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Lietuvos politikams - rusiški pinigai

Lietuvos politikai išlaikomi rusiškais pinigais.
Vilnius, gruodžio 14 d. (Alfa.lt)
— Didžiausių visų ligšiolinių politi
nių partijų, vadovų ir kampanijų rė
mėjai - rusiško kapitalo įmonės, ketvirtadienį rašo savaitraštis „Veidas",

„Public BOOK Review" nuotr.

Pasak jo, pirmame stambiausių Lietuvos politikos rėmėjų penketuke,
neskaičiuojant Bronislovo Lubio įmonės, kurių sėkmė priklauso ne
tiek nuo Lietuvos, kiek nuo Rusijos

politikų sprendimų.
Daugiausiai, pasak „Veido", poli
tinėms partijoms ir politikams
2000-2006 m. skyrė B. Lubio vado
vaujama „Achemos" įmonių grupė.
Per šešerius metus ji įvairias partijas
ir atskirus kandidatus parėmė
2,922,381 litų.
Iš minėtų beveik trijų milijonų
daugiausiai - 634,000 Lt - atiteko
Naujajai sąjungai (NS), Liberalų ir
centro sąjungai (LCS) - 420,000 Lt,
šalies prezidentui Valdui Adamkui 300,000 Lt, nušalintajam prezidentui
Rolandui Paksui - 200,000 Lt, Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko
miteto pirmininkui Algimantui Ma
tulevičiui - 187,000 Lt.
Antroji pagal dosnumą partijoms
ir atskiriems kandidatams įmonė „Aviabaltika", vadovaujama Jurijaus
Borisovo. „Aviabaltika" minėtu lai
kotarpiu iš viso politinėms partijoms
ir atskiriems kandidatams skyrė
1,224,000 litų.
Faktiškai visa minėta suma -

Dianos žūtis — Baltijos juroje nuskendo žvejai
Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) — kai jos priežastis ir aplinkybės nėra
nelaimingas Neringos
policijos komisariatas at pakankamai aiškios.
atsitikimas

Tyrimo išvadoms — „žalia šviesa

Arvydas Pocius
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) —
Seimas ketvirtadienį po svarstymo
pritarė Valstybės saugumo departa
mento (VSD) veiklos parlamentinio
tyrimo išvadoms.
Už VSD vadovybei nepalankių

Valiutų santykis
1 USD — 2.60 LT
1 EUR — 3.45 LT

//

išvadų patvirtinimą po svarstymo
balsavo 68 parlamentarai, 10 —
prieš, 34 susilaikė. Iš viso Seime —
141 vieta.
Dėl galutinio išvadų patvirtini
mo Seimas balsuos kitą savaitę.
Už pritarimą išvadų projektui po
svarstymo balsavo opozicinės Darbo
partijos, Liberalų sąjūdžio, Tėvynės
sąjungos frakcijos, mišri Seimo narių
grupė, dauguma opozicinių liberaldemokratų ir valdžios koalicijai pri
klausančios Pilietinės demokratijos
frakcijos narių.
Dauguma valdančiųjų socialde
mokratų ir valstiečių liaudininkų bei
opozicinių socialliberalų balsuojant
susilaikė.
Valdžios koalicijos nariai liberalcentristai vieningai balsavo prieš iš
vadų projektą. Konservatorių vado
vas
Nukelta i 6 psl.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

•Sporto apžvalga.
•Ar galime juos
kritikuoti?
•JAV LB Krašto valdybos
kreipimasis.
• 1955 m. streikas
Vorkutos 40-oje šachtoje.
•Įvairios sporto žinios.
•Lituanistikos tyrimų ir
studijų centre.
•Sėkmingas renginys
Čiurlionio galerijoje.
•Mirė Marcelė
Mackuvienė.
•Miesto panorama.
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Londonas, gruodžio 14 d.
(,,Reuters"/AFP/BNS) — Britų poli
cijos tyrimo, kuriuo buvo siekiama
galutinai paneigti beveik dešimtmetį
gyvuojančias sąmokslo teorijas,
ataskaitoje daroma išvada, kad prin
cesė Diana netapo jokio sąmokslo au
ka.
„Nebuvo jokio sąmokslo nužu
dyti kurį nors tame automobilyje bu
vusį žmogų. Tai buvo tragiškas nelai
mingas atsitikimas", — ketvirtadienį
pristatydamas 800 puslapių atas
kaitą sakė John Stevens, buvęs Lon
dono policijos viršininkas.
Jis taip pat pridūrė, kad princesė
Diana avarijos metu nebuvo nėščia.
„Esu patenkintas tuo, kad nebu
vo jokių bandymų sulaikyti informa
ciją, ir esame įsitikinę, kad tie įtari
mai yra nepagrįsti, — pažymėjo J.
Stevens, kuris tyrimo metu apklausė
daug žmonių, tarp jų — buvusį prin
cesės vyrą princą Charles ir Dianos
sūnų princą William. Jų buvo klausi
nėjama apie tvirtinimus, kad Diana
ketino ištekėti už mylimojo Dodi Al
Fayed.
„Nė vienas jų nenurodė, kad ji
rengėsi ar norėjo susižadėti", — sakė
J. Stevens ir pridūrė, jog princas William jam sakė, kad jo motina niekaip
neparodė turinti tokių ketinimų.
„Nebuvo jokio sąmokslo ir jokio
nuslėpimo. Trys žmonės tragiškai
žuvo per avariją, o dar vienas buvo
sunkiai sužeistas, — nurodė J. Ste
vens. — Daug daugiau kentėjo dėl in
tensyvaus
Nukelta į 7 psl.

lieka ikiteisminį tyrimą, kuriuo sie
Rastų vyrų kūnai kol kas neatpa
kiama nustatyti dviejų ketvirtadienį žinti. Rusijos ambasada Lietuvoje dar
Baltijos jūroje ir Kuršių nerijos pa nėra oficialiai informuota apie įvykį.
krantėje rastų, kaip manoma, žuvu Pasak Z. Kiaušo, užsienio valstybių
sių Rusijos žvejų mirties aplinkybes. ambasadoms apie mirusius jų pilie
Kūnai nuvežti į morgą Klaipė čius pranešama, kai tikrai žinoma,
doje, uostamiesčio teismo medicinos kad mirusieji yra tos valstybės pilie
ekspertai bando nustatyti mirties čiai.
priežastį.
Ketvirtadienį su Neringos polici
Neringos policijos komisariato jos pareigūnais bendravo Rusijos eks
kriminalinės policijos Nusikaltimų tremalių situacijų ministerijos Kali
tyrimo poskyrio viršininkas Žilvinas ningrado skyriaus atstovas.
Kiaušas sakė, kad ikiteisminis tyri
Lietuvos policininkai laukia iš
mas bus atliekamas Lietuvoje. Atlikti Rusijos dingusių žvejų nuotraukų —
ikiteisminį tyrimą reikalauja įstaty tai reikalinga nustatinėjant rastųjų
mai dėl kiekvieno žmogaus mirties, asmenybes.

1,205,000 Lt - skirti R. Paksui,
15,000 Lt - LCS ir 4,000 Lt - Vals
tiečių liaudininkų sąjungai (VLS).
Kaip rašoma savaitraštyje, J. Bo
risovo, už suteiktą finansinę paramą
šantažavusio R. Paksą, karinių sraig
tasparnių verslas susijęs su Rusijos
karine pramone.
Trečioji pagal dosnumą, kaip ra
šoma savaitraštyje - įmonė „Dujotekana", vadovaujama Rimando Sto
nio.
Nukelta Į 6 psl.
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APŽVALGA

SPORTO

IŠ ČIKAGOS LIETUVIŲ FUTBOLO
KLUBO „LITUANICA" VEIKLOS
LFK „Lituanica" dabartiniu me
tu išgyvena ne per geriausius laikus.
Kartų kaita tiek tarp klubo vadovy
bės, tiek žaidėjų bei rėmėjų nėra
šiam vieninteliam JAV futbolą kul
tivuojančiam lietuvių vienetui pa
lanki.
Šiemet klubas švenčia savo
56-ąją gyvavimo sukaktį. Pernai
rudenį iškilmingai dideliu pobūviu
pažymėjus savo 55-sius veiklos
metus, šiemet kasmetinio pokylio
jau neįstengė surengti.
Klubo vyrų komandos iškrito iš
„Metropolitan" lygos aukščiausios
divizijos salės ir lauko pirmenybėse
ir t u r i pasitenkinti žemesnėmis
grupėmis. Turima sunkumų su pa
jėgesniais žaidėjais, kurių dalis
pasitraukė ar perėjo žaisti į vetera
nų komandą. Trūksta ir klubo dar
buotojų, kurių dalis irgi išėjo poilsin.
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Klubo darbuotojų susirinkimas
Gruodžio 2 d. PL centre įvyko
klubo veikėjų susirinkimas, kuriame
suformuota nauja valdyba atei
nantiems metams: Dainius Ruzevičius — pirmininkas, Virgis Marčinskas — vicepirmininkas, Algirdas
Zamalaitis — iždininkas, Gediminas
Bielskus — sekretorius, Edvardas
Šulaitis — spaudos atstovas; 5 val
dybos nariai: Albertas Glavinskas,
Česlovas Minginas, Rimas Petraitis,
Aleksas Rimeika, Vladas Šimkus.
Komandų atstovai: Laimonas Bytau
tas (vyrų), Mindaugas Zamalaitis ir
Don Brandonisio (veteranų). Revi
zijos komisija: Romas Kartavičius,
Bronius Žukauskas.
Kaip matome, dauguma yra
nauji žmonės, kai kurie dar neseniai
atvykę į šį kraštą, tačiau rodo didelį
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norą tęsti prieš daugiau negu 50
metų pradėtą „Lituanicos" veiklą.
Pasitarimo metu buvo nutarta
2007 m. sausio mėnesį vykdyti
naujų narių ir rėmėjų vajų, nes nori
ma sustiprinti klubo finansinę
padėtį, kuri tuoj bus kritiškos būk
lės, nes už dalyvavimą salės futbolo
pirmenybėse reikia sumokėti 2,400
dol. Buvo pasiūlyta pavasarį su
rengti pobūvį (gal kartu su Čika
gos Lietuvių futbolo lyga) ir tokiu
būdu sutelkti lėšų klubo veiklai. Be
to, kalbėta, kad reiktų peržiūrėti
klubo įstatus, nes senieji neatitin
ka šių dienų reikalavimų. Buvo pa
minėta ir daugiau svarbių klausi
mų.
Salės futbolo
pirmenybės
Jau greitai prasidės žiemos
mėnesiais vykstančios salės futbolo
(„Indoor Soccer") pirmenybės. Pirmo
sios rungtynės vyks 2007 m. sausio
7 d. Odeum stadione, Villa Park, IL.
Tą dieną lietuviai žais prieš „Inter
national" komandą. Pradžia 5:15
vai. p.p. Bus rungtyniaujama 9 sek
madienius.
Kadangi šį sezoną „Lituanicos"
komanda žais žemesnėje grupėje, tai
ji žais mažesnėje — šiaurinėje sta
diono salėje. Laukiamas kuo dides
nis lietuvių žiūrovų būrys.
Dėl įvairių su klubu susijusių
klausimų galima kreiptis į sekre
torių Gediminą Bielskų, tel. 708—
430-3005.

Čikagos „Storm" — profesionalų
futbolo („soccer") komanda, gruodžio
9 d. įveikusi Philadelphijos fut
bolininkus 10:4, liko pirmauti „Major Indoor Soccer" lygoje. Po 6 susi
tikimų čikagiečiai turėjo 5 pergales
ir tik 1 pralaimėjimą.
Tačiau gruodžio 11 d. namuose
„Storm" komanda turėjo pripažinti
Philadelphijos žaidėjų pranašumą,
kai šie laimėjo 16:13. Nepaisant šios
nesėkmės, Čikagos atstovai ir toliau
liko pirmenybinės lentelės viršūnė
je. Antroje vietoje eina čempionai,
Baltimorės komanda (4 laim., 2 pralaim.), o trečioje Philadelphija (4:3).
Toliau rikiuojasi Milwaukee, Detroit
ir California.
Šį sekmadienį, gruodžio 17 d.,
čikagiečiai žais namuose prieš Det
roit. Pažymėtina, kad „Storm"
rungtyniauja tik šį rudenį atidary
tame „Sears Centre" pastate, Hoffinan Estate, IL. Tai didžiulis pas
tatas, kuris naudojamas įvairių
sporto šakų rungtynėms, koncer
tams ir pan. Yra verta vien tik jį
pamatyti.
£*• o .
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TENISO TURNYRAS CLEVELAND, OH
Šeštasis Cleveland LSK „Žaibo" toje liko Danius Šilgalis. Vyrų sen
kviestinis lauko teniso turnyras jorų vieneto laimėtoju tapo Euge
įvyko 2006 m. spalio 8 d. High- nijus Šilgalis (Per 50 metų). Moterų
land Heights City Park, Highland vienete pirmą vietą pelnė Gražina
Heights, Ohio. Turnyrą sėkmingai ir Varnelienė. Gaila, kad varžybų ne
nuotaikingai surengė Virginija Mo baigė labai perspektyvi 16-mete
tiejūnienė, talkininkaujant Romual Cassi Šakenytė.
dui Tarasevičiui. Diena buvo puiki,
Vyrų dvejete laimėjimą iškovojo
kaip pagal užsakymą, saulutė tiesiog Eugenijus ir Danius Šilgaliai prieš
„žeme raičiojosi", temperatūra per Darių Tuskenį ir Arūną Jabionską.
70T.
Moterų dvejete viršų ėmė Virginija
Dalyvavo 18 žaidėjų (13 vyrų/ Motiejūnienė ir Gražina Varnelienė
berniukų ir 5 moterys/mergaitės). prieš Cassi Šakenytę ir Julie RosenTarp jų buvo 2 berniukai ir viena jack. Mišriame dvejete pergalingi
mergaitė jaunesni nei 10 metų am buvo Gražina Varnelienė ir Arūnas
žiaus. Nemažas būrelis žiūrovų tu Jablonskas prieš Virginiją Motie
rėjo progą stebėti varžybas ir mė jūnienę ir Darių Tuskenį.
gautis nuostabia gamta. Visi daly
Varžybas paįvairino mažamečiai
viai buvo iš Cleveland apylinkių.
vaikai. Visus stebino savo sugebėji
Vyrų vieneto varžybose (11 da mais 8-metis Austinas Tarasevičius.
Visi pirmų ir antru vietų laimė
lyvių) Romualdas Tarasevičius buvo
tojai
buvo apdovanoti medaliais, o
nenugalimas ir jau 5-tą kartą iš
eilės laimėjo čempionatą bei perei jaunutis Austinas Tarasevičius —
namą taurę, finale Įveikdamas jau specialiu diplomu.
nąjį Justiną Slavinską. Trečioje vie
amb

ČIKAGIEČIAI
PIRMAUJA SALĖS
FUTBOLE

Published daiiy except Sundays and Mondays,
legai Holidays, the Tuesdays follovving Monday
observance of iegal Holidays as vvell as Dec.
26th and jan. 2nd by the L'rthuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589.
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, !L and
additionai mailing offices.
Subscn'ption Rates: XI 20.00.
Foreign countries X135.
Postmaster: Send address changes to
Draugas - 4545 W . 63rd Street,
Chkago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
prenumeratą nesiunčlame. Prie pavardės ir
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.X45.00
Kanadoie ir kitur (USD;
MetamsII35.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00
.

Julie Rosejack (iš kairės), Virginija
Motiejūnienė ir moterų vieneto l a i 
mėtoja Gražina Varnelienė.

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40 00
Užsakant į Lietuva:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 * 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio iaida oro paštu
MetamsS 190.00 »1/2 metųS 100.00
Tik šeštadienio iaida reguliariu paštu
Metams S68.00
Vyiausia -edaktorė - Danutė Bindokienė
redakciia@draugas.org
Administratorius
administr3cija@dr3ugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skeibimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ka nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotu straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

VI Cleveland „Žaibo" teniso turnyro, Įvykusio š.m. spalio 8 d., vyrų dvejeto fina
listai, iš kairės: Darius Tuskenis II vieta, Danius Šilgalis su sūneliu ir Eugenijus Šil
galis — I vieta, Arūnas Jablonskis — II vieta.

Vyrų vieneto finalistai iš kairės: Jus
tinas Slavinskas — II vieta ir Romual
das Tarasevičius — I vieta.

El-paštas:
rastine®draugasorg
skelbimai9draugas.org
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DANUTE BINDOKIENE

KREIPIMASIS
2006.XII.12

Argi galime juos
kaltinti?

Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Muntianui
Lietuvos Respublikos premjerui Gediminui Kirkilui
Gerbiamieji,
Kreipiamės į Jus, labai susirūpinę ir nusivylę dėl besitęsiančios tylos,
Konstituciniam Teismui paskelbus savo lapkričio 13 d. nutarimą dėl
Pilietybės įstatymo.
Būtina pasvarstyti, kokį signalą siunčiame užsienyje gyvenantiems bei
jau užsienio šalių pilietybę įgijusiems lietuviams, pranešdami, kad jų
užsienyje gimę ar su jais į užsienį išvykę vaikai apie pilietiškumo prieder
mes gali nebesvajoti. Lietuvai jie nebėra „savi", nors iki Konstitucinio
Teismo išaiškinimo - buvo savi, nuoširdžiai ir pagrįstai tikėjo, kad kada
nors bus jos piliečiai.
Būtina pasvarstyti, kokį signalą siunčiame Lietuvoje gyvenantiems
Lietuvos piliečiams, kai per vieną dieną galima nubraukti pilietybės išliki
mo ar atstatymo galimybes jų broliams, dėdėms ir vaikaičiams.
Verta pasvarstyti, kokį signalą siunčiame pasauliui, kai pripažįstame,
jog okupacija sėkmingai atskyrė visam laikui dalį Lietuvos valstybės
piliečių, kurie buvo nublokšti į tolimus pasaulio kampus, kai nebeleidžia
ma jiems, jų vaikams ar vaikaičiams, atstatyti Lietuvos pilietybę, neat
sisakius ilgamečio (ar jau gimtojo) gyvenamojo krašto pilietybės. Daugybė
Europos kraštų, net tie, kurie neišgyveno tokių skausmingų okupacijų,
savo žmonėms tokių bausmių netaiko.
Derėtų giliai susimąstyti apie Teismui užkliuvusius Konstitucijos
žodžius, kad dviguba pilietybė suteikiama „atskirais atvejais", nes žinome,
kad mūsų kalboje atskiras atvejis, nebūtinai reiškia retas ar pavienis.
Konstitucinio Teismo sprendimas, mūsų manymu, tautos ir valstybės inte
resus nepuoselėjantis. Užsienyje gyvenančius lietuvius skaudžiai nuvi
liantis, atimantis teisę, kuri dar prieš mėnesį atrodė užtikrinta ir tvirtai
siejanti lietuvį bei Lietuvos pilietį pasaulyje su Lietuvos valstybe.
Jūs. Valstybės vadovai, svarstote, ką reikia daryti, kad nebūtų praras
ta Lietuvai jos išvykusi tautos dalis. Mes žinome, kad yra rengiamos ir
svarstomos valstybinės strategijos bei skiriamos lėšos ryšiams- su užsienio
lietuviais palaikyti. Bet pats stipriausias, pats reikšmingiausias ir abipusis
ryšys - pilietybė.
Prašome, kad aiškiai nustatytumėte ir garsiai išsakytumėte kelią, ku
riuo galime eiti, kad lietuviams būtų atstatyta galimybė išlaikyti Lietuvos
pilietybę, net ir gimus ar įsitvirtinus už Lietuvos ribų.
JAV LB Krašto valdybos vardu —
Vytautas Maciūnas,
pirmininkas

CONTRADICTO
IN ADJECTO
tautai ir valstybei pozityvios idėjos, o
tėra paminėtų kompleksų padarinys.
Daugelis jau spėjo pamiršti V
Artėjant savivaldos rinkimams,
kai kurie valdžios iki šiol nesėkmin Šustausko vadovaujamą „ubagų"
gai siekę veikėjai ėmėsi rūpesčio partija pavadintą darinį. Ar ne tokį
kurpti naujas partijas ar jų frakcijas. pat darinį siūlo V Kadžys. Kaip paro
Antai per Lietuvos nacionalinį radiją dė iniciatorių mitingas, siekis aiškus
kelis kartus girdėjome reklamą, ku ir paprastas: duok, duok dabar, duok
rioje pensininku prisistatantis Vy daugiau, duok tai, ko aš neturiu, o
tautas Kadžys kvietė Lietuvos pen kitas turi. Visuomenė akivaizdžiai
sininkus prisidėti prie naujai kuria mato socialinę nelygybę, patiriančius
mos Pensininkų partijos, o „Baltijos skurdą ir besimaudančius milijo
televizija" parodė ir pagarsino prie nuose piliečius, tačiau ne elgetos
Liberalų ir centro partijos besiku kompleksu vadovaujantis tą atskirti
riančią „liberaliųjų konservatorių" reikia naikinti.
Tėvynės sąjungos frakcijoje Vil
frakciją.
Troškimus, motyvus, prisimini niaus miesto taryboje valdžios ir pi
mus, nuslopintus ir išstumtus į pasą nigų siekis nutrynė skirtumą tarp
monę, ir, pačiai asmenybei nesu konservatyviosios idėjos ir liberaliųjų
vokiant, darančius poveikį jos elge pažiūrų (iš tikrųjų liberalizmas idėjos
siui, psichoanalitikai vadina kom neturi, jis panašus į paveikslą be
pleksais. Dešimtmečius prievarta ir rėmų, kuriame ir paties paveikslo
pamaloninimais visuomenei diegti nematyti). Artėjant savivaldybių rin
elgesio būdai paliko kompleksus, kimams, turint pinigų bei kitokių
kurie skatina būti elgetomis, ponais valdžios galių, galima pasiganyti ir
ar vagimis. Paminėtos naujos partija kitų partijų ganyklose (savąją partiją
ir frakcija akivaizdžiai neturi jokios papildyti kita ..apšukuojant"). Taip ir

ALGIMANTAS ZOLUBAS
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aug pasaulyje šalių, kurių Lietuvoje labiausiai skursta asme
gyventojai kenčia alkį, šal nys, neturėję tėvų arba augę dali
tį, gyvena neįsivaizduoja nėse šeimose (su vienu tėvu, ar vie
mame skurde. Esame įsitikinę, n a motina), o turtingiausių šeimų
kad tie vargšai „labai toli" — kaž pajamos y r a net 6 kartus didesnės
kur pačioje tamsiausioje Afrikoje, nei p e n k t a d a l i o skurdžiausiųjų.
tik ne Lietuvoje, kuri jau gauna Argi reikia stebėtis gyventojų susi
visokeriopą paramą iš Europos priešinimu, kai vargšai aplink save
Sąjungos ir iš kitur. Deja... Pajuo mato prabangą ir beatodairišką pi
kaujama, kad Amerikoje net visiš nigų švaistymą, o patys neturi duo
ki skurdžiai gyvena daug geriau, nos kąsnio? Štai dar truputis skau
kaip kitose valstybėse vidurinio džios statistikos: 28 proc. gyvento
sios klasės žmonės. Tad nereikia jų pasisakė, k a d negalį sau leisti
stebėtis, kad legaliais ir nelega bent k a s a n t r ą dieną valgyti mėsos
liais keliais nuolatinė imigrantų a r žuvies produktų; daugiau kaip
srovė plūsta į šią šalį geresnio gy 57 proc. šeimų tvirtino, kad negali
nusipirkti visai naujų, nedėvėtų
venimo ieškoti.
Sunku įsivaizduoti, kaip žmo drabužių; apie 25 proc. neįstengia
gus gali išsimaitinti, kai jo metinės susimokėti būsto nuomos, komu
pajamos nesiekia nė 20 dolerių. O nalinių paslaugų mokesčių, įmokų
ar galime įsivaizduoti, kaip reikėtų už paskolas... Skaitant „prestiži
pragyventi, jeigu tos pajamos siek niuose" Lietuvos žurnaluose apie
tų maždaug 100 dol.? Sakytume, turtingųjų puotas, atostogas užsie
kad tokia suma yra net žemiau nio kraštuose, prabangias „pilai
skurdo ribos, todėl žmonės gyvena tes" ir kitokias gėrybes, kuriomis
ne tik didžiausiame varge, bet ir a p s u p t a kiekviena jų diena, darosi
neviltyje, nematydami jokios švie a p m a u d u , kad valstybė ne tik ne
sesnės ateities. Jeigu tokiam var p a s i r ū p i n a tokios didelės dalies
guoliui atsiranda proga savo pa savo gyventojų gerove, bet dar
dėtį pagerinti, išvykstant iš gimto drįsta priekaištauti dėl gausiai iš
sios žemės, kas drįstų jį už tai kal Lietuvos į užsienį išvykstančio jau
nimo ir vyresniųjų. O ką gi jie turi
tinti?
Pagal vėliausius Lietuvos sta daryti, jeigu savoje šalyje neįma
tistikos departamento t y r i m u s , noma pragyventi?
Iš tos statistikos viena aišku:
apie 18 proc. visų šalies gyventojų
gyvena skurde, o to skurdo riba užsienio, ypač Amerikos, lietuviai
laikomos 316 litų pajamos vienam jokiu būdu neturi nutraukti para
asmeniui, 853 Lt keturių asmenų mos savo tautiečiams, skurstan
šeimai. Buvo apklausta per penkis t i e m s tėvynėje. Būtina remti dau
tūkstančius šeimų ir apie 10 tūkst. giavaikes šeimas, našlaičius, vieni
gyventojų, turinčių 16 m. ar vyres šas motinas su vaikais, studijuo
nių. Pasirodo, k a d d a u g i a u s i a j a n t į jaunimą, vyresnio amžiaus
vargsta pavieniai asmenys — asmenis, kurių vienintelės paja
tėvai, išlaikantys vieną ar daugiau mos — juokingai menka pensija.
vaikų (šios kategorijos didžiąją da Netiesa, k a d Lietuva ,Jau atsisto
lį sudaro vienišos, vyrų paliktos j u s i a n t kojų, g a u n a ES paramą,
motinos su vaikais), pensininkai, t a d niekam nereikia tų doleriuku
daugiavaikės šeimos. Pastaroji a r siuntinėlių iš Amerikos". Deja,
beturčių kategorija ypač stebina: kol Europos Sąjungos ar iš kitur
valstybė, kuri skundžiasi gyvento p a r a m a pasiekia jos labiausiai
jų skaičiaus mažėjimu dėl nepa reikalingus, nemaža jos dalis jau
kankamo gimstamumo, užuot rė b ū n a nubirusi į godžias rankas ir
musi daugiavaikes šeimas ir ska k i a u r a s biurokratų kišenes. Var
tinusi gimdyti bei auginti daugiau giai sulauksime laikų, kai tos ki
vaikų, jas palieka siūbuoti a n t šenės pagaliau bus pripildytos.
skurdo bedugnės krašto. Kitos
Artėia Kalėdos. Visi iaučiaEuropos šalys j a u suprato gauses m ė s dosnesni ir kupini artimo
nių šeimų svarbą ir jas visokeriopai meilės — prisiminkime skurstan
remia, kodėl to nedaro Lietuva?
čius savo tautiečius tėvynėje ir
Pagal šių tyrimų rezultatus, jiems suteikime viltį.

pasielgė Liberalų ir centro frakcijos
vadovas su įtakingais rėmėjais: pavi
liojo saujelę abejotinos reputacijos
Tėvynės sąjungos narių, neva neišsi
žadančių konservatyviosios idėjos. Ar
taip yra ir ar gali taip būti?
Tiek naujos partijos, tiek naujos
frakcijos kurpimo padėtį geriausiai
apibūdintų lotyniškas pasakymas
cotradicto in adjecto. O tai išreiškia
prieštaravimą tarp pažyminio ir
pažymimojo žodžio (karštas ledas,
jaunas senis, protingas kvailys).
Kurpiamos Pensininkų partijos
gerovės siekis per elgetos kompleksą į
gerovę tikrai nenuves. Tai neabejoti
nai aišku ir organizatoriams, tačiau
juos vilioja didžiulis pensininkų skai
čius, kurie galėtų už juos balsuoti.
Tik vargu ar tarp pensininkų atsi

rastų tiek mulkių, kurie pasiduotų
politikierių vilionėms, patikėtų, kad
per elgetystę galima pasiekti gėrį,
kad būtų elgetaujantis ponas. Contradicto in adjecto!
Liberalizmo jungimas su konservatizmu prilygtų žalčio ir ežio su
tuoktuvėms. Taigi, naująją frakciją
įvardinant aiškiau, liberaliuosius
konservatorius turėtume vadinti
nekonservatoriškais konservatoriais.
Contradicto in adjecto!
Politiškai nebrandžius piliečius,
kurie siaurų interesų vedami keičia
pažiūras, valkatauja po partijas, va
dina „karklais" (kur vėjas pučia, ten
ir linksta). Tik turėtų jie prisiminti ir
įsidėmėti liaudies pastebėjimą, kad
a n t tokių karklų visos ožkos lipa.
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1955 m. streikas
Vorkutos 40-ojoje šachtoje
EDVARDAS SVILAIN1S

1954 metais Intoje, jau po tunelio
kasimo bandant pabėgti iš pirmosios
šachtos, po tardymų ir 1.1., nesuge
bėję sudaryti bylos, m a n e - t.y Ed
vardą Svilainį-Dulkę, ir Joną ValaitįViesulą iš kalėjimo atvežė į 2-ąjį
lagerį. Drauge su m u m i s buvo gabe
nama grupė įtariamųjų: Balys Sadauskas-Naras, Juozas Kliučinskas,
Juozas Eidukevičius-Dzūkas bei'kiti.
Vienas iš tunelį kasusiųjų - Algis Šid
lauskas - buvo paliktas Intos 1-ajame
lageryje. Taigi, 1954 m. pabaigoje
atsidūrėme Vorkutoje. Patekome į
vagių lagerio „peresylką". Vagys zo
noje gyveno laisvai, o visi kiti - spyg
liuota viela aptvertuose barakuose.
— -

Edvardas Sviiainis

Praėjus porai savaičių, buvome iš
vežti į darbo lagerius. Aš, Balys
Sadauskas, Juozas Kliučinskas, Juo
zas Eidukevičius ir dar keletas intiškių patekome į 40-osios šachtos la
gerį. Greitai susipažinome su lagerio
gyventojais ir įsitraukėme į šio lage
rio kasdienybę. Aš buvau atsisakęs
dirbti dar Intes šachtoje; savo atsisa
kymą pakartojau ir čia. Padedant vie
tiniams kaliniams, pavyko įsitaisyti
dirbti šlako blokų (plytų) gamyklos
teritorijoje pas lietuvį skulptorių ir
geologą Praną Baneliūną, kuris ten
turėjo savo dirbtuvę. Tapau jo pa
dėjėju ir darbininku. Liejome iš gipso
įvairias statulas, karnizus, vykdėme
gipso darbų užsakymus. Užsakovų
buvo ir gyvenančių laisvėje! Taigi,
toks buvo mano darbas ir gyvenimas
40-osios šachtos („Milijonkės") lage
ryje, kuriame kalėjo daugiau kaip 6
tūkstančiai įvairiausių tautybių ir
pažiūrų žmonių. Daugiausia ukrai
niečių, lietuvių, latvių, estų. Dar
prieš atvežant m u s iš Intos, čia jau
ruoštasi 1955 m. visuotiniam Vorku
tos lagerių streikui. Tiesa, jis tuomet
vadintas sukilimu. Koordinacinis ko
mitetas buvo 62-ajame baudžiama
jame lageryje, kadangi jame buvo
visos Vorkutos lagerių atstovų, ir pa
laikė ryšius su visais lageriais - taigi.
ir su mūsų 40-ąja šachta. Įsijungęs į
šios šachtos lagerio organizacinę
grupę, aš pradėjau susirašinėti su 62ojo baudžiamojo lagerio Organi
zacinio komiteto nariais: Jonu Va
laičiu, Edvardu B u r o k u ir Ignu
Uogintu. Pasirašinėjau Dulkės slapy
vardžiu. Pirmiausiai reikėjo suderin
ti visų streikuosiančiųjų Vorkutos
lagerių reikalavimus bei streiko orga
nizacinius ypatumus pagal vieno ar

kito lagerio konkrečią padėtį. Toliau
reikėjo suderinti streiko paskelbimo
pradžią. Tolesnė streiko eiga jau pri
klausė nuo kiekvieno lagerio akty
vistų ir administracijos agresyvumo na, ir nuo sėkmės, kuri mus lydėjo.
Reikėjo lageryje išlaikyti tvarką,
apsisaugoti nuo galimų provokacijų:
gaisro ir įvairiausių išsišokimų, kad
administracija neišprovokuotų įsi
brovimo į zoną dėl netvarkos, gaisro
ar kitų priežasčių...
1955 m. liepos viduryje prasidėjo
Vorkutos lagerių visuotinis streikas.
Apie jo pradžią žinojo tik tie, kam
reikėjo ir tiek, kiek reikėjo žinoti.
Sudarytos veikiančios grupės. Pir
moji turėjo užimti štabo baraką
netoli „vachtos" (vartų su sargybos
postu). Ten buvo radijo stotis, per
duodanti lageriui visus čekistų įsaky
mus: rytą - „podjom" - keltis ir į
darbą, vakare - „otboj" - miegoti. Ki
tos grupės paskirtis - sudrausminti
nepaklusniuosius, kurie nevykdė mū
sų nurodymų. Saugantis galimų pro
vokacijų, buvo budima zonoje ir
barakuose. Visos vidaus' tarnybos virtuvė, kepykla, maisto paskirstymo
ir ligoninės aprūpinimo skyriai dirbo
normaliai. Laisvas gydytojas lankė
ligonius. Visa tai vyko darniai, ka
dangi vakarų ukrainiečiai ir lietuviai
buvo gerai suderinę savo veiksmus.
1955 metų vieną liepos ankstų
rytą visi buvome savo vietose. Pir
moji grupė užėmė radijo stotį ir pra
nešė visam lageriui, kad skelbiamas
visuotinis Vorkutos lagerių streikas,
kuriame dalyvaujame ir mes - 40osios šachtos kaliniai. Pareiškėme,
jog į darbą neisime tol, kol nesulauk
sime komisijos iš Maskvos. Trumpai
išdėstėme reikalavimus ir paragi
nome visus laikytis ramiai, nepasi
duoti galimoms provokacijoms ir t.t.
Mūsų grupė drauge su ukrai
niečiais budėjo prie vartų („vach
tos"). Uždavinys buvo sudrausminti
nepaklusniuosius. Tokių nors ir ne
daug, bet atsirado. Juos teko priver
sti grįžti į barakus. Tuo metu keitėsi
prižiūrėtojų pamainos, ir jie išgirdo
per radiją perduodamą mūsų pra
nešimą. Išgirdę puolė į štabo baraką,
bet buvo jau vėlu. Viskas sustojo, la
geris streikavo. Prižiūrėtojus perspėjome, kad į zoną nieko neleidžia
me, išskyrus laisvą gydytoją. Paaiški
nome jiems, jog paskelbėme streiką ir
reikalaujame, kad atvyktų komisija iš
Maskvos. Su vietine lagerio vadovybe
derybų pareiškėme nevešią.
Šiaip vyko normalus lagerio gy-

