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Už pirštų antspaudus teks mokėti dar 
daugiau. 

Imigruoti 
Į JAV kainuos 
dar brangiau 

Čikaga, vasario 1 d. („Draugo" 
info.) — Kaip pranešė atsakingi JAV 
prezidento George W. Bush pareigū
nai, net 80 proc. kils su imigracinių 
dokumentų tvarkymu susiję mo
kesčiai. Pagal naujai patvirtintą kai
nyną, mokestis už prašymą natūrali
zacijai nuo šiol bus 595 doleriai, kai 
tuo tarpu anksčiau buvo 330 dolerių. 

Mokestis už visiems siekian
tiems imigracinių vizų į JAV privalo
mus piršto antspaudus sieks 80 dole
rių (anksčiau buvo 70). 

Vyriausybės manymu, padidėję 
mokesčiai turėtų padėti finansinių 
nepriteklių kamuojamai JAV Piliety
bės ir imigracijos tarnybai. 

Pareigūnai baiminasi, kad su 
morališkai pasenusiomis technologi
jomis dirbanti agentūra ne tik nepa
grįstai ilgai tvarko gyventojų prašy
mus, bet yra lengvas taikinys teroris
tams. 

Šiame 
0 

• Sporto apžvalga. 
•Keičiasi mūsų planetos 
klimatas? Nesąmonė! 
•LR Seimo ir JAV LB 
komisijos posėdžiai. 
•LTOK generalinė 
asamblėja Vilniuje. 
•Įvairios sporto žinios. 
•Visus mus jungia vienas 
tikslas. 
•Vasario 16 gimnazija — 
vokiečių dėmesio centre. 
•„U.S. —Baltic 
Foundation" iškilmės 
JAV sostinėje. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.66 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Kardinolui A. J. Bačkiui 70 
Vilnius, vasario 1 d. (ELTA) — 

Vilniaus arkivyskupą metropolitą 
kardinolą Audrį Juozą Bačkį 70 metų 
jubiliejaus proga ketvirtadieni sveiki
no aukščiausi valstybės pareigūnai, 
politikai, užsienio valstybių diploma
tai, dvasininkai, kiti tikintieji. 

Paties kardinolo prašymu, vieto
je dovanų sveikintojai aukojo Merki
nės seniūnijos Panaros kaime besiku
riančiai Pilnų namų bendruomenei, 
globojančiai labiausiai nusivylusius 
visuomenės narius ir nuo Įvairių pri
klausomybių kenčiančius žmones. 

A. J. Bačkį Vilniaus arkivyskupi
jos kurijoje pasveikinęs Seimo pirmi
ninkas Viktoras Muntianas bažnyti
nės labdaros tikslams iš savo rep
rezentacinio fondo paaukojo 1,000 li
tų ir A. J. Bačkiui Įteikė taurę, linkė
damas, kad ji taptų džiaugsmo, mei
lės ir pilnatvės taure. Kardinolą pa
sveikino ir ministras pirmininkas 
Gediminas Kirkilas. 

A. J. Bačkis gimė 1937 m. Kaune 
diplomato Stasio Bačkio ir mokytojos 
Onos Galvydaitės-Bačkienės šeimoje. 
Po karo su tėvais gyveno Prancūzi
joje. 1938 m. šeima išvyko Į Paryžių, 
kur Stasys Bačkis ėjo Lietuvos diplo
mato pareigas. Tuomet niekas nesiti
kėjo, kad sugrĮžimo Į tėvynę teks 
laukti daugiau kaip 50 metų. Pary
žiuje A. J. Bačkis baigė katalikų gim
naziją ir Įstojo Į Paryžiaus kunigų se
minariją, baigė filosofijos kursą. Vė
liau teologijos studijas tęsė Popiežiš
kajame Grigaliaus universitete Ro
moje. 1961 m. Įšventintas kunigu. 

KurĮ laiką dirbo lietuvių sielova-

Kardinolą A. J. BačkĮ sveikina Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

doje Jungtinėse Valstijose. Grįžęs į 
Romą įstojo į Popiežiškąją bažnytinę 
akademiją, kur buvo rengiami kuni
gai Šventojo Sosto diplomatinei tar
nybai. Kartu Popiežiškajame Latera-
no universitete įgijo kanonų teisės 
daktaro laipsnį^,. 

Baigęs studijas 1964 m. A. J. Bač
kis pradėjo diplomatinę tarnybą. Bu
vo paskirtas Apaštalų Sosto nuncia
tūros sekretoriumi Filipinuose 
(1964-1965), Kosta Rikoje (1965-
1967), Turkijoje (1968-1970) ir Nige
rijoje (1970-1973). Iš čia buvo grąžin
tas Į Vatikaną dirbti Vatikano valsty
bės sekretoriate Bažnyčios Viešųjų 
užsienio reikalų taryboje, kur rūpi
nosi tarptautinių organizacijų, taikos 
ir nusiginklavimo klausimais. 1979 
m. paskirtas Bažnyčios Viešųjų užsie

nio reikalų tarybos vicesekretoriumi, 
kartu pakeltas tikruoju Apaštalų 
Sosto prelatu. 

1988 m. spalio 4 d. popiežiaus Jo
no Pauliaus II A. J. Bačkis buvo kon
sekruotas vyskupu, tais pačiais me
tais pakeltas arkivyskupu ir paskir
tas nuncijumi Olandijoje. 

1991 m. gruodžio 24 d. A. J. Bač
kis buvo paskirtas Vilniaus arki
vyskupu, 2001 m. pakeltas kardinolu. 
2003 m. vasario 16-ąją apdovanotas 
Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju 
kryžiumi. 2002-2005 m. buvo Lietu
vos Vyskupų Konferencijos pirminin
kas. 2005 m. trejų metų kadencijai iš
rinktas Lietuvos vyskupų konferen
cijos vicepirmininku. Šiuo metu taip 
pat pirmininkauja Lietuvos vyskupų 
konferencijos Švietimo komisijai. 

Į Lietuvą pagaliau atėjo žiema 

Sniegą valanti technika dėl gausių kritulių turi nemažai darbo. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 1 d. (ELTA) — 
Lietuvoje prasidėjo tikra „lietuviška" 
žiema. Kai kuriose vietovėse snigo 
dvi paras beveik be pertraukos. 

Sniegą valanti ir gatves barstan
ti technika dėl gausių kritulių ketvir
tadienį Vilniuje dirbo per naktį. Gat
ves valė ir barstė beveik 50 kelių 
priežiūros mechanizmų, iki ryto iš

barstyta apie tūkstantis tonų drus
kos ir 400 kubinių metrų druskos ir 
smėlio mišinio. 

Rytą 16 specialių buldozerių valė 
šaligatvius centrinėse miesto gatvė
se. 

Nuolatinė gatvių priežiūra pa
dėjo užtikrinti, kad miesto viešasis 
transportas kursuotų be sutrikimų. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
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DRAUGAS, 2007 m. vasario 2 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

FUTBOLAS 
Paruošė Ed. Šulaltis 

„Lituanicos" futbolininkai sugriebė tašką 
Ketvirtame „Metropolitan" lygos 

salės futbolo pirmenybių rate praėjusį 
sekmadienį „Lituanicos" vyrai suge
bėjo sužaisti lygiomis ir iškovoti vie
ną tašką. Po dviejų pralaimėjimų iš 
eilės tai buvo iš tiesų malonus įvykis. 

Villa Park, IL, miestelyje mūsiš
kiai šį kartą jau parodė daugiau pas
tangų, taip pat komandoje buvo vie
nas kitas stipresnis žaidėjas. Todėl ir 
rezultatas buvo geresnis, nors visą 
rungtynių laiką lietuviai turėjo vytis 
savo varžovus. Je igu „Lituanica" 
būtų turėjusi dar 2-3 st ipresnius 
pakaitus, pergalė t ikriausiai būtų 
buvusi jos pusėje. 

Po laimėto taško lietuviai pakilo 
į 7-tą vietą su 4 taškais ir 11-21 įvar
čių santykiu. Po 3 taškus turi ir len
telės gale rikiuojasi „Connections", 

„Belgrade" ir „Kickers". Pirmąsias 
dvi vietas lentelėje užima „Vikings" 
— 12, ir „Green-VVhite" — 10 taškų. 
Jos turi daugiausia galimybių patek
ti į „major" diviziją, kurioje, panašiai 
kaip ir „Lituanica", ilgus metus žai
dė. Lietuviai, šį sezoną rodydami la
bai nedaug pastangų, jau tokias viltis 
yra palaidoję. 

Penktame salės pirmenybių rate 
lietuviai susikibs su pajėgia „Green-
VVhite" komanda, kurią galima įveik
ti tik surinkus geriausias pajėgas. 
Rungtynių pradžia — 3 vai. p.p. 

Beje, kas domisi padėtimi „Met
ropolitan" lygos „major" divizijoje, rei
kia pasakyti, kad joje po 4 ratų pir
mauja „United Serbs" su 12 taškų. 
Toliau eina „Polonia" ir „Sockers" — 
po 10 tšk. 

Ir Lietuvoje vyksta salės futbolo pirmenybės 
Žiemos mėnesiais ir Lietuvoje Favoritų dvikovoje praėjusią sa-

rengiamos salės futbolo pirmenybės, vaite „Nautaras" net 10:4 įveikė 
nA" lygos čempionate pirmauja Kau- „Rodiklio" futbolininkus, atsirevan-
no „Nautara" po 12 rungtynių turin- šuodami už pralaimėjimą (2:6) pir-
ti 29 taškus. Toliau eina Mažeikių mame rate. Geriausias pirmenybių 
„Nafta", Kauno „Rodiklis", Klaipė- žaidėjas — „Nautara" atstovas To-
dos „Atlantas", Šiaulių „Napolis", mas Nemanis. Jis savo sąskaitoje turi 
Vilniaus „Aktas" ir kt. 28 įvarčius. 

JAV moterys įveikė Kiniją 2:0 
JAV moterų futbole r inkt inė 

sausio 30 d. Kinijoje įveikusi šei
mininkių komandą 2:0, tapo tarptau
tinio turnyro nugalėtoja. Jame rung
tyniavo 4 valstybių rinktinės — dar 
žaidė Anglija ir Vokietija. 

Susitikime su Kinija įvarčius 
amerikiečių naudai pelnė Lori Cha-

lupy ir Natasha Kai. Puikiai pasirodė 
JAV komandos vartininkė Hopa Solo, 
kuri buvo išrinkta geriausia vartų 
saugotoja. 

JAV moterų rinktinė, kuri žaidė 
atjauninta sudėtimi, iškovojo 5 taš
kus. Toliau ėjo Kinija — 4, Vokietija 
— 3 ir Anglija — 2 taškai. 

JAV vyrai rungtyniaus su Meksika 
JAV vyrų futbolo rinktinė, kuri 

ne taip seniai nugalėjo Danijos rink
tinę 3:1, vasario 6 d. išmėgins mek
sikiečių komandos pajėgumą. Šios 
tarpvalstybinės rungtynės bus ren
giamos University of Phoenix aikštė
je, Glandale, AZ. 

Šioms svarbioms rungtynėms 
rengiasi 30 futbolininkų. Nors mek
sikiečių rinktinė yra kietas riešutas ir 
amerikiečiai dažnai turi jai nusileisti, 
šį kartą JAV komanda tikisi pergalės. 
Rungtynės bus perduotos per ESPN-
2 televizijos kanalą visoje Amerikoje. 

• 

KREPŠINIO PASAULYJE 

Antanas Kavaliauskas pasižymi 
Antanas Kavaliauskas iš Vil

niaus, kuris studijuoja ir žaidžia 
krepšinį Texas A & M universiteto 
komandoje, yra viena iš savo koman
dos žvaigždžių. J is „Aggies" vardu 
vadinamoje komandoje šį sezoną yra 
vienas iš geriausių taškų medžiotojų 
(jo vidurkis 12.3 taško). 

Tačiau praėjusį šeštadieni (sau
sio 27 d.) rungtynėse prieš Oklaho
mos „Sooners" krepšininkus, jis su 
20-čia taškų pasiekė rezultatyvumo 
rekordą ir buvo daugiausia taškų pel
nęs žaidėjas savo komandoje. J is 
pataikė 8 dvitaškius iš 10 ir įmetė 
visas 4 mestas baudas. 

Praėjusio šeštadienio pergalė 
namuose A. Kavaliausko komandai 
buvo 19-ji iš eilės. Ir kas svarbiausia. 

K PASAULIO LIETUVIŲ 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS 

Kaip jau anksčiau skelbėme, IX 
Pasaulio lietuvių kalnų slidinėjimo 
pirmenybės įvyks 2007 m. kovo 10-17 
d. imtinai, Passo Tonale slidinėjimo * 
centre, netoli Ponte di Legno mieste
lio, šiaurinėje Italijoje. Rengia — 
Lietuvos kalnų slidinėjimo federaci
ja. 

V a r ž y b ų p r o g r a m a : Didysis 
slalomas ir slalomas vyrams ir mote
rims įvairiose klasėse pagal amžių. 

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių 
kilmės slidinėtojai iš visų kraštų. 

Varžybų ir r e n g i n i ų t v a r k a 
r a š t i s . Passo Tonale, kovo 10-17 d.: 

Kovo 10 d., šeštadienis: dalyvių 
atvykimas ir apgyvendinimas. 

Kovo 11 d., sekmadienis: varžy
bų dalyvių registracija. Slidinėjimas 
Passo Tonale. Vakare — šventinis žai
dynių atidarymas Miramonti viešbuty
je. 

Kovo 12 d., pirmadienis: slidi
nėjimas Passo Tonale. Ekskursija į 
Veneciją. 

Kovo 13 d., antradienis: slidinėji
mas. Oficiali treniruotė dalyviams. 

Kovo 14 d., trečiadienis: varžybų 
diena: didysis slalomas Passo Tonale. 

Kovo 15 d., ketvirtadienis: varžy
bų diena: slalomas Passo Tonale. Nu
galėtojų apdovanojimai. Po pietų — 
apsilankymas vyno gamyklose. 

Kovo 16 d., penktadienis: slidi
nėjimas. Ekskursija į Trento. Vakare 
— šventinis žaidynių uždarymas 
Miramonti viešbutyje. 

Kovo 17 d., šeštadienis: dalyvių 
išvykimas. 

Dalyvių registraciją, informa
ciją ir varžybų organizavimą vykdo 

kad jo atstovaujama komanda įveikė 
Oklahomos universitetą po 14-kos 
pralaimėjimų prieš šio universiteto 
krepšininkus. 

Reikia pažymėti, jog Antanas su 
Lietuvos jaunių (iki 21 metų am
žiaus) rinktine yra tapęs pasaulio 
čempionu. Tą jis pasiekė 2005 m. 
vasarą Argentinoje, kuomet Lietuvos 
jauniai laimėjo pasaulio pirmenybes. 
Tada prie šios pergalės Kavaliauskas 
kaip tik svariai prisidėjo. 

E. Šulaitis 

Vilnietis krepšininkas Antanas Kava
liauskas pagerbiamas Lietuvoje, sugrį
žus iš pasaulio čempionato Argen
tinoje 2005 metais. 

KREPŠINIS 
Baigiasi ČLKL 

reguliarus sezonas 

Vasario mėnesio pirmąjį savait
galį (vasario 3-4- d.) baigsis ČLKL 
(reguliarus sezonas. Vasario 10 d. ši 
lyga turės „žvaigždžių dieną", kurios 
metu rungtyniaus dvi r inktinės, 
sudarytos iš geriausiųjų žaidėjų, o 
tada bus pradėtos atkrentamosios 
varžybos. 

Šiuo metu vyrų grupėje pirmauja 
„Radviliškio" komanda (13 pergalių, 
0 pralaimėjimų), 2. „Kretinga" (10-
3), 3. „Alytus" (9-4), 4. „Lituanica" 
(8-5), 5. „Atlantas" (4-10). 

Praėjusį šeštadienį „Radviliš
kis", įveikęs „Kretingą" 93:79, užsi
tikrino reguliaraus sezono nugalėtojo 
vardą. Nugalėtojams daugiausia (30) 
taškų pelnė Rimantas Lukaševičius. 

Senjorų grupėje neįveikiama bu
vo „Lituanica", praėjusį šeštadienį 
iškovojusi aštuntą pergalę iš eilės (ji 
įveikė „Aukštaitiją" 76:59). Toliau ei
na „Kretinga" (7-3) ir „Lokiai" (5-4). 

