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Demokra ta i a tmeta C. W. Bush strategiją 
:'*,.,-

Kai kurie demokratai tvirtina, kad G. W Baah privalėjo gauti Kongreso sutikimą. 

Washington. DC, sausio 11 d. 
(AFP/BNS) — Demokratai griežtai 
sukritikavo George W. Bush prista
tytą naująją strategiją dėl Irako, ta
čiau paaiškėjo, kad skiriasi jų pozici

jos dėl to, kaip reikėtų reaguoti į pre
zidento planus siųsti į karo nunio
kotą šal| daugiau amerikiečių karių. 

Netrukus po prezidento kreipi
mosi į tautą, kurį transliavo televizi

ja ir kuriame jis pristatė savo naująjį 
planą, kaip išgelbėti Amerikos misiją 
Irake, Richard Durbin, antrasis pa
gal rangą demokratas Senate, atmetė 
G. W. Bush strategiją ir pareiškė, jog 
atėjo metas išvesti JAV karius ir 
leisti irakiečiams patiems gelbėti sa
vo šalį. 

,,Atėjo metas patiems irakie
čiams stoti ginti savo šalį. Dabar Ira
ko vyriausybė privalo įrodyti, kad 
priims sunkius politinius sprendi
mus, kurie užbaigs šį kruviną pilieti
nį karą", — sakė senatorius. 

„Šįvakar prezidentas Bush pri
pažino tai, ką žino dauguma ameri
kiečių: nepaisant mūsų karių drąsos 
ir pasiaukojimo mes nelaimime Ira
ke. Padėtis išties yra grėsminga ir 
blogėja", — sakė R. Durbin, pristaty
damas oficialią demokratų reakciją į 
G. W. Bush kreipimąsi. 

„Šio karo eskalavimas nėra ta 
permaina, kurios pastaruosiuose rin
kimuose pareikalavo Amerikos vi
suomenė", — pridūrė jis. 

Raudonojo 
t v a n o 

d r u m z l ė s e 
Vytautas Ališauskas 

Alfa.lt 

Kai arkivyskupas Stanislavvas 
Wiegusas paskutinę minutę apsis
prendė (nesvarbu, savo noru ar ne) 
atsisakyti garbingiausio Lenkijos 
bažnytinio posto, Europos, o ir Lietu
vos, žiniasklaida pratrūko patetiško
mis pranašystėmis apie visuotinę Ka
talikų Bažnyčios krizę, žlugusį po
piežiaus prestižą, lenkų tikinčiųjų 
susipriešinimą. Žiniasklaida galima 
suprasti - dar švenčių atminimu al
suojantis nuobodokas sausis, paįvai
rintas tik diskusijos apie Hussein 
egzekuciją. Žurnalistus dabar džiugi
na viskas, kas išsiskiria iš kasdienos. 

Tad stebina ne žiniasklaidos dė
mesys ir patetika, bet jos aklumas ir 
trumpaprotystė. Atrodo, kad visi pa
miršo, kas buvo komunistinė siste
ma, kaip ji veikė. 

Dar prieš dešimt-penkiolika me
tų niekas nebūtų stebėjęsis, kad ko
munistinėje šalyje aukštas pareigas 
ėjęs ir po užsienius važinėjęs rašyto
jas, mokslininkas dvasininkas, net 
operos solistas vienaip ar kitaip buvo 
susijęs su slaptosiomis tos šalies tar
nybomis. Vieni tai darė dėl karjeros 
ar pinigų, kiti - šantažuojami, treti 
(tokių mažuma) - iš įsitikinimo. Visi 
tai slėpė, bet visi, kas nors kiek su
prato sistemą - nesunkiai galėjo „iš
skaičiuoti", kas yra kas. 

Tikrasis klausimas buvo, ne kas 
yra KGB ar kitos „bezpiekos" agen
tas, Nukelta į 6 psl. 

Savanorio žūtis — politinė žmogžudystė 
Vilnius, sausio 11 d. (BNS) — 

Valstybės saugumo departamento 
(VSD) ir krašto apsaugos savanorio 
Juro Abromavičiaus žmogžudystę 
įvykdė viena iš politinių partijų, tvir
tina žuvusio pareigūno buvusi ben
dražygė Kristina Sudžienė. 

Tai buvusi krašto apsaugos sava
nore K. Sudžienė ketvirtadienį sakė 
J. Abromavičiaus žūties 1997 metais 
aplinkybes tiriančiai Seimo laikinajai 
komisijai. 

„J. Abromavičiaus žūtis prasidė
jo nuo politikų kišimosi į savanorių 
darbą, kuomet šie panoro savanorius 
įvelti į politinius žaidimus ir galbūt 
suorganizuoti politinį perversmą. Tai 
prasidėjo nuo 1993-ųjų, kai grupė 

Savanoriškosios krašto apsaugos tar
nybos karių grįžo iš Pakaunės miškų. 
O įsakymas nušauti J.Abromavičių 
buvo duotas 1997-aisiais, vienos po
litinės partijos, būtent tais metais, 
kai jau buvo pasikeitusi valdžia", — 
sakė K. Sudžienė. 

1996 metais Seimo rinkimus lai
mėjo Tėvynės sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai), kuri suformavo valdan
čiąją daugumą su tuometine Lietu
vos krikščionių demokratų partija. 

1993-siais grupė Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnybos karių gink
luoti įsikūrė Pakaunės miškuose ir 
kelis mėnesius atsisakė paklusti val
džios nurodymams grįžti į nuolatinės 
dislokacijos vietas. 

Metų moteris — J. Ivanauskaitė 
rybinga, visuomenine veikla gerai ži
noma asmenybė. 

2006-ųjų Metų moters titulą pel
niusi rašytoja, Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatė J. Ivanaus
kaitė, užklupta sunkios ligos, prisi
pažįsta: „Kartais atrodo, kad 2006-
ieji man buvo tarsi dar vienas, 'ma
garyčių' dovanotas gyvenimas, per 
kurį patyriau ir suvokiau daugiau 
nei per ligi tol įveiktą, išbaigtą ir už
baigtą 44-erių metų periodą". 

„Jurga — iš tų žmonių, kurie 
kiekvienam sutiktam savo kelyje do
vanoja stebuklingas akimirkas. Kiek
vienas turime jas savas, bet, jei sudė
tume į vieną dėlionę, matyt, sukurtu
me neįtikėtiną paveikslą. Jame tilptų 
ir Jurgos užburiantis juokas, ir tyla, 
jos klajonės, paklydimai ir atradi
mai... Nukelta į 6 psl. 

Jurga Ivanauskaitė 
Roko Medonio (ELTA) nuotr 

Vilnius, sausio 11 d. (ELTA) — 
Žurnalas „Moteris" 2006-ųjų Metų 
moterimi paskelbė rašytoją, daili
ninkę Jurgą Ivanauskaitę. 

Jau 15-ąjį kartą skelbiama Metų 
moterimi tampa charizmatiška, kū-

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

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

Tai buvo vienas iš virtinės vėliau 
nuskambėjusių griežtų demokratų 
pareiškimų, kritikuojančių naująjį G. 
W. Bush planą, kurį Demokratų par
tija atmetė kaip dar vieną rezultatų 
neduosiantį Baltųjų rūmų mėginimą 
pažaboti nesiliaujantį smurtą Irake. 

„Dauguma amerikiečių, demok
ratų ir respublikonų pageidauja pla
no, kuris būtų veiksmingas. Proble
ma yra ta, kad didinamas karių 
skaičius, Nukelta | 7 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Sporto apžvalga. 
•Ne tai tikėjomės girdėti, 
Prazidente. 
•Lietuvos kaimo vizija 
mokslininkų ir 
specialistų akimis. 
•„Draugo" lietuviukai. 
•Ar prezidentai visuomet 
teisus? 
• Skatina emigravusius 
grįžti j tėvynę. 
• „Vaiko vartai į mokslą' 
ir nauji dienos centrai. 
•Čiurlionio galerija 
paminės Sausio 13-ąją. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.66 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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SPORTO APŽVALGA 
FUTBOLAS 

Paruošė Ed. Šulaitis 

KREPŠINIO PASAULYJE 

ŽYDRŪNAS IR MARTYNAS VEL ČIKAGOJE 

Pirmose salės pirmenybių 
rungtynėse — pergalė 

LFK „Lituanicos" futbolininkai 
pirmose 2007 m. sezono salės futbolo 
pirmenybėse sausio 7 d. įveikė „In
ternational" komandą 4:3. Jau pir
moje kėlinio 10-oje minutėje And
riaus Ramono šūviu lietuviai pirma
vo 1:0, bet vėliau varžovai išlygino. 

Po pertraukos poros minučių 
laikotarpiu „International" žaidėjai 
rezultatą padidino — 3:1. Bet tada 
savo „žodį" tarė Audrius Zinkevi
čius, kuris 12-ja, lo-ja ir 19-ja minu
tėmis pelnytais įvarčiais išvedė „Li-
tuanicą" pergalėn. 

Beje, jis buvo tik vienas iš kelių 
nuolatinių „Lituanicos" žaidėjų — 
kiti tą savaitgalį buvo išvykę slidinėti 
į kalnus arba žaidė lietuvių salės fut
bolo varžybose, vykstančiose Homer 
Glen, IL (jos turėtų baigtis šį šešta
dienį, sausio 13 d.). 

Dėl žaidėjų stygiaus praėjusį sek
madienį „Lituanicos" gretose pasiro
dė neregistruotas futbolininkas (ne
turintis lygos paso). Po 9 žaidimo mi
nučių jam reikėjo apleisti aikštę, nes 
rungtynių vedantysis tai pastebėjo. 
Jis („timekeeper") parašė dėl to 
skundą lygos vadovybei, kuri turės 
nuspręsti, kaip šiuo atveju pasielgti. 
Galimas daiktas, ši lietuvių pergalė 
bus panaikinta. 

Vienas iš „Lituanicos" klubo se
nųjų darbuotojų — Gediminas Biels-
kus labai sielojasi, kad a ts i randa 
neatsakingų žmonių, kurie tą pačią 
dieną, kada vyksta geriausi lietuvių 
pasirodymai, rengia tarpusavio var
žybas ir dėl to nukenčia bendrieji in
teresai. Tas pats būdavo ir vasarą, 
kuomet vykdavo mažojo futbolo lie
tuvių pirmenybės ir dėl to nukentė
davo mūsiškių pasirodymas „Metro
politan" lygoje. Si buvo viena iš pag
rindinių priežasčių, kodėl ,,Litua
nicos" komandos iškrito iš aukščiau
sios divizijos lauko ir salės futbole. 

Sausio 14 d., 5:15 vai. p.p., „Li-
tuanica" žais antrąsias pirmenybių 
rungtynes. Šį kartą mūsiškiai rung
tyniaus prieš „Vikings" komandą, 
kuri ilgus metus žaidė prieš „major" 
diviziją. Reikia manyti, kad šį sekma
dienį jau susirinks visi (arba bent 
dauguma) pagrindinės sudėties fut
bolininkai. 

Rungtynių vieta — Odeum sta
dionas, 1033 N. Villa Ave., Villa Park, 

Tomas Danilevičius 
perėjo į kitą komandą 

Tomas Danilevičius, kuris buvo 
Donatas ir Indrė Tijūnėliai su NBA „Cavaliers" (Cleveiand, OH) krepšininku išrinktas geriausiu 2006 m. Lietuvos 
Žydrūnu llgausku po varžybų prieš „Chicago Bulis" Čikagos „United futbolininku pakeitė Italijos futbolo 
Center" aikštėje, pernai gruodžio 30 d. klubo komandą. Jis iš „A" grupės 

MARTYNO ANDRIUŠKEVIČIAUS SVEIKATA GERĖJA 

Gruodžio 30 d. Čikagos „United 
Center" stadione vyko varžybos tarp 
NBA „Chicago Bulis" ir NBA „Cle
veiand Cavaliers", kurioje žaidžia 
centro puolėjas Žydrūnas Ilgauskas. 

J a u anksčiau buvo pasklidusi 
žinia, kad „Chicago Bulis" komandos 
narys , 20 m. Martynas Andriuš
kevičius buvo sužeistas. Martynas, 
išsiųstas į iš įvairių komandų sufor
muotą sudėtinę „D League", nuken
tėjo, kai treniruotėje iš „Washington 
Wizards" a ts iųs tas krepšininkas 
j a m tyčia trenkė. Martynas krito, 
skilo galvos kaulas, ant smegenų 
išsiliejo kraujas. Prieš gruodžio 30 d. 
varžybas paklausiau „Chicago Bulis" 
viceprezidento John Paxson, ar su
sirėmimas buvo Martyno kaltė. Pax-
son atsakė, kad ne („No, it was not 
h i s fault".). Jis taip pat pasakė, kad 
Martynas jau savo namuose, t. y. 
Čikagoje, kad atskraidinami jo tė
vai . Paxson paaiškino, kad Martyno 
atmint is ir kalba sutrikusi, ir prašė 
parekomenduoti lietuvių logopedų. 
J i s sakė, kad šiuo metu yra svarbu 
ats ta tyt i Martyną kaip žmogų, o ne 
kaip krepšininką. 

Prieš varžybas Žydrūnas Ilgaus
k a s papasakojo, kad vasarą buvo 
Lietuvoje su žmona. Tai buvo jos 
an t ras apsilankymas Lietuvoje. Jie 
buvo Kaune ir Vilniuje. Žydrūnas 
praleido savaitę su programa 
„Krepšinis be sienų" ir porą savaičių 
ilsintis pas tėvus. Aplankė vaikų na
m u s Pagynėję, kur paskaitė pasaką 
„Mikė Pūkuotukas" („Winnie-the-
Poo"). Žydrūnas teigė: ..Vaikams 

pagalba reikalinga. Jie turi krepšį 
lauke. Mūsų apsilankymas paleng
vino kasdienybę". 

Žydrūnas sakė, kad palaiko ry
šius su Lietuvoje susižeidusiu Da
rium Songaila ir prieš porą dienų 
kalbėjęs su Martynu Andriuškevi
čium. Kadangi metus praleido Cle-
velande, Martynas angliškai moka. 
Žydrūnui atrodė, kad Martynui sun
ku kalbėti ir kad šįmet krepšinio 
nežais. 

Paklaustas, ar ateityje žaistų už 
Lietuvos komandą, Žydrūnas vėl pa
tvirtino, kad tai kiekvieno asmeni
nis apsisprendimas. Įtemptas varžy
bas laimėjo „Chicago Bulis" su 103 
taškais. Žydrūnas žaidė 30.42 min. 
ir padėjo savo komandai išsikovoti 
96 taškus, iš kurių Žydrūnas pelnė 
14. Apie Žydrūną Donatui Tijūnėliui 
gražiai atsiliepė 33 taškus pelnęs Le 
Bron James ir treneris Mike Brown, 
kuris teigė, kad James ir Ugauskas ge
rai susižaidę. Įteikėm Dgauskui Dona
to parūpintą šakotį, palinkėjom ge
ros kloties ir sėkmingų Naujų metų. 

Po Naujų metų Martynas at
vyko į „Chicago Bulis" treniruotę 
„Sheri L. Berto" centre Deerfleld. 
Sausio 3 d. treneris Scott Skilęs 
sakė, kad, išvydęs Martyną, nuste
bo, kad jam sekasi taip greitai atsi
statyti . Treneris sakė, kad kvietė 
Martyną atvykti, pasirodyti, paben
drauti , t.y. „to hang out". „Chicago 
Bulis" medikas Fred Tedeschi dėko
jo už rekomenduotas logopedės. Lin
ki m e Martynui viso geriausio! 

I n d r ė Ti jūnėl ienė 

priklausančio vidutiniško pajėgumo 
„Livorno" klubo perėjo į „B" lygoje 
žaidžiančią „Bologna" komandą. 

Kaip spaudai teigia šis lietuvis, 
toks variantas yra pats geriausias iš 
jam pasiūlytų sutarčių. „Bologna" 
komanda yra pirmaujanti „B" lygoje 
ir turi daug vilčių sugrįžti į aukš
čiausiąją grupę. „Gali būti , kad dar 
šiemet su naujuoju klubu rungty
niaus 'A' grupės pirmenybėse", — 
sako buvęs klaipėdietis futbolininkas. 

Lie tuva žais pr ieš 
Afrikos komandą 

Lietuvos futbolo rinktinė išban
dys Afrikos kontinente esančios Mali 
valstybinės komandos pajėgumą, 
kuris, pagal FIFA klasifikacinę len
telę, yra gerokai aukštesnis negu 
lietuvių. 

Šios draugiškos rungtynės bus 
žaidžiamos Paryžiuje. Gana daug 
Mali futbolininkų priklauso Pran
cūzijos profesionalų komandoms. 

Martyno Andriuškevičiaus, vieno 
iš penkių stipriausiai pasaulyje — 
NBA lygai priklausančiųjų Lietuvos 
krepšinio žaidėjų, sveikata po truputi 
gerėja. Apie jį ir jo sveikatos būklę 
dažnai informuoja Čikagos didieji 
dienraščiai — „Chicago Sun-Times" 
ir „Chicago Tribūne". 

