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Lietuvių tolerancija aplinkiniams mažėja 

„Tolerancija". Eduardo Chillida skulptūra. 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) — 
Lietuvos visuomenėje nyksta tole
rancija — svarbi šiuolaikinės visuo
menės vertybė. 

Tokią išvadą daro Pilietinės vi
suomenės instituto žinovai, atlikę 
lyginamuosius šalies gyventojų ver
tybių tyrimus. 

Pilietinės visuomenės instituto 
užsakymu „Baltijos tyrimų" praėju
sių metų pabaigoje atliktos apklau
sos duomenų analizė rodo, kad toler
ancija kaip ugdytinas būdo bruožas 
lietuviams t ampa vis mažiau svarbi: 
1990 m. ją akcentavo 58 proc. ap
klaustųjų, 1999 m. — 57 proc , 2005 
m. — tik 53 proc. 

Be to, pastaruoju metu Lietu
voje sparčiai mažėja tolerancijos ki
tokios kilmės ir kultūros bendra
piliečiams. 

Kaip rodo tyrimo duomenys, ne
pakan tumas svetimų kultūrų žmo
nėms per 1990-2005 metus gerokai 
sustiprėjo: nenorinčių gyventi kai
mynystėje su bet kuriais ki tatau
čiais dalis išaugo nuo 9 iki 20 proc , 
su žydais — nuo 18 iki 31 p roc , su 
musulmonais — nuo 31 iki 51 proc , 
su imigrantais (darbininkais užsie
niečiais) — nuo 15 iki 34 proc , su či
gonais — nuo 59 proc. iki 70 p roc 

Taigi, n e p a k a n t u m a s stiprėjo 
nuosekliai ir išaugo visoms kitokios 
kilmės žmonių grupėms: tiek ,,nau-

Dėl nuostolių atlyginimo kreipėsi 1,500 telšiškių 
Vilnius, vasario 2 d. (BNS) — 

Dėi šilumos avarijos Telšiuose su
keltų nuostolių atlyginimo jau krei
pėsi apie 1,500 miesto gyventojų. 

Į specialiai sukurtą Žalų regis
travimo centrą telšiškiai pradėjo 
kreiptis nuo pirmadienio. Daugiau 
nei 800 gyventojų patys atvyko į Ža
lų registravimo centrą, dar 600 an
ketų buvo atsiųsta paštu, pranešė ši
lumos ūkį Telšiuose eksploatuojanti 
bendrovė „Litesko". 

Dar per 70 anketų, gyventojų 
pageidavimu, buvo išplatinta tiesiai 
į telšiškių butus — čia buvo atvykę 

„Vilniaus energija" specialistų ko
mandos, kurios padėjo nuo avarijos 
nukentėjusiems gyventojams patir
tus nuostolius registruoti jų na
muose. 

Nemokamu pagalbos telefonu 
kreipėsi apie šimtą telšiškių. 

„Vilniaus energijos" komercijos 
direktorius Rimantas Germanas , 
kuris yra atsakingas už žalų kom
pensavimo organizavimą nuo avari
jos nukentėjusiems Telšių gyvento
jams, ragina telšiškius kuo greičiau 
užpildyti žalos registravimo anketas, 
kad greičiau gautų kompensacijas. 

„Noriu dar kartą patikinti , kad 
nuken tė jus iems mūsų k l ien tams 
draudika i a t lygins visus pa t i r tus 
nuostol ius , t a d rekomenduojame 
juos fiksuoti", — sako jis. 

Kaip anksčiau teigė „Lietuvos 
draudimas" Žalų departamento di
rektorius Gytis Matiukas, manoma, 
kad dėl žalos atlyginimo iš viso 
kreipsis apie 3,000-4,000 telšiškių. 

Nukentėjusiems klientams „Li
tesko" taip pa t nepateiks sąskaitų už 
šilumos energiją bei namų vidaus 
sistemų priežiūros paslaugas sausio 
mėnesį. 

Vienuolika asmenų dirbo ir EBSW, ir valstybei 
Vilnius, vasario 2 d. (BNS) — 

Bankrutavusio ir milijonus gyven
tojų indėlių bei bankų paskolų iš-
švaisčiusio susivienijimo EBSW 
veiklą tirianti parlamentinė komisi
ja į asmenų, dirbusių valstybės 
tarnyboje ir turėjusių ryšių su 
EBSW, sąrašą įrašė 11 pavardžių. 

Komisija nustatė, kad artimai 
su EBSW susijęs buvę susivienijimo 
tarybos nariai — kaunietis vers
lininkas Sigitas Godelis, bendrovės 
„Linas", kuri valdo tekstilės audinių 
gamybos įmonę „Linas Nordic", val
dybos pirmininkas Ramūnas Len-
čiauskas ir buvęs EBSW pavaldžios 
bendrovės „Tekstilės investicija" va
dovas Petras Česnulevičius. 

Tokį sprendimą komisija priėmė 
apsisprendusi art imai bendradar
biavusius su EBSW laikyti tuos as
menis, kurie susivienijimui vadova-

Algis Rimas 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

vo, buvo jo steigėjai ir tarybos na
riai, 9 susivienijimui priklausiusių 
investicinių bendrovių steigėjai, ta
rybų arba valdybų nariai bei akcijų 
paketų turėtojai. 

Daugiau minėtas pareigas pa

čiame EBSW susivienijime arba jam 
priklausiusiose įmonėse užėmusių ir 
ka r tu arba vėliau dirbusių ar net iki 
šiol dirbančių valstybės tarnyboje 
asmenų komisija nenustatė. 

8 turėjusių ryšių su EBSW arba 
jame dirbusius asmenis, kurie dirbo 
arba dirba valstybės tarnyboje, ko
misija pripažino artimai nesusiju
sius su susivienijimu. 

Į šį sąrašą įtraukti: teisininku 
dirbęs EBSW valdomame Lietuvos 
valstybiniame komercijos banke da
bar t in i s Teisingumo ministerijos 
valstybės sekretorius Paul ius Ko-
verovas, vidaus reikalų ministras 
Gintaras Furmanavičius, Vyriausy
bės kanceliarijos Biudžeto ir finansų 
skyriaus vedėjas Jonas Cipkus, tuo
metinis premjeras Adolfas Sleževi
čius, Lietuvos banko vadovas Kazys 
Ratkevičius, Nuke l ta \ 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

jiesiems imigrantams", tiek ir isto
riškai į Lietuvos kultūrą įaugusioms 
etninėms mažumoms. 

Per pastaruosius šešerius metus 
sparčiai didėjo nepakantumas ir ki
tokios elgsenos bendrapiliečiams: ne 
t ik alkoholikams, narkomanams, 
anksčiau teistiems asmenims, bet ir 
daugiavaikėms šeimoms. 

Atsakydami į klausimą, su ku
riomis iš išvardintų žmonių grupių 
nenorėtų gyventi kaimynystėje, teis
tus asmenis Nuke l t a į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Tarp turtuolių ir 
skurdžių. 
LR Seimo pirmininkas 
Vašingtone. 
Su kilnia misija per 
gyvenimą (1). 
Paglostyk šviesą — ji 
laisvės angelo nešta. 
Richard Greenberg 
pjesė Čikagoje. 
LR generalinio konsulato 
Čikagoje svetainė. 
Prieš 95 m. Panevėžyje 
įrengtas telefonų tinklas. 

V a l i u t ų santyk is 
1 USD — 2.863 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO APŽVALGA SLIDINĖJIMO IŠKYLA KANADOJE 

i - • • • • ' • - , — — • • • •• • 

Sportas LIETUVOJE 

TRYLIKTOJI LKL 
„ŽVAIGŽDŽIŲ DIENA" 

Vasario 25-ąją Vilniaus „Sie
mens" arenoje įvyksianti jau trylik
toji Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
„Fastum Gel" „Žvaigždžių diena" ža
da naujoves ir įspūdingą reginį. 
Pagrindiniu renginio akcentu taps 
rungtynės tarp „Lietuvių" ir „Legio
nierių" komandų, o pramoginėje da
lyje žiūrovus linksmins Lietuvos 
muzikos pasaulio žvaigždės. 

Pristatydamas būsimą renginį 
LKL prezidentas Šarūnas Kliokys 
vylėsi, kad krepšinio šventė pri
trauks gausų žiūrovų būrį, bei pa
sidžiaugė, kad šį sezoną Lietuvos 
klubai demonstruoja įspūdingus re
zultatus tarptautinėse arenose. 

LKL generalinis direktorius 
Linas Gylys. 

(Eltos nuotr.) 

LKL žvaigždžių rungtynių star
to penketus išrinko krepšinio gerbė
jai. Absoliučiai daugiausia balsų 
surinko Kauno „Žalgirio" vidurio 
puolėjas amerikietis Tanoka Beard 
— 13,576. Be jo, į „Legionierių" ko
mandos, kuri vadinsis „Time Team", 
starto penketą dar pateko Vilniaus 
„Lietuvos ryto" gynėjai Frederick 
House (10,469 balsai) ir Robertas 
Štelmaheris (7,977) bei puolėjai 
Reggie Freeman, „Žalgiris" (10,391) 
ir Haris Mujezinovičius („Lietuvos 
rytas", 5,026). J „Lietuvių" rinktinės 
starto penketą pateko gynėjai Vidas 
Grinevičius („Žalgiris", 7,066) ir 
Mindaugas Lukauskis („Lietuvos 
rytas", 6,340), puolėjai Paulius Jan
kūnas („Žalgiris", 11,111) ir Simas 
Jasaitis („Lietuvos rytas", 8,198) bei 

vidurio puolėjas Darjušas Lavrino-
vičius („Žalgiris", 8,644). „Time 
Team" vyriausiuoju treneriu krepši
nio gerbėjai išrinko Neveną Spahiją 
(„Lietuvos rytas", 9,851), o „Lietu
vių" rinktinei vadovaus „Žalgirio" 
strategas Antanas Sireika (11,278), 
kurie jau paskelbė ir atsarginių 
žaidėjų pavardes. 

„Time Team" komandoje žais 
gynėjai Kenny Anderson („Žalgiris") 
ir Jerome Coleman (Klaipėdos „Nep
tūnas"), puolėjai Latece Williams 
(„Neptūnas") ir Matthew Nielsen 
(„Lietuvos rytas'') bei vidurio puolė
jas Adevvole Lawal (Kauno „Atle
tas"). 

A. Sireika į „Lietuvių" rinktinę 
pakvietė gynėjus Tomą Gaidama
vičių (Panevėžio „Panevėžys") ir 
Darių Pakamanį (Šiaulių „Šiauliai"), 
puolėjus Mindaugą Sakalauską 
(Kėdainių „Nevėžis") ir Eriką Ku-
čiauską (Vilniaus „Sakalai") bei 
vidurio puolėją Robertą Javtoką 
(„Lietuvos rytas"). 

Rinkdamiesi atsarginius žaidė
jus, abu treneriai atsižvelgė į tai, 
kad būtų atstovaujami visi LKL 
klubai. 

Šiais metais krepšinio žvaigž
džių susitikimą paįvairins neįpras
tos taisyklės. Antrajame kėlinyje 
„Lietuviai" žais „maža" (žaidėjai, ku
rių ūgis iki 200 cm), o „Legionieriai" 
— „didele" sudėtimi. Trečiajame 
ketvirtyje žemesniems užsienie
čiams teks susikauti su aukštais 
lietuviais. 

„LKL snaiperio" konkurse daly
vaus devyni krepšininkai — po vieną 
iš kiekvienos komandos ir statistinis 
lyderis pagal tritaškių taiklumą. 
Šiais metais organizatoriai atsisakė 
„LKL oro karaliaus" konkurso, kurį 
pakeis dėjimo į krepšį šou grupės iš 
Prancūzijos „Slam Nation" pasirody
mas. Beje, žiūrovai galės stebėti 
naują konkursą „Taiklioji trijulė" 
kuriame varžysis mišrūs trejetai. 
Juos sudarys po vieną LKL žaidėją, 
Lietuvių moterų krepšinio lygos 
(LMKL) krepšininkę ir globos namų 
auklėtinį. Trejetukai išbandys jėgas 
mesdami nuo baudų metimo linijos. 

Konkursų nugalėtojams bei 
naudingiausiam „Lietuvių" ir „Le
gionierių" rungtynių žaidėjui atiteks 
4,000 litų čekiai. 

(Elta) 

Tradicinė, metinė Montrealio 
lietuvių slidinėjimo stovykla — išky
la įvyks 2006 m. kovo 9-12 d., Mont 
La Reserve slidinėjimo vietovėje, 
Saint Donat, Quebec, Kanadoje, apie 
150 km į šiaurę nuo Montrealio. 

Stovykla prasideda kovo 9 d. in
dividualiu slidinėjimu Mont La Re
serve. Kovo 10 d., penktadienį, sli
dinėjimo išvyka į Mont Tremblant. 
Kovo 11 d., šeštadienį, slidinėjimas 
ir didžiojo slalomo varžybos Mont La 
Reserve, o vakare — bendra vaka-
rienė/linksmavakaris viešbutyje. 

Oficialus viešbutis ir stovyklau
tojų susitikimo centras: l'Hotel 
Montcalm, 251, chemin Fusey, C.P. 
299 (off Route 125), Saint Donat, 
Quebec JOT 2CO, Canada. Tel. (toli 
free): 1-866-424-1333; ei. paštas: 

info@hotel -montcalm.com 
Web site: 

www.hotel-montcalm.com 

Užsisakykite vietą kuo grei
čiau. Paminėkit „Lithuanian Ski 
Group". 

Organizuoja ir informuoja: 
Rytis, Vilija ir Dalius Bulotai: 

Tel. 514-344-8256 arba 819-424-
2803 (savaitgaliais). EI. paštas: 

v i l iabulo ta@hotmai l . com 
Adresas: 4550 Miller Ave., Mont-
real, QC H3W 2E3 arba 

rytis.bulota@ville.chateau-
guay.qc.ca 

Visi žiemos sporto mėgėjai kvie
čiami dalyvauti. 

Šios varžybos laikomos 2006 
metų ŠALFASS-gos Kanados Sporto 
apygardos slidinėjimo pirmeny
bėmis, kuriose dalyvauti kviečiami 
ir už Kanados ribų gyvenantieji 
lietuviai slidinėtojai. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

Sportas LIETUVOJE 

// LIETUVOS TELEKOMAS" ĮVEIKĖ 
NEAPOLIO „PHARD // / / • 

Moterų krepšinio Eurolygos varžybų aštuntfinalio pirmosiose rung
tynėse antradienį Vilniaus „Lietuvos telekomo" komanda namuose 71:62 
(19:17; 17:17; 17:11; 18:17) įveikė Neapolio „Phard" (Italija) krepšininkes. 
„Lietuvos telekomui" daugiausiai taškų pelnė Katie Douglas — 23, Ieva 
Kublina — 12. 

APTARĖ 
KAUNO ARENOS 

LIKIMĄ 
Kauno arenos statyba bei sutar

ties tarp Kauno miesto savivaldybės 
ir „Žalgirio" klubo pratęsimas aptar
ti antradienį garsaus krepšininko 
Arvydo Sabonio ir Kauno mero 
Arvydo Garbaravičiaus susitikimą. 

„Žalgiris", dalyvaujantis Euro
lygos čempionate, yra įsipareigojęs 
iki 2007 metų pabaigos rungtyniau
ti krepšinio aikštelėje, kurioje yra ne 
mažiau nei 8,000-10,000 vietų. 

Kauno miesto savivaldybė nu
mačiusi Kauno arenos statybą. Ne
seniai vyko objekto statybos ir prie
žiūros koncesijos konkursas, kuria
me dalyvavo Prancūzijos bendrovė 
„Bouygues Batiment International". 

A. Sabonis patvirtino, kad ben
dradarbiaus su prancūzais valdant 
Kauno pramogų ir sporto rūmus. 
Teigiama, kad „Žalgiriui" gali prik
lausyti ne mažiau nei 35 proc. objek
to operatoriaus akcijų. 

Kauno meras A. Garbaravičius 
teigė, jog šios kadencijos taryba 
pratęs ir „Žalgirio" klubo rėmimą. 
Penkerių metų sutartis turėtų 
baigtis kitąmet. Pagal ją Kauno 
miesto savivaldybė kasmet „Žalgi
riui" skiria finansinę paramą. 

(Elta) 
- • — • • • • 

Sportas Čikagoje 

SEKMADIENĮ NFL 
PIRMENYBĖS 

Šį sekmadienį, vasario 5 d. 
(pradžia 5:25 v. p.p. Čikagos laiku) 
didžioji dalis Amerikos futbolo sir
galių bus prilipę prie televizijos 
ekranų (transliuos VVLS-Ch. 7), ste
bėdami NFL futbolo (amerikietiško) 
pirmenybes, vykstančias Detroit, 
MI. Apie 65,000 futbolo sirgalių 
(tarp jų per 3,000 sporto žurnalistų) 
sėdės „Ford Field" stadione — tai 

laimingieji, kuriems pavyko įsigyti 
bilietus į šias ypatingas rungtynes (o 
tai nebuvo nei lengva, nei pigu). 