Į Amžinybę palydėtas E d v a r d a s Sviiainis (1926.10.13 - 2006.11.09),
karys savanoris, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos narys, 1955 metų
sukilimo dalyvis Vorkutos 40-je šachtoje. Du kartus buvo nuteistas mir
ties bausme, tačiau abu kartus bausmė buvo pakeista 25 metus kalėti.
Kalėjo Intos, Vorkutos ir Taišeto lageriuose.
Liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius ir bendražy
gius.
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
Jonas Burokas
„Varpo" redakcija
Algimantas Zolubas
Taišeto kalinių bendrija
Natalija Gudonytė

venimas, tik niekas nėjo į darbą. Lai
kėmės tvirtai, nors visus buvo apė
musi nervinė įtampa ir kankino neži
nomybė. Iš atminties dar nebuvo
išdilę 1953 metų įvykiai, nusinešę
daugybę aukų. Tada vietos čekistams
pavyko išprovokuoti riaušes ir sukur
ti pretekstą įsikišti ginkluotai ka
riuomenei. Tačiau dabar to nebuvo. Į
lagerio zoną niekas nesiveržė. Tik
kartą lagerio viršininkas ir „operas"
(operatyvinis darbuotojas) prie vartų
bandė įkalbinėti kalinius, kad eitų į
darbą, bet vėliau ir tie dingo ir dau
giau nesirodė. Aplink lagerį sustipri
no sargybą. Bokšteliuose budėjo po
du sargybinius su kulkosvaidžiais.
Tuo laiku šiaurėje nakties nebūna,
dienos karštos. Atlaikę pirmąjį sukrė
timą, žmonės kepinosi prieš saulutę
ir laukė, kuo viskas baigsis. Tiktai
mūsų nematomas organizacinis cent
ras koregavo viso lagerio gyvenimo
tvarką. Viduje didesnių sukrėtimų
neįvyko, tik šimtasiūlę kažkas buvo
uždegęs. Tiesą sakant, stambesnę
provokaciją nebuvo lengva surengti:
visą parą šviesu, visur žmonės... Gal
po savaitės mūsų ramybę pamėgino
sudrumsti lagerio administracija.
Vandens siurblinė buvo už zonos, tad
ji pabandė nutraukti vandens tie
kimą. Be vandens lageryje liko apie
6,000 žmonių, ir dar ligoninė... Žmo
nėms reikėjo gamintis maistą, virinti
vandenį („kipiatoką") gėrimui ir t.t.,
ir t.t. Ne juokai. Nutarėme kasti
duobę ir rinkti vandenį. Bet čia mus
išgelbėjo vyr. gydytojas. Jis užprotes
tavo tokius administracijos veiksmus
dėl galimos epidemijos. Tada vandenį
ėmė tiekti. Praėjus kelioms dienoms
po šio incidento, iš Maskvos atvažia
vo komisija - gal penki ar šeši „po
nai". Su jais į zoną atėjo lagerio vir
šininkas ir „operas". Prie vartų pas
tatėme stalą, uždengėme švaria stal
tiese. Iš viso lagerio surinkome kėdes,
taburetes, suolus. Susirinkome visi.
Kalbėjo vienas visų vardu. Pirmas
reikalavimas - įvykdyti 1953 metų
sukilimo reikalavimus, t.y. peržiūrėti
bylas, leisti į darbą be sargybos,
sušvelninti vidaus tvarką (lagerio
—
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režimą) ir neieškoti streiko organiza
torių. Komisija lengvai su viskuo
sutiko ir pažadėjo nedelsiant pradėti
vykdyti įsipareigojimus. Po pusantros
savaitės „poilsio" visas lageris pra
dėjo darbą. Iš tiesų lageryje tapo jun
tamai laisviau. Daugelį kalinių išlei
do dirbti be sargybos, kai kas net įsi
taisė gyventi už lagerio. Taip kokį
mėnesį pagyvenome ir mes. Bet po to
mus - streiko aktyvistus - surinko ir
nugabeno į 62-ąjį baudžiamąjį lagerį.
Nukirpo plaukus, ir vėl tapome seno
jo režimo kaliniais. Be to, čekistai
šalia esančios 8-osios šachtos lageryje
išprovokavo politinių kalinių ir kri
minalistų skerdynes. Su lagerio ad
ministracija kilo incidentas, kurio
metu nukirpome plaukus lagerio
režimo viršininkui ir paskelbėme
trijų dienų gedulą. Iškėlėme ant van
dens siurblinės juodą vėliavą (juodo
čiužinio impilą) ir tris paras neįsileidome į zoną valdžios. 62-asis lageris
yra Vorkutos miesto ribose, todėl če
kistai nedrįso imtis jokios prievartos.
Tik sustiprino sargybą ir po trijų
dienų paskelbė viso lagerio etapą. Per
dieną jam buvome paruošti, o vakare
jau sėdėjome gyvuliniuose vagonuo
se, tempiamuose į tolimą kelionę per
Uralą, Krasnojarską į Irkutsko sritį,
Taišeto rajoną. Atvykome į Ozerlago
karaliją... Mus išlaipino Vycharevkos
stotyje ir nuvarė į galutinę gyven
vietę miškuose (taigoje), buvusius
japonų belaisvių lagerius, ties Andziobos stotimi. Cia praleidome visą
1955-1956 metų žiemą. Į darbą nie
kur nevarė, tik išvesdavo į taigą
malkų lagerio reikmėms pargabenti.
1956 metais iš Maskvos po visus
sovietų lagerius pradėjo važinėti ko
misijos ir „dosniai" dalyti - kam lais
vę, kam trumpesnį bausmės laiką.
Atėjo didysis „tautų kraustymosi" lai
kotarpis: paleistieji skubėjo namo, li
kusieji buvo renkami į Mordovijos ir
kitus specialius koncentracijos lage
rius. Tada atrodė, kad sudrebėjo ko
munistinės Rusijos pamatai ir baigiasi
didžiojo sovietų GULAG'o galybė...
1955 m. Vorkutos visuotinio
streiko organizacinio komiteto narius
iš 62-ojo baudžiamojo lagerio perkėlė
į Gorkio, Vladimiro ir kitus SSRS
kalėjimus. Likusius lageryje, tarp jų
ir mane, kaip jau minėjau, vėliau iš
gabeno Sibiran - į Taišeto rajoną.
Aplinkui buvo vien MGB tarnautojų
ir lagerių sargybos gyvenvietės. Su
vietiniais lageriais ryšių neturėjome.
Dirbti atsisakėme. Tačiau ir čia ga
liausiai rr.us pasiekė 1956 m. komisi
jų rojus: ką paleido, kam sutrumpino
bausmės laiką - kaip ir visuose
GULAG'o imperijos lageriuose...
Didžiuojuosi streiko organiza
v a u ir ji| nendraminčių ryžtu ir pasi
aukojama kova dėl kalinių - ne tik
savo, bet ir visų tuo metu kalėjusių išsilaisvinimo. Šis judėjimas privertė
valdžią sušvelninti režimą, netiesio
giai priartindamas blogio imperijos
žlugimą ir Lietuvos valstybės atgi
mimą.
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Baisiomis nuotraukomis gąsdina
rūkalius
Rūkalius, p e r k a n t i s cigaretes
Belgijoje, privalėtų arba turėti stip
rius nervus, arba tiesiog užsimerkti:
sukrečiančiose nuotraukose demons
truojamos rūkymo pasekmės - nuo
iškritusių dantų iki piktybinių aug
lių. Nuo 2007 metų birželio išraiškin
gos nuotraukos bus išspausdintos
absoliučiai ant visų pakelių.
Belgijos daugiau nebetenkina
vien rašytiniai įspėjimai, tokie kaip
„Rūkymas sukelia vėžį": šokiruo
jančios nuotraukos a n t cigarečių pa
kelių skirtos atbaidyti nikotino varto
tojus. Kaip patvirtino vartotojų svei
katos skyriaus atstovas Filipas Todas, ši idėja, kurios autore tapo Euro
pos Komisija, ne per seniausiai buvo
įgyvendinta. Netrukus tabako susi
vienijimai rinkai tieks tik pakelius su
tokiomis nuotraukomis - parduotu
vių lentynose jų j a u atsirado.
Mažmenininkai per šešis mėne
sius privalės pakeisti naujais likusius
cigarečių pakelius be nuotraukų. Mo
tyvai, atspausdinti ant pakelių, dau
giausiai visiškai nekalti, pavyzdžiui,
vienoje iš nuotraukų pavaizduotas
vyras, beviltiškai įsitvėręs į kalėjimo
grotas, kurios strypai simbolizuoja ci
garetes. Tačiau tikrą šoką kelia gerklų piktybinis navikas, atvira širdies
operacija arba išpuvę dantys ir pan.

Šiuo metu Belgija yra vienintelė
Europos Sąjungos šalis, planuojanti
apyvarton išleisti pakelius su šoki
ruojančiomis nuotraukomis. Likusios
ES šalys turi teisę pasirinkti, ar jos
pasinaudos kokiu nors motyvu iš 42
pasiūlytų. Europos Komisija maž
daug dvejus metus atrinkinėjo nuo
traukas, pasiremdama Kanados, ku
rioje panašūs cigarečių pakeliai pasi
rodė prieš dvejus metus, patirtimi.
Akciją sumanė ir pradėjo buvęs
ES sveikatos ministras David Burn.
2004 metų spalį visoms 25 ES šalims
jis išsiuntė atrinktas nuotraukas. Re
miantis Europos Komisijos surink
tais duomenimis, apie 500 tūkst. rū
kalių kasmet miršta dėl tiesioginių
arba netiesioginių tabako priklau
somybės pasekmių. Kaip mano spe
cialistai, vizualiniai tokių vaizdų
įspūdžiai daug veiksmingesni nei
rašytiniai įspėjimai ar statistiniai
duomenys.
Kasmet Europos Sąjungoje rūky
mo sukeltoms ligoms gydyti išleidžia
ma apie 100 mlrd. eurų, o 2003 metų
tabako mokesčio pelnas, pavyzdžiui,
buvo maždaug 14 mlrd. eurų. Fede
ralinė valdžia kol kas apsiribojo įve
dusi draudimą rūkyti viešosiose vie
tose ir restoranuose.
BNS

Iš pradžių liepė kelis kartus bėgti aplink
aikštę, o vėliau kokius penkis ar šešis žingsnius
pabėgėti, gulti, ristis, keltis, bėgti, gulti aukštielmnkam. Kas spėjo bėgti kartu, tas buvo laimingas,
bet kas nespėjo, tą spardė į užpakalį. Protarpiais
liepė rankas sudėjus a n t sprando abiem kojom
šokti. Tai buvo p a t s baisiausias kankinimo būdas.
Aš tuo k a r t u nevaldžiau dešinės kojos. Nie
kaip negalėjau su kitais k a r t u atsikelti ir pabėgti.
Bet niekas mano skundų neklausė ir turėjau iš
paskutinių jėgų vilktis drauge.
pie valandą laiko aikštę „patrynus", visas
purvas buvo nuo aikštės nušluostytas ir be
liko slidus ledas. Mano jėgos buvo j a u visiškai iš
sekusios ir nebepajėgiau atsikelti. Priėjęs stovyk
los seniūnas m a n e paklausė:
— Kodėl Tamsta nebėgi?
Aš j a m atsakiau:
— Mano jėgos j a u išseko. Jei norite, už
muškite mane, bet aš j a u nebegaliu atsikelti!
Tuo kartu aš buvau visiškai išbadėjęs ir akys
įdubusios. Jis, m a t y d a m a s , kad mano dienos, o gal
ir valandos, yra suskaitytos, liepė man prie aikš
tės pakraščio tūptis ir tupėti, kol sportas pasibaigs.
Aikštės pakraštyje tupėjo jau keli. Pasitaikius
progai, kai visi subėgo į kitą aikštės galą, vienas
po kito paspruko už blokų ir buvo laisvi. Aš suma
niau padaryti taip pat, bet pervertinau savo jėgas.
Kai sportininkai nuo manęs atitolo ir nesimatė
arti nė vieno smogiko, aš dideliu vargu atsistojau.
Kojos buvo j a u visiškai apmirusios. Pamėginau
judėti į pakraštį. Tas m a n laimingai pavyko ir aš
j a u buvau atėjęs už kamaros bloko, kai staiga pro
langą sušuko vienas smogikas, kad aš turįs pa
laukti. Jis greitai puolė laukan, o aš neturėdamas
jėgų pabėgti, turėjau laukti, kol jis ateis.
— Tamsta nori pabėgti nuo sporto?! Marš
atgal!
Iš maho s u p u r v i n t ų drabužių j i s aiškiai
suprato, kad aš dalyvavau sporte. Reikėjo grįžti!
Jis pasišaukė stovyklos seniūną ir man pasakė:
— Sakyk tiesą!
Aš jam atsakiau:
— Turiu žaizdą, skaudulį ir norėjau eiti į
ambulatoriją perrišti, nes besportuojant pradėjo
kraujuoti! Be to, manęs kojos nebeneša!
Smogikas vėl pažiūrėjo į stovyklos seniūną.
Seniūnas, pažiūrėjęs į mane, atsakė smogikui:
— Tas yra baigtas! (Der ist fertig!) Jis nebe
gali! Tegu jis ten pritupia!
Man liepė eiti \ pakraštį, pritūpti ir palaukti,
kol sportas bus baigtas.
Paprastai ..sportą?" užtrukdavo tris valandas.
Bet tokio? sporto valandos išvargindavo dar dau-
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Šukuosenas įkvepia architektūra
Garsiausi pasaulio kirpėjai įkvė
pimo savo darbams pradėjo semtis iš
šiuolaikinių architektūros stebuklų įmantrių formų didmiesčių dango
raižių, muziejų ir net bibliotekų.
Iš naujausių „Vidai Sassoon"
tendencijų pristatymo, kuris kasmet
vyksta Londone ir yra laikomas visų
pažangių pasaulio kirpėjų kelrode
žvaigžde, grįžusi klaipėdietė Aida
Krupskienė neslėpė nuostabos - ki
tąmet madingi kirpimai bus skulp
tūriški ir dar griežtesni nei pernai.
2007-ųjų pavasario ir vasaros
plaukų kirpimo pristatyme nebe pir
mą kartą dalyvaujanti salono „Aidos
studija" įkūrėja pasakojo, kad kitų
metų kolekcija primena pernai pris
tatytas ir šiemet labai išpopuliarėju
sias „Vamp" stiliaus šukuosenas.
„Tačiau tai, ką pamačiau šiemet,
yra dar radikalesnis griežtumas - visi
kirpimai geometriški, lengvumo be
veik nėra, o jeigu jis ir yra, tai subti
liai užslėptas", - apie pamatytus mo
delius kalbėjo A. Krupskienė.
Pasak kirpėjos, „Vidai Sassoon"
madų diktatoriai įkvėpimo sėmėsi iš
XXI amžiaus architektūros stebuklų.
Todėl ir kolekcija vadinasi „Metrov

