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NATO valstybių vadovai susitiko Rygoje

NATO viršūnių susitikime (iš kairės): V Adamkus, V V>:e-Fre:oerga ir J. de Ho
op Scheffer.
Džojcs Barysaitės (ELTA) nuotr.

Ryga, lapkričio 29 d. (BNS) — palikti susivienijimo duris atviras
Latvijos prezidentė Vairą Vikė-Frei- toms šalims, kurios pasiryžusios koberga, pradėdama NATO šalių vado- voti už demokratijos ir laisvės vertyvų susitikimą trečiadienį, paragino bes.

Ambasadorių
klausimas

pajudėjo iš
mirties taško
Vilnius, lapkričio 29 d. (BNS) —
Iš mirties taško pajudėjo ambasa
dorių skyrimo klausimas, prieš porą
savaičių strigęs Seimo Užsienio rei
kalų komitete (URK) dėl kelių parla
mentarų elgesio.
Ketvirtadieni URK renkasi į po
sėdį, kuriame bus svarstoma dėl pri
tarimo kandidatūroms j laisvas am
basadorių vietas.
„Tą reikalą pradedame judinti ir
tikimės, kad šiais metais jis pajudės
žymiai didesniu mastu, bus svarsto
mi klausimai ambasadorių skyrimo
komiteto posėdyje", — po trečiadieni
vykusio URK posėdžio sakė jo va
dovas Justinas Karosas.
Kandidatų į laisvas ambasadorių
vietas komiteto pirmininkas neat
skleidė, remdamasis įstatymu, tačiau
sakė, jog tokia tvarka tikriausiai bus
keičiama ir ambasadorių skyrimo
procesas bus viešas.
Neoficialiomis žiniomis, ketvir
tadienį parlamentarai svarstys dėl
kandidatūrų į ambasadorius dviejuo
se Lietuvai strategiškai itin reikš
mingose diplomatinėse atstovybėse
— JAV bei kaimyninėje Baltarusijoje.
Neoficialiomis žiniomis, į amba
sadorius pretenduoja karjeros diplo
matai: į Washington, DC, — dabarti
nis ambasadorius Suomijoje Audrius
Brūzga, į Minską — ambasadorius
ypatingiems pavedimams Edminas
Bagdonas.
Nukelta į 6 psl.

Ji pažymėjo, kad anksčiau ir Bal
tijos šalims pavyko per „dainuojan
čias revoliucijas" susigrąžinti laisvę.
Tačiau ne visada tai įmanoma, ir bū
na atvejų, kai turi prasilieti kraujas.
„Laisvė — pati brangiausia, bet
būna, kad reikia paaukoti gyvybę už
jos išsaugojimą", — sakė ji.
Latvijos prezidentė pažymėjo,
kad 26 NATO šalyse visuomenė pati
pasirenka ir priima sprendimus, bet
yra šalių, kurios to nepasiekė ir kovo
ja už tą patį saugumo ir stabilumo ly
gį. J i paragino palikti NATO duris
atviras šalims, pasiryžusioms „kovo
ti ir mirti" už vertybes, svarbias susi
vienijimo šalims.
V Vikė-Freiberga priminė, kad
Latvija dėkinga už galimybę prisidėti
prie NATO pastangų pasiekti taiką,
stabilumą ir demokratiją. Ji taip pat
priminė, kad trys Baltijos šalys žino,
ką reiškia, kai prarandama laisvė.
NATO generalinis sekretorius
Jaap de Hoop Scheffer pažymėjo, jog
NATO vadovų susitikimo Rygoje da-

Premjerui priminta „Villa Lituania

tt

Ryga, lapkričio 29 d. (BNS) — liją, pranešė prezidento spaudos tar
Lietuvos prezidentas Valdas Adam nyba.
kus Italijos premjerui Romano Prodi
Šiuo metu Italija Lietuvai vietoj
priminė daugiau kaip dešimtmetį buvusios diplomatinės atstovybės
stringantį buvusio Lietuvos ambasa „Villa Lituania" siūlo du pastatus. R.
dos pastato Romoje klausimą.
Prodi patikino V Adamkų, kad jis iš
V Adamkus su R. Prodi buvo su spręs šį klausimą.
sitikęs trečiadienį Rygoje, kur vyko
Lietuvos diplomatai ir aukščiau
NATO viršūnių susitikimas. Susitiki si valstybės pareigūnai visą atkurtos
mo metu prezidentas dar kartą iškėlė nepriklausomybės laikotarpį reika
Lietuvos diplomatinės atstovybės lauja, kad Italijos valdžia grąžintų
Romoje „Vilią Lituania" pastatų ir Lietuvai jos buvusios ambasados pas
žemės klausimą.
tatą Romoje arba kompensuotų jo
V Adamkus Italijos premjerui netektį.
pabrėžė, jog Lietuva laukia oficialaus
Ambasados Romoje pastatas nuo
pasiūlymo šiuo klausimu, kurį deta 1937 metų priklausė Lietuvai, bet
liai išnagrinėjus, bus galima priimti Sovietų Sąjungai okupavus šalį čia
sprendimą ir apie tai informuoti Ita įsikūrė rusų diplomatai.

lyviams būtina užtikrinti tolesnį NA
TO persitvarkymą, kad jis galėtų pa
sipriešinti grėsmėms ir XXI amžiaus
iššūkiams. Ji pabrėžė, kad būtina už
tikrinti taiką Afganistane.
J. de Hoop Scheffer padėkojo
prezidentei ir kitiems Latvijos parei
gūnams už puikiai surengtą susiti
kimą.
NATO vadovų susitikimas prasi
dėjo Olimpiniame centre po misijose
dalyvaujančių
Nukelta į 7 psl.

Šiame
numeryje:
•Lietuvių telkiniuose.
•Kaip sutaupyti
milijonus.
•Lietuvos prezidento
dėmesys istorijai.
• Slaptos kovos oro
uostuose.
•Žvakių fabrikėlis.
•Iš Peterburgo į
Paryžių per Klaipėdą.
•Kun. A. Miluko veiklos
atgarsiai.
•Draugo fondo nariu
suvažiavimas.
•Miesto panorama
Valiutų santykis
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Traukiasi Prezidentūros kancleris

Osvaldas Markevičius
Eltos nuotr.

Vilnius, lapkričio 29 d. (BNS) —
Prezidentūrą palieka į skandalus
įklimpęs kancleris Osvaldas Marke
vičius.
O. Markevičius darbą palieka
nuo gruodžio 1-osios, savo noru, rašo
dienraštis „Lietuvos rytas".
Tai, kad O. Markevičiui gali tekti
palikti tarnybą, pradėjo aiškėti spa
lio viduryje, prieš Didžiosios Britą-
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nijos karalienės Elizabeth II vizitą į
Vilnių, kai viešumon iškilo vadina
mųjų auksinių tualetų istorija.
Paaiškėjo, kad suremontuotiems
tualetams, kuriuose karalienė net
neapsilankė, įranga bei paauksuoti
priedai buvo parsisiųsdinti iš garsaus
Italijos dizainerio G. Versace įmonės.
Visa tai mokesčių mokėtojams kaina
vo daugiau kaip 200,000 litų.
Nors O. Markevičius savo pasi
traukimo iš kanclerio posto neko
mentavo, tačiau manoma, kad jo li
kimą nulėmė kivirčas su prezidento
asistente Božena Krasovskaja.
Kancleris tada viešai tvirtino,
kad prabangi tualetų įranga buvo B.
Krasovskajos, kuriai pritarė ir prezi
dento žmona Alma Adamkienė, už
gaida. Po tokių kanclerio pareiškimų
V Adamkus pareiškė nematąs gali
mybių toliau dirbti su kancleriu.
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DAYTONA BEACH, FL

LIETUVIŲ TELKINIAI

Audroms praėjus vėl atgijo
lietuviška veikla

CLEVELAND, OH
Advento susikaupimo diena
Gruodžio 2 d., šeštadienį, Dievo
Motinos parapijos svetainėje susikaupimą-susimąstymą praves kun.
Antanas Saulaitis, SJ. Pradžia 9 vai.
ryto. Ypač kviečiamas dalyvauti jau
nimas. Registruotis pas Giedrę Ješmantienę, tel. 216-738-1682. Mo
kestis išlaidoms padengti 15 dol. su
augusiems ir 8 dol. studentams bei
moksleiviams. Rengia Ateities klu
bas ir kviečia visus kuo gausiau
dalyvauti.
Naujųjų metų sutikimas
Cleveland lietuvių jaunimo są
junga kviečia visus — jaunimą, tė
velius ir pagyvenusius, į 2007
Naujųjų metų sutikimą gruodžio 31
d., sekmadienį, 8 vai. vak. Marlott
Downtown Key Center Cleveland,
OH.
Nemokamas baras, puiki vaka
rienė, pasilinksminimas, šokiai, gera
muzika. Perkant bilietus prieš lap
kričio 27 d. — kaina 100 dol. asme

DETROIT, Ml

niui. Vėliau kainos nuo 110 iki 125
dol. Informaciją teikia ir registraciją
atlieka Regina Motiejūnaitė, tel.
216-289-5336.

Malonus ir šiltas klimatas vilio
ja daugelį apsigyventi Floridoje. Juk
čia ištisus metus džiugina šiltas ir
saulėtas oras, vandenyno šiltas van
duo net ir p e r Kalėdas gaivina
Vykstame \ Dainų-tautinių
suvargusius sąnarius.
šokių šventę
Tik visa bėda, kad vasarą daž
niausiai čia siaučia iš tolimo van
„Švyturys" — jaunimo šokių denyno atkeliavusios audros. Jos
grupė ateinančiais, 2007 metais dažnai sugriauna gražius pastatus ir
liepos mėn. rengiasi vykti Lietuvon. sudrumsčia šios šalies gyventojų
Aušrinė ir Ričardas Širvinskai jau įprastą ramybę. Tada vasaros metu
ketveri metai vadovauja šiai grupei kiek sustoja ir lietuvių visuomeninė
ir įvairiomis progomis reprezentuoja bei kultūrinė veikla.
lietuvius Cleveland.
Tačiau šiais metais tik kelios
Repeticijas jie pradėjo jau spalio nežymios audros aplankė mūsų pu
1 d. Ados ir Augustino Stungių siasalį ir nepadarė jokio nuostolio.
namuose buvo suruoštos vaišės šokė Bet vis tiek vasarą nebuvo jokių
jams bei jų tėvams. Audronė buvo lietuviškų renginių. Daugelis mūsų
išvykusi Lietuvon, kur dalyvavo buvo išvykę į šiaurines valstijas
šokių vadovų kursuose. Ji gautąja aplankyti savo artimuosius.
informacija pasidalino vaišių metu
Bet dabar jau vasaros poilsiai
— apie šventės programas, tautinių
pasibaigė. Lapkričio 12 d. įprastinė
rūbų reikalavimą. Ričardas Širvinje Prince of Peace bažnyčioje buvo
skas ir Marius Juodišius kalbėjo
lietuviškos pamaldos. Ir šį kartą šv.
apie išvykos Lietuvon finansines
Mišias atnašavo kun. R. Grasso. Jis
išlaidas.
jau apie penkiolika metų bendrauja
V. R. su lietuviais ir pasitarnauja lietu
viškam telkiniui. Šį kartą jis nutarė
prisiminti visus tuos, kurie per tą
laikotarpį iškeliavo amžinybės ke
liais į dausas. Tokių susidarė apie
50. Jų sąrašą jis įteikė Arūnui Šiultei, kuris jį perskaitė. A. Šiultė yra
nuolatinis kun. Grasso talkininkas.
Jis turbūt panašias pareigas yra ėjęs
ir jaunystėje, tad labai sumaniai
padeda klebonui.
Kun. Grasso sakė, kad jis pasi
mels už visus šiuos mirusiuosius
klubo narius. Be abejo, bažnyčioje