Prieš rungtynes JAV himną 
giedos buvusi detroitiškė Aretha 
Franklin su 150 asmenų choru. Per 
žaidynių pertrauką programą atliks 
populiarioji „Rolling Stones" grupė. 
Šios grupės pakvietimas pradžioje 
susilaukė kritikos, kad tai nieko 
bendra su Detroito muzikiniu pavel
du neturintys muzikantai ir daini
ninkai. Dėl tų protestų lyga įjungė ir 

A. Franklin, ir kitus detroitiečius. 
Baigminėse NFL šio sezono 

varžybose susitiks dvi geriausios 
komandos: iš JAV vakarų dalies — 
Seattle (WA) „Seahawks", iš rytinės 
— Pittsburgh (PA) „Steelers". Verta 
paminėti, kad su Seattle ,,Sea-
hawks" žaidžia lietuvis (bene vienin: 
telis NFL?) — Joe Jurevičius. A.R. 
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R SEIMO PIRMININKAS 
VAŠINGTONE 

JAV Atstovų rūmų pirmininkas Dennis Hastert ir LR Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas. 

Seimo pirmininkas Ar tūras 
Paulauskas tęsia vizitą Jungtinėse 
Valstijose. Antrąją vizito dieną Sei
mo pirmininkas Vašingtone susitiko 
su JAV Atstovų rūmų pirmininku 
Dennis Hastert bei atstovu iš Illinois 
valstijos, Baltijos grupės Kongrese 
vienu iš pirmininkų John Shimkus. 

Atstovų Rūmų pirmininkas susi
tikime su Lietuvos Seimo vadovu 
sakė, kad jam ypač malonu matyti 
Lietuvos demokratijos pasiekimus, 
reformų sėkmę, spartų ekonominį 
augimą, bei Lietuvos ryžtą dalintis 
šių laimėjimų patirtimi su kaimynais. 
D. Hastert pabrėžė, kad demokrati
jos sklaidai ir įsitvirtinimui regione 
yra svarbus Lietuvos, kaip labai sėk
mingai reformai įgyvendinusios ša
lies, pavyzdys. „Aš atstovauju Illi
nois valstijos rinkėjus, tarp kurių 
yra daug lietuvių, ir džiaugiuosi ma
tydamas, kad daugelis jūsų tautie
čių, atkeliavusių į Ameriką, ir toliau 
didžiuojasi savo tėvyne", — kalbėjo 
D. Hastert. 

A. Paulauskas susitikime su D. 
Haster t pažadėjo, kad Lietuva ir 
toliau aktyviai dalinsis demokra
tinių ir rinkos reformų patirtimi su 
kaimyninėmis valstybėmis. 

Seimo pirmininkas, padėkojęs 
už JAV paramą NATO Baltijos šalių 
oro erdvės patruliavimo misijai, 
pažymėjo šios misijos pratęsimo 
svarbą. Toks patruliavimas, anot 
Seimo vadovo, leidžia Lietuvai savo 
ribotus resursus nukreipti į kitas 
sritis, tokias kaip Lietuvos prisiimta 
misija Afganistane. 

A. Paulauskas Atstovų rūmų 
pirmininko paprašė paremti Lietu
vos siekį tapti bevizio režimo su JAV 
programos nare, nes Lietuvos įtrau

kimas į šią programą paskatintų 
dviejų valstybių žmonių kontaktus. 
Pirmininkas pažymėjo, kad Lietuva 
ir toliau vykdys bevizio režimo su 
JAV programos kelio gairių planą. 

Seimo pirmininkas akcentavo, 
kad šiuo metu vienas svarbiausių 
Lietuvos laukiančių uždavinių — 
energetinio saugumo didinimas. „Tai 
svarbu ne tik Lietuvai, bet ir visai 
Europos Sąjungai", — pažymėjo A. 
Paulauskas. Energetinio saugumo 
klausimai buvo svarstomi ir trečia
dienį ryte įtakingame Strateginių ir 
tarptautinių studijų centro sureng
tame seminare, kuriame Seimo 
pirmininkas perskaitė pranešimą 
apie Lietuvos energetinį saugumą 
Europos kontekste. 

A. Paulauskas pažymėjo, kad 
sausio mėn. pradžioje kilusi „dujų 
krizė" tarp Rusijos ir Ukrainos tapo 
rimtu signalu Europos Sąjungai 
persvarstyti savo energetinę poli
tiką. „ES reikia aiškios, bendros ir 
darnios energetinės politikos", — 
kalbėjo Lietuvos Seimo vadovas. 

A. Paulauskas pažymėjo, kad 
būtina, jog ES ir JAV vieningai ra
gintų Rusiją užtikrinti saugų ir 
skaidrų energetinių išteklių teikimą, 
kuris remtųsi aiškia ir suprantama 
politika. „Visa tai neatsiejama nuo 
demokratinių reformų likimo Ru
sijoje", — kalbėjo Seimo vadovas. A. 
Paulauskas pabrėžė, kad patikimam 
dujų teikimui iš Rusijos užtikrinti 
svarbu, kad ši ratifikuotų Europos 
energijos chartiją. 

Trečiadienį Seimo pirmininkas 
taip pat dalyvavo Maldos pusryčių 
renginiuose Vašingtone. 

Seimo pirmininko 
sekretorius 

DANUTE BINDOKIENE 

Tarp turtuolių ir 
skurdžių 

Apie žmonių gobšumą, sava
naudiškumą mūsų liaudis 
sukūrusi daug patarlių ir 

pasakų, tačiau visuomet ryškiai 
akis bado viena tų gobšuolių savy
bė: juo daugiau turi, tuo daugiau 
nori. Niekas neįstengia pasakyti: 
„Gana, dabar tegul kiti pasinau
doja". Ir niekas dar neatrado būdų, 
kaip sukauptus tur tus pasiimti su 
savimi, kai Giltinė pamojuos dal
giu. Galime tik įsivaizduoti, su 
kokiu entuziazmu turtuoliai grob
stytų lobius, jeigu tokia galimybė 
atsirastų... 

Sunkiausia šiais laikais gy
venti eiliniam žmogui, kuris 
nepriklauso nei turt ingųjų, nei 
vargomenės luomui. Gyvenan
tiems žemiau vadinamosios „skur
do ribos" Amerikoje ateina į pagal
bą valdžia: padeda užsimokėti šil
dymo sąskaitas, suteikia medici
ninį patarnavimą, vaistus, maistui 
korteles, net gyvenamąją vietą. 
Turtuoliams ir taip nieko netrūks
ta (nebent dar daugiau pinigų), bet 
tiems — viduriniokams, kurie nėra 
pakankamai turtingi viskuo pasi
rūpinti ir nepakankamai neturtin
gi, kad padėtų valdžia, reikia kaž
kaip sudurti galą su galu ir ne
paskęsti kasdienybės rūpesčiuose. 
Kadangi jie nieko iš niekur veltui 
nesitiki, tie vidurinės klasės (arba 
luomo) žmonės dažniausiai yra 
apsipratę su savo buitimi ir per 
daug nesiskundžia. Tik retkarčiais 
ir jiems kantrybės pritrūksta, o 
tuomet savo nepasitenkinimą pa
rodo prezidento ar kitų valdžios 
pareigūnų rinkimuose. Taip turbūt 
atsitiks ir dabar. 

Šiomis dienomis paskelbta, 
kad „United Airlines" lėktuvų ben
drovė pagaliau ištrūko iš bankroto 
pabaisos nasrų. Reikėjo daug pas
tangų ir ypač darbuotojų pasiauko
jimo, kurie, norėdami išsaugoti 
savo darbą, atsisakė dalies pensi
jos, sutiko gauti mažesnį atlygini
mą ir prarasti sveikatos apdraudą. 
Visos šios priemonės buvo veiks
mingos — „United Airlines" lėktu
vai vėl gali skraidyti po pasaulį. 
Tačiau liko viena skaudi opa, dėl 
kurios bendrovės darbuotojai jau
čiasi apgauti ir išnaudojami. Bend
rovės vadovai, užuot sumažinę sa
vo milijonines aigas, jas dar pasi

didino — vienas jų tą pačią dieną, 
kai buvo paskelbtas bendrovės „iš
sigelbėjimas", gavo labai stambią 
pinigų sumą. Šiems ponams ne tik 
nereikėjo pasiaukoti dėl bendro 
gėrio, bet iš to dar turėjo naudos... 

Kitas pavyzdys yra „Exxon 
Mobil" didžioji naftos bendrovė, 
kuri šią savaitę paskelbė, kad per 
2005-uosius metus sukaupė milži
nišką pelną — daugiau kaip 36 
milijardus dolerių! Apskaičiuota, 
kad kiekvieną metų sekundę į ben
drovės iždą įplaukė 1,146 dol. Ga
lėtume sakyti — kaip puiku, kad 
naftos verslas toks sėkmingas ir 
bendrovės vadovybė moka jį pel
ningai vesti. Bet pagyrimo žodžiai 
įstringa gerklėje, kai prisimename 
visas „benzino krizes", pernai ka
mavusias vartotojus, kuomet už 
galoną skystojo kuro reikėjo mo
kėti daugiau kaip 3 dol. ir nuolat 
buvo kalbama apie dar didesnį 
kainų pakilimą. Dėl uraganų 
siautėjimo sutrikus naftos pumpa-
vimo ir perdirbimo įrangai Meksi
kos įlankos pakrantėse, žmonės 
buvo apgaudinėjami, gąsdinami 
benzino trūkumais, kainos nuolat 
keliamos, o tolygiai didėjo ir naftos 
įmonių pelnas. 

Panaši padėtis yra ir su gam
tinių dujų bendrovėmis, kurios šią 
žiemą padvigubino kainas vartoto
jams — laimė, kad sausio mėnuo 
buvo šiltesnis kaip visuomet ir gal
būt tai sumažins sąskaitas už 
namų šildymą. Bet — galime būti 
tikri, kad dujų tiekimo bendrovės 
kainas dar padidins, nes dėl „šiltos 
žiemos" negavo pakankamai pelno. 
Tai j au ne kartą atsitiko, ir ne vien 
su gamtinių dujų , bet ir elektros 
energijos tiekėjais. 

Retais atvejais tokie pelna-
gaudžiai patraukiami atskaitomy-
bėn, bet jiems sumokėti kelis mili
jonus pabaudos — tik juokas. Ka
dangi žmonės be šių didžbendrovių 
paslaugų negali išsiversti, vargais 
negalais reikia mokėti sąskaitas. 
Reikia rinktis: ar valgyti, ar šiltai 
gyventi; ar pirkti vaistus, ar vai
kams batus. Liaudis sako, kad „so
tus alkano neatjaučia", taip ir 
Amerikos milijardieriai negali at
jausti eilinių žmogelių, kurių kiek
viena diena yra kova už būvį. 

PATVIRTINTAS REKORDINIS 2006 M. BIUDŽETAS 
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 

Po ilgesnių diskusijų ir ginčų 
Seime, balsų dauguma buvo patvir
tintas 2006 metų valstybės biudže
tas. Mūsų šalies biudžeto pajamos 
drauge su Europos Sąjungos lėšo
mis sudarys 18 mlrd. 933 mln. litų, 
o išlaidos kartu su savivaldybių 
biudžeto kompensacijomis bei do
tacijomis, sudarys 20 mlrd. 68 mln. 
litų ir bus beveik 20 proc. dides
nės nei planuota šiais metais. Biu
džetą rengusios Vyriausybės vadovo 
A. M. Brazausko teigimu, palygi
mus >u 2005 m. biudžetu. naujasis 
biudžetas bus didesnis apie 3 rriirri. 

litų. Premjero bei valdančiosios 
koalicijos vertinimu, šis biudžetas 
bus socialiai orientuotas ir net re
kordinis... 

Pavyko gauti daugiau 
lėšų 

Valdančiosios koalicijos atstovo, 
socialdemokrato Juliaus Sabatausko 
nuomone, beveik 3 mlrd. litų biu
džete padidėjimą pajus dauguma ša
lies gyventojų. Palyginti su ankstes
niais metais, įvairiose srityse dir
bančių žmonių atlyginimai išaugs 
2—3 kartais riauciau. be to. ženklia: 
didės ir pensijos. ;vairios socialinės 

išmokos. 
„Dabartinės Vyriausybės bei 

koalicijos Seime darbą kritikuojan
tys oponentai teigia, esą, 2006 m. 
biudžetas nebus socialiai orientuo
tas, o orientuotas tiesiog didinti 
valstybės išlaidas, pamirštant inves
ticijas į ateitį ir t.t. Netiesa, daugu
moje gyvenimo sričių iš tiesų bus 
galima pajusti pajamų augimą, taip 
pat didžiulė lėšų dalis, panaudojant 
ir ES lėšas, bus skirta ir įvairioms 
investicijoms. Būtina pažymėti, jog 
naujajame biudžete didžiausia pa
pildomų lėšų dalis atiteks kultūrai, 
sveikatai bei poilsiui. Vien tik bib
liotekų darbuotojams nuo kitų metų 

balandžio 1 d. bus atseikėta daugiau 
nei 18 mln. litų", — argumentavo J. 
Sabatauskas. 

Pasak valdančiosios koalicijos 
atstovo, itin didelė lėšų dalis bus 
skirta ir švietimo, mokslo reikmėms 
— kiek daugiau nei pusantro mili
jono litų, t.y. 108 mln. litų daugiau 
nei 2005 m. biudžete. Didžiulė lėšų 
dalis teks ir socialinei apsaugai — 1 
mlrd. 271 mln. litų (136 mln. litų 
daugiau nei šiemet). Nebus nus
kriausta ir viešosios tvarkos bei vi
suomenės apsaugos sritis — 1 mlrd. 
323 mln. litų, iš šios sumos beveik 
600 mln. litų atiteks policijai. 

Nukelta \ 5 psl. 
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SU KILNIA MISIJA PER GYVENIMĄ (1) 
PR. NASTAZIIA 
KAIRIŪKŠTYTE 

Žmonės, eidami per gyvenimą, 
kartais atsigręžia į nuskubėjusias 
praeitin dienas, kad duotų sau atlik
tų darbų ir veiksmų ataskaitas, kad 
suprastų, kas dar reikia nuveikti 
savo tautos ir Tėvynės labui. Tas 
praeities vertinimas dažnai susijęs 
su žmogaus gyvenimo, atmintinais 
įvykiais bei datomis. Prie tokių žmo
nių priskiriame Vilniaus universite
to dėstytoją Ireną Tumavičiūtę, 
neseniai sulaukusią 60-ies metų su
kaktį. Su nuostaba ir meile žvelgia
me į šios žavios, energingos ir iš
mintingos moters gyvenimo kelią, 
kuriame lyg mozaikoje sudėlioti jos 
darbai, sumanymai, išgyvenimai, 
lūkesčiai. Šioje mozaikoje įvairiomis 
spalvomis suspindi Irenos Tumavi-
čiūtės aukojimasis, rūpinimasis ki
tais žmonėmis. Išskirtinio jos dėme
sio susilaukė tie, kas buvo likimo 
nublokšti toli nuo Tėvynės. Irena 
ypač aktyviai siekė, kad šie žmonės 
nenutautėtų ir grįžtų į tėvų bei se
nelių gimtąją žemę. Toks dėmesys 
neatsitiktinis — Irena Tumavičiūtė, 
pati patyrė tremtinės dalią, žinojo ir 
suprato kaip svetur likę Lietuvos 
vaikai yra nutautinami, pamiršta ne 
tik savo gimtąją kalbą, bet ir šak
nis... 

Prievart inis i škraustymas 
iš namų 

1944 m. sovietai, antrą kartą 
okupavę Lietuvą, vėl ėmėsi vykdyti 
lietuvių tautos naikinimą, neslėpda
mi nuo lietuvių kolaborantų savųjų 
tikslų. 1944 m. lapkričio 1 d. Telšių 
apskri t ies vykdomojo komiteto 
pirmininkas Klemas Želvys slap
tame rašte pasiskundė Lietuvos SSR 
Liaudies komisarų pirmininkui M. 
Gedvilui, kad sauvaliauja NKVD 
kariuomenės kareiviai, grobdami iš 
gyventojų gyvulius ir kitą turtą, o 
bandant gyventojus apginti , pas
tarajam buvo" pagrasinta , kad 
neieškotų teisybės, nes bus pasielgta 
kaip su Krymo totoriais. Panašiai ir 
buvo elgiamasi, nes lietuvių trėmi
mais buvo siekiama vieno tikslo — 
sunaikinti mūsų tautą, o kartu už
slopinti ir pasipriešinimą. 1945 m. 
gegužės mėnesį vykę trėmimai 
apėmė 14 apskričių, tarp jų ir Telšių. 