polis now" („Šiuolaikinė sostinė"). Gar
siosios kompanijos specialistai susi
žavėjo JAV ir Europos didmiesčių
pastatais, ypač Gugenheimo muzieju
mi Bilbao mieste (Ispanija) ir „Kool-
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giau, kaip kelios baisios darbo dienos. Suimtieji
nyko regimai ir po to vaikštinėdavo kaip šešėliai.
Maistas vasario mėnesį dar pablogėjo, nes dėl
didelių šalčių „negalėjo" atvežti bulvių. J a u kelios
savaitės, kaip rytą ir vakarą bedavė kavą, o
pietums tik vien sėtinius su vandeniu be bulvių.
Duonos gavome kiekvieną dieną po 350 gramų.
Bet tai nepakako nė vienam kartui pavalgyti.
Sunkus, įtemptas darbas, nuolatinis šaltis ir blo
gas poilsis ėste suėdė paskutines jėgas.
ubadėjusių paliegėlių skaičius darėsi vis di
desnis. Nors daug jų mirė kasdien, dar dau
giau perėjo į mirties kandidatų eiles. Darbo ko
mandos turėjo vis daugiau neštis pusgyvių į dar
bovietes. Tomis dienomis pasklido stovykloje gan
das, kad paliegėliai būsią vežami į Oranienburgo
stovyklą. Tuoj kreipiaus į blokovą, bet tas atsakė
nieko panašaus nežinąs ir negirdėjęs. Jis man
patarė nesirūpinti tokiais plepalais, o tik žiūrėti,
kad tinkamai atlikčiau savo pareigas ir darbą.
Mano jėgos buvo visiškai išsekusios ir nebepakėliau kojos. Bėgti jau visiškai nebegalėjau, o
tik kitiems bėgant trypiau taktu. Tuo laiku man
teko labai daug nukentėti tiek nuo smogikų, tiek
nuo draugų, nes paliegėlių stovykloje nepakęsda
vo nė vienas. Tik labai retai atsirasdavo likimo
draugų, kurie tokius pusgyvius užtardavo ir jiems
padėdavo.
Vieną dieną, per pietų pertrauką, kai reikėjo
bėgti į aikštę, mane nutvėrė vienas greta manęs
bėgęs, užsimetė kaip tuščią maišą ant peties ir,
nubėgęs į aikštę, ten mane pastatė. Aš išsigandau
pastebėjęs, kad jau taip esu sunykęs, jog mane,
175 cm vyrą, gali taip lengvai panešti. Niekada
nebūčiau tikėjęs, kad jau nebesveriu nė 50 kg.
Parėjęs \ bloką, ėjau į prausyklą pasižiūrėti į vei
drodi, kaip beatrodau. Be galo išsigandau, pa
matęs save su mirties šešėliais ant veido, įdubu
siomis akimis. J a u kelios savaitės, kaip nebuvau į
veidrodi žiūrėjęs.
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haas" bibliotekos pastatu Sietle (JAV).
„Nenuostabu, kad kirpimai tokie
geometriški - šių pastatų architektai
sugebėjo griežtas linijas suderinti su
vertikaliomis plokštumomis, metalo
konstrukcijas su stiklo žvilgesiu. To
dėl ir naujausioje „Vidai Sassoon" ko
lekcijoje daug metalo, deginto aukso,
rūdžių spalvų. Lieka populiarūs ir
šviesūs plaukai, bet jų atspalvis yra
šaltas, ledinis", - aiškino A. Krups
kienė. Kirpėja pastebi, kad pernai
madingas kontrastingas ilgų ir trum
pų plaukų derinimas taip pat liko ma
dingas. „Derinti skirtingus ilgius rei
kėtų net kerpant vyrus. Ne tik mote
rų šukuosenoms šį sezoną bus būdin
gos reljefinės linijos ir griežtumas", sakė meistrė.
A. Krupskienė tikino, kad kitų
metų pavasarį ir vasarą reikėtų veng
ti ryškių spalvų - madingos prigesin
tos, tarsi išblukusios plaukų sruogos.
Apie Londone pamatytas nau
joves kirpėja papasakojo kolegoms iš
visos Vakarų Lietuvos apkričio 5-ąją
surengtame seminare. „Savo kolek
tyvą jau supažindinau su naujau
siomis tendencijomis. Netrukus pra
dėsime radikalesnius madingus kir
pimus siūlyti ir eksperimentuoti
mėgstantiems klaipėdiečiams", - sa
kė trijų grožio salonų savininkė.
„Klaipėda"

Tuo metu Klinkerio stovykloje buvo keli lietu
viai — Otto Hofmanas nuo Smalininkų, buvęs
seimelio stenografas Molinius ir Jurkšaitis, pas
tarasis kriminalistas. Su Moliniu buvome keletą
savaičių viename bloke ir miegojome kartu. Jis
sirgo skrandžio liga ir staiga visiškai nebegalėjo
valgyti. Nors jis jau kelis kartus buvo buvęs am
bulatorijoje, jam tenai nieko negalėjo padėti, o tik
duodavo po keletą tablečių. Vieną rytą jis vėl no
rėjo eiti į ambulatoriją, bet buvo gilu sniego ir jis
nebegalėjo per sniegą bristi. Kai aš pro duris išė
jau, mane pasišaukęs jis pasakė:
— Žinai, Jonai, aš j a u nebegaliu nueiti, nu
vesk mane į ambulatoriją.
is mane apsikabino ir mudu mėginome eiti,
bet tuoj susmuko, o aš nebepajėgiau jo iš
laikyti. Pasišaukiau vieną pažįstamą ir paprašiau
jį man padėti draugą nunešti. Pats abejojau, ar
beįstengsiu iki ambulatorijos nunešti, nes vos pavilkau kojas, nors iki ambulatorijos buvo tik 150
metrų. Atėjęs draugas paėmė Molinių už kojų, o
aš turėjau tverti už pažastų ir taip pradėjome neš
ti. Nustebau, kad mano draugas buvo toks leng
vas. Nors aš nebeturėjau jėgų, vis dėlto man pa
sirodė, kad nešame tuščius drabužius. Nunešę
paguldėme jį ambulatorijoje ant aslos ir pasakiau
sanitarui, kad jis j a u nebepaeina iš vietos.
Atsisveikinęs turėjau skubėti prie bloko. Daugiau
jo nebemačiau, nes sužinojau, kad jis po kelių
dienų mirė Oranienburgo stovyklos ligoninėje.
Man vis labiau aiškėjo, kad mano dienos su
skaitytos ir nematyti jokios išeities. Visas gyveni
mas vyko lyg pamišėlių name. Be šalčio ir bado,
nebuvo ir jokio poilsio.

J

DIDŽIOJI KRIZĖ
Kiekvieną dieną per pietus stovyklos aikštėje
gulėdavo nusilpusieji pavieniui ir grupėmis kaip
išmėtyti maišai.
Kada suskardėjo švilpukas stoti prie darbo
komandų aikštėje, kaip visuomet prasidėjo susi
grūdimas. Bematant visa aikštė buvo kaip apsėta
nusilpusiais, nebe dešimtimis, bet šimtais. Man
„bebėgant", — koks čia galėjo būti bėgimas, kai
žmogus vos laikosi a n t kojų ir tik stengiasi su
daryti bėgančio įspūdį, — keli kaip tik prieš mane
griuvo, o aš ant jų ir dar visa eilė ant mūsų. Taip
suvirto kelių dešimčių krūva. Iš tos krūvos išlįsti
nebuvo galima, nes vienas kitą buvo prigulęs. Be
to, toks nusilpęs žmogus yra lyg ir visiškai girtas,
kuris dar mato ir girdi, bet jokiu būdu nebevaldo
kūno, nebeturi valios.
Bus daugiau.
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Baltijos valstybių parlamentiniam
bendradarbiavimui •-— 15 m e t u

Parlamento galerijoje pristatyta nuotraukų paroda ir knyga.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 14 d. (ELTA)
— Ketvirtadieni Seime paminėtas
Baltijos valstybių penkiolikos metų
parlamentinis bendradarbiavimas.
Minėjimo renginį atidarė Baltijos
Asamblėjos pirmininkas Valerijus Simulikas.
Minėjimo dalyvius sveikino Lie
tuvos Seimo ir Latvijos Saeimos pir
mininkai Viktoras Muntianas ir In
dulis Emsis.
Sveikinimo kalbas sakė svečiai iš
Siaurės Tarybos, nutarimo dėl Balti
jos Asamblėjos įsteigimo signataras
Bronius Kuzmickas, kiti politikai bei
tarptautinių organizacijų atstovai.
Parlamento galerijoje pristatyta
nuotraukų paroda ir knyga, skirta
Baltijos Asamblėjos 15 metų sukak
čiai, Parlamento galerijoje įteikti Bal
tijos Asamblėjos medaliai.
Baltijos Asamblėja yra Lietuvos,
Estijos ir Latvijos parlamentų ben

dradarbiavimo organizacija, sudaryta
remiantis valstybių Aukščiausiųjų
Tarybų 1990 m. gruodžio 1 d. Vil
niuje priimtu bendru sprendimu, vei
kianti 1991 m. lapkričio 8 d. Taline
patvirtintų Baltijos Asamblėjos nuo
statų ir 1994 m. birželio 13 d. pasira
šyto susitarimo „Dėl Baltijos valsty
bių parlamentų ir vyriausybių ben
dradarbiavimo", Baltijos Asamblėjos
statuto ir kitų Baltijos Asamblėjos bei
jos organų priimtų teisės aktų pa
grindu.
Baltijos Asamblėja — tarptauti
nės teisės subjektas, kurio sekreto
riato būstinė yra Latvijos sostinėje
Rygoje.
Baltijos Asamblėja svarsto vals
tybėms rūpimus klausimus ir, va
dovaudamasi lygiateisiškumo, tarpu
savio naudos bei vienybės principais,
priima sprendimus, plėtoja bendra
darbiavimą.

Šventes sutiks namuose
Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) —
Dauguma Lietuvos didmiesčių gyven
tojų Kalėdas ir Naujuosius metus ža
da sutikti namuose.
Tai parodė savaitraščio „Veidas"
užsakymu skambučių centro „Fonitel" gruodžio 8-9 dienomis atlikta ap
klausa, kurioje dalyvavo 500 Viiniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio gyventojų.
Tyrimas rodo, kad 68.6 proc. ap
klaustųjų Kalėdas ir Naujuosius me
tus sutiks namuose, 22.5 proc. — už
sienyje arba pas bičiulius, 8.9 proc. —

visiškai nešvęs.
Niekur nelinkę išsiruošti vyresni
apklaustieji, o dauguma vilniečių lik
ti namie neplanuoja.
Pasiteiravus apie dovanas paaiš
kėjo, kad dauguma (74.6 proc.) ap
klaustųjų dovanoms žada skirti nuo
100 iki 500 litų. O dovanų nepirkti
planuoja 10.1 proc. apklaustųjų.
Apklaustieji vyrai dovanoms ke
tina skirti gerokai didesnes sumas
nei moterys.
Minimaliai ketina išleisti tik stu
dentai ir bedarbiai.

* Lietuvos krepšinio lygos
(LKL) č e m p i o n o Vilniaus „ L i e t u 
vos r y t o " vyrų k o m a n d o s t r e n e 
ris 54 m e t ų slovėnas Zmago Sagadinas ketvirtadienį rytinėje ekipos
treniruotėje galvomis susidūrė su
puolėju Matthevv Nielsen ir, paplūdęs
krauju, atsidūrė ligoninėje. Treniruo
tėje buvo derinami individualūs
aukštaūgių puolimo veiksmai, o Z.
Sagadinas pats stojęs gynėjo pozicijon. Medikai treneriui septyniomis
siūlėmis susiuvo galvoje prakirstą
žaizdą.
* T r y l i k t ą p e r g a l ę 21-ose
NBA č e m p i o n a t o r e g u l i a r i o j o se
zono r u n g t y n ė s e iškovojo Žyd
r ū n o Ilgausko Cleveland „ C a v a l i e r s " komanda, trečiadienį na
muose 104:101 įveikusi Charlotte
„Bobcats" krepšininkus. Lietuvis nu

galėtojams pelnė 9 taškus, po krep
šiais atkovojo 5 ir perėmė 1 kamuolį,
atliko 3 rezultatyvius perdavimus,
dukart suklydo bei triskart prasižen
gė* D a r dvi p e r g a l e s I T F serijos
„20 C o p a M u n d i a l Y u c a t a n " j a u 
n i ų t e n i s o t u r n y r e M e k s i k o j e iš
kovojo ir į ketvirtfinalį pateko Ri
čardas Berankis. Lietuvis 6:3, 6:4 nu
galėjo korto šeimininką Mauricio Astorga, o aštuntfinalyje 7:5, 6:7 (4:7),
6:4 įveikė amerikietį Cyprian Pisarek.
* A t s a k o m o s i o s e 2006 m e t ų
P i e t ų A m e r i k o s t a u r ė s futbolo
t u r n y r o finalo r u n g t y n ė s e „ P a c h u c a " (Meksika) komanda svečiuo
se 2:1 įveikė Santiago „Colo Colo"
(Čilė) komandą ir pirmą kartą tapo
šios taurės laimėtoja.

Emigruoti skatina d a r b o krūvis
Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) —
Viešojo sektoriaus darbuotojų išvyki
mą iš Lietuvos labiausiai skatina ne
patenkinamos darbo apmokėjimo są
lygos ir tai, kad darbo užmokestis nė
ra susietas su rezultatais, todėl viešo
jo sektoriaus darbuotojai jaučiasi ne
pakankamai įvertinti.
Tai nustatyta Viešosios politikos
ir vadybos instituto (VPVI) atliktu
tyrimu.
Sveikatos priežiūros ir socialinio
darbo, švietimo sektoriuose dirban
tieji dar nurodo per didelį darbo krū
vį, nepalankią darbui tvarką ir biu
rokratizmą.
„Kalbant apie medikus gana aiš
ku yra tai, kad jei žmogus dešimt me
tų prieš tai mokėsi, tai jam po to dirb
ti už santykinai mažą darbo užmo
kestį yra lyg ir visų įdėtų investicijų į
mokslą nuvertinimas. Viena akivaiz
di rekomendacija — reikėtų kelti dar

bo užmokestį", — sakė VPVI analiti
kas Žilvinas Martinaitis.
Tyrimo metu nustatyta, kad per
pastaruosius 2 metus iš Lietuvos emi
gravo iki 4 proc. aukštos kvalifikaci
jos viešojo sektoriaus darbuotojų,
daugiausiai iš švietimo, sveikatos
priežiūros ir socialinio darbo sekto
rių. Per ateinančius 3 metus, išvykti
ketina 7.5 proc. aukštąjį išsilavinimą
turinčių viešojo sektoriaus darbuoto
juPriešingai populiariai nuomonei,
valstybės valdymo sektoriaus atstovų
išvykimas dirbti į Europos Sąjungos
institucijas n ė r a plačiai paplitęs.
2006 metų sausio mėn. duomenimis,
ES institucijose nuolatinį ar laikiną
darbą dirbo 302 lietuviai ir tik dalis iš
jų anksčiau dirbo Lietuvos valstybės
valdymo sektoriuje.
Tyrimą finansavo Lietuvos Vy
riausybės kanceliarija.