PRISIMINTAS AfA RAŠYTOJAS
JURGIS JANKUS
Šiais metais, liepos 27 dieną
suėjo 100 metų, kai Biliūnų kaime,
Baisogalos valsčiuje gimė rašytojas
Jurgis Jankus. Detroito apylinkės
pensininkų suėjime, ruošiamame
Dievo Apvaizdos parapijos Krikščio
niškos tarnybos komiteto, lapkričio 7
dieną buvo gražiai prisimintas rašy
tojas Jurgis Jankus, miręs 2002
metais birželio 12 dieną. Šią vasarą
jo gimimo šimtmetis buvo paminėtas
ir Lietuvoje, Kaune, Maironio mu
ziejuje, Lietuvių rašytojų sąjungos
namuose Vilniuje ir spaudoje.
Nors Detroite gyveno neilgai, tik
penkerius metus, bet per tą trumpą
laiką spėjo susibičiuliauti su telkinio
žmonėmis, todėl buvo miela pasida
linti prisiminimais apie šį neeilinį
rašytoją.
Popietei vadovavo Dalia Navasaitienė. Ji prisiminė, kaip Jurgis
Jankus mokėjo kiekvienam ką nors
malonaus pasakyti, su visais rasti
kalbą, atiduoti dalelę savęs. Pranas
Zaranka šiltai pasidalino savo prisi
minimais apie susibičiuliavimą su
rašytoju (Detroite buvo netolimas
kaimynas), perskaitė keletą ištrau
kų iš jam rašytų laiškų ir kitų
pasisakymus apie Jankaus kūrybą.
Rašanti šias eilutes, perdavė rašyto
jo šeimyniško gyvenimo trupinėlius
ir įdomesnius privataus gyvenimo
įvykius. Nesunku kalbėti apie as
menį, kurį gerbi, myli ir įvertini kaip
žmogų, kaip rašytoją, kaip uošvį,
kaip savo vaikų senelį. Garbės kon
sulas Jurgis Jurgutis pasidžiaugė,
kad apsilankęs Lietuvoje nebedaug
rado Jurgio Jankaus neišparduotų
knygų.
Matėme patį rašytoją Jurgį

KANADA

Jurgis Jankus

Jankų vaizdajuostėje juokaujantį ir
skaitantį ištrauką iš pasakojimo
„Užmiršta nuodėmė", kuris buvo
parašytas Juozo Keliuočio aštuo
niasdešimtmečio proga. Vaizdajuos
tė susukta Algio Zaparacko, premi
juotos knygos „Tėvas Venancijus ir
jo Matilda" sutiktuvių
proga
Detroite. Dar ilgokai po to žmonės
privačiai dalinosi savo „susitikimais"
su Jurgiu Jankumi, prisimindami
net išvažiavimus grybauti...
Toks buvo ata rašytojas Jurgis
Jankus, besidomintis visomis gyve
nimo apraiškomis, bet labiausiai, jo
paties žodžiais — Žmogumi.
Danutė Jankienė

Toronto šauliai surengė Lietu
vos Kariuomenės atkūrimo šventę
Toronto lietuvių namuose. Gaila,
kad salė nebuvo papuošta nei Vyčiu,
nei kariuomenės atributika. Svei
kino gen. garbės konsulas Liudas
Matukas, Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybos pirm.
Rūta Žilinskienė. Dalyvavo šeši Lie
tuvos karininkai, lankantys anglų
kalbos kursus Kanados karinėje ba
zėje. Pik. ltn. L. Sabaliauskas pada
rė pranešimą apie Lietuvos kariuo
menės dalyvavimą Afganistane ir
Irake. Pranešimą paįvairino, paro
dydamas filmą. Apie save papasako
jo šie kariškiai: mjr. A. Buivydas,
mjr. V. Krivobokas, kpt. V. Rakaus
kas, vyr. ltn. T. Jurgulis ir vyr. ltn.
P. Diliūnas. Meninę programą atliko
Toronto vyrų choras „Aras", vad. L.
Turūtaitės, ir lietuviška kapela „Sū
duva" su choru, vad. Vitui Balytai.
Baigiamąjį žodį tarė KLB apylinkės
valdybos pirm. Danutė Garbaliauskienė.
KLKM Prisikėlimo parapijos
moterų skyrius atšventė savo 50
metų jubiliejų Prisikėlimo parapijos
salėje su vakariene ir menine pro
grama, kurią atliko „Volungės" mo
terų choras ir lietuviška kapela
„Sūduva", vadovaujama V. Balytos.
Stasys Prakapas

Remkltc Ir platinkite katalikišką spauda
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dar buvo ir keli tų mirusiųjų ar
timieji, tad jie ypatingai įsijungė į
šias maldas.
Mišių metu giedojo mūsų „Sie
tyno" choras. Prie vargonų — choro
vadovas muzikas Antanas Skridulis.
Šios pamaldos visiems paliko jaudi
nantį prisiminimą.
Parapijos salėje susirinkusius
pasveikino klubo pirmininkas J .
Baltrušaitis. Jis pranešė, kad šį kar
tą klubo iždui papildyti yra surengta
loterija. Laimėjimus suaukojo patys
klubo nariai. Bilietus platino valdy
bos iždininkas.
Loterija šį kartą buvo labai gerai
suorganizuota ir palyginti greitai bei
įdomiai praėjo. Laimingus bilietus
traukė valdybos nariai, o talkininkai
dovanas išnešiojo laimėtojams. Ne
reikėjo gaišinti laiko jas atsiimant.
Loterijai pasibaigus, valdybos narės
paruošė dosnų vaišių stalą, vyrai dar
parūpino gėrimų. Visi skaniai už
kandžiavo ir dalinosi prabėgusios
vasaros prisiminimais, todėl ir
išsiskirstė gerai nusiteikę, išsineš
dami ne tik gražius loterijos lai
mėjimus, bet ir puikius šio gražiai
suorganizuoto pobūvio prisimini
mus.
J.Dgl.
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LIETUVOS PREZIDENTO
DĖMESYS ISTORIJAI
KAZYS G. AMBROZAIT1S
Apie prezidento išvyką į provinci
ją ir jo kalbos santraukas skaitėme
„Drauge" lapkričio 22 d. Papildomai
norėčiau atkreipti dėmesį į tos iš
vykos reikšmę.
Prezidento Valdo Adamkaus ap
silankymą Garliavoje ir Kazlų Rū
doje š.m. lapkričio 21 d. su džiaugs
mu ir dideliu dėmesiu lietuviai ste
bėjo užsienyje ir Lietuvoje. Jo tikslas
buvo aplankyti Lietuvos ir užsienio
Rezistencijos studijų centrą, esantį
Garliavoje prie Juozo Lukšos vardo
gimnazijos, ir susitikti su mokslei
viais prieš Lietuvos Kariuomenės
šventę. Tai buvo jau antras preziden
to vizitas šiame centre, atkreipiant
visuomenės dėmesį į mūsų laisvės
kovų istoriją.

Lietuvos Respublikos prez. Valdas
Adamkus ir Juozo Lukšos vardo gim
nazijos direktorius Vidmantas Vit
kauskas.

Tęsiant išvyką į Kazlų Rūdos
Kazio Griniaus gimnaziją, preziden
tas atkreipė visuomenės dėmesį į
pokario ir pasipriešinimo istorijos
nepakankamą dėstymą mokyklose.
Prezidento palydą sudarė Švietimo ir
mokslo ministerijos sekretorius, pre
zidento patarėjai, Kauno rajono me
ras, istorikai A. Anusauskas, D.
Kuodytė ir kiti. Pažymėtina, kodėl
prezidentas su visa palyda pasirinko
išvykai Garliavą.
Garliavos Juozo Lukšos
gimnazija
Jau pats vardas daug ką pasako.
Jos direktorius Vidmantas Vitkaus
kas yra istorikas, pagarsėjęs pedago
gas, visuomenininkas, neišsemiamos
energijos administratorius. Pagal ad
vokatą Joną Kairevičių (dabar Lietu
vos Advokatų sąjungos Garbės teis
mo pirmininkas), Vitkauskas buvo
vienas narsiausių kovotojų už gim
nazijai partizanų vado Juozo Lukšos
vardo suteikimą.
Buvo išrinktas į Kauno apskri
ties tarybą, priklauso keletai vi
suomeninių organizacijų, kasmet
organizuoja visuomenei kultūrines
studijų savaites. Pačioje gimnazijoje
suorganizavo partizano Juozo Lukšos
muziejų, kuriuo naudojasi ir kitų
gimnazijų moksleiviai, siekiantys
susipažinti su laisves kovų istorija.
Direktoriaus V. Vitkausko inicia
tyva ir pastangomis prie gimnazijos
yra įkurtas Rezistencijos studijų cen
tras, jame sutelkta daug laisvės kovų
istorinių dokumentų, čia nuolatos
atvyksta seminarams ir kitų mokyklų

vyrsnieji moksleiviai, net istorijos
studentai. Tai vienintelė praktiška
Rezistencijos studijų vieta, kuri ak
tyviai panaudojama. Į to centro ati
darymą anksčiau buvo atvykęs ir
prez. Valdas Adamkus. Sis centras
turėtų būti visuomenės remiamas (jį
parėmė ir filantropas dr. J. Kazickas).
Prezidentas skyrė laiko apžiūrėti
muziejų ir studijų centrą, susitiko su
moksleiviais, pasakė jiems jautrią ir
nepamirštamą kalbą, kuri lieka
moksleivių darbų užrašuose ilgam
laikui. Jaukiai pabendravo, priėmė
moksleivių dovanėles ir padiskutavo
laisvės kovų temomis. Prezidentas
domėjosi Rezistencijos centre sutelk
tais istoriniais dokumentais, tarp jų
gen. St. Raštikio rankraščiu apie Lie
tuvos kariuomenę, J. Lukšos „Parti
zanų knygos" rakto vieninteliu
rankraščiu, paklausė net prof. J. Bra
zaičio kalbos įrašą, žvilgtelėjo į prel.
M. Krupavičiaus ir kt. laiškus.
Išvykdamas priėmė jam padova
notas porą Į Laisvę fondo išleistų
knygų ir atsisveikindamas labai įver
tino gimnazijos, o ypač jos direkto
riaus, veiklą.
Tolimesnėje išvykoje prezidentas
sustojo net keliose vietose, bet svar
biausia paminėtinas sustojimas Kaz
lų Rūdos gimnazijoje. Čia kartu su K.
Griniaus gimnazijos moksleiviais da
lyvavo pokario Lietuvos istorijos pa
mokoje. Tačiau aukščiausias prezi
dentinės išvykos momentas buvo
diskusija apie pokario ir pasipriešini
mo istorijos dėstymą mokyklose.
Prezidento patarėja Vaiva Vėb
raitė šios diskusijos seminaro vadovu
pakvietė Vidmantą Vitkauską. Be
prezidento ir jo palydovų, seminare
dalyvavo Genocido ir rezistencijos
centro vadovai, keletos aplinkinių
apskričių mokyklų istorijos mokyto
jai, Švietimo ministerijos atsakingi
pareigūnai.
Girdime, kad seminaras vyko
sėkmingai, juo domėjosi ir spauda,
bus įdomu žinoti to plataus seminaro
išvadas. V Vitkauskas prezidentui ir
daugeliui diskusijų dalyvių įteikė
savo seniai paruoštą „Pasipriešinimo
istorijos programą", kurią buvo įtei
kęs Švietimo ministrui Z. Zinkevičiui,
tačiau, jam atsistatydinus, programai
nebuvo duota reikiamo dėmesio.
Prezidentui Valdui Adamkui pri
klauso padėka už reikšmingą dėmesį
teisingai Lietuvos istorijai, jos mo
kymą jaunimui. Tokios pastangos la
bai sveikintinos, nes po 16 nepriklau
somybės metų dar tebejaučiamas
nomenklatūros palikimas, pastebimi
momentai, kai neigiamos net praėju
sio šimtmečio laisvės kovos, kai ig
noruojami ar keičiami istoriniai fak
tai. Ankstyvesnės nepriklausomybės
laikotarpiu, po šešiolikos nepriklau
somybės metų, gimnazijose daug ži
nojom apie nepriklausomybės kovas,
didžiai gerbėme tų kovų savanorius.
Pokario laikmečio stribai ir enka
vedistai, lietuvių tautai padarę istori
joje didžiausius nuostolius, prane
šinėdami apie partizanus ir talkinda
mi išvežimams į Sibirą, arba juos
žudydami, dar jų nei vienas nėra nu
baustas. Kartais teisėsauga nesuran
da būdų padėti sugrįžusiam iš Sibiro
— kaip išvaryti iš jo teisėtų namų
apsigyvenusį stribą.
Padėka priklauso ir prezidento
patarėjai Vaivai Vėbraitei, buvusiai
JAV Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkei, vienai iš steigėjų ir ilgametei
vadovei...
Nukelta i 4 psl

