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Ar prie sovietų, ar laisvoj Lietuvoj — tas pats

Nemaži

lietuvių Ssfto suvažiavimai mielesni nei oeimo posėdžiai.

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) —
Lietuvos gyventojai panašiai vertina
politines santvarkas buvusioje Sovietų Sąjungoje ir dabartinėje Lietuvoje.

Tai rodo nevyriausybinio Pilietinės visuomenės instituto (PVI) užsakymu surengtas reprezentatyvus gyventojų nuomonės tyrimas, kurj atliko visuomenės nuomonės ir rinkos

tyrimų centras „Vilmoms".
Paprašyti įvertinti politinę sant
varką Sovietų Sąjungoje ir šiandie
nos Lietuvoje, 24 proc. apklaustųjų
gerai arba labai gerai įvertino sant
varką buvusioje Sovietų Sąjungoje,
vos daugiau — 25.1 proc. — taip įver
tino esamą santvarką Lietuvoje. Blo
gai ir labai blogai Sovietų Sąjungos
santvarką vertina 41.2 proc., o Lie
tuvos — 32.4 proc. piliečių.
Greta politinės santvarkos gy
ventojų buvo prašoma skalėje nuo 1
(labai blogai) iki 5 (labai gerai) įver
tinti ir kitas Sovietų Sąjungos bei da
bartinės Lietuvos gyvenimo sritis ir
aspektus: švietimo bei sveikatos ap
saugos sistemas, žmonių saugumą ir
teisėtvarkos darbą, įsidarbinimo ga
limybes, ekonominę gerovę, kultūros
ir meno būklę, pagarbą žmogaus tei
sėms, demokratijos lygį, laisvę — ga
limybę reikšti savo mintis, užsiimti
norima veikla, keliauti ir t.t., teisin
gumo užtikrinimą, lygių galimybių
visiems visuomenės nariams laidavi-

Saugumo
Prezidentas gali atleisti A. Pocių
skandalai Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) — politikų nuomonės, Arvydas Pocius
Tik ką pasibaigus Valstybės gynimo nebegali tikėtis Seimo paramos pra
Rytų E u r o p o s tarybos posėdžiui prezidentas Valdas dėtoms pertvarkoms Saugumo depar
Adamkus žurnalistams užsiminė siū tamente ir tolesnei jo veiklai", — ket
k a s d i e n y b ė lysią atleisti iš pareigu Valstybės sau virtadienį sakė prezidentas Vaidas

Adamkus.
Jis pridėjo, kad jo neįtikino
„prielaidomis grindžiamos Seimo iš
vados dėl Saugumo departamento va
dovo veiklos".
A. Pocius yra sakęs, kad iš posto
atisistatydintų tik išgirdęs preziden
to pritarimą Seimo išvadoms.
Kalbėdamas ketvirtadienį ryte
su žurnalistais V Adamkus neat
skleidė savo pozicijos dėl Seimo ko
miteto atlikto VSD veiklos tyrimo.

•Sporto Apžvalga.
• Skaudžiausias
akibrokštas.
• Sniegas ir
„Eurosovietinis"
idiotizmas.
•Kitu žvilgsniu:
„Kambarys Lietuva".
• Šarūnas Jasikevičius
Čikagoje.
•Kultūrinė antipolitika.
• Cicero lietuviai tęsia
senąsias tradicijas.
•Lietuviais esame mes
gimę.
Valiutų santykis
1 USD — 2.61 LT
1 EUR — 3.45 LT
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Mirė Centrines Azijos stabas

Saparmuradas Nijazovas
ABC nuotr.

Ašchabadas, gruodžio 21 d.
(,,Reuters"/BNS) — Mirus Turkmėnistano prezidentui iki gyvos galvos
Saparmuradui Nijazovui, kuris šalį
valdė 21 metus, iki aukščiausios vals
tybės atstovaujamosios institucijos

posėdžio, kuris numatytas gruodžio
25 dieną, šalies vadovo pareigas eis
vicepremjeras Kurbankulis Berdymuchamedovas.
66 metų S. Nijazovas, kuris mė
gavosi unikaliu ir keistu savo as
menybės kultu ir pavertė Turkmėnistaną viena labiausiai izoliuotų
pasaulio valstybių, mirė anksti ket
virtadienį staiga sustojus širdžiai,
pranešė valstybinė televizija ir šalti
niai vyriausybėje.
Kreipimesi į Turkmėnijos tautą
skubioje televizijos naujienų laidoje
Turkmėnijos valstybės saugumo ta
rybos, ministrų kabineto, Medžliso
(parlamento) nariai pažymėjo, kad
„šlovingi metai, kai Didysis Serdaras buvo Turkmėnijos tautos vado
vas, patvirtino jo Dievo dovaną nu
matyti ateitį ir sugebėti pasirinkti
Nukelta į 7 psl.
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Londonas, gruodžio 21 d.
(Alfa.lt) — Šnipų skandalai Rytų Eu
ropoje pamažu pradeda gąsdinti vi
suomenę. Stiprėjant saugumiečių įta
kai, politiniame gyvenime pradeda
nervintis demokratai, rašo „The Economist".
Nors žlugus Sovietų Sąjungai šio
regiono valstybės atsikratė planinės
ekonomikos ir vienpartinio valdymo,
jose iki šiol žvalgybos ir saugumo tar
nybos išlaiko neproporcingai didelę
įtaką, kuri, atrodo, pastaruoju metu
pradėjo dar labiau didėti.
Kaimyninėje Lenkijoje karinės
žvalgybinės agentūros WSI reforma,
kritikų teigimu, buvo vienintelis vy
riausybės laimėjimas per pastaruo
sius metus. Ši įstaiga kaltinta įtakos
žiniasklaidai ir verslui ar net pačiai
vyriausybei darymu. WSI dabar yra
išskaidyta į karinės žvalgybos ir kontražvalgybos tarnybas. Atleisti apie
300 dar sovietų parengtų pareigūnų.
Pačioje Lietuvoje vyksta kitas saugumo tarnybos VSD - skandalas.
Aukščiausio rango lietuvių žvalgybi
ninkas Vytautas Pociūnas labai mis
tinėmis aplinkybėmis žuvo Baltaru
sijoje. Šį įvykį kai kurie sieja su są
mokslu VSD viduje dėl krovinių per
vežimo sutarčių.
Tariamai vidinę šios agentūros
informaciją atspausdinęs „purvasklaidos" laikraštis sulaukė saugumie
čių patikrinimų. Dabar parlamenti
nis komitetas
Nukelta Į 6 psl.

gumo departamento (VSD) generali
nį direktorių Arvydą Pocių. Tuo pa
čiu jis tvirtino dar nesidairąs kandi
datų A. Pociaus vietai užimti.
Seimas antradienį pritarė Nacio
nalinio saugumo gynybos komiteto
atlikto VSD veiklos tyrimo išvadoms,
kuriose teigiama, kad visa VSD va
dovybė ir generalinis direktorius A.
Pocius nebegali vykdyti savo pareigų.
„Suprantu, kad po šio tyrimo,
kurio metu nesutaikomai išsiskyrė

mą, moralės normų laikymąsi.
Gerai arba labai gerai apklaus
tieji vertina didelę dalį Sovietų Są
jungos gyvenimo sričių ir aspektų —
švietimo (50 proc.) bei sveikatos ap
saugos (47.4 proc.) sistemas, sociali
nę apsaugą (44.9 proc), žmonių sau
gumą ir teisėtvarkos darbą (33.7
proc), įsidarbinimo galimybes (72.5
proc), ekonominę gerovę (33.5
proc), kultūros ir meno būklę (54
proc),
Nukelta f 6 psl.

•

s

3K

"O

m

30

O
O

n
>

DRAUGAS, 2006 m. gruodžio 22 d., penktadienis

ŠALFASS praneša

SPORTO

APŽVALGA

Sportas LIETUVOJE
v

V Aleknai - ketvirtasis „Šaulys"
Geriausiam 2006 metų Lietuvos
sportininkui disko metikui Virgilijui
Aleknai antradienį Vilniuje, Lietu
vos nacionaliniame operos ir baleto
teatre, surengtame tradiciniame ge
riausiųjų šalies sportininkų pager
bimo vakare įteiktas jau ketvirtasis
kasmetinis Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto (LTOK) prizas - Stanis
lovo "Kuzmos skulptūra „Šaulys" bei 40 tūkst. litų premija.
Geriausią metų sportininką ap
dovanojo prezidentas Valdas Adam
kus.
„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi jūsų
laimėjimais pasaulio aikštynuose, sveikindamas sportininkus ir jų tre
nerius sakė šalies vadovas. - Jūs savo
atkakliu ir įtemptu darbu nusipel
nėte paties širdingiausio įvertinimo.
Kasmet jūs atliekate savotišką misi
ją, kuri kartais lieka nepastebėta.
Būtent jūsų pasirodymai bei pasieki
mai tarptautinėje arenoje sutelkia ir
suvienija Lietuvos žmones. Jūsų dėka
mes galime džiaugtis ir didžiuotis ta
tautine vienybe, kurios kartais trūks
ta mūsų kasdieniniame gyvenime".
V Adamkus nerimavo, ar dėl da
bartinių problemų ir trūkumų šalies
sporte ateityje bus ką sveikinti už
aukštus pasiekimus.
„Esu įsitikinęs, kad tikėdamiesi
geriausio rezultato, negalime kliautis
vien tik sportininko, trenerio ar fe
deracijų pastangomis. Privalome su
vienyti jėgas ir vadovautis koman
dinės vienybės dvasia, būdinga spor
tininkams. Jau šiandien reikia pra
dėti kurti modernią ir aiškiais princi
pais grindžiamą sporto politiką, kuri
sutelktų pagrindinių vyriausybinių
institucijų bei sporto organizacijų
pastangas ir leistų siekti ilgalaikių
tikslų", - kalbėjo šalies vadovas.
Ministras pirmininkas Gedimi
nas Kirkilas, pasidžiaugęs svariomis
Lietuvos sportininkų pergalėmis, pa
žymėjo, kad šalies valdžia yra skolin
ga sportui. „Mes esame skolingi. Ta
čiau turime planą ir žinome, ką dary
ti", - teigė G. Kirkilas. Anot jo. Lie
tuvai tapus Europos Sąjungos nare ir
augant šalies ekonomikai, atsirado
daugiau galimybių padėti sportui.

V Alekna šiemet pirmą kartą
tapo Europos čempionu bei nugalėjo
pasaulio taurės varžybose. LTOK,
loterijų firmos „Olifėja" ir dienraščio
„Lietuvos rytas" surengtuose rinki
muose 34-erių metų atletas surinko
19,377 taškus. Antras liko pasaulio
šiuolaikinės penkiakovės čempionu
tapęs Edvinas Krungolcas. Jis nuo V
Aleknos atsiliko 5,792 taškais. Tre
čiąją vietą užėmė stipriausiu pasaulio
žmogumi laikomas galiūnas Žydrū
nas Savickas. Jį ir E. Krungolcą sky
rė 143 taškai. .
E. Krungolcą apdovanojo Seimo
pirmininkas Viktoras Muntianas, o Z.
Savicką - G. Kirkilas. Beje, po ap
dovanojimo Z. Savickui įteiktas spe
cialus prizas (bokalas) iškrito iš
dėžutės ant scenos grindų ir sudužo.
Nuskilusį bokalą iš scenos išsinešė
LTOK prezidentas Artūras Poviliū
nas.
Buvo apdovanoti ir kiti į geriau
siųjų dešimtuką patekę sportininkai:
penkiakovininkas Andrejus Zadneprovskis (4 vieta), baidarininkai Alvy
das Duonėla ir Egidijus Balčiūnas (6),
šachmatininkė Viktorija Cmilytė (7),
šokėjai Andrius Kandelis ir Eglė
Visockaitė-Kandelis (9) bei kanojininkai Raimundas Labuckas ir To
mas Gadeikis (10). Vakare negalėju
siems dalyvauti čiuožėjams Marga
ritai Drobiazko ir Povilui Vanagui (5)
prizai bus įteikti vėliau, o dvira
tininkei Editai Pučinskaitei (8) skir
tus prizus atsiėmė treneris Valerijus
Konovalovas.
Taip pat buvo pasveikinti ir lau
reatų treneriai bei šalies sporto rėmė
jai.
Specialus „Olimpinių vilčių" pri
zas buvo įteiktas neseniai vykusiame
Europos plaukimo čempionate du
sidabro medalius iškovojusiam Vy
tautui Janušaičiui.
Geriausios 2006 metų komandos
rinkimuose pirmąją vietą užėmusiai
pasaulio čempionei šalies penkiakovininkų rinktinei, kurią sudarė E.
Krangolcas, A. Zadneprovskis ir TatŪKSt. litų
das Žemaitis. įteiktas
čekis.
ELTA

2007 m. ŠALFASS krepšinio ir tinklinio
kalendorius
Pateikiame 2007 metų ŠALFASS
metinių krepšinio ir tinklinio pir
menybių kalendorių, pagal visuo
tinio ŠALFASS suvažiavimo nutari
mus. Kitų sporto šakų kalendorius
bus paskelbtas artimoje ateityje.
V Krepšinio turnyrą dėl Lie
t u v o s A m b a s a d o s t a u r ė s rengia
Lietuvos Respublikos a m b a s a d a
JAV, 2007 m. kovo 17 d., šeštadienį,
Washington, DC. Informuoja: Vai
d a s Taučius, Embassy of Lithuania, 4590 MacArthur Blvd., NW,
Washington, DC 20007. Tel. 2 0 2 234-5860, Ext. 130; ei. p a š t a s :
vaidas@ltembassyus.org
2007 m. ŠALFASS-gos V y r ų
senjorų (35 m e t ų ir v y r e s n i ų )
k r e p š i n i o p i r m e n y b e s vykdo To
ronto PPSK „Aušra", 2007 m. kovo
31 ir balandžio 1 dienomis, Toronto,
Ont., Kanadoje. Informuoja: Larry
Hurst, 3509 Wagondust Road, Mississauga, ON L4Y 3M1, Canada.
Tel. 416-992-3449; ei. paštas: info@
a u s r a n e t Website: w w w . a u s r a n e t
2007 m. ŠALFASS-gos J a u 
n u č i ų k r e p š i n i o p i r m e n y b e s ren
gia Cleveland LSK „Žaibas", 2007 m.
gegužės 19 ir 20 dienomis, Cleve
land, Ohio. Varžybos vyks berniu
kams ir mergaitėms šiose klasėse: B

Sportas HETlIVCgp
Studija: golfo plėtra
turėtų teigiamos įtakos
šalies ūkio augimui
Golfo plėtra paskatintų ir šalies
ekonomikos augimą - tokią išvadą
daro Ūkio ministerijoje antradienį
pristatytos galimybių studijos „Golfo
laukų plėtra Lietuvoje" autoriai.
Lietuvos gamtos, kultūros ir tu
rizmo ištekliai bei geografinė padėtis
yra itin palankūs golfo plėtrai, ta
čiau, anot studijos autorių, nėra vi
siškai išnaudojami. Būtina formuoti
ir įgyvendinti racionalią golfo turiz
mo politiką sukuriant palankias tei
sines ir investicines sąlygas visiems
golfo plėtojimo dalyviams, skatinti
kurti daugiafunkcinės paskirties gol
fo turizmo infrastruktūrą bendra
darbiaujant viešajam ir privačiam
sektoriui, teigiama studijoje. Taip
būtų užtikrinta konkurencinga inte
gracija i Europos ir pasaulio golfo tu
rizmo rinką. Tačiau, pasak studijos
autorių, golfo plėtros procesas šalyje
nėra aktyvus, nes nėra nustatytas
santykis tarp golfo aikštynų ir sau
gomu teritorijų, metodiškai neapi
brėžtas golfo aikštynų projektavimas
saugomose teritorijose, Lietuva netu
ri speciahstų golfo turizmo plėtros
klausimais. Be to, golfo plėtrai Įtakos
turi ir žemės nuosavybės klausimų
sprendimas, nepakankamai sufor
muotas Lietuvos, kaip turizmui pas ša.ies. įvaizdis.
Kad būtų suaktyvinta golfo plė
tra, ketinama ši klausimą konkrečiai
Įvertinti rengiamoje 2007-2010 metų
nacionalinėje turizmo plėtros pro
gramoje. Be to, kitų metų pradžioje
Ūkio ministerija kartu su šios srities
iniciatoriais surengs konferenciją
golfo aikštelių plėtros klausimais.
Lietuvoje įrengti trys golfo aikš
tynai, dar tris planuojama atidaryti
per kelerius ateinančius metus.
ELTA
a n i f o

Būsimieji krepšininkai treniruojasi naujoje Jaunimo rūmu sporto salėje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemont
Elvyros VodopoJbnė* nuotr.