Trėmimai buvo vykdomi kas
met. 1946 m. gruodžio 10 d. buvo 
pasirašytas SSRS vidaus reikalų 
ministro įsakymas „dėl aktyvių ban
ditų šeimų narių ir kitų antisovi-
etinių elementų išaiškinimo ir jų 
ištrėmimo iš Lietuvos SSR į tolimos 
SSRS vietoves". Suaktyvėjo sovie
tinio saugumo agentų, informatorių 
darbas renkant žinias apie kaimų 
ūkininkus, jų šeimos narius, gimi
naičius. Visi turtingesni ūkininkai 
buvo įvardinami kaip „banditų" 
pagalbininkai. 1947 m. gruodžio mė
nesį prasidėję trėmimai vyko iki 
1948 m. balandžio vidurio. Jų metu 
buvo ištremtos 1,022 šeimos, api
mančios maždaug 4,000 asmenų. 
Visi t remtiniai buvo įvardinami 
„specialiai perkeldintaisiais". Į 1947 
m. gruodžio 29 d. trėmimą pateko iš 
Dirmeikių kaimo, Tryškių valsč., 
Telšių apskr. pagyvenusieji ūkinin
kai Leonas (68 m.) ir Elžbieta (63 m.) 
Tumavičiai ir kartu gyvenusi sūnaus 
Albino Tumavičiaus šeima — žmona 
Elena Labanauskaitė-Tumavičienė 
ir du jų mažamečiai vaikai: sūnui 
•Jurgiui buvo vos penkeri, o mažoji 

Irutė, gimusi 1946 m. sausio 12 d., 
neturėjo dar dviejų metukų. Gruo
džio 29-oji Tumavičių šeimos istori
joje tapo viena iš nelaimingiausių 
gyvenimo dienų, nes buvo at imti 
gimtieji namai, visas turtas, o vai
kams — Jurgiui ir Irenai buvo atim
ti gražiausi vaikystės metai. Tuma
vičių šeima buvo kaltinama „bandi
tizmo" rėmimu. 

Tumavičių šeimos trėmimo prie
žastys, kaip ir daugelio kitų Lietuvos 
ūkininkų šeimų, buvo panašios. Iš jų 
sovietiniams represoriams buvo ži
noma, kad Leono Tumavičiaus šei
ma turi ryšių su „banditais", juos 
remia. Iš tikrųjų Tumavičiai, kaip ir 
nemažai kitų kaimo šeimų, turėjo 
besislapstančių giminaičių, užkly
dusiems partizanams duodavo mais
to. Be to, buvo nepatikima ir sūnaus 
Albino jaunoji šeima, kadangi jo 
žmona Elena Labanauskaitė buvo 
kilusi iš s tambaus ūkininko — 
„buožės" šeimos. Jos dėdė Ignas La
banauskas buvo kunigas, prelatas. O 
trys E. Tumavičienės broliai 1944 
metais „išbėgo kartu su fašistais" — 
tokia formuluotė užfiksuota dar ir 
1975 m. dviejų sovietinės Lietuvos 
prokurorų pasirašytame oficialiame 
dokumente, patvirtinančiame ištrė
mimo pagrįstumą. Trėmimo priežas
tis buvo ir gražiai tvarkomas ūkis, 
apėmęs daugiau kaip 24 ha žemės. 
Šio ūkio savininkas L. Tumavičius 
buvo vienas iš išsilavinusių Tryškių 
valsčiaus ūkininkų. Carizmo laikais 
jis buvo baigęs keletą gimnazijos 
klasių. Jam kurį laiką teko tarnaut i 
ir Peterburge raitelių garbės sargy
boje. I pasaulinio karo metais, nors 
šeimoje buvo du mažamečiai vaikai, 
Leoną Tumavičių vokiečių okupan
tai išvežė darbams į Vokietiją. Dirbo 
sunkiai durpynuose, vėliau — vokie
tės — karo našlės ūkyje, iš kurio j am 
pavyko pabėgti ir išvykti į JAV. Ten 
pavyko užsidirbti pinigų ir sugrįžus į 
tėviškę papildomai nusipirkti žemės. 

Tą gūdžią 1947 m. gruodžio 29 d. 
Tumavičiai su kitais tremiamais šio 
krašto žmonėmis buvo nugabenti į 
Tryškius, o iš jų į Kuršėnų gele
žinkelio stotį. Iš ten belangiame, gy
vuliniame vagone, kuriame buvo 19 
asmenų, teko važiuoti apie tris sa
vaites į tremties vietą prie Tomsko 
miesto. Irenai tėvas yra pasakojęs, 
kad gyvuliniame vagone jis išliko, 
nes senelis pažinojo rusų mentalite
tą — įsimetė į „kelionę" pora butelių 
naminės. Vagone stovėjo metalinė 
krosnelė, o malkų nebuvo. Senelis 
pasakė vagoną saugojusiems karei
viams, kad turi vodkos ir paprašė, 
kai traukinys sustos, kad išleistų at
sinešti kokio kuro. Išleido. Vyrai at
sinešė pabėgių. Taip visi nesušalo. 
Kareiviai taip pat leido atsinešti 
sniego, kurį ištirpinę lietuviai gerda
vo. Tik iš mamos pasakojimų Irena 
žinojo, kad traukiniui sustojus, visi 
manydavo, kad ves sušaudyti ir nie
kieno neraginami visu balsu imdavo 
giedoti. 

Išvarginti šalčio, alkio, vaikų 
verksmo ir kitų sunkumų kelionėje, 
Tumavičių šeima su kitais tremti
niais buvo apgyvendinti netoli Toms
ko miesto, kitame Tomės upės kran
te Nižnyj Sklad kaimo barakuose. 
Čia prabėgo Irenos vaikystė. Šeima 
tik 1958 m. sausį grįžo į Lietuvą. 

Neseniai Irena pradėjo rašyti 
savo tremties prisiminimus. Patei
kiame kai kurias jų ištraukas. 

Atsimenu, kai jau Sibire ėjome į 
mokykla, mama vis sakydavo: „Va
žiuojam į Lietuvą, nes kitaip vaikai 

Vilniaus universiteto dėstytoja Irena Tumavičiūtė (kairėje) su Lietuvoje viešinčia 
Vokietijos prezidento žmona Ch. Rau. (Iš asmeninio albumo) 

užaugs rusiukais". Gal ji ir buvo tei
si, nes žemaitiškai kalbėjome tik 
peržengę namų slenkstį, o j au kieme 
ir toliau — rusiškai, beje, „puikiai" 
buvome įsisavinę ir gatvės žargoną, 
baisūs keiksmažodžiai, kalbant tie
siog savaime įsipindavo (...). 

Tremt in ia i buvo apgyvendinti 
barakuose. Mūsų barako „kambary
je" gyvenome 15 žmonių, miegojome 
a n t lentinių gultų — duktė ir moti
na, tėvas ir sūnus , nes jeigu reikėda
vo verstis an t šono, tai abiems kartu. 
Durys ėjo tiesiai į speiguotą Sibiro 
žiemą. Atmintyje išliko baltų dujų 
„kalnas", v i rs tant is į kambarį. Kas
met potvynio metu Tomė užliedavo 
kaimelį. Visus su man ta iškrausty-
davo į mokyklą, esančią už kelių ki
lometrų. Neapsemt i l ikdavo tik 
aukštesnėse vietose anksčiau statyti 
namai(...). 

Nižnyj Sklad kaimelio tremti
niai dirbo miško darbuose. Kažku
riais t remties metais j iems valdžia 
leido nuo upės parsinešti balkių ir iš 
j ų ręs t is būs tu s . Ats imenu, kaip 
m a m a su tėvu rąs tus tempė į mūsų 
trobelei skirtą vietą. 1953 metais įsi-
kraus tėme į tą suręstą trobelę. Joje 
buvo kambarėl is , virtuvėlė ir erdvi 
priemenė, kurioje vėliau buvo apgy
vendinti seneliai, atsikėlę iš barako. 
Kambarėlyje tilpo dvi geležinės lovos 
mūsų keturių asmenų šeimai. Kam
pe ant stalelio stovėjo radijo apara
tas . Kartais naktį pabusdavau nuo 
ūžesio, sklindančio iš radijo — tėvai, 
prie jo prigludę, klausydavosi, kaip 
vėliau supra tau , Amerikos balso (...). 

Netoli nuo mūsų — tik per bul
vių lauką — stovėjo labai simpatiškų 
žmonių — Jus t inos ir Daniaus 
Gadeikių — troba. D. Gadeikis buvo 
auksinių rankų žmogus. Kai lietu
viai prasigyveno, ėmė kviestis vieni 
ki tus į vardadienius ar kokia kita 
proga. Vieną kar tą mano tėvų varda
dienio proga D. Gadeikis tėvams 
padovanojo savo darbo virtuvės spin
telę. J i buvo ir s talas , prie kurio val
gydavome, ją 1958 m. parsivežėme į 
Lietuvą, tik 1987 metais, kai po tėvo 
mirties m a m a nusprendė persikelti 
gyventi pas mane į Vilnių, tą spin
telę a t idavė Naujosios Akmenės 
tremtinių skyriui. Manau, kad ji ras 
deramą vietą kurioje nors tremties 
ekspozicijoje. Atmintyje išliko gero
sios J . Gadeikienės man kartą 
padovanoti du virti balti kiaušiniai, 
o a n t jų r a ša lu buvo nupieštos 
gėlytės. Tą kar tą įsidėmėjau žodį 
„Velykos", o tie du kiaušiniai buvo 
pirmoji gyvenime man asmeniškai 
įteikta dovana(...) 

Anksti pradėjau ravėti daržus, 
nerti su vąšeliu ir plauti grindis. 
Mes, vaikai, prasimanydavome užsi

dirbti kelias kapeikas. Berniukai — 
mano brolis ir Klemaičiukai — buvo 
šiek tiek vyresni, tai jie nusigaudavo 
už kelių kilometrų į miškus ir par
sinešdavo didžiulių sakuotų kedrų 
kankorėžių. Juos išvirdavome taka
žolės virale, išgliaudydavome ir 
r iešutus berniukai pardavinėdavo 
prieplaukoje. O aš pasisiūlydavau J. 
Gadeikienei išplauti grindis. Ji man 
duodavo tuščių butelių, kuriuos par-
duodavome. Bet „kasą" tvarkė brolis. 
Atsimenu, kad nusipirkome slides, 
nes žiemą per kūno kultūros pamo
kas slidinėjimas buvo privalomasC.) 

1953 m. pradėjau lankyti pradi
nę mokyklą, kurioje buvo įvairių 
tautybių vaikų, bet visi dalykai buvo 
dėstomi rusiškai. Mokytis buvo labai 
įdomu, skaityti išmokau greitai. 
Ryškiausias mokyklos laikų švie
sulys buvo mokytojas Ivan Aleksan-
drovič Bragin. Mes jį vadindavome 
Vansanč. Neatsimenu jo pikto. Visa
da ramus. Per speigus mokytojas 
ateidavo į rūbinę, patikrindavo, ar 
visų nosys užrištos tomis pačiomis 
skaromis ar šalikais. Kartą man 
kažkaip pasirodė, kad mokytojas riš
damas paglostė skruostą. Šią mo
kyklą šiandien drįsčiau pavadinti 
savotiška oaze, už kurios sienų — 
spiginantis šaltis, vasarą — uodų 
antplūdžiai ir fizinis darbas. 
Mokytojo pagyrimus, dažniausiai 
per matematikos ir rusų kalbos bei 
literatūros pamokas, šiandien pava
dinčiau dvasios balzamu. Baigdama 
pradinę mokyklą, mokėjau atminti
nai Puškino, Nekrasovo posmų, Kry
lovo pasakėčių, mėgau deklamuoti, 
dainuotiC.) 

O kai ėjau į ketvirtą klasę, 
mokytojas pasakė, kad per Naujųjų 
metų eglutę būsiu Snieguolė. Jokiais 
žodžiais neapsakyti to jausmo, kai 
mokiausi atmintinai gražius saki
nius, kuriais prie eglutės turėjau 
kalbėtis su miško žvėreliais ir 
paukšteliais, o svarbiausia — tru
putį užriečiau nosį — aš vienintelė 
žinojau, kas bus Senis Šaltis, nes 
man su juo reikėjo repetuoti. Tai bu
vo kažkuris iš tėvų. Mama nupirko 
kelis metrus marlės ir daug ne visai 
baltos vatos — kitokios, matyt, ne
buvo. Pasiuvo man iš tos marlės 
sijonuką, švarkelį, kepuraitę, kažką 
panašaus į aulinius batus — iš mar
lės! Visus kraštus apsiuvome storu 
vatos sluoksniu. Naujametinį vaka
rą prie eglutės, papuoštos žaislais, 
daugiausia pagamintais mokinių per 
darbų pamokas, kai man, Snieguo
lei, priklausė visi miško paukščiai ir 
žvėreliai, jaučiausi taip, kad vėliau, 
jau būdama suaugusi, galėjau pa
sakyti — pirmą kartą gyvenime 
buvau tokia laiminga". 
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PATVIRTINTAS REKORDINIS 

2 0 0 6 M. BIUDŽETAS 
Margumynai 

Atkelta iš 3 psl. 

Stiprindami valstybę, 
pamirštame jos 

gyventojus 

Opozicijai atstovaujančios Tėvy
nės sąjungos (konservatorių) sąjun
gos Seime narys Algirdas Vrubliaus-
kas prieštaravo, jog būsimasis biu
džetas socialiai orientuotas. „Iš tie
sų, 2006 m. planuotas biudžetas nė
ra jau toks 'įtemptas', nes lyginant 
su 2005 m. biudžetu, faktiškai didė
ja ne 18 proc, o apie 19 proc, t.y. tik 
tiek, kiek auga bendrasis vidaus 
produktas (BVP) ir dar infliacija. 
Pelno ir pajamų mokestis suplanuo
tas per mažas kiek daugiau nei 600 
mln., litų. Vadinasi, prieš Savival
dybių rinkimus kitų metų viduryje, 
bus perpaskirstomi išties didžiuliai 
pinigai, paremiant savus... Tuo 
tarpu švietimui lėšų suma didėja tik 
9 proc. — kultūrai — 7 proc, butų 
renovacijai skirta vos 7 mln. litų", 
— kritines pastabas išreiškė A. 
Vrubliauskas. 

Opozicijos atstovas apgailesta
vo, jog naujasis biudžetas skirtas 

spręsti strategines problemas, ne
skatins užsienio kapitalo investicijų 
pritraukimo ir investicijų į mokslą, 
švietimą. Pagal užsienio investicijas 
Lietuva tebėra paskutinėje vietoje 
tarp ES naujokių. Pasak pašnekovo, 
per mažas dėmesys skirtas ilgalai
kėms programoms, modernioms 
technologijoms. 

„Valdančioji dauguma džiau
giasi, kad kitąmet darbo užmokestis 
kils 10-13 proc. ribose, tačiau pa
miršta įvertinti vis labiau kylančias 
kainas, nuo kitų metų sausio 1 d. 
net apie 30 proc. brangsiančias du
jas ir kt., be to, dar pridėjus infliaci
ją, tai neatrodys taip įspūdingai, 
kaip bando visuomenei įteigti val
džia. Antra vertus, be reikalo laiko
ma per didelis 1,3 mlrd. litų stabi
lizacijos fondas. Jis gi turėtų būti 
mažinamas ir iš jo bent apie 300 
mln. litų reikėtų skirti santaupų at
kūrimui ir kompensacijų išmokoms 
už nekilnojamąjį turtą. Taigi, stip
rindami valstybę, kažkodėl pamirš
tame savo šalies piliečius", — sakė 
A. Vrubliauskas. 

BRITŲ ŠNIPŲ „AKMUO / / 

Rusijos kontržvalgybininkai 
tvirtina, kad įtaisas, kuriuo neva 
naudojosi Britanijos žvalgyba Mask
voje, yra sukurtas pagal moderniau
sias technologijas ir kainuoja mil
žiniškus pinigus, rašoma naujienų 
svetainėje ,rNTEWSru.com". 

„Ši kosmoso technologija iš 
esmės jau sukurta", - pareiškė Fe
deralinės saugumo tarnybos (FST) 
ryšių su visuomene centro vadovas 
Sergej Ignatčenka. 

„Mūsų vertinimais, šis įrengi
nys kainuoja keliasdešimt milijonų 
svarų sterlingų. Tik laboratorijoje 
galima sukurti tokį technikos ste
buklą", - pridūrė jis ir parodė šį 
įrenginį - didoką dirbtinį „akmenį" 
su įmontuotu elektronikos bloku. 

„Šį 'akmenį' galima numesti iš 
devinto aukšto, jis gali ilgą laiką 
būti vandenyje, ir jam nieko neatsi
tiks, nes turi kelių pakopų apsaugą", 
- pakomentavo rodydamas šį daiktą 
FST atstovas. 

S. Ignatčenka patikslino, kad tai 
esą jau antrasis informacijos per
siuntimo įrenginys, rastas per 

operaciją Maskvoje. Pasak jo, pir
mąjį „akmenį" iš ryšio vietos pa
siėmę anglai, p antrasis kurį laiką 
buvo stebimas, ir tik po to buvo nus
pręsta jį paimti. 

Sausio 23 dieną valstybinės tele
vizijos kanalas „Rosija" parodė Bri
tanijos šnipų-diplomatų sulaikymo 
operacijos operatyvinio filmavimo 
kadrus su FST atstovų komentarais. 
Rusijos specialiosios tarnybos tei
gimu, visą praėjusį rudenį aplink 
„akmenį" buvo labai didelis Brita
nijos žvalgybininkų aktyvumas. 

Tačiau, nors „akmuo", kaip 
tvirtina FST, buvo pagamintas pagal 
naujausią technologiją, jis kažkodėl 
blogai veikęs, ir žvalgybininkams te
ko imtis tiesioginio poveikio prie
monių. 