DANUTE BINDOKIENE

Kaip sutaupyti milijonus
iurokratai yra biurokratai.
Visur jie pasižymi ypatingu
sugebėjimu be reikalo švais
tyti pinigus (žinoma, ne savo). Vos
tik atsisėda „valdančiojo" kėdėje,
visų pirma apsidairo, kokiu būdu tą
kėdę iškloti „pūkų patalėliais" ir
savo piniginei surasti kuo veiks
mingesnę dietą, kad ji kiek galima
greičiau pastorėtų.
Tai kas, jeigu pritrūksta pinigų
švietimui, jeigu reikia iš darbo at- i
leisti daugybę tarnautojų (tik ne iš
pačių aukščiausių vietų), tai kas,
kad gatvės duobėtos, keliai netai
syti, o benamiams pradeda trūkti
vietos net patiltėse... Nors kandi
datas prieš rinkimus žadėjo būtent
į visas šias negeroves atkreipti ypa
tingą dėmesį, svarbiausias — ir pir
mutinis — jo uždavinys, užėmus
pareigas, padidinti sau algą. Ir lai
sau murma, lai pyksta balsuotojai, į
tas pareigas jį įsodinę, iki kitų
rinkimų galbūt tie pykčio protrū
kiai aprims (arba bus pamiršti), o
jeigu tai neįvyks — biurokratas jau
bus „užsitikrinęs pinigingą ateitį"...
Ar manote, kad tokios tokelės
tik Amerikoje? Deja, deja... Štai
skaitome BNS žinutę iš Vilniaus,
kad „devynios šalies ministerijos
užsakomiesiems straipsniams spau
doje, laidoms televizijoje ar radijuje
bendrai skiria daugiau nei 2.4 mln.
litų". Nerašoma, ar tai „vienų metų
biudžete", bet greičiausiai — taip.
Turbūt prisimename, kad nese
niai įvyko „persitvarkymas" Lie
tuvos valdžioje: ministras pirmi
ninkas pakeistas kitu, o jo valdžioje
esančios ministerijos gavo ne tik
naujus ministrus, bet ir nemažą
dalį žemesnio rango tarnautojų.
Vadinasi, dabar Lietuvos valdžioje
— nauja šluota, tik ji nešluoja pagal
lietuvišką patarlę, o stengiasi kiek
galima „susišluoti savireklamos ir
savinaudos".
Beje, minėtoje BNS žinutėje
galime įžiūrėti dar vieną „sluok
snį", kuris iš esmės kelia nerimą
visiems žiniasklaidos darbuoto
jams, ypač lietuviškosios čia, Ame
rikoje. Daug per atkurtosios Lietu
vos nepriklausomybės metus esame
girdėję nusiskundimų, kad „Lietu
vos valstybę valdo ne rinkti ar
paskirti pareigūnai, bet žiniasklai-
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da". Savo pranešimais ir straips
niais ji gali pasirinktą arba ne
mėgstamą asmenį sumalti į smul
kias dulkeles ir paleisti pavėjui. Ji
gali visiškai eilinį žmogelį (jeigu jis
ateina ne tuščiomis rankomis) iš
kelti į pačias valdžios viršūnes, įti
kinant balsuotojus, kad tai tikrasis
tautos ir jos gyventojų „išgelbėto
jas". Tokios žiniasklaidos veiklos
pavyzdžių galėtume rasti nemažai,
jie bus labai žymūs ir ateityje, vos
prasidės rinkiminės kampanijos.
Patinka, ar nepatinka, Lietuvos po
litikai (arba bent siekiantys tokiais
tapti) šią taisyklę jau yra neblogai
perpratę, todėl ir naujieji ministrai,
vos tik savo pareigose atsidūrę,
negaili litų, besistengdami „nu
sipirkti" ir spaudos, ir kitų žinias
klaidos šakų žurnalistus, kad apie
jų veiklą būtų rašoma, kad už
kiekvieną menką piršto pajudinimą
būtų priskaldoma keli vežimai
teigiamos propagandos.
„Ryšių su visuomene specialis
tai tokį ministerijų veiklos popu
liarinimą vadina sovietmečio at
gyvena, o nevyriausybinių organi
zacijų atstovai — skaitytojų ap-gaudinėjimu", — rašoma BNS pra
nešime. Įdomu, kaip „tokią veiklą"
vadina skaitytojai? Ar apskritai jie
kreipia daugiau dėmesio į ministe
rijas kritikuojančius, ar liaupsi
nančius? Visgi apie pustrečio mili
jono litų — ne pelai. Juk kiekviena
šių devynių ministerijų yra įparei
gota rūpintis tam tikra valstybės
gyvenimo sritimi, tad kodėl ne
pasidairo, kas taisytina, gerintina,
kaip tie pinigai galėtų pasitarnauti
gyventojų gerovei?
Turime visoms Lietuvos minis
terijoms praktišką ir nesunkiai įgy
vendinamą patarimą: užuot papirkinėjus žiniasklaidą, kad apie jų
veiklą tik teigiamai rašytų ir kal
bėtų, kodėl nepradėjus dirbti? Lai
atlikti darbai kalba už ministrą ir jo
darbuotojus: juo daugiau tų darbų
bus atlikta, tuo bus teigiamesnis
gyventojų atsiliepimas, kurio nega
lės ignoruoti ar paneigti jokia ži
niasklaidą. Galbūt tokiu būdu ir
Lietuvos žiniasklaidą išmoks pag
rindinę pamoką, kas yra tikroji
spaudos laisvė, kad spauda tarnau
ja tiesai, o ne pinigui.

Juozo Lukšos vardo gimnazijos moksleiviai
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SLAPTOS KOVOS ORO UOSTUOSE
ILONA SKUIAITĖ

bendri minimalūs standartai aviaci
jos saugumui užtikrinti. Kiekviena
valstybė, remiantis dokumento
nuostatomis, turėjo sukurti aviacijos
saugumo programą, kokybės kon
trolės programą ir darbuotojų moky
mo reglamentą. Lietuvoje už pre
vencines aviacijos saugumo priemo
nes tiesiogiai atsakingos yra oro
uostų tarnybos (patruliavimo ir ke
leivių tikrinimo) ir aviakompanijos,
kontrolės funkcija pavesta Civilinės
aviacijos administracijai. Minėtame
ES reglamente aiškiai nurodyti rei
kalavimai oro uosto saugumui už
tikrinti: atitinkamas oro uosto pas
tatų išdėstymas, patekimo į oro
uostą kontrolė - leidimų sistema,
darbuotojų daiktų ir transporto
priemonių tikrinimas, oro uosto teri
torijos apsauga (patruliavimas, fi
ziniai barjerai patekti į uždaras
zonas), keleivių ir bagažo tikrini
mas, speciali tikrinimo įranga, pvz.,
arkiniai metalo ieškikliai, sprog
menų aptikimo sistemos. Šiame do
kumente apibrėžti reikalavimai oro
vežėjams ir orlaiviams. Konkrečios
priemonės yra įslaptintos, reikalavi
mai visiems oro uostams ir vežėjams
yra tokie patys. Diegiant vienodą
standartą ES šalyse ir ICAO (Tarp
tautinės civilinės aviacijos organi
zacijos) narėse siekiama, kad skry
džio metu užtektų vieno patikrini
mo, pvz., jei žmogus iš Lietuvos per
Londoną skrenda į JAV, užteks tik
vieno patikrinimo Lietuvoje, antrą
kartą jo nebetikrins".

Kad lėktuvais skraidantys žmo
nės vėl netaptų teroristų taikiniais,
pasaulio ir Lietuvos oro uostai pa
mažu tampa panašūs į priešams
sunkiai prieinamas tvirtoves.
Po 2001 m. rugsėjo 11d. išpuolių
JAV visas pasaulis tapo antiteroristinio karo zona, kur nėra aiškių fron
to linijų ir taisyklių. Eilinių žmonių,
kurie dažniausiai ir tampa teroristų
taikiniu, saugumas priklauso nuo to,
kad ką sugebės pergudrauti - slapto
sios tarnybos teroristus ar atvirkš
čiai, todėl abiejų pusių veikimo tak
tika yra itin saugoma paslaptis. Aiš
ku tik viena: daugelis pasaulio vals
tybių sugriežtino prevencines prie
mones prieš terorizmą, taip pat ir
aviacijos srityje. Sėkmingas pavyz
dys: Londono policijai ir slaptosioms
tarnyboms šių metų liepą pavyko
užkirsti kelią dar vienam aviacinio te
rorizmo aktui, kai ketinta susprog
dinti į JAV skrendančius lainerius,
panaudojant lengvai sprogstantį
skystį.
Po šio įvykio mūsų šalyje buvo
atlikta gyventojų nuomonės ap
klausa, ar yra tikimybė Lietuvoje
pasireikšti terorizmui. Nuomonės
pasiskirstė lygiai per pusę: apie
45,95 proc. gyventojų sakė manan
tys, kad- taip, likusieji teigė, kad
tokios grėsmės mažai tikėtinos. Nors
mūsų šalyje visuomenė į terorizmo
pavojų žiūri pro pirštus, vis dėlto po
rugsėjo 11-osios slaptosios specialio
Kaip paisoma aviacijos saugumo
sios atsakingos tarnybos tiek pa
saulyje, tiek Lietuvoje iš tiesų kaip standartų, tikrina tarptautinių orga
reikiant sukruto. Praėjus penke nizacijų auditai. „2001 m. Lietuvoje
riems metams po aviacinio teroro vyko Tarptautinės civilinės aviacijos
akto Niujorke ir Vašingtone, įdiegta konferencijos aviacijos saugumo Lie
nemažai saugumo priemonių didelį tuvoje auditas, kurio metu rasta tik
dėmesį skiriant aviacijos saugumui. neesminių trūkumų, jie buvo iš
taisyti. 2003 m. vyko ICAO pirminis
Ne išimtis ir Lietuva.
Anot Civilinės aviacijos admi patikrinimas, rasta smulkių trū
nistracijos Aviacijos saugumo sky kumų. Buvo surašytas trūkumų tai
riaus vyriausiojo specialisto Tomo symo planas ir pakartotinis 2005 m.
Montvilos, 9/11 smarkiai pakeitė auditas būklę įvertino gerai. 2005 m.
situaciją: „Iki tol kiekviena valstybė Europos komisija auditą aviacijos
turėjo skirtingą praktiką, kaip už saugumo klausimu atliko Vilniaus
tikrinti aviacijos saugumą. Po šių tarptautiniame oro uoste, o 2006įvykių 2002 m. išėjo Europos Sąjun aisiais - Civilinėje aviacijos adminis
gos reglamentas, kuriame nustatyti tracijoje buvo rasta minimalių trū-

LIETUVOS PREZIDENTO
DĖMESYS ISTORIJAI
Atkelta iš 3 psl.
...APPLE moky
tojų organizacijos, talentingai su
planavusiai šioje prezidentinėje iš
vykoje laisvės kovų mokymą. Pažy
mėtina, kad Vaiva Vėbraitė yra au
gusi labai žymaus rezistento šeimoje.
Tėvo prof. dr. Juozo Vėbros parašas
yra ant originalaus Nepriklauso
mybės paskelbimo dokumento 1941
m. birželio 23 d. tarp trijų asmenų:
Adolfo Damušio, Juozo Vėbros ir
Leono Prapuolenio. Tą dokumentą L.
Prapuolenis paskubomis ir tada pa
skelbė per Kauno radiją. Pulk. J.
Vėbra atvyko į radio stotį kartu su L.
Prapuoleniu birželio 23 rytą. atsinešė
savo pagamintą miną, kurią V Stonis
pakasė po Radio stoties vartais. Tai
buvo apsaugos garantija nuo neto
liese stovinčių sovietų tankų. Padėjo
paslėpti transliacijai reikalingas lem
pas ir tuojau laikui atėjus, vėl pa
ruošė transliacijai ir pats sukilėlius
mokė, kaip paruošti granatas. Ka
dangi toje išvykoje prezidentas Ka
riuomenės šventės proga vertino Lie
tuvos -kariuomenę, tai randu progą
priminti, koks svarbus buvo prof. J.
Vėbra, kuris liko tinkamai nejvertin-

tas, buvo nacių kalintas Stutthofe.
Tai buvo užsispyręs patriotas, tylus
mokslininkas, užsienyje gavęs dok
toratus, profesoriavo ir Vytauto Di
džiojo universitete kartu su prof. A.
Damušiu, abudu chemikai, abudu
dirbo ir Karo ministerijos Ginkla
vimo valdybos laboratorijoje Kaune,
padarė daug svarbių išradimų.
Priminsiu vieną, gal jau daugelio
pamirštą, įvykį. Su pik. J. Vėbra vėl
keletą kartų susitikau Waterbury, CT,
pas brolį Juozą Ambrozaitį. Jis
pasakojo, kaip Ginklavimo valdybai
padėjo pigiai nupirkti Lietuvai šar
vuotų tankų Čekoslovakijoje. Vėbra
Kaune išrado kietą metalų junginį, iŠ
kurio pagamino kariuomenei šaud
menų kulkas. Kai kariuomenė siuntė
delegaciją į Prahą pirkti šarvuočių,
vadinamų lengvais tankais, Vėbra
jiems parūpino savų kulkų, kuriomis
galėtų išmėginti perkamas prekes.
Pardavėjų nustebimui, tos kulkos,
anot Vėbros, per storus tanko šarvus,
„lindo kaip per sviestą". Sumišę par
davėjai tanketes Lietuvai pardavė
labai pigiai...