(1991—1992 m. gimimo), C (1993—
1994 m)., D (1995—1996 m.), E
(1997 —1998 m.) ir F (1999 m. gim.
i r j a u n e s n i ų ) . Informuoja: Vidas
T a t a r ū n a s , 8697 H a r v e s t Home
D r i v e , Mentor, OH 44060-1967.
Tel.: 4 4 0 - 2 0 9 - 0 4 4 0 . EI. paštas:
t a t a r u n a s @ a m e r i t e c h . n e t Website: w w w . zaibas.org
5 7 - o s i o s Š. A m e r i k o s Lietu
v i u s p o r t o ž a i d y n ė s numatomos
2007 m. birželio 8-10 d. New York,
NY. Vykdo — New Yorko Lietuvių
a t l e t ų klubas (LAK). Programoje:
k r e p š i n i o (vyrų A, vyrų B, moterų
ir vaikinų bei merginų A (1998 m.
gimimo ir jaunesnių)), tinklinio
(vyrų, moterų ir mišrių komandų) ir
galbūt stalo teniso. Tiksli data ir
p r o g r a m a bus pranešta artimiausiu
laiku. Informuoja: J u o z a s (Joe)
M i l u k a s , 21 Edgewood Road, Darien, CT 06820. Cell. tel. 203-9187 0 3 1 . N a m ų tel. 203-656-0269;
Website: w w w . n y l a k . c o m EI. paš
t a s ; cjmilukas@hotmail.com
P a s t a b a : Kiekvienų varžybų
i š s a m i informacija b u s pateikta
vėliau.
ŠALFASS c e n t r o valdyba
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DANUTE BINDOKIENE

Brangūs tėvynainiai!
Sveikinu jus šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.
Artėjančios šventės - ramybės, susikaupimo, apmąstymų ir,
naujų vilčių metas. Jis nuolat kviečia mus prisiminti vertybes, kurios
vienija lietuvius, pasklidusius plačiajame pasaulyje. Tos vertybės tai iš praeities atėjusios, ankstesnių kartų sukurtos ir išsaugotos
tradicijos, mūsų kalba, meilė tėvų ir protėvių kraštui. Graži tradicija
- Kūčių vakarą visiems šeimos nariams, kur jie bebūtų, susirinkti
kartu prie šventinio stalo, palinkėti vieni kitiems laimės, prisiminti
išėjusius.
Mes galime su optimizmu ir pasitikėjimu žiūrėti i ateitį. Lietuvos
valstybė daug daro ir dar daugiau darys ateityje, kad jos piliečiai,
gyvenantys užsienio šalyse, nebūtų pamiršti, neprarastų dvasinių
ryšių su Lietuva, o jų vaikai galėtų mokytis lietuvių kalbos, susi
pažinti su savo tautos etnokultūra, istorija, papročiais. Užsienio ša
lyse kuriamos lietuvių šeštadieninės mokyklos, kultūros, švietimo ir
informacijos centrai. Parengta ilgalaikė Valstybės politikos išeivijos
atžvilgiu strategija. Tai pirmas toks dokumentas, kuriame numatyta,
kaip siekti, kad Lietuvos piliečiai savo gyvenimą, vaikų ateitį pla
nuotų kurti namuose, o išvykusiems būtų sudarytos sąlygos išsaugoti
savo identitetą ir sugrįžti į tėvynę. Jūsų žinios, patirtis, protas,
rankos labai reikalingi dinamiškai į priekį žengiančiai Lietuvai.
Linkiu jums, brangūs tėvynainiai,
1
šviesių, džiaugsmingų šv. Kalėdų, turinin$\
gų, laimingų Naujųjų metų. Tegul 2007 aisiais išsipildo visos jūsų svajonės ir
lūkesčiai!
h«l
A n t a n a s Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento
_
prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinis direktorius

SNIEGAS IR „EUROSOVIETINIS"
IDIOTIZMAS
1URATĖ LANDSBERGYTĖ
Dar nėra sniego, ypač Italijoje,
net nekvepia sniegu, o Lietuvoje jau
visai neprašvintą. Gruodis. Laikraš
tinis savaitgalis nusėda sunkia ir
pavojinga artėjančios dvasinės žie
mos s,nušviečiančios drąsios minties)
laukimo linija. Stulbinantys posūkiai
politinėje tikrovėje tikrai pranoksta
šį savaitgali žurnalisto, Italijoje aprašinėjančio vynus, E Jurkevičiaus
taip pamėgtą James Bond pavyzdi.
Stulbinančios Bond nuotykių skalės,
bet galbūt ne visiems, ragaujantiems
saulėtos Italijos vynus. Ne, čia Lie
tuvoje nesinori vyno, o minties...
tikros lakios minties, dvasinės trans
formacijos, apšvietimo, kurį neša žo
džiai ir vardai, neseniai mirusiųjų:
Vytautas Pociūnas, Ana Politkovskaja, Aleksandras Litvinenka. Jų var
dai švyti iš tamsos stipria šviesa virš
laiko krizės. Įžvalga, įvardijimas šito labiausiai bijo KGBistinis mąsty
mas. Todėl prasideda informaciniai
žaidimai, padengimai kitais žodžiais,
vedančiais kitur, galiausiai - James
Bond.
Linksma, ypač smagu neturėti
minties, vietoj jos - galingos biurok
ratinės sistemos sraigtai ir kairuo
liškasis sindromas. Tai Europa, kurią
mes pažįstame, bet kuri jau pražengė
pati save - G. Schroeder, Vokietijos
bankų, padėjusių sutriuškinti „Ju
kos" ir kt. pavyzdžiais. Niekaip ne
apleidžia mintis, kad nuo socialinės
(neužtarnautos) gerovės kvailėjama, diskvalifikuojamasi, netenkama
„mąstymo dvasios" (ką Lietuvos
Konstitucinis Teismas taip gerai pa
aiškino per apkaltą, ir ko netektį dar
džiugiai, kaip formalios teisės
bruožą, pripažino Goethe Mefisto
felis). Šiuos bruožus genialiai išnau
doja KGBizmai. Prieita iki „nupirk
tos Europos" (V Socoras, „Atgimi
mas", 2006.12.08) neįtikėtinai nus

mukusio vertybinio lygio (Gazpromas, „Jukos" sužlugdymas, Berlusconi - Putino - VVarning - Chirac bičiu
lystė), kuri toliau tęsia Romos grožy
bių nokautuotas R Jurkevičius, A.
Litvinenkos nunuodijimo ir radia
cinio M. Scaramello apkrėtimo istori
ją šmaikščiai prilygindamas J. Bond
serialo nuotykiams. Kur tektų skristi
Bond, norint viską išsiaiškinti linksmas geografinis pasaulio metro
polijų penketukas. Dar galima būtų
gyvenimą paįvairinti kažkur girdė
tom frazėm.
„Lietuvos pasienietė pati susižei
dė ir krauju užrašė ant vagono durų",
„V Juščenką nunuodyti užsakė J.
Timošenko, Juščenkos veidas taip
pasikeitė po nesėkmingos plastinės
operacijos". „Vėliau įvyko nelaimė"
(A. Pocius apie V Pociūną), „nesiknaisioti po kaulus" (D. Jurgelevi
čius), , j i nebuvo reikšminga" (V Pu
tinas apie A. Politkovskają), o A. Lit
vinenka „apaugęs gandais", Mitrochino archyvai Italijoje, M. Scaramella, kuriam „blogai baigėsi" ryšiai
su buvusiais ir esamais KGBistais ir
visa bondinio siužeto bravada...
Keistas požiūris. Kas gyvena Lietuvo
je, tam tokie siužetai seniai yra tik
tikrovės apsišvietimai, nei daugiau,
nei mažiau, ir visai nestebinantys.
Stulbinantis yra Europos požiūris,
net ne slinktis, o griūtis, kaip seno
supelijusio namo...
Bet sniegas, neiškritęs Italijoje,
krenta Turkijoje. Krenta Gruzijoje.
Estijoje. „Gal tai paradoksalu, bet
dabar geriausiai ir aiškiausiai Vakarų
interesus ir tai, kokios turi būti ver
tybės, supranta Gruzija ir žmonių
grupė, susivienijusi apie prezidentą
Michail Saakašvili. Ji iš tiesų viską
supranta labai aiškiai" (Vladimiras
Socoras „Nupirkta Europa", „Atgi
mimas", 2006.12.08, p. 3). „Baltijos
šalys taip pat yra labai geras pa
vyzdys. Tomas liesas, naujasis Estijos
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Skaudžiausias akibrokštas
e jokios abejonės, užsienyje

tas neseniai vykusiuose LR Seimo

gyvenantiems
lietuviams
Lietuva šiemet tėškė skaudų akibrokštą — gal net skaudėsnį, kaip tą, paskelbtąjį tuoj po
nepriklausomybės atkūrimo, kad
visi užsienio lietuviai ,,yra praradę
Lietuvos pilietybę" ir, norintys ją
gauti, t u r i a t l i k t i daugybę formalumų (jau nekalbant apie flnansines išlaidas). Nemažai mūsų tautiečių nurijo karčią, savos tėvynės
jiems padarytą nuoskaudą ir visgi
apsisprendė, kad turėti Lietuvos
pilietybę verta. Bet buvo nemažai
ir tokių, kurie negalėjo prisiversti
kreiptis į Lietuvos valdžios įstaigas ir prašyti lietuviško paso, nes
save laikė natūraliais, pagal gimimo teisę, Lietuvos piliečiais.
Kaip p a p r a s t a i atsitinka, pilietybės klausimo įkarštis ilgainiui
šiek tiek atvėso, žmonės su naujais
įstatymais ir reikalavimais susitaikė. O tAmerikoje,
ų Lietuvos yra
piliečių,
jau
vyzdžiui,
tiek, kad
apsirūpinusių
naujais
pasais,
pagalbūt gali savo baisais pakreipti

ir JAV LB atstovų komisijos posėdžiuose Vilniuje, o JAV Lietuvių
Bendruomenės" vadovybė griežtai
pasmerkė tokį Konstitucinio Teismo nuosprendį ir siūlė ieškoti
išeičių iš akligatvio, į kurį tas
nuosprendis įstūmė apie trečdalį
Lietuvos gyventojų, gyvenančių už
jos teritorijos ribų.
Viena tokių išeičių — referendurnas. Bet tai t u r ė t ų būti labai
apgalvotas žingsnis ir galbūt tik
paskutinė priemonė, kai visi kiti
keliai išbandyti. Ne paslaptis, kad
Lietuvoje dar labai veiksmingai
(nors ir užkulisiuose) reiškiasi tam
tikros srovės, kurioms užsieniuose
gyvenantys lietuviai apskritai
n ė r a „prie širdies", a r b a tiesiog nepriimtini. Iš nesenos praeities juk
žinome, kad „pilkąją Lietuvos
liaudį" nesunku pasukti viena ar
kita kryptimi, jeigu tik kas moka
įtikinančiai
kalbėtinepriklausomos
ir daug pažasių, savo dalia,
dėti:
Kadangi
yra
daug
nusivyluvalstybės gyvenimu nepatenkintų

valdžios r i n k i m ų eigą norima
kryptimi...
Bet štai Konstitucinis Teismas
mums t r e n k ė naują akibrokštą: jei
nori būti Lietuvos piliečiu, t u r i
atsisakyti gyvenamojo krašto pilie
tybės! Taip, esą, parašyta Lietu
vos Respublikos Konstitucijoje, o
Konstitucinio Teismo (dėl to jis ir
„konstitucinis") pareiga prižiūrėti,
kad būtų iki paskutinės raidės
laikomasi tų konstitucinių para
grafų, kurių viename aiškiai pa
brėžta, kad tik „atskirais atvejais"
Lietuvos pilietis gali pasilaikyti ir
kitos šalies pilietybę.
Kokie tie „atskiri atvejai" ir
kiek jų yra? Kaip juos suprasti ir
jais pasinaudoti? Ir kaip gali keli
asmenys, susėdę posėdžių salėje, vie
nu rašiklio brakštelėjimu ar ran
kos pakėlimu nuo savo kilmės kraš
to kamieno atkirsti visas jo šakas,
nusitiesusias toli nuo Lietuvos?
Visgi t a i j a u atsitiko: nuo š.m.
lapkričio 13 d. lietuvių t a u t a pada
linta į dvi dalis: piliečius ir nepiliečius. Dėl šio skaudaus akibrokšto
jau pasisakė ir Lietuvos Respubli
kos prezidentas, jis buvo diskutuo-

žmonių, juos įtikinti, kad referen
dumo metu pasisakytų prieš dvi
gubą pilietybę, t i k r a i pavyktų.
P a k a k t ų argumentų, kad asme
nys, kurie reiškia pretenzijų į Lie
tuvos pilietybę, yra patogiai įsi
taisę užsienyje, kad, tą pilietybę
gavę, užplūs Lietuvą kaip skėriai
ir pradės reikalauti „savo turtų"
arba valstybės kompensacijų. Kas
tada liks patiems Lietuvos žmo
nėms? Tokie argumentai, be abejo,
už vis greičiausiai įtikintų tuos,
kurie bijo prarasti tai, ką po ne
priklausomybės atkūrimo sugebėjo
, ,pri vatizuotis"...
Jeigu referendumo metu Lietu
vos piliečių d a u g u m a pasisakys
prieš dvigubą pilietybę užsienio
lietuviams, diskusijoms šiuo klau
simu būtų padėtas neištrinamas,
arba sunkiai panaikinamas taškas.
Ne tik trečdalis tautos, bet ir pati
Lietuva, patirtų pralaimėjimą...
Taigi, dabar laikas svarstyti,
diskutuoti, peržiūrėti įvairias ga
limybes ir ieškoti išeičių, kurios
būtų priimtinos ir užsienio lietu
v i a m s , ir nepažeistų Lietuvos
Konstitucijos.
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prezidentas, yra ypač vertingas va
das, labai aiškiai suprantantis stratev

ginius Europos tikslus. Sis politikas
yra ES ateities vadovas" (ten pat).
Štai, Estija ir vėl mus aplenkė! „Jei
manęs paklaustumėt, kas yra ryš
kiausi Europos vadovai šiuo metu, aš
neabejodamas pasakyčiau - T. liesas
ir M. Saakašvilis" (ten pat). Džiugu,
kad yra Gruzija, narsi, vyriška valsty
bė! Lietuvoje giliai įsivažiavusi bai
mės kultūra ir stribizmo atmainos.
Bet nieko nuostabaus! Paskaitykite
šių metų Nobelio premijos laureato
turko Orhano Pamuko „Sniegą"!
Tai mūsų visų sniegas, krentan
tis provincijos kalnuose, pasiekiantis
tuo pačiu ir Gruziją (beje, Gruzijos
užsienio reikalų ministras pastebėjo,
kad Putinas europiečius t u r b ū t laiko
kvailiais). Tai apie rašytoją-žurnalistą, atvykusį į „politikavimo" ir
prietarų pergraužtą provinciją, kur
ironijos smelkiančią gaidą nustelbia
„pamirštos šalies" melancholija ir

skausmas dėl savo tautos. Kuo mums
tai pažįstama? Provincijos sindro
mas, tragikomiški bandymai padaryti
„pranešimą pasaulio humanistinėms
tautoms, Vakarams, Europai", kad
mes esame ir kas čia neteisinga. Bet
egzistencinis tiek rašytojo, tiek visų
jo veikėjų skausmas yra tikras (ne
debilizuotas) - tuo skiriasi turkai,
išdidūs žmogiškumu, be pasityčioji
mo iš savęs, kas būdinga išskrostam
lietuviškam stribizmo humorui, ne
leidžiančiam susivokti, kas dedasi. O
dedasi nemažai. Ir neturėtume juok
tis iš nuodų. J a u geriau išties užsi
miršti filmu apie „JB", arba itališku
vynu. Ir tai, kad viskas susimaišę demokratijos ir radikalizmo naivu
mai - taip pat tik užtenka atversti
„Sniegą". Įsiklausyti į pasaulio pulsą.
Tyla.
Bet ji nereiškia pasyvumo. Įsi
klausyti į frazių balsą spaudoje. Ne
įsivaizduoti, kad kalbama kvailiams pansovietinė era baigėsi.

DRAUGAS, 2006 m. gruodžio 22 d., penktadienis
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KITU ŽVILGSNIU
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius)

Kambarys Lietuva
Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti
Kas nuveikta, ko siekta,
Kaip gyventa... O kaip surasti tą gražiausią žodį
Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei.

(Kalėdinė stebuklų p a s a k a - n e p a s a k a )

Gyvenimas yra gražus, todėl prasmingai ir tauriai nugyvenkime
kiekvieną mums dovanotą akimirką, saugodami ir mylėdami
savo artimą, ištiesdami pagalbos ranką kaimynui ir draugui,
brangindami Tėvynę Lietuvą.
L i e t u v i ų F o n d a s n u o š i r d ž i a i s v e i k i n a J u s Visus,
Mielieji, s u S v . K a l ė d o m !
Linkime ramybės Jūsų namams!
Su Šventėm!
^M^M^I^^MS^^^MS^^M^^MSM^^^^MSM^^SMS!^^^^^^^^I^^M^M&&^^M^

Mieli Amerikos

lietuviai!