FST teigimu, „akmuo", kuriuo 
naudojosi Britanijos diplomatai, ma
tyt, sugedo, ir vienas britų mėgino jį 
pataisyti, spyręs koja. Tačiau ši 
priemonė nepasiteisino, ir ambasa
dos antrasis sekretorius Mare Doe 
„akmenį" pasiėmė. 

Pagaliau mes pasiekėme estancia. Plačioje, 
šviežiausiu pavasario žalumu nusėtoje pievoje, 
pasišokinėdama ritenosi žeme linksmoji saulė, o iš 
autobuso pasipylusius turistus pasitiko šeimi
ninkas, skrybėlėtas, gražiu rudu odiniu švarku. 
Spausdamas kiekvienam ranką, jis sveikino at
vykusius, supažindindamas su šalia stovinčia 
žmona, lieknute, žaliaake blondine. Pristatė —jis 
Francisco, bet jį vadina Pončo, o ji — Florencia. Už 
jų — eilėje išsirikiavę šaunūs septyni raiteliai. 
Ant saulėje žvilgančių žirgų žaviai atrodė gau-
chos, skrybėlėti, plačių kelnių, o švarkeliai, kaip 
„bolero". Pirmasis gaucho laikė JAV vėliavą, o 
antrasis Argentinos. Net ir du šunys — dideli, 
juodi, pernelyg draugiški kaip visa Argentina per
sisunkusi draugiškumo dvasia, slampinėjo tarp 
atvykusių „svečių". Tolumoje didžiulių medžių 
glėbyje švytėjo raudonas gyvenamasis namas, lyg 
besislapstanti pasakų trobelė, o aplinkui sode pui
kiausi balti lauko baldai. 

Mus nuvedė tiesiog į didžiuliu apskritu stogu 
dengtą atvirą pavėsinę, kur mūsų laukė vaišės. 
Amerikiečiai puolė prie empanadų, kuriuos spėjo 
aistringai „pamilti". Prie užkandėlių, argentietiš-
ko vyno bei saldumynų, „virė" gyvos pažintys. Flo
rencia, 53 metų amžiaus, pasidžiaugė turinti tik 
devynis vaikus, vyriausias sūnus — 36 m., o ji pati 
— laibutė, kaip Twiggy (jei dar kas ją prisimena 
— britų modeliuotoją, ploną kaip sliekas). Pa
klausiau, kas iš tikrųjų yra estancia? Pončo pa
aiškino, kad tai gyvulių ūkis, kiek mažesnis už 
hacienda. Jie turi 60 arklių, 25 kasmet parduota 
JAV bei Didžiajai Britanijai, polo žaidėjams. Taip 
pat augina kukurūzus, sojos pupeles, kviečius. 
Užklausus apie jų ruošiamą gauchos „spektaklį", 
atsakė — sezono metu net pergrūstai daug jų, bet 
jie stengiasi juos „pažaboti" — apriboti. 

Po gausaus pasivaišinimo, pakvietė pietums. 
Čia pat elegantiškai padengti apskriti stalai 

(su fantastiškai gražiom — egzotiškom gėlėm) 
atvirame ore (tik aukštai virš mūsų galvų dengtu 
stogu), atrodė mielai kviečiančiai. Neapsirikome! 
Vaišino taip, kaip turbūt senovės romėnai užrūs
tindavo savo dievus persivalgymu. „Kur tai maty
ta (gal tik vestuvėse?), kad pietums — vidurdienį 
— paduotų net keturias mėsas: jautieną (jų „tau
tinę"), kiaulieną, vištieną ir šonkauliukus. O Pon
čo su Florencia tik vaikštinėjo tarp stalų, kiek
vieną šnekindami. Gerai nusiteikęs, Pončo žadėjo 
paskutiniam patiekalui, dar be vaisių, „užfundyti" 
Argentinos „geriausius pasauly ledus, geresnius 
už itališkus". Ir jis, pasirodo, buvo teisus... 

PIETŲ AMERIKOS 
PARYŽIUJE 

STASĖ E. SEMĖNIENĖ 

Nenuostabu, jog pietų amerikiečiai apklausos 
būdu laimėjo pirmą vietą — laimingiausi pasauly
je žmonės, linksminasi, savo gyvenimu patenkin
ti. Taip ir čia, be pagrindinės numatytos pramogos 
— gauchos „spektaklio", suruošė linksmąją dalį. Tri
jų orkestrantų lydimi, įžengė pora šokiui. Šokėja 
tarsi tautiška suknele (bet tai buvo tik graži, 
melsva, raštuota, plačiu sijonu, ilga iki žemės suk
nelė), o šokėjas, dar visa galva aukštesnis už savo 
aukštą šokėją, su skrybėle, auliniais batais tran
kiai kaukšėjo į grindis, smagaus šokio sūkury... 
Audringais plojimais lydimi, jie nepasišykštėjo, ge
rokai atskirų šokių pašokę (tik šįsyk ne... tango). 
Po to vaikinas, iškviesdamas turistes, jas šokdino, 
o mergina — vyrus. Visų įkaitę skruostai (o gal 
nuo vyro?) liudijo, jog amerikiečiai turėjo „good 
time", taip jų visad mėgstamą palinkėti kitiems. 

Priartėjo pagaliau kulminacinis punktas, dėl 
kurio mes čia ir atvykome. Mus sukvietė į 

plačiausią pievą — aikštę. Ten buvo sustatytos 
minkštom sėdynėm kėdės, apvilktos baltais užval
kalais nuo atramos iki pat žemės, kaip tai įprasta 
daryti JAV vestuvėms didžiuose viešbučiuose bei 
„Country club". Po dešimt kėdžių vienoje eilėje — 
dvi eilės iš kairės ir dvi eilės iš dešinės, o per 
vidurį — ant keturių stulpų — stogas, jei kas pa
geidautų pasislėpti nuo saulės. Pirmiausia Pončo 
supažindino su išsirikiavusiais septyniais raitais 
gauchos, vėl su dviem vėliavom. Pirmasis — 76 m. 
amžiaus, baltais plaukais bei ūsais — „debonair" 
(!), visoms moterims „kritęs į akį"! Kitas — 75 m., 
o paskutinysis — Dario — 26 m. Pončo parodė 
prietaisus (reikmenis), kuriuos gauchos vartos: il
giausia virvė su sviedinio didumo rutuliu ant galo 
(Pončo ir vadino jį „balD, metalinis „žiedas", kiek 
didesnis už „žiedą", prikabintą prie rakto, ir 
pagaliukas, šiek tiek ilgesnis už pieštuką. 

Lyg kokiame parade, pirmiausia gauchos iš
kilmingai prajojo pro 40 žiūrovų. Padėję vėliavas, 
zovada lėkė ant žirgų į vieną pusę, paskui į kitą, 
ir vėl pakartodami, kuris pralenks kitus — bus 

pirmasis. Tada kiekvienas gaucho pavieniui grei
tai apjojo kiekvieną atskirą įbestą baslį (nepalies
damas jo), kaip tai daroma lenktynėse slidinėjant. 
Kitu numeriu — zovada jodamas, su išsviesta vir
ve „sviedinys" turėjo apsijuosti aplink stulpą. Po 
to — kaip ant futbolo vartų pakabintas „žiedas", 
kurį raitelis, durdamas per vidurį pagaliuku, 
turėjo nusinešti su savimi. Mūsų žavingasis bal-
taūsis abu kartu nepataikė, o Dario, dusyk iš 
eilės, lėkdamas zovada, nusinešė žiedą. Staiga 
įvyko kažkas netikėta! Dario, priėjęs prie šių 
straipsnių autorės, priklaupęs ant vieno kelio, 
priglaudęs vieną žandą, paskui kitą, abu pabu
čiavęs (toks yra argentiniečių kasdieninis pasi
sveikinimo paprotys, dar net apsikabinus), ir 
įdavė „žiedą" jai. Kaip žaibo nutrenkta, tarsi Per
kūno — dievaičio griausmingą balsą išgirdo: „Še 
tau, promočiute, dovaną — gaucho laimikį!" Aps
tulbusi, protu nepajėgianti aprėpti, tik švystelėjo 
mintis: „Kas šovė į galvą tam jaunuoliui? Ar jam 
priminė jo abuela (močiutę), ar puikaus meniško 
darbo Lietuvos gintaro gražus papuošalas pa
traukė jo dėmesį?" O mūsų amerikiečiai, su ku
riais spėjome susigyventi kaip viena šeima, 
džiaugsmingai plojo. 

Seimininkai dar pridėjo magaryčioms pasi
važinėjimą po gražias pampas — žydinčias 

pievas, kur tolumoje stūksojo giraitės. Keletas 
pakinkytų arklių tampė ilgą linksmom spalvom 
nudažytą vežimą, kuriame dalis mūsų grupės kle
gančių būtybių, it sparnų nešami, netvėrė džiaugs
mu. Kiti maklinėjo po sodą, apžiūrinėjo kitus pas
tatus, kur ruošiami pobūviai, vestuvinės puotos. 
Barbara, iš Peoria, Arizonos, vidutinioke amžiu
mi, keliaujanti su savo draugu, nenumaldomo 
temperamento, kupinu pasitenkinimo balsu dėstė 
savo susižavėjimą „Vantage" kelionių agentūra. 
Prisipažino keliaujanti su ja pirmą kartą, bet jai 
daug geriau patinka už „Grand Circle". Pasirodo, 
du broliai: Henry R. Lewis ir Alan E. Lewis įsteigė 
dvi atskiras kelionių agentūras Bostone; pirmasis 
— „Vantage/Deluxe World Travel", antrasis — 
„Grand Circle". 

Atsisveikinę su vaišingais šeimininkais bei 
saulėlydžiu gražioje gamtoje, skubėjome atgal į 
Buenos Aires, kur kitos dienos rytą turėjome ruoš
tis į Urugvajų. 

(Pabaiga apie Argentiną. Dar bus daugiau 
apie Urugvajų, „pasaulio stebuklą" — Ignassu 
krioklius (pagrindiniai šios kelionės vyliotojai) ir 
nuostabaus nepakartojamo draugiškumo bei 
gerumo Braziliją.) 

_ ^ _ ^ _ ^ — _ — 

Remkite ir platinkite katalikiška spaudą M > I ^ V U O i V S 
- * * • * • 
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C Juršėnas rengs kokteilius Lietuvių tolerancija aplinkiniams mažėja 

Iš kairės: politologas L. Bielinis, Eltos fotografė O. Posaškova ir Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Č. Ju r šėnas . Gedimino Savickio (ELTA) nuotr 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) — 
Seimo pirmininko pavaduotojas Čes
lovas Juršėnas siekia Lietuvoje įves
ti kokteilių — neformalių susiti
kimų, kuriuose savo srities profesio
nalai aptaria aktualijas bei plečia 
pažintis — tradiciją. 

C. Juršėnui diegti JAV paplitu
sias kokteilių tradicijas sudėtinga 
nebus — Seimo Europos informaci
jos centras ketvirtadienį lūžte lūžo 
nuo Seimo pirmininko pavaduotojo 
inicijuoto renginio dalyvių. 

Renginį pristatęs C. Juršėnas 
sakė sieksiantis, jog populiariausiu 
taptų „kokteilis", kurio sudėtyje — 
menas, mokslas ir politika. 

Mokslui pirmajame C. Juršėno 
surengtame kokteilyje dalyvavo Vil
niaus universiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų instituto 
politologas Lauras Bielinis, pristatęs 
savo knygą „Visuomenė, valdžia ir 
žiniasklaida". 

Knygoje analizuojama, kaip at
siranda naujos sąsajos tarp politikos 
ir žiniasklaidos subjektų, kinta vi
suomenės požiūris į valdžią formuo
jantis informacinei visuomenei, ap
tariama nuolat didėjanti žiniasklai
dos įtaka visuomenei ir politikos pro
cesams. 

Politologas perskaityti savo nau
jąją knygą primygtinai rekomendavo 
žurnal is tams, akcentuodamas, jog 
šie neturėtų pamiršti giliau pažvelg
ti į politinius procesus, užuot vaikęsi 
vienadienių skandalų. 

„Ypatingai žurnalistams yra rei

kalinga ši knyga, nes mūsų žurnalis
tai yra profesionalūs siaurąja techni
kos prasme, bet ne įvykių suvokimo, 
jų įvertinimo. Analizės prasme — vis 
dėlto, atleiskite, net pačios rimčiau
sios laidos kartais atrodo nelabai ko
kios", — pristatydamas leidinį sakė 
L. Bielinis. 

Politologas kritikavo žiniask
laida už rėksmingumą, kuris tampa 
pagrindine ir netgi vienintele prie
mone siekiant patraukti žiūrovų, 
klausytojų ir skaitytojų dėmesį. 

Renginio metu taip pat buvo pri
statyta fotografės Olgos Posaškovos 
fotografijų — parlamentarų portretų 
— paroda bei sausio pradžioje at
naujinta Seimo internetinė svetainė. 

Renginio dalyviai dovanų gavo 
L. Bielinio knygą „Visuomenė, val
džia ir žiniasklaida", informacinį Ge
dimino Vitkaus parengtą leidinį 
„Europos mozaika" bei gaublį su 
kokteilio organizatoriaus C. Juršėno 
autografu. 

Kokteilio dalyviai sulaukė ir ža
dėtos staigmenos — pagal C. Juršė
no receptą pagamintų kokteilių. 

Nors abstinentinėmis pažiū
romis garsėjantis C. Juršėnas siūlė 
atspėti, kuriame kokteilyje esama 
alkoholio, ragavusieji spėjo, jog tokio 
apskritai nebuvo tarp gėrimų, su
maišytų iš sulčių, ledų bei vaisių. 

Manoma, kad kokteilių paprotį 
įvedė rašytojas Alec Waugh, praėju
sio amžiaus pradžioje, 1924 metais, 
surengęs kokteilių pobūvį pas tapy
toją Christopher Nevinson. 

* S lovėnijoje v y k s t a n č i a m e 
pasaul io jaunių bei jaunimo sli
d i n ė j i m o č e m p i o n a t e devyn io 
liktąją vietą tarp 52 dalyvių mergi
nų 10 km distancijoje klasikiniu sti
liumi ketvirtadienį užėmė Irina Te-
rentjeva. 21-erių metų Lietuvos sli
dininke distanciją nušliuožė per 30 
minučių 27.8 sekundės. Aukso me
dalį šioje rungtyje iškovojo lenkė 
Justyna Kovvalczyk (28:07,0). 

* 2006 metų Lietuvos jauni
mo (iki 20 metų) šachmatų pir
menybių nugalėtojo titulą iško
vojo š iaul iet i s Matas Narmontas , 
surinkęs 7.5 taško iš 9 galimų. Ket
virtadienį jis laimėjo aštuntojo bei 
devintojo ratų dešimties dalyvių tur
nyro partijas. Nesėkmingai turnyras 
susiklostė praėjusių metų Lietuvos 
jaunimo čempionui Airidui Savickui 
f Radviliškis), kuris surinko tik pusę 
galimų taškų (4.5) ir užėmė šeštąją 
vietą. M. Narmontui atiteko kelia
lapis į šių metų Lietuvos vyrų šach
matų pirmenybių finalines varžybas. 

* Antrą nest-km*- iš ril*--. NBA 

regul iariajame s e z o n e patyrė 
Dariaus Songailos Čikagos 
„Bulis" komanda, trečiadienį sve
čiuose 95:100 turėjusi pripažinti 
New Orleans „Hornets" komandos, 
kurios gretose nežaidė Arvydas Ma
cijauskas, pranašumą. Lietuvis į 
varžovų krepšį įmetė 18 taškų, at
kovojo 6 ir perėmė 1 kamuolį, po du
kart suklydo bei prasižengė. 

* 29 metų Indiana „Pacers" 
komandos gynėjas Šarūnas Jas i -
kevičius atstovaus NBA naujokų 
rinktinei „Visų žvaigždžių" savaitga
lio varžybose prieš antramečių lygos 
krepšininkų komandą vasario 17 d. 
Houston. Be lietuvio, naujokų rinkti
nėje, kurios treneriu bus Sidney 
Lowe (Detroit „Pistons"), žais 
Andrew Bogut (Milwaukee „Bucks"), 
Luther Head (Houston „Rockets"), 
Channing Frye (New York „Knicks"), 
Danny Granger („Pacers"), Chris 
Paul (New Orleans „Hornets"), Nate 
Robinson („Knicks"), Charlie Villa-
nueva (Toronto „Raptors") bei De-
ron Williams (Uttah „Jazz"). 

Atkelta iš 1 psl. 
1999 m. nurodė 64 proc , o 2005 m. 
— jau 77 proc. apklaustųjų, narko
manus — atitinkamai 88 proc. ir 96 
proc, alkoholikus — 82 proc. ir 87 
proc, sergančius AIDS — 55 proc. ir 
70 proc. 

Nors gausios šeimos yra labiau
siai toleruojama „kitokių" žmonių 
grupė, bet nepakantumas joms taip 
pat išaugo. 1999 m. greta daugiavai
kių šeimų nenorėjo gyventi tik 12 
proc. apklaustųjų, 2005 m. — jau 20 
proc. 

Vienintelė socialinė grupė, ku
riai visuomenės pakantumas toly
džio didėjo, yra homoseksualai. 1990 
m. su jais kaimynystėje gyventi ne
norėjo net 87 proc lietuvių, 1999 m. 
— jau tik 68 proc, 2005 m. — 66 
proc. 