Kaip jau buvome rašę, mūsiškis 
nukentėjo nuo jo komandos — Dako-
tos „Wizards" klubo (jam Martynas 
buvo „paskolintas") A. Storey, kuris 
stipriu smūgiu į galvą lietuvi par
trenkė ant grindų Krisdamas jis su
sižeidė galvą bei smegenis ir be 

sąmonės buvo nuvežtas i ligoninę, 
kurioje tik po ilgesnio laiko atsigavo. 

Šiuo metu jis sveiksta Čikagoje ir 
yra ..Bulis" komandos gydytojų prie
žiūroje. Kaip atrodo iš jų diagnozės, 
Martynas, nors ir neiabai žymiai, vis 
gerėja. 

Sausio 7 d. „Chicago Tribūne" 
dienraščio žiniomis, jo gydytojai jam 
davė sutikimą vairuoti automobilį. 
Kaip anksčiau minėjome, sausio 1 d. 
Martynas buvo atvežtas į „Bulis" 
krepšininkų treniruotę Berto Center 
patalpose ir susitiko su klubo drau
gais bei treneriais. 

Į klausimą, kokia jo reakcija į jo 
skriaudėjo atleidimą iš NBDL lygos, 
lietuvis atsakė: „Man nerūpi ši situa
cija. Aš tik stengiuosi sustiprėti ir 
grįžti atgal (į aikštelę)". 

Martynas taip pat pažymėjo, kad 
jo skriaudikas iki šiolei dar neatsi
prašė. Jis taip pat pareiškė, jog po 
poros savaičių vėl turės vieną iš di
desnių sveikatos patikrinimų. 

Reikia manyti, jog tikrinimo re
zultatai vėl duos gerų žinių ir kad lie
tuvis dar šį sezoną galės grįžti į krep
šinio aikštelę. 

E. Šula i t i s 

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 8 psl. 
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LIETUVOS KAIMO VIZIJA 
MOKSLININKŲ IR-

SPECIALISTŲ AKIMIS 
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Remiantis oficialiąja statistika, 
mūsų šalies žemės ūkis išlieka itin 
svarbiu ekonomikos sektoriumi. Ja
me sukuriama 5,1 proc. bendrojo 
vidaus produkto(BVP). Šiame sekto
riuje tebedirba daugiau nei 13 proc. 
visų dirbančiųjų, o Lietuvos kaime 
gyvena trečdalis šalies gyventojų. 

Svarbus dėmesys mokslui 

Mūsų valstybei prieš porą metų 
įstojus į Europos Sąjungą (ES), ne tik 
miesto, bet ir kaimo gyventojui tenka 
susidurti su naujais civilizacijos bei 
globalizacijos iššūkiais. Kaip ateityje 
plėtosis žemės ūkio politika, ar suge
bėsime sukurti patikimesnį ir lanks
tesni ekonominį, švietėjišką ir kultū
rinį potencialą, leisiantį prisitaikyti 
prie sparčių pokyčių Senajame Žemy
ne ir visame pasaulyje, apie tai lap
kričio 28-ąją visą dieną Žemės ūkio 
ministerijoje aktyviai svarstė Lietu
vos mokslų akademijos visuotinio 
susirinkimo sesijos „Lietuvos kaimo 
vizija: dabartis ir žvilgsnis į ateitį" 
dalyviai. 

Vienas renginio organizatorių -
Lietuvos mokslų akademijos prezi
dentas prof. Zenonas Rudzikas, pri
minė, jog mūsų valstybė siekia ugdyti 
žinių visuomenę, sukurti žiniomis 
pagrįstą ekonomiką ir eiti suderintos 
plėtros keliu, kurti ir plėtoti modernų 
bei konkurencingą ūkį. Ekonominės 
strategijos tikslas - mažinti Lietuvos 
ekonominio išsivystymo lygio atsi
likimą nuo ES šalių vidurkio. Esminė 
šio tikslo sąlyga - visapusiškas Lie
tuvos mokslinių tyrimų, eksperi
mentinės plėtros sistemos diegimas, 
gebėti kurti naujas žinias ir našias 
technologijas, naudojančias moder
niausius mokslo laimėjimus. 

Svarbi kaimo bendruomenių 
veikla 

Kita renginio organizatorė -
žemės ūkio ministrė prof. Kazimira 
Prunskienė, kalbėdama apie lietu
viško kaimo viziją, pabrėžė, kad kai
mas ne tik ta vieta, kur gaminami že
mės ūkio produktai. Lietuvos kaimas 
saugo aplinką, tausoja išteklius, puo
selėja kraštovaizdį, rūpinasi tautinės 
kultūros paveldo išsaugojimu. 

„Kaimo ateitis svarbi ne tik 
kaimo gyventojams - valstybė turi 
formuoti kaimo ateities strategiją, 
kurti prielaidas jai įgyvendinti, inves
tuoti į kaimo plėtrą. Nepamirškime, 
jog naujojo Europos kaimo modelio 
savitumai - kaimo daugiafunkcio-
nalumas ir integralumas derinant 
tradicinį žemės ūkį su alternatyviu 
verslu bei paslaugomis. Lietuvai įsto
jus į ES, atsivėrė naujos galimybės 
modernizuoti, gerinti ir tobulinti že
mės ūkį, užtikrinant integruotą kai
mo vietovių plėtrą", - pabrėžė K. 
Prunskienė. 

Savo pranešime žemės ūkio mi
nistrė atkreipė dėmesį ir į pastarai
siais metais svarią, ES teikiamą pa
ramą Lietuvos kaimui. Ši parama 
davė teigiamą poveikį kaimo gyvento
jams - paskatino juos aktyviau jung
tis į bendruomeninę veiklą ir atlikti 
daug prasmingų darbų. Bendruome
nių veikla grindžiama partneryste ir 
bendradarbiavimu, siekiant iškilu
sias problemas spręsti vietoje. Pasak 

K. Prunskienės, labai svarbu, kad 
kiekvienas sprendimas gimtų pačioje 
bendruomenėje, nes, kaip rodo patir
tis, ,,iš viršaus nuleisti" valstybės ar 
vietinės valdžios sprendimai dažnai 
neatitinka realios kaimo situacijos. 

Kalbėdama apie ES numatytą 
paramą Lietuvos kaimo plėtrai 
2007-2013 m., K Prunskienė teigė 
neabejojanti, kad šis laikotarpis bus 
būtent toks, kai visas šalies eko
nomikos sektorius, taip pat ir žemės 
ūkis, turės didžiausias galimybes 
pagal tą paramą sustiprinti savo 
konkurencinį potencialą. Numatoma, 
kad Lietuvai per tuos septynerius 
metus ES parama kaimui sieks 16 
milijardų litų, kitiems ūkio sekto
riams iš struktūrinių fondų teks dau
giau nei 20 milijardų litų. Taigi, 
mūsų valstybė kasmet gaus 56 proc. 
lėšų daugiau nei jai vidutiniškai yra 
skiriama pastaruoju 2004-2006 m. 
laikotarpiu. Sia parama iki 2013 m. 
tikimasi sukurti pažangų, konkuren
cingą ir lankstų žemės ūkio sektorių. 

Susirūpinta švietimo s istema 
kaime 

Apie vieną didžiausių mūsų val
stybės nūdienos problemų - kaimo 
žmogiškųjų išteklių plėtrą kalbėjusi 
švietimo ir mokslo ministrė Roma 
Žakaitienė priminė ir apie vis mažė
jantį gyventojų, ypač jaunimo, skai
čių kaime. Tokius neigiamus demog
rafinius pokyčius lemia mažesnis 
gimstamumas, nepaprastai išaugusi 
jaunimo migracija į didžiuosius mies
tus, taip pat užsienį. Pasak ministrės, 
Lietuvoje vis dažnesni atvejai, kai į 
Airiją, kitas turtingesnes Europos 
šalis išvykę jauni žmonės, ten spėja 
įsitvirtinti, o po kelerių metų laikinai 
atvykę gimtinėn, su savimi išsiveža ir 
savo šeimas, gimines, artimuosius. 

„Kita ypač skaudi problema -
mažėja mokyklinio amžiaus vaikų 
visoje Lietuvoje, ypač kaime. Pernai, 
palyginus su ankstesniais mokslo 
metais, moksleivių sumažėjo net 25 
tūkstančiais, o šiemet per 9 mėnesius 
- 24 tūkstančiais. Dėl tokių rodiklių, 
taip pat nepakankamo ugdymo koky
bės, švietimo specialistų trūkumo ir 
kitų problemų, atsiranda neišvengia
ma būtinybė imtis reformų ne tik 
mokyklose, bet ir pačioje švietimo sis
temoje", — teigė R. Žakaitienė. 

Ministrė užsiminė ir apie Švieti
mo strategijos 2003-2012 m. nuos
tatas, pagal kurias numatyta išplėtoti 
ikimokyklinio ugdymo paslaugų pri
einamumą, planuojama rengti uni
versalių, daugiafunkcinių mokymo 
centrų steigimą uždaromose bendrojo 
lavinimo mokyklų patalpose. Pasi
naudojus ES Sanglaudos fondo para
ma, numatoma steigti net 92 tokius 
centrus 46 kaimiškose savivaldybėse. 
Prelegento nuomone, tokios įstaigos 
teiks ne tik ikimokyklinio ugdymo, 
bet ir papildomo kaimo jaunimo švie
timo, užimtumo paslaugas. Antra 
vertus, šie centrai galėtų tapti ir 
kaimo bendruomenių traukos na
mais. 

Atgaivinti istorinę atmint} 

Kiek netradicine, tačiau daugelį 
renginio dalyvių suintrigavusia tema 
,,Istorinio, kultūrinio paveldo panau
dojimas plėtojant kaimo teritorinių 
bendruomenių gyvybingumą" kai-

DANUTE BINDOKIENE 

Ne tai tikėjomės girdėti, 
Prezidente 

Š
ios savaitės antradienio va
karą „į tautą" — kaip čia va
dinama — prabilo JAV prez. 

Ceorge W. Bush. Tai buvo gan 
nekantriai laukta jo kalba, nes pre
zidentas buvo prižadėjęs tarti savo 
galutinį žodį dėl tolimesnės karo 
Irake eigos. Iš esmės pats šio kon
flikto pavadinimas „karu" yra pa
radoksalus: juk oficialiai karas su 
Iraku pasibaigė net rukus po jo 
pradžios, t.y, prieš daugiau kaip 
trejus metus. Tuomet prez. Bush 
paskelbė, kad Saddam Hussein 
galybė sutriuškinta, o Irake ne
trukus suklestės visapusiška de
mokratija. 

Nuo tos „džiaugsmingos ži
nios" paskelbimo daug kas pasi
keitė — į blogąją pusę. Ir prez. 
Bush pagaliau pripažino, kad kai 
kuri JAV strategija Irake buvo 
nesėkminga, bet visgi nepasakė, 
kad padėtis yra kone beviltiška, 
nenurodė konkrečių planų ir kelių, 
kaip išjos išsikapstyti. 21,000 karių 
pasiuntimas į Iraką — tai tik lašas 
vandens, šliūstelėtas į galingai 
liepsnojantį gaisrą. Didelio skirtu
mo nesudarytų net dukart tiek, ar 
dar daugiau. Logiškai galvojant: 
jeigu Irake tvarkos palaikyti negali 
140 tūkst. JAV karių, ką galės pa
daryti tokia saujelė? Po to, kai yra 
sukurtos naujos „demokratinio" 
Irako karinės pajėgos, policija, vy
riausybė ir kiti valdžios vienetai, 
rodos, atėjo laikas jiems imtis at
sakomybės už tvarką savoje valsty
bėje, sustabdyti nuolatinius smurto 
veiksmus ir pradėti šalies atstaty
mo darbus. Deja, aiškiai matyti, 
kad Irako vadovybė neįstengia, o 
gal greičiau — nesiryžta, atlikti sa
vo užduočių. Kur girdėta, kad ir po 
trejų metų nuo karo pabaigos dau
gelis Irako, net sostinės, gyventojų 
dar neturi vandens, elektros ir kitų 
būtinų kasdienybės reikmenų, kad 
jie nesijaučia saugūs mokykloje, 
gatvėje, prekyvietėje ar net savo 
namuose. Jeigu kas Vašingtone iki 
šiol neįsitikino, kad Irake siaučia 
tikras ir žiaurus pilietinis karas, 
tai, arba save apgaudinėja tuščio
mis iliuzijomis, arba visai neturi 
nuovokos, kas iš tikrųjų vyksta ta
me krašte. Prezidentas žadėjo skir
ti dar vieną milijardą dolerių Irako 
atstatymui, bet ar tie pinigai tikrai 

nueis ten, kur reikalingi, ar, kaip 
praeityje, sutirps be konkretaus 
ženklo, kad su jais kažkas naudinga 
buvo padaryta? 

Žinoma, pilietinį karą gali su
stabdyti tvirta okupantų (šiuo atve
ju — Amerikos) karinė jėga. Bet tik 
laikinai ir tik tuo atveju, jeigu sve
timos valstybės kariai šalyje yra pa
siruošę pasilikti neribotą laiką. Jei 
taip atsitinka, tarpusavyje kovo
jusieji elementai paprastai susivie
nija ir savo neapykantą vieni ki
t iems nukreipia į „okupantą". Ar 
Amerika yra pasiruošusi tokiam 
scenarijui? Kiek ilgai jos piliečiai tai 
galėtų toleruoti ir į tą kruviną kon
fliktą be paliovos pilti savo jaunus 
kar ius bei milijardus dolerių? 

Prezidento kalboje vėl pasigir
do, nors šį kartą kiek atsargesni, 
grasinimai kaimyninėms Irako ša
lims, ypač Sirijai bei Iranui. Bet to
kie žodžiai naudos Amerikos sie
kiams tikrai neatneša, tik dar la
biau sukiršina tų sričių musulmo
nus ir paskatina kovoti su „ne
tikėliais vakariečiais". 

Prezidento strategijos ir paža
dai buvo taip tirštai įvynioti į tuš
čios retorikos pakulas, tad konkre
čius jo planus buvo nelengva išlukš
tenti . Be abejo, kad tokia padėtis, 
kaip šiandien yra Irake, ilgiau 
tęstis negali. Tegalime linkėti, kad 
Amerikai pavyktų ben t dalį tų 
planų sėkmingai įgyvendinti. Tiesa, 
demokrata i , dabar įsitvirtinę ir 
Atstovų rūmuose, ir Senate, jau iš 
anksto kategoriškai pareiškė, kad 
su prezidento naująja strategija ne
sutinka, jos nerems. Tai labai klai
dinga ir pavojinga galvosena, nes 
padėtis Irake nėra vien prez. Bush 
ar Respublikonų partijos atsako
mybė — tai visos Amerikos pro
blema, kurią turi spręsti ir vienos, 
ir kitos partijos valdžios žmonės. 
Nėra nei kalbos apie JAV karinių 
pajėgu staigų atitraukimą iš Irako, 
paliekant tą suniokotą šalį tero
ristų ir tarpusavio susipriešinimo 
valiai (klaida buvo padaryta anks
tesniojo prez. George Bush prezi
dentavimo metu, kai Persų įlankos 
karas užbaigtas, paliekant Saddam 
Hussein toliau valdyti Iraką). Šiai 
dilemai greito sprendimo nėra, bet 
ieškoti to sprendimo būtinai rei
kia. 

bėjęs Lietuvos mokslų akademijos 
narys, prof. Romualdas Grigas akcen
tavo, jog būtina tiek kaime, tiek 
mieste labiau skatinti pilietini, patrio
tinį jaunimo auklėjimą, taip pat 
pasirūpinti senųjų mūsų tautos pa
pročių, tradicijų, turtingo ir unika
laus istorinio paveldo išsaugojimu, 
prikelti iš tolimos užmaršties pilia
kalnius. Šie seniausi lietuvių tautos 
reliktai, atsiradę dar gerą tūkstant
metį prieš Kristų, vėliau saviškių ir 
svetimųjų pikta valia buvo suniokoti. 
Profesoriaus nuomone, Lietuvos pi
liakalniai taip pat turi rasti vietą 
europinės civilizacijos paveldo sąra
šuose. 

„Pastaraisiais metais mes nuolat 
skundžiamės ir dejuojame dėl gausė
jančios jaunimo emigracijos bangos, 

kad jauni žmonės abejingi savo kul
tūrai, istorijai. Bet pasidomėkime, ar 
mūsų mokyklose pakankamai diegia
mos mūsų tautos dvasinės, istorinės 
vertybės, kaip tai daro kaimynai 
lenkai? Ne taip seniai teko lankytis 
Anykščių krašte, rašytojo, dyasininko 
J. Tumo Vaižganto tėviškėje, kur 
vyko jubiliejinis minėjimas* Šventi
nės kalbos, eilėraščių posmai, dainos, 
a t rodo, viskas nuostabu, bet kai 
ne t rukus apsidairiau aplinkui, pa
šiurpau - iškilmingoje sueigoje nebu
vo nė vieno vaiko!...", - mūsų skaity
tojams renginio pertraukėlės metu 
kalbėjo prof. R.Grigas (beje, primin
sime, jog žymusis mokslininkas yra ir 
mūsų dienraščio „Draugas" dažnas 
bendradarbis). 