Tegul Kalėdų stebuklo įžiebta šviesa
jūsų šeimas ir artimuosius
bei tėvynę
per visus ateinančius
metus.
Sveiki sulaukę šv.
Kalėdų!
Loreta

S

ir Vygandas

lydi jus,
Lietuvą

Ušackai
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Mieli Broliai ir Seserys Kristuje,
Laikas bėga, metai dingsta užmarštyje! Skaičiuojame metus ir
v

suprantame, esame kelyje, kuriame einame tik pirmyn! Siame
kelyje kasmet mes priartėjame prie metų širdies, Šventų Kalėdų Jėzaus Kristaus atėjimo į pasaulį šventės. Tai įvykis, kuris ra
dikaliai pakeitė šio pasaulio ir mūsų likimo amžinybėje kryptį.
Betliejuje išsipildė Viešpaties pažadas, skelbiantis, kad ateina
diena, kurioje Dievas leisis į žemę gelbėti savo žmonių!
Švenčiant šią nuostabią Viešpaties atėjimo
šventę, linkiu, kad Visagalis savo laiminančia
ir saugančia ranka vestų jus toliau i išsi
pildymą Jo paskutinio pažado, pranešančio, jog
ateina diena, kuomet mes būsime kartu su Juo
ten, iš kur Jis atėjo!
Palaimintų j u m s Sv. Kalėdų ir Naujųjų - 2007 Viešpaties metų!
Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos klebonas,
k u n . L i u d a s Miliauskas

[aiIBIBigMBIBIBi^^

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
valdyba
sveikina JAV LB Tarybą,
Krašto Valdybą, Apygardas,
Apylinkes,
visas lietuvių organizacijas su jų valdybomis ir
visus lietuvius
Amerikoje.
Tegul naujai gimęs Jėzulis suteikia visiems daug
džiaugsmo ateinančių Kalėdų proga,
o Naujais metais, linkime geros sveikatos,
darbingumo ir sėkmės.
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Aušrelė

Sakalaitė

sveikina
visus draugus ir pažįstamus
šv. Kalėdų proga
ir linki sveikatos, laimės ir sėkmės
ateinančiais
&$&2fiĮ&£i&&QfflQji2K2X^

2007-taisiais

metais!
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Daugiabučiame pasaulio name.
tiksliau - pirmajame jo aukšte, buvo
įrengtas kuklus, iš pirmo žvilgsnio
tarsi niekuo neišsiskiriantis vieno
kambario butas, vardu Lietuva. Už
Lietuvos lango žaliavo didingi miškai,
tekėjo upės ir čiulbėjo paukščiai.
Ilgus metus apie šį nedidelį, jaukų
kambarį, įsikūrusį pirmame aukšte,
niekas beveik nieko nežinojo, kadan
gi Lietuva ištisus šimtmečius buvo
užgrobta agresyvių didelio, erdvaus
kaimyninio buto šeimininkų. Grobi
kai mėgo lietuviškas dešras, dievino
lietuviškus kino aktorius ir lietuvišką
degtinę. Ir kaimynams norėjosi, kad
Lietuvos kambario gyventojai visą
gyvenimą jiems patarnautų. Didysis
kaimynas buvo įpratęs prie nerašytos
didelių kaimynų taisyklės - teisus
tas, kuris stipresnis.
Tačiau vieną dieną atsitiko ste
buklas... Kartą, kai didžiojo kaimyno
bute įsiliepsnojo pykčiai ir muštynės,
pasinaudodami palankia proga, Lie
tuvos kambario gyventojai sukilo ir
išsivadavo iš šio stipraus bei neman
dagaus okupanto. Išeidamas įsiutęs
kaimynas paliko sulaužytus baldus,
išsinešė Lietuvos žmonių santaupas,
o kambario sienas paliko gausiai pris
maigstytas slaptos klausymosi apa
ratūros, kad galėtų iš gretimo buto
sekti, ką kalba ir ką veikia mažieji
kaimynai.
Taip Lietuvos kambarin atėjo iš
svajotos laisvės dienos. Pirmieji kam
bario vidurin iš griuvenų sugužėjo
idealistai ir ėmė svarstyti, kaip čia tą
nustekentą Lietuvą susiremontuoti,
susitvarkyti ir paskui ilgai bei gražiai
gyventi. Tačiau idealistai neturėjo
didesnės remonto patirties, tad į jų
vietą netrukus atėjo „patyrę" remon
tininkai, kurie visą ankstesnį gyve
nimą nuoširdžiai tarnavo okupan
tams, veždavo jiems dešras, degtinę ir
visaip kitaip pataikavo.
Remontininkai greit pasiskaičia
vo, kiek dar būtų galima iš šio apgriu
vusio kambario užsidirbti ir ėmė jį
gabaliukais nuomoti, savintis, perpardavinėti kitų butų gyventojams.
Remontininkų šeimų bei klanų na
riai ėmė sparčiai turtėti, privatizavosi kolūkius, gamyklas, pradėjo sta
tytis viešbučius, restoranus. Netru
kus išsilaisvinęs Lietuvos kambarys
ėmė puoštis įvairiomis nebelietuviškomis mc'donalds, crown'plaza, ir
kitomis reklamomis, Lietuvos tele
vizijos stotys ėmė rodyti remonti
ninkų pamėgtą, agresyvaus kaimyno
transliuojamą, nelietuvišką televizi
ją. Kai kurie naujosios Lietuvos val
dovai už valstybės milijonus ėmė
statytis mirusiųjų valdovų rūmus,
kur ateities kartoms būtų galima
eksponuoti užsieniuose supirktas
prabangias mirties ekspozicijas,
užuot tuos pinigus investavus į Lie
tuvos gyvybę - teatrą, mokyklas, li
teratūrą, studijas...
O padorūs išsilaisvinusios Lietu
vos žmonės pasimetė - jie ėmė nebe
suprasti, ar jų yra ši laisva Lietuva,
ar nebe jų? Kas ją valdo ir kodėl ji
niekaip netampa jaukiais, suremon
tuotais, pačių Lietuvos gyventojų
tvarkomais, namais, kur būtų kalba
ma ir rašoma lietuviškai, kur žiūrima
lietuviška televizija 9 Tada dauguma
nusivylusių gyventojų ėmė keltis i

kitus, geriau įrengtus svetimtaučių
butus, kituose namo aukštuose, o
Lietuvos kambarys tolydžio darėsi vis
tuštesnis, nykesnis ir liūdnesnis.
Niekas nebenorėjo jo tvarkyti ir
prižiūrėti, o dauguma čia pasilikusių
gyventojų tik keikėsi didžiojo kai
myno paliktais keiksmažodžiais, gėrė
ir žudėsi. Arba piktai vieni kitus ap
kalbinėjo. Atsirado netgi savotiška
Lietuvos žurnalistų mada - kuo bjau
riau šmeižti ir keikti savo butą.
Lietuvos politikai „susirgo" tru
putį kitokia mada - jie ėmė nuo ryto
ligi vakaro kalbėti, diskutuoti apie
tai, kaip reikėtų šį Lietuvos kambarį
susitvarkyti. Į kambarį ateidavo vis
naujos, įvairios Lietuvos gerinimo
komisijos - iš Seimo, iš Vyriausybės,
iš Prezidentūros. Jos pamatydavo
baisią netvarką, ant grindų išmėtytas
knygas bei nuorūkas, neplautus
indus, sudaužytus alaus butelius ir
imdavo garsiai šaukti:
— Žiūrėkit, kokia netvarka!
Kodėl mes gyvename tokioj net
varkoj? Tarsi kokios kiaulės!
Kiti sakydavo:
— Nusipelnėme gyventi geriau!
Tuoj bus tvarka ir teisingumas!
Treti vėl sakydavo:
— Tiesiog nebeįmanoma pakęsti
šios betvarkės ir smarvės! Ir kodėl
niekas nesutvarko šio šlykštaus lietu
viško „bardako"?
Lietuvos prezidentas kiekvieną
savaitę parašydavo po atvirą laišką
Lietuvos žmonėms, kuriame kartoda
vo vieną ir tą pačią frazę:
— Esu labai susirūpinęs dėl to
kios netvarkos Lietuvoje... Be galo
susirūpinęs.
Matydami tokį nuoširdų prezi
dento susirūpinimą, Lietuvos val
džios vyrai ir moterys, samdomi
Lietuvos žurnalistai bei žmogžudžiai
imdavo ieškoti, kas gi kaltas dėl šios
netvarkos? Beieškodami jie imdavo
muštis tarpusavyje, keikdami vieni
kitus:
— J ū s kalti, tai jūs sugriovėt
Lietuva!
— J ū s dar kaitesni, jūs nesugebėjot jos sutvarkyti. Jūs ją išvogėt!
— J ū s patys ją išvogėt! Jūs
išvogėt naftą...
— Mes naftos neišvogėm, tik
padarėme taip, kad dabar ją galima
būtų parduoti ne didžiajam, suktam
okupantui kaimynui, o kito mažes
nio, lenkiško buto gyventojams... O
jūs išvogėt Jūrą, Alitą, bankus, kolū
kius... Gėda-gėda-gėda!
Taip visi šaukė, rėkė bei rengė
konferencijas apie tai, kaip sutvar
kyti išvogtą Lietuvą, tačiau situacija
Lietuvos kambaryje nuo tų riksmų ir
ginčų nė kiek negerėjo.
Gudrūs kaimynai klausėsi už
sienos ir trynė rankas, sakydami:
— Puiku, nuostabu. Taip besi
bardami ir nemokėdami susitvarkyti,
jie gal ir pagyvens dar keletą metų
laisvi, bet paskui mes juos plikomis
rankomis atgal atsiimsime. Reikia tik
finansiškai paremti kelis mums
artimus jų „gelbėtojus". Duoti jiems
malūnsparnius, dujų, pinigų. Juk
lietuviai patys nieko nesugeba susi
tarti ir susitvarkyti. Tik tuščiai kalba
ir barasi. O mums tai labai naudin
ga.
Nukelta į 5 psl.
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Atkelta iš 4 psl.
Bet š t a i vieną dieną atsitiko
didžiojo kaimyno planuose nenu
matytas įvykis - Lietuvos kambarin
atėjo Lietuvos vaikai. Iki šiol jie dar
niekad nebuvo matę gyvosios Lietu
vos, nebuvo girdėję lietuviškų dainų,
kadangi dieną nakt j sėdėdavo mokyk
lose, paskui - prie kompiuterių ir
televizorių. Jie mokėsi iš nelaimingų
dėdžių parašytų knygų, laikraščių,
atmintinai kaldami visokias protin
gas taisykles, pvz., - kaip uždirbti
daug pinigų, kaip įtikti šefui, kaip
svarbu nusipirkti labai prabangų
laikrodį, kaip atrodyti itin seksualiai
ir t.t. Iš visur masiškai rodomų rek
lamų jie žinojo, kad lietuvius vienija
tik alus, degtinė ir pergalės... Be to,
mokyklose jiems buvo įkalta į galvas,
kad jie dar nieko nesupranta, nes yra
maži ir kvaili. O štai dideli Lietuvos
dėdės, pvz., Seimo nariai, gudrusis
premjeras a r gerasis prezidentas yra
labai protingi, nes skaitė daug knygų
ir viską žino.
Tačiau kartą jiems nusibodo taip
nykiai ir beprasmiškai mokytis, jie
pabėgo iš pamokų ir iškeliavo susi
pažinti su Lietuva iš arčiau. Atėję į
Lietuvos gatves, pavaikščioję po miš
kus, apsilankę Seime, Lietuvos vaikai
pamatė besimušančius nelaimingus
dėdes, išvydo gyvenimu nusivylusias,
dėdžių neatmylėtas tetas ir didžiulį
nesutvarkytą Lietuvos kambarį, pil
ną išgertų alaus ir degtinės butelių,
krūvas numestų nuorūkų. Miškuose
kabojo eilės pamėlusių nepriklauso
mos Lietuvos pakaruoklių... Lietuvos
kambario kampe garsiai svetima
kalba plyšojo televizorius, rodydamas

kažkada Lietuvą okupavusių kai
mynų laidas, o ant kambario grindų
mėtėsi Lietuvos dienraščiai su spal
votomis numirėlių bei nusikaltėlių
nuotraukomis pirmuose puslapiuose.
Nieko nesuprasdami, vaikai žiūrėjo į
besikumščiuojančius protingus s i e 
tuvos dėdes, kurie vienas kitam rėkė:
— Pasižiūrėkit, kokia netvarka!
Taip daugiau nebeįmanoma. Kodėl
niekas nesutvarko Lietuvos? Kiek
galima gyventi tokiame šiukšlyne?
Galop, pavargę bartis, jie nutarė
nueiti ir prisigerti, kad nebematytų
tokios baisios Lietuvos.
— Gerai, kad dar turime alaus,
kuris yra mūsų tėvynės istorinis
paveldas. Tik jis mus šiandien dar
vienija, - nutarė pavargę mušeikos ir
nuėjo gerti kartu su girtuoklystę
reklamuojančiu Lietuvos premjeru.
— Kodėl jie nepaima šluotos ir
nesusitvarko Lietuvos? - nustebę
vienas kito klausinėjo vaikai.
— Kam tada jie buvo išrinkti į
valdžią?
Paskui vaikai pasiėmė šluotas ir
iššlavė iš Lietuvos gatvių visus gel
tonus laikraščius bei nuorūkas, iš
nešė į šiukšlyną dėdžių išgertus alaus
butelius. Tada pasodino gėlių ir ėmė
per Lietuvos televiziją rodyti pras
mingas laidas apie meilę gamtai ir
Tėvynei, apie Kūrybą ir žmoniškus
žmonių santykius.
O protingieji Lietuvos dėdės,
atsikėlė kitąryt plyštančiom galvom,
atsipagiriojo ir nutarė eiti padisku
tuoti, kaip toliau gerinti Lietuvą.
Išėję į gatves, jie net amo neteko:
— Kas drįso susitvarkyti Lietu-voje
be mūsų leidimo? Įsakome tučtuojau

Kai spardomasis nebepajėgė atsikelti, vienas
draugų padavė jam r a n k ą ir pritraukė prie veži
mo. Prie vežimo prisikabinęs jis dar pajėgė paeiti
kartu, o smogikas su darbo vadovu vis pakaitomis
paskui eidami spardė į užpakalį, bet daugiausia
kliuvo mudviem.
aip vargais negalais parsivilkome iki stovyk
los. J e i ne vežimas, į kurį įsikibęs galėjau
laikytis, nebūčiau pajėgęs pareiti. Mano didžiau
sias rūpestis buvo, kaip praeiti vartus, nes reikėjo
eiti greit ir vežimą paleidus išsirikiuoti po penkis.
Pro vartus pirmieji penki turėjo vežimą pravežti.
Tokia t v a r k a buvo n u s t a t y t a dėl to, kad smogikai
galėtų lengviau suskaityti, kiek suimtųjų pra
eina.
Kaip gyvas lavonas parvykau į stovyklą. Kai
tik paleidau rankas nuo vežimo, tuoj išsitiesiau
vietoje, o d a r reikėjo bėgti. Atsikėliau, kelis žings
nius paėjau ir vėl parvirtau. Darbo metu visi tu
rėjo bėgti, o kai tik pradėjau bėgti, netekau pu
siausvyros ir tuoj virtau. Man paaiškėjo, kad žmo
gui nusilpus, beveik visiškai išnyksta pusiausvy
ros j a u s m a s , taip pat silpnėja klausa ir regėjimas.
Be to, galima kalbėti tik lėtai, galvoti lėtai ir jude
siai yra lėti ir netvirti.
Vakare, po patikrinimo ir vakarienės, ėjau
pas savo draugą Voską ieškoti patarimo. Vos vos
nuėjau iki Voskos bloko. Pasiskundžiau jam savo
bėda. Jis mano padėtį suprato ir greit griebėsi
man padėti. Nuėjo pas savo darbų vedėją ir iš jo
gavo sutikimą m a n e imtis k a r t u į jo dirbtuvę vie
toj susirgusio vieno kalvio padėjėjo. Mane priėmė
į darbą kaip kalvio padėjėją.
Voskos darbų vedėjas buvo išmintingasis
žmogus, uždarytas stovykloje už komunistinį nu
sistatymą, kaip ir mano draugas, kuris mane
išgelbėjo nuo mirties. Jis m a n liepė eiti pailsėti, o
antrą rytą atnešė porą lengvų batų, kartu praneš
damas, kad aš galiu tuoj eiti kartu su jo komanda.
Iš stovyklos aikštės iki fabriko buvo tik apie 500
metrų. Kol nužygiavome, kelis kartus virtau. Kai
tik koks akmenėlis pasimaišydavo po kojų, tuoj
virsdavau.
Dirbtuvėje — didelėje kalvėje — darbų vedė
j a s liepė pastatyti seną mašiną netoli krosnies ir
man pavedė ją valyti. Tik liepė neužmigti ir da
boti, kada ateis dirbtuvės meisteriai ar šiaip koks
smogikas. Prie mašinos sėdėdamas su skuduru
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Sielos ramybės, tyro džiaugsmo, susikaupimo, laimės ir kas
kart atgimstančios vilties linkime Jums šventų Kalėdų
proga.
Tegul artėjantys 2007-ieji bus sėkmingi ir kūrybingi,
dirbant Lietuvos ir pasaulyje gyvenančių
lietuvių
labui.
Tikėkite stebuklais ir patys juos
kurkite!