kumų, kurie tuoj pat ištaisyti. Gali
ma sakyti, kad aviacijos saugumo
reikalavimai vis griežtėja, šis proce
sas vystosi nuolat, atsižvelgiant į
aplinkybes", - pasakojo CAA parei
gūnas T. Montvila.
Be prevencinės veiklos, oro uos
tuose kiekvienais metais vyksta imi
tacinės pratybos, kaip reaguoti, jei
kiltų tikra grėsmė aviacijos saugu
mui. Tai geras būdas patikrinti, ar
atsakingos tarnybos yra pasiruošu
sios veikti.
Laimei, kol kas tikro teroristinio
akto Lietuvos oro uostuose nebuvo,
tačiau buvo atvejų, kada oro uosto ir
kitoms specialiosioms tarnyboms
teko veikti pagal planą „Jei kyla
grėsmė aviacijos saugumui".
VNO: pagauti 7 kenkėjai
Vilniaus tarptautinio oro uosto
Aviacijos saugumo direktorius Juo
zas Žėkas patvirtino, kad per pas
taruosius pusantrų metų buvo 7 įvy
kiai, kėlę tikrą ar tariamą grėsmę
aviacijos saugumui: 4 kartus anoni
mai grasino susprogdinti Vilniaus
oro uostą, ir trys asmenys nelegaliai
pateko į kontroliuojamas oro uosto
teritorijas.
2005.07.26 apie 3 vai. p.p. gau
tas anoniminis pranešimas, kad
sprogs bombos išvykimo ir atvykimo
salėse. Oro uosto tarnybos atliko
veiksmus, kaip numatyta tokiais at
vejais. Sprogmenų nerasta. Policija
kartu su oro uosto tarnybomis, nau
dodamasi vaizdo centro duomenimis,
per valandą išvykimo salėje rado ir
sulaikė asmenį, kuris skambino iš
čia pat esančio taksofono automato.
Iškelta baudžiamoji byla.
2005.08.18 5 p.p. vai. 53 min.
gautas skambutis, kad Vilniaus oro
uoste padėti trys sprogmenys. Ano
nimas, prisistatęs Mariumi, pami
nėjo konkretų reisą ir orlaivį bei
pagrasino, kad jam pakilus įvyks
sprogimai. Buvo veikta pagal pir
minių veiksmų planą, informuotos
kitos žinybos, sulaikytas lėktuvas, iš
terminalo evakuoti žmonės, Lietuvos
policijos antiteroristinių operacijų
rinktinė „Aras" patikrino patalpas.
Sprogmenų nerasta. Grasintoją oro
uosto tarnybos ir policijos surado per
dvi paras. Iškelta baudžiamoji byla.
2005.09.05 3 p.p. vai. 49 min.
anonimas telefonu pranešė, kad 4

vai. p.p. sprogs Vilniaus oro uostas.
Buvo imtasi visų reikalingų veiks
mų. Per valandą policija nustatė, kad
skambino nuteistasis iš antrųjų pa
taisos namų. Iškelta baudžiamoji byla.
2006.02.211 p.p. vai. 31 min. oro
uoste buvo gautas laiškas elektroni
niu paštu „Labas. Atėjo laikas kerš
tui. Prie pastato yra bomba. Jūs už
tai sumokėsite. Aš esu Tlamas' narys
Lietuvoje". Buvo iškviestos atsakin
gos tarnybos, sprogmenų nerasta. Po
kelių parų Valstybės saugumo depar
tamento pareigūnai nustatė laiško
autorių. Iškelta baudžiamoji byla.
„Visais atvejais į anoniminius
skambučius reaguojame labai rim
tai, visi grasintojai buvo nustatyti ir
nubausti. Buvo trys neteisėto pate
kimo į kontroliuojamą teritoriją,
aptvertą tvoromis ir spygliuota vie
la, atvejai. Vienas asmuo - narko
manas - sučiuptas vos patekęs į te
ritoriją. Kitu atveju pas pažeidėją
buvo rastas pistoleto maketas ir
duonriekis peilis. Pilietis aiškino,
kad norėjo užimti orlaivį, su juo
skristi į vieną ES valstybę, po to į
JAV. Vėliau paaiškėjo, kad tai kelis
kartus psichiatrinėje ligoninėje gy
dęsis asmuo. Trečiuoju atveju į kon
troliuojamą zoną neteisėtai pateko
moteris, ji buvo visiškai girta ir ne
galėjo paaiškinti, kaip ten atsidūrė.
Visi pažeidėjai sulaikyti iš karto, vos
patekę į kontroliuojamą zoną, ir per
duoti policijos žinion, jiems turėjo
būti skirtos administracinės nuo
baudos, - pasakojo J. Žėkas. Aviacijos saugumo tarnybos keleivių
patikrinimo metu taip pat nustato
bandymų neteisėtai įsinešti drau
džiamų medžiagų ar daiktų, pvz.,
šovinių. Tokiais atvejais iškviečiama
policija, vyksta tyrimai. Neretai pa
sitaiko, kad žmonės draudžiamus
daiktus vežasi nežinodami ar už
miršę, ko negalima imti į bagažą.
Mano darbo laiku tyčinių ketinimų
padaryti neteisėtas veikas ar įvyk
dyti teroro aktą Vilniaus oro uoste
nebuvo. Kaip aviacijos saugumo di
rektorius galiu pasakyti, kad Vil
niaus tarptautiniame oro uoste nuo
lat atnaujinama techninė įranga ir
įsigyjamos naujos technologijos, to
dėl esu įsitikinęs: oro uostas yra tik
rai saugus skraidyti, tą patvirtino ir
Europos sąjungos ir ICAO auditas".
„Aviacijos pasaulis", 2006 m. Nr. 1

Filipinų diktatoriaus našlė
sukūrė bižuterijos kolekciją
Buvusi pirmoji Filipinų dama
Imelda Marcos, prisiminusi prašmatnų ir stilingą gyvenimą praeityje,
pristatė savo sukurtą bižuterijos kolekciją. Žaliava bižuterijai buvo sukrapštyta iš buvusios gražuolės drabužių spintų.
Imelda Marcos, kadaise garsėjusi
kaip batų kolekcionierė, turėjusi jų
tūkstančius porų, taip pat ir kaip vynuogės dydžio brangakmenių savininkė, savajai bižuterijos kolekcijai
panaudojo senas sagas, karoliukus,
perlus, kriaukleles ir siuvinėjimus,
Visa tai ji pavertė šiuolaikiškais vėri
niais, sagėmis ir apyrankėmis.
„Nereikia būti jaunai, nereikia
būti turtingai, kad būtum graži", sakė I. Marcos žurnalistams, susirin
kusiems viename Manilos viešbutyje.
Taip kalbėjo ta pati I. Marcos,
kuri dabar kaltinama kartu su vyru
iš savo skurdžios valstybės pagrobusi
10 mlrd. dolerių. Ferdinando Marcos
režimo laikais Filipinuose buvo pa-

plitęs žodis „Imeldifico", kuriuo būdavo įvardinamas saiko neturėjimas,
Tačiau naujoji „Imeldos kolekcija, — sakė ji, — yra bevertė, kadangi
sukurta iš atliekų ir kartu neįkainojama, nes atsirado iš žmogaus sielos
kūrybingumo bei nuoširdumo".
77 metų buvusiai pirmajai šalies
damai, kurią iki šiol galima išvysti
sostinės Manilos aukštuomenės renginiuose, gresia dešimtys baudžiamųjų ir civilinių bylų, tačiau ji visus
kaltinimus neigia ir kaltina perėmusią valdžią Filipinų vyriausybę, jog ši
savo persekiojimais baigia įstumti ją į
skurdą.
Jos velionis vyras Ferdinandas
buvo pašalintas iš prezidento posto
1986 metais per liaudies sukilimą ir
1989 m. mirė tremtyje - Havajuose.
I. Marcos po dvejų metų grįžo į
Filipinus, nesėkmingai mėgino dalyvauti prezidento rinkimuose, tačiau
jai pavyko būti išrinktai į šalies parlamentą.
BNS
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EGLE PEREDNYTE
Ilgas tamsus koridorius. Einu
juo, kol galiausiai pasiekiu duris dvejas -juodas ir baltas. Jos atvertos,
ir atrodo, kad už jų kažkas laukia...
Už juodųjų durų laukia tas, kuris
geidžia vien blogio - storas storas,
išpurtęs nuo kraujo - lyg vampyras.
Tamsus ir šlykštus.
Už baltųjų slepiasi Tas, kuris
myli ir laukia. Daug šviesos, begali
nės šviesos. Ką dabar pasirinksi?
Praeinu pro duris, nusileidžiu
laipteliais žemyn. Dega žvakė - ant
didžiulio akmens - tarsi laukia
manęs. Praeinu ir pro ją. Ant sienos didelis užrašas spalvotomis raidėmis:
„Žvakių fabrikėlis".
Ar tai Tu sugalvojai šį žvakių
fabrikėlį, Viešpatie ? Svajojai svajojai,
kol galiausiai jis tapo realybe, kad po
visą pasaulį pasklistų šviesa.
Ar galvojai: „Štai įkursiu šį žva
kių fabrikėlį, ir po dešimties metų į jį
ateis Eglė ir čia ras tylų džiaugsmą ir
prasmę..." ?
Įeinu - krūvos žvakių - didelių ir
mažų, visokiausių spalvų, supakuotų,
sukrautų Į dėžes, o toliau - dar baltų,
neatgijusių, neįgavusių savojo veido...
Mažytė, jauki dirbtuvėlė. Viskas
aptaškyta dažais, ir iš karto darosi
linksma - tokia meniška, tokia sava
aplinka. įvairiausių spalvų drožlių
pilni maišeliai - juos įbėrus į karštą

parafiną gaminami dažai - jie supilti
į specialius indus, į kuriuos merkia
mos žvakės: kartais į vieną spalvą,
kartais į kelias... Tai labai smagus
darbas - kyšteli žvakę ir greitai
ištrauki - jau raudoną, geltoną ar
žalią. Po to vėl -jeigu nori ryškesnės.
Galėčiau taip dirbti ir dirbti — žaisti
ir žaisti šį paslaptingą žaidimą, medi
tuoti ir medituoti - be pabaigos...
Nudažytos žvakės dekoruojamos
įvairiausiais būdais ir priemonėmis.
Kaip kas išmano, taip ir kuria. Taip
gimsta daugybė žvakių. Kiekviena jų
skirtinga - neįmanoma pagaminti
tiksliai vienodų. Būtų baisiai neįdo
mu...
Man smagiausia gaminti pačios
sukurtas žvakes - kopijuoti nemėgstu
ir nemoku. Pirmoji mano sukurta
žvakė - tamsiai mėlyna su auksiniu
žuvies simboliu ir žodžiais „Dievas
tave myli". Aš kartoju ir kartoju tuos
žodžius - rašau ir rašau juos auksu žvakė po žvakės... Dievas tave myli argi tai ne svarbiausia pasauly žinia?
Taip ir sklinda Dievo karalystė - per
paprastus dalykus - vis plačiau ir
plačiau. Gal kažkam prakalbės ši
žvakelė - netikėtai, kaip brangi
dovana - ir aš būsiu palaiminta, nors
ir to nežinosiu. Niekada nežinai, kur
tave nuneš Dvasios vėjas - galbūt
ten, kur esi reikalingas labiausiai...
Dar viena mano sugalvota žvakė
- tai žvakelė su kryželiu ir žodžiais iš

