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„LT tapatybė": vėl rinksime 
Lietuvą garsinančius žmones 

Vilnius, sausio 25 d. (BNS) — 
Siekdamas skatinti teigiamą šalies 
įvaizdžio formavimą, Lietuvos insti
tutas skelbia „LT tapatybės" apdo
vanojimus ir kviečia visuomenę rink
ti labiausiai Lietuvą užsienyje garsi
nusius žmones, atstovaujančius įvai
riausioms gyvenimo sritims. 

Ketvirtus metus iš eilės vyksian
tys rinkimai „LT tapatybė" siekia 
kuo plačiau įtraukti visuomenę — 
gyventojai kviečiami aktyviai siūlyti 
kandidatus nominacijoms, vėliau už 
juos balsuoti interneto svetainėje 
www.tapatyfoe.lt. 

Kaip ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje pasakojo apdovanojimus 
organizuojančio Lietuvos instituto 
laikinoji direktorė Saulė Mažeikaitė, 
siūlyti Lietuvą garsinusius žmones 
kviečiami Lietuvos ambasadų kitose 
šalyse darbuotojai, užsienio lietuvių 
bendruomenės bei Lietuvos gyvento
jai. 

Lietuvos instituto rengiamus 
„LT tapatybės" apdovanojimus glo
boja prezidentas Valdas Adamkus. 

„Prezidentui artima bendroji 
nuostata, kad geriausiai valstybę už 
jos ribų pristato asmenybės. Mes ga
lime kurti Lietuvos pristatymo stra
tegijas, mes galime kurti prekės žen
klą, užsakinėti reklamas, įvairiomis 
technikomis savo valstybę propa
guoti. 

Bet jeigu kalbėti apie tai, kaip 
valstybę mato visuomenės, kaip mato 
kiti žmonės, tai visų pirma mato per 
žmogaus veidą, per patį žmogų. Ži
nomų asmenybių nėra per daug, to-

Šiame 
numeryje: 

• Sporto apžvalga. 
•Ne pirmoji ir, deja, ne 
paskutinė. 
•Žmonės patys turi kurti 
savo gyvenimą. 
•Balsas iš aukštybių... 
•Vertybės lietuviškoje 
televizijoje. 
•Mokslinėje 
elektroninėje 
bibliotekoje — 10,000 
nuolatinių skaitytojų. 
•Įvairios sporto žinios. 
• Skiepyti ir puoselėti 
meilę lietuvių kultūrai. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.65 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Praėjusių metų rinkimų nugalėtojas sportininkas Virginijus Alekna. 

dėl norime, kad jie būtų žinomi kaip 
lietuviai, kaip Lietuvos atstovai", — 
spaudos konferencijoje sakė prezi
dento patarėja Irena Vaišvilaitė. 

Jos teigimu, prezidentas mano, 
kad tokia iniciatyva ugdo bendruo
menę, skatina visuomenės gyvybin
gumą, stiprina užsienyje ir Lietuvoje 
gyvenančių lietuvių ryšį. 

Pasak S. Mažeikaitės, šiemet ap
dovanojimai „LT tapatybė" dar la
biau išsiplėtė, įtrauktos naujos sritys. 
Kartu su „Pagrindine" nominacija už 
geriausią metų Lietuvos pristatymą, 
feus paskelbtos ir keturios papildo
mos: „Verslo", „Kultūros", „Turiz
mo" ir „Sporto". 

Planuojama, jog komisija pirmą 
kartą skirs ir apdovanojimą už gyve
nimo nuopelnus, gerinant Lietuvos 
įvaizdį. £ 

Anot S. Mažeikaitės, tarp jau pa
siūlytų kandidatų mirga žinomi var
dai. Tai krepšinio strategas Jonas 
Kazlauskas, šiuo metu treniruojantis 
Kinijos rinktinę, operos dainininkė 
Violeta Urmanavičiūtė-Urmana, gru
pė „LT United". 

Siūlyti kandidatus tinklalapyje 
www.tapatybe.lt galima iki vasario 
6 dienos. Vėliau vertinimo komisija iš 
visų kandidatų išrinks po 3 kiekvie
noje nominacijoje bei paskelbs 4 pre
tendentus į „Pagrindinę" nominaciją. 

Ragina išsaugoti K. Donelaičio 
muziejų Tolminkiemyje 

P r o Š i u o s v a r t u s p o e t a s va ikšč iodavo į bažnyč ią . Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotr. 

Tolminkiemis/Vilnius, sausio morialo Tolminkiemyje nuolatinės 
24 d. (ELTA) — Kristijono Donelaičio globos bei su tuo susijusių darbų fi-
draugija ragina Lietuvos valdžią im- nansavimo. 
tis žygių išsaugoti Kristijono Donelai- K. Donelaičio draugijos kreipi-
čio memorialinį muziejų Tolminkie- mesi „Ar išsaugosime Kristijono Do-
myje ir siūlo pradėti derybas su Ru- nelaičio muziejų Tolminkiemyje?" 
sijos Federacijos Kaliningrado srities primenama, jog prieš 26 metus, dar 
administracija dėl K. Donelaičio me- sovietmečio Nukelta į 6 psl. 

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

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

Bevizės kelionės 
į JAV jau ranka 
pasiekiamos 

Vilnius, sausio 25 d. (Alfa.lt/ 
BNS) — Lietuvos piliečiai jau visai 
netolimoje ateityje gali gauti teisę be 
vizų keliauti į Jungtines Valstijas. 

Tokį optimistinį įspūdį parsivežė 
Lietuvos atstovai, dalyvavę trečiadie
nį Prahoje vykusiame Baltijos ir Vi-
šegrado grupės valstybių susitikime 
su JAV Teritorinio saugumo departa
mento atstovais. 

Bevizio režimo programos gairių 
svarstymo rezultatai lietuvių diplo
matus net nustebino. 

„Už Atlanto įvyko lūžis, keičiasi 
pačių Jungtinių Valstijų požiūris į 
vizos atsisakymo programą. Įvyko 
pokytis nuo ekonominės migracijos 
apribojimo link saugumo užtikrini
mo. Dabar JAV mano, kad pats svar
biausias kriterijus yra į šalį atvyks
tančių žmonių saugumas ir tai, kad 
jie nekelia grėsmės", — ketvirtadienį 
sakė Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos Konsulinio departamento di
rektorius Vaidotas Verba. 

Pasak jo, po tokio JAV požiūrio 
posūkio bevizio režimo siekiančioms 
šalims tapo aiškiau, ką toliau reikia 
daryti. 

„Po šio susitikimo nusiteikimas 
labai optimistinis — dabar tapo labai 
aiškūs mūsų darbai, aiškūs kriterijai, 
kaip viskas turi būti daroma", — kal
bėjo diplomatas. 

Kaip teigė V Verba, tikriausiai 
jau kitą savaitę JAV vyriausybės pa
siūlymas Nukelta į 6 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 

FOTBOIAS 
Paruošė JEtt Šulaitis 

LFK „Lituanicos" valdybos posėdis 
Sausio 20 d. PL centro Lemonte 

Bočių menėje posėdžiavo LFK „Li
tuanicos" valdyba, kurioje buvo ma
tyti ir naujų veidų. Posėdį pradėjo 
klubo naujasis pirmininkas Dainius 
Ruževičius, perskaitydamas numa
tytą darbotvarkę. 

Čia buvo diskutuojama nemažai 
dalykų. Buvo aptartas naujų narių 
pritraukimas į klubo veiklą, aukų 
klubo reikalams rinkimas, kalbėta 
apie „Lituanicos" pavasarinį pokylį, 
neužmiršta padiskutuoti apie pava
sario pirmenybinį sezoną. 

Posėdžio metu pasisakė ir Čika
gos Lietuvių futbolo lygos vadovas 
Linas Jakovlevas, o naujasis klubo 
iždininkas (pakeitė L. Juraitį) papa
sakojo apie klubo finansinę padėtį, 
kuri, deja, nėra gera. Apie futbolo 
aikščių prie PL centro atnaujinimo 
reikalus kalbėjo valdybos sekretorius 
Gediminas Bielskus, klube dirbantis 
apie 40 metų. 

Nustatytas klubo nario mokestis 
— 25 dol. Davę 45 dol. gaus specia
liai pasiūtus marškinėlius. Tai, kaip 
galvojama, padės sukaupti daugiau 
lėšų, kurios dabar klubui labai rei
kalingos. 

Taip pat išspausdintas atsišauRi

mas į futbolo mėgėjus, kuriame sako
ma, kad seniausias lietuvių futbolo 
klubas, gyvuojantis 57 metus, sutei
kęs daug džiugių akimirkų savo ger
bėjams, reikalingas finansinės para
mos. Kviečiama aukas siųsti šiuo ad
resu: „Liths" Soccer Club, R O. Box 
388037, Chicago, IL 60638. Telefonas 
pasiteiravimui 708-653-1141. 

G. Bielskus plačiau nušvietė fut
bolo aikščių prie PL centro sutvarky
mo reikalą ir finansinę padėtį. Tam 
tikslui reikia apie 20,000 dolerių. 
Aukos jau yra renkamos ir prašoma 
jas nukreipti PL centro vadovybės 
adresu. Iki šiolei „Lituanicos" nariai 
ir rėmėjai yra sudėję 8,800 dolerių. 

Jis taip pat pažymėjo, kad tinka
miausia data „Lituanicos" pokyliui 
būtų kovo 31 d. PL centro didž. salė
je. Jis būtų rengiamas kartu su Čika
gos Lietuvių futbolo lyga, nes joje žai
džia ir „Lituanicos" futbolininkai. 

Visų susirinkusiųjų nuomone, 
reikia tęsti prieš 57 metus ankstesnio
sios ateivių kartos pradėtą darbą fut
bolo srityje, gausiai į ją įtraukiant ir 
neseniai į šį kraštą atvykusius futbo
lininkus, futbolo mėgėjus. Tik bendro
mis pastangomis bus galima sėkmin
gai tęsti gražias futbolo tradicijas. 

Naujasis LFK „L i tuanica" pirmininkas Dainius Ruževičius klubo valdybos susi
rinkime sausio 20 d. Šalia jo — Gediminas Bielskus ir Romas Kartavičius. 

Edvardo Šulaičio nuotr. 

KREPŠINIO PASAULYJE 
Š. Jas ikev ič ius pe lnė 10 taškų 

Šiaurės Amerikos Nacionalinės 
krepšinio asociacijos (NBA) čempio
nate Šeštadienį „Cleveland Cavaliers" 
klubas, kuriam atstovauja Žydrūnas 
Ilgauskas, svečiuose po pratęsimo 
106:104 (25:27, 19:35, 29:23, 25:13; 
8:6) įveikė Šarūno Jasikevičiaus 
komandą „Golden State Warriors" ir 
nutraukė trijų pralaimėjimų seriją. 

Z. Ilgauskas per 25 min. surinko 
14 taškų (dvitaškiai 5/12, baudos 
4/7), atkovojo 11 ir perėmė 1 kamuolį, 
atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 
blokavo 2 metimus, suklydo 4 ir pra
sižengė 3 kartus. 

Geriausiai Cleveland komandoje 
žaidė LeBron James, pelnęs 32 taš
kus ir atkovojęs 7 kamuolius. 
„Warriors" gretose debiutavęs Š. 
Jasikevičius per 21 min. surinko 10 
taškų (dvitaškiai 3/4, tritaškiai 1/3, 
baudos 1/2), atkovojo 1 ir perėmė 2 
kamuolius bei atliko 4 rezultatyvius 
perdavimus. 

„Cavaliers" (24 pergalės/16 pra
laimėjimų) Rytų konferencijoje dali
jasi 1-2 vietas su „Washington Wi-
zards" komanda, o „Warriors" (19/22) 
Vakarų konferencijoje užima dešim
tąją poziciją. ELTA 

DAR VIENA „LITUANICOS" FUTBOLININKŲ 
NESĖKMĖ 

Ir sausio 21 d. „Metropolitan" 
futbolo lygos salės pirmenybių trečio
jo rato rungtynėse pasikartojo pana
šus vaizdas, matytas ankstesnio sek
madienio susitikime, taip pat ir 
rezultatas buvo panašus. Rungty
niaujant prieš „Connections" ko
mandą gauta pylos 7:2 (prieš „Vi-
kings" buvo pralaimėta 1:7). Taigi ir 
toliau lietuviai nesugeba rimčiau 
pasipriešinti, o to priežastis — ne
ateina žaisti geresnieji futbolinin
kai. 

Po trijų ratų „Lituanica" turi 3 
taškus ir stovi paskutinėje vietoje iš 
10 komandų (iš pirmenybių iškrito 
dvi komandos „Legovia" ir „Highlan-
ders"), nors, pradedant penktąja, 

visos turi tik po tris taškus. Lietuviai 
nukritę į patį galą dėl blogiausio 
įvarčių santykio (7:17). 

Pirmą vietą šiuo metu turi 
„Vikings" — 9 tšk. Toliau eina — 
„Green White" — 7, „Lions" — 6, 
„Fichte Rams" — 4. 

Šį sekmadienį (sausio 28 d.) „Li
tuanica" turi rungtyniauti prieš 
„Fichte Rams", kuri priskaitoma 
prie silpnesniųjų komandų. Pradžia 
3:45 vai. p.p. Vasario 4 d. mūsiškių 
laukia žymiai pajėgesnė komanda — 
„Green-White" (pradžia 3 vai. p.p.). 

Rungtynių vieta — „Odeum" 
pastatas, 1033 N. Villa Ave., Villa 
Park miestelyje, kuris yra į šiaurės 
vakarus nuo Čikagos. 

JAV FUTBOLO RINKTINE LAIMĖJO 
JAV futbolo rinktinė pirmose 

2007-ųjų metų rungtynėse, kurios 
buvo sužaistos sausio 20 d. Carson 
Kalifornijoje, įveikė savo varžovus — 
Danijos atstovus 3:1. 

Amerikiečių komandai įvarčius 
pelnė Landon Donovan, Jonathan 
Bornstein ir Kenny Cooper. Tai jau 
buvo L. Donovan 26-sis įvartis, pa

siektas per jo sužaistus 85 tarptau
tinius susitikimus. 

Antrąsias šių metų tarpvalsty
bines rungtynes JAV rinktinė žais 
vasario 7 d. prieš kaimyninę Mek
siką, Glendale mieste, Arizonos vals
tijoje, o trečiąsias — kovo 25 d., kuo
met Tampa, FL susitiks su Ekva
doru. 

„Lietuviška" komanda laimėjo 
Lietuvio Valdo Ivanausko tre

niruojama Edinburgo „Hearts" klubo 
komanda Škotijos futbolo pirmeny
bių 25-ajame rate nugalėjo „Falkirn" 
vienuolikę ir lentelėje pakilo į III 
vietą. Ji savo sąskaitoje turi 40 taškų 
ir nuo antroje vietoje stovinčios Glas-
gow „Rangers" komandos atsilieka 
tik dviem taškais. 

Šiam klubui priklauso net sep

tyni žaidėjai iš Lietuvos, kurių 3 
rungtyniavo šiame susitikime. Tai 
Andrius Velička, Marius Žaliūkas ir 
Saulius Mikoliūnas. 

ŠALFASS praneša 

2007 m. ŠALFASS-gos 
vyrų senjorų krepšinio 

pirmenybės 

2007 metų ŠALFASS-gos vyrų 
senjorų krepšinio pirmenybės įvyks 
2007 m. kovo 31 ir balandžio 1 d., 
Toronto, Ont., Kanadoje. Vykdo To
ronto PPSK „Aušra". Senjorų klasei 
priklauso 35 metų ir vyresni vyrai, 
pagal 2007 m. gruodžio 31 d. Kitaip 
:ar-:ant, gimusieji 1972 m. ir vyrės-

Galutinė komandų ir žaidėjų 
registracija, su mokesčiais privalo 
būti atlikta iki 2007 m. kovo 9 d. 
imtinai, šiuo adresu: L a r r y Hurst , 
3509 Wagondust Road, Mississauga, 
ON L4Y 3M1, Canada, tel. 416-992-
3449; ei. paštas: info@ausra.net 
Website. www.ausra.net 

Savo principinį apsisprendimą 
dėl dalyvavimo prašome pranešti 
rengėjams (Larry Hurst) iki vasario 
15 d. 

Dalyvauti kviečiami ŠALFASS-
gos klubai ir kiti lietuviški viene
tai, atlikę 2007 metų registraciją 
ŠALFASS-oje. 

Po galutinės registracijos bus 
paskelbta tolimesnė informacija. 

2006 laimėtojai — Čikagos ASK 
„Lituanica". 

ŠALFASS centro valdyba 
ŠALFASS Krepšinio komitetas 

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 9 psl. 
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ŽMONES PATYS TURI KURTI 
SAVO GYVENIMĄ 

Artėja partijoms atsakingas 
momentas - savivaldybių rinkimai. 
Kalbiname Tėvynės sąjungos Savi
valdybių rinkimų programos rengimo 
grupės vadovą, Seimo narį, buvusį 
Utenos merą Edmundą Pupinį , 
prašydami išsakyti savo nuomonę 
apie savivaldos problemas. 