Nukelta j 9 psl. 
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Sveiki, jaunieji bičiuliai, 

Po atostogų vėl ąusirinkote į mokyklas. Prasidėjo eiliniai rūpesčiai, bet be jų, visada būna ir švenčių. Graži šventė įvyko Maironio (Lemont) ir Čikagos litua
nistinėse mokyklose. Apie tai Jums pasakoja Dalia Cidzikaitė. 

Taip pat norime Jums pristatyti žurnalą „Eglutė", kurį leidžia JAV LB Švietimo taryba. Manau, kad šį žurnalą turėtų skaityti visi Amerikoje gyvenantys 
lietuviukai. 

Rašykite mums, kaip Jums sekasi, kas naujo vyksta Jūsų mokyklose. Mes visada laukiame laiškų. 
Redaktorė 

KAIP SUKURTI PASAKĄ SAU IR KITIEMS 
Vaikiškų k n y g ų d a i l i n i n k a i 

mie la i da l i jos i s u v a i k a i s 
k ū r y b i n ė m i s s a v o p a s l a p t i m i s 

Siu metų sausio 6 d. Maironio 
lituanistinėje mokykloje PLC, Le-
monte ir Čikagos lituanistinėje mo
kykloje, Jaunimo centre, suorgani
zuotas susitikimas - kūrybinė inter
pretacija „Kaip sukurt i pasaką" su 
dviem dailininkais-iliustratoriais Ro
landu Kiaulevičium ir Gintaru Jo
cium, atrodo, buvo pirmas, bet ne 
paskutinis menininkų pabandymas 
dirbti drauge. Pasak Rolando Kiau-
levičiaus, vos prieš mėnesį pradėję 
kurti planus atvažiuoti į Čikagą, jis 
su Gintaru kiekvieną dieną apsikeis-
davo šimtais ei. žinučių; idėjos vijosi 
viena kitą ir, kaip neretai būna - kuo 
ilgiau mąstai, tuo geresnės mintys 

Dailininkas Gintaras Jocius pasakoja 
kaip gimsta knygų i l iustracijos. 

aplanko... „Per daug idėjų" - skun
dėsi Rolandas, pasakodamas apie 
ruošimąsi kelionei į Čikagą. Tad, nors 
ir sunku buvo, teko daugelį užmojų 
sumažinti, tai vieną, tai kitą idėją at
mest ir čikagiškiams mokiniams pa
siūlyti lig šiol dar neregėtą ir ne
girdėtą pamoką pavadinimu „Kaip 
sukurti pasaką". 

P a ž i n t i s Įvyko v a s a r o s 
s tovykloje Vermonte 

Rolandas ir Gintaras susitiko 
Neringos stovyklėlėje „8 meno die
nos", kuri praėjusią vasarą įvyko 
Vermonto valstijoje. Rolandas stovyk
lėlėje buvo dėstytojas, o Gintaras -
vienas iš Rolando „mokinių". Toje 
pačioje stovyklėlėje mokinio teisėmis 
dalyvavo ir Mindaugas Braslauskas, 

senas Rolando studijų 
Šiaulių pedagoginiame 
universitete bendra
mokslis. Anot trijų me
nininkų, jie taip toje 
stovykloje „susikibo", 
taip susibendravo, jog 
po 8 dienų, praleistų 
stovykloje, nors ir teko 
skirtis, tai darė tvirtai 
įsitikinę, jog vienas su 
kitu nepasimes ir būti
nai kažką nuveiks kar
tu. Praėjusį šeštadienį 
tiek maži, tiek dideli 
(apie dailininkų paro
dos Jaunimo centre ati
darymą tos pačios die

ni oki n iams, nos vakare skaitykite 
šios savaitės šeštadie

niniame priede - red.) gavo 
paragauti pirmojo Rolando 
ir Gintaro kartu iškepto 
„blyno". 

Dvi l i tuanis t ines 
mokyklas ap lankė 

br iedžia i 

Čikagos lituanistinės 
mokyklos auklėtiniai, pa
klausti, a r jie žino, kas pas 
juos šiandien atvyko, net 
nesapnavo išvysti tarsi iš 
vaikų knygelės atklydusius 
du - melsvais ornamentais 
nusidažiusį ir baltą kaip ką l l l l i l l l l l ^ 
tik iškritęs pirmasis žiemos Dailininkas Rolandas Kiaulevičius atvyko | 
sniegas - briedžius. Pir- susitikimą aps i rengęs br iedžio (jo pieštas 
masis briedis ne tik šoko, veikėjas iš knygelės „Zoolidays" ) kostiumu. 
bet vėliau susirinkusiems 
mokyklų mokiniams papasakojo *•""» netyčiom ant ragų užmestas 
istoriją apie vieną zoologijos sodą, šaliko galas. Gintaras Jocius vaikams 
kurio gyventojai, nusprendę prisivi
lioti kuo daugiau lankytojų ir tokiu 
būdu išlaikyti zoologijos sodą ne
uždarytą, išsidažė įvairiausiomis 

papasakojo, kaip gimsta iliustracijos 
vaikiškoms knygelėms. Viena iš svar
biausių užduočių, pasak jo, yra ta, 
kad dailininkas, gavęs knygelę ilius-

spalvomis. Po kiek laiko paaiškėjo, truoti, turi ją visą perskaityti, ir ne 
jog kalbantis briedis yra ne kas kitas, v i e n a kartą. Pirmą kartą skaity-
o pats dailininkas Rolandas Kiaulevi- damas, jis čia pat piešia eskizus -
čius, trumpai papasakojęs savo pir- piešinius, kurie padeda dailininkui 
mosios iliustruotos knygelės anglų vėliau prisiminti, kokie vaizdai jam 
kalba „Zoolidays" istoriją. 

Dail ininkai dalijosi savo 
„vir tuvių" paslapt imis 

Tokių reprezentacijų Rolandas 
jau yra turėjęs apie 20. Visos jos, 
išskyrus šią, įvyko Connecticuto vals
tijoje. Rolandas, šiuo metu dėstantis 

kilo knygelę beskaitant. Perskaičius 
knygą pirmą kartą, laukia kur kas 
rimtesnis ir kruopštesnis darbas, ne 
vienos ir ne dviejų valandų sėdėjimas 
prie stalo - savo dailininko „virtuve" 
su susirinkusiais mokiniais dalijosi 
Gintaras. 

Apie susitikimo sėkmę galima 
buvo spręsti iš dailininkus po im-

Prenumeruokite žurnalą 
,Eglutė" 55-

JAV LB Švietimo taryba leidžia 
žurnaliuką vaikams „Eglutė". Per 
metus pasirodo 5 šio žurnaliuko 
numeriai. Prenumeratos kaina — 15 

ataiit-mžHjyMH A*K H * 5 7 N » . 11 

dol. metams. Redaktorė — Aušra 
Spitrienė. 

Tai puikus žurnalas vaikams. 
J ame rasite proginių straipsnių, 
eilėraščių, pasakų, savo bendraamžių 
kūrinėlių. Čia spausdinami taip 
mėgiami vaikų kryžiažodžiai, įvai
riausi žaidimai. Taip pat daugiau 
galėsite sužinoti apie lietuviškus 
papročius, kalendorines šventes. 
Jaunieji „Eglutės" bičiuliai žurnalo 
puslapiuose pasakoja apie ateitininkų 
ir skautų stovyklas. „Eglutė" jums 
patars kaip pasidaryti nesudėtingus 
žaisliukus. Nenusivils ir tie, kurie 
nežino, ką padovanoti savo draugui 
gimtadienio proga. Naudodamiesi 
žurnale esančiais aprašymais, galite 
pasidaryti atviruką ar nesudėtingą 
dovanėlę. Paties padaryta dovana 
visada brangiausia, nes joje jaučiasi 
darančiojo rankų šiluma. 

Mieli vaikai, užsisakykite šitą lei
dinėlį ir tikrai nepasigailėsite. 

Laima Apanavič ienė 

universitete, mieliau piešimo mokytų provizuotos pamokos apspitusio mo-
vaikus. J i s prisipažino, jog dirbant su kinių būrio: Rolandas ir Gintaras ne 
studentais, kartais užstoja tokia t i k nespėjo dalinti autografų, par-
žudanti tyla, kad net nežinai, ko davinėti savo iliustruotų knygų, bet 
griebtis. O štai su vaikais kitaip. Jie i r piešti vaikų prašomų žvėrelių ir 
smalsūs, nebijo klausti, juos pra- baravykų, 
juokins ir menkiausia detalė, pavyz- D a l i a Cidz ika i tė 

Vaikai dalyvauja piešimo pamokoje. 
LCT^OS Apanavioe^es ^uo4rauKos 
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Andrius Navickas: 
Ar kultūringi ir išsilavinę prezidentai visada teisūs? 

1926 metų gruodžio 17 dieną 
Lietuvoje buvo įvykdytas pervers
mas. Paleistas „nekokybiškas" par
lamentas ir valdžią perėmė jėgos 
s t ruktūros . Perversmo šal ininkai 
tvirtina, kad tokiu būdu Lietuva gel
bėta nuo kairuoliškos politikos įsi
galėjimo bei chaoso valstybėje. Per
versmo krit ikai įsitikinę, kad tai 
buvo smūgis į nugarą gležnai tarpu
kario demokratijai. Labai tikėtina, 
kad perversmo dalyviai buvo įsiti
kinę, kad gelbėja valstybę. Parla
mentinė demokratija j iems atrodė 
nepakankamai a t spa r i įvairioms 
politinėms ligoms ir valdžia buvo 
perduota išsilavinusiam, kultūrin
gam prezidentui. Deja, po keliolikos 
metų vidinio susipriešinimo ir cen
zūros, Nepriklausomybės netekome, 
o išsilavinęs prezidentas brido per 
upelį, palikdamas tėvynę okupantų 
valiai. 

Ar tikrai mokomės iš istorijos? 
Prabėgo 80 metų, vėl gruodis ir vėl 
jėgos struktūros vadovas viešai pa
reiškia, kad Seime daugumą turi 
revanšistai ir j am nė motais, ką šie 
nusprendžia. Ar galima tikėti „ne
kokybišku" Par lamentu? — ne pir
mą dieną klausia į takingas dienraš
tis. Išsilavinęs ir kul tūr ingas prezi
dentas linkčioja galvą visa tai girdė
damas ir vis ragina neskubėti . 

Tapatybės kr izė? 

Regis, pastarais ia is mėnesiais 
A. Pocių kamuoja tapatybės krizė. 
Klausydamas jo išvedžiojimų, net 
pamaniau — gal vertėtų j am pažvel
gti į veidrodį ir kelis ka r tus pakar

toti, kad jis tėra pareigūnas, kuriam 
pavesta atlikti konkrečias pareigas, 
bet ne Lietuvos saugumo personi
fikaciją. Susidaro įspūdis, jog A. 
Pocius įsitikinęs, kad yra siūlas, ant 
kurio laikosi Lietuvos valstybė. Jei 
šio siūlo neliks, valstybė nugarmės į 
pražūtį. 

Kodėl taip tvirtinu? Tarkim, A. 
Pocius labai sąžiningas, pareigingas 
ir apie valstybės interesus tegalvo
jant is žmogus. Kodėl jis mano, kad jo 
buvimas Valstybės Saugumo depar
t amente (VSD) vadovo poste yra 
didesnė vertybė nei harmoningi san
tykiai tarp valstybės institucijų? Jei 
jis paprasčiausiai nori, kad būtų 
atskleista visa tiesa ir mano, kad tik 
jam žinoma informacija gali prie to 
prisidėti, išmintingiausia būtų atsis
tatydinti iš savo posto, tokiu būdu 
išsilaisvinti nuo bet kokių formalių 
įsipareigojimų, ir viešai pateikti 
triuškinančią, esą prieš jį susimo
kiusių politikų kritiką. Tačiau jis to 
nedaro. Jis mieliau inicijuoja kratas 
bulvariniame laikraštyje, pamoks
lauja politikams ir reguliariai sako 
dalykus, dėl kurių gėda bent kiek 
labiau išprususiam žmogui. Tiesą 
pasakius, būtent j i s pats VSD koky
biškos veiklos klausimą paverčia 
personaline problema. 

Tiesa, galima ir k i ta versija. 
Tarkim, A. Pocius nėra labai sąži
ningas ir pareigingas, tačiau valdžią 
mėgstant is žmogus, kuriam pasi
t raukimas iš VSD tolygu ištrėmimui 
iš Rojaus sodo. Vienintelis būdas 
išlikti — įtikinti prezidentą, kad 
Seimas yra „nekokybiškas", jog lie
tuviškąją demokratiją reikia „pa

taisyti". Pavyzdžiui, galima sukurti 
specialią komisiją, kuri pasakytų, 
kokie yra tikrieji visuomenės intere
sai. 

Prezidento pasirinkimas 

• Manau, prisimenate, jog prezi
dentas ne kartą sakė, kad prakalbės, 
kai tik išgirs Seimo poziciją, bet tyli. 
Tiksliau, ne tik tyli, bet ir nusprendė 
sukviesti Viktorą Muntianą, Ge
diminą Kirkilą, Juozą Oleką ir Val
dą Tutkų ir pasitarti . Tikrai vertingi 
patarėjai, diskusija turėtų būti gili ir 
įdomi. Telieka viltis, kad Gynybos 
taryba svarstys, kaip išgelbėti neat
sakingų vadovų nustekentą VSD, o 
ne kaip išgelbėti A. Pocių. 

Kalbėkime be užuolankų — jei 
prezidentas po Gynybos tarybos po
sėdžio nepaskelbs apie radikalias 
permainas VSD, tai reikš, kad Lie
tuvoje kartojasi 1926 metų scenari
jus. 

Prieš 80 metų Antanas Sme
tona, gilus ir jaut rus žmogus, sutiko 
prisiimti vienvaldžio valstybės vado
vo naštą, nes buvo įsitikinęs, kad 
negalima taikstytis su daugumos 
žmonių išrinktu Seimu. Ar Valdas 
Adamkus, ne mažiau gilus ir jau t rus 
žmogus, taip pat bus įtikintas, kad 
parlamentinę demokratiją reikia 
„pataisyti"? Dar prieš pusmetį ne
būčiau net pagalvojęs apie tokią ga
limybę. Tačiau prezidentas jau yra 
išsakęs niekinantį požiūrį į svarbaus 
Seimo komiteto darbą. Jis niekaip 
nereaguoja į VSD vadovo viešą poli
tikavimą, išsikvėpęs atrodo ir Valdo 
Adamkaus, ka ip puikaus derybi

ninko ir dialogo meistro, talentas. 
Šiandien jau atsargiau ginčiau tezę, 
kad prezidentas yra svarbiausia 
atrama vakarietiškos demokratijos 
sampratai Lietuvoje. 

Nežinau, kaip dabartinę situaci
ją prezidentui interpretuoja ta 
„grupė draugų", kurie pelnė jo pa
sitikėjimą, tačiau labai svarbu aiš
kiai pasakyti — šiandien preziden
tas yra kryžkelėje. Jis gali rinktis 
sudėtingą sugyvenimo su Seimu 
kelią arba pasakyti, kad, išrinkdami 
šį Seimą, žmonės nesuprato ką daro, 
todėl jų sprendimo nereikia trak
tuoti r imtai . J is gali pademons
truoti, kad demokratinė santvarka 
yra vertybė, net jei atrodo, kad pri
imami ne patys tobuliausi sprendi
mai, arba, kaip padarė Vladimiras 
Putinas Rusijoje, pasakyti, jog mūsų 
valstybė nepribrendo demokratijai. 
Prezidento situacija nėra lengva. Ta
čiau sprendimą teks priimti būtent 
jam ir, nesvarbu su kuo bus tartasi, 
tai bus jo apsisprendimas. Beje, jis 
tebus kelio pradžia, nes, kaip prezi
dentas beapsjspręstų, permainos 
būtinos. Prezidentas tik turi nuro
dyti kuria kryptimi, jo manymu, per
mainos turi vykti. 

Pokalbyje su Piliečių forumu 
prieš prezidento rinkimus Valdas 
Adamkus tvirtino, kad jam labiau
siai imponuojantis tarpukario poli
tikas yra Kazys Grinius, nuoseklus 
demokratas. Regis, netrukus galė
sime įsitikinti, kiek V. Adamkus 
išmoko iš savo pirmtako K. Gri
niaus. 

Bernardinai.lt 

Kada iš vienučių varydavo arba veždavo 
suimtuosius žudyti, visoje stovykloje uždrausdavo 
išeiti iš blokų. Tais atvejais blokovai užrakindavo 
bloko duris ir nė vieno neišleisdavo. 

Kada būdavo draudžiama išeiti, mes girdėda
vome automobilių motorų dūzgimą ir pro

tarpiais šūvius. Ką išveždavo ir kiek ten žudyda
vo, niekas tikrai nežinodavo. Kartais iš draugų, 
kurie dirbo krematoriumo rajone, sužinodavom, 
kad matė vedant civilių, kar ta is net 50—70 žmonių 
vyrų ir moterų, į krematoriumą. Negalima aprašy
ti, kokia bjauri nuotaika tada būdavo stovykloje. 
Nors smogikai slėpdavo savo nuodėmes, mes vis 
dėlto sužinodavom beveik viską, kas ten darėsi. 

