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Paslaptingasis „abonentas / / A. Zuokas 

Artūras Zuokas 

Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) — 
Ketvirtadienį ryte maždaug tris va
landas posėdžiavusi Seimo laikinoji 

Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

faktus Vilniaus miesto savivaldybė
je, balsavo, kad garsiojoje vienos 
įmonės „juodojoje buhalterijoje" 

niaus meras Artūras Zuokas. 
Taip padėtas pirmasis taškas il

gą laiką besitęsiančioje istorijoje, į 
kurią buvo įsitraukę ne tik politikai, 
teisininkai, žurnalistai, bet ir eili
niai šalies žmonės. Neutralus tech
ninis žodis „abonentas" buvo tapęs 
ir pajuokos, ir paniekos objektu, 
įkvėpusių ne vieno anekdotų pasa
kotojo kūrybingumą. 

Apkaltintas Vilniaus meras sa
vo ruožtu sakė, kad „kerštaujanti 
komisijos dauguma negalėjo priimti 
nei teisingų, nei moralių išvadų". 

„Aš žinau, kad esu teisus", — 
sakė Vilniaus meras, paklaustas, ar 
po tokio komisijos balsavimo negal
voja apie pasitraukimą. 

Paklaustas, už ką jam kerštau
jama, jis teigė, kad reikėtų atkreipti 
dėmesį į komisijos sudarymo aplin
kybes ir komisijos sudėtį. „Komisija 
buvo sudaryta po Viktoro Uspaski-
cho (Darbo partijos vadovo) pasi-

komisija, tirianti galimus korupcijos „abonentu" vadintas asmuo yra Vii- traukimo, kai jis supainiojo viešuo-

Valdančioji koalicija sutartinai 
dirbs toliau 

Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) — 
Valdančioji koalicija sugebės atlai
kyti „išorinį spaudimą", įveiks visas 
kliūtis ir sutartinai dirbs toliau. 

Tokią nuostatą patvirtino pas 
Seimo pirmininką Artūrą Paulauską 
susitikę keturių valdančiųjų partijų 
vadovai. 

„Problema yra ne mumyse, o 
išorinėse priežastyse ir mūsų mielų 
oponentų aktyvume", — po susitiki
mo žurnalistams sakė Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų są
jungos vadovė, žemės ūkio ministrė 
Kazimira Prunskienė. 

A. Brazauskas sakė gavęs koali

cijos partnerių patikinimą, kad jam 
nebus trukdoma dirbti. 

Paklaustas, ar įsivaizduoja to
lesnį šios koalicijos gyvavimą be A. 
Brazausko, Darbo partijos vadovas 
Viktoras Uspaskichas atsakė: „Aš 
visą laiką pasisakau labai paprastai 
— ir A. Brazauskas galės pasakyti 
— nepakeičiamų žmonių nėra. Bet 
mes turime sutartį, kuri galioja, ir A. 
Brazauskas yra premjeras. 

V. Uspaskichas sakė susitikime 
išgirdęs premjero patvirtinimą, kad 
antradienį paskelbtas socialdemo
kratų partijos prezidiumo pareiški
mas, Nukelta \ 6 psl. 

Apdovanota Maja Pliseckaja 
Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) — 

Legendinei balerinai Maja Plisec
kaja iškilmingai įteiktas Barboros 
Radvilaitės medalis. 

Trečiadienio vakarą Nacionali
niame operos ir baleto teatre šį ap
dovanojimą už nuopelnus Lietuvos 
kultūrai, baleto menui ir kultūrinių 
ryšių puoselėjimą 80-metį švenčian
čiai baleto solistei, pedagogei, chore
ografei M. Pliseckaja įteikė Vilniaus 
meras Artūras Zuokas, laureatę pa
sveikino ir ministras pirmininkas 
Algirdas Brazauskas su žmona. 

Šia proga teatre buvo rodomas 
M. Pliseckaja vyro kompozitoriaus 
Rodion Sčedrin baletas „Ana Kare-
nina", kuriame pagrindines partijas 
šoko baleto solistai Miki Hamanaka, 
Nerijus Juška, Vytautas Kudžma. 

Vilniaus miesto savivaldybės ta-

Maja Pliseckaja 
Michailo Raškovskio (ELTA) nuotr. 

ryba nusprendė apdovanoti Barbo
ros Radvilaitės medaliu pasaulinį 
pripažinimą pelniusią baleto artistę, 
Lietuvos pilietę Maja Pliseckaja už 
kūrybinę veiklą, palikusią neišdildo
mus pėdsakus Lietuvos nacionali
nio operos ir baleto teatro istorijoje. 

Ukrainiečių ir 
baltarusių 

darbas Lietuvoje 
nevilioja 

Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) — 
Lietuvoje ketinant darbo jėgos ištek
lius papildyti darbininkais iš tre
čiųjų šalių, pastarieji į šalį nesiver
žia — sudėtinga įdarbinimo tvarka 
atgraso nuo ketinimų čia dirbti. 
Vien Vidaus reikalų ministerija lei
dimą laikinai gyventi Lietuvoje gali 
išdavinėti pusę metų. 

„Į perspektyvą masiškai įsivežti 
darbo jėgos žiūriu skeptiškai. Pernai 
vienu metu ukrainiečių statybinin
kus domino Lietuvos darbo rinka, 
tačiau dabar statybos suklestėjo ir 
ten. Algos didėja, nes žmonių ieško 
vietinės firmos, investuoja užsienie
čiai, daug išvažiuoja dirbti į užsie
nį", — sakė Lietuvos komercijos ata
šė Ukrainoje Kęstutis Masalskis. 

Pasak Baltarusijos ambasados 
Lietuvoje atstovų, Baltarusijoje aps
kritai nėra nedarbo, ir tikėtis, jog 
dirbantieji pradės masiškai važiuoti 
į Lietuvą, neverta. 

„Nemanyčiau, jog baltarusiai 
veršis dirbti į Lietuvą, nes jie ma
žiau mobili tauta nei lietuviai ir no
ras išvykti nėra didelis", — sakė Lie
tuvos ambasados Baltarusijoje pir
masis sekretorius Vidmantas Ver
bickas. 

Darbo birža Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijai yra pateikusi 
siūlymus supaprastinti ne Europos 
Sąjungos šalių piliečių įdarbinimo 
procedūras Lietuvoje ar netgi įvesti 
savotiškas „žaliąsias korteles". 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICACO, ILLINOIS 60629 

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

sius ir privačius interesus", — sakė 
A. Zuokas. 

Anot jo, j au iš pa t pradžių buvo 
kalbama, kad išvados bus nepalan
kios. 

J e i t ikė tume, Specialiųjų tyrimų 
ta rnybos (STT) pa t ik in imu, kad 
,juodosios buhalterijos" įrašai yra 
au ten t i šk i , ta i , „abonentu i" buvo 
mokamos š imta tūks tan t inės pinigų 
sumos. Kai kurių komisijos narių 
teigimu, N u k e l t a į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Diskriminacija ar 
atsargumas. Valstybės 
menkėjimo požymiai 
ryškūs ne tik viršūnėje. 
Kaip sekasi Jaunimo 
rūmų statybos darbai. 
Knygų apžvalga. 
Beverly Shores Lietuvių 
klubo 50 m. sukaktis. 
Nuotaikingas Lietuvių 
operos pokylis. 
Lietuvių žurnalistų 
sąjungos valdyba pradėjo 
darbą. 

Valiutų santykis 
1 U S D — 2.931 LT 
1 E U R — 3.452 LT 
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SPORTO APŽVALGA 

Įvairios sporto ž inios 
Paruošė Ed. Šulaitu 

LIETUVOS POLICININKŲ KOMANDA 
EUROPOS ČEMPIONAI 

Jeigu iki šiol Lietuvos polici
ninkai gero įvaizdžio neturėjo, tai po 
šeštadienį iškovoto aukso Europos 
policijos krepšinio pirmenybėse, be 
abejo, jis pasikeis. Kipre įvykusiose 
Europos policijos krepšinio varžy
bose lietuvių rinktinė baigmėje nu
galėjo graikus 71:60 rezultatu ir 
tapo čempionais. 

Rungtynių pradžią Lietuvos ats
tovams nieko gero nežadėjo, kadangi 
varžovai vedė 5, o vėliau 10 taškų 
persvara, tačiau mūsiškiai susiėmė 

ir išlygino rezultatą. Greitos lietuvių 
atakos atnešė teigiamus vaisius. 
Mūsiškiai išsiveržę į priekį neleido 
varžovams prisivyti. 

Kaip atrodo, lietuvių pergalė 
buvo netikėta žiūrovams, kurie, kaip 
skelbiama, buvo gerokai sutrikę, o 
lietuviai viduryje aikštelės šoko per
galės šokį, taip pat visiems matant, 
nuskuto trenerį V. Tamulį. Po 
apdovanojimų ceremonijos Lietuvos 
policininkai užsirūkė cigarus ir dai
nuodami grįžo į viešbutį. 

JASIKEVIČIUS DARBUOJASI NEBLOGAI 
Kiek geriau sekmadienį sekėsi 

Indiana „Pacers" klubo atstovui 
Šarūnui Jasikevičiui, kuris rungty
niaujant namuose prieš Houston 
„Rockets-" komandą per 17 minučių 
„sumetė" 7 taškus. O jo atstovauja
ma komanda savo varžovus nu

skriaudė 85:74, ir pelnė šeštąją per
galę iš 10 rungtynių. Šarūnas šį 
sezoną, ankstesnėse rungtynėse 
buvo pataikęs visus 22 mestus bau
dos metimus, tačiau šį kartą jam 
nelabai krito ir jis realizavo tik du iš 
keturių. 

DAUG LIETUVOS KREPŠININKŲ ŽAIDŽIA 
JAV NCAA STUDENTŲ LYGOS PIRMAME 

DIVIZIONE 
Šiemet JAV studentų krepšinio 

lygos NCAA pirmame divizione 
rungtyniaus rekordinis skaičius 
žaidėjų iš Lietuvos — net 27. O su 
Šiaurės Amerikoje gimusiais lietu
vių kilmės žaidėjais bus 29. Praėju
sio sezono pabaigoje, kuomet univer
sitetus baigė 9 lietuviai krepši
ninkai, o dar du pasirinko profesio
nalių krepšininkų karjerą NBA (Li
nas Kleiza) ir Europoje (Marius 
Prekevičius) dar prieš baigimą, buvo 
galvojama, kad lietuvių krepšininkų 
skaičius sumažės. 

Kai kurie iš tų 27 JAV yra baigę 
gimnazijas, o dalis — žaidė Junior" 
kolegijų komandose, tai jiems ame-
rikietiškasis krepšinis nėra nau
jiena ir juos į pirmąjį divizioną atvi
liojo „skautai", kurie seka krep

šininkų pasirodymus. Iš šio būrio 
dalis pretenduoja į pirmaujančiųjų 
žaidėjų savo komandose gretas, nors 
nebūtinai pirmuose žaidimo metuo
se. Tokių tarpe yra: Martynas Pocius 
iš garsiosios Duke universiteto „Blue 
Devils" komandos, Laurynas Mika
lauskas, Žygis Šeštokas, Arminas 
Urbutis, Vytautas Valiulis, Tomas 
Jasiulionis, Donatas Visockis, To
mas Pranciliauskas, Arvydas Vai
tiekus, Giedrius Knyšas. Nors prie 
jų dar gali prisidėti vienas kitas. 

Čia dar reikia paminėti ir du jau 
S. Amerikoje gimusius lietuvių kil
mės krepšininkus: Jason Abromaitį 
ir Alex Zimnicką apie kuriuos taip 
pat be abejonių, dažnai girdėsime 
JAV spaudoje. 

LAIMĖJO IR LINO KLEIZOS KOMANDA 
NBA naujokas, atėjęs iš univer- aikštelėje, tačiau tikimasi, jog atei-

siteto Linas Kleiza sekmadienį su 
savo komanda Denver „Nuggets" 
padėjo nugalėti Memphis „Grizzlies" 
krepšininkus 99:83. Jaunasis lietu
vis per 9 minutes įmetė 3 taškus. Jis 
pataikė vieną iš dviejų dvitaškių ir 
vienintelę mestą baudą, o taip pat 
atkovojo 3 kamuolius ir blokavo 
vieną metimą. Gaila, kad iki šiolei 
Linas negaunąs daugiau pasireikšti 

tyje jis galės parodyti viską, ką jis 
gali. 

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 11 psl. 

sH 

Krepšinis ČIKAGOJE 

ČIKAGOS LIETUVIU KREPŠINIO LYGOS ŽAIDIMAI 
Lement Park distrikto pastate — 16028 127 St. 

Lemonte, praėjusį šeštadienį, lapkričio 26 d. buvo tęsia
mos Čikagos Lietuvių krepšinio lygos pirmenybės. Vyrų 
grupėje, kur rungtyniauja 12 komandų, pergales iškovo
jo ir be pralaimėjimo eina „Radviliškio", „Alytaus" ir 
..Kretingos" komandos. Ne visoms komandoms taip gerai 
sekasi: dar yra dvi komandos — „Klaipėdos", „Atlanto" ir 
„Vilniaus", kurios dar nepatyrė pergalės skonio. 

Praėjusį šeštadienį taip pat rungtyniavo ir senjorai. 
Jų grupėje po pergalę įsirašė „Aukštaitijos" ir „Švyturio" 
krepšininkai. 

Po savaitės pertraukos, CLKL savo žaidimus tęs 
gruodžio 10 dieną. Tada vyks net 6 susitikimai (vienas iš 
jų senjorų grupėje;. Pirmosios rungtynės bus žaidžiamos 
3 vai. p.p. 

Futbolas ČIKAGOJE 

/ / LITUANICOS" FUTBOLININKAI RUNGTYNIAUS 
SALĖS PIRMENYBĖSE 

Kaip ir kiekvieną žiemą, taip ir šią „Metropolitan" 
futbolo lygos varžybose salėje savo jėgas išmėgins ir 
lietuviai „Liths" vardu. Mūsiškiai, praėjusį kartą iškovo
ję bronzinius apdovanojimus, vėl rungtyniaus aukščiau
sioje — „major" grupėje. 

Pirmasis ratas įvyks 2006 m. sausio 8 d. Odeum pas

tate, 1033 Villa Ave., Villa Park miestelyje, į šiaurės 
vakarus nuo Čikagos. Tada lietuviai kovos su „Maroons" 
futbolininkais. Rungtynių pradžia tą sekmadienį — 3:45 
v. p.p. Sausio 15 d. 3 vai. p.p. lietuviai susitiks su 
„Polonia" futbolininkais. 
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Čikagos meras Ricnara M. Daiev š.rr.. • apKnčio 29 a. suruošė susitlKimą su 
Amerikos amcasadore Latvijai Cather ine Todd Bailev. Dalyvavo latvių,, l ietuviu 
ir estų atstovai. JAV Kongreso narys j chn ShimKus LR generalinis konsu:as 
Čikagoje Arvydas Daunoravičius, konsulato darbuotoja Dangirutė VVest, jAV 
LB Vidurio vakarų apygardos p i rm. Aušrelė Sakaiaitė dr. Donatas Tijūnėlis. 
Ambasadorė Bailey kalbėjo apie investicijų konferencija,, rengiamą Rygoje 
2006-ųjų gegužės 23-26 d. turėsiančią paskatinti investicijas netik Latvijoje, 
bet visose Baltijos respublikose. 
Nuotraukoje iš kairės: A. Sakaiaitė, dr. D. Tijūnėlis,, gen. konsulas A. Dauno-
ravičius, Amerikos ambasadorė Latvijai Catherine Todd Bailey. 