E. Šulait is 

Lietuvos kalnų slidinėjimo federaci
ja, kurios prezidentas yra Paulius 
Auginąs. Tel. + 370 69820444; fak
sas: + 370 5 2790009; ei. pašas: 
info@kalnuslidinejimas.lt Website: 
www. kalnusl id inej imas . l t 

Kelionių organizavimą, trans
portą, apgyvendinimą bei renginių 
organizavimą atlieka kelionių biuras 
„Kelrodis", kurio direktoriumi yra 
Alg i rdas Valantiejus. Tei. +370 5 
2131324; faksas + 370 5 2131327;.ei. 
paštas: direktorius@kelrodis.lt Web-
site: www.kelrodis. l t 

ŠALFASS-gos (Š. Amerikos 
Lie tuvių) 2007 me tų Slidinėjimo 
p i r m e n y b ė s bus paremtos Pasaulio 
lietuvių pirmenybių rezultatais, ats
kirų varžybų visai nevykdant. S. 
Amerikos slidinėtojų dalyvavimą Pa
saulio lietuvių pirmenybėse koor
dinuoja ir SALFASS pirmenybes api-

v 

bendrins SALFASS slidinėjimo sekci
jos vadovas dr. Jonas Prunskis, 22 
Spring Lane, Barrington, IL 60010. 
Namų tel. 847-854-2299; mob. tel. 
630-726-3337; faksas: 847-854-1050; 
ei. paštas: jvp@illinoispain.com 

Visi S. Amerikos dalyviai prašo
mi pranešti apie savo dalyvavimą dr. 
Jonui Prunskiui. 

SALFASS centro valdyba 
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THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
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JAV 
MetamsS 120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.S45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 «1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius 
admmistracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8 30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakci)3 u i skelbimų turini neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotu straiosniu nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine&draugas.org 

skelbimai9draugas.org 
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Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

komisijos posėdžiai 
2006 m. gruodžio 11 - 15 d. 

Tęsinys iš vasario 1 d. 

LEONAS NARBUT1S 

Ketvirtasis komisijos posėdis 
gruodžio 14 d. 

Lietuvos Respubl ikos Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
komisijos sudėt ies papildymo 

klausimai 

PLB pirmininkė Regina Naru-
šienė savo pranešimą pradėjo atpa
sakodama, kaip buvo kuriamas da
bartinis Seimo ir JAV LB komitetas. 
Tai įvyko prieš 11 metų. Nuo pat 
pradžių buvo numatyta, kad ši ko
misija bus Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) komisija. Apie tai 
pirmą kartą buvo diskutuota Detroi
te vykusioje konferencijoje, kurioje 
dalyvavo tuometiniai Lietuvių Bend
ruomenės atstovai ir nemažas būrys 
politikų iš Lietuvos, įskaitant prof. 
Vytautą Landsbergį ir Aloyzą Sakalą. 
Viešintiems Seimo nariams pritarus, 
buvo nuspręsta pabandyti sukurti 
komisiją, sudarytą iš Seimo ir PLB 
atstovų, ir prašyti Seimą tokią idėją 
įgyvendinti. Kadangi Vyriausybė la
bai dažnai keitėsi, o prezidentas ne
tur i tokių galių kaip Seimas, tai buvo 
prieita prie išvados, kad geriausias 
ryšys tarp Lietuvos ir užsienyje gyve
nančių lietuvių kaip tik ir būtų per 
Seimą — nereikėtų kalbėti apie ben
drus reikalus su kiekviena partija, 
bet su visais Seimo nariais. Deja, 
PLB valdyba tada nepanoro tokio 
projekto kurti . Tuomet komisijos kū
rimo naštą perėmė JAV Lietuvių 
Bendruomenės (JAV LB) valdyba. 
Kanadiečiams irgi pasirodė, kad jų 
jėgos yra per mažos prie tokio projek
to prisidėti. Pašnekovės nuomone, ši 
komisija dirbo labai gražiai ir daug 
ką atliko. „Manau, — ji sakė, —mes 
vienas kitą daug geriau supratome, 
išgirdome jūsų rūpesčius, o jūs — 
mūsų, padarėme kai kuriuos spren
dimus ir matome, kad iš tikrųjų ši 
komisija yra labai efektyvi". 

Po PLB seimo, kuris įvyko Vil
niuje praėjusią vasarą, naujoji valdy
ba nusprendė, kad pribrendo reikalas 
j Seimo ir JAV LB komisijos darbą 
įtraukti ir PLB, nes su didėjančia 
emigracija keičiasi ir diasporos norai 
bei galimybės palaikyti ryšį su tėvyne 
ir bandyti kuo ilgiau išlaikyti lietu
višką dvasią tarp emigrantų. Ka
dangi PLB apjungia visas kitas Lie
tuvių Bendruomenes, nesvarbu kur 
jos būtų suorganizuotos, PLB pir
mininkė, remdamasi jos valdybos nu
tarimu, paprašė komisiją praplėsti 
komisijos sudėtį trimis nariais. 

Reginai Narušienėi baigus kal
bėti, iškilo procedūrinis klausimas, ar 
galima įtraukti į posėdžių eigą vienos 
bendruomenininkės rašytą laišką 
komisijos sudarymo klausimu? 

Po netrumpai užtrukusių kalbų. 
buvo nuspręsta jo neskaityti, nes to 
laiško kopijos dar prieš posėdį buvo 
išdalintos visiems komisijos nariams. 

Po to buvo tartasi dėl papildyto 
komisijos narių skaičiaus, įvairių 
regionų reprezentavimo komisijoje 
bei kitų organizacinių smulkmenų. 
Kai Laima Mogenienė, remdamasi 
Seimo teisininkų patarimu, pasiūlė 

išbraukti iš komisijos pavadinimo 
JAV LB vardą ir ji pakeisti i PLB. 
JAV LB komisijos nariai tokiam 
žingsniui aršiai pasipriešino. Jie tvir
tino, kad neturi įgaliojimų tokiam 
pakeitimui pritarti. Po ilgų diskusijų, 
vis dėlto kolegoms jų įtikinti nepavy
ko, tad galiausiai Seimo komisijos na
riai labai mandagiai savo kolegoms iš 
JAV paaiškino, kad tiek narių skai
čius komisijoje, tiek ir kiti pakeitimai 
yra Seimo narių pareigybė, o jie daly
vauja šiame komisijos teisiškumą 
sprendžiamajame procese tik kaip 
patariamamoji institucija. Daugiau 
diskusijų šiuo klausimu nebuvo. Bu
vo pristatytas jau iš anksto paruoštas 
projektas: Seimo nutar imas ,,Dėl 
Lietuvos Respublikos Seimo ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės komi-
sjos sudarymo". Po šio projekto pris
tatymo iškilo tik procedūriniai klau
simai - kaip, kada ir su kuo siūlomus 
pakeitimus derinti, kad Seimas įtei
sintų naujosios komisijos sudėti 
(greičiausiai tarp 17 ir 19 narių) ir 
pavadinimą. Kai kurių komisijos na
rių nuomone, visi siūlomi pakeitimai 
galbūt bus svarstomi pavasarinėje 
Seimo sesijoje. 

Dar kartą dėl išeivijai 
skirto palydovinės televizijos 

kanalo 

Kadangi pirmadienio posėdyje 
komisijai išklausius ataskaitą dėl Le-
mont, IL, priimtos rezoliucijos apie 
palydovinės televizijos kanalo išeivi
jai gautus atsakymus kilo dar dau
giau klausimų, tai į posėdį buvo pa
kviesti LRT generalinis direktorius 
Kęstutis Petrauskis, LRT tarybos 
pirm. Romas Pakalnis, Radijo ir tele
vizijos komisijos narys Arūnas Mate
lis ir telefoniniu tiltu iš JAV Ame
rikos lietuvių televizijos (ALTV) di
rektorius Arvydas Reneckis. 

Pradžiai Romas Pakalnis užtikri
no, kad Lietuvos radijo ir televizijos 
taryba neabejoja transliacijos reika
lingumu ir tokį sprendimą yra priė
musi, bet neturi ketinimų protokolo, 
arba detalaus finansinio plano. Savo 
ruožtu, Arvydas Reneckis išdėstė, 
koks detalus planas buvo pristatytas. 

K. Petrauskis paaiškino, jog in
formaciją, kurią gavo iš A. Reneckio, 
perdavė atitinkamoms įstaigoms, bet 
Finansų ministerija pateiktą Renec
kio planą atmetė, nes pagal tokį pra
šymą, Vyriausybė pinigų negali skirti 
ir niekada neskirs. Dar vienas šios 
situacijos niuansas yra tas, kad jo 
manymu, nėra padaryta politinio 
sprendimo Vyriausybėje, kad toks 
tarptautinis Lietuvos televizijos ka
nalas, skirtas užsieniui, būtų sukur
tas, o tai kliudo Vyriausybei skirti 
reikalingą finansavimą. „Vadinasi, 
politinio sutarimo tarp Seimo ir 
Vyriausybės kol kas nėra". Todėl ge
neralinio direktoriaus nuomone, Lie
tuvos televizijai turbūt reikės rašyti 
savąjį verslo planą, nes ALTV grei
čiausia tam neturi pajėgų, juk verslo 
planui surašyti irgi reikia lėšų. Buvo 
dar kartą pakartota, jog LRT negavo 
jokių pinigų transliacijoms užsieniui, 
nors praėjusio pirmadienio diskusi
jose, kai kurių Seimo narių nuomo-

DANUTE BINPOK1ENE 

Keičiasi mūsų planetos 
klimatas? Nesąmonė! 

Taip tvirtina amerikiečiai, kai 
oro temperatūra nukr in ta 
žemiau nulio, taip jau kuris 

laikas teigia ir Baltieji rūmai, nu
modami ranka į mokslininkų per
spėjimus, kad mūsų planetai iš tie
sų gresia pavojus — klimato pasi
keitimas ir su tuo surištos įvairios 
problemos. Negana to, pasirodo 
dabartinė JAV vadovybė sąmonin
gai deda pastangas globalinio kli
mato atšilimo ,,gandus" paneigti. 

Eiliniam žmogui nelabai svar
bu, ar klimatas keičiasi, ar ne. Ne
bent gamta „nenatūraliai elgiasi" 
— šalta, kai turėtų būti šilta; karš
ta, kuomet oras turėtų būti vėses
nis; kai iškrinta per daug, arba per 
mažai kritulių (pvz., jau kelinti 
metai sausra Australijoje); kai siau
čia visa naikinančios audros (pvz., 
uraganas „Katrina") ir pan. Prie 
„nenatūralaus elgesio" visgi galima 
priskirti ir sąmoningas valstybės 
aukštųjų valdžios institucijų pas
tangas paneigti tai, kas darosi vis 
labiau aišku, net ir nesant „klimato 
mokslininku". 

S. m. sausio 28 d. Paryžiuje 
Jungtinių Tautų ruoštos tarptau
tinės mokslininkų konferencijos 
metu buvo diskutuojama, ko galima 
tikėtis, jeigu nebus imamasi greitų 
ir griežtų priemonių sustabdyti kli
mato pasikeitimą globaliu mastu. 
Dėl tarp 1950 ir 1990 m. įvykusių 
klimato pasikeitimų mūsų planeto
je 90 proc. kaltė krinta žmonijai, 
kurios pramonė, susisiekimas ir 
kita veikla kasdien į atmosferą iš
meta nepaprastai didelius anglies 
dvideginio bei kitų pavojingų oro 
teršalų kiekius, prisidedančius prie 
vis labiau ryškėjančio „šiltnamio 
sindromo". Mokslininkai tvirtina, 
kad klimato kaita jau nebėra tik 
spėliojimas ar bereikalingas bau
ginimas, bet, deja, tikrovė. Tačiau 
net ir „geriausios galvos" nėra įsi
tikinusios, ar tuos pasikeitimus dar 
įmanoma sustabdyti (arba bent 
sulėtinti). 

Šios konferencijos dalyviai ruo
šia išsamų pranešimą, kuris bus 
šiais metias paskelbtas trimis da
limis, išdėstant nenuneigiamus ir 
jau pasirodžiusius klimato kaitos 
mūsų planetoje ženklus, pateikiant 
siūlymus, kaip būtų galima žalą ati
taisyti arba sumažinti. Iš turimų 

statistinių duomenų mokslininkai 
spėja, kad planetoje pasireikš vis 
daugiau sausrų, ypač kai kuriose 
Afrikos ir pietinės Azijos srityse, 
nors vidutinio klimato zonose gali 
pailgėti vasaros ir tuo pačiu kultū
rinių augalų auginimo laikotarpis; 
Alpės ir kiti aukštieji kalnai praras 
savo sniegynus bei ledynus; amži
nieji ledynai šiaurės ir pietų ašiga
liuose pradės dar sparčiau tirpti, o 
dėl to vandenynuose pakils van
dens lygis, sudarydamas pavojų pa
jūrių miestams bei kitoms gyven
vietėms. Sis procesas akivaizdžiai 
jau matomas Grenlandijos pakran
tėse, kur dėl ištirpusių ledynų atsi
rado kelios, anksčiau nežinomos ir 
niekur žemėlapiuose nepažymėtos, 
salos. Žinoma, tokias prognozes 
girdime jau kuris laikas ir galbūt 
prie jų taip pripratome, kad ne
kreipiame atitinkamo dėmesio. 

Antra vertus, prie to dėmesio 
nekreipimo, pasirodo, „nagus priki
šęs" ir Vašingtonas. Kaip šiomis 
dienomis paaiškėjo, JAV Atstovų 
rūmuose pasigirdo kaltinimai (ka
dangi dabar ir Kongrese, ir Senate 
daugumą sudaro demokratai, atsi
rado tokiems kaltinimas dirva daug 
palankesnė), kad prezidento Geor
ge W. Bush vyriausybė sąmoningai 
stengėsi neigti globalinio klimato 
pasikeitimo/atšilimo galimybes, net 
„patardama" įvairiuose praneši
muose tokių užuominų ar terminų 
nevartoti, ypač susitikimuose su 
žiniasklaida ir spaudos konferenci
jose. 

Nėra jokia paslaptis, kad Res
publikonų partija ir jai priklausanti 
valdžia Vašingtone nelabai rūpinosi 
išmetamųjų dujų, sukeliančių šilt
namio efektą, ribojimu. JAV yra 
viena iš nedaugelio valstybių, atsi
sakiusi įsijungti į tarptautines 
anglies dvideginio ir kitų Žemei 
kenksmingų teršalų apribojimo 
programas. Visagalė Industrija ir 
jos geriausias bičiulis Doleris šiuo 
atžvilgiu nurungė gamtosaugos rū
pesčius, kurie buvo pastumti į tam
siausią kampą, kai į Baltuosius 
rūmus atėjo respublikonas prezi
dentas, o jam pritarė ir „savi" Ats
tovų rūmai. Manykime, kad dabar 
ir į tą „tamsųjį kampą" kris šviesos 
spindulėlis. 

ne, Švietimo ir mokslo komitete buvo 
balsuota už jų paskyrimą. Romas 
Pakalnis irgi patvirtino, kad užsienio 
transliacijoms pinigai nebuvo skirti. 
ALTV direktorius padėkojo Romui 
Pakalniui už paaiškinimą apie pini
gus ir pasakė: „...mes nesiekiame ir 
nebandome prašyti, kad Lietuvos 
valstybė skirtų kokias nors lėšas 
Amerikos lietuvių televizijai...." 

Turbūt Arūnas Matelis geriau
siai paaiškino esminę problemą dėl 
abiejų Atlanto pusių nesusikalbėjimo. 
ALTV kalba apie Amerikoje sukurtos 
programos papildymą Nacionalinio 
transliuotojo programomis, bet jokių 
pinigų neprašo ten kuriamoms pro
gramoms, o Lietuvos televizija kalba 
apie sukūrimą naujo kanalo, kuriame 
vienas iš partnerių gal ir būtų ALTV 
o gal ir'h*. 

Tolimesnėje diskusijoje buvo pa
tikslinta, kad prašymas dėl trans
liacijų iš Lietuvos į JAV buvo inicijuo
tas JAV LB ir jos taryba priėmė re
zoliuciją šį projektą remti, o ALTV 
įsipareigojo transliuoti Bendruome
nės veiklą. Tai nėra atskiras, bet ben
dras projektas ir bandoma surasti 
būdą, kaip jį įgyvendinti su Lietuva, 
kitaip tariant, su Lietuvos naciona
line televizija. Naujo kanalo kūrimas, 
apie kurį kalbėjo Arūnas Matelis, 
kaip tik ir būtų skirtas Europai 

Baigiant šią diskusiją, kalbos bu
vo daug pozityvesnės negu pradžioje. 
Kęstutis Petrauskis savo baigiama
jame žodyje pasakė nematąs jokio 
susipriešinimo, nes LRT, kaip buvo, 
taip ir yra pasirengusi toliau dirbti 
su ALTV 

Nukelta i 4 psl. 

• 



LR Seimo ir JAV LB komisijos posėdžiai 
Atkelta iš 3 psl. 
Generalinio direktoriaus nuo

mone, būtų labai gerai, jei į šią 
diskusiją įsitrauktų ir Vyriausybė, gal 
net ir Užsienio reikalų ministerija, 
kad nebūtų, K. Petrauskio žodžiais 
tariant: „... tokio stumdymosi tarp 
Seimo ir Vyriausybės: Seimas prašo, 
Vyriausybė atmeta. Na, tai ne dar
bas". 

