo ir 
paskelbimo aplinkybes, negalėjo api
būdinti 1922-1926 metais vykdytos 
žemės reformos krypčių ir jos įtakos 
to meto visuomenės formavimuisi, 
beveik nieko negalėjo papasakoti 
apie prieškarinės Lietuvos finansinę 
politiką, eksportą, infrastruktūros 
kūrimą. Apklaustieji visiškai neat
sakė į klausimus apie tuometinės 
Lietuvos kariuomenės struktūrą, 
jaunimo ir kitas tautines visuome
nines organizacijas bei jų vaidmenį 
patriotiniame visuomenės ugdyme. 
Žinios apie lietuvių aviaciją ir avia
torius apsiribojo padriku kelių faktų 
paminėjimu apie Dariaus ir Girėno 
tragiškai pasibaigusį skrydį per 
Atlantą. Tačiau respondentai nesu
gebėjo įvertinti to skrydžio tarp
tautinės reikšmės. Jie visiškai neat
sakė į klausimus apie lakūną Felik
są Vaitkų, aviakonstruktorių Anta
ną Gustaitį, sakėsi niekada negir
dėję apie Lietuvos lakūnų skrydį ap
link Europą ir iškilmingą jų pri
ėmimą įvairių valstybių sostinėse. 

Gana padrikos apklaustųjų ži
nios apie Lietuvos okupacijos laiko
tarpiu patirtus nuostolius, tautos 
išblaškymą trėmimus, pokarinį pasi
priešinimo judėjimą. Keli apklaustieji 
pripažino, kad jų bendraamžių tarpe 
faktai apie lietuvių trėmimus prie 
Ledjūrio laikomi „senių paverkšleni
mais". Dauguma respondentų nesu
gebėjo paaiškinti, kas sąlygojo per
sitvarkymo („perestroikos") ideologi
jos susiformavimą, labai mažai teži
nojo apie Sąjūdžio atsiradimą ir jo 
vaidmenį atkuriant Lietuvos valsty
bę, apie pirmuosius dar nepripažin
tos valstybės egzistavimo metus, 
blokadą, pasieniečių terorizavimą, 
jaunuolių grobimus į sovietinę armi
ją. Absoliučiai akivaizdu, kad šian
dieniniams dvidešimtečiams nežino
ma, kokios nuotaikos vyravo Lie
tuvos visuomenėje 1990-1991 me
tais, t.y. iki visuotinio tarptautinio 
pripažinimo ir jos priėmimo į Jung
tines Tautas. 

Visiškai chaotiškas dabartinių 
studentų supratimas apie politines 
ir socialinius procesus, vykstančius 
šių dienu Lietuvoje. Mūsų apklaus

tieji menkai orientuojasi, kurie veiks
niai sąlygojo daugiapartinės siste
mos atsiradimą, negali išsamiau 
paaiškinti politinių partijų vaid
mens, painiojasi, atsakydami, kurios 
partijos gavo daugumą praėjusiuose 
Seimo rinkimuose, nesuvokia Vy
riausybės ir savivaldos funkcijų bei 
visuomenės galimybių tobulinti vals
tybės valdymą. Jų samprotavimuose 
dominuoja negatyvi, labai padrika 
informacija apie Seimo, Vyriausy
bės, Prokuratūros ir kitų valstybės 
institucijų veiklą, gaunama iš žinias-
klaidos šaltinių. Itin paviršutiniš
kos apklaustųjų žinios apie Europos 
Sąjungos vaidmenį, Lietuvos ir ES 
institucijų santykius, ES struk
tūrinių fondų vaidmenį darnios 
plėtros siekiuose, NATO funkcijas ir 
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų daly
vavimą tarptautinėse operacijose. 

Daugiau kaip du trečdaliai 
respondentų nesuvokia, kam Lietu
vai reikalinga savo kariuomenė. Dar 
daugiau jų pripažino, kad bandytų 
išvengti karinės tarnybos. Apklaus
tųjų sąmonėje ryškiai tebevyrauja 
postsovietinės kilmės nuotaikos apie 
valdžios ir visuomenės santykius. 
Anot jų, valdžia turi aprūpinti žmo
nes darbu, teikti socialinę paramą, 
užtikrinti individų ir jų nuosavybės 
apsaugą. Valdžia kaltinama dėl visų 
dabartinio gyvenimo trūkumų ir 
negerovių. Tačiau dalyvavimas savi
valdybių ir Seimo rinkimuose nelai
komas reikšmingu. Beveik pusė res
pondentų pripažino, kad dar nebal
savo ir nėra apsisprendę balsuoti 
ateityje. Tyrimų duomenys leidžia 
daryti gana pagrįsta prielaidą, jog 
ne mažiau kaip kas trečiam respon
dentui Lietuvos valstybė nebeatrodo 
neįkainojama vertybe. 