iĮj.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba
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viską sujaukti! Ką mes veiksim, jei
Lietuvoj bus tvarka ir niekam
nebereikės mūsų svarstymų bei kon
ferencijų, kaip sutvarkyti Lietuvą.
J u k mes taip mylim Lietuvą!
— Matot, išmintingieji dėdės, paaiškino jiems vaikai, - didžiausia
meilė yra veiksmas, o ne kalbėjimas
apie meilę. Tvarkymasis, o ne kalbėji
mas apie tvarkymąsi... Eikit j ū s ir
pailsėkit, atsigaukit, pažvejokit, o
Lietuvą nuo šiol tvarkysim mes. J u k
negali vergai išugdyti nevergų, gir
tuokliai negirtuoklių, vagys nevagiu.
P S. Laiminga pabaiga:
Nuo to laiko Lietuvos kambarys
ėmė tvarkytis ir klestėti, o iš visų
namo aukštų į Lietuvos kambarį ėmė
grįžti kažkada Lietuvą palikę jos
gyventojai. Naujasis Lietuvos prem
jeras, pamatęs, kokias ekologines
katastrofas atneša besaikis gamtos
prievartavimas, siekiant tik sava
naudiškos ekonominės naudos, liepė
Lietuvoje pastatyti pirmąją automo
bilių, varomų vandeniliu, gamyklą,
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rankoje, aš tik dairiaus, kad netyčia neužtiktų ku
ris nors pareigūnas. Vien ranką pajudinti buvo be
galo suriku. Jau maniau, kad nebepajėgsiu ateiti
ir čia"pasėdėti. bet vis dar atsirasdavo trupu
čiukas jėgų- Bėgti visiškai negalėjau. Eidamas tik
kraipydavau pečius, lyg bėgu.
Prie tos mašinos išsėdėjau dvi savaites. Ko
mandoje gavau pusę dirbančio duonos normos,
kaip ir kiti suimtieji, o, be to, draugas Voska man
dar atnešdavo iš virtuvės sergančiojo jo padėjėjo
pietus. Tokiu būdu aš gavau daugiau pavalgyti,
turėjau per dieną šiokią tokią ramybę ir buvau šil
toje patalpoje.
ada jo padėjėjas iš ligoninės sugrįžo, man
reikėjo tą komandą apleisti. Tada Voska su
Brusdeilynu, taip pat klaipėdiečiu, mane įpiršo į
gerą darbo komandą — batų fabriko, kur suimtieji
gaudavo kiekvieną dieną po du šimtus gramų duo
nos priedo. Ten galėjau sėdėdamas dirbti. Nors iš
pradžių buvo be galo sunku, nes reikėjo atlikti
nustatytą normą. Vis dėlto galėjau toje vietoje,
lenko darbų vedėjo padedamas, laikytis ir likau
ten dirbti, kol mus iš stovyklos išvarė. Aukščiau
minėtus draugus dėl to prisimenu su gilia padėka,
nes jie mane išgelbėjo iš neišvengiamos mirties
nasrų. Be jų pagalbos būčiau pražuvęs.
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LAISVALAIKIS
Ne tik darbo metu suimtieji buvo kankinami
ir žudomi, bet ir blokuose. Eilė blokų vyresniųjų
buvo pagarsėję, kaip suimtųjų kankintojai. Taip,
pvz., gretimame bloke buvo baisus toks vyresny
sis. Kai stovykloje buvo paskelbtas karantinas ir

nepriklausomą nuo tarptautinių
naftos mafijozų. Tą idėją jie pasiskoli
no iš Londone važinėjančių vandeni
liu varomų VOLVO autobusų. Kurą
savo mašinoms Lietuvos žmonės ėmė
gamintis tiesiog namie - namuose
prisipildavo vandens į specialias ka
setes su elektrodais ir paversdavo tai
vandeniliu...
Taip Lietuvos žmonės nustojo
teršti atmosferą ir tapo iš tiesų energetiškai ir dvasiškai nebepriklauso
mi. O kitų butų gyventojai ėmė ma
siškai pirkti lietuviškas, ekologišku
kuru varomas mašinas. Pasaulinis
atšilimas ėmė tolti, gamta vėl ėmė
grįžti į įprastas vėžes, kadangi žmo
nėse grįžo protėvių difgtas suvoki
mas - jog geriausiai Dievas yra
atpažįstamas Gamtoje, o ne žmonių
statiniuose, garbinančiuose Jį.
Gamta yra tas Dievo kūrinys,
kuriame atsispindi Kūrėjas. Tą
kūrinį saugodami, mes ir patys tam
pame dievais.

darbo komandos nėjo į darbus, liepdavo padaryti
dainavimo pratimus. Kol stovykloje buvo vokiečių
dauguma, kiekvieną sekmadienį po vakarinio
patikrinimo buvo dainų valanda. Dainos turėjo
puikiai aidėti, nes šiaip reikėdavo tol dainuoti, kol
gražiai nuskambėdavo. Apylinkės gyventojai
turėjo žinoti ir girdėti, kaip „smagiai ir linksmai"
suimtieji leidžia laiką stovykloje! Pratimus atlik
davom miegamojoje salėje, nes tuo metu dar ne
buvo lovų visuose blokuose, o, be to, bloko vyres
nysis norėjo ramiai leisti laiką gyvenamojoje salė
je. Dar liepė dirigentui padaryti pratimus, kad
atvykus smogikui visi tinkamai ramiai sustotų.
Jis įsakė, kad atėjus smogikui ir k a m nors
sušukus „Dėmesio!", visiems ramiai sustojus ir
davus komandą „Kairėn!", — visi kaliniai turi
veidu atsisukti į duris. Bloko vyresnysis pats
ketino patikrinti pratimus, ar jie tikrai sklandžiai
vyksta, nes norėjo smogikams įtikti.
edainuojant bloko vyresnysis atidarė duris
ir vienas iš suimtųjų suriko „Dėmesio!". Di
rigentas tuoj padavė komandą: „Kairėn!" Vienas
inteligentas lenkas, kažin kaip sumišęs, pasisuko
dešinėn. Bloko vyresnysis įsiuto ir pribėgęs pra
dėjo mušti ir plūsti. Pagaliau bandymo pakartoji
mas. Kai jis įėjo antrą kartą ir dirigentas padavė
komandą, t a s pats lenkas vėl pasisuko į kitą pusę.
Bloko vyresnysis vėl pripuolė kaip žvėris ir pra
dėjo jį mušdamas baisiai rėkti. Tuo momentu į
bloką įėjo smogikas bloko vadas ir tuoj pradėjo
klausinėti, kas čia per triukšmas. Bloko vyresny
sis pradėjo jam aiškinti, kad tas „kvailys, puspro
tis" nemokąs pasisukti. Smogikas pasišaukė len
ką pas save, jį apžiūrėjo ir į bloko vyresnįjį atsi
sukęs pareiškė:
— Laukan su juo! Sudorokit jį!
Bloko vyresnysis išsivedė lenką ir po kokios
minutės sugrįžo vienas. Kai vėliau kiti išėjo iš sa
lės, jie rado savo likimo draugą prausykloj nebe
gyvą. Bloko vyresnysis jį buvo užmušęs. Jis pas
kui dar pasijuokė savo draugams:
— Aš visiškai nemaniau, kad jis turės tokią
silpną širdį!
Kitą dieną į tą patį bloką grįžo du suimtieji iš
ligoninės. Bloko vyresnysis buvo blogai nusi
teikęs. Kada reikėjo dalinti pietus, jis tuodu iš
siuntė iš gyvenamosios salės — vieną į išvietę, o
kitą į prausyklą.
Bus daugiau.
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Karininkai apdovanojo žurnalistus

Kariuomenės vadas Valdas Tutkus (k) „Metų plunksnos" apdovanojimą įteikia
Egdūnui Račiui.

Vilnius, gruodžio 21 d. (ELTA)
— Krašto apsaugos ministerijoje su
rengtas Krašto apsaugos ministerijos
ir kariuomenės vadovybės tradicinis
kalėdinis susitikimas su žiniasklaidos atstovais. Įteikti „Metų plunks

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

nos" apdovanojimai labiausiai šiais
metais žiniasklaidoje pasižymėju
siems asmenims už aktyvumą, inicia
tyvas, profesionalų darbą informuo
jant visuomenę apie krašto apsaugą
ir kariuomenę.

Saugumo skandalai - Rytų Europos kasdienybė

Iš t a r n y b o s g a l i p a s i t r a u k t i
tūkstančiai policininkų
Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) —
Dar iki naujųjų metų tarnybą polici
joje, valstybės sienos apsaugos tarny
boje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbė
jimo departamento padaliniuose bei
kitose vidaus reikalų įstaigose, pa
taisos įstaigose gali palikti keli tūks
tančiai kvalifikuotų pareigūnų.
Tai padaryti juos gali paskatinti
Seimo antradienį priimto įstatymo,
pataisos, kurios sumažina ilgai dir
bančių pareigūnų pensijas.
Jomis nuspręsta į stažą pensijai
gauti nebeskaičiuoti faktinio tarny
bos kitų valstybių ginkluotosiose pa
jėgose, pasienio tarnyboje, vidaus rei
kalų ir kitose tarnybose laiko iki 1990
metų kovo 11 dienos — tai yra iki
Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo.
Lietuvos Ikiteisminio tyrimo
įstaigų profesinės sąjungos turimais
duomenimis, vidaus reikalų ir kitose
statutinėse įstaigose dirba apie 5 tūk
stančiai pareigūnų, turinčių didesnį
nei 15 metų tarnybos stažą.
„Tai yra vyresni ir labiausiai pa
tyrę pareigūnai, kuriems palikus tar
nybą, gali kilti rimta grėsmė už
tikrinti viešąjį saugumą šalyje", —
teigia Ikiteisminio tyrimo įstaigų pro
fesinės sąjungos pirmininkas Tomas
Vaitkunskas.
Pasak Profesinę sąjungą konsul
tavusių specialistų, tokios pataisos
nesukeltų negatyvių pasekmių tik
tuo atveju, jei būtų numatytas perei
namasis laikotarpis joms įgyvendinti.

Atkelta iš 1 psl.
prasismelkusi ir gana lanksčiai funk
nori iš pareigų pašalinti Saugumo cionuojanti plėtojant glaudžius ryšius
departamento vadovą Arvydą Pocių. su verslu ir politikos atstovais. Pre
Šis iš darbo atleido du kontržvalgy zidentas Trajanas Basescu neseniai iš
bos pareigūnus, kuriuos įvardijo kaip pareigų atleido savo žvalgybos vado
„keliančius grėsmę nacionaliniam vus po to, kai kilo skandalas dėl įta
saugumui."
riamo trigubo agento, pardavinėjusio
Suvokti protu tokius dalykus yra ginklus ir grobusio žmones, pabėgi
sudėtinga. Tačiau viena gija siekia mo.
2004-ųjų prezidento Rolando Pakso
Prezidento kritikai stebėjosi,
nušalinimo atvejį. Jam iškelta ap kaip komunistiniais laikais, jis suge
kalta po to, kai tuometinis VSD vadas bėjo gauti pelningą darbą Antver
Mečys Laurinkus pranešė Seimui pene, Belgijoje, nors ir nesulaukė jo
Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) —
apie R. Pakso ryšius su Rusija. Šiuo kios pagalbos iš savo ar užsienio žval Naujosios sąjungos (socialliberalų)
atveju sėkmės sulaukusi tarnyba ta gybos agentūrų. Tai turimi duomenys frakcijos Seime seniūnas Artūras
po pasipūtėliška.
nutyli.
Paulauskas nesutinka su Seimo laiki
Tokį saugumo institucijų išsike- nosios komisijos, tyrusios EBSW su
Rytinėje Europoje sunku surasti
postkomunistinę valstybę, kurioje rojimą lemia tai, kad Rytų Europoje sivienijimo veiklą, jam metamais kal
žvalgybos ir saugumo agentūros būtų politikai ir viešosios įstaigos yra silp tinimais, esą jis prisidėjo prie sėk
depolitizuotos ir nekontroversiškos. ni, todėl dažnai nesugeba pasipriešin mingos susivienijimo veiklos.
Bulgarijoje už slaptus komunistinio ti nuo senų laikų valdžios koridoriuo
Pasak A. Paulausko, EBSW rea
laikotarpio archyvus, kuriuos įsta se besisukiojančių asmenų įtakai.
lią veiklą pradėjo tik 1994 metų rugp
tymų leidėjai nusprendė atverti, at
Senieji režimai niekur nepasi jūtį.
sakingo departamento vadovas buvo traukė per 1989-ųjų metų euforiją.
„Taigi vos keli mėnesiai pačioje
rastas nušautas savo paties ginklu Daugybė senųjų funkcionierių „pa susivienijimo veiklos pradžioje su
prie darbo stalo lapkritį.
keitė etiketes". Jų pinigai ir turimos tapo su mano darbu prokuratūroje",
Valdžia ilgai slėpė šį atvejį, o jam pažintys leidžia jiems puikiai veikti ir I — sakė A. Paulauskas, 1990—1994
nutekėjus į Briuselį prasidėjo kaltini naujojoje sistemoje. Jiems padeda tai, , metais buvęs pirmuoju nepriklauso
mai dėl tiesos nuslėpimo. Prieš tai kad po ilgo totalitarinio valdymo mybę atkūrusios Lietuvos generali
spalį paslaptingai nusižudė kiti du žmones nesunkiai galima pagąsdinti. niu prokuroru.
Na ir kas, kad dauguma kvestionuo
aukšti pareigūnai.
„Komisijos pirmininkas 'nusi
Postkomunistinė Rumunijos sau ja, jog senosios politinės figūros vei kalbėjo' iki to, kad iš prokurorų turi
gumo tarnyba pasirodė kaip visur kia pagal esančius įstatymus.
būti pareikalauta politinės ir teisinės

Profesinės sąjungos teisininkų
teigimu, jei tokios pataisos įsigaliotų,
pareigūnai iš valstybės galėtų prisi
teisti šimtatūkstantines sumas Euro
pos žmogaus teisių teisme.
„Europos žmogaus teisių teismas
itin griežtai pasisakęs dėl teisės į pen
sijas ir teisėtų lūkesčių pažeidimų ir
paprastai priteisia dideles sumas", —
teigia Ikiteisminio tyrimo įstaigų pro
fesinės sąjungos teisininkė Rūta Žu
kaitė.
Profesinė sąjunga primena 1990
metų kovo 21 dieną paskelbtą tuome
tinio Aukščiausiosios Tarybos — At
kuriamojo Seimo pirmininko Vytauto
Landsbergio kreipimąsi į Lietuvos vi
daus reikalų įstaigų darbuotojus, ku
riuo AT kvietė tarnauti Lietuvai, jos
žmonėms ir įstatymams, teigdama,
kad „bus išsaugotos socialinės vidaus
reikalų darbuotojų garantijos: pensi
jos mokamos nepaisant, kurioje vals
tybėje tarnauta".
Neeiliniame Ikiteisminio tyrimo
įstaigų Profesinės sąjungos tarybos
posėdyje nuspręsta kreiptis į šalies
pareigūnus, visuomenę, prezidentą
Valdą Adamkų.
Prezidento prašoma vetuoti, pro
fesinės sąjungos manymu, ne tik
žmogaus teises pažeidžiančias, bet ir
visą valstybės tarnybą galinčias des
tabilizuoti įstatymo pataisas.
Dar šią savaitę skubiai rengiamų
konsultacijų su Profesinės sąjungos
skyriais metu bus nuspręsta dėl ma
sinių protesto akcijų dar šiemet.

A. Paulauskas: siekiama nukreipti
dėmesį nuo tikrųjų kaltininkų
atsakomybės, užmiršdamas, kad pro
kurorai ne politikai, ir veikia tik
griežtai šalies Konstitucijos ir įsta
tymų apibrėžtose ribose", — sakė A.
Paulauskas.
Pasak jo, komisijos išvadose ne
nurodyta nė vieno atvejo, kad proku
ratūra, gavusi informaciją apie įsta
tymo pažeidimus, nereagavo.
A. Paulausko teigimu, 1992 me
tais, priėmus Konstituciją, iš proku
ratūros buvo atimta bendroji prie
žiūra — negalėjo tikrinti įmonių ko
mercinės ir ūkinės veiklos.
NS vadovo įsitikinimu, dėl
EBSW nepriežiūros suversti kaltę
prokurorams — neprofesionalumo
arba pigaus politikavimo požymis:
„Tai akivaizdus mėginimas paslėpti
tikruosius kaltininkus ir suversti kal
tę vienam iš politinių konkurentų".

