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C. Kirkilas lankosi Prancūzijoje 

Lietuvos ir Prancūzijos premjerai 
Paryžiuje. 

Gediminas Kirkilas (k) ir Francois Fillon — 
Eltos nuotr. 

Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS) — nus statyti naują atominę elektrinę. 
Paryžiuje viešintis premjeras Gedi- Kaip pranešė Vyriausybės spau-
minas Kirkilas Prancūzijos kolegai dos tarnyba, ketvirtadienį vykusiame 
pristatė Lietuvos pastangas siekiant susitikime G. Kirkilas sakė, kad Lie-
energetinės nepriklausomybės ir pla- tuvai įdomi Prancūzijos patirtis 

branduolinės energetikos srityje, o 
Prancūzijos premjeras Francois Fil
lon tikino, kad jo šalis yra pasirengu
si bendradarbiaut i branduolinės 
energetikos klausimais. 

Pakartodamas Lietuvos įsiparei
gojimą uždaryti antrąjį Ignalinos ato
minės elektrinės bloką 2009 metais, 
G. Kirkilas išreiškė susirūpinimą dėl 
po uždarymo iškilsiančio patikimo 
apsirūpinimo elektros energija. 

Premjerai taip pat kalbėjosi apie 
2008 metų antroje pusėje prasidė
siantį Prancūzijos pirmininkavimą 
Europos Sąjungai. 

Pasak G. Kirkilo, Lietuvai aktua
lūs Pranzūcijos pirmininkavimo 
prioritetai — imigracijos, energe
tikos ir Europos Sąjungos gynybos 
klausimai. 

Kalbėdami apie Europos Sąjun
gos ir Rusijos santykius, premjerai 
sutarė, kad ES ir Rusijos santykiuose 
nėra didelės pažangos ir kad būtinas 
tolesnis ES solidarumo išlaikymas, 
pasikeitė nuomonėmis apie artėjan
čius Rusijos prezidento ir Dūmos rin
kimus. 

Vilniaus svečius pasitinka lėktuvas vaiduoklis 
Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS) — 

Rugsėjo 12-ąją Vilniaus oro uoste ant 
pilvo žnektelėjęs lėktuvas niekur ne
dingo. Avariją patyręs orlaivis jau du 
mėnesius pasitinka sostinės svečius, 
rašo „Vilniaus diena". 

Vilniaus oro uoste autobusu va-
žiuojant link skrydžiui besiren
giančio lėktuvo, akys nukrypsta į ne
toliese vis dar riogsantį avariniu bū
du nusileidusį orlaivį „Dash 8-400". 

Anuomet 48 žmones iš Kopen

hagos į Palangą skraidinęs SAS lėk
tuvas dėl važiuoklės gedimo buvo pri
verstas pakeisti kursą. Ilgai sukęs ra
tus virš Palangos oro uosto, lėktuvas 
pasuko Vilniaus link ir žnektelėjęs 
ant pakilimo tako pilvu čiuožė apie 
30 metrų. 

Dėl nelaimės žmonės nenuken
tėjo, bet šis įvykis vertinamas kaip 
pats rimčiausias incidentas per pas
taruosius 16 Vilniaus oro uosto veik
los metų. Daugiau nei du mėnesius 

oro uoste stovintis per nevykusį nusi
leidimą sugadintas orlaivis jau tapo 
šio vos tragedija nevirtusio incidento 
monumentu. 

SAS atstovybių Lietuvoje ir Lat
vijoje vadovė Rūta Jučienė sakė ap
gailestaujanti, kad nesėkmingas lėk
tuvo nusileidimas keleiviams prime
na įvykusią nelaimę. 

Ji teigė, kad „Dash" likimas prik
lausys nuo tyrimą atliekančių eks
pertų išvadų. 

•Sporto apžvalga. Futbolas. 
Įvairios žinios (p. 2, 8) 
•Lukiškių aikštė laisvės 
kovotojų Įamžinimo tebe
laukia (p. 3) 
•Jaunimo centrui Čikagoje 
— 50 m. Aš buvau direkto
rius (p. 4) 
•Džiaugiamės, kad į 
Lietuvą jsimyli ir 
amerikiečiai (p. 5) 
•Sv. Kazimiero parapijai 
Montreal 100 metų (3) (p. 
9) 
•Kaip kalbame (p. 8) 
•Cicero lietuviu telkinyje 
(p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.36 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Grigaravičius: į politiką neisiu 
su jokia partija 

Vilnius, lapkričio 15 d. (Alfa.lt) 
— Vyriausiasis Lietuvos policijos ko
misaras V Grigaravičius atsistatydi
no po tragedijos Skuodo rajone, kai, 
kaip Įtariama, neblaivus policijos pa
reigūnas Saulius Paulikas rėžėsi į 
vaikų būrį. Mirtinai buvo sužaloti 
trys dešimtmečiai. 

Spaudos konferencijoje Vytautas 
Grigaravičius teigė, kad Policijos de
partamentas stengiasi gerinti eilinių 
policininkų darbo sąlygas. Atidaromi 
nauji policijos komisariatai, remon
tuojami senieji. Kaip pavyzdi komi
saras nurodė naujai atidarytus Kazlų 
Rūdos ir Kalvarijos policijos komisa
riatus, rekonstruotą Vilniaus m. 
VPK 3-ąji policijos komisariatą. 

Generalinis komisaras pripaži
no, kad silpniausia policijos reformų 
vieta - pareigūnų atlyginimai. Jis 
taip pat pripažįsta, kad naujoji polici
jos pareigūnų pensijų sistema neska-

Vytautas Grigaravičius. 
Linos Pe t rausk ienės (ELTA) nuotr 

tina žmonių likti tarnyboje. 
„Situacija policijoje keičiasi i ge

rąją pusę, tačiau kitokią policiją mes 
matysime tik 2010 metais", — sakė 
V Grigaravičius. Nukelta \ 6 psl. 
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Šeštadienį — priedas Kultūra. 

Dialogas su 
religinėmis 
bedruomenėmis 

Vilnius, lapkričio 15 d. (BNS) — 
Ketvirtadienį Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus priėmė tradicinių 
religinių bendruomenių Lietuvoje, 
Seimo ir Teisingumo ministerijos 
atstovus. 

Susitikime aptartos sutarčių su 
tradicinėmis religinėmis bendruome
nėmis galimybės. 

Prezidentas V Adamkus pažy
mėjo, kad santykiai tarp valstybės ir 
tradicinių religinių bendruomenių 
turėtų būti grindžiami dialogu ir abi
pusiu supratimu. 

Anot šalies vadovo, geru pa
vyzdžiu galėtų būti geri valstybės ir 
tradicinių religinių bendruomenių 
santykiai iki Antrojo pasaulinio karo. 
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SPORTO 

„Fire" futbolininkai iškrito 

APŽVALGA 

FUTBOLAS 
Paruošė JBdL Šulaiiis 

Sniegas sutrukdė Lietuvos futbolo taurės 
rungtynėms 

Čikagos „Fire" futbolo vienuo-
likė, nors ir perkopė pirmąją kliūtį ir 
pateko į MLS lygos Rytų konferenci
jos finalą, turėjo nusileisti New En-
gland „Revolution" futbolininkams. 

Lapkričio 8 d. išvykoje įvykusia
me susitikime čikagiečiai, nors ir 
kovėsi iš visų jėgų, turėjo pripažinti 
šeimininkų pranašumą, jie pra
laimėjo 1:0. 

Nugalėję „Fire", New England 
futbolininkai lapkričio 18 d. Wa-
shington, DC kovos dėl čempionų ti
tulo su Vakarų konferencijos nugalė

tojais - Houston futbolininkais. Šie 
Vakarų konferencijos finale įveikė 
Kansas City ekipą 2:0. 

Nors čikagiečiai ir nepateko į 
baigiamąjį ratą, jie įrodė, kad gali 
būti lygiaverčiai varžovai, kovojant 
su geriausiomis šio krašto koman
domis. Praėjusį sezoną pasamdyti 
keli nauji pajėgūs žaidėjai (W. Conde, 
C. Blanco) bei treneris J. C. Osorio 
teikia vilčių, kad ateinantį sezoną 
„Fire" savo grupėje bus viena iš 
stipriausių komandų. 

Algiui Šalkauskui - 50 metų 
Kuomet Čikagoje gėrimės šiltais 

ir gražiais orais, tuo negali pasigirti 
Lietuva. Dėl naktį ir antradienio rytą 
iškritusio sniego Šiauliuose negalėjo 
įvykti Lietuvos futbolo federacijos 
taurės turnyro ketvirtfinalio rung
tynės. 

Iš Klaipėdos atvykę „Atlanto" 
komandos žaidėjai, kurie turėjo 

Lietuvos futbol 
Ietis 

žaisti prieš vietos „Šiaulių" klubą, 
išsiskirstė, nes stadiono būklę įverti
nę teisėjai ir rungtynių inspektorius 
nusprendė rungtynes a t šauk t i . Iš 
pradžių jie buvo nusprendę rung
tynes pradėti vėliau, o kiek vėliau - iš 
viso nežaisti ir jas nukelti į vėlesnę 
datą. 

padi 
ininkus baugina 
Gruzijoje 

Netrukus neramumus išgyve
nančioje Gruzijoje Lietuvos rinktinė 
turės žaisti atrankos j 2008 m. 
Europos futbolo čempionatą rung
tynes. Jos numatytos lapkričio 21 d., 
tada susitiks Gruzijos ir Lietuvos 
komandos. Šias rungtynes numatyta 
žaisti Boriso Paičadži stadione 
Tbilisyje. 

Dėl Gruzijoje įvestos nepapras

tos padėties Lietuvos futbolo fede
racija kreipėsi į Gruzijos futbolo fe
deraciją dėl susiklosčiusios padėties. 
Tačiau gruzinai užtikrino, kad rung
tynės vyks saugiai ir normalia i . 
Pranešta, kad Gruzija nepaprastą
ją padėti šalyje žada n e t r u k u s 
atšaukti, tad jokių problemų šioms 
tarpvalstybinėms rung tynėms ne
turėtų kilti. 

Grupė „Lituanicos" futbolininkų, susirinkusių pagerbti 50-meti švenčianti savo 
narį Algi Šalkauską (jis stovi viduryje apjuostas juosta). E. Šulaido nuotr. 
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Iš k.: Lietuvos futbolo federacijos (LFF) direktorius Julius Kvedaras, Lietu
vos futbolo rinktinės vyriausiasis treneris Algimantas Liubinskas ir Lietuvos 
futbolo rinktinių direktorius Robertas Tautkus spaudos konferencijoje. 

Eltos nuotr. 

Klaipėdietis Algis Šalkauskas, 
dabar t in is „Lituanicos" veteranų 
komandos žaidėjas, neseniai atšventė 
savo 50-jį gimtadienį. Ta proga „Li
tuanicos" futbolininkai šį sporti
ninką pagerbė surengtame pobūvyje. 

Sukaktuvininkas pradžioje yra 
atstovavęs „Lituanicos" vyrų vienuo-
likei, o po to kurį laiką buvo šios 
komandos treneriu. Nors ir nebū
damas pirmos jaunystės žaidėjas, A. 
Šalkauskas dar nepasitraukė iš akty
vaus sporto, o pasiliko veteranų ko
mandos gretose ir čia pluša su jau
nesniais futbolo entuziastais. 

Linkime šiam nuoširdžiam ir 
ištvermingam futbolininkui dar daug 
gražių metų! 

„Lituanicos" veteranai - antroje vietoje 
Nelauktas pralaimėjimas lap

kričio 3 d. paskutinėse 2007-2008 
metų rudens sezono Illinois Metro-

os Alte Hezzen futbolo pir-
resnių nei 32 m. am

inėse prieš silpnoką 
ką (lenbai iškovojo 

'; pirmenybinėje 
yje vietoje. 

Pirmoje Įsitvirtino rimčiausias 
lietuvių varžovas - „Schwaben" eki
pa (17 taškų). Antroje liko „Litua-
nica" (16), trečioje - ukrainiečių 
„Lions" (14). 

Po pirmojo trejeto eina trys 
komandos: „Concordia", „Vikings", 
„Polonia" ( po 12 taškų). Toliau ri
kiuojasi „Croatia" ir „Cracovia" (po 

11 taškų). O pirmenybinės lentelės 
gale atsidūrė „Calisia" (9), „Green-
White" (8) ir „Lightning" (3). 

Dabar pirmenybėse bus pei trau
ka iki pavasario. Antrasis ra tas 
prasidės 2008 m. balandžio 19 d. 
Tada „Lituanicos" veteranai turės 
ginti praėjusį pavasarį iškovotą čem
pionų titulą. 