Dar daugiau jų pripažįsta, kad 
mielai emigruotų, baigę universitetą 
jei tik būtų įsitikinę, kad užsienyje 
gaus darbą, atitinkantį įgytą spe
cialybę. Tiesa, maždaug kas dešim
tas apklaustasis teigia, kad emigra
cija jau sąlygoja naują situaciją, kuri 
leidžia tikėtis verslo stiprėjimo tėvy
nėje arba galimybės susirasti neblo
gai apmokamą darbą. Tačiau jie 
negalėjo paaiškinti, kokios objek
tyvios aplinkybės lemia tai, kad Lie
tuvoje mokami mažesni atlyginimai 
darbininkams ir tarnautojams. Ne
maža jų manė, kad atlyginimų dydis 
priklauso tik nuo valdžios atstovų ir 
darbdavių malonės. Pokalbis apie 
ūkio raidos dėsningumus jiems buvo 
netikėtas. Mūsų respondentai sakė, 
kad apie Lietuvos ir kitų valstybių 
finansines ir kitas galimybes nieka
da nėra diskutavę. 

Nors didelė dalis apklaustųjų 
studentų minėjo, jog tarp jų arti
mųjų ir pažįstamų yra emigravusių, 
tačiau paradoksalu, kad jie beveik 
nieko negalėjo atsakyti apie išeivijos 
tautinę kultūrinę veiklą, jos organi
zacijas, lituanistinį švietimą, lietu
viškąją žiniasklaidą. Nei vienas mū
sų respondentas negalėjo įvardinti 
išeivijos lietuvių, kurių nuopelnai 
mokslui arba menui yra pripažinti 
pasaulyje. Marijos Gimbutienės, Vy
tauto Kavolio, Justino Pikūno, Al
girdo Avižienio ir daugelio kitų iški
liųjų lietuvių išeivijos atstovų pa
vardės ir darbai mūsų apklaustie
siems yra nežinomi. Nors ne vienas 
iš jų jau buvo matęs „Lietuvių encik
lopediją", tačiau nežinojo, nei kas, 
nei kur ją išleido. Nė vienas respon
dentas negalėjo nurodyti, kad šia 
enciklopedija būtų bent kiek giliau 
pasidomėjęs asmeniškai. Vos vienas 
kitas buvo girdėjęs, kad naujausių 
JAV lietuvių imigrantų atstovai lei
džia savaitraštį „Amerikos lietuvis", 
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SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

bet nė vienas nežinojo apie senuo
sius JAV lietuvių laikraščius: „Drau
gą", „Darbininką", „Dirvą", žurnalą 
„Pasaulio lietuvis" ir kt. Dauguma 
apklaustųjų negalėjo išsamiau pa
aiškinti apie skautų judėjimo kilmę 
ir šiandieninę šios organizacijos 
veiklą, užsienyje veikiančius šau
lius, ateitininkus ir pan. 

Tyrimai patvirtino vis dažniau 
mokslo visuomenėje pasigirstantį 
teiginį, kad Atgimimo metais kovo
jusi prieš švietimo sistemos politiza
vimą, Lietuvos mokykla iš tikrųjų 
tapo „nupilietinta" ir net „nuvalsty-
binta", t.y. nebeatliekančia valstybės 
jai pavestų visuomenės ugdymo 
uždavinių. Nemaža mūsų apklaus
tųjų pabrėžė, kad pasiekusieji geres
nių mokymosi rezultatų buvo ben
draklasių žeminami, išjuokiami. Jie 
pripažino, kad net mokytojus vis 
dažniau įžeidinėja mokiniai, nesi
laikantys kultūringo elgesio taisyk
lių. Plinta alkoholio ir narkotikų 
vartojimas. Vis dažnesni moksleivių 
tarpusavio konfliktai, lydimi fizinio 
ir moralinio smurto apraiškų, tyčio
jamasi iš fiziškai silpnesnių moki
nių. Kai kurių mokytojų bandymas 
švelninti situaciją, įtikinėjant blogai 
besielgiančius arba jiems nuolai
džiaujant, dažnai sukelia priešingą 
reakciją: smurtautojai pasijunta ne
sutramdomais. Tokie mokiniai yra 
įsitikinę, kad mokytis nebūtina: vis 
tiek perkels į aukštesnę klasę. 
Laikas, praleidžiamas mokykloje, 
skiriamas „pramogoms", neretai nie
kuo nebesiskiriančioms nuo nusi
kalstamo elgesio apraiškų. 

Atsakydami į klausimus apie 
mokyklose organizuojamus tauti
nius, patriotinio ugdymo renginius, 
patriotines lietuviškas organizacijas, 
daugelis mūsų respondentų painio
josi, neatskirdami, ką reikėtų laikyti 
patriotiniu, o ką kosmopolitiniu auk
lėjimu. Nemažai jų aiškino, kad 
lietuviškoji tematika nebuvusi popu
liari mokyklų, kurias jie yra baigę, 
bendruomenėse. Esą patys mokyto
jai vengia kalbėti apie Lietuvos vals
tybės misiją, jos buvusį ir dabartinį 
vaidmenį Europoje ir pasaulyje. To
dėl nė vieno mūsų respondentų są
monėje Lietuva laikoma mažyte ir 
nereikšminga. Apie lietuvių tautos 
įnašą į pasaulio kultūros lobyną, jie 
beveik nieko nėra girdėję ir sava

rankiškai šia tema nėra domėjęsi. 
Panašu, kad visa jaunimo ugdymo 
sistema (įskaitant ir universitetus) 
priėjo galutinę ribą, kai tautinio 
ugdymo tematika išnyksta iš lietu
viško švietimo praktikos. 