VALSTYBES MENKĖJIMO 
POŽYMIAI RYŠKUS NETIK 

VIRŠŪNĖSE 
ANDRIUS KUBILIUS 

Lietuvoje k y š i n i n k a v i m o 
mastai didėja 

Neseniai D. Kuolys ir Pilietinės 
visuomenės inst i tutas paskelbė ne
džiugias išvadas, kad mūsų visuo
menę yra apėmusios depresijos nuo
taikos. Papildydamas D. Kuolį šian
dien noriu teigti, kad visuomenės 
depresinės nuotaikos yra susijusios 
su ryškiai pastaruosius penkerius 
metus matoma valstybės menkėjimo 
tendencija. Tarp tau t ine kalba tai 
galima būt vadinti degradavimu. Su 
kuo tokios menkėjimo tendencijos 
yra susijusios — visų pirma su val
džios vadų skandalinga veikla — 
„draugystės", „abonentai", falsi
fikuoti diplomai — visa tai yra vals
tybės menkėjimo požymiai, kur ie 
rodo, kokios tendencijos įsivyrauja 
viešajame gyvenime. 

Pavojingiausia yra tai, kad to
kios valstybės menkėjimo tendenci
jos yra apėmusios ne tik viršūnes, 
bet ir visą valstybės kūną. Tą ypač 
gerai atspindi neseniai at l ikta Pa
saulio banko ir OECD verslo ap
linkos studija (BEEPS), kurioje ti
riamos verslo sąlygos visoje poso
vietinėje erdvėje. Lietuvos rezultatai 
yra šokiruojantys ir ypač, kai juos 
palygini su kaimyninėmis valsty
bėmis. Apie tai viename iš dienraš
čių buvo trumpai rašyta, bet tai ver
ta atkreipti žymiai gilesnį dėmesį. 

Štai, pavyzdžiui, duomenys apie 
kyšius įvairiuose sektoriuose: Lietu
voje kompanijų, sakančių, kad dažnai 
reikia mokėti kyšius už valstybės 
kontraktus, kurie nuo 9 proc. 2002 
metais padidėjo iki 27 proc. 2005 m., 
nuo 3 iki 12 nuoš. padidėjo mokančių 
kyšius už verslo leidimus, daugiau 
nei trigubai išaugo kyšiai už gaisri
ninkų priežiūrą ir t.t. Pagal kyšius už 
valstybės kontraktus Lietuva beveik 
dvigubai viršija ES — 8 rodiklius. 

Mūsų kaimyninėje Estijoje ana
logiški parametrai per pastaruosius 
trejus metus ne padidėjo, o sumažėjo 
beveik trigubai. Panašiai klostėsi ir 

kaimyninėje Latvijoje. Net ir Balta
rusijoje matyti panašios tendencijos, 
nors jų duomenys gali būti ir ne
patikimi. Vienintelėje Lenkijoje per 
pas taruosius pokomunistinės val
džios metus nebuvo stebima šių pa
rametrų mažėjimo, bet jie. skirtingai 
nuo Lietuvos, ir nedidėjo. 

Lietuvos valstybės organizmą 
graužia sunki liga. Ji prasideda vir
šūnėse ir apima vis daugiau ir gi
liau, įsišaknija visame kūne. Jeigu 
neskaidriai sau leidžia gyventi vir
šūnės, tai kodėl griežtesnius reika
lavimus sau turi taikyti pavaldiniai? 
Per penkerius metus ši liga jau įgijo 
apleistos ligos požymius. Gydyti ją 
bus sunku. Tik esminės permainos 
politinėje sistemoje, tik aiškus at
siribojimas nuo nesąžiningumo gali 
būti efektingas vaistas. 

Puol imas pr ieš visuomenines 
organizacijas 

Dar vienas valstybės menkėjimo 
požymis — puolimas prieš visuome
nines organizacijas, jeigu jos kri
tikuoja Vyriausybės veiklą. Baime 
užvaldo š iandieninę valdžią. Už
mirštama net ir Konstitucinė nuos
tata , kad persekiojimas už kritiką 
yra draudžiamas. Tariama šiandie
ninio puolimo priežastis, kad kai 
kurias iš organizacijų kažkada pa
rėmė Sorošo fondas. Tai tęsinys to. 
ką visai neseniai matėme premjerui 
prašant, kad prokurorai nubaustų 
opoziciją, ar premjero prašymu už
blokuojant Seimo komisijos sudary
mą. Nesunku suprasti, kodėl Sorošo 
finansuojamų organizacijų bijo Lu
kašenka ar Putin, kuris ir orga
nizuoja prieš šias organizacijas 
sinchronizuotą puolimą Maskvoje. 
Gruzijoje, Ukrainoje ir Latvijoje. 
Kas labiausia stebina, — kad Lie
tuvoje ne tik žinomas dienraštis, ne 
pirmą kartą veikiantis kaip Krem
liaus idėjų ruporas, kaip paprastai 
įsijungia į šią sinchronizuotą Krem
liaus kampaniją, bet įsijungia ir 
stambiausieji valdžios šulai. Pvz.. V. 
Uspaskichas atvirai dėsto, kad to-

DANUTE BINDOKIENE 

Diskriminacija 
ar atsargumas? 

v 

Š
ios savaitės antradienį Vati
kanas pagal iau paskelbė 
naują, nors seniai lauktą, ofi

cialų dokumentą, kuriuo dar stip
riau pabrėžiamas Bažnyčios nusis
ta tymas neleisti homoseksualams 
tapti kunigais. Tokiems jaunuo
liams ne tik nebus teikiami kunigo 
šventimai, bet jie bus atidžiai išsi-
jojami, prieš įstojant į kunigų se
minari jas. Dokumento tekstas 
buvo išspausdintas Vatikano laik
raštyje „L'Osservatore Romano" ir 
anglų kalba išleistas septynių pus
lapių knygelėje. Tekstas taip pat 
paskelbtas internete. Suprantama, 
amerikietiškoji žiniasklaida šiam 
dokumentui skyrė (ir, be abejo, dar 
ne kartą skirs) pernelyg daug dė
mesio. Ta tema savo nuomonę jau 
spėjo garsiai pareikšti ir homosek
sualai, ir lesbietės. 

Jau anksčiau, pasigirdus vie
nai kitai užuominai, kad naujasis 
popiežius Benediktas XVI ruošia 
tokio turinio pareiškimą, Ameriko
j e kilo karštos diskusijos, kad 
Katal ikų Bažnyčia praktikuoja 
atvirą diskriminaciją prieš homo
seksualus arba tiesiog juos padaro 
„atpirkimo ožiais", kad išsklaidy
tų pedofilų kunigų paliktas nepa
sitikėjimo bei pasipiktinimo nuo
sėdas. Po dokumento paskelbimo 
protestai ir priekaištai dar su-
tirštėjo. Įvairios homoseksualų or
ganizacijos pasistengė visomis ke
turiomis įšokti į šį verdantį nepa
sitenkinimų katilą ir dar labiau 
reikalą sumaišyti. 

Dokumente yra ir „pilkų vie
tų", kurias galima įvairiai inter
pretuoti, tačiau pagrindinė mintis 
ši: tikriems homoseksualams kuni
gystės luomas turi būti neprieina
mas. 

Žinoma, tokio sprendimo buvo 
galima laukti po plačiai nuskam
bėjusios pedofilų kunigų „veiklos", 
į kurią daug dešimtmečių buvo 
žiūrima pro pirštus arba apskritai 
laikoma giliausioje paslaptyje. 
Kartą pratrukus užtvankai, pro ją 
išsiveržė daug nešvarumų, atne
šusių žmonėms pasipiktinimą ir 
net nusigręžimą nuo tikėjimo, o 
Bažnyčiai nemažai išlaidų, mo
kant nukentėjusiems kompensaci
jas . Kadangi didžioji dalis pedofilų 
kunigų skriaudė berniukus (visgi, 

kaip dabar žinome, buvo pa
kankamai nukentėjusių ir mer
gaičių), atrodo logiška, kad už tuos 
piktus darbus bū tų kal t inami 
homoseksualai. Antra vertus, iki 
po Vatikano II Suvažiavimo apie 
altorių ir zakristijoje sukinėjosi 
daugiausia berniukai — mergai
tėms tai buvo neprieinama, todėl 
būtent jie ir tapo pedofilų aukomis. 

Dėl naujai paskelbto Vatikano 
dokumento tr iukšmas ilgai nenu
tils. Kai kas baiminasi, kad dabar 
dar mažiau jaunuolių norės tapti 
kunigais ir dvasininkijos luomas 
dar sumažės. Galbūt ilgainiui bus 
taisyklės „apeitos", panašiai, kaip 
daroma JAV karinėse pajėgose — 
jeigu vadovybė nepaklaus, arba vy
ras pats nepasisakys, niekas neži
nos, kad jis homoseksualas, tad 
viskas bus gerai... 

Tačiau čia kažkur kažkas nesi
riša. Dar niekur nematėme ofi
cialiai paskelbta, kad kunigams 
nereikės laikytis celebato, nors jų 
galimų vedybų klausimas aiškiai 
išspręstas griežtu „ne". Vadinasi, 
jei seminaristas, o ir vėliau, įšven
t in tas kunigu, privalo gyventi 
skaistybėje, t.y laikytis celibato, 
koks pagaliau skir tumas, ar jis 
„normalus", ar homoseksualas? Ir 
vienam, ir kitam juk taikoma ta 
pati taisyklė! Tad kokia čia proble
ma? Ar iš tikrųjų manoma, kad 
homoseksualai yra labiau iš
tvirkę, negalintys suvaldyti savo 
gašlių proveržių, kaip „normalūs" 
vyrai? Reikia manyti, kad kunigų 
seminarijos daugiau dėmesio ir 
pastangų skirs, skiepydamos klie
r ikams pasiaukojimo, susivaldy
mo, dvasinio augimo idėjas, ma
žiau besirūpindami, kurios lyties 
asmenys juos labiau traukia. Jeigu 
klierikas negali susi taikyt i su 
kunigystės luomo reikalavimais, 
ypač celibatu, jis apskritai netu
rėtų laiko gaišinti seminarijoje, o 
pasirinkti kitą. pasaulietišką pro
fesiją. Seminarijoje t ikrai neturėtų 
rasti vietos įvairūs seksualiniai 
iškrypėliai, ypač pedofilai, nepai
sant, ar jie „normalūs", ar homo
seksualai. Tik tuo būdu bus išsijoti 
grūdai iš pelų ir Bažnyčiai ne
reikės raudonuoti dėl savo dva
sininkijos elgesio. 

kias organizacijas turi persekioti tei
sėsaugos organizacijos. Matyt, todėl, 
kad jos visuomenei neleidžia už
miršti suklastoto diplomo klausimo. 
Tą patį ne vieną kartą yra viešuose 
pokalbiuose daręs ir premjeras A. 
Brazauskas. įsijungia ir valdančio
sios koalicijos frakcijos. Tai labiau
siai ir stebina — kaip lengvai Lietu
voje yra realizuojamos įvairios 
Kremliuje suplanuotos ir Kremliaus 
finansuojamos propagandinės kam
panijos. Lietuvos valdžia net nebe
sislepia dalyvaudama tokiose Krem
liaus akcijose. Kremlius ir Luka
šenka bijo oranžinių revoliucijų. Ko 
bijo Lietuvos valdžia0 Kai baime ap
temdo protą, prasideda nuosmukis. 
Puolimas prieš visuomenines organi
zacijas ir yra valstybes nuosmukio 
procesų Lietuvoje ma tas . Prieš 
penkerius metus sunku buvo įsivaiz

duoti, kad Lietuvos valdžia taip 
energingai dalyvaus Kremliaus akci
jose. 

Vyriausybės neapdairumas 
„Mažeikių naftos" byloje 

„Mažeikių naftos" pardavimo 
reikaluose Vyriausybė, atrodo, artė
ja prie visiško savo planų fiasko. Kas 
leme „Jukos" sprendimą iš derybų 
pašalinti dvi Rusijos kompanijas, 
sunku pasakyti, bet neatmesčiau ir 
to. kad tai suplanuotas „Jukos" ak
cininkų kerštas Kremliui. Akivaiz
du, kad tokiam sprendimui Vyriau
sybė yra visiškai nepasiruošusi ir tai 
pasekmė to, kad Vyriausybe, nepai
sant mūsų išsakytų raginimų, ne
pradėjo ruoštis ..Jukos" akcijų išpir
kimui iš karto po M. Chodorkovskij 
suėmimo. Nukelta i 5 psl. 
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AIP SEKAS 
STATY 

A U N I M O R Ū M Ų 
OS DARBAI? 

Jaunimo rūmų statyba prie 
Pasaulio lietuvių centro jau senokai 
prasidėjo. Šiek tiek aptilo ir protes
tai — žmonės, atrodo, laukia, kaip 
šis projektas pavyks, kuo viskas 
baigsis. Nors kol kas prie PLC — 
tikra sumaištis, bet, reikia tikėtis, 
netrukus aplinka vėl pagražės ir 
statybos pėdsakai išnyks. 

Jaunimo rūmų statyba rūpinasi 
daug energingų, sumanių žmonių, 
tačiau vienas pagrindinių spiritus 
movens yra dr. Donatas Siliunas. 
Nepaisant užimtumo ir visų rūpes
čių, jis maloniai sutiko atsakyti į 
keletą klausimų. 

—Jaunimo rūmu statyba jau 
gerokai pasivariusi į priekį. Ar 
esate patenkintas darbo eiga, ar 
tikitės rūmus užbaigti nustatytu 
laiku? 

—Projektas progresuoja pagal 
nustatytą planą. Esu patenkintas 
darbo kokybe ir eiga. Pagrindinio 
pastato sienos jau užbaigtos. Tuoj 
bus stogas uždengtas. Su stogu virš 
galvos darbininkai galės viduje 
dirbti be jokio lietaus ar šalčio truk
dymo. Tikiuosi, kad kovo pradžioje 
statyba bus užbaigta. 

labai dėkingi. 
Keliai ir naujos mašinoms staty

mo vietos jau paruoštos asfalta
vimui. Likusieji lauko darbai bus 
užbaigti pavasarį. Jaunimo rūmų 
atidarymo pokylio data taip pat jau 
išrinkta — balandžio 22-oji. 

—Neišvengiama, kad staty
bos laikinai sujaukė Pasaulio 
l ietuvių centro, ypač daugia
bučių aplinką, ar daug priekaiš
tų susilaukiate iš gyventojų bei 
lankytojų? 

—Aišku, kad statyba šią vasarą 
ir rudenį sujaukė Pasaulio lietuvių 
centrą. Daugiausia tą jautė dau
giabučių gyventojai ir tie, kurie kas 
dieną naudojasi centro patalpomis. 
Gaila, kad nėra būdo kaip pagerinti 
ir pertvarkyti mūsų centrą be laikino 
sujaukimo. Tuoj statyba bus užbaig
ta ir tikiuosi, kad centras bus 
visiems naudingesnis su nauja spor
to sale, nauja erdvia scena, per
tvarkytais keliais ir 96-iomis nau
jomis vietomis mašinų pastatymui. 
Pavasarį sodinsime dar daugiau 
medelių ir krūmų. Tikiuosi, kad cen
tras bus gražesnis ir naudingesnis, 
negu jis buvo bet kada anksčiau. 

Prie kylančių jaunimo rūmu pastato sienų prie PLC Lemonte. 

Lauko darbai taip pat eina prie 
galo. Vandens nutekėjimo takai už
dengti velėna. Pasodinta daugiau 
kaip 20 įvairių medelių. Dr. Donato 
ir Indrės Tijūnėlių dėka, gavome iš 
jų žemės VVisconsin valstijoje 70 eg
laičių ir pušų. Dr. Romualdas Po
vilaitis paruošė sodinimo planą, 
parūpino 600 maišų apdangalo nau
jiems medeliams ir persodino daug 
medelių iš savo kiemo. Skautai, 
skautės bei jų tėveliai padėjo paso
dinti medelius. Esame jiems visiems 

—Pastebėjome, kad šiuo me
tu (ir jau kone visą vasarą) iš pa
grindų taisoma ir 127-oji gatvė. 
Ar tai surišta su J aun imo rūmų 
statyba, tikintis daugiau mašinų 
ir žmonių judėjimo, ar tik toks 
sutapimas? 

—127-osios gatvės pataisymas 
nieko bendra su Jaunimo rūmų pro
jekto statyba neturi. Šis valdžios 
darbas yra surištas su greitkelio 
1-355 pratęsimu. Nuo to kelio bus 
naujas išvažiavimas į 127-ąją gatvę. 

A.S.K. „Lituanica" treneriai dr. Dona
tas Siliunas (kairėje) ir Stepas Žilys 
rodo naujas uniformas, užsakytas iš 
firmos „Audimas" Lietuvoje. Raides ir 
skaičius užsiuva „Lina Embrodery". 

Valdžia numato, kad bus daugiau 
žmonių, kurie važiuos šia gatve, 
todėl jį platinama. 

—Kaip reikalai su lėšomis 
Jaunimo rūmų statybai? Ar pi
nigų pakanka, ar reikalinga dau
giau aukų? Jei taip, tai kur jas 
turėtų siųsti? 

—Projekto kaina — 2 milijonai 
dolerių. Kaina 20 proc. didesnė negu 
prieš metus numatyta. Yra kelios 
pagrindinės priežastys, kodėl kaina 
didesnė. 

Statybos ir medžiagų kainos vis 
kyla. Be to, Lemonto miestelio in
žinieriai reikalavo, kad pats centras 
(kuris buvo pastatytas prieš 40 metų 
ir tada nebuvo tokių reikalavimų) 
laikytųsi dabartinių įstatymų lie
taus vandens nutekėjimo reikalais. 
Miestelis reikalavo, kad centras 
iškastų milžiniškus griovius lietaus 
vandens nutekėjimui. Daug medžių 
reikėjo iškirsti. Iškasta žemė buvo 
suvežta ir supilta centro priekyje ir 
ant futbolo aikštės, kad nereikėtų 
mokėti už jos išvežimą kur nors to
liau nuo centro. Tas reikalavimas 
žymiai pakėlė numatytas aplinkos 
paruošimo ir sutvarkymo išlaidas. 

Aukų ir pasižadėjimų yra dau
giau kaip 1.2 mln. dolerių. Jau 
surinkta 635,000 dol.; 565,000 dol. 

sumą sudaro daugkartinės aukos. 
Pinigus surinksime per ateinančius 
ketverius metus. Surinkome 99 proc. 
pirmųjų metų pasižadėjimų. Esame 
labai dėkingi Lietuvių fondui už 
125,000 dolerių auką. Sulaukėme 
41,500 dol. iš Lietuvos Vyriausybės. 
Iš viso projektui aukoja daugiau kaip 
300 asmenų ir įvairios organizacijos: 
(Lietuvių Bendruomenė, L.F.K. „Li-
tuanica", „Dainava", A.S.K. „Litua-
nica", K.S.C. „Žalgiris", Lithuanian 
Catholic Charities, „Grandis", 
„Spindulys", „Pipirų ratelis"). 

Esame pasirašę sutartį su Fifth 
Third Bank pasiskolinti iki 1.5 mln. 
dolerių. Ieškome naujų aukotojų. 
Mūsų tikslas yra išmokėti skolą 
prieš 2010 metus. Kai išmokėsime 
paskolą, tada Jaunimo rūmų projek
tas pasidarys naujas pajamų šaltinis 
Pasaulio lietuvių centrui. 

Norintys aukoti, gali siųsti če
kius į Pasaulio lietuvių centrą. 
Čekius rašyti Lithuanian World 
Center ir pažymėti, kad auka skiria
ma Jaunimo rūmų projektui. 

—Žmonės, net iš tolimesnių 
vietovių, domisi Jaunimo rūmų 
statyba, todėl labai norėtų, kad 
apie jos pažangą būtų daugiau 
informacijos mūsų žiniasklaido-
je. Kaip ruošiatės šiuos pagei
davimus patenkinti? 

—Gaila, kad Jaunimo rūmų 
komitete nėra žmonių, kurie užsi
imtų šiomis pareigomis. Stengiamės 
ir stengsimės ateityje perduoti nau
jausias žinias laikraščiams. 

—Ar mano te , kad pavadini
mas „ J a u n i m o rūma i " bus palik
t a s , gal a t i d a r y m o p roga bus 
jiems duotas kitas vardas? 

—Iki šiol nebesulaukėme pasiū
lymo pakeisti pavadinimą. Pavadi
nimas gali būti pakeistas. Jeigu 
sulauksime pasiūlymų, aptarsime šį 
reikalą. 

Kalbėjosi Danutė Bindokienė 
Pastaba: gal būtų neblogai su

ruošti konkursą Jaunimo rūmų 
pavadinimui sugalvoti (juk rūmai 
nebus tik jaunimui, juose vyks ir kiti 
renginiai — suaugusiems)? Toks 
konkursas turėtų būti skelbiamas 
visoje Amerikoje ir tuo būdu Jau
nimo rūmų statyba susilauktų dau
giau reklamos. Paprašius Lietuvių 
fondo, galbūt konkurso laimėtojui 
atsirastų ir „dovanėlė"? Žinoma, čia 
tik pasiūlymas, bet jį verta pas
varstyti. D-B. 

i' ^ " • '"• i'.tiĮos miško i Lemonta «'is kaires* Dariaus Sihuno. dr Aro Tiįu Skautai vilkiukai atėjo i talka ir padėjo prie PLC sodint i medelius bei tulpių 
nc\<-:. i r D- " i ' - ; Svirno Gyoo Vvqanto ri*ka atkeliavo daugybė puselių ir svogūnėlius 
• i i i * - bu*.) pasnrj.ntos prie r , i C Visos nuotraukos Indrės Tijunelienes 



DRAUGAS, 2005 m. gruodžio 2 d., penktadienis 

VALSTYBES MENKĖJIMO POŽYMIAI RYŠKUS NE 
TIK VIRŠŪNĖSE 

Atkelta iš 5 psl. 
Nei kazachai, nei lenkai nėra 

blogas pasirinkimas Lietuvai, nes 
kazachai turi naftos, o lenkai, ne
turėdami savo akcininkų tarpe 
Rusijos naftos kompanijų, sugeba 
nupirkti iki 10 proc. Rusijos naftos 
eksporto. Todėl Vyriausybė, bandy
dama pasinaudoti pirmenybės teise 
ir neleisti kažkuriam iš „Jukos" 
pasirinktų pirkėjų tapti MN sa
vininku, turės įrodyti Seimui, kuo 
kazachai ar lenkai yra blogi inves
tuotojai. O tai bus nelengva padary
ti. Vyriausybė tai turi žinoti iš 
anksto. 

Vyriausybė elgėsi visai neap
dairiai, kad iš anksto nesiėmė visų 
galimų juridinių veiksmų apsaugant 
Lietuvos interesus, tarp jų — ir arbi
tražuose ginčijant „Jukos" teisę į 
akcijų opcionus, kai „Jukos" pati 
nebegalėjo vykdyti savo įsipareigo
jimų tiekiant naftą. Dėl to Lietuva 
gali prarasti teisę į dar 20 proc. akci
jų, ir tai bus didelis finansinis nuos
tolis Lietuvai. 

Be abejo, tuoj pat Vyriausybės 
bus pasakyta, kad dėl visko yra kalti 
konservatoriai, nes, girdi, tokios blo
gos buvo 1999 metų sutartys, kad 
Vyriausybės veiksmai yra supančioti 
šių sutarčių. Čia noriu priminti tik 

vieną dalyką, kad 2002 metais, kai 
„Williams" pardavinėjo savo akcijas 
„Jukos" kompanijai, mes siūlėme 
Vyriausybei pasinaudoti pirmenybės 
teise, kokia Vyriausybė bando dabar 
pasinaudoti, ir išpirkti „Williams" 
parduodamas akcijas, kurias po to 
Vyriausybė būtų galėjusi pagal 
naują sutartį parduoti „Jukos" kom
panijai, tačiau tokiu atveju būtų ga
limybė sutartyje nebenumatyti 
opcionų ir kitų šiandien Vyriausybės 
kritikuojamų sutarčių nuostatų. Į 
mūsų tuometinį raginimą premjeras 
A. Brazauskas numojo ranka. Šian
dien tokio abejingumo rezultatai 
Lietuvai gali brangiai kainuoti. 

Mes esame pasiruošę padėti 
Vyriausybei ieškoti tinkamiausių 
sprendimų, bet Vyriausybė turi 
turėti aiškią ir skaidrią strategiją ir 
mes su ja turime būti supažindinti. 
To dabar nėra. 

Dar praėjusį pirmadienį, lap
kričio 25 d. sutarėme, kad Seimo 
pirmininkas šiomis dienomis orga
nizuos premjero pokalbį su visų 
frakcijų atstovais, kuriame būtų ga
lima išgirsti konfidencialią informa
ciją apie derybų eigą ir Vyriausybės 
nuostatas. Jeigu to nebus padaryta, 
teks konstatuoti, kad Vyriausybė 
yra visai pasimetusi. 

Neturtingi rūkalams daugiau 
• "V | • I V * išleidžia 

Neturtingi žmonės rūkalams 
išleidžia santykinai daugiau pinigų 
už pasiturinčius, parodė Europos 
Komisijos kompanijos prieš rūkymą 
,,Help" tyrimas. 

Europos Sąjungos rūkalių skai
čius vis labiau koncentruojasi tarp 
mažesnes pajamas gaunančių pi
liečių. Nustatyta, kad rūkančių mo
terų ir vyrų pastebimai daugiau tarp 
tų, kurių išsilavinimas ir socialinė 
padėtis yra žemesnė, o atlyginimas 
— mažesnis. 

2005 metų vasarį daugumoje 
ES valstybių narių buvo patvirtinta 
Tabako kontrolės konvencija, nu
brėžianti kovos su rūkymu priemo
nių gaires. „Tačiau jeigu jos nepa
sieks žemiausių socialinių grupių, 
rūkymas ne tik toliau bus norma, 
bet dar labiau įsigalės ir skurdins 
mažesnes pajams turinčias visuome
nės grupes", — įspėja specialistai. 

Siaurės Europoje, kur rūkymo 
tradicijos seniausios, šis žalingas 
įprotis yra dažniausia sergamumo 
ir aktyvios mirties priežastis. ,,Į ES 
bendriją įsiliejus Rytų ir Vidurio 
Europos šalims, sveikatingumo 
skirtumai kelia dar didesnį susi
rūpinimą, mat vargingesnėse naujo
siose ES narėse žmonių sveikata yra 

prastesnė nei Vakarų kraštuose", — 
pažymi specialistai. Tyrimo duome
nimis, tabako vartojimas padidina 
neturtą namų ūkiuose ir skurdina 
netgi nacionaliniu lygmeniu. Nusta
tyta, kad rūkymo sukeltiems su
trikimams gydyti valstybės skiria 
nuo 6 proc. iki 15 proc. visų svei
katos apsaugos lėšų. Šeimose rūka
lams išleisti pinigai neskiriami būti
niems maisto produktams, namų 
apyvokos daiktams, išsilavinimo ir 
sveikatos reikmėms. Daugumoje 
vargingesnių bendruomenių rūky
mams yra priimtina socialinė nor
ma. Nemenkai daliai žmonių tai yra 
būdas malonumui pasiekti ir prie
monė susidoroti su stresu, nuobo
duliu, nepritekliumi. 

Visas Europos Sąjungos vals
tybes apimanti kovos su rūkymu 72 
mln. eurų kainuojanti kampanija 
„Help — už gyvenimą be tabako" 
prasidėjo gegužę. Tokio masto akcija 
Europoje rengiama pirmą kartą. 

Narkotikų kontrolės departa
mento duomenimis, Lietuvoje rūky
ti pradedama vidutiniškai nuo 18 
metų. Bent kartą gyvenime yra rū
kęs 65.8 procento žmonių. 

(Elta) 

Giedrė Končienė prie vandens lelijų kūdros Giverny 
vietovėje. 

Nemaža mūsų grupės dalis, buvome įsirašę į 
pridėtinę ekskursiją — už ją mokėjome atskirai, 
bet ji tikrai buvo verta išleistų keliasdešimties 
eurų. Gerą pusdienį praleidome apie 50 km į šiau
rę nuo Paryžiaus, Giverny miestelyje esančiame 
Claude Monet (1840—1926) muziejuje ir parke. 
Čia yra garsusis tvenkinys su vandens lelijomis 
bei į vandenį nusvirusiomis gluosnių šakomis. Šis 
tvenkinys ir vandens lelijos atsispindi daugelyje jo 
paveikslų. Buvo nemažiau įdomu aplankyti ir 
namą, kuriame C. Monet gyveno bei ilsėjosi po 
darbų paskutinę savo amžiaus dalį. Dabar čia yra 
įrengtas jo tapybos darbų muziejus; interjeras ir 
visas kambarių apstatymas išlikęs lygiai toks, 
koks buvo jam gyvam esant. Šalimais gyvenamo 
namo stovi kitas pastatas, kuriame Monet turėjo 
įsirengęs savo ateljė ir kur buvo patalpos medžia
goms, dirbtuvės bei parko tvarkymo įrankiai. 
Šiame pastate dabar yra didžiulė jo spalvotų 
paveikslų kopijų bei suvenyrų parduotuvė. Ne 
vienas mūsiškių ilgai stoviniavo prie gausybės 
paveikslų, norėdami išsirinkti kuo įspūdingesnių 
šios kelionės prisiminimui. Ilgai stebėjusi, porą 
didesnių išsirinko ir Giedrė. Parkas yra rūpestin
gai prižiūrimas, sutvarkytas pagal menininko 
skonį taip, kaip jis norėjo jį matyti, gyvas bū
damas. Gėrėtis parko nuotaika, ypač jame esančiu 
vandens lelijų tvenkiniu, kurį dailininkas įamžino 
savo tapybos darbuose, neužtenka poros valandų 
apsilankymo. Besidomintiems C. Monet menu bei 
jo gyvenimu, į Giverny užsukti verta, ne porai 
valandų, kaip mes šį kartą, bet daug ilgiau ir ne 
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sykį. 

Mūsų 17 dienų kelionę praleidome ne vien 
lankydami Paryžiaus įdomybes bei didžiuo

sius Prancūzjos miestus. Mūsų keliai labiau krypo 
į mažus miestelius, pasižyminčius savo istorine 
praeitimi bei kultūrinėmis vertybėmis. Drau
giškai nusiteikusi — gero ūpo grupė, susirinkusi 
iš įvairiausių pasaulio kraštų, smagiau praleido 
daugiau kaip porą savaičių kartu ir vėl išsklido, 
kur kas savais keliais. Keletas, kurių atostogų 
laikas jau baigėsi, išskubėjo atgal į oro uostą dar 
paskutinį vakarą. O nemaža dalis, kaip minėjau, 
pasiliko dar kuriam laikui Paryžiuje, be to, jie 
lankys ir kitas šio įdomaus krašto vietas. Keletas 
atvykusiųjų iš Australijos rengėsi pratęsti savo 
atostogas keletai savaičių keliaudami ir po įvai
rius Europos kraštus. Štai, Maria susiplanavo 
pabuvoti visą mėnesį Italijoje, o kitą Graikijoje, 
mat, ji pati graikų kilmės — aplankys gimines, 
daugiau laiko praleis svečiuodamasi pas juos. Kal
bos sunkumų šį kartą pašte neturės, kaip būdama 
Vilniuje, kai norėjo išsiųsti siuntinį į Australiją. 

Paskutinį vakarą mudu su Giedre dar pa
vakarieniavome ir pažiūrėjom programą Lotynų 
kvartale naujų bičiulių tarpe. Maloniai ir nuo
taikingai prabėgo kele
tas valandų prie taurės 
vyno ir puikaus pran
cūzų maisto, kurio pasi-
gesime grįžę į namus. 
Rytojaus dieną išskren
dančius anksčiau auto
busas vežė jau truputį 
pažįstamais keliais at
gal į Charles de Gaulle 
oro uostą. Iš ryto tiek 
susigrūdimo kaip atvy
kus oro uoste dabar nors 
ir nebuvo, bet eilėse, 
ypač užtikrinant mums 
apsaugą nuo teroristų 
prastovėjome keletą va
landų. Prancūzai labai 
nesiskubina. Kad ir ne 
labai ilgai, bet nuodug

niai tikrino, daug kartų klausinėjo apie bagažą: ar 
pats supakavai, ar niekur jo nepalikai be apsau
gos — kiekvieną net nuglostė nuo galvos iki kojų, 
matyt atsiliepė neseniai vykę teroristiniai pa
sikėsinimai Londone. 

Skrendant atgal, rodomais filmais nesusi-
gundžiau, užtat turėjau pakankamai laiko prisi
minti, pasvarstyti bei bandyti palyginti anks
tyvesnes keliones su šia. Nemažai dirbant mo
kykloje yra tekę su moksleiviais pakeliauti, o pen-
sininkaujant jei ir ne taip dažnai, bent retsykiais 
išklysdavome su Giedre pasidairyti po pasaulį kur 
traukdavo širdis. Įdomi, nesakyčiau, kad labai 
smagi, buvo mano šešių savaičių kelionė seniai, 
1971 metais, kai su rusų kalbos mokiniais iš visos 
Amerikos keliavome po Sovietų Sąjungą. Lietuva 
tą sykį buvo aplenkta, važiuodami galėjome 
pasižiūrėti tik į kelrodį, rodantį kelią į Vilnių. Jei 
kam būtų įdomu apie tą mūsų kelionę paskaityti, 
ją esu aprašęs knygytėje „Kelionė į paslapčių šalį". 
Tarp kito, ją galima gauti „Drauge". Bekla
jodamas lėktuve mintimis, taip ir nutariau, kad 
neskaitant kelionių į Lietuvą, šis pasivažinėjimas 
po Prancūziją tikriausiai išliks, kaip vienas įdo
miausių ir mieliausių prisiminimų. 

Ankstokai palikę saulėtą Paryžių, skrisdami 
vakarų linkme, praradome vos porą valandų 
dienos. Šį kartą video ekranai veikė gerai, buvo 
galima pamatyti net du filmus —jei jie kam buvo 
prie širdies, tad nei nepajutome, kaip vėl atsira
dome, kur mūsų laukė karšta ir tvanki Čikaga. 
O'Hare oro uoste mus pasitiko žentas ir sugrąžino 
į namučius, Lemonte. kur mūsų labai laukė, bai
gianti nuvysti kiemo žolė ir gėlės. 

P a b a i g a 
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išlydėtas Kalėdų karavanas Paslaptingasis „abonentas" — A. Zuokas 

Kalėdų karavano palydėtuvėse dalyvavo prezidentas Valdas Adamkus. 
Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 1 d. (ELTA) — 
Nuo Prezidentūros rūmų, r inkda
mas dovanėles A. Adamkienės labda
ros ir paramos fondo remiamų mo
kyklų auklė t in iams, „Coca-Cola" 
Kalėdų karavanas pradėjo kelionę 
per Lietuvos miestus ir kaimus. 

Į šeštąją kelionę per šalies mies
tus Kalėdų karavaną išlydėjo Alma 
Adamkienė, prezidentas Valdas 
Adamkus, Kalėdų senelis ir elfai. 
Muzikinę Kalėdų dovaną susirinku
siems į karavano palydėtuves pado
vanojo dainininkė Jurga Seduikytė. 

Valdančioji koalicija dirbs toliau 
Atkelta iš 1 psl. 
jog jie trauksis iš valdančiosios koa
licijos, jei A. Brazauskas neteks, pa
reigų, nebuvo adresuotas Darbo par
tijai ir apskritai koalicijos par tne
riams. 

A. Brazauskas taip pat tikino, 
kad LSDP prezidiumo pareiškimas 
skirtas ne partneriams koalicijoje. 

„Tai yra ženklas koalicijos part
neriams, kuris sako, kaip elgtųsi so
cialdemokratai tokiu atveju, jei ne
būtų sąlygų dirbti premjerui, bet ta i 
nieko bendro neturi su koalicijos 
partneriais", — aiškino A. Brazaus
kas. 

Paklaustas, kam apskritai tuo
met reikėjo tokio pareiškimo, so
cialdemokratų vadovas atsakė: „To
dėl, kad reikėjo". 

Socialdemokratai, anot premje-

* Kinijoje pas iba igus iose pla
netos gal iūnų (svorio kategori ja 
iki 105 kg) p irmenybėse trečiąją 
vietą užėmė ir bronzos medalį iško
vojo Alvidas Brazdžius. Lietuvos ga
liūną iš Biržų, kuris sumoje surinko 
143 taškus, aplenkė tik nugalėtojo 
titulą apgynęs suomis J anne Hart i -
kainen (169 tšk.), o sidabro apdova
nojimą pelnė Didžiosios Britanijos 
atstovas Darren Sadler (166 taškai) . 

* Dviejų iš e i lės pralaimėji
mų seriją NBA regul iariojo sezo
no rungtynėse Cleveland „Cava
liers" komandai nutraukt i padėjo 
labai sėkmingas Žydrūno Ilgausko 
žaidimas. Antrąją poziciją Rytų kon
ferencijos Centr in iame pogrupyje 
susigrąžinusi „Cavaliers" (10 perga
lių ir 4 pralaimėjimai) komanda na
muose po pratęsimo 112:105 nuga
lėjo Vakarų konferencijos Ramiojo 
vandenyno pogrupyje pirmaujančius 
Los Angeles „Clippers" (10/5) krepši
ninkus. Sėkmingiausiai nugalėtojų 
gretose žaidęs lietuvis pasižymėjo 
„dvigubu dubliu" — 29 taškai ir 10 
atkovotų kamuolių po krepšiais. Per 
41 minutę Z. Ilgauskas pataikė 9 
dvitaškius iš 14 bei visus 11 baudų 
metimų. Be to, jis attiko viena, reznl-
* . ' i - v v - ; •:>"• >"/:,i •-. :::;,- •. m o K ; v o u '>:~iV/,o-

ro, „ženklą davė" todėl, „kad Lie
tuvoje yra daug politinių jėgų, kurios 
nenori, kad normaliai dirbtų koalici-
ja". 

Premjeras A. Brazauskas neko
mentavo prezidento atstovų išreikš
tos šalies vadovo pozicijos, kuria 
reikšta abejonių dėl šios koalicijos 
gebėjimo dirbti toliau. Pasak A. Bra
zausko, svarbu tai, kad šią poziciją 
paskelbė ne pats prezidentas, o jo 
atstovė spaudai. 

Prez identas Valdas Adamkus 
trečiadienį pareiškė abejojantis, ar 
dabartinė valdančioji keturių partijų 
koalicija gali dirbti kartu. 

Pasak premjero, sutarta, jog ar
timiausiu metu visų keturių partijų 
vadovai kar tu vyks pas prezidentą ir 
išsiaiškins, ar iš tiesų yra iškilusių 
abejonių. 

vų metimus, suklydo 3 kartus bei už 
6 pražangas per pratęsimą buvo pri
verstas palikti aikštelę. Martynas 
Andriuškevičius „Cavaliers" gretose 
nebuvo registruotas. 

* Penktą n e s ė k m ę tryliktose 
NBA regul iariojo sezono rungty
nėse patyrė trečiąją vietą Rytų 
konferenci jos Centriniame pogru
pyje užimanti Šarūno Jasikevičiaus 
Indiana ,,Pacers" komanda. Svečiuo
se „Pacers" krepšininkai 91:109 tu
rėjo pripažinti trečiojoje pozicijoje 
Vakarų konferencijos Ramiojo van
denyno pogrupyje esančios Phoenix 
,,Suns" komandos pranašumą. S. Ja-
sikevičius svečiams pelnė 16 taškų ir 
savo komandoje buvo antras pagal 
rezultatyvumą. 

* A š t u n t ą nesėkmę šešiolik
tose NBA regul iar io jo s ezono 
rungtynėse patyrė Denver „Nug-
g e t s " k o m a n d a su Linu Kleiza. 
„Nuggets" komanda namuose 
95:102 turėjo pripažinti Arvydo Ma-
ciiausko New Orleans ..Hornets" 

Kle za .K^teies seimnnn-
:•(' " taškas, atkovojo 6 ka-
kartą suklydo bei surinko 
uueas A Macijauskas -ve 

A kelta iš 1 psl. 
išvada surašyta remiantis daugiau 
prielaidomis, nei ikiteisminio tyrimo 
medžiaga. 

Tačiau ją komisija suformavo at
sižvelgusi į per tyrimą nustatytas 
aplinkybes ir konstatavusi vadina
mosios įmonių grupės „Rubicon 
group" ,Juodosios buhalterijos" eg
zistavimo faktą. 

Susipažinę su pateikta operaty
vine ir kita medžiaga, Komisijos na
riai padarė išvadą, kad medžiagoje 
ne kartą minėtas „abonentas" yra 
vienas ir tas pats konkretus asmuo, 
kurį galima identifikuoti pagal me
džiagoje esančius konkrečius šio as
mens biografiją, darbovietę, parei
gas ir gyvenamąją vietą apibūdinan
čius faktus. 

Išvadoje taip pat teigiama, kad 
visa šių faktų visuma leidžia manyti, 
kad A. Zuokas ir , juodojoje buhalte
rijoje" bei telefoniniuose pokalbiuose 
minimas „abonentas" yra vienas ir 
t a s pats asmuo, glaudžiais ryšiais 
susijęs su „Rubicon group". 

Komisija pabrėžė, kad suformu
lavusi tokią išvadą, ji nesikiša Į pro
kurorų, kurie atlieka ikiteisminį ty
rimą, veiklą. Taip pat komisija pa
brėžia, kad ji teisiškai nevertina ir 
nesprendžia A. Zuoko ir „Rubicon 
group" ryšių, tačiau yra įsitikinusi, 
kad politiniu ir moraliniu vertinimu 
šie komisijos nustatyto turinio ryšiai 
y ra nesuderinami su Vilniaus miesto 
mero pareigomis, nepriklausomai 
nuo to, koks bus pateiktas teisinis 

šių ryšių vertinimas. 
Si išvada buvo priimta surengus 

kelis komisijos balsavimus. Neofi
cialiais duomenimis, pirmuosiuose 
balsavimuose už tai, kad A. Zuokas 
yra „abonentas" balsavo beveik visi 
komisijos nariai, išskyrus du liberal-
centristus. Surengus galutinį balsa
vimą, susilaikė ir du komisijoje dir
bantys Seimo socialdemokratų frak
cijos atstovai. 

Nors buvo sutar ta nekomentuoti 
uždaruose posėdžiuose sprendžiamų 
klausimų, kol nebus galutinių iš
vadų, tai, kas vyko šiandien posėdy
je, neoficialiai pranešė kai kurie ko
misijos nariai. Laikinosios komisijos 
pirmininkė Loreta Graužinienė, žur
nalistų paklausta apie „abonentą", 
sakė, kad oficialiai jo įvardinti dar 
negalinti. 

Komisijos narys liberalcentris-
tas Rimantas Remeika buvo kalbes
nis. J i s kalbėjo apie komisijos posė
dyje vykusio balsavimo rezultatus. 
„Jie yra tokie, kokie ir turėjo būti. 
Tai galėjo įvykti ir prieš pusmetį, ir 
prieš metus", — sakė R. Remeika. 

L. Graužinienė šią savaitę krei
pėsi į Generalinę prokuratūrą, ku
rios prašė leidimo parlamentarams 
klausytis slapta užfiksuotų versli
ninkų ir A. Zuoko telefoninių pokal
bių įrašų. Manoma, kad jie padės 
Seimo nar iams apsispręsti prita
r iant arba ne laikinosios komisijos 
išvadoms. 

Generalinė prokuratūra spren
dimo kol kas nepriėmė. 

V. Adamkus dėl Aplinkos ministerijos 
žada „gultis ant bėgių / / 

Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus kate
goriškai prieštarauja galimam Ap
linkos ministerijos naikinimui ir ža
da, jei reikės, „gultis ant bėgių". 

„Pirmą kartą girdžiu apie mi
nisterijos naikinimą, bet iš principo, 
kaip aplinkosaugininkas, gulsiu ant 
bėgių, kad ta ministerija toliau eg
zistuotų, nes aš prisidėjau prie jos 
susikūrimo Lietuvoje", — žurnalis
tams sakė V Adamkus. 

Ketvirtadienį dienraštis „Vaka
rų ekspresas" pranešė, kad Seime 
artimiausiu metu planuojama užre
gistruoti pasiūlymą panaikinti da
bart inę Aplinkos ministeriją ir at
kurt i 1998 metais panaikintas Sta
tybos ir urbanistikos bei Miškų ūkio 

ministerijas. 
Vienas tokio pasiūlymo autorių 

— parlamentaras, Darbo partijosna-
rys Stasys Mikelis sako, kad dabar
tinė ministerija virto monstru, kuris 
ir vykdo, ir pats save kontroliuoja. 

Kaip dingstį siūlyti naikinti Ap
linkos ministeriją įvardyti ir nelega
lių statybų Kuršių nerijoje skanda
las bei ministerijai atskaitingų insti
tucijų funkcijų nepasidalijimas, pi
liečiams statomos biurokratinės ba
rikados bei nišos korupcijai. 

Iki 1998 metų, kai buvo įsteigta 
Aplinkos ministerija, su statybomis 
susijusius reikalus koordinavo Sta
tybos ir urbanistikos ministerija, 
Miškų ūkio ministerija ir Aplinkos 
apsaugos inspekcija. 

A. Valionis: Lietuva ir Lenkija turi 
sustiprinti solidarumą Europoje 

* v 
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Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) — 
Užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis sakydamas kalbą Varšuvos 
universitete pabrėžė, kad solidaru
mas yra vienas kertinių akmenų, 
kurio pagrindu buvo ir y ra kuriama 
taika, pasitikėjimas ir gerovė Euro
poje ir pasaulyje. 

„Šiandien gali atrodyti, kad soli
darumo pamatus Europoje pakirto 
negailestinga erozija — sunku susi
tarti del daugiamečio ES biudžeto, 
išsiskyrė nuomones del JAV veiksmų 
Irake. Tačiau tai turėtų paskatinti 
dar aktyviau veikti drauge". • Var
šuvos universitete ketvirtadieni kal
bėjo ministras. 

J:~ teise, kad Europos, Sąuinga 
netaps ne: stipresne, ne: vieninges
ni e. ne! turtingesne, 'e: esrr.mes vf-r-

laikio ekonominio intereso ar viena
dienės politinės naudos. 

„Vieningą, saugią, klestinčią 
Europą galėsime sukurti tik tuomet, 
jei mažės jos regionų ekonominiai ir 
socialiniai skirtumai " — pabrėžė A. 
Valionis. 

Būtent šis valstybių ir regionų 
solidarumas, savitarpio pagalba, pa
sak ministro, sukūrė prielaidas at
sirasti bendrajai rinkai. 

„Šiandien galime drąsiai tarti, 
jog Lietuvos ir Lenkijos santykiai 
gali būti puikiu solidarių tarpvalsty
binių santykių pavyzdžiu kitoms 
valstybėms. Senas nuoskaudas pa
keitė konstruktyvus diaioeas ir stra
tegine partneryste Si patirtis lei
džia kalbėti apie naujus projektus ir 
dar glaudesnį bendradarbiavimą", 

teigė A. Valionis 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

C. W . Bush kalboje didelių 
naujovių nebuvo 

Washington , DC, gruodžio 1 d. 
(AFP/BNS) — JAV „nacionalinėje 
strategijoje dėl pergalės Irake", ku
rią trečiadienį išdėstė prezidentas 
George W. Bush, nebuvo daug naujų 
dalykų, tačiau ji akcentavo vis didė
jančią jo dilemą bandan t tęst i nepo
puliarų karą. 

G. W. Bush, nuvykęs į JAV Ana-
polio kar inę jū rų pajėgų akademiją 
Maryland, bandė įtikinti vis skeptiš
kiau karą I rake vertinančią Ameri
kos visuomenę, kad yra te isus ir po 
pustrečių metų neišvesdamas iš Ira
ko JAV pajėgų ir kad tur i parengęs 
veiksmingą planą sukil imui šioje ša
lyje įveikti. 

Tačiau kri t ikai ir anal i t ikai sa
ko, kad 45 min. trukusioje jo kalboje 
ir paskelbtame 35 puslapių doku
mente buvo daug seniai j a u įprastos 
retorikos, bet mažai naujų strategi
jos elementų. 

Dokumente sakoma, kad jo tiks
las buvo tiesiog išreikšt i p la taus 
masto strategiją, kurią G. W. Bush 
išdėstė 2003 metais pras idedant ka
rinei operacijai, ir pateikti informa
ciją apie padarytą pažangą. 

Demokra ta i nede l sdami užsi
puolė prezidentą, o senator ius Ed-
ward Kennedy papriekaištavo jam, 
kad jo „pastangos pagražinti savo 

žlugusią strategiją Irako klausimu 
nieko nebeapgauna". 

Prezidentas tiek pat laiko skyrė 
t am, kad pateisintų tolesnį 160,000 
JAV karių buvimą Irake, kiek ir tam, 
kad apibrėžtų saugumo, politines ir 
ekonomines sąlygas, būtinas jiems 
išvesti. 

Pentagon ir Valstybės departa
mentui pradėjus reikšti nepasitenki
nimą dėl JAV karių skaičiaus Irake 
sumažinimo kitais metais, preziden
t a s nepakeitė savo griežto nusiteiki
mo net užuominomis nekalbėti apie 
kokius nors terminus. 

Toliau G. W. Bush prognozavo 
pažangą rengiant Irako saugumo pa
jėgas, kurios, pasak jo, tampa vis la
biau nepriklausomos ir pajėgesnės 
kovoti su sukilėliais. 

Tačiau iš 212,000 irakiečių, ku
rie, jo teigimu, yra parengti kovoti, 
operatyvinėse pajėgose yra daugiau
sia 128,000, nurodo JAV kariškiai. 
Naujausiais duomenimis, kol kas sa
varankiškai galėtų veikti tik vienas 
junginys. 

„Jiems t rūks ta tam tikrų pajė
gumų, kuriais mes juos dar turime ir 
turėsime kurį laiką aprūpinti", — 
sakė generolas leitenantas Martin 
Dempsey, atsakingas už Irako pajė
gų rengimą. 

Vakarų Europoje bus šalčiau 
P a r y ž i u s , gruodžio 1 d. 

(AFP/BNS) — Vakarų Europai šilu
mą nešanti ir švelnų klimatą užtik
r inant i At lan to vandenyno srovė 
silpnėja, todėl j au ar t imiausiais de
šimtmečiais Britanijoje, Airijoje ir 
Europos žemyne reikėtų laukti vis 
šaltesnių žiemų, įspėja britų okea-
nologai. 

Atl iktais tyr imais j ie pirmą 
kartą patvirt ino nuogąstavimus, jog 
pasaulinis atš i l imas gali sutrikdyti 
dabart inę Atlanto vandens masių 
cirkuliaciją su t am t ikra šilumos 
konvejerio juos ta , kur ia i Europos 
šiaurės vakara i tu rė tų dėkoti už 
švelnų drėgnoką klimatą, nors šis 
regionas yra tose pačiose platumose 
kaip ir Kanados šiaurės rytai , kur 
klimatas gerokai a tš iauresnis . 

Minima konvejerio juosta-srovė, 
atsišakojusi nuo ra tu pagal laik
rodžio rodyklę vidurio At lante besi
sukančių srautų, tekant i š iaurėn ir 
perduodanti nešamą ši lumą orui, 
kuris pasklinda erdvėje virš Euro
pos. 

Tiesa, pas iekus i Norvegijos 
krantus , šiltoji srovė jau būna tiek 
atvėsusi, kad pasunkėjusi vandens 
masė ima grimzti gilyn ir palei va
karinius Atlanto vandenyno k ran tus 
judėti pietų link, o pasiekusi atog
rąžas ji įsijungia į pagrindinę cirku
liacijos sistemą ir vėl ima šilti. 

Britanijos nacionalinis okeano
grafijos centras prie Southempton 
universiteto jau daug metų stebi šią 
vidurio Atlanto cirkuliacijos sistemą. 
Reguliariai nuo 1957 metu atliekama 
matavimai iš laivo, plaukiančio palei 
9 i Z4 laipsnių siaurės plati 
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rikos. 
Kas 50 kilometrų nustatoma jū

ros vandens temperatūra ir druskin-
gumas — nuo paviršiaus iki dugno. 
Šie duomenys leidžia spręsti apie 
vandens masių judėjimus. Tokie ma
tavimai tuose pačiuose taškuose at
likti ir šiemet, o anksčiau tai daryta 
1957, 1981, 1992 ir 1998 metais. 

Palyginus dabartinius ir 1998 
metų duomenis, nustatytas moksli
n inkus tikrai nustebinęs faktas — 
Europos šilumos konvejerio tūris su
mažėjo net 30 procentų. 

Spėjama, jog taip įvyko dėl kli
mato šiltėjimo, kuris savo ruožtu pa
spart ino gėlo vandens ledynų tirpi
mą Grenlandijoje ir jūros ledų tirpi
mą Arktyje. Be to, padažnėjo liūčių 
Sibire ir padidėjo upių vandens prie
t aka į Arkties baseiną. 

Atlanto šiaurėje susidaręs leng
vesnis gėlo vandens sluoksnis sun
kiau maišosi su sunkesniu sūriu 
vandeniu, tad vėsesnis gėlas vanduo 
sunkiau grimzta ir sumažėja grįž
tančio į pietus vandens masė. Žod
žiu, sutrinka visas šilumos pernašos 
r a tu mechanizmas. 

„Jeigu šis konvejeris ir toliau lė-
tės, vidutinė metinė oro temperatūra 
Siaurės Vakarų Europoje gali smuk
ti 4 laipsniais Celsijaus", — sakė 
Meric Srokosz, Atlanto tyrimus Kon
troliuojantis Didžiosio- Britanijos 
gamtinės aplinkos tyrimu tarybos 
NERC mokslo Koordinatorius 

..Žinoma, ta; nea —;f;ks stai-ia. 
Kaip filme Diena no ryromus" Kal
bame ame desim* ar- kelio.;KU am-1"; 
Nemanome, jos užeis ;edvnmet;>. 
ameicuai: — įsivyraus sa *e,;m, ;r ar-
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TALINAS 
Estijos prezidentas Arnold Ru-

utel, kaip ir anksčiau, yra populia
riausiais kandidatas į šalies vadovo 
postą, rodo bendrovės „Faktum" su
rengtos apklausos rezultatai. Per te
lefonu surengtą apklausą paaiškėjo, 
jog 24 proc. apklaustųjų norėtų, kad 
A. Ruutel ir toliau būtų valstybės 
vadovas. Apklausos dalyviams buvo 
pateiktas 11 pavardžių sąrašas, ap
klaustieji taip pat galėjo nurodyti ir 
savo kandidatą. Antrąją vietą pagal 
populiarumą po A. Ruutel užėmė 
Europos Parlamento deputatas To-
om Hendrik Ilves (14 proc.), trečiąją 
— Centro partijos vadovas Edgar 
Savisaar (11 proc). 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos (ES) vyriau

sybės, Europos Komisija (EK) ir Eu
ropos Par lamentas (EP) pasiekė 
kompromisinį susitarimą dėl atei
nančių metų biudžeto, kuris sieks 
111.969 mlrd. eurų. Pasak stebėtojų, 
šis susi tar imas turė tų išspręst i 
priešpriešą tarp ES valstybių narių, 
kurios iš pradžių norėjo apriboti biu
džetą 111.4 mlrd. eurų suma, ir Eu
ropos Parlamentas, kuris reikalavo 
patvirtinti 115.4 mlrd. eurų biudže
tą. Biudžeto įstatymui įsigalioti, jį 
turi oficialiai patvirtinti valstybės 
narės ir parlamentas. 

KIJEVAS 
Europos Sąjunga (ES) priėmė 

politinį sprendimą pripažinti, kad 
Ukraina yra rinkos ekonomika, pra
nešė Didžiosios Britanijos ministras 
pirmininkas Tony Blair. Tokio statu
so pripažinimas padės šiai buvusiai 
sovietinei valstybei priartėti prie Va
karų ir prekiauti su ES. Tai ypač 
svarbu dėl plieno, kuris yra viena 
pagrindinių Ukrainos eksportuoja
mų prekių. „Europos Sąjunga lai
kosi savo pažadų, ir mes šiandien 
pasiekėme susitarimą suteikti Uk
rainai rinkos ekonomikos šalies sta
tusą, — savo ruožtu pareiškė Euro
pos Komisijos pirmininkas Jose Ma-

nuel Barroso. — Mes pradėjome de
rybas dėl tarpusavio vizų režimo. 
Ukrainos ateitis — su Europa", — 
pridūrė J . M. Borroso. Pasak Ukrai
nos valstybės vadovo Viktor Juš-
čenko, gavusi rinkos ekonomikos ša
lies s ta tusą Ukraina galės pradėti 
derybas dėl prekybos su ES apriboji
mų sušvelninimo. 

AZIJA 

JAKARTA 
Valstybės ketvirtadienį mini Pa

saulinę AIDS dieną, o Jungtinės 
Tautos (JT) ta proga perspėjo, kad 
pandemija i pažaboti reikia imtis 
drast iškų veiksmų, nes ŽIV pasauly
je užsikrečia rekordiškai daug žmo
nių. „Pasaulis turi telktis dėl pasau
linio a tsako į AIDS", — Indonezijos 
sostinėje sakė bendros J T ŽIV/AIDS 
programos (JTAIDS) vykdomasis di
rektorius Peter Piot. „Galime ir to
liau sutikti su tuo, kad pasaulio pas
tangos nespės paskui vis didėjantį 
užsikrėtimų ŽIV ir su AIDS susiju
sių mirčių skaičių, įskaitant vis di
desnį moterų ir mergaičių skaičių, 
a rba gal ime pripažinti išskirt inę 
AIDS keliamą pasaulinę grėsmę ir 
pasir inkti lygiai tokį išskirtinį atsa
ką", — pažymėjo jis. 2005 metais 
ŽIV užsikrėtusių žmonių pasaulyje 
buvo 40.3 mln. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
JAV ambasada Baghdad pa

reikalavo nedelsiant paleisti ameri
kietį Thom Fox, kuris praėjusį šeš
tadienį buvo pagrobtas su dar trimis 
vakariečiais, ir dar kartą pakartojo 
su pagrobėjais nesiderėsianti. Th. 
Fox buvo pagrobtas su savo kolega, 
74 metų britu Norman Kember ir 
dar dviem kanadiečiais. 

RAMADI 
Ramadi mieste ketvirtadienį 

Irako sukilėliai raketomis ir mino
svaidžių sviediniais apšaudė JAV 
bazę ir vietos vyriausybės pastatą, o 
po to užėmė kelias centrines gatves. 
Pagrindinėse miesto gatvėse patru
liavo apie 400 smarkiai ginkluotų ir 
kaukėtų vyrų. Mieste buvo platina
mos skrajutės , kuriose teigiama, 
kad Ramadi kontrolę perima „ai 
Qaeda" grupuotė Irake. 
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K N Y G Ų A P Ž V A L G A 
KUN. DR. EUCEN1US GERULIS 

99 KARAIZMAS — DOKTRINOS 
IR ISTORIJA" 

Tai iš prancūzų kalbos išversta 
288 puslapių įdomi knyga. J i yra 
iliustruota nuotraukomis ir žemė
lapiais. Vertimą atliko Pe t ras Ra
čius, Vilnius, 2000 m. Knygos auto
rius Simon Szyszman (1909—1993). 
Jis gimė Kryme. Gimnaziją baigė 
1928 m. Vilniuje. 1933 m . ' baigė 
chemijos mokslus Vilniaus univer
sitete. 1944 m. pasitraukė į Vakarus 
ir iki mirties gyveno Paryžiuje. 

Ši knyga buvo išleista Atviros 
Lietuvos fondo lėšomis. Maketas — 
-„Pradai", T. Vrublevskio G. 6, 2000 
Vilnius. Spaudė „Litimo", Liepkalnio 
g. 97, 2030 Vilnius. 

Kara imų žodžio etimologine 
kilmė: 

a) veiksmažodis „karą" reiškia 
skaityti, tyrinėti; iš to sektų, kad 
karaimai yra Šv. Rašto šalininkai; 

b) to veiksmažodžio kita reikšmė 
— kviesti, šaukti , todėl kara imai yra 
kviečiantys misionieriai; 

c) a rabų žodis „kari" re iškia 
skaitytoją, tai rodo, kad kara imai 

yra patyrę Biblijos skaitytojai. 
Karaimai galėjo atsirasti iš sa-

dukiečių, kurie Naujajame Testa
mente vadinami raštininkų (scribes) 
vardu. Esą, karaimai atsiskyrė nuo 
sadukiečių, nes šie netikėjo į miru
siųjų prikėlimą. 

Kyla klausimas: iš kur geogra
fiškai yra kilę monoteistiniai tikėji
mai. Pagal T. Kowalskį, Lietuvos ir 
Lenkijos karaimų kalbos tyrinėjimai 
rodo, kad tokie tikėjimai susiforma
vo teritorijose tarp Kaspijos ir Juo
dosios jūros, kur klestėjo chazarų 
ku l tūra . Keletą amžių klestėjusi 
Chazarų imperija žlugo. 

Esą, senieji esenai šiandien yra 
vadinami karaimais. Jiems išgany
mo sąlyga ne religinių apeigų atli-
kinėjimas, bet vien tik tikėjimas. 

Karaizmo dogmos skelbia, kad 
pasaulis buvo sukurtas iš nieko — ex 
nihilo. Tai atliko vienintelė nema
toma Esybė. Dievo įsakymai buvo 
apreikšti per Mozę ir pranašus. Tarp 
individo ir Dievo nėra tarpininkų. 
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Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn, 
Amerikos Lietuvių Televizijos 

laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais Ir penktadieniais 
1:30 - 2:30 vai. dienos 

per Čikagos 48 kanalą, 

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 
per C o m c a s t C a b i e 2 4 8 kanalą (digital) 

Čikagoje \r VISUOSE priemiesčiuose. 

AtTV laidas gali matyti Rockfordo miesto (ilHnois) lietuviai p$r 
33 televizijos kanafą, o nuo rugsėjo 1 d. ir p&r Comcast Cabfs. 

Informaciją teiktame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

aitv@ comcast.net 
14911 127th Street, Lement, IL 60439 

todėl kiekvienas tur i teisę tiesiogiai 
kreiptis į Viešpatį ir skaityti bei 
analizuoti Bibliją. J i e vengia an-
tropomofizmo, o į kai kuriuos pa
raginimus j ie žvelgia alegoriškai, 
pvz., De 6:8-9. P r i t a r i a asketizmui, 
bet atmeta filakterizmą, fetišų gar
binimą, a tmeta astrologiją. Jie mel
džiasi nusiavė b a t u s , pr ik laupę , 
kniūbsčiuodami. Šventės nėra pri
valomos, nes jos tur i t ik simbolinę 
prasmę. Neleidžiama išsituokti ir 
vesti kitą žmoną, kol pirmoji žmona 
tebėra gyva. J ie p r i t a r i a vienuo
liškam gyvenimui. 

Senasis kara izmas ėmė plėstis 
8-ame šimtmetyje. J ų vyriausias 
kunigas Anan su savo šalininkais 
761 metais pal ikę Mesopotamiją 
(kaip Abraomas) įs ikūrė Jeruzalėje 
ir čia pastatė požeminę šventyklą 
(ne sinagogą). Nuo t a d a ši vieta tapo 
pasaulyje svarb iaus iu dvasiniu 
karaizmo centru. J i s išsilaikė iki 
1948 metų, kol britai ir žydai šį cen
trą sunaikino. 1948 m. pavasar į 
britai leido žydams Jeruzalėje api
plėšti karaimų maldyklą, paskui ją 
susprogdino. Šios šventyklos šventi 
daiktai , senieji r ank ra šč i a i buvo 
paleisti į prekybą. Izraelio valdan
tieji sluoksniai visus šiuos reikalus 
slepia ir nemėgsta, jei kas apie tai 
klausinėja... „Izraelio valdžia akylai 
seka, kad garsas apie šią diskrimi
naciją nepasiektų užsienio" — rašo
ma knygos 2 5 I - a m e puslapyje. 

Karaimai Izraelyje yra nepagei
daujami, ten jie pa t i r ia rasinę dis
kriminaciją. Ten jų neapkenčia tiek 
gyventojai, tiek ir vyriausybė. Čia jų 
diskriminacija didesnė negu pales
tiniečių, musulmonų a r krikščionių. 
Jeruzalėje karaimų kapinės yra iš
niekinamos, an tkapia i sudaužomi. 
Izraelio teritorijoje neleidžiama ati
daryti nei vienos kara imų religinės 
mokyklos. 

Nepaisant šių diskriminacijų ir 
persekiojimų, Izraelyje kara imų 

IŠNUOMOJA 

W o o d r i d g e i š n u o m o j a m i 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— $670-5710; 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

SPA - Massage therapists 
nail technicians. 
Send resume: 

708-233-5944 

CLEAN1NG PLANES ON O'HARE. 
LEGAL RESIDENTS ONLY. 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 
S8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

Darbui re ikal ingi dažytoja i , 
staliai su d a r b o pa t i r t imi . 

Būtinai t u r ė t i maš iną . 
P a g e i d a u t i n a , 

kad kalbėtų rus i ška i . 
T e l . 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 . 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

£> 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO * * » » , 

2212 West Cermak Road? Chicago, !L 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujami Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų 
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gimstamumas yra daug didesnis už 
žydų. Per ketvirtį amžiaus karaimų 
skaičius padvigubėjo. 

Kara imus \ Lietuvą pakvietė 
mūsų valdovas Vytautas. Tai buvo 
1398 metais, kai iš Krymo į Trakus 
atsikėlė keletą šimtų karaimų šei
mų. 

Šios knygos keliuose puslapiuo
se aprašoma didinga Lietuvos isto
rija. Minima, kad Trakų pilis — Lie
tuvos valdovų buveinė, buvo statoma 
prancūziškame stiliuje 1397—1403 
metais . „Karaimų pulkas" šauniai 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje, kiti 
daliniai t a rnavo kunigaikščiams 
Radviloms. Už nuopelnus karai
m a m s buvo suteikta kilmingųjų 
privilegija. 

Lietuvoje karaimai pasižymėda
vo jurisprudencijoje, matematikoje ir 
medicinoje; baigus Vilniaus aka
demiją, j ie tęsė mokslus Vakarų 
Europos universitetuose. 

Pa t s seniausias pilnas Biblijos 
rankraš t i s buvo parengtas Aarono 
ben Ašero. Tai vienintelis toks tobu
las Codex Alepensis. Čia buvo pradė
ta tyrinėti hebrajų kalbos gramati
ka.Tai pradžiai sistematišką tvarką 
davė karaimai . Visi didieji karaizmo 
teologai buvo kilę iš Irano. 

Nuo 13-to amžiaus karaimų teo
loginė ir filosofinė mintis ėmė silp
nėti. Prigesusią mintį kurį laiką dar 
saugojo Lietuvos filosofas ir apologe
tas Izaokas Trakietis ir 17 a. Salo-
monas Trakietis. 19 amžiaus pabai
goje bet kokia dvasinė veikla karai
mų pasaulyje liovėsi. Damasko ka
raimų bendruomenė buvo vienintelė, 
kur i įstengė išsilaikyti iki 1831 
metų. 

Šiuo metu karaizmas yra tik vos 
rusenantis nuodėgulys... 

Knygoje yra daug kartų pagar
biai minimas N. Wiederis. Ar šis as
muo turi ką bendra su Biržų „vie-
derininkais"? Jie buvo labai religingi 
ir turėjo savo maldos namus. 

PASLAUGOS 

S?»»f »*1 STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Msr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th St., 

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

PARDUODA 

Krautuvėlė „Lietuvėlė" 
5741 S. Harlem Ave. 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

847-845-3972 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

B 
GREIT PARDUODA 

First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

S k e l b i m ų skyriaus 
te l . 1 7 7 3 5 8 5 9SOO 

http://comcast.net
file:///Vest
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LIETUVIU TELKINIAI Stuburo i 

BEVERLY SHORES, !N 

LIETUVIŲ KLUBAS ATŠVENTĖ 
50 METŲ JUBILIEJŲ 

2005 m. spalio 16 dieną Beverly 
Shores Lietuvių klubas atšventė 
savo 50 metų gyvavimo sukaktį šau
niame Sand Creek Country Club, 
Chesterton, IN. Erdvioje salėje pro 
didžiulius langus skverbėsi besilei
džiančios saulės spinduliai ir gražios 
rudens gamtos papuošti apylinkės 
vaizdai. 

Vicepirmininkas Vytautas Kasniunas, 
jn . 

Susirinko per 100 narių, draugų 
ir svečių. Tarp jų buvo malonu ma
tyti atstovus iš Union Pier Lietuvių 
draugijos ir daug jaunų veidų iš vie
tos bei tolimesnių apylinkių. Vienoje 
salės pusėje didelį susidomėjimą 
sukėlė ant trijų stovų išstatytas 
fotografijų bei spaudos iškarpų mon
tažas iš klubo 50 metų gyvenimo ir 
veiklos. Mūsų dailininkių Marijos 
Ambrozaitienės ir Audronės Ambro-
zaitytės dėka, visi stalai buvo pui
kiai papuošti rudens gėlėmis, o 
didelė 50 skaičiaus auksinė emble
ma papildyta gėlėmis, puošė pa
grindinį pietų stalą. 

Po užkandėlių ir pabendravimo 
klubo vicepirmininkas Vytautas 
Kasniunas (jaunasis) visus pakvietė 
prie stalų ir, pasveikinęs susirinku
sius, pakėlė šampano taurę, linkė
damas klubui jaunėti ir vėl susirink
ti, švenčiant šimtąjį jubiliejų. Visi 
giedojo ilgiausių ir laimingiausių 
metų. 

Po skanių pietų klubo pirmi
ninkas Vytautas Šimkus pradėjo 

programą, visus pasveikindamas šia 
iškilminga proga. Pirmiausia buvo 
pristatyti ir pasveikinti iš toli 
atvykę, vieni pačių pirmųjų ilga
mečių narių, buvęs Metropolitan 
operos solistas Algirdas Brazis su 
žmona Aldona. Jie buvo aktyvūs 
nariai nuo pat klubo įsisteigimo 
pradžios. Buvo pasveikinti ir pris
tatyti salėje esantieji buvę klubo 
pirmininkai: dr. Kazys Amrozaitis, 
Vytautas Kasniunas (vyr.), Juozas 
Noreika, Vytautas Peseckas, Petras 
Rulis, Isolda Šimkienė ir Jonas 
Vaznelis. Daugelis jų klubui pir
mininkavo po kelerius metus, bet 
ypač buvo paminėtas Jonas Vazne
lis, kuris savo sugebėjimus ir laiką 
paaukojo, būdamas pirmininku net 9 
metus. Po padėkų visiems pirmi
ninkams ir visų valdybų bei komi
tetų nariams nuaidėjo gausūs ploji
mai. 

Žodį tarti buvo pakviestas ilga
metis klubo narys ir vienas pagrin
dinių Lituanica parko iniciatorių, dr. 
Kazys Ambrozaitis. Jis įdomiai pasi
dalino savo prisiminimais ir įspū
džiais iš klubo veiklos. Po to klau
sėmės ilgamečio klubo nario, inž. 
Eugenijaus Bartkaus žodžio. Jis su 
humoru prisiminė įvairius įvykius iš 
klubo praeities. 

„Senų dienų' 
dalinasi dr \ 
jonas Neims. 

da: 
:s: m*n ima: i poKyiy,e 

Per tuos 50 metų buvo daug 
atlikta ir savo darbais klubo nariai 
gali tikrai didžiuotis. Klubo pir
mininkas padėkojo visiems klubo na
riams už daug įdėtų pastangų pusės 
šimto metų egzistavimo laikotarpy-

Širdies ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.il l inoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS-CHIRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

L I T U U AIM I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

je, palinkėjo sėkmės, energijos ir 
toliau darniai darbuotis klubo veik
loje. Klubo valdybos ir visų narių 
vardu buvo padėkota pokylio ren
gėjoms: Marijai Ambrozaitienei, 
Danguolei Bartkuvienei, Isoldai 
Šimkienei, Natalijai Vaznelienei ir 
Nijolei Vengrienei. 

Baigiant pirmininkas padėkojo 
visiems, apsilankiusiems šioje puo
toje. Po oficialios dalies vyko šokiai. 
Jubiliejinis klubo pokylis praėjo 
sklandžiai, linksmai. Mėnuliui švie

čiant visi išsiskirstė, smagiai nu
siteikę. 

Šis įvykis buvo paminėtas dvie
juose vietiniuose laikraščiuose, ap
rašant lietuvių įsikūrimą Beverly 
Shores apylinkėje, klubo veiklą per 
50 metų gyvavimo eigą ir pasie
kimus, įskaitant Lituanicos parko 
įsteigimą. Tuo vardu parkas yra 
vienintelis visoje Amerikoje ir gal
būt visame pasaulyje. 

V. Š. 

i » k -

Sho~es 
d.3:i Ada 

SVJV 
.••k ' j 

i k l ubo 
•e^e da 

: P . . . : A / ly je (iš kairės): jonas 
;nė ir Stacey Nekus. 

Vytautas Šimkus Isolda Šimkiene ir <n/ Eugenijus Bar tkus smagiai p ra l e ' do 
vakarą Beverly Shores L ietuv iu k lubo sukak tuv in iame poky ly je , vykus iame spaiio 
16 d. 

Beverly Shores L ie tuv iu k l u b o sukak tuv in iame poky ly je susitik? 
kaires L D 'ovm inkas . buvę operos solistą; lonas V d / r H . s >* j i r a r 

ami (iš 
5-3. ' 

http://www.illinoispain.com
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NUOTAIKINGAS i 
1 r n i u OPEROS POKYLIS 

P a p r a s t a i baigiant krist i rude
nio lapams, dar prieš prasidedant 
žiemos va rgams , Lietuvių opera kas
met sukviečia savo bičiulius į rudens 
pokylį, pas ižadėdama -vėl sudaryti 
visiems gerą nuotaiką bei suteikti 
progą pras ib laškymui nuo rudens 
monotonijos. Sukviesti svečius į nuo 
seno v i suomenės pamėg tą pokylį 
didelio sunkumo rengėjai lyg neturi 
— operos bičiuliams ta i j au tradicija, 
kurią d a r j i ems p r i m e n a gera-
noriškoji spauda bei žiniasklaida. 

Į J a u n i m o centrą atvykome ge
rokai prieš skelbtą laiką — patoges
nę vietą au tomobi l iu i pas i s t a ty t i 
arčiau centro gal ima susirast i . Bet 
atvykę nus tebome pama tę daugelį, 
kurie automobil ius j a u buvo pasis
tatę. Vestibiulyje prie salės durų, 
ant stalo pasidėję sąrašus darbavosi 
vakaro še imininkas Ju rg i s Vidžiū
nas ir jo ta lk in inkė Virginija Savri-
mienė, kur ie su svečiais aiškinosi iš
kilusius k laus imus bei nurodinėjo 
s ta lus . Taip pat atvykdavo dar pa
vienių žmonių, iš anks to bilietais 
nepasirūpinusių , kur iems reikėdavo 
surast i vietą pagal jų pageidavimą. 
Atokiau pr ie sienos, už gėrimais 
apdėto stalo, sukinėjosi svečius vai
š indami nuolat iniai valdybos talki
ninkai An tanas Valavičius, Antanas 
Paužuolis ir Vitalius Lekeckas. 

Įėjus į salę, a tvykstančius sve
čius pasi t iko skoningai rudens var
somis papuošt i stalai . Prie jų vaka
rykščiai , pr ieš ir po genera l inės 
repeticijos, darbavosi choro moterys, 
vadovaujant valdybos sekretorei Vir
ginijai Savrimienei; s t a lams papuo
šimus ji buvo paruošusi namuose iš 
anksto. Servetėles papuoštas rudens 
motyvais namuose padariusios at
vežė Gražina Burneikienė ir Daina 
Sabal iauskienė. 

Besisvečiuojant nepap ra s t a i 
greitai bėga laikas. Įsismaginusią 
publiką ne lengva a p r a m i n t i kai 
atėjo la ikas programai . Salei apri
mus, vakaro šeimininkai pasveikino 
ir padėkojo a tvykus i ems , pasi
dž iaugdami tokiu gaus iu dalyva
vimu, o tai bus ir didžiausias atpil
das Lietuvių operos na r i ams už įdė
tas pas tangas , taip pa t ir finansinė 
pa rama „Pilėnų" operos pas ta tymui . 
Palin-kėjo smagiai praleisti vakarą 
su Lietuvių opera. Meninę progra
mos dalį pr is ta tyt i j is pakvietė val
dybos sekretorę V. Savrimienę. 

Pr i s imindami artėjančią Kariuo
menės šventę , vyrai už t r aukė galin
gą Stasio Šimkaus „Kareivių dai

ną". Kitą dainą, ištrauką „Dūmelis" 
iš G. Bizet operos „Carmen" padai
navo moterų choras. Po jų į sceną 
pranešėja V. Savrimienė pakvietė 
solistę Nidą Grigalavičiūtę, kuri 
publiką sužavėjo aistringai sudai
nuodama Rozalindos čardašą iš 
Johann Strauss operetės „Šikšnos
parnis". Moterų choras visų mintis 
nukėlė į tėviškę su daina „Saulėlydis 
tėviškėje", muzika Benjamino Gor-
bulskio, Nijolės Tallat-Kelpšaitės 
eilės. Nepasiduodami moterų chorui, 
vyrai trankiai užtraukė Miko Pet
rausko „Gaudžia trimitai". Į sceną 
vėl buvo pakviesta Nida Grigala
vičiūtė, kuri padainavo publikai 
gerai žinomą Elizos dainą „Galėjau 
šokt per nakt" iš Frederick Loewe 
miuziklo „Mano puikioji ledi". Kon
certo pabaigai Operos choras sudai
navo ištrauką iš šiam jubiliejiniam 
50-mečio sezonui statomos Vytauto 
Klovos operos „Pilėnai". Chorui diri
gavo Jūra tė Grabliauskienė, akom
panavo muzikas Manigirdas Mote-
kaitis. 

Po programos, valdybos pirmi
ninkas Vaclovas Momkus padėkojo 
vadovui Jurgiui Vidžiūnui už puikiai 
suruoštą vakarą, o taip pat ir žmo
nai Danutei už loterijos ir aukų 
tvarkymą. Jūra te i Grabliauskienei 
padėkojo už dirigavimą ir programos 
paruošimą, o Manigirdui Motekai-
čiui už akompanavimą. Nuoširdus 
ačiū programos pranešėjai V. Sav
rimienei už salės puošimą ir jai tal
kinusioms moterų choro narėms. 
P i rmin inkas paminėjo garbingus 
svečius atvykusius į šį pokylį: Lie
tuvių fondo ilgametį tarybos bei 
valdybos pirmininką dr. Antaną ir 
Alę Razmus, ilgametį Lietuvių ope
ros solistą Algirdą ir Aldoną Bra
zius, muziką Faustą ir Teresę Stro-
lias, nuolatinį Lietuvių operos rė
mėją Kurtą Vėlių; paminėjo Lietuvių 
operos solistus Margaritą Momkienę 
ir Julių Savrimą. 

Dr. A. Razma pasveikino Lietu
vių operą ir Lietuvių fondo vardu 
įteikė 10,000 dol. čekį, paminėda
mas, kad Lietuvių operą jie rėmė ir 
remia bei palinkėjo sėkmės ateičiai. 
Stambias aukas taip pat įteikė Kur
tas Vėlius — 1,000 dol. ir Nelė Pau
lauskaitė — 500 dol. 

Prieš vakarienę maldą sukalbėjo 
Jaunimo centro vadovas kun. An
tanas Gražulis, SJ. Gardžia vakarie
ne praa lkus ius svečius vaišino 
Morkūnų šeimos „Lithuanian Plaza 
Deli" šeimininkės. Bebaigiant gar-

Garbingi Lietuvių operos poky l io svečiai. Sėdi iš kairės: Aldona ir Algirdas 
Braziai, viešnia iš Lietuvos Živilė, stovi Faustas Strolia, Teresė Strolienė ir Estella 
Rogers. 

džiuotis puikia vakariene, pasigirdo 
Artūro Pilibaičio, Gintaro Juknio ir 
kitų instrumentalistų muzikos gar
sai, pakėlė nuo stalų sėdinčius ir 
pakvietė juos šokiams. Nesiragin-
dami muzikantai pūtė dūdas, tango 
melodijas virkdė akordeonas, šokio 
taktą žvangučiais palaikė Gintaras. 
Muzikantai grojo, o šokėjai be per
stojo sukosi, nerodydami nuovargio, 
sugrįžusiųjų prie stalo vietas papil
dydavo naujos poros. 

Pagaliau Gintaras skelbė per
trauką, ne todėl, kad muzikantai jau 
būtų išsisėmę, bet atėjo laikas lote
rijai. Loterijai pravesti Gintaras pa
kvietė vakaro šeimininką J. Vidžiū
ną ir sekretorę V. Savrimienę. Pirmą 
laimėjimą ištraukti Jurgis pakvietė 
Cicero lietuvių veikėją Mindaugą 
Baukų. Laimė atiteko Stefai Prial-
gauskienei, kuri ilgai nedelsus, savo 
100 dol. laimikį paaukojo „Pilėnų" 
operos pastatymui. Ačiū jai. Antrą, 
150 dol. bilietą, ištraukė Operos 
mecenatas Kurtas Vėlius. Laimin
gas bilietas priklausė Brighton 
Parko Lietuvių Bendruomenei. So
listė Margarita Momkienė ištraukė 
250 dol. laimėjusį bilietą. Laimė 
atiteko jau antri metai iš eilės — o 
tai tikrai ne dažnai pasitaiko — 
pereitais metais Lietuvių operos 
pokylyje 500 dol. laimėjusiam 

Edvardui Jokubauskui. Šių metų 
stambiausią 500 dol. laimingąjį bi
lietą ištraukė, Jurgis pakvietė LF 
veikėją dr. A. Razmą. Šis laimėjimas 
atiteko Pranei Šlutienei. Dar ir kitas 
net ikėtumas buvo tai, kad visi lai
mėtojai dalyvavo pokylyje. Danutė 
Vidžiūnienė, stropiai dirbusi ir daug 
laiko pašventusi loterijos ir aukų 
tvarkymui, buvo apdovanota puokš
te gėlių. 

Pailsėję vėl grįžo muzikantai. 
Tęsėsi šokiai. Įsismaginę šokėjai šį 
kartą nebenorėjo muzikantų paleisti 
— turbūt , jų muzika visiems patiko. 
Rengėjams laiko šokiams nei neliko, 
labai buvo užsiėmę. Vakaro šeimi
ninkas J . Vidžiūnas, nors ir išvar
gęs, bet atrodė patenkintas: vakaras 
vyko sklandžiai, pilna salė svečių, 
nuotaika visų gera. Rudens pokylio 
rengėjo pareigos Jurgiui ati tenka 
jau penkiolikti metai iš eilės. 
„Pakaks", — nusišypsojęs sako, — 
„laikas į pensiją — ateina metas 
jaunesniesiems 

Prieš akis Lietuvių operos, o 
ypač jos vadovų, dar šiais metais 
laukia dideli darbai. Reikės įveikti 
sunkumus, kad komp. Vytauto Klo
vos operą „Pilėnai" ir kiti sukaktu
viniai renginiai ateinantį pavasarį 
praeitų darniai ir didingai. 

Juozas Končius 

VEIKLĄ PRADĖJO 
NAUJOJI LŽS VALDYBA 
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Jurgis Vidžiūnas ir Juozas Končius. 
A;e Rjzr>- : , j i ' .ic;o*. .3s Vomkus :-tov; 

Lapkričio 12-13 d. Čikagoje 
lankęsis Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos (LŽS) valdybos pirmininkas 
Kęstutis Miklas perdavė šios organi
zacijos antspaudą bei dokumentų 
archyvą naujai išrinktos valdybos 
pirmininkui Edvardui Šulaičiui. 

Taip pat įvyko pasikeitimas LŽS 
naujojoje valdyboje. Iždininko pa
reigoms išrinktas Bronius Juodelis, 
dar nepradėjęs eiti šių pareigų, jų 
atsisakė. Jo vieton buvo pakviestas 
bei sutiko eiti iždininko pareigas 
žinomas JAV lietuvių visuomenėje 
fotografas, įvairių išeivijos spaudos 
leidinių bendradarbis Jonas Tamu-
laitis. 

Pradėdama veiklą naujoji orga
nizacijos valdyba laukia visų LŽS 
narių pasiūlymų, o taip pat kviečia 
visus išeivijos žiniasklaidos ben
dradarbius tapti naujais šios organi
zacijos nariais. LŽS nario metinis 
mokestis yra simbolinis — tik 5 dole
riai, nariai gauna pažymėjimą. 

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos pirmi
ninkas Kęstutis Miklas perduoda są
jungos antspaudą naujajam valdybos 
pi rmininkui Edvardui Šulaičiui. 

Zigmo Degučio nuotr. 

Visiais klausimais galima kreip
tis į LŽS valdybos pirmininką paštu 
adresu: Edvardas Šulaitis, 1330 S. 
51 Ave., Cicero, IL 60804; ei paštu: 

esula i t i s@comcast .net arba 
telefonu 708-652-6825. 

LŽS inf. 

mailto:esulaitis@comcast.net
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\* • • Įvairios sporto zuuos 
. - • i . 

LIETUVAITE ATBĖGO ANTROJI 
TOKIJO MARATONE 

Lapkričio 20 dieną, žinoma Lie-
y 

tuvos mara ton is tė Živilė Balčiūnaitė 
Japonijos sostinėje Tokijo įvyku
siame mara tono bėgime užėmė gar
bingą antrąją vietą. Ji , distanciją 
įveikusi per 2 vai. 25 min. ir 15 se
kundžių, pagerino ir Lietuvos re
kordą. 

Pirmąja čia atbėgo Sydnėjaus 

olimpinių žaidynių čempionė japonė 
Naoko Takahasi , kuri lietuvę ap
lenkė t ik 36 sekundėmis. 

Reikia pasakyti, jog Živilė jau 
nepirmą kartą gerina Lietuvos ma
ratono ir tolimųjų distancijų bėgimo 
rekordų laiką. Ji tai padarė pora 
kartų bėgdama Amerikoje. 

MARTYNAS POCIUS GARSĖJA 
AMERIKOJE 

Nors Mar tynas Pocius savo — 
Duke universi teto krepšinio rinkti
nėje sužaidė dar tik pora rungtynių, 
tačiau j au j is spėjo atkreipti krep
šinio žinovų dėmesį, kurį j is buvo 
užsi tarnavęs du metus rungtyniau
damas šio k raš to gimnazijos koman
doje. 

J a u n a s i s l ietuvis iš Vi lniaus 
prieš tai gerai pasirodė Holdernes 
gimnazijos ekipoje Plymouth, N.H. 
Ten buvęs geriausių taškų medžioto
ju (jo vidurkis 18 taškų), Martynas 
buvo pakviestas į „pasaulio" rink
tinę, kuri rungtyniavo su JAV moks
leivių r i nk t ine praėjusį pavasarį . 
Tada jis savo komandai pelnė dau
giausia — 20 taškų ir jau atkreipė 
„skautų" dėmesį. Jis gavo pasiūly
mus iš įvairių universitetų žaisti jų 

rinktinėse, tačiau pasirinko Duke 
universiteto ekipą, kuri yra žinoma 
„Mėlynųjų velnių" („Blue Devils") 
vardu ir yra buvusi JAV studentų 
čempione. 

Tie, kurie stebėjo visoje Ame
rikoje televizijos ekranuose lapkričio 
16 d. rungtynes tarp Duke ir svečių 
iš Seton Hali universiteto, kur šei
mininkai šventė triuškinančią 93:40 
pergalę, galėjo įsitikinti, kad, tele
vizijos komentatoriai ne kartą mi
nėjo Pociaus ir Lietuvos vardą. Jie 
ragino atsiminti šią pavardę, nes jų 
nuomone, ji ilgą laiką bus šio krašto 
horizonte. Beje, lietuvis šį kartą 
žaidė neilgai — 13 minučių ir pelnė 
tik 4 taškus , tačiau lietuviui buvo 
skiriama daug dėmesio ir gražių 
žodžių. Paruošė E. Š. 

„ K - l HERO'S" BUŠIDO TURNYRE VILNIUJE 
LIETUVIAI TRIUŠKINO VARŽOVUS 

įspūdingai laimėjo Remigijus Morkevičius (k). Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilniaus „Siemens" arenoje su
reng tame t a r p t a u t i n i a m e bušido 
kovų tu rnyre ,,K-1 Hero's" Lietuvos 
kovotojai pa tv i r t ino aukš tą savo 
meistriškumą, keturias kovas laimė
dami nokauta is , tačiau ryškiausių 
pasaulio žvaigždžių mūs išk iams 
įveikti nepavyko. 

Iš viso buvo surengta 11 kovų, iš 
kurių dešimtyje lietuviai grūmėsi su 
varžovais iš užsienio — Japonijos, 
Izraelio, Olandijos, Brazilijos, Ru
sijos ir Gruzijos. 

Mūsiškiai iškovojo šešias per
gales ir pa ty rė ketur is pralai
mėjimus. 

Įspūdingiausiai laimėjo Remi
gijus Morkevičius (Kauno klubas 
„Ti tanas") , paskutiniojoje vakaro 
kovoje jau 5 sekundę nokautavęs 
gruziną Ramaz Džocharidze. 

Vos 10 sek. prireikė Valentinui 
Golubovskiui (Vilniaus „Bushido 
Rings"), kad būtų nokautuo tas 
„Playboy" save tituluojantis ukrai
nietis Jur i j Kiseliov. 

Anksčiau laiko po nokautų krito 

ir du japonai: Tadas Rimkevičius 
(„Titanas") įveikė Keigo Takamori, o 
Kęstutis Smirnovas (Sakių „Audra") 
nokautavo Hiromitu Miura. 

Pergales teisėjų sprendimais 
iškovojo Erikas Petraitis („Titanas"), 
nugalėjęs dar vieną japoną Takayuki 
Ohkouchi, bei Tadeušas Cholodins-
kis („Bushido Rings"), įveikęs Olan
dijos atstovą Evert Fyeet. 

Tačiau didžiausią susidomėjimą 
kėlusiose kovose Jordanas Poškaitis 
(Kauno „Naglis") pirmajame raunde 
po skausmingo veiksmo pralaimėjo 
Rusijos „Rings" žvaigždei Michail 
Iljuchin, o Egidijus Valavičius (Ma
rijampolės „Drakonas") irgi pirma
jam raunde buvo įveiktas brazilo 
Jair Soriso Goncalves, taip pat 
panaudojusio skausmingą veiksmą. 

Varžybas Vilniuje stebėjo ir le
gendinis japonų kovotojas Akira 
Maeda, renginio pradžioje šiltai su
tiktas maždaug 6,000 žiūrovų ir 
negailėjęs pagyrimų Lietuvos bušido 
federacijos vadovams už puikius 
renginius. KITA 

Po t rumpos ligos, 2005 m. lapkričio 27 d., sulaukusi 52 m., 
net ikėta i mirė m ū s ų brangi žmona, mamytė , duktė, sesuo 

A t A 
KAROLĖ LAIMA VESELKAITĖ 

PAULĖNIENĖ 
• 

Liūdesyje liko: vyras Romas, vaikai — Andrius, Karina ir 
Lukas , tėveliai — Birutė ir Viktoras Veselkos, seserys Dana, 
Kris t ina Bandziu l ienė ir Rasa Vasil iauskienė su šeimomis, bro
lienė Žibutė Vaič iūnienė su šeima ir visa Veselkų giminė. 

A.a. Karolė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 3 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 8 v.v. Her i t age Funera l Home, 3117 S. Oak Park Ave„ 
Bervvyn, IL. 

Kūno kremaci ja vyks pi ldant jos pačios norą ir prašymą. 

V y r a s ir v a i k a i 

Įvairios sporto žinios 

LIETUVOS OLIMPINE MISIJA ATLIKO 
ŽVALGYTUVES BEIJING 

Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto (LTOK) delegacija, praėjusią 
savai tę apsi lankiusi 2008 metų 
vasaros olimpinių žaidynių sostinėje 
Beijing, tiesiogiai įsitikino, kad Ki
nija suspės laiku pasirengti olim
piadai, o žaidynės bus vienos įspū
dingiausių istorijoje. 

Kinijoje viešėję Lietuvos olim
pinės rinktinės vadovas, LTOK vi
ceprezidentas Vytas Nėnius, LTOK 
olimpinių rinktinių direktorius Ka
zys Steponavičius, Kūno kultūros ir 
sporto depar tamento vyriausiasis 
specialistas ta rp taut in iams santy
kiams Sigitas Stasiulis bei LTOK 
atstovas ryšiams su visuomene Bro
nius Čekanauskas ne tik apžiūrėjo 
būsimųjų varžybų vietas, susitiko su 
organizacinio komiteto atstovais, bet 
ir ieškojo bazių, kuriose prieš žai
dynes galėtų treniruotis ir aklima
tizuotis Lietuvos sportininkai. 

Mūsiškių delegacija apsilankė 
Kinijos nacionalinių olimpinių rink
tinių centre, kur išugdyti jau 128 
olimpiniai čempionai, apžiūrėjo bazę 
kalnuose, sporto objektus, tačiau 
bene parankiausias variantas lietu
viams atrodo Beijing sporto univer
siteto bazės. 

Tiesa, kol kas galutinai susitarti 
nepavyko, nes šeimininkai dar nega
li pasakyti nei kainų, nei sąlygų. 

Tai padaryti t ikimasi kitais 
metais , kai bus pasirašytos ben
dradarbiavimo sutar tys tarp Lietu
vos ir Kinijos sporto organizacijų. 

Beje, Lietuvos delegacija Beijing 

buvo 29-oji pagal eilę tarp visų pa
saulio šalių ir 23-ioji iš Europos. 
Dabar kinai visą dėmesį sutelks Tu
rino žiemos olimpinėms žaidynėms 
ir atnaujins svečių priėmimą tik 
pavasarį. 

„Lankantis Beijing, nekyla jokių 
abejonių, kad kinai visas arenas 
baigs laiku. Keliai jau dabar puikūs. 
Tikrai nebus kaip Atėnuose, kur 
likus trejiems metams iki žaidynių, 
dar buvo abejonių, ar jos išvis įvyks", 
— sakė B. Čekanauskas. 

Vizito metu vyko ir susitikimas 
su ambasados rekomenduotu Kinijos 
verslininku, kuris pretenduoja tapti 
Lietuvos olimpiniu atašė. 

Pirmadienį įvykusiame LTOK 
Vykdomojo komiteto posėdyje pla
nuota patvirtinti Beijing žaidynių 
olimpinės rinktinės kandidatų są
rašą ir atrankos kriterijus 2006 me
tams, tačiau po diskusijų ir gautų 
pasiūlymų nutar ta tai padaryti 
gruodžio mėnesį. 

Gruodį bus tvirtinama ir Lie
tuvos olimpinė rinktinė, kuri daly
vaus Turino žiemos olimpinėse žai
dynėse. 

Pasak olimpinės misijos vadovės 
Vidos Vencienės, visi rinktinės kan
didatai jau treniruojasi užsienyje 
ant sniego, o kai kuriuos mūsų spor
tininkus Lietuvoje pamatysime tik 
po žaidynių. Anot V. Vencienės, visos 
finansinės problemos sprendžiamos 
sėkmingai, pasirengimas vyksta 
sklandžiai. 

ELTA 

Olimpinės rinktinės vadovas Vytas Nėnius 
Poviliūnas. 

) ir LTOK prezidentas Arturas 
Roko Medonio (ELTA) nuotr 
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• Čiurl ionio galerijoje parodą 
„Mano kolekcija" galite aplankyti 
šeštadienį, gruodžio 3 d., nuo 12 vai. 
iki 5 vai. p.p. Kviečiame visus. 

• G r u o d ž i o 3 d., šeštadienį , 4 vai . 
p.p. maloniai kviečiame visus į 
Jaunimo centro didžiąją salę, kur 
pamatysite „Žaltvykslės" teatro gru
pės pastatytą spektaklį — nuotai
kingą Augustino Griciaus komediją 
„Palanga". Bilietus bus galima įsi
gyti prie įėjimo. 

• Šv. Kazimiero kongregac i jos 
seserys maloniai kviečia dalyvauti 
šv. Mišiose ir pasimelsti, kad kon
gregacijos įsteigėja Marija Kaupaitė 
būtų paskelbta palaimintąja. Mišios 
bus šį šeštadienį, gruodžio 3 d., 9:30 
vai. r. seselių motiniškajame name, 
2601 W. Marquette Rd., Chicago. 
Mišias aukos kun. Nicolas Des-
mond, Šv. Aloyzo parapijos klebo
nas. Kviečiame visus dalyvauti. Įėji
mas pro priekines duris. 

• Visus k v i e č i a m e d a l y v a u t i 
Kalėdinėje mugėje, kuri įvyks gruo
džio 3-4 dienomis, šeštadienį ir sek
madienį, nuo 9 vai. r. iki 3 vai. p.p. 
PLC didžiojoje salėje. Norintys už
sisakyti stalus prekių pardavimui, 
prašome-kreiptis į Aldoną Palekienę 
tel. 708-448-7436. 

• J a u n i m o centro tradic inė va
karienė įvyks š. m. gruodžio 4 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 3 vai. 
p.p. Šv. Mišias už mirusius centro 
narius ir rėmėjus atnašaus kun. An
tanas Gražulis, SJ. Mišių metu gie
dos Margarita ir Vaclovas Momkai. 
Meninę programą atliks dr. Vilija 
Kerelytė ir Algimantas Barniškis. 
Bus gardi vakarienė, laimingų bilie
tų traukimas. Maloniai kviečiame 
užsisakyti svečių stalą ar pavienes 
vietas. Tel. pasiteiravimui: 708-447-
4501 (Milda Šatienė) arba 708-636-
6837 (Anelė Pocienė). 

• Gruodž io 4 d., s e k m a d i e n į , n u o 
1 vai. p.p. iki 3 vai. p.p. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus kviečia vi
sus norinčius išmokti pasidaryt i 
šiaudinukus Kalėdų eglutei. Užsi
ėmimus ves didelę patirtį turinčios 
meistrės Albina Savickas ir Irena 
Karaliūnas. Atsineškite žirkles, li
niuotę ir pieštuką, o mes pasirūpin
sime šiaudeliais, siūlais ir instrukci
jomis. Įėjimo mokestis - muziejaus 
nariams - 9.50 dol., visiems kitiems 
- 11.50 dol., vaikams - 6 dol. Tel. 
pasiteiravimui ir registracijai: 773-
582-6500. 

• Čikagos l ietuvių S a k i ų k lubo 
metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
8 d., ketvirtadienį, 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose, 2417 W. 43 gatvė. Visų 
narių dalyvavimas būtinas. 

• Gruodžio 9 d., p e n k t a d i e n į , 
7:30 vai. v. Jaunimo centro kavinėje 
Amerikos lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyrius ruošia JAV Karo aviacijos 
pulkininko Felikso Vaitkaus skry
džio per Atlantą 70-mečio paminė
jimą. Kviečiami sąjungos nar ia i , 
svečiai ir besidomintys prisiminti 
Čikagoje gimusį lakūną ir jo antrąjį 
transatlantinį skrydi. 

• JAV LB S o c i a l i n i ų r e i k a l ų 
tarvba ir vyresniųjų lietuvių centras 
Cikadoje kviečia visus \ kasmetinį 
.abdaros vakarą š. m. gruodžio 10 d. 
6:30 vai. v. ..Sekivčioie" 2711 W. 71 

st. Street, Chicago, IL). Jūsų laukia 
skani vakarienė bei tradicinė Prel. 
Juozo- Prunskio premijos įteikimo 
ceremonija. Meninę programą atliks 
Stasė Jagminienė su talkininkais. 
Auka — 30 dol. Maloniai kviečiame 
dalyvauti. Tel. pasiteiravimui 773-
476-2655 (Birutė Podienė) 

• Lietuvių m e n o a n s a m b l i o 
„Dainava" 60-mečio sukakties proga 
ruošiamas leidinys/programa. No
rintys pasveikinti ir paremti LMA 
„Dainava", sveikinimus siųskite ad
resu: 13140 Moorfield Ct., Lemont, 
IL 60439 iki gruodžio 16 d. Auksinis 
sveikinimas — 250 dol.; visas pus
lapis —100 dol; pusė puslapio — 50 dol. 

• U n i o n P ier Lietuvių draugija 
rengia tradicines kūčias sekmadie
nį, gruodžio 18 d., 3 vai. p.p. (Michi-
gan laiku). Kūčios įvyks Šventos 
Marijos parapijos salėje, 718 W. Buf-
falo St. (Hwy 12), New Buffalo. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir prisidėti prie šventės. 
Tel. pasiteiravimui: 269-469-4477 
(Regina Vaitkienė). 

• B a l z e k o l ie tuvių kultūros mu
ziejus „Metų žmogumi" išrinko Ma
ry Krauchunas už jos aktyvią veiklą 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės 
ir lietuviškų tradicijų bei kultūros 
puoselėjimą. Sekmadienį, gruodžio 
18 d., 5 vai. v. visus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus, 6500 S. Pu-
laski Rd. Čikagoje, pokylyje. Iškil
mingos vakarienės metu Mary 
Krauchunas bus įteiktas „Metų 
žmogaus" apdovanojimas. Pagerbsi
me labai malonią, nuoširdžią, inte
ligentišką, daug Lietuvai ir lietuvių 
kultūrai nusipelniusią veikėją. 

• G r u o d ž i o 18 d. po 10 v,r. l ietu
viškų šv. Mišių Švč. Mergelės Mari
jos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčios 
parapijos salėje bus vaidinimas vai
kams „Kalėdų pasaka" ir susitiki
mas su Kalėdų seneliu. Kviečiame 
visus vaikučius. 

• Gruodž io 18 d., s e k m a d i e n į , 
tuoj po 1 vai. šv. Mišių Šv. Onos baž
nyčioje, Beverly Shores lietuvių 
klubas kviečia j Kalėdinį pabendra
vimą. 

• A t š v ę s k i m e Atpirkėjo gimimą 
kaip viena šeima. Moksleiviai atei
tininkai kviečia visus į Kūčių šven
tę, kuri įvyks sekmadienį, gruodžio 
18 d., 1 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Registruotis pas Onutę Daugirdienę 
tel. 630-325- 3277. 

•Malon ia i kv ieč i ame da lyvau t i 
Lietuvių operos Naujųjų metų poky
lyje šeštadienį, gruodžio 31 d., 
Jaunimo centro pokylių salėje, 5620 
S. Claremont Ave., Čikagoje. 7:30 
vai. v. kokteiliai, 8:30 vai. v. vaka
rienė, 9:30 vai. v. šokiai. Gros A. 
Barniškis. 12 vai. sutiksime Naujuo
sius. 12:45 ryto - šaltas ir karštas 
užkandis, o vėliau - šokiai. Auka -
70 dol. Tel. pasiteiravimui ir vietų 
užsisakymui: 773-925-6193 iVaclo-
vas Momkus arba 773-767-5609 
(Jurgis Vidžiūnas-. 

Skelbimas ! 
i . i 

A m e r i k o s l i e tuv ių radijas, 
vad. Anatolijus Siutas — 

kiekvieną sekmadienį 7 v,r. per 
W C E V 1 4 . 5 0 A M . 

Tel. 773-847-4903, adresas 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 
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Poetei Eglei Juodvalkei LR 
general inis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius per 
Lietuvių rašytojų draugijos 
kalėdinį pobūvį įteiks Lietuvos 
Respublikos prezidento žyme
nį už asmeninį indėlį plėtojant 
t ransat lant in ius ryšius bei Lie
tuvos Respublikos pakvietimo į 
. \M i W p f u y 3. 

Kalėdinis pobūvis įvyks 
g ruodž io 10 d. 1 vai . p.p. Jau
n ime centro kavinėje. 

Kviečiame atsilankyti. 

Tel. pasiteiravimui: 708-974-
4742 (Daiva Karužaitė) arba 773-
580-4503 (Daiva Petersonaitė). 

Don Varnas American Legion 
Post No. 986 

60th 
Anniversary Banquet & 

Atmliary Membershtp Recognition 
*mmm 

Sunday, Dtcember 11, 2005 
One O'Ciocfc 

CAMELOT BANQUETS 
8624 VVesf 95th Street 
Hickory Hills, Illinois 

Gruodžio 11 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. Don Varnas Amerikos iegiono 
postas švenčia savo 60-ties metų sukaktį. Pokylis vyks Camelot Banquets 
salėje, 8624 W. 95th Street, Hickory Hills, IL Šis lietuvių II Pasaulinio karo 
veteranų vienetas-postas, kurio nariais yra lietuviai ir lietuvių kilmės vyrai 
ir moterys tarnavę kariuomenėje, įsteigtas 1945 m. Vardą pasirinko norė
dami pagerbti Čikagos lietuvių jaunimo (Lietuvos Vyčių) veikėją Do
miniką Varną, žuvusį karo metais (1944 m. gruodžio 20 d.) Vokietijoje. 
Pirmuoju Don Varnas posto vadovu buvo Čikagos lietuvis jack L. jatis -
Juozaitis, žinomos lietuviškų organizacijų veikėjos Marijos Rudienės bro
lis. Šiuo metu vieneto prezidentė yra Mary Ellen Martis, vadas — Clifford 
A. Glass. 

Sukakties proga bus pagerbti jau 60 metų ištikimi šiam postui nariai: 
buvęs operos solistas Algirdas Brazis, Juozas Stanaitis, Ben Norbut, Ray-
mond Termenas, Aiphonse Kizlaitis, Edvvard Pocius, Dominic Lamsarges, 
Chester Matevich. Pagerbti bus ir vėliau į šią organizaciją įstojusieji. 

Italijoje ir Lie tuvoje bus f i lmuojamas meninis filmas apie 
popiežiaus Jono P a u l i a u s II gyvenimą. Joną Paulių II vaidins 
Thomas Kretschmann. Filme vaidins ir lietuvių aktoriai: jaunasis akto
rius Ignas Survila vaidins dvylikameti K. Wojtylą, Dainius Kazlauskas 
— popiežiaus gydytoją. Arvydas Dapšys — vieną iš kardinolų, Andrius 
Žebrauskas — Karolio mokytoją. Inga Zaikauskaite — Karolio motiną, 
Rimgaudas Karvelis — apie popiežiaus inauguraciją pranešusi Vatikano 
pareigūną. Kino juosta bus filmuojama Vilniaus universiteto kiemuose. 
Rumšiškėse. Lietuvos kino studijoje. 