Mums smogikai neslėpdavo, kad mes visi čia 
esame atvežti sunaikinti ir mus kankindami jie 
vis pakartotinai ta ta i pabrėždavo. Tą patį karto
davo ir žiaurūs blokovai bei vorarbeiteriai. Gali
ma suprasti, kad mes nuolat gyvenome didelėje 
baimėje, viena koja stovėjome krematoriume, ant
rąja — plakamajame suole. 

Kada draudimas išeiti iš bloko būdavo at
šaukiamas, vadovybė tai pranešdavo „stovyklos 
telefonu". Stovyklos telefonas buvo toks: raštinės 
pasiuntinys iš raštinės išėjęs surikdavo: 

— Blokovai į raštinę! 
Artimiausiai gyvenantieji, išgirdę tokį įsa

kymą, tuoj turėjo pulti prie lango ir rėkti: 
— Blokovai į raštinę! 
Per dešimtį sekundžių jau visoje stovykloje 

aidėjo įsakymas ir blokovai galvotrūkčiais bėgda
vo į raštinę. Ten jiems paskelbdavo reikiamų ins
trukcijų ir jie vėl galvotrūkčiais pasileisdavo bėgti 
į savo blokus. Tokiu būdu buvo perduodamos visos 
žinios. Jei reikėdavo pašaukt i kurį nors suimtąjį į 
raštinę, rašt inės pas iunt inys tuo pačiu būdu 
paskelbdavo. Kiekvienas suimtasis buvo įpareigo
tas, išgirdęs tokį įsakymą, tuoj rėkti, perduoti jį 
tolyn. Tokiu būdu surasdavo reikiamą suimtąjį 
tuoj, kur jis tuo metu stovykloje ir bebūtų. Kada 
tik pasigirsdavo toks kvietimas, tuoj visoj stovyk
loj buvo girdimas vien tik baisus riksmas. 

Dienos metu taip pat vykdydavo egzekucijas. 
Kada mirtininkų būrį vesdavo į krematoriumo 

NACIŲ PRAGARE 
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nacių koncentracijos stovyklose 
1941-1945 

IGNAS CRICOLAmS 
Nr.43 

pusę, visus suimtuosius, kurie dirbdavo tame sto
vyklos rajone, kur vedamieji turėdavo praeiti, su
varydavo į uždaras patalpas ir palikdavo juos ten, 
kol reikalas būdavo sutvarkytas. Suimtieji pasis
tengdavo kur nors pro plyšį pamatyti, kas ir kiek 
vedama žudyti. Netrukus jau tai žinodavo visa 
stovykla. Kada mirtininkus atveždavo kaliniams 
vežti automobiliais, nebuvo galima sužinoti, kas 
vežama. Krematoriumo darbininkus — suimtuo
sius tada suvarydavo į nuošalias patalpas, kad 
nieko nematytų ir negirdėtų. Paskui, kada jau la
vonai būdavo nurengti ir drabužiai paimti, vėl 
leisdavo suimtuosius prie darbo. Žudant vokiečių 
karininkus, kas dažniau įvykdavo po 1944 m. lie
pos 20 d., suimtųjų neįleisdavo į krematoriumą prie 
darbo. Jų lavonus smogikai patys sudegindavo. 

Bet gana dažnai vesdavo žmones, ypač užsienie
čius, mažesniais būriais į krematoriumą dienos 

metu ir neslėpdami. Įmonė, kurioje man teko trejus 
metus dirbti, buvo prie pat krematoriumo. Mes į 
įmonę ėjome iš dalies tuo pačiu keliu, kuriuo buvo 
galima eiti ir į krematoriumą iš komendantūros. 
Iš stovyklos į krematoriumą buvo dar kitas kelias. 

Kada mes vakarais grįždavome iš darbo, kar
tais susitikdavome smogikų vedamą užsieniečių 
grupę, lydimą raporto viršininko. Tais atvejais 
mes žinojome, kad tie nelaimingieji vedami žu
dyti, nes jei ką lydėjo raporto viršininkas, buvo 
aišku, kad jis ėjo bausmės vykdymo prižiūrėti. 
Tatai buvojo vyriausia pareiga. Priešpiet vesdavo 
suimtuosius į krematoriumo kiemą plakti. Tie, 

kuriuos vesdavo po pietų, nebegrįždavo iš ten. Tai 
žinodami, mes smalsiai žiūrėdavome į vedamuo
sius, o tie visiškai nekaltai stebėdavosi iš mūsų 
smalsumo. Buvo be galo gaila matyti, kaip žmo
nės, nieko blogo nemanydami, ėjo mirti. Jei jie 
būtų tai žinoję, jie nebūtų taip ramiai ėję. Ar to
kiems ten buvo paskelbtas mirties sprendimas, 
neteko girdėti. Reikia manyti, kad juos ten suvarė 
į „maudyklą", skaityk: dujų kamerą. 

Be to, dar buvo kalbama, kad smogikai turėjo 
automobilius, į kuriuos bevažiuojant įleisda

vo dujas. Kol automobilis nuvykdavo į vietą, ve
žamieji būdavo jau nebegyvi. Už tai, ko pats ne
mačiau, neatsakau 100 proc., bet manau, kad tai 
atitinka tikrenybę. Gal ilgainiui paaiškės dau
giau. Mums tik buvo žinoma, kad rengiantis sto
vyklą apleisti, buvo sunaikinti visi dujomis žudyti 
įrengimai ir sudeginti visi dokumentai, taip pat 
visokia medžiaga, iš kurios būtų galima susekti jų 
bjaurius darbus. 

Daugybė suimtųjų dar žūdavo per transpor
tus, ypač žiemos metu. Buvo atsitikimų, kad su
imtuosius varydavo iki 1,000 kilometrų kelio pės
čia. Jiems duodavo tik nepakankamai maisto, dėl 
to jie mirė masėmis, daugiausia nuo šalčio ir bado. 
Drabužiai ir avalynė buvo tokia bloga, kad dau
geliui teko basiems eiti. Kas negalėdavo paeiti, tą 
pastumdavo į griovį ir sušaudydavo. 

Vienas transportas iš Silezijos ėjo pėsčias į 
mūsų Oranienburgo stovyklą. Einant per Leipci
gą, daug suimtųjų pasilpo ir nebepaėjo iš vietos. 
Pačiame mieste smogikai nenorėjo jų šaudyti ir 
pareikalavo miesto policijos pristatyti automobi
lius suimtiesiems išvežti iš miesto, kur jie turėjo 
būti žudomi. Policijos viršininkas tačiau atsisakęs 
jiems duoti tokiam reikalui mašinas ir pareiškęs, 
kad jis tik tuo atveju duosiąs mašinas, jei nusil-
pusieji bus vežami į stovyklą. Smogikams neliko 
nieko kito daryti, kaip su tuo sutikti. Tokiu būdu 
tie suimtieji buvo ištraukti iš giltinės nagų ir 
tikrai pateko pas mus į stovyklą. Koks jų tolimes
nis likimas, nežinia, bet reikia manyti, kad nors 
vienas kitas bus iš rudojo pragaro ištrūkęs. 

Bus daueiau. 

http://Bernardinai.lt
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Pakrantėms apsaugoti 4.5 mln. j Seimas ruošiasi paviešint i VSD 
t y r i m o m e d ž i a g ą 

Kopos tvirtinamos žabtvorėmis ir šakų klojiniais. Gedimino Bartoškos (ELTA) nuotr. 

Palanga, sausio 10 d. (ELTA) — 
Mūsų šalies jūros pakrantėms ap
saugoti šiemet bus skirta 4.5 mln. li
tų Europos Sąjungos (ES) paramos ir 
valstybės biudžeto lėšų. Jos bus pa
naudotos kopoms tvirtinti žabtvo
rėmis ir šakų klojiniais, taip pat jaut
riausiam Palangos paplūdimio ruožui 
nuo tilto iki Birutės kalno papildyti 
nauju smėliu. 

Numatoma iš jūros atgabenti ir 
išpilti daugiau kaip šimtą tūkstančių 
kubinių metrų smėlio. Taikyti tokį 
gamtinių analogijų principu paremtą 

Baltijos pakrančių apsaugos būdą re
komenduoja ir Helsinkio komisija. 
Statyti bangolaužius, bunas ar kitus 
hidrotechninius įrengimus siūloma 
tik esant itin sudėtingai padėčiai. 

Mokslų akademijos Krantotyros 
komisijos atstovai, Pajūrio juostos 
tvarkymo programos įgyvendinimo 
priežiūros grupės nariai kartu su Pa
langos savivaldybės vadovais trečia
dienį apžiūrėjo kurorto, kuris labiau
siai nukentėjo nuo praėjusios savai
tės pradžioje pajūryje siautusio stip
raus vėjo, paplūdimį. 

R a u d o n o j o t v a n o d r u m z l ė s e 
Atkelta iš 1 psl. 
o kas yra valdžios žmogus. Sakoma, 
kad Rusų Stačiatikių Bažnyčioje vys
kupas su šventimais gaudavo ir KGB 
laipsnį (paprastai užšifruotą kaip 
karo medicinos papulkininkis). Bet ir 
Rusijos vyskupai skyrėsi: vieni tūno
davo šešėlyje, kiti pataikaudavo so
vietų valdžiai, o dar kiti tapdavo dva
sios pragiedruliu bolševikinėje gūdu
moje. Tie, kurie tarnavo valdžiai, bu
vo matomi iš tolo. 

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronika" yra pateikusi dešimtis pa
vyzdžių be jokių ypatingųjų archyvų. 
Buvo akivaizdu, kas gauna turtingas 
parapijas miestuose, kas veržiasi tap
ti vyskupais, kam nestinga pinigų 
prabangai... Kaip dabar žinoma, KGB 
organizavo „kontrpriemones" - neva 
pogrindžio leidiniuose kaltino „Kro
niką", kad ji skaldanti kunigų ir ti
kinčiųjų vienybę, griaunanti sugyve
nimą tarp valdžios ir dvasininkijos. 

Didžiulės manipuliacijos Bažny
čia jos nesugriovė, bet randų liko. 
Subtili infiltracija, agentūrinės ma
nipuliacijos, dvasininkijos įtraukimas 
į sovietų bloko „kovą už taiką" buvo 
tik viena pusė. Kita - brutalus tikin
čiųjų ir dvasininkų persekiojimas. 

Arkivyskupas Wielgusas pasielgė ne
tinkamai nutylėdamas apie savo 
praeitį, kai buvo paskirtas į Varšuvos 
katedrą. Būrelis tikinčiųjų per pa
maldas jam skandavo: „Pasilik." Tai 
gal ir keista, gal ir nepriimtina. Bet 
kažkodėl dauguma lenkų, kaip paro
dė nesena apklausa, mano, jog Mask
voje suplanuoto karinio pučo vykdy
tojui Wojcechui Jaruzelskiui reikia 
palikti generolo laipsnį, gautą iš 
„komunos". 

Sugretinus šias dvi istorijas justi, 
kaip postkomunistinė šizofrenija iki 
šiol yra apėmusi visuomenę. Lie
tuvoje jos pavyzdys - Maironio 
plunksnos verta kova tarp VSD di
rektoriaus „rezervisto" Pociaus ir 
seimūno „agento" Matulevičiaus, ku
ris didesnis kagėbistas. Galima pa
žiūrėti atsainiai: juokiasi puodas, kad 
katilas juodas. Vis dėlto reikalas rim
tesnis. Į diskusiją veliasi vis daugiau 
politikų. Konservatoriai ima ginti 
Matulevičių, Pocius rezga atvirą są
mokslą su kitu seimūnu, tarsi užmir
šęs, kokius įsipareigojimus pasirašė 
Sąjūdžio aušroje. Bet tai Lietuvoje. 
Sunkiau paaiškinti faktą, kad ta ši
zofrenija valdo ir komunizmo neraga
vusią Vakarų žiniasklaidą... 

* Dvidešimtą pergalę 36-ose 
NBA reguliariojo sezono rungty
nėse iškovojo trečiąją vietą Rytu 
konferencijos Centriniame pogrupyje 
su Chicago „Bulis" besidalijanti Ša
rūno Jasikevičiaus Indiana ,,Pacers" 
komanda, trečiadienį svečiuose 97:84 
įveikusi Boston ,,Celtics" krepšinin
kus. Lietuvis nugalėtojams, kurie iš
kovojo trečią pergalę iš eilės, pelnė 15 
taškų, po krepšiu puolime atkovojo 
vieną kamuolį, atliko rezultatyvų 
perdavimą, po kartą suklydo bei pra
sižengė. 

* Šeštąją pergalę FIBA Euro-
lygos moterų krepšinio turnyro 

Vilnius, sausio 10 d. (BNS) — 
Prezidento Valdo Adamkaus siūlymu 
Seimas ruošiasi paviešinti Valstybės 
saugumo departamento (VSD) veik
los parlamentinio tyrimo medžiagą. 

Toks sprendimas priimtas ketvir
tadienį sušauktame neeiliniame Sei
mo valdybos posėdyje. 

„Mes įpareigojame kanceliariją 
techniškai parengti tyrimo medžiagą 
tam, kad ją galėtume paviešinti, pra
šome Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komitetą, kad jis paruoštų įsta
tyminius aktus, reikalingus šiam pa
viešinimui", — po valdybos posėdžio 
sakė Seimo pirmininkas Viktoras 
Muntianas. 

Galutinį sprendimą dėl Naciona
linio saugumo ir gynybos komiteto 
(NSGK) atlikto VSD veiklos tyrimo 
paviešinimo balsuodamas turės pri
imti Seimas. 

Prezidentas V Adamkus trečia
dienį po susitikimo su VSD vadovybe 
ir kolegija pasiūlė Seimui ieškoti gali
mybių išslaptinti NSGK atlikto VSD 
veiklos tyrimo medžiagą, kad ji taptų 
prieinama visuomenei. Visuomenę 
supažindinti su parlamentinio tyrimo 
medžiaga, jam pasibaigus siūlė ir kai 
kurie opozicijai atstovaujantys parla
mentarai. 

Taip pat Seimo valdyba nus
prendė NSGK perduoti trečiadienį iš 
VSD gautas, kaip vėliau pasirodė — 
jau antrą kartą Seimui teikiamas tas 
pačias pažymas. 

Seimas gruodžio pabaigoje pri
ėmė nutarimą, kuriuo VSD prašė pa
teikti pažymas, kurias departamen
tas, motyvuodamas dokumentų ope
ratyviniu pobūdžiu, atsisakė perduoti 
laikinosios komisijos teisėmis VSD 

veiklą tyrusiam NSGK. 
Trečiadienį suėjo terminas, ik 

kurio VSD buvo prašoma pateikti pa 
žymas, tačiau, pažymų sulaukus, ko 
mitetui teko nusivilti — tas pažyma 
jis jau yra skaitęs. 

Pateikdamas pažymas, VSD ge 
neralinis direktorius Arvydas Pocių* 
Seimo valdybą informavo, jog komite 
to jau skaitytas pažymas teikia pa 
kartotinai, nes jos neatspindėtos at 
likto tyrimo išvadose. Tuo pačiu pa
reiškė prašomų dokumentų negalin
tis pateikti, nes, kaip rašoma lydraš
tyje, abejojama jų pagrįstumu. 

Seimo valdyba konstatavo, jog 
VSD, pateikęs komitetui jau anksčiau 
perduotas pažymas, neatliko Seimo 
nutarimo, ketina dėl minėtų pažymų 
įvertinimo kreiptis į Generalinę pro
kuratūrą. 

„Pateikiant medžiagą VSD neat
liko Seimo nutarimo ir spręsime, ką 
toliau daryti. Yra tam tikri pasiūly
mai, kurie buvo aptarinėjami, ir tik
riausiai mes paprašysime tos medžia
gos, kurią VSD traktuoja kaip opera
tyvinę, pagrįstumo įvertinimą duoti 
Generalinę prokuratūrą", — sakė V 
Muntianas. 

Parlamento vadovas sakė nesu
prantantis VSD elgesio, kuomet, 
užuot atsakius, jog nevykdys Seimo 
nutarimo, buvo atsiųsti dokumentai 
— tiesa, kiti, nei buvo prašyta. 

„Aš manau, kad teisiškai tai vi
siškai neteisingas sprendimas. Jeigu 
jie negali dėl kažkokių priežasčių 
įvykdyti Seimo nutarimo, tai jie tą tu
ri pasakyti tiesiai šviesiai, dėl ko to 
negali padaryti, bet nereikėtų siųsti 
medžiagos, kuri jau buvo siųsta", — 
sakė V Muntianas. 

Tikrintojai: reikia aiškiau apibrėžti 
Prezidentūros kanceliarijos darbą 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) — 
Įvertinę Prezidentūros kanceliarijos 
ir kitų tarnybų veiklą, tikrintojai siū
lo aiškiau apibrėžti kanclerio funkci
jas ir atsakomybę, tiksliau planuoti 
kanceliarijos išlaidas, taip pat stip
rinti prezidento įvaizdžio formavimo 
funkciją. 