Ar prie sovietų, ar laisvoj Lietuvoj — tas pats
* Dešimtą n e s ė k m ę 24-ose
NBA čempionato reguliariojo se
zono rungtynėse p a t y r ė trečiąją
vietą Rytų konferencijos Centri
niame pogrupyje užimanti Žydrūno
Ilgausko Cleveland „Cavaliers" ko
manda, trečiadienį svečiuose 111:113
turėjusi pripažinti New Jersey
„Nets" komandos pranašumą. Lietu
vis šiose rungtynėse pasižymėjo dvi
gubu dubliu — pelnė 18 taškų ir po
krepšiais atkovojo 11 kamuolių. Be
to, jis perėmė 1 kamuolį, atliko 4 re
zultatyvius perdavimus, dukart su
klydo bei surinko 4 pražangas.
* Gruodžio 15 dieną prasidė
jusiuose „Fastum LKL žvaigž
džių dienos" krepšininkų rinki
muose Lietuvos krepšinio lygos

(LKL) interneto svetainėje ir mobi Atkelta iš 1 psl.
liaisiais telefonais savo nuomonę jau teisingumo užtikrinimą (20.9 proc.),
spėjo pareikšti 3,687 krepšinio ais lygių galimybių visiems visuomenės
truoliai. Kol kas daugiausiai balsuo nariams laidavimą (26.2 proc), morajančiųjų simpatijų susilaukė Kauno ! lės normų laikymąsi (34.1 proc).
„Žalgirio" komandos gynėjas kroatas
Sveikatos apsaugos sistemą da
Marko Popovičius, kuris pretenduoja bartinėje Lietuvoje gerai arba labai
patekti į „Time Team" legionierių
gerai vertina tik 18.2 proc. apklaus
rinktinės starto penketą. Krepšinin tųjų, įsidarbinimo galimybes— tik
kas surinko 2,956 balsus.
29.5 proc, žmonių saugumą ir teisė
* Keturioliktą pergalę 27-ose tvarkos darbą — tik 16.4 proc, soNBA reguliariojo sezono rungty j dalinę apsaugą — 21.9 proc, ekonėse iškovojo Šarūno Jasikevi- ? nominę gerovę — 17.3 proc, moralės
čiaus Indiana „Pacers" komanda, iš normų laikymąsi — 17.5 proc
vykoje 101:93 nugalėjusi Philadel- piliečių.
phia „76ers" krepšininkus. Lietuvis į
Geopolitines Lietuvos gyventojų
varžovų krepšį įmetė 5 taškus, po nuostatas tiriantys PVI žinovai pa
krepšiais atkovojo 3 ir perėmė 1 ka stebi, kad vertindami kitas gyvenimo
muolį.
sritis bei aspektus lietuviai įžvelgia

akivaizdžius šiandieninės Lietuvos
pranašumus.
Laisvę (galimybę reikšti savo
mintis, užsiimti norima veikla, ke
liauti ir t.t.) dabartinėje Lietuvoje ge
rai arba labai gerai vertina net 60.6
proc lietuvių, buvusioje Sovietų Są
jungoje — tik 10.5 proc. Demokrati
jos lygį šių dienų Lietuvoje gerai arba
labai gerai vertina 37.6 proc, Sovietų
sąjungoje — tik 12.1 proc. gyventojų.
Tačiau žmogaus teisių būklę Lietu
voje geriau nei buvusioje Sovietų Są
jungoje vertina vos šiek tiek daugiau
piliečių: atitinkamai 28.2 proc ir 22.2
proc
Tyrimo metu apklausti 1,006
miestų bei kaimų gyventojai, kurių
amžius — 18 metų ir vyresni.
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riems metams kalėjimo, iš kurių, at
sižvelgiant į trumpą teisminį nagri
nėjimą, buvo išskaičiuotas trečdalis
bausmės laiko ir galutinis bausmės
laikas liko treji metai ir keturi mėne
siai. Dešimtojo dešimtmečio pabaigo
je T. H. Liivas buvo vienas žinomiau
sių Estijos žurnalistų. Jis paskelbė
daug interviu su įžymiais žmonėmis.
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EUROPA
VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI, kal
bėjęs po to, kai Italijoje kilo ginčai dėl
lcai kurių mokyklų ir parduotuvių
sprendimo a t s i s a k y t i prakartėlių,
trečiadienį pareiškė, kad kalėdinės
Kristaus gimimo scenos yra krikščio
niškos kultūros dalis, kurią reikia
ginti. „Tikiuosi, k a d toks svarbus
mūsų dvasingumo, taip pat mūsų
kultūros ir meno elementas toliau iš
liks paprastu ir išraiškingu būdu pri
siminti Kristaus gimimą", — sakė jis
per savaitinę bendrąją audienciją.

MINSKAS
Baltarusijos specialiosios tarny
bos neįleidžia į šalį asmenų, ketinan
čių kištis į šalies vidaus reikalus, pa
reiškė interviu Valstybės saugumo
Auksinis paminklas Turkmėnijos vadovui buvo pastatytas dar jam esant gyvam.
komiteto pirmininkas Stepanas Suchorenka. „Mes išaiškinome ratą as
Atkelta i š 1 psl.
tos nuo tarptautinės bendrijos Turk
menų, kurie aktyviai kišasi į vidaus
tikruosius prioritetus, jo nepaprastus mėnijos, kol kas nedaug.
reikalus, bando organizuoti mūsų ša
sugebėjimus sumaniai vadovauti tau
Sostinėje Ašchabade — sovieti
lyje spalvotąją revoliuciją. Mes tai žitai, diplomato talentą, išmintinga ir niame mieste, kuris buvo įspūdingai
I nome ir tiesiog uždarome jiems siehumaniško žmogaus bruožus".
perstatytas, kad rodytų S. Nijazovo
I ną, k a d apsaugotume juos nuo ne
v
galią,
vėliavos
buvo
nuleistos
iki
pu
„Sią sunkią valandą Turkmė
malonumų čia ir k a d jie mums ne
sės
stiebo.
nijos tauta, būdama ištikima Turk
trukdytų gyventi", — pareiškė S. SuKetvirtadienį darbininkai gat
mėnijos nacionalinio valstybingumo
chorenka.
principams, kuriuos Didysis Serdaras vėse nuėmė visus Naujųjų metų pa
įtvirtino kaip Turkmėnijos neprik puošimus, o televizija rodė juodai įrė
ROMA
lausomybės pagrindą, nenukrypsta mintą šalies vėliavą ir transliavo ge
Italijoje staiga pablogėjus būklei
mai laikysis Saparmurado Turkmėn- dulingą muziką.
mirė paralyžiuotas, j a u seniai mirti
Manoma, kad S. Nijazovas bus
bašio politinio kurso", — sakoma
na liga sirgęs vyras, kurio vieša kova
palaidotas savo gimtajame Kipčako
kreipimesi į tautą.
už
gyvybę palaikančių aparatų atjun
Jo laidotuvės numatytos gruo kaime, kur anksčiau mauzoliejuje bu
gimą suskaldė šią šalį. Gydytojai ir
džio 24 dieną, o gruodžio 26-ąją vy vo palaidoti jo giminaičiai.
politikai, remiantys eutanazijos įtei
Spalį Vokietijos chirurgas Hans
riausybė sušaukė nepaprastojo 2,500
sinimą, siūlėsi atjungti Piergiorgio
liaudies deputatų suvažiavimą, kurio Meisner, 1997 metais padaręs S. NijaWelby kvėpavimo aparatą, nors teis
metu turi būti paskirtas žmogus, pa zovui aortos ir vainikinių arterijų
mas neseniai užginčijo jo teisę nu
šuntavimo operaciją, pareiškė, kad
keisiantis velionį vadovą.
traukti gydymą, kuris palaikė jo gy
S. Nijazovas, kuris buvo užėmęs Turkmėnijos vadovas yra geros for
vybę. Tačiau paties E Welby gydyto
visus aukščiausius postus, nebuvo iš mos ir visiškai sveikas. Sausį buvo jas sakė, kad jei būtų atjungęs kvėpa
rinkęs savo įpėdinio, ir staigi jo mir numatyta oftalmologinė operacija S.
vimo aparatą, kaip prašė pacientas,
tis privertė nerimauti dėl valdžios Nijazovui Vokietijos klinikoje.
vėliau būtų privalėjęs jį gaivinti.
„Kad tik nebūtų karo. Aš nuo
perdavimo šioje centrinės Azijos vals
tybėje, kur gyvena 5 mln. žmonių ir gąstauju, kad bus kova dėl valdžios",
TALINAS
kurios gamtinių dujų ištekliai yra — sakė Rumina, 40 metų dėstytoja.
Harjaus apskrities teismas ket
Daug kas mano, kad šalyje gali
penkti pagal dydį pasaulyje.
virtadienį paskyrė laisvės atėmimo
Vakaruose S. Nijazovo režimas mos liberalios reformos, o Turkmė
bausmę
buvusiam žurnalistui ir rek
buvo vertinamas kaip vienas labiau nijos opozicijos vadovai emigracijoje
lamos agentūros vadybininkui Tosiai autoritarinių ir represinių pasau sako, kad rengiasi kuo greičiau sug
omui H. Liivui už pedofiliją. 37-erių
lyje. Be to, Turkmėnbašis buvo pa rįžti į Ašchabadą.
T. H. Liivą teismas nuteisė penke
„Tikiuosi, kad viskas bus gerai:
garsėjęs kaip ekscentriškas vadovas,
neretai stebinęs spaudą neviena kad jaunimas galės mokytis ten, k u r
reikšmiškais pareiškimais ir poel nori. Aš tikiu, kad bus panaikinti
'juodieji sąrašai' tų, kuriems nelei
giais.
Salyje paskelbtas gedulas. Infor džiama vykti į užsienį", — sakė 25macijos, gaunamos iš beveik izoliuo erių metų studentas Artykas.

1AV
DENVER
Pūga JAV Colorado valstijoje pri
vertė valdžią uždaryti tarptautinį
Denver oro uostą ir atšaukti per
1,000 skrydžių. Oro uoste galimybės
išvykti priversti laukti beveik 3,000
žmonių. Manoma, kad skrydžiai bus
atnaujinti ne anksčiau ketvirtadienio
vakaro. Nacionalinės meteorologijos
tarnybos duomenimis, artimiausiu
metu galima pūga Colorado rytiniuo
se rajonuose, taip pat kaimyninėse
valstijose. Valstijos gubernatorius jau
paskelbė valstijoje nepaprastąją pa
dėtį. Dėl pūgos taip pat teko stabdyti
eismą kai kuriais greitkeliais.

RUSIJA
MASKVA
Buvusio Federalinės saugumo
tarnybos karininko Aleksandro Litvinenkos, kuris Londone buvo nu
nuodytas radioaktyviu poloniu-210,
našlė Marina Litvinenko mano, kad
jo žudikai tai padarė apimti „baisaus
keršto jausmo", ir buvo visiškai tikri,
jog jų panaudoti nuodai nepaliks jo
kių pėdsakų ir neatveš prie nusikalti
mo organizatorių. Tai Marina Litvi
nenko pareiškė interviu laikraščiui
„Kommersant".

JEJI RYTAI
TEHRAN
Iranas ir Kinijos didžiausias naf
tos gamintojas CNOOC pasirašė tar
pusavio supratimo dokumentą dėl
milžiniško natūralių dujų telkinio
statybos, kurio vertė yra daugiau nei
16 mlrd. dolerių. Sandoriu siekiama
plėsti Irano šiaurinį „Pars" dujų tel
kinį ir statyti skystas natūralias du
jas gaminsiančius fabrikus. Teigia
ma, kad projektas bus įgyvendina
mas etapais ir kiekviena susitarimo
šalis gaus 50 proc. dujų.

Derybose dėl Šiaurės Korėjos — menka viltis
Beijing, gruodžio 21 d. (AFP/
BNS) — Šešių valstybių derybos dėl
Šiaurės Korėjos branduolinės progra
mos nutraukimo ketvirtadienį vyko
jau ketvirtą dieną, tvyrant kiek šil
tesnei atmosferai, ir JAV pasiuntinys
sakė, kad derybos yra sunkios, bet at
sirado vilties prošvaistė.
Abiejų Korėjų, Kinijos, JAV Japo
nijos ir Rusijos derybos buvo atnau
jintos pirmadienį po metus ir mėnesi
trukusios pertraukos. Šiaurės Korėja,
padrąsinta savo pirmojo branduolinio
bandymo, atlikto spalio 9 dieną, iš
dėstė ilgą sąrašą griežtų reikalavimų,
kurie, pasak jos, turi būti įvykdyti
dar prieš tai, kai ji ims svarstyti nu
siginklavimo klausimą.
Derybose dalyvaujantys delega
tai sakė, kad šie reikalavimai yra ne
priimtini, ir apie persilaužimą visą

šią savaitę nekalbėjo.
Tačiau JAV pasiuntinys Christopher Hill vėlai trečiadienį po antrą
dieną iš eilės vykusių tiesioginių derybų su Siaurės Korėjos pasiuntiniu
Kim Kye-Gwan sakė, jog neprarado
vilties, kad bus padaryta pažanga.
„Diskusijos nėra lengvos, tiesą
sakant, jos labai sunkios, bet proce
sas mus padrąsino, — sakė Ch. Hill.
— Manau, kad šios diskusijos, truku
sios pusantros dienos, mums buvo la
bai naudingos. Ar savaitės pabaigoje
mums pasiseks, manau, parodys lai
kas".
Ch. Hill ir kinai sakė norintys,
kad Šiaurės Korėja pakartotinai įsi
pareigotų laikytis rugsėjį pasiekto su
sitarimo, pagal kurį ji atsisakytų savo
branduolinės programos mainais į
pagalbą energetikos srityje.
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Šarūnas Jasikevičius Čikagoje
K.

INDRE T1IUNELIENE
Š. m. gruodžio 11 d. vyko antra
didelė lietuvių išvyka į Čikagos
„United Center" stadioną stebėti
krepšinio varžybų tarp NBA „Chicago Bulis" ir NBA „Indiana Pacers"
komandų. Čikagos „Žalgirio" vardu
organizuota pernykštė išvyka sukėlė
ypatingą lietuvių susidomėjimą, nes
abiejose komandose žaidė pasižy
mėję ir mėgstami-lietuviai — Darius
Songaila ir Šarūnas Jasikevičius.
Deja, patyręs pėdos kaulo traumą,
jau tada Darius sėdėjo ant suolelio, o
Šarūnas neilgai gavo pasirodyti
aikštėje. Bet tūkstantinė minia, pa
sipuošusi trispalviais marškinėliais,
tryško entuziazmu, ypač kai per gar
siakalbius ėmė groti M. Mikutavi
čiaus „Trys milijonai".
Ryte išskubėjau į „Chicago
Bulis" treniruotę Deerfield miestely
je. Dar nebuvau spėjusi susipažinti
su naujuoju lietuviuku „bulių" ko
mandoje, o Darius Songaila su visu
Šūsnių lietuvių vilčių jau iškeliavo
žaisti „Washington Wizards".
Gimęs 1985 m. kovo 12 d., žaidęs
„Žalgiryje", 7 pėdų 2 inčų ūgio, 240
svarų kaunietis Martynas Andriuš
kevičius 2005—2006 m. sezoną buvo
pasamdytas NBA „Cleveland Cavaliers", tačiau ten neturėjo progos
parodyti visų savo sugebėjimų. Kai
paklausiau Songailos, jo nuomone,
kodėl Martynas negauna, žaisti,
Darius šyptelėjęs atsakė: „Nes 'Big
Z' (t.y. Ilgauskas) neduoda jam
žaisti!" (Abu jie centro puolėjai). Bet
iš tiesų turbūt ne Žydrūnas neleido
Martynui žaisti, greičiausiai tai
apšilimo, praktikos reikalas...
Žaisdamas už „Chicago Bulis"
priešsezoninėse varžybose, Mar
tynas surinko apie 3.5 taškų, atkovo
jo 1.7 kamuolių. „Tačiau to neužteko,
kiti stipriau žaidė", — po treniruotės
paaiškino spaudos atstovas Tim
Hallam. Martynas buvo išsiųstas į
North Dakota „Dakota Wizards of
the NBA Development League