Edmundas Pupinis 

Pirmiausia reikia pasakyti, kad, 
žvelgiant į bendrą padėtį savivaldy
bėse, problemų yra įvairių ir padėtis 
savivaldybėse yra gana skirtinga. 
Vienose savivaldybėse neatidėliotinai 
spręstinos problemos dėl išaugusios 
gyventojams tiekiamos centralizuo
tos šilumos kainos, kitose labai aktu
ali problema - mokyklų renovacija, 
nes tuo buvo nepakankamai rūpin
tasi. Kai kurios savivaldybės savo 
investicijas nukreipia į gerai mato
mus, politiškai populiarius ir poli
tinius dividendus labiau garantuo
jančius darbus, tokius kaip šaligatvių 
dangų keitimas, tačiau pernelyg ap
leidžia kitas, ne mažiau svarbias sfe
ras, todėl kai kur nėra jokio įdirbio 
vystant infrastruktūrą, reikalingą 
verslo investicijoms pri traukti ar 
teikiant pagalbą smulkiajam verslui, 
skatinant jo plėtrą. Praktiškai dau
gumoje savivaldybių savieigai palikti 
savivaldos plėtros procesai, o rūpestis 
bendruomenių iniciatyvų palaikymu 
ir bendruomenių stiprinimu taip ir 
lieka tik priešrinkiminėse deklaraci
jose. Mūsų grupės tikslas nėra pa
rengti detalią programą, tinkančią 
kiekvienai savivaldybei. Mes ren
giame bendras tezes, kurios atspin
dėtų pagrindines Tėvynės sąjungos 
nuostatas ir neatidėliotinai savival
doje spręstinas bendrąsias proble
mas. 

Taigi, situacija, kaip matote, 
skirtinga, todėl konkrečias progra
mas turės parengti mūsų kandidatai į 
savivaldybių tarybas kartu su sąrašų 
lyderiais, nes kaip tik jiems ir teks tas 
programas įgyvendinti. Programų 
kūrimo vietose procesas labai svar
bus, nes į jį galima įtraukti daug 
žmonių. Kuo daugiau žmonių, ir ne 
būtinai tik kandidatų i savivaldybių 
tarybą ar Tėvynės sąjungos narių, 
bus įtraukta kuriant rinkiminę pro
gramą, tuo programa taps gyvybin
gesnė, tuo daugiau žmonių suvoks 
spręstinas problemas, ir, atsižvelgda
mi į išdiskutuotus prioritetus, galės 
dalyvauti jau įgyvendinant pačių iš
diskutuotas nuostatas. Norime siek
ti, kad žmonės nesijaustų svetimi 
savivaldybėje, ir tai yra viena iš pag
rindinių mūsų programos idėjų. Savi
valda neturi būti vien kažkokių iš
rinktųjų, merų ar paskirtųjų admi
nistracijos vadovų, iš viršaus į apačią 
nuleidžiamų komandų vykdytojais, ji 

turi tapti bendru veikimu, leidžian
čiu pačioms žmonių grupėms, ben
druomenėms, jų lyderiams aktyviai 
veikti ir kartu su savivaldybių insti
tucijomis spręsti iškylančias proble
mas. Manau, savivaldos procesai tu
rėtų būti kuo mažiau biurokratizuoti, 
o konkretūs sprendimai dėl būti
niausių darbų turėtų būti priimami 
ne vien mero kabinete, o ir seniūni
jose, prieš tai juos išdiskutavus ben
druomenėse. 

Šiuo metu tikros savivaldos savi
valdybėse dar labai trūksta, mažai 
tariamasi su gyventojais, o tas tari
masis dažnai būna formalus. Dažnai 
netgi ir formalų tarimąsi, tą, kurio 
reikalauja įstatymai (tarkim, „ta
riantis" su gyventojais dėl detalaus 
plano ar dėl kokio objekto statybos), 
stengiamasi atlikti taip, kad kuo 
mažiau žmonių apie tai sužinotų. Tik 
pamatai, kad jau dygsta griozdiš
kas pastatas sunkiai išvažiuojamoje 
gatvėje. Kai jis pradeda augti, žmo
nės pamato, kad jis ne vietoje, kyla 
triukšmas. Tai reiškia, kad valdžia 
informavo tik formaliai, spaudoje 
specialiai nepastebimoje vietoje įdė
dama skelbimą. Formaliai, atrodo, 
viskas ir atlikta, „pasitarta". Vis 
dėlto reikia prisiminti, kad nė viena 
valdžia nėra amžina, o sprendimus ji 
dažnai priima net ir ateinančioms 
kartoms. Pavyzdžiui, ir ne vietoje 
pastatytas pastatas stūksos šimtus 
metų ir trukdys gyventi daugeliui 
žmonių. Todėl ir sakome, kad į savi
valdos procesą turi būti įtraukta kuo 
daugiau žmonių. 

Kaimiškose savivaldybių seniū
nijose tikrai būtų kur pasireikšti ben
druomenėms, panaudoti jų inicia
tyvą, tačiau ir ten jos iš savivaldos 
yra išstumtos. Ten apskritai jokios 
savivaldos nėra. Visas valdymas cen
tralizuotas, lėšas skirsto savivaldybių 
administracija. Seniūnas - tik kaž
koks vietininkas be jokios sprendimo 
teisės ir be lėšų. Todėl programoje 
siūlome būdų, kaip seniūną padaryti 
svarbiausiu bendruomenės veikėju. O 
toks jis bus tada, kai turės savo 
biudžetą, kai jis, pasitelkdamas ben
druomenę ar bendruomenių tarybą, 
galės spręsti lėšų panaudojimą. Todėl 
programoje siūlome leisti- seniūnams 
disponuoti tam tikru biudžetu, o kad 
seniūnas ne vienas priimtų sprendi
mus, bet į šį procesą būtų įtraukta 
kuo daugiau žmonių, sudaryti seniū
nijų tarybas. Net ir esant dabartinei 
įstatyminei bazei galima tai padaryti. 

Savaime suprantama, ne tik ben
druomenės, bet ir visos visuomenės 
bei valstybės gerovė neįmanoma be 
deramo dėmesio sprendžiant elemen
tarias problemas, kurios tiesiogiai 
lemia vieną iš svarbiausių konserva
toriams prioritetų - šeimą. Žinia, 
šeimos gyvenimas tiesiogiai priklauso 
nuo to, kaip sėkmingai bus savivaldy
bėje organizuojamos ir tvarkomos 
švietimo, sveikatos apsaugos, saugios 
ir tvarkingos aplinkos užtikrinimo 
bei komunalinės paslaugos. Būtent 
šiose srityse, veikiant iniciatyviai ir 
išradingai, glaudžiai bendradarbiau
jant su bendruomene, savivaldybėse 
galima daug pasiekti. 

Manau, atrodytų net ir diskutuo
ti nereikia, tai turėtų būti savaime 
suprantamas dalykas, kad vienas iš 
pagrindinių savivaldybei valstybės 
deleguotų funkcijų yra rūpinimasis 
bendrojo lavinimo švietimo sistema. 
Mes negalime sakyti: jūs, vaikai, pa
kentėkit, mes sutvarkysim šaligat-

DANUTE B1NDOKIENE 

Ne pirmoji ir, deja, 
ne paskutinė 

Nesiseka New York miesto, 
įskaitant ir jo gausius prie
miesčius, lietuviams. Nese

niai prarado Kultūros židinį, kai t. 
pranciškonai sugalvojo jį parduo
ti. Nors buvo daug kovota, net per 
amerikietiškus teismus, bandant 
įrodyti, kad visgi ir apylinkės lie
tuvių visuomenė tur i teisę spręsti 
Kultūros židinio ateitį, pastangos 
nuėjo niekais. Kieno galia, to ir 
valia — sakytų mūsų liaudis. Tie
sa, Kultūros židinį pardavus, ir lie
tuviams teko šiek tiek pinigų, bet 
pinigai nepaguodė l i tuanist inės 
mokyklos, netekusios patalpų, Atle
tų klubo, turėjusio savo veiklai ieš
koti kitos vietos, ir apskritai vietos 
lietuvių, kurie į židinį rinkdavosi 
švęsti bažnytinių ir tautinių šven
čių, posėdžiauti, aptart i svarbius 
reikalus. 

Dabar vėl pasigirdo skaudi ži
nia, kad Aušros Vartų lietuvių pa
rapija Manhatten bus uždaroma. 
Apie tokią galimybę buvo ka lbama 
jau kuris laikas, bet šiomis dieno
mis t a ry tum švystelėjo vilt ies 
žiburėlis, kai New York arkidiece- ' 
zijos paskelbtuose uždaromų para
pijų sąrašuose neradome Aušros 
Vartų (dar vadinamos Our Lady of 
Vilnius) bažnyčios. Neilgai teko 
džiaugtis — tuoj po to sąrašo pas
kelbimo atėjo ir praneš imas — 
taip, parapija uždaroma! 

Kodėl įvyko tas „pavėlavi
mas", nepaaiškinta. Gal tai buvo 
paprastas neapsižiūrėjimas ir tik 
„korektūros klaida", spausdinant 
sąrašą? Gal noras išvengti „tr iukš
mo", kurį žadėjo sukelti lietuviai ir 
jiems prijaučiantys dėl tokio arki
vyskupijos tikinčiųjų norų nepai
symo? O gal kokios kitos priežas
tys, kurių niekuomet nesužinosi
me? (Nenorime tikėti, kad tai būtų 
tyčinis aktas , siekiantis įrodyti 
lietuvių visuomenei, kad arkivys
kupijos nutarimai — ne jų rei
kalas.) 

Vos pasklidus žiniai, pasipylė 
telefono skambučiai ir mūsų tau
tiečių, susirūpinusių Aušros Vartų 
parapijos likimu bei lietuvių sielo
vadai apskritai daroma skriauda, 
laiškai, komentarai internete. Visų 
klausinėjo: ką galime daryti, kad 
parapija nebūtų uždaryta? Žino
ma, Aušros Vartų parapijiečiai ir 

kiti New York bei apylinkių lietu
viai, nesėdi, rankas grąžydami: jie 
rašo protesto laiškus, ruošia petici
jas ir demonstracijas; jie prašo, 
maldauja ir įtikinėja arkidiecezijos 
vadovybę, kad parapija nėra „ap
leista", kad ji svarbi, reikalinga, o 
parapijiečiai yra pasiryžę padengti 
visas išlaidas, susijusias su parapi
jos išlaikymu. 

Beje, ta i nebe pirmas kartas, 
kai Aušros Vartų parapijai grėsė 
uždarymas. Buvo ketinama ją už
daryti ir apie 1941 metus (parapija 
įkurta 1905 m., taigi, dar anksčiau 
ir už mūsų „Draugą", bet mūrinė 
bažnyčia pasta tyta 1911 m.). 
Anuomet, sakoma, įvyko „nesusi
pratimas", kurį išsiaiškinus su 
Lietuvos Vyčių ir prel. Lado Tula-
bos pagalba, parapija išliko. Kas 
ateis į pagalbą,šiandien ir parapiją 
išgelbės? 

Bostono lietuviams, atrodo, 
visgi pavyko išsaugoti savo parapi
ją — bent laikinai. Galbūt jų patir
tis galėtų padėti ir Manhat ten 
atveju? Bet per daug vilčių į lai
mingą pabaigą dėti vargiai apsi
moka. Šiuo metu išgyvename pra
radimų laikotarpį, kai „keičiasi 
pamaina" — pasitraukia senieji 
veikėjai dėl brandaus amžiaus, 
negalių, o kar ta is ir mirties, užda
romos kai kurios organizacijos 
(kitos tebesvyruoja an t nebūties 
slenksčio), institucijos. Be abejo, il
gainiui l ikusias tuštumas užpildys 
nauji veikėjai, naujos organizaci
jos, nes juk šioje šalyje gausu nese
niai iš tėvynės atvykusių talen
tingų ir sumanių žmonių. Kol kas 
dar jie užsiėmę įsikūrimo rūpes
čiais, bet vieną gražią dieną su
pras, kad „žmogus gyvas ne vien 
duona, ne vien rezidencijomis, pra
bangiais automobiliais", kad lietu
viui reikia ir lietuviškos veiklos. 

Kol dar įmanoma, saugokime 
savo kul tūr ines ir dvasines verty
bes — savo institucijas ir parapijas 
— Čikagoje, Los Angeles, Cleve-
land, Detroit, Baltimore ir kitur, 
aktyviai įsijungdami į jų išlaikymą. 
Jeigu j as prarasime, vargiai kuo
met panašias besukursime. Kiek 
įmanoma, remkime ir savo New 
York bei Manhatten tautiečių pas
tangas, siekiant, kad Aušros Vartų 
parapija nebūtų iš jų išplėšta. 

vius, o paskui, jei dar liks lėšų - at
kreipsime dėmesį ir į jūsų ugdymo 
sistemą, nors, kaip ir minėjau, dažnai 
prioritetai nustatomi tokie, kurie 
geriausiai matomi ir politikams ga
rantuoja daugiau rinkėjų balsų. Sa
vivaldybės vadovui dažnai politiškai 
patogu parodyti suremontuotą šali
gatvį, sutvarkytą vieną kitą kampelį, 
nudažytą namo fasadą, tačiau, mūsų 
supratimu, turėtų būti atvirkščiai. 
Pirmiausia lėšos turėtų būti skiria
mos žmogui, sudarant jam sąlygas 
tobulėti, ruoštis gyvenimui, todėl 
tiesiog nesuprantama, kai mokyklų 
renovacija nus tumiama net ne į 
antrąjį planą, ir tai nėra retas daly
kas. Gerai, kad ši žiema nešalta, o juk 
dar pernai laikraščiai rašė, kad kai 
kur klasėse 12 laipsnių šilumos, vai

kai sėdi su striukėmis. Ar tokiomis 
sąlygomis galima vykdyti mokymo 
procesą? Todėl mokyklų renovacija, 
manau, taps vienu iš svarbiausių Tė
vynės sąjungos narių, tapusių me
rais, rūpesčių. 

Taip pat nesuprantamas dalykas, 
kad dar dauguma savivaldybių nesu
geba išspręsti tokios elementarios 
problemos, kaip nemokamas mokinių 
aprūpinimas mokymosi medžiaga. 
Moksleiviai, mokytojai iš savo kiše
nės vis dar privalo mokėti už moky
mo medžiagos kopijavimą. Mokyk
loms labai ribojami limitai telefoni
niams pokalbiams, todėl mokytojas, 
kad informuotų tėvus apie vaiko ne
atvykimą į mokyklą ar netinkamą 
elgesį, turi skambinti savo sąskaita. 

Nukelta i 4 psl. 
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Balsas iš aukštybių - dar kartą! 
1UOZAS GREVELDA 

Anuo metu, kai Lietuvos agurkų 
sostinėje (Kėdainiuose) Agurkų parti
jos žiedas ir grietinėlė pasiklydo 
sudėtingose ideologijos' (be jokios ide
ologijos) vingrybėse, kai iškilo pavo
jus, jog be Didžiojo Vado ir Išmintin
gojo Vedlio, be Galingojo Globėjo ir 
Vienintelio Gelbėtojo visą tautą ištiks 
pragaištis ir pražūtis, pasigirdo Bal
sas iš aukštybių ir pasakė: „Aš Jūsų 
dievaitis, aš ir pranašas! O kas netiki 
mane ir iki šiam laikui dar nesumo
kėjo 'otkato', neregėti tam nei išsva
jotų postų, nei dalybų džiaugsmo!" 

Ir pakilo visų rankos (kaip gerai 
išmuštruotų kareivių), ir nubalsavo 
kaip reikia. Ir atėjo Lietuvon palai
mos bei džiaugsmo gadynė, kuri dar 
ir dabar tebesitęsia, tik niekas jau 

'nebeprisimena, ką gi j iems žadėjo 
Agurkas Didysis, Globėjas Galinga
sis, Gelbėtojas Vienintelis, išmonin
gasis šaipokas ir tyčiokas, be kurio iš 
tautos niekas kitas nei meluoti, nei 
tyčiotis taip kokybiškai ir efektyviai 
iki šiol nemokėjo, o gal ir neišdrįso... 

Tik štai išaušo kita - rinkimų -
gadynė, ir pabudo iš saldaus miego 
gudrusis svieto perėjūnas, skersai ir 
išilgai visus Maskvos valdžios korido
rius, skersgatvius ir akligatvius iš
maišęs, bet išsvajoto prieglobsčio taip 
ir nesuradęs, ir dar kartą paleido 
savo Balsą iš aukštybių. Prisiminęs, 
kaip smagu jam buvo į suvažiavimą 
sulėkusius agurkus komanduoti, juos 
už nosies vedžioti, šį kartą jis pakilo į 
dar aukštesnes Aukštybių ir Didybės 
magijos erdves. Šį kartą jis sutelkė 
visas savo proto, mentaliteto ir iden
titeto galias ir pasakė pats sau: „Bas
tą! Daugiau Lietuvoje nebus nei ko
jinių skalbėjų, nei lėkščių plovėjų. 
Dabar pr ieš Lietuvos r inkėjus aš 
būsiu tyras kaip krištolas ir švarus 
kaip ašara, kuri man netyčia girtam 
ištryško, kai Dalia Budrevičienė atsi
sakė atlyginimą vokelyje paimti. Kad 
ją kur griausmas, tą pajuodnugarę su 
jos principingumais! Dabar aš, vie
nišas klajūnas, turiu bastytis po sve
timą ir atšiaurią Maskvą, kur plo
vėjos ir skalbėjos nuo vienišų naš
laičių (tokių kaip aš) tris kailius lupa, 
niekur nebesurandu žmogiškos šilu
mos ir užuojautos. Įgriso man jos 
kaip kareiviui žirninė košė! Pakaks! 
Reikia džiovinti au tus ir braukti 
Lietuvon. Ten skalbėjos ir plovėjos ir 
meilesnės, ir pigesnės!" 