Tai sakoma Organizacijų vysty
mo centro atliktame Prezidento kan
celiarijos darbo organizavimo vertini
me, kurį ketvirtadienį žurnalistams 
pristatė prezidento patarėjas Ramū
nas Vilpišauskas. 

Jo teigimu, dokumente išsakytos 
pastabos ir siūlymai yra rekomenda
cinio pobūdžio ir pats prezidentas 
spręs, kuriuos iš jų įgyvendinti. 

Pasak patarėjo, dokumente pa
stebima, kad nėra aiškiai apibrėžtos 
kanclerio funkcijos, atsakomybė ir 
siūloma tiksliau reglamentuoti kan
clerio, jam pavaldžių darbuotojų ir 

politinio pasitikėjimo pareigūnų tar
pusavio ryšius. 

Anot patarėjo, šie siūlymai jau 
pradėti įgyvendinti — šiuo metu ren
giamas darbo reglamentas. 

Tikrintojai taip pat rekomendavo 
stiprinti kanceliarijos personalo val
dymo funkciją, kad dirbantieji žinotų 
už ką yra atsakingi ir kam turi atsi
skaityti, tiksliau planuoti kanceliari
jos išlaidas, tobulinti institucijos biu
džeto sudarymą, į šį procesą įtrau
kiant ir politinio pasitikėjimo dar
buotojus. 

R. Vilpišauskas tikisi, kad aiš
kiau reglamentavus kanceliarijos 
veiklą, apibrėžus atsakomybės ir at
skaitomybės sritis, turėtų pagerėti 
pats darbo klimatas. Pasak jo, susipa
žinęs su siūlymais, prezidentas jau 
atnaujino ankstesnės kadencijos me
tu veikusios Prezidento rūmų pert
varkos ir priežiūros komisijos veiklą. 

devintojo turo rungtynėse iško
vojo ir i antrą vietą šešių klubų 
A grupėje pakilo daugkartinė Lie
tuvos ir Baltijos lygų čempionė Vil
niaus TEO komanda, svečiuose 74:69 
įveikusi Mondvilio ,,USO Basket" 
(Prancūzija) komandą. Nesulaikoma 
nugalėtojų gretose buvo Jurgita 
Štreimikytė-Virbickienė, pelniusi 20 
taškų. 

* Antrą pergalę 2008 metų 
Europos vyrų rankinio čempio
nato keturių ekipų 5-os atrankos 
grupės turnyre iškovojo Lietuvos 
rinktinė, trečiadienį svečiuose 31:29 
įveikusi Turkijos rankininkus. 

M e t ų m o t e r i s — J. I v a n a u s k a i t ė 
Atkelta iš 1 psl. 
Tai nuostabi gyvenimo šventė, pado
vanota mums visiems", — teigia 
„Moters" žurnalo vyriausioji redak
torė Gražina Michnevičiūtė. 

J. Ivanauskaitė bus pagerbta 
sausio 18 dieną Valstybiniame Vil
niaus mažajame teatre, laureatei bus 
Įteiktas Metų moters apdovanojimas 
— rankų darbo sagė. 

Iškilmėse taip pat bus pagerbti 
žurnalo „Moteris" išrinkti 2006-ųjų 
šauniausi, veikliausi, talentingiausi 

įvairių sričių atstovai. 
Jais tapo: psichologė Aistė Dir-

žytė („Metų optimistė"), istorijos 
profesorius Alfredas Bumblauskas 
(„Metų atradėjas"), „MTV Baltic 
Netvvorks" generalinis direktorius 
Marius Veselis („Metų projektas"), 
kino režisierius Arūnas Matelis 
(„Metų kūrėjas"), teatro režisierė 
Dalia Ibelhauptaitė („Metų premje
ra"), grupė „,LT United" („Metų am
basadoriai") ir žurnalistė Erika Um
brasaitė („Metų drąsa"). 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFF> Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) * 

Klimatas, ligos kelia vis didesnį 
pavojų pasaulio ūkiui 
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Klimatas ir ligos kelia grėsmes ne tik ūkininkams. Constituentworks nuotr. 

Ženeva, sausio 10 d. (AFP/BNS) 
— Klimato pokyčiai, terorizmas, pan-
demijos ir naftos kainos kelia pa
saulio ekonomikai vis didesnį pavojų, 
ypač dėl netinkamų valstybių vyriau
sybių ir verslo vadovų sprendimų. 

Pasaulio ekonomikos forumas 
(WEF) ir finansinių paslaugų įmo
nės, įskaitant perdraudimo įmonę 
„Swiss Re", banką „Citigroup" ir 
JAV finansų maklerio įmonę ,,Marsh 
and McLennan", naujausioje atas
kaitoje „Pasaulio grėsmės 2007 m." 
(„Global Risks 2007") įspėja apie „es
minį rizikos ir priemonių jai suma
žinti neatitikimą". 

Ekspertų nuomone, kilo beveik 
visų forumo pernai stebėtų 23 grės
mių lygis. 

„Pasaulio ekonomika auga spar
čiau nei kada nors per visą pasaulio 
istoriją, tačiau ji išlieka pažeidžia
ma", — teigiama ataskaitoje. 

Ataskaitoje, kurioje vertinamos 
ekonominės, aplinkos, geopolitinės, 
socialinės ir technologinės grėsmės, 
klimato kaita įvardijama kaip vienas 
didžiausių 21-ojo amžiaus iššūkių. 

Veiksmingos klimato atšilimo 
mažinimo priemonės, įskaitant alter
natyvių energijos šaltinių paiešką, 
kartu galėtų apsaugoti ir nuo naftos 
kainų pokyčių keliamų sukrėtimų, 
„tačiau klaidingi sprendimai šioje sri
tyje per artimiausius 50 metų beveik 
be abejonės bus vienas iš esminių 
tarpvalstybinius ir pilietinius karus 
provokuojančių veiksnių", rašoma 
ataskaitoje. 

Pastarojo meto priemonės, pvz., 
tarptautinis bendradarbiavimas ko
voje su terorizmu, sukauptų vaistų 
atsargos ir galimos gripo pandemijos 
profilaktinės priemonės, ataskaitoje 
įvertintos tik kaip taktiniai laimėji
mai, kurie gali būti apgaulingi. 

Demokratai atmeta G. VV. Bush strategiją 
Atkelta iš 1 psl. 
bet nėra jokio naujo plano", — sakė 
dar vienas įtakingas demokratas, se
natorius Charles Schumer. 

Senatorė Hillary Clinton užsi
puolė G. W. Bush politiką Irako at
žvilgiu, kurią, pasak jos, „žlugdo ne
kompetentingumas ir arogancija", 
bei sakė, jog neparems planų siųsti į 
Iraką daugiau amerikiečių karių. 

„Kaip ne kartą sakė mūsų vadai, 
Irakui reikia politinio, ne karinio 
sprendimo, ir šįvakar mes jo neišgir
dome", — sakė H. Clinton, kuri laiko
ma viena realiausių demokratų kan
didatų į prezidentus 2008 metais vyk
siančiuose rinkimuose. 

„Mums reikia pasirinkti naują 
kryptį ir atsisakyti dabartinės nesėk
mingos politikos, — sakė ji. — Deja, 
tai tėra naujas pajėgų didinimas be 
jokios naujos strategijos". 

„Mes esame duobėje Irake, ir 
prezidentas sako, kad išlipti galėsi
me, jei toliau ją rausime. Ar tai pro
tinga? Esant duobėje dar giliau rausti 
žemę ?" — klausė demokratų senato
rė iš Maryland Barbara Mikulskį. 

Tačiau pirmoji demokratų reak
cija į G. W. Bush kalbą parodė, kad 
Kongreso rūmų kontrolę perėmusioje 
Demokratų partijoje esama skirtingų 
nuomonių dėl to, kokių veiksmų to

liau reikėtų imtis. 
Kol kas demokratai susitarė dėl 

griežtesnės kontrolės ir rengiasi iš
kviesti virtinę aukščiausio rango ad
ministracijos pareigūnų į svarstymus 
Kongrese, kurie prasidėjo ketvirta
dienį. Vieni pirmųjų naujosios prezi
dento strategijos stos ginti valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice ir gyny
bos sekretorius Robert Gatės. 

Tačiau demokratų nuomonės iš
siskyrė dėl kitą savaitę Atstovų Rū
muose ir Senate planuojamų balsavi
mų, kuriais ketinama pademons
truoti nepritarimą karių skaičiaus di
dinimui. 

Senatorius Edward Kennedy, se
niai pasisakantis prieš amerikiečių 
karių buvimą Irake, antradienį pa
teikė įstatymo projektą, kuriame nu
matyta, kad prieš siųsdamas pa
stiprinimą į Iraką, prezidentas turi 
gauti Kongreso sutikimą. 

Tačiau demokratų vadovybė pa
reiškė, kad pradės nuo mažiau kon-
frontacinių priemonių, ir kitą savaitę 
numatė iš esmės simbolinius balsavi
mus, kuriais pasmerks Irake tarnau
jančių karių skaičiaus didinimą. 

Tačiau demokratų vadovai sakė, 
kad G. W. Bush nepasimokė iš Res
publikonų pralaimėjimo lapkritį vy
kusiuose rinkimuose. 

EUROPA 

MINSKAS 
Baltarusijos valstybės įmonė 

„Gomeltransneft Družba" naktį iš 
trečiadienio į ketvirtadienį atnaujino 
rusiškos naftos tranzitą magistrali
niais vamzdynais per Baltarusiją į 
Europos valstybes. „Remiantis pa
siektais susitarimais, atnaujinamas 
naftos tranzitas į Lenkiją, Vokietiją, 
Ukrainą, Slovakiją, Čekiją ir Vengriją 
planuotomis apimtimis", — pranešė 

I „Gomeltransneft Družba" generali-
: nis direktorius Aleksejus Kostiučen-

ka. Ukrainos naftotiekių operatorė 
| „Ukrtransnafta" patvirtino, jog pie-
i tinę „Družba" naftotiekio atšaka, ru

siškas ,Juodasis auksas" pradėjo te-
j keti visu pajėgumu. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos užsienio 

, reikalų sekretorė Margaret Beckett 
; ketvirtadienį sakė, kad jos šalis ne

ketina siųsti į Iraką daugiau savo ka
rių. JAV prezidentas George W. Bush 
trečiadienį vakare paskelbė, kad pa
pildomai siunčia į Iraką 21,500 
karių, kurių, jo nuomone, reikia 
„smurto ratui pralaužti". Žurnalistų 
paklausta apie Didžiosios Britanijos 

'•• planus, M. Beckett atsakė: „Šiuo me-
j tu neketiname siųsti daugiau karių". 

VARŠUVA 
Lenkijos valdančioji partija 

„Įstatymas ir teisingumas" nori pra
dėti naują šalies „dekomunizacijos" 
etapą, kurį, pasak politologų, paska
tino Varšuvos arkivyskupo metropo
lito Stanislawo Wielguso atsistatydi
nimas. Partijos pirmininko pavaduo
tojas, kultūros ministras Kazimie-
rzas Ujazdovvskis sakė, kad jau pa
rengta programa „Atmintis ir atsa
komybė". Ją įgyvendinant planuoja
ma uždrausti buvusiems komunis
tinės Lenkijos saugumo darbuoto
jams dirbti valstybinėse įstaigose ir 
sumažinti jų pensijas iki minimumo. 

VIENA 
Austrijoje ketvirtadienį vykstant 

gatvių protestams buvo prisaikdinta 
nauja plačios koalicijos vyriausybė, 

kuri buvo suformuota trys mėnesiai 
po rinkimų. Protestuose dalyvaujant 
iki 2,000 studentų ir profesinių są
jungų aktyvistų, prezidentas Heinz 
Fischer prisaikdino naują centro kai
riųjų kanclerį Alfred Gusenbauer, 
konservatyvių pažiūrų vicekanclerį 
YVilhelm Molterer ir jų ministrų kabi
neto narius. Naujoji vyriausybė vyk
dys programą, kuri didele dalimi tę
sia jos pirmtakų kursą. 

TALINAS 
Estijos prezidentas Toomas Hen-

drikas Ilvesas pasirašė įsaką „Dėl ka
rių kapaviečių", pranešė valstybės 
vadovo spaudos tarnyba. Įstatymas 
reguliuoja karių kapaviečių ir žu
vusių karių palaikų perlaidojimo, jei
gu jų kapai yra „tam netinkamose 
vietose", tvarką. Taigi gali būti per
laidoti 13 sovietinių karių, žuvusių 
1944 metų rugsėjį per mūšius Taline 
su vokiečiais ir palaidotų brolių kape 
ant Tenismegio kalvos miesto centre, 
palaikai. Drauge su jais gali būti ir 
perkeltas į kitą vietą ir vadinamasis 
Bronzinis kareivis, kuris sovietmečiu 
buvo pastatytas kaip paminklas 
„Kariui-išvaduotojui". 

JAV 

WASHTNGTON, DC 
JAV Atstovų Rūmai balsų daugu

ma pritarė įstatymo projektui dėl mi
nimalaus darbo užmokesčio šalyje di
dinimo nuo 5.15 iki 7.25 JAV dolerio 
už valandą. Ši demokratų pasiūlyta 
ir daugelio respublikonų paremta 
priemonė turės įtakos maždaug 13 
mln. žmonių. Patvirtinus įstatymo 
projektą, minimalus darbo užmokes
tis JAV sieks apie 11,000 JAV dolerių 
per metus. 

AFRIKA 

ADDIS ABABA 
Etiopijos teismas ketvirtadienį 

už akių nuteisė buvusį diktatorių 
Mengistu Haile Mariam, kuris šiuo 
metu gyvena Zimbabvėje, kalėti iki 
gyvos galvos už genocidą, vykdytą jo 
marksistinio režimo laikais. Tokia 
bausmė paskirta po to, kai Etiopijos 
federalinis aukštasis teismas gruo
džio mėnesį pripažino Mengistu Hai
le Mariam ir vienuolika jo aukštų pa
reigūnų kaltę dėl 211 kaltinimų ge
nocidu bei žmogžudystėmis. 
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Įvairios sporto žinios 

Geriausiais išrinko 
V Alekną ir V Čmilytę 

Geriausiais 2006 metų Lietuvos 
sportininkais Lietuvos sporto žurna
listai išrinko disko metiką Virgilijų 
Alekną ir šachmatininkę Viktoriją 
Čmilytę. 

Viktorija Čmilytė 
Alfredo Pliadžio nuotr. 

www.pliadisfoto.lt 

Metų komandos titulas atiteko 
Klaipėdos universiteto Lotynų Ame
rikos sportinių šokių ansambliui 
„Žuvėdra", o geriausiu treneriu iš
rinktas šiuolaikinės penkiakovės rink
tinės treneris Jurijus MoskviČiovas. 

Antrą kartą surengtuose rinki
muose balsavo beveik 50 LSŽF narių. 

Laureatai buvo pagerbti antra
dienį Vilniuje, LRT klube, surengtose 
iškilmėse, kuriose dalyvavo ir Lie
tuvos tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas bei 
Kūno kultūros ir sporto departamen
to generalinis direktorius Algirdas 
Raslanas. 

Praėjusių metų Europos čem
pionas V Alekna iškart po ceremoni
jos išvyko į Taliną, kur tęs pasirengi
mą naujajam sezonui. Praėjusiais me
tais visas varžybas laimėjęs atletas 
šiemet sieks trečiojo pasaulio čem
piono titulo. 

Pernai pasaulio čempionato bron
zos medalį iškovojusi V Čmilytė į Vil
nių atvyko iš Rygos, kur šachmati
ninkė šiuo metu gyvena ir studijuoja. 
Dėl iškilmių jai teko pakoreguoti 
egzamino datą. 

„Praėję metai man buvo sėkmin
giausi. Man didelė garbė, kad sporto 
žurnalistai išrinko geriausia šalies 
sportininke. To nesitikėjau", - po ap
dovanojimo sakė 23 metų šachmati
ninkė. 

2006 metų Europos čempionatą 
laimėjusiai, o planetos pirmenybėse 

antrąją vietą užėmusiai „Žuvėdrai" 
iškilmėse atstovavo daugkartiniai pa
saulio ir Europos čempionai Linas 
Lapenas ir Ieva Žilienė. 

J. MoskviČiovas laimėjo rinkimus 
didžiausia persvara, surinkęs kone 
maksimalų balsų skaičių. Toks įver
tinimas neatsitiktinis - pernai jo auk
lėtiniai Edvinas Krungolcas ir An
drejus Zadneprovskis laimėjo plane
tos pirmenybių auksą bei bronzą. 

„Padedami rėmėjų pratęsėme tra
diciją išrinkti geriausius. Šiemet rin
kome ne tik Metų sportininką, spor
tininkę ir komandą, bet ir trenerį, -
sakė LSŽF prezidentė ir Tarptautinės 
sporto žurnalistų asociacijos (AIPS) 
viceprezidentė Laima Janušonytė. -
Tokias apklausas kasmet rengia dau
gelio šalių sporto žurnalistai". 