.Li tuanicos' ve te ranu komandos žaidėjai . rung tvn ia»e p a s k u t m c s e rudens sezono r u n g t y n ė s e . E. Sulaičio nuo* 
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Lukiškių aikštė laisvės kovų 
įamžinimo tebelaukia 

ĮONAS BUROKAS 
LLKS valdybos pirmininkas, 
Vilniaus miesto istorinės raidos 
įprasminimo komisijos narys 

„Vilniaus dienos" dienraščio 
lapkričio 6 d. vedamajame „Lenino 
vieta - lyg užkeikta" patalpintos dvi 
nuotraukos: Tomo Cerniševo „So
vietmetis: Lukiškių aikštė nesikeičia 
nuo tos dienos, kai buvo demontuotas 
Lenino paminklas" ir Tomo Raginos 
„Pažadai: prieš 12 metų buvo padėtas 
paminklinis akmuo, kuriame iškaltas 
pažadas aikštėje pastatyti paminklą 
laisvės kovotojams". Įvertinus Lau
ros Cyžiūtės taiklų rašinio pavadini
mą, išsamų tekstą bei nuotraukas, 
peršasi neabejotina išvada, kad Lie
tuva ideologine prasme beveik nepa
sikeitė. Jai vadovauja sovietinių pa
žiūrų veikėjai bei jų ainiai, bend
ražygiai įsitvirtinę Prezidentūroje, 
Seime, Vyriausybėje, švietimo, moks
lo, kultūros, žemės ūkio žinybose, tei
sėtvarkos ir teisėsaugos institucijose. 
Jų rankose atsidūrė turtai ir šalies 
ekonomika. Stebint aikštės erdvę, 
regis, belieka atvežti iš Grūto parko 
Leniną, o mūsų švenčių dienomis 
prie konservatorijos kaip sovietmečiu 
pastatyti tribūnas, kuriose stovėtų 
didelė dalis anų veikėjų arba jų ainių, 
kurie dėjo raudonus gvazdikus prie 
„didžiojo" vado paminklo. Per 17 
nepriklausomybės metų Lukiškių 
aikštė lyg užkeikta: iki šiol neiškilo 
monumentas visų epochų kovoto
jams, žuvusiems už Tėvynės laisvę, 
nes persidažiusių komunistų bei jų 
palikuonių protuose tebėra gyvas 
sovietinės okupacijos užkratas. 

Vilnius liko vienintelė iš sovietų 
okupuotų respublikų sostinė, kurioje 
dėl gilaus sovietinio Įšalo protuose 
nepagerbiamas kario, partizano, 
rezistento tremtinio, partizanų 
rėmėjo valstiečio — Nežinomo kario 
kapas, neplevena amžinoji ugnis. 
Atvykę Į mūsų sostinę kitų valstybių 
vadovai, vežami į Antakalnio kapines 
pagerbti Sausio 13-osios aukų. To 
nepakanka. Juk Lietuva per so
vietmetį neteko trečdalio savo iški
liausių sūnų ir dukrų. Latvija, tu
rėdama gražų laisvės paminklą savo 
sostinės centre, Lestenės kapinėse 
įamžino 12 tūkstančių žuvusiųjų už 
Tėvynę, o Lietuvoje partizanų juk 
žuvo beveik trigubai daugiau. 

Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
junga (LLKS), siekdama iš aikštės 
greičiau pašalinti komunistinį tvaiką, 
nepaisant biurokratų pasipriešinimo 
bei spendžiamų barjerų, 2002 m. 
aikštės pakraštyje pastatydino ąžuo
linį kryžių su užrašu: „Žuvusiems už 
Tėvynę, kentėjusiems dėl jos ir dva
siškai atgimstantiems". Tačiau dva
sinio atgimimo nesulaukta, nė vie
nas, nuo kurių priklauso aikštės su
tvarkymas, ties kryžium nesuklupo 
— sovietinis tvaikas iš jų širdžių 
nesitraukė, laisvės kovų įamžinimas 
buvo vilkinamas. 

LLKS 2003 m. kreipėsi į Vil
niaus merą Artūrą Zuoką, kuris tų 
metų spalio 8 d. potvarkiu sudarė 
Vilniaus miesto istorinės raidos 
įprasminimo komisiją, į kurią pateko 
šių eilučių autorius ir mons. Alfonsas 

Svarinskas. Deja, ši komisija, į kurią 
dėjome dideles viltis, savo priedermės 
neatliko. Komisijos pirmininkas 
Arvydas Šaltenis vadovaujančio 
žinovo vaidmenį užleido komisijos 
nariui, Lietuvos istorijos inst i tuto 
direktoriui Alvydui Nikžentaičiui, 
kuris mūsų patriotines kilnias idėjas 
nukreipė į sveikam protui nepri
imtinas, nemotyvuotas diskusijas. 
Jam „Laisvės" simbolio monumente 
atmestini Nežinomo kario - laisvės 
kovotojo kapo ir Amžinosios ugnies 
akcentai. Jo nuomone, pastačius 
paminklą laisvės kovotojui, būsianti 
supriešinta tauta. Prieštaravo, kad 
paminkle būtų įvardinta dvide
šimtmetį trukusi lenkiškoji Vilniaus 
krašto okupacija. LLKS atstovai 
matydami, kad komisiją užvaldo A. 
Nikžentaičio nuostatos, kreipėsi į 
merą, kad ją papildytų iškilūs isto
rikai Antanas Tyla ir Romas Batūra. 
Komisija buvo papildyta akademiku 
A. Tyla, o R. Batūros, kurio tėvo 
palaikai dūla amžino įšalo žemėje 
nežinomoje vietoje, kandidatūros 
buvo atsisakyta, nes, pasak vieno A. 
Nikžentaičio bendraminčių, R. Ba
tūros mąstymas panašus į A. Tylos. 

L. Čyžiūtė savo rašinyje atspindi 
Lietuvos architektų sąjungos vadovo 
Kęstučio Pempės atvirą nuostatą: 
nebuvo nė vienos priežasties, galė
jusios kliudyti aikštės tvarkymo 
darbus ir monumento statybą. Tvar
kant Gedimino prospektą, buvo nu
matyta ir Lukiškių aikštės rekons
trukcija, tačiau iš darbų sąrašo ji iš-

,,Lukiškių aikštę turėtų kurt i Lietuvos žmonės" — toks šūkis su šia 
nuotrauka puikuojasi A. Zuoko tinklalapyje zuokas.lt 

rotušėje buvo iškilmingai organi
zuotas kūrybinių dirbtuvių semina
ras, kuriame architektūros, istorijos 
ekspertai pristatė Europos aikščių ir 
viešųjų erdvių formavimo patirtį bei 
naujoves. Architektai, skulptoriai ir 
istorikai buvo pakviesti brėžiniuose 
išreikšti Lukiškių aikštės ir paminklo 
viziją. Po mėnesio Vilniaus savi
valdybės fojė buvo rodomi autorių 
darbai. Ir vėl buvo visi sukviesti į Ro
tušę, kur kūrybinių dirbtuvių da
lyviams buvo įteikti padėkos raštai. 
Tikėtasi, kad reikalai pajudės, tačiau 
vėl teko nusivilti, vėl laužti sąstingio 
ledus. 

Per 17 nepriklausomybės metų Lukiš
kių aikštė lyg užkeikta: iki šiol neiškilo 
monumentas visų epochų kovotojams, 
žuvusiems už Tėvynės laisvę. 

nyko. Prospekto kapitalinis tvar
kymas jau pasiekė Seimo rūmus, o 
Lukiškių aikštė virto s tatybinių 
medžiagų sandėliavimo vieta. Pri
dursime, kad K. Pempė yra minėtos 
komisijos narys, tačiau nei į vieną jos 
posėdį pakviestas nebuvo. 

Lukiškių aikštės reikalu buvo 
organizuotos konferencijos, posėdžiai 
Architektų sąjungoje, Seime, savi
valdybėje, daug rašyta spaudoje, 
diskutuota, kreiptasi į Seimo pir
mininką, Vyriausybės vadovus, Kraš
to apsaugos ministrus, žinybas, ta
čiau reikalai nepajudėjo, pastangos 
atsimušė lyg žirniai į sieną. Da
lyvaudamas Lietuvos Sąjūdžio de
legacijoje, asmeniškai, kaip LLKS 
valdybos pirmininkas, kreipiausi j 
prezidentą Valdą Adamkų, tačiau, 
tvirtos bei aiškios jo nuostatos dėl 
paminklo statybos ilgamečio vilki
nimo neišgirdome. Apie paminklą iš 
jo negirdime ir dabar. 

2007 vasario 2 d. Vilniaus miesto 

LLKS 2007 m. kovo 31 d. Vil
niaus karininkų ramovės naujojoje 
salėje organizavo konferenciją „Lu
kiškių aikštės 'Laisvės' simbolis 
tūkstantmečio Lietuvai". Dalyvavo 
dėl darbų vilkinimo sunerimę įžymūs 
skulptoriai, architektai, istorikai. 132 
konferencijos dalyviai kreipėsi į 
Prezidentą, Seimo pirmininką, Prem
jerą, Vilniaus merą, Lietuvos vi
suomenę ir kitų šalių bendruomenes 
dėl Lukiškių aikštės išplanavimo ir 
„Laisvės" paminklo sukūrimo, kvie
čiant, kad iki 2009 metų - Lietuvos 
tūkstantmečio paminėjimo - pa
minklas būtų pastatytas, kad jis 
taptų sostinės pagrindiniu, visų 
dėmesį patraukiančiu akcentu. Kon
ferencija pabrėžė, kad atstovau
jančiai valstybę Lukiškių aikštei turi 
priklausyti buvę KGB, iškėlus iš jų 
teismus, rūmai, kuriuose buvo tar
domi, kankinami, žudomi tūkstančiai 
Lietuvos didvyrių. Juose turi būti 
įkurtas muziejus su informaciniu 
centru. 

Vėl baigiasi metai. Vilniaus 
savivaldybės kompetentingi tar
nautojai, t ik pasikeitus Vilniaus 
valdžiai, žadėjo skubos tvarka 
tvirtinti Lukiškių aikštės tvarkymo 
konkurso sąlygas. Bet ir vėl viskas 
stringa. Naujasis miesto meras 
Juozas Imbrasas nuogąstauja, kad 
vien savivaldybės biudžeto lėšų pa
minklo statybai neužteks, nes tam 
reikės apie 50 mln. litų. Turi padėti 
Vyriausybė. Kaip toj pasakoj - viskas 
iš pradžios: kas duos lėšas aikštės 
rekonstrukcijai ir paminklo statybai? 

Nevalingai kyla klausimai, kodėl 
A. Brazauskui sumanius, tarsi mos
telėjus stebuklinga lazdele, Valdovų 
rūmai - po stogu? Atsakymas pa
prastas: seka savo „tėvelio" Snieč
kaus pėdomis, mat tas atstatė Trakų 
pilį. O laisvės kovų atminimo įam
žinimui valdantiesiems labiausiai 
trūksta ne pinigų, o noro matyti pa
minklą tiems, kurie kovojo ir guldė 
galvas už laisvę. 

Visai nesuprantamas Lukiškių 
reikalo vilkinimą pakenčiančio Seimo 
elgesys. Seimo 1999 m. vasario 11 d. 
nutarime Nr. VIII-1070 „Dėl valsty
bės sostinėje esamos Lukiškių aikštės 
funkcijų" labai konkrečiai viskas 
apibrėžta, tačiau jau 8 metai nu
tarimas nevykdomas. O kai kas šiuo 
nutarimu net piktinasi, nes jei jo 
nebūtų, aikštę jau seniai buvo galima 
užstatyti tokiais „svarbiais" pasta
tais, kaip pelningi restoranai ar 
pramoginiai statiniai. 

Tačiau atšaukti šio svarbaus 
nutarimo jau neįmanoma. Anksčiau 
ar vėliau paminklas „Laisvės" sim
bolis mūsų karžygiams bus pasta
tytas; to reikalauja žuvusiųjų už 
Tėvynės laisvę atminimas, likę gyvi 
kovotojai, tremtiniai, laisvi Lietuvos 
piliečiai. 

Tirpsta sovietiniai ledai mulki
namų žmonių protuose, bunda iki 
šiol balaganiniais renginiais penimas 
jaunimas. Jie jau suvokia laisvės 
kainą, jie nori matyti sostinėje di
dingu paminklu įamžintą „Laisvę", 
už ją kovojusiųjų ir žuvusiųjų 
atminimą. 

http://zuokas.lt
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JAUNIMO CENTKUI ČIKAGOJE - 50 METŲ 
Aš buvau direktorius 

KUN. ANTANAS SAULA1T1S 

Vėlinių laikotarpį mintys ir kryp
sta į kapines. Gero bažnytkaimio ka
puose sužinai daugiau negu vardą, 
pavardę, gimimo ir mirties (ar am
žiaus) metus. Pagal antkapio simbo
lius gali nujausti šeimos religinę ir/ar 
tautinę būklę. Iškalti žodžiai mums 
pasako kiek daugiau apie patį žmogų: 
„kepėjas", „mokytoja", „knygnešys, 
„savanoris-kūrėjas". Būna dar: maj., 
dipl. inž. ar dipl. agr. 

Pagal profesijos prierašą žinai, 
kiek reikėtų prisiminti, pasimelsti, 
gedėti, pamąstyti. Jeigu priesaga yra 
„kun.", tai - visa parapija vis tiek 
meldžiasi už buvusį kleboną; jeigu 
„dievdirbys" - jis jau savo rankomis 
bei širdimi užsitarnavo danguje 
vietą; kai užtinki mažo vaikelio pa
minklėlį, kartais su žaisliuku ar kitu 
papuošimu, pagalvoji apie tėvo ir 
motinos skausmą, kurį palengvina 
įrašas „čia susitinka angeliukai". Kai 
matai „med. dr.", žinai, kad naktį kė
lėsi žmonėms padėti, ilgas valandas 
dirbo, gydė kūną ir širdį. „Rašytoja" 
liudija, kad asmenį primena šilta 
knyga, ne tik šaltas rudens akmuo. 
Parašiuto paveikslėlis pažymi karinę 
tarnybą arba pomėgį. Skautiška rū
telė ar lelijėlė liudija savo. Ir taip 
būtų galima aptarti kiekvieną prie
rašą. 