Sustabdyti šį procesą galima tik 
kardinaliomis permainomis visoje 
Lietuvos pedagogų ugdymo ir jų tęs
tinio kvalifikacijos tobulinimo siste
moje. Šias permainas turi lydėti ir 
visiškai naujos - šiuolaikinės tau
tinio ugdymo sampratos diegimas 
visuomenėje šiam ugdymui turi tar
nauti tiek visas ugdymo turinys, tiek 
užmokyklinė veikla. Turi būti atkur
ti ir tautiniam ugdymui pasitelkiami 
mokyklos ir mokinių tėvų tarpusavio 
ryšiai, kurie dabartiniu metu taip 
pat yra besunykstantys, apsiribojan-
tys tik tėvų materialine pagalba 
mokyklai. Priešingu atveju prarasi
me Lietuvą - savo valstybę. 

Žinoma, galėjau šį pranešimą 
parengti, laikydamasis įprastinių 
akademinių reikalavimų. Tačiau... 
mokslinių straipsnių rinkinius retai 
skaito net juose išspausdintų straip
snių autoriai. Konferencijos praneši
mų rinkiniai, kaip taisyklė, užima 
vietą neskaitomų knygų lentynose. 
Tad kokia prasmė juos rašyti? Tuo 
tarpu mano didžiausias troškimas, 
kad visuomenė išgirstų čia keliamas 
mintis, gal net krūptelėtų, atsipei
kėtų ir imtųsi ryžtingų permainų. 
Jei dabar to nepadarysime, po keleto 
metų gali būti per vėlu. Visuomenei, 
sudarytai iš mankurtų t.y. žmonių, 
praradusių savo istorinę atmintį, ir 
nomadų, t.y. klajoklių, nesuvokian
čių ką žmogui reiškia gimtinė, Lie
tuvos valstybės nebereikėtų. Juk 
koks jiems skirtumas, kur gyventi: 
už Atlanto, Afrikos viduryje, Poline
zijoje ar kažkur už Uralo? Argi jiems 
svarbu, kokia kalba kalbėti? Ban
dytų imituoti tą kalbą, kuri vartoja
ma toje aplinkoje. Ar jie pasiilgtų 
lietuviškų dainų? Jokiu būdu, ne: 
juk negali pasiilgti to, ko nepažįsti. 
Jau ir dabar lietuviškas melodijas 
daliai tautiečių visiškai pakeičia 
kosmopolitiniai „bumčikai" ir primi
tyviausios „čiastuškos". Vadinama
sis „pasaulio pilietis" iš tikrųjų yra 
pasaulio valkata, kuris nieko nesu
geba pamilti, ir kuriam mirus, jo ka
po niekas neieškotų. O ir to kapo tik
riausiai nebūtų. 

http://www.iilinoIspain.com
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šeštadienį, lapkričio 4 d., apsilankė 
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio 
lietuvių centre. Priežastis tam — 
neeilinis renginys — Miko J. Sileikio 
ir Teofilio Petraičio premijų dailės 
kūrinių konkursas „Išeivijos kelias". 

Idėja rengti šį konkursą gimė 
2004 metais. Tais metais Čikagos 
Čiurlionio galerija, Inc., pasiūlė su
rengti ciklą konkursinių parodų, ku
rių laureatams būtų teikiamos daili
ninkų M. Sileikio (1893-1987) ir T. 
Petraičio (1896-1978) premijos. Lie
tuvos dailės institutui pritarus nutar
ta surengti 5 parodas — 3 Lietuvoje 
ir 2 JAV. 

2005 m. pirmoji iš numatytų pa
rodų buvo surengta Vilniuje, Lietu-
-vos dailės muziejaus Radvilų rūmuo
se. Paroda „Lietuvos kelias" buvo 
skirta Lietuvos Nepriklausomybės 
15-mečiui. Net ir patys rengėjai buvo 
maloniai nustebinti dalyvių gausa ir 
parodai pateiktų darbų verte. 

Čiurlionio galerijos, Inc., Lietu
vių dailės muziejaus ir Lietuvių dai
lės muziejaus surengtoje antrojoje šio 
ciklo parodoje „Išeivijos kelias" daly
vavo 31 dailininkas, gyvenęs ir kūręs 
užsienyje ne mažiau nei 3 metus. Pa
rodai — konkursui jie pateikė 69 
kūrinius. 

Parodos atidaryme žiūrovai pa
matė ne tik tapybos, skulptūros, ak
varelės darbus, bet ir kitomis tech
nikomis, nei numato konkurso nuos
tatai, atliktus darbus. Manau, tai, 
kad komisija priėmė į parodą šiuos 
nekonkursinius darbus, labai paįvai
rino pačią parodą, leido menininkams 
pademonstruoti naujas idėjas. Gal tas 
ne tiek svarbu parodas organizuojant 
Lietuvoje, kur menininkų daug, bet 
užsienyje gyvenantiems lietuvių kil
mės menininkams tai gražus būdas 
ne tik dalyvauti parodoje, parodyti 
savo darbus, bet ir susitikti su savo 
bendraminčiais, pakalbėti, pažiūrėti, 
ką naujo nuveikė jų draugai. 