Lietuvos politikams - rusiški pinigai
Atkelta i š 1 psl.
Si įmonė Lietuvos politinėms
partijoms ir jų kandidatams skyrė
1,565,000 litų.
Didžiausia suma - 220,000 L t atiteko N S , 130,550 Lt - social
demokratams, 100,000 Lt - buvusiai
socialliberalei, perbėgusiai į social
demokratų gretas Vilijai Blinkevičiūtei, 100,000 Lt - VLS ir kt.
Dosni politikams buvo ir įmonė
„Vaizga", kuriai vadovauja „LUKoil
Baltija" vadovo Ivano Paleičiko žmo
n a Birutė. Iš „Vaizgos" skirtų
360,000 litų didžiausią gabalą 325,000 Lt - atsiriekė socialdemok-"
ratai. Likusi suma atiteko VLS.
337,500 litų politinėms partijoms
ir atskiriems kandidatams skyrė įmo
nė „Vikondos grupė", kuriai vado

vauja sutuoktiniai Viktoras ir J o 
lanta Uspaskichai. Visa ši suma buvo
skirta socialdemokratams.
„Veidas" taip p a t pažymi, k a d
Vyriausiosios rinkimų komisijos
2000—2006 m. III ketvirčio duome
nimis, oficialių rėmėjų lietuviški pini
gai
Lietuvos
politikai
sudarė
4,055,939 Lt, o oficialių rėmėjų rusiš
ki pinigai - 2,999,065 Lt.
Savaitraščio teigimu, su Rusijos
valstybinėmis monopolijomis susiję
Lietuvos politikų rėmėjai turi „gan
keistą tendenciją atsirasti reikiamu
metu reikiamoje vietoje lyg tyčia, lyg
tarp kitko" ir paskui staiga išnykti.
„Veido" manymu, neatmestina
versija, esą dalis buvusių viešų r ė 
mėjų ir toliau remia tas pačias parti
jas, tik nebe viešai.

T y r i m o i š v a d o m s — , , ž a l i a šviesa / /
Atkelta i š 1 psl.
Andrius Kubilius prieš balsavio ragi
no „saugoti valstybę nuo VSD".
„Tie, kurie susipažino su parei
gūnų liudijimas, galime aiškiai pasa
kyti, kad dalis pareigūnų, tame tarpe
ir VSD pareigūnai, yra pavojingai už
valdyti neskaidrių ryšių. Šiandien su
siduriame su tokia situacija, kad vals
tybę reikia saugoti nuo VSD, o ne at
virkščiai. Išvados ir liudijimai tą aiš
kiai parodo. Todėl šiandien turime
nuspręsti, ar mūsų bendrija verta
Seimo vardo", — kalbėjo A. Kubilius.
Prieš išvadas raginęs balsuoti so
cialdemokratas Seimo užsienio rei
kalų komiteto vadovas Justinas Ka
rosas teigė, jog Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto (NSGK) atlikto
tyrimo išvados diskredituoja VSD.
„Tyrimas sukėlė didžiausią at
garsį, lyginant su kitais tokiais tyri

mais. Reikalas tas, kad VSD pajudino
labai jautrias vietas. Paradoksas tas,
kad atvira diskreditacija VSD paken
kė valstybės saugumui ir pasitarnavo
Rusijos jėgų interesams. Komitetui
įtiko tik tų liudininkų parodymai, ku
rie atitiko iš anksto parengtą scena
rijų", — teigė J. Karosas.
Tuo tarpu Valstybes saugumo de
partamentas paragino viešus kritikus
„nepasiduoti emocijoms ir išlikti ko
rektiškais valstybės labui tarnaujan
čių žmonių atžvilgiu".
VSD taip reagavo į ketvirtadienį
Seime nuskambėjusius kaltinimus,
esą ši specialioji tarnyba yra užvaldy
ta neįvardytų verslo struktūrų.
„Pareikšti teiginiai, kad valstybę
reikia saugoti nuo VSD — prasilen
kia su bet kokia sveika nuovoka a r
padorumu ir kenkia valstybės presti
žui", — rašoma pareiškime.

Verslo sąlygos pablogėjo
Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) —
Verslo sąlygos Lietuvoje, palyginti su
kitomis pasaulio valstybėmis, šiais
metais pablogėjo. Pagal galimybes
konkuruoti pasaulyje Lietuva dabar
užima 40-ąją vietą.
Prasta sveikatos apsauga, žemas
pradinio mokslo lygis, nepasitikėji
mas politikais ir valstybės išlaidavi
mas — šios priežastys smukdo Lietu
vos konkurencingumą pasaulyje, ra
šo „Lietuvos rytas".
Duomenis paskelbė Pasaulio eko
nomikos forumas, kasmet vertinantis
valstybių konkurencingumą.

Praėjusiais metais Lietuva už
ėmė 34-ąją vietą. Per metus mūsų ša
lį aplenkė Latvija, iš 39-osios vietos
pakilusi į 36-ąją. Iš naujųjų ES narių
konkurencingiausia valstybė yra Es
tija. J i pasaulyje užima 25-ąją vietą
(pernai — 26-oji vieta).
Pasaulio ekonomikos forumo ap
klausos dalyviai nurodė, kad Lietu
voje didžiausia problema — mokesčių
dydis (17 proc). 16 proc. apklaustųjų
nurodė, kad didžiausia kliūtis verslui
— šalyje klestinti biurokratija, o be
veik 11 proc. atsakė, kad užsiimti
verslu trukdo korupcija.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, M> lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
.'.'.v.-.v.v.-,-/

Dianos žūtis
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VIENA
Tarptautinės atominės energe
tikos agentūra (TATENA) patikrins,
kiek pavojingas radioaktyvus izotopas polonis-210, susijęs su juo nu
nuodyto buvusio Rusijos specialiųjų
tarnybų darbuotojo Aleksandro Litvinenkos mirties aplinkybėmis. Tai
trečiadienio vakarą pranešė diploma
tas, artimas a g e n t ū r a i TATENA. Da
bar poloniui-210 suteiktas 4-asis pa
vojingumo laipsnis pagal izotopų pa
vojingumo penkių laipsnių skalę, ku
rioje 1-asis laipsnis p r i s k i r i a m a s
,,itin pavojingiems" radioaktyvie
siems elementams.

Automobilis, kuriuo važiavo princesė Diana, po avarijos.
A t k e l t a iš 1 psl.
rods" savininkas Mohamed ai Fayed,
tyrimo, spėlionių ir klaidingų teigi kuris nori viešo 1997 metais įvyku
nių".
sios avarijos aplinkybių tyrimo, tei
Įvairių sąmokslo teorijų kūrėjai gia, kad jo sūnų ir Dianą nužudė bri
kaltino visus, pradedant sosto įpėdi tų slaptosios tarnybos, nes jų santy
niu princu Charles ir baigiant Di kiai buvo nepalankūs britų karališka
džiosios Britanijos slaptąja tarnyba.
jai šeimai.
Tačiau po trejus metus trukusio
Kalbėdamas per NBC laidą „To
tyrimo padaryta išvada, kad princesė day" jis sakė, kad jo sūnus buvo nu
per autoavariją Paryžiuje žuvo dėl pirkęs Dianai sužadėtuvių žiedą ir
vairuotojo Henri Paul, kuris buvo gir kad ji kelios valandos prieš avariją
tas ir važiavo pernelyg greitai, kaltės. jam pasakė esanti nėščia.
J. Stevens sakė, kad alkoholio
Interviu BBC radijui multimilijokoncentracija H. Paul kraujyje maž nierius ketvirtadienį pareiškė: „Aš
daug dvigubai viršijo Britanijoje leis esu tas, kuris viską žino. Esu vienin
tiną koncentraciją, ir atmetė D. ai telis žmogus, žinantis tiesą". Kalbė
Fayed tėvo tvirtinimus, kad kraujo damas apie J. Stevens jis pasakė: „Aš
mėginiai buvo sukeisti.
juo nepasitikiu ir tai ignoruosiu".
„Esame patenkinti
mėginių
Diana, D. ai Fayed ir jų vairuoto
DNR testais, kurie atlikti Prancūzi jas H. Paul žuvo, kai jų automobilis
joje ir kurie parodė, kad kraujo mė Paryžiuje įsirėžė į tunelio atramą. Po
giniai yra Henri Paul", — nurodė jis. dvejus metus trukusio prancūzų tyri
Televizija ITV pranešė, kad Dia mo buvo padaryta išvada, kad dėl
nos sūnūs princai William ir Harry avarijos kaltas H. Paul, kuris buvo iš
susipažino su J. Stevens ataskaita ir gėręs alkoholio, pavartojęs vaistų nuo
pasibjaurėjo tuo, kaip jos automobili depresijos ir kuris važiavo pernelyg
persekioję paparaciai fotografavo ją greitai.
mirštančią.
Sąmokslo teorijų šalininkai nuo
Dar prieš ataskaitos paskelbimą lat kėlė klausimą dėl to, kas atsitiko
D. ai Fayed tėvas jos išvadas pavadino paslaptingam „Fiat Uno", automobi
„siaubingomis", ir tvirtino, kad J. liui, kurio H. Paul bandė išvengti
Stevens šantažavo žvalgybos vadovai. prieš pat avariją. Tas automobilis
Prabangios parduotuvės „Har- taip ir nebuvo surastas.

Teisėjas nutraukė Cuantanamo bylą
Washington, DC, gruodžio 14 d.
(,,Reuters"/BNS) — Guantanamo ka
liniui, kuris birželio mėnesį pasiekė
istorinį JAV Aukščiausiojo Teismo
nutarimą, nepavyko užginčyti savo
sulaikymo — trečiadienį federalinis
teisėjas nutraukė jo bylą, nes prezi
dentas George W. Bush pasirašė
naują kovos su terorizmu įstatymą.
JAV apygardos teisėjas James
Robertson nusprendė, kad šiuo įsta
tymu panaikinama federalinių teis
mų jurisdikcija dėl Guantanamo ka
linio Šalim Ahmed Hamdan, kuris
Afganistane buvo Osama bin Laden
vairuotojas, bylos.
S. A. Hamdan pasiekė istorinį
Aukščiausiojo Teismo sprendimą, ku
riuo kaip nelegali buvo panaikinta G.
W. Bush sukurta karinių tribunolų
sistema įtariamiems teroristams, po
rugsėjo 11-osios atakų laikomiems
Guantanamo bazėje Kuboje, teisti.
Dėl tos nutarties G. W. Bush tu
rėjo kreiptis į Kongresą ir gauti įga
liojimus pagal naują įstatymą, kurį
jis pasirašė spalio mėnesį ir kuriuo

leidžiama griežtais metodais tardyti
ir patraukti baudžiamojon atsakomy
bėn įtariamus teroristus pagal naują
karinių komisijų sistemą.
J. Robertson nusprendė, kad šiuo
įstatymu panaikinama JAV federali
nių teisėjų jurisdikcija svarstyti
Guantanamo kalinių
protestus.
Guantanamo bazėje laikomi įtaria
mieji, kurių šiuo metu yra maždaug
430, neturi teisės užginčyti savo įka
linimo JAV teismuose, sakė jis.
Manoma, kad tai pirmoji nutar
tis dėl Guantanamo kalinio bylos nu
traukimo remiantis naujuoju įstaty
mu.
Jemeno pilietį S. A. Hamdan JAV
kariškiai Afganistane sulaikė 2001
metų lapkritį. Nuo 2002-ųjų birželio
jis laikomas Guantanamo.
G. W. Bush pasirašius įstatymą
dėl karinių komisijų, administracijos
teisininkai JAV teisėjams pasakė, kad
jie nebeturi jurisdikcijos dėl maždaug
200 bylų. S. A. Hamdan advokatai
teigia, kad šiuo įstatymu teismo
jurisdikcija nepanaikinama.

PRAHA
Keleivių s r a u t a s Prahos oro uos
te viršijo 11 mln. kartelę — pirmą
kartą per vienerius metus p e r visą
oro uosto istoriją, paskelbė judriau
sias Vidurio Europos oro uostas. Oro
uostas, ypač pamėgtas pigių skrydžių
įmonių, tikisi šiemet iš viso aptar
nauti 11.5 mln. keleivių. Pernai ke
leivių srautas siekė 10.8 mln. žmo
nių. Sausio mėnesį oro uostas atidarė
naująjį terminalą, į kurį buvo inves
tuota apie 10 mlrd. kronų (450 mln.
JAV dolerių).

WASHINGTON, DC
JAV štabų vadų komitetas re
komenduoja keisti karinės misijos
Irake prioritetą ir didesnį dėmesį
skirti ne kovai su sukilėliais, o Irako
pajėgų stiprinimui drauge su politi
nių ir ekonominių klausimų sprendi
mo akcentavimu, ketvirtadienį rašė
„The W a s h i n g t o n Post". Remda
masis informuotais šaltiniais laikraš
tis rašo, kad aukščiausi gynybos pa
reigūnai trečiadienį Pentagone per
susitikimą su prezidentu George W.
Bush pateikė savo įvertinimą dėl to,
ką kariškiai gali ir ko negali Irake.
Pajėgų vadai nepalaiko pajėgų Irake
didinimo, bet m a n o , kad Irako armi
jos rėmimas ir stiprinimas yra lemia
mas stabilizavimo veiksnys.

Kazachstano prezidentas Nursultanas Nazarbajevas, kurio vyriau
sybė nepalankiai reagavo į šalies komedinį įvaizdį filme „TSorat", dabar,
atrodo, panaudoja skandalingo ko
miko populiarumą savo interesams.
„The Washington Post" išspausdino
straipsnį, pavadintą „Kam reikalin
gas Borat? Štai Kazachstano prezi
dentas!", kuriame N. Nazarbajevas
pasakoja apie šalies ekonominę pa
žangą ir prašo Vakarų teisių gynėjų
nesikišti į vietos politiką. Vis dėlto N.
Nazarbajevas nori tapti Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo Or
ganizacijos pirmininku.
NEWYORK
JAV prezidento George W. Bush
politiką Irake dabar remia tik 23
proc. amerikiečių. Tai 11 proc. ma
žiau nei spalį, rodo gyventojų apklau
sos, surengtos pagal televizijos kom
panijos NBC ir verslo laikraščio „The
Wall Street Journal" užsakymą, re
zultatai. Be to, beveik septyni iš de
šimties apklaustųjų pareiškė, kad jie
dabar mažiau tiki sėkminga karo Ira
ke pabaiga. Apskritai G. W. Bush
veiklai prezidento poste dabar prita
ria vos 34 proc. amerikiečių.
~
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SANTIAGO
Velionio Čilės diktatoriaus Au
gusto Pinochet vaikaitis buvo atleis
t a s iš armijos, nes teisino 1973 metų
karinį perversmą, per kurį jo senelis
atėjo į valdžią, trečiadienį paskelbė
armijos vadas generolas Oscar Izurieta. Antradienį per A. Pinochet lai
dotuvių ceremoniją 33 metų Augusto
Pinochet Molina gyrė savo senelį už
išrinktos prezidento Salvador Allende socialistų vyriausybės nuvertimą
per armijos perversmą.

AZIJA
TOKYO
Japonijos užsienio reikalų minis
tras Taro Aso pasiūlė, kad jo šalis ir
Rusija pasidalytų ginčijamas Kurilų
salas pagal jų bendrą plotą ir taip su
reguliuotų šį dešimtmečius besitę
siantį Maskvos ir Tokyo ginčą. Ta
čiau T. Aso vadovaujama žinyba tuč
tuojau atsiribojo nuo šio asmeniško
ministro siūlymo.
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Į kalnus šaukia jų grožis ir noras
nugalėti save
Gruodžio 11-ąją buvo minima
Tarptautinė kalnų diena. Nors Klai
pėda — miestas prie jūros, tačiau yra
klaipėdiečių, kuriems ši šventinė die
na labai svarbi.
Pamyras - vienas aukščiausių
kalnynų, išsidėstęs Tadžikijoje, Ki
nijoje, Afganistane. Šiais metais d u
klaipėdiečiai dalyvavo Lietuvos alpi
nistų ekspedicijoje į viršūnę, siekian
čią 7,105 metrus.- Vietinių tadžikų
vadinama Ak Santalak, oficialiai E.
Korženevskajos viršūnė, tarp alpin
istų žinoma kaip - „Korženeva".
Kelionė prie viršūnės prasidėjo
Tadžikijos sostinėje Dušanbėje. „Čia
niekas nepasikeitė per 15 metų nuo
Sovietų Sąjungos iširimo..." - taip
charakterizavo padėtį šalyje m u s
pasitikusios alpinistų aptarnavimo
agentūros atstovas. Tačiau per tuos
metus šalis pergyveno pilietinį karą,
visišką ūkio suirutę. I r dabar dar no
rintiems p a t e k t i į atokius kalnų
rajonus reikia specialių leidimų šalia Afganistanas. Kelią link kalnų
tiesia kinai, tačiau u ž sostinės jis
vietomis pereina į sunkiai pravažiuo
jamą vieškelį. Visuomeninio trans
porto tarp rajonų nesama, tik vadi
namieji „dušmanai". Nuo rajono cen
tro Džirgitalio alpinistų stovykla prie
„Korženevos" pasiekiama malūns
parniu. Tiesa, jo t e n k a porą dienų
palaukti, nes tuo m e t u jis reikalingasšalies prezidentui, priiminėjančiam
svečius, - šalyje vos du a r trys sraig
tasparniai ir visiems poreikiams j ų
neužtenka.
Kalnai pasitinka stačiomis vir
šūnėmis po 7,000 m ir milžiniškais
ledynais. Didžiausias Fedčenkos ledy
nas driekiasi beveik 70 km.
Prasideda kasdieniškas alpinistų
gyvenimas - sunki kuprinė, žingsnis
po žingsnio a u k š t y n , žemyn, vėl
aukštyn. Kalnų grožis pastebimas tik
poilsio minutėmis. Kažkas pasakė,
kad alpinizmas ir kopimas į didelius
kalnus tėra nemalonumų ir bepras
mybės mišinys - nuovargio minu
tėmis besišaipydami iš savęs visiškai
pritariame tokioms mintims.