Stengiamasi pažymėti žmogaus 
aukščiausią pasiekimą. Galėjo žmo

gus būti seniūnas, savivaldybės tarė
jas ar valdybos narys, rašome svar
biausią - „burmistras" ar „meras". 
Pradėjo tarnybą eiliniu, tapo viršila, 
leitenantu, bet mirė pasiekęs kapito
no laipsnį. Taip žmogus prieini prie 
savęs - koks būtų aukščiausias laips
nis, kurį būtum visuomenėje pasie
kęs? ̂  

Čia rašantysis, dar nemiręs, turi 
su lietuviams būdingu kuklumu pasi
girti, kad buvo „direktorius" (taip 
antkapyje gal būtų iškalta). Ne 
banko, departamento, mokyklos, bet 
direktorius čikagiškio Jaunimo cen
tro (JC), švenčiančio auksinę 50 metų 
sukaktį — kaip tik šios garbingos 
įstaigos pusiaukelėje. 

Ir jeigu visuomenė klaustų, kokie 
įspūdžiai liko iš prieš 30 metų pradė
to darbo, bematant žmogus atsaky
tum, kad tai — 54 užuolaidos. Tai bū
davo mėgstamiausias vasaros už
siėmimas — nukabinti, išskalbti, nu
krapštyti saulės išdegintus pamušalų 
skutus, pakeisti surūdijusius kabliu
kus ir vėl sukabinti. Nesinorėjo žmo
nių sudėtų aukų ar paties JC su
krapštytų lėšų išleisti pramoninėje 
skalbykloje. 

Tais laikais direktorius apeidavo 
visus šildymo mygtukus (jų būdavo 
18), šviesos jungiklius, duris, langus 
— maždaug kaip šventųjų litaniją — 
prieš šeštadieninę mokyklą ir po ren
ginių. Kai būdavai nuvargęs, ne tiek 
kaip smagi litanija, o kaip trijų aukš
tų kryžiaus keliai. Buvo labai patogu 
pačiame JC prie raštinės gyventi, nes 
žmonės galėjo kreiptis nuo ryto iki 
vidurnakčio asmeniškai arba tele
fonu - bet kada (vidurkis būdavo 22 
skambučiai kiekvieną dieną dar prieš 
nešiojamų telefonų išradimą). Žino
ma, ir laiškais (vidurkis — 14 kas
dien). 

Kažkodėl atsimena keisti daly
kai. Vidurnaktį pasišiaušė (tuomet 
dar turėti) plaukai, kai vyrukas per
virto per atramą ir nulėkė iki rūsio 
grindinio (ačiū Dievui, visai sveikas). 
Arba kai viską užrakinus ir uždarius, 
prausykloje liko pasislėpęs savotiš-
kesnis asmuo. Ir kai liūtys abiejų 
šulinių siurblius nugalėjo, mažoji salė 
bei kavinė patvino. Ar kai pilnos kon
certo salės langą sumalė iš lauko 
įmesta plyta su užrašėliu, neprita-

Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo choro 
„GINTARĖLIA I" , 

,vadovaujamo muz.Deimantės Ceigutienės 

Kompaktinė plokštelė (CD) 

,,%a[ėdines 
^ giesmės" 

Tai puiki kalėdinė dovana 
savo artimiesiems ir 

bičiuliams 
^ f Ją galima įsigyti: 

,Drauge", krautuvėlėje 
Lietuvėlė" Čikagoje arba 

* t e l . 905-848-9628. Toronto . 

riančiu solistui. 
Sunkiausia būdavo tartis dėl JC 

patalpų nuomos. Štai labdaringos 
draugijos atstovas ateina pas kunigą 
direktorių prašyti nuolaidos. Aišku, 
kunigas privalo būti gailestingas. Ir 
jam širdis neturėtų skaudėti, jeigu 
įteiktas įnašas tik maža dalelytė to, 
ką organizacija tuo renginiu savo gra
žiam darbui sutelkė. Tais laikais JC 
duris praverdavo apie 2,000 asmenų 
kas savaitę, bent kartą per metus su
sirinkdavo ar kitaip JC patalpomis 
naudodavosi apie 170 būrelių, organi
zacijų, klubų, įstaigų, ansamblių, 
chorų. 

Gražiausi atsiminimai sukasi 
apie kai kuriuos metinius ar dažnes
nius renginius. Ateitininkų kūčios su 
Mišiomis - išskirtinė šventė; skautų 
ir skaučių Kaziuko mugė - džiaugs
mingas šurmulys su jaukiom jaunimo 
kavinukėm; Čiurlionio galerijoje sek
madienio 9 vai. Mišios prieš sueigas 
nuo šeštadienio renginių išvargusiam 
direktoriui būdavo atgaiva. Visada 
miela abiejose virtuvėse aplankyti 
pietų bei vakarienių virėjas, per pilvą 
skinančias kelią į žmonių širdį. Visa
da mieli vaikų, jaunimo, mokyklų 
renginiai, nesvarbu, koks meninis ly
gis, šventiški studentų šokiai, aukšto 
lygio teatro festivaliai, paskaitos, mi
nėjimai, koncertai, suvažiavimai. 
Prieš 30 metų praplėsta kavinė ligi 
šiandien tarnauja jaukiems (ir kar
tais jautriems) susitikimams. Ir nie
kas neužmiršta JC tautosakoje bu-
jojančio pasakojimo apie Kalėdų 
eglutės pranešėjo įvadą giesmei ir 
solistei: „Gul šiandieną jau ant šieno 
Onutė Petrauskienė" (vardas ir 
pavardė pakeisti). 

Ligi šiandien, po beveik trijų 
dešimtmečių, žmogus dėkingai ir šil
tai prisimeni visus, kurie savanoriš
kai prisideda prie JC gyvybės. Kiek 

kartų reikėjo talkos pečius tvarkyti, 
elektrą pataisyti, langus dažyti, sie
nas plauti, sąskaitas suvesti, krūmus 
apkarpyti. Kaip uoliai, rūpestingai 
Čiurlionio galerijos žmonės kas mė
nesį parodas ruošdavo. Kaip pasi
šventę žmonės, Pasaulio lietuvių ar 
Muzikologijos archyvuose knisdamie
si po raštus, leidinius, kitas įdo
mybes, rūpinasi mūsų kultūra. Išti
kimi savanoriai talkininkai ligi šian
dien padeda sutvarkyti, įrengti, 
puoši, sukabinti, nukrauti ir atkrau
ti, apšviesti, parengti... 

Anais laikais JC didžioji salė ne
buvo šaldoma. Neseniai suburta JC 
taryba sudėjo po tūkstantį (iš viso 17) 
prietaisams ant stogo užkelti. Kele
rius metus kelią dabartinei JC ad
ministracinei tvarkai rengianti laiki
noji taryba iš patirties ir rūpesčio 
bendru reikalu kūrybingai posėdžia
vo ir veikė, pervesdama pasauliečių 
atsakomybėn tai, ką jėzuitai 23 me
tus vykdė. Iš tikrųjų, tie ankstyves
nių direktorių pamatai įgalina JC 
būti atviru visiems ir sėkmingai 
gyvuoti besikeičiančioje aplinkoje ir 
šiuolaikinėmis sąlygomis. 

Žinoma, būtų daug geriau buvę 
išbūti JC direktoriumi 10 metų, kaip 
t. Jonas Kubilius ar taip kūrybingai 
kaip Algimantas Kezys, tokiu ištver
mingu, kaip ilgametis lėšų teikėjas ir 
vicedirektorius t. Vaclovas Gutaus
kas. Tie treji metukai direktoriavimo 
nepasižymėjo statybomis ar naujovė
mis, bet vis vien labai tikiuosi, kad 
„Drauge" ir plačioje visuomenėje, o 
vėliau ir kazimierinėse, skambės ra
šančiojo prierašas „Direktorius". 

Su šiuo kun. Antano Saulaičio 
straipsniu pradedame straipsnių, se
riją, skirtą Jaunimo centro Čikagoje 
50 metų sukakčiai paminėti. 

Redakcija. 

1999 m. skautu >r skaučių Kaziuko muge Jaunimo centre. Aldona Kamins
kiene sveikina prof. Vytautą Landsbergį atvykus 1 muge. 

S. Sasnausko nuotr. 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE 

DŽIAUGIAMĖS, KAD LIETUVA 
ĮSIMYLI IR AMERIKIEČIAI 

LINA VAITIEKŪNAITE 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos vicepirmininkas spe
cialiems reikalams Rimas Gedeika, 
lankydamasis Lietuvoje pastebėjo, 
jog Amerikos lietuviai ilgiausiai iš 
visų bendruomenių užsienyje for
muoja savo šalies įvaizdį. Todėl ja 
žavėtis pradeda ir amerikiečiai. 

R. Gedeika. 

Seminaras Vilniuje 

Lapkričio 7-9 d. Lietuvoje vyko 
užsienio lietuvių bendruomenių vie
šųjų ryšių atstovams skirtas semina
ras, kurį Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas prie LR Vyriau
sybės surengė, siekdamas užsienyje 
gyvenantiems sudaryti galimybę pa
sidalinti savo patirtimi ir įgyti dau
giau žinių, kaip lietuvių bendruo
menėms veiksmingai bendradarbiau
ti su žiniasklaidos priemonėmis ir 
sėkmingai formuoti Lietuvos įvaizdį 
kitose šalyse. 

Renginyje dalyvavo 29 šalių 
lietuvių bendruomenių atstovai. Šiuo 
metu Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė vienija 37 šalių užsienio lietuvių 
bendruomenes. Į seminarą atvyko 
lietuviai ne tik iš naujosios emigraci
jos bangos kraštų - savo veiklą taip 
pat pristatė Japonijoje ir Naujojoje 
Zelandijoje, Urugvajuje ir Brazilijoje 
gyvenančių lietuvių bendruomenių 
atstovai. 

Kartu su renginio dalyviais 
išeivijai aktualiais emigracijos ir 
reemigracijos klausimais diskutavo 
istorikas Alfredas Bumblauskas, so
ciologas Vladas Gaidys, politikos apž
valgininkas Virginijus Savukynas ir 
kiti žymūs visuomenės veikėjai. 
Dalyviai nagrinėjo, kokios išlieka ga
limybės į bendruomenes pritraukti 
naujus narius, juos išlaikyti ir iš
saugoti jų tapatumą. 

Svarbiausias tikslas - išlaikyti 
l ietuvybę 

Seminare taip pat dalyvavo JAV 
Lietuviu Bendruomenės atstovas. R. 

Gedeika džiaugėsi galimybe susipa
žinti su kitose šalyse veikiančiomis 
lietuvių bendruomenėmis, įvertinti ir 
palyginti, kiek JAV Lietuvių Bend
ruomenei dar reikia tobulėti ar jau 
gali rodyti pavyzdį kitoms organizaci
joms. 

„Mūsų bendruomenė yra seniau
sia - veikia nuo 1949 metų. Ji sujun
gia kelias lietuvių kartas, todėl ir mū
sų narių skaičius didesnis. Tuo tarpu 
kituose kraštuose įsikūrę jaunesni 
žmonės, kurių yra daug mažiau, -
pasakojo R. Gedeika. - Tačiau susida
ro įspūdis, kad kitų šalių bendruome
nės nori labiau išlaikyti ryšį su Lie
tuva nei čia Amerikoje gyvenantys 
lietuviai - mūsų bendruomenė yra 
šiek tiek atitolusi. Todėl dabar ben
druomenės Krašto valdyba ir siekia 
nutiesti tokį kelią į Lietuvą, kad galė
tumėm daugiau dalyvauti jos veiklo
je. Taip išlieka svarbiausias mūsų tik
slas - išlaikyti lietuvybę". 

Pasak Krašto valdybos vicepir
mininko, JAV Lietuvių Bendruomenė 
yra pati stipriausia organizacija Ame
rikoje: „Pas mus veikia ateitininkai, 
skautai, studentų ir kitos organizaci
jos, bet bendruomenė turi daugiausia 
įtakos. Mes bandome apimti visas sri
tis - politinę, ekonominę, kultūrinę, 
visuomeninę, religinę, švietimo ir 
pan. Todėl puoselėdami Lietuvos kul
tūrą bei tradicijas, organizuojame 
liaudies šokių, muzikos, dainų, teatro 
festivalius ir koncertus, meno ir mok
slo simpoziumus, kada mes, lietuviai 
ne tik vieni su kitais susitinkam, bet 
ir Lietuvą pristatom pasauliui ar 
bent jau Amerikai." 

Krepšinyje visi lygūs 

Jungtinėse Amerikos Valstijose 
Lietuvos vardas visų pirma pristato-

Seminaro metu. 

mas sporto renginiuose. R. Gedeika 
džiaugėsi, kad jį padeda sutvirtinti ir 
JAV universitetuose studijuojantys 
bei krepšinį žaidžiantys studentai. „Į 
Ameriką atvykę vyrukai yra paklus
nūs, padorūs, stropiai besimokinan
tys ir draugiški su visais komandos 
nariais. Todėl juos treniruoti nėra 
sunku, - tikino lietuvis. - Amerikie
čiai krepšininkai, pamatę lietuvius 
kaip gerus žaidėjus, ir patys atvažiuo
ja į Lietuvą. O vienas treneris, tai pa
sakęs kitam treneriui, tiesiog nu
tiesia kelią j Lietuvą - tada jau tikrai 
kažkuris iš jų apsilanko mūsų šalyje, 
stebi jaunuolius stovyklose, po to juos 
pasikviečia į Ameriką." 

Pagalba Lietuvos 
vaikams 

R. Gedeika pasakojo, jog yra ne 
vienas amerikietis, kuris dėl vienos 
ar kitos priežasties įsimyli Lietuvą: 
„Galbūt jis turi draugų lietuvių. To
dėl ir nori pamatyti bei susipažinti su 

v 

jų gimtine. Štai vienas turtingas ame
rikietis atvažiavęs į Lietuvą lankėsi 
kaimuose ir susitiko su ten gyvenan
čiais vaikais. Pamatęs jų gyvenimo 
problemas, visų pirma pradėjo juos 
remti savo pinigais. Dabar veikia 
Lietuvos kaimo fondas, kaip tik šie
met padėjęs 10 rajonų - vaikams bu
vo suteikta galimybė lankyti vasaros 
poilsio stovyklas, kompiuterių kursus 
ir daugiau susipažinti su Lietuvos 
istorija. Todėl už tokią ištiestą pagal
bos ranką JAV Lietuvių Bendruo
menė ne vienam amerikiečiui sutei
kė Lietuvos Respublikos Garbės 

konsulo." 