(D-League)".
Vakare stadione Executive Vice
President of Basketball Operations
John Paxson paaiškino, kad Marty
nas dar priklauso „buliams" ir tiki
masi, jog sustiprinęs savo įgūdžius
grįš į pagrindinę komandą. Jis
supažindino su savo broliu Jim, kurį
dabar „Chicago Bulis" pasamdė kon
sultantu. Jim Paxson septynerius
metus buvo „Cleveland Cavaliers"
President ir General Manager. Cle
veland komandai jis pasamdė Žyd
rūną Ilgauską ir Martyną Andriuš
kevičių.
Kadangi kiekvienam žmogui,
ypač lietuviui, linkime sėkmės, tru
putį suglumino komandos trenerio
Scott Skilęs komentaras, jog jis nesitikįs, kad Martynas artimoje ateityje
grįš į Čikagą...
Prieš varžybas Šarūnas Jasike
vičius paminėjo, kad vasarą buvo
Lietuvoje, lankėsi vaikų globos na
muose, dalyvavo aikštės atidaryme
Vilniuje, žaidė už Lietuvą Europos
čempionate. Tuo metu Darius Son
gaila susižeidė nugarą, ją teko ope
ruoti Washington, DC, ir toliau gy
dytis. Šarūnas nedvejoja, kad jis
pats, Jei viskas seksis gerai ir Die
vas duos", ateityje vėl žais už Lie
tuvą Europos čempionate.
Vėl iškilo klausimas, ar galima
pateisinti tuos krepšininkus, kurie
nenori rizikuoti žaisdami už Lietuvą
savo sveikata ir karjera NBA, kur
gaunami nemaži pinigai, su kuriais
būtų galima padaryti daug gero.
Daugelis skaudžiai nusivylėme ir
mintyse sutikom su smerkiančiais
legendinio trenerio V. Garasto žo
džiais apie nežaidusius už Lietuvą
krepšininkus. 0 kas atsitinka su tais
patriotiškai nusiteikusiais, kuriems
toks žingsnis (pvz., taip atsitiko
olimpinio bronzos medalio pelnytojui
Alvydui Pazdrazdžiui), tampa lem
tinga ir ankstyva karjeros pabaiga?
Antra vertus, kiti NBA žaidėjai
prisijungė prie savo tautiečių ko
mandų, liko sveiki ir, kaip argenti-

Šarūnas Jasikevičius, žaidžiantis su „ i n d i a n a Pacers" krepšinio komanda, prieš
varžybas Čikagos ,,United Center" mielai bendravo su vaikais, dalino a u t o g r a 
fus, nuotraukas.
Indrės Tijūneiienės nuotr.

nietis Andrės Nocioni, su pasidi lots of times. When he plays well, it
džiavimu mini savo pastangas.
puts us in a positibn to win. He's
Jasikevičius teigia, kad negali important to our team".
ma kaltinti vieno žmogaus, pvz.,
Šių metų išvyką, reklamose va
trenerio dėl to, kad Lietuvos rinktinė dintą „Invazija", organizavo Čikagos
iškovojo septintą vietą. „Bet, — jis lietuvių krepšinio lyga (ČLKL), o
sako, — jei toliau vadovaus tokie pernai Čikagos „Žalgiris". Vienas
kaip Garastas ar Šalūga, tai ne į pagrindinių organizatorių Aurimas
naudą. Reikalai rinktinėje jau daug Matulevičius džiaugėsi, kad viskas
metų nėra geri".
sklandžiai ir gražiai praėjo, nors
Prieš ir po varžybų Šarūnas Ja buvo daug rūpesčių, bet pora vai
sikevičius labai draugiškai bendravo kinų net buvo pakviesti pertraukos
su savo gerbėjais, kuriuos buvo gali metu aikštėje pažaisti žaidimą
ma atpažinti pagal užrašą „Lietuva" (Tic-tac-toe). Tačiau bilietų buvo
ant marškinėlių. Jis pasirašinėjo parduota mažiau negu tikėtasi. Iš
autografus, fotografavosi. Aikštėje pernykščio pelno buvo nupirkta
Šarūnas žaidė 27.7 minutes, surinko Čikagos „Žalgiriui" reikmenų, „Am
15 taškų, pataikė 3 tritaškius. Atro basadoriaus" taurė, paaukota „Mai
do, kad ypatingos energijos miniai ir ronio" lituanistinei mokyklai. Šįmet
Šarūnui vėl įkvėpė stadione pasigir nemažai bilietų buvo išdalinta ne
dę „Trys milijonai". Varžybų rezul mokamai (pvz., lituanistinės mokyk
tatas: „Chicago Bulis" — 106, „In los mokytojams). Į bilieto kainą
įsiskaitė ir marškinėliai. Iš šių metų
diana Pacers" — 91.
„Indiana Pacers" treneris Riek pelno buvo tikėtasi paremti Pasaulio
Carlisle apie Jasikevičių atsiliepė: lietuvių centrą Lemont, Illinois. At
„He's a very good player. He played rodo, kad į stadioną atvyko ir lietu
well for us lašt yeais He does things vių, kurie nebuvo pirkę bilietų iš
on the court, that no one else on our išvykos organizatorių, ir taip nepri
team could do — a combination of sidėjo prie labdaringos rengėjų
shot making, play making. Defen- intencijos. Nepaisant to, atvykusieji
sively he works hard within our sys- nesigailėjo, smagiai praleido laiką,
tem to do his job. He's a guy, whose mojavo Lietuvos vėliava ir pakilia
play has coincided with our winning nuotaika skandavo: „Sarai! Sarai!"

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS
GREIT PARDUODA
jraj__.

First Landmark Realty

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

RIMAS
STANKUS
š a r ū n a s Jasikevičius su b ū r e l i u l i e t u v i ų , krepšinio s i r g a l i ų , susirinkusių
pasižiūrėti ..Chicago Bulis" ir ..Indiana Pacers" krepšinio r u n g t y n i ų .
I. Tijūneiienės nuotr.

•
•
•
•
•

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

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

N a m a m s Paskolos, Apdraudos Sąskaitos

M U T U A L F E D E R A L SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
|H5f
,5-351
LENOER
Patarnaujam

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President
Čikagos ir Apylinkių

Lietuviams

Daugiau Kaip 100 Metų.

Skelbimų
skyriaus

td-1-773-585-9500
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Stuburo ir skausmo ligos

Įvairios sporto žinios
P a s a u l i o i r Europos č e m p i o n a t ų
p r i z i n i n k a m s - dovanos ir premijos
Antradienį Kūno kultūros ir
sporto departamente (KKSD) pa
gerbti šių metų pasaulio ir Europos
čempionatų prizininkai.
„Mes pagerbiame sportininkus
už jų įdėtą darbą, sporto plėtrą ir
Lietuvos vardo garsinimą. Nesvarbu,
kokiai sporto šakai jie atstovauja.
Kiekvienas tarptautinio lygio laimėji
mas m u m s yra svarbus", - sakė
KKSD generalinio direktoriaus pa
vaduotojas Ritas Vaiginas.
Simboliniais piniginiais čekiais ir
KKSD medaliais „Už sporto pergales"
apdovanoti šių metų pasaulio galiūnų
čempionato nugalėtojas Žydrūnas
Savickas (7,5 tūkst. litų), pasaulio
tradicinio karatė čempionato fukugo
rungties trečiosios vietos laimėtoja
Kristina Kacevičiūtė (10 tūkst. litų),
pasaulio kastingo čempionato bron
zos medalininkas Marijonas Svirbutavičius (10 tūkst. litų), Europos
plaukimo čempionato trumpajame
(25 m) baseine dviejų sidabro meda
lių laimėtojas Vytautas Janušaitis (£>
tūkst. litų), pasaulio moterų šach
matų čempionato trečiosios vietos
laimėtoja Viktorija Cmilytė (6 tūkst.
litų) bei pasaulio raketų modelių
čempionato trečiosios vietos asme
ninėje įskaitoje laimėtojas Renatas
Petkevičius (10 tūkst. litų).
KKSD padėkos įteiktos pasaulio
raketų modelių čempionato komandų

VIDAS). NEMIOCAS, MD.
KARDOLOGAS-ŠIRDIES UGOS
7 7 2 2 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 6 0 6 5 2
Kab. t e l . 773-471-3300

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArdierAveSts.5ir6
Chicago, IL 6 0 6 3 8

Tel. 773-229-9965
Apdovanotas fotožurnalistas Alfredas
Piiadis.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.
įskaitos vicečempionams R. Petke
vičiui, Algimantui Deikui, Maksimui
Timofejevui ir Viktorui Karmonui,
Europos jaunimo plaukimo čempio
nato bronzos medalininkui Aurimui
Valaičiui, Europos jaunių plaukimo
čempionato trečiosios vietos laimėto
jui Giedriui Titeniui bei Europos jau
nių greitųjų šachmatų čempionui
Matui Normantui.
Apdovanoti ir sportininkų trene
riai, medikai, mokslininkai.
Jubiliejinio gimtadienio proga
KKSD Sporto garbės kryžiumi apdo
vanotas Lietuvos olimpinio sporto
centro (LOSC) direktoriaus pavaduo
tojas Arvydas Gražiūnas, išugdęs
olimpinę čempionę Liną Kačiušytę.
ELTA

„Lietuvos rytas" užsitikrino vietą ki
tame ULEB taurės varžybų etape.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Ant naujos krepšinio aprangos —
A. Sabonio vardas
„Approved by Sabonis" - tokiu
nauju kokybės ženklu nuo šiol bus
žymima visa „Tūtos" krepšinio
a p r a n g a „Žalgiriui". Šis ženklas
reikš, kad modelius įvertino legen
dinis krepšininkas Arvydas Sabonis.
J a u šiais metais be A. Sabonio
nuomonės nebuvo p a t v i r t i n t a nė
viena „Tūtos" apranga, pagaminta
„Žalgirio" krepšinio komandai. Šio
sezono šviesiai žalia aprangos spalva
taip pat parinkta pritarus garsiam
mūsų šalies krepšininkui.

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje Bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

„Lietuvos rytas" įveikė „Brose Baskets
komandą
Europos vyrų krepšinio klubų
ULEB taurės varžybų aštuntojo turo
rungtynėse A grupėje antradienį
Lietuvos čempionas Vilniaus „Lietu
vos rytas" namuose 81:62 (21:23,
13:11, 24:7, 23:21) įveikė Bambergo
,,Brose Baskets" (Vokietija) krepši
ninkus ir užsitikrino vietą kitame
etape.
Šeštąją pergalę iškovojusiai Vil
niaus ekipai daugiausiai taškų pelnė
Marijonas Petravičius - 12 ir Zuao
Batistą (Joao Batistą) - 11.
Pirmojo rato susitikime vilniečiai
svečiuose nusileido Bambergo krepši
ninkams 77:78.
Kitas rungtynes „Lietuvos rytas"
žais kitų metų sausio 9 dieną sve
čiuose su Las Palmo ,,Gran Canaria
Grupo Dunas" (Ispanija) koman
da.
ELTA

JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERRJ DALIAS PRUNSK1S, M D
MAUNAK V. RANA, M D

Širdies ir kraujagyslių
ligos

„Tūta" ir „Žalgiris" bendradar
biauti pradėjo 1996 metais. Tuo me
tu komanda išgyveno sunkius lai
kus, o įmonė buvo dar mažai žinoma
sportinės aprangos gamintoja. Ta
čiau j a u 1998 metais pasipuošę
„Tūtos" apranga „Žalgirio" krep
šininkai laimėjo Saportos t a u r ę .
„Tūtos" specialistų sumodeliuotą
aprangą vilkintys žaidėjai j a u ne
k a r t ą iš kitų komandų išsiskyrė
aprangos dizainu ir jos originalumu.
ELTA

www.draujjas.org

Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M . D .
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. H a m m e s Avenue
Joliet, IL 6 0 4 3 5

Tel. 815-741-3220

9 5 2 5 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

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

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

Kultūrinė antipolitika
VLADIMIRAS LAUCIUS
Alfa.lt
Gyvename politikos surogatų
laikais. Tikrąją politiką vis labiau
užgožia ūkinė, administracinė, „mar
ketinginė" techninių užduočių spren
dimo veikla. Politinę demokratiją išs
tumia procedūrinė demokratija.
Daug kam ši tendencija kelia
nerimą. Pasigirsta balsų, kad į dau
giapartinės demokratijos p a m a t u s
klojusių tradicinių ideologijų vietą
ateina nauja - technokratinė ideolo
gija, slopinanti autentiško ir pras
mingo politinio gyvenimo akstinus.
Kalbama apie politikos dehumaniza
vimą ir nykimą.
Šiomis aplinkybėmis technokra
tui dažnai oponuoja kultūrininkas.
Jam pačios politikos pagrindas atro
do esanti kultūra. Politini gyvenimą
jis nori grąžinti prie kultūrinių jo
šaknų, nuo kurių šis esąs perdėm
atitrūkęs.
Bėda ta, kad šiame kelyje, kaip ir
technokrato atveju, dažnai tolstamą
nuo politikos. Neretas kultūrininkas
politiką linkęs niekinti kaip neišven
giamai „nešvarų", amoralų dalyką,
nuo kurio galima - arba net patartina
- nusigręžti į meną, mokslą ar me
ditaciją.
Kultūrininkas pirmumą teikia ne
politikai, o k u l t ū r a i : tipiškas pa
vyzdys - aukščiau politikos besijau
čiantis, į moralaus „dvasingumo"
erdvę nuo jos tarsi atsitraukiantis
intelektualas.
, Ši nuostata iš dalies sutampa su
komunizmo laikais Vidurio Europoje
populiaria „antipolitika" - įsitiki
nimu, kad už tiesą ir teisingumą ga
lima ir reikia kovoti nepolitinėmis
priemonėmis.
Kai kuriems Lietuvos intelek
tualams „antipolitika" iki šiol būdin
ga - valstybė jiems yra veikiau kul
tūrinio nei politinio gyvenimo, iš
prigimties neva „purvino" ir „bjaurojančio", erdvė bei sklaidos galimybė.
Daug kas žavisi šia etinio poli
tikos pasmerkimo nuostata, tačiau ji
pavojinga, nes tarsi a priori atskiria
politiką nuo moralės. Tai savotiška
eskapizmo forma, visuomenėje palai
kanti gajų stereotipą, esą tik moralė
ir kultūra, kitaip nei politika ir

moralė, yra giminingos. J a s neva
vienija „dvasingumas" bei gražūs
jausmai, kūrybinis gėrį ir grožį suliejantis dvasios polėkis - dalykai, lyg ir
neturintys nieko bendra su politika.
Politinė moralė šiuo požiūriu
jmanoma nebent „sentimento" jausenos, o ne racionalaus gėrio ir
blogio, politinių dorybių pripažinimo
ir pažinimo - pagrindu. Taip iš poli
tikos nusavinamas etinių normų klo
das, kuris klasikiniu požiūriu turėtų
teikti politinei veiklai prasmę bei
racionalaus vertinimo standartą.
Technokratas-ūkininkas tary
t u m „kasasi" po politika, jos pa
grindu pripažindamas „ekonominę
bazę", kultūrai ir etikai palikdamas
antstato vaidmenį. Tuo tarpu kul
tūrininkas tarytum „išrauna" moralę
iš prigimtinio politikos lauko ir
nusineša ją aukštyn - i nesutepto
„dvasingumo" padanges.
Kaip sako Allan Bloom, „poli
tikos nunykimas - viena ryškiausių
mūsų politinėje praktikoje aptin
kamų moderniojo mąstymo apraiškų.
Politiką nustelbia arba tai, kas jai yra
pavaldų (ekonomika), arba tai, kas
pretenduoja būti už ją aukščiau
(kultūra)".
Kultūrininkui rūpi Įvairūs sim
boliai, apeigos, tautiškumo patosas,
dainos, šokiai bei poetiniai polėkiai
su politiniu tautos vieningumo ats
palviu. Lietuvoje šia nuostata dažnai
grindžiamos dešiniosios orientacijos
visuomenės dalies pažiūros, tačiau
kartu jai būdingas ir iš sovietmečio
paveldėtas „sudievintas" požiūris į
kultūrą, tarsi atstojančią sunaikintą
valstybinį nacionalinės raiškos dėmenį.
Kultūrininkui brangus simbolis,
Lietuvoje šiandien vienijantis ir kai
riuosius, ir dešiniuosius, yra prieš
taringai vertinami Valdovų rūmai,
kuriuos buvęs komunistų partijos
sekretorius nutarė „atstatyti", aidint
aplodismentams iš patriotinės de
šinės.
Apskritai vadinamasis tautišku
mas, įvairios jo išraiškos, simboliai
bei įvairi sklaida, kad ir abejotinai
prasmingi, kultūrininkui dažnai
svarbesni už valstybės santvarkos
principus bei politinę visuomenės
brandą.
Nukeltai 11 psl.
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LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ
Lapkričio 26 d. į Šaulių namus
rinkosi neabejingieji protėvių aukai
tautiečiai. Tądien čia vyko aštuo
niasdešimt aštuntasis Tilžės akto
minėjimas.
Iškilmingą minėjimą pradėjo
Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos
pirmininkas Vilius Trumpjonas. Sa
vo kalboje jis visiems priminė Tilžės
akto istorinę svarbą, sakydamas,
kad šis aktas Mažajai Lietuvai buvo
toks pat svarbus kaip ir Vasario
16-oji Lietuvai. Jeigu 1918 m. lap
kričio 30 d. Mažosios Lietuvos tau
tinė taryba nebūtų paskelbusi, kad
šis kraštas jungiasi prie nepriklau
somos Lietuvos valstybės, tai kažin
ar Mažosios Lietuvos teritorija būtų
dalis šiandieninės Lietuvos. Taip pat
buvo pasidžiaugta, k a d lapkričio
30—oji yra įtraukta į Lietuvos at.mintinų datų sąrašą.