V Čmilytei, V Aleknai ir J. Mos-
kvičiovui buvo įteikti bendrovės ,,0g-
mios Astra" laikrodžių salono „Švei
carija" laikrodžiai „Candino", o 
„Žuvėdrai" atiteko bendrovės „Hum-
mel" atstovybės Lietuvoje įsteigtas 
3,000 litų čekis. 

2005 metų geriausiais šalies 
sporto žurnalistai išrinko V Alekną, 
bėgikę Živilę Balčiūnaitę ir Lietuvos 
jaunimo vaikinų krepšinio rinktinę. 

RINKIMŲ REZULTATAI 
Metų sportininkas 

1. Virgilijus Alekna (lengvoji at
letika) - 64 proc. balsų; 

2. Edvinas Krungolcas (šiuolai
kinė penkiakovė) - 24; 

3. Žydrūnas Savickas (galiūnų 
sportas) - 11. 

Metų sportininkė 
1. Viktorija Čmilytė (šachmatai) 

- 44 proc. 
2. Živilė Balčiūnaitė (lengvoji 

atletika) - 40; 
3. Kristina Kacevičiūtė (tradici

nis karatė) - 7. 
Metų komanda 

1. Lotynų Amerikos sportinių 
šokių ansamblis „Žuvėdra" -35 proc. 

2. Lietuvos šiuolaikinės penkia
kovės rinktinė - 33; 

3. Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinė - 24. 

Metų treneris 
1. Jurijus MoskviČiovas (Lietu

vos šiuolaikinės penkiakovės rinkti
nė) - 80 proc. 

2. Algirdas Paulauskas (Vilniaus 
TEO, moterų krepšinio rinktinė) - 7; 

3. Antanas Sireika (vyrų krepši
nio rinktinė, Kauno „Žalgiris", Ka
zanės „Uniks") - 4. 

ELTA 

Šią savaite Detroit, Mi, vykusiose krepšinio rungtynėse tarp „Detroit 
Ptstons" ir „Indiana Pacers", kurių komandoje žaidžia ir lietuvis Šarūnas 
Jasikevičius (antras iš kairės), svečiai nugalėjo „Pistons" 9352. 
Jasikevičius aikštėje praleido tik 7 minutes ir taškų savo komandai 
nepelnė. John Grigaičio nuotrauka. 

Trenerio tikslas - pakelti komandą 

V'i^q i ' i ' u < Al f? k r a ka i rė je p r i paž in tas ger iaus iu M e t u sport in inku 
Vltr t 'dn Pliad/io n u o t r 
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„Šiaulių" futbolininkams pirma
dienį oficialiai pristatytas naujas jų 
treneris Darius Magdišauskas. 37-
erių šiaulietis pastaruoju metu dirbo 
Švedijoje, o su „Šiauliais" pasirašė il
galaikę sutartj. D. Magdišauskas pa
keitė buvusį ekipos trenerį Saulių 
Vertelį. 

Naujasis treneris pirmadienį su
rengė ir pirmąją treniruotę. 

- Kokios nuotaikos sugrįžus į 
Šiaulius? 

- Lietuvos futbolu domėjausi še
šerius metus, kai buvau išvykęs į Šve
diją. Treniravau šeštoje (mėgėjų) ly
goje žaidusią komandą, tačiau man 
trūko profesionalumo. 

Džiaugiuosi, kad futbolo situacija 
Lietuvoje gerėja. Šiauliuose tvarko
mas stadionas, keičiasi komandos va
dovų pozicija, mąstymas. Tai paskati
no grįžti. Tikiuosi, kad čia pavyks 
pritaikyti Skandinavijoje įgytas 
žinias. 

- Kam skirsite didžiausią dėmesį 
dirbdamas su komanda? 

- Didžiausią dėmesį skirsime 
ekipos jaunimui. Iš kiekvieno žaidėjo 
bandysiu išspausti maksimumą tre
niruotėse, varžybose. Manau, to rei
kia norint kažko pasiekti. 

Noriu pasiekti, kad kiekvienose 
rungtynėse komanda žaistų vis ki
taip, turėtų skirtingą žaidimo takti
ką. Stengsimės paslėpti savo silpną
sias vietas, išryškinti stipriąsias. 

- Kokias pozicijas ekipoje norė
tumėte stiprinti? 

- Norėčiau stiprinti gynybą. Ti
kiuosi, kad pavyks rasti gerą futbo
lininką. Mano tikslams įgyvendinti 
reikėtų ir aukšto bei galingo puolėjo. 
Standartinės padėtys yra labai svar
bios, tai ir akcentuoju. 

Komandoje stengsiuosi palikti 
tai, kas buvo gera. Keisiu tik silp
nąsias puses. 

- Kaip keisis komanda? 
- Šį mėnesį sudarysime koman

dą. Kol kas sunku sakyti, kaip ji pa
kis. Jei nerasime tinkamų futboli
ninkų, dirbsime su jaunaisiais Šiau
lių žaidėjais. 

Darius Magdišauskas 
Sauliaus Jankausko (ELTA) nuotr. 

- Ar dirbti netrukdys jūsų am
žius? 

- Girdėjau sakant, kad aš labai 
jaunas, kad dirbčiau treneriu. Pa
vyzdžiui, Švedijos aukščiausioje lygo
je pirmą ir antrą vietas užėmusias 
komandas treniruoja jauni specialis
tai - 33 ir 35 metų. Tarp jų jaučiausi 
kaip veteranas. 

- Kokia jūsų darbo filosofija? 
- Geriausia gynyba - puolimas. 

Tuo posakiu stengiuosi vadovautis. 
- Kokia bus pirmoji treniruotė? 
- Pirmoji treniruotė - įžanginė. 

Futbolininkai bėgs lengvą krosą, kad 
raumenys pamažu priprastų prie 
krūvio. Taip treniruosimės kelias sa
vaites. Niekada žaidėjams sezono 
pradžioje neduodu didelio krūvio. 
Tokios treniruotės turėtų • tinkamai 
paruošti komandą laukiančioms tre
niruotėms. 

- Kokius reikalavimus sau keliate? 
- Su komanda pasirašiau ilgalai

kį kontraktą. Sieksiu, kad per kele
rius metus komanda pasikeistų. Ma
no, kaip ir komandos vadovų, ambici
jos labai didelės. Norime, kad futbo
las Šiauliuose suklestėtų, o klubas 
pamažu skintųsi kelią Čempionų ly
gos link. 

ELTA 

http://www.pliadisfoto.lt
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SKATINA EMIGRAVUSIUS 
GRĮŽTI Į TĖVYNĘ 

Stuburo ir skausmo ligos 

Didžiausia Skandinavijos bei 
Baltijos šalių regiono telekomunika
cijų įmonė „TeliaSonera" nuo gruo
džio mėn. Lietuvoje pradėjo vykdyti 
projektą „Kryptis — namo", kuriuo 
siekia paskatinti emigravusius Lie
tuvos gyventojus grįžti į tėvynę. Be 
to, „TeliaSonera" ragina Lietuvos 
visuomenę, valdžios, verslo bei nevy
riausybines organizacijas aktyviau 
vykdyti emigrantų susigrąžinimo 
veiklą. 

„'TeliaSonera', būdama Baltijos 
šalių telekomunikacijų rinkos vado
vė, yra suinteresuota regiono ekono
mine gerove bei jaučia pareigą pri
sidėti prie darnaus jo vystymosi. Ak
tyvių gyventojų emigracija tapo ašt
ria problema ne tik verslui, bet visai 
visuomenei, todėl 'TeliaSonera' sie
kia konkrečiais veiksmais prisidėti 
prie jos sprendimo", — sakė teleko
munikacijų bendrovės „Omnitel" 
prezidentas Antanas Zabulis, kuris 
nuo 2007 m. sausio 1 d. papildomai 
eina ir „TeliaSonera" atstovo Lietu
voje pareigas. 

Vienerių metų trukmės projektas 
„Kryptis — namo" apima dvi prie
mones. „TeliaSonera" įsipareigojo 
skirti 100,000 litų stipendiją moks
lininkui, kuris savo iniciatyva jau yra 
grįžęs ir dirba Lietuvoje. Be to, įmonė 
įsteigė 20,000 litų premiją bet kuriam 
fiziniam arba juridiniam asmeniui 
Lietuvoje „už didžiausią indėlį į emi
gravusių gyventojų susigrąžinimą 
arba piliečių išlaikymą Lietuvoje". 

Pagal projekto nuostatas, į sti
pendiją gali pretenduoti moksli
ninkai, į Lietuvą grįžę nuo 2003 metų 
pradžios iki 2006 metų pabaigos bei 
užsienyje dirbę ilgiau nei 12 mėnesių. 
Kandidatus vertins ir stipendiją skirs 
atrankos komisija, kurią sudaro Lie
tuvos mokslo, visuomeninių ir valsty
binių organizacijų atstovai iš Lietu
vos mokslo tarybos, Lietuvos moks
lininkų sąjungos, Žinių ekonomikos 

forumo, Užsienio lietuvių mokslo 
forumo, Lietuvos Švietimo ir mokslo 
ministerijos. Į komisijos sudėtį savo 
narius taip pat delegavo „TeliaSo
nera" ir Švedijos ambasada. Stipen
diją numatoma skirti 2007 m. ba
landį. 

Kartu su mokslininkais tarp emi
grantų yra iš esmės visų visuomenės 
sluoksnių ir veiklos sričių žmonių. 
Todėl premijai „už didžiausią indėlį į 
emigravusių gyventojų susigrąžinimą 
arba piliečių išlaikymą Lietuvoje" 
„TeliaSonera" subūrė atskirą at
rankos komisiją. Jos užduotis — ste
bėti Lietuvoje vykstančius procesus 
bei sudaryti sąrašą institucijų, orga
nizacijų arba privačių asmenų, kurie 
savo veikla prisideda prie emigrantų 
grįžimo į Lietuvą arba piliečių iš
laikymo šalyje. Iš šių kandidatų 
komisija išrinks bei 2007 m. gruodžio 
mėn. paskelbs, kam skiriama premi
ja. Komisijoje dirbs gerą vardą pelnę 
visuomenėje garsūs įvairių veiklos 
sričių atstovai — Algimantas Cekuo-
lis, Voldemaras Chomičius, Leonidas 
Donskis, Halina Kobeckaitė, Gitanas 
Nausėda, Romas Sakadolskis, Vir
ginijus Savukynas. 

v 

„Šiuo projektu 'TeliaSonera' sie
kia ne tik konkrečiomis priemonėmis 
prisidėti prie emigrantų grįžimo į 
tėvynę. Savo pavyzdžiu bendrovė ra
gina Lietuvos verslą, valdžią, visuo
menines organizacijas bei privačius 
asmenis aktyviau įsitraukti į emi
grantų susigrąžinimo veiklą. Tokios 
veiklos nauda yra akivaizdi", — pa
brėžė „Omnitel" prezidentas Anta
nas Zabulis. 

Daugiau informacijos apie pro
jektą „Kryptis — namo" galima rasti 
internete adresu www.teliasonera. 
com destinationhome 

Asmuo kontaktams: Aistis Zaba-
rauskas, Projektų direktorius, „In-
tegrity PR". Tel. 8 687 40380 e-paš
tas: aistis@integrity.lt 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1 4 S O A M b a n g a iš W C E V s t o t i e s 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE 

GIRDĖTI INTERNETU 

www.wcev1450.com 

T e l . 7 7 3 - 4 7 6 - 2 2 4 2 

PASLAUGOS ĮVAIRUS 

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 

DĖBT COT YOU DOWN? 
START FRESH TODAY 

CALL REDLINE INVESTMENTS 
1 866 280 5829 

RESTABLISH YOUR CREDIT TODAY 
BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

JONAS V.PRUNSK1S, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

ElcGrave 847-718-1212 
. www.Hlinoispain.com 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

VIDAS J. NEMIOCAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VtŽINAS, MD., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prienamy Kaina. 
Susitarimui kalbėti angiškai 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 

LIETUVOS KAIMO VIZIJA MOKSLININKŲ 
IR SPECIALISTŲ AKIMIS 

Atkelta iš 3 psl. 
Akademikas apgailestavo, jog 

Lietuvos švietimo sistemoje iki šiol 
nėra sukurtos realesnės koncepcijos 
kaip būsimajai kartai deramai skie
pyti pagarbą ir meilę tėvynei. Sią 
spragą, pasak pašnekovo, būtų gali
ma ištaisyti, jei visuomenės sąmonėje 
atgaivintume istorinę atmintį. „Esu 
įsitikinęs, jog ne vienam jaunuoliui, 
prisilietusiam prie paslaptimi alsuo
jančių senųjų protėvių ištakų, sa
vaime atsirastų vidinis polinkis do
mėtis garbinga tautos istorija, gimtų 
ir meilė, pagarba toms praeities ver
tybėms, o tuo pačiu galbūt vis mažiau 
jaunimo susigundytų apleisti savo 
gimtąjį kraštą", - sakė prof. R. 
Grigas. 

Turtingesnė ateities vizija 

Baigiantis renginiui, žemės ūkio 
ministrė K. Prunskienė mėgino 
nubrėžti šviesesnę ir turtingesnę 
mūsų valstybės kaimo ateities viziją -
2013 m. vidutinis ūkis turėtų pa
didėti iki 20 hektarų, o komercinių 
visiško užimtumo ūkių turėtų pa
didėti iki 20 tūkst. Dirbančiųjų žemės 
ūkio, medžioklės, miškų ir žuvi
ninkystės sektoriuose sumažės iki 10 
proc. Planuojama, kad pagerės de
mografinė padėtis kaime, susikurs 
palankesnė ūkininkaujančiųjų am
žiaus struktūra - 20 proc. ūkininkų 
iki 40 metų. Iš tradicinės žemės ūkio 
veiklos pasitrauks apie 30 tūkst. 
žmonių, betgi jiems kaime bus sukur
tos alternatyvios darbo vietos. 

Savo pranešimus apie žemės ūkio 
ir jo mokslo vertę bei įtaką valstybės 
gyvenime, ūkinininkų poreikius 

mokslui, kitais aktualiais klausimais, 
skaitė Lietuvos žemdirbystės institu
to direktorius Zenonas Dabkevičius, 
UAB „Dotnuvos projektai" vadovas 
dr. Rimantas Dapkus, Lietuvos ūki
ninkų sąjungos, Žemės ūkio rūmų 
atstovai. 

Sesijoje buvo priimta ir patvirtin
ta Lietuvos Mokslų akademijos ir 
Žemės ūkio ministerijos bendra 
rezoliucija dėl Lietuvos žemės ūkio 
bei kaimo ateities. Dokumente be 
kita ko pabrėžiama, jog Lietuvoje 
šiuo metu veikia itin nepalanki šalies 
ūkiui, kartu ir žemės ūkiui, kaimo 
plėtrai, mokslo ir studijų vertinimo 
metodika, kurioje menkai vertinamas 
mokslininko ir mokslo institucijų 
darbas, susijęs su atitinkamo ūkio 
sektoriaus poreikiais. Tokiu būdu 
mokslas yra atitolinamas nuo šalies 
ūkio. Norint sėkmingai įdiegti ino
vacijas ir technologijas Lietuvoje, 
būtina aktyviau koordinuoti val
džios, verslo bei mokslo institucijų 
veiklą. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
rjraU;—i First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

Skelbtmti skyriaus 
t e l . 1 - 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION O F C H I C A G O 

f g f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
I r S a l (773) 847-7747 
LENOER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

http://www.teliasonera
mailto:aistis@integrity.lt
http://www.wcev1450.com
http://www.Hlinoispain.com
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ATSISVEIKINIMAS SU AtA. DR. JONU ADOMAVIČIUMI 
Gruodžio mėn. 15 d., atšventęs savo 95-jį gim

tadienį, žymusis Čikagos lietuvių gydytojas, knygų 
autorius, visuomenininkas, mecenatas dr. J. Ado
mavičius gruodžio 20 d. ramiai iškeliavo Amži
nybėn. 

Visą gyvenimą buvęs kukliu žmogumi, tokiu 
išliko iki pabaigos: testamente buvo nurodęs, kad 
neruošti jokių iškilmingų viešų atsisveikinimų, 
pasitenkinant vien tik pamaldomis bažnyčioje. 

Pamaldos vyko sausio 6 d. ryte Marąuette Park 
Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos, kuriai 
velionis priklausė, bažnyčioje. Susirinko apie 250 
žmonių, kurie norėjo atiduoti pagarbą šiam tauriam 
tautiečiui. 

Bažnyčios priekyje stovėjo uždengta urna su 
mirusiojo palaikais ir didoka jo jaunystės laikų nuo
trauka. 

Laidotuvių apeigas bažnyčioje atliko kun. dr. 
Arvydas Žygas, kuris taip pat atnašavo šv. Mišias 
už velionio sielą, pasakydamas prasmingą pamoks
lą. Kadangi bažnyčioje buvo būrelis lietuviškai ne
suprantančių, tai evangelija ir pamokslas buvo sa
komi dviem kalbomis. 