Šeimoje - t ik l ie tuviškai 

Krašto valdybos vicepirmininkas 
aiškino, jog tikėtis kitos tautos para
mos ir pagalbos galima tik patiems 
lietuviams veikiant vieningai ir neiš-
siskirsčius. „Stengiamės sujungti vi
sas Amerikoje gyvenančias lietuvių 
kar tas - tam vėlgi naudojamės 
krepšiniu, kuris kaip kamuolys yra 
apvalus, o jame visi lygūs. Deja, iš 
dabar atvažiuojančių į Ameriką labai 
mažai prisijungia prie bendruomenės 
veiklos, - apgailestavo R. Gedeika. -
Aišku, taip yra dėl to, kad dauguma 
jų Amerikoje gyvena nelegaliai. Abe
joju, ar jie norėtų prisijungti prie 
darbo, kuris visuomenei yra viešai 
matomas. Sekmadieniais jie ateina į 
pamaldas, tačiau ka r tu su visais lie
tuviais jie nenori veikti, kad nebūtų 
kitų pastebėti." 

„Gaila, kad atvažiavę į tolimą 
kraštą nuo tėvynės, žmonės net ne
bando bendrauti su savo tautiečiais. 
Atvyksta jaunos šeimos, įsikuria, o su 
savo mažais vaikais net ir po poros 
metų kalba tik angliškai, - sakė R. 
Gedeika. - Mūsų vaikai taip pat moka 
anglų kalbą. Tačiau mes vyresni vi
suomet primenam, kad tarpusavyje 
kalbėsim tik lietuviškai! Skaudu gir
dėti, kai tėvai su vaikais kalba ang
liškai. Tai ir parodo, kad jų tikslas 
Amerikoje yra tik ekonominis, t.y. 
siekia tik užsidirbti pinigų. Todėl 
sunku pasakyti, ar šie žmonės iš vis 
kada nors dar norės sugrįžti į Lie
tuvą." 

| seminarą atvyko atstovai iš 29 ša11 u TN»ID nuotr. 
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Goro gubernatoriaus netenkina lietuvių pastangos 
• 

1 MtęmmAre?SflĮW»<^»)iwitfĮijiia 

Lietuvoje viešintis Goro provincijos gubernatorius B. M. Ahmadi susitiko su prezi
dentu V Adamkumi. Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 15 d. (Alfa.lt) 
—- „Jūsų karių pastangos duoda vai
sių užtikrinant saugumą, bet provin
cijos atkūrimo darbai ne visiškai pa
teisina mūsų žmonių lūkesčių. Ma
nau, kad lietuviai kol kas nepajėgūs 
padaryti to, ko nori žmonės", - viešė
damas Vilniuje sakė Goro provincijos 
gubernatorius generolas Baz Mo-
hammad Ahmadi. 

Tačiau apsnigtas Vilnius ir pati 
Lietuva svečiui paliko gerą įspūdį. 
„Suprantu, kad tai nėra geriausias 
metas lankytis Lietuvoje, bet jūsų 
šalis, ypač Vilnius, labai įdomūs. Čia 
malonūs- žmonės, ramu, apima sau
gumo jausmas", - kalbėjo jis. 

Santykiai su v iet iniais - geri 

Nuo 2005 m. Goro provincijoje 
saugumo užtikrinimo ir atkūrimo 
misiją atliekantiems lietuviams B. M. 
Ahmadi negailėjo gerų žodžių. 

Anot jo, mūsų atstovai moka su
tar t i su vietos gyventojais. „Jie tikrai 
gerbia mūsų religiją, tradicijas, todėl 
žmonės jiems dėkingi ir dėl to nekyla 
nesutarimų bendraujant", - tikino 
pašnekovas. 

Tačiau jis neslėpė norįs, kad 
Lietuva labiau stengtųsi vykdydama 
provincijos atkūrimo darbus. 

„Kai kas daroma, kai kas padary
ta, bet galėtų būti nuveikta daugiau, 
- teigė gubernatorius. - Žmonėms 
reikia daugiau pagalbos atkuriant 
provinciją: kelius, švietimo, sveikatos 
įstaigas. Šios sritys labai silpnos." 

Pats B. M. Ahmadi Lietuvoje 
lanko mokyklas, ligonines, susitinka 
su vaikų, žmonių teisių gynėjais, ben
druomenių atstovais. 

Lietuva Goro provincijoje yra pa
stačiusi mokyklą, tris mažąsias hid
roelektrines, nupirkta daugiau kaip 
50,000 skiepų injekcijų, vadovėlių, 

sąsiuvinių, kuprinių, paskiepyta 
1,000 nėščiųjų. Skurdžiai gyvenan
čiuosius siekiama aprūpinti šiltais 
drabužiais ir batais. 

Pasak gubernatoriaus, pavasarį 
planuojamas kai kurių pas ta tų 
atstatymas, policijos nuovadų staty
ba. 

Nėra kelių, mokyklų, l i gon in ių 

Afganistano centrinės dalies 
šiaurės vakaruose esanti Goro pro
vincija yra viena sunkiausiai pri
einamų, labiausiai izoliuotų šalies 
provincijų. 

Ten vidutinis kalnų aukštis sie
kia 3,000 m virš jūros lygio. Kalnuo
toje provincijoje kelių, išvažiuojamų 
motorinėmis t ransporto priemo
nėmis, labai nedaug, o ir tie patys 
žiemą bei pavasarį tampa neišvažiuo
jami. 

Kas yra išsilavinimas ir medici
nos paslaugos, žino toli gražu ne visi 
vietos gyventojai. 

„Privalau paminėti, kad provin
cijoje iš 390 mokyklų tik 20 įsikūru
sios pastatuose. Tai reiškia, kad liku
siose vaikai mokosi po atviru dangu
mi, - pasakojo gubernatorius. - Daug 
moterų ir vaikų miršta, nes neturi 
galimybės patekti į gydymo įstaigą. 
Turime planų, padedami tarp tau
tinės bendruomenės, pavasarį pra
dėti statyti klinikas ir mokyklas skir
tingose provincijos vietovėse." 

Svarbiausia - saugumas 

„Afganistano ir Goro žmonės su
pranta tarptautinių pajėgų svarbą ša
lyje. Jie supranta, kad 'ai Qaeda' 
tinklas, Talibano elementai griauna 
Afganistano saugumą. Goro žmonės 
neturi nieko prieš, kad tarptautinės 
pajėgos būtų jų provincijoje, jie nori, 

kad jos būtų", - tikino generolas. 
Pasak jo, kalnuota Goro provinci

ja yra saugesnė nei kaimyninės pro
vincijos. Tačiau nestabilumas iš ten 
persiduoda ir Gorui. Nors B. M. Ah
madi nesutiko, kad pastaruoju metu 
padėtis jo vadovaujamame krašte blo
gėja. „Pavieniai incidentai iš tiesų ne
turėtų būti ženklas, kad saugumo 
padėtis prastėja. Teroristiniai išpuo
liai, incidentai nutinka visame pa
saulyje. Goro žmonės neremia Tali
bano, jie remia Vyriausybę", - garan
tavo gubernatorius. 

Nepaisant to, saugumas, jo tei
gimu, tebelieka svarbiausiu ir provin
cijos, ir viso Afganistano valdžios 
prioritetu. 

Padeda nusiginkluoti 

Afganistane tarnaujantys Lietu
vos kariai yra surengę ne vieną vietos 
gyventojų nuginklavimo akciją. 

„Žmones, turinčius ginklų, gali
me skirstyti į dvi grupes, - pasakojo 
generolas B. M. Ahmadi. - Viena gru
pė - tai žmonės, laikantys ginklus, 
kad apsigintų nuo okupantų. Jie likę 
dar nuo sovietų invazijos į Afganis
taną. Šie gyventojai nėra tikri dėl sa
vo saugumo, dėl to yra linkę turėti, 
kuo apsiginti. Mes stengiamės užtik
rinti saugumą ir bandome įtikinti ati
duoti ginklus, kitokią amuniciją sa
vanoriškai." 

Kita grupė, anot pašnekovo, yra 
nusikaltėliai. Juos esą bandoma nu
ginkluoti kitokiu būdu - rengiant 
specialias operacijas. 

Aguonas augina „ai Qaeda"? 

Vienu svarbiausių savo darbot
varkės punktų Goro gubernatorius 
nurodė ir kovą su narkotikų gaminto
jais. 

Jungtinių Tautų narkotikų kon
trolės ir nusikalstamumo prevencijos 
biuro (UNODC) duomenimis, 2005 
m. iš viso pasaulyje pagaminamo 
opiumo 87 proc. yra pagaminta Afga
nistane. 

Apskaičiuota, kad 52 proc. šios 
šalies bendro vidaus produkto, arba 
apie 2,7 mlrd. JAV dolerių, gauta iš 
neteisėto aguonų auginimo. Teigia
ma, kad Afganistane 1,2 mln. ūki
ninkų augina aguonas. 

„Aguonų plantacijos auga ten, 
kur esama saugumo problemų, ypač 
šiaurinėse ir pietinėse provincijose, 
kur 'Al Qaeda', Talibano tinklas turi 
didesnės įtakos. Jie grindžia kelius 
aguonų plantacijų auginimui ir nar
kotikų kontrabandai, - Goro guber
natorius buvo linkęs kaltę dėl nar
kotikų verslo klestėjimo versti prie

šininkams. - Bet vietose, kurios sau
gesnės, aguonų nėra daug." 

Jis tikino, kad provincijoje pa
vyko gerokai sumažinti aguonų plan
tacijų. 

Ilgas kelias moterims 

Generolą lydinčioje delegacijoje 
yra dvi moterys. Islamiškose šalyse 
pamatyti moteris oficialioje aplinkoje 
- retenybė. 

Paklaustas, kiek moterų dirba jo 
administracijoje, B. M. Ahmadi nuo 
konkretaus atsakymo išsisuko. 

„Goro provincija yra skurdi ir ne
išsivysčiusi. Nedaug - vos 3 proc. -
moterų turi išsilavinimą. Tai apsun
kina jų galimybę įsidarbinti, dalyvau
ti visuomenės gyvenime, - tvirtino 
pašnekovas. - Pastaraisiais metais 
valdžia suteikė moterims daugiau tei
sių, bet joms išsikovoti pozicijas vis 
dėlto reikia laiko. Tai ilgas kelias." 

Generolas garantavo, kad Vy
riausybė, politikai skatina moterų da
lyvavimą bendruomenės gyvenime. 

Anot jo, Afganistano parlamente 
dirba 3 proc. moterų, yra moterų mi
nistrių. „Daug mergaičių lanko 
mokyklą. Taigi situacija keičiasi, mes 
tikrai turime demokratines taisykles 
šiuo klausimu", - kalbėjo gubernato
rius. 

Optimistinė prognozė 

„Susidorojęs su Talibanu ir pade
damas tarptautinės bendruomenės, 
po 5-10 metų Afganistanas atsistos 
ant kojų", - prognozavo pašnekovas. 

Anot jo, afganistaniečiai - taikūs 
žmonės, jie nemėgsta kariauti. „Ta
čiau jie buvo priversti kovoti, kad ap
sigintų nuo išorės puolimo. Funda
mentalizmas yra importuotas į mūsų 
šalį. Kai tik kaimyninės valstybės 
nustos rengti organizuotus neramu
mus mūsų krašte, kištis į mūsų vi
daus reikalus, galėsime greitai ats
tatyti ir vystyti savo šalį, - tvirtino 
Goro provincijos gubernatorius. - 80 
proc. gyventojų neremia Talibano, 
netikiu, kad jie galėtų vėl užimti vi
sas vietoves ir perimti valdžią. Tokia 
galimybė labai labai maža." 

Generolas B. M. Ahmadi Goro 
provincijos gubernatoriumi tapo šių 
metų liepą. Jis yra labiau patyręs ka
riškis nei administratorius. 

Sovietų okupacijos metais B. M. 
Ahmadi buvo vienas iš modžahedų 
vadų. 

Kai Hamid Karzai tapo Afga
nistano prezidentu, B. M. Ahmadi pa
tikėta vadovauti kariuomenės dali
niui, kuris buvo dislokuotas į pietus 
nuo Kabulo. 

Grigaravičius: į politiką neisiu... 
Atkelta iš 1 psl. 
Jis teigia, kad jei viską pradėtų iš 
pradžių policijos vadovo poste, jis vis
ką darytų taip pat. 

Kalbėdamas apie tragediją Skuo
do rajone, V Grigaravičius teigė ne
galėjęs išvažiuoti iš Interpolo konfe
rencijos Maroke ir vadovauti iš ava
rijos vietos pasprukusio policininko 
paieškai. 

„Situaciją kontroliavo mano pa
vaduotojas. Jei būčiau išvažiavęs, tie
siog niekas nesuprastų tokio mano 
žingsnio tarptautinėje erdvėje", — 
sakė komisaras. 

Pasak V Grigaravičiaus, jis atsis
tatydino paprašytas šalies prezidento 
Valdo Adamkaus, kadangi gerbia jo 
nuomonę. Ar kartu atsistatydins jo 

pavaduotojai ir patarėjai, V Grigara
vičius sakė nežinąs. 