IZRAELYJE ŽYDAI IŠ RUSIJOS
NESIJAUČIA GERAI

Diena po dienos kaip maži vaba
lėliai kalnų fone kopiame į viršūnę.
Stovykla 5,100 m aukštyje, paskui 5,300 m aukštyje. Organizmas iš lėto
pripranta prie deguonies trūkumo,
fizinio krūvio ir kasdienybės ritmo.
Pasiekę 5,800 m, nerandame pala
pinei vietos ir pusę dienos kertame
ledą aikštelei. „Sunkiau nesu dir
bęs..." - kažkas mestelėjo, gaudy
damas išretėjusį orą. Saugiai sėdėda
mi prie palapinės, stebime lavinas kalnuose labai jaučiamas bendras kli
mato atšilimas, todėl dažnėja sniego
ir ledo griūtys, krenta atitirpę ak
menys.
Kildami aukštyn, praeiname
uolas - „Burė", „Kupranugaris" kaip vaikiškame filme apie indėnus,
kiekviena ženkli vieta t u r i savo var
dą. Galbūt tai ir pripildo kalnus pas
lapčių ir teikia atradimų džiaugsmo.
Vakare prie palapinės niekas negali
paaiškinti, kodėl kasmet atostogas
praleidžia kalnuose ir išleidžia pini
gus, kad nusigautų į niekieno ne
lankomas vietas.
Pasiekėme 6,400 m. Vakaras prieš
viršūnę nieko gero nežada - sninga.
Kai trečią valandą nakties išlendame
iš palapinių, m u š pasitinka žvaigždė
tas dangus, šaltis apie 20 laipsnių ir
jokio vėjo! Geras oras kaip t i k vir
šūnei! Kildami kartu s u saule, ma
tome neįsivaizduojamo grožio kalnus
- nuo šaltų nakties šešėlių iki ug
ninių sniego šlaitų - saulė keičia
kalnų spalvas.
Paskutiniai metrai prieš viršūnę
labai sunkūs - didelis aukštis, de
guonies trūkumas leidžia vos vos ju
dėti. Pagaliau - viskas, viršūnė!
Trumpas emocijų pliūpsnis, kelios
nuotraukos - ir žemyn. Dėl penkio
likos minučių dirbome beveik mė
nesį... Nors dauguma alpinistų ne
laimių atsitinka leidžiantis, kai visi
velniškai pavargę, mums vėl sekasi mes namuose, o mūsų žygis laimi
bronzą šių metų Lietuvos alpinizmo
čempionate.
„Klaipėda"

Nors Izraelis yra pilnas Rusijos
žydų, k a i kurie iš jų jaučia diskrimi
naciją ir antagonizmą. Š.m. spalio
17-19 d. Izraelyje įvyko studijų kon
ferencija, skirta „Bar-Iln" univer
siteto paskelbtom rusiškai kalbančių
žydų socialinėms ir politinėms prob
lemoms spręsti. Čia Rusijos žydų
bendruomenės vadovai reiškė nepa
sitenkinimą savo „antros klasės" sta
tusu.
Pagal prorusiškos partijos vado
vo d e p u t a t o Abigdur Liberman
nuomonę, „Izraelis yra atviras vi
siems pasaulio žydams", k a s vyrauja
Izraelio valdžios galvosenoje. Dau
gelis konferencijoje dalyvavusių pir
maujančių Izraelio sociologų bei poli
tologų pabrėžė, kad, nors kai kurie
r u s ų imigrantai gavo labai pres
tižinius postus akademinėje ir kūry
binėje bendruomenėje, tačiau šalyje
lieka neperžengiama siena, kuri
neleidžia imigrantams iš Rusijos
pasiekti aukštesnių pozicijų.
Aliezar Feldman, sociologas iš
Socialinių ir politinių tyrimų institu
to pabrėžė, kad augantis skaičius
jaunų, išsimokslinusių, rusiškai kal
bančių žydų keliauja į Maskvą, nes
t e n y r a daugiau galimybių rasti
geresnį darbą. Feldman pridūrė, kad
nors k a s šeštas Izraelio pilietis moka
rusiškai, tarp visų Izraelio univer
sitetų prezidentų nėra n ė vieno
„ruso". Visame Izraelyje t ė r a tik du
„rusai" sociologijos mokslų profeso
riai priimti nuolatiniam darbui.
Alec Epštein, Atvirojo univer
siteto politologijos profesorius iš
reiškė nuomonę, kad nuo 1996 m.
pirmą k a r t ą Izraelio ministrų kabi
nete n ė r a nė vieno rusiškai kal
bančio ministro. Epštein išreiškė
įtarimą, kad Almerts valdžia tyčia
susitarė rusiškus politikus išstumti.
Bet ne visi iš 150 toje konferencijoje
dalyvavusių Rusijos, Amerikos ir
Izraelio rusiškai kalbančių žydų
bendruomenių vadovų pritarė tokiai
negatyviai situacijos analizei.
J o h a n a n Perės, Tel-Aviv uni
versiteto politologijos profesorius ir
Rusijoj gimusi jo kolegė Sabine Lisica skaitė pranešimą, pagrįstą nau

jais socialinių tyrimų rezultatais —
didžiuma rusiškos publikos yra dau
giau a r mažiau patenkinti savo
gyvenviete, j ų vaikų auklėjimu ir
politikos pasiekimais jų rusiškoje
bendruomenėje. Perės ir Lisica pa
stebėjo, jog imigrantai iš Rusijos yra
įtemptuose santykiuose su vietos
„sabres" (Izraely gimusiais — vert.),
ir d a r visiškai įsijungę į bendrą
Izraelio kultūros gyvenimą. Lisicos
teigimu, paskutiniu metu situacija
truputį pagerėjo. Perės pridūrė, kad
dėl ankstesnės diskriminacijos, dalis
rusiškų vadovų apibūdina šią
situaciją per daug juodai.
Nhum Kripecki, 80-metis dak
taras, kuris prieš 15 metų imigravo į
Izraelį iš Ukrainos, taip p a t pa
reiškė, kad bendruomenės vadovai
truputį perdeda. Kripecki gyrė Izra
elio pensijų sistemą ir pareiškė, kad
tokie pensininkai, kaip jis, Izraelyje
gyvena patogiai ir yra patenkinti.
Olga Geršenzon, Amherst uni
versiteto Massachusetts valstijoje
profesorė, k u r j i dėsto r u s i š k a i izraelišką kinematografijos kursą,
pastebėjo, kad palyginus daugumos
nuomonę, konferencijos atmosfera
buvo labai politikuota ir įkaitusi, bet
tai nėra stebėtina, nes nagrinėtos
temos buvo labai svarbios ir aktu
alios.
Bet kai kurie dalyviai iš Ame
rikos galvojo, kad Rusijos ir Izraelio
žydai juos ignoravo. Sam Kliger,
rusiškų reikalų direktorius Ameri
kos žydų komitete buvo nepatenkin
tas, nes vertėjai privertė jį kalbėti
rusiškai, o ne angliškai, kaip jis buvo
pasiruošęs, nes paraleliniai vertimai
buvo daromi t i k rusų ir hebrajų
kalbėtojams. Konferencijos pirmi
ninkas Zab Chanui, politologas iš
Bar-Iln teisinosi, kad ribotas vertėjavimas priklausė nuo finansinių
sąlygų. Bet jis taip pat pridūrė, kad
Rusijos žydų organizacijos Ameri
koje yra dar mažos ir silpnos.
WALTER RUBY (ITA)
„FORVERTS"
(žydų savaitraštis New York),
2006 m. spalio 27 d.
(vert. G.V.)

Sugavo 62 metų senumo omarą
Alžyro šiaurėje esančiame Džidželio mieste minios žmonių plūdo
pasižiūrėti 62 metų senumo omaro.
kurį sugavo vietos žvejys Abdelkaderas.
Senų omarą amžius nustatomas
pagal svorį — pagal standartinę for
mulę 100 g reiškia vienus metus.
62 metų omarą, kuri pavadino
BeneBa, Abdelkaderas sugavo 300 m
gylyje. Kartu buvo sugauti du 59

Skelblmti skyriaus
tei* 1-.773-585-9500'

Pamyro kalnai.

N a m a m s Paskolos, Apdraudos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

metų šios rūšies vėžiagyviai - „se
nelė" ir „dėdė", taip pat - 48 metų
„mama", 46 metų „tėtis" ir du jauni
omarai.
Žvejys išdidžiai demonstravo vi
suomenei į vandens talpyklą suleistą
laimikį, bet perspėjo, kad tas, kas
nori nusipirkti 36 kg sveriančius
vėžiagyvius, turės pakloti 120 tūkst.
dinarų (4,4 tūkst. litų).
BNS

PIRKSIU

Pirksiu rašomąją mašinėlę
lietuviškomis rašmenimis
gerame stovyje.
TeJ. 773-476-7089

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
T 2 f
••
•
LENDER

Patarnaujant

2 2 1 2 W e s t Cermak Road, Chicago, IL 6 0 6 0 8
(771) 847-7747
Stephen M . Oksas, President

Čikagos

ir Apylinkių

Lietuviams

PASLAUGOS

Fiziniai pratimai ir masažas
%

*

»

'

Daugiau Kaip 100 Metų.

pagal Jūsų sveikatos problemas
Galiu atvykti.
Tel.

708-822-1012
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Stubūro ir skausmo ligos I

Įvairios sporto žinios

V A l e k n a - v ė l geriausias Lietuvos
sportininkas
Geriausiu 2006 metų Lietuvos
sportininku šalies sporto gerbėjai
išrinko šiemet Europos čempionu
tapusi disko metiką Virgilijų Alekną.
34 metų atletas apklausoje surinko
19,377 taškus.
V Alekna geriausiu Lietuvos
sportininku išrinktas ketvirtą kartą.
A n t r a s liko neseniai pasaulio
šiuolaikinės penkiakovės čempionu
tapęs Edvinas Krungolcas. Jis nuo V
Aleknos atsiliko 5,792 taškais. Tre
čiąją vietą u ž ė m ė stipriausiu pa
saulio žmogumi laikomas galiūnas
Žydrūnas Savickas. Jį ir E. Krungolcą skyrė 143 taškai.
Geriausios 2006 metų komandos
rinkimuose pirmąją vietą užėmė ša
lies penkiakovininkų r i n k t i n ė (E.
Krungolcas, A. Zadneprovskis, Tadas
Žemaitis), nugalėjusi Gvatemaloje
vykusio pasaulio čempionato ko
mandų įskaitoje.
Antroji vieta atiteko Europos
čempionui ir pasaulio vicečempionui
Lotynų Amerikos sportinių šokių
ansambliui „Žuvėdra" iš Klaipėdos, o
trečioji - pasaulio vicečempionei,
šalies galiūnų rinktinei.
Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto (LTOK), loterijų
firmos
„Olifėja" ir dienraščio „Lietuvos ry
t a s " surengtuose rinkimuose iš viso
balsavo 2,970 Lietuvos sporto ger
bėjų.
L a u r e a t ų apdovanojimas vyks
gruodžio 19 dieną Vilniuje, Nacio
naliniame operos ir baleto teatre.

G e r i a u s i o 2006 m e t ų
sportininko rinkimų rezultatai
1. Virgilijus Alekna (lengvoji
atletika) - 19,377 tšk.
2. Edvinas Krungolcas (šiuolai
kinė penkiakovė) - 13,585.
3. Žydrūnas Savickas (galiūnų
sportas) - 13,442.
4. Andrejus Zadneprovskis (šiuo
laikinė penkiakovė) - 10,233.
5. Margarita Drobiazko ir Povilas
Vanagas (dailusis čiuožimas) - 9,076.
6. Alvydas Duonėla ir Egidijus
Balčiūnas (baidarių irklavimas) 7,142.
7. Viktorija Cmilytė (šachmatai)
- 6,677.
8. Edita Pučinskaitė (dviračių
sportas) - 6,386.
9. Andrius Kandelis ir Eglė Visockaitė-Kandelis (sportiniai šokiai)
- 5,876.
10. Raimundas Labuckas ir To
mas Gadeikis (kanojų irklavimas) 5,669.
G e r i a u s i o s 2006 m e t ų
k o m a n d o s rinkimų rezultatai
1. Šiuolaikinės penkiakovės rink
tinė - 2,941 tšk.
2. Lotynų Amerikos sportinių
šokių ansamblis Klaipėdos „Žuvė
dra" - 2,729.
3. Galiūnų rinktinė - 2,535.
4. Moterų krepšinio rinktinė
-1,721.
5. Aklųjų riedulio rinktinė
-1,645.
ELTA

MATAS ČYVAS SUSILAUKĖ DAUGIAU ŽYMENŲ
J a u buvome rašę apie Illinois
Wesleyan universiteto futbolo („soccer") rinktinės pasižymėjusį žaidėją
lietuvį Matą Čyvą, kuris pateko į
NCAA III divizijos šiaurinės srities
antrąją komandą („All-Star").
Neseniai buvo pranešta, k a d šio
Bloomington, IL, įsikūrusio univer
siteto rinktinėje M. Čyvas išrinktas
n a u d i n g i a u s i u žaidėju gynybinėje

grandyje („defensive player"). Jis yra
baigęs Benet Academy, Downers
Grove ir yra antrame kurse, jau dve
jus metus iš eilės paskelbtas CCIW
lygos geriausiu gynėju.
M. Čyvas yra sūnus žinomų
veikėjų — Dainos (Kamantaitės) ir
Sauliaus Čyvų.
E. Šulaitis

M. Andriuškevičius vėl išsiųstas
į antrinę NBA lygą
„Chicago Bulis" klubas pirma
dienį Lietuvos krepšininką Martyną
Andriuškevičių išsiuntė į antrinės
Šiaurės Amerikos Nacionalinės krep
šinio asociacijos (NBA) lygos („DLeague") komandą „Dakota Wizards".
20-metis 218 cm ūgio vidurio
puolėjas rugpjūčio mėnesį perėjo į
„Bulis" iš „Cleveland Cavaliers" ko
mandos, tačiau Čikagos komandoje
nesužaidė n ė vienų reguliariojo

sezono rungtynių.
Būdamas „Cavaliers" žaidėju, M.
Andriuškevičius kelis kartus buvo
išsiųstas į dukterinę NBA lygą. Lie
tuvis „Arkansas RimRockers" ko
mandoje sužaidė 15 rungtynių, per
kurias vidutiniškai aikštelėje praleis
davo po 19,1 minutės, pelnydavo po 7
taškus bei atkovodavo po 4,2 ka
muolio.
M. Andriuškevičius tapo šeštuo
ju NBA žaidėju, šį sezoną išsiųstu į
antrinę lygą.
ELTA

PASLAUGOS
NEKILNOJAMASIS TURTAS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane.
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th St,
Evergreen Park. IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

GREIT PARDUODA
.7įĮ__—.