N u b r a u k ė Didysis nostalgijos 
pritvinkusią ašarą, užgėrė liūdesį 
raugintų agurkų ekstraktu, kurį jo 
specialiu užsakymu Agurkų partijos 
centro komiteto mokslinio tyrimo 
padalinys da r Lietuvoje buvo su
kūręs, ir dar kartą paleido j darbą 
savo didžiojo mentaliteto ir identiteto 
galias visu galingumu. Gerai pamąs
tęs (ir tr is kar tus atsiraugėjęs) jis 
sušuko „Eureka!" ir iš karto surado 
išganingąjį trijų dalių planą, kuris 
privalo: 

a. iš kar to pašalinti pavojų iš
vengti ekstradicijos; 

b suteikti galimybę įgyti depu-
tatinės neliečiamybės ir 

c. dar kartą pasityčioti iš Inter
polo ir Lietuvos policijos, teismo ir 
prokuratūros ir palikti juos visus (ir 

po vieną atskirai) kvailių vietoje. 
Planas A turi būti genialiai pa

prastas ir ne mažiau genialiai efek
tyvus. Ponas Agurkichas atvažiuoja į 
Lietuvą kaip savivaldybių rinki
muose dalyvaujantis prelegentas, ir 
pagal Lietuvos rinkimų įstatymą jam 
negali būti trukdoma užsibalotiruoti. 
O kadangi jis pats atvyks į Lietuvą, 
tai koks kvailys gali reikalauti jį 
išduoti? Kiek paprasta, tiek genialu, 
- bent taip mėgdavo sakyti didysis 
Rusijos mąstytojas ir psichologas, žio
plių kvailintojas ir mulkintojas pats 
Ostapas Bender bėjus, turkų valdinio 
sūnus. Planą A nuveikti padės pagal
binė komanda - j o pasekėjų korpusas, 
kuris į rinkimų komisijas nuveš pa-
reikštinius rinkimų dokumentus. 

Planas B bus lygiai toks pat ge
nialus. Deputatinė neliečiamybė nė 
kiek sunkiau įgyjama, kaip išgeriama 
t au rė raugintų agurkų ekstrakto 
pagirioms, - tereikia užsibalotiruoti 
keliose rinkimų apylinkėse, ir kol Vy
riausioji rinkimų komisija narplios 
gudriai suregztą planą ir suks galvą, 
kurioje gi savivaldybėje prelegentas 
balotiruojasi, vienoje kurioje vis dėlto 
bus galima surasti išsižiojėlių ir 
tikrai užsibalotiruoti. O tada - šaukš
tai po pietų, po laidotuvių nebėra ko 
skambinti! 

O planui C tai nereikės nei galvos 
sukti, nei jėgų eikvoti. Viską užtik
rins sėkmingas plano A ir plano B 
realizavimas. 

Viską taip išradingai suplanavus, 
Didžiajam kombinatoriui sukilo toks 
didis džiaugsmas, visą Lietuvą kvai
liais palikus, visus genialiai ir papras
tai apmulkinus ir apsukus, kad jis 
tuoj pat ėmė ir sugalvojo planą D, 
kuris pasiektą pergalę privalo negrįž
tamai užtikrinti ir galutinai įtvirtin
ti. Taigi jis privalo: 

D gali būti didžiausiu netikėtu
mu ir klastingumu. O tas netikėtu
mas ir klastingumas bus padarytas 
taip, kad apie viską bus kuo greičiau
siai išplepėta per visas Lietuvos tele
vizijas, laikraščius ir radijas. Nes nie
kas netikės, kad taip kvailai visus 
savo planus išplepėjęs, ponas Agur
kichas dar ir už save patį kvailesnis 
būtų ir taip kaip žada, padarytų! Tai 
bus gražaus juoko, kai visi lauks, ką 
aš padarysiu, o aš būsiu už visus gud
resnis ir kaip nors kitaip arba ir visai 
nieko nedarysiu! 

Kaip tarė, taip ir padarė. Užhip
notizavęs save dar aukštesnėmis 
Aukštybių ir Didybės magijos sva
jomis, Didysis tarė sau: „Jeigu ponas 
Dievas gali būti ne t trijuose as
menyse, tai kodėl man nebūti ketu
riuose? Kvailas būčiau, jeigu nepasi
naudočiau likimo man siūloma pato
gia proga! Apsireikšiu ne mažiau kaip 
keturiuose asmenyse ir dalyvausiu 
keturių savivaldybių rinkimuose! 
Papūskit Jūs man!" 

Ir kad užsikvatos ponas Agur
kichas, taip gudriai iš aukštybių ge
rąją naujieną apie savo sugrįžimą pa
skelbęs, dar kartą visą Lietuvą kvai
lio vietoje palikęs, kad iki šiol užsi
čiaupti negali, - vis juokiasi ir juo
kiasi. 

Ir tegul sau juokiasi - nepavy-
dėsime nei jo gudrumo, nei jo pase
kėjų kvailumo! 

ŽMONES PATYS TURI KURTI 
SAVO GYVENIMĄ 

Atkelta iš 3 psl. 
Mes savo programoje netgi siū

lome į mokyklą specialiai priimti dar
buotojus, kurie rūpintųsi tokiais da
lykais, nes mokytojas mokykloje pri
valo užsiimti savo dalyko kokybišku 
dėstymu, o tarp pamokų dažnai lieka 
tiek laiko, kad tik spėjama pasikeisti 
dienyną. Iš namų išėjusio, bet mo
kykloje nepasirodžiusio vaiko niekas 
nepasigenda. O gal jis jau susidėjo su 
kokia nusikalstama grupe? Jeigu pir
mą dieną tėvai sužinotų, kad vaikas 
neatėjo į mokyklą, tokių nelaimių ne
įvyktų. Mes čia nieko nauja neatra-
dome, tai pasaulyje seniai funkcio
nuojantys dalykai, kuriuos mes no
rime įgyvendinti. 

Dar vienas svarbus dalykas šei
moms, o ypač vaikams, - sveiką gy
venseną skatinanti infrastruktūra ir 
galimybės turiningai leisti laisvalaikį. 
Ar šiuo metu esančios sąlygos skati
na sveiką gyvenseną? Sporto aikš
telės dažnai aplūžusios, dviračių takų 
nėra, laisvalaikio leidimo problemos 
neišspręstos. Todėl, kai iškyla prio
ritetų klausimas: ar šaligatvis, kai
nuojantis 3 mln. litų, ar sporto aikš
tynų tvarkymas, manau, šiuos prio
ritetus taip pat turi sudėlioti patys 
žmonės, o ne tik vietvalda. 

Savivaldybėse daug saugumo 
problemų. Mes nuo 1995 m. savo pro
gramose minėdavom ir buvome pra
dėję diegti tokias programas kaip 
„Saugi kaimynystė", „Stabdyk nusi
kalstamumą". Po to, kai mūsų įtaka 
savivaldybėse sumažėjo, galima pa
galvoti, kad programos specialiai 
buvo „numarintos", kadangi jas įgy
vendinti pradėjome mes. Daugumoje 
savivaldybių viskas palikta savieigai, 
o policija konstatuoja, kad nėra ryšio 
ir bendradarbiavimo su visuomene. 
Vėlgi matyti, kad reikia specialių re
sursų, nes savaime tokie procesai ne
vyksta, juos reikia padėti organizuoti, 
nes mūsų visuomenėje iniciatyvos 
dar trūksta. Tas darbas turėtų būti 
koordinuojamas savivaldybėje. Išnau
dodami žmonių aktyvumą ne tik 
mažintume nusikaltimų skaičių, bet 
ir sutaupytume lėšų, užsitikrintume 
saugesnį gyvenimą. 

Dar viena problema, kuri ne ma
žės, o tik didės, todėl neatidėliotinai 
siūlome spręsti - tai daugiabučių na
mų renovacija. Ramybės čia negali 
būti, mes žinom, kad energetiniai re
sursai brangs, šilumos kainos didės ir 
atidėlioti namų renovaciją yra pra
gaištinga. Didesnių resursų turėtų 
skirti ir Vyriausybė, bet, kita vertus, 

ir dabar skiriamų resursų nėra kam 
įsisavinti. Bendrijos yra pernelyg 
silpnai organizuotos, joms trūksta ne 
tik lėšų, bet ir žinių. Šioje sferoje taip 
pat reikia aktyvesnių ir savivaldybės 
veiksmų. Todėl mes siūlome prie 
savivaldybių steigti konsultantų eta
tus, konsultantai padėtų rengti pro
jektus, padėtų žmonėms organizuoti 
renovacijos darbus. Jeigu mes pini
gus išleisime pro langus, jų neliks ki
tiems svarbiems dalykams, todėl 
reikia skubėti tvarkyti ir šią sritį, nes 
jau nemaža dalis savivaldybių pajuto, 
ką reiškia laiku neinvestuoti i šilu
mos ūkio tvarkymą. 

Neturime nusigręžti ir nuo vers
lo. Savo programoje mes akcentuo
jame, kad verslui mažiausiai, ką ga
lime padaryti, tai jau bent netrukdy
ti. Vis dar dažnai girdime, kad savi
valdybių teikiamomis paslaugomis 
daug verslininkų nėra patenkinti. 
Verslininkai dažnai gaišta laiką dėl 
biurokratinių trukdžių, valstybės 
tarnautojai piktnaudžiauja pradels-
dami terminus ir laiku nepriimdami 
reikiamų sprendimų, net nesuteikda
mi informacijos, kodėl taip atsitinka 
ir kt. Pastebėję tam tikrų nukrypimų 
nuo įstatymo turime griežtai vertinti, 
ypač valstybės tarnautojų darbą, gal 
net taikyti griežtas nuobaudas. 

Ypač siūlome skatinti pradedan
čiuosius verslininkus. Manome, kad 
reikia kurti mechanizmus, sudaran
čius galimybę pradėti savo verslą. O 
verslo pradžios rizikos dalį turėtų pe
rimti ir savivaldybė, pasitelkdama 
valstybės lėšas. Priešingu atveju ir 
šitoje srityje negalime tikėtis laukia
mo žmonių aktyvumo. Šiuo metu 
žmogui, turinčiam iniciatyvą ir suge
bėjimų, pradėti verslą yra sudėtinga. 
Jam reikia pradinio kapitalo, kurio 
bankas neskuba duoti be garanto, bet 
jauni žmonės juk nelabai ką turi užs
tatyti. Todėl manome, kad ir šiame 
procese turėtų dalyvauti savivalda. 
Ypač skatintini kaimo plėtros projek
tai, nes kaime dabar vystoma nema
žai verslo, ypač turizmo sektoriuje. Ir 
čia savivaldybė neturėtų likti nuoša
lyje, kurdama mechanizmus, verslo 
paramos fondus, kad žmonės, pradė
dami verslą, geromis sąlygomis galė
tų pasiskolinti lėšų. 

Įvardijau tik dalį problemų, ku
rioms mes savo programoje siūlome 
sprendimo būdus. Belieka laukti sėk
mės rinkimuose ir, atsiraitojus ran
koves, neatidėliotinai kibti į darbus. 

Parengė A. V Sk iuda i t ė 

Margumynai 

Pasivaikščiokite miške Eifelio bokšte 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T M E L I T H U A N I A N W O R L O - W I O E D A I I V 

www.draugas.org 

„Eifelio bokštas apvers viską 
aukštyn kojomis", - tikina naujųjų 
pramogų, veiksiančių iki sausio pa
baigos, kūrėjai. Judančioje 80 metrų 
ilgio aikštelėje jie įrengė žalią miš-
ką-labirintą, „pasodino" 150 gražuo
lių eglių. Čia galima pasivaikščioti ly
giai taip pat, kaip Vogezų kalnuose, 
Prancūzijos pietuose, kur tikra žie
ma. Ir kaip Vogezuose po kojomis čia 
girgžda sniegas ir sunku prasibrauti 
pro tankią spygliuotą augmeniją. 

Jei kas netyčia pasiklystų, į pagal
bą atskuba „miškininkai" - artistai, 
dirbantys parke. Jie parodys kelią ir 
čia pat išnyks judančioje eglių eilėje. 

Už pasivaikščiojimą po labirintą 
papildomas mokestis neimamas. Pag
rindinė 25 metrų šventiškai papuošta 
eglė puikuojasi ant žemės, bokšto, 

seniai tapusio Paryžiaus simboliu, 
papėdėje. O tarp pirmojo ir antrojo 
aukštų tarsi veidrodžio atspindy 
„aukštyn galva" pakabinta antra -
šviečianti eglė. Nenusakomas reginys. 

„Kiekvienais metais mes ketina
me sugalvoti kažką originalaus, -
sako Eifelio bokšto eksploatavimo 
kompanijos direktorius Žanas Ber
naras Bro. - Čiuožykla, kuri buvo 
įrengta bokšte, patiko daugeliui, ta
čiau ji neturėtų būti amžina". Pra
ėjusiais metais svečiuose pas „gele
žinę ledi" apsilankė daugiau kaip 6 
milijonai turistų. 

Žanas Bernaras Bro tikisi, kad 
2007 metais bus pasiektas naujas re
kordas - į Eifelio bokštą pakils ne 
mažiau kaip 7 milijonai žmonių. 

„Kla ipėda" 

http://www.draugas.org
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Vertybės lietuviškoje televizijoje 
IULIUS KELERAS 

Mano dėdė, ilgametis ir, ačiū diev, 
nepavargstantis LTV operatorius, po 
sunkaus, neretai pekliškai alinančio 
darbo (juk t enka filmuoti sporto 
rungtynes, klūpant keliasdešimt mi
nučių su kamera ant peties) grįžęs 
namo atsipalaidavimui, ir drįsiu pri
minti - po darbo televizijoje, išsitie
sia ir visuomet įsijungia LTV (vadi
namojo „nacionalinio transliuotojo") 
televizijos kanalą. Toks netariamas jo 
patriotizmas iš šalies gal atrodytų ir 
gan keistas, tačiau jam tai yra poilsio 
pradžia ir, drįsiu apibendrinti, di
džioji gyvenimo prasmės dalis. O kaip 
atrodo kitiems, tarkim, nedaug su 
televizija tiesiogiai susijusiems žmo
nėms? 

Deja, situacija ne kokia, net jeigu 
ir nekalbėsim apie kultūros laidas, 
kurios galėtų būt i suskaičiuotos ant 
vienarankio plaštakos pirštų. Daug 
kas erzina — ilgos, ištemptos, bes
konės reklamos (tarkim, per LNK), 
kurių metu, išjungęs garsą, bent jau 
aš neskubėdamas galiu pasiruošti 
arbatos, įkyrūs, nepaaiškinamai ilgi 
anonsai, nuolat kalantys apie vieną 
ar kitą būsimą laidą (dažniausiai 
tokių stengiuosi nežiūrėti — tokiu 
būdu siūloma prekė tampa labai pi
gia), visų televizijų lygia greta su 
sporto laidomis ypač mėgstamos kri
minalinės kronikos. Kartais paša
liečio akiai galėtų pasirodyti, jog lie
tuviai varžosi ne vien krepšinio ar 
futbolo aikštelėse, bet ir nusikaltimų 
ringe. Keistas tas mėgavimasis (ki
taip nepavadinsi!) kraupiais kasdien 
Lietuvą išt inkančiais kriminalinių 
įvykių gaivalais (pasmaugė, išžagino, 
nušovė, įsibrovė). Kiek pamenu, nė 
per vieną JAV televiziją jų niekada 

nepateikia nei dienai baigiantis, nei 
savaitgaliais, nebent tai būtų koks 
išskirtinis atvejis, kuriam tokiu atve
ju būna skirta rimta analitinė lajida. 
Pabrėžti ir nuolat ryškinti visuo
menei nusikalstamumą, mano many
mu, reiškia, jog geriausiu atveju ne
sąmoningai bandoma nekalbėti ir 
neanalizuoti kitų, ne mažiau realių ir 
grėsmę keliančių problemų, nė kiek 
ne menkiau kamuojančių visuomenę. 
Gal daugiau tų socialinių problemų 
atveria populiarieji „talk show" (ypač 
„Forumas"), tačiau ir jie yra gerokai 
suvienodėję, neretai suskamba kaip 
įkyrios, neišmoningos ir įgrisusios 
vienos temos variacijos. O jeigu dar 
prisimintume, jog „kalbančios gal
vos" dažniausiai būna vienos ir tos 
pačios, netgi ne per politikai skirtas 
laidas. Politikai, deja, irgi uzurpuoja 
nemažą eterio dalį. Sakau - deja, nes 
retas jų suspindi ypatinga asmenybės 
šviesa ar paprastu, doru mokėjimu 
komentuoti vieną ar kitą sudėtinges
nę situaciją, nepaleidžiant iš Seimo 
salių išnešto ir — vėl deja — mažai ką 
bereiškiančio naujakalbės srauto. 
Netikit? Įsijunkit vakarop bet kurį 
televizijos kanalą ir jus užlies toks 
valdžios vyrų ir moterų cunamis, 
kurį suvaldyti geba nebent Audrius 
Siaurusevičius savajame „Spaudos 
klube", kurį bent retsykiais pažiūrėti 
ne vien sveika, bet ir malonu. 

Jeigu būtume iki galo kategoriš
ki, tuomet kalbant apie komercines 
televizijas puikiai galiotų principas 
„blogai arba nieko". Ypač pastebimas 
jų siekis pataikauti žemiausią inte
lekto lygį turinčiai auditorijai (muilo 
operos, pigūs serialai, realybės 
šou...), susigriebti kuo daugiau už 
kuo ilgesnes ir dažnesnes reklamas, 
propaguoti vulgariuosius Vakarus. 

Tad, matyt, dėl to vis daugiau atsi
randa žmonių, sąmoningai neįsigy-
jančių televizoriaus arba težiūrinčių 
ka-belinės TV programas - Discovery, 
Travel, National Geographic... Kiti, 
laimingesni, turi kultūrinį „arte tv" 
kanalą, o tai yra bendras vokiečių ir 
prancūzų projektas, dar kiti, tokie 
kaip aš, pažiūri vieną kitą kultūrinę 
laidą per kurią nors rusų TY nenusi-
bostantį ir aktualų A. Cekuolį, jau 
minėtą „Spaudos klubą", Leonido 
Donskio „Be pykčio". Dar sakysite -

Elito kinas, Snobo naktis? Taip, bet 
per vėlai, per daug bėgiojančių eilučių 
filmo metu, per daug tos, irgi nesyk 
plūstos, reklamos. Geriau skambtelt 
bičiuliui ir pasiskolint tą patį rody
simą filmą. Juolab, kad DVD jau nebe 
deficitas ir prabanga. 