Pilietinės visuomenės instituto 
žinovų analizė rodo, kad nepakantu
mas kitokios kultūros (kitos tauty
bės ar tikėjimo) bendrapiliečiams 
būdingiausias menkesnio išsilavini
mo, mažiau pasiturintiems, vyresnio 
amžiaus žmonėms. Pavyzdžiui, net 
30 proc vyresnių nei 60 metų am
žiaus žmonių sakosi nenorį gyventi 
greta kitataučių, tarp jaunimo tokių 
— 17 proc. Kitų kultūrų bendra
piliečiams yra kur kas pakantesni 
miestiečiai nei kaimo žmonės: su ki
tataučiais kaimynystėje gyventi ne
norėtų 16 proc. miestiečių ir 28 proc. 
kaimo žmonių, su imigrantais — ati
tinkamai 30 proc. ir 41 proc, su žy
dais — 28 proc. ir 36 proc 

Tuo tarpu netolerancija alkoho
likams, narkomanams, teistiems as
menims labiau pasižymi geriau iš
silavinę ir pasiturintys žmonės, ku
rie būtent stipriausiai akcentuoja to
leranciją kaip ugdytiną savybę. To
kia nuostata, žinovų nuomone, vei
kiausiai sietina su tuo, kad labiau iš
silavinę ir pasiturintys lietuviai žy
miai jautriau žvelgia į savo socialinį 
saugumą ir gerovę, kuriems jaučia 
grėsmę iš nukrypstančių nuo visuo
menės normų ir žalingų įpročių tu

rinčių asmenų. 
Kaimo gyventojai, gana pakan

tūs žalingų įpročių turintiems kai
mynams, yra gerokai mažiau nei 
miestiečiai tolerantiški homoseksua
lams ar sergantiems AIDS. Lietuvos 
kontekste savo pakantumu išsiskiria 
vilniečiai. 

Nevienodu tolerantiškumu pasi
žymi skirtingų tautybių Lietuvos gy
ventojai. Kaip ugdytiną bruožą tole
ranciją išskyrė 54 proc. lietuvių, 48 
proc. rusų, 47 proc lenkų ir 37 proc. 
kitos kilmės Lietuvos piliečių. 

Lietuvių kilmės piliečiai labiau 
už kitakilmius piliečius nenorėtų gy
venti kaimynystėje su alkoholikais ir 
teistais žmonėmis. Lenkų kilmės pi
liečiai, lyginant su kitais, ypač ne
pageidautų kaimynų kitataučių, či
gonų, homoseksualų ir gausių šei
mų. Gana tolerantiški yra rusų kil
mės lietuviai: jie mažiau už kitus 
linkę vengti kitataučių, anksčiau 
teistų ar sergančių AIDS kaimynų. 

Skirtingų politinių partijų rėmė
jai taip pat nėra vienodai tolerantiš
ki savo bendrapiliečiams. Bendru to
lerantiškumu išsiskiria Liberalų ir 
centro sąjungos šalininkai. Mažiau
siai tolerantiški — Lenkų rinkimų 
akcijos rėmėjai: jų kur kas didesnis 
nuošimtis, nei kitų partijų šalinin
kų, nenorėtų gyventi greta, žydų, či
gonų, gausių šeimų. Teistiems as
menims, imigrantams labiausiai pa
kantūs Darbo partijos šalininkai. 

Sergantiems AIDS ir narkoma
nams pakančiausi Tėvynės sąjungos 
rėmėjai. Ir Tėvynės sąjungos, ir Dar
bo partijos šalininkai išsiskiria vie
nodai didele tolerancija ki tatau
čiams: tik 17 proc. šių partijų rėmėjų 
teigia nenorį gyventi greta kitatau
čių (tarp Lenkų rinkimų akcijos ša
lininkų tokių — net 47 proc). 

Gana dideliu nepakantumu pa
sižymi Krikščionių demokratų parti
jos rėmėjai. Jų, beje, mažiausias 
nuošimtis — tik 37 proc. — akcen
tuoja toleranciją kaip ugdytiną ver
tybę. 

Vienuol ika asmenų dirbo ir EBSW, 
ir valstybei 

Atkelta iš 1 psl. 
prieš 10-12 metų finansų minis

tru buvęs, o vėliau ilgai vadovavęs 
komercinių bankų asociacijai 
Eduardas Vilkelis, buvęs žemės ūkio 
ministras Rimantas Karazija bei tos 
pačios ministerijos Žuvininkystės 
departamento vadovas Algirdas Ru-
sakevičius, ministerijoje dirbantis 
iki šiol. 

EBSW veiklą tiriančios komisi
jos pirmininkas socialdemokratas 
Algis Rimas neatmeta galimybės, 
kad gali būti paskelbtas visų susiju
sių su EBSW asmenų sąrašas. 

„Ar jį skelbti, komisijoje jau bal
savome ir nutarėme, kad nereikia, 
bet nė kiek neabejoju, kad tokios 
pavardės viena ar kita forma bus pa
skelbtos. Galbūt tai padarys atskiri 
komisijoje dirbantys Seimo nariai", 
— sakė A. Rimas. 

Komisijos vadovo pavaduotojas 
Kazys Starkevičius tvirtino, kad ko
misijos išvados 1992-1996 metų val
džioje buvusiems asmenims būsian
čios nepalankios. 

Jis mano, kad komisija gali pa
teikti per švelnias išvadas tik dėl at
skirų asmenų: „Dėl G. Furmanavi-
čiaus, P. Koverovo, pavyzdžiui, bet 
dar viskas gali pasikeisti. O jeigu ne
pasikeis, opozicijai priklausantys ko

misijoje dirbantys trys parlamenta
rai pateiks savo atskirąją nuomonę. 
Tada Seimas ją svarstys ir apsis
pręs". 

A Rimo teigimu, dabartinis Tei
singumo ministerijos valstybės sek
retorius P. Koverovas LVKB dirbo 
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoju 
ir vykdė kai kuriuos EBSW prezi
dento Gintaro Petriko, tuo metu bu
vusio banko tarybos pirmininku, pa
vedimus. 

„Iš vienos pusės tai buvo jo dar
bas, bet jeigu matė, kad tos sutartys 
neigiamai gali atsiliepti bankui ir 
kartu vėliau Lietuvai, turėjo atsi
sakyti ruošti tokias sutartis", — sa
kė A. Rimas. 

E. Vilkelis dabar yra Rusijos 
banko „Konversbank" kontroliuoja
mo ketvirto pagal valdomą turtą Lie
tuvos komercinio banko „Snoras" 
prezidento patarėjas. 

R. Karazija bei A. Rusakevičius 
EBSW komisijos juodajame sąraše 
atsidūrė, nes per mažai dėjo pastan
gų, kad į EBSW rankas nepatektų 
bendrovė „Jūra". 

R. Karazija žemės ūkio ministru 
buvo paskirtas 1992 m. gruodį, kai 
premjeru buvo Bronislovas Lubys, o 
atleistas 1994 m. rugsėjį, Vyriausy
bei vadovaujant A. Sleževičiui. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, interfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Pasaulio vadovai 
prašo 

Iraną perduoti 
JT Saugumo 

Tarybai 
Viena, vasario 2 d. 

(,,Reuters7BNS) — Penkios nuolati
nės Jungtinių Tautų (JT) Saugumo 
Tarybos narės sutarė paskelbti re
zoliuciją, kurioje JT Tarptautinė 
atominės energetikos agentūrą (TA
TENA) prašo pateikti šiai įtakingai 
pasaulinei organizacijai informaci
jos apie Irano turimą branduolinę 
programą, rašoma baigiamajame do
kumento tekste. 

Rezoliucijoje, kurios kopiją gavo 
naujienų agentūra „Reuters", TA
TENA Valdytojų taryba prašoma ne
paprastajame posėdyje susitarti, 
kad Saugumo Tarybai būtų perduo
tos svarbiausios TATENA ataskai
tos, kuriose pateikti faktai kelia 
abejonių dėl Irano branduolinės 
veiklos pobūdžio. 

Iranas raginamas atkurti pasi
tikėjimą savaisiais ketinimais ir dar 
sykį sustabdyti visus branduolinio 
kuro tyrimus bei su urano sodrini-
mu susijusią veiklą, taip pat imtis 
skaidrumą užtikrinančių priemonių, 
tai yra atšaukti suvaržymus, kurie 
TATENA tyrėjams taikomi norint 
patekti į tam tikrus objektus. 

Tuo tarpu JT branduolinės veik
los priežiūros institucijos vadovas 
Mohamed ElBaradei sakė, tarptau
tinis susipriešinimas dėl Irano bran
duolinės programos pasiekė kritišką 
etapą, bet pažymėjo, kad tai nėra 
„krizės situacija". 

Irano branduolinė programa ne
kelia „neišvengiamo pavojaus", sakė 
TATENA vadovas, tačiau jo institu
cija susitiko apsvarstyti, ar perduoti 
Irano bylą JT Saugumo Tarybai. 

M. ElBaradei teigė, kad tarp
taut inės priemonės prieš Tehran 
branduolines ambicijas „nesusiju
sios su neišvengiama grėsme. Turė
čiau aiškiai tai parodyti". 

EUROPA 

LONDONAS 
Alan Greenspan, buvęs JAV fe

deralinio iždo banko vadovas, vos po 
dienos po pasitraukimo iš JAV cen
trinio banko gavo Didžiosios Bri
tanijos iždo kanclerio Gordon Brown 
patarėjo darbą, rašo JAV verslo dien
raštis „The Wall Street Journal". Pa
sak oficialaus Didžiosios Britanijos 
finansų ministerijos atstovo, A. Gre
enspan negaus darbo užmokesčio, 
nors visos jo tarnybinės išlaidos bus 
atlyginamos. Alga A. Greenspan 
buvo siūlyta, tačiau jis jos atsisakė. 
G. Brown, A. Greenspan draugas ir 
jo pasiekimų gerbėjas, paprašė jo pa
galbos strategiškai analizuojant pa
saulines ekonomines tendencijas ir 
ieškant sprendimų Didžiosios Brita
nijos ūkiui stiprinti. 

RYGA 
Latvijos Seimas po daugiau kaip 

dvi valandas trukusių diskusijų nus
prendė iš Užsienio reikalų komisijos 
atšaukti deputatą, kuris padėjo kur
ti šalį šmeižiantį filmą. Už tai, kad 
būtų atšauktas kairuoliško susivie
nijimo „Už žmogaus teises vieningo
je Latvijoje" deputatas Nikolaj Ka-
banov, balsavo 64 deputatai, „prieš" 
— 18, susilaikė vienas parlamenta
ras. Atšaukti N. Kabanov paprašė 
valdančiajai koalicijai priklausan
čios Žaliųjų ir valstiečių sąjungos de
putatai, pasipiktinę tuo, kad jis daly
vavo kuriant filmą „Pabaltijo naciz
mas". Audringoje diskusijoje deputa
tai siūlė pašalinti N. Kabanov ne t ik 
iš komisijos, bet ir iš Seimo. Tačiau 
Seimo pirmininkė Ingrida Ūdre pri
minė, kad šalies konstitucija nenu
mato tokios galimybės. 

TALINAS 
Naftos dėmė, pražudžiusi Es

tijos šiaurės vakarų pakrantėje 
tūkstančius paukščių, parodė, 
kokios bejėgės mūsų žinybos numa
tyti katastrofas ir kovoti su jų pada
riniais. Tai ketvirtadienį rašo laik
raštis „Postimees", pasakodamas 
apie šalies prezidento apsilankymą 

ekonominės nelaimės rajone. Prezi
dentas Arnold Ruutel, apsilankęs 
drauge su aplinkosaugos ministru 
Viliu Reiljan Ne vos gelbėjimo tarny
bos bazėje, konstatuoja, kad situaci
ją, susidariusią kovos su tarša srity
je, galima pavadinti daugiau nei ne
patenkinama. Pasak prezidento, Es
tijai būtina turėti jūros stebėjimo 
sistemą, kuri leistų greitai aptikti 
teršalus ir surasti kaltininkus, taip 
pat reikia įsigyti įrenginių taršos pa
dariniams kuo greičiau likviduoti. 

TBILISI 
Gruzijos prezidento Michail Sa-

akašvili susitikimas su šalies am
basadoriais Europos šalyse viename 
Berlyno viešbučių vyko gresiant nu
manomam pavojui. Kaip praneša 
Gruzijos žurnalistai , lydintys M. 
Saakašvili kelionėje po Vokietiją, po
licininkai ir ugniagesiai kažko ieš
kojo viešbutyje — ar galimo gaisro 
židinio, ar bombos, bet paskelbtas 
pavojus buvo melagingas. Tuo tarpu 
šiame susitikime prezidentas M. Sa
akašvili pareiškė ambasadoriams, 
kad prieš Gruziją yra rengiamas są
mokslas. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Naujasis JAV Aukščiausiojo 

Teismo (AT) teisėjas Samuel Alito, 
pirmąją savo darbo dieną, „išdavė" 
kolegas konservatorius ir atsisakė 
leisti Missouri įvykdyti mirties baus
mę vyrui, nuteistam už paauglės pa
grobimą ir nužudymą 1989 metais. 
S. Alito prisidėjo prie daugumos, at
metusios paskutinės minutės prašy
mą leisti valstijai vidurnaktį įvyk
dyti mirties nuosprendį 39 metų 
Michael Taylor. Už tai, kad pra
šymas būtų atmestas, balsavo šeši iš 
devynių teisėjų. Su egzekucijos įvyk
dymu sutiko Teismo pirmininkas 
John Roberts ir teisėjai Antonin Sca-
lia bei Clarence Thomas. M. Taylor 
advokatai tvirtino, kad mirtina in
jekcija sukelia kančias, yra žiauri ir 
neįprasta bausmė ir pažeidžia JAV 
konstituciją. AT sprendimą priėmė 
ne dėl mirtinos injekcijos teisėtumo, 

B. Jeicin stebisi, kodėl Rusijoje 
vertinami Leninas ir Stalinas 322 

Maskva, vasario 1 d. („Inter-
fax7BNS) — Pirmasis Rusijos prezi
dentas Boris Jeicin stebisi, kodėl 
daugeliui žmonių Rusijoje V. Le
ninas ir J. Stalinas iki šiol turi au
toritetą. 

,,Mano įžymiausių praėjusio 
šimtmečio politikų sąraše nebus nei 
Lenino, nei Stalino, kuriuos tebedie-
vina dalis mūsų politikų. Ir man tai 
yra mįslė", — sakė B. Jeicin interviu 
laikraščiui „Izvestija", išspausdinta
me trečiadienį. 

„Tai juk taip paprasta — per
skaityti istorinius dokumentus, su
vokti, kiek aukų patyrė šalis, kiek 
milijonų žmonių gyvybių neteko dėl 
šių politikų barbariškumo ir nežmo
niškumo. Bet ne, Stalinas tebėra po
puliarus, o Leninas — mauzoliejuje 
Raudonojoje aikštėje", — pridūrė jis. 

B. Jeicin, kuris šalies vadovo pa
reigas ėjo nuo 1991 metų iki 1999-
ųjų gruodžio 31 dienos, kai Naujųjų 

metų išvakarėse netikėtai paskelbė 
atsistatydinantis iš šalies vadovo 
posto ir savo įpėdiniu paskyrė tuo
met ne itin gerai žinomą Vladimir 
Putin, trečiadienį minėjo savo 75-
ąsias gimimo metines. 

Prisimindamas pasitraukimą iš 
politikos jis pažymėjo, jog „vyko ne
gailestinga kova, kas po to vadovaus 
Rusijai". 

Pasakodamas, kodėl jo žvilgsnis 
nukrypo į Vladimir Putin, pirmasis 
Rusijos prezidentas pažymėjo, kad 
„jis ir protingas, ir valingas, ir tuo 
pat metu supranta žmogiškųjų san
tykių politikoje prasmę ir gilumą" 

Pris imindamas savo valdymo 
metus, buvęs prezidentas taip pat 
pažymėjo, kad „pats tapo žodžio lais-
vės, kurią gynė, auka". 

„Nė į vieną teismą dėl žinias-
klaidos nesu kreipęsis, nė vieno 
skambučio joks kanalo ar spaudos 
leidinio vadovas negavo", — sakė jis. 

bet dėl to, ar M. Taylor gali užginčyti 
teisme tokią mirties bausmę. 

Ketvirtadienį Ben Bernanke 
prisaikdintas naujuoju JAV federali
nio iždo banko vadovu. B. Bernanke 
yra 14-asis JAV centrinio banko va
dovas. Kiek anksčiau B. Bernanke 
paskyrimui prįtarė Senatas . 52 me
tų B. Bernanke įgijo ekonomisto iš
silavinimą Harvard universitete, vė
liau gavo daktaro la ipsnį Mas-
sachusetts technologijos inst i tute . 
Ilgą laiką dėstytojavo, į ska i tant 17 
metų Princetone. Dėstytojo darbą jis 
iškeitė į pareigas federalinio iždo 
banko direktorių taryboje, kurioje jis 
trejus metus dirbo kar tu su A. Gre
enspan. Vėliau jis buvo paskir tas 
JAV prezidento George W. Bush vy
riausiuoju patarėju ekonomikos 
klausimais. 