First L a n d m a r k Realty

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

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

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

JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERRI DALIAS PRUNSKJS, M D
M A U N A K V . RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718- 12"! 2
www.illinoi5pain.com

Vidaus ligos
EDMUNDAS V1ŽJNAS, M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918W.ArdierAve.Sts.5ir6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
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Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAROOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
Dantų gydytojai
DR. J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9 5 2 5 S.79 t h A v e . , H i c k o r y Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4 6 4 7 W . 1 0 3 St., Oak. L a w n , IL
5 5 E. V V a s h i n g t o n , S u i t e 2 4 0 1 ,
Chicago, IL

Tel. 708-^22-8260.
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

Iš Europos čempionato - vėl su dviem
. medaliais
Pirmadienį iš Suomijos sostinėje
Helsinkyje vykusio Europos plauki
mo čempionato trumpajame (25 m)
baseine sugrįžęs Lietuvos plaukimo
rinktinės vadovas Vytautas J a n u 
šaitis džiaugėsi, kad jam pavyko
įgyvendinti savo tikslus.
„Kaip ir pernai, planavau iš
kovoti porą medalių. 200 metrų dis
tancijoje sidabrą pelniau užtikrintai,
o 100 metrų distancijoje paskutiniąją
varžybų dieną tiesiog pasisekė", Vilniaus oro uoste žurnalistams sakė
25 metų plaukikas. Jis prisipažino, jog
prieš sekmadienio finalą jis baimino
si, kad jam gali sutrukdyti nuovargis.
V Janušaitis 200 m kompleksinio
plaukimo varžybose nusileido tik
Europos čempiono titulą apgynusiam
vengrui Laszlo Cseh, o dvigubai
trumpesnėje distancijoje kaunietis
turėjo pripažinti taip pat nugalėtojo
titulą apgynusio slovėno Peterio
Mankočo pranašumą. Beje, V Ja
nušaitis 100 m distancijos finale
trečiąją ir ketvirtąją vietas užėmu
sius Norvegijos bei Olandijos plau
kikus aplenkė tik 0,04 ir 0,13 sek.
Siame čempionate lietuvis 100 m dis
tancijoje sau pačiam priklausiusį
šalies rekordą pagerino net puse
sekundės.
Pernai Europos pirmenybėse
Italijoje V Janušaitis iškovojo sidabro
ir bronzos medalius. Paklaustas,
kada į Lietuvą parveš auksą, Lie
tuvos rinktinės lyderis atsakė: „Ne
žinau. Laikas parodys. Negali žinoti,
kaip kitą kartą būsi pasirengęs, kokie
bus varžovai", - teigė du sidabro

Iš Europos čempionato V. Janušaitis
grįžo su dviem medaliais.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.
medalius iškovojęs plaukikas.
V Janušaitį šiemet Europos čem
pionate nustebino Estijos plaukikai,
kuriems pavyko prasimušti į finalus.
Dabar V Janušaičio laukia pasi
rengimas pagrindinėms sezono var
žyboms - kovo 17 - balandžio 1 die
nomis Melburne (Australija) vyksian
čiam pasaulio čempionatui. Vytautas
sakė, kad praėjusį sezoną patirtos rie
šo traumos padarinių jis nebejaučia.
V Janušaitis apgailestavo, kad jis
neturi gerų sąlygų rengtis varžy
boms. „Ne paslaptis, kokios sąlygos
Lietuvoje. Neverta net kalbėti. Su
Vakarų Europa nėra ką lyginti", pažymėjo plaukikas, kuris prieš pa
saulio čempionatą neturės daug kon
trolinių varžybų - startuos tik Lie
tuvos bei Baltijos pirmenybėse.
Europos čempionate dalyvavo 11
Lietuvos atstovų, tačiau tik V Janušaičiui pavyko patekti į finalus.
ELTA

LIETUVOS GOLFININKAI DARO PAŽANGĄ
Nors Lietuvos golfo sporto mėgė
jai turi vos kelis golfo laukus ir ne
daug galimybių savo šalyje treniruo
tis, tačiau vis tiek daro pastebimą
pažangą.
Gruodžio pradžioje du Lietuvos
atstovai turėjo teisę varžytis di
džiausiame pasaulyje golfo mėgėjų
turnyre, kuris įvyko Pietų Afrikos
Respublikoje ir vadinosi „BMW Golf
Cup International".
Marius Bružas, žaidęs antroje
vyrų grupėje („handicap" 13-28^ tarp
40-ties dalyvių užėmė 10 vietą, pa
siekdamas pačią geriausią, bet kada
lietuvių žaidėjų pelnytą pasekmę.

Kitas lietuvis, Rolandas Gaidys,
rungtyniavęs pirmoje grupėje („han
dicap" — iki 12) liko 37-tas iš 48
golfo entuziastų. Šie vyrai į PAR tur
nyrą pateko po atrankinių varžybų
Lietuvoje, kur buvo geriausi iš be
veik 60 žaidėjų.
M. Bružas, sugrįžęs iš šio turny
ro P. Afrikos Respublikoje, buvo
patenkintas ne vien tik savo geru pa
sirodymu, bet ir varžybų geru suor
ganizavimu bei aplinka. Jis buvo už
sibrėžęs patekti į pirmąjį dvidešim
tuką, tačiau pasisekė užimti 10-ąją
vietą ir tuo jis labai džiaugėsi.
E. Š u l a i t i s
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Viena diena Lituanistikos tyrimų ir studijų centre
Vieną rytą, vos tik pravėrus raš
tinės duris, s u s k a m b a telefono
skambutis. Pakėlus ragelį ir pasa
kius, kad LTSC klauso, išgirdau ne
labai piktą, bet ir nelabai švelnų vy
riškio balsą:
— Tai ką j ū s čia veikiate užsira
kinę duris?
— Sakykite, kuo galėtume būti
naudingi, — neskubėdamas paklau
siau.
Išgirdęs a t s a k y m ą s u p r a t a u ,
kad svetelis, skambindamas mobiliu
telefonu, veržiasi pro Jaunimo cen
tro centrines duris. Dienos metu tos
durys nenaudojamos, nebent ištikus
neišvengiamam reikalui.
Aš j a m paaiškinau, kad negaliu
atrakinti centrinių durų. Taipgi pri
dūriau, kad pirmadieniais yra J a u 
nimo centro prievaizdų išeiginė die
na. Jiedu išvykę, išsivežę ir durų
raktus. Patariau pasinaudoti greta
koplyčios esamomis durimis, kurias
galiu atrakinti ir priimti atvežtas
knygas.
Pasakyta — padaryta. Žmogus
atvilko dėžes. Aš j a s priėmiau ir už
sirašiau žmogaus vardą, pavardę ir
adresą.
Pasirodo, jog knygos priklausė
neseniai mirusiems tėvams. Sūnus
nelabai linkęs skaityti lietuviškas
knygas, n u t a r ė j a s perduoti LTSC.
Aš jara pareiškiau užuojautą ir pa
dėkojau už dovanotas knygas.
Netrukus vėl skambtelėjo tele
fonas. Šiuo k a r t u vienam angliškai
kalbančiam piliečiui parūpo suži
noti, kokiu būdu pas mus (Muzi
kologijos archyvan) pateko Mika
lojaus ir Povilo Čiurlioniu rankomis
parašytos gaidos. Jis, girdi, norėtų
j a s įsigyti. J a m buvo paaiškinta ir
pasakyta, kad šios gaidos neparduo
damos. Jos, beje, guli metaliniame
seife. Man gi n ė r a žinoma seifo už
rakto kombinacija.
Čia vertėtų pridurti, kad LTSC
nieko nepardavinėja, išskyrus knygų

bei leidinių dublikatus.
Tą pačią dieną kompiuteriu pa
siekė anglų kalba mums skirtas laiš
kutis. Laiško autorius teiravosi, ar
mes turime žinių apie Lietuvos
18—ojo amžiaus pabaigos žemės ūkio
padėtį. Nesugebėdami suteikti pa
geidaujamų žinių, tą amerikietį nu
kreipėme į atitinkamas Lietuvos įs
taigas.
Dar nesulaukus pietų pertrau
kėlės, skambino keletas žmonių.
Vieni teiravosi apie mūsų atlieka
mus vertimus, kitiems rūpėjo anglų
kalbos pamokos, kiti rodė noro pra
mokti lietuvių kalbos. O vienas mū
sų tautietis, norėdamas porą kartų
per savaitę pasinaudoti kompiute
riais, žadėjo atsilyginti pinigais.
Užkandžiaujant teko pasikalbėti
su liūdnoku balseliu prabilusia mo
terimi. Ji paprašė gerai žinomo lietu
vio gydytojo telefono numerio. Ji po
rino, kad jos artima draugė baisiai
negaluoja. Girdi, jos organizme vi
siškai pranyko geležis. Vargšelė ne
labai juda, nelabai kruta. J a i rei
kalinga skubi pagalba.
Patariau kreiptis į Cook County
ligoninę. Kaip žinia, toje ligoninėje
prieinamas nemokamas gydymas ir
veltui gaunami vaistai. Be to, paste
bėjau, kad jos ieškomas gydytojas
serga, negaluoja. Todėl, mano many
mu, nereikėtų jo trukdyti.
Pasisotinus ir atsikvėpus teko
ne vieną kartą kilnoti telefono ragelį
ir lietuvių, anglų kalbomis atsa
kinėti į mūsiškių ir kitataučių klau
simus.
Pamenu, vienas mūsų kolek
cionierius, kažkaip užuodęs mūsų
saugojamas retenybes, pareiškė norą
įsigyti neseniai LTSC globon pate
kusį lakūno Stepono Dariaus me
džioklinį šautuvą. Jam buvo pasaky
ta, jog mes retsykiais už pinigus šio
to įsigyjame, bet nieko nepardavinė
jame. Beje, Stepono Dariaus šautu
vas rado saugią vietą metaliniame

LTSC darbuotojai ir talkininkai. Iš kairės: Skirmantė Miglinienė, valdybos vice
pirmininkė ir archyvų direktorė, Kristina Bareikienė, dr. Jonas Račkauskas, val
dybos pirmininkas, Jūratė Remeikienė, Mažvydo bibliotekos darbuotoja, Milda
Šatienė, Jaunimo centro valdybos pirmininkė, ir Petras Petrutis.

Jono Tamulaičio nuotr.
seife.
— Kodėl tas jūsų Urban rašo
angliškai ir nesiteikia nieko parašyti
lietuvių kalba? Tik pamanykite, jis
n e p a r a š ė ir jūs neišleidote nė vienos
jo lietuvių kalba parašytos knygos.
Visos jo knygos tik angių kalba.
— J i s lietuvių kalba nerašo, nes
nemoka lietuviškai rašyti. Jis ne lie
tuvis. J i s neturi nė lašo lietuviško
kraujo. J i s tik domisi Lietuva ir ty
rinėja m ū s ų senąją istoriją. Beje, vie
na jo p a r a š y t a knyga y r a išversta į
lietuvių kalbą ir išleista Lietuvoje.
Telefonu skambinusi moteriš
kaitė, išklausiusi mano paaiškinimų,
pasakė:
— Keista, o aš visą laiką mani
au, k a d Urban yra lietuvių kilmės
žmogus. Mūsų t a r p e y r a daug
Urbanų, Urbonų ir panašiai skam
bančiomis pavardėmis asmenų. Ar
ne?
— T a i p , taip... Aš norėčiau
užtikrinti, kad William Urban neturi

nieko bendro su Urbanais ir Urbo
nais. Tačiau jis parašė, o mes išlei
dome jo parašytas „The Livonian
Crusade", „The Baltic Crusade",
„The Prussian Crusade", „The Samogitian Crusade", „Tannenberg
and After" ir kt.
Dievaži, Lituanistikos tyrimo ir
studijų centre netenka nuobodžiauti.
Kur čia beišpasakosi visas pasitai
kančias įvairenybes ir keliamus
klausimus.
Čikagoje, Jaunimo centre veikia
Lituanistikos tyrimo ir studijų cen
t r a s . Tarybos pirm. dr. Vytautas
Bieliauskas, valdybos pirm. dr.
Jonas Račkauskas, taip pat visi cen
tro darbuotojai nuoširdžiai dėkoja vi
suomenei už rodomą dėmesį ir tei
kiamą paramą. Visi maloniai prašo
mi prisidėti prie LTSC Pasaulio lie
tuvių archyvo bibliotekų, muziejaus
išlaikymo.
Petras Petrutis

Meno kūrinių paroda - aukcionas Čiurlionio galerijoje
Gruodžio 8 d. Čiurlionio galerijo
je vyko retas renginys. Tos dienos
vakare suruošta meno kūrinių paro
da — aukcionas susilaukė nemaža
dėmesio, nors ir nebuvo daug rek
lamuota.
Kūriniai buvo pristatyti pub
likai, kurios susirinko gana daug —
apie 50 žmonių.
Daugiausia buvo fotomenininko
Algimanto Kezio fotografijų. Savo
fotodarbus pristatė ir Algis Žukas
bei Gintas Beržinskas. Buvo galima
apžiūrėti, o vėliau ir varžytis dėl Ire

nos Šaparnienės batikos, Algimanto
Švažo dailės kūrinių.
Atėjusiųjų dėmesį atkreipė šie
met JAV LB Kultūros tarybos dailės
premijos laureatės Nomedos Grumados autoriniai megztukai, Giedrės
Vaičekauskaitės rankinukų ir kepu
rių kolekcija, Artūro Ragausko juvelyrika ir daug kitokio pobūdžio kū
rinių. Kai vyko aukcionas, dauguma
tų kūrinių buvo išnešta į priekį, kad
susirinkusieji galėtų išsamiau su
jais susipažinti. Kai kuriuos gami
nius demonstravo būrys merginų.

:ciono metu d<
t-az* n: .r.

Aukcionui vadovavo Ramūnas Paulauskas,
Edvarrl-

a: c

P a č i a m aukcionui šauniai vado
vavo šioje srityje, matyt, patyrimo
t u r i n t i s R a m ū n a s Paulauskas. Jis
pradžioje paskelbdavo daikto pradi
nę kainą ir kviesdavo varžytis. Kai
didesnių pasiūlymų nebebūdavo, po
trijų įspėjimų d a i k t a s atitekdavo
aukščiausią sumą iškėlusiam asme
niui.
Didžiausio dėmesio susilaukė
fotomenininko A. Kezio fotodarbai,
nors ir kiti menininkai neliko nepas*f'bpt; K:ek tr-kr: >-.;ž;r.nt;. r^f-no dar-