O šios improvizacijos pabaigai 
menkutis klausimėlis - visi pripažįs
tame, jog žiniasklaida ir ypač televi
zija formuoja tautines vertybes. Tad 
- kokias vertybes formuoja lietuviška 
televizija? 

Planai 5 milijardams metų į priekį 
Didžiosios Britanijos mokslinin

kai Žemės gyventojams pataria ne
kurti planų... 5 milijardams metų į 
priekį, kadangi per tuos metus (ge
riausiu atveju per 8 milijardus) mūsų 
Saulės sistema greičiausiai patirs 
daug nelaimių. 

450 milijonų šviesmečių nuo 
Žemės nutolusiame taške britų Vo-
riko universiteto astronomai išvydo 
baltąją mažylę, kurią stebėdami jie ir 
padarė itin liūdną išvadą apie tai, kas 
Saulės sistemai nutiks po 5-8 mili
jardų metų. 

Kaip teigia mokslininkai, ši ma
žylė iš tolimosios Visatos kadaise bu
vo žvaigždė, aštuoniskart didesnė už 
mūsų Saulę. Dabar ji šimtą kartų ma
žesnė už Saulę. Temperatūra jos 
paviršiuje siekia 22 tūkstančius laips
nių Celsijaus, o ją juosia mažas meta
lo dujų diskas. Ne išimtis, kad tas 
diskas - paskutinis kadaise egzis
tavusios aplink baltąją nykštukę 
planetarinės sistemos fragmentas. 
„Toks paveikslas piešia mums mūsų 
pačių ateiti", - sako profesorius 
fizikas Tomas Maršas iš Voriko uni

versiteto. 
Saulės laukia toks pat likimas. 

Sprendžiant iš to, kaip senka jos 
vidiniai vandenilio ištekliai, dabar
tinį savo dydį ji viršys 200 kartų ir 
taps raudonąja milžine. Būtent šioje 
fazėje mūsų šviesulys sunaikins savo 
planetarinę sistemą - Merkurijų ir 
Venerą ji įtrauks į save, o likusias 
planetas ir asteroidus išstums toliau į 
periferiją. Galiausiai ji susitrauks ir 
taip pat taps baltąja nykštuke, tiesa, 
mažesne. 

Kaip siūlo anglai, susiklosčius 
tam tikroms aplinkybėms, Žemė gali 
išvengti dviejų arčiausiai Saulės 
esančių planetų likimo, bet jeigu jos 
ir neįtrauks Saulė, gyvybės joje vis 
viena nebus, kadangi Saulės kaitra 
sudegins visą gyvą materiją ir iki 
molekulių išdžiovins vandeni. 

Profesoriaus Maršo žodžiais ta
riant, baltosios nykštukės dažnai eg
zistuoja Visatoje savarankiškai. Tačiau 
atviros nykštukės dujų diske yra kal
cio, geležies ir magnio, o tai patvirtina, 
kad aplink ją kadaise buvo planetų. 

„Klaipėda" 

Prie kiekvieno sunkvežimio ir prie kiekvieno 
vežimo buvo prisikabinę dar po du, trys ir net keturi 
vežimai, vežimėliai arba motociklai. Sunkveži
miai ir ypač šarvuočiai, apkraut i įvairia manta, 
atrodė kaip kokie vėžliai, kurie lėtai slinko plentu. 

Pamačius tokį vaizdą, gavosi įspūdis, kad čia 
j au ne tur ima reikalo su civiliais pabėgėliais, 

bet su bėgančia vokiečių armija. Iš kitos pusės pa
sitvirtino vokiečių vadų nuolatos kartoti žodžiai, 
kad vokiečių t au t a yra karių t au ta ir visi toje 
kovoje aktyviai dalyvauja. Ir t ikrai, jaunų žmonių 
civiliais drabužiais visiškai nesimatė. Tiek vyrai, 
tiek moterys buvo uniformuoti ir ginkluoti. O vai
kų vežimėlių an t kiekvieno vežimo buvo ne ma
žiau kaip pusė tuzino. Kaip grybai po lietaus dygs
ta miške, ta ip nacių laikais nebebuvo galima pra
eiti pro vaikų vežimėlius. Kelis kilometrus nužy
giavus, pradėjo retėti ir pagaliau nusišypsojo sau
lutė. Žygiavome per kaimus ir miestelius. Sodai 
buvo pilname žydėjime, visas oras persisunkęs 
saldžiu žiedų kvapu. Po ketverių metų pirmą kar
tą pamačiau pavasario grožybę, kuri tiesiog svai
gino. Nuolat kankino mintis: 

Kodėl aš dar negaliu būti laisvas? Kodėl aš 
dar tur iu čia žygiuoti saugomas ginkluotų smo
gikų? Troškimas laisvės, noras eiti kur ir kada 
patinka, kaip koks viesulas pradėjo purtyti, vilioti 
į tikrą laisvę. Bet sargybiniai per kelis žingsnius 
vienas už kito ėjo iš abiejų pusių, dėl to apie 
bėgimą nebuvo galima nė svajoti, juo labiau, kad 
mes visi turėjome stovyklinius drabužius, buvome 
paženklinti ka ip didžiausi nusikaltėliai. 

Truputį ilgiau kaip valandą žygiavę, pasie
kėme miestelį. Čia pastebėjome nemažą susigrū
dimą, nes iš vienos pusės užplūdo kariuomenė, o 
pabėgėliai ir mes — iš kitos pusės. Visi suėjome į 
tą patį plentą ir prie miestelio turėjome laukti, kol 
gausime kelią. Miestelyje gyventojai buvo sujudę. 
Vieni stovėjo būreliais ir gyvai diskutavo, kiti vėl 
krovės ryšulius ir mantą į vežimus, rengėsi bėgti. 
Į mus jie žiūrėjo tai su išgąsčiu (nes nesitikėjo, 
kad tiek daug „nusikaltėlių" gyveno greta jų), kiti 
su panieka, kit i ir vėl su gailesčiu. 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 

nacių koncentracijos stovyklose 

EONAS GfBCOLAniS 
Nr. 53 

Pirmąją dieną mes dar žygiavome gana tvir
tai, buvome pavalgę ir šiek tiek pailsėję. Dėl to 
publikai nepadarėme labai gilaus įspūdžio, jei ne 
tik ta prasme, kad jie pagalvojo: jei visi tie „pra
sikaltėliai", kurie dabar vedami su tokia stipria 
apsauga, būtų išsilaisvinę ir pasipylę po apylinkę, 
kas tada būtų atsitikę? O smogikų vadovybė, no
rėdama sutvirtinti tokią nuomonę publikoje, dalį 
suimtųjų aprengė smogikų uniformomis, apgin
klavo ir pastatė lydėti mus. Šautuvais ginkluota 
sargybinių vora ėjo iš abiejų pusių vienas nuo kito 
kas 2-3 metrai. Kiekvienas turėjo pamanyti, kad 
taip stipriai tesaugomi patys didžiausi ir pavojin
giausi plėšikai. 

Miestelio gatvėse stovėjo eilės vežimų, kurie 
jau nebegalėjo pajudėti iš vietos. Praeidami 

ant plento ir grioviuose matėme sulūžusių veži
mų, pastipusių arklių ir sugadintų automobilių. 
Bet šiaip dar karo žymių nebuvo matoma, išsky
rus kelis bombų sugriautus namus. Tuoj už mies
telio buvo tiltas. Pionieriai kaip tik dėjo minas an t 
tilto, uždarė užtvaras. Mums vos perėjus, priešais 
atvažiavo sunkvežimis su priekaba, pilnutėlis 
žmonių. Tas mus nustebino, nes šiaip nesusitiko
me nė vieno vežimo, atvažiuojančio priešais. Kada 
sunkvežimis priartėjo, pamatėme, kad juo vežama 
suimtųjų moterų-žydžių, reikia manyti, atgal į 
stovyklą. Susidarė įspūdis, kad jas vežė žudyti. 

Netoli miestelio buvo puikus miškas. Saulute 
maloniai švietė, ir mūsų žygis buvo tikrai malo

nus, tik maišas, kuriame buvo sudėtas gautas 
maistas ir kiti reikmenys, labai spaudė pečius. 
Netrukus leido griovyje susėsti ir pailsėti. Pail
sėjus nuotaika vėl pasitaisė, nes dar kartą pasiju
tome mirčiai iš nasrų ištrūkę. 

Miškas buvo pilnas kariuomenės. Visur ma
tėsi tai priešlėktuvinės baterijos, tai pės

tininkų daliniai, tai sunkvežimių voros ir daug ka
reivių. Tas pats vaizdas buvo ir kaimuose. Pailsė
dami žygiavome iki vakaro, kol pradėjo temti. Tik 
sutemus, priėjome prie vieno dvaro, esančio prie 
pat plento, ir sustojome. Buvo pranešta, kad čia 
nakvosime. Apsidžiaugėme, kad galėsime puikiai 
šiauduose išsimiegoti. Prie vartų įsakė užgesinti 
cigaretes bei pypkes ir tada įžygiavome į kiemą. 
Čia mus sustatė keturkampiai, suskaičiavo ir 
įsakė nė vienam nepajudėti iš vietos, nes kitaip 
bus šaudoma. Tada kolonos vadas liepė visiems 
gulti, kur kas stovėjo. Net būtinam reikalui nelei
do paeiti į šalį. 

Kiemas dar buvo visiškai šlapias nuo lietaus, 
bet ir prašant neleido pasiimti nė saujos šiaudų, 
nors jų šalia daržinės gulėjo didelės krūvos. Taip 
pat neleido eiti į kluoną. Nebuvo kitos išeities, 
kaip gulti ant šlapios, šaltos žemės, nors toje vie
toje buvo klanas vandens. Pasiklojome antklodę, 
apsimovėme pirštines ir, su visais drabužiais at
sigulę, apsidengėme likusiomis antklodėmis. Vis 
dėlto užmigome, bet ne ilgam. 

Naktį protarpiais lijo ir snigo. Jei reikia ore 
gulėti ir dar lietus arba sniegas krenta į akis, pa
sidaro labai nesmagu. Kadangi buvome labai pa
vargę ir nuo žygio dar kiek įkaitę, iš karto atrodė 
ne taip baisu. Bet vos užmigus per mus pradėjo 
visai žemai skristi lėktuvai, nes netoli buvo aero
dromas. Pabudę nuo triukšmo pajutome, kad jau 
buvome smarkiai sušalę ir drebėjome. Lietus lijo 
be pertraukos, o, be to, pro mus pradėjo važiuoti 
sunkvežimiai ir šarvuočiai, skleisdami baisų 
triukšmą. Sunku pasakyti, ar dar pavyko užmigti, 
ar ne. Dar nepradėjus aušti, sargyba liepė keltis ir 
pasiruošti. 

Bus daug iau . 
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Į Vilniaus gatves vėl gali grįžti 
oranžiniai dviračiai 

Ekonominę laisvę varžo korupcija 

Sostinės meras A. Zuokas pristatė naujos kartos oranžinius dviračius. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 25 d. (BNS) — 
Vilniečiams siūloma patiems nus
pręsti, ar gaivinti prieš šešerius me
tus triukšmingai žlugusį municipali
nį eksperimentą — „oranžinių dvira
čių" kampaniją, kai gyventojai žai
biškai išvogė jiems nemokamai pasiū
lytus dviračius pasivažinėjimui po 
miestą. 

Ketvirtadienį sostinės meras Ar
tūras Zuokas pristatė naujos kartos 
oranžinių dviračių pavyzdžius, ku
riuos sostinės gyventojai ir svečiai ga
lės apžiūrėti iki vasario 12 dienos. 

Kaip pranešė Vilniaus miesto sa
vivaldybė, visą oranžinių dviračių 
eksponavimo laiką su jais susipažinti 
atėję sostinės gyventojai bus prašomi 

užpildyti specialią anketą ir atsakyti į 
klausimą, ar miestui Vilniui reikia 
tokio projekto. Pareikšti savo nuo
monę vilniečiai galės ir apsilankę 
miesto savivaldybės interneto svetai
nėje www.vilnius.lt. 

Vilniečiams apsisprendus, kad 
oranžiniai dviračiai turi grįžti į 
miestą, sostinėje būtų įdiegta nauja 
sistema, leisianti užtikrinti dviračių 
saugumą ir griežtą jų kontrolę. 

Įgyvendinus naują projektą, 
mieste būtų įdiegta dviračių nuomos 
savitarnos sistema. Dviratį iš specia
laus punkto galėtų pasiimti kiekvie
nas vilnietis ar miesto svečias, pasi
naudojęs specialia nuomos kortele ar
ba Vilniaus e. bilietu. 

Bevizės kelionės į JAV jau ranka pasiekiamos 
Atkelta iš 1 psl. 
dėl bevizio režimo bus pateiktas 
Kongresui. 

V Verba neprognozuoja, kada 
tiksliai Lietuvos piliečiai į JAV galės 
vykti be vizų, tačiau mano, kad tai 
įvyks greitai. 

„Kai JAV bus priimtas įstaty
mas, tuomet vyks dvišalės derybos, ir 
po to šalis bus įtraukta į vizų atsisa
kymo programą. Amerikiečiai patys 
suinteresuoti, kad viskas kuo grei
čiau vyktų. Grafiką derinsime savai
tėmis ir mėnesiais, o ne metais", — 
kalbėjo diplomatas. 

Panašiai svarsto derybose Pra
hoje dalyvavęs Lietuvos vidaus rei
kalų ministerijos sekretorius Anato
lijus Rimkevičius, kurio nuomone, 
pasirengimas bevizėms kelionėms 
užtruks maždaug metus. 

Pasak V Verbos, bevizio režimo 
su JAV siekiančios šalys turi atlikti 
„namų darbus" — ruoštis techniškai 
ir juridiškai būsimiems pokyčiams. 
Pavyzdžiui, Lietuva turės keistis in
formacija su JAV dėl asmens doku
mentų (jei pasas yra pamestas, pa
vogtas, pasibaigęs galiojimo laikas ir 
pan.). 

Su amerikiečių atstovais Prahoje 
derėjosi naujųjų ES narių Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Čekijos, Lenkijos, 
Slovakijos ir Vengrijos atstovai — 
Baltijos ir Višegrado grupės valstybės 
pernai rudenį sutarė drauge siekti 
bevizio režimo su JAV 

Lietuva, siekdama galimybės 
savo piliečiams be vizų vykti į JAV 
jau keletą metų įgyvendina „kelio 
gairių" planą, kurį pasiūlė JAV prezi
dentas G. W. Bush. 

* Dvigubu dubliu — Įmetė 23 
taškus ir po krepšiais atkovojo 
10 kamuolių — NBA reguliariojo 
sezono rungtynėse pasižymėjo Žyd
rūnas Ilgauskas, tačiau lietuvio Cle-
veland „Cavaliers" komanda trečia
dienį po dviejų pratęsimų namuose 
115:118 pralaimėjo Philadelphia 
,,76ers" krepšininkams. Z. Ilgauskas 
per 38 su puse minutės pataikė 7 dvi
taškius iš 18 bei realizavo visus 9 
baudų metimus. Be to, jis atliko re
zultatyvų perdavimą, blokavo varžo
vo metimą, 3 kartus suklydo bei už 6 
pražangas buvo priverstas palikti 
aikštelę. 

* Trijų pralaimėjimų seriją 
NBA reguliariojo sezono rungty

nėse nutraukė naujoji Šarūno 
Jasikevičiaus komanda „Golden 
State Warriors", trečiadienį na
muose 110:109 įveikusi New Jersey 
„Nets" krepšininkus. Starto penkete 
rungtynes pradėjęs lietuvis nugalėto
jams pelnė 3 taškus, po krepšiais at
kovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezulta
tyvius perdavimus bei surinko 4 pra
žangas. 

* Atvirojo Australijos teniso 
čempionato jaunių vienetų var
žybų pusfinalį pasiekė šešiolik
metis Ričardas Berankis. Perspekty
viausias Lietuvos tenisininkas ket
virtadienį ketvirtfinalyje 6:3, 6:1 su
triuškino trečiąją pirmenybių raketę 
čeką Roman Jebavy. 

Lietuva pagal ekonominės laisvės 
indeksą šiemet, palyginti su praėju
siais metais, pakilo vienu laipteliu 
aukščiau ir tarp 161 pasaulio valsty
bės užima 22 vietą, o tarp 41 Europos 
valstybės yra keturiolikta. 

JAV ekonominių tyrimų organi
zacijos Heritage fondo bei verslo 
dienraščio „The Wall Street Journal" 
paskelbtame ekonominės laisvės in
dekse, Lietuva, kaip ir anksčiau, pri
skiriama „beveik laisvų" šalių grupei, 
o jos ekonominė laisvė įvertinta 72 
procentais. 

Anot Heritage fondo, Lietuva ge
rai pasirodė daugelyje su ekonomikos 
laisvumu susijusių sričių, įskaitant 
verslo, prekybos, investicijų, fiskali
nę, monetarinę bei finansinę laisvę. 

Lietuvos verslo laisvės indeksas 
yra 86.4 proc, prekybos laisvės in
deksas — 76.6 proc., fiskalinės lais
vės indeksas — 91 proc., monetarinės 
laisvės indeksas — 81.2 procento. 
Lietuvos investicijų laisvės indeksas 
siekia 70 proc, o finansinės laisvės 
indeksas — 80 procentų. 