JAV Kongresas patvir t ino įsta
tymą, pagal kurį naikinamos Pa
saulio prekybos organizacijos (PPO) 
pasmerktos medvilnės eksporto sub
sidijos. Senato pernai metų pabaigo
je patvirtintam projektui pr i tarė ir 
Atstovų Rūmai. Į s ta tymas įsigalios 
pasirašytas prezidento George W 
Bush. Gruodį Honkonge vykusiame 
susitikime PPO nusprendė, kad eko
nomiškai stiprios valstybės turėtų 
2006 metais panaikinti visas med
vilnės eksporto subsidijas. Skundą 
dėl JAV subsidijų PPO pateikė Bra
zilija, kuri liepą sutiko atidėti sank
cijas ir leisti JAV įstatymų leidėjams 
priimti atitinkamą įstatymą. 

P. AMERIKA 

BUENOS AIRES 
Milžiniškas dujotiekis, kuris su

sies Venesuelą, Braziliją ir Argenti
ną, pradės veikti iki 2011 metų pa
baigos, skelbia šio projekto rengėjai. 
Projektui įgyvendinti prireiks apie 
15 mlrd. JAV dolerių. Šiuo dujotie
kiu, kurio ilgis sieks 8,000 kilomet
rų, gamtinės dujos iš Venesuelos bus 
tiekiamos į šiaurinius Argentinos 
rajonus. Manoma, kad pastačius šį 
dujotiekį, Venesuela galės ekspor
tuoti į Braziliją ir Argentiną apie 
100 mln. kubinių metrų dujų per pa
rą. Sprendimą dėl dujotiekio tiesimo 
trijų valstybių prezidentai priėmė 
sausio 19 dieną. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Oceai 
Krovimu gabenimas 

L:* f2S i a , v u ' v i s a s P383"' '0 šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio salts r 

į • •> i < • • » Air Freighi 
~"1 Automobiliu pirkimas bei 

]siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Krovimu pervežimas 
visoje Amenkoje. 

Small Packaaes Trucking 

Sn^uik-u Siuntm: j santimas oe\ 
p'-staty-as • na~„s _.e?./oe _a*v\r:-
Est; oi<~ F33'ta<\,SiĮCįe -*> J-T^ ~o;e 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604S5 Tel. 1 708-599-9630 
Fax. 1 703-599-9632 Tel. 1300-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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PRIEŠ 95 METUS PANEVĖŽYJE ĮRENGTAS 
TELEFONŲ TINKLAS 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

„Kraštotyros kalendorius" 2006 
m. Sudarytoja Emilė Bielskienė. 
Randamas internete: 

h t tp /www.panrbibl io teka . l t / 
krastkalen.2006.htm 19 puslapių. 

Elektroninėse dausose radau 
2006 metų „Kraštotyros kalendo
rių", kuris gali būti ypač įdomus pa
nevėžiečiams. Panevėžio rajono sa
vivaldybės viešoji biblioteka sudarė 
šį kraštotyrinį jubiliejinių datų ka
lendorių. Tuo norėta pagerbti nu
sipelniusius šio krašto žmones. 

Įvade rašoma, kad 2006-ieji me
tai yra turtingi jubiliejais. „Minė
sime ankstyvesnės kartos rašytojų 
Gabrielės Petkevičiūtės — Bitės, 
Jono Šukio, Broniaus Daunoro, 
poeto Kazio Zupkaus — Keciorio, 
skulptoriaus Juozo Zikaro, knyg
nešio Jurgio Bielinio, politiko Juozo 
Urbšio, aktoriaus Broniaus Bab-
kausko ir kitų asmenybių jubiliejus. 

Prisiminsime ir jaunesnės kartos 
asmenis — poetus Juozą Medžių, 
Česį Gediminą Cemnoloskį, bei nese
niai mus palikusius Eleną Mezgi-
naitę ir Algimantą Raziūną, pagerb
sime garbingų jubiliejų sulaukusius 
filosofą Romualdą Grigą, skulptorius 
Kazį Kisielių ir Alfridą Pajuodį, 
mokslininką Albertą Pečiukėną, lit
eratūrologę Janiną Žėkaitę ir dau
gelį kitų iškilių tėviškėnų". Šalia 
plačiai žinomų asmenybių prisime
nama sovietmečio metais minėti 
uždraustų kunigų, savanorių, parti
zanų ir kitų vardai. Kalendoriuje 
taip pat prisimenama krašto istori
niai įvykiai, datos, faktai, kurių 
jubiliejai sukanka 2006 metais. 

Leidinyje kalendorine tvarka 
išvardinta daugiau nei 200 krašto 
šviesuolių- Duomenys yra sugru
puoti chronologine mėnesių ir dienų 
tvarka. Kalendoriaus pabaigoje 
nurodytos datos, kurių žinomi tik 
metai. Informacija sutelkta iš anks-

KRIKŠČIONIŠKOSIOS SOCIALINES 
POLITIKOS PIRMUMAI 

Per susitikimą su Romos miesto 
ir Lacijaus regiono politiniais va
dovais sausio 12 d. popiežius Bene
diktas XVI nurodė jiems keturis pri
oritetus: paramą šeimai, negimusios 
gyvybės apsaugą, rūpinimąsi pa
gyvenusiais bendrapiliečiais ir pi
liečių sveikatą. Popiežius ypač pab
rėžė šeimos reikšmę „asmens laimei 
ir visuomenės ateičiai". Jaunas šei
mas būtina remti finansuojant gyve
namuosius būstus, vaikų lopšelius 
bei darželius. Sykiu „rimta klaida" 
yra „aptemdyti" šeimos vertę bei 
paskirtį įstatymiškai pripažįsta 
kitas bendro gyvenimo formas. 
Santuoka ir šeima nėra „atsitiktiniai 
sociologiniai dariniai", bet remiasi 
„pamatine žmogaus būties tiesa". 

Popiežius taip pat reikalavo konk
rečiai padėti nėščiosioms sunkiose 
situacijose bei atmetė abortinių pre
paratų naudojimą. 

Dėl greitai senstančios visuo
menės vis svarbesnė, pasak popie
žiaus, yra parama pagyvenusiems 
žmonėms. Nepaisant visų siekių ri
boti išlaidas, ligotų asmenų gerovė 
turi likti „aukščiausiu principu". 
Popiežius atkreipė dėmesį į daugybę 
šeimų, kuriose yra senų ir paliegusių 
žmonių. Jis dėkojo už viešųjų įstaigų 
ir bažnytinių institucijų bendradar
biavimą siekiant palengvinti „seną ir 
naują skurdą", kamuojantį daugybę 
žmonių, tarp jų ir imigrantus. 

BŽ 

SKELBIMAI 

I š t i e s k i t e v a i k u i s a v o ranka , i r 
d u o k i t e j a m š e i m a v i s a m l a i k u i 
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įvaikinkite vaiką iš Lietuvos 

Skambinkite šiandieną 
sužinoti kaip... 

OUR CHILDREN'S HOMESTEAD 
387 Shuman Blvd. Suite 335 W 

Naperville, IL S0563 
630-369-0004 (tel.) 630-369-0085 (faksas) 

www.ourchildrenshomestead.org 

!X'RCH!tf)8tS'S 

HOME 
STEAD 

tyvesnių kalendorių, enciklopedijų, 
bibliografinių, informacinių ledinių, 
bibliotekos kraštotyros kartotekos, 
elektroninės duomenų bazės. 

Pažiūrėkime į keletą duotų pa
vardžių. Pavyzdžiui, sausio 25 d. su
eina 70 metų, kai (1936) Asteikiuose 
(Radviliškio r.), gimė Romualdas 
Grigas, sociologas, Lietuvos MA na
rys korespondentas (2003), tarp
tautinės informatizavimo asociacijos 
prie JT narys, habil. dr. (socialiniai 
m.; filosofijos m. dr. 1982). Mokėsi 
Naujamiesčio vidurinėje mokykloje. 
Parašė apsakymų rinkinį „Medaus 
skonis" (1987), apysaką „Degantis 
sniegas" (1989), išleido veikalų, tęs
tinių mokslinių leidinių, parašė 
straipsnių filosofijos bei sociologijos 
klausimais. Apdovanotas Lietuvos 
nacionaline mokslo premija (2002). 

Kitas pavyzdys iš kovo 18 d. Tą 
dieną sueina 100 metų, kai (1906) 
Rymšiškiuose (Smilgių vis.) gimė 
Jonas Šukys, pedagogas, rašytojas, 
politinis kalinys. Išleido apsakymų 
rinkinį „Vieškelis pro kaimą" (1935), 
romaną „Komunistas" (1937), para
šė atsiminimų knygą „Mane nuteisė 
sušaudyti (paskelbta 1993). Mirė 
1987.01.31 Vilniuje. 

Panašiai kiekviename mėnesyje 
išvardinta apie 15 asmenų ar isto
rinių įvykių. Daug įdomių žmonių 
gyventa! Kai kurie dar vis yra su 
mumis. Išvardinti 27 asmenys, duo
dant tik gimo metus. Visi gimę prieš 
100 metų ar anksčiau. „Kitos datos" 
skyrelyje, pradedant nuo seniausio, 
išvardinta beveik šimtas istorinių 
įvykių, liečiančių Panevėžio kraš
tą. Seniausias jubiliejinis įvykis yra 
655 metų senumo. Prieš tiek metų 

Hermanas Vartbergė Livonijos kro
nikose, aprašydamas 1351 metų 
marą, teigia, kad lietuviai iš Upytės, 
Stripeikių ir Vaišvilčių norėjo per
sikelti pas latvius, bet buvo magis
tro sulaikyti. 

Kaip pavyzdžius paminėsime 
keletą kitų jubiliejinių metų. Šįmet 
sukanka du šimtai metų, kai Smil
giuose įsteigta pradinė mokykla. 
Šįmet yra 195 metai, kai (1811) 
Panevėžys tapo valstybės miestu. 
Penkiolika metų vėliau (1826) Pa
nevėžyje pradėta akmenimis grįsti 
gatves. Taip pat šįmet sueina šim
tas metų, kai (1906) Panevėžyje 
įkurta dramos, muzikos ir dainos 
draugija „Aidas". Prieš 75 metus 
Krekenavoje per Nevėžį pastatytas 
68 m. ilgio, 8 m pločio ir 8 m aukščio 
gelžbetoninis tiltas. Jo statyba 
kainavo 100,000 litų. Susprogdintas 
1944 metais. 

1956 m. įsteigtas Naujamiesčio 
vid. mokyklos kraštotyros muziejus. 
1966 m. Panevėžyje pastatytas pir
masis 9 aukštų gyvenamasis na
mas. Šįmet sueina 15 metų, kai 
Pašilaičių kaime atidengtas pamin
klas „Tėvo" būrio partizanams, o 
Vyčių kaime — paminklas Lietuvos 
savanoriams. Paskutinis pavyzdys 
— dešimt metų Baluškiuose 
(Naujamiesčio sen.), kun. J. Kuz
minsko gimtosios sodybos vietoje 
įkurtas „Bažnyčios kronikos" mu
ziejus. 

Šis kraštotyrinis jubiliejinių 
datų kalendorius yra kruopščiai 
sudarytas, turi daug faktų bei žinių 
ir turėtų būti įdomus ne vien pa
nevėžiečiams. 

— • • , . i i . , , . • • 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Experienced CNA or Home Health 
Aide needed. Mušt have valid proof 

to work in the United States. 
Mušt speak English & driving a plūs. 
Come « go or iive-in. Also need exp. 

Baby child care vvorkers. 
Call VVIIlie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

P H A R E CLEANINC AIRCRAFTS 
$8.00/8.50 ON START 

PERMANENT jOB FOR LEGAL 
ONLY. VVITHOUT ENGLISH O.K. 
CALL SVETLANA (630) 286-7395 

GREIT PARDUODA 
riDn=sn F ' r s t Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 70&425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

Reikalingos manikiūristės 
SPA Constantine salonams Oak 
Park, Downers Grove, Batavia... 
Reziume siųsti fax. 708-233-5944 

ĮVAIRUS 

Skelbimų skyriaus 
t«l . 1-773-585*500 

PRIIMAME GYVENTI 
senyvo amžiaus 1 ar 2 žmones 

j nuosavą namą su pilna globa. 
Visada geras, šviežias maistas 

ir visos paslaugos. 
Jūsų laukia dora šeima. 

Tel. 6 3 0 - 6 7 0 - 8 3 3 6 

PASLAUGOS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

ta 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

L E N O E R 
% A 

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

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų 

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 
320S 1 2 Ui-st V5th St.. 

l-Atmn-tn P.irk. I I . M>X»l5 
M. ~nX-424-X654 ""\*-5XI-Sf>54 

http://www.panrbiblioteka.lt/
http://www.ourchildrenshomestead.org
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„PAGLOSTYK ŠVIESĄ — JI 
LAISVĖS ANGELO NEŠTA" 

(Apie knygnešius Kaziūnus) 

Stuburo ir s Škties ligos 

Nėra pasaulyje kitos tautos, 
kuriai teko išgyventi tokį išbandymą 
— spaudos draudimo laikotarpį, 
tautinę priespaudą ir prievartinę 
rusifikaciją. Ir jokioje kitoje pasaulio 
šalyje nebuvo knygnešių. 

Po III Žečpospolitos (abiejų Res
publikų Lenkijos ir Lietuvos) pada
linimo 1795 m. Lietuvos vardas buvo 
ištrintas iš pasaulio žemėlapio: ji 
pavadinta „Šiaurės Vakarų kraštu" 
ir priklausė Rusijos imperijai. Po 
pralaimėto 1863 m. sukilimo, Lietu
voje caro valdžia brutaliomis repre
sijomis siekė išrauti bet kokias viltis 
apie nepriklausomybę. Norėta Lie
tuvą padaryti grynai rusišku sta
čiatikių kraštu, niekuo nesiski
riančiu nuo kitų rusiškų gubernijų. 

Lietuviškos spaudos draudimui 
tauta pasipriešino suorganizuodama 
nelegalios spaudos leidimą užsienyje 
(Mažoje Lietuvoje ir Amerikoje). Šią 
spaudą rusų okupuotoje Lietuvoje 
platino pasiaukoję knygnešiai. Lie
tuviškos spaudos lotyniškais raš
menimis draudimas truko 40 metų. 
Po ilgos ir neveiksmingos kovos su 
lietuvių tauta 1904 m. gegužės 7 d. 
caro administracija buvo priversta 
atšaukti šį draudimą. (Lietuviškos 
spaudos lotyniškais rašmenimis 
atkovojimo 100 metų sukaktį 
(1904—2004 m.) UNESCO įtraukė į 
minėtinų sukakčių sąrašą.) 

Lietuviškas žodis įveikė užkar
das ir visas kliūtis. Lietuvos knyg
nešiai sumanumu ir gudrumu įveik
davo iki dantų ginkluotą ir žiaurią 
carinę policiją. 

Bet pavojingiausia buvo šią 
spaudą išplatinti. Susekus šį „nu
sikaltimą", grėsė baudos, kalėjimas, 
tremtis į Sibirą. 

Lukošiaus ir Marijos Kaziūnų 
šeima — knygnešiai. Jų vaikai 
(užaugo 6 sūnūs) įsitraukė į šį pavo
jingą darbą. Tai: Motiejus, gimęs 
1856 m., Petras, "gimęs 1858 m., Jo
nas (mano senelis), gyvenęs 1861— 
1921 m., Juozapas, gimęs 1864 m., 
Mykolas, gimęs 1866 m., ir jauniau
sias sūnus Lukas, gyvenęs 1871— 
1924 metais. 

Jonas Kaziunas iš tėvo pavel
dėjo malūną. O tuo laiku kaime ma
lūnas ir kalvė buvo vietos, kur su
plaukdavo visos žinios. Savo malūne 

Jonas Kaziunas galėjo be įtarimo 
susitikti su žmonėmis ir jiems per
duoti lietuvišką spaudą. Caro polici
ja dažnai kra tė įtartinų lietuvių 
namus. 1892 m. kovo mėnesį Jono 
Kaziūno namuose policija rado už
draustų lietuviškų laikraščių kom
plektų. Nei vienas iš Geidžiūnų kai
mo gyventojų — Jono Kaziūno 
kaimynų — nepaliudijo prieš jį. To 
nepaisant, Jonas Kaziunas buvo 
nubaustas areštu. Bet, atlikęs baus
mę, jis drauge su bendraminčiais 
įkūrė slaptą draugiją lietuviškai 
spaudai platinti. 

Draugija Apaščios ir Nemunėlio 
Vienybė" ne tik platino lietuvišką 
spaudą, bet ir rinko medžiagą Biržų 
krašto istorijai bei folklorui. 

Jauniausias Lukošiaus ir Ma
rijos Kaziūnų sūnus Lukas baigė 
Mintaujos (dab. Latvijoje — Jelga
vos) gimnaziją. Drauge su savo 
mokslo draugais ir broliais Lukas 
Kaziunas dalyvavo slaptose draugi
jose „Svirplys", „Atžala" ir „Apaščios 
ir Nemunėlio Vienybė". O mokytas 
lietuvis buvo ypač įtartinas policijai. 