Dabar V Grigaravičius teigia ei
siąs į pensiją, nors širdyje visada liks 
policininku. Komisaras paneigė kal
bas, kad planuoja pradėti politiko 
karjerą. 

V Grigaravičius tvirtina, kad Po
licijos departamento vadovybė, siek
dama išgyvendinti korupciją policijo
je, dirba labai daug. „Štai ir vakar 
Vilniuje sulaikėme vieną kyšininka-
vusį Gariūnų nuovados pareigūną", 
— sakė V Grigaravičius. 

Į klausimus apie policijoje dir
bančio sūnaus įsigytą maždaug mili
jono vertės namą ir prabangų auto
mobilį, V Grigaravičius sakė padėjęs 
visą tai nusipirkti. 

Šiemet žiema Lietuvoje prasidėjo kjek anksčiau nei įprastai. Daugelyje rajonų 
pasnigo, kai kur - net labai gausiai. Maža to, šis sniegas jau nebenutirpo ir 
baltoji antklodė padengė visą Lietuvą. Eitos nuotr 

http://Alfa.lt
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Prieš pasimetusį lenkų imigrantą 
policininkai panaudojo „Taser" 

Tarptautinis Vancouver oro uostas. 

Vancouver, lapkričio 15 d. 
(AFP/BNS) — Kanadoje trečiadienį 
paskelbtoje vaizdajuostėje matyti 
dramatiškos paskutinės vieno lenkų 
imigranto, kuris mirė policijai prieš jį 
panaudojus elektros šoko ginklą „Ta
ser", gyvenimo akimirkos. 

Incidentas įvyko spalio 14 dieną 
Vancouver oro uoste. Sulaikydami 40 
metų Robert Dziekanski iš Pešycių 
Lenkijoje, kuris 10 valandų laukęs 
savo motinos pradėjo siautėti, polici
ninkai panaudojo „Taser". Vyras, ku
ris nekalbėjo angliškai, po kelių mi
nučių greitosios pagalbos medikų 
rankose mirė. 

Incidentą tiria vietos policija, Ka
nados nacionalinė skundų dėl polici
jos darbo nagrinėjimo komisija ir ne
priklausoma koronerio tarnyba. Len
kijos ambasada pateikė oficialią dip
lomatinę notą, kurioje prašo Kanados 
paskelbti visas to įvykio detales. 

Mirusiojo šeimos advokatas Wal-
ter Kosteckyj sakė, jog minėta vaiz
dajuostė jį sutrikdė, nes parodė, kad 
R. Dziekanski smurto nesiėmė. „Ti
kėjausi pamatyti konfrontaciją su po
licininkais", — žurnalistams sakė jis. 

Vaizdajuostę žiniasklaidai perda
vė kanadietis Paul Pritchard, kuris 
tuo metu kaip keleivis buvo tame oro 
uoste. 

Iš pradžių policija buvo paėmusi 
iš jo įrašą ir pažadėjusi grąžinti, bet 
vėliau atsisakė tai padaryti ir grąžino 

tik tada, kai P Pritchard dėl to iškėlė 
bylą. 

Vaizdajuostėje R. Dziekanski, ku
ris lenkiškai kalba pats su savimi, at
rodo išsigandęs, suprakaitavęs ir iš
vargęs. J i s sunerimęs vaikšto pirmyn 
ir atgal pro automatines duris, kurias 
atidaro kėdutėmis ar stalu. 

Vienu metu, netoliese stovint oro 
uosto apsaugininkams, jis pagriebia 
nuo stalo kompiuterį ir sviedžia jį ant 
grindų. 

„Jis kalba rusiškai ... mums rei
kia rusų vertėjo", — sako vienas ap
saugininkas. 

Tada vaizdajuostėje pasirodo ke
turi policininkai, kurie apsupa R. 
Dziekanski. Vienas jų sako „Kaip jūs 
jaučiatės?", o R. Dziekanski, regis, 
bando nueiti . 

Tuo metu vienas policininkas pa
naudoja prieš R. Dziekanski „Taser" 
ir šis ima rėkti. Vyras pargriūva, rai
čiojasi an t grindų, o visi keturi polici
ninkai jį laiko. 

Po kelių sekundžių R. Dziekans
ki matomas ramiai gulintis. 

British Columbia pilietinių lais
vių asociacija paskelbė pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad ji pateikė du 
oficialius skundus dėl policijos 
veiksmų — „dėl faktų apie Robert 
Dziekanski mirtį iškraipymo ir inci
dento vaizdo įrašo nepagrįsto kon
fiskavimo". 

O. J. Simpson bus teisiamas dėl 
apiplėšimo ir pagrobimo 

Las Vegas, lapkričio 15 d. (AFP/ 
BNS) — Praėjus 12-ai metų po to, kai 
netikėtai visam pasauliui buvo ištei
sintas dėl dviejų žmogžudysčių, O. J. 
Simpson vėl turės stoti į teisinę kovą, 
kad išvengtų kalėjimo, — trečiadieni 
Las Vegas teismas nurodė teisti jį dėl 
kaltinimų apiplėšimu ir pagrobimu. 

O. J. Simpson, kuris buvo pagrin
dinis įtariamasis jo buvusios žmonos 
ir jos draugo nužudymo 1994 metais 
byloje, už grotų gali sėsti visam gy
venimui, jei bus pripažinta jo kaltė 
dėl kaltinimų, susijusių su jtariamu 
ginkluotu apiplėšimu Las Vegas rug
sėjo 13 dieną. 

60 metų buvęs amerikietiškojo 
futbolo didvyris kaltinamas tuo, kad 

drauge su bendrininkais įsiveržė į 
vieno kazino viešbučio kambarį ir iš 
dviejų prekiautojų pagrobė su sportu 
susijusių a tmin t inų daiktų, kurių 
vertė — 100,000 dolerių. 

Taip pat nurodyta teisti du O. J. 
Simpson bendrininkus, Charles Ehr-
lich ir Clarence Stevvart. Tarp jiems 
pateiktų kalt inimų yra kaltinimai 
apiplėšimu, pagrobimu ir užpuolimu 
panaudojant mirtiną ginklą. 

Las Vegas teisėjas Joe Bonaven
tūre tokį sprendimą priėmė po ke
turias dienas trukusio parengtinio 
teismo posėdžio, kurio metu buvo aiš
kinamasi, ar pakanka įrodymų teis
mo procesui surengti. 

E U R O P A 

LONDONAS 
Radikalus musulmonų dvasinin

kas Abu Hamza al-Masri gali būti iš
duotas Jungtinėms Valstijoms, kur 
jam bus pateikti kaltinimai rėmus 
„ai Qaeda" ir dalyvavus įkaitų grobi
mo operacijoje, ketvirtadienį nus
prendė vienas Didžiosios Britanijos 
teismas. Su musulmonų radikalais 
susijęs vienaakis ir su kabliu vietoje 
rankos A. H. al-Masri, buvęs Finsbe-
rio parko mečetės Siaurės Londone 
imamas, yra laikomas už grotų nuo 
2006 metų vasario, kai už rasinę nea
pykantą ir raginimus žudyti buvo nu
teistas kalėti septynerius metus. Ket
virtadienio sprendimą dar turi pa
tvirt inti Britanijos vidaus reikalų 
sekretorė Jacąui Smith. 

TALINAS 
Estijos vyriausybė ketvirtadienį 

sudarė komisiją, kurios uždavinys 
bus pasirengti šalies prisijungimui 
prie adaptuotos Įprastinės ginkluo
tės Europoje sutarties (ĮGES). Į ko
misiją įėjo Užsienio reikalų ir Gy
nybos ministerijų, taip pat gynybos 
pajėgų Vyriausiojo štabo atstovai. 
Komisija įvertins Estijos prisijungi
mo prie sutarties padarinius ir pa
rengs savo poziciją šiuo klausimu. 
URM turės kas pusę metų informuo-

| ti vyriausybę apie komisijos nuveiktą 
darbą. 

STRASBŪRAS 
Europos Parlamento pirmasis 

kraštutinių dešiniųjų blokas trečia
dienį neteko savo oficialaus statuso, 
nes iš jo pasitraukė rumunų europar-
lamentarai, pasipiktinę Italijos eu-
roparlamentarės Alessandro Musso-
lini pastaba, kad rumunai yra „nepa
taisomi įstatymo laužytojai". Aidint 
garsiems plojimams, Europos Parla
mento vicepirmininkas Edward Mc-
Millan-Scott paskelbė Tapatybės, 
tradicijų ir suvereniteto frakcijos 
(ITS) pabaigą, nes jai pritrūko narių. 
Kad būtų pripažinta kaip Europos 
Parlamento grupė ir gautų finansa
vimą, politinė jėga turi suburti ma
žiausiai 20 europarlamentarų. 

ATLANTIC 

PARYŽIUS 
Visoje Prancūzijoje dėl streiko 

ketvirtadienį jau antrą dieną iš eilės 
suparalyžiuota transporto sistema, o 
vyriausybė ir profesinės sąjungos 
ėmėsi veiksmų atnaujinti derybas dėl 
prezidento Nicolas Sarkozy pensijų 
reformų. Valstybinės geležinkelių 
kompanijos SNCF ir Paryžiaus met
ropoliteno RATP profesinėms sąjun
goms nusprendus tęsti streiką, dau
gelis priemiesčių gyventojų nuspren
dė į darbą vykti savo automobiliais. 
Svarbiuose Paryžiaus regiono keliuo
se ketvirtadienį ryte susidarė trans
porto spūstys — mašinų eilės drie
kėsi daugiau kaip 300 km, bet visuo
meninio transporto sutrikimų buvo 
mažiau nei trečiadienį. 

A Z I J A 

KABULAS 
Talibano sukilėliai nušovė afga

nistanietį, kuris vadovavo * vienai 
anglų kalbos mokyklai, sukeldami 
susišaudymą, per kurį žuvo du kovo
tojai ir du policininkai, ketvirtadienį 
pranešė vienas vyriausybės pareigū
nas. Nužudytas vyras rytinėje Pak-
tijos provincijoje, esančioje prie sie
nos su Pakistanu ir krečiamoje Tali
bano ekstremistų smurto, vedė anglų 
kalbos kursus. „Pasak vietinių, anks
čiau jis buvo sulaukęs perspėjimų nu
traukti kursus ir liautis mokius žmo
nes anglų kalbos", — sakė Paktijos 
vyriausybės atstovas spaudai Din 
Mohammad Danvish. 

R U S I J A 

MASKVA 
Rusija ketvirtadienį pranešė, jog 

praėjusią naktį baigė išvesti iš Gru
zijos visas savo pajėgas, kurios šioje 
Kaukazo valstybėje buvo du šimtme
čius. Sausumos pajėgų vadas genero
las Aleksėj Maslov sakė, kad pas
kutinis ešelonas su rusų 12-osios ka
rinės bazės kariais ir turtu išvyko iš 
Gruzijos į Armėniją. „Tuo Rusijos 
pajėgų pasitraukimas iš Gruzijos, ku
ris pagal Rusijos ir Gruzijos susi
tarimą turėjo būti baigtas 2008 me
tais, bet Rusija parodė gerą valią ir 
uždarė bazę pirma laiko", — apie 
istorinį įvykį pranešė Sausumos pa
jėgų vadas A. Maslov. 

1-800-77S-SEND 
www3tl3nticexpresscofpjcom 

Ocea. 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
~ # lėktuvu j visas pasaulio šalis. " " ~ 

AirFreight 
" " l Automobiliu pirkimas bei 

| siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

fSmtit Packa Trucking 

J Smulkiu siuntiniu siuntimas be\ 
x) I pr statymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 

[Estijoje Baltarusijoje oei Ukra no}Q 

8801 78th Ave Brldgwltw, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7361 
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Įvairios sporto žinios 

Supervizijos mokymų diplomų įteikimas antrosios laidos absolventams 
VDU Katalikų teologijos fakulteto didžiojoje auloje 2007 m. rugsėjo 28 d. 

SUPERV1Z0RIŲ KVALIFIKAVIMO KURSAI 
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE 

Š. m. rugsėjo 28 d. Vytauto Di
džiojo universiteto Katalikų teologi
jos fakulteto auloje buvo iškilmingai 
jteikti diplomai 20-čiai supervizorių 
(profesinių santykių konsultantų) 
kvalifikavimo kursus baigusių absol
ventų. 

Šios naujos, Vakarų Europoje vis 
didesnį svorį įgyjančios kvalifikacijos 
atėjimą į Lietuvą inicijavo Lietuvos 
„Caritas". Mokymų programą kaip 
partneriai įgyvendino Miunsterio 
akademija (Vokietija), Lietuvos 
„Caritas", VDU Socialinio darbo 
institutas ir Lietuvos profesinių san
tykių konsultantų asociacija. Tai jau 
antroji lietuvių supervizorių laida, 
kurios 2,5 metų trukusius mokymus 
organizavo minėti partneriai. Šios ir 
pirmosios lietuvių supervizorių laidos 
(26 absolventų, studijavusių 2001-
2003 m.) kvalifikacinių mokymų pro
gramai įgyvendinti Vokietijos „Ca
rito" paramos užsieniui skyrius pagal 
projektinę sutartį su Lietuvos „Ca
ritu" suteikė apie pusės milijono litų 
paramą. 

Diplomų įteikimo šventėje daly
vavo, absolventus pasveikino ir mo
kymų organizatoriams padėkojo 
VDU tarybos pirmininkas, arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius, VDU pro
rektorius, doc. dr. Vaidotas Viliūnas, 
Miunsterio akademijos rektorius 
Bernd Jansen, Vokietijos „Carito" 
atstovas Paul Schneider, Lietuvos 
„Carito" generalinis direktorius kun. 
Robertas Grigas, LR Seimo narė 
Vincė Vaidevutė-Margevičienė, Kau
no m. savivaldybės ir Darbo rinkos 
mokymo tarnybos atstovai. 