Lietuvoje gyventojų pajamų ir 
įmonių mokesčiai yra nedideli, verslo 
reguliavimas nesudėtingas. Salyje 
yra sukurta palanki investicinė aplin
ka, o užsienio kapitalui yra taikomos 
tokios pačios taisyklės kaip ir vietos 
verslininkams. 

Tačiau, anot Heritage fondo, Lie
tuva galėtų pagerinti padėtį darbo 
rinkoje, nuosavybės apsaugos bei ko
rupcijos srityse. Lietuvos darbo rin
kos laisvės indeksas yra 60.1 proc., 
nuosavybės teisių indeksas yra 50 
proc, o laisvės nuo korupcijos indek
sas — tik 48 procentai. 

Pirmas tris vietas Heritage fondo 
sąraše užima Honkongas, Singapūras 
ir Australija (atitinkamai 89.3 proc, 
85.7 proc ir 82.7 procento). 

„Draugas" paprašė ekonomisto 
dr. Vaidoto Lukošiaus iš Tennessee 
State University trumpai pakomen
tuoti šią Heritage fondo paskelbtą in
formaciją. 

„Terminas 'ekonominė laisvė' 
yra sukurtas Nobelio laureato Milton 
Friedman bei jo kolegos, Michael 
Walker pastangomis. Ekonomistai 
sutinka, kad 'ekonomiškai laisva' 
šalis turi 1) leisti piliečiams laisvai 
pasirinkti kur ir kaip leisti pinigus, 2) 
leisti rinkai (o ne politikams) skirs
tyti pinigų srautus, 3) įsileisti užsie

nio verslą konkuruoti vidaus rinkoje, 
ir 4) ginti žmones bei jiį nuosavybę 
nuo galimos agresijos. Salys, suge
bančios užtikrinti šias laisves, turėtų 
būti ekonomiškai laisvos. Iškyla ke
letas klausimų: Kaip matuoti šių pa
grindinių ekonominės laisvės fakto
rių dydį ir ką suvestinis matas galėtų 
reikšti? 

Daugiau nei dešimt metų 'The 
Wall Street Journal ' ir 'Heritage 
Foundation' renka bei apdoroja eko
nominių rodiklių duomenis iš visų 
pasaulio šalių. Skaičiuojamąjį indek
są sudaro šie dešimt ekonominių ir 
politinių rodiklių: verslo bei užsienio 
prekybos politika, fiskalinė bei pinigų 
politika, valdžios intervencija j eko
nomiką, kapitalo srautai ir užsienio 
investicijos, nuosavybės teisės, ko
rupcija ir darbo jėgos rinkos regulia
vimas. Taigi, ekonominė laisvė reiš
kia daugiau nei tik nevaržomą gali
mybę užsiimti ekonomine veikla. 

Pagal šių metų suvestinių rezul
tatus 'Wall Street Journal' paskelbta, 
kad 2007 metais Lietuva užima 22 
vietą ir pakilo per vieną vietą, palygi
nus su 2006 metais. Iš pirmo žvilgs
nio atrodo, kad turima vieta pagal 
ekonomikos laisvę yra pakankamai 
gera ir garbinga, nes lenkiame tokias 
šalis kaip Latvija ar Lenkija. Tačiau 
įdėmiau pažiūrėjus į ekonominės 
laisvės indekso sudedamąsias dalis 
labiausiai 'akis bado' laisvės nuo ko
rupcijos indeksas - 48 proc. Nors jis 
ir yra geresnis nei pasaulio vidurkis, 
tačiau pats žemiausias iš dešimties — 
ženkli korupcija šalyje 'tempia' in
deksą žemyn. 

Sis indeksas yra geras informaci
jos šaltinis užsienio investuotojams, 
leidžiantis gana objektyviai palyginti 
šalis ir pasirinkti tas, kurios ne tik 
nevaržo investuotojų galimybių pa
sirinkti investicinius objektus, bet 
taipogi sudaro sąlygas skaidriai plėto
ti verslą. Tačiau sužinoti, kaip šis in
deksas yra naudojamas priimant in
vesticinius sprendimus, yra gana su
dėtinga. 

Tai, kad lygiuojamės su švedais ir 
tai, kad lenkiame norvegus, dar ne
reiškia, kad investicijos į Lietuvos 
ekonomiką yra pasiekusios Skandi
navijos kaimynų lygi. Todėl siūlyčiau 
žiūrėti į šį indeksą kaip į vieną iš 
daugelio ekonominės realybės veidro
džių". 

Ragina išsaugoti K. Donelaičio muziejų 
Atkelta iš 1 psl. 
sąlygomis, Karaliaučiaus krašto — 
Mažosios Lietuvos žemėje pradėtas 
kurti muziejus šiandien vegetuoja ir 
kyla grėsmė jį uždaryti. 

Kreipimesi išdėstytos priežastys, 
keliančios susirūpinimą dėl muzie
jaus ateities: labai menkos lėšos, ku
rias muziejaus išlaikymui kol kas dar 
skiria Kaliningrado administracija, 
bei dėl vizų į Kaliningrado sritį reži
mo labai sumažėjęs lankytojų, taip 
pat ir moksleivių ekskursijų, iš Lie
tuvos skaičius. 

„Žvelgiant iš šalies, susidaro 
įspūdis, jog Poeto memorialą rusai 
gera valia išlaiko tik dėl pagarbos eu
ropinio masto kūrėjui Kristijonui Do
nelaičiui", — konstatuojama kreipi
mesi ir teigiama, kad tokia situacija 
toliau tęstis nebegali. 

„Lietuvos kultūros ministerija 
turi iš esmės keisti požiūrį į Kristi
jono Donelaičio muziejų ir rimtai im
tis Poeto memorialo globos. Laikas 
pagaliau suvokti, jog Kristijono Do
nelaičio memorialas Lietuvai yra vie

nas iš pirmaeilės reikšmės kultūros 
objektų, vienas svarbiausių muziejų! 
Nors K. Donelaičio muziejus ikurtas 
už Lietuvos ribų, bet reprezentuoja 
Lietuvos kultūrą, jos žinomiausią pa
sauliui lietuvių literatūros kūrėją 
Kristijoną Donelaitį", — rašoma 
kreipimesi. 

Pasak rašto autorių, visą laiką 
pasikliauti vien visuomenininkų ro
domu dėmesiu memorialui, laukti jų 
iniciatyvų, paraginimų bei pagalbos. 
Kultūros ministerijai daugiau negali
ma. 

Kreipimąsi pasirašę garsūs Lie
tuvos kultūros ir mokslo veikėjai siū
lo Kultūros ministerijai nedelsiant 
pradėti derybas su Rusijos Federaci
jos Kaliningrado srities administraci
ja dėl K. Donelaičio memorialo Tol
minkiemyje nuolatinės globos bei su 
tuo susijusių darbų finansavimo. Už
sienio reikalų, Kultūros bei Švietimo 
ir mokslo ministerijoms siūloma tar
tis su Kaliningrado srities atitinka
momis įstaigomis dėl lengvatų eks
kursijoms. 

http://www.vilnius.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)" 

Žiema Europoje sukėlė chaosą 

Sniego audra Prancūzijoje. 

Londonas, sausio 25 d. („Reu-
ters"/BNS) — Trečiadienį Europoje 
gausiai iškritęs sniegas ir ledas pa
reikalavo trijų žmonių gyvybių ir su
kėlė transporto chaosą, nes buvo su
trikdytas traukinių eismas, oro su
sisiekimas, o tūkstančiai šeimų liko 
be elektros. 

Vokietijoje dėl apledėjusios kelio 
dangos įvyko daug eismo nelaimių, 
kuriose žuvo trys ir buvo sužeista de
šimtys žmonių, pranešė policija. 

Pietiniame Štutgarto mieste apie 
1,000 oro linijų keleivių buvo privers
ti praleisti naktį oro uoste, kai dėl 
gausaus sniego teko atšaukti 70 skry
džių. 

Didžiojoje Britanijoje pirmasis 
šią žiemą iškritęs sniegas šalies pie
tuose sutrikdė automobilių ir trauki
nių eismą. 

Londono priemiesčių gyventojai 
kelyje į darbą sostinėje trečiadienį su
gaišo gerokai daugiau laiko nei pa
prastai. 

Geležinkelių kompanija, prižiū
rinti traukinių eismą pietrytinėje ša
lies dalyje, informavo, kad ir popiet 
traukiniai vėluos, o jos interneto sve
tainė nebeveikia dėl per didelio kelei
vių užklausimų srauto. 

Britanijos meteorologijos biuras 
pranešė, kad kai kuriuose pietryti
niuose šalies rajonuose ketvirtadienį 
ir penktadienį toliau gausiai snigs. 

Kai kuriose Prancūzijos vieto
vėse oro temperatūra nukrito iki de
šimties laipsnių žemiau nulio pagal 
Celsijų. 

Prancūzijos rytinėje dalyje apie 
5,000 automobilių liko įkalinti greit
kelyje A6, kuris tapo nepravažiuoja
mas dėl gausiai iškritusio sniego. Į 

Kathleen Watson nuotr. 

pagalbą kelyje įstrigusiems vairuoto
jams buvo išsiųsta 200 policininkų ir 
gaisrininkų. 

Vidurio Prancūzijoje sutriko 
traukinių eismas ir buvo nutrauktas 
elektros tiekimas maždaug 85,000 
šeimų. 

Austrijos Karintijos žemėje maž
daug 12,000 namų liko be elektros, 
kai elektros linijas nutraukė ant jų 
užvirtę medžiai, kurie neatlaikė snie
go. Netoliese esančių Alpių rajonų gy
ventojai buvo įspėti apie galimas 
sniego griūtis. 

Dėl pūgos keliuose įstrigo šimtai 
automobilių, o sniego storis vietomis 
buvo daugiau nei metras. 

Manoma, kad šalti orai išsilaikys 
iki savaitės pabaigos. 

Iškritęs sniegas ir šaltis pradžiu
gino slidinėjimo mėgėjus ir Europos 
slidinėjimo kurortus, kurie dėl vėluo
jančios žiemos patyrė nemenkų nuos
tolių. 

Si žiema, kuri yra viena šilčiau
sių Europoje, pakurstė būgštavimus 
dėl klimato pokyčių, o ekspertai 
įspėjo, kad prasidėjęs tradicinei žie
mai įprastas šaltis sukels grėsmę lau
kiniams gyvūnams ir augalijai. 

Rumunijos Dunojaus deltoje gy
venantys reti paukščiai dėl itin šiltos 
žiemos anksčiau nei paprastai pra
dėjo sukti lizdus. Meteorologai prog
nozuoja, kad artimiausiomis dieno
mis temperatūra nukris žemiau nu
lio, ir kils grėsmė čia gyvenantiems 
retiems pelikanams, kormoranams ir 
girnovėms. 

Beje, dėl rekordiškai šiltos žie
mos Maskvos zoologijos sode šiais 
metais anksčiau nei įprastai pradėjo 
poruotis gyvūnai. 

D. Cheney: H. Clinton netinka Į prezidentus 
Washington, DC, sausio 25 d. 

(„Reuters'VBNS) — JAV viceprezi
dentas Diek Cheney trečiadienį pa
reiškė, kad senatorė Hillary Rodham 
Clinton nebūtų gera prezidentė, nes 
yra demokratė. 

New York valstijos senatorė ir 
buvusi prezidento žmona tikisi tapti 
pirmąja moterimi, užėmusia JAV pre
zidento postą. 2008 metais jai reikės 
įveikti mažiausiai aštuonis varžovus, 
kad taptų demokratų kandidate į pre
zidentus. 

D. Cheney, per vieną interviu 
CNN paklaustas, ar H. R. Clinton bū
tų gera prezidentė, atsakė: „Ne, ne

manau". 
„Kodėl? Nes ji yra demokratė. Aš 

nesutinku su jos filosofija ir politine 
pozicija", — teigė jis. 

D. Cheney, kuris atmetė galimy
bę kandidatuoti į prezidentus ir šia
me poste pakeisti George W. Bush, 
teigė nemanantis, kad H. R. Clinton 
laimės rinkimus, tačiau spėlioti apie 
tai, kas galėtų tapti naujuoju Baltųjų 
rūmų šeimininku, atsisakė. 

Šie komentarai pasigirdo po to, 
kai jo dukra Liz Cheney taip pat iš
reiškė nuomonę apkaltinusi H. R. 
Clinton tuo, kad jai trūksta „stubu
ro" Irako klausimu. 

EUROPA 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI trečia

dienį pareiškė, kad žiniasklaida 
„klysta" ir žaloja vaikus, pasilinks
minimo vardan aukštindama prie
vartą ir suvulgarindama žmogaus ly
tiškumą. Šias mintis popiežius dėsto 
kreipimesi, skirtame Katalikų Baž
nyčios skelbiamai Pasaulinei visuo
menės komunikavimo priemonių die
nai, kurios šiųmetė tema yra „Vaikai 
ir komunikacijos priemonės: iššūkiai 
auklėj imui". Pr ipažindamas, kad 
daugelis žmonių, dalyvaujančių so
cialinėje komunikacijoje, siekia elgtis 
teisingai, popiežius atkreipia dėmesį, 
jog dėl komercinės konkurencijos rei
kalavimų kartelė nuleidžiama. 

DAVOSAS 
Irako okupacija nuvertus Sad-

dam Hussein buvo „idiotiškas spren
dimas", pareiškė Irako vicepreziden
tas Adei Abdel Mahdi ketvirtadienį 
Davose, kur dalyvauja Pasaulio eko
nomikos forume. Tačiau A. Abdel 
Mahdi įspėjo, kad pergalė kare Bagh-
dad, kur pastaruoju metu buvo padi
dintas amerikiečių karinis kontin
gentas, turės lemiamos reikšmės sie
kiant pažaboti smurtą visoje šalyje. 
Šiitų viceprezidentas tai pareiškė ki
tą dieną po to, kai įtakingas JAV Se
nato užsienio reikalų komitetas pa
sisakė prieš prezidento George W. 
Bush planus papildomai nusiųsti į 
Iraką 21,500 amerikiečių karių. 

Vokietijos kanclerė Angelą Mer
kei trečiadienį pareiškė, jog Vokietija, 
kaip Didžiojo aštuoneto (G-8) pirmi
ninkė, sutelks dėmesį į tai, kad būtų 
panaikintas disbalansas valiutų ir 
naftos rinkose, ir pradės naują dialo
gą su didžiausiomis besivystančio
mis šalimis, tokiomis kaip Indija ir 
Kinija. Kalbėdama mažojo verslo va
dovams ekonomikos forume Davose, 

i A. Merkei taip pat pareiškė, kad ma
to galimybę sėkmingai užbaigti dery
bų dėl tarptaut inės prekybos Dohos 
ratą, ir paragino visas šalis parodyti 
daugiau lankstumo. 

ATLANTIC 

RYGA 
Šį mėnesį siautusios audros pri

darė palyginti nedaug žalos miškams 
Latvijoje — išversta maždaug pusė 
milijono kubinių metrų medžių, o tai 
14 kartų mažiau nei per 2005-ųjų 
sausio mėnesio audrą, pranešė Lat
vijos valstybinė miškų tarnyba. Jos 
duomenimis, nuostoliai vien tik vals
tybiniuose miškuose dėl šio mėnesio 
audrų — apie 200,000 kubinių metrų 
išversto miško.- Kaip teigia Latvijos 
medienos eksporto asociacijos va
dovas Harijas Jordanas, net ir paly
ginti nedideli nuostoliai dėl audrų šį 
mėnesį gali turėti neigiamos Įtakos 
Latvijos medienos eksportui. 

TBILISIS 
Rusijos pilietis su nedideliu kie

kiu sodrintojo urano buvo areštuotas 
Gruzijoje praėjusią vasarą, remda
masis išimtine agentūros AP medžia
ga praneša britų visuomeninis trans
liuotojas BBC. Praėjusią vasarą Gru
zijos specialiosios tarnybos surengė 
operaciją, per kurią buvo areštuotas 
Rusijos pilietis, mėginęs parduoti ne
didelį kiekį urano, sodrinto iki bran
duoliniam ginklui būtino laipsnio. 
Anksčiau apie šią operaciją nebuvo 
pranešta. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
George W. Bush administracija 

prašys JAV Kongresą skirti iš šalies 
biudžeto 7-8 mlrd. dolerių atstatymo, 
saugumo užtikrinimo ir kitiems pro
jektams Afganistane. Šios lėšos bus 
panaudotos talibų, kurie prarado val
džią 2001 metais, kai įsiveržė JAV 
kariuomenė, numanomam puolimui 
atremti, praneša leidinys, cituoda
mas aukštų pareigūnų žodžius. 

* * * 

Respublikonų partijos atstovai 
JAV Senate trečiadienį sutrukdė pri
imti demokratų pasiūlytą įstatymą 
dėl pirmojo per pastaruosius 10 metų 
minimalaus darbo užmokesčio padi
dinimo, reikalaudami tai susieti su 
mokesčių sumažinimu mažajam ver
slui. Demokratams pritrūko tik šešių 
balsų patvirtinti įstatymą, pagal kurį 
minimalusis darbo užmokestis turėjo 
išaugti nuo 5,15 dolerio už valandą 
iki 7,25 dolerio. Respublikonai parei
kalavo įtraukti į įstatymo projektą 
mažojo verslo mokesčių sumažinimą. 

1-800-775-SEND 
www.atJantįcexpfesscorpx©m 

Ocea. '•:iTz^"<y i pf: 

Krovimu gabenimas 
;*'**£ - ta;v j i visas sasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
iėktuvj i visas pasaulio šalis. Y 

Air Frelght 
AutorroDiiiu, pirkimas bei 
siuntimas j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu, pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smail Packaaes Trucking / 

Smulkiu, siuntinių siuntimas bei 
pastatymas«namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78Th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708599-9680 
Fax. 1 708 599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.atJanticexpfesscorpx�m
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Mokslinėje elektroninėje bibliotekoj 
10,000 nuolatinių skaitytojų 

Mokslinė elektroninė biblioteka 
eOBRARY.LT — tai pirmoji ir vie
nintelė elektroninė biblioteka Lie
tuvoje, kuriama ir palaikoma vi
suomeniniais pagrindais. 