Negalėdamas išvengti policijos 
persekiojimo, Lukas Kaziunas emi
gravo į Ameriką. Baltimorėje jis 
baigė „Academia Terra Mariae" ir 
įgijo vaistininko specialybę. Apsigy
venęs Shenandoah, PA, jis atidarė 
lietuvišką vaistinę, kur gamino savo 
sukurtus vaistus. 

1894 m. jis buvo vienas iš Ame
rikos lietuvių laikraščio „Nauja 
gadynė" leidėjų. 1895 m. Lukas Ka
ziunas drauge su T. Astramsku išlei
do pirmą Amerikos lietuvių satyrinį 
laikraštį „Perkūnas". 

1903 m. jis buvo kandidatu į 
Shenandoah miesto burmistrus. 

Lukas Kaziunas buvo aktyvus 
Amerikos lietuvių organizacijų vei
kėjas. Dalyvavo „Lietuvių Mokslo 
Draugystės", „Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės" bei „Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje" veikloje. 

Jo vaikai ir anūkai dar gyvena 
JAV. Norėčiau, kad jie atsilieptų. 
Mane domina ir jo leistas laikraštis 
„Perkūnas", kurio man nepasisekė 
surasti. 

I rena Vida Kaziūnaitė 
knygnešio Jono Kaziūno anūkė 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Crove: 847-718-1212 
www.illinoispaln.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.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 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

betuviams sutvarkys dantis už prieinamą karią. 
Susitanmui kabėti angliškai artsa lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

SITUACIJA 

Krivių Krivaitis 
Prasigėrė... 
Vaidilutė išprotėjo... 

* * * 

Tepakyla 
Kunigaikštis Vytautas 
Į paskutinį 
Žalgirio mūšį! 

VĖLINĖS 

Pasitik mane, Mamyte, — 

Irena Vida Kaziūnaitė 

619-TI METAI PO 
LIETUVOS KRIKŠTO 

Dvidešimt pirmo amžiaus 
Lietuvi, 
Ko verki tuščioje bažnyčioje? 
Paklausyk! 
Suskamba katedros varpai, 
ir suklaupia mirusieji... 
Iš bado... 
... — taisiais metais... 
O mažas vaikelis 
Įdeda delne sušildytą 
Vieną... 
rugio grūdą... 

Savo mažutėlę: 
Lapai jau nukrito, 
Šalnos jau nugėlė. 

Baltas rūkas gula 
Ant Mamos kapelio... 
„Leiski man sudegti 
Kaip trapiai žvakelei"... 

Į Aukų dėžutę... 

* * * 

Vėl tylu... 
Tik kažkas sudejuoja 
Prie katedros durų... 
Ir lyg rūke išnyra 
Po kojomis pamintas 
Dekalogas... 

Margumynai 
. . .. • 

JUOKTIS SVEIKA 
Nuotaikingus dramos kūrinius 

mėgstantys žmonės neturėtų skųstis 
prasta kraujo apytaka. Tuo įsitikinę 
Maryland tyrimų instituto darbuoto
jai, stebėję dvidešimt jaunų žmonių. 

Jiems buvo rodomos įvairių 
filmų — linksmų ir liūdnų — iš
traukos. Paaiškėjo, kad, stebint ne
linksmas scenas, keturiolikai iš 
dvidešimties krito kraujo spaudi
mas. O žiūrint nuotaikingas filmų 
ištraukas, devyniolikos iš dvidešimt 
širdys buvo geriau aprūpinamos 

krauju. 
Informaciniame portale www. 

mignews.com pateikiamas įdomus 
Maryland tyrimų instituto mok
slininkų palyginimas. Tyrėjų nuo
mone, liūdni filmai žiūrovą veikia 
taip pat, kaip prisiminimai apie 
patirtas krizines situacijas arba 
matematikos veiksmų atlikimas 
atmintinai. Smagi komedija prilygi
nama aerobikos užsiėmimui arba 
troškimui kažką sukurti. 

(Žn.) 

„DRAUGAS informuoja, „DRAUGAS" formuoja; 

„DRAUGAS": Išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 
* * * * * * * 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"! 
Knygnešys Lukas M Kaziunas su šeima Amerikoje apie 1898 metus Mmm 

http://www.illinoispaln.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5ir6
http://mignews.com
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RICHARD GREENBERG PJESE TIKRINA 
ŠIUOLAIKINIŲ Ž M O N I Ų PULSĄ 

MONIKA BONCKUTE 

Vienas skirtumas tarp ameri
kiečių ir Europos šalių (literatūros 
taip pat), kuris visuomet atkreipda
vo mano dėmesį: amerikiečių menas 
mažiau atsilieka nuo jo kūrėjų gy
venamojo laiko. Kartais tai gali būti 
trūkumas, kartais - privalumas. 
Pasaulinėje žinomo dramaturgo Ri-
chard Greenberg pjesės „The Well-
Appointed Room" premjeroje, kurią 
Steppenwolf teatre režisavo Terry 
Kinney, esama ir vieno, ir kito, ta
čiau pjesė ir jos pastatymas tikrai 
yra verti dėmesio. 

Naujoje R. Greenberg pjesėje 
dominuoja mūsų gyvenamasis laikas 
- veiksmas vyksta 2000 metais. 
Reikia pripažinti, jog retas lietuvių 
rašytojas ar dramaturgas išdrįsta 
rašyti veikalą, kuris išskirtinai pa
imtų tik dabartį, o nebūtų saugiau 
panardintas praeityje. R. Greenberg 
- priešingai - nesidomi „numirė
liais", bet mėgina užčiuopti šiuo
laikinio žmogaus pulsą. 

Pjesė padalinta į dvi apylyges 
dalis: „Nostalgia" ir „Prolepsis". 
Veiksmas vyksta prieš ir po tragiš
kųjų 2001 m. rugsėjo 11 d. išpuolių. 
Rugsėjo 11 d. spektaklio kontekste 
veikia kaip vaidinimą dar smulkiau 
nei į dvi formalias dalis padalijantis 
įvykis: jo paminėjimas antrąjį veiks
mą tematiškai perskiria pusiau. 

Spektaklyje veikia dvi niujor
kiečių poros. Pirmojoje dalyje susi
tinkame su Stevvart (aktorius Tracey 
Letts) bei Natalie (aktorė Amy Mor
ton). Stewart - pagyvenęs rašytojas, 
dramaturgas, Natalie - jo žmona, 
kurios profesija neminima. Vaidini
mas prasideda ilgu ir visapusiškai 
sudėtingu dialogu - sudėtingas tiek 
dialogo tekstas, tiek kompozicija, 
tiek tematika, ir, galiausiai, aktorių 
vaidyba, reikalaujanti būti nuolat 
panirus į trikdančią, nemalonią, be
sitęsiančią įtampą. 

Šeštadienio rytas, Stevvart kepa 
kiaušinienę, namo grįžta Natalie. 
Žodis po žodžio, sutuoktiniai susi
pyksta. Natalie kaltina Stevvart šal
tumu, egocentrizmu ir didybės mani
ja. Dialogas sukonstruotas taip, kad 
kalba daugiausia sukasi apie Ste
vvart pjeses: abu personažo vartoja 
ypač sudėtingą, tarp New York me
nininkų bei kritikų populiarią kalbą. 
Poros dialoge gausu nuorodų tiek į 
šiuolaikines kūrybos bei kultūros 
apskritai peripetijas, tiek į klasikinę 
filosofiją ir panašiai. Nepaisant to, 
kad, iš pirmo žvilgsnio pora tarsi 
ginčijasi dėl kūrybos, vis dažnėjan
tys nukrypimai nuo temos atsklei
džia gilią, ilgai nevarbalizuotą pra
rają tarp sutuoktinių. 

Paaiškėja, kad Natalie ne tik 
nevertina Stevvart kūrybos, laiko jį 
apgailėtinu save tiražuojančiu sens-

Cook County iždininkė Maria Pappas Lietuvos generaliniam kon
sului Čikagoje Arvydui Daunoravičiui įteikė sveikinimo laišką Lietuvos 
Nepriklausomybės — Vasario 16-osios — dienos proga, kuriame pažy
mima, jog iškovojusi nepriklausomybę 1918 m., šiandien Lietuva yra 
laisva šalis. M Pappas taip pat įteikė lankstinukus lietuvių kalba apie 
kuriuos daugiau galite sužinoti apsilankę tinklalapyfe www.cookcoun-
tytreasurer. com 

Nuotraukoje LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius ir Cook County iždininkė Maria Pappas. 

LR generalinio konsulato Čikagoje 
pranešimas 

Pranešame, kad Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas 
Čikagoje atidarė savo internetinę svetainę. 

Jos adresas — www.konsulatas.org 
Svetainėje pateikiama informacija atsakant į dažniausiai užduo

damus klausimus, čia rasite nuorodas į kitus tinklalapius, susipažin
site su generalinio konsulato naujienomis. Konsulinės informacijos 
skiltyje galima susipažinti su LR pasų keitimo procedūromis, LR pilie
tybės, civilinės metrikacijos, archyvinių pažymų ir kt. konsulinėmis 
procedūromis. 

Tikimės, kad svetainėje pateikta informacija bus naudinga visiems 
JAV gyvenantiems lietuviams. 

Stevvart ir Natalie 

tančiu nevykėliu, bet ir negerbia 
Stevvart kaip vyro bei žmogaus aps
kritai. Dialogas atskleidžia, kad Ste
vvart ilgus metus buvo paniręs į savo 
susikurtą iliuzijų pasaulį ir kad 
visus aplinkinius, o ypač žmoną, 
vertino tarsi pjesių veikėjus, kurie 
besąlygiškai privalo paklusti jam -
visa kam vadovaujančiam Autoriui. 

Visa kita, kas vyksta pirmaja
me veiksme, atrodo nereikšminga, 
palyginus su minėtuoju dialogu. 
Veiksmas baigiasi tuo, kad Natalie, 
pareiškusi, kad ji jau ilgą laiką 
nekenčia Stevvart, trenkia durimis ir 
išeina. Stevvart lieka nieko nesu
pratęs, toliau nesėkmingai mėginda
mas suvokti, kas yra pjesė, o kas -
realybė, ir kaip jis į viską turėtų 
reaguoti. Įvyksta greitos skyrybos, 
pora rengiasi parduoti butą. 

Kaip tik šis butas ir tampa vie
nintele formalia jungtimi tarp pir
mojo ir antroje veiksmo („Prolepsis"). 
Antrojo veiksmo pradžioje susitin
kame su kita Nevv York gyventojų 
pora. Tiksliau, prieš žiūrovų akis 
vystosi greitas veiksmas kurio metu 
Mark (aktorius Josh Charles) bei 
Gretchen (aktorė Kate Arrington) 
tampa pora: susipažinę liūties metu 
laukdami autobuso, jie netrunka 
vienas kito įsimylėti, susituokti, 
praturtėti. Galiausiai naujavedžiai 
ima ieškoti buto, tačiau idiliškai 
besiklosčiusius įvykius sujaukia 
rugsėjo 11 d. išpuoliai. Akivaizdu, 
kad R. Greenberg žaidžia sena visuo-
tine-asmeniška paradigma: mato
me, kaip pasaulio politiką reikšmin
gai įtakojęs įvykis paveikia individų 
gyvenimą. Mark bei Gretchen nus
prendžia atsisakyti planų apsigy
venti miesto centre, ir taip jie atran
da šiek tiek apleistą pirmojo veiks
mo poros Stewart ir Natalie butą. 

Nesunku suvokti, jog drama
turgas sąmoningai pabrėžia, kad 

likęs spektaklio veiksmas vyksta jau 
po rugsėjo 11 d. Teroristų išpuoliai 
simbolizuoja idilės žlugimą konk
rečiai porai. Spektaklyje nepateikia
ma jokių tiesioginių užuominų, kad 
pora būtų kaip nors kitaip paveikta 
šių įvykių, išskyrus tai, kad turi 
atsisakyti svajonės gyventi miesto 
centre. Vis dėlto galima manyti, kad 
pjesė sugestijuoja, kad karas, jėgos 
panaudojimas ir panašūs dalykai 
sutrikdo visuotinę harmoniją indivi
dams to net nežinant. 

Aštuntą mėnesį nėščią Gret
chen ima kamuoti „prolepsis" - iliu
zija, kuomet atrodo, kad įvykiai, 
kuriuos asmuo išgyvena dabar konk
rečiu momentu, yra jau kažkada 
atsitikę - tačiau ne praeityje, o atei
tyje. Galiausiai Gretchen ima atro
dyti, kad jos kūdikis - j a u gimęs, kad 
tai - berniukas, kurį ji pavadino 
Jack. Vėliau ji su siaubu pasakoja 
Mark, kad jų sūnus jau seniai už
augęs, ką tik išsikraustė iš namų ir 
jiems teks gyventi vieniems. 

Mark ir Gretchen 

Pabaigoje viskas staiga pa
sikeičia: Gretchen pagimdo sveiką 
kūdikį ir tarsi pagyja nuo „prolep
sis". Tačiau spektaklio pabaiga 
surežisuota taip, kad žiūrovai lieka 
neįtikinti: ar tai iš tiesų laiminga 
pabaiga, ar tik iliuzija. 

Pirmieji „The Well-Appointed 
Room" vertintojai netruko pastebėti, 
kad R. Greenberg pjesė, nors „sukon
struota" taip, kad užduoda daug 
klausimų, į kuriuos nepateikia at
sakymų, vis dėlto tuo perdaug už-
sižaidžia ir kartais pasirodo nesu
prantama ar neišbaigta. Tačiau 
puiki aktorių vaidyba bent iš dalies 
tuos trūkumus ištaiso. 

Sausio 11 d. Oakbrook Terrac, IL, įvyko Amerikos lietuviu farmacininkų drau
gijos L A P A S . (Lithuanian American Pharmacists Association) posėdis. 

Norintys daugiau sužinoti apie uą draugiją, gali apsilankyti internetinėje sve
tainėje lapas(?>yahoo com 

http://www.cookcoun-
http://www.konsulatas.org
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Įvairios sporto z inios 
— 

LIETUVOS AVIACIJOS 
VETERANŲ SĄJUNGA 

2006 m. sausio 14 d. Kultūros ir 
sporto salėje, Vilniuje, įvyko visuoti
nis Lietuvos aviacijos veteranų 
sąjungos (LAVS) susirinkimas. Da
lyvavo atstovai iš beveik visų aero
klubų, atvyko nemažai kauniečių iš 
Dariaus-Girėno klubo, tarp jų Lie
tuvos Aviacijos atsargos pik. Stasys 
Murza. Pasigedome atstovų iš Že
maitijos — šalti orai sutrukdė jų 
kelionę. 

Buvo svarstyti LAVS įstatai ir 
su pataisymais vienbalsiai priimti. 
Įvyko valdybos rinkimai. Pirminin
ku išrinktas vilnietis, akrobatinis 
lakūnas Vladas Smolskis, pernai 
buvęs Vilniaus aeroklubo pirmi
ninku. 

Viena svarbiausių ir grėsmin
giausių sporto aviacijai problemų 
yra tai, kad kai kurie parlamentarai 
nori įrašyti visus aeroklubus į 
Valstybės turto sąrašą. Tai suteiktų 
galimybę juos privatizuoti, parduoti 
žemę ir pastatus, daryti kaip jie no
ri. 

Taip žūtų sporto aviacija. Kai 
kuriuose aeroklubuose veikia skrai
dymo pamokos jaunimui. Kaune jau
nimas mokosi net sklandytuvų dirb
tuvėje. Jų pradžia yra ne vien teori
ja, bet ir aerodinamikos praktika 
mažuose, vos metrą pakylančiuose 
nuo žemės, lėktuvėliuose. Lietuvoje 
jų nedaug, nes lėktuvėliai brangiai 

kainuoja. 
Susipažinus su septyniais spor

tinės aviacijos klubais, galiu tvirtin
ti, kad nemažai darbo ir pastangų 
atlieka patys jų nariai. 1995 m. 
įvykusioje Sporto šventėje teko daly
vauti aviacijos ekipaže su biržiečių 
komanda. Daugelyje vietų, ypač 
mažesnių klubų, takai yra žolė ant 
grunto. Mano žiniomis, tik Pociūnai, 
Prienų rajone, turi cementinius ta
kus ir ten vyksta tarptautinės sklan
dytojų šventės. Kiek darbo įdeda visi 
skraidymo sirgaliai! Dabar, atrodo, 
kad pavojus gresia Alytaus, Kėdai
nių, Telšių, Panevėžio ir kai kurių 
kitų mažesnių miestų aeroklubams. 

Pociūnuose užpernai iš Biržų 
atskrido aeroklubo lėktuvėlis. Net 
nustebau pamačiusi, nes kadaise 
lietuvių aeroklubas Čikagoje bu
vome savininkai tokio lėktuvo, su 
kuriuo bent 6 nariai išmokome 
skraidyti. Tai „Cessna 172". 

Prieš aeroklubo nuosavybės pri
vatizavimą visuotiniame Lietuvos 
Aviacijos veteranų sąjungos susirin
kime pasisakė visi 80 susirinkusieji. 
Pareiškimas raštu bus perduotas 
Seimo nariui Girdauskui, kuris yra 
atstovas sporto reikalams. Tikė
kimės, kad Seimas nenulaužys Lie
tuvos aeroklubo sparnų. Juk ne vien 
krepšinis yra sportas! 