Supervizija yra profesinių san
tykių konsultacija, skirta organizaci
joms, jų padaliniams, vadovams ar 
pavieniams darbuotojams, siekian
tiems tobulinti savo darbą bei spręsti 
organizacijos ar individualios veiklos 
problemas. Supervizijos paslauga 
Vakarų visuomenėse turi apie 30-ties 
metų tradiciją bei patirtį. Ja plačiai 
naudojamasi verslo, socialinėje, vie
šojo administravimo ir kitose srityse. 

Lietuvos „Caritas" 
informacija 

Absolventų būryje, salėje, besišypsanti moteris su maža mergaite — Lie
tuvos „Caritas" gen. direktoriaus pavaduotoja, socialinio darbo magistrė 
Janina Kukauskienė, taip pat baigusi šiuos supervizijos kvalifikacijos mo
kymus. 

Sporto žurnalistų veikla Lietuvoje 
EDVARDAS SULAITIS 

Lietuvos sporto žurnalistai yra 
susibūrę į Lietuvos sporto žurnalistų 
federaciją (LSŽF), kuri šiemet at
šventė savo 50-ją sukaktį. Ji buvo 
paminėta birželio 30-ją, kartu pažy
mint ir tarptautinę sporto žurnalistų 
dieną, kasmet visame pasaulyje šven
čiamą liepos 7-ąją. 

Čia buvo pristatyta LSŽF 50-
mečiui skirta pirmoji knyga apie 
sporto žurnalistus. Tai 98 puslapių 
leidinys „Žmonės ir startai", kurią 
sudarė Vytautas Gudelis, o išleido lei
dykla „Žara". Ši knyga neseniai atke
liavo į Čikagą, ateityje ją plačiau pri
statysime ir skaitytojams. 

LSŽF prezidentė yra televizijos ir 
radijo žurnalistė Laima Janušonytė, 
ji taip pat yra ir Tarptautinės žurna
listų organizacijos (AIPS) vykdomojo 
komiteto narė. Rugsėjo 29-30 d. ji 
Vilniuje buvo surengusi šio komiteto 
posėdį, kuris plačiai nuskambėjo 
tarptautiniu mastu. Kai kurie už
sienio žurnalistai Vilnių pavadino 
Pabaltijo sostine. 

Be LSŽF prezidentės L. Janušo
nytės, jai vadovaujant, dar darbuojasi 
prezidiumo nariai: Gintaras Nenar-
tavičius (iš Lietuvos naujienų agen
tūros ELTA), Artūras Gimžauskas 
(„Lietuvos žinios"), Šarūnas Poška 
(LRT), Virginijus Razmantas (BNS). 

Taip pat ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungai (LZS) priklausantieji sporto 
žurnalistai turi įsteigę Sporto žurna
listų klubą, kuris buvo įkurtas prieš 

Praėjusia savaitę sporto žurnalistų 
klubo nariai išsirinko naują vadovą 
- Nerijų Kesminą. 
porą metų. 

Praėjusią savaitę šio klubo nariai 
išsirinko naują vadovą - Nerijų Kes
miną, kuris pakeitė iki šiol buvusį 
Vytarą Radzevičių. Sis sutiko pagel
bėti savo kolegai N. Kesminui ir būti 
vienu iš jo pavaduotojų. Kitais dviem 
pavaduotojais išrinkti: sporto komen
tatorius Gintautas Dulskas ir BNS 
naujienų agentūroje dirbantis Virgi
nijus Razmantas. Jie ir sudaro LŽS 
Sporto žurnalistų klubo valdybą. 

Sis klubas kitąmet žada tęsti 
tarptautinį žurnalistų futbolo tur
nyrą, jį perkelti į Norviliškes (Šalči
ninkų raj.) ir ten suruošti roko festi
valio dienomis. Be to, 2008 m. klubas 
organizuos sporto žurnalistų kon
kursą. 

R. Berankis turnyre Meksikoje pasiekė pusfinalį 
Meksikoje vykusiame tarptau

tiniame vyrų teniso turnyre „XVIII 
Copa Mazatlan", kurio prizų fondą 
sudarė 10 tūkst. JAV dolerių, lietuvis 
Ričardas Berankis pasiekė vienetų 
varžybų pusfinalį. 

17-metis Lietuvos tenisininkas, 
kuris pasaulio reitinge užima 745-ąją 
vietą, kovoje dėl kelialapio į finalą 
2:6, 2:6 nusileido 898-ajai pasaulio 
raketei 19-mečiui šveicarui Patrick 
Eichenberger. 

Pirmajame rate R. Berankis 6:3, 
6:2 įveikė 634-ąją pasaulio raketę 26 
metų meksikietį Carlos Palencia, 
antrajame rate 6:0, 6:3 nugalėjo 866-
ąją pasaulio raketę 18-metį meksiki
etį Eduardo Peralta, o trečiajame rate 
- ketvirtfinalyje — 4:6, 7:6 (9-7), 6:2 
įveikė 15-metį amerikietį Ryan 
Harrison. 

Prieš tai Meksikoje vykusiame 

SIŪLO DARBĄ 

kitame turnyre - „ITSON 2007" R. 
Berankis suklupo ketvirtfinalyje. 
Lietuvis 4:6, 6:4, 3:6 pralaimėjo 17-
mečiui meksikiečiui Cesar Ramirez. 

Pirmajame rate R. Berankis 6:3, 
6:1 įveikė 20-metį Izraelio atstovą 
Almog Mashiah, o antrajame rate 
4:6, 7:5, 6:4 nugalėjo 689-ąją pasaulio 
raketę 24 metų amerikietį Peter 
Shults. 

v 

Sių metų ,,US Open" jaunių 
turnyro nugalėtojas R. Berankis tur
nyruose Meksikoje pelnė šešis Teniso 
profesionalų asociacijos (ATP) reitin
go taškus ir uždirbo 770 JAV dolerių. 

Dabar R. Berankio laukia du jau
nių (iki 18 metų) turnyrai JAV -
„Eddie Herr International 2007" ir 
„Orange Bowl", kurie vyks lapkričio 
pabaigoje ir gruodžio pradžioje. 

ELTA 

PASLAUGOS 

Experienced Malę & Female Live-in 
CNA or Home Health Aide needed. 

Mušt have valid proof to work in the 
United States. 

Mušt speak English & Drive. 
312-648-1565 

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

| B f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
" • ' (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

bijani šašą*; 
LENOER 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St , 

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

Skelbimų skyriaus 
tel-1-773-585-9500 



DRAUGAS, 2007 m. lapkričio 16 d., penktadienis 9 

U 

Mr 3 1*9 • J 

1(1 ŠV. KAZIMIERO PARAPIJAI 
MONTREAL100 MET(į 

Pirmoji lietuviu parapija Kanadoj? 
PETRAS ADAMONIS 

Sunkiai sekėsi kunigui Šlamui 
steigti parapiją, būnant kartu su 
lenkais prie St. Vincent de Paul baž
nyčios. Niekur neteko aptikti pasi
sakymų, kaip buvo laikomos pamal
dos, giedama, sakomi pamokslai. Mi
nima, kad atsirado nesutarimų. Ka
dangi lenkų buvo dauguma, lietu
viams nepatiko, jog ir juos vadino 
„polakais", kilo klausimai dėl lėšų 
kontrolės. Lietuviai skundėsi arki
vyskupui, kad kun. Siamas labiau rū
pinasi pinigais negu dvasiniais rei
kalais. Arkivyskupijoje yra kun. 
Siamo pasiteisinimo laiškas, kuriame 
sakoma, kad mokesčiai už patarna
vimą imami kaip oficialiai nustatyta. 
Už jungtuves: I klasės 25.00 dol., II 
klasės 15.00 dol., III klasės 10.00 dol., 
IV klasės 7.00 dol., V klasės 5.00 dol. 
Už suaugusiojo palaidojimą: I klasės 
25.00 dol., II klasės 15.00 dol., III 
klasės 10.00 dol., IV klasės 7.00 dol. 
Už vaiko palaidojimą: I klasės 10.00 
dol., II klasės 7.00 dol., III klasės 5.00 
dol., IV klasės 3.00 dol. Už iškilmin
gas šv. Mišias: 3.00 dol. Žiūrint iš 100 
metų perspektyvos, skirstymas į dau
gybę klasių nuteikia savotiškai, o 
žinant, kad vidutinis uždarbis buvo 
15 ar 20 centų per valandą, patarna
vimo kainos buvo aukštos, (pavyz
džiui, antros klasės palaidojimas ly
gus 100 darbo valandų atlyginimui.) 

St. Vincent de Paul bažnyčia 
buvo užimta prancūzų, todėl jau 
1907 metais kovo mėn. kun. Siamas 
vietos pamaldoms ieškojo kitur. 
Viename savo laiškų vienuolijai jis 
mini, kad į bendras lietuvių-lenkų 
pamaldas susirenka 500-600 žmonių. 
Apie tą laiką St. Vincent de Paul 
bažnyčios salė Sv. Kazimiero lietuvių 
ir lenkų misijai buvo atsakyta. 

1907 metų ruden| lietuviai at
siskyrė nuo lenkų ir vieni atskirai 
pradėjo ieškoti vietos pamaldoms. 
Lenkai įsigijo sklypą Ontario ir 
Rouen gatvių rajone, planavo statyti 
bažnyčią - pradžioje tik rūsį - ir kvie
tė lietuvius prisidėti, bet lietuviai 
atsisakė. Lietuviai nuomojo parapijų 
sales prie kitų bažnyčių rytinėje 

St Eusehe de Verceil bažnvčia 

Montreal dalyje: Sacre Coeur de 
Jesus bažnyčioje (2000 Maisonneuve 
Ave., nugriauta, dabar komerciniai 
pastatai), St. Brigide bažnyčioje 
(nugriauta, dabar butai.) Atsitiktinai 
buvo laikomos pamaldos ir St. Vin
cent de Paul bažnyčios salėje. Ilgiau
siai buvo nuomota bažnyčios salė St. 
Eusebe de Verceil (2151 Fullum St.) 
iki to laiko, kol buvo pastatyta nuosa
va bažnyčia 1916 m. - 3426 Part-
henais St. (tuomet adresas buvo 720 
Parthenais St.) Prireikė beveik 10 
metų nepastovumo ir klajojimo iš 
vienos salės į kitą. 

Sklindant žinioms apie kun . 
Siamo nesutarimus, į Montreal buvo 
atvykęs kun. Vincentas Vizgirda iš 
JAV su tikslu perimti misijos parapi
ją. Tačiau arkivyskupas jo nepatvirti
no. (Kun. Vizgirda buvo marijonas, 
todėl parapija galėjo pereiti vienuoli
jos žinion ir jau būti ne arkivyskupo 
žinioje.) Archyvuose yra kun. A. Sta-
nukyno laiškas, kuriame jis rekomen
davo kun. Antaną Civinskį, kalbantį 
lietuviškai, lenkiškai, itališkai, pran
cūziškai, tačiau nėra žinių, kodėl 
kun. Civinskis neatvyko. Kaip staiga 
kun. Siamas į Montreal atvyko, taip 
staiga jis iš Montrealio ir išvyko -
1908 m. birželio 8 d., parašęs t rumpą 
laišką arkivyskupui, nenurodydamas 
nei priežasties, nei prašydamas, kad 
jam grąžintų jo anksčiau į teiktus 
dokumentus, ar duotų darbo reko
mendacijas. Iš to sprendžiama, kad 
jam tolimesnis kunigo darbas nebuvo 
įdomus. Istoriškai abiejų tau tų -
lietuvių ir lenkų - parapijų steigimas 
Montreal vyko drauge. Abi grupės 
dabar neteko kunigo. Po kiek laiko 
lenkai susirado lenką kunigą Cha-
lupką, pas kurį daugelis lietuvių 
kreipdavosi esant reikalui. Kun. Cha-
lupka tarnavo neilgai, vyskupo buvo 
atšauktas į savo vyskupiją. 

Sv. Kazimiero misijai prasidėjo 
ketverių metų laikotarpis be lietuvio 
kunigo. Tačiau parapijiečiai tvarkėsi 
patys, rinko pinigus, dėjo į banką, 
kviesdavosi kunigus iš JAV dides
nėms šventėms, Velykinei išpažinčiai 
ir misijoms. Minimi kun. Molekaitis, 
kun A. Miliukas. Sv. Kazimiero drau
gija, būdama pašalpinė draugija, rū
pinosi lietuviškais ir dvasiniais rei
kalais. Sunku atskirti, kurie buvo Sv. 
Kazimiero draugijos komiteto ar Sv. 
Kazimiero misijos komiteto nariai. 
Minimos šios pavardės: A. Jonikaitis, 
Jurgis Jonikaitis, A. Skrinska, A. Sta
šaitis, V Kajackas, J. Antanavičius, J. 
Karpavičius, M. Mašniskas, J. Smi-
lingis, S. Plioplys, J. Simkevičius, J. 
Aleksandravičius, P Varaškevičius, 
Baltušis. Sių ir kitų eilinių žmonių 
tvirta pozicija išlaikyti Sv. Kazimiero 
misiją, jų pareigingumas ir darbų 
atlikimas tebūna mums pavyzdžiu ir 
paskatinimu. 

Laikas nuo laiko lietuviai kreip
davosi į Montreal arkivyskupą Paul 
Bruchesi prašydami, kad suras tų 
nuolatinį kunigą lietuvį. Tai tęsėsi iki 
1910 metų gruodžio 30 d., kuomet 
atvyko kun. Stanislovas Kučas. 

B u s d a u g i a u . 