Beveik prieš du mėnesius pami
nėjusi dvejų metų veiklos sukaktį, 
elektroninė biblioteka sulaukia lan
kytojų dėmesio ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš užsienio. Lankytojų apskaita 
rodo, kad antroje vietoje pagal skaity
tojų lankomumą, išskyrus Lietuvą ir 
Baltijos šalis, yra Rytų Europos ir 
Azijos skaitytojai; trečioje — Siaurės 
Amerikos žemyne gyvenantys lietu
viai. Pastaruoju metu bibilioteką ap
lankė skaitytojai iš Dramblio Kaulo 
Kranto. 

Šiuo metu ei. bibliotekoje yra 
apie 60,000 įvairaus formato ir dy
džio failų (arba rinkmenų), skaityto
jai apsilankė daugiau kaip 261,000 
kartų, reguliariai lankančių — per 
10,000. 

Bibliotekoje nuolat publikuo
jamos „Mokslotyros instituto", ku
riam vadovauja dr. Algimantas Lie
kis, išleistos knygos. Čia rasite rašy
tojų Edmundo Ganusausko, Petro 
Šatkaus, Cecilijos Rasos Unt (Estijos 
lietuvių bendruomenė) ir kitų auto
rių knygų. Elektroninė biblioteka 
dalyvauja projekte „Padovanok Lie
tuvai viziją" — viešina konkurso 
dalyvių darbus ir idėjas. 

Mokslinė elektroninė biblioteka 
eLIBRARY.LT pradėjo bendradar
biauti su Policijos departamentu. 

Pagal susitarimą, Policijos departa
mentas ir kitos policijos įstaigos bus 
pristatytos ne tik Lietuvos visuome
nei, bet ir visai pasaulio lietuvių ben
druomenei. eLIBRARY.LT duomenų 
bazėje ir interneto paieškos tinkluose 
skelbiami elektroniniai leidiniai, 
įvairūs projektai. Visą pateiktą infor
maciją galima atvirai naudoti ir lais
vai platinti internete. 

Bibliotekoje esantys elektroni
niai ištekliai populiarina Lietuvos 
nacionalinius mokslo, švietimo, kul
tūros ir informacinių technologijų 
projektus, teikia žinių pasaulio lietu
vių bendruomenei. 

Norime atkreipti dėmesį, kad 
Mokslinė elektroninė biblioteka 
eLIBRARY.LT kviečia dalyvauti 
projekte įvairias Lietuvos organizaci
jas, privataus kapitalo bendroves, 
įmones ir įstaigas, galinčias paremti 
nacionalinių išteklių kaupimą ir po
puliarinimą pasaulio lietuvių ben
druomenei. Tokia parama yra didelė 
investicija į naujosios kartos švie
timą, mokslo siekimą ir žinių visuo
menės kūrimą. 

VšĮ Baltijos visuomeninis 
informacinių technologijų ir švietimo 

centro direktorius 
Algirdas Aušra 

Laisvės pr. 125, 
LT-06118 Vilnius. 

Telefonas (8-5) 24 81 536, 
faksas: 24 81 829, 

mob. tel. 8-699 16 184 
EI. paštas: info@elibrary.lt 

EGLE PEREDNYTE 

Ištikimybė 

PLĖTOTI EKOLOGINĘ 
AUGALININKYSTĘ 

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos 
Sąjungos (ES) valstybėse, skiriant 
paramą bene didžiausio dėmesio ir 
toliau sulaukia jaunieji ūkininkai. 
Jiems pagal Lietuvos 2004-2006 m. 
bendrojo programavimo dokumento 
(BPD) priemonę „Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimas" jau išmokėta beveik 33,7 
mln. litų, t.y apie 60 proc. jaunie
siems ūkininkams skirtų lėšų. 

Iš viso šiai paramos priemonei 
įgyvendinti 2004-2006 m. skirta 56 
mln. 396 tūkst. litų. Vienas esminių 
paramos tikslų - skatinti jaunus ūki
ninkus užsiimti žemės ūkio veikla, 
padėti modernizuoti žemės ūkio bei 
kaimo valdas, stabilizuoti demog
rafinę padėtį kaimiškose vietovėse. 
Nacionalinės mokėjimo agentūros 
(NMA) duomenimis, per pastaruo
sius 2004-2006-uosius BPD įgyven
dinimo metus pagal šią priemonę 
sulauktos 753 paraiškos, o sutarčių 
pasirašyta su 677 jaunaisiais ūki
ninkais. 

Gavo maksimalią paramą 

Atokiame Telšių apskrities, 
Plungės rajono, Truikių kaime triū
siantis Jonas Smilgevičius - vienas iš 
jauniausių šalies ūkininkų, prieš 
metus sėkmingai įgyvendinęs projek
tą ,,Jaunojo ūkininko Jono Smil
gevičiaus ekologinės augalininkystės 
vystymas". 

Vos 21 metų sulaukęs, atkaklusis 
žemaitukas už sėkmingai atliktą pro

jektą gavęs didžiausią ES paramą -
25 tūkst. eurų (86,32 tūkst. litų) kuk
liai prasitarė, jog už šiuos pinigus jau 
įsigijo naują techniką: traktorių, 
žolės smulkintuvą, ekologines akė
čias. Tiesa, dar prieš gaunant paramą 
jis iš banko buvo paėmęs kelių tūk
stančių litų paskolą pradinei ekolo
ginio ūkio plėtrai. 

,,Be jokios abejonės ES parama 
man labai pravertė - už tiek lėšų įsi
gyti brangią techniką man vargiai 
būtų pavykę. Dirbant su nauja tech
nika padidėjo darbo našumas, su
mažėjo kuro sąnaudų, greičiau pa
vyksta įdirbti žemę", —pasidžiaugė J. 
Smilgevičius. Pasak jo, plėtoti eko
loginį ūkį ne taip ir paprasta - į žemę 
jokiu būdu negalima terpti cheminių 
medžiagų, viskas turi būti iš natūra
lių trąšų - mėšlo, komposto. Be to, 
kad ūkyje derantys augalai nes
kurstų, būtina kasmet taikyti sėjo
mainos principą. Jaunojo ūkininko 
plotuose šitaip jau trečius metus au
ginamos ekologinės grūdinės kultū
ros - kviečiai, žirniai, miežiai ir kt. 

Sėkmingai ES paramą įsisavinęs, 
J. Smilgevičius prasitarė, jog visa tai 
jam atlikti daug padėjo tėvas - pri
tyręs ūkininkas, iki šiol dar tebešei
mininkaujantis 60 ha valdose. Jam 
padedant, 2004 metų vasarą ir buvo 
parengtas projektas, kurį po ilgesnių 
svarstymų palankiai įvertino komisi
ja. Didesnių planų jaunasis ūkininkas 
kol kas dar nekuria, ketina ir toliau 
aktyviai dalyvauti plėtojant ekolo
ginio ūkio programą. 

DRAUGAS Informuoja, „DRAUGAS formuoja; 
„DRAUGAS : IMMįt* ir Lkrtuvos jungtis; 
„DftAUGAS" B«tuvyb*s Švyturys Ir sargas! 

Prie parduotuvės pririštas šuo. Muistosi. Loja. Nerimsta. Šeimi
ninkas negrįžta. Netoli stovi vežimėlis su miegančiu kūdikiu. Nuo šuns 
lojimo šis atsibunda ir pradeda verkti. Iš parduotuvės išpuola mama ir 
ima raminti mažąjį rėksnį. Galiausiai nusiveža. 

Šuo pradeda kaukti. Pagaliau pasirodo ir jo šeimininkas - girtas gir
tas. Svirduliuodamas atsiriša šunį ir nusiveda jį. Šuo laimingas. Šokinėja 
aplink šeimininką ir inkščia iš džiaugsmo. Šeimininkas nuvirsta, o 
šunelis blaškosi aplinkui ir nežino ką jam daryti. 

Pradeda lyti. Žmogus guli didelėje baloje, o šalia dreba šuo. Pavadėlis 
seniai išslydęs iš seimininko rankų. Šuo nebėga - pasilieka su juo - ištiki
mai ir nuolankiai. 

Pro šalį eina žmonės. Niekas nekreipia dėmesio į vyrą, susmukusį 
baloje. Ima temti. Šuo nežino, ką jam daryti. Ima loti - taip jis prašo 
pagalbos. 

Pasirodo stambi moteris. 
- Vėl prisilakei ! - sako ji savo vyrui. Pakelia jį iš balos ir keikdama 

veda namo. Šuo bėga paskui, nešdamas dantyse pavadėlį. Jo snukelis toks 
liūdnas, kad pažvelgus į jį norisi verkti. Visą dieną neėdęs, negėręs, jis 
stengiasi iš paskutiniųjų - kad tik neatsiliktų nuo šeimininkų. Trijulė 
dingsta iš akių. 

- Mama, kodėl pasaulis toks liūdnas? - klausia maža mergaitė. 
Mamos akys pavargę. Ji tyli. Vis smarkiau lyja lietus, o kažkur toli 

toli kaukia šuo. 

Mylintieji 

Ant kelio guli drugelis. „Tikriausiai negyvas", - galvoju. Kitas plakasi 
aplink jį ir tarytum maldauja pakilti - matyt, šnabžda pačius nuosta
biausius meilės žodžius, o galbūt tiktai vieną: „Gyvenk!" Man gaila dru
gelio - jis, matyt, nesupranta, kad jo draugas (ar mylimoji) - nebegyvas. 

Bet staiga - o, stebukle ! - drugelis pakyla ir skrenda. Jie ore gla
monėja vienas kitą vos vos prisiliesdami sparnais... „Gyvenk!" - skamba 
ir skamba ausyse tas vienintelis žodis - stebuklingas, jei jį taria Meilė. 

Drugiai šoka savo šokį, aš stebiu juos apstulbusi ir nenoriu nueiti -
noriu būti ir būti su jais - mylinčiaisiais, nes čia ką tik įvyko stebuklas -
vienas iš tų, kurių niekas nemato. Ak, tas aklas pasaulis! O virš tako šoka 
drugiai — 

Pilkoji pelytė 

Ji nuolankiai surenka kitų numestas šiukšles - liūdna liūdna, tyli tyli 
kaip gelmė, kurios gylio niekas neišmatuos, nes ji niekam nerūpi. 
Valytoja. Pilkoji pelytė. 

Ji myli. Niekam to nėra sakiusi (o ir sakyti neturi kam): jis - jos 
viršininkas, kuris nė nenutuokia apie jos jausmą. Jei žinotų, turbūt tik 
nusijuoktų -j is ir ji?! Niekada! 

Jo žmona - išsidažiusi ponia lakuotais nagais (o pilkoji pelytė nieka
da nelakuoja nagų, nesidažo ir nesigražina). Ji ateina pas vyrą į darbą ir 
pradeda visus varinėti. Ypač pelytę. Ši nedrįsta jai priešintis. Kartais 
ponia atsiveda ir vaikus - mažyčius išlepintus despotus, kuriuos myli be 
galo, be krašto. 

Kai visa šeimynėlė susirenka, prasideda barniai. Žmona rėkia: 
- Per mažai pinigų! 
Vyras šaukia: 
- Tu nė tiek neuždirbi! 
- Vaikai pritaria: 
- Be - e - e! 
O pilkoji pelytė plyštančia galva turi supti vaikus. 
Vieną rytą ant savo darbo stalo vyras randa rožės žiedą - purpurinį 

kaip kraujas. Jis nustemba: nuo ko? 
Tik vėliau pasigenda pelytės. Niekas nežino, kur ji. Ateina nauja valy

toja, kuri nebesileidžia šokdinama, todėl greitai atleidžiama. Po jos seka 
kita... 

Praeina daug metų. Visi pamiršta pelytę, kol staiga vieną rytą ji pa
sirodo prie durų. Viršininkas jau senas ir apžlibęs, tad jos neatpažįsta. Jo 
žmona - stora boba rėksmingu balsu, kuri vis dar šokdina savo vyrą. 
Užaugę vaikai. Pasikeitę firmos darbuotojai. 

Pelytė - jau ne pelytė - ji vilki ilgą pilką suknelę, padabintą per
liukais. Subtiliai pasidažiusi. Susisukusi plaukus į auksinės spalvos 
kuodelį. Rankose laiko purpurinį rožės žiedą. 

Ji įeina į viršininko kabinetą. Jis pašoka: 
- Kuo galėčiau pasitarnauti, ponia? 
Moteris ištiesia jam rožės žiedą ir išeina. Jis lieka apstulbęs. 
- Kas ji tokia? 
Niekas nieko nežino. 

Tik ant stalo tyliai šviečia rožės žiedas. 

Langas 

Mama vis žiūri ir žiūri pro langą. Ko ji ilgisi? 
Bėga rudenys, žiemos, pavasariai, slenka vasaros - - -
Ji vis žiūri ir žiūri į tolį - - -
Yra kažkas daugiau, nei šis gyvenimas. 
Taip! Dievo šviesa virš miškų. 
Gal todėl ji ir žiūri pro vakaro langą į tolį 

mailto:info@elibrary.lt
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mrias sporlo žinios 

Sporto prioritetus nustato 
ne politikai 

Kūno kultūros akademijos rekto
rius profesorius habilituotas mokslų 
daktaras A l b e r t a s S k u r v y d a s įsiti
kinęs, jog sportas tur i tarnauti ne 
medalių kaupimui, o žmonių gyveni
mo kokybės gerinimui. Apie tai rek
torius kalbėjosi su dienraščiu „Vaka
ro žinios". 

- L i e t u v a n e g a l i p a s i g i r t i 
a u k š t ų r e z u l t a t ų p a s i e k u s i ų 
s p o r t i n i n k ų g a u s a . Kodėl? Gal 
v y k d o m a n e t i n k a m a s p o r t o poli
t i k a , s p o r t o f u n k c i o n i e r i ų kėdes 
u ž i m a n e t i e a s m e n y s ? 

- Nesutinku, kad šalyje yra ma
žai gerų sportininkų. Duok Dieve, 
kad išlaikytume tokį lygį ir toliau. 
Kai kas gyvena sovietmečio iliuzijo
mis, neva mūsų mažytė šalis turi tu
rėti labai daug olimpinių ir pasaulio 
čempionų. Manau, kur kas svarbiau 
turėt i kuo daugiau sportuojančių, 
vadinasi, sveikesnių žmonių, o ne 
orientuotis į kuo didesnį meistriš
kumą. Na, o kad šią sritį reikėtų ge
riau valdyti ir administruoti, be abe
jo, sutinku. Sporto departamento va
dams nuolat turiu ką pasakyti, nebi
jau kritikuoti, deja, nelabai mane 
girdi. 

- T a č i a u i r j ū s ų akademi j ą 
b a i g u s i a s , s p o r t i n ė s k a r j e r o s 
a u k š t u m a s p a s i e k u s i a s įžymybes 
g a l i m a a n t r a n k ų p i r š t ų suska i 
č iuo t i . Tok ių s p o r t o l e g e n d ų k a i p 
A l g i r d a s Šoc ikas , M o d e s t a s Pau
l a u s k a s , R i m a s K u r t i n a i t i s , Val
d e m a r a s C h o m i č i u s , Vi rg i l i jus 
A l e k n a ga l ė tų b ū t i š imta i ! 

- Labai džiaugiamės, kad ir tiek 
turime! Pagrindinė mūsų aukštosios 
mokyklos misija - ne sportininkų 
rengimas. Sovietmečiu taip buvo. 
Šiuo metu mes, kaip ir kiti Europos 
sporto universitetai, pirmiausia ori
entuojamės į protą, mokslą. Remia
mės geriausia pasauline patirtimi, 
išugdančia puikius trenerius, suge
bančius parengti olimpinius ar pa
saulio čempionus. J u k labai svarbu 
treniruoti ir protą - ne tik raumenis. 
Tuo mūsų ir sporto federacijos 
valdžios požiūriai ir skiriasi. 

- K ū n o k u l t ū r o s akademi j ą 
k a i k a s l a iko n e p r e s t i ž i n e aukš 
tą ja m o k y k l a . N e v a č ia Įstosi i r 
b ū d a m a s p r a s t o p a ž a n g u m o -
t e r e i k i a s p o r t u o t i . 

- Yra dalis tiesos. Tačiau tai irgi 
iš praeities užsilikusi nuomonė. So
vietmečiu išties buvo siekiama, kad 
visi geriausi sportininkai studijuotų 
šioje aukštojoje mokykloje. Šias nuos
tatas keičiame. Nuo šiol ir jokioje 
sporto šakoje nepasižymėjęs jaunuo
lis turės lygiai tokias pačias galimy
bes įstoti į akademiją. Pakaks turėti 
gerą galvą - juk taip reikia šaliai 
sporto mokslininkų, specialistų, dir-

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

LKKA rektorius AiDertas Skurvvdas. 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

bančių ne vien raumenimis! Patys 
geriausi Lietuvos treneriai nebūtinai 
yra geriausi sportininkai. 

- Kiek akademi ja kasmet iš
le idž ia absolventų, a r j iems ne 
s u n k u susirast i d a r b ą pagal tu 
r i m ą specialybę? 

- Žiūrint kokia specialybė įgyta. 
Kūno kultūros mokytojai, mano ži
niomis, turi šiokių tokių problemų, 
nes nelabai nori vykti dirbti į rajo
nus; nelengva ir treneriams - kaip 
minėjau, dėl prastos sporto politikos 
jaučiamas naujų darbo vietų tokiems 
specialistams trūkumas. 

