
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

PENKTADIENIS - FRIDAY, VASARIO - FEBRUARY 8, 2008 Vol. XCIX Nr. 27Kaina 75 c.

N
EW

SP
A

P
ER

-
D

O
N

O
T

D
E
L
A

Y
-

D
ate

M
ailed

0
2

-0
7
-0

8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

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

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.36 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Sporto apžvalga. ČLKL
jubiliejus — ,,Žvaigždžių
valanda”. Futbolas.
Krepšinis. ŠALFASS nau-
jienos (p. 2, 8, 11)
•Rytų trauka (p. 3, 4)
•D. Čarauskas: Tapti ka-
reive buvo lengva (p. 4)
•2008–ieji — Sąjūdžio
metai (4) (p. 5, 11)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Lietuva iš arčiau (1) (p.
9)
•Kaip kalbame (p. 8)
•Paštas toks ir paštas
anoks (p. 10)

NATO vadovas: Lietuva rodo
pavyzdî kitoms Sâjungos narèms

Vilnius, vasario 7 d. (ELTA) –
Vilniuje prasidėjo neformalus NATO
gynybos ministrų susitikimas, ku-
riam vadovauja NATO generalinis
sekretorius Jaap de Hoop Scheffer.
Šis susitikimas yra pats didžiausias
každa nors Lietuvoje organizuotas
NATO renginys. Jame dalyvauja dau-

giau nei penkiasdešimt delegacijų.
Susitikimo dalyviai pabrėžė, kad ruo-
šiantis NATO viršūnių susitikimui
Bukarešte, būtina pademonstruoti
pasiryžimą plėtrai ir padrąsinti na-
rystės Sąjungoje siekiančias šalis.

Kalbėdamas apie NATO misiją
Afganistane, generalinis sekretorius

Vilnius, vasario 7 d. (ELTA) –
JAV krašto saugumo departamento
pareigūnai Lietuvos ambasadai Wa-
shington perdavė Tarpusavio suprati-
mo memorandumo projektą dėl JAV
vizų atsisakymo programos reikalavi-
mų ir papildomų saugumo kriterijų

įgyvendinimo. Memorandumo pasiū-
lymas Lietuvai yra svarbus žingsnis
siekiant bevizio režimo su JAV. Jame
apibrėžtos JAV vizų atsisakymo prog-
ramai įgyvendinti reikalingos nuos-
tatos. Tarpusavio supratimo memo-
randumas pateikiamas ir dabarti-

nėms vizų atsisakymo programos da-
lyvėms, ir šalims, siekiančioms šio
tikslo. Kovą arba balandį į Vilnių ke-
tina atvykti JAV krašto saugumo de-
partamento ekspertų delegacija, su
kuria bus aptartos Lietuvai teikiamo
memorandumo nuostatos.

Nauji garbès
konsulo LA
îgaliojimai

Vilnius, vasario 7 d. (ELTA)–
Nuo šiol JAV Vakarų pakrantėje gy-
venantiems Lietuvos piliečiams ge-
neralinis garbės konsulas Los Ange-
les Vytautas Čekanauskas teiks dau-
giau paslaugų. Lietuvos generalinis
konsulas New York Jonas Paslaus-
kas perdavė Lietuvos garbės genera-
liniam konsului Los Angeles V. Čeka-
nauskui įgaliojimus priimti doku-
mentus Lietuvos Respublikos pasui
gauti. Garbės konsulas įgaliotas at-
likti su tuo susijusius notarinius
veiksmus, taip pat įteikti pasus Lie-
tuvos piliečiams. J. Paslauskas su
Lietuvos garbės konsulu aptarė svar-
bius konsulinės veiklos klausimus.

Miuncheno saugumo politikos
konferencijoje bus atstovaujama

ir Lietuvai
Vilnius, vasario 7 d. (ELTA) –

Užsienio reikalų ministras Petras
Vaitiekūnas ir Krašto apsaugos mi-
nisterijos sekretorius Renatas Nor-
kus vasario 8-10 dienomis dalyvaus
44-ojoje Miuncheno saugumo politi-
kos konferencijoje, kur su įvairių ša-
lių atstovais svarstys svarbius saugu-
mo politikos klausimus.

Vokietijos mieste Miunchene
vykstanti saugumo politikos konfe-
rencija yra tarptautinis diskusijų fo-
rumas, pagal savo svarbą dažnai lygi-
namas su Šveicarijos kurorte vyks-
tančiu ekonomikos forumu ir todėl
vadinamas ,,saugumo bendruomenės
Davosu”.

Miuncheno saugumo politikos
konferencijos vyksta kasmet nuo
1964 metų. Kasmetiniame renginyje,
kurio tema šiemet – ,,Sutrikęs pa-
saulis – galių kaita – strategijų sty-
gius”, dalyvaus keli šimtai saugumo
ir gynybos politikos ekspertų – mi-

Vilniuje vyksta NATO šalių gynybos ministrų susitikimas.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

nistrų, parlamentarų, aukšto laips-
nio kariškių, mokslininkų ir žinias-
klaidos atstovų.

Konferencijoje didžiausias dėme-
sys bus skiriamas strategijoms, nuk-
reiptoms į tarptautinių ir regioninių
konfliktų sprendimą taikiu būdu,
aptarti. Bus svarstomi iššūkiai Euro-
pos saugumui, aptariami Afganista-
no, Azijos, Rusijos, ginklų kontrolės
bei NATO klausimai.

Miunchene taip pat planuojami
dvišaliai Lietuvos užsienio reikalų
ministro susitikimai su Moldovos,
Armėnijos bei Azerbaidžano užsienio
reikalų ministrais, NATO ir kitų ša-
lių atstovais, kuriuose bus pasikeista
nuomonėmis dvišalių santykių bei
tarptautinio saugumo klausimais.
Tradiciškai šiame renginyje dalyvau-
ja daug JAV Kongreso narių ir kitų
šalių parlamentarų. Didelį dėmesį
konferencijai nuolat skiria nevyriau-
sybinių organizacijų atstovai.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Dar vienas ñingsnis link beviziû kelioniû î JAV

aukštai įvertino Lietuvos pastangas
atkuriant taiką ir stabilumą Goro
provincijoje bei specialiųjų pajėgų da-
lyvavimą sudėtingoje operacijoje Af-
ganistano pietuose. ,,Lietuva rodo
pavyzdį kitoms Aljanso narėms, ir jos
balsas bus labai svarbus artėjančia-
me viršūnių susitikime Bukarešte”, –
sakė J. Scheffer.

NATO generalinis sekretorius
pažymėjo, kad Afganistane juntama
didelė pažanga ir pastaruoju metu
Sąjungos misijos kritika nėra pelny-
ta. J. Scheffer paragino Sąjungos val-
stybes dalytis atsakomybe vykdant
operaciją Afganistane. Jo teigimu,
gynybos ministrų diskusijos Vilniuje,
kaip sustiprinti misiją Afganistane,
yra svarbios rengiantis NATO viršū-
nių susitikimui Rumunijos sostinėje.
,,Sėkmė Afganistane reiškia daugiau
nei karinę operaciją”, – pareiškė J.
Scheffer, prieš tai pavadinęs Vilnių
nuostabiu miestu. Kiek anksčiau
kalbėdamas su žurnalistais Jaap de
Hoop Scheffer pažymėjo, kad misijos
sėkmei Afganistane reikia daugiau
pajėgų. Jis pabrėžė, kad jei teroristų
nepavyks Nukelta į 6 psl.
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„Vilkai” (vyresni nei 35 m.)

Pradinis penketas:
Mindaugas Lekerauskas 
(„Panevėžys”)
Vaclovas Šivickas („Lokiai”)
Donatas Siliūnas („Lituanica”)
Mindaugas Jablonskis („LT”)
Saulius Krikščiūnas („Lokiai“)

Sigitas Gentvilas („Lokiai”)
Rolandas Valeiša („LT”)
Linas Čepelė („Lituanica”)
Tomas Stašys („Stumbras”)
Artūras Šimulis („Švyturys”)
Tadas Jurgelevičius („Lietava”)
Algis Jonynas („Lituanica”)

Čikagą sudrebins jubiliejinė
ČLKL ,,Žvaigždžių diena”

Vasario 10 dieną Čikagos Lietuvių krepšinio lyga (ČLKL) visus oranžinio
kamuolio gerbėjus pakvies į jubiliejinę – penktają „Žvaigždžių dienos” šventę.

Krepšinio aistruolius linksmins didžiausia Čikagos lietuvių šokių studija
„Dance Duo”, o rungtynių pertraukėlių metu žiūrovus audrins nepakartoja-
ma ČLKL merginų sportinių šokių komanda. Krepšinio sirgalių nuotaiką taip
pat kels Čikagos „Bulls” komandos (NBA) simbolis – buliukas „Benny”.

Kaip ir įprasta „Žvaigždžių dienai”, krepšinio aikštelėje netrūks nuotai-
kingų konkursų ir žaidimų. Vėl bus apdovanoti: taikliausias tritaškių me-
tikas ir „Oro Karalius”. Pagrindinis „Žvaigždžių dienos” įvykis neabejotinai
bus krepšinis. Pirmieji į aikštelę išbėgs ČLKL „B” grupės „Žvaigždės”, pada-
lintos į „Vilkų” ir „Erelių” komandas.

„Vilkų” ekipą, vediną daugiausiai apdovanojimų turinčio Čikagos lietuvių
krepšininko Mindaugo Lekerausko, sudarys vyresni nei 35 m. krepšininkai.
Komandos veiksmams vadovaus gruodžio mėnesį į Čikagą grįžęs Palangos
„Naglio – Adakrio” (NKL) komandos strategas Stepas Žilys.

„Erelių” sudėtyje rungtyniaus jaunesni nei 35 m. žaidėjai, kurių tikslas
šiose rungtynėse – netapti lengvu senų „Vilkų” grobiu. Komandos vyriausio-
jo trenerio vaidmenyje šiose rungtynėse bus Edmundas Aleknavičius
(„Atlantas”).

Komandų sudėtys:
,,Ereliai” (iki 35 m.)

Pradinis penketas:
Raimundas Žekas („Kaunas”)
Gediminas Jakševičius
(„Stumbras”)
Arūnas Karalis („Lituanica”)
Rimantas Vaišys („Kaunas”)
Edvinas Činga („Panevėžys”)

Paulius Narbutas („Panevėžys”)
Karolis Kliučinskas („Panevėžys”)
Rytas Vygantas („Lituanica”)
Vytas Bindokas („Lietava”)
Tadas Rekašius („Stumbras”)
Nerijus Šiaulys („Kaunas”)
Osvaldas Lastauskas („Švyturys”)

Pagrindinė „Žvaigždžių dienos”
šventės dalis – pirmąkart ČLKL isto-
rijoje įvyksiančios „Lietuvių” ir „Legio-
nierių” rinktinių komandų varžybos.

Stipriausiu Čikagos lietuvių
krepšininkų laukia itin pajėgūs var-
žovai, mat visi „Legionierių” krepši-
ninkai yra ragavę JAV studentų
krepšinio, o jų vidurio puolėjas –
aukščiausias lygos žaidėjas Jack
Lothian – ir NBA duonos.

„Lietuvių” komandą treniruos
Tomas Krivickas („Alytus”) ir Darius
Sriubas („Panevėžys”), o „Legionie-
rių” žaidimui vadovauti patikėta
Andriui Virbickui („Radviliškis”).

„Lietuviai”

Pradinis penketas:
Evaldas Jacunskas („Radviliškis”)
Emigijus Lukošius („SRL”)
Ed Bendoraitis („Lituanica”)
Egidijus Stanislauskis („Alytus”)
Audrius Vasiliauskas („Alytus”)

Derek Molis („Lituanica”)
Tomas Rimkus („Alytus”)
Arvydas Astrauskas („Alytus”)
Aivaras Majus („Atlantas”)
Gvidas Drungilas („SRL”)
Audrius Verbickas („Atlantas”)
Domantas Gurevičius („Radviliš-

kis”)

„Legionieriai”

Pradinis penketas:
Josip Petrusič („Radviliškis”)
Lewon Brown („Atlantas”)
Nick Tiemen („Lituanica”)
John Rimmer („Radviliškis”)
Eric Epps („Alytus”)

Jack Lothian („SRL”)
Mike Steigerwald („Lituanica”)
Brandon Weiss („SRL”)
Dimario Edwards („Alytus”)
Jabarry Harry („Lituanica -2”)
Jeff Faukner („Lituanica”)
Larry Stewart („Bulls Acade-

my”) (svečio teisėmis).

ČLKL informacija

Šventė įvyks vasario 10 d., 
sekmadienį, 

Pasaulio lietuvių centro 
Jaunimo rūmų salėje, Lemonte

(14911 West 127th Street). 
Pradžia 1 val. p. p., 

pabaiga 7 val. v. 
Bilieto kaina – 5 dol.
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Nepriklausomybės
šventės – pagarbos ir
džiaugsmo išraiška

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Vasario 16-osios aktas buvo Lietuvos valstybės nepriklausomybės
paskelbimas, įvykdytas Lietuvos Tarybos Vilniuje 1918 m. vasario
16 d.  Anot Zenono Ivinskio, siauresne istorine prasme šis Aktas

buvo Lietuvos Tarybos pastangų grandinėje dar vokiečių okupacijos metu.
Platesne prasme, Vasario 16-oji, virtusi Lietuvos valstybės ir visur  pa-
saulyje gyvenančių lietuvių tautine švente, išreiškia visas lietuvių pastan-
gas siekiant tautos laisvės ir valstybinės nepriklausomybės.

Lietuvos Taryba, atsiremdama į lietuvių sąmonėje niekada nepražu-
vusią valstybingumo tradiciją, siekiančią karaliaus Mindaugo II laikus,
galutinai išreiškė tą balsą, atrandamą Antano Strazdelio poezijoje apie
ateinantį pavasarėlį. ,,Didžiojo Valančiaus veikimas ir ‘Aušros’ pasirody-
mas taip pat buvo žymi prošvaistė pirmyn.  Dar labiau tautinės sąmonės
mintis kristalizavosi pranašiškoje Maironio lyrikoje, kai Kudirkos ‘Varpo’
dūžiai ‘Kelkite, kelkite...’ vis labiau pasiekdavo lietuvio ausis.”  

Kilusi 1905 m. Rusijos imperijoje revoliucija davė progą pirmą kartą
viešai Didžiajame Vilniaus Seime Lietuvai pareikalauti autonomijos. Kita
proga susidarė Pirmajam pasauliniam karui einant prie galo. Sudaryta
Lietuvos Taryba susidūrė savo sunkumais ir nesutarė dėl taktinių ėjimų,
susijusių su vokiečių okupantais. Tarybos daugumai priėmus vieną rezo-
liuciją, keturi kairiųjų pažiūrų nariai 1918 m. sausio 28 d. iš jos išstojo.
Siekiant išvengti krizės, su išstojusiais buvo deramasi ir kairioji grupė
sutiko sugrįžti. Krizės buvo išvengta vos dieną prieš visai Tarybai pasi-
rašant Vasario 16-osios aktą. 