Tilžės aktas

Minėjimo dalyviams atsistojus,
iškilmingai buvo įneštos JAV, Lie
tuvos, Mažosios Lietuvos bei šaulių
padalinių vėliavos. Sugiedojus Lie
tuvos Respublikos himną, kun. Liu
das Miliauskas sukalbėjo invokaciją.
Aldona Buntinaitė perskaitė Tilžės
aktą, dar kartą visiems primindama
jo turinį ir signatarus. Vilius Trump
jonas pakvietė tylos minute pagerbti
Tilžės akto signatarus bei visus ki
tus, kovojusius už Mažosios Lietuvos
ateities idealus.
Minėjimo akademinę dalį pradė
jo Mažosios Lietuvos draugijos na
rys, rezistencinio sąjūdžio ilgametis
pirmininkas Algis Regis. Kaip visa
da iškalbus, prelegentas trumpai ir

aiškiai priminė Tilžės akto istorinę
svarbą bei protėvių auką kovoje dėl
Mažosios Lietuvos. A. Regis pabrėžė,
kad Tilžės aktas buvo įgyvendintas
tik iš dalies, nes dalis Mažosios Lie
tuvos teritorijos iki šių dienų netei
sėtai tebėra Rusijos rankose.
Ypač įdomų pranešimą pristatė
buvęs tremtinys Povilas Vaiče
kauskas. Tremtinio duonos ragavęs
ir sovietų valdžios žiaurumus paty
ręs pranešėjas į Ameriką atvyko
prieš 27 metus. Jo paskaitoje labiau
buvo akcentuojama Karaliaučiaus
krašto padėtis nuo Antrojo pasau
linio karo iki šių dienų. Pranešimui
netrūko gyvybingumo, nes daug k a s
buvo pergyventa paties P. Vaiče
kausko. Kartkartėmis pranešėjo
akyse pasirodančios ašaros ar giliu
skausmu virpantis balsas prikaustė
klausytojų dėmesį.
Remdamasis paties kruopščiai
surinkta medžiaga, jis pasakojo apie
pokarinį Karaliaučiaus krašto geno
cidą. Vietiniai to krašto žmonės buvo
išstumti iš savo namų, o į juos įsi
kėlė okupantai, daugiausia iš Ru
sijos kalėjimų atvežti visokio plauko
nusikaltėliai ir tinginiai. Okupantus
atvežę traukiniai atgal į Rusiją neriedėjo tušti, į juos buvo k r a u n a m a s
Karaliaučiaus krašto ir jo buvusių
gyventojų turtas. Štai daug ką pa
sakantis atsišaukimas, kuris buvo
p l a t i n a m a s Karaliaučiaus k r a š t o
plėšti einantiems Rusijos kariuo
menės pulkams: „Žudykite, žudyki
te! J u k nėra tokio tarp jūsų, kuriam
būtų nekaltų vokiečių. Kalti visi ir
gyvieji, ir negimę! Sekite draugo
Stalino direktyva — visiems laikams
sutriuškinti fašistinį žvėrį jo'paties
urve. Išprievartaukite vokiečių mo
teris ir tokiu būdu palaužkite jų ra
sinį išdidumą. Paimkite jas sau kaip
grobį. Žudykite, šlovingieji ir nenu
galimieji raudonarmiečiai".
Pranešimo pabaigoje P. Vai
čekauskas trumpai apžvelgė šiandie
ninę padėtį Karaliaučiaus krašte,
bei Maskvos politiką šio krašto at
žvilgiu.
Iškilmingai sugiedojus „Lietu
viais esame mes gimę", Tilžės akto
minėjimo oficialioji dalis baigėsi.
Vilius Trumpjonas dėkodamas
susirinkusiems minėjimo dalyviams
visus pakvietė prie vaišių stalo, kurį
paruošė Mažosios Lietuvos draugijos
moterys.
Kun. Liudas M i l i a u s k a s

Šių metų pirmąjį gruodžio sekmadieni vyko tradicinė Jaunimo centro
vakarienė. ? kurią susirinko gausus būrys svečių. Susirinkusiems svečiams
koncertavo ansamblis „Gabija", vadovaujamas Genės Razumlenės.
Nuotraukoje: prie kalėdinės eglutės JC valdybos pirmininkė Milda Šatiene
(viduryje) su svečiais ir programos atlikėjais.
Jono Tamulaičio nuotr.

Jonas

Dėdinas

Knyga ,,Laiko domės' 5 2004 m.
A m ž i n y b ė n iškeliavusi Joną D ė 
diną p r i s t a t o kaip Įdomų poetą.
Gimęs ir augės Pa riebiuose (Šakiu
apskrityje), J. ūėti'mas 1949 metais
atvyko ? JAV.
Nors pagrindinis i Dėdino už
siėmimas b u v o mokslinis darbas,
t a č i a u jis visada m ė g o meną —
pats piešė, domėjosi muzika, p o 
ezija. H gus m e t u s raŠ^ eilėraščius.
Juos p u b l i k a v o „Draugas", „ L i t e 
r a t ū r a ir m e n a s " , „Šiaurės A t ė n a i "
ir k i t i l e i d i n i a i ,
Rinkinys „Latko domės" išleis
tas J. Dėdino žmonos, žinomos JAV
pianistės Nijolės Dėdinienės ( B o g u t a i t ė s ) r ū p e s č i u ir apima b r a n 
džiausią p o e t o kūrybinio patikimo
dalį. Tai daugiausia eilės, p a r a š y 
t o s p e r k e l e t ą paskutiniųjų g y v e 
n i m o m e t ų . Rinkinio e i l ė r a š č i a i
suskirstyti į penkis skyrius. D a u 
gelyje eilėraščių švysteli paliktos
t ė v u žemės vaizdai, vaikystės a t s i 
m i n i m a i . K a r t u Dėdino a k i r a t l n
p a t e n k a t a i , kas j i supo i r Šiapus
Atlanto.
Knygą išleido Lietuvos r a š y t o 
j ų sąjungos leidykla. Iliustracijos
Birutės Matijošaitytės. Spausdino

,,Laiko

domės"

DĖDINAS
L A t KC

DOMĖS

UAB „Logottpas" Vilniuje.
Knygos kaina — 10 dol. Knygas
galima įsigyti paštu, pridedant 9
proc. mokesti, užsisakant I I vals
tijoje. Persiuntimo kaina - 5 doL j
Persiunčiant daugiau knygų, už
kiekvieną papildomą knygą - 250
dol. mokestis,
Paruošė L A.

, B r a u g o * knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, I t 60629
TeL pasiteiravimui: 773-585^500

CICERO LIETUVIAI TĘSIA SENĄSIAS TRADICIJAS
Surengė prieškalėdinį
p a b e n d r a v i m ą — agapę
Lietuvių Bendruomenės Cicero
apylinkės valdyba j a u kuris laikas
ruošia prieškalėdinius pabendravi
mus — agapes. Šiemet toks renginys
buvo suruoštas gruodžio 17 d. prieš
maždaug 90 metų lietuvių pastatyto
je Šv. Antano bažnyčios parapijos sa
lėje, k u r i k a ž k a d a mūsų tautie
čiams tarnavo ir kaip vieta pamal
doms.
Jeigu anksčiau ši salė sutrauk
davo apie 400 mūsų tautiečių, tai pra
ėjusį sekmadienį jų susirinko mažiau
nei šimtinė. Daugiausia tai žmonės, į
šį kraštą atvykę prieš maždaug 50
metų. Dar ir šiandien jiems Cicero
apylinkė yra jų namai. Atvyko ir
gyvenantys kitur, bet sekmadieniais
į lietuviškas pamaldas apsilankan
tys. Gaila, kad taip vadinami trečia-

bangininkai, su mažomis išimtimis,
senąjį ir garsųjį Cicero lietuvių telki
nį ignoruoja.
Kugelis ir c h o r o p a s i r o d y m a s
Didžiausia šio renginio atrakcija
buvo rengėjų pateikti kugelio pusry
čiai (buvo valgoma ryte po lietuviškų
pamaldų bažnyčioje) ir po to įvykęs
koncertas. Koncertavo lietuvių baž
nytinis choras (jeigu taip galima pa
vadinti 10 moterų grupę), vadovau
j a m a s vargonininkės Vilmos Meilutytės.
Turėjo progos pasireikšti ir du
jaunuoliai: Emilija Morkūnaitė (9
metų) ir Deividas Sinickas (13 me
tų). Jie vieną kūrinį („Ryto maldoj")
atliko vieni, taip pat dar paskaitė ke
letą tekstų.
Programa buvo pradėta dviem
adventinėmis dainelėmis: „Sodai, so

dai" ir „Kas po mano sodelį vaikščio
jo?". Taip p a t skambėjo „Nakties
tyloje", „Ateikite žmonės", „Mes gir
dėjom angelus". Klausėmės kameri
nio choro „Brevis" atliekamo kūrinio
„Didis džiaugsmas" garso įrašo. Eiles
skaitė Audronė Bernatavičienė.
S v e i k i n i m a i ir m a l d a
Šį adventinį renginį pradėjo JAV
LB Cicero apylinkės valdybos pir
mininkas Mindaugas Baukus, pa
sveikindamas visus susirinkusius į
agapę. Pasveikinti atvyko ir viešnia
iš Lemonto — JAV LB Vidurio Va
karų apygardos pirmininkė Aušrelė
Sakalaitė.
Maldą prie miniatiūrinės kalėdi
nės p r a k a r t ė l ė s paskaitė kunigas dr.
Kęstutis T r i m a k a s , kuris kiek anks
čiau Šv. A n t a n o parapijos bažnyčioje
atnašavo šv. Mišias. M. Baukus cho

ro atstovei Jonei Bobinienei įteikė
dovanėlę.
Pabaigoje kalbėjo choro vadovė
vargonininkė Vilma Meilutytė. Šios
jaunos muzikės vadovaujamas baž
nytinis choras (gaila, dabar negau
sus narių) ne tik gieda per lietuvių
kalba aukojamas pamaldas Šv.
Antano bažnyčioje, bet pasirodo ir
kitomis progomis. J i s įneša nemaža
gyvumo į šiaip jau pradedančią ap
siniaukti Cicero lietuvių padangę.
Būtų gera, kad į šį muzikinį vienetą
įsijungtų daugiau narių ir tokiu
būdu jo garsai būtų stipriau girdimi.
Gaila, kad šiame renginyje dėl
ligos negalėjo dalyvauti Cicero lietu
vių telkinio veteranas, įvairių pra
mogų vedėjas — dr. Petras Ki
sielius. Cicero lietuviai jo labai pasi
genda.
E d v a r d a s Šulaitis
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ATSISVEIKINANT
2006 m. rugsėjo 2
rinkdavom k l a s ę a r d., žengdama per am
čiausiame universite
žinybės slenkstį, Jurite ir, nuvykusios į pir
n a Rugienienė paliko
mą sesiją, paprašydaviską, kuo rūpinosi,
vom profesoriaus, k a d
kuo didžiavosi, ko d a r
leistų savo kolegėms
siekė, ką turėjo. Tačiau
mokytojoms būti lais
m u m s paliko įvaizdį
voms
klausytojoms.
moters, kurios dvasinė
Sutikimą visad g a u stiprybė ir gilus tikėji
davom. Būdavo g e r a
mas pastoviai guodė ją
vieną k a r t ą p e r s a 
per visą sunkią ligą. Ta
vaitę vakare sueiti i r
jos dvasinė stiprybė
ne tik pasidalinti s a 
guodžia ir mus, liku
vaitės įvykiais, b e t i r
sius, kai prisimenam
aptarti
įdomesnius
jos nueitą kelią ir mū
matematikos u ž d a v i 
sų brangią draugystę.
nius.
J u r i n a SmagrausBe uolaus profe
Jurina
kaitė—Rugienienė gimė
sinio darbo, J u r i n a
Rugienienė
Lietuvoje 1939 m., Emidaug prisidėjo p r i e
lijos ir Adomo Smagrauskų šeimoje. ateitininkiškos veiklos. J i dalinosi
Augo dvi mergaitės Vida ir Jurina. idėjomis, kai rašėme Jaunųjų ateiKarui užėjus, 1944 metais šeima tininkų programos vadovą. K a i įsik a r t u su tūkstančiais kitų lietuvių kūrė Jaunųjų ateitininkų sąjunga, j i
traukėsi iš Lietuvos į Vokietiją. Ta- buvo pirma iždininkė. O j ų m o 
čiau tėvas nacių buvo paimtas į šiamoje stovykloje ėjo mergaičių v a kalėjimą, o mama su abiem ma- dovės ir tautinių šokių mokytojos
žametėm dukrelėm jo ieškojo net pareigas. Taip p a t prisidėjo p r i e
dvejus metus. Po karo susitiko ir organizavimo ir vykdymo J A S stogyveno Garmishe. Į Ameriką atvyko vykios vadovų kursų, kurie vykdavo
1949 metais ir apsigyveno Dearborn, Lemonte arba Čikagoje. D e t r o i t o
Michigan. Baigus gimnaziją, Jurina sendraugių valdyboje dirbo m a ž d a u g
įstojo į Wayne State universitetą dešimt metų — įvairūs techniniai
studijuoti matematiką. Įgijus baką- darbai jos nebaidė. T u r b ū t p e r
lauro laipsnį, pradėjo dėstyti mate- dvidešimt metų k a s šeštą sekmamatiką gimnazijoj, Detroito prie- dienį po šv. Mišių vaišino Dievo
miestyje Livonijoj. D a r studijų die- Apvaizdos parapijiečius kava ir riesnomis susipažino su Vitu Rugienium tainiais — ateitininkų vardu. D a u g
ir 1963 metais sukūrė šeimą. Be- metų išdirbo Dievo Apvaizdos p a r a dirbdama ir augindama savo atža- pijos Liturginiame komitete. S u
lyną, studijavo toliau ir 1971 metais draugėmis puošė altorių, šventėms
įgijo magistro laipsnį iš matema- ruošė bažnyčią.
tikos bei pedagogikos taip pat WayŽinoma, J u r i n a irgi prisidėjo
ne State universitete.
prie Detroito Lietuvių B e n d r u o J u r i n a buvo atsidavusi mokyto- menės veiklos. Rengiant p a r o d a s ,
ja, dirbdama pagal tą profesiją
koncertus, pokylius, šventes, visad
38-erius metus. J i turėjo daug kant- sutikdavai abu Rugienius, J u r i n a i r
rybės, suprato jaunų žmonių po- Vitą, dirbant, kad viskas sklandžiai
linkius ir mokėjo su humoru priimti pavyktų.
realybę. Mokytojos darbas nebuvo
Be viso to, Jurina brangino savo
lengvas. Per jos klases, kurios apė- šeimą ir savo vaikus. Išgyveno b e
mė turiniu nuo p a t aritmetinių galo didelį smūgį, kai antras sūnelis,
taisyklių (Basic Math) iki aukštosios Raimundukas, mirė vos dvejų m e matematikos (Calculus), pereidavo tukų būdamas. Savo vidinę stiprybę
per dieną apie 150 mokinių. Čia ir sukaupus, pajėgė toliau eiti gyvenibuvo menas: kaip praplėsti jų ma- mo skirtu keliu. Užauginus d u vaitematikos žinias ir tuo pačiu bran- kus, didžiavosi jų pasiektais m o k dinti jų atsakomybę? Jurina praleis- slais — sūnus Vitas — statybos inžidavo ilgas valandas beredaguodama nierius, duktė Danutė - sąskaitybirašomuosius. J i vis norėjo taip sus- ninkė. Labai džiaugėsi s ū n a u s i r
t a t y t i klausimus, k a d išryškėtų Ingos Nelsaitės sukurta lietuviška
mokinių sugebėjimai ir jų kūrybin- šeima. O jų atžalynui, A l e k s u i ,
gumas. Sekmadienio popietės ir Andriui ir Emutei, daug v a l a n d ų
vakarai jos visuomet būdavo pra- skirdavo berinkdama d o v a n ė l e s ,
leisti prie knygų. Kai atsidurdavo jos kurios lavintų protą bei p a d ė t ų
studentai mano klasėse, kolegijoj, jie mokslui.
visada teigdavo, kad jų gimnazijos
Detroito visuomenė
pasiges
mokytoja su „panašia tarsena" daug Jurinos darbščių rankų ir pozityvios
juos išmokė. Tai graži atestacija iš nuotaikos. Tačiau ji paliko m u m s
šių dienų jaunuolių, kurie per daug gilaus tikėjimo ir vidinės stiprybės
komplimentų nežarsto.
pavyzdį, kuris ramina ir guodžia n e
Norėdamos praplėsti savo ži- tik jos mylinčią šeimą, bet ir visus
nias, karts nuo karto nutardavom
artimuosius,
sistemingai pakartoti kokį seniai
pereitą matematikos kursą. IšsiJanina Udrienė