Šventojo Rašto: „Jis veda mane prie
tylių vandenų". Piešdama šiuos
kryželius atradau kryžiaus jėgą - jis
tiesiog spinduliavo šviesa.
Žmonės, kuriuos čia atradau...
Algimantas, fabrikėlio savininkas,
vaiko širdimi, besidžiaugiantis dar
visai neseniai atrastu Dievu. Taip ir
matau jį, stovintį Vytauto bažnyčioje
su mažiausiuoju savo sūnumi ant
rankų - tokį laimingą, koks tik gali
būti žmogus, sūpuojantį savo mažąjį
džiaugsmelį. Matau jį žvakių fabrikė
lyje, einantį nuo žmogaus prie žmo
gaus, nuo žvakės prie žvakės...
Besirūpinantį. Giedrą. Besišypsantį.
Dievo žmogų, įsimylėjusį Jėzų ir gy
venimą.
Jūratė, Dievo paukštelis - ne
tikėjau, kad rasiu tokį žmogų būtent
čia. Ji paskirta mano mokytoja - ge
resnės mokytojos nė neįsivaizduoju!
Vien todėl, kad ji turi begalinę
kantrybę - o jos tikrai reikia, mokant
mane! Ji moka džiaugtis - kiekviena
spalva, kiekvienu potėpiu, kiekvienu
atradimu. Trokšta kurti ir tam skati
na mane. Jaučiu begalinį jos palai
kymą ir tikėjimą manimi.
Freda, sena mano pažįstama, su
kuria Dievas suvedė čia - netikėtai,
kaip Jis vienas temoka. Ji liudija man
apie Dievo Meilę - begalinę kaip visa
ta. Išsiskyrusi, augina du vaikučius.
Turi draugą. Sako man: „Mudu vie
nijamės su Jėzumi ir gyvenam skais

Mums nebuvo kitos išeities, kaip lįsti po sta
lais ir suolais, o kiti turėjo virsti vienas ant kito.
Kai pasileido virsti, visi turėjo greit ištiesti kojas,
nes šiaip smogikas kėdės koja pradėjo šerti per
užpakalį. Betiesdami kojas pirmutinieji spardyda
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai
vo kitiems į veidus. Reikia žinoti, kad ten kiek
vienas įsakymas turėjo būti vykdomas žaibo grei
nacių koncentracijos stovyklose
tumu. Batų padai buvo apkaustyti vinimis. Tokiu
1941_1945
būdu nudraskydavo vieni kitiem veidus, suplėšy
davo drabužius, nes atsargiai elgtis nebuvo gali
K>NAS CRtGOlAmS
ma, jei nenorėjai smarkiai nukentėti.
egana to. Suvirtusiai į krūvą masei dar
Nr. 16
įsakydavo apsiversti. Apačioje gulintieji
visiškai negalėdavo apsiversti. Jauni ir stiprus
vyrai dar pajėgdavo viršutinę kūno dalį apversti. įvykio pėdsakus, nes kiekvieną akimirką galėjo
Kojų išlaisvinti toje masėje nė vienam nepavykda ateiti kitas smogikas ir dar smarkiau daužyti dėl
vo. Dėl to daugiausia nukentėdavo silpnieji ir rastos „netvarkos".
seniai. Kurie neapsiversdavo, tuos mušdavo išsi
Kokį pusvalandį pasimankštinus lauke,
traukęs kėdės koją arba šiaip į rankas papuolusiu blokovas mus nuvarė miegamojo tvarkyti. Reikėjo
daiktu.
lovas išardyti ir vėl iš pagrindų sutvarkyti. Tai
Kruvinais veidais, išpurvinti, suplėšytais buvo daroma mokymo reikalais. Vos pradėjus
drabužiais, geliančiais sąnariais baigėme tuos lovas tvarkyti, jau ir vėl sušuko vienas suimtųjų:
„pratimus". Tada davė vėl naują įsakymą.
„Dėmesio!"
— Visi po stalu!
lokovas greit nubėgo pasitikti smogiko,
Mes, kaip žiurkės, žaibo greitumu lindome po
kuris buvo įlipęs pro langą, ir jam atrapor
stalais ir suolais. Kurie ne taip greit palindo, tuos tuoti. Mes vėl stovėjome kaip nutrenkti. Smogikas
spardė ir mušė.
dar kartą paklausė blokovą, ką mes čia veikiame,
Pagaliau smogikui nusibodo mus „muš- nors blokovas atraportuodamas jau buvo prane
travoti". Jis nusitvėrė pagalį, atsistojo duryse ir šęs, kad x skaičius suimtųjų tvarko lovas. Apsi
sukomandavo:
žvalgęs priėjo prie durų, perbraukė pirštu per
— Visi laukan!
vieną briauną ir suriko:
Iš pastalių ir pasuolių šokome pro duris, o
— Čia jau visas mėnuo, kaip niekas nebesmogikas kėdės koja pylė. kur papuolė. Jei kam šluostė dulkių! Tuoj visi dulkes šluostyti! Greičiau
pavykdavo greit pro duris prasibrauti, jis pakiš ant sijų, ant spintų!
davo koją ir tuo būdu kelis permesdavo ant žemės.
Mes visi griebėme, kas ką pagaudami —
Ūmai suvirsdavo krūva žmonių ir pro duris nebu skudurą, rankšluostį, nosinaitę, kepurę, — ir
vo galima išeiti. Tada suimtieji atsidarydavo lan užlipę nuo aukščiau pradėjome, blokovo iš anksto
gus ir šokdavo pro juos laukan kaip nuo gaisro. pamokyti, tokiu atsidavimu šluostyti dulkes, lyg
Kas liko paskutinis, tą spardė ir mušė. Dėl to visi nuo to pareitų pasaulio likimas.
puldavome kaip bepročiai, nes nė vienas nenorėjo
Lengva suprasti, kad tokiam skaičiui žmonių
būti paskutinis.
nėra galimybės sulipti ant sijų bei spintų, o, be to,
Kada visi buvo išbėgę laukan ir išsirikiavę, mūsų tarpe buvo ir tokių, kurie to nepajėgė fiziš
smogikas patenkintas nuėjo. Tada blokovas su kai. Tie turėjo lįsti po stalais ir spintomis ir ten
rinko sužeistuosius, liepė jiems nusiplauti kraują šluostyti, valyti. Kas nejudėjo, „nedirbo" greit, tas
ir leido bloke turima tvarstomąja medžiaga aprišti buvo mušamas.
žaizdas. Man ta proga teko smarkus smūgis į petį,
Tokiems „pratimams" besikartojant, pradė
kuris gėlė keletą savaičių. Be to, kai šokau per jome suprasti, kad nesvarbu yra ką padarai, bet
smogiko pakištą koją. tas man spyrė ir nuplėšė tik svarbu taip daryti, lyg dirbtum labai atsi
savo batu gerą gabalą odos nuo blauzdikaulio. davęs. Nors stengdavomės kažin kaip gerai atlik
Daug žmonių turėjo pramuštas galvas, apspardy- ti pavestą darbą, vistiek nebūdavo gerai, nes tuoj
tas bei apmuštas rankas. Greit reikėjo prašalinti viską išardydavo ir vel reikėdavo tvarkyti iš
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tybėje..." čia tai bent ! Šitoks liudiji
mas !
Mano rankos neklauso ir tėplioja
ant žvakių keistas keverzones - kai
palyginu jas su patyrusių dekoratorių
darbais, norisi juoktis arba verkti.
Ilgai trunka, kol įvaldai, regis, pačią
paprasčiausią detalę.
Greičiausiai aš čia nepasiliksiu viskas krypsta į tai, kad turėsiu išeiti.
Bet vis viena dėkosiu už šitą vietą,
šituos žmones, šį mažytį pasaulį, prie
kurio buvo skirta ir man prisiliesti.
Ačiū, Viešpatie ! Leisk man vėlei
ieškoti...Ir vesk.

naujo, be pradžios ir be galo. Visa buvo tvarkoma
taip, kad būtų daugiau galimybių suimtiesiems
kankinti.
Smogikas, radęs paslėptus kelis dubenėlius
sriubos, sviedė juos į miegamąjį ir apteršė antk
lodes, sienas bei grindis. Tada apsisukęs nuėjo į
žydų bloką, kuris buvo priešais mūsiškį. Tuoj
pasigirdo iš ten baisus triukšmas ir riksmas.
Žydai pradėjo bėgti laukan pro duris ir langus
kaip nuo gaisro. Juos tuoj vėl suvarė į bloką ir vėl
girdėjome smūgius ir klyksmą.
aip smogikai „vizituodavo" blokus vienas po
kito kiekvieną dieną. Vienas išeidavo, o kitas
ateidavo. Kartais ateidavo ir keli iš karto. Tik vie
ną kartą pastebėjau vieną smogiką, kuris iš veido
atrodė gana rūstus, bet tas nemušė nė vieno suim
tojo. Kai jo draugai pradėjo šėlti ir mus kankinti,
jis ant stalo sėdėdamas stebėjo jų veiksmus. Kurį
laiką pasižiūrėjęs į jų daromas baisenybes, jis
pasakė:
— Klausykit! Jau gana! Einam!
Jo draugams vis nebaigiant „vizitacijos", jis
atsistojo ir išėjo vienas. Tokių padoresnių smo
gikų tuokart teko matyti tik labai retai.
Smogikui išėjus, skubiai turėjome baigti tvar
kyti miegamąjį, nes jau buvo vakaras. Po to išsi
rikiavome prie bloko ir laukėme, kol skambutis
šauks į patikrinimą. Visi drebėjome nuo šalčio.
Pagaliau nužygiavome į aikštę. Darbo komandos
dar nebuvo sugrįžusios. Stovėjome ir laukėme.
Tokiomis aplinkybėmis laikas slenka labai lėtai.
Blokovas pranešė, kad vienoje darbo komandoje
nerasta vieno suimtojo. Kai komandos pareigūnai
ir sargybiniai dingusiojo nesurasdavo, sargybos
viršininkas pranešdavo stovyklos viršininkui, kad
vienas suimtasis yra dingęs. Tada tuoj išsiųsdavo
kelis būrius smogikų su šunų būriais ir prožekto
riais dingusiojo ieškoti. Kartu aliarmuodavo ap
link stovyklą esančias sargybų voras, kad nė vieno
nepraleistų.
Ta darbo komanda, iš kurios buvo suimtasis
dingęs, turėjęs vietoje stovėti ir laukti, o visa
stovykla stovėjo ir laukė stovyklos aikštėje, kol
ieškomasis buvo surastas. Buvo atsitikimų, kad
stovyklos aikštėje teko stovėti aštuoniolika va
landų.
Tą vakarą taip ilgai neteko laukti. Po kokių
dviejų valandų komanda įžygiavo, kartu parvilkdama pusgyvį pabėgėlį. Jį tuoj nuvarė į baudžia
mąją kuopą.
Bus daugiau.
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Pasienyje rasti du sprogmenys ! V . A d a m k u s l a i m ė j o lažybas
Ryga, lapkričio 29 d. (Alfa.lt) — dentą Jacąues Chirac, su kuriuo V
Prezidentas Valdas Adamkus džiau Putinas palaiko draugiškus santy
giasi laimėtomis lažybomis. NATO kius.
viršūnių susitikime Lietuvos vado
Antradienį britų laikraštis „The
vas, kaip pats teigia, susilažino „iš Guardian" pranešė, jog Rygoje numa
nemažos pinigų sumos", kad Rusijos tytas V Putino ir Didžiosios Britani
prezidentas neatvyks į susitikimą. Ir jos premjero Tony Blair susitikimas.
iš tikrųjų - Vladimiras Putinas susiti
Apie galimą V Putino vizitą Ry
kime nepasirodė.
goje rašė ir Latvijos laikraštis „Die
Prieš NATO viršūnių susitikimą na". Remdamasis keliais neoficialiais
Rygoje žiniasklaidoje buvo pasirodę šaltiniais, latvių leidinys teigė, jog ga
pranešimų apie galimą Rusijos vado limą V Putino vizitą organizuoja Lat
vo vizitą Latvijos sostinėje. Pasak kai vijos prezidento kanceliarija. Many
kurių šaltinių, formali dingstis jo vi ta, kad Rusijos prezidentas taip pat
zitui į Latviją - noras pasveikinti gi susitiks su Latvijos valstybės vadove
mimo dienos proga Prancūzijos prezi Vairą Vike-Freiberga.