Konkurso vertinimo komisija — 
Valentinas Ramonis (pirmininkas), 
Viktorija Kašubaitė-Matranga, Mag
dalena Birutė Stankūnienė ir Danas 
Lapkus — premijas paskyrė: Miko J. 
Sileikio premiją už tapybą ir skulp
tūrą: I premija (500 dol.)— Juozui 
Mieliuliui už kūrinį „Kažkoks slė
nis"; II premija (300 dol.) — Ramojui 
Mozoliauskui už kūrinį „Partizano 
motina" ir III premija (200 dol.) — 
Danguolei Seputaitei-Jurgutienei už 
kūrinį „Toliau visko". 

Teofilio Petraičio premijos už 

akvarelės ir grafikos kūrinius ati
teko: I premija (500 dol.) — Giedrei 
Žumbakienei už kūrinį „Sulanksty
tos erdvės", II premija (300 dol.) — 
Liucijai Kryževičienei-Hutcheon už 
kūrinį „Dangaus bekraštė giluma", 
Nr. 1 ir III premija (200 dol.) — Rim-
gailei Jonynaitei-Zotovienei už kūrinį 
„Pavasario ženklai". 

LR generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius įteikia apdo
vanojimą Vidui Zimkui. 

Premijų įteikimo vakarą pradėjo 
ir visus susirinkusius pasveikino 
Čiurlionio galerijos, Inc., valdybos 
pirmininkas Leonas Maskaliūnas, 
pakvietęs Lietuvos dailės muziejaus 
Radvilų rūmų parodų kuratorę Juliją 
Mušinskienę pristatyti konkurso pre
mijų donatorius M. J. Šileikį ir T. 
Petraitį. 

Kalbėjęs atidaryme Lietuvos ge
neralinis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius, sveikindamas kon
kurso nugalėtojus ir dalyvius, be kita 
ko pajuokavo, jog trečiąją parodą (ji 
bus rengiama 2007 m. Lietuvoje) 
būtų galima pavadinti „Mūsų kelias". 

JAV LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė pasidžiaugė, 
kad jai teko laimė ne tik dalyvauti 
šios, bet ir Lietuvoje vykusios paro
dos atidarymuose. Dalyvavo ji ir pir
mą kartą po ilgų metų Lietuvai 
gražintų darbų parodos atidaryme. 

Žiūri komisijos pirmininkui per
skaičius aktą apie premijų pasky
rimą, iždininkas Vytenis Kirvelaitis 
ir generalinis konsulas A. Daunora
vičius įteikė premijas laimėtojams. 
Be jau minėtų premijuotųjų, vertini
mo komisija rekomendavo p až v mėti 
specialiomis 300 dol.; premijomis 

dar trijų konkurso dalyvių darbus. 
Apsvarsčiusi pasiūlymą, Čiurlionio 
galerijos, Inc., valdyba specialiąsias 
premijas paskyrė: Zitai Sodeikai už 
kūrinį „Angelų madona", Adai Sut
kuvienei už kūrinį „Vilties angelas" 
ir jaunam menininkui Vidui Zimkui 
už kūrinį „Melai". Visiems dalyva
vusiems konkurse dailininkams buvo 
įteikti padėkos raštai. 

Pasibaigus parodai bus išleistas 
parodos katalogas, kuriame matysi
me visus parodos dalyvių darbus. Jis 
bus tokio pat formato kaip ir parodos 
„Lietuvos kelias" katalogas. Šį kata
logą rengia J. Mušinskienė. 

Pakalbinau keletą parodos „Išei
vijos kelias" laimėtojų. Kalbuosi su 
Danguole Seputaite-Jurgutiene (Mi-

v 

ko J. Sileikio III premijos laimėtoja). 
— Sveikinu Jus su apdovano

jimu. Kokia Jūsų nuotaika? 
— Nuotaika gera. Ypač malonu, 

kad tokia paroda įvyko ir kad komisi
ja atkreipė dėmesį į mano darbus. Aš 
daugiausia dalyvauju amerikiečių pa
rodose ir jose esu ne kartą apdovano
ta. Džiugu, kad ir lietuviškoje paro
doje esu įvertinta. 

— Kokia technika Jums la
biausiai patinka dirbti? 

— Pradžia buvo aliejiniai dažai, 
bet pasidariau jiems alergiška. Tada 
turėjau ieškoti kažko kito. Tada pra
dėjau dirbti su akrilu. Dabar pasauly
je labai viskas keičiasi, technikos 
maišosi. Retai kur sutiksi vien ak-

kad reikia žengti į koją su gyvenimu 
ir leisti dailininkams dirbti įvairia 
technika. O ir aš pati neturiu atsaky
mo į šį klausimą — iš vienos pusės ta 
nauja technika gal ir įdomu, bet iš 
kitos — darbuose prarandama „žmo
gaus ranka", jo siela, asmeniškumas. 
Man asmeniškai patinka tie paveik
slai, kuriuose „matai žmogų". 

— Kokios Jūsų nuotaikos? — 
užklausiau specialiosios premi
jos laureatę Adą Sutkuvienę. 

— Labai džiaugiuosi. Maniau, 
kad mano darbo visai neims į parodą, 
bet esu labai nustebusi, vis tik pri
ėmė ir gavau ypatingą atžymėjimą, 
kuo labai džiaugiuosi. Lietuvoje 
mano darbą priskirtų tekstilei, bet 
čia, Amerikoje, jį priima ne vien kaip 
tekstilę. Tas „siūlų menas" įgauna 
visiškai kitą išraišką — tai tarsi trijų 
dimensijų skulptūra. Iš siūlų gali pa
daryti sudėtingiausius trijų išmata
vimų kūrinius. 