Sporto vadybininkai, kinezitera-
peutai, kiti sveikatos specialistai dar
bą bemat susiranda. Tie, kuriems 
sunkiau, kiek žinau, vyksta dirbti į 
užsienio šalis. Taip taip, pagal turimą 
specialybę. 

- Ar ne a p m a u d u , jog vis dau
g iau gabių, ta len t ingų , perspek
tyv ių s p o r t i n i n k ų po s tudi jų 
akademijoje profesionalui j spor
t ą meta, j i i ške isdami i juodą, 
t a č i a u kur kas ge r i au apmokamą 
d a r b ą užsienio šalyse? Kas dėl t o 
kalč iausias? Ir ka s , J ū s ų nuo
m o n e , padė tų tok iems žmonėms 
nenus ig ręž t i n u o spor to , o iš-
vykusiuosius sugrąžintų į n a m u s 
i r paska t in tų t o l i a u siekti spor
t i n ių aukš tumų? 

- Nieko nauja šiuo klausimu 
nepasakysiu... Kaip jau sakiau, didelė 
bėda yra aiškios sporto politikos, pri
oritetų nebuvimas. Nereikia jokios 
valstybinės strategijos rengti, kaip 
žmones išlaikyti Lietuvoje - viskas 
taip paprasta ir aišku. Reikia dorai 
atlyginti už darbą. 

- O kokios, J ū s ų nuomone , 
t u r ė t ų būt i p r io r i t e t inės spor to 
šakos mūsų šalyje? 

- Tos, kurios sujungia, pritraukia 
kuo daugiau žmonių. Prioritetus turi 
nustatyti visuomenė, o ne valdinin
kai ar treneriai. 

ELTA 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V .PRUNSKIS , M D 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, M D 

M A U N A K V . RAMA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 8 8 2 2 

M c H e n r y : 815-362>-959S 
. Eik Grcrve: 847-718-1212 

v y w w . ii h n o i s o a i n . co m 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠIRDJES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

EDMUNDAS V ^ S A S V..D. S.Z. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6915 A. Armer Ave. Sts. 5 >r 6 

— T.;CSC G • *- 0\JC^& 
Te 773 229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th 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 sutvartys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Populiariausias — „Žalgirio" gynėjas 
M. Popovičius 

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
tryliktosios „Žvaigždžių dienos" rung
tynių dalyvių rinkimuose populia
riausias buvo Kauno „Žalgirio" gynė
jas kroatas Markas Popovičius. Už jį 
balsavo 7,147 krepšinio gerbėjai, o iš 
viso savo nuomonę internetu ir mo
biliuoju telefonu nuo gruodžio 15 
dienos pareiškė 9,328 asmenys. 

Populiariausias - „Žalgirio" gynėjas 
M. Popovičius. 

Į „Legionierių" komandos starto 
penketą, be M. Popovičiaus, dar pa
teko gynėjas latvis Robertas Stelma-
heris (Vilniaus „Lietuvos rytas", 
4,455 balsai) bei puolėjai ir vidurio 
puolėjai - amerikietis Tanoka Beard, 
(„Žalgiris", 6,021), suomis Hanno 
Mottola, („Žalgiris", 5,633) bei brazi
las Joao Paulo Batistą („Lietuvos 
rytas", 5,212). 

Į „Lietuvių" rinktinės starto 

ĮVAIRUS* 

penketą pateko gynėjai - Mantas 
Kalnietis („Žalgiris", 5,719) ir To
mas Delininkaitis („Lietuvos rytas", 
2,814), puolėjai - Jonas Mačiulis 
(„Žalgiris", 5,768) ir Paulius Jan
kūnas („Žalgiris", 4,730) bei vidurio 
puolėjas Eurelijus Žukauskas („Lie
tuvos rytas", 3,392). 

„Lietuvių" rinktinei vadovaus 
Rimantas Grigas („Žalgiris", 3,937) 

' v v 

ir Aloyzas Rudys (Šiaulių „Šiauliai", 
1,481), o „Legionierių" - slovėnas 
Zmagas Sagadinas („Lietuvos rytas", 
6,934) ir Robertas Kuncaitis (Klai
pėdos „Neptūnas", 407). 

Artimiausiu metu bus paskelbti 
dar 10 žaidėjų, kurie prisijungs prie 
lietuvių ir užsieniečių starto penketų. 
Taip pat netrukus paaiškės, kurie 
krepšininkai atstovaus savo klubams 
konkursuose „LKL snaiperis",^,,Oro 
karalius" ir „Taiklusis dvejetas". 

LKL „Žvaigždžių diena" vyks 
vasario 24 dieną Vilniuje, „Siemens" 
arenoje. 

ELTA 

PASLAUGOS 

DĖBT GOT YOU DOWN? 
START FRESH TODAY 

CALL REDLINE INVESTMENTS 
1-866-280-5829 

RESTABLISH YOUR CREDIT TODAY 
BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaiticnė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

GREIT PARDUODA 
J r a _ — 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 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

Į2ZT 2212 West Cermak Road, Ch icago, IL 60608 
• P — S ( 7 7 3 ) 847-7747 
LENOER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 
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PALAIMINTOJO J U R G I O MATULAIČIO 
MIRTIES 80-MEČIO MINĖJIMAI 

Sausio 27-ąją sukanka 80 metų 
nuo pal. Jurgio Matulaičio mirties 
datos 1927 metais. Arkivyskupas J. 
Matulaitis iškeliavo į amžinybę 1927 
m. sausio 27 d. Po septynerių metų jo 
kūnas buvo iškilmingai perkeltas iš 
Kauno katedros kriptos į Šv. Archan-
gelo Mykolo bažnyčią Marijampolėje, 
kurioje jis ilsisi iki šios dienos. 

Palaimintasis Jurgis Matulaitis. 

Šios sukakties proga palaiminta
sis J. Matulaitis bus prisimintas jo 
vardu pavadintoje misijoje Lemonte 

sausio 28^d. Čia po lietuviškų pamal
dų PL centro salėje bus rodoma vaiz
do juosta apie šį žymųjį dvasiškį. 

1987 m. birželio 28 d. popiežius 
Jonas Paulius II Jurgį Matulaitį pas
kelbė Palaimintuoju. Nuo tos beatifi
kacijos datos šią vasarą sueis 20 me
tų. 

Didesnės iškilmės rengiamos Lie
tuvoje, Marijampolės bazilikoje, ku
rioje ilsisi Palaimintojo palaikai. 
Sau-sio 27 d. bus atnašaujamos išk
ilmingos šv. Mišios, kuriose dalyvaus 
Apaš-tališkasis nuncijus iš Vatikano, 
arkivysk. Peter Stephan Zubrizggen, 
Vilniaus arkivyskupas metropolitas, 
kardinolas Audrys Juozas Bačkis, 
Kauno arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius, kiti vyskupai. 

Taip pat ta pačia proga sausio 28 
d. įvyks šv. Mišios arkikatedroje Vil
niuje, kurias aukos kardinolas A. J. 
Bačkis. 2 vai. p.p. Šv. Kryžiaus namų 
salėje vyks mokslinė konferencija, 
kurioje bus skaitomi pranešimai apie 
palaimintąjį. 

Sausio 29 d. Mokslų Akademijos 
bibliotekoje (2 vai. p.p.) bus atidaryta 
paroda apie J. Matulaitį. 

• Gaila, kad Cicero, IL, Sv, Antano 
parapijos bažnyčioje, kurią arkivysk. 
J. Matulaitis 1926 metais pašventino 
savo vizito į Ameriką metu ir kurioje 
viename iš altorių yra pal. J. Matu

laičio skulptūra, jokio minėjimo nėra 
numatyta. 

Trumpai apie Pal. J. Matulaitį 
ir j o darbus 

J. Matulaitis gimė 1871 m. balan
džio 13 d. Lūginės kaime, netoli Ma
rijampolės, buvo aštuntas —jauniau
sias vaikas šeimoje. Netrukus neteko 
motinos, o 10 metų sulaukęs, tapo vi
sišku našlaičiu. 

Mokėsi Marijampolės mokykloje 
ir gimnazijoje, bet mokslus turėjo nu
traukt i dėl kaulų džiovos, kuri jį per
sekiojo iki mirties. Vėliau studijavo 
Lenkijoje ir Rusijoje. Kunigu įšven
t intas 1898 m. Peterburge baigė Var
šuvos kunigų seminariją ir Peterbur
go dvasinę akademiją. 

Šveicarijoje (Fribūro universite
te) 1902 m. J. Matulaitis įgijo teolo
gijos daktaro laipsnį. Profesoriavo 
Kelcų kunigų seminarijoje, Varšuvoje 
ėjo gimnazijos kapeliono pareigas, įsi
jungė į krikščionišką socialinę veiklą, 
organizavo darbininkus, steigė vaikų 
prieglaudas, padėjo neturtingiems, 
nepaisant jų . tautybės ir religijos. 
Taip pat dėstė sociologiją Peterburgo 
dvasinėje akademijoje. 

Apie jo tolimesnę veiklą Vilka
viškio internetinis puslapis taip rašo: 

„Slapta įstojęs į caro valdžios pa

smerktą sunaikinti marijonų vienuo
liją, prie naujų laikų reikalavimų pri
derino jos įstatus, kuriuos patvirtino 
Šventasis sostas. Mirus paskutiniam 
marijonų generolui kun. Vincentui 
Senkui, tapo atnaujintos vienuolijos 
generolu. Fribūre įkūrė slaptą mari
jonų naujokyną. 

Jurgis Matulaitis atgaivino mari
jonų centrą Marijampolėje, įsteigė 
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra
sidėjimo Vargdienių ir Jėzaus Eucha
ristijoje Tarnaičių seserų kongregaci
jas. 

1918 m. gruodžio 1 d. Jurgis Ma
tulaitis buvo konsekruotas vyskupu 
ir paskirtas valdyti Vilniaus arkivys
kupiją. Daug iškentėjo dėl šio krašto 
gyventojų tautinių ir politinių ginčų, 
bet liko ištikimas nuostatai blogį nu
galėti gerumu, tarnauti Kristui ir 
Bažnyčiai. 

1925 m. buvo paskirtas arkivys
kupu bei Lietuvos Apaštališkuoju Vi
zitatoriumi. Nemažai prisidėjo geri
nant Lietuvos santykius su Šventuo
ju Sostu, ypatingai daug nuveikė stei
giant Lietuvos bažnytinę provinciją ir 
parengiant konkordatą. Matydamas 
šio ganytojo nepaprastą pasiaukojimą 
Bažnyčiai, popiežius Pijus XI ne 
kartą jį pavadino Dievo vyru, tikrai 
šventu žmogumi. 

v 

. . Edvardas Sula i t i s 

Skiepyti ir puoselėti meilę lietuvių kultūrai 
Apie pirmuosius darbus ir būsi

mus ilgalaikius 2006-2009 metų ka
dencijos JAV LB Švietimo tarybos 
planus „Draugas" kalbina naująją 
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkę 
Daivą Navickienę. 

- Kokie bus J ū s ų pirmiej i 
darbai, tapus JAV LB Švietimo 
tarybos pirmininke? 

- Pirmasis darbas buvo susipa
žinti su Taryba, Tarybos vadovavimu. 
Todėl sausio 12-15 d. posėdžiavau su 
buvusia pirmininke Dalile Polikai-
tiene. J i atskrido iš Los Angeles, o aš 
iš Boston. Aplankiau Čikagos litu
anistinę mokyklą Jaunimo centre ir 
taip pat Maironio lituanistinę mokyk
lą Lemonte. Būdama PLC, taip pat 
susipažinau su Švietimo tarybos ar
chyvu, knygynu. Jį dabar tvarko Juo
zas Polikaitis, kuris ir mudvi visur 
vežiojo. Jis pasitraukia iš savo parei
gų, tad dabar ieškau atsakingo žmo
gaus, kuris perimtų jo darbą už kuk
lią algą. 

Buvo smagu ir įdomu būti Jau
nimo centre, mano Alma mater. Pri
minė senus laikus, bet ir labai pasi
keitė — visas pastatas ir vienuolynas 
naudojamas! Mano laikais ten buvo 
Aukštesnioji mokykla ir garsioji 
kėgliavimo vieta, į kurią visi išlėkda-
vom per pertrauką pirkti maisto. Pas
kui nuvykom į Lemonto mokyklą, tai 
man buvo pirmas kartas. Turiu pas
tebėti, kad labai smagi nuotaika abe
jose mokyklose, ypač administracijoje 
bei mokytojų kambaryje (bravo ve
dėjom Jūratei Dovilienei ir Audronei 
Elvikienei, kad sukuria tokią mielą, 
draugišką aplinką savo štabui!) — 
mokytojai šypsosi, aiškiai teigiamai 
nusiteikę. Laimingai patekau tokią 
dieną, kai Maironio mokykloje buvo 
Sausio 13-osios minėjimas, tai turė
jau progą pasidžiaugti mokinių ir mo

kytojų kūrybingumu. 
- Kokie Jūsų ilgalaikiai tiks

lai, vadovaujant Švietimo tary
bai? Ar Jums pirmininkaujant 
Švietimo tarybai, keisis Tarybos 
tikslai bei veikla? Kokie t ie po
kyčiai? 

- Šiuo momentu baigiu rinkti sa
vo tarybos narius. Iš tikrųjų, po šito
kio intensyvaus savaitgalio reikia pa
mąstyti, pagalvoti, leisti protui susi
kaupti. Aišku, pirmiausiai reikės iš
siųsti finansinę paramą mokykloms, 
skirtą Lietuvių fondo ir Švietimo ta
rybos. Tai būna paprastai įteikiama 
per vietinius Vasario 16-osios minė-

liau remti mokytojų kursus, konfe
rencijas. Kadangi mano sritys yra pri
taikomoji technologija pamo
koms/technologijos integravimas, no
riu ir tą gvildenti mūsų šeštadieni
nėse mokyklose. Apskritai, kadangi 
dabar daug lengviau bendrauti per 
internetą, būtinai reikia tuo naudo
tis, palaikant glaudesnius ryšius su 
JAV ir Kanados mokyklomis bei su 
PLB Švietimu, taip pat su Lietuvos 
Švietimo ministerija. Jau pradėta pa
vyzdinių pamokų bazė mokytojoms, 
kurią plėsim ir kuri bus prieinama 
per internetą. Taip pat noriu didinti 
mūsų svetainę, jos apimtį. 

* * * 

Nauja Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė Čikagos lituanistinėje 
mokykloje. 

jimus. 
Ilgalaikiai tikslai būtų — tęsti 

sėkmingai prieš 50 metų pradėtą ir 
besitęsiantį darbą. Padėti egzistuo
jančioms mokykloms, naujoms bei se
nesnėms. Remti naujai besikurian
čias mokyklas. Labai svarbu nuolat 
peržiūrėti vadovėlius, pratimus. To-

Laimos Apanavičienės nuotrauka 

Mūsų mokyklas lanko įvairaus 
lietuvių kalbos lygio mokiniai. Juos 
visus sieja lietuvių kultūra. Skiepyti 
ir puoselėti meilę šiai kultūrai — tai 
vienas iš svarbiausių uždavinių. 

- Dėkojame už atsakymus. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

Daiva Navickienė (Matulionytė) 
gimė 1950.01.07 Winnipeg, Manito-
ba. 1971 m. bakalauro laipsniu baigė 
gamtos mokslus ir muziką University 
of Illinois, Chicago Circle. Toliau stu
dijavo medicinos laboratorijos tech
nologiją Christ Hospital, Oak Lawn, 
IL. Dirbo Abraham Lincoln School of 
Medicine, University of Illinois, Chi
cago, kaip laboratorijos mokyto-
ja-tyrinėtoja Dept. of Infectious 
Diseases. Toliau studijavo Hood Col-
lege, Frederick, M.D., Graduate 
School biologinės medicinos mokslo 
srityje. .University of Massachusetts, 
Dartmouth studijavo pedagogiką, {gi
jo gimnazijos gamtos mokslų mokyto
jos diplomą. 1982 m. perėmė vado
vauti Bostono lituanistinei mokyklai. 
Jai vadovavo 17 metų. 1988 m. pra
dėjo dirbti privačioje Friends Aca-
demy mokykloje 6-to skyriaus moky
toja, mokė matematiką ir gamtos 
mokslus, vėliau prisidėjo 7-tas bei 
8-as skyriai. 1992 m. toje pačioje mo
kykloje pradėjo mokyti kaip naudotis 
kompiuteriais bei prižiūrėti kompiu
terių laboratoriją, taip pat integruoti 
technologiją visose mokyklos srityse. 

Baigė Čikagos aukštesniąją litua
nistinę mokyklą, mokėsi groti piani
nu pas prof. Vladą Jakubėną. Buvo 
aktyvi ateitininkų veikloje, stovykla
vo „Dainavoje", dirbo moksleivių bei 
jaunučių stovyklose. 1987 m. ėmėsi 
vadovauti Bostono vyrų sekstetui. 
Nuo 2002 m. Šv. Petro parapijos var
gonininkė, choro vedėja. 2005 m. iš
rinkta JAV LB Bostono skyriaus pir
mininke. 

Daivai Navickienei rašyti galite: 

donavickas@hotmail .com 
arba 

boston@lithuanianamerioan.org 

mailto:donavickas@hotmail.com
mailto:boston@lithuanianamerioan.org
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Psichologinis atsparumas 
padeda įveikti 

sunkumus 
MINDAUGAS RADUSIS 
Klaipėdos pedagoginės 
psichologinės tarnybos 
psichologas 

Visuotinio skubėjimo ir nuolati
nės ftampos laikais vis dažniau kal
bame apie būtinybę rūpintis savo psi
chikos sveikata. 