NATO valstybių vadovai susitiko Rygoje
„Aras" pareigūnai užtvėrė pavojingą teritoriją
Atkelta iš 1 psl.
Vilnius, lapkričio 29 d. (BNS) — gūnai nustatė, kad atkabinti oro lini karių pagerbimo ceremonijos ir tylos
Antiteroristinių operacijų rinktinės jos atramą laikantys lynai. Be to, prie minutės žuvusiesiems atminti.
„Aras" išminuotojai trečiadienio pa atramos pagrindo rasti prijungti lai
Vienas pagrindinių susitikimo
vakarę Biržų rajone neutralizavo dar dai, o tai kėlė įtarimą, kad stulpo at sprendimų — susitarimas paremti su
vieną sprogmenį, kuris buvo pritvir ramoje gali būti sprogstamasis įtai problemomis susiduriančią misiją Af
tintas prie elektros linijos stulpo.
sas.
ganistane — nusiųsti daugiau karių
Rinktinės vadas Viktoras Gra
| įvykio vietą atvyko Lietuvos po ir apkarpyti suvaržymus ten jau dis
bauskas sakė, kad prie stulpo buvo licijos antiteroristinių operacijų rink lokuotoms pajėgoms. Savo ruožtu
pritvirtintas toks pats savadarbis tinės „Aras" pareigūnai, avarinės NATO pripažino, kad spragų dar lie
sprogstamasis įtaisas, koks aptiktas tarnybos, Biržų ugniagesiai ir medi ka.
antradienį. Abu sprogmenys paga kai. „Aras" išminuotojai nuėmė
26 valstybių susivienijimo vado
minti iš parako, specialistų vertini sprogmenį ir jį neutralizavo.
vai, įskaitant JAV prezidentą George
mu, — gana profesionaliai.
Dėl šio įvykio pradėtas ikiteismi W. Bush taip pat parėmė prancūzų
Abu elektros stulpai, prie kurių nis tyrimas.
pasiūlymą įsteigti „kontaktinę gru
Nuo tos vietos, kur prie stulpo pę" veiksmams koordinuoti, kad Af
aptikta sprogmenų, yra netoli pasie
buvo pritvirtintas sprogmuo, gyven ganistane vėl neįsivyrautų chaosas.
nio su Latvija ruožo.
Valstybės saugumo departamen tojų sodybos yra už poros kilometrų,
Vadovai taip pat sutiko priimti
tas (VSD) įtaria, kad tai galėjo būti o iki sienos su Latvija — apie 15 kilo Serbiją, Juodkalniją ir Bosniją ir Her
metrų.
diversinis aktas.
cegoviną į savo Partnerystės taikos
Įvykį tiriantys pareigūnai kol kas vardan programą praėjus dešimtme
„Sis įvykis turi provoKacijos ir
diversijos požymių, VSD tai tiria", — nelinkę spėlioti, ar diversijos aktas čiui po Balkanus suskaldžiusių karų.
sakė VSD atstovas spaudai Vytautas gali būti susijęs su dideliais transpor
Pažadas dėl Afganistano, apie
to kamščiais Lietuvos bei Latvijos pa kurį buvo paskelbta baigiantis dviejų
Makauskas.
Apie pirmąjį sprogmenį pareigū sienyje.
dienų viršūnių susitikimui, buvo duo
nai sužinojo antradienį iš elektros
Beje, pasienyje su Latvija nema- tas po JAV ir Didžiosios Britanijos pa
energiją tiekiančios ir skirstančios žėjant vilkikų eilėms, virtualioje erd stangų užtikrinti misijai daugiau ka
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų vėje jau pasirodė siūlymų Lietuvoje rių ir mažiau apsidraudimų dėl pa
darbuotojo. Jis kreipėsi į Biržų rajo boikotuoti latviškas prekes.
jėgų šioje smurto nualintoje šalyje.
no policijos komisariatą ir pranešė,
Dalis Lietuvos interneto vartoto
Tokios įtakingos Europos valsty
kad Kvietkelių kaimo ribose apgadin jų pastarosiomis dienomis gauna bės kaip Vokietija, Prancūzija, Ispa
ta elektros linijos Parovėja-Biržai vie elektroninį laišką, kuriame siūloma nija ir Italija buvo spaudžiamos imtis
na atramų.
nepirkti daugiau nei 10 Latvijoje pa reikšmingesnio vaidmens Pietų Afga
Apžiūrėdami įvykio vietą, parei gamintų produktų.
nistane, kur britų vadovaujamos pa
jėgos kovoja su Talibano sukilėliais.
NATO vadovavimą Tarptauti
nėms saugumo pagalbos pajėgoms Af
Vilnius, lapkričio 29 d. (BNS) — mą dėstytoją A. Brazauską.
Prezidentas Algirdas Brazauskas nuo
Pats A. Brazauskas teigė dar ne
kito pavasario dirbs dėstytoju. Ir nors santis iki galo apsisprendęs: „Pažiū
iki sesijos — dar keli mėnesiai, grupė, rėsiu, kaip mano galimybės, laikas...
klausysianti politiko paskaitų, jau su Laiko lyg tai ir užtektų, bet tam tikri Atkelta iš 1 psl.
siformavusi, vietų nebėra.
įsipareigojimai iškyla. Tvirtai dar ne
URK vadovas akcentavo, jog tai,
Vilniaus universiteto Tarptauti su apsisprendęs".
kad tokioje strategiškai svarbioje ša
nių santykių ir politikos mokslų ins
Tačiau sužinojęs, kad grupė jau lyje kaip JAV tokį ilgą laiką — beveik
titute A. Brazauskas skaitys paskai susirinkusi, teigė pabandysiąs.
pusę metų — nėra ambasadoriaus,
tas tema „Politikos formavimo proce
„Žinoma, man įdomu susitikimai jau tampa ne tik Lietuvos valstybės
sas Lietuvoje", rašo dienraštis L.T.
su studentais, įdomu stebėti jų reak prestižo, bet ir politikos problema.
Numatyta, kad buvęs premjeras ciją. Bet nereikia pamiršti, kad vis
Minėtų dviejų diplomatų kandi
30 studentų grupei dėstys kartą per dėlto esu vyresnio amžiaus žmogus, datūros turėjo būti svarstomos dar
savaitę. Šios paskaitos — laisvai pa neturintis dėstymo patirties, tai aš prieš porą savaičių, tačiau svarstymą
sirenkamos, tačiau studentų kursas kiek nejaukiai jaučiuosi, bet aš ma sutrukdė trys parlamentarai, išėję iš
jau suformuotas. L.T. pakalbino būsi nau, kad susitarsim".
posėdžio ir sugriovę kvorumą.
Konservatoriai Audronius Ažu
balis ir Emanuelis Zingeris bei „pilietininkas" Henrikas Žukauskas aiški
* Po antradienį įvykusių ir pradeda trenerio darbą. D.
ULEB taurės krepšinio turnyro Vencevičius dirbs „Vėtros" vy
penktojo turo rungtynių šešių riausiojo trenerio Aleksandro Tarkomandų A grupėje pirmauja Vil chanovo asistentu.
Kaunas, lapkričio 29 d. (ELTA)
niaus „Lietuvos rytas". Lietuvos
* Aštuntą pergalę penkiolik — Pasitvirtino kriminalistų įtarimai
čempionai „Lietuvos ryto" krepšinin tose NBA reguliariojo sezono
dėl lapkričio 21 d. įvykusios tragedi
kai svečiuose 102:76 sutriuškino Atė rungtynėse iškovojo trečiąją vie jos Kaune. 52 metų kaunietė Valė
nų AEK (Graikija) penketuką ir, iš tą Rytų konferencijos Centriniame
Keizikienė antradienį prisipažino nu
kovoję ketvirtąją pergalę iš penkių pogrupyje užimanti Šarūno Jasikevižudžiusi savo 9 metų dukrą Brigitą.
galimų, tašku lenkia tris komandas čiaus Indiana „Pacers" komanda, an
Kauno medicinos universiteto
— Nansi SLUC (Prancūzija), Vršaco tradienį svečiuose 105:97 nugalėjusi
klinikų psichiatrijos skyriuje gydoma
,,Hemofarm" (Serbija) bei Las Palmo Portland „Trail Blazers" krepšinin
moteris pagaliau atsitokėjo ir antra
„Gran Canaria" (Ispanija).
kus. Lietuvis įmetė 17 taškų, atkovo
dienį buvo pirmą kartą oficialiai ap
* 33-jų metų Donatas Vence- jo 4 kamuolius, atliko 7 rezultaty
klausta, rašo „Lietuvos rytas".
vičius baigė futbolininko karjerą vius perdavimus.
Prokurorai ketina moteriai skirti

A. Brazauskas dirbs dėstytoju

ganistane (ISAF) perėmė 2003 me
tais. Šiuo metu jas sudaro maždaug
32,000 karių iš 37 valstybių, tarp jų
— 5,500 britų karių.
Tačiau nuo to laiko, kai šiais me
tais buvo dislokuotos neramiuose ša
lies pietuose, jos susiduria su vis di
desniu pasipriešinimu, ir rugsėjį NA
TO vyriausiasis vadas, JAV generolas
James Jonės paprašė dar 2,500 karių.
Britų ministras pirmininkas To
ny Blair sveikino trečiadienį sudarytą
susitarimą.
„Visi sutinka, kad tai yra ne
abejotinai svarbi NATO misija", —
sakė jis ir pridūrė: „Prie šio stalo vi
siškai sutariama, kad NATO patiki
mumas kabo ant plauko".
Tačiau jis taip pat pripažino, kad
liko trūkumų. Pajėgų vadai sako, kad
kol kas savo vietoje yra 85-90 proc. to,
ko reikia. NATO generalinis sekreto
rius Jaap de Hoop Scheffer akcentavo
susitarimą dislokuoti pajėgas, kurios
padėtų susidarius krizinėms situaci
joms.
NATO generalinis sekretorius
taip pat patvirtino, kad susivienijimo
vadovai parėmė Prancūzijos pasiūly
mą įsteigti Afganistano „kontaktinę
grupę".
Ji gali būti panaši į tokią grupę,
kurią JAY Didžioji Britanija, Pran
cūzija, Vokietija, Italija ir Rusija 10ajame deš. įsteigė Balkanams, diplo
matiniams ir kitokiems veiksmams
koordinuoti sprendžiant konfliktą.

A m b a s a d o r i ų klausimas pajudėjo
iš mirties taško
no taip pasielgę protestuodami, kad
esą nebuvo pateikta, kaip anksčiau
buvo sutarta, diplomatinės tarnybos
strategija.
Užsienio reikalų ministras Pet
ras Vaitiekūnas tuomet pateikė diplo
matinės tarnybos raidos strategiją,
tačiau parlamentarams ji neįtiko —
esą neišsami ir nepilna.
Šią savaitę komitetas sulaukė
dar vieno dokumento dėl diplomati
nės tarnybos veiklos strategijos.
Pasak Užsienio reikalų komiteto
pirmininko, šįkart komiteto nariai
priekaištų neturėjo.

Prisipažino nužudžiusi dukrą
psichiatrijos ekspertizę. Jeigu ji bus
pripažinta nepakaltinama, V Keizi
kienė turės būti priverstinai gydoma.
Kaunietė savo dukrą dešimčia
peilio dūrių į krūtinę subadė ir sup
jaustė praėjusią savaitę. Po to mo
teris bandė žudytis — iššokti iš penk
to aukšto per balkoną, stiklo šuke
persipjovė kaklą.
V Keizikienei anksčiau jau rei
kėjo medikų pagalbos dėl psichikos
problemų.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Popiežius Turkijoje sulaukė pagyrimų

EUROPA
BRIUSELIS
Dauguma Europos Sąjungos
(ES) valstybių žinojo apie nelegalius
JAV Centrinės žvalgybos valdybos
(CZV) lėktuvų skrydžius terorizmu
įtariamiems asmenims pervežti, ta
čiau kruopščiai slėpė šią informaciją
nuo Europos Parlamento tyrėjų, an
tradienį pranešė europarlamentaras
Claudio Fava. Jis pristatė ataskaitą,
kurią parengė speciali Europos Par
lamento komisija, tyrusi įtarimus,
kad CZV nelegaliai skraidino į Euro
pos šalis ir čia kalino sulaikytus tero
rizmu įtariamus asmenis. Jis pa
brėžė, kad beveik visos ES narės, iš
skyrus Vokietiją ir Ispaniją, labai ne
noriai bendradarbiavo su komisija.