•*- Šį kartą konkursui darbus 
pateikė nemažai jaunų meni
ninkų. Ar Jus tai džiugina? 

— Labai džiugina, nes mes tokiu 
būdu atsinaujiname. Reikia naujų 
idėjų, naujų bandymų. Tie, kas se
nokai dirba, gal jau ir pavargo, iš
sisėmė, o jaunimas ateina su naujom 
idėjom ir tas yra labai sveikintina. 

— Ar džiaugiatės gavusi ap
dovanojimą? — klausiu Liucijos 
Kryževičienės-Hutcheon, laimė
jusios T. Petraičio II premiją. 

Nuotraukoje pirmoje eilėje iŠ kairės : Julija Mušinskienė. Danguolė Jurgutienė, 
G'edrė Žumbakienė. Liucija Kryževičienė. Ada Sutkuvienė. Vytenis Kirvelaitis ir 
Leonas Maskeliūnas, antroje eilėje Vidas Zimkus ir Arvydas Daunoravičius. 

Salės vaizdas. Pirmoje eilėje iš kairės: premijų laureatai Giedrė Žumbakienė, 
Liucija Kryževičienė, Ada Sutkuvienė. Vidas Zimkus. 

Laimos Apanavičienes nuotraukos. 

varelę ar grafiką. Visi nori plėsti ho
rizontus ir padaryti kažką naujo. Kai 
kažką pridedi prie pagrindinės me
džiagos, darbai gaunasi labai įdo
mūs. Dabar ir aš daug ką darau miš
ria technika viena iš jų būtų kolia
žas Tačiau mano koliažas skiriasi 
nuo mums įprasto, kai paimamas 
koka daiktas ir uždedamas ant pie
šinio. Aš dienų dienas praleidžiu 
dėliodama skirtingų faktūrų popie
rių, pvz., japonišką, kinišką, sudarau 
visą paletę spalvų, o paskui juos su
jungiu, grupuoju, dedu vienas ant ki
to. Vartoju kreidą, specialų pieštuką 

Karandaš". Grynai akvarelinių dar
bu, už kuriuos esu gavusi apdovano
jimų, beveik nebedarau. 

— O ka Jus manote apie kom
piuterio atėjimą Į meną? 

— Dabar šis klausimas iškyla vi-
-ur Dar daug kas nežino, kaip tai 
vertinti. Kai kurių parodų rengėjai 
visai nepriima kompiuteriu atliktų 
darbų, bet atsiranda ir tokių, kurie 
tokius darbus eksponuoja, sakydami. 

— Džiaugiuosi, kad esu tokiam 
gražiam apsupime gerų ir man dė
mesingų žmonių. Žinoma, malonu 
gauti premiją, tai skatins toliau tęsti 
savo darbus. 

— Kažkada buvote tik teksti
lininkė, dabar matome Jūsų ak
vareles ir monotipijas. Ar galvo
jate nerti j naujus atradimus? 

— Galvoju dirbti įvairiose sri
tyse. Tą jau pradėjau prieš daug me
tų. Ir dar galvoju pradėti rašyti. Žadu 
rašyti noveles iš savo vaikystės prisi
minimų ir savo prabėgusio gyvenimo 
tarpsnio, rašyti apie žmonių nuotai
kas, papročius, apie sąlyčio kampus. 

Paroda baigėsi, skirstėsi žmonės, 
išsinešdami savo širdyse džiaugsmą 
ir gėrį. 

Belieka tik pasveikinti visus 
laimėtojus, palinkint Jiems geros kū
rybinės sėkmės, o šios parodos orga
nizatoriams padėkoti už jų didžiulį 
triūsą organizuojant šią parodą. 

Laima Apanavičienė 
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JONAS VYTAUTAS MARTINKUS 
Mirė 2006 m. lapkričio 7 d., 3:30 vai. ryto, sulaukęs 70 

metų. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Harbert, MI. 
Giliam liūdesyje liko: žmona Dalia Nemickaitė; duktė Ingri

da Nemickaitė; švogeriai dr. Rimgaudas Nemickas su žmona 
Joan; dr. Vidas Nemickas su žmona Maryte; daug dukterėčių ir 
sūnėnų bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

A.a. Jonas bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 10 d. nuo 3 
v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Avenue (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 11 d. 10:30 vai. ryto 
Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 11 
vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių 
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašom aukoti Liet. jėzuitų gimnazijai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

ŠIMTO METŲ GIMIMO IR TRISDEŠIMTIES 
METŲ MIRTIES SUKAKTYS 

A. i* A 
LEONARDAS DAMBRIUNAS 

1906.02.05—1976.11.24 
Kalbininko Leonardo Dambriūno antkapyje iškalti šie 

žodžiai: „Maža garbė svetimomis kalbomis kalbėti, didi gėda sa
vosios gerai nemokėti". Tebūna mums šie žodžiai kelrodžiu vin
giuotame emigracijos kelyje. 

Šv. Mišios už a.a. Leonardo Dambriūno sielą bus aukojamos 
lapkričio 19 d. Hiutenfelde (Vokietijoje) ir lapkričio 26 d. Va
šingtone. 