Pamokslininkas, kuris velioniui davė ir pas
kutinį patepimą, bandė išskaičiuoti visus geruosius 
dr. J. Adomavičiaus darbus, kuriuos jis nesava
naudiškai darė artimui. Velionis buvo pristatytas 

Dr. Jono Adomavičiaus urna su palaikais. 
Joe Kulys nuotrauka 

kaip neeilinė asmenybė, atsidavusi kitiems žmo
nėms. 

Dr. J. Adomavičiaus gerą širdį pajuto gana 
didelė dalis pamaldose dalyvavusiųjų žmonių, kai 
kurių akyse matėsi ašaros. 

Pasibaigus pamaldoms kun. dr. A. Žygas urną 
su velionio pelenais nunešė testamento vykdytojai 
dr. Rožei Šomkaitei iš New Jersey. Ji žada palaikus 
nuvežti Lietuvon ir ten palaidoti prie dr. J. Adoma

vičiaus artimųjų. 
Kai kurie tautiečiai norėjo praeiti pro velionio 

palaikus ir tokiu būdu paskutinį kartą atsisveikin
ti su juo, tačiau tokia proga jiems nebuvo suteikta. 

Pranešame, kad norintieji pagerbti dr. J. Ado
mavičiaus darbus, turi galimybę aukoti jo įkurtam 
fondui: Lithuanian Educational Assistance 
and Relief Foundation, 386 Hillside Place, 
South Orange, N J 07079. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 

Baigiant šį trumpą aprašymą, reikia pasi
džiaugti, jog dr. J. Adomavičius suspėjo išleisti savo 
didįjį veikalą — 12-os tomų knygų seriją — „Kvies
lys sveikaton", kuris yra pats geriausias pamink
las. Be to, malonu pažymėti, jog jis praėjusią vasarą 
susilaukė iš Lietuvos valstybinio apdovanojimo už 
nuopelnus savo kraštui, kurio jis tikrai yra vertas. 

Rašančiam šias eilutes teko su dr. J. Adoma
vičiumi neseniai bendrauti, kalbėti ruošiant 
straipsnį jo 95-ojo gimtadienio proga. Tada dak
taras dar aiškiai ir dalykiškai kalbėjo — visai ne
atrodė, kad netrukus jo neturėsime savo tarpe. Bet 
jau tokia buvo Aukščiausiojo valia. 

Tegul jo palaikai ilsėsis tėvynėje Lietuvoje, 
apie kurią, jis visą laiką galvojo ir jos naudai dirbo! 

Edvardas Šulaitis 

SAUSIO 13-ĄJĄ ČIURLIONIO GALERIJA PAMINĖS 
ATIDARYDAMA JUOZO KAZLAUSKO FOTOPARODĄ 

Sausio 12 d., penktadienį, 7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) 

įvyks Lietuvos fotomenininko Juozo Kazlausko parodos 
,,Ilgas kelias į laisvę" atidarymas. 

Lietuvos fotomenininkų sąjungos 
internetiniame tinklalapyje Juozas 
Kazlauskas pavadintas laisvės foto
grafu. Sį vardą fotomenininkas užsi
tarnavo po to, kai savo iniciatyva 
ėmėsi fotografuoti svarbias ir lemia
mas antrosios nepriklausomybės sie
kiančios Lietuvos istorines aki-mir-
kas. Juozas Kazlauskas (1941 - 2002) 
dar vaikas buvo išvežtas į Sibirą, Ir
kutsko rajoną. Išgyvenęs tremtį, ati
tarnavęs tarybinėje armijoje, studi
javęs neakivaizdiniu būdu Maskvos 
valstybiniame kinematografijos insti
tute, jis sugrįžo į Lietuvą, kur ilgą 
laiką dirbo filmų operatoriumi. Už
klupus ligai, J. Kazlauskas visą savo 
laiką paskyrė fotografijai. Viena iš 
svarbių fotografo palikto gausaus ar
chyvo sudėtinių dalių yra fotografijų 
ciklas, skirtas iš sovietinės okupacijos 
besivaduojančiai Lietuvai — pasak 
kritikės dr. Ramintos Jurėnaitės, 
„vaizdinis svarbiausių kovos dėl 
nepriklausomybės įvykių metraštis". 
Apie tai, fotomenininką J. Kazlauską 
bei pačią parodą kalbiname J. Kaz
lausko našlę, jo kūrybinio palikimo 
tvarkytoją Dalią Kazlauskienę. 

keletą filmų? 
- Su savimi atsivežiau Zachari-

jaus Putilovo filmuotą maždaug vie
nos valandos dokumentinį filmą apie 
Juozą. Filmą sudaro medžiaga, nufil
muota parodos, skirtos Juozo 60 me
tų jubiliejaus proga, metu, taip pat 
yra medžiagos ir iš Juozo kaime, 
esančio Molėtų rajone, surengtos pa
rodos apie Arktiką. 

- Papasakokite daugiau apie 
Juozo keliones į Arktika. 

- Kadangi Juozas studijavo Mask
voje, ne vienerius metus gyveno trem
tyje, turėjo nemažai draugų, kurie 
kviesdavo jį į ekspedicijas į Arktiką. 
Vienas toks istorikas-geografas surink-

po bibliografine retenybe; aš pati te
turiu vos dvi knygas, vieną jų atsi
vežiau su savimi į Čikagą. 

O fotografijos apie tremtį atsira
do Juozui važinėjant į ekspedicijas į 
šiaurę. Kai važiuodavo į Šiaurės ke
liones, aplankydavo ir savo kaimą 
tremtyje. Ten lankėsi ne vieną kartą. 
Net ir mane su sūnumi buvo kartą 
nuvežęs. Įdomu, jog Juozui iš trem
ties yra likę vaikiški atsiminimai. 
Apie patirtus sunkumus jis nepasako
jo. Atrodė, kad kuo sunkiau, kuo 
sudėtingesnėmis sąlygomis dirbo, tuo 
labiau jam tai patiko, tuo daugiau 
nuveikdavo. 

- Gerbiama Dalia, esate savo 
davo žmonių komandą ir ieškodavo vyro kūrybinio palikimo tvarky-

Dalia Kazlauskienė 

- Kaip gimė mintis atvežti J. 
Kazlausko parodą į Čikagą? 

- Kai Juozas mirė, ėmiau rūpin
tis jo palikimu. Norėjau, kad fotogra
fijos negulėtų lentynose ir nedulkėtų. 
Juozas labai daug fotografavo, daug 
eksperimentavo, jo archyve nėra nė 
vieno to paties atspaudo. Del parodos 

Juozas Kazlauskas 

Čikagoje iš pradžių tariausi su buvu
siu Čiurlionio galerijos direktoriumi, 
o, šiam išėjus, su jo vietą užėmusia 
Laima Apanavičiene. Laima prieš po
rą metų lankėsi Lietuvoje, buvo užė
jusi pažiūrėti Juozo fotografijų, atrin
ko, kurias norėtų eksponuoti Čiurlio
nio galerijoje. Juozas labai norėjo, 
kad jo fotografijas, ypač tremties, pa
matytų Amerikos lietuviai, nes galvo
jo, kad visi esame tremtiniai: ir Sibi
re, ir Amerikoje. 

- Jūsų vyras ilgą laiką dirbo 
filmu operatoriumi, tačiau, mi
nėjote, visada šalia to jis ir fo
tografuodavo... 

- Juozas visiškai fotografijai at
sidėjo, kai dėl Parkinsono ligos nusto
jo dirbti operatoriumi. Jam teko dirb
ti su tokiais kino režisieriais kaip Ro
bertas Verba (drauge nufilmavo do
kumentinį filmą apie tolimųjų plau
kiojimų kapitoną, dviejų dalių filmą 
apie Lietuvos fotografus), Laima Pan-
gonyte (dok. filmas „Ieškome klak
sono"). Fotografu jis dirbo savo ini
ciatyva, filmuodamas - visada ir foto
grafuodavo. O fotografuoti Juozas 
pradėjo dar tarnaudamas tarybinėje 
kariuomenėje. 

- Be fotografijų atsivežete ir 

dingusių ekspedicijų liekanų. Viena 
tokių buvo. skirta William Barents 
ekspedicijos liekanoms atrasti. To
kiose ekspedicijose dalyvavo ir Juo
zas. Kiekvieną vasarą važiuodavo. 
Sių kelionių fotografijos ir sudarė pir
mąją Juozo personalinę parodą pava-
dinimu „Siaurės keliais". 

- Ar keletą šio ciklo nuot
raukų čikagiškiai išvys ir Čiur
lionio galerijos parodoje? Kokias 
dar nuotraukas pamatysime? 

- Ne, Čiurlionio galerijoje atida
romoje parodoje šių nuotraukų ne
bus. Į Čikagą atve
žiau fotografijas apie 
Sausio 13-ąją, Kovo 
11-ąją, keletą iš fo
tografijų ciklo „Lie
tuva tremtyje". Kai 
kilo Atgimimas, Juo
zui kilo noras viską 
fiksuoti. Pirmuosius 
mitingus, pirmuo
sius Sąjūdžio posė
džius. Kaip Fotome
nininkų sąjungos na
rys jis gavo leidimą ir 
galėjo visur be truk
džių pakliūti. Foto
grafavo viską. Tomis 
dienomis gyveno su 
radiju prie ausies, iš
girsta, kas kur svar
baus vyksta, ir va
žiuoja Fotografijos 
apie tremti pasirodė 
„Lituanus' leidyklos 
išleistoje knygoje 
..Teesie", kuri jau ta-

toja, jo parodų ir knygų, albumų 
rengėja. Kokie planai laukia po 
čikagiškės parodos? 

- Noriu išleisti Juozo Kazlausko 
monografiją, kurioje tilptų visos te
mos, visi fotografijų ciklai. Šiuo metu 
ieškau rėmėjų, kurie savo lėšomis ga
lėtų prisidėti tokį leidinį parengti ir 
išleisti. Tie, kurie norėtų pagelbėti, 
gali man parašyti ei. adresu: dabe-
ka@gmail.com. 

- Ačiū už pokalb|. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

Juozas Kazlauskas. Jakutija, Tlt-Any sala. 

mailto:ka@gmail.com
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DU NAUJI DIENOS CENTRAI „VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ' ORGANIZACIJOS KREPŠELYJE 
ALDONA KAMANTIENĖ 

Pereitą vasarą vykdamos į atei
tininkų kongresą Panevėžyje, Ramu
nė Kubiliūtė ir Aldona Kamantienė 
jau iš anksto planavo aplankyti ir iš 
arčiau susipažinti su „Vaiko vartai į 
mokslą" remiamais dviem naujais 
dienos centrais: „Žaliakalnio" dienos 
centru — Kaune ir Žemaičių Kalva
rijos „Vilties vėrinėliais". 

Iš Panevėžio iki Babtų mus pa
vėžino kun. Vitkus, SJ, Kauno jėzuitų 
gimnazijos direktorius. Babtuose 
mus savo kukliame bute apnakvydi-
no Ramunės draugė, gimnazijos ang
lų kalbos mokytoja Vilija Arlaus
kienė. 

Vaikučiai „Žaliakalnio" vaikų dienos 
centre. Nuotr. A. Kamantienės 

Rytojaus dieną Vilija atvežė mus 
Į Kauną, kur, aplankę Prisikėlimo 
bažnyčią, nuvažiavome į vieną iš 
mūsų naujų dienos centrų — „Žalia
kalnio" dienos centrą, esant} Že
maičių gatvėje. Pastato numerį buvo 
labai keblu surasti, nes namai slėpėsi 
siauroje ir vingiuotoje gatvytėje už 
didelės, paslaptingai atrodančios mū
rinės tvoros. Vartams atsidarius išvy
dome gražią „oazę". Pievelė, gražūs 
gėlynai ir takas, kuris vedė Į šiek tiek 
toliau esančius mūrinius pastatus. 
Prie namų stovėjo būda su namų 
„sargu", kuris mus, kaip svetimas 
„įsibrovėles", aplojo. Tai buvo seserų 
Pranciškiečių vienuolyno pastatai, 
kuriuos jos atgavo apie 2000 metus. 
Jie jau baigiami suremontuoti. Re
montai buvo pradėti nuo kiaurų sto
gų, apipuvusių kiaurų langų ir tęsėsi 
apie porą metų. Tai keturaukštis mū
rinis vienuolyno pastatas, kuriame 
gyvena dvidešimt keturios seserys. 
Salia, kairėje takelio pusėje, šiek tiek 
mažesnis pastatas, kuriame yra 
įsikūręs „Žaliakalnio" vaikų dienos 
centras. 1936 metais šie pastatai pri
klausė pranciškiečių vienuolijai ir 
buvo pirmieji rekolekcijų namai, 
kuriems tada vadovavo tėvai jėzuitai. 
Tai buvo tada... Dabar namai turi ne 
mažiau naudingą paskirtį. Tačiau kai 
namai buvo atremontuoti, prasidėjo 
kitos problemos — vandalizmas. Pa
augliai daužydavo naujai įdėtus lan
gus. Reikėjo apsitverti mūrine tvora. 
Taip atsirado ši aukštoka tvora, teik
dama seserims ne tik saugumą, bet ir 
privatumą. Laikui bėgant, vienuolės 
pasikvietė tuos pačius valkataujan
čius gatvės vaikus pas save, juos pri
sijaukino, su jais „susidraugavo". 
Vandalizmas aprimo. 

Dvi pranciškietės seserys, Loreta 
ir Liudvika, aprodė mums pastatą, į 
kurio pirmąjį aukštą kas dieną ren
kasi vaikai. Antrojo aukšto kamba
riuose yra studenčių bendrabutis. Se
serys suteikia pastogę studentėms ir 
už tai gauna Šiek tiek pajamų. Kai 
pamatau atremontuotas šviesias pa
talpas, mane užpila didelis džiaugs
mo ir šilumos jausmas, kad tie vaikai, 
kurie gyvena prasčiausiomis sąly

gomis namuose, kartais be šilto van
dens ir elektros, ateina pabūti į jau
kius ir šiltus namus, čia ruošia pa
mokas, žaidžia ir pavalgo. Patalpos 
švarios, baldeliai, nors ir kuklūs, 
tvarkingai išdėlioti. Seserys, Loreta 
ir Liudvika, džiaugėsi, kad „Vaiko 
vartai" padėjo joms įrengti šį centrelį, 
kad būtų jauku vaikams čia prisi
glausti. Direktorė pasakojo, kad joms 
— sunku ir brangu vaikus maitinti, 
kai reikėjo pirkti gatavą maistą. Jos 
džiaugėsi, kad dabar turi sąlygas pa
čios vaikams gaminti maistą. Prašė 
padėkoti „Vaiko vartai į mokslą" 
organizacijai, o mes apsisukę dėko
jame Lietuvių fondui už šiam tikslui 
skirtą pinigų sumą. 

Buvo priešpiečių laikas ir netru
kus pradėjo rinktis dienos centro 
vaikai. Vadovės pasakojo, kad vasaros 
metu, kai nėra pamokų, vaikai noriai 
ateina į centrą gana anksti. Mūsų 
nuostabai, jie tuojau pat nusiavė savo 
batelius ir tvarkingai juos išrikiavo 
prieškambaryje. Kiekvienas įsistojo į 
čia laikomas šlepetes. Radę mudvi su 
Ramune, sėdinčias prie stalo, besivai-
šinančias lietuvišku sūriu ir besi
šnekučiuojančias su seselėmis, gra
žiai pasisveikino ir užklausti nebijojo 
kalbėti. Iš pažiūros nepasakytum, 
kad šie vaikai yra apleisti, kad jų na
muose trūksta duonos, meilės ir šilu
mos. Mačiau, kad jiems bando šiuos 
trūkumus užpildyti šie nameliai ir jų 
vadovės, o „Vaiko vartai" talkina joms 
su namų įrengimu, maistu, mokslo 
priemonėmis. Netrukus prisistatė Ra
munės draugė Vilija, todėl atsisvei
kinę vėl grįžome su ja atgal į Babtus. 

Pernakvoję, kitą rytą leidomės į 
kitą, šį kartą daug ilgesnę kelionę — 
Žemaičių Kalvariją, kuri yra šiek tiek 
už Telšių ir Plungės. Išvažiavę iš mies
to ir pravažiavę mažesnius mieste
lius, traukėme greitkeliu Žemaitijos 
link. Oras buvo nepaprastai gražus, 
nors protarpiais, kaip dažnai Lietu
voje būna, mus apkrapindavo lietus, 
tačiau netrukus vėl pasirodydavo 
saulė. Jau matėsi pirmieji rudenėjan
čios gamtos ženklai, bet gale rugpjū
čio saulė dar buvo šilta. Laukuose 
ganėsi karvės ir avys, o tolimam hori
zonte švietė bažnytkaimių ir mies
telių bažnytėlių bokštai. Pavakare iš 
tolo pamatėme Žemaičių Kalvarijos 
bažnyčios bokštus, apšviestus besilei
džiančios saulės. Žemaičių Kalvarija 
įsikūrusi prie Varduvos upelio, šiek 
tiek į pietvakarius nuo Mažeikių ir 
Plungės kelio. Septyniolikto šimt
mečio pradžioje šis miestelis buvo 
vadinamas „Gardais". Ten buvo įkur
tas domininkonų vienuolynas. 1639-
1642 metais vyskupas Jurgis Tiške
vičius, pasikvietęs domininkonus, 
įsteigė 19 (devyniolika) kryžiaus ke
lių stočių arba koplyčių, kurios buvo 
skirtos Kristaus kančiai paminėti. Bu
vo atvežtas smėlis iš Jeruzalės, iš tų 
vietų, kur Kristus pats ėjo kryžiumi 
nešinas, ir išbarstytas, kur buvo sta
tomos stotys. Net ir sovietmečiu kop
lyčios išliko. Per Marijos atlaidus ten 
suplaukia žmonės iš visos Lietuvos. 
Kalbamos specialios maldos, gieda
mos giesmės. Ir dabar Žemaičių Kal
varija garsėja Švč. M. Marijos stebuk
lingu paveikslu ir atlaidais. Kadangi 
vietos, kur koplyčios stovi, yra kal
nuotos, jas vadina Žemaičių Kalvari
jos „kalnais", o kai norima dalyvauti 
tose apeigose, sakoma „eiti kalnus". 