Stuburo ir skausmo ligos 11 Širdies ir kraujagysl ių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

V1KDUCARMD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elg in : 847-289-8822 

M c H e n r y : 815-363-9595 
Ele Crove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471 3300 

Dantų gydyto ja i 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArtherAve.Sts. 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 ligos 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. •> 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

' . ; . • . • 

KAIP KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

Kokia yra žodžio „daktaras" kilmė? 
iŠ indoeuropiečių „dek" išsivys

tė graikų Žodis „dokem* (galvoti) ir 
lotynų veiksmažodis „docere" 
(mokyti). 

IŠ „docere" susiformavo lotynų 
žodžiai „doctus* ir „doetor" (moky
tojas). Šį žodį sutrumpindami romė
nai rašydavo didžiąja raide: Dr. 

Rašyti didžiąja raide patarė ir 
mūsų kalbininkas Dr. Antanas Salys 
(1902-1972). Jis rašė: „Visos Vak. 
Europos tautos, taip pat ir mūsų 
kaimynai latviai ir lenkai, šį su
trumpinimą rašo didžiąja raide. 
Taigi ir mums reikėtų rašyti 
Dr.<...> Rašyti dr., matyt, susi
manyta dėl vokietybės baimės: mat, 
vokiečių visi daiktavardžiai didžio
siomis raidėmis rašomi." 

Minėtas lotynų žodis „docere" 
pradžioje reiškė „pamoką", vėliau -
„užrašytą instrukciją", „oficialų 
raštą". 

Iš šio žodžio gavome ne vien 
„doctor", bet ir „doetrin", „dogma", 
„doeumentum". 

Žinių šaltiniai: 
John Ayto's Dict. of Word 

Origins, p. 178, N.Y., 1991; 
Webster's Third New In. Dict., 

p. 666, Chicago, 1966; 
Antanas Salys, Raštai , Bend

rinė kalba, 1:73 & 74 psl., Roma, 
1979; 

Pr. Skardžius, Liet. kalbos 
vadovas, psl. 3, 9 1 , 222, Biclefeld, 
1950; 

Enc. Brit., 7:536-537, Chicago, 
1969; 

l i e t . E n c , 4:245, Boston, 1954, 
5:158, Boston, 1955, 26:353-354, 
Boston, 1961, 36:477, Boston, 1969, 
5:44-45, Boston, 1976; 

Tarptautinių žodžių žodynas, p. 
146, Vilnius, 1969; 

Maž. Liet. Tar. E n c , 3:150-151, 
Vilnius, 1971. 

E u g e n i u s G e r u l i s 
Naperville, IL 

Redakc i jo s p r i e r a š a s . 1994 
m. kovo 3 d. Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos nu ta r imu nr. 44 
„Dėl mokslo laipsnių pavadinimų 
trumpinimo" nutar ta mokslo laip
snį daktaras t rumpint i ir rašyti d r . 
(mažąja raide, o teksto pradžioje 
arba po taško Dr.) . 

SKELBIMAI 

PARDUODA IŠNUOMOJA 

Parduodami 36 tomai 
„Lietuvių Enciklopedijos", 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Kaina $360. 
Tel. 773-585-9500 

Išnuomojamas butas Oak Lawn 
(106 ir Kilpatrick g vės) 

4 dideli kambariai . 1 mieg 1 darbo 
kamb. oro vėsintuvas, naujai išdažy

tas, švariame, ramiame name. 
S695 per mėnesi + užstatas. 

T e l . 7 7 3 - 2 5 4 - 7 8 0 0 

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-535-^500 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArtherAve.Sts
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CICERO LIETUVIŲ TELKINYJE 
EDVARDAS SULAITIS 

Prisimintas solistas 
Bernardas Prapuolenis 

Lapkričio 11 d. įvykusiame sek
madieniniame Cicero lietuvių susi
būrime buvo prisimintas prieš 23 
metus netikėtai amžinybėn iškelia
vęs dainininkas Bernardas Prapuo
lenis, kuriam buvo tik 45 metai. 

Apie šią daug muzikos srityje 
žadėjusią asmenybę susirinkusiems 
papasakojo jo dvynys brolis Marius, 
irgi muzikos srities darbuotojas. 
Bernardą gerai pažinojo ne vien tik 
čikagiečiai: jis dainavo Čikagos lietu
vių operoje, buvo Chicago Lyric Ope
ra kolektyvo narys. Be to, koncertavo 
kaip solistas ir muzikinio trio (kartu 
su N. Linkevičiūte ir V. Naku) narys 
Siaurės ir Pietų Amerikoje. 

Ilgiau Cicero gyvenantieji turėjo 
progą gerai pažinti ne tik Bernardą ir 
Marių, bet ir jų muzikalią seserį Al
doną (ji dabar darbuojasi Putnam, 
CT), buvusią Sv. Antano parapijos Ci
cero vargonininkę. 

Susipažinta su 
svečiais iš Toronto 

Šio susibūrimo metu buvo pris
tatyti iš Toronto (Kanada) atvyku
sieji tautiečiai Marius ir Rūta Ru
sinai bei jų sūnus Andrius. Jie yra 
žinomi Toronto lietuvių veikėjai, o 
Rūta darbuojasi Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegato užsienio lietu

vių sielovadai prel. Edmundo Pu
trimo raštinėje. Svečiai trumpai pa
pasakojo apie save ir Toronto lietu
vius. 

Rūta, paklausta apie Toronto 
lietuvių religinį gyvenimą, pasakė, 
jog jos lankomoje bažnyčioje (Toron
to yra kelios lietuvių katalikų parapi
jos) sekmadieniais būna iki 300 lietu
vių. Pasiteiravus, ar naujai iš Lie
tuvos atvykusieji dalyvauja šv. Mi
šiose, ji atsakė, kad gana negausiai: 
jų būna gal 30. 

Šį kartą Cicero lietuvių susibū
rime lankėsi neseniai iš Lietuvos sug
rįžęs kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
kuris ten dėstė aukštosiose mokyklo
se. J is jau praėjusį sekmadienį galėjo 
pabuvoti tarp savo parapijiečių, nes 
jam nereikėjo vykti laikyti pamaldų į 
Marąuet te Park lietuvių bažnyčią, 
kuri, iškėlus kun. dr. Arvydą Zygą, 
liko be nuolatinio lietuviškai kalban
čio dvasininko. 

Susirinkimo metu taip pat kal
bėjo adv. Saulius Kuprys, Jonė Bobi-
nienė, Mėta Gabalienė ir kiti. Buvo 
diskutuojamas kainos pakėlimo už 
kavą ir pyragus klausimas - pasiūly
ta kainą padidinti iki dolerio su puse. 

Į susirinkusius ciceriečius pra
bilusi Jaunimo centro valdybos pir
mininkė Milda Šatienė visus kvietė 
atei t i į Jaunimo centro 50-mečio 
minėjimą, kuris įvyks gruodžio 2 d. 
Kalbėtoja kvietė jau dabar įsigyti bi
lietus į šio neeilinio minėjimo puotą, 
įvyksiančią Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

Renginys University of Illinois at Chicago 

Svečiai iš Toronto Marius ir Rūta Rusinai Cicero lietuviu sekmadieniniame 
susibūrime laipkričio 11 d. Nuotraukoje taip pat matyti ir aktyvi Cicero 
Lietuvių Bendruomenės veikėja Aldona Zailskaitė, kuri anksčiau yra dirbusi 
„Draugo" redakcijoje ir studentė Rima Kuprytė. Edvardo Šulaičio nuotr. 

jį»«ow»<*ooo'»oeoĮĮ>x<<.,y/Wwwy>^^ >V)Q«fy 

2007 m. Švietimo premija 
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premijq" 

mokytojui, kuris ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV litu
anistinėse mokyklose. 

Kviečiame lietuviu visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV 
gyvenančiu lituanistiniu mokytoju, kurie pasižymėjo lietuviško švietimo 
srityje, vadovėliu ir knygų leidime bei redagavime, programos ir gai
rių tobulinime, ar ilgus metus dirbo ar tebedirba mokytojo-vedėjo dar
bą lituanistinėse mokyklose. 

Pasiūlymus siųsti iki š.m. gruodžio 31 d. adresu: Lithuanian 
Educational Council, 170 Query St., New Bedford, MA, 02745 arba 
e-paštu: donavickas95@hotmail.com pažymint „Kandidatas švieti
mo premijai gauti". 

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pir
mininkė yra Daiva Navickienė. 

Švietimo premijos mecenatas - L ietuviu fondas. 

JAV LB Švietimo tarybos pranešimas 

Lietuvos Respublikos generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius š. m. lapkričio 14 d. dalyvavo 
University of Illinois at Chicago vy
kusiame renginyje, skirtame tarptau
tinių studijų savaitei. Renginio metu 
Čikagoje reziduojantys diplomatai 
pristatė naują Čikagos diplomatinio 
korpuso iniciatyvą skirti stipendijas 
šiame universitete studijuojantiems 
užsienio šalių ir JAV studentams. 

Iškilmingos popietės metu susi
rinkusius pasveikino Čikagos diplo
matinio korpuso dekanė bei Univer
sity of Illinois at Chicago vadovybė, 
kurie pasidžiaugė puikia užsienio 
diplomatų idėja paremti gabiausius 
universiteto studentus. Susirinku
siems buvo papasakota kaip kilo ini

ciatyva įsteigti stipendijų fondą pa
brėžiant, kad nors sumos skirtos sti
pendijoms ir nėra įspūdingos, tačiau 
pati idėja remti gabiausius užsienio 
šalių ir JAV studentus yra unikali ir 
sveikintina. Lėšos stipendijoms buvo 
sutelktos rengiant kasmetinį Čikagos 
diplomatinio korpuso pokylį. 

University of Illinois at Chicago 
yra vienas didžiausių universitetų Vi
durio Vakarų regione. Jame mokosi 
per 25,000 studentų. Universitete 
veikia Slavų ir Baltų kalbų ir litera
tūros katedra, kur studentai turi ga
limybę mokytis lietuvių kalbos, kul
tūros bei literatūros. 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje infor. 

„Draugo" knygynėlyje 

„Kvieslys sveikaton" 
Jau greit bus metai, kai amžiny

bėn iškeliavo filantropas, mecenatas, 
daktaras Jonas Adomavičius. Išėjo 
nuveikęs daugybę gražių ir gerų 
darbų. Vienas iš tokių - jo dau
giatomis „Kvieslys sveikaton". Sis 
daugiatomis - tikras paminklas pa
čiam daktarui J. Adomavičiui. Įdo
mia, savita kalba parašytos knygos 
lengvai skaitomos. Jose rasite ne tik 
patarimų sveikatos klausimais. Kny
gose daug įdomių pastebėjimų, ju
moro, kartais lengvo pasišaipymo. 
Nepraslysta pro daktaro akis ir profi
laktikos klausimai. Knygas galima 
skaityti visas iš eilės, bet galima per
skaityti ir vieną iš jų. 

Pačiame pirmajame tome J. 
Adomavičius rašo: „Sis 'Kvieslys 
sveikaton' prašo mus rūpintis savo 
sveikata. Tai nėra sudėtinga globo
jant medicinos įstaigoms, dvasiškai 
pasirengus ir naudojantis šių dienų 
laimėjimais. 

Japonų išmintis sako, kad geras 
yra tas gydytojas, kuris gydo žmogų 
-ligą; geresnis tas, kuris pasit inka 
ligą, o geriausias yra tas, kuris užbė
ga ligai už akių" (autoriaus išskirta). 
Atrodo ir pats daktaras Adomavičius, 
daug metų rašydamas j spaudą, 
skaitydamas paskaitas apie sveikatą 
„Margučio II" radijo laidose buvo tas, 

JONAS ADOMAVIČIUS 

Kvieslys 
sveikaton 

kuris norėjo „užbėgti ligai už akių". 
„Draugo" knygynėlyje yra 1, 3, 

5, 6, 7 ir 11 „Kvieslio sveikaton" 
tomai. Kiekvienos knygos kaina — 13 
dol. Knygas galima įsigyti paštu, 
pridedant 9 proc. mokestį, užsisakant 
IL valstijoje. Persiuntimo kaina - 5 
dol. Persiunčiant daugiau knygų, už 
kiekvieną papildomą knygą - 2.5 dol. 
mokestis. Tel. pasiteiravimui: 773-
585-9500. 

Paruošė L. A. 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 VV. 63rd Street Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui:773-5859500 

Yolanda Kizis iš Tecumseh, Ontario, Canada kartu su metinės prenu
meratos mokesčiu paaukojo „Draugui" ir 50 dol. auką. Labai ačiū už paramą. 

Alexander ir Živilė Šilgaliai. gyvenantys Palos Hills, IL, užsiprenu
meravo „Draugą" metams. Prie mokesčio pridėjo ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
Jums ačiū. 

Jonas ir Janina Šalnos iš Lemont, IL paaukojo „Draugui" 50 dol. 
auką. Dėkojame Jums už paramą, kuri vieninteliam dienraščiui išeivijoje tikrai 
yra svarbi. 

Walter Barkauskas, gyvenantis Whitestone, NY, užsiprenumeravo 
„Draugą" metams ir paaukojo dosnią 100 dol. auką laikraščio leidybai paremti. 

Eugenija Drazdys iš Marriottsville, MD kartu su pratęsiamos „Drau
go" prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol. auką. Ačiū Jums. 

Algirdas Basiulis, gyvenantis Redondo Beach, CA, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą ir paaukojo laikraščio leidybai 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

mailto:donavickas95@hotmail.com
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„Atbudimas 2007" Vilniaus ev. liuteronu bažnyčios kiemelyje. 

Atbudimas 2007" -
krikščioniškas roko 

festivalis vėl kvietė į Vilnių 
KĘSTUTIS PULOKAS 

Tarptautinis krikščioniškas roko 
festivalis „Atbudimas" rugsėjo 22 d. 
vilniečius bei miesto svečius į Vil
niaus ev. liuteronų bažnyčios kiemelį 
pakvietė jau ketvirtą kartą. Pagrin
diniai festivalio organizatoriai -
Vilniaus ev. liuteronų parapijos roko 
grupė „Ashtrey". Šiemet buvo nutar
t a festivalį perkelti į rudens pradžią, 
kai po vasaros atostogų į miestą 
suvažiavęs jaunimas dar nėra įsi
kinkęs į sesijų bei egzaminų mara
toną. Kad rudenėjantį vakarą su
sirinkusius žiūrovus sušildytų ne 
vien muzika, visi galėjo nemokamai 
pasivaišinti kava bei arbata. Šiuo fes
tivaliu taip pat paminėtas ir LELB 
Jaunimo centro 15-asis gimtadienis, 
tad specialiai nuo Kretingos orga
nizuotu transportu į festivalį atvyko 
ir kitų Lietuvos ev. liuteronų parapi
jų jaunimas. 

Pirmoji scenoje pasirodė jauna 
vilniečių grupė „Ichthys". Grupė 
nuolat groja pamaldose Bernardinų 
bažnyčioje. Džiugu, kad šiai profe
sionalaus skambesio grupei pavyksta 
išvengti banalių „saldumynų", kurie 
dažnokai būdingi šlovinimo grupėms. 

Po šio pasirodymo scenoje išvy
dome specialiai festivaliui parengtą 
kėdainiškių spektakliuką. Antrą kar
tą „Atbudimo" festivalyje dalyvau
jančios Kėdainių neformalios jauni
mo grupės „M.E.S." (vadovė Gerda 
Staskevičiūtė) atstovės šiemet žiūro
vams pateikė savo naują parodomąją 
programą „Iš niekur į niekur..." pagal 
Algimanto Baltakio poeziją. Tai 
trumputis spektakliukas apie vidinį 
žmogaus pasaulį. Svarbus pasirody

mo elementas — didžiuliai veidro
džiai, kurie atlieka ne vien dekoraci
jos funkciją, bet ir simbolizuoja žmo
gaus dviveidiškumą. 

Tretieji į sceną pakilo scenos ve
teranai, vadinamojo „white metai" 
pradininkai Lietuvoje, grupė „Quest" 
iš Kauno. Muzikinę veiklą grupė 
pradėjo 1994 m., jos lyderis teol.dr. 
Benas Ulevičius taip pat žinomas ir 
kaip „bardiškų" dainų autorius bei 
atlikėjas, kai kurios jo sukurtos gies
mės šiandien giedamos ne vienoje 
bažnyčioje, jaunimo stovyklose ir 
pan. Lietuvos l iuteronams Benas 
pažįstamas ir iš Būtingės stovyklų 
praeito dešimtmečio viduryje. „Atbu
dimo" festivalyje grupė „Quest" 
pasirodė jau trečią kartą ir kasmet 
sulaukia karšto palaikymo. 

„Lietuviškąją" festivalio dalį 
baigė vieni žinomiausių Lietuvos 
krikščioniškos muzikos atlikėjų -
grupė „Gyvai". Bene aktyviausiai 
koncertuojanti ir daugiausia įvairių 
muzikinių apdovanojimų Lietuvoje 
pelniusi krikščioniška grupė gyvuoja 
nuo 2001 m., turi gausų ištikimų ger
bėjų būrį. „Atbudimo" festivalyje 
grupę matėme jau ne pirmą kartą. 
Grupė yra išleidusi du albumus, festi
valyje žiūrovai galėjo Įsigyti ir grupės 
atributikos. 

Ne vienas festivalio žiūrovas itin 
laukė grupės „Holy Lamb" iš Latvijos 
pasirodymo. Progresyviojo roko ve
teranai, gyvuojantys nuo 1991 m., 
gana neblogai pažįstami šio stiliaus 
gerbėjams Lietuvoje. Muzikos kri
tikai „Holy Lamb" įvardijo esant vie
na geriausių progresyviojo roko gru
pių visoje Europoje. Pastarąjį kartą 
Lietuvoje grupė koncertavo šią va-

PADĖKA 
A t A 

SOFIJAI BEIGIENEI 
4 

mirus, reiškiame nuoširdžią padėką kun. Antanui 
Saulaičiui už aukotas šv. Mišias ir maldas, visiems gi
minėms, draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse. 

Reiškiame padėką karsto nešėjams, kurie palydėjo 
mūsų mylimą a. a. Sofiją į paskutinę kelionę". 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame už užprašytas šv. Mi
šias, gėles ir išreikštas užuojautas žodžiu, raštu ir spau
doje. 

Kiekvienas nuoširdus žodis yra raminanti paguoda 
mūsų visai šeimai. 

Su nuoširdžiu dėkingumu 
liūdinti šeima 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A f A 
STASYS VIRPŠA 

Žmogus tik žemės svečias 
Ir tur i jis sugrįžt namo. 
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, 
Kuriuo negrįžta - niekas niekados 

. 

. 

Mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, 
lapkričio 19 d., 9 v. r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje (Claremont ir 56 
gatvės kampas, Čikagoje). 

Duktė Liucija ir žentas Vi l ius Hof fmanai 

sąrą Kernavėje vykusiame progresy
viosios muzikos festivalyje „Baltic 
Prog Fest". Ten ir kilo mintis pa
kviesti ją koncertuoti „Atbudime". 
Grupė su žiūrovais bendrauja itin šil
tai, vokalistas ne kartą nušokdavo 
nuo scenos ir dainavo iš arti palaiko
mas publikos. 

Galbūt mažiau Lietuvoje žino
ma, tačiau ne vieno žiūrovo laukta su 
ypatingu susidomėjimu, buvo pasku
tinė šio festivalio grupė - svečiai iš 
Vokietijos „Anticipation". Tenka pri
pažinti, kad Lietuvoje tokių krikščio
niškų sunkiojo metalo grupių kol kas 
neturime, itin nedažnai čia sulaukia
me netgi tokių užsienio grupių gas
trolių. Tad „Anticipation" pasirody
mas „Atbudime" buvo tikra atgaiva 
krikščioniškos sunkiosios muzikos 
gerbėjams. Turbūt ne vienam giliai 

įstrigo ir nuoširdus asmeniškas Dievo 
žodžio liudijimas. Nuo 2001 m. 
gyvuojanti grupė Lietuvoje lankėsi 
pirmą kartą, tačiau su žiūrovais labai 
greitai atrado „bendrą kalbą", kon
certo pabaigoje tarp publikos šmėkš
čiojo ne tik vokalistas, bet ir grupės 
gitaristas. 

Po koncerto žiūrovai skirstėsi 
kalbėdami apie kitų metų festivalį 
„Atbudimas 2008". Tikėkimės, kad 
organizatoriams pakaks parako ir 
entuziazmo. „Atbudimas" - tikrai 
daugelio laukiamas ir iš kitų muzikos 
festivalių Lietuvoje išsiskiriantis ren
ginys, be kita ko, visuomenei pade
dantis atsikratyti ir tam tikrų neži
nojimo pagimdytų stereotipų. 

„Lietuvos evangel ikų kelias" 
2007 Nr.10 

Konkursas žiūrovams. Kęstučio Puloko -_-*-
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ČIKAGOJ* IR APYLINKES* 

• S t a s ė Semėnienė , žurnal is tė , 
buvusi „Draugo" Moterų skyriaus ilga
metė redaktorė, kurios taiklius veda
muosius ir kitus straipsnius dabar skai
tome mūsų dienraštyje atsiuntė 260 dol. 
auką Draugo fondui ir šia auka pasie
kusi 3,000 dol. įnašą. Už pasiaukojimą 
„Draugui" ( negauna jokio honoraro) ir 
už dosnią auką Draugo fondas nuo
širdžiai dėkoja ir linki ilgų ir prasmingų 
metų. 

•Gerb i amiems skaitytojams pra
nešame, kad lapkričio 22 ir 23 dieno
mis „Draugo" redakcija nedirbs. 

• A t e i t i n i n k u Ša lpos fondo meti
nis suvažiavimas ir vakarienė Atei-

• tininkų namuose, Lemont, IL, šešta
dienį, lapkričio 17 d. 3 vai. p. p. regis
tracija. 3:30 vai. p. p. šv. Mišios ir su
važiavimas. 6 vai. v. pasižmonėjimas. 
7 vai. v. vakarienė ir skaidrių progra
ma. Vakarienei kvietimus galima 
gauti paskambinus Pranutei Do-
manskienei, tel. 708-246-0049 arba 
ei. paštu: FLD85@aol.com 

• J a u n i m o c e n t r o kavinėje lapk
ričio 18 d., sekmadienį, 12 vai. p. p. 
bus rodomas filmas „Lietuviškas ka
lendorius". Sis režisieriaus Arvydo 
Baryso filmas primins mums tradici-
nes-ritualines ir religines šventes. 
Rengia Jaunimo centro valdyba. Įėji
mas nemokamas. 

• Č i u r l i o n i o g a l e r i j a J a u n i m o 
centre ir aktorė Audrė Budrytė lapk
ričio 24 d. 3 vai. p. p. kviečia meno 
mylėtojus į monospektaklį „Une Bay" 
(režisierė ir atlikėja - Audrė Bud
rytė). „Une Bay e" - tai tikra garsios 

lietuvių aktorės Uršulės Babickaitės-
Graičiūnienės gyvenimo istorija. At
radusi savyje artistės talentą, Une 
keliauja į Rusiją, Ameriką ir Pran
cūziją. Kaunan grįžta Antrojo pasau
linio karo išvakarėse. Savo gyvenimo 
kelią baigia Lietuvoje. Šio spektaklio 
premjera įvyko š. m. rugpjūčio 29 d. 
PROP Theatre. Kviečiame visus pa
žiūrėti nuostabios istorijos apie mo
terį, kurios vaidmenį įdomiai sukūrė 
aktorė Audrė Budrytė. Spektaklis -
anglų kalba. Trukmė - 1 valanda. 

• L a p k r i č i o 25 d., s ekmad ien į , 
Čikagos ramovėnai, talkinant biru-
tietiems ir šauliams Saulių namuose 
rengia 89-ųjų kariuomenės atkūrimo 
metinių sukakties paminėjimą. Iškil
mingos pamaldos - 10:30 vai. r. Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Minėjimas prasi
dės 12:30 vai. p.p. Pagrindinis prane
šėjas - LR generalinis konsulas Čika
goje Arvydas Daunoravičius. Kviečia
me organizacijas atvykti su vėliavo
mis, o visuomenę gausiai dalyvauti. 

• G r u o d ž i o 2 d., s ekmad ien i , 2 
vai. p.p. Saulių namuose, 2417 W. 
43rd. Street, Chicago, Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugija rengia Tilžės 
Akto 89-ių metų minėjimą. 

• V i l n i a u s s tyginio k v a r t e t o kon
certas vyks sausio 23 d., trečiadienį, 7 
vai. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemont. Į labdaros koncertą 
kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė". 

• P r a n e š a m e , k a d s k e l b t a s pia
nistės Frances Kavaliauskaitės (Co-
valesky) koncertas neįvyks. 
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Pasaulio lietuvių centro 
Bočių menėje 

14911 12 7th Street, 
Lemont, IL 60439 

Maloniai kviečiame 
visus neabejingus 
lietuviškai veiklai 
į viešas diskusijas 
apie LF skirstomą 

paramq. 

Visų nuomonės 
mums yra svarbios. 

Bendromis 
pastangomis 
galėsime dar 

efektyviau 
finansiškai remti 
lietuvišką mokslą, 
švietimą, kultūrą, 

užtikrinti lietuviškojo 
gyvenimo ateitį. 

Negalintys dalyvauti diskusijose dėi LF pelno skirstymo, 
gali prisijungti telefonu: 1-605-990-0300, access - 21574#. 

Richard Klementavičius iš Gulf Breeze, FL kartu su metinės prenu
meratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol. auką. Labai ačiū. 

Regimantas Vedegys, gyvenantis Union Pier, MI, skaitys „Draugą" 
dar vienus metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol. auką. 
Esame labai dėkingi. 

Pijus Pažerūnas iš Melrose Park , IL užsiprenumeravo „Draugą" dar 
metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

Fi rs t Personai Bank taip pat pratęsė „Draugo" prenumeratą dar me
tams ir kartu paaukojo dienraščio leidybai 50 dol. auką. Labai ačiū. 

Roma Čepulis, gyvenanti Willoughby, OH, paaukojo „Draugo" leidy
bai 50 dol. auką. Kiekvieno Jūsų parama svarbi, kad „Draugas" atkeliautų pas 
Jus į namus. Ačiū. 

Šarūnas ir Audronė Užgiriai iš Highland Pa rk , IL, negalėjo atvykti 
į „Draugo" pokylį, tačiau paaukojo dosnią 200 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dė
kojame. 

K-rcco'/oeooop-te'ivi 

Lapkričio 11 d. JAV LB Brighton Park apylinkės l ie tuvia i susirinko i susi
t ik ima su dienraščio ..Draugas" vyr . r e d a k t o r e Dalia Cidzikaite. 
Skaitytojai domėjosi naujienomis laikraštyje, uždavė vyr . redaktore i 
daug klausimų. Kun. Jaunius Kelpšas (v iduryje) t ik is i , kad po susitikimo 
su vyr. redaktore dienrašti ..Draugas" Br ighton Park skaitys dideli i r 
maži. Jono Kuprio nuotr. 

mailto:FLD85@aol.com