Prašome visus Leonardą pažinojusius jį prisiminti savo mal
doje. 

Liūdintys — žmona Elena Dambriūnienė, sūnus Anta
nas Dambriūnas su šeima ir duktė Marytė Dambriūnaitė-
Šmitienė su šeima 

Labiausiai į asmeninį gyvenimą 
besikišančios šalys 

Tarptautinė organizacija „Priva-
cy International" paskelbė vertinimą, 
pagal kurį pasaulio valstybės su
skirstytos pagal jų kišimosi į as
meninį žmogaus gyvenimą laipsnį. 

Vertinimas buvo atliekamas pa
gal keletą kriterijų: konstitucinės pri
vatumo apsaugos laipsnį, veikiančius 
įstatymus, lengvinančius valstybės 
kišimąsi į asmeninį piliečių gyve
nimą, vaizdo stebėjimo sistemas, sve
timų pranešimų ar pokalbių sekimo 
praktikos paplitimą, kt. 

Buvo vertinamos 37 pasaulio ša
lys. Pirmąją vietą užėmė Vokietijos ir 
Kanados gyventojai, surinkę atitin
kamai 3,9 ir 3,6 taško. Jie gali savo 
šalyje jaustis laisviausiai. 

Latvija ir Estija surinko po 2,6 

taško, Lietuva - 2,5, Rusija atsidūrė 
trečioje vietoje nuo galo - 1,4 taško, 
pralenkusi tik Kiniją ir Malaiziją (po 
1,3). JAV surinko 2 taškus. Žemi 
rezultatai užfiksuoti ir Didžiojoje 
Britanijoje (1,5), kuri kartu su Ru
sija, Kinija ir Malaizija patenka į 
grupę, kur žmogaus teisė į privatumą 
praktiškai neužtikrinta. Palyginimui, 
Izraelis surinko 2,2 taško, Prancūzija 
- 3, Lenkija - 2,9. 

Kaip praneša „Washington Pro-
file", šalys, surinkusios nuo 1 iki 1,5 
taško, priskirtos grupei valstybių, 
kurios nuolat seka savo piliečius. Ša
lyse, kurios surinko nuo 1,6 iki 2 taš
kų, gyventojai „sekami periodiš
kai". 

BNS 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2006 
m. lapkričio 7 d., mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis, 
prosenelis, dėdė, pusbrolis ir uošvis 

A t A 
ANTANAS ZAPARACKAS 

Velionis Amerikoje išgyveno 57 m. Gyveno West Bloomfield, 
Michigan. 

43 metus išdirbo Detroito lietuviškų melodijų radijo va
landėlės pranešėju ir finansų vedėju. 

Nuliūdę liko: žmona Stasė, sūnus Algis ir marti Yolanda 
Zaparackai, dukra Žibutė, žentas Paul Knepper, vaikaičiai Au
dra Bauža, Nikutė Peters, Liana Schlissel ir Kate Knepper, pro
vaikaičiai Eric, Aidan, Alex, Sophia ir Sadie; pusseserės Nell 
Klizas ir Ann Wargo su šeima, pusbrolis John Klizas; sūnėnai 
Kęstutis Zaparackas, Kęstutis Lapšys ir Raimundas Lapšys,. 
dukterėčios Marcelė Zaparackaitė ir Stasė Ragienė su šeima bei 
kiti giminės Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 10 d., GR & 
RG Harris laidojimo namuose 15451 Farmington Road, Livonia, 
Michigan, nuo 12 v. vidurdienio iki 9 vai. vak. Rožinis 7 vai. 
vak. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį 10 vai. r. Karstas bus atvežtas į 
Dievo Apvaizdos bažnyčią, kurioje 11 vai. r. įvyks gedulingos 
šv. Mišios. Po Mišių a.a. Antanas bus palydėtas ir palaidotas 
Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan. 

Prisimindami velionio 96 m. gyvenimą ir darbus, šeima 
siūlo aukoti: Kauno ir Vilniaus Jėzuitų gimnazijų projektui — 
Lithuanian Jesuit Fathers-Baltic Project arba Lietuvių fondui. 

Nuliūdę: žmona Stasė, Algis ir Žibutė su šeimomis 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275 

A t A 
FELIKSAS MATAITIS 

Mirė 2006 m. lapkričio 7 d., 7:30 vai. ryto, sulaukęs 87 metų 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Radviliškyje. 
Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Crystal Lake, IL ir 

Čikagoje, Marąuette Park apylinkėje. 
Nuliūdę liko: žmona Bronė Kaunaitė; duktė Danutė Natali

ja Mataitytė; sūnus Antanas Mataitis; anūkas Dylan Andrius 
Williams; dukterėčia Jūra tė Lukminienė ir kiti giminės Lietu
voje. 

Priklausė Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčios chorui, 
Dainavos chorui, Šv. Antano chorui ir Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios chorui. 