Psichologų teigimu, tiek kūno, 
tiek dvasios pervargimo dažnai galė
tume išvengti puoselėdami savo psi
chologinį atsparumą. Šias asmenybės 
savybes reikėtų ugdyti jau nuo ma
žens. 

Sielos g r ū d i n i m a s 

Psichikos puoselėjimo bei treni
ravimo idėjos nėra naujos. Jų gyvavi
mo istorija tokia pat ilgaamžė, kaip ir 
žmogaus rūpestis dėl savo kūno ge
rovės. Tačiau mūsų visuomenėje dė
mesio psichikos sveikatai akivaiz
džiai nepakanka. Pajutę negaluojant 
kūną, skubame į vaistinę ar ieškome 
gydytojų pagalbos, o psichologines ar 
dvasines problemas neretai ignoruo
jame arba pasirenkame netinkamus 
„vaistus". Dažnas alkoholio vartoji
mas, konfliktuose prasiveržiantis 
smurtas, psichosomatinės ligos ir kiti 
laikmečio ženklai liudija, kad, nepa
žinę psichikos veikimo dėsnių, skau
džiai kenkiame tiek sau, tiek kitiems. 
Nuolatinė įtampa, nerimas ir persi
tempimas reikalauja iš mūsų sąmo
ningų pastangų siekti atsipalaidavi
mo bei psichikos galių atgaivinimo. 
Nepakankami daugelio žmonių psi
chinės higienos įgūdžiai žadina por
eikį dažniau kalbėti apie psichologinį 
atsparumą ir jo stiprinimą. 

Ps ichologin is a t s p a r u m a s 

Psichologinio atsparumo sąvoka 
ir jos turinys padeda mums geriau 
suprasti skirtingas žmonių reakcijas 
esant toms pačioms išorės sąlygoms. 
Juk daug žmonių patiria stresą, ta
čiau ne visi jį malšina alkoholiu ar ta
bako dūmais. Beveik kiekvieną dieną 
atsiduriame konfliktinėse situacijose, 
bet daugumai iš mūsų pavyksta iš
vengti fizinio smurto prieš kitus. 
Galime atrasti ir daugiau pavyzdžių, 
kai tos pačios aplinkybės skirtingai 
paveikia mūsų elgesį. Paprastai tos 
aplinkos sąlygos suvokiamos kaip 
rimta grėsmė mūsų psichiniam, fi
ziniam ar socialiniam saugumui. Tad 
sudėtingomis gyvenimo aplinkybėmis 
psichologinis atsparumas apsaugo 
žmogų nuo elgesio normų pažeidimo, 
girtavimo, narkomanijos ir kitų skau
džių dalykų. Šį asmenybės savybių 
derinį galime palyginti su bendru 
organizmo imunitetu, saugančiu mus 
nuo potencialiai žalingų aplinkos 
veiksnių. Kaip ir bendro imuniteto 
atveju, psichologinis atsparumas 
stiprėja, kol dėl savo silpnybių ar su
sidūrę su gyvenimo negandomis ne
prarandame gebėjimo konstruktyviai 
veikti ir spręsti problemas, nepuo
lame į neviltį ar agresiją. 

Keturi drambliai 

Psichologinį imunitetą labai 
svarbu įgyti jau vaikystėje. Jo stipry
bės šaltinius pamėginsime pavaiz
duoti paveikslu, kuriuo senovės žmo
nės mėgino paaiškinti mūsų planetos 
kilmę ir sandarą. 

Įsivaizduokime, kad besiformuo
jantį vaiko psichologinį atsparumą 
lyg kokį plokščią žemės blyną laiko 
keturi milžiniški drambliai. O šie ga
liūnai stovi ant dar didesnio bangi
nio, kuris plaukioja beribiame van
denyne. Tolesniam iškilusio vaizdinio 
apibūdinimui pasitelksime vieno iš 
asmenybės teorijų kūrėjų psichologo 
Alfredo Adlerio įžvalgas. 

Pirmasis dramblys liudytų, kad 
vaikui itin svarbus ryšys su kitais, 
tad mažieji siekia priklausyti šeimai, 
klasei ar kitai svarbiai socialinei gru
pei, kurioje nori užimti tinkamą vietą 
ir bendradarbiauti su kitais. 

Antrasis dramblys tvirtintų, kad 
vaikui svarbu jaustis sugebančiam -
pasitikėti savimi, būti nepriklauso
mam, savarankiškam. 

Trečiasis dramblys teigtų, kad 
bet kuris mažasis nori būti svarbus -
visur dalyvauti, būti reikalingas, da
ryti įtaką, padėti. 

Ketvirtasis dramblys garsiai tri
mituotų, kad vaikui labai svarbu būti 
drąsiam - išdrįsti, nepasiduoti, būti 
aktyviam ir atkakliam. 

Tačiau šių galingų keturių dram
blių vaiko psichologinio atsparumo 
stiprinimui nepakanka, tad juos lai
kantis milžiniškas banginis atspin
dėtų kiekvieno vaiko norą būti myli
mam. 

Noras mylėti ir būti mylimam 
yra vienas iš esminių žmogaus porei
kių, padedantis išlikti audringame 
gyvenimo vandenyne. 

A t s p a r u m o ka lvė 

Jei psichologinio atsparumo stip
rinimą palygintume su kalve, kurioje 
grūdinama geležis, tokias dirbtuves 
turėtume įrengti visose vaiko buvimo 
vietose. 

Didžiausia psichologinio imu
niteto kalvė neabejotinai yra šeima, o 
jos efektyviausi įrankiai - geri tėvų ir 
vaikų santykiai, pasitikėjimo bei ben
dradarbiavimo atmosfera, tėvų do
mėjimasis vaikų rūpesčiais. 

Ne mažiau svarbi „psichologinės 
kalvystės" vieta yra mokykla. Joje 
itin svarbūs geri santykiai su moky
tojais, pažangumas moksle, ketinimai 
tęsti mokslus gimnazijoje ar aukšto
joje mokykloje, teigiamas tėvų po
žiūris į vaikų mokymosi siekius. 

Tačiau ne veltui sakoma, kad 
žmogus pats yra savo likimo kalvis. 
Vaikai, išsiskiriantys aukštu savęs 
vertinimu, pasitikėjimu savimi, so
cialiniu aktyvumu, gerais bendravi
mo įgūdžiais, palankios aplinkos vei
kiami ženkliai prisideda prie savo psi
chologinio atsparumo augimo. Svar
bu, kad mažieji turėtų ne tik supra
tingus suaugusiuosius, bet ir rinktųsi 
„atsparius" draugus, kurie nevartoja 
svaigiųjų medžiagų, turi ketinimų 
tęsti mokslus ir pan. 

Veiksmingi sk iepa i 

Skirdami deramą dėmesį vaiko 
psichologinio atsparumo stiprinimui, 
tėvai bus daug ramesni dėl atžalų 
ateities, jų gebėjimo savarankiškai 
spręsti iškylančias problemas. 

Pirmiausia suaugusieji privalo 
ieškoti būdų, padedančių išreikšti sa
vo meilę mažiesiems. Vaikams reikia 
kuo dažnesnių meilės jrodymų, kad 
jie galėtų saugiai tyrinėti pasaul}. 
Nors savo prigimtimi tėvų meilė yra 

Mūsų mielai draugei 
" A t A 

GRAŽINAI VARNAITIENEI 
MIKĖNIENEI 

mirus, jos vyrą BRONIŲ, sūnų POVILĄ, dukrą 
DANUTĘ su šeimomis, brolį VYTAUTĄ LĄPATINSKĄ 
ir dukrą, giliai užjaučiame bei kartu liūdime. 

Irena ir Algirdas Kudirkai 
Daina Kudirkaitė-Shuster 

A t A 
BRONIUI JURGUČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną SELMĄ ir sūnų 
RIČARDĄ, Lietuvoje seserį ELENĄ ir kitus artimuosius. 
Mes liūdime kartu su jumis. 

Viktorija, Pranas Adomaičiai ir 
visa šeima 

A t A 
ALEKSANDRO NORKELIŪNO 

netekus, nuoširdžiai užjaučiame seserį ELENUTĘ 
NORKIENĘ, brolį KAZIMIERĄ ir jų šeimas. 

Liūdime kartu su Jumis ir tikime, kad laikas 
sumažins skausmą, o malda suteiks ramybę. 

1943 m. Kybartų gimnazijos bendraklasiai: 
Birutė Apanavičiūtė-Znotinienė 

Valė Ardickaitė-Banienė 
Regina Andriušytė-Mickevičienė 

v 

Birutė Caplikaitė-Kožicienė 
Elytė Rovinskaitė-Rožėnienė 
Onutė Puniškaitė-Rimkienė 

Leonas Rudaitis 
Vincas Skladaitis 

Danutė Babaliauskaitė-Brazdžionienė 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

ALDONA ILGŪNAITĖ 
BRANTIENĖ 

Už prieš vienerius metus, vasario 11d . mirusios Aldonos sielą 
šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, vasario 11 d., 10 vai. ryto 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, Worchester, MA. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie buvo su mumis gilaus 
skausmo valandose. 

L i ū d i n t i J u o z o B r a n t o š e i m a 

besąlygiška, tačiau savo išraiška ji tu
ri būti pakankamai reikli. Net ir pa
tys mažiausi turėtų mokytis priimti 
tam tikras elgesio ribas. Jų gyveni
mas saugioje aplinkoje leidžia adek-
vačiau reaguoti į apribojimus mažiau 
apibrėžtose situacijose. 

Suaugusieji turėtų vengti baus
mių ir savo santykius su vaikais 

pagrįsti abipusiu pasitikėjimu, pagar
ba ir bendradarbiavimu. Savarankiš
kumo skatinimas, padrąsinimas, stip
riųjų pusių akcentavimas tarsi skie
pai stiprina mažųjų psichologini 
atsparumą, paruošia juos sunkes
nėms gyvenimo akimirkoms. 

„Klaipėda" 
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• Sausio 28 d., sekmadienį, šven
čiame Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
iškeliavimo Amžinybėn 80-ąsias me
tines. Šios sukakties paminėjimui Pal. 
J. Matulaičio misijoje Lemonte po 9, 
11 vai. r. ir 6 vai. v. Sv. Mišių bus ro
domas trumpas montažas apie mūsų 
misijos globėją. Kviečiame visus! 

• S a u s i o 28 d., sekmadienį , 3 vai. 
p.p. Carl Sandburg vidurinės mokyk
los meno centre (1330Q S. LaGrange 
Rd., Orland Park, IL) įvyks lietuvių 
meno ansamblio „Dainava" koncer
tas „Per slenkstį". Bilietus galite nu
sipirkti kavinėje „Bravo", PLC „Do
vanėlėje", parduotuvėje „Lietuvėlė", 
„Seklyčioje", užsisakyti tel. 1-800-
494-TDCS. 

• S a u s i o 28 d., s ekmadien i , J a u 
nimo centro Moterų klubo narės kepa 
mielinius blynus Jaunimo centro ka
vinėje. Jau nuo 9 vai. r. galėsite vai
šintis geriausių šeimininkių skaniau
siais blynais su obuoliene. Savo apsi
lankymu paremsite Jaunimo centrą. 

• P o e t o Bernardo Brazdžionio 
šimtojo gimtadienio minėjimas vyks 
2007 m. vasario 4 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės muzie
juje, 14911 127th Street, Lemont. 
Rengia „Margutis II". 

• Frank Zapol io įkurta šok ių 
grupė „Lietuvos Vyčiai" kviečia no
rinčius šokti vaikus ir jaunuolius į šo
kių sūkurį. „Lietuvos Vyčiai" dau
giau nei 30 metų veikliai darbuojasi 
šokio srityje. Ypatingai stengiamės 
pritraukti į šokių grupę jaunąją kar
tą. Maloniai kviečiame į naujų narių 
priėmimą, kuris vyks vasario 7 ir 14 
dienomis PLC apatinėje salėje (Le
mont). Tel. pasiteiravimui: 630-802-
0090. 

• A m e r i k o s l ietuvių tarybos a t s 
tovybė Washington — Jungtinis 
Amerikos Pabaltijiečių komitetas 
(JBANC) vasario 9 - 1 0 dienomis 
L'Enfant Plaza viešbutyje ir Wood-
row Wilson centre (VVashington) ruo
šia 7-ąją Baltijos konferenciją „Nafta 
ir kraujas: Baltijos energija ir Ko
munizmo palikimas". Konferencijos 
garbės svečias — Lietuvos Respubli

kos prezidentas Valdas Adamkus, ku
ris skaitys pagrindinį pranešimą. Bus 
rodomi dokumentiniai filmai apie 
Baltijos šalis, vyks susitikimai su JAV 
administracijos atstovais. Daugiau 
informacijos tel. 773-735-6677 arba 
e-paštu: AltCenter@aol. com 

•Vasario 16 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks grafikės Elvyros Katali-
nos Kriaučiūnaitės parodos „Atodan
gos" atidarymas. Parodos atidaryme 
dalyvaus autorė ir jos dukra pianistė 
Gabrielė Gylytė, kuri į mamos paro
dos atidarymą atvyksta iš Vokietijos. 
Vasario 17 d. 6 vai. v. G. Gylytė Lie
tuvių dailės muziejuje, PLC, 14911 
127th Street, Lemont, IL, surengs lab
daros koncertą, kurį ruošia „Saulutė". 

•Vasario 17 d., šeštadienį , 6 vai. 
v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, Le
mont, Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė" organizuoja pianistės iš 
Vokietijos, tarptautinių konkursų 
laureatės Gabrielės Gylytės labdaros 
koncertą. Visus muzikos mylėtojus 
maloniai kviečiame apsilankyti jau
nosios pianistės koncerte. 

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

•Vasario 16-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 Alek
sas Vitkus. Meninę programą atliks 
Palaimintojo J. Matulaičio misijos 
choras, kanklių ansamblis „Gabija" ir 
Maironio mokyklos mokiniai. 

• L i e t u v o s Dukterų v i suot in i s 
susirinkimas įvyks š.m. vasario 25 d. 
2 vai. p. p. „Seklyčioje", 2711 W 71st 
Street., Chicago. Prašom nares ir vieš
nias dalyvauti. Būsite pavaišintos. 

Vyresniųjų lietuvių centro restoranui „Seklyčia", 2711 W. 71st 
Street, Chicago, IL, reikalingi virtuvės darbuotojai: indų plovė
jai as - valytoj ai as ir virėjos padėjėja. 

Kreiptis tel. 708-271-7044 arba 773-476-2655 (kviesti Ritą). 

5J 

Jono Dovydėno paroda 

S u g r į ž i m a s į pa l ik tą kraš tą »? 

Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 14911 127th Street, Lemont. 

Parodos at idarymas vasario 3 d., šeš tadienį . 6:30 vai. v. 

Muziejaus darbo valandos: šeštadieniais - sekmadieniais nuo 11 vai. r. iki 
2 vai. p.p. 

-
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Vasario 10 d. 7 vai. v; 
O i l t a g o s Lietuviui o p e r a 

visus maloniai kviečia } meilės vakarei j 

Myli,.. Nemyli... Kam spėlioti — sužinolai' 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 

Programoje dalyvauja Nida Grigalavičiūtė, Linas Sprindys, Genovaitė 
Bfgenytė, Vilma Skučienė ir kiti atlikėjai. Vaišins „Kunigaikščių 
užeiga", šokiams gros „Kaukas". 
Vietas užsisakyti galite tel. 773-501 -6575 arba 773-547-0542* 

Susipažinkite — mokslo pirmūnai 
Lemonto apylinkės laikraščio 

„Reporter/Met" š. m. sausio 19 d. 
numeryje paskelbtas Old Quarry 
Middle School gerai besimokančių
jų mokinių sąrašas. Jame daug lie
tuviškų pavardžių. Naudodamiesi 
laikraščio duomenimis, supažindi
name mūsų skaitytojus su gerai šio
je mokykloje besimokančiais jau
naisiais lietuvaičiais: 

aš tuntoka i — Aleksandra 
Šaulys, Rūta Biskis, Andrew Geš-
tautas, Enriką Grigojevaitė, Žy
mante Petrusevičiūtė, Rokas Šim-
konis, Kotryna Strazdas, Maria 
Zimkus; 

septintokai — Tauras Damb
rauskas, Paulius Medonas, Žygis 
Pridotkas, Eimante Suopytė, Benas 
Tijušas, Kasparas Jasenauskas, Lu
kas Siliūnas; 

šeš toka i — Aurita Gudaus
kas, Greta Žilytė, Juozas Balčiūnas, 
Emilis Cekanavičius, Alexandra 
Kirkolis, Karissa Raila, Neda Stan
kutė, Tadas Vildžiūnas. 

Malonu pranešti ir tai, jog dau
guma šių mokinių lanko Čikagos 
arba Maironio (Lemont) lituanisti
nes mokyklas, kuriose taip pat gerai 
mokosi. 

LEŠKO GIMINIŲ 

Ieškau senelio Jono Griciaus 
jaunesniojo brolio Griciaus Va
liaus, Jono, gim. apie 1921 -
1922 metus Kretingos valsčiuje, 
Nausėdų kaime, apie 1940 -
1945 m. išvykusio j JAV. Dirbo 
Čikagos oro uoste, gyveno Flo
ridoje. Turėjo dukterj Birutę. 
Mano adresas: Nijolė Gliože-
rytė, Gintaro 44 -9 , Palanga. 

E - paštas: nijogli@sam-
sonas.lt 

Iš anksto dėkoju už pagalba. 
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Vasario 9 - 1 8 dienomis McCormick Place, 2301 
Lake Shore Dr., Chicago, IL 60616, vyks tradicinė 
2007 m. automobilių paroda, čia galėsite ne tik 
pamatyti naujas mašinas, bet ir susipažinti su 
naujausiomis automobilių gamybos technologi
jomis. 
Tel. pasiteiravimui: 312-791 -7000. 
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