Vasario 16-ąją Taryba susirinko priešpietiniam posėdžiui Lietuvių
draugijos bute Vilniuje. Kadangi Tarybos prezidiumas buvo atsistatydi-
nęs, šiam susitaikymo ir vienybės posėdžiui pirmininkavo Jonas Basana-
vičius. Ten buvo priimta kairiųjų pasiūlytoji formulė pritariant visiems
20 Tarybos nariams. Aktą pasirašė visi Tarybos nariai abėcėles tvarka.
Vasario 16-osios teksto svarbiausia dalis buvo, jog Lietuvos Taryba skel-
bia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lie-
tuvos valstybę su sostine Vilniuje. Su tuo aktu Lietuvos sunkumai nesu-
mažėjo, o padidėjo. Z. Ivinskio žodžiais, gelbėdamasi nuo tolimesnių Lie-
tuvos valstybingumui pavojingų užmačių, Lietuvos Taryba, 1918 m. liepos
11 d. pasivadinusi Valstybės Taryba, išrinko savo karaliumi Urachtą, ta-
čiau iš to nutarimo nieko nesigavo.

,,Šiandien Vasario 16-osios šventės proga paminimos ne tik ano laiko
viso pasaulio lietuvių pastangos už tautos laisvę, bet nuolat keliamas ir vis
aktualinamas okupuotosios Lietuvos išlaisvinimas” – taip buvo rašyta
,,Lietuvių enciklopedijos” XXXIII tome, išleistame 1965 m. Ten pat paste-
bėta, kad sovietinėje istoriografijoje buvo nutylima, kad lietuvių tauta
daug pastangų ir aukų padėjo, kol ji pasiekė nepriklausomybę. Po 35 me-
tų, 1990 m. kovo 11 d., Lietuvos Aukščiausioji Taryba turėtą, bet sovietų
pavogtą nepriklausomybę vėl atstatė. Atstatė žodžiu ir raštu, o už 10
mėnesių – 1991 m. sausio 13 d. – tauta tas kilnias pastangas aplaistė savo
didvyrių krauju. 

Šie trys įvykiai, šios trys datos – 1918.02.16, 1990.03.11 ir 1991.01.13
– yra prisimenamos ir atskirai ar kartu paminimos užsienyje gyvenančių
lietuvių. Per daugybę metų Vasario 16-osios minėjimai vykdavo nusisto-
vėjusia tvarka. Paminėjime būdavo įnešamos vėliavos, sugiedami Ameri-
kos ir Lietuvos himnai, sukalbama invokacija. Sveikinimo žodžiui būdavo
pasikviečiami mūsų reikalą suprantantys politikai. Kartais prie garbės
stalo sodindavo ir kitų pavergtų tautų atstovus. Visiems atsistojus, būda-
vo perskaitomas Vasario 16-osios Nepriklausomybės paskelbimo aktas. Po
oficialiosios dalies ir pertraukos sekdavo meninė programa. Kartais tai
būdavo dainos ar tautiniai šokiai, ar dar kas nors patriotiško ir lietuvišką
savigarbą pakeliančio. Pertraukų metu būdavo renkamos aukos lietu-
viškiems reikalams. Dėl tų aukų paskirstymo buvo ir nesutarimų ar ne-
susipratimų. Kartais kildavo nesutarimų ir dėl minėjimų gausos, ypač
gausesniuose telkiniuose, o gal tik Čikagos apylinkėse. Minėjimų lankyto-
jų skaičius ir aukos su laiku mažėjo, bet mažai kas pasikeitė tų minėjimų
rutinoje.

Atstačius nepriklausomybę ir atsivėrus imigracijos iš Lietuvos gali-
mybėms, susilaukėme naujo kraujo, naujos energijos, naujų nuotaikų. Tai
atsiliepė ir požiūriui į nusistovėjusius minėjimus. Lietuvai vėl tapus lais-
vai norėta, kad tas džiaugsmas būtų švenčiamas ir išgyvenamas neprik-
lausomybės atstatymų progomis. Kai kurių galvota, kad dabar tam la-
biau tinka linksmos puotos, gyvi šokiai ir skambios dainos, o ne banalūs
praeities įvykių aptarimai. Čia nuomonės skiriasi, bet tame tikrai nėra
tragedijos. Svarbu, kad yra norinčių šias šventes prisiminti ir prideramai
jas atšvęsti. Sektinu pavyzdžiu tikrai nelaikytina Amerikoje jau paplitusi
tradicija jos nepriklausomybės dieną – liepos 4-tąją – atšvęsti dalyvaujant
beisbolo žaidynėse, pasistiprinant dešrelėmis, užsigeriant Coca Cola ar
alučiu, o sutemus džiaugtis dangaus skliaute besproginėjančiomis įvai-
riaspalvėmis šviesomis. Eilinis amerikietis nelabai suvokia, ką ta diena
krašto istorijoje reiškia.   

Mažuose lietuviškuose telkiniuose toks paminėjimas gali įvykti pri-
vačiame bute, kur susirinkę tautiečiai  prisimintų savo išgyvenimus, gal

RYTŲ TRAUKA
KÊSTUTIS GIRNIUS

Kol Lietuva nebuvo NATO ir ES
narė, jos užsienio politikos siekiai
buvo aiškūs: patekti į šias dvi Vakarų
organizacijas. Bet kaip metų pradžio-
je savo kalboje Užsienio reikalų mi-
nisterijos kolegijos posėdyje pabrėžė
prezidentas Valdas Adamkus, ,,pa-
siekę šiuos tikslus, ar šiandien ži-
nome, ko norime iš savo valstybės,
savo politikų ir savo diplomatų?”
Trumpai drūtai – kokia dabar turėtų
būti Lietuvos užsienio politika?

Šį klausimą kelia ne vien prezi-
dentas. Ir ne tik prezidentas neturi
aiškaus, įtikinamo atsakymo.

Būtų netikslu teigti, kad Lietuva
trepsi vietoje nieko nedarydama. Yra
laimėjimų. Prezidentas paminėjo
išskirtinį Lietuvos indėlį į Lisabonos
sutarties atsiradimą, bet kukliai
nutylėjo, kad savaitraštis ,,European
Voice” paskelbė jį Metų europiečiu už
vaidmenį padedant išvengti Lenkijos
atskirtinumo derybose dėl Europos
Sąjungos konstitucinės sutarties.

Didžiuojamasi ir tuo, kad 2011
m. Lietuva pirmininkaus Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijai (ESBO), o 2013 m. – Euro-
pos Sąjungai. Nereikėtų sureikšminti
pirmininkavimo – kiekvienai šaliai
suteikiama proga vadovauti šiai orga-
nizacijai. Antai 2010 m. Kazachs-
tanas pirmininkaus ESBO, Bulgarija
ir Rumunija jau pirmininkavo, taigi
aišku, kad ši ,,garbė” nepriklauso
nuo šalies pažangos įtvirtinant de-
mokratiją ar kuriant našų, modernų
ūkį.

Prezidentas pareiškė nusivylimą
dėl negebėjimo įstoti į euro zoną. Ir
čia jis per kuklus. Buvo galima pa-
minėti kitas nesėkmes, pvz., nepa-
sisekusį flirtą su Lenkija, gana šaltus
ryšius su Estija ir Latvija, perdėtas
pastangas pateisinti autoritarinius
Gruzijos prezidento Michail Saakaš-
vili veiksmus.

Kas buvo, tai buvo. Bet kokios
užsienio politikos galime tikėtis atei-
tyje? Prezidentas ragino pradėti ato-
minės elektrinės statybą, tiesti elek-
tros tinklus į Lenkiją ir Švediją, siek-
ti bendros ES energetikos politikos
įtvirtinimo. Moderniam ūkiui už-
tikrinti elektros šaltiniai yra tiek pat
būtini, kaip ir moderniam butui, tad
šiuos siekius galima laikyti vidaus
politikos prioritetais. Bet kai pra-
dedama kalbėti apie kitus siekius,
matyti, kad sunku atsispirti Rytų
traukai, norui tarpininkauti tarp
Rytų ir Vakarų.

V. Adamkus pabrėžė: ,,Europa
pripažįsta Lietuvos vaidmenį kuriant
stabilumo, laisvės ir demokratijos
erdvę Rytų kaimynystėje. Reikia
stengtis, kad Gruzija, Ukraina ir ki-
tos pasirengusios šalys taptų NATO
ir ES narėmis. Pirmininkaudami
ESBO galėsime dar aktyviau padėti
spręsti ,,įšaldytus konfliktus” Mol-
dovoje, Kaukaze, aktyviai kovoti dėl
demokratinių standartų sklaidos
mūsų Rytų kaimynystėje, tiesti ke-
lius į Centrinę Aziją.”

Panašiai galvojama ir Užsienio
reikalų ministerijoje (URM). Jos
sekretorius Laimonas Talat-Kelpša
ragina Lietuvos politiką kreipti poso-
vietinės erdvės kryptimi, ten ,,susi-
rasti nišą ir joje įsitvirtinti”. Lietuva
turėtų tapti regiono centru, kuris
tarpininkauja tarp glaudesnių ryšių
su Vakarais siekiančių NVS šalių ir
NATO bei ES. Pasak L. Talat-Kelp-
šos, šios šalys ,,mūsų prašo patarti,
pamokyti ir jei reikia – užtarti Briu-
selyje”. O Tbilisyje, Jerevane, Asta-
noje, Biškeke, Taškente ar Dušanbėje
Lietuvos atstovai esą priimami su de-
rama pagarba ir dažnai – su neslepia-
ma simpatija.

V. Adamkus bendrais bruožais
ragino sukurti aiškią migracijos poli-
tiką, pasirengti migracijai iš trečiųjų
šalių, o URM nuomone, darbuotojų
reikia ieškoti Baltarusijoje, Ukrai-
noje, Moldovoje, Pietų Kaukazo val-
stybėse. Neseniai Ekonominės mig-
racijos strategiją pristatęs L. Talat-
Kelpša mano, kad ji gali prisidėti prie
kaimyninio regiono valstybių euro-
pėjimo ir demokratėjimo. Dar tarpu-
kario metais buvo reiškiama mintis,
kad Lietuva gali būti tiltas tarp Rytų
ir Vakarų, kad tai lietuvių tautos
istorinė misija bei paskirtis. Tiesa, ta-
da omenyje buvo turimi kultūros, o
ne politikos ryšiai. Bet Lietuva neta-
po kultūrų sintezės kūrėja, vargu ar
ji bus demokratijos įkvėpėja Ry-
tuose.

Regiono centro mintis yra perne-
lyg ambicinga, juolab kad NVS šalys
nesudaro            Nukelta į 11 psl.

kokį tinkamą filmą kartu pažiūrėtų, gal prie ,,Švyturio” ar kavutės nauja
pažintis užsimegztų. Didesniuose telkiniuose einama į sales, buriami ren-
gimo komitetai, atvyksiantiems sudaroma įdomi ir prasminga, bet neper-
krauta ar per ilga programa. Bet kokie bendruomeniniai suėjimai gali
svyruoti nuo karnavalų, gegužinių, pokylių, koncertų, minėjimų iki prisi-
mininų ir šermenų. 

Šių dienų nepriklausomybės minėjimai neturėtų apsiriboti tik tų
svarbių įvykių paminėjimu, bet suteikti visiems progą tuos istorinius
įvykius kartu išgyventi savo šeimos, draugų, artimųjų ir dar nepažįstamų
rate. Galimybes riboja rengėjų ryžtas, kūrybingumas ir pasirinktų iš-
raiškos formų priimtinumas renginio dalyviams. Sektinas principas, kad
kuo daugiau žmonių aktyviai bus įtraukti ar įsitrauks, tuo mažiau bus
tokių, kurie po renginio liks kuo nors nepatenkinti. Neradus daugumai
priimtinos formos, galima vienų ar kitų  siūlomus formatus kas metai
keisti, kad dauguma anksčiau ar vėliau pasijustų esantys  išklausyti ir pa-
tenkinti.  

Ar Lietuva nesureikš-
mina savęs, įsijausdama į
demokratijos ir laisvės
šauklio Rytuose vaidmenį?
Ar vadovaujantis vaidmuo,
sudemokratinant regioną,
neišvengiamai neatiteks
Lenkijai ir kitoms turtin-
gesnėms bei galinges-
nėms šalims? 
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D. Čarauskas: Tapti kareive buvo lengva
DALIA CIDZIKAITÈ

Šv. Kalėdos yra ypatingas metas
— tuomet į vieną vietą suvažiuoja toli
gyvenantys vaikai ir anūkai, seniai
matyti artimieji ir giminaičiai. Šios
praėjusios Kalėdos ypač jaudinančios
buvo Dainai Čarauskas, pirmojo laip-
snio seržantei, visai prieš šventes
sugrįžusiai iš Afganistano.

Jau 12 metų JAV kariomenėje
tarnaujančiai Dainai nuspręsti tar-
nauti padėjo tas faktas, kad jos tėvas
tarnavo oro pajėgose Vietnamo kare,
be to, ji visą savo vaikystę praleido
apsupta kareivių. ,,Užaugau norė-
dama tarnauti savo šaliai ir apsi-

sprendimas tapti kareive buvo leng-
vas” — sakė moteris.

Į kariuomenę Daina užsirašė
1996 metų sausio mėnesį. Ji buvo pa-
siųsta į Ft. McClellan, esantį Alaba-
ma valstijoje, bendram pasiruošimui
ir pratyboms. Ten ji praleido keturis
mėnesius. Pabaigusi Military Police
Academy, Daina buvo paskirta į
814th Military Police Company Či-
kagoje.

Šiuos praėjusius metus kareivė
praleido Afganistane, prieš tai ji tar-
navo Kosove ir Irake. Paprašyta pasi-
dalinti savo, kaip moters, patirtimi
JAV armijoje, Daina prisipažino, jog
negali kalbėti už visas moteris, tar-
naujančias armijoje, tačiau, jos nuo-
mone, jei žinai savo darbą ir stengiesi
techniškai ir taktiškai būti veiksmin-
ga, nėra nieko, ko moteris negali pa-
siekti ir įgyvendinti. Dainos įsitiki-
nimu, karas Irake ir Afganistane
pakeis požiūrį į moteris kare. Daug
moterų įrodė, jog jos sugeba taip pat
gerai atlikti karines užduotis, kaip ir
vyrai. Ir netolimoje ateityje nebus
didelio skirtumo tarp užduočių, at-
liekamų vyrų ir moterų. 

Lygindama savo patirtį Afganis-
tane su Irako sąlygomis 2003 metais,
Daina sakė, kad jos buvo kur kas
geresnės. Afganistane buvo įrengta
valgykla bei suteikti kiti patogumai,
kurių Irake kareiviai neturėjo. Tad
patogumo prasme, vieneri metai,
praleisti Afganistane, nebuvo sun-
kūs. Tačiau, — prisipažino pašneko-
vė, — buvo sunku būti toli nuo namų,
šeimos ir draugų. Afganistane Daina
neturėjo daug progų pasikalbėti su
vietiniais žmonėmis. Vis dėlto, iš ci-

Daina Čarauskas

Daina JAV kariuomenėje tarnauja jau metų.

Pratybų metu.                         Nuotraukos iš asmeninio D. Čarauskas archyvas.

Atkelta iš 3 psl. jokio regiono nor-
malia to žodžio prasme. Didesnės
šalys, kaip Kazachstanas ir Ukraina,
ir turtingos gamtinių išteklių, kaip
Turkmė-nistanas, ras galingesnių
užtarėjų arba pačios tiesiog kreipsis į
Briuselį ar Washingtoną. Labiau
suprantamas dėmesys tikrai kaimy-
nei Baltarusijai, kuriai sudemokra-
tėjus ir pakrypus į Vakarus atsirastų
kliūtis tarp Lietuvos ir Rusijos. Jei
laisvė ir demokratija sudaro sąlygas
geriau gyventi, to turėtume linkėti ir
gruzinams, nors jie ir gyvena už pu-
santro tūkstančio kilometrų.

Bet ar globoti Rytų kaimynus
turėtų būti Lietuvos užsienio poli-
tikos prioritetas? Ar Lietuva nesu-
reikšmina savęs, įsijausdama į de-
mokratijos ir laisvės šauklio Rytuose
vaidmenį? Ar vadovaujantis vaid-
muo, sudemokratinant regioną, neiš-
vengiamai neatiteks Lenkijai ir ki-
toms turtingesnėms bei galinges-
nėms šalims? Gal Lietuva turėtų
tenkintis kuklesnėmis užduotimis?
Antai, ji galėtų siekti skatinti glau-

desnį Baltijos šalių bendradarbia-
vimą, sukurti mini regioną, kuris
kalbėtų vienu, galingesniu balsu.
URM galėtų daugiau dėmesio ir
išteklių skirti prekybos ryšiams stip-
rinti bei Lietuvos verslui palaikyti
negu didžiajai regiono pakeitimo poli-
tikai. Ir įdarbinti atitinkamų specia-
listų. Neatmestina galimybė, kad gal
reiktų skirti dėmesio kuriai nors
Rytų politikos sričiai. Bet tai turėtų
būti nuodugnios analizės išvada, o ne
prielaida.

Kiekvienu atveju būtina atsikra-
tyti plačiai paplitusio įsitikinimo, kad
rusų kalbos mokėjimas, bendra patir-
tis ir sovietinės galvosenos suprati-
mas Lietuvai suteikia ypatingų įžval-
gų apie Rytų kaimynų mąstyseną.
Nors tas įsitikinimas glosto lietuvių
savimeilę, manyčiau, kad jauni Lie-
tuvos diplomatai, sudarantys didžiąją
Lietuvos diplomatų dalį, ne ką geriau
įžvelgia baltarusio politiko sielą negu
Amerikos prezidentas Georges W.
Bush – Vladimir Putin.

Veidas.lt

RYTŲ TRAUKA

vilių žmonių, dirbusių Afganistano
provincijose, ji sužinojo, jog daug
daroma siekiant atstatyti bendruo-
menes. Vietiniai žmonės džiaugėsi,
jog sąjungininkės padeda atstatyti
kelius, pastatus, mokyklas, ligonines,
įvesti elektrą, atvesti vandenį į tas
vietas, kur tokių dalykų prieš tai ne-
buvo. Daina prisipažino, jog buvo
liūdna matyti, kad didžioji dauguma
afganistaniečių nieko neturi. Tai, jos
teigimu, privertė ją kitaip pažiūrėti į
gyvenimą Amerikoje ir įvertinti tai,
ką mes turime. 

Prieš Afganistaną Daina tarnavo
ir Irake. Su 822nd Military Police
Company ji ten išbuvo kiek daugiau
nei metus — nuo 2003 m. sausio iki
2004 m. vasario. Per tą laikotarpį ji
dalyvavo įvairiose misijose: nuo ap-
saugos Kuwait, apsigynimo Tallil ir
Camp Bucca iki sulaikytųjų operacijų
Camp Bucca. Pietiniame Irake, karui
vos prasidėjus, Daina turėjo galimybę

pasikalbėti su vietiniais žmonėmis.
Anot jos, tuo metu žmonės jautėsi
laimingi, jog Amerikos armija yra
Irake. Kariuomenės buvimas, Dainos
teigimu, suteikė žmonėms tikėjimą
ateitimi. 

Šiuo metu Daina yra atsargoje. Ji
džiaugėsi galėdama šias praėjusias
Kalėdas ir Naujuosius Metus pra-
leisti su savo šeima ir pasiruošti sug-
rįžti dirbti policininkės darbą. Nors iš
armijos Daina sugrįžusi jau daugiau
nei 16 mėnesių, ji sakė, jog kol kas ji
vis dar bando prisitaikyti prie civilio
gyvenimo, tačiau ką tik praėjusių
švenčių metu neturėjo laiko pasiilgti
kariuomenės. Dainos sutartis su JAV
kariuomene baigiasi už kelių mėne-
sių, todėl maža vilties, jog ji bus pa-
šaukta atgal į armiją. Po daugelio
metų, praleistų kariuomenėje, Daina
planuoja susitelti ties savo policinin-
kės karjera. Linkime jai sėkmės.



DRAUGAS, 2008 m. vasario 8 d., penktadienis                          5

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii

��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

PARTIZANÛ CD IR PASIÙLYMAS
Visuomet įdomu skaityti Ro-

mualdo Kriaučiūno straipsnius, bet
2007 m. sausio 12 d. ,,Draugo” šešta-
dienio ,,Kultūros” priede išspausdin-
tą recenziją naujai pasirodžiusiai par-
tizanų dainų kompaktinei plokštelei
,,Už Laisvę, Tėvynę ir Tave” — ypa-
tingai. Pati tik ką buvau gavusi ją iš
Lietuvos ir vis negalėjau atsiklausyti.
Nors augau mieste ir buvau per maža
suvokti ir susigaudyti pokario įvy-
kiuose, bet jais buvo prisotintas net
oras, kuriuo ir mes, vaikai, kvėpa-
vome. 

Tais laikais televizorių dar ne-
turėjome, tai mūsų, mažujų ,,ante-
nos” gaudė viską iš aplinkos ir nu-
girstų suaugusiųjų pokalbių. Su ma-
lonumu klausiau dainų iš ,,tų laikų”,
nepaisant, kad ir man ne visos buvo
girdėtos arba sunkiai atpažįstamos.
Juk kiekvienas kaimas ar rajonas
savaip apdainuodavo vietinius did-
vyrius ir įvykius, net panaudodami
žinomas melodijas. Kažkada Kalva-
rijos rajone girdėjau dainą apie ten
,,ant minų” žuvusį jauną traktoristą
pagal plokštelėje girdimos dainos
,,Jei ne auksinės vasaros” melodiją.

Ir dainos ,,Palinko liepa šalia kelio”
melodija palinko ne visai į tą pusę,
bet gal ji buvo ir taip dainuojama? 

Kaip ten bebūtų, džiaugiuosi,
kad tos dainos naujai atgijo ir jas
išgirs dabartinė karta. Juk jiems,
daugiausia, tai vienintelis būdas.
Praėjo tie laikai, kai per kiekvieną
giminių ar draugų suėjimą skambė-
davo dainos ir mes, vaikai, augome su
jomis. Kaip sakė mano dukra, ši
plokštelė labai populiari tarp jaunimo
ir buvo tuoj pat išgraibstyta. Norint
nusipirkti ją, man teko kreiptis tie-
siai į Genocido ir rezistencijos centrą,
nes parduotuvėje jų nebebuvo. 

Savo straipsnyje R. Kriaučiūnas
rašo, kad jis neatpažino daugumos
dainų, nes jis ir jo draugai dainuoda-
vo kitas, ,,ką tik iš Lietuvos gautas
partizanų dainas”. Norėčiau ir jas
išgirsti. Ar negalėtų, pvz. ,,Dainavos”
vyrų vienetas ar kiti atlikėjai surinkt
ir išleisti jų plokštelę? Taip šios dai-
nos būtų išsaugotos ir taptų priei-
namos visiems. 

Aurelija Dobrovolskienė
Oak Lawn, IL

APIE SKANIÂ GRIKIÛ KOÕÊ
Los Angeles lietuviai virė tokią

skanią grikių košę, bet štai prisėlino
Darius Udrys ir primetė macų. Aš
nieko prieš macus, bet tik ne su lietu-
viškais grikiais! Be to, Udrys nesi-
laikė jam prigimtos „politiškai ko-
rekt” pusiausvyros – į Šokių šventę
nepakvietė palestiniečių šokių gru-
pės.

O kur gi garbės svečiai, jeigu jau
taip? Kur  E. Zuroff, N. Dušanskis ir
I. Arael? Udrys turėtų žinoti, kad tie

buvę NKVD budeliai lietuvius ne tik
šaudė, bet ir žiauriausiai kankino.
Bet jie, žinoma, neliečiamieji – jie ra-
miai sau augina agurkus Izraelio kib-
butze.

Udrio saliamoniški sprendimai
gal galėtų ir tuos nusikaltėlius teis-
man pristatyti? Tada jis atpirktų savo
padarytą nuoskriaudą ir taip mažytei
lietuvių visuomenei.

Karolis (Charles) Ruplėnas
Chicago, IL

NEATSIDÑIAUGIU ATRASTA AMERIKA
Ačiū širdingai už mums siun-

čiamą ,,Draugo” laikraštį. Neatsi-
džiaugiu kiekvienu jo numeriu. O
nuo 2006 m. rudens, kaip tas Kolum-
bas, neatsidžiaugiu atrasta Amerika
— antrabangių-dipukų sukurta lietu-
vių Amerika! Nors JAV gyvenu jau 10
metų, lietuviškąją Ameriką atradau
tik 2006 m., paauginusi čia gimusius
vaikus, kai pagaliau įsijungiau į lietu-
viškąją veiklą.

Bėgu lekiu tiesiog paknopstom,
kad spėčiau bent mažytę dalelę
padaryti lietuvybės vardan, kokią jūs,
antrabangiai, darote diena dienon,
jau daug dešimtmečių. Darau su mei-
le ir dideliu malonumu, tik to miego
vis trūksta, ir žinau, kad dar daug
nepadaryta, dar daug minčių protas
ir širdis suteikia. Gyvenimas Ameri-
koje jūsų, kurie lietuvybę išlaikėte ir
išpuoselėjote, dėka man įgauna visai
kitą prasmę ir teikia džiaugsmą. 

Labai apgailestauju, kad vis dar
nesugebu išpildyti duoto pažado —
atsiųsti medžiagos apie mūsų rytinio
Long Island lietuvių veiklą, o jos yra

daug, labai daug — ir paprastos kas-
dienės, ir prasmingesnės istorijos
atžvilgiu. Dėka ,,Draugo” laikraščio
apie savo pažadą galvoju kasdien ir
tikiuosi, kad greitai jį galėsiu išpil-
dyti.

Dažnai galvoju apie mūsų kai-
myną a. a. didįjį Juozą Giedraitį, koks
dvasios galiūnas jis buvo, kiek Lie-
tuvos, kiek Tautos fondo vardan daug
padarė, ir tegul bus palaiminta L.
Giedraitienė, kuri dirbdama gydytoja
visą gyvenimą leido savo vyrui pilnai
atsiduoti Lietuvai.

Esu pažadėjusi atsiųsti straipsnį
apie katalikybę pas mus, bet praėjo
Padėkos diena (dėkojimui), praėjo
Kalėdos (skolų atidavimui)), o aš taip
ir neparašiau padėkos visiems jums,
vadinamiems dipukams! Lenkiuosi
žemai už viską ir tikrai parašysiu ilgą
padėkos laišką spaudai. 

Neila Baumilienė
Kazickienės lituanistinės

mokyklos vedėja
Southampton, NY

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą
ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

ŠVARI GAMTA - STIPRI TAUTA
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

,,Sąjūdžio žiniose”, nr. 35
(1988.09.08), pačiame pirmajame
puslapyje, aprašoma ,,Atgajos”, ,,Že-
mynos” ir viso Sąjūdžio organizuota
akcija, sutraukusi 100,000 žmonių į
Šventąją Baltijos pajūryje. To įvykio
data nepažymėta. Kas man įdomu
yra tai, kad aš tos ,,jūros apkabini-
mo” akcijos visai neatsimenu. Neat-
simenu net pro miglas. Gal Vaka-
ruose apie tai nebuvo plačiau rašyta?

,,Atvykus į Šventąją apstulbino
pajūrin suplūdusių žmonių, o ne mi-
nios ar masės, gausumas!”, – rašo
Jurga Ivanauskaitė. ,,Šitiek puikių,
įkvėptų, gražių veidų, vietoj bevei-
džio ‘homo sovietikus’, taip bauginu-
sio užsieniečius! Šitiek tikrų, gilių
emocijų! Dar prieš susikabinant ran-
komis visus apėmė šventas bendru-
mo jausmas, buvimo kartu laimė...
Susikabinę rankomis stovėjome vei-
du į Baltiją. Visą kelią mus lydėjusi
saulė pasislėpė, ir apsiblaususi jūra
išties priminė niūrų, triukšmingai
alsuojantį ligonį... Iš kairės į dešinę ir
atgal nuvilnijo rankos paspaudimas,
o kartu – sunkiai apibūdinamas, elek-
trizuojantis, hipnotizuojantis, vieni-
jantis jausmas. Dar kurį laiką, ne-
paleisdami vienas kito rankų, žmonės
stovėjo ir žvelgė į jūrą, tarsi laukiant
atsako – pieno ar kraujo puta?”

Nr. 36 apie Valstybės mitą rašo
Vytautas Landsbergis. Dvasios ir
blaivybės reikalų rūpesčiais dalijosi
Aušros Vartų Blaivybės gyvojo ro-
žančiaus brolija.  Nr. 37 gvildenama
Baltijos valstybių vienybės idėja.
Tuo tarpu visa Lietuva ,,mitingais
sprogstanti”. Po Vilniaus didžiųjų

sueigų liepos viduryje susibūrė Kap-
sukas (Marijampolė), o po to pasipylė
Alytus, Palanga, Klaipėda, Kaunas,
Šilutė, Vilkaviškis, Lazdijai, Varėna,
Anykščiai, Rokiškis, N. Akmenė, Pa-
nevėžys,  Jonava, Druskininkai. Tai
atviro oro, stadionų ir aikščių ren-
giniai ir dešimtatūkstantinės minios.
Scenarijai visur panašūs: visuomenė
kviečiama susitikti su LPS iniciaty-
vinės grupės atstovais. Atvyksta ir
miestų ar net rajono valdžia. ,,Dvasia
visur sava, visur savos problemos.
Bet beveik visur ta pati drąsa. Žmo-
nės mokėsi demokratijos, o ši neį-
manoma be drąsos... Džiugu žiūrėti ir
klausyti, kad dešimtmečius nieko
neklausiusi provincijos valdžia pasi-
junta lyg pagauta ir nežino, kokiu
žodžiu ar žestu atsakyti į tūkstančių
žmonių širdyse susikaupusį skausmą,
gėlą ir teisybės troškimą.”

Entuziazmas pasivijo ir dvirati-
ninkus. Sąjūdžio dviratininkai nuo
liepos 20 iki rugpjūčio 2 d. numynė
900 km., buvo surengti 24 mitingai.
Tai buvo ne vien ekologinio visuome-
nės prusinimo žygis, bet ir Sąjūdžio
,,karo žygis” per Lietuvą. Žygio vado-
vas Rimantas Astrauskas savuoju en-
tuziazmu ir organizuotumu palaikė
bendraminčių ryžtą ir pasišventimą.
Dviratininkai sudarė nuostabią gyvy-
bės koloną, kuri savo trispalvėmis ža-
dino pakeles. Žygį sudarė nuolatinė
100-150 žmonių gyvybės kolona. 

Nr. 38 sužinome, kad rugsėjo 1 d.
ant Respublikinių pionierių ir moks-
leivių rūmų bokšto iškilo trys vėlia-
vos. Dvi žinomos, o trečioji ,,seniai
širdyje nešiota – tautinė”.  Netrukus
pastaroji vėliava buvo nukabinta ,,dėl
techninių kliūčių”.  Nukelta į 11 psl.
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,,Baltijos kelias”.
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NATO vadovas: Lietuva rodo
pavyzdî kitoms Sâjungos narèms

Kanados lietuviai pradès Šiluvos
M. Marijos jubiliejinius metus

Vilnius, vasario 7 d. (BNS) –
Užsakomieji straipsniai yra ne-
veiksminga žiniasklaidos priemonė –
juos atpažįsta dauguma šalies gyven-
tojų, o daugiau kaip trečdalis jų to-
kius straipsnius vertina neigiamai.
Tai rodo bendrovės ,,Reklamos tyri-
mai” atliktos apklausos, kurią užsa-
kė mobiliųjų telekomunikacijų ben-
drovė ,,Omnitel”, duomenys.

,,Omnitel” komunikacijos vado-
vas Darius Maikštėnas sakė, jog už-
sakomuosius straipsnius teigia atpa-
žįstantys 66,3 proc. apklaustųjų, o
55,7 proc. apklausos dalyvių teigia
atpažįstantys ir paslėptai užsakytus
straipsnius. Tarp užsakomuosius

straipsnius atpažįstančių skaitytojų
37 proc. juos vertina neigiamai. Dar
daugiau skaitytojų neigiamai vertina
paslėptus užsakomuosius straips-
nius.

,,Akivaizdu, kad užsakomieji
straipsniai yra neveiksmingi. Nau-
dodami užsakomuosius straipsnius
komunikacijos specialistai apgaudi-
nėja patys save, nes užsakomųjų
straipsnių poveikis yra iki 8 kartų
mažesnis nei neužsakomųjų straips-
nių”, – teigė D. Maikštėnas. Pernai
spalio-gruodžio mėnesiais  bendrovė
,,Reklamos tyrimai” atliko beveik 1,5
tūkst. Lietuvos žiniasklaidos prane-
šimų analizę. 

Arvydas Barysas Los Angeles filmuojant XIII Tautinių šokių šventės rengėją
Danguolę Varnienę (dešinėje).                                                  Manto Šatkaus nuotr.

A. Barysas pristatys filmû ciklâ
„Žymiausi pasaulio lietuviai“

Seniausiam Lietuvos kalèjimui
rasta nauja vieta

Atkelta iš 1 psl. įveik-
ti Afganistane, pasekmės gali būti
jaučiamos ne tik Afganistane ar
regione, bet ir Londone, Briuselyje ir
Amsterdame”. Kita vertus, J. de
Hoop Scheffer sakė neįžvelgiąs gali-
mo NATO skilimo pavojaus.

Apie galimą skilimą prieš atvyk-
damas į Vilnių kalbėjo JAV gynybos
sekretorius Robert Gates. Washing-
ton kritikuoja kai kuriuos sąjungi-
ninkus Europoje, kad šie neskiria už-
tektinai pajėgų kovoti su Talibano
kovotojais, ypač neramiuose Afga-
nistano pietuose. Daugiausia kritikos
dėl nepakankamo indėlio sulaukia
Prancūzijos, Ispanijos, Turkijos, Ita-
lijos ir Vokietijos vadovai. Su Taliba-
no kovotojais Afganistano pietuose
aktyviausiai kovoja JAV, Didžiosios
Britanijos, Kanados ir Nyderlandų
kariai. Šios valstybės ne kartą prašė
kitų NATO sąjungininkų sustiprinti
savo pajėgas. ,,Norime, kad tai būtų
’požiūris vienas už visus’. Tai apima
ir dalijimąsi našta Afganistano pie-
tuose”, – sakė Kanados gynybos mi-
nistras Peter Mackay. Viena iš valsty-
bių, kuri atsisako siųsti savo vyrus į
pietus, yra Vokietija, Afganistane dis-
lokavusi kiek daugiau nei tris tūks-
tančius karių. Į Vilnių atvykęs Vo-
kietijos gynybos ministras Franz
Josef Jung pareiškė manąs, kad Vo-
kietijos indėlis Afganistane yra pa-
kankamas.

NATO šalių atstovai susitikime
pažadėjo, jog Sąjunga ir toliau dės vi-
sas pastangas, kad užtikrintų saugu-
mą nuo Serbijos siekiančiame atsi-
skirti Kosove. ,,Mūsų veikla Kosove
šiandien galbūt net svarbesnė negu
anksčiau”, – sakė NATO generalinis
sekretorius J. Scheffer. Anot Sąjun-
gos vadovo,  mūsų tikslas – užtikrinti
saugią aplinką Kosove ir griežtai
veikti prieš visus, kurie gali norėti
sutrukdyti stabilumui. ,,Kita vertus,
mes turime išlikti nešališki, objekty-
vūs ir neutralūs. Pagrindinis mūsų
žodis turi būti nuosaikumas”, – pa-
brėžė J. Scheffer. Prieš devynerius
metus, kai NATO kariai įžengė į Ko-
sovą, provincijai grėsė didelė humani-
tarinė krizė, kasdien vyko susirėmi-
mai tarp Jugoslavijos ir Kosovo išsi-
laisvinimo armijos pajėgų. Šiuo metu
Kosove, kuris jau šį mėnesį ketina
skelbti nepriklausomybę nuo Ser-
bijos, tarnauja apie 16 tūkst. karių.

Savo ruožtu Lietuvos krašto ap-
saugos ministras Juozas Olekas, svei-
kindamas į Vilnių atvykusias delega-
cijas, pabrėžė NATO persitvarkymo
svarbą. ,,Sąjunga turi būti pasiren-
gusi įveikti XXI amžiaus iššūkius”, –
teigė J. Olekas. Tarp tokių iššūkių
ministras minėjo kibernetinį ir ener-
getinį saugumą.

Susitikime taip pat buvo kalbėta
apie NATO ir Rusijos santykius bei
padėtį Kosovo provincijoje.

Vilnius, vasario 7 d. (Bernardi-
nai.lt) – Lietuvių išeivijos institutas
Vilniuje kviečia į susitikimą su reži-
sieriumi Arvydu Barysu. Renginio
metu bus pristatytas jo režisuojamas
dokumentinių filmų ciklas „Žymiausi
pasaulio lietuviai”, rodoma filmuota
medžiaga apie išeivijos dailininkę Ja-
niną Monkutę-Marks, fotografą Al-
gimantą Kezį, aktorę Rūtą Kilmo-
nytę-Lee ir kitus.  A. Baryso ir jo ben-
draminčių kuriamo 30 filmų ciklo
„Žymiausi pasaulio lietuviai” tikslas
– pristatyti po visą pasaulį išsibars-
čiusius garsius lietuvius: meninin-
kus, mokslininkus, architektus, dva-
sininkus, verslininkus, finansinin-
kus, sportininkus.

Po Antrojo pasaulinio karo į Va-
karų Europą, Šiaurės ir Pietų Ame-
riką emigravę lietuvių kultūrinio,
akademinio, verslo pasaulio atstovai
pasiekė reikšmingų rezultatų bei
tarptautinį pripažinimą, garsino ir
garsina Lietuvos vardą. Kuriant šį fil-
mų ciklą, siekiama lietuviškosios
emigracijos patirtis ir pamokas per-
duoti šiuolaikinei visuomenei bei da-
bartinių lietuvių emigrantų bend-
ruomenėms.

Filmo kūrėjai jau lankėsi JAV –

Washington, New York ir Los An-
geles, filmavo žymius išeivijos žmo-
nes. Režisuodamas dokumentinius
filmus apie atskiras asmenybes, Ar-
vydas Barysas ieško panašumų ir
skirtumų, siekia atskleisti, kokios
tradicijos išsaugomos, kokios atmeta-
mos, kaip kuriamos naujos.

Arvydas Barysas – režisierius,
operatorius, scenaristas, prodiuseris,
1992 m. įkurtos savo vardo filmų kū-
rimo kompanijos vadovas. A. Barysas
yra sukūręs 50 įvairių žanrų filmų,
tarp kurių yra pelniusių pripažinimą
Lietuvoje ir garsius tarptautinius
įvertinimus.

A. Baryso režisuotas filmas
„Tarp aštuonių vėjų” 2005 m.
Italijoje vykusiame festivalyje „Eu-
ropa Nostra” pelnė pagrindinį apdo-
vanojimą kaip geriausias festivalio
kūrinys. Filmas „Gintaro kelias”
rodytas tarptautiniame Venecijos rū-
mų festivalyje Romoje, o „Įsimylėję
Lietuvą” sulaukė pripažinimo Japo-
nijoje vykusioje pasaulinėje parodoje
,,Expo 2005”. 2007 m. už Kauno ir
Lietuvos vardo garsinimą Arvydas
Barysas paskelbtas „Kauno Riteriu
2006”. 

Vilnius, vasario 6 d. (Bernardi-
nai.lt) – Balandžio 5 d. Anapilyje
(Mississauga, Ontario) Kanados lie-
tuviai suvažiavimu ir malda pradės
švęsti Šiluvos M. Marijos jubiliejinius
metus. Pagal numatytą jubiliejaus
programą Dievo Motinos apsireiški-
mo Šiluvoje 400 metų jubiliejus bus
švenčiamas  įvairiuose lietuviškuose
Kanados telkiniuose, maldingai pri-
imant Šiluvos Marijos keliaujantį pa-
veikslą.

Šia proga vyks trimetinis Kana-
dos lietuvių katalikų centro suvažia-
vimas. Rengiama Kauno vyskupo  Jo-
no Ivanausko konferencija apie Ma-
rijos apsireiškimą Šiluvoje ir apie Ši-
luvos šventovę. Lietuvos Kankinių
šventovėje su Kanados lietuviais bei
svečiais ir kunigais vysk. J. Ivanaus-
kas švęs Mišias ir palaimins paveiks-
lą, kuris kaip maldos ženklas per vi-
sus metus iki lapkričio mėnesio ke-
liaus per Kanados lietuviškas parapi-

jas, misijas ir bendruomenes. Numa-
tytų apylinkių lietuviai ruošiasi ir pa-
gal sutartą kalendorių jungdamiesi
priims piligriminį paveikslą bei ap-
mąstys Šiluvoje prabilusios Dievo
Motinos žinią.

Jubiliejiniai metai Kanadoje bus
iškilmingai užbaigti lapkričio pra-
džioje. Lapkričio 1 d., per Visų Šven-
tųjų iškilmę, Prisikėlimo parapijoje
(Toronto, Ontario) rengiama Kauno
arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus
konferencija apie pavergtosios Lie-
tuvos pogrindžio veiklą ir „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios kroniką”. Miru-
siųjų atminimo ir kapų lankymo
(Vėlinių) dieną, Lietuvos Kankinių
šventovėje Anapilyje (Mississauga,
Ontario) tikintieji su kunigais ir
arkivysk. S. Tamkevičiumi švęs Mi-
šias, kuriomis Šiluvos Marijos sukak-
tuviniai metai Kanadoje oficialiai bus
užbaigti.

Vilnius, vasario 6 d. (Balsas.lt) –
Iš sostinės centro planuojamam iš-
kelti Lukiškių tardymo izoliatoriui  –
kalėjimui rasta nauja vieta užmiesty-
je – nuteistuosius ketinama įkurdinti
į pietus nuo miesto, netoli Melekonių
ir Valčiūnų gyvenviečių.

Anksčiau Lukiškių tardymo izo-
liatoriui – kalėjimui buvo numatytas
žemės sklypas prie Pagirių gyvenvie-
tės. Tačiau pasipriešinus visuomenei,
tardymo izoliatoriui – kalėjimui buvo

pasiūlyta kita vieta. Lukiškių tardy-
mo izoliatorius bus iškeltas į miesto
pakraštyje pastatytą tardymo izolia-
torių, Lukiškių kalėjimas – į Pravie-
niškėse statomą kalėjimą, Laisvės
atėmimo vietų ligoninė – į Pravie-
niškių gydymo ir pataisos namus.
Tardymo izoliatorių – kalėjimą iš
miesto centro planuojama iškelti iki
2011 metų.

Sprendimas iškelti kalėjimą iš
miesto centro priimtas dėl to, kad
įkalinimo įstaigos pastatai be žymes-
nių pertvarkymų yra naudojami jau
100 metų, kai kurie statiniai yra su-
sidėvėję bei pripažinti avariniais. Įka-
linimo įstaiga neatitinka šiuolaiki-
nių saugumo reikalavimų.

Beveik visi įstaigos statiniai įra-
šyti į Lietuvos nekilnojamųjų kultū-
ros vertybių registrą, todėl jų remon-
to galimybės yra ribotos arba negali-
mos. Seniausią Lietuvoje įkalinimo
įstaigą – Lukiškių kalėjimą – 1904
metais pastatė tuometinė okupacinė
Rusijos imperijos administracija.

Lukiškių tardymo izoliatorius. 
Alfa.lt nuotr. 

Užsakomieji straipsniai 
žiniasklaidoje neveiksmingi
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Kabulas–Washington, DC, va-
sario 7 d. (AFP–BNS) – JAV valstybės
sekretorė Condoleezza Rice ir britų
užsienio reikalų sekretorius David
Miliband ketvirtadienį atvyko netikė-
to vizito į Afganistaną.

Šis apsilankymas surengtas po
to, kai C. Rice ir D. Miliband stipriau
pradėjo raginti NATO sąjungininkes
skirti daugiau karių ir tokiu būdu
pabrėžė šios užduoties, kuri yra ne
taikos palaikymo misija, o tikra kova
su sukilimu, primygtinumą. ,,Atvirai
kalbant, tikiuosi, kad bus skiriama
daugiau karių”, – drauge keliau-
jantiems žurnalistams sakė C. Rice.

Paklausta, kas nutiks, jei kitos
NATO šalys neprisidės, ji pridūrė:
,,Galiausiai matysite daugiau skiria-
mų karių.” ,,Problema ta, jog turime
užtikrinti, kad (skiriant) karius tai
būtų tinkami indėliai tinkamoje
vietoje, – sakė C. Rice. – Čia siekiame
ne kažkokio didžiulio pajėgų skai-
čiaus – tai toks karių skyrimo lygis,
kurį NATO gali ir turėtų atitikti.”

C. Rice nurodė, kad JAV gynybos
sekretorius Robert Gates stengsis
užsitikrinti tokius šalių indėlius ket-
virtadienį, per NATO gynybos mi-
nistrų susitikimą Vilniuje.

C. Rice ir D. Miliband apsilanky-
mas savaitė po to, kai Vokietija griež-
tai atsisakė patenkinti JAV raginimą
nusiųsti daugiau karių į neramius
Afganistano pietus, kur vyksta pag-
rindinės kovos su islamistų Talibanu.

D. Miliband sakė, kad prasideda
nauja tarptautinių pastangų įvesti
tvarką Afganistane fazė, kai kariniai
sprendimo būdai bus derinami su
dalyvavimu sprendžiant politinius ir
vystymo klausimus.

Tuo tarpu JAV gynybos sekreto-
rius Robert Gates trečiadienį sakė,
kad NATO sąjungininkių nenoras
skirti pajėgų į Afganistaną temdo
NATO ateitį. R. Gates įstatymų leidė-
jams sakė, jog ketina šiuo klausimu
būti „niurzga”, kai Vilniuje susitiks
su NATO gynybos ministrais ir kai
savaitgalį dalyvaus tarptautinėje
saugumo konferencijoje Miunchene.
,,Labai nerimauju (dėl to), jog NATO
(gali) virsti dviejų aukštų sąjunga,
kurioje vienos sąjungininkės nori
kovoti ir mirti, kad būtų apgintas
žmonių saugumas, o kitos (to) ne-
nori”, – sakė jis.

Kova dėl karių ir įrangos skyri-
mo NATO vadovaujamoms Tarptau-
tinėms saugumo pagalbos pajėgoms
(ISAF) Afganistane pakenkė santy-
kiams Sąjungos viduje. Praėjusį mė-
nesį Pentagonas paskelbė, kad siun-
čia į Afganistaną 3,2 tūkst. jūrų pėsti-
ninkų, kurie turi užpildyti spragas
šiose pajėgose. Šiuo metu Afganista-
ne tarnauja maždaug 124 tūkst. af-
ganų karių ir policininkų, maždaug
43 tūkst. ISAF karių iš užsienio ir
dar maždaug 13 tūkst. papildomų
JAV karių, kurie kovoja su terorizmu
ir rengia afganų pajėgas.

regione esančiame Inofitos mieste,
Atėnų universitete studijavo arche-
ologiją ir teologiją, be to, turi Graco ir
Miuncheno universitetų laipsnius.

WASHINGTON, DC 
JAV prezidento vietos siekian-

čios Hillary Clinton kampanija va-
sario 6 d. parodė, kad yra pažeidžia-
ma, – senatorė pripažino skyrusi 5
mln. savų dolerių, kad galėtų tęsti
varginamą kovą su kitu demokratų
kandidatu Barack Obama. Kitą dieną
po „superantradienio” pirminių rin-
kimų, kurie iš esmės buvo H. Clinton
ir senatoriaus B. Obama lygiosios,
buvusi pirmoji ponia pripažino, kad
jo pranašumas sausį renkant lėšas
privertė ją skirti savų pinigų šiai
kovai už Demokratų partijos kan-
didato į prezidentus vardą. Interneto
svetainėje „Real Clear Politics” nu-
rodoma, kad kol kas H. Clinton užsi-
tikrino 900 delegatų – mažiau nei
pusę nominacijai būtinų 2,025 dele-
gatų. 46 metų B. Obama atsilieka ne-
daug ir jau turi 824 delegatus.

KAIRAS
Kairo pietryčiuose ankstyvą

vasario 7 d. rytą dėl tvyrojusio rūko
susidūrė daug automobilių ir žuvo
mažiausiai 20 žmonių, tarp kurių yra
ir vaikų. Kelyje į Kairo priemiestį
Helvaną, esant prastam matomumui,
vienas į kitą trenkėsi trys mikroauto-
busai ir šeši sunkvežimiai.  Žuvusių-
jų skaičius dar turėtų didėti, nes kai
kurie sužeistieji yra kritiškos būklės.

GARI CHUDA BACHŠAS
Dešimtys tūkstančių žmonių

vasario 7 d. prie Benazir Bhutto kapo
mušėsi į krūtines, minėdami 40 die-
nų trukusio gedulo dėl opozicijos va-
dovės žūties pabaigą. Iškilmingos
musulmoniškos apeigos prie šeimos
mauzoliejaus Pietų Pakistane taip
pat žymėjo B. Bhutto Pakistano liau-
dies partijos rinkimų kampanijos
pradžią. Rinkimai įvyks vasario 18-
ąją ir yra laikomi svarbiu žingsniu
demokratijos link. B. Bhutto žuvo
per šūvių ir mirtininko puolimą Ra-
valpindžio mieste. Jos nužudymas
sukėlė riaušes ir privertė šešioms sa-
vaitėms atidėti rinkimus. 

Pasaulio naujienos
Rice ir Miliband netikètai

atvyko î Kabulâ

Çado vyriausybè îvedè komendanto
valandâ sostinèje

Ndžamena–Briuselis, vasario
7 d. (AFP–BNS) – Čado vyriausybė
vasario 7 d. paskelbė komendanto
valandą Ndžamenoje, kur tebevyksta
mūšiai tarp sukilėlių ir vyriausybinės
kariuomenės, taip pat ir šešiose
provincijose šalies rytuose, pranešė
pareigūnai.

Prezidentas Idriss Deby anksčiau
ketvirtadienį paragino Europos taik-
darius kuo greičiau atvykti į Čadą.
„Aš oficialiai prašau Europos Sąjun-
gos ir šios idėjos sumanytojos Pran-
cūzijos užtikrinti, kad šios pajėgos
atvyktų ir užimtų pozicijas kiek įma-
noma greičiau, kad palengvintų šiuo
metu mums tekusią naštą”, – sakė jis
Prancūzijos radijui „Europe 1”.

ES tikisi galėsianti atsiųsti į
Čadą taikdarišką misiją kitą savaitę,
nurodė Europos taikos palaikymo
pajėgų (EUFOR) Čade ir Centrinės
Afrikos Respublikoje (CAR) atstovas. 

Pirmas didesnis EUFOR pajėgų

(3,700 karių) įvedimas Čade buvo
sustabdytas praėjusią savaitę, kai su-
kilėliai pradėjo sostinės puolimą. JT
ES pajėgoms, kurioms vadovauja
Airijos generolas majoras Pat Nash,
skirta užduotis – saugoti pabėgėlius
iš Sudane esančio Darfūro regiono
netoli Čado rytinės sienos bei Čado ir
CAR piliečius, pasitraukusius iš
namų dėl vidinio nesutarimo.

EUFOR vadovybė ketino karių iš
14 ES valstybių įvedimą pradėti kovą
ir užbaigti gegužę. Prancūzija skiria
tam tikslui 2,000 karių.

ES užsienio politikos vadovo
Javier Solana atstovė spaudai Cris-
tina Gallach sakė, jog taikdarių
gabenimas į Čadą bus atnaujintas ta-
da, kai ,,leis politinė ir saugumo pa-
dėtis”.

27 ES valstybių ambasadoriai
vasario 8 d. dar kartą susitikę žada
aptarti padėtį, bet tik P. Nash spręs,
kada pradėti įvedimą.

VIENA
ESBO Parlamentinės Asamblė-

jos (PA) generalinis sekretorius Spen-
cer Oliver vasario 7 d. pranešė, kad
atsisako priimti Rusijos kvietimą
atsiųsti ESBO stebėtojų į Rusijos
prezidento rinkimus šių metų kovą.
,,Mes apgailestaujame, kad aplinky-
bės neleidžia mums stebėti šių rin-
kimų”, – sakoma jo el. paštu išplatin-
tame pareiškime, prie kurio pridėtas
laiškas, skirtas Valstybės Dūmai.
Tuo tarpu ESBO PA pirmininko Go-
ran Lennmarker laiške Valstybės Dū-
mos pirmininkui Boris Gryzlov pa-
aiškinama, kad atsisakymas susijęs
su organizacijai atstovaujančių ste-
bėtojų skaičiaus apribojimu.

VARŠUVA
Lenkijos premjeras Donald Tusk

vasario 8 d. vyksta savo pirmojo vi-
zito į Rusiją, kurio metu sieks atnau-
jinti dialogą, kuriam pakenkė siūlo-
mas JAV priešraketinis skydas ir
rusų bei vokiečių planai Baltijos jū-
ros dugnu tiesti dujotiekį. D. Tusk
apsilankymas bus pirmoji Lenkijos
vadovo kelionė į Rusiją nuo 2004 m.
rugsėjo, kai Kremliuje lankėsi tuo-
metinis prezidentas Aleksandr Kwas-
niewski. Šalti Lenkijos ir Rusijos san-
tykiai dabar, po dvejus metus truku-
sių kivirčų, regis, ima gerėti. Pasak
D. Tusk, jo kelionė yra svarbi proga
juos pataisyti. 

ATĖNAI
Graikų ortodoksų vyskupai va-

sario 7 d. naujuoju Graikijos Bažny-
čios vadovu išrinko nuosaikių pa-
žiūrų 70-metį vyskupą iš centrinio
šalies regiono, kuris šiose pareigose
pakeitė sausio 28-ąją mirusį, prieš-
taringai vertinamą, bet labai popu-
liarų arkivyskupą Christodoulos.
Tebų vyskupas Ieronimos, kuris per
praėjusius Bažnyčios galvos rinki-
mus 1998 metais nusileido tik Chris-
todoulos, buvo išrinktas per antrąjį
balsavimo ratą Atėnų katedroje. Už jį
balsavo 45 iš 74 dalyvavusių vysku-
pų. Naujasis arkivyskupas, kurio pa-
saulietinis vardas yra Ioannis Liapis,
gimė 1938 metais šalies centriniame

C. Rice, Afganistano prezidentas Hamid Karzai ir D. Miliband.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

JAV



8                          DRAUGAS, 2008 m. vasario 8 d., penktadienis

ÕALFASS praneõa

Tradicinė, metinė Montrealio lie-
tuvių slidinėjimo stovykla  –iškyla
įvyks 2008 m. kovo 6–9 dienomis,
Mont La Reserve Skiing Resort,
Saint Donat, Quebec, Kanada, apie
150 km į šiaurę nuo Montrealio.

Iškyla prasideda kovo 6 d.,
ketvirtadienį, individualiu slidinė-
jimu Mont La Reserve. Kovo 7 d.,
penktadienį, slidinėjimo išvyka į
Mont Tremblant. Kovo 8 d., šešta-
dienį, slidinėjimas, didžiojo slalomo
varžybos ir žaidimai Mont La Reser-
ve, o vakare – vakarienė – links-
mavakaris. Kovo 9 d., sekmadienį,
slidinėjimas Mont La Reserve. Išvyka
namo.

Oficialus viešbutis ir iškylautojų
„rendesvous” centras: L’Hotel Mon-
tcalm, 251, chemin Fussey (off Route
125), Saint Donat, Quebec. Tel. (toll
free): 1-866-424-1334. Svetainė
internete: www.ski-la-reserve.com

Slidinėtojai ir svečiai yra ragina-
mi kuo greičiau skambinti į viešbutį
ir užsisakyti kambarius pagal pateik-
tus planus. Paminėkit „Lithuanian
Ski Group”.

Informuoja ir organizuoja: Rytis
ir Vilija Bulotos: 4550 Miller Ave.,
Montreal, QC, H3W 2E3,  Canada.
Tel.: 514-344-8256.   El. paštas: vili-
abulota@hotmail.com

Papildomas ryšys:  Sofija Bu-
lotaitė, el. paštas: Sofia_blueeyes@
hotmail.com Tel.: 819-345-3969.

Kviečiami dalyvauti visi žiemos
sporto mėgėjai. Šios varžybos yra
ŠALFASS Kanados Sporto apygardos
2008 metų pirmenybės, kuriose daly-
vauti kviečiami ir už Kanados ribų
gyvenantieji lietuviai slidinėtojai.

Visais varžybų reikalais kreipki-
tės į organizatorius.

ŠALFASS centro valdyba

Slidinėjimo iškyla 
Kanadoje

2008 m. ŠALFASS slidinėjimo iškyla 
ir varžybos

2008 metų ŠALFASS ir ALGS
(Amerikos Lietuvių gydytojų sąjun-
gos) slidinėjimo iškyla įvyks 2008 m.
kovo 22–29 dienomis,  Aspen, Colo-
rado, USA gražiame slidinėjimo ku-
rorte. 2008 metų ŠALFASS kalnų
slidinėjimo pirmenybių varžybos
įvyks kovo 26 d., trečiadienį, Aspen
Montain, CO. Ši iškyla sutampa su
Šv. Velykų šventėmis ir su studentų
pavasario atostogomis.

ŠALFASS pirmenybių programa:
Modifikuotas didysis slalomas vy-
rams ir moterims įvairiose klasėse,
pagal amžių. Klasifikacija bus nus-
tatyta po išankstinės registracijos.
Kiekvienoje  klasėje bus vykdoma po
2 nusileidimus. Imamas abiejų nu-
sileidimų laikų suma (ne greičiausio),
nepaisant amžiaus ir klasės.

Dalyvauti kviečiami visi lietu-
vių kilmės slidinėtojai. Priklausyti
ŠALFASS būtina. Starto mokestis
bus nustatytas ir sumokamas vietoje,
atsižvelgiant į dalyvių skaičių.

Išankstinė varžybų dalyvių regis-

tracija vyks iki 2008 m. kovo 1 d.,
imtinai, pas varžybų organizato-
rius šiuo adresu: dr. Jonas Prunskis,
ŠALFASS slidinėjimo sekcijos va-
dovas, 8 Oak Lake  Dr., Barrington,
IL 60010, USA. Tel.: 630-726-3337.
El. paštas: jvp@illinoispain.com

Papildomas ryšys: Ed Mickus.
Tel. 949-338-3107. El. paštas
edmickus1@aol.com

Galutinė varžybų dalyvių re-
gistracija, susimokant starto ir
ŠALFASS mokesčius, įvyks kovo 24
d., pirmadienį, nuo 5:30 val. p.p. iki 7
val. v. 809 S. Aspen Rd., Unit 1 in
Aspen, CO (Bottom of Chair 1).

Išsamią informaciją anglų kalba
iškylos rengėjai jau anksčiau pateikė
visiems ŠALFASS sporto klubams
(per  Vidą Tatarūną el. paštu). Visais
iškylos bei varžybų reikalais kreip-
kitės į dr. Joną Prunskį ar Edą
Mickų.

ŠALFASS slidinėjimo sekcija
ŠALFASS centro valdyba

2008 m. ŠALFASS jaunučių krepšinio 
pirmenybės

Visuotinio ŠALFASS suvažia-
vimo nutarimu ir ŠALFASS cent-
ro valdybos pavedimu 2008 m.
ŠALFASS Jaunučių krepšinio pir-
menybės įvyks 2008 m. gegužės 17 ir
18 dienomis, Detroite, MI. Vykdo –
Detroito LSK „Kovas”. Pirmenybių
vadovas – Paulius Butkūnas, LSK
„Kovo” pirmininkas.

Varžybas numatoma vykdyti šio-
se berniukų ir mergaičių klasėse: B
(1992–1993 m. gimimo), C (1994–
1995 m.), D (1998–1997 m.), E (1998–
1999 m.) ir F „molekulių” (2000 gim.
ir jaunesnių). Pastebėkite, kad F
„molekulių” ir, galbūt, E klasėse
komandos bus mišrios.

Dalyvauti kviečiami ŠALFASS
klubai ir kitokie Lietuvių sporto
klubai, užsiregistravę 2008 m.
ŠALFASS. Komandų skaičius neribo-
tas visose klasėse. Jaunesnių klasių
žaidėjams yra leidžiama kartu žaisti
ir vyresnėse klasėse, kiek laiko ir
vietos sąlygos leidžia. Mergaitėms lei-

džiama žaisti berniukų komandose,
bet neatvirkščiai.

Išankstinė komandų registracija
turi įvykti iki 2008 m. kovo 15 d.
imtinai, šiuo adresu: Paulius Butkū-
nas, 15876 Marsha St., Livonia, MI
48154. Tel.: 734-645-4566 mob.; 734-
464-9171 namų; 248-576-1296 darbo.
El. paštas: pab21@chrysler.com

Po išankstinės registracijos bus
praneštas galutinis varžybų forma-
tas, mokesčiai ir kitos detalės. Galu-
tinė registracija su žaidėjų sąrašais ir
mokesčiais įvyks iki 2008 m. balan-
džio 26 d. imtinai pas Paulių But-
kūną.

Papildomas ryšys: Mykolas Aba-
rius, tel.: 248-865-0243. El. paštas:
mabarius@pagac.com

Apie viešbučius ir kitas buitines
detales praneša rengėjai. Visais žai-
dynių reikalais kreipkitės į Paulių
Butkūną ar Mykolą  Abarių.

ŠALFASS centro valdyba

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Dar viena „Lituanicos” futbolininkų 
pergalė

LFK „Lituanicos” futbolo ekipa,
dalyvaujanti „Metropolitan” lygos sa-
lės futbolo pirmenybėse praėjusį sek-
madienį (vasario 3 d.) iškovojo dar
vieną pergalę. Lietuviai „sausai” –
3:0 įveikė lenkų „Eagles 2” futboli-
ninkus, kurie po trejų rungtynių ne
tik nebuvo pelnę nė vieno taško, bet
neįmušę ir nė vieno įvarčio.

Po lygiomis (0:0) sužaisto pirmo-
jo kėlinio Nidijus Puškorius rezultatą
padidino 1:0. Tada pasižymėjo Algis
Zuperka, o įvarčių sesiją užbaigė ve-
teranas Laimonas Bytautas, jau ant-
rose rungtynėse iš eilės pelnydamas
po įvartį.

Pirmasis vasario mėnesio sekma-
dienis „Metropolitan” lygos I divizijo-
je pasižymėjo įvarčių gausumu „Bel-
grade” – „Real  F.C.” rungtynės bai-
gėsi net 11:0, o „Green White” savo

varžovams „Highlanders” „atskaitė”
8:0. Kiek mažiau įvarčių krito „Con-
nections” – „International” susi-
tikime – čia pirmieji laimėjo 5:1
rezultatu.

Dabar lentelėje be pralaimėjimo
eina – serbų „Belgrade” – 12 taškų.
„Lituanica” yra keturių komandų
(„Kickers”, „Green–White” ir „Con-
nections”) grupėje, kurios turi po 7
taškus.

Sekmadienį, vasario 10 d., 3 val.
p.p. lietuviai žais penktąsias rung-
tynes. Mūsiškių varžovai – irgi taškų
neturinti (įvarčių santykis 2:22)
„Highlanders” ekipa. Taigi ir vėl
„Lituanicai” bus proga užsidirbti 3
taškus.

Kaip paprastai, rungtynės įvyks
„Odeum” pastate – 1033 Villa Ave.,
Villa Park, IL.

Edgaru Jankausku domėjosi 
Čikagos „Fire”

Čikagos „Fire” profesionalų fut-
bolo ekipa, kuri žaidžia Amerikos
MLS lygoje ir joje yra tarp pirmau-
jančiųjų komandų, vedė derybas su
Lietuvos futbolo rinktinės žaidėju, 32
metų amžiaus futbolininku Edgaru
Jankausku.

Tačiau, atrodo, kad lietuvio ne-
tenkino čikagiečių siūloma alga ir
todėl jis pasirašė sutartį su Lisabonos
(Portugalija) „Belenenses” komanda.
Portugalija Edgarui jau yra pažįsta-
mas kraštas. Čia jis yra žaidęs nuo
2001 iki 2004 metų, atstovaudamas

Lisabonos „Benfires” ir „Porto” klu-
bams.

Dabartinė E. Jankausko koman-
da Portugalijos pirmenybėse užima
aštuntąją vietą. „Belenenses” jau yra
vienuoliktasis lietuvio klubas  per jo
žaidimo karjerą. Šis penkis kartus
geriausiu Lietuvos futbolininku iš-
rinktas žaidėjas yra rungtyniavęs
Vilniaus „Žalgiryje”, Maskvos CSKA
ir „Torpedo” (Rusija), „Brugge” (Bel-
gija), keliose Ispanijos komandose,
taip pat Prancūzijoje, Škotijoje ir
Kipre.

Lietuvos rinktinė žais ir su Rusija
Lietuvos futbolo rinktinė į šių

metų tvarkaraštį įrašė ir rungtynes
su Rusija. Šis draugiškas susitikimas
su rusais įvyks birželio 3 d. Miun-
chene, Vokietijoje, kur  Rusijos futbo-
lininkai, besirengdami Europos fut-
bolo pirmenybėms, yra numatę tre-
niruočių stovyklą.

Lietuvos rinktinė šių metų tarp-
tautinius susitikimus pradės kovo 26
d. rungtynėmis su Azerbaidžanu (vie-
ta priklausys nuo oro sąlygų). Tada

gegužės 27 d. Prahoje bus žaidžiama
su Čekijos rinktine. Gegužės 31 d. lie-
tuviai rungtyniaus su Estija, o bir-
želio 1 d. su Latvija (tai bus  Baltijos
taurės susitikimai Rygoje).

Tačiau svarbiausios rungtynės –
2010 m. Pasaulio čempionato atran-
kos varžybos prasidės rudenį. Pirmo-
sios iš jų bus rugsėjo 6 d. išvykoje
prieš Rumuniją, o antrosios – na-
muose rugsėjo 10 d. prieš Austriją.

„Vilniaus” klubo gretose vėl bus brazilų
Lietuvos sostinės „Vilniaus” klu-

bo komanda savo gretose vėl turės
pasaulio futbolo galiūnų – Brazilijos
futbolininkų. Pernai Lietuvos A ly-
goje septintą vietą užėmusi vilnie-
čių ekipa šiomis dienomis laukia iš
Pietų Amerikos atvykstančių penkių
žaidėjų. Tarp jų bus vartininkas, du
gynėjai, saugas ir puolėjas. Tai bus
19–20 metų amžiaus brazilai, kurie
savo tėvynėje negali pakliūti į ge-
resnes komandas, kurios galėtų mo-

kėti daugiau pinigų.
Savo stadiono neturinti ši Vil-

niaus komanda turi žaisti kitų klubų
aikštėse. Vasario 15 d. „Vilniaus” klu-
bo žaidėjai išvyksta į treniruočių sto-
vyklą  Turkijoje, kur paaiškės galu-
tinė komandos sudėtis.

Beje, šie klubo žaidėjai sudarė
pagrindą Lietuvos jaunių (iki 19 me-
tų) rinktinei, kuri neseniai įvyku-
siame tarptautiniame futbolo turny-
re užėmė antrąją vietą.

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!
Prenumeruokite,

pirkite ir skaitykite
,,Draugą”!

www.draugas.org
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

SSKKEELLBBIIMMÛÛ SSKKYYRRIIAAUUSS

TTEELL.. 777733--558855--99550000

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SSttss.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligosJJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Šįkart skyrelyje trumpai apie
dauginius skaitvardžius bei pagrin-
dines jų vartojimo ypatybes. Lietu-
vių kalboje skaitvardžiai skirstomi į
du pagrindinius poklasius: kiekinius
ir kelintinius. Kaip matyti iš pava-
dinimų, vieni atsako į klausimą
kiek? (du, trys, keturi ir t.t.), kiti – į
klausimus kelintas? kelinta? (pir-
mas, -a, antras, -a, ketvirtas, -a ir t.
t.). Kiekiniai skaitvardžiai dar
skirstomi į pagrindinius (du, trys,
keturi), dauginius (dveji, treji,
ketveri), kuopinius (dvejetas, treje-
tas, ketvertas) ir trumpeninius
(viena trečioji, dvi penktosios). 

Dažniausiai keblumų kelia pa-
grindinių ir dauginių skaitvardžių
vartosena su daiktavardžiais. Dau-
giniai skaitvardžiai nuo pagrindinių
skiriasi tuo, jog jie vartojami tik su
daugiskaitiniais daiktavardžiais,
pvz., durys (neturime vienaskaitos –
duris), žirklės, kelnės, marškiniai,
varžybos ir kitais daiktavardžiais,
kurie neturi vienaskaitos. Todėl su
visais šiais daiktavardžiais vartotini
tik dauginiai skaitvardžiai, pvz., ne
trys, bet trejos durys, ne keturios,
bet ketverios žirklės, ne dvi, bet dve-
jos varžybos ir t.t. Ta pati taisyklė

galioja ir įvardžiams – keli, kelios,
abu, abi: ne kelios, bet kelerios
rungtynės, ne abu, bet abeji rūmai
ir kt. 

Tačiau besivadovaujant šia tai-
sykle dažnai persistengiama ir dau-
giniai skaitvardžiai imami vartoti
ten, kur nereiktų, pvz., ne penke-
rios, o penkios savaitės, ne šešeri, o
šeši mėnesiai, nes savaitė ir mėnesis
turi tiek vienaskaitą, tiek daugis-
kaitą. Daugiskaitiniai daiktavar-
džiai su skaitvardžiu vienas, viena
nuo seno vartojami pagrindine for-
ma: vienos durys, vieni metai, vienos
žirklės. Tačiau ne taip seniai pradė-
ta vartoti ir kuopinė forma vieneri,
vienerios susidaryta nusižiūrėjus į
kitus skaitvardžius. Bendrinėje kal-
boje galima sakyti tiek vieni metai,
tiek vieneri metai (abu pasakymai
teigtini), tačiau, kalbininkų teigimu,
pirmenybė vis dėlto teiktina senes-
nei formai (vieni metai). Tačiau
reiktų įsiminti, jog įvardžio forma
kiekvieneri, -ios yra susidaryta per-
sistengiant, todėl keistina į kiek-
vienas, -a: tad ne kiekvieneriais, bet
kiekvienais metais, ne kiekviene-
rios, bet kiekvienos durys.

KAIP KALBAMEKAIP KALBAME
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   

aurelijat@yahoo.com

Kodėl du langai, bet dvejos durys?

Susiklosčius aplinkybėms, perei-
tą vasarą teko praleisti porą mėnesių
Lietuvoje. Daugiausia laiko praleidau
pas gimines Kaune ir prie Kaišiado-
rių, apie savaitę Vilniuje ir Palangoje.
Vienas giminaitis, turintis „Audi”
automobilį, tuo laiku turėjo vasaros
atostogas, tad su pora bendrakeleivių
aplankėme Trakus, Aukštadvarį,
Anykščius, pasivažinėjome po Suval-
kiją, pasiekdami Kybartus.

Paskutinį kartą lankiausi Lietu-
voje 2000 metais. Per tuos trejus me-
tus, Lietuvai įstojus į Europos  Sąjun-
gą, Lietuvoje įvyko didelių pasikei-
timų. Šia proga noriu pasidalinti savo
įspūdžiais su skaitytojais apie tuos
pasikeitimus ir įspūdžius, kurie nėra
minimi internete, išeivijos spaudoje
ir nėra rodomi per ALTV.

* * *
Norint suprasti Lietuvos gyven-

tojų elgesį, galima pažvelgti į Ame-
riką atvykusius trečiabangius – jie
galvoja ir elgiasi taip pat, kaip ir dau-
guma Lietuvos gyventojų: visi jie turi
nešiojamus telefonus ir beveik visi
turi automobilius. Dalis jų gyvena jau
daugelį metų nuo algos iki algos, vis-
ką išbalansuodami ir nieko netaupy-
dami. Kiti dalį savo uždirbtų pinigų
siunčia giminėms ir artimiesiems į
Lietuvą. Treti nieko niekam nesiun-
čia, skolinasi pinigus pirkti nekilno-
jamam turtui arba eina į verslą be
reikiamų paskaičiavimų. Dauguma
jų, aišku, svyruoja tarp šių trijų va-
riantų. Pagal apklausą, 80 proc. Lie-
tuvos gyventojų nieko netaupo. Gy-
venimo taisyklė yra vienoda visiems,
ar tai liestų trečiabangius, seimūnus,
aukštus valdininkus ar paprastus
asmenis, einančius į verslą. Protingi
asmenys, prieš darydami rimtesnius
sprendimus, paklausia kitų nuomo-
nės ir patarimų, o kvaili į kitų nuo-
monę visiškai nekreipia dėmesio, nes
jie galvoja, kad jie patys viską žino.

Lietuvai įstojus į ES, lietuviams
atsivėrė kelias į Vakarų kraštus.
Skaičiuojama, kad apie 400,000 fi-
ziškai pajėgiausių asmenų išvyko iš
Lietuvos ieškodami darbo užsienyje.
Šis žmonių sumažėjimas aiškiai ma-
tosi Kauno Laisvės alėjoje, kur vietoj
būriais anksčiau vaikščiojančių lietu-
vaičių, dabar matosi vien nedidelės
turistų grupelės. Prieš trejus metus
jaunos mergaitės, dirbančios „Maxi-
ma”, „Iki” ar „Rimi” parduotuvėse ir

restoranuose, gaudavo po 400 litų per
mėnesį – minimalią algą, tai buvo
beveik žemiau pragyvenimo ribos.
Darbdaviai su jomis beveik nesiskai-
tydavo ir jų ciniškas posakis buvo
„Nenori, nedirbk, nes už durų laukia
šimtai!” Dabartiniu metu, išvažiavus
daugeliui žmonių į užsienį, minima-
lus atlyginimas nuo liepos mėn. paki-
lo ligi 700 litų ir darbdaviai jau nesi-
svaido dirbančiųjų adresu ciniškais
posakiais. Kai kuriose darbo srityse,
ypač statybose, jaučiamas darbinin-
kų trūkumas.

Sovietmečiu visomis išgalėmis
buvo statomas „brandus socializ-
mas”. Nebuvo skiriama nei lėšų, nei
laiko statyti žmonėms gyvenamus
namus. Net namų remontui nebuvo
galima gauti medžiagos. Pagal tuo-
metinius slaptus planus, 80 proc.
visos krašto gamybos buvo skiriama
apsiginklavimui ir sovietinės įtakos
plėtimui užsienyje.

Dabar, dešimtmečiais nestačius
gyvenamųjų namų ir atpalaidavus
sovietinius suvaržymus, gyvenamųjų
namų statyba tiesiog kunkuliuoja.
Gyventojai ima iš bankų didžiules
paskolas ir stato ne tik paprastus
namus, bet tiesiog pilaites. Ne veltui
Lietuvoje yra importuojami statybų
darbininkai iš Ukrainos ir Gudijos.
Vienas pažįstamas Kauno verslinin-
kas pasakojo, kad jo pažįstami ima
paskolas net iki 500,000 litų gyve-
namų rezidencijų statybai. Dauguma
Lietuvos bankų yra švedų kontroliuo-
jami ir jie, Lietuvai įstojus į ES, leng-
vai teikia paskolas namų statybai.
Pereitą vasarą Lietuvoje statybų ban-
ga buvo panaši į tą, kuri vyko Čika-
goje prieš porą metų. Aišku, paskolų
grąžinimas Lietuvoje atsilieps už
poros metų, o gal ir anksčiau.

Kauno mieste statybos vyksta
mažesniu greičiu, tik priemiesčiuose,
vadinamose prieigose, vyksta dau-
giausia komercinių, industrinių pas-
tatų plėtra. Prieš trejus metus besi-
lankant Kaišiadoryse tarp plačiai
išdėstytų daugiabučių buvo tušti že-
mės sklypai. Nustebau pamatęs, kad
tie tarpai per tuos metus buvo už-
statyti gyvenamais namais. Vilniuje
statybos darbai vyksta visame mies-
te. Net Gedimino prospekto grindi-
nys yra perdedamas ateinančioms
2009 metų iškilmėms. 

Tęsinį skaitykite vasario 12 d.

LIETUVA IŠ ARČIAU
JERONIMAS TAMKUTONIS

Nr. 1

Pasitinka giminės Vilniuje.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.
klausykite seniausios Amerikoje lietuviškos

radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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Paštas toks ir paštas anoks
PETRAS PETRUTIS

Vieną šių metų sausio mėnesio
dieną, aš išsiunčiau į Lietuvą oro paš-
tu dviem asmenims, gyvenantiems
tuo pačiu adresu, parašytus laiškus.
Praslinkus savaitei vienas mano laiš-
kų sugrįžo atgalios. Jį atradau savo
pašto dėžutėje tarp kitų man adre-
suotų laiškų. Netikėtas radinys mane
nustebino. Atidžiai apžiūrėjus voką,
neradau jokių trūkumų. Jame buvo
tvarkingai užrašyti siuntėjo ir gavėjo
adresai ir pridėtas 90 centų pašto
ženklas. Beje, ant man sugrįžusio vo-
ko nebuvo jokių pašto įstaigos pasta-
bų. Pagalvojęs, kad čia bus nelemtas
paštininkų apsirikimas, tą pačią die-
ną sugrįžusi laišką nukreipiau į tą
pačią, jau anksčiau naudotą pašto
dėžę. Už keletą dienų šis mano laiš-
kas vėl atsidūrė mano pašto dėžutėje.
Šį kartą nesusivaldęs pyktelėjau. Pa-
skambinęs telefonu į pašto įstaigą,
gavau patarimą savo siunčiamąjį laiš-
ką atiduoti laiškanešiui. Aš taip ir
padariau. Praslinkus porai dienų
laiškanešys paaiškino, kad tikriausiai
būta pasitaikiusios „Barcodes” klai-
dos. Tąsyk man nebuvo aiški „Bar-
codes” reikšmė. Atviriau kalbant, ir
dabar man nėra pilnai suprantamas
šis negirdėtas žodis. Man buvo ir
tebėra svarbus parašyto laiško išsiun-
timas ir jo gavimas. Turiu prisipažin-
ti, kad tris kartus siųsto laiško liki-
mas tebėra klaustuko ženkle. Aš
tebelaukiu atsakymo į mano teisingai
užadresuoto, privalomu pašto ženklu
apmokėto ir oficialion pašto dėžėn
įmesto laiško.

Aš manyčiau, kad vargu ar susi-
darytų didesnis skaičius Amerikos
lietuvių, kurie atvirai reikštų pasi-
tenkinimą JAV pašto patarnavimais,

ypatingai kiek tai liečia periodinių
leidinių lietuvių kalba pristatymą.
Sakyčiau, jog yra tikras vargas gauti
ir skaityti poros savaičių senumo
laikraščius. Dievai žino, kas yra kal-
tas – pašto tarnautojų apsileidimas ar
paprasčiausias etninių grupių (tarp
jų ir lietuvių) ignoravimas?

Pasirodo, kad ne daug kuo geres-
nė, o gal net blogesnė padėtis yra ir
mūsų tėvynėje, Lietuvoje. Štai, Vil-
niuje leidžiamo „Respublikos” dien-
raščio šių metų sausio mėnesio laido-
je yra aprašymas, stipriai vanojantis
Lietuvos pašto įstaigas. Teigiama,
kad nuolat paslaugas branginanti
Lietuvos pašto įstaiga grąžina į vidu-
ramžius. Tenka pasakyti, kad Lietu-
voje nebėra valstybinės pašto įstai-
gos. Dabar ji yra privačiai veikiančios
bendrovės nuosavybė. Julius Gird-
vainis, „Respublikos” dienraščio žur-
nalistas, užkalbinęs Gintarą Šėgždą,
Lietuvos pašto direktorių eksplotaci-
jai, paklausė, kodėl laiškininkai skai-
tytojams neatneša laikraščių, už ku-
riuos pašto įstaigoje buvo iš anksto
sumokėti pinigai? Deja, tikslesnio at-
sakymo nesulaukta.  Be kita ko, di-
rektorius patarė sudaryti laikraščio
negaunančių asmenų sąrašą ir jį at-
siųsti elektroniniu paštu. Girdi, pašto
įstaiga (bendrovė) teiksis ištirti kiek-
vieną atvejį.

Tolimesnėje pasikalbėjimo eigoje
žurnalistas pastebėjo, jog jam teko
girdėti, kad prenumeratoriai laikraš-
čių negauna, kadangi Lietuvos paštas
įdiegė naują kompiuterinę spaudos
prenumeratorių programą ir dėl to
įstrigo skaitytojų adresų perdavimas
platintojams.

Direktorius Gintaras Šėgžda, tai
išgirdęs, patarė kreiptis į Lietuvos
pašto ryšių su visuomene skyrių.

Gražiai įrengti Lietuvos pašto kioskai.

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynėlyje galite
nusipirkti Bronislovo Piesarsko
,,Dabartinį anglų kalbos žodyną”,
kurį išleido leidykla ,,Alma littera”
Vilniuje.

Žodžiai, jų reikšmės nuolat kin-
ta. Vieni vis rečiau vartojami ar net
visai išnyksta iš kalbos; kiti, neseniai
atsiradę, pažymi naujus reiškinius ar
daiktus ir pan. 

,,Per pastaruosius dešimtmečius

anglų kalba gausiai pasipildė naujais
žodžiais ir naujomis žodžių reikš-
mėmis. Dauguma jų atsirado dėl
mokslo ir technikos pažangos,
socialinių ir politinių pokyčių. Gausu
neologizmų tarp kompiuterijos, eko-
nomikos, ekologijos, politikos, sporto
ir kt. terminų”, – teigia žodyno su-
darytojas B. Piesarskas ,,Įvade”. Tie
pasikeitimai matyt ir paskatino auto-
rių papildyti anksčiau jo  sudarytą
žodyną. 

Žodynas prasideda skyriais:
,,Žodyno sandara”, ,,Sutartiniai žen-
klai”, ,,Anglų kalbos santrumpos”,
,,Anglų kalbos abėcėlė” ir ,,Leksikog-
rafiniai šaltiniai”. Žodyno pabaigoje
skaitytojas ras skyrių ,,Geographical
Names”.

Didžiulis, 776 psl. žodynas gra-
žiai išleistas. Viršelio dailininkas
Agnius Tarabilda.

Knygos  kaina – 70 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo-
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per-
siuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant
daugiau leidinių – už kiekvieną papil-
domą albumą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš užsisakant  žodyną, prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

,,Draugo” knygynèlyje

Dabartinės anglų kalbos žodynas

Anot „Respublikos”, praėjusiais
metais Lietuvos paštas neslėpė, kad
jo darbo brokas susijęs su laiškininkų
stoka, o šiemet dėl visko, matyt, bus
kalta nauja kompiuterinė prenume-
ratos skirstymo sistema.

„Respublikoje” rašoma, kad Lie-
tuvos paštas per šventes pasirodė
toks bejėgis ir siunčiant paprastą
korespondenciją. Ypač skaudžiai toks
apsileidimas gali atsirūgti tiems pi-
liečiams, kurie pavėluotai gavo kvie-
timus į teismo posėdžius, nes už ne-
atvykimą į juos – baudžiama. Pavyz-
džiui, Europos Parlamento nario
Gintaro Didžioko sveikinimas, iš jo
biuro Vilniaus centre išsiųstas pra-
ėjusių metų gruodžio 21-ąją, per
vieną gatvę iki „Respublikos” keliavo
net 18 dienų.

Rašant apie paštą netrūksta tei-
giamų ir neigiamų pavyzdžių. Va,
prieš keletą dešimtmečių čia rašan-
čiajam teko palydėti savo artimą bi-
čiulį iki tolėliau stovinčios pašto dė-
žės. Manasis bičiulis įmetęs dėžėn
Kaune gyvenančiai savo motinai ad-
resuotą laišką, rankomis susiėmęs už
galvos šūktelėjo: „Pone Dieve, ką aš
padariau!” Pasirodo, kad jis, būda-
mas išsiblaškęs, ant voko užrašė
tikrąjį savo vardą, pavardę ir adresą.
Kaip žinia, anais laikais nebuvo pa-
tartina taip daryti, kadangi Lietuvoje
šeimininkavo sovietinė valdžia ir
buvo vengiama susirašinėti su savo
artimaisiais savo tikru vardu ar
adresu. Tuo daugiau nebuvo mano

bičiuliui patartina, kadangi jis
1940–1941 m. gyvendamas Kaune
buvo „nusikaltęs”. Tas jo nusikalti-
mas, palyginti, buvo nedidelis, tačiau
randonskūriai jau tada buvo „pri-
skaldę didelį vežimą” kaltinimų.

Mudu nutarėm lukterėti atva-
žiuojančio paštininko ir jo paprašyti
laišką sugrąžinti. Valandžiukę palau-
kus, atvažiavo lauktasis paštininkas.
Deja, mudviems nepavyko jo įkalbin-
ti. Jis įtartinai įvertino mūsų elgesį.
Beje, jis patarė susisiekti su pašto
viršininkais ir jiems išaiškinti susi-
dariusią padėtį.

Mudu, tuo metu nemokėdami pa-
kankamai anglų kalbos, kreipėmės į
vieną lietuvių kilmės čiagimę visuo-
menės veikėją, paprašydami anglų
kalba viską išaiškinti pašto viršinin-
kams. Ji maloniai sutiko.  Deja, pašto
įstaigos centre mūsų prašymas nebu-
vo tinkamai išgirstas ir suprastas. Jie
mandagiai paaiškino, kad pašto
dėžėn patekęs bet koks siuntinys ne-
gali būti sugrąžintas į siuntėjo ran-
kas, nebent jis būtų padengtas nepa-
kankamais pašto ženklais. Tokiu
atveju, girdi, toks laiškas ar siuntinys
būtų pristatytas į siuntėjo namus.

Ką gi, teko paklusti veikiančiai
nuostatai. Tiesa, kaip buvo galima
tikėtis, Kaune gyvenusi laiško gavėja
turėjo nemalonumų. Apie tai buvo
sužinota gerokai vėliau, kuomet Lie-
tuvoje jau plevėsavo geltona, žalia,
raudona vėliava.

Algimantas Damijonaitis, gyvenantis Elgin, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame
už Jūsų dosnumą.

Jonas Zabukas, gyvenantis Darien, IL pratęsė laikraščio prenu-
meratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Janina Mačiulis, iš Vacaville, CA paaukojo mūsų dienraščiui 50
dol. auką. Ačiū Jums.

P. A. Janušonis, gyvenanti Dousman, WI, atsiuntė 50 dol. auką
mūsų dienraščio leidybai paremti. Esame Jums dėkingi už paramą.

Casimir Oksas, gyvenantis  Elmhurst, IL, pratęsė laikraščio prenu-
meratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Sigita Tylienė, gyvenanti Chicago, IL, skaitys „Draugą” dar vie-
nerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo 50 dol.
auką. Labai ačiū.

Mary Vaitkus iš Belleville, IL pratęsė metinę „Draugo” prenume-
ratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai dėkojame.
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www.draugas.org
Atkelta iš 5 psl.     Pradėta rimtai
žiūrėti į Gedimino pilies bokštą. Imta
teigti, kad Vilniaus aukštutinės pilies
bokštas nėra vyriausybinė įstaiga,
kad jo funkcija yra muziejinė. Tas
bokštas – tai vienas reikšmingiasių ir
brangiausių lietuvių tautos simbolių,
valstybės ir sostinės lopšys. Mintys
apie plėvesuojančią tautinę vėliavą
jau senokai plazda kiekvieno lietuvio
širdyje. ,,Tik kada tai įvykdyti? Lauk-
ti Vasario 16-osios? Ar bereikia aiš-
kinti, kaip svarbu išlaikyti vis augan-
čią mūsų persitvarkymo dinamiką?”,
– klausia Dainius Juozėnas iš Pamin-
klų restauravimo instituto.

Nr. 40 rašoma, kad augant spręs-
tinų klausimų skaičiui LPS iniciaty-
vinė grupė jau tapo nepajėgi visko ap-
rėpti. Iškilo būtinybė įkurti atskirą
Vilniaus Tarybą, kuri rūpintusi Vilni-
jos problemomis. Tad 1988 m. rugsėjo
15 d., dalyvaujant Vilniaus Sąjūdžio
rėmimo grupių atstovams, buvo iš-
rinkta pirmoji LPS Vilniaus Taryba
ir aktyvas. Išspausdintas narių sąra-
šas. ,,Sąjūdžio žinios” tampa šios LPS
Vilniaus Tarybos leidiniu. Netrukus,
1988.10.4., nr. 42, pirmajame pusla-
pyje išspausdintas Lietuvos himnas
su gaidomis. Su šiuo numeriu ir bai-
giasi mano turimas ,,Sąjūdžio žinių”
rinkinys. Nežinau, ar tas leidinys to-
liau buvo leidžiamas. Tačiau mano
rinkinyje atsiranda ,,Atgimimas”,
1988.9.16, nr. 1. Jame pažymėta, kad
tai yra Lietuvos Persitvarkymo sąjū-
džio informacinis biuletenis., redaguo-
jamas Romualdo Ozolo. Tarp redak-
cinės kolegijos matome Bronių Gen-
zelį, Vytautą Lansdbergį, Justiną
Marcinkevičių ir kitas pavardes.  

Pagrindinis rašinys yra redakto-
riaus apie svarbiausius Sąjūdžio žo-
džius: dorą, protą ir dvasią. Tai sva-
rios filosofinės mintys, aptariančios
šių trijų žodžių sąvoką ir prasmę. Ta-
čiau man ir turbūt ,,Atgimimo” skai-
tytojams arčiau širdies pirmojo pusla-
pio mintys, išsakytos Justino Marcin-

kevičiaus. ,,Kraštas, kurį iš savo pro-
tėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam
jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš
pasaulio kalbos, iš jo žemėlapio ne-
išnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su
kitais ne mažiau vertais ir garbingais
tautų ir valstybių vardais. Norim,
kad ir kiti su pagarba mus ištartų.
Istorija, į kurią atsiremiam, yra mūsų
istorija. Šviesos ir tiesos spindulys
teapšviečia skurdžius ir garbingus,
kraujuojančius ir sopulingus jos pus-
lapius, senus ir naujus jos kultūros
paminklus. Kalba, kuria kalbam ir
kuria didžiuojamės, yra mūsų kalba.
Joje užtenka žodžių meilei ir ne-
apykantai, džiaugsmui ir liūdesiui. Ji
niekam negrąso, nieko neatstumia.
Kaip ir visos, ji nori gyventi. Žmogus,
kuris žiūri į mus, reikalauja tiesos ir
teisingumo. Turi būti apsaugotas jo
gyvenimas, darbas, kūryba, apgintas
ir pagerbtas žmoniškumas, sąžinin-
gumas, dora. Jo dvasios gėlė, jo bui-
ties vienkartybė teišsiskleidžia tarp
mūsų ir mums. Gamta, kurioj esam,
yra mūsų, bet mes esame jos. Nuvaly-
kime užterštas žalias jos akis, rūpes-
čiu ir globa apgaubkim visus jos pavi-
dalus, visas jos broliškas formas. Mes
sveikinam Persitvarkymą, išlaisvi-
nantį dvasią, mintį, darbą, kūrybą, ir
po jo vėliavom – viešumo ir demokra-
tijos vėliavom – siekiame atsinaujinti,
atgimti žmogui ir tautai.”

Tai svarūs ir prasmingi žodžiai,
kurie yra aktualūs ir šiandieną. Ke-
liuose rašiniuose stengiausi perduoti
tą Sąjūdžio dvasią, atvedusią lietuvių
tautą į Nepriklausomybės atstatymą.
Lietuvos Respublikos Seimo 2008.01.31
nutarimu 2008 metai buvo paskelbti
Sąjūdžio metais. Tokiu būdu nutarta
pažymėti Sąjūdžio reikšmę atkuriant
Lietuvos nepriklausomybę. Tai pras-
minga paskata mums visiems su
dėkingumu Sąjūdį prisiminti ir pasi-
ryžti dirbti lietuvių tautos ir Lietuvos
gerovei.  Tepadeda Dievas. 

Pabaiga.

ŠVARI GAMTA - STIPRI TAUTA

SIÙLO DARBÂ
Experienced Male & Female Live-in
CNA or Home Health Aide needed.
Must have valid proof to work in the

United States. 
Must speak English & Drive.

312-648-1565

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

EDVARDAS ŠULAITIS

Jeigu vyrų krepšininkų iš Lietu-
vos JAV studentų NCAA lygos I divi-
zijoje žaidžia daugiau negu pora de-
šimčių, tai lietuvaites merginas krep-
šininkes šioje grupėje galima suskai-
čiuoti ant vienos rankos pirštų.

Viena iš jų yra Lietuvos merginų
rinktinės žaidėja – Greta Lukšytė,
antro kurso studentė University of
North  Carolina, Wilmington. Jos pa-
vardę užtikome Čikagos spaudoje,
kada buvo paminėtos vasario 3 d.
įvykusios jos atstovaujamo univer-
siteto rinktinės rungtynės prieš Old
Dominion. Tame susitikime pradi-

niame penkete žaisti pradėjusi Greta
pelnė 8 taškus (ji pataikė vieną dvi-
taškį ir du tritaškius).

Praėjusį sezoną, būdama pirmų
metų žaidėja, lietuvaitė iš 28 sužaistų
rungtynių 14-oje žaidė pradiniame
penketuke ir buvo ketvirtoji koman-
doje pagal pelnytus taškus. Jos taškų
vidurkis siekė 6.8 per rungtynes.
Sezono metu jos didžiausias laimikis
buvo 20 taškų rungtynėse prieš Fur-
man University.

Prieš ateinant žaisti į University
of N.C. – Wilmington, Greta dvejus
metus mokėsi ir žaidė Walsingham
Academy Williamsburg, Virginia val-
stijoje. Čia ji buvo viena iš geriausiųjų
komandos žaidėjų su 17.8 taškų ir 6.7
atkovotų kamuolių vidurkiu.

Ši 1987 m. birželio 18 d. gimusi
lietuvaitė, kurios ūgis 5 pėdos 10
colių, yra labai populiari universitete
ir susilaukusi nemažo vietinės spau-
dos dėmesio. Reikia pažymėti, kad
Greta žaidžia ne tik krepšinio, bet ir
futbolo („soccer”) bei tinklinio ko-
mandose, būdama viena iš nedauge-
lio universalių sportininkių.

Greta Lukšytė yra ir gera stu-
dentė: jos sritis – prekybos mokslai.
Greta savo pažangumu moksle ir
sporte išsiskiria iš tūkstančius stu-
dentų turinčio Wilmington įsikūrusio
universiteto. Tokiu būdu ji garsina
Lietuvos vardą šiame krašte. Garbė
jai!

KREPÕINIS

GRETA LUKŠYTĖ GINA LIETUVAIČIŲ
VARDĄ AMERIKOJE

University of N.C.-Wilmington
krepšininkė Greta Lukšytė

Neries upėje netoli Liubarto tilto
jau keletą dienų plaukioja vieniša
gulbė. Praeivių dėmesio jai nestinga,
mat baltosios ilgakaklės sostinėje –
retenybė.

Viena vilnietė tuo susirūpino,
teigdama, kad ji girdėjusi, jog balta-
plunksnės gražuolės plaukioja po
vieną, artėjant jų mirčiai. Moteris
nuogąstavo, kad Neries upėje apsisto-
jusi gulbė gali nugaišti. Gamtos ap-
saugos departamento Biologinės įvai-
rovės skyriaus vedėjas gamtininkas
Selemonas Paltanavičius ramino, kad
tokiose kalbose tiesos nėra.

,,Čia šiaip sau kažkas ‘paleido
antį’. Gulbė viena plaukioja dažniau-
siai prieš sukurdama šeimą”, – sakė
jis. Pasak S. Paltanavičiaus, dvejų
trejų metų gulbių jaunikliai, kol ne-
būna sudarę porų, dažnai plaukioja
pavieniui. ,,Kai oro sąlygos yra tokios

kaip dabar – upė neužšalusi ir yra ką
lesti, o gulbė plaukioja ir sveikai atro-
do, jokios tragedijos, kad ji viena”, –
kalbėjo gamtininkas. Jo teigimu, Vil-
niuje gulbių susitelkimo vietų nėra.
Retkarčiais gulbės pasirodo ten, kur
Vilnia įteka į Nerį, bet paprastai gul-
bės žiemą mieste neužsibūna. 

Lietuvos gyvūnų globos draugi-
jos veterinarijos gydytojas Aivaras
Paukštė patvirtino, kad plaukiojanti
vieniša gulbė yra normalu. „Pasirin-
ko tokią vietą, nes, matyt, yra čia bu-
vusi ir anksčiau, o dar žmonės ją
palesina. Jeigu paukščiui toje vietoje
gerai, tai ten ir būna”, – teigė gydyto-
jas. S. Paltanavičius, nors savo aki-
mis ir nematė į Nerį atklydusios gul-
bės, spėjo, kad tai sveikas, skraidan-
tis paukštis — Neris jau buvo užša-
lusi, vadinasi, ji atskrido neseniai.

Būtent šiuo metu, pasak žinovų,

jaunikliai, žiemos pradžioje dar buvę
su tėvais, atsiskiria savarankiškam
gyvenimui, o jau subrendusios gul-
bės-viengungės ieško sau porų. S.
Paltanavičius darė prielaidą, kad
vienišas paukštis Neryje yra dar ne-
subrendęs, neskraido, neieško drau-
go. Jis čia, nes yra maisto – upės pa-
kraščiuose gulbė pasiekia povande-
ninių žolių. „Jei pradėtų šalti, gulbė
pakiltų ir kažkur keliautų”, – tikino
gamtininkas.

Iš išorės pažinti, ar tai gulbė, ar
gulbinas, anot S. Paltanavičiaus, vi-
sai paprasta. Baltųjų gražuolių lytį
lengva atspėti pagal gumbą prie sna-
po kaktoje – pas patiną jis būna dide-
lis, o patelės – nedidukas. Ar paukštis
subrendęs, galima spręsti pagal sna-
po spalvą. „Visai jauno paukščio, iki
metų amžiaus, snapas yra pilkas,
jeigu paukščiui maždaug iki dvejų gal

net trejų metų, jo snapas rausvas ar
rožinis. Suaugusios gulbės snapas
gelsvai rausvas, oranžinis”, – aiškino
gamtininkas. Paukščiai žiemoti lieka
nepriklausomai nuo to, šilta žiema ar
šalta. Yra dvi būtinos sąlygos, kad
vandens paukščiai peržiemotų: atvi-
ras vanduo ir pakankamai maisto.

Veterinarijos gydytojas A. Paukš-
tė pasakojo, kad žiemą gulbėms pa-
tariama duoti ne duonos ar batono,
bet javų, vištų ar ančių kombinuoto le-
salo ir įvairių smulkintų salotų ar
daržovių. Gulbė nebylė – dažnas paukš-
tis Lietuvos vandens telkiniuose,
tačiau sostinės centre ir dar žiemą tai
neįprastas reginys. Šios baltos paukš-
tės gavo nebylių vardą dėl to, kad ne-
moka „kalbėti” – jos nei gieda, nei kle-
ga – gali tik šnypšti. Gulbės gamtoje
gyvena vidutiniškai apie 10-12 metų.

,,15 minučių”

Neries upę puošia gulbė atsiskyrėlė
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,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

�2008 m. vasario 9 d. 6 val. v.
Lietuvių dailės muziejuje, 14911
127th Street, Lemont, įvyks 2007 me-
tų Tarptautinio Čiurlionio pianistų
konkurso laimėtojo Edvino Minkštimo
koncertas. Koncertą organizuoja Lie-
tuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Vasario 16-osios Lietuvos Ne-
priklausomybės minėjimas Maria
gimnazijos salėje Čikagoje vyks va-
sario 10 d., sekmadienį, 1 val. p. Pag-
rindinis kalbėtojas – buvęs Lietuvos
kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas
Algirdas Kronkaitis. Muzikinę pro-
gramą atliks tarptautinių konkursų
laureatas Edvinas Minkštimas. Mi-
nėjimą rengia ALTo Čikagos skyrius,
pirm. Evelina Oželienė.

�PLC Bočių menėje vasario13 d.
2 val. p. p. bus rodomas dokumenti-
nis filmas ,,Rozalinas”.

�Tradicinis Jaunimo centro Va-
sario 16-osios minėjimas vyks kavinė-
je, vasario 16 d., šeštadienį, 3 val. p.
p. Tema: ,,Vasario 16-oji ir šiandieni-
nė Lietuva”. Kalbės adv. Povilas
Žumbakis, kuris atkūrus nepriklau-
somybę Lietuvoje, padėjo atnaujinti
šalies teisinę sistemą. Dalyvaus  Cook
County atstovė etniniams reikalams
Pat Michalski. Programą atliks mu-
zikės Jolantos Banienės fortepijono
klasės mokinės Berta Brazdeikytė bei
Indrė Genevičiūtė ir muzikės Loretos
Karsokienės estradinio dainavimo
studijos ,,Tu ir aš” dainininkės. JC
Moterų klubo narės vaišins gardžiais
užkandžiais. 

�JAV LB Lemont apylinkės val-
dyba maloniai kviečia visuomenę į
Nepriklausomybės dienos minėjimą,
kuris vyks vasario 17 d. 12:30 val. p.
p. PLC Fondo salėje, 14911 127th St.,
Lemont, IL. Pagrindinį pranešimą
padarys LR Generalinis konsulas Či-
kagoje Arvydas Daunoravičius.  Me-
ninę programą atliks dūdų orkestras
,,Gintaras”, solistės Genovaitė Bige-
nytė, Nijolė Penikaitė ir tautinių šo-
kių grupė ,,Spindulys”.

�Viename žymiausių pasaulyje
universitetų – University of Chicago
– nuolatiniam eksponavimui iškabin-
tos trys didelio formato (4x5 pėdų) ži-
nomo dailininko, dr. Audriaus Pliop-
lio meno drobės. Rockefeller Memo-
rial Chapel, Inter-Religious Centre,
5850 S. Woodlawn Ave., Chicago,
kabo paveikslas ,,Thoughts of An-
cestral Religous Rites, Pilviškiai,
Lithuania.” Pirmame aukšte  Pritz-
ker School of Medicine, Donnelley
Biological Sciences Learning centre,
924 E. 57 Street, Chicago, kabo meno
darbai: ,,Theological Thoughts” ir
,,Thoughts of Freedom, Drexel Ho-
me, Chicago”. 

�Lietuvos Nepriklausomybės
švenčių minėjimas Grand Rapids, MI,
įvyks kovo 2 d., sekmadienį.  9:30 val.
ryte – šv. Mišios lietuvių Šv. Petro ir
Povilo bažnyčioje (Myrtle and Quarry
Streets NW),  už Nepriklausomybę ir
žuvusius kovose dėl Lietuvos laisvės.
Mišias atnašaus klebonas kun. Den-
nis Morrow. Po Mišių parapijos mo-
kyklos (1433 Hamilton Ave., NW)
salėje 11 val. paminėsime Lietuvos
Nepriklausomybės švenčių – Vasario
16-osios  ir Kovo 11-osios – dienas.
Meninę programą  atliks  tautinių šo-
kių vienetas ,,Spindulys” (vadovė Ra-
sa Poskočimienė) iš Lemont. Vaišin-
simės  kavute ir suneštais užkandžiais.
Būtų malonu ir prašome, kas galite,
atsinešti užkandžius pasidalinimui.
Kviečiame gausiai dalyvauti ir pa-
kviesti draugus į šį džiaugsmingą mi-
nėjimą. Ruošia JAV LB Grand Rapids
apylinkė.

�Kviečiame visą lietuvišką jau-
nimą atvykti į Dainavos stovyklavietę
rekolekcijoms. Rekolekcijos prasidės
penktadienį, kovo 14 d., 6 val. v. ir
baigsis sekmadienį, kovo 16 d., 12
val. p.p. Tel. pasiteiravimui: 248-538-
4025. Registracija iki kovo 7 d.  el.
paštu:  linusyte@comcast.net

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Šiemet Čikagoje ,,karaliauja” žiema. Suaugusiems tai – rūpesčiai, vaikams
– džiaugsmas. Nuotraukoje: Čikagos lituanistinės mokyklos šeštokai džiau-
giasi žiema savo mokyklos, kuri įsikūrusi Jaunimo centre, kieme.

Audronės Sidaugienės nuotr.

2007 m. spalio 20 d. sukako 50 metų, kai buvo atidaryta Čiurlionio
galerija. Tai progai pažymėti vasario 22 d., penktadienį, 7:30 val. v.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago,
IL 60636, vyks parodos-konkurso atidarymas. Parodoje–konkurse
dalyvauja per 50 išeivijos dailininkų ne tik iš JAV, bet ir iš Airijos,
Izraelio, Kanados. Atidaryme bus paskelbti konkurso nugalėtojai,
kuriuos įvertins vertinimo komisija: Danas Lapkus, Vincas Lukas ir Val
Ramonis. Rėmėja – žinoma išeivijos dailininkė Magdalena Stan-
kūnienė. Maloniai kviečiame dalyvauti parodos atidaryme.

Konkurse dalyvaujančios Renatos Palubinskas iš Cleveland
darbas ,,Besąlygiška meilė”. 

Lietuvių Fondą kasmet papildo nauji nariai. Džiugu, kad, įvairiomis pro-
gomis, Lietuvių Fondo narystė dovanojama artimiesiems, draugams,
vaikams. Sveikiname jauniausią Lietuvių Fondo narę Nedą Augustę
Astrauskaitę. Tėveliai Ingrida ir Ramūnas, Lietuvių Fondo narystę jai
padovanojo antrąją  gimimo dieną. Kviečiame ir jus įvairiomis pro-
gomis tapti Lietuvių Fondo nariais. LF adresas: 14911 127th Street, Le-
mont, IL 60439, tel. 630-257-1616, www.lithuanianfoundation.org,
admin@lithfund.org.

Anksti mirusio rašytojo Ričardo
Gavelio kūryba neliko nepastebėta
skaitytojų Lietuvoje. Dar iki garsiojo
romano ,,Vilniaus pokeris” pasirody-
mo, 1989 metais periodikoje spaus-
dintas Ričardo Gavelio romanas
,,Jauno žmogaus memuarai” (atskira
knyga išleistas 1991 m.) tapo tikru
literatūros įvykiu. Šis laiškų iš ana-
pus forma parašytas kūrinys (roma-
ną sudaro keturiolika  mirusio jauno

žmogaus Leono Cipario laiškų) žy-
mėjo laisvos, kritiškos sąmonės at-
budimą, žmogaus atsisakymą pak-
lusti ideologiniam smurtui, paver-
čiančiam jį ,,belyčiu metafiziniu slie-
ku”.

Tuo metu R. Gavelis buvo vienas
iš nedaugelio, sugebėjusių rašyti apie
galingų permainų purtomą dabartį –
pagrindinio romano veikėjo laiškuo-
se, rašytuose ne tik draugui, bet ir
tokioms asmenybėms kaip F. Kafka,
V. Mykolaitis-Putinas ar sovietų val-
džios vadovas L. Brežnev, galima
atpažinti tokias aktualijas kaip anuo-
met visuomenę sukrėtęs rytiečių
ekstrasensų procesas ar tokio masto
reiškinius kaip Sąjūdžio pradžia.

Tvirta, aiški, atvira R. Gavelio
kalba patraukia minties drąsa ir uni-
versalumu.

Knygą išleido ,,Tyto alba”.
Knygos  kaina – 22 dol. Ją galima

įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo-
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per-
siuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant
daugiau leidinių – už kiekvieną papil-
domą albumą – 2.5 dol. mokestis. Prieš
perkant, prašome paskambinti admi-
nistracijai tel.: 773-585-9500.

Paruošė L. A.

Jaunojo žmogaus memuarai