Velionis pašarvotas penktadienį, lapkričio 10 d. nuo 3 vai. 
p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 11 d. 9:30 vai. ryto 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Feliksas bus pa
lydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. 
r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www .petkusfuneralhomes. com J 

mirus 
SON 

. jo 
su 

užuojautą 

A t A 
KOSTUI BURBAI 

dukterims MARYTEI ir NORAI TRULS-
šeima bei artimiesiems, reiškiame gilia 
* 

Amerikos Lietuvių socialdemorkatų 
sąjunga 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Lapkrič io 10 d., penktadieni, 7 
vai. v., Chopin Theatre, 1543 W. Divi-
sion St., Chicago, IL 60622, „I-Fest7 
„Ideas in Motion" festivalio metu 
aktorė Eglė Mikulionytė vaidins mo-
nospektaklį „Ya Ya" "(pagal Seiichi 
Yashiro pjesę). Spektaklio režisierius 
Kęstutis Marčiulynas. Spektaklis lie
tuvių kalba. Tel. pasiteiravimui: 773-
278-1500. 

• J A V LB Kultūros taryba kas
met skiria premijas - mūsų kultūros 
darbuotojams ir suruošia tų premijų 
įteikimo šventes. Premijų šventės yra 
svarbios lietuvybės puoselėjimui 
Amerikoje, nes tai beveik vienintelis 
būdas įvertinant kūrybinguosius as
menis, juk jie dažnai dirba iš idėjos, 
be užmokesčio. Lietuvių dailės mu

ziejuje, PLC, 14911 127th Street, 
Lemont, įvyks JAV LB Kultūros tary
bos rengiama Premijų įteikimo šven
tė. Bus pagerbti ir apdovanoti šių me
tų laureatai: Giedrė Griškėnaitė-Gi-
llespie (teatras), Nomeda Grumadą 
(dailė), Ramunė Kubiliūtė ( žurnalis
tika) Gražina Reškevičienė (šokių 
mokytoja), „Studija R" ( radijo laida) 
Andrius Žlabys (muzika). Visus malo
niai kviečiame atvykti į šią šventę. 

•Šeštadienį, lapkričio 11 d., Jau
nimo centre (5600 S. Claremont Ave., 
Chicago) 7 vai. v. lietuviško filmo fes
tivalio - konkurso AXX premjera Či
kagoje. Matysite 10 geriausių trum-
pametražių filmų tema ,,Gėris". 
Filmų trukmė —- 2 vai. Po filmų per
žiūros — muzika, vaišės, bendravi
mas. Tel. informacijai: 312-388-0665. 

•Amerikos lietuvių gydytojų są
jungos metinis pobūvis vyks lapkričio 
11 d., šeštadienį, 6 vai. v. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago. Maloniai kvie
čiame gydytojus ir visus kitus svei
katos priežiūros specialistus atvykti į 
šį renginį. Registracija tel. 773-434-
4545 (Skirmantė Miglinienė). 

•Lapkrič io 12 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Jaunimo centro kavinėje 
(5600 S. Claremont Ave., Chicago) 
rengiama žymios lietuvių teatro ak
torės, daugelio tarptautinių apdova
nojimų laureatės Eglės Mikulionytės 
poezijos vakaronė. Dalyvavimo auka 
— 15 dol. Bus pabendravimas ir 
karšti pietūs. Maloniai visus kviečia
me dalyvauti. 

• Remkime lietuviškas mokyk
las, remkime lietuvybę! JAV LB 
Brighton Park apylinkės valdyba 
ruošia pietus lapkričio 12 d., sekma
dienį, 11 vai. r. Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos Moze-
rio salėje (4420 S. Fairfield St.). Įėji
mas iš kiemo pusės. Visus maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

• Čikagos Lietuvių Venezuelos 
draugijos metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 16 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p. Saulių namuose, 2417 W. 43 
gatvė. Kviečiame visus narius gausiai 
dalyvauti. 

• Lapkričio 17 d., penktadienį, 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre vyks literatūrinė vaka
ronė „Pavasaris rudenį". Rengia Lie
tuvių rašytojų draugija. Tel. pasitei
ravimui: 773-847-1693. 

•Lapkričio 17 d., penktadienį 7 
vai. v. Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte (14911 127th Street, Lemont 
IL 60439) Bočių salėje „Žalčio žvilgs
nis" (1990). Vaidina Dainius Kaz
lauskas, Gediminas Karka, Vidas Pet
kevičius. Pagal Sauliaus Tomo Kond-
roto romaną. Lapkričio 19 d., sekma
dieni, 3 vai. popiet, Jaunimo centro 
kavinėje, Čikagoje (5620 S. Clare
mont Ave., Chicago IL) pirmasis lie
tuviškas „thriller", lietuviško kino 
klasika „Virto ąžuolai" (1976). Vai
dina Nijolė Lepeškaitė, Vladas Bag
donas, Jonas Pakulis. Maloniai visus 
kviečiame į kino vakarus. Susitiki
muose dalyvaus kino režisierius Gy
tis Lukšas. 

• | tradicinį rudens labdaros 
koncertą „Aukso stygos", kuris įvyks 
lapkričio 18 d. 7 vai. v. Lietuvių dailės 
muziejuje, PLC, visus maloniai kvie
čia Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė". Meninę programą atliks 
pianistas Rimantas Vingras ir vio
lončelistas David Low. 