Maldininkas raukei e laike

iaus atvaizdą ir Turkijos vėliava. ..Reuters" nuotr.

Ankara, lapkričio 29 d. (AFP/
BNS) — Turkijos spauda trečiadienį
gyrė netikėtą popiežiaus Benedikto
XVI paramą Turkijos siekiui tapti
Europos Sąjungos (ES) nare, kuri
kartu su jo taikinamosiomis pastabo
mis apie islamą užtikrino „gerą pra
džią" jo keturių dienų vizitui.
„Netikėta parama dėl ES", —
pirmajame puslapyje skelbia populia
rus laikraštis „Vatan", kuris pridu
ria, kad šis popiežiaus gestas „nuste
bino visą pasaulį".
Provyriausybinis laikraštis „Yeni
Safak" išspausdino tokią antraštę:
„Vos atvykęs jis suteikė paramą dėl
ES". Dideliu tiražu leidžiamas „Pos
tą" priduria: „Tegu Dievas to nesu
gadina".
Dar būdamas kardinolas Bene
diktas XVI čia buvo užsitarnavęs
„antiturkiško popiežiaus" reputaciją,
nes pasakė, kad Turkijos prisijungi
mas prie ES būtų „rimta klaida".
Ironiška, kad per antradienio su
sitikimą su Turkijos premjeru Recep
Tayyip Erdogan popiežiaus pareikšta
parama sutapo su Turkijos ir ES san
tykių sunkumais.
Briuselis greičiausiai rekomen
duos iš dalies įšaldyti Turkijos dery
bas dėl narystės bendrijoje, nes ši ša

lis neatvėrė savo uostų sąjungos na
riui Kiprui.
Benedikto XVI pozicijos pasikei
timas taip apstulbino turkus, kad li
beralaus dienraščio „Radikal" skiltininkas suabejojo popiežiaus žodžių,
kuriuos žiniasklaidai pacitavo prem
jeras, nuoširdumu.
Laikraščiai giria R. T. Erdogan
sprendimą nepaisyti protokolo ir as
meniškai sutikti Benediktą XVI An
karos oro uoste prie lėktuvo, taip pat
— pontifiko taikinamąsias pastabas
apie islamą.
„Nuogąstavimai nepasitvirtino.
Popiežiaus vizitas prasidėjo labai ge
rai", — rašo liberalus „Milliyet", o
„Hurriyet" savo antraštėje didelėmis
raidėmis cituoja popiežiaus žodžius:
„Islamas yra taikos ir proto religija".
Popiežius Benediktas XVI trečia
dienį aukojo mišias toje vietoje Vaka
rų Turkijoje, kur, kaip tikima, pasku
tinius savo gyvenimo metus praleido
Svč. Mergelė Marija.
Maždaug 500 maldininkų, turkų
ir užsieniečių, buvo pakviesta į mi
šias po atviru dangumi prie ŠvČ. Mer
gelės Marijos namelio.
„Telydi jus meilė ir ramybė", —
prasidedant mišioms turkiškai pasa
kė popiežius.

Europos Sąjungos (ES) finansų
ministrai įspėjo Lenkiją, kad pastan
gos, kurių šalis ketina imtis atei
nančiais metais, kad užtikrintų biu
džeto deficito atitiktį ES normoms,
yra nepakankamos. Taip pareiškė ES
šiuo metu pirmininkaujančios Suo
mijos finansų ministras Eero Heinaluoma. Europos Komisijos (EK) skai
čiavimais, Lenkijos biudžeto defici
tas kitąmet gali būti didesnis negu
3.7 proc. bendrojo vidaus produkto
(BVP) rodiklis, numatytas ateinan
čių metų biudžeto projekte. Pagal ES
taisykles, valstybių narių biudžeto
deficitas neturi viršyti 3 proc. BVP
TBILISIS
Gruzijos prezidentas Michailas
Saakašvilis trečiadienį sakė, kad jo
pokalbis su Rusijos prezidentu Vladi
miru Putinu, surengtas Minske Ne
priklausomų Valstybių Sandraugos
(NVS) viršūnių susitikimo užkuli
siuose, „buvo naudingas". M. Saa
kašvilis paprašė susitikimo su V Pu
tinu norėdamas pagerinti santykius,
kuriems smarkiai pakenkė diploma
tinis ginčas ir vėliau pradėtos taikyti
Rusijos ekonominės sankcijos.
HAGA
Nuolat augant turistų srautui,
Amsterdamui ir jo priemiesčiams iki

2015 metų reikės pastatyti 100 naujų
viešbučių, rodo vietos valdžios insti
tucijų užsakymu atliktas tyrimas.
ZKA tarnybos tyrimo duomenimis,
per pastarąjį dešimtmetį Amsterda
mo viešbučių pramonės pajėgumai iš
augo 10 proc, tačiau norint paten
kinti paklausą, iki 2015 metų pajėgu
mai turėtų būti padidinti dar 40
proc., arba 10,000-13,000 kambarių.
VARŠUVA
Lenkiją pasiekė labai pavojingas
karvėms ir avims virusas, kuris suke
lia taip vadinamą žydrojo liežuvio
ligą. Ligą perneša uodai ir jeigu pa
vasarį kils epidemija, Lenkijos gyvu
lių augintojų laukia didelė katastro
fa. Virusas į Europą atkeliavo iš Af
rikos. Pirmiausia juo užsikrėtė galvi
jai Vakarų Europoje, o sergančios
karvės į Lenkiją buvo atvežtos iš
Olandijos. Liga pasireiškia pamėly
navusiu galvijo liežuviu ir votimis
gerklėje.
MINSKAS
Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas įvertino Minske antradienį
įvykusį Nepriklausomų Valstybių
Sandraugos šalių vadovų susitikimą
kaip „vaisingą ir dalykišką". Susu
muodamas susitikimo rezultatus V
Putinas pažymėjo: „Visi mano, kad
dar ne visos NVS galimybės panau
dotos". Tačiau, pasak jo, atsižvel
giant į situaciją posovietinėje erdvėje,
NVS turi būti pritaikyta prie nū
dienos realijų. Valstybės vadovas pra
nešė, kad aukšto lygio grupės pateiks
siūlymų, kaip pertvarkyti NVS, iki
kitų metų vasaros.

JAV
JUNGTINĖS TAUTOS
Jungtinių Tautų Saugumo tary
ba vienbalsiai pratęsė JAV vadovau
jamos koalicijos kariuomenės Irake
mandatą iki 2007 metų pabaigos,
taip patenkindamos Baghdad prašy
mą. Tuo pat metu Rusijos atstovas
apgailestavo, kad į rezoliuciją nebuvo
įtraukta užuomina, kad būtina at
kurti Irako visuomenės vienybę.
Prancūzijos ambasadorius pažymė
jo, jog sudarytas kariuomenės išvedi
mo iš šalies grafikas parodytų, „kad
tarptautinė bendrija siekia atkurti
Irako suverenumą". Numatyta, jog
Irako vyriausybė tarptautinių pajėgų
mandatą gali bet kada atšaukti.

Miręs šnipas buvo susijęs su
Vilnius, lapkričio 29 d. (BNS) —
Italų akademikas Mario Scaramella
pranešė Scotland Yard darbuotojams,
kad Aleksandras Litvinenka, dirbda
mas Federalinėje saugumo tarnyboje,
buvo susijęs su radioaktyviųjų me
džiagų gabenimu iš Rusijos į Vakarų
šalis, trečiadienį rašė Didžiosios Bri
tanijos laikraštis „The Independent".
M. Scaramella, su kuriuo A. Lit
vinenka savo numanomo apnuodijimo dieną susitiko Londono sušių už
kandinėje „Itsu", padarė tokį pareiš
kimą Scotland Yard darbuotojams per
pokalbį, dėl kurio antradienį atvyko į
Londoną.
Pasak italo, A. Litvinenka pasa
kojo, jog dirbdamas Federalinėje sau
gumo tarnyboje kelis kartus dalyvavo
specialiųjų tarnybų operacijose, per
kurias radioaktyviųjų medžiagų siun
tos buvo gabenamos į Europą ir vė
liau parduodamos.
M. Scaramella, be kita ko, prane
šė laikraščiui „The Independent",
kad A. Litvinenka smulkiai jam pa
sakojo, kaip dalyvavo pergabenat
kontrabandinių radioaktyviųjų me

džiagų siuntą pirkėjui į Ciurichą 2000
metais.
Pasak italų akademiko, vadovavi
mas šiai operacijai buvo viena pas
kutinių A. Litvinenko darbo Federali
nėje saugumo tarnyboje užduočių. Ją
įvykdęs buvęs šnipas netrukus viešai
atskleidė pasikėsinimo į žinomą vers
lininką Borisą Berezovskį planus ir
pabėgo į Britaniją.
Savo ruožtu artimas A. Litvinenkos pažįstamas, Pilietinių laisvių fon
do vadovas Aleksandras Goldfarbas,
„The Independent" sakė, jog jam bu
vęs FST šnipas niekada neužsiminė
apie jokias radioaktyviųjų medžiagų
gabenimo operacijas, kuriose jis neva
būtų dalyvavęs. Pasak A. Goldfarbo,
nieko panašaus nėra girdėję ir kiti
bendri jo ir A. Litvinenkos pažįstami.
Kai buvo sužinota apie A. Litvi
nenkos apnuodijimą, buvo paskelbta
versijų, kad nuodingoji medžiaga ga
lėjo patekti į buvusio FST darbuotojo
organizmą per susitikimą su M. Sca
ramella 2006 metų lapkričio 1 dieną.
Tačiau Britanijos teisėsaugos institu
cijų atstovai tokią galimybę atmeta.
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Iš Peterburgo į Paryžių diližanu per Klaipėdą
Paštas gabeno ne tik laiškus,
bet ir keleivius
Prieš 200 metų Europoje dar
nebuvo geležinkeHų, todėl žmonės
keliaudavo arklių traukiamais dili
žanais.
Kelias iš Peterburgo į Paryžių
driekėsi per Memelį (dabar Klaipėda)
ir Kenigsbergą (Kaliningradas).
XIX amžiuje vėjui užpusčius
kelią Kuršių nerijoje, ekipažai važiuo
davo jūros pakrante. Nidos muziejuje
saugomas paveikslas, kuriame nuta
pyta tokia akimirka, kai karalienė
Luiza iš Memelio vyko į Kenigsbergą.
Kol dar nebuvo geležinkelių tink
lo, keleivius vežiodavo paštas.
Būtent todėl Memelyje ir pas
tatytas toks didelis ir gražus iki šių
dienų išlikęs pašto pastatas. Bet ar jis
ne per daug įspūdingas tokiam ne
daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų
turėjusiam miesteliui?
Ne, kaip tik. Nes būtent čia buvo
įsikūrusi stambi pasienio stotis. Di
ližanų keleiviai gausiai dekoruotoje
pirmojo aukšto salėje šildydavosi prie
židinių.
Restauruojant pastatą židinius
atstatė, bet dabar jie tik dekoraty
viniai.
Greta esančiame didžiuliame
kieme, kuris tęsėsi iki pat Danės
upės, ilsėdavosi arkliai. Cia buvo ir
kalvės, kuriose kaustydavo arklius,
bei diližanų remonto dirbtuvės.
Diližanų maratonas
Peterburgas - Paryžius
Peterburgo rūmų aikštėje ir
dabar galima išvysti arkliais kinkytų
karietų. Jos vėžina turistus. Šiuo me
tu karietų dirbtuvių yra Peterburge
ir Kaliningrado srityje.
Būrelis entuziastų nutarė „pri
siminti senovę" ir 2006 metų vasarą
surengti pirmąjį tarptautinį diližanų
maratoną Peterburgas - Paryžius.
Jo maršrutas turėjo vingiuoti per
Rygą, Klaipėdą, Kaliningradą, Ber
lyną. Maratono startą arba finišą ke
tinta priderinti prie Didžiojo aštuone
to šalių* vadovų susitikimo Peter
burge.
Tai būtų tapę Europos vieningu
mo simboliu ir sulauktų ne mažiau