MARGUTIS II
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS
14SO A M banga iš WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v.
A M E R I K O S LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE
GIRDĖTI I N T E R N E T U

www. wcev1450.com
Tel. 773-476-2242
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KETURIASDEŠIMT DVEJŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS
AfA
M u z . ADOLFAS MONDEIKA
1964 m . gruodžio 2 7 d., pakėlęs d a u g žemiško skausmo, šios
ž e m ė s kelionę baigė m ū s ų b r a n g u s ir mylimas Tėvelis Adolfas
M o n d e i k a . Gruodžio 3 1 d. buvo p a l a i d o t a s Queen of Heaven
mauzoliejuje.
J o b r a n g ų a t m i n i m ą minint, k e t u r i a s d e š i m t dvejų metų
m i r t i e s s u k a k t i e s proga, gruodžio 27 d. 8 vai. ryto ir laidojimo
dieną, gruodžio
3 1 d., 8 vai. ryto Šv. Antano parapijos
bažnyčioje Cicero, IL, i r kitose parapijose už Velionio sielą bus
a t n a š a u j a m o s šv. Mišios. Visus gimines, draugus ir pažįstamus
n u o š i r d ž i a i p r a š o m e t ą dieną p r i s i m i n t i ir pasimelsti už mūsų
m y l i m o Tėvelio Adolfo Mondeikos sielą.
N u l i ū d ę : d u k r o s Marija i r T e r e s ė b e i kiti g i m i n ė s

Kultūrinė antipolitika
Atkelta iš 9 psl.

galėtume kad ir apytikriai išversti
terminą „kultūra". Periklio laidotu
* * *
Kultūrininko ir technokrato san vių kalba - įspūdingiausias istorinis
tykis primena iš Rousseau ir Locke Atėnų ir atėniečių politinės dvasios
m i n t i e s tradicijų paveldėtą prieš liudijimas - valstybės didybę tapatina
priešą t a r p vertybinės, romantinės, su politine santvarka, kuriai piliečiai
kūrybinę raišką pabrėžiančios šiuo ištikimi ir siela, ir kūnu.
laikinio žmogaus tapatybės ir, kita
Šios dvasios esmė buvo meilė
vertus, kontrolei, efektyvumui, ins tėvynei, esmių esmė - ištikimybė jos
t r u m e n t i n i a m protui bei jo sociali- politinei santvarkai, o reginiai, ar
niam-politiniam viešpatavimui pir chitektūra, dailė ir visa tai, į ką šian
mumą teikiančios asmens orientaci dien apeliuojama kaip į senovės
jos.
graikų kultūrą, tebuvo išvestiniai
Tačiau šioje priešpriešoje glūdin dalykai palyginti su politika. Tik mū
tis kultūrininko maištas prieš tech sų dienų kultūrininko žiūra iškraipo
nokratą iš esmės veda t a pačia - tech šį santykį, depolitizuodama graikų
n o k r a t u o s įsigalėjimo - kryptimi. polį bei tarsi paversdama jį muziejaus
Kaip sako Bloomas, „kultūra" dau eksponatu, priskirtinu pirmiausia
geliui atrodo kažin kaip „nurodanti į kultūros paveldui.
a u k š t e s n i u s " dalykus, „dvasingu
Taigi politiniam mąstymui ir
mą", b e t visos šios sąvokos esančios gyvenimui kultūrininkas ne ką ma
gan miglotos ir politiškai neįpareigo- žiau pavojingas už technokratą: jis
jančios. J o žodžiais, šiandienis „kul pretenduoja ne tik į moralinį, bet ir į
t ū r o s " suvokimas neretai skatina intelektualinį politikos dėmenį, estežmogaus nejautrumą tikrajai poli tizuodamas juos abu ir versdamas
tikai, keisdamas natūralų atsidavimą matyti kultūrą ten, kur pirmiausia
valstybei, j o s santvarkai dirbtiniu turėtų būti politinės minties arba
prieraišumu.
moralinių dorybių sklaidos erdvė.
Lietuvos intelektualiniame gy
Sią išvadą Lietuvoje iš dalies
venime jau, regis, tapo tradicija teik patvirtina kai kurie tautinės kul
ti k u r k a s didesnę reikšmę kultūri tūrinės tapatybės idėjų bei stereotipų
niams nei politiniams klausimams. tyrimai. Kaip teigia Nerija Putinaitė,
Politinės filosofijos, palyginti su sovietinių ir posovietinių kultūri
k u l t ū r o s a r b a religijos
filosofija, ninkų pastangomis „pati Lietuva ir
Lietuvoje tradiciškai būta daug ma lietuviškumas tapo kultūros kūriniu,
žiau nei mažai. Kaip pažymi Alvydas kurį reikia eksponuoti, saugoti ir
Jokūbaitis, „vietoje įprastinės subor gėrėtis". Už šio gėrėjimosi, deja,
dinacijos moralės filosofijai, politinių pranyksta esminiai politinio mąsty
dalykų apmąstymus mūsų autoriai mo principai, susiję su bendrojo gėrio
subordinuodavo dar keliais aukštais idėja, savęs apribojimu ir kt.
- kultūros filosofijai, istorijos filosofi
* * *
jai, religijos filosofijai".
Vilniuje dygstantis pastatas,
Žinoma, n e tik Lietuvos filo pavadintas Valdovų rūmais, nuolat
sofinės tradicijos ypatumai atsklei primins apie tai, kaip ir kur link
džia gajų intelektualinį prieraišumą Lietuvoje nyko politikos suvokimas.
prie kultūros stabų, užgožiančių poli- Nes šio pastato - tikros šventovės
v
daliai kultūrininkų - sumanytojas ir
tinio mąstymo perspektyvą. Štai bū
globėjas kaip niekas kitas stengėsi,
dingas stereotipas: tie, kuriems atro
kad ūkinis-technokratinis mąstymas
do, kad politika esanti natūraliai sub
neleistų įsišaknyti politiniam. „Kai
ordinuota kultūrai, neretai apeliuoja
išgirstu žodžius 'politinis sprendi
į antikinę Graikiją. Ir visai be reikalo,
mas', tai mane net nupurto", - prisi
nes klasikiniai pavyzdžiai, kaip jokie
pažino kadaise jis. Ir kad paliktų po
kiti, vienareikšmiai paneigia toki kul
savęs ne tik antipolitinio technokratūros ir politikos santykį.
to-ūkininko prisiminimą, pastatė dar
Šiuo atžvilgiu sunku nepaisyti
ir paminklą, tenkinantį ideologines
pavaizdžios aplinkybės - senovės
kultūrininkų reikmes.
graikai išvis neturėjo žodžio, kuriuo

Prenumeruokime Ir skaitykime „DRAUGĄ"!
www.draugas.org

12

DRAUGAS, 2006 m. gruodžio 22 d., penktadienis

ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE

• Š v č . M. Marijos Gimimo parapi vai. r. — Kalėdų pamaldos anglų kal
jos bažnyčioje (Marąuette Park) ba su Šventa Vakariene, 11 vai. r. —
gruodžio 24 d. Mišios bus atnašau Kalėdų pamaldos lietuvių kalba su
jamos: 7:30 vai. r. ir 10:30 vai. r. lietu Šventa Vakariene. Abiejų pamaldų
vių kalba, 9 vai. r. ir 12:15 vai. p.p. metu bus giedamos giesmės pagal
anglų kalba. 12 vai. (vidurnaktį) — maldininkų pasirinkimą. Gruodžio
Bernelių Mišios lietuvių kalba. Gruo 31 d., sekmadienį, 10 vai. r. — 1-ojo
džio 25 d. Mišios vyks 7:30 vai. r. ir sekmadienio po Kalėdų pamaldos
10:30 vai. r. lietuvių kalba, 9 vai. r. ir anglų kalba. 11 vai. r. — 1-ojo sekma
12:15 vai. p.p. anglų kalba. Tel. pa dienio po Kalėdų pamaldos lietuvių
siteiravimui: 773-776-4600.
kalba. 5 vai. v. — Naujųjų metų išva
karių pamaldos anglų kalba. Tel. pa
• Lietuvių evangelikų liuteronų siteiravimui: 708-422-1433.
„Tėviškės" parapijos bažnyčioje
(6641 S. Troy Street, Chicago, IL • P i r m a d i e n į , g r u o d ž i o 25 d.,
60629; Tel. 773-471-1599) Kūčių va kviečiame jaunimą nuo 16 metų į Ka
karo pamaldos vyks gruodžio 24 d., lėdinius šokius, kurie vyks nuo 8 vai.
sekmadienį, 2 vai. p.p. lietuvių ir ang v. iki vidurnakčio Pasaulio lietuvių
lų kalbomis. Tuo pačiu pranešame, centro Fondo salėje, 14911 127th
jog tą dieną 10 vai. r. pamaldų nebus. Street, Lemont. Jaunimas su savimi
Gruodžio 25 d., pirmadienį, 10 vai. r. privalo turėti asmens tapatybės do
vyks Kalėdų dienos pamaldos lietu kumentą (ID). Veiks baras tiems, ku
vių ir anglų kalbomis. Pamaldų metu rie vyresni nei 21, bus skanus mais
giedos choras. Tel. pasiteiravimui: tas, gera muzika. Vakarą ruošia skau
708-567-9044 (kun. Liudas Mieliaus- tai akademikai. Bilietų kainą suži
kas).
nosite ir pasiteirauti galėsite pa
skambinę Rimui Marčiulioniui tel.
• L B L e m o n t o apylinkės valdyba 630-202-5333. Laukiame visų!
kartu su Pasaulio lietuvių centru
gruodžio mėn. 31 d. Pasaulio lietuvių •Gruodžio 29 d. 2 vai. p . p . LB
centre didžiojoje salėje ruošia Naujų Lemonto apylinkės socialinis skyrius
jų metų sutikimą. Maloniai kviečia kviečia visus, mėgstančius dainuoti ir
me visus atvykti ir gražioje lietuviš tuos, kurie mėgsta klausytis dainų, į
koje aplinkoje linksmai, skambant PLC Bočių menę maloniai popietei.
„Kauko" ansamblio muzikai, palydė Stasė Jagminienė pritars akordeonu,
ti senuosius ir sutikti ateinančiuosius vaišinsimės kava, sumuštiniais ir py
2007-uosius metus. Programoje taip ragais. Visi kviečiami dalyvauti, už
pat dalyvaus pramoginių šokių grupė baigti 2006 metus ir laukti Naujųjų
„Baltija". Informacija teikiama ir už 2007 metų.
sakymai priimami tel. 630-257-8787
arba 708-974-0591.
• Š a u l i ų namų salėje (2417 W.
43th Street, Chicago) gruodžio 31 d.
• Z i o n o lietuvių liuteronų baž vyks Naujųjų metų sutikimo pokylis.
nyčioje (9000 S. Menard Ave., Oak Senuosius palydint, Naujuosius su
Lawn, IL 60453) gruodžio 24 d., sek tinkant jus linksmins Steponas Sa
madienį, 10 vai. r. vyks Jungtinės pa dauskas, apsilankys Kalėdų senelis,
maldos (liturgija anglų, lietuvių, vo šoksim, šoksim... Pradžia — 8 vai. v.
kiečių kalbomis). 5 vai. p.p. — Kūčių Karšti ir šalti patiekalai — viso po
pamaldos su Šventa Vakariene (anglų kylio metu. Veiks nemokamas gėrimų
ir lietuvių kalbomis). Kalėdų giesmes baras, linksminsimės iki 4 vai. r. Tel.
atliks solistas ir mišrus parapijos cho pasiteiravimui ir bilietų užsakymui:
ras. Gruodžio 25 d., pirmadienį, 10 773-434-3713.

Gruodžio 31 d.

Pasaulio
lietuvių centre
Didžiojoje salėje

tfyau/uJą. ničtų.
Sutikintai
Programoje
dalyvaus
pramoginių šokių
grupė
„Baltya'%
gros
„Kaukas".
Vaišes ruoš kavinė

„Bravo"
Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel. 030-257-8787
a r b a 708-974-0591.
Ruošia LB t«emonto apylinkė* valdyba ir PLC

Remklte ir platinkite katalikišką spaudą
TME

L I T M U A N I A M

W O R L D -W ID E

D Al L V

iitei ^fMMitani
Amerikos lietuviai pensininkai Čikagoje sveikina visą „įgulą" —
dirbančią, nepailstančią. Tegul gerasis Dievulis duoda Jums stiprybės!
»**

Širdingiausi sveikinimai šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga visiems gi
minėms, draugams ir pažįstamiems!
Anatolijus ir Danutė Milunai
Šaulių rinktinę irjos vadą, Zarasiškių, Tauragės ir Anglijos lietuvių
klubų narius su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2007-aisiais metais sveikina
Stefa Šidlauskienė, linkėdama laimės, džiaugsmo, stiprios sveikatos.

„Lithuania today*'
piame skaitytojų dėmesį i keletą
{domesnių šio žurnalo straipsnių.
Ar tikrai Kazimiera Prunskiene
kandidatuos j prezidentes? Kastai
yra dovanojimo dovana? Ar tikrai
populiari Lietuvos tekstilės g i 
ganto „Lelija" produkcija? Ar g e 
ras Lietuvoje gaminamas triko
tažas? Ar suklestės Panevėžio
miestas? Ar sunku lietuviams
Ispanijoje? Ar galimi ekonominiai
ryšiai tarp Ispanijos ir Lietuvos^?
Kas riša Lietuvą ir Ispanija? At
sakymus i šiuos ir kitus klausimus
rasite perskaitė 2006 m» 10 z u r n i 
jo numerį.
0 kur dar įvairiausia reklama,
turizmo maršrutai.

Naujajame „Lithuania today*
numeryje tiek daug įdomaus, kati
sunku viską f r išvardinti. Atkrei

Žurnalą
galite nusipirkti
„Draugo" knygynėlyje. Kaina —
6.50 dol. Žurnalą galima įsigyti
paštu, pridedant 9 proc. mokesti,
užsisakant IL valstijoje. Vieno žur
nalo persiuntimo kaina - 3 dol.

>»I>raugo* knygynėlio adresas: 4545 WV63th Street, Chicago, H, 60629
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500
"'.'.. . '

Miesto panorama
Šventės laive
Penktadieniais-sekmadieniais 2
vai. p.p. ir 6 vai. v. šventinį kokteili
galite išgerti laive. Vykite į „Mystic
Blue Cruises" (600 E. Grand Ave.).
Galėsite smagiai praleisti porą va
landų laive, išgerti kokteilį, pasi
gėrėti Čikagos panorama, pabend
rauti. Įsodinimas j laivą prasideda
pusvalandis prieš išvykimą. Tel. pa
siteiravimui: 877-299-7854. Bilietus
galite nusipirkti:
mysticbluecruises.com
Iki gruodžio 30 d. taip pat orga
nizuojamos šventinės kelionės laivu
„Spirit of Chicago" (600 E. Grand
Ave.). Kelionės kaina 30-65 dol. Laive
veikia baras, groja muzika. Kelionės
organizatoriai kviečia vietas užsisa
kyti iš anksto tel. 866-211-3804.
Ketvirtadieniais-sekmadieniais
organizuojamos kelionės laivu su
šventiniais pietumis. Kelionių pra
džia — 7 vai. v., kaina — 99 dol. Tai
trijų valandų kelionė su pietumis,
kokteiliu ir muzika. Bilietus užsi
sakyti galite tel. 888-957-2322. Laipinimas prasideda vieną valandą
prieš kelionės pradžią.
Kasdien, išskyrus sekmadienius,
iki gruodžio 30 d. galite paplaukioti
laivu dienos metu — 12:30 vai. p.p. ir
3:30 vai. p.p. Pasigėrėsite miesto

panorama, pavalgysite šventinius
pietus. Veiks baras. Tel. pasiteiravi
mui: 888-957-2322.
Šventės Navy Pier
Daug renginių vyks visiems čikagiečiams žinomoje vietoje — Navy
Pier. Be visų kitų pramogų, Jūs galite
apsilankyti ten veikiančioje čiuožyk
loje. Pirmadieniais-penktadieniais
(gruodžio 8-22 dienomis) galėsite
pačiuožinėti pigiau, nes tomis die-nomis bus taikomos nuolaidos. Tel. pa
siteiravimui: 312-595-PIER.
Koncertai, spektakliai...
Šventinėmis dienomis Čikagoje
ir jos apylinkėse vyks daugybė kon
certų, pasirodymų, spektaklių įvai
riausio skonio žiūrovams.
Cahn Auditorium, Evanston bus
rodomas muzikinis kūrinys „The
Mikado". Bilietai tel. 847-869-6300.
Mėgstantys afrikietiškus šokius
ir muziką galite nuvykti į Malcolm X
kolegiją, 1900 W. Van Buren St. Tel.
pasiteiravimui: 312-850-700. Bus ro
domos 2 programos: nuo vidurdienio
iki 5 vai. p.p. ir nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v.
Visų programų išvardinti neį
manoma, tad sekite reklamą.