•Lietuvių operos metinis poky
lis vyks lapkričio 18 d. Jaunimo cent
ro salėje, 5620 S. Claremont Ave., 
įvyks. Pokylio pradžia 6 vai. v. Me
ninę dalį atliks operos choras ir so
listė Nida Grigalavičiūtė. Diriguos 
chormeisterė Jūratė Grabliauskienė, 
akompanuos Manigirdas Motekaitis. 
Šokiams gros „Kaukas". Choras kvie
čia visus Jus dalyvauti tradiciniame 
pokylyje ir tuo padėti sumažinti nau
jo pastatymo išlaidas. Stalus užsisa
kyti galite paskambinę Rimai Urbo
navičienei (tel. 708-439-6762 ar 708-
429-9764) arba Virginijai Savrimie-
nei (tel. 630-257-6481). Auka asme
niui — 35 dol. Dalyvaukime. 

•Visus visus, norinčius prekiau
ti tradicinėje Kalėdų mugėje, kuri 
kaip ir kasmet vyks Pasaulio lietuvių 
centre (Lemont) gruodžio 2-3 dieno
mis, užsisakyti stalus prekybai. Skam
binti Aldonai tel. 708-448-7436. 

IŠARTIIR TOLI., 
•Lapkričio 19 d., sekmadieni, 
Vidurio Amerikos apygardos Lietu
vos Vyčiai visus kviečia į šv. Mišias, 
kurios bus atnašaujamos Sv. Petro 
bažnyčioje, 2224 30th Ave., Kenosha, 
WI. Mišios prasidės 11 vai. r. Šio ren
ginio šeimininkai — Lietuvos Vyčių 
38 kuopa (Kenosha, WI). Į Mišias bus 
galima nuvykti autobusu, kuris nuo Šv. 
Kazimiero seselių motiniškojo namo 
(Marąuette Park) išvažiuos 9 vai. r., o 
nuo Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios (Brighton 
Park) — 9:15 vai. r. Pietus valgysime 
,„Fireside Restaurant", 2801 30th 
Ave., Kenosha, WI. Vietas galite užsi
sakyti paskambinę Evelinai Oželie-
nei tel. 773-254-7553. Tel. pasiteiravi
mui: 262-551-8677 (Theresa DiCello). 

Skelbimas 
Namams pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

LR Generalinio konsulato 
informacija 

Š. m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Či
kagoje lankėsi AB aviakompanijos „Lietuvos Avialinijos" (prekės ženklas 
„flyLAL") generalinis direktorius .Arūnas Griškėnas. Susitikimo su LR gene
raliniu konsulu Arvydu Daunoravičiumi metu A. Griškėnas pristatė avia
kompanijos veiklą bei supažindino su jos perspektyvomis. Generalinis direk
torius AGriškėnas domėjosi JAV lietuvių gyvenimu, jų ryšiais su Lietuva. 

Susitikimo metu taip pat buvo aptartos galimybės plačiau skleisti JAV 
informaciją apie AB aviakompanija ..Lietuvos Avialinijos", pristatant vis besi
plečianti Kompanijos ir jos partnerių paslaugų ratą. 

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunora
vičius š. m. lapkričio 6 dieną lankėsi Ilinojaus universitete, esančiame Urba-
na-Champaign mieste, kur susitiko su universiteto ir atskirų jo fakultetų va
dovais, universiteto studentais. 

Pokalbių metu Ilinojaus universiteto atstovai supažindino su universite
to moksline veikla, tarptautiniais ryšiais. A Daunoravičius pristatė Lietuvos 
aukštojo mokslo sistemą ir Lietuvos mokslinių tyrimų institutų veiklą. 

Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie Ilinojaus universiteto ir Lie
tuvos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo galimybes - dalyvavimą bendruo
se projektuose ekologijos, žemes ūkio srityje, studentų mainų programose, 
bendradarbiavimą rengiant policijos pareigūnus. 

Per susitikimą universiteto Europos Sąjungos centre generalinis konsulas 
supažindino Centro vadovybę su Lietuvos tikslais ir veikla tarptautinėse orga
nizacijose ir jos pirmųjų metų patirtimi Europos Sąjungoje ir NATO. Centro 
atstovai domėjosi Lietuvos santykiais su rytiniais kaimynais, jos požiūriu į re
gione vykstančius procesus. Jie taip pat informavo apie Ilinojaus universiteto 
planus kitais metais pradėti rengti magistrantus Europos Sąjungos studijų 
srityje. Tai būtų pirmoji tokia programa JAV 

Susitikime su Žemės ūkio, Aplinkos apsaugos, Veterinarijos mokslų ir 
Biologijos fakultetų vadovais ir profesoriais pasikeista nuomonėmis apie 
Didžiųjų ežerų ir Baltijos jūros taršos problemas ir galimybes bendradarbiau
ti, įgyvendinant ekologines iniciatyvas Lietuvoje. 

w w w . d r a u g a j . o r g Vytautas Juozapaitis — Rigoletto. 

Amerikoje gastroliuoja žinomas 
Lietuvos nacionalinio operos tr baleto 

teatro solistas baritonas 
VYTAUTAS JUOZAPAITIS 

Spalio 27-28 dienomis „Cutler 
Majestic Theatre", Boston, Jis dainavo 
G. Verdi operoje „Rigoletto". Lapkričio 
13, 14 ir 16 dienomis jis dainuos Flo
ridoje. Lapkričio 13 d. (Lakeland)Jls dai
nuos G. Puccinl operoje „Madame But-
terfly", o 14 d. (Naples) ir 16 d. (Sara-
sota) Jis atliks Don Giovanni partija to 
paties Mozart pavadinimo operoje. 

http://www.draugaj.org