Pranė Šlutienė 

„Lietuvos telekomas" laimėjo pirmąsias 
aštuntfinalio rungtynes 

Su k a m u o l i u — . Lietuvos t e l e k o m o krepš in inke 
Sandra Va luzv te 

Fltos n u o t " 

Moterų krepšinio 
Eurolygos varžybų aš
tuntfinalio pirmosiose 
rungtynėse Vilniaus 
„Lietuvos telekomo" ko
manda namuose įveikė 
Neapolio „Phard" (Ita
lija) krepšininkes 71:62. 

Nugalėtojoms Katie 
Douglas pelnė 23 taš
kus, Ieva Kublina su
rinko 12 taškų, Sandra 
Valužytė įmetė 10 taš
kų, o Jurgita Štreimi
kytė-Virbickienė pridėjo 
9 taškus. 

Rungtynių pradžio
je vyko lygi kova ir iki 
didžiosios pertraukos nė 
vienai ekipai nepavyko 
įgyti didesnio pranašu
mo. Antrajame ketvirty
je viešnios pirmavo 
24:19 ir tik taiklūs toli
mi „Lietuvos telekomo" 
metimai neleido varžo
vėms atitolti. 

Antrojoje rungtynių 
pusėje ryžtingai nusi
teikusios vilnietės pri
vertė varžoves dažnai 
klysti ir susikrovė so
lidesnį pranašumą — 
trečiojo ketvirčio vidury
je komandas skyrė 10 
taškų (46:36). 

Paskutiniame kė
linyje „Lietuvos teleko
mas" išlaikė iniciatyvą 
savo rankose ir iškovojo 
pirmąją pergalę Euroly
gos aštuntfinalyje. 

BNS 

A t A 
ELENA KELEČIENĖ 

BUIZAITĖ 
Mirė 2006 m. sausio 31d. 
Gimė Rusijoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marąuette 

Park apylinkėje, Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Anthony, duktė Aušrelė Izokaitienė su 

vyru Rimu; duktė Nijolė Stakauskienė; anūkai Viktoras su 
žmona Marica, Andrius, Kęstutis, Dainius su žmona Katherine 
ir Linas; proanūkai Ivaną, Spiro ir Sophia. 

Velionė buvo a.a. Jono Gaižučio žmona. 
A.a. Elena bus pašarvota šeštadienį, vasario 4 d. nuo 8 v.r. 

iki 9:30 vai. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Po trumpo atsisveiki
nimo 9:30 vai. r. a.a. Elena bus palydėta į Pal. Jurgio Matu
laičio misiją, kur 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. 
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi še ima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
vvrww.petkusfuneralhomes.com 

Radijo ir televizijos žurnalistui —vadovui 

A f A 
ANATOLIJUI ŠLUTUI 

iškeliavus į Amžinybę, jo nuoširdaus, ilgalaikio bend
radarbiavimo su Lietuvių fondu pasiges LF šeima. 
Reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą jo artimie
siems. Liūdime kartu. 

Lietuvių fondo taryba ir valdyba 

A f A 
VANDAI BENTNORIENEI 

mirus, seseriai ZOTAI MICKEVIČIENEI, broliui 
JURGIUI DAUGVILAI ir jų šeimoms, reiškiame gi
liausią užuojautą. 

Beverly Shores lietuvių klubas 

T 5? 5. V l 7> .?• < £ . 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyti: 

. 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

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

Kiekvieną vasario mėnes io p e n k t a d i e n į 
nuo 7 iki 8 vai . v. 

LTV rodys geriausias Lietuvos Nacionalinės televizijos 
pramogines programas 

per Čikagos 48 kanalą, 
taip pat per Comcast Cable 248 kanalą (digital) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 
ALTV laidas gali matyti Rockfordo miesto (Illinois) lietuviai 

per 33 televizijos kanalą ir per Comcast Cable. 

Informacija teikiame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

altv@comcast.net 
14911 127 th Street, Lemont, IL 60439 

http://vvrww.petkusfuneralhomes.com
mailto:altv@comcast.net
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YLINKESE 

• Š. m. vasario 3 d., penktadienį, 
Lietuvos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus įteiks Lietuvos val
stybės apdovanojimus JAV gyvenan
tiems tautiečiams Vaclovui Momkui, 
Danai Stankaitytei ir Aldonai Stem-
pužienei. Apdovanojimas paskirtas 
ir Jonui Vazneliui. Apdovanojimo 
ceremonija įvyks 11:45 vai. r. LR 
generaliniame konsulate Čikagoje, 
211 E. Ontario St., Sui'te 1500. Tel. 
pasiteiravimui: 312-397-0385. 

• Židinio pamaldos , šv. Mišių 
auka ir rožinis ruošiamos Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos šventovėje, Le-
mont, šeštadienį, vasario 4 d., 8 vai. 
r. Vasario mėnesio pradžioje mūsų 
malda — už Lietuvą. Visi nuošir
džiai kviečiami dalyvauti. 

• Šv. Kazimiero kongregac i jos 
seserys maloniai visus kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad 
kongregacijos įsteigėja motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios bus šį šeštadienį, 
vasario 4 d., 9:30 vai. r. seselių moti
niškajame name, 2601 W. Marąuet-
te Road, Chicago, IL. Mišias aukos 
St. Jude, Lenox, IL, parapijos kun. 
VVilliam Sullivan, Associate Pastor. 
Kviečiame visus dalyvauti. Įėjimas 
pro paradines duris. 

• V a s a r i o 5 d., sekmadienį, 12 
vai. p.p. PLC salėje' įvyks susitikimas 
su medicinos daktaru Andriumi 
Kudirka. Ruošia LB Lemonto apy
linkės valdyba. Kviečiame atvykti. 

• D a n t ų gydytojų sąjungos me
tinis narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, vasario 9 d., 12 vai. ad
resu: 8803 S. Harlem Ave. Susirin
kimas svarbus: bus aptariama meti
nė veikla, skaitomi Lietuvoje šelpia
mų kolegių padėkos laiškai. Valdyba 
prašo visas nares dalyvauti. 

•Vasar io 11 d., šeštadienį, nuo 11 
vai. r. iki 2 vai. p.p. paminėkime Lie
tuvos nepriklausomybės dieną Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje su 
Fulbright asociacijos nariais. Daly
viai aplankys muziejaus istorinę 
ekspoziciją, dalyvaus praktiniame 
užsiėmime skirtame lietuvių liaudies 
menui. Dalyvaus LR generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius, LR garbės konsulas Stan
ley Balzekas, Jr . Meninę programą 
atliks „Spindulys". Vaišinsimės lie
tuvišku maistu. Kaina — 35 dol. 
Kreiptis į Eriką Cook e-paštu: erika-
lynncook@att.net 

• V a s a r i o 12 d., sekmadienį , 1 
vai. p.p. Maria gimnazijos patalpose 
įvyks Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos minėjimas. Šv. Mišios bus 
aukojamos 10:30 vai. r. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po 
šv. Mišių parapijos salėje bus pietūs. 
Visi turės progos pasivaišinti prieš 
vykstant į programą. 

• L ie tuvos Nepr ik lausomybės 
minėjimas Čikagoje vyks sekmadie
nį, vasario 12 d. 1 vai. p.p. Maria 
gimnazijos auditorijoje, Marųuette 
Park. Kalbės Kongreso narys Thad-
deus McCotter iš Detroit ir politolo
gas Darius Udrys iš California. Me
ninę programą atliks solistai Nida 
Grigalavičiūtė ir Algimantas Bar-
niškis. Lietuvos šauliai ir ramovėnai 
10 vai. r. Vasario šešioliktosios pro
ga iškilmingai pakels vėliavas Švč. 
M Marijos Gimimo parapijos aikštė

je, dalyvaus lietuviškose 10:30 r. šv. 
Mišiose ir paminėjimo programoje. 
10 vai. r. pamaldos taip pat vyks 
evangelikų liuteronų Tėviškės baž
nyčioje ir 11 vai. r. Ziono evangelikų 
liuteronų bažnyčioje. Visus gausiai 
dalyvauti kviečia Amerikos Lietuvių 
Tarybos Čikagos skyrius. 

• V a s a r i o 16 d., ketvirtadienį , 12 
vai. p.p. prie Cicero miesto rotušės 
(50 Ave. ir 26 g-vės sankryžoje) vyks 
Lietuvos vėliavos iškėlimo iškilmės. 
Lietuvos vėliavą iškels jūrų šau
lių kuopa „Klaipėda". Cicero apy
linkės LB ir ALTo Cicero skyrius 
kviečia Cicero visuomenę ir kaimy
ninių priemiesčių lietuvius gausiai 
dalyvauti iškilmėse. Vasario 26 d. 
Šv. Antano bažnyčios parapijos pa
talpose vyks Vasario 16-osios Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo ir 
Kovo 11-osios Nepriklausomybės at
kūrimo paminėjimas. Dalyvaudami 
reikšmingų Lietuvos įvykių pami
nėjimuose pagerbsime savo tautos 
kovingumą. 

• J a u n i m o centro Vasario 16-os 
minėjimas įvyks vasario 16 d., ket
virtadienį, 6:30 vai. v. kavinėje. Pra
nešimą skaitys buvęs sovietų kon
centracijos stovyklų kalinys Povilas 
Vaičekauskas . Sveikins Pa t Mi-
ch'alski, Cook County atstovė etni
nėms grupėms. Meninę programą 
atliks kanklių ir skudučių ansamb
lis „Gabija", vadovė Genė Razu-
mienė. Vaišes ruoš Moterų klubas. 
Maloniai visi kviečiami. 

• V a s a r i o 18 d. 1 vai. p.p. Rock-
ford Lietuvių klubas (716 Indiana 
Ave., Rockford, IL 61102) kviečia pa
minėti Nepriklausomybės dieną. Jus 
linksmins taut inių šokių kolektyvas. 
Galėsite paskanaut i įvairių patie
kalų. Įėjimas — 5 dol., vaikams iki 
10 metų — 2 dol. Tel. pasiteiravi
mui: 815-871-7969. 

• L B Lemonto apylinkės valdyba 
vasario 19 d., sekmadienį, maloniai 
kviečia visus į Vasario 16-osios Ne
priklausomybės paskelbimo ir Kovo 
11-osios Nepriklausomybės atstaty
mo šventę, kuri prasidės 11 vai. r. 
šv. Mišiomis Palaimintojo J. Matulai
čio misijoje. 12 vai. p.p. Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje vyks 
iškilmingas minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas — veiklus LB narys, ilga
metis Pasaulio ir JAV LB valdybų 
pirmininkas, buvęs „Pasaulio lietu
vio" redaktorius, žurnalistas Bronius 
Nainys. Po iškilmingos dalies bus 
meninė programa, pietūs, šokiai. 
Šokiams gros Eimis ir Virgis Švabai. 
Tel. pasiteiravimui: 708-974-0591. 

• V a s a r i o 19 d. Š iaurės Vakarų 
Indianos Amerikos lietuvių organi
zacijos (ALTas, Lietuvių bendruo
menė ir Lietuvos vyčių 82 kuopa) 
švęs Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną. Minėjimas vyks The Ameri
can Legion Post 430 salėje, 7430 
Broadway, Merrillville, IN 46410. 
Pradžia 12 vai. p.p. 1 vai. p.p. pra
sidės programa. Gros Bronius Mū
ras. Norintys dalyvauti iki vasario 
12 dienos prašome skambinti: 219-
884-2220 (Joanna Rudzevičius); 219-
322-4533 (Birutė Vilutis) arba 219-
996-6516 (Mildred Jagiella). 

• L i e t u v o s D u k t e r ų draugi jos 
visuotinis metinis susir inkimas 
įvyks vasario 26 d., sekmadieny 1 
vai p.p Jaun imo centro mažojoje 

r% * .# 

KOREN ZAILCKAS, 
lietuvių kilmės amerikietė, 
parašė didelio pasisekimo 

sulaukusią knygą 
„Smashed: 

Story of a Drunken Girlhood" 

Vasario 8 d. 6 vai. p.p. 
Harold VVashington bibliotekoje, 

400 S. State St., Chicago, 
autorė dalyvaus susitikime 

su skaitytojais ir 
pasirašinės autografus 

ant savo knygos 

Įėjimas nemokamas 

Tel. pasiteiravimui: 312-478-4050 

Malvina Klivečkienė, gyv. Woodhaven, NY, atsiuntė „Draugo" 
prenumeratos mokestį, 100 dol. auką ir gražius linkėjimus: „Naujuose 
2006-uose metuose linkiu jums visokeriopos sėkmės ir laimingos kelionės 

j 'Draugui' lankant savo draugus", — kaip malonu gauti tokį padrąsinantį 
laiškelį ir dosnią auką. Esame nuoširdžiai dėkingi už viską! 

Emma Padvas, Chicago, IL, parėmė „Draugą" 50 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

——— •MttaMMUaMMMČMMMMMMMMUsaMMtaMUMtl 

Auksė Antanaitis , Joliet, IL, atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. 
Širdingas ačiū! 

Kazys Daulys, Chicago, IL, kartu su prenumeratos mokesčiu at
siuntė auką — 60 dol. Labai ačiū! 

Maria Krištopaitis, Elmhurst, IL, padovanojo „Draugui" dosnią 
100 dol. auką. Tik tokių skaitytojų dosnumu lietuviška spauda gali drą
siai žiūrėti į ateitį. Ačiū! 

Algimantas Gečys, Huntington Valley, PA, už „Draugo" kalen
dorių ir kalėdinių sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Labai 
dėkui! 

Valerija Joksas , Miami, FL, už kalendorių, šiemet ypač gražiai 
papuoštą gėlėmis, atsiuntė 50 dol. auką. Dėkojame! 

salėje. Bus renkama nauja valdyba. 
Visos narės ir viešnios kviečiamos 
gausiai dalyvauti. Pabendrausime 
prie kavutės ir užkandėlių. Atvy
kite. 

• Pavasar inė m u g ė Jaunimo 
centre vyks kovo 4 d., šeštadienį, 
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5 
d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. iki 3 
vai. p.p. Mugėje galėsite įsigyti 
įvairiausių gėrybių. Vaikams bus 
žaidimai, loterija, juokdarys dova
nos balionus. Vaišinsimės gardžiu 
lietuvišku maistu. Šeštadienį visus 
linksmins liaudiška muzika ir dai
nos. Sekmadienį 10:30 vai. r. vyks 
šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje. 1 vai. 
p.p. bus meninė programa: tautinių 
šokių grupė „Suktinis" (vadovė Sa
lomėja Strižigauskienė), jaunųjų ta
lentų pasirodymas (vadovė Jolanta 
Banienė). Prekybininkai dar gali už
sisakyti stalus. Skambinti Mildai 
Šatienei tel. 708-447-4501 arba Ane
lei Pocienei tel. 708-636-6837. Malo
niai kviečiame visus į mugę. 

• N u o š i r d ž i a i kv ieč iame J u s 
atvykti į „Kugelio balių", kuris įvyks 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, sek
madienį, kovo 5 d., 2 vai. p.p. Da
lyvaus šokių grupė „Vyčiai" , vadovė 
Lidija Ringienė, steigėjas Frank 
Zapolis. Klausysimės plokštelių 
įrašų, įamžinusių Amerikos lietuvių 
atliekamą liaudies muziką. Na ir 
skanausime kugeli, mėgausimes lie
tuviškomis dešrelėmis su kopūstais, 
o desertui skanausime šakotį. Įėjimo 
kaina suaugusiems — 17 dol.. 

vaikams iki 16 metų — 10 dol. Tel. 
pasiteiravimui: 773-582-6500 (Undi
nė Uogintaitė). 

• Literatūriniam konkursui, kuri 
finansuoja dr. Jonas Adomavičius, 
buvo atsiųsta 20 kūrinių. Vertinimo 
komisija jau baigia juos skaityti. 
Laureatams premijų įteikimas vyks 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo (Kovo 11-osios) šventėje kovo 12 
d. 4 vai. p.p. Jaunimo centre. Kvie
čiame visus dalyvauti mums visiems 
brangioje šventėje. 

• K o v o 19 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. vyks lietuviškos pamaldos Šv. 
Onos bažnyčioje Beverly Shores, IN. 
Šv. Mišias aukos kun. Antanas 
Gražulis, SJ. Tuoj po pamaldų įvyks 
Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mas. Kalbės generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravičius, 
meninę programą atliks kanklių ir 
skudučių ansmblis „Gabija", vadovė 
Genė Razumienė. Po programos — 
kavutė. Beverly Shores lietuvių 
klubas maloniai kviečia visų apy
linkių lietuvius gausiai dalyvauti 
šioje Šventėje. 

• Š i e m e t Čikagoje ir apyl inkėse 
neįprastai anksti pražydo gėlės. 
Botanikos sode, „Morton Arbore-
tum" ir kitose vietose gėlės ėmė 
žydėti sausio mėnesio pabaigoje. 

• N u o vasario 1 d., t r e č i a d i e 
nio, Čikagoje maždaug 5 proc. pa
brango kelionės „Metrą" traukiniu. 
Daugiau informacijos galite rasti 
tinklalapyje www.metrarail .com 

mailto:lynncook@att.net
http://www.metrarail.com