Be jokio vargo ar neaiškumų Ra
munės draugė Vilija pradėjo važiuoti 
šiauresniais keliukais link jos artimų 
draugų namų, pas kuriuos jau buvo 
užsakiusi mums visoms trims nak

vynę. 
Milda ir Bronius Kleinauskai dar 

jauni žmonės, abu mokytojai, nors 
vyriausias sūnus jau išvažiavęs į 
užsienį uždarbiauti, o jaunesnė duktė 
dar gimnazijos mokinė. Milda — 
anglų kalbos mokytoja, o Bronius — 
istorikas. Namas įdomus, atsiremia į 
aukštą ir statų lyg siena kalną, virš 
kurio prasideda miestelio kapinės. Su 
šeimininkais iš karto susidraugavo
me. Jie gerai pažįsta savo miestelį, 
Žemaičių Kalvariją, žino jo istoriją. 
Pasakojo, kad savo dabartinį namelį 
pasistatę savomis rankomis, kurį vis-
dar gražina. Aplink namą graži pie
velė, darželis su gėlynais ir vais
medžiais. Mane patraukia tokie žmo
nės, kurie myli savo miestą ir juo 
didžiuojasi, nenori niekur išvažiuoti 
„laimės ieškoti". Bronius mums ap
rodė miestelį, jo labai senas kapines 
ir nuvedė į poeto Vytauto Mačernio 
muziejų. Papasakojo apie jo gyveni
mą, kūrybą ir kaip jis žuvo. Pado
vanojo mums abiems po Mačernio 
poezijos knygą. Jutau, kad tas žmo
gus didžiavosi visais Žemaičių Kal
varijos kultūriniais lobiais, jos istori
ja ir juos brangino. 

„Vilties vėrinėiiai" vaikų dienos 
centrą Žemaičių Kalvarijoje ap
lankius. Iš kairės: Gintė Kazlaus
kienė, Ramunė Kubiliūtė, Aldona 
Kamantienė, Jolanta Virbickienė. 

Kleinauskas nuvedė mus į mūsų 
naujo vaikų dienos centro „Vilties 
vėrinėiiai" patalpas. Tai — savivaldy
bės atremontuotas pastatas, pačiame 
miestelio viduryje, Gardų aikštėje. 
Čia „Vilties vėrinėiiai" turi gražias, 
šviesias patalpas. Susitikome su 
dviem jaunomis ir energingomis šio 
centro vedėjomis, Ginte Kazlaus
kiene ir Jolanta Virbickienė. Pasiro
dė, kad Bronius Kleinauskas gerai 
pažįsta šias moteris bei jų veiklą ir 
įvairiais būdais ją remia. Kai iškyla 
problemų ir moterims reikia apsilan
kyti vaikų tėvų namuose, kad būtų 
drąsiau su jomis kartu važiuoja ir 
mokytojas Bronius. Atrodo, kad ga
bių ir pasišventusių vadovių dėka šis 
dienos centras sugeba suburti daug 
vaikų, juos sudominti ir auklėti. Stei
giamas etnografinis ansamblis. Iš 
pavyzdžių žinome, kad tokie ansam
bliai labai patraukia vaikus. Jie pa
lieka savo gyvenimą gatvėje ir jun
giasi prie kitų, kur gauna auklėjimą, 
išmoksta groti instrumentu ir turi 
progos pakeliauti. Jau turime gera
darių, kurie pasisiūlė padėti ansam
bliui įsigyti muzikos instrumentų. Be 
to, centro vaikai mokosi megzti ir 
siūti. Pageidavo nors poros siuvimo 
mašinų. 

Kita šio miestelio įžymybė yra 
Švenčiausios Mergelės Marijos, Šei
mų Karalienės bazilika. Toje bazi
likoje dalyvavome vakarinėse Mišio
se. Giedojo vaikai su gitaromis. Mūsų 
vadovo Broniaus Kleinausko papra
šytas vikaras Andriejus Sabaliauskas 
kitą dieną mus apvedžiojo aplink šią 
šventovę ir šiek tiek papasakojo apie 
jos istoriją. Ši XVII amžiaus šventovė 
yra garsi dėl stebuklingo Mergelės 
Marijos paveikslo. Kaip minėjau 

anksčiau, per atlaidus suplaukia čia 
maldininkai iš visos Lietuvos. Tuo 
metu čia buvo keliaujančios Turino 
drobulės kopija. Žmonės tuo labai 
didžiuojasi ir laiko drobulę pagarboje. 
Vikaras ranka parodė, kaip už aukštų 
bazilikos skliautų, šiek tiek į dešinę 
nuo didžiojo altoriaus, vokiečių oku
pacijos laikais buvo išsaugota grupelė 
žydų nuo mirties. Jie ten išgyveno iki 
sovietų okupacijos. Ant bažnyčios 
sienų kabo žemaičių vyskupų portre
tai, tarp jų Jurgis Tiškevičiaus, An
tanas Tiškevičius ir mūsų garsusis 
vyskupas Motiejus Valančius. 

Vakare su mūsų namų šeimi
ninkais ir Vilija važiavome į Gintės 
Kazlauskienės namus. Važiavome la
bai siauru ir vingiuotu laukų keliuku. 
Šimtamečių ąžuolų apsupta stovėjo 
senovę menanti, kadaise turėjusi būti 
labai graži sodyba. Susipažinome ir 
su Gintės tėvais. Gintės mama. Da
nutė Mickūnienė, dirba apylinkėje 
gydytoja ir užsiima labdaringa veikla. 
Ji padėjo įkurti senelių namus Že
maičių Kalvarijoje, kuriais dabar 
rūpinasi parapija. Dr. Danutė globo
ja senelius. Įėjus į jų namus, pasiju
tome lyg gyventume praėjusiame 
šimtmetyje. Grindys, namo sienos bei 
sunkūs senoviniai baldai dvelkia se
nove, nors yra gerai užlaikomi. 
Kadaise namo būta labai turtingo. 
Jau žinojome, kad Gintė yra prof. dr. 
Antano Maceinos anūkė, dabar suti
kome ir Danutę Maceinaitę-Mickū-
nienę, Antano Maceinos dukrą. Dė
mesį atkreipė ant vienos sienos 
kabantis Antano Maceinos portretas. 
D. Mickūnienė papasakojo ilgą ir 
įdomią istoriją, kaip tas paveikslas 
atsirado jos namuose. Taigi, čia apsi
lankiusios prisilietėme ir prie Lietu
vos okupacijos ir pokario metų istori
jos. Išėjusios į kiemą turėjome auto
mobilį susirasti apgraibomis, nes 
buvo taip tamsu, nors į akį durk. 
Grįžome į Žemaičių Kalvariją visiško
je tamsoje, nebuvo prie kelio jokių 
žibintų, tik automobilio šviesos. 

Kitą dieną padėkojome malo
niems šeimininkams Kleinauskams 
už jų lietuvišką nuoširdų vaišingumą 
ir mūsų praturtinimą supažindinant 
su šio, iki šiol man nežinomo Lietu
vos krašto grožiu ir jo istorija. Mūsų 
draugės Vilijos automobilis vėl rie
dėjo atgal, Kauno link. Važiuodama 
atgal, galvojau apie šiuos du mūsų 
aplankytus dienos centrus ir juos 
gaubiančią, pilną įdomios ir pas
laptingai gražios istorijos aplinką. 
Mūsų prisiėmimas remti šiuos du 
dienos centrus duoda mums dar dau
giau noro toliau dirbti ir nepavargti, 
nes mes tiems lietuviukams, bent 
šiuo metu, esame labai reikalingi. 
Kaip gera, kad Lietuvoje atsiranda 
vis daugiau pasišventusių žmonių, 
tokių, kaip seserys pranciškietės 
Kaune ir šios dvi moterys, Gintė ir 
Jolanta Žemaičių Kalvarijoje, kurios 
stengiasi duoti šiems vaikučiams tai, 
ko jie savo namuose negauna — 
meilę, šilumą ir viltį ateičiai. 

Jeigu atsirastų norinčių paremti 
šiuos du naujus dienos centrus savo 
aukomis, ypač padėti įsigyti jų prašo
mas siuvamas mašinas ir muzikos 
instrumentus, prašome rašyti čekius: 
„Child's Gate to Learning" arba 
„Vaiko vartai į mokslą": 

P O. Box 381 
Dovvners Grove, IL 60516 

Daugiau apie „Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijos veiklą žiūrė
kite www.childgate.org 

http://www.childgate.org
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• Saus io 13-osios — Lie tuvos 
laisvės aukų atminimą ir pagerbimą 
2007 m. sausio 14 d., sekmadienį Jau
nimo centre rengia ALTo Čikagos 
skyrius. 10:30 vai. r. šv. Mišios Tėvų 
jėzuitų koplyčioje ir Aukų atminimas 
Čiurlionio galerijoje. Kviečiame daly
vauti! 

• P L B Lemonto apylinkės valdy
ba sausio 14 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. kviečia į susitikimą su Jung
tinės Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV LB Seimo nariu prof. Romu 
Kašubą. Susitikimas vyks PLC di
džiojoje salėje. 

• V a s a r i o 16-osios ir Kovo 11-o-
sios minėjimą JAV LB Lemonto apy
linkės valdyba ruošia vasario 18 d. 
12:30 vai. p.p. PLC Fondo salėje. Pag
rindinis pranešėjas — inžinierius 
Aleksas Vitkus. Meninę programą at
liks Palaimintojo J. Matulaičio misi
jos choras, kanklių ansamblis „Ga
bija" ir Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. 

• A m e r i k o s lietuvių tarybos a ts
tovybė Washington — Jungtinis 
Amerikos Pabaltijiečių komitetas 
(JBANC) vasario 9 - 1 0 dienomis 
L'Enfant Plaza viešbutyje ir Wood-
row Wilson centre (Washington) 
ruošia 7-ąją Baltijos konferenciją 
„Nafta ir kraujas: Baltijos energija ir 
Komunizmo palikimas". Konferen
cijos garbės svečias — Lietuvos Res
publikos prezidentas Valdas Adam
kus, kuris skaitys pagrindinį prane
šimą. Bus rodomi dokumentiniai fil
mai apie Baltijos šalis, vyks susitiki
mai su JAV administracijos atstovais. 
Daugiau informacijos tel. 773-735-
6677 arba e-paštu: AltCenter@aol. 
com 

• P a g r i n d i n ė Vasario 16-osios — 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 
rengiama ALTo Čikagos skyriaus, 
vyks 2007 m. vasario 11d., sekmadie
nį. Mišios 10:30 vai. r. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. Šventi
nio minėjimo programa 1 vai. p.p. 
Maria High School. Maloniai kvie
čiame visus dalyvauti. 

Šių metų pavasario semestrą PLB Lituanistikos katedra Ilinojaus univer
sitete siūlo šiuos kursus studentams: 
Lietuvių kalba pradedantiesiems (Elementary Lithuanian 101, 102) -
pirmas ir antras lygiai, kuriuos dėstys vizituojantis doktorantas iš Lietuvos 
Giedrius Židonis; 
Aukštesnio lygio lietuvių kalba (Intermediate Lithuanian 103, 104) -
Giedrius Židonis; 
Lietuvos kultūra (Lithuanian Culture 115) - skaito prof. Giedrius 
Subačius; 
Lietuvių literatūra (Lithuanian Literature 222) - skaito prof. Violeta Ke
lertienė; 
Europos bendrinių kalbų istorijos teorija (Structure of Lithuanian 
410) - prof. Giedrius Subačius; 
Postkolonializmas ir cenzūra (Studies in Lithuanian Realism 560) -
prof. Violeta Kelertienė; 
Profesoriai G. Subačius ir V. Kelertienė taip pat dėsto laisvai pasirenkamus 
kursus studentams patogiu laiku. 
Primename, kad UIC studentai gali lankyti Lituanistikos katedros kursus 
ir gauti įskaitas/kreditus už lietuvių kalbą ir literatūrą kaip šalutinę šaką 
(minor). Išsamesnės informacijos teiraukitės ei. paštu: slavbalt@uic.edu 
Studijų metai prasideda sausio 16 d., registruotis galima iki sausio 25 d. 

Skelbtas Kovo 11 -osios minėjimas, kurį kovo 11 d. 3 
vai. p.p. Jaunimo centro didžiojoje salėje buvo numa
tęs suruošti Amerikos lietuvių Tautinės sąjungos Čika
gos skyrius, neįvyks. 

Pasiteirauti galite tel. 708-499-2172. 

Čikagos lituanistinėje mokykloje dirba daug gew| mokytojų. Tarp Jų — tau
todailės mokytojos Daiva BiažuHotitene (kairėje) ir Ramunė SJavtklenė. 
Tai ju, dėka mokiniai susipažįsta su Uetuvttf liaudies menu, dalyvauja įvai
riuose meno konkursuose, jos organizuoja mokintu darbelių parodas, 
išradingai papuoSia scena renginiams. Ir Siafs metais kalėdų eglutės pa
statymui papuošta scena džiugino ir tėvelius, ir vaikus. 

Jlnniėjae K»*«ckohoa nvotrouko 

— • • ' • " , : 

Sausio 6 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 
vyko atsisveikinimas su Amžinybėn iškeliavusiu dr. Jonu Adoma
vičiumi. Joe Kulio nuotraukoje: Kunigas dr. Arvydas Žygas prie dr, J« 
Adomavičiaus urnos su palaikais, 

Norintys pagerbti gerus dr. Jono Adomavičiaus darbus, gali 
aukoti jo įkurtam fondui, kuris remia ypatingai talentingus neturį 
tingų Seimų studentus. 

fondo adresas: Lithuanian Educationai Assistance and Relief 
Foundation (Tax excempt), 386 Hiilside Place, 5. Orange, NJ 07079, 

Sausio 14 d., sekmadienį, 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 

5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 

Sausio 13-osios — 
Lietuvos laisvės aukų 

atminimas ir pagerbimas 
10:30 vai. šv. Mišios tėvų jėzuitų koplyčioje. 

Po šv. Mišių — pagerbimo popietė Čiurlionio galerijoje 

Rengia ALTo Čikagos skyrius 

E. ir J. Biskis iš Placitas, NM, kartu su „Draugo" prenumeratos 
pratęsimu atsiuntė labai dosnią 130 dol. auką. Nuoširdžiai dėkui. 

Adomas Jocas, Los Angeles, CA, kartu su prenumeratos mokesčiu 
2007-iesiems metams, atsiuntė dar 100 dol. auką, kuri labai reikalinga ir 
vertinama. Esame dėkingi. 

Elena Butkus, Los Angeles, CA, prie „Draugo" prenumeratos mo
kesčio pridėjo dar 50 dol. auką. Labai ačiū. 

Janina Cukuras, Chicago, IL, su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 
50 dol. auką. Ačiū už geraširdiškumą. 
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Dr. Aldona Juozevičienė, Oak Lawn, IL, pasirūpino, kad „Drau
gas" ją lankytų ir 2007-aisiais, kartu atsiųsdama dar 50 dol. auką. Labai 
dėkui. 

Vida ir Ben Grigaliūnas, Saint Charles, IL, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą dar vieneriems metams ir atsiuntė tikrai dosnią 100 dol. 
auką. Esame nuoširdžiai dėkingi. 

Dr. Arnold Grushnys, gyv. Wichita, KS, atsiuntė prenumeratos 
mokestį ir dar 80 dol. auką. Malonu, kad mūsų „Draugas" gali šį skaityto
ją lankyti tolimame Wichita mieste. Dėkui už auką. 

Mary Kraučiūnas, Chicago, IL, pratęsė Casimir Oksui „Draugo" 
s prenumeratą ir dar pridėjo 50 dol. auką. Labai, labai ačiū. 

Stanley G. Zikas iš Melrose, MA, atsiuntė prenumeratos pratęsimo 
mokestį ir dar 50 dol. auką. Esame dėkingi. 

Stasys Žukauskas, gyv. Chicago, IL, už „Draugo" išleistą kalėdinių 
sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

mailto:slavbalt@uic.edu