dėmesio nei tradicinės dviračių lenk
tynės ar automobilių ralis.
Diližanais važiuotų keleiviai, ku
rie keistų vienas kitą, kaip senovėje.
Taip šiame didingam maratone
galėtų dalyvauti tūkstančiai euro
piečių.
Pageidaujantys bilietus į diliža
nus galėtų įsigyti turizmo agentū
rose, keleiviai vilkėtų XIX amžiaus
drabužiais.
Pakelės restoranėliuose vežėjams
ir keleiviams būtų parduodami pagal
senovinius receptus pagaminti pa
tiekalai ir gėrimai. Maršrutas su
skirstytas į gana nedidelius 20-30
kilometrų ruožus.
Miestuose, pro kuriuos driektųsi
maršrutas, būtų įrengtos arklių poil
sio vietos. Ten pat vyktų diližanų ir
pučiamųjų orkestrų paradai, balinių
šokių karnavalai ir šou, kuriuose da
lyvautų garsūs artistai, muzikos gru
pės bei gatvių teatrai.
Diližanų kelionė populiarintų
istoriją. Senutei Europai, kurią iš
Azijos ir Afrikos užplūdo broliai mu
sulmonai, dabar itin naudinga pri
siminti, kas gero buvo senovėje: šau
niausias drabužių ir šokių kultūros
tradicijas.
Galbūt po šio maratono vėl išpo
puliarėtų baliniai šokiai, Napoleono
laikų suknelės ir kostiumai. Europos
diližanų maratonas leistų pajusti,
kokį technikos šuolį žmonija padarė
per porą šimtmečių. Daug ką įgijome,
tačiau daug ką ir praradome.
Europos miestų gatvėmis anks
čiau kaukšėjo arkliai. Dabar jose
girdėti tik variklių gausmas. Auto
mobiliai seniai išstūmė mielus ark
liukus. Daugeliui miesto vaikų jie tikra naujiena.
Sankt Peterburgo ir Kalinin
grado srities gubernatoriai pritarė
diližanų maratono Peterburgas Paryžius projektui. Juo susidomėta ir
Rygoje.
Vis dėlto maratonas taip ir
neįvyko. Kodėl? Svarbiausios prie
žastys yra dvi. Pirmoji: organizato
riams nepavyko rasti generalinio
rėmėjo. „Gazprom" nepanoro remti
šio projekto.
Antroji priežastis: pritrūko pa
kankamo kiekio treniruotų arklių.
Peterburgo firmos, kuri karietomis
•

•

•-,...•

. . . . : .

Skelbimai
PASLAUGOS

SIŪLO D A R B A

STATE FARM
INSURANCE
"2t
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

REIKALINGI AUTOMOBILIŲ
PARDAVĖJAI. Patirtis nebūtina,
apmokysime. Privalo kalbėti ang
liškai ir iietuviškai. Tai darbas - no
rintiems siekti karjeros...

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
F R A N K ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th St.,
Evergreen Park,IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

NEKILNOJAMASIS T U R T A S
VIDA M.
t=)
SAKEVICIUS
Real E s t a t e C o n s u l t a n t

KIMUINTIU
HKOMKAC.l

Nekilnojamojo turto
p i r k i m a s , pardauimas
708 889 2148

• kasdien nauji gaminiai
• didelis naudotu automobilių pasirinkimas

• apmokymo metu S500 savaitinis atlyginimas

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

Wii!owbrook, IL
Kreiptis i Roger Rudin
tel. 6 3 0 9 8 6 - 5 0 0 0
EOE
Experienced Malė & Female Uve-in
CNA or Home Heaith Aide needed.

Mušt have vaiid proof to work
in the United States.
Mušt speak Enqlish & Drive.

312 6 4 8

1565

Skelbimų skyriaus
tel. 1-773-585-9500

vežioja turistus, šeimininkas prisi
pažino, kad jo arkliai per dieną gali
nuvažiuoti ne daugiau nei 30 kilo
metrų.
Pasak jo, būtent dėl arklių silp
numo neįvyko arklių maratonas Pe
terburgas - Maskva. Jį bandyta orga
nizuoti sovietmečiu.
Ilgiausia Europoje
Europoje ilgiausia tarptautinė
kinkomojo transporto linija - tarp
Klaipėdos ir Kaliningrado.
Kaip ir senovėje, keleivius joje
vežiotų pašto diližanai. Tokios linijos
dar nėra, bet kas trukdo ją įkurti?
Daugelis komponentų jau rasti.
Ne tik Klaipėdoje, bet Kalinin
grado srities Zelenogradske puikiai
išsaugotas pašto stoties pastatas.
Beje, savo architektūra jie labai
panašūs.
Vasarą Kuršių nerijoje, Smilty
nėje, nemažai arklių ekipažų turistus
vežioja nuo perkėlos iki Jūrų muzie
jaus ir delfinariumo.
Šie arkliai treniruoti, per dieną
jie lengvai gali nužingsniuoti iki 50
kilometrų. Seimininkai pasakojo į
Nidą nuvažiuodavę per kelias valan
das.
Retro stiliaus reguliari kinkomo
jo transporto linija galėtų driektis
maršrutu Klaipėda - Nida - Zelenogradskas - Svetlogorskas.
Toks 140 kilometrų maršrutas
taptų ilgiausias Europoje. Juo tikrai
susidomėtų turistai iš daugelio šalių.
Tai populiarintų Kuršių nerijos ir
Baltijos pakrantės kurortus. Ir
Klaipėdai, ir Kaliningradu! (Lietuvai
ir Rusijai) tai paranku.
Didžiausia problema - kelias.
Kalbama, kad į šiaurę nuo Klaipėdos,
maždaug apie Karklę išliko nedidelis
būtent to paties kelio, kuriuo kažka
da arklių ekipažai važinėjo iš Peter
burgo į Paryžių, ruožas.
Deja, Kuršių nerijoje jo nėra.
Tačiau dabar per visą Kuršių neriją
tiesiamas dviračių takas. Jį galima
pritaikyti ir kinkomajam transportui.
Retro stiliaus maršrutas
Turistams maršrutas suteiks re
tą progą savotiškai pakeliauti laiku.
Jie galės neskubėdami, kaip senovėje
kaukšint kanopoms, pasivažinėti
vaizdingomis vietovėmis.
Taip pat galės apsirengti pra
ėjusių amžių suknelėmis bei kostiu
mais ar net kariškių uniformomis.
Siūloma įrengti ir senovinius vieš
bučius nakvynei. Virtuvė - irgi iš tos
epochos.
Kelionė truktų tris dienas. Klai
pėdoje, prie buvusios pašto stoties
pastato ji prasidėtų po pusvalandžio
trukmės karilionų koncerto.
J perkėlą važiuojama senamies
čiu. Vėliau - dvi ar tris valandas iki
Juodkrantės. Ten sustojama pailsėti,
aplankoma senovinė bažnyčia ir
Raganų kalnas, kuriame gausu pasa
kiškai baisių medinių skulptūrų.
Vėliau kelionė tęsiama iki Nidos.
Ji truktų ne trumpiau nei tris valan
das. Nedidelę kelio atkarpą ekipažai
važiuotų jūros pakrante, kaip kara
lienės Luizos laikais.
Taip pat siūloma organizuoti
plėšikų ar Napoleono epochos karei
vių „antpuolį". Jau susitarta su
Klaipėdos karo istorijos klubu.
Nakvynė - Nidoje. Apsilankymas
muziejuje. Senovine hunne žvejų vali:rn: iralirna išplaukti į manas, f) ryra

vėl leistis į kelią.
Manoma, kad pasienyje keliauto
jai persėstų iš lietuviškų ekipažų į
rusiškus.
Rusijoje planuojama
sustoti
Morskojė, Rybačio ir Lesnojė gyven
vietėse, nueiti į „girtą" mišką, kopas
ir ornitologijos stotį. Nakvynė Zelenogradske.
Trečiąją kelionės dieną - sustoji
mas Pionerske ir maršruto pabaiga
Svetlogorske.
Iš pradžių ekipažai į maršrutą
vyktų kartą per mėnesį. Vėliau galbūt
kas savaitę.
Apskaičiuota, kad viso maršruto
bilietas į vieną pusę penkiaviečiame
ekipaže kainuos apie tris šimtus
eurų.
Už viešbutį ir maitinimą reikės
mokėti atskirai. Pageidaujantys eki
pažus gali lydėti raiti ant arklių.
Pašėlusiu greičiu greitkeliais
važinėjantiems europiečiams bus
įdomu ne tik pamatyti, bet ir patiems
pajusti, kaip keliaudavo jų protėviai.
Sumani reklama maršrutą tikrai
paverstų populiariu.
Reikia firmos
Kinkomojo transporto linijai
Klaipėda - Kaliningradas įgyvendinti
planuojama įkurti Rusijos ir Lietuvos
asociaciją „Europos diližanas".
Jai priklausytų arklių ekipažų
savininkai, viešbučiai, turizmo fir
mos, istorijos klubai ir adminis
tracijos atstovai.
Šių metų rudenį būtų galima
surengti pirmą parodomąją kelionę.
Arklių ekipažams vasarą - pats karš
tymetis Jūrų muziejuje.
Ir Klaipėdai, ir Kaliningrado
sričiai tai galėtų tapti didžiausia akci
ja. Pasaulio televizijos naujienos
tikrai apie ją praneštų nemokamai.
Praverstų ir reklaminis televi
zijos filmas, lankstinukai, pasakojan
tys ne tik apie šią kinkomojo trans
porto liniją, bet ir apie pakeliui
matomas įžymybes.
Remiantis šios bandomosios ke
lionės medžiaga, rusų, lietuvių, anglų
ir vokiečių kalbomis internete įkurti
tinklalapį.
Tai ne tik populiarintų maršrutą,
bet ir leistų priimti turistų paraiškas
iš viso pasaulio. Kitų metų gegužę
kelionės taptų reguliarios. Siūloma
vėliau pateikti paraišką Gineso re
kordų knygai ir įregistruoti ilgiausią
Europoje kinkomojo transporto liniją.
Parodomosios kelionės dalį iki
Nidos pasirengęs finansuoti Antanas
Bosas, kuris domisi arkliais.
Tačiau nepavyko rasti rėmėjų
Rusijos pusėje. Gal blogai ieškojome...
Kaliningrado srities vyriausybės Tu
rizmo departamento vadovė Marija
Drutman šiai minčiai pritarė, tačiau
„Lukoil" Kaliningrado skyrius orga
nizatoriams nieko neatsakė.
Galbūt todėl, kad šiemet „Lu
koil" nemažai išleido Kaliningrado
srities jubiliejui.
Lietuvos valstybinio turizmo
departamento direktorius Alvydas
Lukoševičius taip pat pritarė ilgiau
sios Europoje kinkomojo transporto
linijos tarp Klaipėdos ir Kaliningrado
įkūrimo projektui.
Jis neatmetė galimybės, kad ją
paremtų valstybė. Realu sulaukti fi
nansinės pagalbos ir iš Europos Są
jungos fondų.
Tik reikia firmos, kuri imtųsi šio
r\
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Stuburo ir skausmo ligos
AUKOS TAUTOS FONDUI NUO 2002 M. RUGSĖJO 1 D. IKI
2006 M. RUGSĖJO 1 D.
$100,025: Raulinaitis, Zigmas, NJ.
$47,185: Povilaitis, Pranas, IL.
$41,961: Bražėnas-Paronetto, dr. Nijolė, NY.
$34,330: Hoeschele, dr. James ir Audronė Vaitiekaitis, MI.
$28,700: Remienė, Marija, IL.
$20,386: Račius, Juozas, A2 (Palikimas).
$20,050: Šimaitis, dr. Konstancija, NY (Pomirtinė dovana).
$20,000: Boley, Raymond A., AZ (Palikimas).
$18,868: Norkūnas, Ben, MI (Palikimas).
$18,130: Adomavičius, dr. Jonas, IL.
$17,462: Šomkaitė, dr. Rožė, NJ.
$16,420: Bakutis, Stanley ir Elena, FL (Palikimas).
$16,000: Milukas, Albinas, RI.
$15,400: Giedraitis, Rimantas ir Kristina, NY.
$13,000: Brundza, Pranutė, IL.
$12,076: BALFas, