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Seimas p r i t a rė ambasadorių kandidatūroms 

Seimas E. Bagdonui bei A. Brūzgai atvėrė duris į ambasadorių karjerą. 
Vilnius, lapkričio 10 d. (BNS) — 

Seimo Užsienio reikalų komitetas 
(URK) ketvirtadienį pritarė dviem 
pateiktoms kandidatūroms j laisvas 

sijoje. 
| ambasadorius Baltarusijoje bū

tų skiriamas ambasadorius ypatin
giesiems pavedimams Edminas Bag-

ambasadorių vietas JAV bei Baltaru- donas, JAV — ambasadorius Suomi

joje Audrius Brūzga. 
„Ačiū Dievui, ambasadorius tu

rėsim. Pakankamai aktualią proble
mą išsprendėm, komitetas pritarė 
abiejų ambasadorių kandidatūroms, 
jeigu bus teigiami abiejų šalių sutiki
mai, tai tuomet bus problema galuti
nai išspręsta", — po URK posėdžio 
ketvirtadienį sakė jo vadovas Justi
nas Karosas. 

Ambasadorių į šias Lietuvai stra
tegiškai itin reikšmingas diplomati
nes atstovybes skyrimo klausimą 
URK buvo planuojama svarstyti dar 
prieš porą savaičių, tačiau tuomet 
procedūra sutrikdyta dėl trijų parla
mentarų — konservatorių Audro
niaus Ažubalio bei Emanuelio Zin
gerio ir „pilietininko" Henriko Žu
kausko— poelgio, kuomet jie, išėję iš 
posėdžio, sugriovė kvorumą. 

Oficialiai parlamentarai skelbė, 
jog pagrindinė priežastis — esą Už
sienio reikalų ministerija nepatei
kusi, kaip žadėjo, diplomatinės tar
nybos raidos strategijos, tačiau neofi-

| užsienį 
išvyko 16,000 

vaikų 
Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) — 

Nors pernai Lietuvoje gimė daugiau 
kūdikių nei 2004-aisiais, vaikų Lietu
voje mažėja. Maždaug 16,000 vaikų 
gali būti išvykę į užsienį. 

Kaip rašoma Statistikos departa
mento parengtame rinkinyje „Lietu
vos vaikai 2005 m.", šių metų pra
džioje Lietuvoje gyveno 718,000, ku
rie sudarė 21.1 procento visų šalies 
gyventojų. 

Per pastaruosius šešerius metus 
vaikų skaičius kasmet mažėjo viduti
niškai po 25,400. 

2005 metais gimė 30,500 kūdikių 
arba 122 kūdikiais daugiau nei 2004 
metais, bet 3,600 mažiau nei 2000-
aisiais. 

Pernai vienam tūkstančiui gy
ventojų vidutiniškai teko 8.9, 2004 
metais — 8.8, o 2000 metais — 9.8 gi
musiųjų. 

2000—2003 metais vidutinis vai
kų, kuriuos moteris pagimdo per visą 
savo gyvenimą (suminis gimstamu
mo rodiklis), skaičius sumažėjo nuo 
1.39 2000 metais iki 1.27 2005 me
tais. 

2005 metais santuokos neįregis
travusiems tėvams gimė 8,679 vaikai 
(28.4 proc. visų gimusiųjų), tai 57 
vaikais mažiau nei 2004 metais. 2005 
metais 68 proc. nesantuokinių vaikų 
buvo įregistruoti pagal abiejų tėvų 
pareiškimą, o 31 procentas tokių vai
kų buvo įregistruoti pagal motinos 
pareiškimą. 

Kasmet išsituokia apie 11,000 
porų ir po ištuokos su vienu iš tėvų 
lieka apie 10,000 vaikų. 

Rekomenduos išvesti JAV pajėgas 
New York, lapkričio 30 d. (AFP/ 

BNS) — Iš aukšto rango pareigūnų 
sudaryta Irako tyrimo grupė trečia
dienį parengė galutinę ataskaitą, ku
rioje raginama išvesti JAV pajėgas iš 
Irako. 

Tai ketvirtadienį pranešė laik
raštis „The New York Times", cituo
damas šaltinius, kurie dalyvavo gru
pei svarstant ataskaitos projektą. 

Tačiau ataskaitoje nepateikia
mas griežtas 15-os kovinių brigadų 
išvedimo grafikas, laikraščiui sakė 
šaltiniai. 

Kaip pažymi „The New York Ti
mes", ataskaitai vieningai pritarė visi 
dešimt dvipartinės grupės, kuriai va

dovauja buvęs valstybės sekretorius, 
respublikonas James Baker, ir buvęs 
Kongreso narys, demokratas Lee 
Hamilton, narių. 

Irako tyrimo grupė trečiadienį 
pranešė, kad prezidentui George W. 
Bush ataskaitą pateiks gruodžio 6 
dieną. 

Kovą sudarytai grupei buvo pa
vesta įvertinti padėtį Irake ir pa
rengti alternatyvius siūlymus dėl 
strategijos šioje šalyje, kur JAV ir ira
kiečių pajėgoms nesiseka užtikrinti 
saugumo ir pažaboti sukilėlius bei 
numalšinti tarpkonfesinį smurtą. 

Rengdama savo ataskaitą ji ap
klausė Nukelta f 7 psl. 

Žurnalisto žudikas į - * • • • 

neišėjo 

Igoris Achremovas 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 30 d. (Alfa.lt) 
— Vilniaus 3-asis apylinkės teismas 
ketvirtadienį atsisakė anksčiau laiko 
į laisvę paleisti žurnalisto Vito Lin
gio žudiką Igorį Achremovą. 

I. Achremovui buvo skirtas lais
vės atėmimas iki gyvos galvos. Ta

čiau 2004 m. sausį Vilniaus apygar
dos teismo sprendimu, nuteistajam 
laisvės atėmimo bausmė buvo su
mažinta iki 25 metų. I. Achremovas 
jau kalinamas 13 metų, iš jų 10 me
tų jis praleido Lukiškėse, paskui bu
vo perkeltas į Vilniaus antruosius 
pataisos namus. 

Ir Lukiškių tardymo izoliato
riaus—kalėjimo, ir pataisos namų 
administracijos I. Achremovas api
būdinamas kaip gerai besielgiantis, 
sportuojantis ir besimokantis kali
nys. Pataisos namai savo prašyme 
teismui nurodo, kad I. Achremovas 
prieš metus pataisos namuose vedė, 
turi mažametį vaiką. 

Tačiau teismas nusprendė, kad 
vedybos ir mažametis vaikas nėra 
pakankamas pagrindas žurnalisto 
žudikui atverti vartus į laisvę. Teis
mo teigimu, nuteistasis vaiko neiš
laiko, nenustatyta. Nukelta j 6 psl. 
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daliai svarstyta, jog pagrindinė prie
žastis buvo parlamentarams neįtin
kanti E. Bagdono kandidatūra. 

Kai kurių parlamentarų argu
mentas neskirti E. Bagdono į amba
sadorius Baltarusijoje — jis minimas 
Seimo patvirtintose laikinosios komi
sijos išvadose dėl skandalingų staty
bų sostinės Turniškių prestižiniame 
rajone. 

E. Bagdono skyrimui į ambasa
dorius Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Sporto apžvalga. 
•Taika yra visų religijų 
pagrindas. 
•Kas atsirado Amerikoje 
pirmi? 
•Sugr|žimas } Melburną. 
• Su giesme žengiantys. 
•Įvairios sporto žinios. 
•Kelia sparnus į šiltus 
kraštus. 
•Lietuviškos Kalėdų 
eglutės. 
•Miesto panorama. 
•Pasigedo religijos 
laisvės. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.62 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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SPORTO APŽVALGA 

SALFASS delegatai tradiciškai 
rinkosi Cleveland (OH) 

LAURYNAS R. MISEVIČIUS 

Po metų pertraukos vėl visų 
aktyviausių Šiaurės Amerikos lietu
vių sporto klubų atstovai pereitą šeš
tadienio rytmetį atsidūrė Ohio valsti
jos „lietuviškoje sostinėje" Cleveland 
- netoli šio miesto centro esančiame 
Amerikos Lietuvių piliečių klube 
(Lithuanian American Citizens Club), 
kaip ir kasmet, vyko SALFASS (Šiau
rės Amerikos Lietuvių fizinio auklėji
mo ir sporto sąjungos) suvažiavimas. 
Tą dieną turėjo būti aptarta 17 ats
kirų punktų-klausimų diskusijoms ir 
sprendimams. Kelioms dešimtims 
delegatų, atstovavusių beveik vi
siems sąjungai priklausantiems JAV 
ir Kanados lietuvių atletų klubams, 
teko išsirinkti suvažiavimo prezidiu
mą ir mandatų komisiją. Dabartinis 
organizacijos pirmininkas Kazimie
ras Deksnys iš Hamilton (Kanados) 
pradėjo posėdį. Dėl lėktuvų skrydžių 
atidėjimo vėlavo JAV Rytų pakrantės 
atstovai, New Jersey „Liepsnos" pre
zidentas Žilvinas Bublis bei šių eilu
čių autorius, SALFASS Rytų Apy
gardos vadovas, suvažiavime taip pat 
atstovavęs Connecticut „Ąžuolų" lie
tuvių sporto klubui. Vis dėlto laiku 
pasirodė iš kitos Amerikos pakrantės 
- tolimojo Los Angeles, atskridęs 
„Bangos" pirmininkas Vilius Žu
kauskas bei Rytų apygardos pirmi
ninko pavaduotojas, Baltimorės Lie
tuvių atletų klubo atstovas Vytautas 
Brazauskas. Stambiausiu sportiniu 
judėjimu pasižyminčiam Čikagos mies
tui ir jo apylinkėms atstovauti atvyko 
vien tik buvęs ilgametis SALFASS 
pirmininkas Rimantas Dirvonis, la
bai gaila, bet nei gerai žinomo „Žal
girio" krepšinio klubo, nei CLKL ar 
CLFL, taip pat visai neseniai susikū
rusios Čikagos Lietuvių tinklinio ly-
gos atstovų pagrindinės Siaurės Ame
rikos lietuvių sportinės organizacijos 
suvažiavime neišvydome, nors dar iš 
vakaro SALFASS gen. sekretoriui Al
girdui Bielskui savo dalyvavimą po
sėdyje patvirtino tiek ČLKL vadovas 
Aurimas Matulevičius, tiek futbolo 
varžybų organizatorius „Lituanica" 
komandos narys Linas Jakovlevas. 
Visgi delegatų susirinko ne mažiau, 
nei kitais metais - atvažiavo visų 
Kanadoje esančių lietuvių sporto klu
bų atstovai, taip pat Detroito „Kovo" 
sporto klubo pirmininkas Paulius 
Butkūnas bei vietinio „Žaibo" pir
mininkas Vidas Tatarūnas su keliais 
kitais klubo nariais. 

Svarbiausi suvažiavimo darbot
varkės punktai buvo ateinančių metų 
varžybinio kalendoriaus nustatymas 
- visų pirma metinės sporto šventės 
surengimo vieta, vyrų senjorų krep
šinio pirmenybių bei jaunučių žai
dynių rengimas. Vienbalsiai nutarta 
2007 metų pagrindines SALFASS žai
dynes ateinančių metų birželio mėn. 
pradžioje surengti New York - varžy
bas apsiėmė suorganizuoti vietos 
Lietuvių atletų klubas (pirm. Tomas 
Lora). Tuo tarpu kitų metų jaunučių 
krepšinio pirmenybės planuojamos 
suruošti čia pat, Cleveland mieste, o 

veteranų čempionatą rengs kaimy
ninės valstybės, didmiesčio Toronto 
lietuvių „Aušros" sporto klubas. Ne
tolimoje ateityje bus praneštos tiks
lios minėtų varžybų datos ir regis
tracijos tvarka. 

Galų gale pasirodžius vėluojan
tiems delegatams, susirinkusieji iš
klausė pranešimo apie pereitą vasarą 
Lietuvoje (Panevėžio mieste) vykusią 
4-ąją Lietuvos Tautinę olimpiadą ir 
joje sėkmingai sudalyvavusią Ameri
kos lietuvių vaikinų krepšinio rink
tinę. Deja, minimalia persvara 
SALFASS metinis suvažiavimas nus
prendė neskirti šiam projektui jokios 
finansinės paramos, kadangi JAV lie
tuvių komandai atstovavo iš Lietuvos 
atvykę studentai, o ne vietiniai mūsų 
tautiečiai - nors organizacijos centro 
valdybos nariai balsavo už paramos 
skyrimą, daugiausia Cleveland ir 
Kanados sporto klubų atstovų pas
tangomis galutiniai balsavimo rezul
tatai nusprendė kitaip... 

Kitas, ne mažiau svarbus, dar
botvarkės punktas buvo SALFASS 
oficialaus tinklalapio registravimo ir 
kūrimo klausimai - ne paslaptis, kad 
ši problema kamavo stambiausią 
lietuvių sportinę organizaciją už 
Atlanto jau ne pirmus metus. Taigi 
pagaliau SALFASS pirmininkas K. 
Deksnys su palengvėjimu pranešė, 
kad jam pavyko surasti fizinei kul
tūrai ir sportui neabejingą tautietį iš 
Hamilton (Kanada) Giedrių Kes-
miną, kuris, padedant pačiam Deks-
niui, sutiko užregistruoti ir admi
nistruoti šios sąjungos tinklalapį -
taigi netrukus visi Šiaurės Amerikos 
sporto mėgėjai galės užeiti į www. 
salfass.org arba www.launa.org 
(abiejų pavadinimų tinklalapių adre
sai turėtų „atvesti" į vieną ir tą patį 
oficialų SALFASS interneto puslapį), 
kuriame bus ne tik istorinės medžia
gos apie pačią organizaciją, jos centro 
valdybos narių nuotraukos ir kontak
tinė informacija, taip pat įvairių 
varžybų pranešimai bei nuorodos į 
atskirų sąjungai priklausančių lietu
vių sporto klubų tinklalapius. 

Atskiru darbotvarkės punktu 
buvo aptartas bendradarbiavimas su 
LR Kūno kultūros ir sporto depar
tamentu bei Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene. Čikagos „Lituanica" aka
deminiam lietuvių sporto klubui 
atstovavęs Rimantas Dirvonis papa
sakojo apie savo šių metų kelionę į 
Vilnių, kur rugpjūčio mėn. sudalyva
vo specialiame išeivijos sporto veikė
jams skirtame seminare (kuris buvo 
„prijungtas" prie PLB suvažiavimo 
programos). Kartu su Australijos 
Lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos (ALFASS) atstovu Antanu 
Laukaičiu užjūrio lietuvių vardu 
kalbėję vieni žinomiausių visų laikų 
mūsų tautos išeivijos sporto veikėjų 
papasakojo apie Šiaurės Amerikos ir 
Australijos lietuvių sportinę veiklą 
per pastaruosius 6 dešimtmečius. 

Po gardžių restorano „Gintaras" 
administratorės Rūtos Degutienės ir 
jos pagalbininkių paruoštų lietuvišku 
pietų SALFASS delegatai klausėsi 

SALFASS 2006 m. suvažiavimo delegatai. *u*os >egutienės nuotr. 

organizacijos patriarcn 
Bielskaus pranešimo apie šiais me
tais sąjungoje užsiregistravusius 
sporto klubus bei pavienius lietu-
vius-atletus. Pasirodė, kad šiai dienai 
o SALFASS yra daugiausiai oficialiai 
priklausančių narių nuo pat 1978-ųjų 
metų, kuomet Toronte vyko pirmo
sios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės 
- 868, taip pat užsiregistravę net 28 
Šiaurės Amerikos lietuvių sporto 
klubai! O dar pasak jo, į šią statistiką 
nėra įtraukti šachmatininkai bei 
stalo ir lauko tenisininkai, kurių iki 
šeštadieninio suvažiavimo nebuvo 
gavęs oficialių varžybų protokolų. 
Vėliau Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto klubų atstovai greitai sprendė 
likusius einamuosius reikalus. Iš
klausyti atskirų sporto šakų, iždi
ninkų A. Lauraičio bei E. Stravinsko, 
Kanados ir JAV LB atstovų praneši
mai, kiek ilgiau diskutavo krepšinio 
komiteto nariai. Gerokai rimčiau 
ginčytasi apie SALFASS dukterinės 
organizacijos, vien tik JAV ribose vei
kiančios, ne pelno siekiančios įmonės 
tokiu pat pavadinimu registravimą -
kaip žinia, tokios papildomos įmonės 
atidarymas prieštarauja tebegalio-
jantiems oficialiems SALFASS įsta
tams. 

Pasiūlius centro valdybai, suva
žiavimo delegatai nubalsavo, kad 
vien tik Amerikoje registruota orga
nizacija pakeistų savo pavadinimą į 
kitokį, kad nebūtų taip pat laikoma 
SALFASS (angį. LAUNA) ir painioja
ma su oficialiai vienintele tokiu var
du galinčia veikti bendra Kanados ir 
JAV sporto sąjunga. Garbės teismo 
komiteto atstovas R. Dirvonis pra
nešė, kad jokių skundų per praėju
sius metus nebuvo gauta. Revizijos 
komisija sąjungos darbą taip pat 
įvertino teigiamai - kaip teigė jos 
vadovas A. Gudėnas (kuris užima ir 
Cleveland LB pirmininko pareigas) -
pažeidimų nerasta. Susirinkimo pa
baigoje SALFASS gen. sekretorius A. 
Bielskus pasiūlė į organizacijos gar
bės narius pakelti ilgametį šios orga
nizacijos iždininką, praeityje pajėgų 
krepšininką čikagietį Aleksą Lau
raitį, kurio kandidatūra suvažiavimo 
delegatų buvo priimta vienbalsiai. 
Suvažiavimo oficiali dalis baigta, de
legatams sugiedojus Lietuvos himną, 
o po įtempto visos dienos darbo 
SALFASS posėdžio dalyviai vakarop 
turėjo puikią progą atsipūsti ir 
pabendrauti su vietiniais lietuviais -
tą patį šeštadienio vakarą „Gintaro" 
restorano patalpose vyko „Great 
Lakęs Brewing Co." bei Cleveland 
lietuvių jaunimo tautinių šokių gru
pės „Švyturys" surengtas vakaras bei 

šventė. Vakaronės, kurią rėmė ir 
Cleveland LB apylinkė, pelnas skir
tas šio jau gerą dešimtmetį gyvuo
jančio „trečiabangių" Aušrinės bei 
Ričardo Širvinskų suburto ir va
dovaujamo kolektyvo kelionei į Lie
tuvoje 2007 m. vyksiančią Pasaulio 
lietuvių dainų ir šokių šventę. 

( 

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 8-9 psl. 
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KAS ATSIRADO 
AMERIKOJE PIRMI? 

ALEKSAS VITKUS 

Nors „Draugo" vyr. redaktorė 
Danutė Bindokienė savo 11/22 d. 
vedamajame „Prasminga šventė" 
man ir padėkojo už tame pačiame 
numeryje baigtą spausdinti mano 
dviejų dalių straipsnį „Netrukus švę
sime Padėkos dieną", jaučiuosi skai
tytojus kiek suklaidinęs. Tame straips
nyje aš buvau trumpai paminėjęs, 
kad, nors daug Amerikos mokyklų 
vadovėlių ir mokytojų vaikams pa
sakoja, jog Plymouth, MA, kolonijos 
piligrimai, 1620 m. „Mayflower" lai
vu, atplaukę į šį dar neseniai atrastą 
žemyną, buvo pirmieji anglų kolo
nistai Amerikoje, tai yra netiesa. 

Kadangi ta garbė turėtų pri
klausyti grupei drąsuolių, kurie ka
pitono John Smith vedami, jau 1607 
m., tai yra net trylika metų prieš 
piligrimus, atplaukė į Ameriką ir 
ten, prie James upės, dabartinėje 
Virginia valstijoje, įkūrė pirmą 
šiame naujai a t ras tame kontinente 
nuolatinę anglų koloniją, noriu tai 
patikslinti ir papasakoti, kaip ten iš 
tikrųjų atsitiko. 

Šios Jamestown vardo kolonijos 
pagrindiniu įkūrėju paprastai yra 
laikomas nenuorama vyras, anglas, 
vardu John Smith (1579?—1631). Gi
męs Anglijoje, Lincolnshire apskrity
je, j is dar jaunas paliko tėvų namus 
ir iškeliavo į Europą, kur tapo karei
viu ir kovojo prieš į Europą besi
skverbiančius turkus. Turkai jį pa
ėmė į nelaisvę ir pardavė vergų pirk
liams, iš kurių jam pasisekė pabėgti. 

Grįžęs į Angliją, jis prisidėjo prie 
grupės vyrų verslininkų, kurie tu
rėjo vykti į Ameriką ten pradėti pre
kybą su vietiniais gyventojais. 1606 
metų žiemą 104 vyrai išplaukė ilgon 
kelionėn, kuri baigėsi sėkmingai tik 
kitų metų gegužę, kai visi trys laivai 
įmetė inkarus upės žiotyse, kurią jie 
pavadino tuometinio Anglijos kara
liaus James I vardu, o pačią koloniją 
— Jamestown. Tuojau buvo išrinkta 
septynių vyrų taryba, kuri turėjo 
valdyti naująją koloniją. 

Pradžia buvo labai sunki, trūko 
maisto, gėlo vandens, kolonistai ken
tėjo nuo ligų, karščių ir nuo neretai 
juos užpuolančių indėnų. Kai tary
bos vadovas George Kendall užsi
norėjo pats vienas perimti valdžią, 
jis jau tų pačių metų gruodį buvo 
sušaudytas, po ko kolonijos vadu bu
vo išrinktas griežtasis John Smith. 
Dirbti turėjo visi kolonijos vyrai, nes 
Smith paskelbė, kad „kas nedirbs, 
tas ir nevalgys", padarydamas išimtį 
tik sergantiems ir sužeistiems. Kilo 
tam tikra įtampa, nes kai kurie tos 

grupės vy#ai, turtingesnieji pirkliei, 
nebuvo pratę prie juodo darbo. Ta
čiau Smith nenusileido. 

Ėjo mėnesiai, o John Smith ty
rinėjo apylinkes, darė jų žemėlapius, 
užmezgė prekybos ryšius su kai 
kuriais vietiniais indėnais. Vienoje 
tokių iškylų jis buvo pagrobtas in
dėnų, kurių vadas Powhatan norėjo 
jį nužudyti. Savo jau 1624 m. rašyto
je knygoje Smith pasakoja, kad jį 
nuo mirties išgelbėjo tų indėnų vado 
duktė Pocahontas, bet istorikai tuo 
nelabai nori t ikėti , nes pirmųjų 
kolonijos metų pranešime Smith to 
įvykio visai neminėjo. Gal tai buvo 
tik graži Smith sugalvota istorija, 
kurią kolonistai pamėgo pasakoti 
savo vaikams, taip sukurdami anks
tyvą amerikiečių folklorą. 

Kiti šaltiniai betgi sako, kad Po
cahontas („žaismingoji"), kurios tik
ras vardas buvo Matoaka, 1613 m. 
kolonistų buvo pagrobta ir atvežta į 
Jamestown koloniją, kur ji tapo 
krikščione, pasivadinusi Rebecca. Po 
metų ji ištekėjo už kolonisto John 
Rolfe. Toms vedyboms pritarus jos 
tėvui ir kolonijos gubernatoriui, ko
lonistai galėjo džiaugtis aštuonerius 
metus trukusia taika. 

Pocahontas sulaukė sūnaus 
Thomo, su kuriuo 1616 m. ji at
plaukė į Angliją, kur susitiko su ka
raliumi James I. Čia ji netikėtai su
sirgo raupais ir mirė. Palaidota ne
didelėje Gravesend parapijos baž
nyčios koplyčioje. Jos sūnus Thomas 
buvo auklėjamas Anglijoje, bet grįžo 
į Virginia, kur tapo įtakingu kolonis
tu. Dar ir šiandien nemažai save 
kilmingais laikančių Virginia valsti
jos šeimynų kildina save iš John 
Rolfe ir Pocahontas santuokos. 

Tuo tarpu John Smith, pavaldęs 
Jamestown koloniją dvejus metus, 
1616 m. apdegęs gaisre, grįžo į An
gliją, kur praleido penkerius metus. 
Jo nerami asmenybė vis traukė į 
Ameriką. Ten grįžęs, jis vėl daug ke
liavo, sudarinėjo žemėlapius, nu
siyrė net iki šiaurinių valstijų, ku
rias jis pavadino bendru vardu — 
Naująja Anglija. Senatvės sulaukęs, 
jis grįžo į Angliją, turtingas įvairių 
sumedžiotus brangių kailių. Tapo 
produktyviu rašytoju, parašė nema
žai knygų, daugiausia apie savo iš
gyvenimus naujajame kontinente. 
Iki pat gyvenimo pabaigos jis karštai 
propagavo vis toliau besivystančią 
anglų kolonizaciją. 

Skaitytojui gal gali kilti klausi
mas, kodėl Amerikos mokyklose taip 
propaguojama Plymouth, MA, pili
grimų kolonija, tik vienu kitu žodžiu 
prisimenant Jamestown, kuris buvo 

DANUTE BINDOKIENĖ 

„Taika yra visų religijų 
pagrindas" 

Taip pasakė Turkijoje besi
lankantis popiežius Benedik
tas XVI, tačiau galbūt jam 

reikėjo pridurti, kad amžių būvyje 
religija dažnai buvo tas pamatas, 
ant kurio išaugdavo kruviniausi 
konfliktai. 

Ar gali musulmonai ir krikš
čionys išvystyti taikų dialogą? Tuo 
daugelis šiuo metu nelabai tiki, 
nes praraja tarp šių dviejų religi
nių bendruomenių, atrodo, nuolat 
gilėja, susipriešinimas a u g a ir 
pasireiškia musulmonų smur to 
veiksmais. Pasaulyje priskaičiuo
jama daugiau kaip vienas milijar
das musulmonų; tarp Turkijos 72 
mln. gyventojų yra vos 100,000 
krikščionių, o katalikų — apie 
20,000. Ar visi musulmonai dega 
neapykanta krikščionims? O gal 
tik tam tikra mažuma, kai daugu
ma pasyviai tyli? 

Popiežius Benediktas XVI sa
vo pirmajai ganytojiškai kelionei 
pasirinko būtent musulmonišką 
šalį — Turkiją. Tai buvo ypač drą
sus ir net pavojingas žygis, prisi
menant, kad musulmonų pasipik
tinimas ankstesniu popiežiaus 
pasisakymu, kurį jie palaikė Pra
našo ir apskritai islamo įžeidimu, 
kone visose musulmoniškose ša
lyse išsiliejo triukšmingomis de
monstracijomis. Ir niekam, atrodo, 
nebuvo svarbu, kad tą pasisaky
mą popiežius užbaigė, rag indamas 
ir kviesdamas pradėti nuoširdų 
tarpreliginį dialogą, paremtą abi
puse pagarba ir gera valia... 

Vos paskelbus, kad popiežius 
ruošiasi kelionei į Turkiją, toje 
šalyje prasidėjo neramumai , gra
sinimai ir neapykantos apraiškos 
tiek popiežiui, tiek visai krikščio
nijai. Prisimenant, kad Turkija 
šiuo metu deda nemažai pastangų 
patekti į Europos Sąjungą, popie
žiaus vizitas galėjo būti lemiamu 
egzaminu, ar ta šalis apskri tai tin
kama įsijungti į Europos valstybių 
bendruomenę, kaip lygiavertė na
rė, pripažįstanti tas pačias verty
bes, pasiruošusi prisitaikyti prie 
ES keliamų reikalavimų. Kadangi 
nemaža dalis ES narių į Turkijos 
pasiruošimą narystei žiūri paly
ginti skeptiškai (ir dėl moterų 
teisių varžymo, ir dėl nesutarimų 
su Graikija dėl Kipro salos), be abe

jo, šis svarbus . įvykis yra atidžiai 
stebimas ir pagal jį bus iš dalies 
vertinamas Turkijos tinkamumas 
ES, juo labiau, kad ir dabartinis 
popiežius, dar būdamas kardinolu, 
išreiškė savo abejonę, ar musulmo
niška šalis iš tikrųjų gali veiksmin
gai įsijungti į krikščioniškųjų Euro
pos valstybių bendruomenę. 

Šio „egzamino" reikšmę, atro
do, suprato ir Turkijos ministras 
pirmininkas Recep Tayyip Erdo-
gan, atsisakęs net laiku nuvykti į 
NATO vadovų suvažiavimą Rygo
je, kad galėtų sutikti iškilųjį svečią 
iš Vatikano. Tas premjero sprendi
mas neliko nepastebėtas ir buvo 
teigiamai įvertintas, o popiežius 
galbūt atsilygino, privataus pasi
kalbėjimo (trukusio apie 20 min.) 
su premjeru metu pareiškęs — 
„mes norime, kad Turkija taptų 
Europos Sąjungos dalis". Tai nu
stebino ir pradžiugino net prie
šiškai popiežiui nusiteikusią ži-
niasklaidą, kuri plačiai komentavo 
tuos žodžius, primindama, kad po
piežius Benediktas XVI ne visuo
met buvo taip palankus Turkijos 
narystei ES. 

Popiežius Jonas Paulius II sa
vo tolerantiškumu ir nuolankumu, 
gal ima sakyti , pakei tė pasaulį, 
nuolat keliaudamas ir ieškodamas 
bendros kalbos net su Bažnyčios 
priešais. Jonas Paulius II tikėjo, 
kad didžiausia kl iūt is pasaulio 
ta ikai buvo ateist inis komuniz
mas. Nors jo kova su komunizmu 
nesirėmė ginklais ir kraujo pra
liejimu, bet ilgainiui buvo laimėta. 
Benediktas XVI stovi prieš kitą, ne 
mažiau pavojingą ir didelę, kliūtį 
— kraštutinįjį fanatiškumą, kurį 
aktyviai skatina ir propaguoja tam 
tikri mil i tar is t inių musulmonų 
visuomenės sluoksniai. Ar šio po
piežiaus ramus tolerantiškumas ir 
intelektas įstengs tas kliūtis nuga
lėti? Ar pirmasis susidūrimas su 
tar iamu musulmonų religijos įžei
dimu ilgainiui bus užmirštas ir 
patvirtins popiežiaus įsitikinimą, 
kad „visų religijų pagrindas yra 
taika"? 

Be abejo, apsilankymas Turki
joje gali būti pirmasis ir kertinis 
to taikos pagrindo akmuo, arba 
bent bendro dialogo pradžia. 

)amestown. 

įkurtas net trylika metų anksčiau 
negu Plymouth? Tai ypač išryškėjo 
po Amerikos pilietinio karo (1861— 
1865), kai šiauriečių istorikai, a tme
tę karą pralaimėjusių pietiečių argu
mentus, labai panoro iškelti t ik šiau
riečių pasiekimus. 

Plymouth kolonijos istorija dar 
ir tuo įdomesnė ir pa t rauk lesnė , 
kadangi Plymouth piligrimai buvo 
pabėgėliai iš Anglijos, bandę išvengti 
persekiojimų dėl jų religinių įsitiki
nimų, tuo tarpu kai Jamestown ko
lonistai buvo tik paprasti prekybi
ninkai ar pirkliai, turėję tikslą Ame
rikoje praturtėti arba bent pagerinti 
savo būvį Anglijoje. 

Teisybės dėlei turiu dar pami
nėti, kad nors pirma anglų kolonija 
Amerikoje buvo Jamestown, įkurta 
1607 m., pati pirmoji europiečių ko

lonija šiame žemyne buvo įkurta 
ispanų. Jau 1513 m. ispanų keliau
tojas Juan Ponce de Leon išsikėlė 
šiaurinėje Floridoje, netoli dabarti
nio Jacksonville miesto, nors reikėjo 
laukti iki 1565 metų, kol kitas is
panas, Pedro Menendez de Aviles, 
ten įkūrė pastovią St. Augustine ko
loniją. Deja, anglų navigatorius Sir 
Francis Drake 1586 m. tą koloniją 
apiplėšė ir sudegino, nors ji ir vėl at
sigavo. 1821 m. St. Augustine mies
tą ir apylinkes ispanai perleido 
Jungt inėms Amerikos Valstijoms. 

Šiuo ir noriu baigti, nors ir bijau, 
kad koks nors skaitytojas gali man 
pr imest i , jog užmiršau paminėti 
vikingus, ir jų vadą Leif Ericson, 
kuris jau pustūkstantį metų prieš 
Kolumbą plaukiojo Amerikos pa
kraščiais. 
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Sugrįžimas į Melburną 
Po pusės amžiaus olimpiečiai Kazys Petkevičius ir Stanislovas Stonkus vėl išvyko i Melburną 

Prieš 50 metų 

Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto būstinėje buvo surengtos 
olimpiečių Kazio Petkevičiaus ir 
Stanislovo Stonkaus palydos į Mel
burną. 

Prieš 50 metų Australijoje, Mel
burne, vyko XVI vasaros olimpinės 
žaidynės. Melburnui minint olimpia
dos metines, Australijos olimpinis 
komitetas į šventinius renginius 
pakvietė buvusius olimpiečius iš viso 
pasaulio. Prieš pusšimtį metų Aus
tralijoje rungtyniavo per 3,000 spor
tininkų. 

Šventėje tolimojoje Australijoje šį 
kartą Lietuvai atstovaus K. Petke
vičius ir S. Stonkus. Kelionę legen
diniams krepšininkams surengė ir 
finansavo Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas. 

Sėkmingo skrydžio ir gerų įspū
džių Lietuvos krepšinio veteranams 
palinkėjo LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas. „Australijos olimpinis ko
mitetas sumanė gerą darbą — iškil
mingai paminėti Melburno olimpinių 
žaidynių penkiasdešimtmetį. Jubilie
jiniuose renginiuose žada būti apie 
130 australų olimpiečių ir apie 160 
Melburno olimpiados dalyvių iš kitų 
valstybių. Laikas, deja, negailestin
gas. Iš septynių Lietuvos olimpiečių, 
dalyvavusių žaidynėse, penki jau išėjo 
iš mūsų tarpo", — sakė Artūras 
Poviliūnas. 

Helsinkyje — septyni 
lietuviai 

Šios gražios mūsų olimpiečių ve
teranų palydos sudarė palankias są
lygas prisiminti kai kurias mūsų 
olimpinio judėjimo detales. 

Melburne vyko antrosios po Ant
rojo pasaulinio karo olimpinės žai
dynės, kuriose vėl pasirodė Lietuvos 
sportininkai. 

Deja, netekus valstybinės nepri
klausomybės, mūsų olimpiečiai galė
jo dalyvauti tik su svetima SSRS vė
liava, *kai 1951 metais Tarptautinis 
olimpinis komitetas pripažino SSRS 
olimpinį komitetą. 

Tada, 1952 metais, Helsinkio žai
dynėse dalyvavo septyni lietuviai. 
Boksininkas A. Šocikas, fechtuotojas 
J. Ūdras ir krepšininkai S. Butautas, 
J. Lagunavičius, K. Petkevičius, S. 
Stonkus bei krepšinio komandos tre
neris V Kulakauskas. 

Sėkmingiausiai iš lietuvių pasi
rodė krepšininkai. Jie, finale 36:25 
(17:11) pralaimėję amerikiečiams, 
iškovojo olimpinius sidabro meda
lius. S. Butautas, J. Lagunavičius ir 
K. Petkevičius pirmą kartą į Lie
tuvą atvežė olimpinius medalius. S. 
Stonkus nerungtyniavo. 

Melburne - dar geriau 

Melburne SSRS rinktinei atsto
vavo irgi septyni Lietuvos sporti
ninkai. 

Bėgikas J. Pipinė, pats jauniau
sias Lietuvos atstovas, šiose žaidy
nėse, 1,500 metrų distancijoje, buvo 
devintas. Vėl fechtavosi J. Ūdras. 
Kitiems sekėsi geriau. Boksininkas R. 
Murauskas laimėjo bronzos, ėjikas J. 
Mikėnas — sidabro medalį. 

Vėl gražiai pasirodė krepšinin
kai. Jų varžybos prasidėjo žaidynių 
atidarymo dieną. Startiniame penke
tuke prieš kanadiečius buvo net trys 
lietuviai: komandos kapitonas Kazys 

Petkevičius, Stanislovas Stonkus, 
jaunasis Lietuvos aukštaūgis (197 
cm) Algirdas Lauritėnas ir du rusai. 
Rungtynės baigėsi aiškia sovietų per
gale 97:59. Vėliau sovietų komanda 
nugalėjo Singapūrą, Bulgariją, Bra
ziliją, atsirevanšavo Prancūzijai. Fi
nale vėl nusileido JAV Trys lietuviai 
buvo apdovanoti sidabro medaliais — 
K. Petkevičius, A. Lauritėnas ir S. 
Stonkus. 

K. Petkevičius tada buvo koman
dos kapitonas, o S. Stonkus tapo ge
riausiu SSRS rinktinės žaidėju. 

Deja, gyvi iš to septyneto beli
kę du — olimpiniai vicečempionai 
krepšininkai Kazys Petkevičius ir 
Stanislovas Stonkus. 

Į namus po mėnesio 

1956 metai buvo labai neramūs. 
Maskvoje mirė J. Stalinas, jį pakei
tė N. Chruščiovas, kuris iš pradžių, 
atrodė, nenorėjo eiti diktatoriaus pė
domis. Tačiau Vengrijos revoliuciją 

LIETUVOS TAUTINIS 
OLIMPINIS KOMITETĄ 

Melburno olimpiečių veteranų palydos Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
būstinėje. Iš kairės Stanislovas Stonkus, Artūras Poviliūnas ir Kazys Petkevičius. 

Vytauto Eimanto nuotr. 
turas Poviliūnas patikino, kad dabar 
kelionė į Melburną ir atgal ilgai 
netruks. Jis abiems Lietuvos krep-

jis nuskandino kraujyje, {vyko Suezo šinio veteranams įteikė LTOK žen-
kanalo krizė, kuri sprendėsi karo ir 
žudynių atmosferoje. 

„Prieš 50 metų į ilgą ir sunkią 
kelionę leidomės su nerimu. Tris die-

kliukus. Veteranai pasirašė LTOK 
garbės svečių knygoje. 

Artūras Poviliūnas pakvietė vi
sus vėl susitikti LTOK būstinėje ir 

nas mūsų komanda išbuvo Taškente pasiklausyti abiejų olimpiečių vete 
nežinioje, ar vyksime į Melburną, — ranų įspūdžių iš Melburno. 
sakė K. Petkevičius. — Dabar yra 
kitas dėmesys ir kita, tikrai gera nuo
taika". 

„Jeigu tada kas nors būtų pa
sakęs, kad po 50 metų vėl vyksime į 
Melburną ir su Lietuvos vėliava, ne
būtume patikėję, — sakė S. Ston
kus. — Mūsų trispalvę dabar nu-
sivešime į Melburną. Ji ten suplevė
suos. Įvyks tai, apie ką tada tyliai 
svajojome". 

K. Petkevičius ir S. Stonkus pa
pasakojo, kaip jie grįžo iš Melburno. 
Juos susodino į palyginti nedidelį 
keleivinį laivą „Gruzija", kuris net 
tris savaites plaukė iki Vladivos
toko. 

Lietuviai - olimpiniai 
čempionai po JAV vėliava 

Pirmasis Lietuvos sportininkas 
po SSRS simbolika aukso medalį 
1968 metais iš Meksikos atvežė bok
sininkas Danas Pozniakas. 

Pirmasis Lietuvos sportininkas 
su lietuviška trispalve rankose olim
pinį aukso medalį laimėjo disko 
metikas R. Ubartas. 

Tačiau buvo dar trys lietuviai, 
kurie anksčiau laimėjo olimpinius 
žaidynių aukso medalius. 

1928 metais Paryžiaus olimpi
nėse žaidynėse plaukimo varžybų 100 

Norėtųsi dar keletą žodžių pa- metrų laisvu stiliumi varžybas lai-

„Manau, kad su mūsų pasiun
tiniais noriai bendraus ir Australijos 
lietuviai", — sakė A. Poviliūnas. 

Vėl su trispalve 

sakyti apie lietuvius olimpiečius. 
Pirmą kartą Lietuvos sporti

ninkai dalyvavo Paryžiaus olimpi
nėse žaidynėse 1924 metais. Vėliau — 
vasaros Amsterdame ir žiemos Sankt 
Morice 1928 metais. 

1932 ir 1936 metais, labiausiai 
dėl dalyvių stygiaus, į olimpines žai
dynes lietuviai nenuvyko. 

1940 metais Lietuva prarado ne-
„Japonijos jūroje užklupo audra, priklausomybę ir teisę savarankiš-

Laivo pirmagalis taip giliai smigdavo kai dalyvauti olimpinėse žaidynėse, 
į gilumą, kad sraigtas iškildavo virš 
vandens ir, siaubingai kaukdamas, 

mėjo JAV rinktinės narė Albina Osi-
pavičiūtė. Ji buvo pirmoji lietuvė, 
tapusi olimpine čempione. 

Antrąjį aukso medalį Albina 
Osipavičiūtė laimėjo, komandoje su 
draugėmis nugalėjusi plaukimo es
tafetę 4x100 metrų. Po šio plauki
mo ji tapo ir pasaulio rekordinin
ke. 

Dvikartinės olimpinės čempio
nės tėvai buvo kilę nuo Marijampo-

šiurpindavo keleivius. Jei tuo metu 
kažkas būtų pasakęs, kad lipkite iš 
laivo, pulčiau, net negalvodamas", -
prisiminė S. Stonkus. 

O iš Vladivostoko iki Maskvos 
traukiniu dar teko važiuoti beveik dvi 
savaites. 

lės. Albina save ne tik laikė lietuve, 
Lietuviai sportininkai ir po karo bet ir aktyviai reiškėsi Amerikos 

pasiekė puikių rezultatų. Tačiau, lietuvių veikloje, 
deja, viršuje kabėjo ne ta vėliava, jų Antrasis lietuvis olimpinis čem-
garbei buvo grojamas ne tas himnas, pionas buvo krepšininkas Pranas 

Tik 1988 metais Vilniuje vykęs Lubinas. 1936 metais Berlyno olim-
Lietuvos sporto visuomenės šuva- pinėse žaidynėse pirmą kartą su-
žiavimas atkūrė Lietuvos olimpinę rengtas vyrų krepšinio varžybas 
organizaciją ir vėl ją pavadino Lie- laimėjo JAV rinktinė, kurioje dalyva-
tuvos tautiniu olimpiniu komitetu. 

„Kai išlipome Lietuvoje, nekaip Vadovavimą patikėjo Artūrui Povi-
atrodėme", — prisiminė olimpiečiai liūnui. Garbingas LTOK prezidento 
veteranai. pareigas jis sėkmingai vykdo iki 

Ta proga LTOK prezidentas Ar- šiol. 

K. Petkevičius. A. Lauritėnas ir S. Stonkus Melburno olimpinių žaidynių sidabro 
medalių laimėtojai. Nuotrauka iš Sporto muziejaus 

vo ir jis. 
Pranas Lubinas gimė 1910 m. 

sausio 10 d. Los Angeles, CA. Jo tė
vas Konstantinas, kilęs nuo Vilka
viškio, motina Paulina Vasiliauskaitė 
— nuo Vabalninko. 

Pranas Lubinas, grįžęs į Lietu
vą, treniravo krepšininkus. 1939 me
tais, kartu su Lietuvos rinktine, pa
dėjo jai antrą kartą tapti Europos 
čempione. 

Trečias lietuvis su JAV vėliava 
tapęs olimpiniu čempionu, buvo ledo 
rogių Įgulos narys E. Rimkus. 

Pabaigoje norėčiau pasakyti ke
letą geru žodžiu Lietuvos tautiniam 
olimpiniam komitetui ir jo preziden
tui Artūrui Poviliūnui. 

Džiugu, kad šis komitetas taip 
gražiai rūpinasi ne tik jaunaisiais 
olimpiečiais, bet ir veteranais. Gar
bingos olimpinės idėjos, olimpinė 
dvasia turi šviesti kasdien, o ne tik 
gražiai ir iškiliai suliepsnoti per 
olimpines žaidynes — olimpinio ju
dėjimo apogėjų. 

Vytautas Eimantas 
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Su giesme žengiantys... 
Artėjant Šv. Cecilijos, bažnytinės 

muzikos globėjos šventei, Telšių 
vyskupo Vincento Borisevičiaus ku
nigų seminarijoje rinkosi vyskupijos 
vargonininkai - Šv. Cecilijos draugi
jos nariai. 

Susirinkę į visuotinį susirinkimą, 
minėti jau trečių atkurtos Šv. Ceci
lijos bažnytinės muzikos draugijos 
metinių, vyskupijos vargonininkai 
visų pirma rinkosi į atvirą chorinio 
meistriškumo pamoką, kurią vedė 
Klaipėdos universiteto profesorius, 
kompozitorius Gediminas Purlys. 
Paskaitos metu repetuotos giesmės, 
mišių dalys, - profesorius dalijosi sa
vo ilgamete chorvedžio, dirigento 
patirtimi. Vidurdienį muzikai rinkosi 
į Seminarijos koplyčią Šventųjų 
Mišių aukai. Eucharistijai vadovavo 
JE Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, 
koncelebravo prelatas dr. Juozas 
Šiurys, Šv. Cecilijos draugijos pir
mininkas kan. Egidijus Zulcas ir dva
sios tėvas kun. mgr. Saulius Stumbrą, 
kartu meldėsi vyskupijos kurijos 
sekretoriai - diakonai Karolis Pet
ravičius ir Ramūnas Norkus. Gany
tojas įžangos žodyje džiaugėsi susi
rinkusiais vargonininkais, linkėjo, 
kad jų vadovaujami bažnyčių chorai 
giedotų taip, kaip tiki, kad giesmė 
būtų graži išraiška tikėjimo. Homi
lijoje JE Jonas Boruta, SJ, žvelgė į 
Evangelijos žodį, kvietė visus melsti 
Viešpatį, kad mūsų širdys bei ausys, 
ne tik akys būtų atviros priimti 
Viešpaties Žodį. Ganytojas prisiminė, 

jog bažnytinių vargonininkų bei 
chorų uždavinys ir misija ne tik pro
fesionaliai atlikti muziką, bet ir 
perteikti tikėjimą, liudyti jį. Vysku
pas prisiminė, jog senieji inteligentai 
su nuoskauda sakydavo sovietinės 
okupacijos metais girdėdami atlie
kant sakralią muziką pasaulietinių 
chorų, jog ne taip ji skamba bažnyčio
je, kur tas pats kūrinys atliekamas 
širdimi ir tikint. Ekscelencija visiems 
vargonininkams ir jų vadovauja
miems chorams linkėjo pasiekti to
kias aukštumas, kad giedama giesmė 
būtų tikėjimo liudijimas. Baigiantis 

Šv. Mišių aukai nuskambėjo darni 
giesmė šlovinanti Šv. Ceciliją. 

Susitikime su vyskupijos var
gonininkais Telšių vyskupas džiau
gėsi, kad bažnytiniai chorai gražiai 
kasmet jungiasi į Didžiųjų Žemaičių 
Kalvarijos atlaidų šventimą, kad 
giesme džiugino Švėkšnoje vykusia
me Eucharistiniame kongrese, Že
maičių Kalvarijos Dievo Motinos su 
Kūdikiu paveikslo vainikavimo iškil
mėse. Ganytojas, norėdamas arti
miau susipažinti su vargonininkais, 
kvietė juos prisistatyti, pasidalinti 
problemomis ir atsakė į rūpimus 
klausimus. Atsisveikindamas Gany
tojas linkėjo sėkmės sunkiame, bet 
labai kilniame darbe. 

Atsisveikinę su Vyskupu, var
gonininkai sprendė draugijos reika
lus. Pirmininkas, kan. E. Zulcas pris
tatė atkurtos Šv. Cecilijos draugijos 
veiklą per trejus metus. Pirmininkas 
džiaugėsi, jog draugija gyvuoja, bet 
apgailestavo, kad ne visi vyskupijos 
vargonininkai noriai jungiasi į veiklą 
ir dalyvauja tobulinimosi kursuose, 
tikėjosi, jog toliau darbuojantis pa
vyks išspręsti natų leidybos, interne-
tinio puslapio kūrimo klausimus, 
iškėlė mintį, pasiūlė apjungti visos 
Lietuvos Šv. Cecilijos draugijų narius. 
Draugijos dvasios tėvas kun. S. 
Stumbrą, remdamasis Dieviškojo 
Kulto ir Sakramentų kongregacijos 
dokumentais, kvietė vargonininkus 
laikytis liturginių nuorodų, pasiūlė 
rinktis periodiškai į formacijos kur
sus. Taip pat buvo aptartos Giesmių 
šventės jaunimui, vykstančios kas
met Kretingoje, organizavimas, pris
tatytas naujojo liturginio giesmyno 
projektas bei pasidalyta kitais rūpi
mais klausimais. 

Šventė - susirinkimas baigėsi 
pabendravimu prie kavos puodelio. 
Vyravo graži, darbinga, draugiška 
nuotaika. Susirinkę kolegos keitėsi 
idėjomis, natomis, dalijosi įspūdžiais 
bei džiaugėsi galimybe pabūti kartu. 

Baigiantis šventėms belieka ti
kėtis, jog su giesme žengiantys per 
gyvenimą muzikai bus atviri Vieš
paties Žodžiui, bus apaštalais bažny
tiniuose kolektyvuose, parapijinėse 
bendruomenėse ir padės tiek choris
tų, tiek visų tikinčiųjų širdis pakylėti, 
atverti tikėjimui. 

Misos seminarijos koplyčioje. 

Nors jis buvo be galo sumuštas, tačiau turėjo 
atsiimti ir savo oficialiąją bausmę — mažiausiai 
50 rykščių. 

Tokių atsitikimų, kada vakare nebūtų vieno 
Suimtojo komandoje, būdavo gana dažnai. Daž
niausia suimtieji visiškai nemėgindavo bėgti, o tik 
įlįsdavo kur nors pailsėti ir užmigdavo, arba šiaip 
kokiomis nors aplinkybėmis atsiskirdavo nuo ko
mandos. Už tai kentėdavo ne tik visa komanda, 
bet ir visa stovykla. 

Komandai, kurioje trūkdavo vieno suimtojo, 
uždėdavo dar ir bendrą bausmę. Dažniausia 
neduodavo dvi savaites darbo porcijos — duonos 
priedo sunkų darbą dirbantiesiems. Be to, dar 
nubausdavo komandą kelis kartus „sportuoti". 

Kelias valandas užtrukęs patikrinimas paga
liau pasibaigė. Vakare pradėjo smarkiai šal

ti. Nusilpę bei pervargę suimtieji krito kaip lapai 
nuo šalčio. Kelis šimtus negyvų ir pusgyvių nu
vilko į ligoninę. Ten dalis atšilo ir vėl sugrįžo į blo
ką. Dalis rimtai susirgo ir mirė. Tas nieko ne
jaudino, nes mes ir buvome tam čia atvežti, kad 
būtume sunaikinti. 

Drebėdami nuo šalčio sugrįžome į bloką. Tik 
sugrįžus pasigirdo skambutis gulti. Alkani ir su
šalę iki kaulų tuoj turėjome lįsti į guolius. 

Kitą rytą jau buvo gerokai pašalę. Iš ryto 
mums pasakė, kad reikės eiti pas gydytoją svei
katos patikrinti. Tuoj po pusryčių, kaip paprastai, 
išrikiavo prie barako ir paliko šalti. Po kokio pus
valandžio skambino eiti į patikrinimą. Mes jau 
drebėjome kaip epušių lapai, trynėme vienas 
kitam nugaras ir šonus, kad taip stipriai nesi
jaustų šaltis, kuris mūsų kūnus kaip peiliu badė. 

Per rytinį patikrinimą vėl trūko vieno suimto
jo. Blokų vadai su blokovais nuėjo jo stovykloje 
ieškoti. Perieškojo visus barakus. Per patikrinimą 
visi barakai buvo tušti, nes visi turėjo dalyvauti 
patikrinime, net negyvieji. Pagaliau, kai jau pra
dėjo rinktis stovyklos tarnautojai — smogikai, 
vertybių kameroje buvo rasta netvarka. Pradėjus 
ieškoti, pastebėjo, kad vienas suimtasis — reci
dyvistas tupi barako garvilkėj. Keli smogikai tuoj 
užlipo ant barako ir įsakė jam iš garvilkės išeiti. 
Nežinia, ar jis negalėjo, ar nenorėjo išeiti. Jam 
taip greit nepasirodant, jie paleido kelis šūvius į 
medinę garvilkę. Kada ieškomasis buvo jau nebe
gyvas, jie pranešė raporto viršininkui, kad ieško
masis surastas. Po to patikrinimas buvo tuoj baig
tas ir darbo komandos galėjo rinktis. 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 

nacių koncentracijos stovyklose 
. 1941-1945 
tONAS GRIGOLAmS 

Nr. 17 

Mes, naujokai, po patikrinimo nužygiavome į 
ligoninę, kur turėjo būti patikrinta mūsų sveika
ta. Patikrinimas baigėsi prieš aštuntą valandą, o 
gydytojai ateidavo ne anksčiau kaip dešimtą. Mus 
sustatė ligoninės kieme tarp barakų, pačiame 
skersvėjy, ir čia paliko stovėti per valandą laiko. 
Kada jau buvome ne tik pamėlynavę, bet jau vos 
begalėjome pastovėti ir keli nuvirto nuo kojų, mus 
suvarė į ligoninės rūsį, bet iš abiejų pusių atidarė 
langus, kad pūstų skersvėjis. Rūsyje turėjome 
stovėti visiškai ramiai ir neiti iš vietos. Čia pas
tovėjus apie valandą laiko, mus vėl išvarė į kiemą. 
Kai atėjo gydytojai, mus suleido į ligoninės kori
dorių, esantį pagal vieną barako šoną, ir atidarė 
visus langus. Nors barakų radiatoriai buvo šilti, 
negalėjome atšilti. Tuoj įsakė greit nusirengti 
(visur ir visuomet reikėdavo daryti viską greit, o 
paskui — ilgai laukti). Rankos buvo taip sustin
gusios, kad jokiu būdu nebuvo galima atsegti sa
gų. Nusirengti reikėjo greit, tai nebuvo kitos 
išeities, kaip ištraukyti sagas. 

Nusirengę sustojome į eilę ir laukėme šalty, 
kol gydytojas patikrins sveikatą. Pagalvo

jau sau: kam čia dar tokiais „monais" užsiimti, nes 
taip su žmonėmis elgiantis negali nė vienas gyvas 
išlikti. 

Pagaliau gydytojas pradėjo „priiminėti". 
„Patikrinimas" ėjo labai greitai. Gydytojų kam
baryje dirbantieji suimtieji pašaukė numerius. 
Greit įbėgus tik paklausė, ar sergi ir kokiomis 
ligomis. Jei kas pasakė sunkią ligą, gydytojas — 
smogikas atsisukęs pažiūrėjo, kas tai per 
„paukštis" ir ar jis galėtų tokia liga sirgti. Jei jam 
atrodė galima, jis liepė tokią ligą įrašyti į ligonio 
kartoteką. Geriausiu atveju dar paklausdavo: 

— Ar Tamsta gali bėgti? 

Jei suimtasis atsakydavo teigiamai, galėdavo 
išeiti. Jei jis atsakydavo neigiamai, jam įspirdavo 
į užpakalį ir pasijuokdavo: 

— Matote, kaip galite bėgti! 
Apskritai, smogikai gydytojai į suimtuosius 

nekreipė jokio dėmesio. Jie savo tarpe kalbėjosi, 
rūkė, o suimtieji tarnautojai visa darė taip, kad 
tik greičiau mumis nusikratytų. 

Sugrįžus į koridorių reikėjo vėl greit apsi
rengti. Bet rankos buvo vis dar sustingusios ir 
tvarkingai apsirengti buvo neįmanoma. Tik už-
sivilkome drabužius ir pusiau nuogi, pusiau apsi
rengę nužygiavome atgal prie barako. 

Blokovas, matydamas mus visiškai sušalu
sius, savo atsakomybe suvarė mus į mie

gamąją salę, kad blogiausiu atveju galėtų pa
siteisinti prieš smogikus, liepė tvarkyti lovas. Bet 
miegamosios salės langus turėjo atidaryti iš 
abiejų pusių, nes smogikai negalėjo pakęsti, kad 
patalpoje, kur yra suimtųjų, būtų uždaryti langai. 
Kur nebuvo suimtųjų, tenai galėjo būti langai 
uždaryti. Dėl to, kur tik mes būdavome, visur rei
kėdavo atidaryti langus ir mes niekur niekada 
neturėjome galimybės pasišildyti. Reikėjo skai
tytis su tuo, kad kiekvienu momentu gali ateiti 
smogikas, dėl to blokų pareigūnai mus tuoj muš
davo, jei kuris mėgindavo uždaryti langą. 

Pastovėjus kurį laiką miegamojoje salėje, pa
sirodė smogikas. Mus suvarė į gyvenamosios salės 
kampą. Priėjęs smogikas liepė visiems, kurie dė
vėjo akinius, juos nusiimti (mat, mušdamas į 
veidą, galėjo susižeisti ranką). Iššaukė kelis žydus 
ir dar kelis, kurie jam iš pažiūrėjimo nepatiko. 
Nieko nesakęs pradėjo jiems kirsti į veidą taip 
smarkiai, kad nuo kiekvieno smūgio vyras virto 
ant grindų. Parmuštieji virto į visas puses. Kai 
jau apie dešimt gulėjo asloje ir nebesusivokė 
atsikelti, jis paleido į tą žmonių krūvą kelis krės
lus ir išėjo nieko nepasakęs. 

Smogikui išėjus, pakėlėme parmuštuosius, 
padėjome susitvarkyti. Parmuštieji virsdami buvo 
kritę prieš spintas ar suolus, susižeidę ir aptekę 
kraujais. Juos greit aptvarstėme ir sustoję kampe 
laukėme, kas dar atsitiks. 

Pastovėjus kurį laiką kampe, blokovas mus 
išvarė laukan, kur vienas buvęs lenkų majoras 
mus emė mokyti rikiuotės. Prie mūsų priėjo vie
nas smogikas ir pažiūrėjęs pro antakius sunko: 

— Kokia krūva kiaulių čia susirinko!? 
(Sauhaufen). Bus daugiau. 
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Lietuviam? — tradicinė japonu muzika Dėl elektros stu lpų u ž m i n a v i m o 
pareikšti įta r i m a i 

Koncertas „Taip plaka Japonijos širdis" Vilniaus Kongresų rūmuose. 
Linos Petrauskienės EITA ru::r 

Vilnius, lapkričio 30 d. (ELTA) 
— Lietuvių klausytojai turėjo retą 
progą išgirsti tradicinius japonų 
instrumentus ir jais gyvai atliekamos 
muzikos. Koncertu „Taip plaka Ja
ponijos širdis" Vilniaus kongresų rū
muose trečiadienį užbaigtas visus 
metus vykęs kultūros renginių ciklas, 
skirtas Japonijos ir Lietuvos diplo
matinių santykių atkūrimo 15-
osioms metinėms. Lietuvio ausiai eg
zotišką koncertą dovanojo Japonijos 
fondas ir Japonijos ambasada. 

Kongresų rūmus užliejo japonų 
tradicinės ir šiuolaikinės muzikos 
melodijos ir ritmai, virtuoziškai atlie
kami jaunų, bet jau pripažintų Ja
ponijos muzikantų, grojančių tra
diciniais instrumentais: liutnia, ja
ponų būgnais ir fleitomis. 

Minėdama Lietuvos ir Japonijos 
diplomatinių santykių atkūrimo 15-
ąsias metines, Japonijos ambasada šį 
rudenį Lietuvos miestuose surengė 
kultūros renginių ciklą, kuriuo pris
tatė japonų kiną, dailę, muziką. 

J. L u k š o s - D a u m a n t o m e t i n ė s 
Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) — 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos ka
ro akademijoje Vilniuje ketvirtadienį 
minėtos partizanų vado Juozo Luk
šos-Daumanto 85-osios gimimo ir 55-
osios mirties metinės. 

Šia proga Karo akademijoje aka
demikas profesorius Antanas Tyla 
skaitė pranešimą apie partizaną J. 
Lukšą-Daumantą, prisiminimais da
lijosi J. Lukšos brolis, Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungos pir
mininkas Antanas Lukša, taip pat 
buvo pristatyta J. Lukšai skirta hero
jinė poema „Partizanas Daumantas" 
bei surengtas atminimo koncertas. 

Juozas Lukša-Daumantas gimė 
1921 metų rugpjūčio 10 dieną Mari
jampolės apskrityje, Juodbūdžio kai
me. Būdamas gimnazistas, priklausė 
ateitininkų organizacijai, per pirmąją 
sovietų okupaciją — Lietuvos akty
vistų frontui (LAF). 1941 metais bu
vo kalintas, į laisvę išėjo tiktai karui 
prasidėjus. Vokiečių okupacijos me
tais dalyvavo pogrindinėje veikloje 
prieš vokiečius. 

Grįžus sovietams, priklausė po

grindžio Lietuvos išlaisvinimo tary
bai, o ją sunaikinus, buvo Lietuvos 
partizanų sąjūdžio organizacinio sky
riaus viršininkas. Prasidėjus Lietu
vos partizanų sąjūdžio areštams, 
1946 metais išėjo partizanauti, buvo 
paskirtas Tauro apygardos Geležinio 
vilko rinktinės spaudos skyriaus vir
šininku, dalyvavo Vyriausiosios par
tizanų vadovybės kūrime. Nuo 1947 
metų vadovavo Kauno apylinkėse 
veikusiai partizanų Tauro apygardos 
Birutės rinktinei. 

1949 metais gavo specialius įga
liojimus atstovauti įkurtam Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžiui užsienyje. 
1950 metais grįžo į Lietuvą ir buvo 
paskirtas Ginkluotųjų pajėgų štabo 
žvalgybos skyriaus viršininku. 1950 
metais jam buvo suteiktas Laisvės 
kovos karžygio garbės vardas, taip 
pat buvo apdovanotas 1-ojo laipsnio 
Laisvės kovos kryžiumi. 1951 metais 
J. Lukšai suteiktas partizanų majoro 
laipsnis. 

J. Lukša-Daumantas žuvo 1951-
ųjų rugsėjį miške per susišaudymą su 
sovietų smogikais. 

* Pergalingai penkių koman
dų 2007 metų planetos moterų 
rankinio čempionato Europos 
zonos antrosios grupės atrankos 
turnyrą Baltarusijoje pradėjo Lie
tuvos rinktinė, trečiadienį 27:20 nu
galėjusi antrą nesėkmę patyrusią 
Šveicarijos septyniukę. Po 7 įvarčius 
nugalėtojoms pelnė Laima Berna-
tavičiūtė ir Auksė Rukaitė, po 4 — 
Rugilė Kliukaitė ir Sandra Ruginytė. 
2 — Rūta Latakaitė, po 1 — Gabija 
Bugenienė, Živilė Jurgutytė ir Laima 
Pavydytė. 

* Pirmą pergalę dvidešimto
se atvirojo Latvijos ledo ritulio 
čempionato reguliariojo sezono 
rungtynėse iškovojo Elektrėnų 

„Energija", namuose 5:2 įveikusi 
Sauliaus Limonto bei Egidijaus Bau-
bos Daugpilio „Latgale" komandą. 
Po du įvarčius nugalėtojams pelnė 
Petras Nausėda bei Martynas Šlikas. 

* Šeštą nesėkmę penkiolikto
se NBA čempionato reguliariojo 
sezono rungtynėse patyrė an
trąją vietą Rytų konferencijos Cen
triniame pogrupyje užimanti Cleve-
land „Cavaliers" komanda su Žydrū
nu Ilgausku, trečiadienį namuose 
98:101 turėjusi pripažinti New York 
„Knicks" krepšininkų pranašumą. 
Nepaisant komandinės nesėkmės, 
lietuvis pasižymėjo dvigubu dubliu — 
pelnė 12 taškų ir po krepšiais atkovo
jo 12 (5 — puolime) kamuolių. 

Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) — 
Panevėžio apygardos prokuratūra pa
reiškė įtarimus vyriškiui, kaip ma
noma, susijusiam su elektros stulpų 
užminavimu pasienyje su Latvija. 

„Tai kol kas vienintelis oficialus 
įtariamasis", — sakė Panevėžio apy
gardos prokuratūros Organizuotų 
nusikaltimų ir korupcijos tyrimo sky
riaus vyriausiasis prokuroras Ginta
ras Malčiauskas. 

Ketvirtadienio pavakarę proku
rorai spręs, ar kreiptis į teismą, pra
šant sankcijos suimti prieš parą su
laikytą įtariamąjį. Jis yra teisėsaugai 
žinomas Biržų rajono gyventojas. 

Policijos pareigūnai su elektros 
energiją tiekiančios bendrovės dar
buotojais tikrino apylinkes Biržų ra
jone, kol kas daugiau, nei skelbti du 
užminuoti stulpai, nerasta. Tačiau 
prie vieno stulpo aptikta pėdsakų, 
kad prie jo taip pat mėginta pritvir
tinti sprogmenį. 

Apie pirmąjį prie stulpo pritvir
tintą sprogmenį pareigūnai sužinojo 

antradienį iš elektros energiją tie
kiančios ir skirstančios bendrovės 
Rytų skirstomųjų tinklų darbuotojo. 
Jis kreipėsi į Biržų rajono policijos 
komisariatą ir pranešė, kad Kvietke-
lių kaimo ribose apgadinta elektros 
linijos Parovėja—Biržai viena atra
mų. 

Apžiūrėdami įvykio vietą, parei
gūnai nustatė, kad atkabinti oro lini
jos atramą laikantys trosai. Be to, 
prie atramos pagrindo rasti prijungti 
laidai, o tai kėlė įtarimą, kad stulpo 
atramoje gali būti sprogstamasis įtai
sas. 

Į įvykio vietą atvyko Lietuvos po
licijos antiteroristinių operacijų rink
tinės „Aras" pareigūnai, avarinės 
tarnybos, Biržų ugniagesiai ir medi
kai. „Aras" išminuotojai nuėmė 
sprogmenį ir jį neutralizavo. 

Trečiadienio pavakarę „Aro" iš
minuotojai neutralizavo dar vieną 
sprogmenį, kuris buvo pritvirtintas 
prie elektros linijos stulpo, 4 kilome
trai už Biržų. 

Susimokė Latvijos valdžios viršūnės? 
Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) — 

Latvijos sprendimas neįsileisti Lietu
vos vežėjų priimtas aukštesniu nei 
ministro lygiu, mano vidaus reikalų 
ministras Raimondas Šukys. 

Esminis Latvijos motyvas kenkti 
Lietuvai — nešvari konkurencija, 
tvirtina užsienio reikalų ministras 
Petras Vaitiekūnas. 

„Bendraujant su Latvijos vidaus 
reikalų ministru ir sienos apsaugos 
vadovu susidarė įspūdis — vilkikų 
sustabdymas tikrai nėra vidaus rei
kalų ministro sprendimas. Akivaiz
du, kad tai yra aukštesnio lygio 
sprendimas. Matyt, tos situacijos kei
timas irgi priklauso ne nuo vidaus 
reikalų ministro", — sakė R. Šukys 
trečiadienį Lietuvos televizijos laido
je „Spaudos klubas". R Vaitiekūnas 
tvirtino, kad Latvijos motyvacija 
kenkti Lietuvai yra vien ekonominė. 

„Atsakysiu tiksliai — priežastis 
yra konkurencija. Man teko susidurti 
su šita galinga jėga, kai buvau amba
sadoriumi Rygoje: labai aiškiai ir ne
pageidautinai reiškėsi visokie 'karai' 
— kiaušinių, mėsos, sūrelių, pieno, 
varškės. Galvojau, kad jie jau nuėjo į 
praeitį, tačiau dar kartais kažkoks 
recidyvas pasireiškia", — įvertino 
ministras. 

Susisiekimo ministro Algirdo 
Butkevičiaus nuomone, niekas negali 
paneigti, kad Latvijos valstybė siekia 
sudaryti išimtines sąlygas „tam tik
riems vežėjams". 

Prieš Kalėdas ir Naujuosius me
tus padidėjus vilkikų srautui, per 
Latvijos—Rusijos sieną pravažiuoti 
reikėtų apie 2,000—3,000 vilkikų per 
parą, dabartinis pralaidumas — maž
daug 450 vilkikų, skaičiavo A Butke
vičius. 

Seimas pritarė ambasadorių kandidatūroms 
Atkelta iš 1 psl. 
prieštaravęs konservatorius A. Ažu
balis ketvirtadienį norėjo pateikti at
skirąją nuomonę — priešingą komi
teto sprendimui, tačiau iš pradžių ne
sulaukė paramos. 

„Aš nesvarstau pačios kandida
tūros — geras jis ar blogas. Esmė tai, 
kad Seimas labai aiškiai įvardino ir 
apibūdino jo vaidmenį Turniškių is
torijoje. Jei mes negerbiame savo 
sprendimų ir viešai balsuojam vie
naip, o uždarai — kitaip, nelabai įsi
vaizduoju, kaip mes galime tikėtis 
pagarbos ir supratimo mūsų visiems 
veiksmams", — po komiteto sakė A. 

Ažubalis. 
Iš pradžių iš komiteto narių po 

konservatoriaus parengtu dokumen
to tekstu dėl atskirosios nuomonės 
pasirašė tik liberaldemokratų frakci
jos narys Dailis Barakauskas, o, no
rint pateikti atskirąją nuomonę, rei
kia bent trijų parlamentarų. 

Po atskirąja nuomone iš pradžių 
nepasirašė poros savaičių senumo 
protesto dalyvis Emanuelis Zingeris, 
tačiau vėliau, jau po komiteto posė
džio, parlamentaras sutiko pasirašyti 
dokumentą, tačiau prie savo parašo 
prirašydamas prierašą „Manau, kad 
E. Bagdonas yra Lietuvos patriotas". 

Žurnalisto žudikas į laisvę neišėjo 
Atkelta iš 1 psl. 

\ kad jis palaiko socialinius ryšius su 
į savo šeima. Be to, užuot pataisos na-
! muose uždirbtus pinigus siuntęs savo 
Į šeimai, I. Achremovas nupirko šunį, 

kurį padovanojo kitam vaikui. 
Teismas teigia, kad nuteistasis 

Į neturi jokio supratimo apie žmonos 
i finansinę padėtį, jos tėvai nėra iš-
| reiškę aiškios valios, kad į laisvę pa-
| leistas žudikas apsigyventų jų na : 

muose. 
Teismas taip pat teigia, kad I. 

| Achremovas pataisos namuose stebė-
! tas per daug trumpai, kad būtų gali

ma pasakyti, ar jis jau vertas išeiti į 
laisvę. 

Už žurnalisto V Lingio nužudy
mą, įvykdytą 1993 metų spalio 12 
dieną Vilniuje, buvo nuteisti „Vil
niaus brigados" vadeiva Borisas De
kanidzė ir trys jo parankiniai — I. 
Achremovas, Viačeslavas Slavickis ir 
Borisas Bobičenka. 

B. Dekanidzei už šį nusikaltimą 
buvo skirta mirties bausmė, kuri 
įvykdyta. 

I. Achremovui kalėti liko dar be
veik 12 metų. Teismo sprendimą jis 
dar gali apskųsti. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Rekomenduos išvesti JAV pajėgas 

,US Air Force" nuotr. JAV kariai misijos Irake metu. 
Atkelta iš 1 psl. Tuo tarpu, kaip teigia „The New 
Didžiosios Britanijos premjerą Tony York Times", „žmonės, dalyvavę ren-
Blair, užsienio šalių diplomatus, vals- giant galutinį dokumento variantą, 
tybės pareigūnus, mokslininkus. 

„The New York Times" rašo, kad 
ataskaita sujungia skirtingus požiū
rius, kuriuos Irako tyrimo grupė 
svarstė nuo kovo mėnesio. Dokumen
te nepateikiamas konkretus JAV pa
jėgų išvedimo grafikas, prieš kurį pa
sisako G. W. Bush, tačiau aiškiai nu
rodoma, kad misija negali būti neri
bota. Grupės rekomendacijos nėra 
privalomos. 

„The New York Times" cituoja 
grupės diskusijose dalyvavusį šaltinį, 
kuris sakė, kad kol Irako premjero 
Nuri al-Maliki vyriausybė nemanys, 
kad G. W. Bush spaudžiamas arti
miausiu metu išvesti pajėgas, tol „ne
bus jaučiamas poreikis rasti politinį 
sprendimą, kuris būtinas". 

Ataskaitoje rašoma, jog G. W. 
Bush turėtų aiškiai nurodyti, kad jis 
gana greitai pradės pajėgų išvedimą. 

sakė, jog norima netiesiogiai pasaky
ti, kad šis procesas turėtų būti pradė
tas kitais metais". 

Grupės ataskaitoje neužsimena
ma, kur turėtų būti nusiųstos 15 bri
gadų, kurios sudaro didžiąją dalį JAV 
kovinių pajėgų Irake, rašo laikraštis, 
kurio teigimu, jos arba galėtų būti su
grąžintos namo, arba perkeltos į ba
zes Irake ar kaimyninėse šalyse. 

Jei 15 kovinių brigadų, kurių 
kiekvieną paprastai sudaro nuo 3,000 
iki 5,000 karių, bus atitrauktos pačia
me Irake ar perkeltos į kurią nors ki
tą regiono valstybę, , jos vis tiek bus 
atsakingos už gana didelio Irake pasi
liksiančių amerikiečių karių kontin
gento, įskaitant daugiau nei 70,000 
amerikiečių instruktorių, pervežimų 
specialistų ir greitojo reagavimo pa
jėgų narių, saugumą", pažymi dien
raštis. 

Popiežius ir ortodoksų patriarchas 
žada siekti vienybės 

Istanbul, lapkričio 30 d. („Reu- niu visiško mūsų Bažnyčių bendravi-
ters"/BNS) — Popiežius Benediktas mo atkūrimo link". 
XVI ir Ortodoksų Bažnyčios dvasinis 
vadovas ketvirtadienį drauge surengė 
iškilmingas pamaldas ir dar kartą pa
reiškė įsipareigojimą siekti vienybės 
panaikinant skilimą, prasidėjusį 
krikščionybės didžiąja schizma prieš 
beveik tūkstantį metų. 

„Susiskaldymas tarp krikščionių 

Krikščionybės Vakarų ir Rytų at
šakos atsiskyrė 1054 metais įvykus 
didžiajai schizmai dėl skirtingų po
žiūrių teologijos ir popiežiaus au
toriteto klausimais. 

Dialogas dėl Bažnyčių susijungi
mo rimtai prasidėjo 1965 metais, kai 
abi šalys atšaukė 1054-aisiais pa

yra skandalingas dalykas pasauliui ir skelbtą abipusę ekskomunikaciją. 
kliūtis evangelijai skelbti", — per Kaip Konstantinopolio visuotinis 
įspūdingas pamaldas Šv. Jurgio baž- patriarchas, Baltramiejus I turi pres-
nyčioje sakė Benediktas XVI. tižinį titulą, bet tiesiogiai vadovauja 

Benedikto XVI ir 250 mln. pa- tik maždaug 3,000 Istanbul mieste li-
saulio ortodoksų dvasinio vadovo pa- kusiu graikų ortodoksų, 
triarcho Baltramiejaus I vadovauta Šios bendros rytinės pamaldos 
liturgija buvo surengta Konstantino- Fenero rajone — sename graikų kvar-
polio ekumeninio patriarchato dan- tale, kuriame įsikūręs Baltramiejus I, 
giškojo globėjo apaštalo šv. Andrie- — kuriam laikui nukreipė dėmesį į 
jaus šventės proga. Tikima, kad šv. 
Andriejus po Kristaus mirties skelbė 
tikėjimą dabartinio Istanbul miesto 
vietoje. 

Popiežiaus vizito metu imtasi 
ypač sustiprinto saugumo priemonių 
užsienio svečiui apsaugoti. Prie Is-

popiežiaus vizito darbotvarkės klau
simus, susijusius su krikščionybe. 

Po ankstesnių taikinamųjų žo
džių apie islamą, sumažinusių įtampą 
tarp jo ir turkų musulmonų, popie
žius tęs ir santykių su musulmonais 
gerinimo temą — apsilankys garsiojo-

tanbul universiteto kelios dešimtys je Žydrojoje mečetėje. 
nacionalistinės islamistų partijos rė
mėjų prieš popiežių protestavo ste
bint didelėms policijos pajėgoms. 

Per Bizantijos liturgiją žilabarz
dis Baltramiejus I pavadino ją dar 

Prieš apsilankymą joje Benedik
tas XVI nuvyks į netoliese esančią 
Švč. Išminties katedrą. Si 6-ajame 
amžiuje statyta bizantinė šventovė 
1453 metais, Osmanų imperijos lai-

EUROPA 

LONDONAS 
Tūkstančiai „British Airways" 

(BA) keleivių ketvirtadienį siekė šios 
oro bendrovės patikinimų po prane
šimų apie tai, jog buvusio Rusijos šni
po Aleksandro Litvinenkos nunuodi-
jimo bylą tiriantys pareigūnai dvie
juose lėktuvuose aptiko radiacijos 
pėdsakų. BA teigia, kad sveikatos su
trikimų rizika yra maža, tačiau ben
drovės laukia didžiulis darbas surasti 
visus keleivius, kurie skrido minėtais 
dviem lėktuvais ir dar vienu, šiuo 
metu Maskvoje esančiu, lėktuvu, ku
ris dar turi būti patikrintas. 

VARŠUVA 
Lenkijoje politinę audrą sukėlė 

interneto svetainėje „Dziennik.pl" 
parodyta neofašistų vakaronė Silezi
joje, kurioje dalyvavo ultranaciona-
listinės organizacijos „Visos Lenkijos 
jaunimas" atstovai. Vakaronėje taip 
pat dalyvavo lenkų europarlamenta-
ro Maciejaus Giertycho, kuris yra 
Lenkijos švietimo ministro Romano 
Giertycho tėvas, asistentė Leokadija 
VViacek. Premjeras Jaroslawas Ka-
czynskis tai pavadino skandalu. „To
kio pobūdžio išsišokimai šalyje, kur 
fašistai nužudė milijonus žmonių, 
smerktini ne tik paties poelgio, bet ir 
savos valstybės atžvilgiu", — sakė 
vyriausybės vadovas. 

JAV 

NEW YORK 
Irano prezidentas Mahmoud Ah-

madinejad trečiadienį atviru laišku 
kreipėsi į amerikiečius su George W. 
Bush administracijos ir jo politikos 
Irake kritika. Laiško turinį išplatino 
Irano pasiuntinybė Jungtinėse Tau
tose. „Dabar, kai Irakas turi konsti
tuciją, vyriausybę ir nepriklausomą 
parlamentą, ar nebūtų protingiausia 
sugrąžinti namo amerikiečių karei
vius ir karininkus?" — klausia Irano 
prezidentas. Jo nuomone, reikėtų 
perskirstyti astronomines karinių iš
laidų Irake sumas pačių amerikiečių 
gerovei. 

KANADA 

TORONTAS 
Kanados universiteto tyrėjai su

kūrė programą, leidžiančią interneto 
vartotojams apeiti vyriausybės siste
mas, apribojančias galimybes naudo
tis internetu. Ši programa leis laisvai 
naudotis internetu šalyse, kur ilgą 
laiką valstybės institucijos mėgina 
kontroliuoti savo piliečių veiklą in
terneto tinkle. Programa „Psiphon" 
leis interneto vartotojams salyje be 
apribojimų naudotis visu pasauliniu 
tinklu — tereikės sukurti vartotojo iš 
šalies, kur ribojamas naudojimasis 
internetu, registravimosi įrašą. Pasi
keitimas duomenimis tarp dviejų 
vartotojų užšifruotas ir apsaugotas, 
todėl valstybėms bus sunku kontro
liuoti šį procesą. 

AZIJA 

TOKYO 
„Microsoft", didžiausia pasaulyje 

programinės įrangos gamintoja, pris
tato rinkoje pirmąją per penkerius 
metus operacinę sistemą „Windows 
Vista", kurios debiutas rinkoje buvo 
vis atidedamas dvejus metus. „Vista" 
yra naujoji „Microsoft" sistema, su
kurta „Windows" bazėje. Ankstesnės 
„Windows" versijos įdiegtos 95 proc. 
pasaulio asmeninių kompiuterių. Pa
sak ekspertų, „Vista" pasirodymas 
rinkoje turėtų skatinti kompiuterių 
ir atminties lustų pardavimus. 

ARTIMIEJI RYTAI 

AMMAN 
JAV prezidentas George W. Bush 

irakiečių premjerą Nuri ai Maliki pa
vadino tinkamu žmogumi Irakui ir 
sakė, jog sutinka su jo nuomone, kad 
šalies padalijimas tik padidintų 
smurtą. Savo paramą Amerikos pre
zidentas pademonstravo po to, kai 
JAV žiniasklaidoje buvo paskelbtas 
amerikiečių pareigūnų anksčiau ra
šytas dokumentas, kuriame N. ai Ma
liki sugebėjimai valdyti šalį buvo 
smarkiai kritikuoti. Ketvirtadienį 
JAV pareigūnai tvirtino, kad premje
ro neįžeidė Baltųjų rūmų memoran
dumas ir kad jis trečiadienį Amane 
neignoravo G. W. Bush atidėdamas 
susitikima diena vėliau. 

vienu „nenuilstamos kelionės žings- kais, buvo paversta mečete. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 TtL 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. T 800-775-7363 

http://�Dziennik.pl
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Įvairios sporto žinios 
, p . ^ . T^ 

ŽYMUS LIETUVIŲ KILMĖS 
SPORTININKAS 

J. Laurinaitis T— amerikietiškojo 
futbolo žvaigždė 

Lietuvių kilmės amerikietiškojo 
futbolo atstovai nuo senų laikų buvo 
žinomi JAV universitetų, kolegijų 
sportininkų ar profesionalų gretose. 
Ši sporto šaka, galima sakyti, buvo 
lietuvių specialybė. Lietuvių kilmės 
Diek Butkus, Johnny Unitas (Jo
naitis) ir kiti įspaudė gilias pėdas 
šios sporto šakos istorijoje Š. Ame
rikos kontinente. 

no universiteto rinktinėje. James 
pasirinko Ohio State ir čia nuo pir
mųjų metų pradėjo stebinti ne tik 
trenerius, bet ir žiūrovus. Jo dėvi
mas Nr. 33 greitai „pagavo" publikos 
dėmesį. 

Šiemet jis yra dar tik antrakur
sis žaidėjas, bet tvirčiausias vadina-
majų „linebacker" pozicijoje. Jis 
pateko į visos Amerikos studentų 
komandų „linebackers" finalistų tre
jetuką, iš kurio gruodžio 7 d. (ketvir
tadienį) Floridoje bus paskelbtas 
laimėtojas, kuriam atiteks kito lietu
vių kilmės žymaus futbolininko, 
Diek Butkaus vardo (žaidė Illinois 
universitete ir Čikagos „Bears" pro
fesionalų komandose) prestižinis 
žymuo. Jeigu jis atitektų Lauri
naičiui, tai būtų nebloga jo 20-ojo 
gimtadienio dovana. Yra teigiančių, 
kad James yra vienas iš rimčiausių 
kandidatų šiam žymeniui, nepaisant 
jo jauno amžiaus. 

James tėvas — profesionalus 
imtynininkas 

James tėvas — Joe Laurinaitis 
yra gerai užsirekomendavęs kitoje 
sporto šakoje, kurioje senieji lietu
viai ateiviai irgi stipriai pasireikšda
vo — imtynėse. Jis ypač buvo žino

j a u antri metai iš eilės ame- mas 1980—1990 metų laikotarpiu, 
rikiečių spaudoje, televizijoje mato- kada labiausiai pagarsėjo. Joe buvo 
me James Laurinaitį, kuris žaidžia vadinamas „The Animal". Joe Lau-
Ohio State universiteto Columbus rinaitis savo imtynių teehnika buvo 
mieste „Buckeyes" futbolo komando- labai populiarus tarp žiūrovų, 
je. Pernai ji iškovojo JAV studentų Beje, Laurinaičių šeimoje, šalia 
čempionatą, o taip pat ir šiemet lai- čia aprašomo James, užaugo vyres-
mėjo visas rungtynes iš eilės ir žais nysis sūnus Joey, kuris šiuo metu 
baigminiame susitikime dėl meiste- tarnauja JAV armijoje ir jaunesnė 
rio vardo. sesuo — Jessica, kuri daug dėmesio 

Mums yra įdomu, kad vienu skiria ledo ritulio žaidimui, 
geriausių šios komandos žaidėjų yra Tikimės, kad James gaus pres-
lietuvių kilmės jaunuolis, kurio tėvai tižinį Butkaus žymenį, o JAV kolegi-
Joe ir Julie Laurinaičiai buvę čika- jų finale gerai pasirodys ir padės 
giečiai, tačiau vėliau persikėlė į Ohio State universiteto komandai 
Minnesota. Ten, Hamel mieste, 1986 laimėti čempionatą. Žinoma, linkime 
m. gruodžio 3 d. gimė jaunasis Ja- jam gauti gerus pažymius iš jo studi-
mes, kuris vid. mokykloje (Wayzah, juojamos verslo mokslo šakos. 
H.S.) pasižymėjo dviejose sporto 
šakose: futbole ir ledo ritulio žai- Edvardas Šulaitis 
dime. Jis gavo kvietimų žaisti ne vie-

Pasižymėjęs Ohio State arnerikjetiš-
kojo futbolo žaidėjas lietuvių kilmės 
James Laurinaitis. 

Sportas ČIKAGOJE 

ŽAIDŽIA IR LIETUVIAI 
TINKLININKAI 

Šiuo metu Čikagos apylinkėse Po šių varžybų pirmenybinės len-
varžosi šimtai lietuvių sportininkų, teles viršūnėje stovi „Smūgis" — 14 
kurie turi savo nuolatines varžybas 
trijose sporto šakose. Šalia jau 
anksčiau veikusios Čikagos Lietuvių 
krepšinio lygos, gyvuoja ir lietuvių 
tinklinio lyga, o taip pat lietuvių 
mažojo (salės) futbolo pirmenybės. 

Pirmosios dvi lygos rungtyniau
ja prie PLC Lemonte pastatytoje 
Jaunimo rūmų salėje, o futbolinin
kai — amerikiečių patalpose Homer 
Glen, IL (Bell Rd. ir 151 St. kampas). 

Labai smagu, kad susiorganiza
vo lietuviai tinklininkai, nes pasku
tiniu metu apie jų gyvavimą, nuo 
a ta Zigmo Žiupsnio laikų, nieko ne
buvo girdima. 

Lietuvių pirmenybėse dalyvauja 
8 komandos, kurios žaidžia sekma
dienių popietėmis. Lapkričio 19 d. 
čia buvo sužaistas penktasis ratas. 

taškų. Su 12 taškų II ir III vieta dali
nasi „Panevėžys" ir „Gubernija". 
Tada: „Gubernija" — 8 tšk., „Šiau
liai" — 6, „Žemaitija" — 5, „Kal
napilis" — 3, „Šiauriniai" — 0. 

E. Š. 

Gražūs Mato Čyvo pasiekimai sporte 
Matas Čyvas, antro kurso stu

dentas Illinois Weslayan univer
sitete, Bloomington, IL (apie 130 my
lių nuo Čikagos), jau antri metai iš 
eilės patenka į „College Conference 
of Illinois and Wisconsin'' (CCIW) 
futbolo (Soccer) žaidėjų rinktines. 

Pernai jis buvo išrinktas į šios 
lygos pirmąją komandą, o šiemet — į 
antrąją, kartu su paskutinių metų 
(seniors) žaidėjais Chris Miller ir 
Mark Opai. 

Mato atstovaujama, „Titans* 

vardu pasivadinusi, komanda šiemet 
pelnė 7 pergales, patyrė 10 pralai
mėjimų ir vienas rungtynes baigė 
lygiomis. Savo konferencijoje ji tris 
kartus laimėjo ir tiek pat kartų 
turėjo nusileisti varžovams, o vieną 
kartą sužaidė lygiomis. 

Reikia pažymėti, kad Matas yra 
sūnus Dainos (Kamantaitės) ir Sau
liaus Čyvų, kurie savo veikla gerai 
pažįstami Čikagos ir apylinkių lietu
viams. Čyvai iš viso augina 5 vaikus. 

E . Š . 

Sporte pasižymintis Matas čyvas (antroje eil . 
šeimos nariais ateitininkų vasaros ste/vkioje. 

^ i : masis iš dešinės) su kitais 

Stephanie Butkus (Butkutės\ 
žaidimas žavi University of Arizona 

t inklinio sirgalius 
Iš Bridgeview, IL, kilusi aukšto 

ūgio (511"), 21 metų amžiaus Step
hanie Butkus (Butkutė), kitą pa
vasarį baigs University of Arizona, 
kur ji jau studijuoja ketvirti metai. 
Ir ne vien tik studijuoja, bet žaidžia 
šio universiteto moterų tinklinio ko
mandoje. Ji į šios aukštosios mokyk
los rinktinę pateko nuo pirmųjų me
tų ir yra įsitvirtinusi „kėlikių" pozi
cijoje, kurioje ji yra nepakeičiama. 

Apie šią lietuvių kilmės sporti
ninkę platų aprašymą išspausdino 
Tuscon mieste leidžiamas dienraštis 
„Arizona Day Star" (jį gavome E. Ro-
žėnienės dėka). Čia apie šią spor
tininkę gerai atsiliepia tinklinio ko
mandos treneris David Rubio, kuris 
puikiai įvertina jos 4 metų žaidimą 
Arizonos universitete (prieš tai ji 
rungtyniavo Cal State-Northridge 
vid. mokyklos rinktinėje Čikagos 
apylinkėse). 

Treneris apgailestauja, kad per
nai žaidimo metu Butkutė susižeidė 
dešinę koją ir turėjo praleisti 6 sa
vaites. Tačiau po to ji vėl galėjo įsi
jungti į komandą visu pajėgumu. 

Dienraštis rašo, kad ši mergina 
pasižymi ir moksle: jos stiprybė yra 
matematika, griežtojo mokslo daly
kai. Todėl ji studijuoja inžineriją ir 

Stephanie Butkus 

baigusi norinti dirbti inžinerijos 
vadybininke. 

Kadangi tarpkoleginės tinklinio 
pirmenybės baigėsi lapkričio mė
nesį, ji dabar turės daugiau laiko 
mokslui bei kitiems užsiėmimams. 

Ed. Šulaitis 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąska i tos 

£t 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

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

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 
LENOER 
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Sportas LIETUVOJE 

BAIGĖSI LIETUVOS FUTBOLO 
PIRMENYBĖS 

Lapkričio 12 d. pasibaigė lietu- buvo irgi legionierius iš Ukrainos — 
vos aukščiausios — „A" lygos — fiit- Sergejus Kuznecovas. Jis atstovavo 
bolo čempionatas, kuris tęsėsi beveik Vilniaus „Vėtros" vienuolikei ir var-
septynis mėnesius — nuo balandžio žovų vartininkus nuginklavo 18 kar-
12 d. Jame rungtyniavo 10 komandų, o tų. Reikia pasakyti, kad pernai gė
joms atstovavo 274 futbolininkai. 

Pirmąją vietą iškovojo „Kau
nas", kuris po metų pertraukos vėl 
laimėjo aukso medalius. Antraisiais 
liko pernykščiai čempionai — Pa
nevėžio „Ekranas", o trečioje — Vil
niaus „Vėtra". Neblogai pasirodė 
Vilniaus „Žalgiris", kuris liko IV 
vietoje. Paskutinę — 10-tą vietą 
užėmęs „Nevėžis" turės atsisveikinti 
su „A" lyga. 

Šiek tiek pirmenybių 
statistikos 

Praėjusių pirmenybių metu bu
vo sužaista 180 rungtynių, per ku
rias įmuštas 491 įvartis, o juos pelnė talė: praėjusį pirmenybių sezoną „A" 
123 žaidėjai. Iš 274 pirmenybėse klasės rungtynėms vadovavo 14 tei-
pasirodžiusių futbolininkų, net 70 sėjų. Jie parodė rekordinį skaičių 
buvo vadinamieji „legionieriai" — at- (per 600) geltonų kortelių, o net 37 
vykusieji iš kitų valstybių. žaidėjus pašalino iš aikštės. 

Geriausiu pirmenybių žaidėju E. Š. 

Laikinai suspenduota tenisininkė 
A. Misevičiūtė 

riausias įvarčių mušėjas buvo Pane
vėžio „Ekrano" kapitonas Mantas 
Savėnas, kuris pasižymėjo 27 kartus 
(šį sezoną jo sąskaitoje buvo 16 
įvarčių). 

Čempionų titulą susigrąžinusi, 
Kauno komanda antroje vietoje liku
sius buvusius čempionus „Ekraną" 
aplenkė net 21 tašku. Kauno „Kau
nas" per paskutinius 8 metus čem
pionų titulą iškovojo net 7 kartus. 
Šios komandos kapitonas Tomas 
Kančelskis aukso medalius gavo jau 
devintą kartą (anksčiau jis du kar
tus juos iškovojo, žaisdamas Mažei
kių ir Šiaulių komandose). 

Dar viena įdomi statistikos de-

Lietuvos teniso rinktinės žaidėja 
ir viena geriausių šios sporto šakos 
atstovių tėvynėje — Aurelija Mise
vičiūtė susilaukė nuobaudos dėl 
ankstesnių taisyklių pažeidimų. 

1986 m. balandžio 24 d. Klai
pėdoje gimusi sportininkė, studijuo
janti ir žaidžianti Arkansas univer
siteto merginų teniso komandoje (ji 
čia yra rinktinės vadovė), buvo sus
penduota ir iki 2007 m. balandžio 
mėnesio negalės dalyvauti JAV stu
dentų lygos (NCAA) varžybose. 

A. Misevičiūtės bėdos prasidėjo 
šių metų balandį, kuomet „New York 
Times" dienraštis paskelbė, kad ji 
2003 metais galėjo pažeisti JAV stu
dentų sporto asociacijos (NCAA) 
taisykles. Paaiškėjo, kad tada lietu
vaitė užsiregistravo dalyvauti Jaclj-
sonville, Floridoje, vykusiame tur
nyre, nenurodant, kad ji yra mėgėja. 
Čia Misevičiūtė gavo 350 dolerių 
prizą ir tai iššaukė tyrimus, kadan
gi, pagal NCAA taisykles, prieš 
turnyrus Amerikoje šiame krašte 
studijuojantieji ir NCAA čempionate 
žaidžiantieji sportininkai privalo 
pareikšti, kad į komercines varžybas 
atvyko kaip mėgėjai. Tokių apsiribo
jimų nėra tais atvejais, kada varžo
masi užsienyje. Ir pati Aurelija per 
tą laikotarpį yra dalyvavusi daugely-

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

j e profesionalų turnyrų užsienyje 
(vieną iš jų — Katare, ji net lai
mėjo, tačiau dėl to jokių problemų 
nekilo, nepaisant, kad prizų fondas 
ten siekė 25,000 dol.). 

Kuomet NCAA pradėjo šiuo 
reikalu tyrimą, Aurelija jau negalėjo 
žaisti universiteto komandoje. Kaip 
tik tuo metu ji buvo išrinkta NCAA 
Pietvakarių divizijos geriausia sa
vaitės žaidėja. 

Dar prieš porą mėnesių lietu
vaitė tikėjosi, jog jai pavyks įrodyti, 
kad nėra kalta ir galės toliau rung
tyniauti studentų lygoje. Bet, jos 
nelaimei, tai padaryti nepavyko ir ji 
buvo suspenduota iki 2007 balandžio 
mėnesio (praėjus metams nuo NCAA 
tyrimų užuomazgos). 

Apie šį nuosprendį buvo painfor
muotas ir Lietuvos teniso sąjungos 
prezidentas Liutauras Radzevičius, 
kuris apgailestauja, kad Misevičiū-
tei nepasisekė apginti savo pateiktų 
argumentų nekaltumui įrodyti. 

Nors ir suspenduota, tačiau mū
siškė gali treniruotis su komanda, 
bet tik negali varžytis studentų tur
nyruose, nors komerciniuose pasiro
dymuose Misevičiūtė ir toliau turi 
teisę žaisti. 

Edvardas Šulaitis 

SIŪLO DARBĄ 

GREIT PARDUODA 
Ifjįpz—i First Landmark Realty 

Bus. 773 -590 -0205 
Res. 708-425 7 1 6 0 

RIMAS 
STANKUS 

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

REIKALINGI AUTOMOBILIU 
PARDAVĖJAI. Patirtis nebūtina, 
apmokysime. Privalo kalbėti ang

liškai ir lietuviškai. Tai darbas - no
rintiems siekti karjeros... 

• kasdien nauji gaminiai 
• didelis naudotų automobilių pasirinkimas 
• apmokymo metu $500 savaitinis atlyginimas 

VVilIovvbrook Ford 
7301 S. Kingery Hwy.(Rt.83) 

VVilIovvbrook, IL 
Kreiptis j Roger Rudin 

tel. 6 3 0 9 8 6 - 5 0 0 0 EOE 

Čia vieta Justi reklamai!!! 
Skelbimu skyriaus tel. 1-773-585-9500 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, M D 

TOKI DALIAS PRUNSKIS, M D 
MAUNAK V. RANA, M D 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS j . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UCOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Ardier Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UCOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrele Sakalaite 

Hundred forty third lesson 
(Handred fori thiord lesan) — Šim
tas keturiasdešimt trečia pamoka. 
The airport. (tha ėrport) — Oro 
uostas. 
I am late for my flight to Euro-
pe, which way are the internatio 
nal departure gates? (Ai em Įeit for 
mai flait tū Jūrap, uič uei ar tha in-
ternęšnal diparčiur geits) — Aš vėluo
ju skrydžiui į Europą, kurie yra tarp
tautinių skrydžių išvykimo vartai? 
You're in the wrong part of the 
airport, you are at the baggage 
claim, departures are upstairs. 
(Jūr in tha rong part af tha ėrport, jū 
ar ęt bęgidž kleim, diparčiurs ar 
apstėrs) — Jūs esate ne toje oro uos
to dalyje, čia tik atsiimamas bagažas, 
išvykimai yra viršuj. 
Where do I get my boarding pass 
and check my luggage? (Uer dū ai 
get mai bording pęs ęnd ček mai la-
gidž) — Kur galiu gauti įėjimo į lėk
tuvą leidimą ir įduoti savo bagažą? 
When you get upstairs, look for 
the name of your airline, they 
will issue your boarding pass 
and take your laggage. (Uen jū 
get apstėrs, luk for the neim af jūr 
ėrlain, thei uil išjū jūr bording pęs 
ęnd teik jūr lagidž) — Kai užlipsite į 
viršų, pasidairykite savo oro linijos 
užrašo, jie išduos reikiamus doku
mentus ir priims jūsų lagaminus. 
Thank you, I get so lošt in these 
huge airports, not being fluent 

in English doesn't help. (Thenk 
jū, ai get sou lošt in thys hjūdž ėr-
ports, nat bying fluent in Ingliš dazn 
help) — Labai ačiū, aš taip pasi
klystu šiuose milžiniškuose oro uos
tuose, nepadeda ir tai, kad nelabai 
laisvai kalbu angliškai. 
I know how difficult it can be, 
having to go thru security and 
answering all those ąuestions. 
(Ai nou hau difikalt it ken by, heving 
tū gou tru sekjūriti ęnd ensuer oi 
thouz kueščens) — Aš suprantu, 
kaip gali būti sunku, kai reikia perei
ti patikrinimą ir atsakyti į visus tuos 
klausimus. 
I have a hard time understan-
ding the list of items that I can 
take with me on the airplane. (Ai 
hev e hard taim anderstęnding tha 
list af aitems thęt ai ken teik uith mi 
an tha ėrplein) — Man sunku su
prasti daiktų, kuriuos galiu įsinešti į 
lėktuvą, sąrašą. 
I know. they keep changing it, 
now they are concerned with 
liąuids and gels. (Ai nou, thei kyp 
čeindžing it, nau thei ar kansernd 
uith likuids ęnd džels) — Žinau, jie 
(sąrašą) vis keičia, dabar rūpinamasi 
skysčiais ir želėmis. 
Its getting more difficult to tra-
vel. (Its geting mor difikalt tū trę-
val) — Darosi vis sunkiau keliauti. 
Good luck, and have a great 
trip. (Gud lak ęnd hev e greit tšrip). 
— Sėkmės ir geros kelionės... 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

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

„DRAUGAS informuoja, 

„DRAUGAS" formuoja; 

„DRAUGAS' : 
išeivijos 

ir Lietuvos jungtis; 

w w w . d r a u g a s . o r g 

http://www.illinoispain.com
http://www.draugas.org
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• ^ • • Bronius ir Michalina 
kelia sparnus | š i ltesnius kraštus 

Daugiau negu pusšimtį metų išgyvenę Cicero 
lietuvių telkinyje, Bronius ir Michalina Bikulčiai, 
žada kraustytis \ Texas valstiją, kur šalčių ma
žiau ir gamta gražesnė. 

Gruodžio mėnesį jie pajudės į Arlington, TX, 
nelabai toli nuo visiems žinomo Dalias miesto, kur 
apsigyvens savo vyriausiojo sūnaus Broniaus 
buvusiame name. Kadangi Bronius, jaunesnysis, 
nusipirko naują būstą netoliese, tai yra gera 
proga perimti jo buvusį turtą. 

Cicero lietuviai, kurie ilgesnį laiką gyvena 
šioje vietovėje, gerai pažįsta Bronių ir Michaliną. 
Tiksliau pasakius visą Bikulčių šeimą — Bro
niaus brolius: Valdą, Vytautą, Stasį, Rimą ir vė
liau iš Lietuvos čia atkeliavusį Algirdą bei jų 
tėvus, kurie visi buvo gyvenę Cicero. Jie pradžioje 
gyveno tolėliau nuo Čikagos — Kevvanee, IL ir 
1953 m. atsikraustė į Cicero. 

Daugumas iš jų sukūrė šeimas ir išvyko kitur 
gyventi: vienas — Vytautas nuklydo net į Kali
forniją, o vyriausias Vladas neseniai iškeliavo am
žinybėn. Prieš jį — ten jau poilsį buvo radę Bi
kulčių tėvai: Sofija ir Stasys Bikulčiai. 

Tačiau mes visus kitus Bikulčius šiuo metu 
paliksime nuošalyje ir apsistosime ties Broniaus 
ir Michalinos Bikulčių šeima. Jie Cicero užaugino 
4 vaikus — 3 berniukus (Bronių, jaun., Joną ir 
Edvardą) ir mergaitę — Elytę. Dabar jie visi jau 
vedę ar ištekėję ir augina savo šeimas, daugumas 
gyvena tolėliau nuo Čikagos. Tik jaunesnysis 
Edvardas (o jis trumpai vadinamas Edžio vardu) 
įsikūręs arčiausiai tėvų. 

Daug veikė Cicero lietuvių t a rpe 

Bronius Bikulčius buvo nagingas vyras: jis 
visą laiką užsiiminėjo automobilių taisymu: vienu 
metu turėjo net savo dirbtuvę 14-oje gatvėje ne
toli Cicero Aveniu. 

Tačiau atrasdavo laiko ir lietuviškai veiklai. 
Lietuviškiems darbams labiau atsidėjo, kuomet 
išėjo į pensiją. Jis dainavo parapijos lietuvių chore 
(paskutiniu metu buvojo seniūnu), priklausė JAV 

Bronius ir Michalina Bikulčiai. 

LB Cicero apylinkės valdybai, dalyvavo Cicero 
Jūros šaulių kuopos veikloje, dirbo BALFe, skau
tų veikloje, buvo dažnai matomas Rako skautų 
stovyklose. Padėjo ir kitiems, kurie tik prašydavo 
— Lietuvių Respublikonų lygai JAV LB vid. 
vakarų apygardai ir kt. 

Jo žmona Michalina dažniausiai ėjo vyr. šei
mininkės pareigas įvairiuose lietuviškuose rengi
niuose, kur tik būdavo gaminamas maistas. Šį 
darbą ji atliko ilgus metus. 

Buvo surengtos 
išleistuvės 

Lapkričio 19 d. po kun. Jauniaus Kelpšos at
laikytų šv. Mišių, gana didelis mūsų tautiečių 
būrys, susirinkusių į lietuvių kavutei skirtą kam
barį parapijos mokyklos buvusiame pastate, 
pagerbė išvykstančiuosius. Čia šalia nuolatinių 
dalyvių buvo matyti ir Bikulčių šeimos artimieji, 
jų tarpe ir sūnus Edvardas su savo vaikais. 

Šį pagerbimą ir atsisveikinimą pradėjo JAV 
LB Cicero apylinkės valdybos pirm. Mindaugas 
Baukus, kuris padarė įžangą šiai neeilinei progai. 
Kalbėjo bažnytinio choro vedėja Vilma Meilutytė, 
Jonė Bobinienė, Mėta Gabalienė, kurios ne tik 
žodžiais, bet ir gėlėmis pagerbė išvykstančiuosius. 
Brolio Algirdo ir jo žmonos Aldonos sūnus Gied
rius savo dėdę apjuosė lietuviška juosta. 

Už sveikinimus bei linkėjimus dėkojo patys 
Bikulčiai, kurie dar žadėjo ne kartą sugrįžti į Ci
cero, ypatingai pavasarį, kuomet orai atšils. Kad 
keliauti būtų smagiau ir linksmiau buvo pakeltos 
ir šampano taurės. 

Šio pobūvio metu pristatyti du svečiai: Algir
das Valaiša ir jo žmona Ramutė iš Ukmergės ra
jono, trims savaitėms atvykę pasižvalgyti po Dė
dės Šamo kraštą. Algirdas sakė, kad ir jam buvo 
įdomu susipažinti su Cicero bei kitų vietovių lietu
viais, apie kuriuos žadėjo papasakoti sugrįžus į 
Lietuvą. 

Edvardas Šulaitis 

Bikulčių išleistuvių programoje kalba bažnytinio 
lietuvių choro vedėja Vilma Meilutytė. Kairėje -
Mindaugas Baukus ir Jonė Bobinienė. 

Nuotraukos Edvardo Sulaičio 

LIETUVIŠKOS KALĖDŲ EGLUTĖS 
Balzeko lietuvių kultūros muzie

jaus Kalėdinę eglutę O'Hare oro uos
te, trečiame terminale papuošė Mary 
Krauchunas savo sukurtais nepa
kartojamo grožio kalėdiniais orna
mentais, kurie primena lietuviškus 
raštus. 

Lietuviškai papuošta eglutė išsis
kiria savo originalumu, ornamentai 
stebina dailiomis ir unikaliomis for
momis. Puošiant eglutę, Mary Krau

chunas sulaukė daugybės klausimų ir 
susižavėjimo pilnų komplimentų iš 
skubančių keliautojų. 

Mary Krauchunas jau papuošė 
kalėdų eglutes Midway oro uoste, 
Cook County Treasurer ofise. Han
cock observatorijoje. Gruodžio pra
džioje lietuvišką eglutę galėsime pa
matyti ir Navy Pier, kur vyks „Žie
mos stebuklų" festivalis. 

Rita Janz 

Jaunimo centro 
tradicinė vakarienė 

įvyks gruodžio 3 d., sekmadienį, didžiojoje salėje 

3 vai. p.p. jėzuitų koplyčioje kun. Antanas Gražulis, SJ, atnašaus 
šv. Mišias už mirusius Jaunimo centro rėmėjus. Mišių metu giedos solis
tai Margarita ir Vaclovas Momkai. akompanuos Manigirdas Mdtekaitis. 

4 vai. p.p. salėje bus trumpa akademija ir ansamblio „Gabija" 
(vadovė Genė Razumienė) koncertas. 

Vakarienę ruoš Morkūnų „Lithuanian Plaza Bakery and Deli". 
Galima užsisakyti stalus ir pavienes vietas. 

Tel. pasiteiravimui: 708-447-4501 (Milda Šatienė) ir 708-636-6837 
(Anelė Pocienė). 

Nuotraukoje >i kaires: O'Hare oro uosto darbuotoja Grace Kossakovvski ir Mary 
Krauchunas. 

Apdovanotas l ietuvių šokėjų kolektyvas „Klumpė" 

Lapkričio 17 - 19 dienomis Milwaukee, Wisconsin, vyko 63-asis Tarptau
tinis liaudies menų festivalis. 

Jame buvo pristatomi etniniai patiekalai, muzika ir šokiai, menai ir 
amatai, istorinės ekspozicijos. Festivalio metu buvo apdovanoti geriausiai 
pasirodę tautiniai kolektyvai šešiose kategorijose. Lietuvių „Klumpės" šokėjai 
laimėjo apdovanojimą už geriausią meninę interpretaciją. 
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AUKOS TAUTOS FONDUI NUO 2002 M. RUGSĖJO 1D. IKI 
2006 M. RUGSĖJO 1 D. 
Tęsinys iš lapkričio 30 d. 

$50: Crisman, Douglas ir Gražina, NJ; Degesys, dr. Danie
lius ir Roma, FL; Draugelienė, N., FL; Eitmanas ir 
Diegmann, Linas ir Michele, NJ; Elskus, Albinas, ME; 
Gečys, Algimantas ir Teresė, PA; Gedeika, Rimas ir 
Danutė, NJ; Gilvydis, Jaunutis ir Dalia, MI: 
Goštautas, Stasys ir Marija, MA^ Heiningas, Leopoldas 
ir Paulinas, MI; Hodges, Joseph ir Vita, MA; Ilgutis, 
Alfonsas ir Ramutė, NY: Ivanauskas, Steve, IL; Jasai
tis, Algis, NY; JAV LB Great Neck apyl. per Mr. Henri
kas Miklas, NY; Jeneckas, Elena, MI; Juodka, Vytau
tas A., IL; Kasparas, Romas ir Neria, VA; Keturakis, 
Veronika, MA; Kilius, Irena ir Vladas, NY; Klemas, 
Victor ir Vida, DE; Kliore, A. ir B., FL; Knights of Lith-
uania Council #29, per E. Sadonis, NJ; Kontvis, dr.-Al
fonsas ir Stasė, CA; Kouremetis, Alfonda ir Tom, AK: 
Lesevičius, Aldona G., IL: Levanas, Aldona, CT; Mairo
nis Park, MA; Merkevičius, Zenonas ir Monika, CT; 
Milaknis, Halina, CA; Miliauskas, Juozas ir Janina, 
MA; Minkūnas, Rimvydas A., OH; Navickas, dr. Juo
zas ir Aldona, MA; Palunas, Viktor, OH; Penikas, Geri
mantas ir Irena, NY; Pikūnas, Stasys ir Regina, MI; 
Rajeckas, Gediminas, NJ; Ratnikas, Jonas, FL; Raz-
wad, Frances M., MA; Rokas, Eleanor, NJ; Sabo, John 
R., PA; Sakalas Romas ir Dana, FL; Šalčiūnas, V. ir O., 
FL; Savickas, dr. Tadas, NY; Šilbajoris, Paul ir Daiva, 
NY; Simutis, Anicetas, NY; Tautvyvdas, Kęstutis ir Bi
rutė, WA; Teta Elena, Canada; Urbšaitis, Kazys, FL; 
Ūzas, Donatas, NY; Valodka, Rapolas ir Danutė, FL; 
Vaškys, Sofija, FL; Vėbraitė-Gust, Vaiva, CT; Veitas, 
Rimantas ir Vida, MA; Vygantas, Mara, NY; Wengel, 
Sr., Walter, PA; Žemaitaitis, Algimantas ir Aud-ronė, 
CA; Žilinskas, Gediminas, NY. 

$45: Alantas, Ginas, MI; Miner, Anthony ir Danutė, MA. 
$44: Polikaitis, Dalilė ir Antanas, CA. 
$40: Aukštikalnis, Valerija, MA; Covalevsky, dr. Bernard, 

NJ; Michelevičius, Pranas ir Ona, FL; Milukas, Cheryl 
ir Joseph, CT; Papeika, Henry, CA; Polteraitis, Rita, 
MI; Rudzevičius, Theresa, CA; Šadeika, Ona, MI: 
Vaičaitis, Gintas, MA; Žolynas, Ona, CO. 

$35: Wrozina, M., NY; Zakaras, Viktoria, CA. 
$33: Pliura, Ramas ir Rėdą, WI. 
$30: Balsis, Julius ir Adelė, CA; Brizgys, Petras, IL; Grau

dis, Raymond, NJ; Januškis, J. J., OH: Kizlauskas, Ka
zys ir Liolė, MI; Leleiva, Jadvyga, NY: Maciejauskas, 
Vladas, OH; Matulaitis, Antanas, NY; Norus, Antanas 
ir Genė, MI; Skladaitis, Angelė, CT; Starinskas, Jonas 
ir Veronika, MA; Starinskas, Tomas, MA; Tamase-
vičius, Jadvyga, IL; Vakselis, Stanley, MA; Vambutas, 
Vida, NY; Vaškelis, Stasys, MA. 

$25: Apanius, Vincas ir Liuda, OH; Amauskas, Vytas, NE; 
Augūnas, A. ir D., FL; Baltakis, OFM, vysk. Paulius, 
NY; Beckius, Ramoną T., CT; Brasauskas, Balys ir 
Jane , MD; Bublienė, Stasė, MI; Butkus, Karyl, NY; 
Černauskas, Jonas ir Lijolė, NY; Černis, Kęstutis ir 
Izolda, MI; DeCesare, Danutė, RI; Dragunevičius, Vito-
lis ir Gražina, NY; Gedvilas, B. V., OH; Giedraitis, 
Raymond ir Jane, MA; Grigaiauskas, Arūnas ir Asta, 
MA; Gureckas, A. P., MD; Idzelis, Salomėja, OH; Ju-
rys, K. ir Z., FL; Kasniūnas, Vytautas, IN; Krokys, 
Bronius, PA; Kumet, Bill, NY; Lithuanian National 
Cemetary, IL; Meiliūnas, Genovaitė, NY; Mickus, 
Meilė ir Tadas, VA; Mielinis, Valentinas ir Regina, NJ; 
Mikaila, Jurgis ir Regina, CT; Mikoliūnas, Danutė, 
OH; Mikulskis, NJ; Mitinąs, Kostas, FL; Morris, Wil-
liam ir Veronica, MD; Motušis, Viktoras ir Bronė, IL; 
Mykolaitis, M., N J; Nardone, Astrid, NY; Naujikienė, 
Elena, NY; Novickis, Sigitas ir Kristina, AT; Obelenis, 
Zenonas ir Stasė, OH; Pakalsis, Jonas, CT; Paliulis, 
Antanas ir Albina, CT; Penkiūnas, Rūta, VA; Petraus
kas, Regina, PA; Prevedi, Jame, CT; Reventas, Irena, 
NY; Senkus, Joseph ir Aldona, NY; Šidlauskas, dr. Ka
zys, FL; Šileikis, Valerija, FL; Šimkus, P., MA; Skripa-
ta, Bernard ir Viola, NJ; Slubovičienė, Danguolė, NY; 
Surdėnas, Danutė, PA; Svalbonas, dr. Aldona, NY; 
Waylonis, John E., VA; VVismont, Anna M., MI; Zabu
lis, Steponas ir Birutė, CT. 

$22: Harris, Bernadeta, MA; Mikutis, Jr., Capt. Albert P., 
PA. 

$20: Austras, Edvardas ir Valerija, MA; Banaitis, Bronius ir 
Birutė, MA; Baranauskas, Ilona, MA; Bazikas, Kazys 
ir Gražina, MA; Bork, Regina, NY; Budzinowska, S. 
MI; Čampė, Kazimiera, CT; Černienė, Elena, MA; Ci-

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

LEOPOLDAS KUPCIKEVIČIUS 
1925.VH.25—1996JQI.8 
Lietuva Chicago 

J a u prabėgo dešimt metų, kai Viešpats pasišaukė mūsų my
limą Tėvelį, Brolį, Senelį ir Dėdę. 

Mes prisimename Jo šypseną, humorą, ramumą ir pasiauko
jimą Dievui, Tėvynei ir Artimui. J i s buvo visiems geras ir tole
rantiškas. J i s liks amžinai mūsų širdyse. 

Leopoldo šviesiam atminimui kviečiame visus dalyvauti šv. 
Mišiose, kurios bus aukojamos gruodžio 3 d. 11 v.r. Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Kviečiame draugus ir pažįstamus prisimin
ti a.a. Leopoldą su mumis drauge. 

Liūdinti šeima 

. 

PASIGEDO RELIGIJOS LAISVĖS 
Lapkričio 8 d. Briuselyje pa

skelbtoje ataskaitoje dėl Turkijos 
pažangos siekiant integracijos ES 
iškeliamos religijos laisvės proble
mos. Aptariant nemusulmoniškų 
religinių bendruomenių padėtį ana
logiškoje ankstesnių metų ataskaito
je buvo konstatuota „labai menka 
pažanga", o šių metų ataskaitoje ra
šoma, kad „pažangos nėra". Šieme
tinėje EK ataskaitoje rašoma, kad iš 
esmės nedaromos kliūtys pamaldų 
organizavimui, tačiau religinėms 
bendruomenėms vis dar nesuteikia
mas juridinio asmens statusas, ribo
jama jų nuosavybės teisė. Nemusul-
moniškoms bendruomenėms taip pat 
trukdoma organizuoti dvasininkijos 
ugdymą. Daromi apribojimai norin
tiems Turkijoje dirbti užsienio dva

sininkams. EK ataskaitoje apgailes
taujama dėl smurto aktų prieš ne-
musulmonų dvasininkus ir maldos 
namus. Primintas vasario mėnesį 
nužudyto katalikų kunigo Andrea 
Santoro pavyzdys. Varžymų patiria 
ir nedidelė Turkijos ortodoksų ben
druomenė. Konstantinopolio patriar
chui draudžiama vartoti „ekume
ninio patriarcho" titulą. Nuo 1971 m. 
— nepaisant pažadų — lieka uždary
ta Chalki ortodoksų dvasinė aka
demija. Ataskaitoje taip pat kons
tatuojama išlikusi grėsmė alevitams 
— XIII a. nuo pagrindinės islamo 
srovės atsiskyrusiai mažumai. Euro
pos Komisijai taip pat kelia susi
rūpinimą žodžio bei nuomonės reiš
kimo laisvės varžymai. 

BŽ, 2006 m. Nr. 21 

„DRAUGAS" — vienintelis lietuviškas dienraštis už Lietuvos 
ribų. Vienintelis lietuviškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia 

JAV lietuvių visuomenę. 
www.draugas.org 

bulskienė, Birutė, NY; Ciunkienė, Bronė, MI; Cižaus-
kas , Elena, MI; Doveinis, Juozas ir Danutė, MI; Gai-
liūnas, Antanina, FL; Gavelienė, Veronika, MA; Gra
jauskas, Antanas ir Antanina, NJ; Grajauskas, V., NJ; 
Grunavas, Liudas, MI; Jurgutis , Jurgis ir Danguolė, 
MI: Kligys, Stasys, FL; Kliorys, Petras ir Jadvyga, OH; 
Krivickienė, K., NY; Lith. Assn. of Union Pier, per E. 
Vengiauską, MI; Lukas, Alfonsas, MI; Mcketchnie, 
Rima, NY; Meliešius, Stasys, MA; Orentas, Juozas, MI; 
Orentas, Marija, CT; Pesys, Antanas ir Vida, MI; Pet
ronis, Leonas ir Danutė, MI; Reinhardt, Richard ir 
Kristina, MI; Rudzinskas, J. E., IN: Rugienius, Algis ir 
Linda, IL; Sarpalius, Aušra, CT; Stanievich, John ir 
Aldona, MI; Tiškus, Agota, IL; Vebeliūnas, Vytautas, 
NY; Zebertavičius, Vincas ir Elena, FL; Žukauskas, 
Romualdas, MA. 

$15: Bacevičius, Antanas ir Ona, MA; Budreckis, Giedrė, 
MA; Schroder, Julia A., NY. 

$11: Klivečka, Rimantas ir Cynthia, FL; Page, Aldona, PA; 
Sadonis, Robert, NJ. 

$10: Danusienė, Irena, MA; Gailiūnas, dr. Ernest, MA; Ja
navičius, Ignas, MA; Jaukienė, Danutė, MI; Jokubka, 
dr. Petras, FL; Joškienė, Elena, MI; Kudžma, Regina, 
NY; Leparskas, Antanina, MI; Lukas, Sr., St., NY; Ma
tulionis, Helen, NY; Norkeliūnas, Aleksandras, CT; 
Paza, Damelia, CA; Prakapas, Jonas, CA; Razvadaus-
kaitė, Giedrė, MA; Rožėnas, Balys, MA; Rudis, Algis, 
MI; Rugienius, Algis, MI; Sautils, Stasys, MI; Selenis, 
Liudas, MI; Stungys, Maria, NY; Zelvis, Bertha, MI. 

$5: Kisielius (Kacilas), Jurgis, CT; Smalinskas-Smalins-
kienė, Stasė, MI; Štaras, Jonas ir Konstancija, FL; 
Statkus, J., MA; Zagriekas, B., MA. 

$2: Antanavičius, Jonas, NY. 
Pabaiga. 

http://www.draugas.org
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• J ū r ų skautininkų „Grandis" 
kviečia visus aplankyti meno parodą 
„Jūratė". Parodoje dalyvaus 31 jūrų 
skautas ir skautė bei jų šeimos nariai 
menininkai. Parodos atidarymas 
vyks šeštadienį, gruodžio 2 d., 6:30 
v.v., Lietuvių Dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre. Paroda tęsis iki 
gruodžio 10 d. Parodoje bus ekspo
nuojami tapybos, akvarelės, grafikos, 
skulptūros, metalo, vitražo ir gintaro 
darbai. Parodos svečiai galės dalyvau
ti varžytinėse ir pasivaišinti užkan
džiais. Vakare sesės ir broliai atliks 
muzikinę programą. Premijos bus 
įteikiamos jauniesiems sesėms ir bro
liams, dalyvavusiems dailės kūrinių 
konkurse. Jūsų dalyvavimas parems 
jūrų skautavimo programą. Norintys 
įsigyti bilietus į parodos atidarymą ar 
pasiteirauti apie renginį, prašome 
skambinti tel. 815-485-0822, arba ra
šyti elektroniniu paštu bangosl2@ 
comcast.net 

•Visus visus, norinčius prekiau
ti tradicinėje Kalėdų mugėje, kuri 
kaip ir kasmet vyks Pasaulio lietuvių 
centre (Lemont) gruodžio 2-3 dieno
mis, kviečiame užsisakyti stalus pre
kybai. Skambinti Aldonai tel. 708-
448-7436. 

•Jaun imo centro tradicinė va
karienė įvyks gruodžio 3 d., sekma
dienį, didžiojoje salėje. 3 vai. p.p. Jė
zuitų koplyčioje kun. Antanas Gra
žulis, SJ, atnašaus šv. Mišias už miru
sius Jaunimo "centro rėmėjus. Mišių 
metu giedos solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai, akompanuos Mani-
girdas Motekaitis. 4 vai. p.p. salėje 
bus trumpa akademija ir ansamblio 
„Gabija" (vadovė Genė Razumienė) 
koncertas. Vakarienę ruoš Morkūnų 
„Lithuanian Plaza Bakery and Deli". 
Galima užsisakyti stalus ir pavienes 
vietas. Tel. pasiteiravimui: 708-447-
4501 (Milda Šatienė) ir 708-636-6837 
(Anelė Pocienė). 

* 
• Čikagos Zarasiškių klubo ir 
Suvalkiečių draugijos jungtinis meti
nis susirinkimas įvyks gruodžio 7 
dieną, ketvirtadienį, 1 vai. p.p. Sek
lyčioje, 2711 VV. 71st St. Kviečiame 
abiejų klubų narius gausiai dalyvau
ti. 

•JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba ir vyresniųjų lietuvių centras Či
kagoje kviečia visus į kasmetinį lab
daros vakarą š. m. gruodžio 9 d., 5 

Miesto panorama 

vai. p.p., kuris vyks „Seklyčioje" 
(vakarienė — 6 vai. v.). Jūsų lauks 
šauni vakarienė bei tradicinė prel. 
Prunskio premijos įteikimo ceremo
nija. Meninėje programoje — nuotai
kingos dainos, muzika bei pasilinks
minimas. Bilietus galite įsigyti SRT 
būstinėje, 2711 W. 71st St., Chicago, 
IL. Tel. pasiteiravimui: 773-476-2655 
(darbo laikas — nuo 9 vai. r. iki 4 vai. 
p. p., nuo pirmadienio iki ketvirtadie
nio). Auka: 35 dol. Visi maloniai kvie
čiami. 

•Gruodžio 9 d., šeštadienį, Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapija švęs parapijos Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
šventę. Ta proga rengiami atsisveiki
nimo su Šv. Kazimiero kongregacijos 
seselėmis, kurios parapijoje dirbo 84 
metus, pietūs. Šiais metais seselės 
kazimierietės švenčia kongregacijos 
įsteigimo 100-ąsias metines. Visi 
parapijiečiai ir lankiusieji seselių 
vadovaujamą parapijos mokyklą 
kviečiami dalyvauti seselių pager
bime. Šventė prasidės šv. Mišiomis 
4:30 vai. p.p. Apie dalyvavimą pra
šome pranešti Salomėjai Daulienei 
(tel. 773-847-4855) arba Evelinai 
Oželienei (tel. 773-254-7553). 

• J ū r a t ė Lukminienė ir chor-
meisterė Rasa Poskočimienė paruošė 
Pal. Jurgio Matulaičio chorą kalėdi
niam koncertui, kuris įvyks gruodžio 
10 d., sekmadienį. Tuojau po pamal
dų bus A. Šoliūnienės paruošti pietūs 
PLC didžiojoje salėje. Koncerto pra
džia 1:30 vai. p.p. misijos bažnyčioje, 
14911 127th St., Lemont. Bilietus 
pietums ir koncertui galima įsigyti 
misijos bažnyčios prieangyje sekma
dieniais, gruodžio 3 ir 10 dienomis, 
nuo 10 vai. r. iki 12:30 vai. p.p., arba 
užsisakant pas R. Stropų tel. 815-
836-1845. 

•Amerikos lietuvių televizija 
kviečia į kino vakarą. Gruodžio 8 d., 
penktadienį, 7:30 vai. v. Pasaulio lie
tuvių centre (14911 127 St., Lemont) 
ir gruodžio 9 d., šeštadienį, 7 vai. v. 
Jaunimo centro kavinėje (5620 S. 
Claremont Ave., Chicago) įvyks 
režisieriaus Kristijono Vildžiūno nau
jausio filmo „Aš esi tu" peržiūra. Fil
mo trukmė - 90 min. Vaidina: An
drius Bialobžeskis, Jurga Jutaitė, 
Mykolas Vildžiūnas, Renata Vėberytė 
Loman, Daiva Jovaišienė, Silvia 
Ferreiri. 

Lituanistikos tyr imo ir studijų centro tarybos ir valdybos posėdžio, Įvykusio 
2006 m. lapkričio 4 d., dalyviai (iš kairės): Petras Petrutis, Robertas Vitas, 
Skirmante Mighnienė. Algis Janusas, Kristina Lapienytė, prof. Vytautas Bie
liauskas (sėdi), prof. Jonas Račkauskas, Lilija Jasaltė, Stasė Petersonienė, 
Antanas Gražulis SJ, dr Vadovas šaulys, Danutė Petrulytė, Faustas Strolia. 

Nuotrauka Jono TamulaiČio 
P S. Redakcija atsiprašo už anksčiau paskelbtą netikslų posėdžio dalyvių sąrašą. 

Keistuolis Larry Stevvart ilgus metus nuo žurnalistų slėpė savo tapatybę 

Kalėdų Senelis praeiviams 
dalijo pinigus 

Iš Kansas City atvykęs žmogus, 
pasivadinęs „Secret Santa", netur
tinguose Čikagos rajonuose antradie
nį nepažįstamiesiems gatvėje dalijo 
100 dolerių banknotus. Sis žmogus, 
ilgą laiką kategoriškai atsisakęs ats
kleisti savo tapatybę, jau 26-erius 
metus įvairių JAV miestų gatvėse 
prieš Kalėdas praeiviams dalija gry
nuosius. Per šią ilgai trunkančią 
„karjerą" Slaptasis Kalėdų Senelis 
jau išdalijo per 1.3 mln. dolerių. Ne
seniai paaiškėjo, kad keistuolis iš 
Kansas City — kabelinės televizijos 
bei telefonijos verslu užsiimantis 58-
ių metų Larry Stewart. 

Naujasis Oprah butas 
Mieste jau kurį laiką sklandė 

gandai, jog multimilijonierė laidų 
vedėja Oprah Winfrey ieškosi naujo 
būsto. Kaip pranešė „Chicago Sun-
Times", neseniai žurnalistė bei akto
rė už daugiau kaip 6 mln. dolerių įsi
gijo prabangų butą East Lake Shore 
Drive apylinkėje. Iki šiol O. Winfrey 
gyveno Water Tower dangoraižyje. 
Naujasis East Lake Shore Drive bu
tas užima 5,000 kvadratinių pėdų bei 
turi milžiniškus langus į Michigan 
ežerą. Būste yra mižiniškas miega
masis, soliariumas, biblioteka bei pri
vataus grožio salono dydžio vonia. 

Kils elektros kainos 
Paskutinis mėginimas sustabdyti 

Commonwealth Edison kompaniją, 
kad ši atsisakytų planų pakelti elek
tros kainas Ilinojaus gyventojams, 
antradienį žlugo valstijos sostinėje 
Springfilde. Valstijos Kongresui ne
pavykus įstatymiškai priversti Com-

Ed „įšaldyti" kainų, jau nuo 2007 m. 
gyventojai gali tikėtis už elektrą mo
kėti kelis kartus brangiau. Priklauso
mai nuo gyvenamosios vietos, elek
tros kainos nuo kitų metų gali išaugti 
22 proc. 

Daugėja „paveldimų" vietų 
valdžioje 

Čikagos Cook apygardos tarybos 
laikinoji prezidentė Bobbie Steele, 
tarpuvaldžio metu pakeitusi John 
Stroger, išeina į pensiją. Ilinojaus 
rinkėjams lapkričio 7 d. nuolatiniu 
prezidentu išrinkus J. Stroger sūnų 
Todd, B. Steele pasinaudojo įstatymo 
spraga ir nuo ketvirtadienio nutarė 
išeiti į pensiją būtent dabar, kaip 
pareigūnė, einanti Cook apygardos 
prezidentės pareigas. Tai jai leis gauti 
dvigubai didesnę pensiją nei ji būtų 
gavusi užimdama ankstesnes 2-ojo 
apygardos rajono tarybos atstovės 
pareigas. Žurnalistų skaičiavimu, B. 
Steele bus paskirta 163,000 dolerių 
metinė pensija. Sekdama J. Stroger 
pavyzdžiu, B. Steele pareiškė, jog 
norėtų, kad jos vietą 2-ojo apygardos 
rajono taryboje užimtų sūnus Robert 
Steele. 

Sukčius dėjosi esąs 
advokatas 

FBI sulaikė Čikagos gyventoją 
Omar Abbas, kuris dėdamasis JAV 
saugumo darbuotoju ar įtakingu ad
vokatu, iš imigrantų, pakliuvusių į 
teisiškai keblias situacijas, išviliojo 
per 25,000 dolerių, kuriuos patiklūs 
imigrantai sukčiui davė kaip užmo
kestį už pažadus padėti išsaugoti jų 
legalų statusą šalyje. Jei O. Abbas 
bus nuteistas, jam gresia iki 20 metų 
kalėjimo. 

Vytas Petrulis, Walled Lake, MI, parodė savo dosnią širdį, kartu 
su prenumeratos mokesčiu atsiųsdamas dar 130 dol. auką! Tik tokių ge
raširdžių mūsų tautiečių dėka gali išsilaikyti mūsų spauda. Labai nuošir
džiai dėkojame. 

„Siunčiame Jums auką, kuri skirta testamente iš Zenono ir Janės 
Mažonų pomirtinio palikimo. Jie buvo ilgamečiai „Draugo" prenume
ratoriai ir skaitytojai. Mes — Larisa Mazonaitė ir Jūratė Neimanienė — 
esame testamento vykdytojos ir prašome juos prisiminti maldoje. Lin
kime 'Draugui' dar ilgai gyvuoti", — rašoma laiške, kurį, kartu su 
1,823.68 dol. atsiuntė ata Zenono ir Janės Mažonų dukros. Užjaučiame 
jas, netekus abiejų tėvų, ir dėkojame už paramą „Draugui" Jeigu atsi
rastų daugiau mūsų tautiečių, kurie ne tik „Draugą" skaitytų gyvi bū
dami, bet jį prisimintų ir testamente, „Draugas" sulauktų ir 100, ir 200 
metų. 

Organizaciją ir pavienių asmenų dėmesiui 

Visi, norintys įdėti savo Kalėdinius ir Naujametinius sveiki
nimus i dienraštį „Draugas", sveikinimo tekstus kartu su aukomis 
prašome atsiųsti iki gruodžio 18 d. „Draugo** administracijai, 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel pasiteiravimui: 773-
585-9500. 

SKELBIMU SKYRIAUS TEL. 773 -585 -9500 

http://comcast.net