; + -uo'3 Nomedos Grumados autorinius
Edvardo Šulaičio nuotr.
bų buvo parduota už daugiau negu
tūkstantį dolerių.
Prieš aukcioną ir jo metu svečiai
buvo vaišinami užkandžiais ir vynu.
Vaišes ir aukcioną organizavo Ra
munė Rakauskaitė, Skirmantas Jan
kauskas ir anksčiau minėtas R. Pau
lauskas.
Teko girdėti, jog panašų aukcio
ną toje pačioje vietoje žadama vėl
ruošti prieš Velykas.
i
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AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI
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Šumskienė Nemira, Chicago, IL (viso $1,100).
Katelė Angelė, Chicago, IL.
Balanda Gediminas, Sterling Hts, MI (viso $1,920); dr. Kasakaitis Birutė, Oak Lawn, IL (viso $1,425); Kriščiūnas Alfon
sas, Indian Head Park, IL. (viso $400); Majauskas Algiman
tas, Rochester Hills, MI; dr. Sidrys Rimvydas, Streator, IL
(viso $2,500); Vai Vito ir Regina, Oak Brook, IL (viso $550).
Baltramonaitienė Danutė, Chicago, IL (viso $465); Graužinis
Vytautass, Elgin, IL (viso $790); Jodelienė Ingrida, Hermosa
Beach, CA (viso $1,145); Kuraitis Viktoras, Orland Park, IL
(viso $425) Lembergas Antanas, Chicago, IL (viso $125); Misiulis Domas ir Ada, Homer Glen, IL (viso $340), dr. Rimkus
Kazimieras, Chicago, IL (viso $650); Stankus Kostas, Homer
Glen, IL (viso $543); Šerkšnienė Veronika, Oak Lawn, IL
(viso $650); Širka Julius ir Zita, Lemont, IL (viso $1,370); Vasys Jonas, Dedham, MA (viso $700); Unakis William, Morton,
IL (viso $1,200).Bobinas Feliksas ir Janina, Berwyn, IL (viso $373).
Andrašiūnas Apolonija, Orland Park, IL (viso $753); Brazis
Zigmas ir Valentina, Indian Head Park, IL (viso $200); Cukurienė Janina, Chicago, IL (viso $240); Česnavičienė Ra
mutė, Richmond Hills, NY (viso $800); Gruzdys Vanda, Euclid, OH (viso $225); Gruodienė Jadvyga, Chicago, IL (viso
$580); Karsas Julius, Oak Lawn, IL (viso $300); Kikilas Genevieve, Kenosha, WI (viso $400); Kikilas Lucy, Kenosha, WI
(viso $400); Kreivėnas Kazys ir Regina, Lemont, IL (viso
$805); Kungys Juozas, North Bergen, NJ (viso $440); Kuprienė Marija, Cicero, IL; Marmienė Janina, Oak Lawn, IL
(viso $210); Miškinis Vytenis, Cleveland, OH (viso $350); Mo
lis Petras, Shrewsbury, MA (viso $600); Norvilas Ona, Le
mont, IL (viso $655); Olšauskas Eduardas ir Elena, Benvyn,
IL; Pakštienė Emilija, Chicago, IL (viso $215); Polikaitis Dalilė, Westlake Vilage, CA (viso $250); Prapuolenis Marius,
Chicago, IL; Remienė Marija, Westchester, IL (viso $1,100);
Sereika Antanas ir Ona, Willow Springs, IL (viso $370);
Skrupskelis Enata, Chicago, IL (viso $255); Udrys Nariman
tas ir Janina, Farmington Hills, MI (viso $175); Užupis Juo
zas ir Sigutė, Worth, IL (viso $400); Žemaitytė Dalia, Cleve
land, OH; Aukotoja, prašiusi neskelbti jos pavardės, Darien,
IL (viso $865).
Černius Rimas, La Grange Park, IL (viso $150); Smilga Alek
sas, Chicago, IL (viso $190).
Juškus V. F. Ir Irene, Burbank, IL (viso $60).
Baleišytė Vita, Oak Lawn, IL; Damijonaitis Algis ir Stasė,
Elmhurst, IL (viso $330); Svera Jonas, Bloomfield Hills, MI
(viso $135); Vaičiūnienė Laima, Chicago, IL (viso $80).
Bernatavičius Stanley, Benvyn, IL (viso $85); Brazis Algerd,
Palos Heights, IL; Daugirdienė Ona, Burr Ridge, IL (viso
$75); Gaižutis Jeronimas, Western Springs, IL (viso $230);
Gavelis Albina, Lemont, IL; Jesmantas Aldona, Riverside, IL
(viso $198) Kasčiukas Jonas, Chicago, IL (viso $125); Kučinas
Eug. ir Maria, Dovvners Grove, IL; Leskauskas Jurgis ir Ger
da, Naperville, IL (viso $95); Majauskas Kazys ir Elena, Chi
cago, IL (viso $120); Mikutaitis Mečys ir Janina, Chicago, IL
(viso $125); Paliulis Irena, Darien, IL (viso $75); Paužuolis
Antanas ir Emilija, Chicago, IL (viso $225); Petrauskis Alek
sandras, Euclid, OH (viso $305); Ramanauskas Louis, Oak
Lawn, IL; dr. Šalna Jonas ir Janina, Lemont, IL (viso $150).
Barauskas Ona, Woodhaven, NY (viso $90); Butėnas Dalia,
Oak Lawn, IL (viso $120); Butikas Liuda, Plainfield, IL (viso
$120); Galvydienė Anna, Lemont, IL (viso $45); Jakutis Ju
lius, Cicero, IL (viso $40). dr. Kalvaitis Joseph, Chicago, IL
(viso $80); Minelga Robertas, Chicago, IL; Pleirys Jonas, Va
lerija, Chicago, IL (viso $115); Rudaitis Teodoras ir Ritonė,
Lemont, IL (viso $90); Sadauskas Ramunė, West Chicago, IL;
Špakevičius Julius, Westwood, MA (viso $45).
Naujalis Izabela, Cicero, IL (viso $25); Razma Kazys ir Danuta, Westchester, IL (viso $95).
Balčiūnas Tadas ir Regina, Lemont, IL (viso $60); Bindokas
Vytautas, Chicago, IL (viso $60); Kaminskas Elegius ir Aldo
na, Orland Park, IL; Paulauskas Eva, Chicago, IL (viso $30);
Urbutis Algimantas ir Dalia, Palos Heights, IL (viso $498);
Anoniminis aukotojas iš Chicago, IL.
Kliorys Jadvyga, Cleveland, OH (viso $180).
Anoniminis aukotojas iš Albany, NY.

Pagerbdama a.a. dr. MIKO GARMAUS atminimą, Karuža Dona
ta, Oak Lawn, IL Lietuvos Partizanų Globos fondui aukojo $25 (viso
$645).
a.a. dr. Miko Garmaus giminėms bei artimiesiems mūsų
nuoširdžiausia užuojauta.
Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams už gausias aukas.
Visos aukos L.P.G. fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių.
L.P.G. Fund, 2711 West 71st Street, Chicago, IL 60629

AtA
CLEMENT
SAKAS
KLEMENSAS
SAKAVIČIUS
Po sunkios ligos, staiga mirė 2006 m. rugsėjo 18 d., sulaukęs
89 metų.
Gimė, augo ir mokslus baigė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno
56 metus. Buffal'e ir WilliamsviH'e, NY.
Dideliame liūdesyje liko dukros: Gražina-Grace Bieliūnas,
Regina O'Brien, jų motina Elena Sakienė-Sluder, broliai Vincas
Sakas, Alfonsas Sakavičius bei kiti giminės Amerikoje, Kana
doje, Australijoje ir Lietuvoje.
Laidotuvės buvo privačios.
Nuoširdžiai prašome sukalbėti už mirusio sielą nors vieną
Sveika Marija.
Dėkojame!
Liūdinti šeima

2006 m. kovo-lapkričio mėn. pagerbdami mirusiųjų at
m i n i m ą , „LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI" aukojo:
a.a. Eugenia Urbon atm. (papild.): Tod ir Kelly Urbon, Ri-chard
Urbon —$380. Išviso —$395;
a.a. J o h n Bell atm.: Howard ir Bes Hattemer, Elizabeth Pivo
riūnas, Lithuanian Heritage Group (Calumet City, IL) — $50;
a.a. Alexandros Gylienės atm.: Alfonsas ir Inga Tumas — $100;
a.a. Stefos Vaikutienės atm.: Irena ir Vladas Kiliai — $25;
a.a. Onos Rukstelienės atm.: Česlovą Naumienė, Genutė Rukstele — $60;
a.a. Ados Juškienės atm.: Dalia ir Liudas Šlenys, Janina ir
Ramojus Mozoliauskas — $75;
a.a. Genovaitės Bitėnienės atm. (papild.): Union High School
(Union, NJ) — $93. Iš viso — $1,613;
a.a. Elenos Butkienės atm.: Bruno ir Marilyn Jaselskis, Carl ir
Patricia Coppola, Stella ir Tony Vaitkus, Irena ir Vladas Meilė, Aure
lija Vaičiulis, Helen ir Bruno Žemaitis, Aldona Kaminskas, Jenine
Gilbert — $330;
a.a. Anna M. Mendelis (testamentu paskirta auka) — $1,000;
a.a. Onos Čerškienės atm.: Česlovą Naumienė, Vita Memėnienė
— $35;
a.a. Vanda Rees (testamentu paskirta auka) — $1,000;
a.a. Jadvygos Povilaitienės atm.: R. John Povilaitis — $40;
a.a. Vlado Staškaus atm.: Al Rimbą — $20;
a.a. Viktoro Jokūbaičio atm.: Marguerite ir Howard Bell, Jerry ir Aniela Morphis, George ir Rene Bauer, Antoinette Sisbarro,
Pamela J. Rodė, Theresa ir Joseph Mauragas, Alexander ir Rosalyn
Green, Danguolė ir Romas Didžbaliai, Cecilia Granata, Donald ir
Laura Rodė, Valentinas ir Regina Melinis, Vera ir Ray Galiūnas, Ni
jolė ir Vladas Audėnas, Alina Mikalauskas, Kazys ir Dalia Navickas,
Vilma ir Almantas Bankauskas, Raymond ir Birutė Melinis, Ed ir
Eva VVeislo, Valius ir Rita Baltus ir mama, dr. Marčia Rupnow —
$880.
Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame auko
tojams.
„Lietuvos Vaikų viltis", 2711 W.. 71st Street, Chicago, IL
60629

RESTAURUOTA L. TRUIKIO FRESKA
Spalio 28 d. Kauno Švč. Jėzaus
Širdies (Šančių) bažnyčioje šv. Mišiomis paminėta Liudo Truikio
(1904-1987) freskos „Angelai" be
veik pusantrų metų trukusių restau
ravimo darbų pabaiga. Unikali prieš
septynis dešimtmečius sukurta fres
ka jau buvo 1938 m. pašventintos
bažnyčios altoriuje. Freską restaura
vo bendrovė „Restauravimo projek
tai". Darbai atlikti Šančių parapijos
klebono kun. Virginijaus Veprausko

ir Šančių seniūno Arvydo Rymeikio
rūpesčiu gautomis lėšomis iš LR
Kultūros ministerijos ir Kauno savi
valdybės. Dalį pinigų paaukojo pa
rapijiečiai.
Po šv. Mišių į restauruotos fres
kos pristatymą susirinkusiems mies
tiečiams džiazo muzikos koncertą
surengė Kauno bigbendas, vadovau
jamas Romualdo Grabšto, ir trimi
tininkas Valerijus Ramoška.
BŽ
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APYLINKĖSE
nimas, vaišės ir Kalėdų senelis. Dau
giau informacijos galite rasti tinklalapyje: www.indylt.org arba skambin
dami tel. 317-730-3933 ir 317-7693806.
•Gruodžio 17 d. 1 vai. p.p. vyks
prieškalėdinės lietuviškos pamaldos
v

Beverly Shores, Indiana, Sv. Onos
bažnyčioje. Mišias aukos kun. Anta
nas Gražulis, SJ. Bus klausoma iš
pažinčių. Giedos choras, vadovauja
mas Revitos Radzevičienės. Visi kvie
čiami.

• A t A Marcelė Mackuvienė, poeto
Algimanto Mackaus motina, mirė
2006 m. gruodžio 9 d. Matulaičio
slaugos namuose, Putnam, CT.
• Gruodžio 16 d., šeštadieni, 4
vai. p.p. Gedimino lituanistinėje mo
kykloje vyks Eglutės šventė. Mokyk
los adresas: 135 W. Church St., Libertyville, Illinois. LB Waukegan - Lake
County apylinkės vaikučiai, nelan
kantys Gedimino lituanistinės mo
kyklos, bet norintys susitikti su Ka
lėdų seneliu, kviečiami pranešti iš
anksto, registruojantis telefonu 1847-244-4943.

•Nuoširdžiai kviečiame į Pasau
lio lietuvių centro šeimos Kūčių šven
tę, sekmadienį, gruodžio 17 d., 12:30
vai. p.p. didžiojoje salėje. Vietas
užsisakyti galite pas Vandą Gvildienę
tel. 630-271-9136.

Šv. Kalėdų ir Naujų metų proga sveikiname,, Draugo" redakciją, draugus
ir paž\stamus. Visiems linkime linksmų švenčių, o mūsų mėgstamo dienraš
čio paramai siunčiame 50 dol. auką.
Algis ir Irena Regiai
Mielieji, nuoširdžiausi šv. Kalėdų sveikinimai mūsų šeimos geradariams,
draugams ir giminėms. Viešpaties malonė telydi Jūsų žingsnius ir dienas.
Janina ir Mečys Mikutaičiai
Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus Kalėdų švenčių proga. Tegul
2007-ieji metai būna sveiki ir laimingi.
Kazys ir Elena Majauskai
Nuotaikingų šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujų metų linkiu giminėms, bičiu
liams ir tėvynainiams Lietuvoje.
Magdalena Birutė Stankūnienė

Miestą panorama

•Vyresniųjų lietuvių centro lan
kytojai ir rėmėjai gruodžio 22 d. 2 vai.
p.p. „Seklyčioje" rengia Kūčias. Visi
maloniai kviečiami dalyvauti ir pa
bendrauti. Registruotis tel. 773-4762655 (pirmadienį - ketvirtadienį nuo
9 vai. r. iki 4 vai. p.p.) arba skambi
nant Laimai Vaičiūnienei 773-9253168. Auka -12 dol.

• L B Lemom o apylinkės valdyba
kartu su Pasaulio lietuvių centru
• L i e t u v o s vyčiu 112-ta kuopa gruodžio mėn. 31 d. Pasaulio lietuvių
organizuoja prieškalėdinį susirin centre didžiojoje salėje ruošia Naujų
kimą gruodžio 17 d., 2 vai. p.p. Rink jų metų sutikimą. Maloniai kviečia
simės seselių kazimieriečių sename me visus atvykti ir gražioje lietuviš
pastate. Norintys dalyvauti, praneš koje aplinkoje linksmai, skambant
kite Julijai Zakarkai tel. 708-425- „Kauko" ansamblio muzikai, palydė
ti senuosius ir sutikti ateinančiuosius
5015.
2007-uosius metus. Programoje taip
• I n d i a n a p o l i o Lietuvių Bend pat dalyvaus pramoginių šokių grupė
ruomenė kviečia į Kalėdinę šventę „Baltija". Informacija teikiama ir už
gruodžio 17 d., sekmadienį, 2 vai. p. sakymai priimami tel. 630-257-8787
p. Programoje: vaikų Kalėdinis vaidi arba 708-974-0591.
>;.•.;:;.":•.••
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Union Pier lietuviu draugijos Kūčios

':- Viktortfa Karaltienė, Ava Karaitytė ir Stasė Steponklenė prie Kūlių vaišių
stalo Three Oaks, Michlgan.

Kalėdos šiemet gali būti ypač šaltos.
Peršautas policininkas

Vakarinėje miesto dalyje pirma
dienio popietę darbo metu buvo per
šautas policininkas. Du pareigūnai
prisiartino prie santykius besiaiški
nančių jaunuolių grupės. Pastarieji
pradėjo šaudyti ir akimirksniu pas
pruko. Policininkas buvo peršautas į
ranką, jo būklė stabili. Manoma, kad
jaunuoliai specialiai nesitaikė į poli
cininką; ginklas galėjo iššauti netyčia
arba šūvis buvo skirtas kitam būryje
stovėjusiam vaikinui. Vakarinėje
miesto dalyje siautėja vienos žiau
riausių nusikaltėlių gaujų. Gyvento
jai yra pripratę prie nuolat aidinčių
šūvių. Minėtą incidentą girdėjęs žmo
gus tvirtino nė nežvilgtelėjęs pro vir
tuvės langą: „Išgirsti šūvį, priglundi
prie grindų ir tiesiog nekreipi dėme
sio", — sakė pavardės nenorėjęs ats
kleisti vyras.

t—

Gaisras Mokslo ir pramonės
muziejuje
Trečiadienio rytą tiršti dūmai už
pildė kelias Hyde Park rajone įsikū
rusio Mokslo ir pramonės muziejaus
sales. Kaip paaiškėjo, nedidelį gaisrą
muziejuje sukėlė perkaitęs elektros
transformatorius, kuris sumontuotas
traukinių parodoje. Žmonės nuo gais
ro nenukentėjo, masinės evakuacijos
taip pat neprireikė. Gaisro nuostoliai
dar skaičiuojami.

Išaiškinta eBay aukciono
sukčių grupuotė

Sinoptikai prognozuoja dar
didesnius šalčius

Čikagoje veikusi sukčių grupuo
tė, pavaldi vadeivoms Rumunijoje,
per kelerius metus iš patiklių eBay
aukciono pirkėjų išviliojo per 5 mln.
dolerių. Nusikaltėliai įkliuvo po to,
kai vienas Western Union pinigų per
vedimo kompanijos darbuotojas pra
nešė policijai apie įtartiną piniginę
operaciją. Šis darbuotojas nuo finan
sinių nuostolių išgelbėjo Alan Tweeddell iš Colorado valstijos, kuris mėgi
no suKČiams į Čikagą pervesti 2,500
doleriu. A. Tweedell manė internete
radęs svajonių automobilį — 1930 m.

Praeitą savaitę Čikagą užklupo
šalčiai, o šią - sugrįžo pavasariški
orai. Bet sinoptikai nusiteikę pesi
mistiškai. Per dešimt didžiausių
gruodžio šalčių miesto istorijoje, po
atlydžio tik tris kartus išsilaikė drun
gni orai. Kitus septynis kartus atši
limą sekė dar didesni šalčiai. Be to,
daugiau nei 90 proc. šalčiausių dienų
miesto istorijoje buvo po gruodžio 12
dienos. Jau kitos savaitės pabaigoje
sinoptikai numato atšalimą - iš Ka
nados turėtų atslinkti Arktinio oro
masės.

Organizacijų

Union Pier lietuvių draugijos nariai Ir svečiai

Model A Ford už vos du su puse tūks
tančio dolerių, tačiau Western Union
sustabdė šį neįtikėtiną sandėrį. Tarp
nukentėjusių nuo sukčių grupuotės
— moteris, praradusi 10,400 dolerių,
po to, kai mėgino aukcione parduoti
vestuvinį žiedą. Policija sulaikė 21
įtariamąjį, vyksta plataus masto tyri
mas.

ir pavienių asmenų

dėmesiui

Visi, norintys įdėti savo Kalėdinius ir Naujametinius
sveiki'
nimus į dienraštį „Draugas", sveikinimo tekstus kartu su aukomis
prašome atsiųsti iki gruodžio 18 d. „Draugo"
administracŲaif
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. TeL pasiteiravimui:
778*
685-9500.