Socia l inės apsaugos i r d a r b o 
min i s te r i jos va l s tybės 

s e k r e t o r i a u s R i m a n t o Ka i re l io 
in formaci ja 

Rimantas Kairelis, pradėdamas 
pranešimą, padėkojo komisijai už pa
kvietimą dalyvauti posėdyje. Prele
gentas kalbėjo apie Ekonominės mig
racijos valdymo strategiją ir tos stra
tegijos pagrindini turinį. 

Strategijos parengimo darbo 
grupė yra sudaryta iš Įvairių minis
terijų ir žinybų atstovų. Formuojant 
strategiją, idėjos buvo paimtos iš 
įvairiausių sričių ir jos sukėlė labai 
daug diskusijų dėl pačios strategijos 
paskirties. Galiausiai buvo diskutuo
ta dėl didžiosios strateginės koncepci
jos, kaip mes, pavyzdžiui, matome 
mūsų globalią Lietuvą ir išeiviją. Taip 
pat buvo galvojama, kokia išeivijos 
dalis šiame svartstyme turėtų domi
nuoti, nes kitaip nebūtų įmanoma 
paruošti tinkamos strategijos, kuri 
atneštų gerus rezultatus. Todėl buvo 
nuspręsta atskirti tą grupę, kuri yra 
didžiausia ir vienodžiausia, ~tai eko
nominių migrantų grupė, ir rengti 
priemones tos grupės žmonių susi
grąžinimui. 

Strategijoje daug kas buvo iša
nalizuota ir peržiūrėta statistika. O ji 
dar kartą patvirtino, kad Lietuva, 
pagal dabartinį emigrantų skaičių 
tūkstančiui gyventojų ES užima pir
mąją vietą. Principinės strategijos 
nuostatos dėl migracijos proceso 
valdymo yra ilgalaikis ir kompleksi
nis dalykas ir negalima tikėtis jį 
suvaldyti per dvejus ar trejus metus. 
Tai rodo kitų šalių patir t is , kad 
procesas yra nesustabdomas, ir vis
kas ką mes galime padaryti, tai su
švelninti to proceso neigiamas pa
sekmes. Reikia didinti paskatas žmo
nėms neišvažiuoti, bet norint siste
mingai gauti norimus rezultatus, yra 
reikalingi ne vieneri ekonominio pas
tovumo metai, kad Lietuvoje būtų 
taip, kaip Airijoje ar kitur, kad žmo
nės pradėtų grįžti. Šiandieną darbo 
jėgos trūkumas didžiulis ir Lietuvai 
reikia papildomos darbo jėgos. Čia 
kaip tik ir yra tas procesas, kurį tu
rime bandyti subalansuoti, bet tai 
reikia daryti protingai, kad iš to lai
mėtume ir neutralizuotume neigia
mas pasekmes. 

Yra numatyti penki uždaviniai, 
.kurių pagrindu ši programa ir yra 
suprojektuota: 

1. reikia parengti ilgalaikės eko
nominės emigracijos valdymo prie
mones; 

2. būtina valdyti ekonominę emi
graciją skatinančius veiksnius; 

3. bendradarbiauti su veikiančio
mis lietuvių organizacijomis; 

4. reikia tvarkyti imigracijos poli
tiką į Lietuvą; 

5. reikia užtikrinti labai efekty
vų tarpinstitucinį bendradarbiavimą 
Lietuvoje. 

Kas turėtų koordinuoti migraci
jos reguliavimo programą Lietuvoje? 
Jau buvo pasiūlyta, bet iš tiesų nau
jos ministerijos tikrai nereikia. Gal 

geriausia būtų įkurti Migracijos rei
kalų tarybą prie Vyriausybės ir pasiū
lyti premjerui būti Migracijos reikalų 
tarybos pirmininku? Ta taryba ir 
turėtų koordinuoti visą veiklą. R. 
Kairelio nuomone, ši Seimo ir būsi
moji PLB komisija tikrai yra svarbi, 
nes turi grįžtamąjį ryšį su išeivija ir 
galėtų būti vieta, kurios pagalba būtų 
galima gauti naujausią informaciją ir, 
nuolat renkantis kartu su Seimu, tar
tis dėl strateginių sprendimų. Tai 
galėtų būti užduotis ir Koordinacinei 
tarybai dėl konkrečių sprendimų 
priėmimo. 

Šiandieną yra daug struktūrų, 
kurias truputį atnaujinus, atgaivi
nus, būtų galima rasti vietą bendram 
darbui. Siūlomoje programoje labai 
svarbią rolę gali atlikti Lietuvių grįži
mo į Lietuvą informacinis centras ir 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas. 

Dėl Lietuvos va ls tybės 
s t ra tegi jos l ie tuvių emigrac i jos 

i r išeivijos a tžvi lg iu 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento (TMID) direktorius 
Antanas Petrauskas, pradėdamas 
pranešimą, užsiminė, kad daugelį 
klausimų, kurie domina ir jo departa
mentą, jau paminėjo Rimantas Kai
relis. Direktorius pasidžiaugė, kad 
abi institucijos glaudžiai bendradar
biauja ir tarp abiejų institucijų vyks
ta veiklos koordinavimas. 

TMID užsakymu, dar 2005 m. 
Strateginių tyrimų centras parengė 
studiją apie išeiviją. („Lietuvos vals
tybės ilgalaikė strategija lietuvių 
išeivijos atžvilgiu" Strateginių studi
jų centras, 2006 m. 674 psl.) Jau nuo 
1997 metų departamentas įgyvendi
na Vyriausybės patvirtintą Užsienio 
lietuvių bendruomenių rėmimo pro
gramą, kurios pagrindinis tikslas: 
„padėti užsienyje gyvenantiems tau
tiečiams išsaugoti tapatybę, gimtąją 
kalbą, tradicijas", - sakė Antanas 
Petrauskas. Departamentas koordi
nuoja savąją užduotį, atsižvelgdamas 
į bendruomenių poreikius ir poky
čius. Bet nauji iššūkiai ir patirtis pa
rodė, kad reikia naujos strategijos, 
kuri kokybiškai gvildentų emigraci
jos ir išeivijos politikos pagrindus. 
Todėl ir buvo užsakyta strategijos 
studija. Pasak strategijos rengėjų, lie
tuvių tauta turi suformuoti naują pa
saulio lietuvio sampratą, nes jos pag
rindinė vertybė yra tautinė ir pilie
tinė tapatybė. Strategijoje yra mini
mas ir globalios Lietuvos terminas, 
vienijantis tiek Lietuvoje gyvenan
čius ir po pasaulį pasklidusius Lie
tuvos piliečius, apskritai išeivius iš 
Lietuvos, kuriuos sietų istoriniai, 
kultūriniai, socialiniai, ekonominiai 
ir politiniai ryšiai. 

Strategijos metmenys buvo pris
tatyti įvairiuose forumuose, prašant 
dalyvių indėlio dėl strategijos kore
gavimo. Reakcija į departamento 
prašymą nuvylė direktorių, nes 
sulaukė daug mažiau vertinimų bei 
pasūlymų, nei buvo tikėtasi. 2006 m. 
rugpjūtį minimos strategijos santrau
ka (105 psl.) buvo pristatyta PLB sei
mo dalyviams irgi su prašymu įver
tinti šį dokumentą bei komentuoti jo 
turinį. PLB reagavo į prašymą ir at
siuntė pastabas bei siūlymus, už ką 
direktorius pareiškė padėką. 

TMID direktorius paaiškino, kad 
LR Seimas patvirtino Vyriausybės 
2006-2008 m. programos įgyvendini
mo priemones, o numatyta 2007-
2008 m. užduotis įpareigoja departa
mentą kurti ilgalaikę strategiją dėl 

išeivijos ir pateikti vyriausybės svars
tymui 2007 m. trečiąjį ketvirtį. Di
rektorius tikisi, kad pakoreguotą ir 
su PLB valdyba ir įvairiomis institu
cijomis suderintą strategiją, Antano 
Petrausko žodžiais tariant: „...pa
teiksime vyriausybei svarstyti nus
ta tytu laiku". 

Popietinio posėdžio pirm. Laimos 
Mogenienės paprašyta komentuoti 
prelegentų pranešimus, PLB pirm. 
Regina Narušienė pasidžiaugė ir 
pasveikino Rimantą Kairelį, paruo-
šusį aiškų ekonominės emigracijos 
valdymo strategijos projektą, kurio 
kontekste yra svarbiausi punktai, 
reikalaujantys atkreipti dėmesį į 
dabartinius emigracinius iššūkius. 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento strategijos, kuri, anot 
PLB pirmininkės, buvo sukurta ne 
departamento, bet Strateginių studi
jų centro, įvertinimas buvo šiek tiek 
šykštesnis. Pirmiausia, kad užsienyje 
gyvenančiųjų indėlis į šį strategijos 

planavimą buvo tiesiog nulinis, o dėl 
pačios strategijos, tai ji turėjo būti 
sukurta, pirmiausia, politiniu susi
tarimu. Šiuo atveju strategija buvo 
sukurta be politinio susitarimo. Tad 
kyla klausimas, kiek ji yra verta? 
Valstybės strategija, nesvarbu kokia 
ji būtų, nėra tik vieno departamento 
reikalas. 

Diskusijų metu abu prelegentai 
atsakinėjo ir diskutavo įvairiausiais 
klausimais, susietais su jų išsakytom 
strategijom ir galimais sprendimo 
būdais. Temų įvairovė buvo tikrai 
plati, bet, apibendrinant diskusijų 
toną, galima buvo susidaryti įspūdį, 
kad komisijos narių klausimai ar 
komentarai ir iš to plaukianti disku
sinė tematika ar atsakymai Riman
tui Kaireliui buvo kur kas palan
kesni, nei Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento direktoriui Anta
nui Petrauskui. 

Paba iga . 

"'" 

Lietuvių kalbos kertelė 
GIMINĖ IR LIETUVIŲ KALBA 

Visos indoeuropiečių (ide.) kal
bos tur i vad. gramatinę giminės kate
goriją: 

v y r a s , ž m o g u s , n a m a s — jis 
(vyr. g.), 

m o t e r i s , ž e m ė , u o g a — ji (mot. 
g-), 

v a l k a t a , p a d a u ž a , nek lauža 
d a — jis/ji (bev. g.). 

Pastaroji kartais yra vadinama ir 
taip: bendrinė, niekatroji giminė. 

Manoma, kad lietuvių kalba se
niau yra turėjusi ir t ikrų daik
tavardžių bevardę (bendrąją, nieka-
trąją) giminę, bet ta bevardė daik
tavardžių giminė lietuvių kalboje 
išnyko. 

Tačiau ji išliko kai kuriuose lietu
vių kalbos būdvardžiuose bei daly
viuose: 

Vyr. g. m o t . g. b e v a r d ė g. 
g r a ž u s g r a ž i g r a ž u 
b a i s u s b a i s i b a i s u 
b a i g t a s b a i g t a b a i g t a , ir 

t.t. 
Dabar lietuvių kalbos (gramati

nę) giminę paprastai „rodo" daik
tavardžio galūnė: 

I linksniuotė (-as, -is, -ys) — vyr. 
g; 

II linksniuotė (-a, -ė, -i) — mot. 
g; 

(Išimtis: d ė d ė — vyr. g.) 
III linksniuotė (-is) gali būti arba 

vyriškos arba moteriškos giminės: 
u g n i s , ak i s , v i l t i s — mot. g., 
d a n t i s , vag i s — vyr. g-
IV linksniuotė (-us) — visi vyr. 

g; 
V linksniuotė (-uo) — vyr. g. 
(Išimtis: sesuo — mot. g.) 
Kaip jau buvo minėta, bevardė 

giminė yra išlaikyta ir lietuvių kalbos 
neveikiamųjų (pasyviųjų) dalyvių 
sandaroje: 

r a n d a m a s , randama, r a n 
d a m a , 

m u š t a s , m u š t a , m u š t a . 
Tokios neveikiamųjų dalyvių be

vardės giminės formos yra vartoja
mos labai senose, archajiškose kons
trukcijose: Čia j ų gulėta. Ten jų 
gyventa . Čia j ų kovota, ir t.t. 

Kodėl kai kuriose ide. kalbose 
buvo išlaikytos visos trys giminės, o 
kitose kalbose bevardė giminė apny
ko, niekas tikrai negali paaiškinti. 

Vokiečių kalboje išsilaikė visos 
trys giminės: d i e Shule — mot. g. 
(„mokykla"), d e r Lehrer — vyr. g. 

(„mokytojas"), das Buch niek. g. 
(„knyga"). 

Anglų kalboje yra vėl kiek kitaip: 
visi bendriniai negyvųjų daiktų pava
dinimai (daiktavardžiai) yra bendro
sios (bevardės, niekatrosios) giminės, 
o visi asmenys bei gyvūnai yra arba 
vyr., arba mot. giminės. 

Bet čia yra išimčių: tam tikri 
daiktavardžiai, kurie reiškia tam 
tikrą formą, yra mot. giminės: t h e 
ca r (automobile)) — mot. g. (Pvz., 
Fili her up, please!) 

Yra (ne ide.!) kalbų, kurios gra
matinės giminės neturi: pvz., estų 
kalba, kuri priklauso fino-ugrų kalbų 
šeimai. 

Kodėl, tarkim, lietuvių kalboje 
ausis, akis, nosis yra moteriškos gi
minės, o dantis, kaulas, kraujas yra 
vyriškos giminės, sunku pasakyti. 

Diena ir naktis lietuvių kalboje 
yra mot. giminės, o vokiečių kalboje 
diena (der Tag) yra vyr. giminės, o 
naktis (die Nacht) yra mot. giminės. 
Anglų kalboje abu tie žodžiai (day, 
n igh t ) yra bevardės (bendrosios) 
giminės. 

Kad kadaise (labai seniai) tokie 
giminės skirtumai gal yra turėję ko
kią mitologinę reikšmę, rodo pati 
seniausia lietuvių liaudies daina: 
„Mėnuo saulužę vedė pirmą pava
sarėlį"... 

Pastabos. 
1. Visi lietuvių kalbos skait

vardžiai, nuo 1 ligi 9, turi vyriškos ir 
moteriškos giminės formas: v ienas , 
v iena; du, dvi ; keturi , k e t u r i o s ir 
t.t. Bet t r y s yra ta pati forma abiem 
giminėms: trys vyrai, trys moterys... 
Kodėl taip yra, niekas nežino. 

2. Jeigu lietuvių kalbos tame 
pačiame sakinyje yra vyriškos ir mo
teriškos giminės veiksniai, tai su jais 
derinamas būdvardis arba dalyvis yra 
vyriškos giminės. Pvz.: 

1. Vyrai ir moterys buvo jau 
parėję namo. 

2. Dainuodami linksmas dainas, 
berniukai ir mergaitės žygiuos į sto
vyklą. 

3. Karvės ir arkliai jau buvo iš
ginti. 

4. Eglės ir ąžuolai jau buvo nu
kirsti. 

5. Vyrai ir moterys, suklupę prieš 
altorių, karštai meldėsi. 

Antanas Klimas 
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Vienišiems senoliams 
gresia badas 

Namuose įkalinta vieniša senolė 
pagalbos tikėtis gali tik tuomet, kai 
numirs kuris nors kitas garbaus 
amžiaus klaipėdietis. 

71 metų Danutė Akopian ir dar 
17 senolių jau beveik mėnuo namuo
se rizikuoja mirti iš bado - nuo šių 
metų pradžios šiems žmonėms ne
bepadeda sociaiiniai darbuotojai, 
kurie atnešdavo maisto ir suteikdavo 
kitą pagalbą. 

Darbuotojų stinga, o pinigų pa
pildomiems etatams nenumatyta ir 
šiųmečio biudžeto projekte. 

D. Akopian sunki liga diagnozuo
ta prieš 38 metus. Nuo tada jai su
teikta I invalidumo grupė. Močiutė, 
pasiremdama ramentais, vos pereina 
iš vieno kambario kampo į kitą. Pa
sivaikščiojimas lauke jai seniai tapo 
tik svajone. Todėl ji negali apsirūpin
ti maistu, vaistais, susimokėti už 
butą, išsimaudyti ir susitvarkyti 
kambarių. 

Senolė neturi žmonių, galinčių ja 
rūpintis. 81 ir 86 metų seserims pa
čioms reikia pagalbos. Kretingoje 
gyvenantis sūnus dirba po 12-16 va
landų per parą ir turi tik vieną poilsio 
dieną, tad padėti mamai taip pat gali 
labai retai. 

„Jau mėnuo esu palikta likimo 
valiai. Gerai, kad turiu šiokių tokių 
maisto ir vaistų atsargų. Be pagalbos 
man labai sunku", - guodėsi D. Ako
pian. 

Pas senolę iki gruodžio vidurio 
ateidavo moteris, kuri nupirkdavo 

maisto ir vaistų, močiutę išmaudyda-
vo, sutvarkydavo kambarius. Si mo
teris pagal Darbo biržos viešųjų dar
bų programą atliko Socialinės para
mos centro lankomosios priežiūros 
darbuotojos funkcijas. 

Tačiau nuo šių metų pradžios įsi
galiojo socialinės apsaugos ir darbo 
ministrės Vilijos Blinkevičiūtės įsaky
mas, kuriuo remiantis draudžiama 
Darbo biržoje registruotiems žmo
nėms suteikti darbą socialinėse įstai
gose. 

„Dėl tokio draudimo Socialinės 
paramos centras neteko penkių mo
terų, kurios lankė senolius. Atsisa
kius šių darbuotojų, priežiūros savo 
namuose neteko septyniolika senolių. 
Sulaukti pagalbos jie gali tik tuomet, 
kai numirs kuris nors kitas senolis, 
kurį prižiūri centro lankomosios 
priežiūros darbuotojos", - sakė So
cialinės paramos centro direktorė 
Diana Stankaitienė. 

Šiuo metu tokį darbą dirba 20 
moterų, tačiau ne visos iš jų turi visą 
darbo krūvį. 

Daugiau nei 70 garbaus amžiaus 
žmonių laukia eilės, kad jiems būtų 
suteiktos tokios paslaugos. Nustaty
ta, kad jiems priežiūra namuose yra 
reikalinga, tačiau kol kas nepakanka 
darbuotojų. Eilė ypač pailgėjo prieš 
pusmetį, kai buvo patvirtinta, kad 
tokios paslaugos nemokamai priklau
so žmonėms, kurių pajamos yra ma
žesnės nei 615 litų. Tokių paslaugų 
gali tikėtis tik nuo 75 metų senoliai 

arba turintys negalią. 
Prognozuojama, kad priežiūros 

namuose laukiančių žmonių eilė tik 
ilgės, nes dėl emigracijos vienišų se
nolių vis daugėja. 

D. Stankait ienės teigimu, dar 
praėjusių metų vasarį savivaldybei 
buvo pateiktas prašymas skirti pi
nigų įsteigti 16 naujų lankomosios 
priežiūros darbuotojų etatų. Tai per 
metus iš miesto biudžeto pareika
lautų apie 200 tūkst. litų. 

Socialinė darbuotoja vidutiniškai 
per mėnesį uždirba apie 800 litų „ant 
popieriaus". 

Socialinės apsaugos ir darbo mi-

Jono Dovydėno nuotr. 

nisterija savivaldybei atsiuntė pra
šymą, kad būtų kuo greičiau išspręs
tas tokių naujų etatų klausimas. 

Tačiau D. Stankaitienė patvirti
no, jog šiųmečio biudžeto projekte 
pinigų tokiam tikslui nenumatyta. 

Savivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėjos Audronės Liesytės 
teigimu, etatų skaičius tikrai bus pa
didintas, tačiau tai nebus padaryta 
per dieną. 

Anot jos, kol biudžetas nėra pa
tvirtintas, jį galima koreguoti. 

Virginija Spurytė 
„Klaipėda" 

Laimė, kad tą vakarą ėjome labai lėtu žings
niu. Tas labai palengvino eiti, nes reikia žinoti, 
kad naktį, nematant kelio nelygumų, ėjimas daug 
sunkesnis negu dieną. Kada pataikai į mažutėlę 
duobelę, skauda visą kūną. o kai pataikai ant kal
velės, klumpi ir virsti. Taip nuolat klupinedami ir 
nuolat vienas kito laikydamiesi kaip automatai 
slinkome tolyn, o už mūsų kolonos nuolat aidėjo 
šūviai. Nors mes jau buvome labai užgrūdinti vi
sokiems įspūdžiams, išgirdus šūvį suskausdavo 
kūną, lyg kas kirstų botagu per nuogą kūną, nes 
vis negalėjome atsikratyti minties, kad jau greit, 
gal už poros minučių, gal valandų ar dienų, tave 
ištiks toks pat likimas, kaip aną, kuris su skylute 
užausyje čia paliko ramiai gulėti. 

Drabužiai visiškai nebesilaikė an t kūno. 
Švarkus apsivilkome, kad būtų lengviau 

nešti. Kelnės nebesilaikė, vilkosi žeme kaip ant 
kuolo užkabintos, nes nebeliko nei pilvo, nei 
strėnų. O troškulys vis beprotiškai kankino. Kas 
dar turėjo kokį drabužį viršaus arba kokį nors ir 
būtinai reikalingą daiktą, visa tai lėkė į griovius. 
Tamsoje nebegalėjome atskirti, ar pakelėje gulėjo 
mūsų likimo draugai ar tik jų drabužiai. Grioviai 
buvo visko pilni. 

Suimtųjų nervingumas didėjo kiekvieną pus
valandį. Visi pasidarė tokie pikti, kad su geriau
siu draugu nebegalėjai susikalbėti. Jei savo 
kaimyną klupdamas užgavau, tas tuoj šoko kaip 
žvėris, ir ne retai įvykdavo muštynių, kurios ta
čiau dėl silpnų jėgų greit baigdavosi. Tokiame 
įtempime žygiavome iki vidurnakčio, bet vis dar 
nebuvo girdėti, kad greit pasieksime tikslą. Smo
gikai neleido nė minutės pailsėti. Jėgos vis ma
žėjo, bet aidantys netoli mūsų šūviai mums vis 
dar priduodavo jėgų, tiesiog stebuklingų. Norma
liomis sąlygomis nė vienas tokio žygio neatliktų, 
bet kada kiekvienu žingsniu kovoji dėl savo gyvy
bės ir esi tvirtai pasiryžęs nepasiduoti, dar truputį 
ištverti, tikrai gali padaryti stebuklus. Pamėgin
kite dabar varyti nevalgiusius žmones, sulysėju-
sius iki kaulo, per dienas ir naktis be poilsio! Ant
ros tokios kelionės aš nebepadaryčiau. Tai buvo 
ypatingas žygis, lenktyniavimas su mirtimi į tam
sią ateitį. 

Mūsų vienas tautietis vėl pradėjo alpti, nes jis 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 
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1941_1945 

lONAS GRIGOtAlTIS 
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žygiuodamas labai prakaitavo. J is meldė, kad jam 
kas duotų nors lašelį vandens liežuviui suvilginti. 
Nors žinojome, kad vienas tur i vandens buteliuką, 
tas griežtai atsisakė duoti nors šaukštą alpstan-
čiajam kovoje dėl gyvybės. J is tik išplūdo visus ir 
liepė ne norėti iš kitų, bet patiems pasirūpinti 
vandens. Aš tikiu ir linkiu, kad jam likimas tin
kamai atlygintų. Vis dėlto, mūsų draugas nežuvo 
gėdinga mirtimi, nes kiek galėdami padėjome jam 
eiti ir nešti švarką. Pusnuogis jis svirduliavo, tai į 
vieną, tai į kitą įsikibdamas ir išnešė gyvybę... 

Prieš auštant pasiekėme tą miško vietą, kuri 
buvo mums paskirta nakvynei. Miške gulėjo 

jau tūkstančiai mūsų likimo draugų, miegojo 
urvuose ir po medžiais. Kada mus paleido į mišką, 
mes, tik kelis žingsnius paėję, virtome ir ilsėjo
mės. Buvo pats paskutinis metas, nes kitaip daug 
mūsų būryje nebebūtų likę. Mes buvome kaip bė
gikai, pasiekę finalą. 

Kiek atsikvėpę, susiradome laisvą vietą, su-
sirausėme krūvelę lapų po šonu ir sugulėme. Per
vargę greit užmigome, bet po kurio laiko jau vėl 
pabudome, nes pradėjo lyti ir ėmė krėsti šiurpas. 
Kiek praaušus, pradėjome kurt i ugnį, nes norėjo
me nors pasišildyti. Neturėjome nei ko valgyti, nei 
gerti. Padėtis buvo tikrai beviltiška. Gulėjome pli
kame skroblų miške, kur nė žolė neauga. 

Prašvitus pastebėjome, kad mūsų kaimynai 
jau buvo „įsirengę". Vieni buvo pasistatę iš žagarų 
palapines ir jas apmetę žeme ar lapais, kad net 
lietus jų nepasiekė. Kiti vėl buvo į žemę įsikasę, o 
dauguma miegojo į antklodes įsivynioję, bet po 
atviru dangum. Aišku, kad tai buvo tie visiškai 

nusilpusieji, kurie nebepajėgė ką nors pasidaryti 
savo patogumui. Mes patys dvi dienas taip pat 
nepajėgėme palapinės pasistatyti. Tik trečią miš
ke gyvenimo dieną pasiryžome ją statytis, di
džiausiomis pastangomis atsivilkome šakų ir pa
sidarėm uždangą. 

Pasiteiravome pas kaimynus apie padėtį. 
Sužinojome, kad dalis suimtųjų atvyko čia 

prieš dvi dienas. Maisto dar nedavė, bet žada duo
ti. Vandens miške nėra, reikia eiti iš tolo parsi
nešti, tenka iki pusės dienos laukti, kol sulaukia
ma eilės. 

Mes dar buvome likę šeši lietuviai kartu ir su
darėme vieną bendruomenę. Tai buvo M. Šlažas, 
H. Vitešas, V. Mačiulaitis, D. Monstavičius ir V. 
Žemaitis. Nutarėme pasirūpinti vandens ir virtis 
kavos, nes vienas kišenėje turėjo trupučiuką ka
vos, o kitas, buljono druskos. Visi buvo taip nu
silpę, kad nebepajėgėme vaikščioti. Kitas blogu
mas — neturėjome nė vienas katilėlio, o tik du
benėlius. Kai valgyti nieko neturėjome, reikėjo 
nors atsigerti ko šilto, dėl to pasiryžome eiti van
dens ieškoti. 

Pamiškėje, keliuose nameliuose, kelis šimtus 
metrų nuo mūsų buvo apsigyvenusi stovyklos va
dovybė. Nuo tos vietos smogikai vedė suimtuosius 
būriais po penkiasdešimt iš gretimo kaimo van
dens parsinešti. Tas kaimas buvo už dviejų kilo
metrų nuo mūsų. Bet kitos galimybės vandens gauti 
nebuvo, dėl to reikėjo stoti eilėn, kurioje jau buvo 
susibrovęs koks tūkstantis suimtųjų. O smogikai 
vedė tik po vieną būrį. Tam sugrįžus, išvedė kitą. 

Pristojęs laukiau keletą valandų, nes kartą 
turėjo prieiti eilė. Daug suimtųjų begėdiškai bro
vėsi tiesiai į pirmąsias eiles ir tokiu būdu mūs 
būrys nė kiek nemažėjo. Belaukiant parėjęs vie
nas būrys pranešė, kad šulinys jau išsemtas. Ta 
žinia kaip žaibas trenkė ir be galo visus sujaudi
no. Atrodė, kad mes jau visiškai pražuvome. 

Jau pradėjome išsivaikščioti. Tuo akimirksniu 
pasirodė stovyklos viršininkas. Jis į mus atsigręžęs 
pareiškė, kad jis mus vesiąs prie vandens, liepė iš
sirikiuoti ir eiti paskui. Pirmą kartą stovyklos gy
venime pats viršininkas vedėsi didelį būrį suim
tųjų per mišką, kokius du kilometrus iki pievos pa
miškėje, per kurią tekėjo upelis. Bus daugiau. 
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Klesti pinigų padirbinėj imas Lietuvoje ES lėšos negrobstomos 

Lietuvoje daugiausia padirbinėjama 100 litų banknotų. 

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) — 
Lietuvos nusikaltėliai šiemet jau pa
dirbo beveik tiek pat litų, kiek pernai 
per visus metus. 

Šiemet vien per operaciją sausio 
pabaigoje Šiauliuose teisėsaugos pa
reigūnai konfiskavo tūkstantį 100 li
tų nominalo banknotų. 

Tuo tarpu pernai per visus me
tus iš apyvartos išimta apie 1,300 pa
dirbtų litų banknotų. 

Lietuvos banko valdybos pirmi
ninkas Reinoldijus Šarkinas spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį sakė ma
nąs, kad Lietuvos nacionalinė valiuta 
yra kokybiška, su gerom apsaugos 
priemonėmis ir ją ne taip lengva pa
dirbti, todėl padirbinėjimo kiekiai nė
ra dideli. 

Palyginimui jis pateikė Europos 
centrinio banko statistiką — per mė
nesi šis bankas išima apie 50,000 pa-
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dirbtų euro banknotų. 
Šiemet kovą apyvartoje turėtų 

pasirodyti nauji 20 litų banknotai. 
Jie turės geresnę apsaugą nei dabar 
apyvartoje esantys tokio nominalo 
banknotai. 

Skirtingo dizaino ir palaipsniui 
didinto apsaugos lygio 20 litų nomi
nalo banknotų laidos buvo išleistos j 
apyvartą 1991, 1993, 1997 ir 2001 
metais. 20 litų nominalo banknotas 
per pastaruosius trejus metus buvo 
vienas dažniausiai padirbinėjamų. 

Pastaraisiasis metais Lietuvos 
teisėsaugos pareigūnai demaskavo ne 
vieną litus ir eurus padirbinėjančią 
nusikalstamą grupuotę. 

Lietuvos kriminalinės policijos 
biuro (LKPB) pareigūnai praėjusį sa
vaitgalį Šiauliuose surengė operaciją, 
kurios metu rado didelį kiekį pa
dirbtų šimtinių. 

Didmiesčių gyventojai nepersidirba 
Vilnius, vasario 1 d. (BNS) — 

Dauguma didžiųjų Lietuvos miestų 
gyventojų teigia dirbantys ne dau
giau, nei nustatytas dienos darbo lai
kas — 8 valandas. 

Tai parodė savaitraščio ,,Veidas" 
užsakymu skambučių centro „Foni-
tel" sausio 13-15 dienomis atlikta ap
klausa, kurioje dalyvavo 500 Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio gyventojų. 

Pasak apklausos, 73,1 proc. di
džiųjų Lietuvos miestų gyventojų tei
gia dirbantys ne daugiau, nei nusta
tytas dienos darbo laikas — 8 valan
das. Bet 26,1 proc. sako dirbantys po 
8-10 valandų per parą. 

Daug dirbančių yra daugiau tarp 
vyresnio amžiaus apklausos dalyvių, 
vadovaujančių darbuotojų ir ypač 

verslininkų. 
Dar apie 6 proc. apklaustųjų dir

ba daugiau nei po 10 valandų per die
ną — tokių daugiausiai tarp versli
ninkų ir labai mažai tarp žemesnį iš
silavinimą turinčių respondentų, 
gaunančių mažas pajamas. 

Save darbomanais įvardijo ke
turiasdešimt nuošimčių apklausos 
dalyvių. 

Dauguma (84,8 proc.) didžiųjų 
Lietuvos miestų gyventojų dirba vie
name darbe vienu etatu. O dviem pil
nais etatais dirba 14 proc. visų ap
klausos dalyvių. 

Keletu etatų dirbančių žmonių 
daugiausiai tarp vyresnio amžiaus 
apklausos dalyvių, taip pat tarp že
miausią išsilavinimą turinčių ap
klaustųjų. 

* Sezonui besirengianti Vil
n iaus „Žalgirio" futbolo koman
da treč iadieni kontrolinį mačą 
Baltarusijos sostinėje ant dirbtinės 
dangos su Soligorsko ,,Sachtior" ko
manda baigė lygiosiomis 1:1. Praėju
siame sezone vilniečiai Lietuvos A ly
goje užėmė ketvirtąją vietą, o „Sach
tior" komanda Baltarusijos čempio
nate iškovojo bronzos medalius. 

* Likus v i enam ratui iki 
Gibral taro šachmatų festivalio 
d idmeis tr ių turnyro pabaigos, iš 
23-čiosios vietos į tryliktąją pakilo 
Šarūnas Šulskis. Trečiadienį lietuvis 
aštuntojo rato partijoje 1:0 nugalėjo 
Indijos atstovą Nish Mohot bei turi 6 
taškus iš 8 galimų 

* Antrą nesėkmę iš ei lės NBA 
reguliariojo sezono rungtynėse 
patyrė Šarūno Jas ikevič iaus 
„Golden State Warriors" ko
manda, trečiadienį svečiuose 94:115 
nusileidusi Atlanta ,,Hawks" krep
šininkams. Lietuvis per mažiau nei 
12 žaidimo minučių pelnė 3 taškus, 
atliko rezultatyvų perdavimą bei pe

r ė m ė vieną kamuolį. 
* Ketvirtą nesėkmę iš e i lės 

NBA reguliariojo sezono rungty
nėse patyrė Lino Kleizos Denver 
, ,Nuggets" komanda, svečiuose 
91:100 turėjusi pripažinti Portland 
,,Trail Blazers" krepšininkų prana
šumą. Lietuvis per 23 sekundes nė 
Karto nemetė į varžovų krepšį. 

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) — 
Paskirstant Europos Sąjungos para
mą Lietuva nėra laikoma išskirtine 
valstybe, kurioje veiktų korupcinė ES 
pinigų panaudojimo schema. Europos 
Komisijos atstovybės Lietuvoje vado
vas sako, kad kol kas Lietuva nėra 
priskirta prie neskaidriai ar neteisin
gai fondų lėšas panaudojančių valsty
bių. 

„Lietuva yra kažkur per vidurį 
tiek pagal pinigų panaudojimo tem
pus, tiek pagal dėl to iškylančias 
problemas ir jų sprendimą", — inter
viu „Kauno dienai" sakė EK atstovy
bės Lietuvoje vadovas Kęstutis Sa
dauskas. 

Anot jo, šiandien dar nėra gali
mybių tiksliai pasakyti, kaip Lietuva 
panaudojo nuo narystės pradžios 
2004 metais iki praėjusių metų pabai
gos gautus ar numatytus gauti euro-
pietiškus pinigus. 

„Dabar pradeda plaukti informa
cija, kaip buvo panaudotos praėjusio 
finansinio laikotarpio metu skirtos 
lėšos. Šis procesas dar kurį laiką už
truks. Tuos rezultatus matysime tik 
kitąmet. Tik tada ir bus daromi api
bendrinimai, galutinė analizė ir pa
teiktos išvados", — sakė K. Sadaus
kas. 

Jo žodžiais, nėra faktų, kad Lie
tuvoje ES pinigai būtų iššvaistomi, iš-
grobstomi ar kažkaip kitaip netinka
mai panaudojami. 

„Girdėti įtarimų, yra spaudos ap
rašomų istorijų, kuriose keliami 
klausimai dėl europietiškų pinigų pa
naudojimo skaidrumo. Labai gerai, 
kad tokie klausimai keliami, nes tai 
nebloga preventyvi viešumo priemo
nė. Bet visa tai, kas buvo iki šiol ke
liama, tėra viešos abejonės. Bylų dėl 
neteisėto ar neteisingo pinigų panau
dojimo nėra", — teigė EK atstovas. 

Škotijoje lietuvis išgarsėjo atkaklumu 
Vilnius, vasario 1 d. (ELTA) — 

26 metų emigrantas iš Lietuvos taip 
stipriai degė noru susirasti darbą 
Škotijos Aberdeen mieste, kad apsi
gyveno palapinėje netoli naftos pra
monėje dirbančios įmonės, siekda
mas atkreipti į save jos vadovų dėme
sį. Ir tai jam puikiai pavyko. 

Romanas Romasovas laikinai ap
sigyveno RBG kompanijos kaimy
nystėje. Jo atkaklumas nenuėjo vel
tui lietuviui buvo pasiūlytas darbas 
sandėliuose. 

,,Esu tikrai laimingas, kad gavau 
darbą. Nemanau, kad man būtų pa

sisekę, jei nebūčiau pastatęs palapi
nės", — Glasgow dienraščiui „The 
Daily Record" įspūdžiais dalijosi at
vykėlis iš Lietuvos. 

Prieš tai R. Romasovas dirbo 
viename prekybos centre Bristol 
mieste, tačiau vėliau nusprendė su 
palapine, kurią nusipirko už 15 sva
rų, patraukti Siaurės jūros pakrantė
je įsikūrusio Aberdeen link. 

,,R. Romasovas parodė puikią 
iniciatyvą. Gerbiame jo išradingumą. 
Tačiau jo paties saugumui rekomen
duojame susirasti kitą pastogę", — 
sakė kompanijos atstovė spaudai. 

Pranciškonų centras perkeliamas į Vilnių 
Vilnius, vasario 1 d. (BNS) — 

Lietuvos vienuolių pranciškonų — 
Mažesniųjų brolių ordino — Sv. Ka
zimiero provincijos centras iš Kre
tingos vienuolyno perkeliamas į Vil
nių. 

Tai nuspręsta sausio viduryje 
Kretingoje vykusioje Lietuvos pran
ciškonų kapituloje. 

Lietuvos pranciškonų provincijos 
vadovu tapęs kunigas Astijus Kungys 
ketvirtadienį spaudos konferencijoje 
sakė, kad nors jo gyvenimo vieta liks 
Vilnius, jo užduotis dabar — rūpintis 
visos provincijos broliais. 

„Tačiau retkarčiais, jeigu nauja
sis klebonas pakvies, mes tikrai daly
vausime šventose mišiose ir Bernar

dinų parapijoje", — sakė A. Kungys. 
Naujuoju Bernardinų parapijos 

Vilniuje klebonu, tikimasi, bus pa
tvirtintas kunigas Arūnas Peškaitis. 
Tai turėtų paaiškėti po to, kai jo kan
didatūrą įvertins Vilniaus arkivys
kupas metropolitas kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis. 

Pranciškonai yra gausiausia vy
rų vienuolių bendruomenė Lietuvoje. 
Tai ir viena seniausių vienuolių ben
druomenių Lietuvoje — pirmieji 
pranciškonai Lietuvoje įsikūrė 13 
amžiuje. Po karo ši bendruomenė 
Lietuvoje atsikūrė 1989 metais ir 
šiuo metu turi penkis vienuolynus: 
Vilniuje, Kaune, Kretingoje, Kryžių 
kalne ir Pakūtuvėnuose. 

Į savivaldybes veržiasi teisti asmenys 
Vilnius, vasario 1 d. (ELTA) — 

Vyriausioji rinkimų komisija iš Vi
daus reikalų ministerijos gavo duo
menis apie kandidatų į savivaldybių 
tarybas teistumą. Po išsamaus patik
rinimo kelias į politiką gali būti už
kirstas maždaug 100 žmonių. 

VRK pirmininko Zenono Vai-
gausko teigimu, komisija iš ministe
rijos yra gavusi pirminę informaciją 
apie savivaldos rinkimuose dalyvau
jančių kandidatų teistumą. Tarp be
veik 14,000 asmenų teistų kol kas 
rasta 133. 

„Šį sąrašą turime patikrinti ir 
dar kartą pertikrinti", — sakė Z. Vai-
gauskas. Jo teigimu, 77 kandidatai 
savo anketose patys nurodė, kad teis
mas juos yra pripažinęs kaltais bau
džiamosiose bylose. Tokiems asme
nims bus leista dalyvauti rinkimuose, 
jeigu jie jau atliko teismo paskirtą 
hiuisrno 

Tačiau VRK pirmininkas mano, 
jog šiemet, kaip ir per praėjusius savi
valdos rinkimus, gali būti apie šimtą 
kandidatų, „užmiršusių" nurodyti 
teistumą. Jie bus išbraukti iš kandi
datų sąrašo. „Nuslėpusių teistumą 
kandidatų dar gali rasti ir ministeri
ja", — sakė Z. Vaigauskas. 

Savivaldybių tarybų rinkimų 
įstatymas numato, kad kiekvienas 
kandidatas privalo viešai paskelbti, 
jeigu jis po 1990 m. kovo 11d. teismo 
buvo pripažintas kaltu dėl nusikals
tamos veikos. 

Jei kandidatas sovietmečiu buvo 
baustas už labai sunkų nusikaltimą, 
jis taip pat turi apie tai paskelbti. Si 
informacija bus nurodyta reklami
niuose plakatuose . 

VRK pirmininkas nesiryžo spė
lioti, ar teisti asmenys kandidatuo
dami ieško būdų daryti neigiamą Įta
ką politiniams procesams. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, !nterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

/ / Rusai mane apnuodijo" 

A. Litvinenkos apnuodijimas paniką sukėlė visoje Europoje. 

Londonas, vasario 1 d. (Alfa.lt) 
— Ankstesnysis Europos žmogaus 
teisių teismo prezidentas pareiškė, 
jog vizito Rusijoje metu jis buvo ap
nuodytas. Pasak jo, tai įvyko trys die
nos prieš buvusio KGB šnipo Alek
sandro Litvinenkos nunuodijimą 
Londone, rašoma britų „The Guar
dian". 

Luz Wildhaber, kuris iš savo pa
reigų pasitraukė praėjusi mėnesį, vie
nam šveicarų laikraščiui pasakojo 
sunkiai susirgęs po trijų dienų vieš
nagės Maskvoje. 

Rusija nuolat kritikavo šį teisėją 
už jo priekaištavimą dėl žmogaus tei
sių situacijos Čečėnijoje. 

Duodamas interviu „Neue Zūri-
cher Zeitung" jis pasakojo vykęs į Ru
siją dalyvauti tarptautinėje konferen
cijoje konstitucinės teisės specialis
tams. L. Wildhaber teigė paskutinę 
vizito dieną išvykęs į ekskursiją su ki
tu šveicarų teisininku Kari Eckstein į 
istorinį Vladimiro miestą. Abu vyrai 
valgė patiekalus su valstybės parei
gūnais. 

Po dviejų dienų grįždamas į Ba
zelį L. Wildhaber susmuko vietoje. 
Gydytojai jam diagnozavo ūmų krau
jo apnuodijimą ir atskleidė, kad at
vykus greitajai pagalbai iki mirties 
jam trūko keleto minučių. Dėl sun
kios sveikatos būklės teisėjas mėnesį 

nėjo Į darbą Strasbourg. 
„Po visko, ką patyriau Europos 

teisme, turiu įvertinti visas galimy
bes, - teigė teisėjas ir pridūrė, kad 
jam rusai yra grasinę praeityje. - Ru
sijos vyriausybė nuolat teismą vadino 
rusofobišku." 

Rusijos pareigūnai a tmetė L. 
Wildhaber įtarimus kaip juokingus ir 
pažymėjo, jog nėra įrodymų, kad jis 
buvo apnuodytas būtent Rusijoje. 
Konstitucinio teismo pirmininkas Va
lerijus Zorkinas tvirtino, jog kaltini
mai yra stulbinami: „Kiek prisimenu, 
iš tikrųjų buvo apsinuodyta mais
tu..." 

Rusams taip pat buvo neaišku, 
kodėl teisėjas viešai apie tai užsiminė 
praėjus keliems mėnesiams po taria
mo apnuodijimo. 

Interviu L. Wildhaber pasakojo 
sužinojęs apie A. Litvinenkos atvejį ir 
nusprendęs nusiųsti savo kraujo mė
ginius į teismo medicinos laboratori
ją. Tačiau paklausęs tyrimo rezultatų 
jis sužinojo, kad šveicarų laboratorija 
sunaikino mėginius. „Norėjau iš
spręsti šį galvosūkį", - tikino jis. 

Jo kolega K. Eckstein po kelionės 
taip pat susirgo. Jis nuolat miegojo. 
„18 ir 20 valandų per parą, - pasako
jo L. "VVildhaber. - Įtariu, kad nesvar
bu, kas tai būtu, ivvko mūsų kelionės 
i Vladimirą metu." 

V. Putinas nebijo oligarchų 
Maskva, vasario 1 d. („Reu-

ters'7„Interfax"/BNS) — Rusijos pre
zidentas Vladimiras Putinas pareiš
kė, jog nebijo užsienyje gyvenančių 
dabartinės valdžios oponentų, kurie 
jo pirmtako Boriso Jelcino preziden
tavimo metais užsiėmė verslu, ir pa
vadino juos nuo teisingumo besislaps
tančiais „oligarchais bėgliais", į ku
riuos stabili Rusija ,,žiūri iš aukšto". 

Londone gyvena aršus V Putino 
kritikas Borisas Berezovskis, Izrae
lyje — kitas į Kremliaus nemalonę 
patekęs verslininkas Vladimiras Gu-
sinskis. Maskva ne kartą reikalavo iš
duoti šiuos verslininkus, kurie Ru
sijoje turėtų stoti prieš teismą. 

V Putinas sakė, kad Kremlius 
nelaiko šių žmonių pavojingais. 

V Putinas taip pat sakė neįžvel
giąs sąmokslo prieš Rusiją virtinėje 
pastaruoju metu įvykdytų daug at
garsių sukėlusių žmogžudysčių, 

konkrečiai — žurnalistės Anos Polit-
kovskajos ir buvusio Federalinės sau
gumo tarnybos darbuotojo Aleksan
dro Litvinenkos nužudymuose. 

Kalbėdamas apie buvusį FST ka
rininką A. Litvinenką valstybės va
dovas pažymėjo, kad J i s jokių pa
slapčių savo žinioje neturėjo, buvo 
patrauktas baudžiamojon atsakomy
bėn Rusijoje už piktnaudžiavimą tar
nyba ir sulaikomų piliečių sumušimą, 
kai buvo saugumo institucijų darbuo
tojas, taip pat už sprogiosios medžia
gos grobimą". 

„Jis gavo tik trejus metus lygti
nai ir jam nebuvo būtinybės niekur 
bėgti. Jis apskritai nežinojo jokių pa
slapčių. Viską, ką jis galėjo pasakyti 
neigiamo apie savo tarnybą, jis jau 
pasakė, ir nieko naujo jo veiksmuose 
jau negalėjo būti. Kas ten įvyko, turi 
atsakyti tyrimas", — pridūrė prezi
dentas. 

EUROPA 

VATIKANAS 
Komunistų vadovaujama Vietna

mo vyriausybė ir Vatikanas po pra
ėjusią savaitę įvykusio ministro pir
mininko ir popiežiaus susitikimo su
sitarė užmegzti diplomatinius santy
kius, ketvirtadienį pranešė vyriausy
bės atstovas spaudai. Iki šiol aiškiau
siame pranešime, kad Vietnamas ir 
Šventasis Sostas formalizuos diplo
matinius ryšius, Vietnamo užsienio 
reikalų ministerijos atstovas spaudai 
Le Dung žurnalistams sakė, kad dip
lomatiniai santykiai bus užmegzti 
pagal „kelio gairių planą", tačiau jo
kia data dar nėra nustatyta. 

BIRMINGHAM 
Britų detektyvai, tiriantys gali

mą sąmokslą pagrobti ir nužudyti 
britų karį musulmoną, ketvirtadienį 
apklausė devynis žmones ir surengė 
virtinę kratų Vidurio Anglijos Bir-
mingham mieste. Pareigūnai aštuo
nis įtariamuosius sulaikė trečiadienį 
anksti ryte per patikrinimus Birmin-
gham. Dar vienas įtariamasis buvo 
sulaikytas greitkelyje. Policija nuro
dė, kad šie žmonės sulaikyti dėl įta
rimų „vykdžius, planavus ar kurs
čius įvykdyti teroro aktus", o jų areš
tai yra dalis didelio masto kovos su 
terorizmu operacijos. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV demokratų ir respublikonų 

I senatoriai trečiadienį vakare pasiekė 
kompromisą dėl rezoliucijos, kurioje 
pasisakoma prieš prezidento George 
W. Bush planus padidinti amerikiečių 
karių skaičių Irake, teksto. Pasiektas 
kompromisinis susitarimas, kuriam 
veikiausiai pritars daug įstatymų lei
dėjų, reiškia, kad Baltųjų rūmų lau
kia itin nemalonus, tačiau iš esmės 
tik simbolinis, balsavimas Kongrese 
dėl naujausio karo plano. 

Demokratų senatorius iš Dela-
ware Joseph Biden trečiadienį prisi

jungė prie nemažo būrio kolegų de
mokratų, kurie ketina varžytis dėl 
oficialaus partijos kandidato 2008-
ųjų prezidento rinkimuose statuso, 
tačiau tuoj pat pateko į kontroversijų 
sūkurį dėl savo komentarų apie vieną 
iš potencialių varžovų, senatorių Ba-
rack Obama. Interviu J. Biden išsakė 
savo asmeninę nuomonę apie B. Oba
ma, o kritikai pareiškė, kad jo ko
mentarai buvo rasistiniu požiūriu 
netaktiški. „Noriu pasakyti, tur ime 
pirmą daugumai atstovaujantį afro-
amerikietį, ryškų, nesuteptos repu
tacijos ir puikios išvaizdos vaikiną, — 
sakė J. Biden. — Turiu galvoje, tai 
nerealu". 

Iranas tiekia Irako sukilėliams 
ginklų technologijas, kurios naudoja
mos amerikiečių kariams žudyti, tre
čiadienį pareiškė vienas aukštas JAV 
diplomatas, dar kartą perspėjęs Ira
ną dėl kišimosi į konfliktą Irake. 
„Mes sulaikėme asmenis, kurie, mū
sų manymu, šiitų sukilėlių grupuo
tėms tiekia labai įmantrią sprogimų 
technologiją, kuria atakuojami ir žu
domi amerikiečių kariai", — teigė 
valstybės sekretoriaus pavaduotojas 
Nicholas Burns. 

PIETŲ A M E R I K A 

CARACAS 
Venesuelos Kongresas trečiadie

nį patvirtino įstatymo projektą, su
teikiantį prezidentui Hugo Chavez, 
bandančiam prastumti svarbiausių 
ūkio sektorių nacionalizaciją, teisę 
18 mėnesių valdyti nepaprastųjų įga
liojimų pagrindu. Viešai, pagrindinė
je Caracas aikštėje parlamentarai 
vieningai balsavo už šį įstatymą, ir 
po to džiugiai skandavo „Tegyvuoja 
socializmas". 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos prezidentas Vladimiras 

Putinas pareiškė, jog jeigu estai nu
kels paminklą raudonarmiečiams Ta
line, Rusija bus pasirengusi perkelti 
šią kapavietę į savo teritoriją. Drauge 
jis pabrėžė, kad Baltijos šalyse taip 
pat gyvena Didžiojo Tėvynės karo ve
teranų ir „reikia paklausti, ar teisin
ga, kad mes šį bendros kovos atmini
mą perkelsime į savo teritoriją". 

1-800-775-SEND 
www.atlantfcexpresscofp.com 

Ocea 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas į 
lėktuvu j visas pasaulio šalis. wffįT 

Air Freight 
^Automobili-, pirkimas be 
siuntimas i vssas pasaulio šalis. 

Krovintg pervežimas J 
visoje Amerikoje. \ 

Small Packaaes Truckihg 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Te!. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-5999682 Jei 1 800-775-7363 

http://Alfa.lt
http://www.atlantfcexpresscofp.com
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Vilniuje įvyko Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
Generalinė asamblėja 

VYTAUTAS ZE1 MANTAS 

Olimpinėse rungtyse laimėti 
septyni medaliai 

Vilniaus „Karolinos" viešbučio 
konferencijų salėje Įvyko Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto (LTOK) 
generalinės asamblėjos eilinė sesija. 
Joje dalyvavo 62 LTOK nariai, 16 
garbės narių ir svečiai. 

LTOK vykdomojo komiteto atas
kaitą apie praėjusių metų veiklą per
skaitė Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto prezidentas Artūras Povi
liūnas. 

2006-ieji metai buvo kupini įsi-
*mintinų jvykių ne vien todėl, jog tai 

LTOK generalinės asamblėjos prezidiumas. 
Poviliūnas. 

Centre LTOK prezidentas A. 

buvo žiemos olimpinių žaidynių me- jektyvumo dėlei reiktų pasakyti, jog 
tai, bet ir dėl daugelio renginių, vizi- baigiamasis pasirengimo etapas prieš 
tų, Lietuvos sportininkų pergalių ir 
nesėkmių, kėlusių įvairiausias šalies 
gyventojų nuotaikas. Prasidėję nela
bai sėkmingai (turiu omenyje šalies 
sportininkų pasirodymą žiemos olim-

žaidynes buvo pakankamai sklandus 
tiek finansine, tiek organizacine 
prasme. Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas pilnai įvykdė savo įsi
pareigojimus, o kai kam (pavyzdžiui, 

pinėse žaidynėse Turine ) vis dėlto po dailiojo čiuožimo porai) ir viršijo, 
penkiakovininkų įspūdingo finišo Lietuvos sportininkų pasirengi-
pasaulio čempionate metai baigėsi mo ir dalyvavimo olimpinėse žai-
gerai. Lietuva tarp 203 valstybių Va- dynėse išsamią analizę atliko Eks-
saros sporto šakų olimpinėje medalių pertų komisija, kurioje buvo žiemos 
skaičiavimo sistemoje pakilo į labai sporto šakų specialistai, mokslinin-
aukštą 30 vietą, sakė A. Poviliūnas. 

Olimpinėse rungtyse laimėti sep
tyni medaliai: Europos čempiona
tuose - penki, pasaulio - du meda
liai. Tai geriau nei prieš ketverius 
metus, prieš sėkmingas mums Atėnų 
vasaros olimpines žaidynes, kai buvo 
iškovoti keturi Europos ir vienas 
pasaulio čempionatų medalis. 

kai, medikai. Jie detaliai išanalizavo 
Lietuvos olimpiečių pasirengimo ir 
dalyvavimo Turino olimpinėse žai
dynėse rezultatus, metodines, organi
zacines klaidas, mokslinio-medicini-
nio aptarnavimo, materialinio tech
ninio aprūpinimo trūkumus ir pa
teikė išvadas. A. Poviliūnas savo pra
nešime priminė pagrindines išvadas, 

LTOK prezidentas A. Poviliūnas (centre) iteikė aukščiausia LTOK apdova
nojimą. - Garbės ženklą, profesoriui. Melburno olimpinių žaidynių sidabro 
medalininkui, LTOK garbės nariui Stanislovui Stonkui. 

Vytauto Žeimanto nuotraukos 

Pasak A. Poviliūno, svarbiausias į kurias LTOK Vykdomasis komitetas 
praėjusių metų įvykis Lietuvos tau- atkreipė ypatingą dėmesį ir akcenta-
tiniam olimpiniam komitetui ir žie- vo, priimant bei tvirtinant programą 
mos sporto šakų federacijoms buvo „Vankuveris 2010". 
XX žiemos olimpinės žaidynės Turi- Anot A. Poviliūno, 2003 m. pa-
ne. Lietuvos sportininkų startai jose tvirtinta Lietuvos sportininkų rengi-
sukėlė nevienareikšmę reakciją ne tik mo ir dalyvavimo XX žiemos olimpi-
šalies visuomenėje, bet ir Vyriausy- nėse žaidynėse programa „Turinas 
bėję. Šios reakcijos atgarsius girdime 2006" nebuvo visiškai įgyvendinta, 
ir šiandien. Tai byloja, kad žiemos nes visų valstybinių ir visuomeninių 
sportu domimasi, kad visuomenė sporto organizacijų veikloje ir jų tar-
neabejinga ir nenori taikstytis su ta pusavio bendradarbiavime rengiant 
padėtimi, kurioje šiandien yra žie- sportininkus Turino olimpinėms žai-
mos sportas Lietuvoje. 

Turino pamokos 

dynėms buvo spragų. Pagrindiniai 
programos vykdymo trūkumai buvo 
šie: mokomajame sportiniame darbe 
buvo spragų dėl netolygaus finansa-

Prisiminkime Lietuvos sporti- vimo; nebuvo laiku sudarytos sporti
ninkų startus Turine bei palyginkime ninku rengimo tikslinės programos; 
sporto šakų federacijų planuotus buvo pernelyg didelė olimpinės rink-
rezultatus ir jų užimtas vietas. Ob- tinės kandidatų kaita. Kiekviena 

sporto šaka per olimpinį ciklą prara
do nemažai dar jaunų, bet jau pasie
kusių tam tikrą meistriškumą spor
tininkų, į kuriuos buvo nemažai in
vestuota. 

Sportininkų medicininis aptar
navimas pasirengimo metu nebuvo 
reguliarus. Trūko gydytojų paramos 
baigiamajame pasirengimo etape lap
kričio-gruodžio mėn. Sportininkams 
nepavyko išvengti ligų, dėl to jie ne
galėjo išnaudoti savo funkcinių galių. 

Žiemos olimpinėse žaidynėse šo
kių an t ledo pora užėmė septintą 
vietą (buvo planuota 3 - 6 ) . Pagrindi
nės mūsų ledo šokėjų nesėkmės prie
žastys - nepalankūs burtai (privalo
mąjį šokį Lietuvos atstovams teko 
šokti antriems), didžiulė psichologinė 
įtampa ir skirtingi arbitrų tų pačių 
klaidų vertinimai, netikėtos klaidos 
atliekant programą, Lietuvos teisėjo 
nebuvimas. 

Per keturmetį olimpinį ciklą Lie
tuvos čiuožimo federacija parengė 
jaunų sportininkų, gebančių Įvykdyti 
a trankos į olimpines žaidynes norma
tyvą ir tapti olimpinės rinktinės na
riais. 

Per olimpines žaidynes Turine 
Lietuvos slidininkai pasiekė pras
čiausius rezultatus per visą laikmetį, 
pradedant nuo 1992 m. Albervilio žie
mos žaidynių. Per olimpinį ciklą kei
tėsi olimpinės rinktinės kandidatai. 
Iš penkių kandidatų, įtrauktų į olim
pinę slidinėjimo rinktinę 2002 metais 
pagal rengimo programą „Turinas 
2006", tik viena Irina Terentjeva da
lyvavo olimpinėse žaidynėse, o pa
si traukė iš sporto net keturi slidi
ninkai, kurie buvo įvykdę olimpinius 
normatyvus. 

Apsvarstęs Lietuvos žiemos olim
pinių sporto šakų federacijų, eksper
tų komisijos ir LTOK olimpinių pro
gramų darbo grupės išvadas dėl Lie
tuvos sportininkų dalyvavimo XX 
žiemos olimpinėse žaidynėse Turine, 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
Vykdomasis komitetas nutarė Lie
tuvos žiemos olimpinės rinktinės na
rių pasiektus rezultatus XX žiemos 
olimpinėse žaidynėse įvertinti taip: 
dailiojo čiuožimo poros Margaritos 
Drobiazko bei Povilo Vanago ir biat-
lonininkės Dianos Rasimovičiūtės -
gerai; slidininkės Irinos Terentjevos 
ir kalnų slidininko Vitalijaus Ru-
miancevo - patenkinamai; kitų Lie
tuvos olimpiečių - nepatenkinamai. 

Siekiant pagerinti Lietuvos žie
mos sporto šakų sportininkų ren
gimą, pasiūlyta pertvarkyti sporto 
mokymo įstaigų žiemos sporto šakų 
sport ininkų rengimo programas, 
įsteigti naujus trenerių etatus, ap
rūpinti trenerius reikiamu sportiniu 
inventoriumi, įsteigti perspektyvių 

sportininkų grupes: slidinėjimo, biat-
lono - Ignalinoje, ledo ritulio, čiuoži
mo trumpuoju taku - Elektrėnuose, 
dailiojo čiuožimo - Kaune, rekons
truoti šaudyklą Ignalinoje, pastatyti 
naujas šaudyklas Vilniuje, Anykš
čiuose, Visagine, nutiesti naujas rie
dučių trasas Anykščiuose, Vilniuje, 
Utenoje, įrengti apšviestas trasas 
visuose žiemos sporto centruose, re
novuoti ledo areną Kaune, pastatyti 
naujas regionines ledo arenas, įrengti 
naujas kalnų slidinėjimo trasas. 

Gražūs m e t u 
p a s i e k i m a i 

Lietuvos Vyriausybė yra užsa
kiusi Lietuvos įvaizdžio formavimo 
strategiją ir jos įgyvendinimo prie
monių planą. Iš organizacijų, kurios 
atlieka šį darbą, gauti labai įdomūs 
duomenys. Pasirodo, kuriant Lietu
vos įvaizdį labai svarbus mūsų visuo
menės pritarimas, nes jei patys neti
kėsime skleidžiama žinia, netikės ja 
ir užsienyje. 

Džiugu konstatuoti, jog vienin
telė sritis, kur lietuviai yra savimi 
patenkinti - tai sportas. 

Pernai Lietuvos olimpinės rink
tinės kandidatų rezultatai buvo geri: 

Edvinas Krungolcas tapo pasau
lio čempionu, 

Andrejus Zadneprovskis iškovojo 
pasaulio čempionato bronzos medalį, 

Virgilijus Alekna pirmą kartą ta
po Europos čempionu, 

Giedrė Volungevičiūtė Europos 
čempionate iškovojo sidabro medalį, 

Ramūnas Vyšniauskas Europos 
čempionate iškovojo bronzos medalį, 

Gediminas Bagdonas Europos 
čempionate iškovojo sidabro medalį ir 
su komandos draugais Ignatu Kono-
valovu, Simu Kondrotu bei Aidu 
Kruopu komandinėse lenktynėse lai
mėjo bronzos medalius, 

Živilė Balčiūnaitė Europos čem
pionate iškovojo 4 vietą, 

Simona Krupeckaitė pasaulio 
čempionate iškovojo 5 vietą, (pasau
lio taurės varžybose - 3 vietą), 

Moterų krepšinio rinktinė pa
saulio čempionate liko šešta, o vyrų -
septinta. 

Neolimpinėse rungtyse Europos 
ir pasaulio čempionatuose Lietuvos 
atstovai iškovojo 18 medalių (čia net 
neminiu atskirų laimėjimų planetos 
taurių etapuose). Tai byloja apie ne
mažą mūsų sportininkų potencialą. 

Anot A. Poviliūno, analizuojant 
olimpinio ciklo antrųjų metų olim
pinės rinktinės kandidatų pasiektus 
rezultatus galima konstatuoti, kad 
daugiau atvejų, kai jie buvo įvykdyti. 
Tai pasiekta planingai vykdant pa
sirengimo Olimpinėms žaidynėms 
programą, visų specialistų (sportinin
kų, trenerių, gydytojų, mokslininkų, 
masažuotojų ir vadybininkų), profe
sionalumo, pasiaukojimo ir didelės 
praktinės patirties dėka, tiksliai pa
naudojus ir realizavus sportininkų 
fizines ypatybes, patirties, moralines 
bei valios savybes. 

A. Poviliūnas palinkėjo Progra
mos „Pekinas 2008" darbo grupės 
vadovui Algirdui Raslanui, olimpinės 
rinktinės vadovui Vytui Nėniui ir 
darbo grupės nariams profesionalaus 
darbo, kantrybės, susiklausymo, kad 
programos priemonių planas bei pla
nuoti rezultatai 2007 metais būtų 
įvykdyti^ęi viršyti. Prezidentas pa
dėkojo sporto klubų, sporto mokyk-
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lų, sporto centrų ir rajonų bei miestų 
sporto padalinių, sporto federacijų 
vadovams už nuoširdų darbą ren
giant olimpinės rinktinės kandidatus 
Pekino olimpinėms žaidynėms. 

Šiemet be pagrindinės progra
mos „Pekinas 2008" bus privalu įgy
vendinti ir kitas taip pat labai svar
bias programas. Tai Programa „Lon
donas 2012", Olimpinės pamainos 
programa (2016 m.), Pasirengimas ir 
dalyvavimas IX Europos jaunimo 
olimpiniame festivalyje Belgrade. 
Visų šių programų igyvendinimą 
koordinuoja Lietuvos olimpinis spor
to centras. 

Kitos diskusijos, 
apdovano j imai 

LTOK revizijos komisijos pra
nešimą pateikė revizijos komisijos 
narys Rimgaudas Balaiša. 

Su LTOK 2006 metų biudžeto 
įvykdymo apyskaita ir su LTOK 2007 
metų biudžetu supažindino LTOK 
iždininkas Donatas Kazlauskas. 

2007 metų LTOK veiklos pro
gramą pristatė organizacijos genera
linis sekretorius Vytautas Zubernis. 

Diskusijose kalbėjo Lietuvos 
biatlono federacijos prezidentas Arū
nas Daugirdas, profesorius Stanislo
vas Stonkus, Lietuvos olimpiečių aso

ciacijos prezidentas Eugenijus Levic
kas, LTOK viceprezidentas Vytas 
Nėnius, Lietuvos olimpinės akademi
jos viceprezidentas Kęstas Miškinis 
bei Lietuvos lengvosios at let ikos 
rinktinės vyriausiasis treneris Alek
sas Stanislovaitis. 

LTOK darbas 2006 metais buvo 
įvertintas gerai. 

Generalinėje asamblėjoje Lietu
vos olimpiniam • sąjūdžiui nusipel
niusiems asmenims jubiliejų proga 
LTOK prezidentas A. Poviliūnas 
iteikė apdovanojimus. Aukščiausias 
LTOK apdovanojimas - Garbės žen
klas - atiteko profesoriui, Melburno 
olimpinių žaidynių sidabro medali
ninkui, LTOK garbės nariui Stanislo
vui Stonkui, kuris gruodžio 29-ąją 
pažymėjo 75 metų sukaktį. 

LTOK Olimpine žvaigžde buvo 
apdovanoti Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto vykdomojo komiteto 
narys, Lietuvos lengvosios atletikos 
federacijos generalinis sekretorius 
Eugenijus Burokas bei LTOK atkūri
mo 1988-aisiais metais darbo grupės 
narys Kleopas Girdžius. 

Dviem buvusiems Lietuvos tau
tinio olimpinio komiteto nariams nuo 
1988-ųjų metų suteikti Garbės narių 
vardai. LTOK Garbės nario žymuo 
įteiktas Zigmantui Motiekaičiui ir 
Zigmantui Raudoniui. 

Įvairios sporto žinios 

Pagerinti du Lietuvos rekordai 

Lietuvos lengvosios atletikos fe
deracijos (LLAF) taurės varžybose 
uždarose patalpose šeštadienį Vil
niuje pagerinti du šalies rekordai ir 
vienas pakartotas. 

Kaunietis Aidas Krakauskas 
2,000 m distanciją įveikė per 5 min. 
30,69 sek. ir pagerino šalies 18-mečių 
rekordą. 

Klaipėdietis Romanas Demenko-
vas 600 m distanciją įveikė per 1 min. 
23,29 sek. ir pagerino Lietuvos 15-
mečių rekordą. 

Klaipėdietė Lina Grinčikaitė pa
kartojo jai priklausantį 19-mečių 
merginų 60 m bėgimo Lietuvos re
kordą - 7,31 sek. 

Beje, 11-oje rungčių iš 20 pasiek
ti geriausi sezono rezultatai Lietu
voje. 

Klubų įskaitoje pirmąją vietą 
užėmė Kauno LKKA sporto klubas 
„Atletas" (9,985 tšk.), antrąją -
sporto klubas „COSMA" (9,571 tšk.), 
trečiąją - Vilniaus bėgimo klubas 
„Vilniaus baltai" (9,497 tšk.). 

LLAF t a u r ė s varžybų 
nuga lė to ja i : 

60 m:-Lina Grinčikaitė (Klaipė
da, 7,31) ir Andrius Kačėnas (Kau
nas, 6,81); 

300 m: Agnė Orlauskaitė (Kau-

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

nas, 39,92) ir Raimondas Tur la 
(Švenčionys/Vilnius, 34.91); 

600 m: Jekater ina Sakovič (Vil
nius, 1.31,26) ir Vitalijus Kozlovas 
(Vilnius, 1.20,78); 

1000 m: Rasa Drazdauskai tė 
(Šiauliai, 2.49,11) ir Mindaugas Nor-
butas (Šiauliai/Kelmė, 2.27,94); 

2000 m: Gytė Norgilienė (Klaipė
da, 6.28,25) ir Marius Diliūnas (Šiau
liai/Pakruojis, 5.26,76); 

60 m b/b: Sonata Tamošaitytė 
(Kaunas, 8,48) ir Giedrius Mačėnas 
(Vilnius/Pasvalys, 8,04); 

aukštis: Karina Vnukova (Vil
nius, 1,75) ir Nerijus Bužas (Kaunas, 
2,17); 

tolis: Ernesta Karaškienė (Kau
nas, 6,22) ir Marius Jasevičius 
(Kaunas, 7,27); 

trišuolis: Jo l an ta Verseckaitė 
(Vilnius, 12,86) ir Mantas Dilys 
(Kaunas, 16,34); 

rutulys: Alina Vaišvilaitė (Vil
nius, 14,96) ir Paulius Luožys (Vil
nius, 17,26). 

ELTA 

PARDUODA 
Parduodamos 

trys la ido j imo vietos 
Tautinėse l ietuvių kapinėse. 

Labai graži v ie ta , netol i koplyčios. 
Tei. 608-254-7898 

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. RANA, M D 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

EJkCrove: 847-718-1212 
* www.i l l inoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDKDLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. ArcTe- Ave. 5 c 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229 9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų 

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

i — i : j i L 6043 ? z 

Tei. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DD5 P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 SL, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

„VVastaington Wizards" 
krepšininkas, lietuvis 
Darius Songaila irtos 
komandos žaidėjas 
Brendan Hayvvood. po 
,,Wizards" pergalės — 
99:96 - prieš „Detroit 
Pistons" š.m. sausio 26 
d. Darius Songaila 
praėjusią vasara, 
rugpjūčio mėn., 
susižeidė, žaisdamas 
Lietuvos rinktinėje, 
bet po sėkmingos 
nugaros operacijos, 
atliktos pernai lapkričio 
pradžioje, jis tikisi vėl 
žaisti su ..VVashington 
VVizards". Dabar jis 
i susitikimus vėl 
keliauja su savo 
komanda, bet kol kas — 
tik kaip žiūrovas. 
Tikimasi, kad i krepšinio 
aikštelę Darius Songaila 
galės grižti vasario 
mėn. pabaigoje. 

John Grigaičio 
nuotrauka 

, i , , 

PASLAUGOS 

SANTECHNIKOS 
„PLUMBING" 

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

Tel. 773-494-9989 
ĮVAIRUS 

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, 
NAMU., SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jaruiienė, 
Virginija Smuikaitiene 
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 

N a m a m s Pasko los , Apdraudos Sąska i tos 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N OF CHICAGO 

| 3 5 | 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
įSTSSi ( 7 7 3 ) 847-7747 
LENOER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

http://www.illinoispain.com
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VISUS MUS JUNGIA VIENAS TIKSLAS 
(Organizacijos „Vaiko vartai į mokslą" metinis pranešimas) 

NHOLE NAUSĖDIENE 

Kviekvienais metais, naujų metų 
pradžioje, PLC, Lemonte, ,,Bočių" 
menėje „Vaiko vartai į mokslą" valdy
ba rengia metinį pranešimą apie or
ganizacijos nuveiktus darbus. Iš daly
vaujančių žmonių skaičiaus spren
džiame, jog visuomenė domisi mūsų 
organizacijos veikla ir gausiai daly
vauja jos renginiuose. 

Trumpa istorija 

Si organizacija buvo įkurta vos 
prieš 8 metus. Rita Venclovienė, pasi
kvietusi į pagalbą intelektualių mo
terų būrelį, nu tarė pradėti rūpintis 
asocialių šeimų vaikais Lietuvoje, pa
dėti jiems bent mokymosi priemonė
mis: Pradžioje buvo nuspręsta Vil
niuje prie parapijų įkurti kelis vaikų 
dienos centrus. Rita Venclovienė, su 
kitomis savanorėmis nuvykusi pa
dirbėti į tuos centrus, pamatė, jog 
centrams ir vaikams reikalinga di
desnė pagalba, jiems daug ko trūko. 
Patalpose pro langus švilpė vėjas, mat 
pastatai buvo seni, juose trūko buiti
nių priemonių, maisto, vaikų rūbelių, 
o daugiausia — meilės ir šilumos. 

Po Vilniaus centrai įsikūrė 
k i tuose miestuose 

Pasiaukojančių žmonių dėka Lie
tuvoje panašių centrų pradėjo atsi-. 
rasti ir kituose miestuose bei rajo
nuose. Tokiems centrams buvo reika
linga mūsų pagalba. Dosniomis Ame
rikos aukotojų lėšomis tiems cent-

v 

rams galėjome daug kuo padėti. Šiuo 
metu ,,Vaiko vartai į mokslą" globoja 
net 10 centrų. 

Parama iš Amerikos 

Organizacija vis daugiau dėmesio 
ir pritarimo susilaukia Amerikoje. 
Susikūrė padaliniai kitose JAV 
vietovėse ir miestuose: Florida, Det-
roit, Philadelphia, Washington, DC, 
New York, Cleveland. Šiuose padali
niuose dirba nemažai žmonių, jie ren
ka aukas, ruošia įvairius renginius. 
Kasmet didelės paramos sulaukiame 
iš Lietuvių fondo, kuris remia Lietu
voje ruošiamus seminarus, naujų 
knygų, skirtų charakteriui udgyti, 
leidimą. 

Pokyčiai 
organizacijos valdyboje 

Sausio 14 d. surengtame valdy
bos posėdyje įvyko tam tikrų pasi
keitimų valdybos sudėtyje. Pasikeitė 
valdybos pirmininkė. Naująja pir
mininke tapo Aldona Vaitienė, Birutė 
Pabedinskienė rūpinsis finansiniais 
reikalais. Iš valdybos pasitraukus 
Alinai Bičkienei ir Nijolei Grigaliū
nienei, jų vietas užėmė Rugilė Slap-
kauskienė, Regina Kučienė ir Danutė 
Dirvonienė. Valdyba praturtėjo suma
niomis ir gabiomis naujomis narėmis. 

Pradžios žodis — 
A. Vaitienei 

Šių metų „Vaiko vartai į mokslą" 
metinis pranešimas įvyko sausio 21 d. 
PLC Bočių menėje, Lemonte. Valdy
bos narė Ramunė Kubiliūtė paruošė 
aukotojų sąrašus bei 2006 metų ben
drą padarytų darbų santrauką. Susi
rinkusieji prieš susirinkimą vaišinosi 

kava ir užkandžiais. Taip pat galėjo 
pažiūrėti pereitais metais nufilmuotą 
filmą apie organizacijos „Vaiko vartai 
į mokslą." veiklą. 

Susirinkimą atidarė valdybos 
pirmininkė Aldona Vaitienė. Į susi
rinkusius ji kreipėsi nežinomo auto
riaus prasmingais žodžiais: „Teišsi-
pildo visos šviesios viltys,/ Telydi vien 
tik geras žodis, /Tegul prasmingos 
būna dienos,/ Laimė — dažnas sve
čias". Pasveikinusi ir padėkojusi vi
siems susirinkusiems, ji trumpai pa
pasakojo apie valdybos nuveiktus 
darbus, apie tai, kaip nuoširdžiai dir
ba mūsų organizacijos padaliniai ki
tuose miestuose. Padėkojo visiems, 
kurie prisideda prie šio kilnaus tikslo 
aukomis ir darbu. Taip pat padėkojo 
visoms organizacijoms, kurios mūsų 
veiklą remia finansiškai, paminėjo, 
jog nemažai paramos organizacija su
silaukia iš pavienių aukotojų, kurie 
noriai ir nuoširdžiai remia mūsų 
veiklą. Pirmininkė pasidžiaugė, kad 
valdybos redakcinis komitetas spėjo 
išleisti net 4 charakterio udgymo 
knygas, kurios plačiai naudojamos ir 
vaikų centruose Lietuvoje. Tas pats 
komitetas rengiasi išleisti dar 5 kny
gas. A Vaitienė susirinkusiems pri
statė iš VVashington, DC, atvykusią 
aktyvią šios organizacijos narę Teresę 
Landsbergienę. 

Organizacijai gelbsti 
jaunimo grupės 

Vėliau žodis buvo suteiktas val
dybos narei Aldonai Kamantienei, 
kuri jau daugybę metų savanore va
žiuoja padirbėti į vaikų centrus, gerai 
susipažįsta su ten esančiais vaikais ir 
tų centrų veikla. Aldona Kamantienė 
pasidžiaugė, kad kiekvienais metais 
atsiranda gražaus lietuviško jaunimo, 
kuris noriai vyskta į Lietuvą padir
bėti. Ji sakė, kad jauni žmonės daug 
greičiau randa kalbą tarpusavyje, ar
timiau bendrauja. Labai gražiai dirbo 
pernai nuvykusi jaunimo grupė. 
Grupę sudarė: Sidrytės, Kazlaus
kaitės, Vidutytė, Jarašiūtė, Živilė ir 
Algis Bielskai. Šiemet į Lietuvą vyks
ta: Andrea ir Lija Siliūnaitės, Daiva 
Ragaitė, Lina Bublytė ir, žinoma, A. 
Kamantienės anūkė Regina Cyvaitė 
— „pati protingiausia, gražiausia ir 
mieliausia"— taip gražiai anūkę pris
tatė močiutė. 

A. Budrytė-Nakienė 
liko patenkinta centro 

veikla 

Savo įspūdžiais iš vaikų centrų 
pasidalino aktorė ir režisierė Audra 
Budrytė-Nakienė. Ji sakė, jog dėl šei
myninių -aplinkybių ji negalėjusi 
anksčiau nuvykti į Lietuvą, tačiau 
praėjusiais metais, atsiradus progai 
jai ir jos šeimai pabuvoti Lietuvoje, ji 
pasinaudojo kvietimu ir apsilankė 
Vilniaus „Vilties angelo" centre. Ak
torė teigė, jog į centrą ji nėjo vaikų 
mokyti teatrinio meno, statyti spek
taklių, bet padėti jiems išreikšti savo 
emocijas. Audrė savo pasakojimą pa
gyvino pavyzdžiais iš savo bendravi
mo su vaikaisvVaikai nepasitiki kitais 
žmonėmis, atsiriboja tarsi pertvara ir 
neprisileidžia kitų — dalinosi savo 
patirtimi A. Budrytė-Nakienė. Dir
bant su tokiais pažeistos sielos vai
kais, užtrunka, kol jie pradeda pasi
tikėti tavimi, leidžiasi būti apkabina
mi, o vėliau ir patys glaudžiasi ar nori 

Susirinkime apsilankė 
Aldonas Gudaitis, SJ 

Audrė Budrytė- Nakienė. 
būti pamyluoti. 

Audrė pastebėjo, kad daugelis 
vaikų nenatūraliai pataikauja ki
tiems ir tai suprantama — tokiu pa
taikavimu bando įtikti arba kažką 
gauti. Toks pataikavimas ir yra vai
dyba, todėl ji su vaikais žaidė įvairius 
žaidimus, išbandė naujus vaidmenis. 
Pabaigoje aktorė susidraugavo su vai
kais ir pastatė keletą pasakų vaidini
mų. 

A Budrytė-Nakienė pasidžiaugė 
gražiai sutvarkytu „Vilties angelas" 
centru, jai patiko, kad jis yra netoli 
Katedros, mažoje gatvelėje. Liko pa
tenkinta to centro darbuotojų pasiau
kojančiu darbu su vaikais. Vaikai tuo
se centruose yra saugūs, turi, kas 
juos globoja su meile, turi užsi
ėmimus, gauna pavalgyti, paruošia 
pamokas. Suprantama, kad išėję iš tų 
centrų, jie keliauja į kitokius namus, 
šaltus ir be meilės. Tokia liūdna ir 
skaudi realybė. 

Apie organizaciją 
sukurtas filmas 

Rita Venclovienė pristatė Agnės 
Marcinkevičiūtės filmą, pavadintą 
mūsų organizacijos išleistos knygos 
„Žingsniai į prasmingą gyvenimą" 
vardu. Ši knyga skirta 13 - 17 metų 
jaunuoliams, joje siūlomos temos apie 
šeimą, meilę, įvairias profesijas ir pa
šaukimus. Si knyga, kaip ir ankstes
nės, kviečia jaunuolius diskutuoti, 
vaidinti, kurti pasakas ir žaidimus. 
Rita pasakojo, kad filmas buvo fil
muojamas Kaune seminaro metu. To
kie seminarai yra rengiami kas metai 
Kaune, Palaimintojo J. Matulaičio na
muose, Žaliakalnyje. Į juos suvažiuo
ja darbuotojai iš visų Lietuvos centrų. 
Seminaruose žaidžiami žaidimai, ve
dami užsiėmimai. 

Pristatyta nauja 
knyga 

Rita Venclovienė kartu su Ra
mune Kubiliūtė pristatė naujai re
dakcinio komiteto išleistą 4 knygą 
„Žingsniai į prasmingą gyvenimą". 
Visos organizacijos išleistos knygos 
buvo šiltai sutiktos Lietuvos centrų 
darbuotojų, jie dažnai jomis naudoja
si. Net ambasadorius V Ušackas su 
žmona susidomėjo šiomis knygomis, 
jie vasarų metu dalyvauja vaikų sto
vyklose ir galvoja, jog galima būtų ką 
nors naudingo nuveikti su knygo
mis. 

Netikėtai atvykęs lietuvių ir estų 
jėzuitų provincijolas Aldonas Gudai
tis, SJ, tarė kelis nuoširdžius žodžius. 
Jis sakė, kad „Vaiko vartai į mokslą" 
veikiajam yra gerai pažįstama, jis la
bai vertinąs šios organizacijos darbą. 
Savo trumpoje kalboje jis palinkėjo 
visiems sėkmės ir Dievo malonės. 

Iždininko pranešimas 

Toliau pirmininkė pristatė orga
nizacijos iždininką ir vienintelį vyrą 
šioje organizacijoje Ramojų Vaitį. Iž
dininkas trumpai papasakojo apie pa
jamas ir išlaidas. Jis sakė, kad organi
zacija tuoj po Naujų metų pasiuntė į 
Lietuvą pinigų sumą patikimam as
meniui Lietuvoje, kuris išdalins pini
gus po organizacijos remiamus cent
rus. Jis taip pat paminėjo, jog organi
zacijos pinigai yra laikomi Lietuvos ir 
JAV bankuose. Lietuvos banke laiko
mi pinigai yra reikalingi tuo atveju, 
jei kas nors staigaus ar netikėto įvyk-
tų. 

» 

Cicero l ietuvių dovana 

A. Vaitienė pranešė džiugią žinią, 
jog į susirinkimą atvykusi „Draugo" 
fondo pirmininkė Marija Remienė at
vežė Cicero LB narių suaukotus 150 
dol., kuriuos jie skiria Kalvarijos cen
trui, siuvamai mašinai nusipirkti . 
Pirmininkė padėkojo M. Remienei už 
jos atvežtus pinigus, nepabijojusiai 
atvažiuoti tokiu nepalankiu oru. Pa
dėkojo ir Cicero LB nariams, kurių 
tiek nedaug, bet jų tikslai ir norai di
deli. Tuo A. Vaitienė paskelbė susi
rinkimo pabaigą ir pakvietė visus vai
šėms. 

Svečiai 
neskubėjo skirstytis 

Pasibaigus oficialiam susirinki
mui, dar ilgai visi bendravo, vaišinosi, 
šnekučiavo. Niekas nesiskubino 
skirstytis namo. Kaip ir visada, 
„Vaiko vartai į mokslą" vaišės buvo 
gausios. Visoms darbščiosioms šeimi
ninkėms valdyba reiškia gilią padėką. 

Visus mus jungia vienas tikslas 
— meilė ir šiluma, artumo jausmas 
tiems, kuriems jo labiausiai reikia. 
Tegul Dievas globoja tuos, kurie dali
nasi savo malonėmis su kitais ir tuos, 
kuriems ji reikalinga. 

Vienintelis vyras o rgan izac i jo je 
iždininkas Ramojus Vaitys. 
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Vasario 16-osios gimnazija 
vokiečių dėmesio centre 

Prieš prasidedant renginiui, bendrauja: Lietuvos ambasadorius Vokietijoje 
E. Ignatavičius, Vasario 16-osios gimnazijos direktorius A. Šmitas, Hesseno 
Europos reikalų ministras V. Hoff ir Hesseno švietimo ministrė K. YVolff. 

Vokietija šių metų pirmą pusmetį 
pirmininkauja Europos Sąjungos 
Tarybai. Ta proga Vokietijos kanclerė 
Angelą Merkei bando jaunimą dau
giau sudominti Europos susivieniji
mo idėja. Todėl ji prašė Vokietijos 
žemių švietimo ministrų visose mo
kyklose surengti projekto dieną tema 
„Švietimas jungia". Projektas visoje 
Vokietijoje vyko š.m. sausio 22 d. Tą 
dieną federalinės valdžios ir atskirų 
žemių ministrai bei parlamentų na
riai lankė mokyklas ir diskutavo su 
mokiniais Europos klausimais. 

Vasario 16-osios gimnazijos moki
niai atlieka programa Vokietijos 
vyriausybės ir trijų mokyklų ruoš
tame renginyje. 

Hesseno žemės švietimo minis
terija nutarė sausio 22 d. Lam-
pertheime suorganizuoti pagrindinį 
vyriausybės renginį šia tema. Tam 
reikalui ji pasitelkė tris mokyklas: 
Lampertheimo profesinę mokyklą, 
Lampertheimo gimnaziją ir Vasario 
16-osios gimnaziją. Šios mokyklos 
paruošė labai įdomią programą. 
Abiejų gimnazijų septintokai paruošė 
trumpus vaidinimus, išryškindami 
Europos Sąjungos problemas ir kalbų 

mokėjimo reikšmę. Vyko mokinių 
diskusijos, ar nereikėtų suvienodinti 
visos Europos Sąjungos švietimo sis
temas, Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniai apklausinėjo visų trijų mo
kyklų mokinius apie Europos Są
jungą ir sukūrė filmą apie apklausą. 
Galop vyko diskusijos, kurios iš 
pradžių buvo uždaros, jose dalyvavo 
po vieną mokinių atstovą iš kiek
vienos mokyklos, Hesseno Europos 
ministras Volker Hoff, europarlamen-
taras dr. Wolf Klinz ir Lietuvos am
basadorius Vokietijoje Evaldas Ig
natavičius. Vėliau į jas įsijungė ir kiti 
dalyviai. Buvo svarstoma tema „Švie
timas jungia: jaunimo ateities per
spektyvos Europoje". Svarbiausia 
išvada: būtinai reikia mokytis daug 
užsienio kalbų. Programos pradžioje, 
pabaigoje ir per pertraukas grojo 
Lampertheimo gimnazijos mokinių 
orkestras, o Vasario 16-osios gimna
zijos mokiniai šoko tautinius šokius, 
lydimi savo orkestro. Po oficialios 
programos dalyviai buvo vaišininami 
lietuviškais užkandžiais. 

Renginyje, kuriame dalyvavo ir 
Hesseno švietimo ministrė Karin 
Wolff, daugiausia dėmesio susilaukė 
Vasario 16-osios gimnazija. Vokiečių 
televizijos antroji programa translia
vo reportažą, kuriame parodė, kaip 
lietuvių gimnazijos mokiniai šiai 
šventei ruošėsi ir kaip joje dalyvavo. 
Trumpai papasakojo apie gimnazijos 
darbą, pranešė, kad joje mokosi dvie
jų tautų jaunimas, ir pristatė gimna
ziją kaip tikrą Europos mokyklą. 
Panašius reportažus transliavo Hes
seno televizija ir radijas. Daug dėme
sio šiam renginiui ir mūsų gimnazijai 
skyrė regioninė spauda. 

Vasario 16-osios gimnazijos 
pranešimas 

Lietuviškas vaišių stalas Hesseno vyriausybės ir Lampertheimo mokyklų 
renginyje „Švietimas jungia". 

Mary+es Dambriunaites-Špmtienes nuotraukos 

A t A 
RAMUTĖ PLIOPLYTĖ 

Mūsų Brangi Duktė ir Sesutė Ramutė Plioplytė. 
gimusi Canada, Toronto, sulaukusi 53 m. iškeliavo 200" 
m. sausio 29 d. Anapus saulės pas savo tėvelį, kuris į ten 
nukeliavo prieš 32 metus. 

Liūdi mama Vincė, broliai Audrius, Algis, Vitas r* 
sesuo Rasutė su šeimomis. 

Dieve, priimk savo prieglobstin! 
Prašome aukoti: 
RAMUTE PLIOPLYS MEMORIAL FUND/LITHUA-

NIAN FOUNDATION 
Lietuvių kalbos lingvistikos stipendijoms ir moks

lams remti. Aukas siųskite adresu: 
Ramute Plioplys Memorial Fund/Lithuanian Foun

dation, 14911 VVest 127th St., Lemont, Illinois 60439 

Pranešame, kad 2007 m. sausio 29 d., sulaukusi 53 metų am
žiaus, mirė 

A f A 
RAMUTĖ PLIOPLYTĖ 

Velionė bus pašarvota penktadienį, vasario 2 d. nuo 3 v. p.p. iki 
9 vai. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen 
Park, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 3 d. 9:30 vai. r. Brady-Gill 
laidojimo namuose, iš kur a.a. Ramutė bus palydėta į Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mi
šios. Po šv. Mišių Ramutė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti laidotuvėse. 

Pedagoginio lituanistikos instituto dėstytojai 
A t A 

RAMUTEI PLIOPLYTEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mamą VINCĘ, seserį 
RASUTĘ, brolius ALGĮ, AUDRIŲ ir VITĄ su šeimomis. 

Pedagoginio lituanistikos instituto 
rektorius ir dėstytojai 

Mielam draugui 
A t A 

BRONIUI JURGUČIUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną SELMĄ, sūnų 
RIČARDĄ, Lietuvoje seserį ELENĄ ir visus artimuo
sius. 

Kartu liūdime su jumis. 

Janina ir Jonas Šalnai 

A t A 
ANATOLIJUI MILUNUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai DA
NUTEI, sūnums ir jų šeimoms. 

Gražina ir Jonas Talandžiai 
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APYLINKĖSE 

• V a s a r i o 3 d., šeštadienį, 9:30 
vai. r. Sv. Kazimiero Kongregacijos 
seserys seselių motiniškame name 
(2601 W. Marąuette Road, Chicago) 
kviečia visus dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregacijos įsteigė-
ja Motina Marija Kaupaitė būtų pas
kelbta palaimintąja. Mišias aukos 
kun. Ramil Fajardo, St. Clemet para
pijos klebonas asistentas. 

• J o n o Dovydėno parodos „Su
grįžimas i paliktą kraštą" atidarymas 
vyks vasario 3 d., šeštadienj, 6:30 vai. 
v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont. Muzie
jaus darbo valandos: šeštadieniais -
sekmadieniais nuo 11 vai. r. iki 2 vai. 
p.p. Kviečiame apsilankyti. 

• V a s a r i o 4 d., sekmadieni, po 11 
vai. r. šv. Mišių įvyks Palaimintojo J. 
Matulaičio Misijos narių visuotinis 
metinis susirinkimas. 

• V a s a r i o 4 d., sekmadienį, Mo-
zerio salėje tuoj po lietuviškų Mišių 
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapija (2745 
W. 44th Street, Chicago, IL) kviečia 
visus į LB metinį susirinkimą. Po su
sirinkimo bus pietūs. Asmenys, nega
lintys dalyvauti, prašomi atsiųsti soli
darumo įnašą paštu. 

• F i l a t e l i s t ų draugija „Lietuva" 
kviečia į visuotinį susirinkimą va
sario 4 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Baizeko lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje (2-as aukštas), 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL. Raginame 
susirinkime dalyvauti draugijos na
rius ir svečius, kurie domisi Lietuvos 
filatelija. Maloniai kviečiame nese
niai atvykusiuosius ateiti į susirin
kimą ir susipažinti su Lietuvių fila
telistų draugijos veikla, pamatyti da
bartinės ir prieškarinės Lietuvos 
pašto ženklus bei atsinešti savo pašto 
ženklų ar monetų rinkinį. Po susi
rinkimo bus kavutė, užkandžiai, pa
bendravimas. Bus galima prekiauti ir 
pasikeisti pašto ženklais. 

• Frank Zapolio įkurta šokių 
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. 

• V a s a r i o 16 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave, Chi
cago, 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. 

•Vasar io 17 d., šeštadienį , 6 vai. 
v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont, Lietu
vos vaikų globos būrelis „Saulutė" 
organizuoja pianistės iš Vokietijos, 
tarptautinių konkursų laureatės 
Gabrielės Gylytės labdaros koncertą. 
Visus muzikos mylėtojus maloniai 
kviečiame apsilankyti jaunosios pia
nistės koncerte. 

•Vasar io 17 d., š e š t ad i en į , 8 vai . 
v. Willowbrook Grand Hali (8900 S. 
Archer Road, Willow Springs, IL) 
įvyks Irenos Starošaitės ir Žilvino 
Žvagulio koncertas. Bilietus galima 
įsigyti: „Lietuvėlėje", „Atlantic Ex-
press Corp.", kavin4je „Bravo". Tel. 
informacijai: 630-464-5000 arba 
www.scentras.com. 

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

•Vasar io 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. 

• Lietuvos D u k t e r ų v i s u o t i n 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. 

• K o v o 10 d. 7 vai . v. Lietuvių 
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre (14911 127th. Street, Lemont 
IL 60439) vyks koncertas suaugu
siems pagal J. Erlicko dainas „Sau-
gokim savo dienas". Koncertuos ne
priklausomų aktorių trupė - Dalia 
Mikoliūnaitė, Žilvinas Ramanauskas, 
Artūras Varnas. Tai 1 vai. 30 min. (su 
pertrauka) dainuojamosios poezijos 
stiliumi atliekama gera šiuolaikinė lie
tuviška poezija. Kviečiame pabūti ka
merinėje aplinkoje, pasiklausyti dai
nuojamosios poezijos ir pabendrauti 
su aktoriais. 

• Č i k a g o s l i e tuv ių skautai kovo 
11 d., sekmadienį, ruošia tradicinę Ka
ziuko mugę PLC naujuosiuose Jauni
mo rūmuose (Lemont). Norintys pre
kiauti mugėje gali kreiptis į Dainių 
Brazaitį tel. 708-525-2846 arba para
šyti ei. laišką adresu: boozaitis@hot-
mail.com 

Lietuvos Partizanų globos fondo aukotojų skelbime 2007.01.19 Nr. 
13, padaryta spausdinimo klaida. Turėjo būti $1,000 aukojo Kiršonis 
Andrius ir Vilija, Malibu, CA (viso $2,800); $50 — Čepulis A. L., 
Willoughby, OH (viso $450). Aukotojų atsiprašome už padarytą klaidą. 

„The U.S. - Baltic Foundation" 
2007 m. vasario 9 - 10 d. d. kviečia į 

„American Baltic Celebration" 
Washington, DC 

Programa 

Vasario 9 d., penktadienis 
6 vai. v. - 8 vai. v. USBF pokylis, kurį globos Suomijos ambasadorius Pekka 
Lintu. 
Vieta: Suomijos ambasada, 3301 Massachusetts Ave., NW 

Vasario 10 d., š e š t ad i en i s 
(Visi šios dienos renginiai vyks „Mandarin Oriental" viešbutyje) 
11 vai. r. - 2 vai. p.p. Forumas apie investavimo galimybes j Baltijos šalis 
Vieta: Oriental Ballrooms B ir C 
Moderatorius: John Cloud, JAV ambasadorius Lietuvoje 
Pranešėjai: Jon Najarian, CEO, „OptionMonster.com"; John Prunskis, 
Senior Partner, Sundest LLC; Aldona Wos, JAV ambasadorė Estijoje; 
Gintautas Galvanauskas, UAB SAMPO banko valdybos pirmininkas; 
Valdas Monkus, „IBM Baltic" vadovas Estijai, Latvijai ir Lietuvai, IBM, 
buvęs „American Chamber of Commerce" pirmininkas; Vytautas 
Naudužas, LR ūkio viceministras. 
1 vai. p. pietūs 
6:30 vai. v. - 10 vai. v. USBF pokylis - vakarienė „American Baltic 
Celebration". 
Pokylį atidarys Suomijos ambasadorius Pekka Lintu. Pokylio metu bus 
įteikti apdovanojimai. Grupiniai: „Voices of Freedom" ir „USBF Huma-
nitarian Award". Asmeniniai: Corporate Excellence Award (Gintautui 
Galvanauskui, AB „SAMPO bankas valdybos pirmininkui); Corporate 
Citizenship Award (Andriui Žiugždai, SEB Vilniaus banko prezidentui); 
Special Achievement in Business Award (dr. Juozui Kazickui). 
Garbės svečias: dr. Zbigniew Brzezinski. 
Pagrindinis pranešėjas: LR prezidentas Valdas Adamkus. 
Muzikinė dalis: Lietuvių trio: Regimantas Silinskas, Saulius Šiaučiulis ir 
Vytautas Tetenskas. 

„The US - Baltic Foundation" informacija 
1701 K Street NW; Suite 903, Washington, DC 20006 

tel.: 202-785-5056; e-mail: info@usbaltic.org 

Poeto 

BERNARDO BRAZDŽIONIO 
šimtojo gimtadienio minėjimas 

2007 m. vasario 4 d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 

Lietuviu dailės muziejuje 
14911 127th Street, Lemont 

Fopiete ves aktorė Audrė Budrytė-Nakienė, nesentai grįžusi iš 
Lietuvos. Poeto kūrybos kettą apžvelgs ir jo rašytus laiškus skaitys 
Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė, pasaka 
skaitys mokiniai, gitara gros ir dainuos Povilas Strolia. 

Rengia„Margutis II*' 

Čikagoje „Bears" sirgalių antplūdis 

Tai Justi laikraštis! 

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

Visa Čikaga gyvena laukimu. 
Laukimu didžiojo futbolo. Siu varžy
bų laukta 21 metus! Viešbučiai Mia-
mi užpildyti, vietų nėra. Bet ir Čika
ga nesnaudžia. Visi ruošiasi sekma
dienio „Bears" žaidimui. Miestas pa
sipuošęs mėlynai oranžinėmis spal
vomis. Net Meno muziejaus (Art Ins
titute) liūtai aprengti „Bears" ko
mandos kostiumais. Vargu bau ar 
garsusis Pikaso mėgo amerikietiškąjį 
futbolą, bet jo skulptūra taip pat pasi
dabinusi šios komandos spalvomis. 

Pasiruošę sirgalių antplūdžiui 
Čikagos viešbučiai ir kavinės. Mat 
daugelis „Bears" sirgalių susitiks, 
kad kartu atšvęstų savo mėgstamos 
komandos pergalę, kuria šios koman
dos gerbėjai net neabejoja. Ir nors 
varžybos vyks Miami, daugelis šios 
komandos gerbėjų ruošiasi atvykti į 
Čikagą. 

Kai kurie viešbučiai siūlo koman
dos sirgaliams įvairiausių nuolaidų 
— „The Omni Chicago Hotel" (676 N. 
Michigan Ave.; tel. 312-944-6664) lai
mėjus „Bears" komandai neims mo

kesčio už nakvynę. Jei sirgaliai, kurie 
gyvens „The Conrad Indianapolis" 
(50 W. Washington St., Indianapolis; 
tel. 317-713-5000) viešbutyje, ko
mandos laimėjimo atveju pateiks ga
liojančias Illinois valstijos automobi
lio vairavimo teises, gaus nemokamai 
6 butelių alaus dėžę. 

Štai Donald E. Stephens Con-
vention Center (5555 N. River Rd., 
Rosemont) įsigijo naują 35 pėdų tele
vizoriaus ekraną. Užsimokėję 150 
dol. sirgaliai visą dieną galės valgyti, 
stebėti mėgstamos komandos žaidi
mą, bendrauti tarpusavyje. Tokių vie
tų Čikagoje ne viena ir ne dvi. Net 
„metalo" muzikos mėgėjų kavinės 
sekmadienį bandys vilioti „metalis
tus" stebėti futbolo varžybas. 

Sekmadienį nuo 8 vai. r. iki rung
tynių pabaigos bus įjungti didžiuliai 
kino ekranai aikštėje tarp 18-os gat
vės ir McCormick Place. Taigi, futbo
lo sirgaliai, su didžiule švente Jus! O 
Čikagos komandai „Bears" palin
kėkime pergalės ir laukime jų sugrįž
tant į Čikagą. 

http://www.scentras.com
http://mail.com
http://�OptionMonster.com
mailto:info@usbaltic.org

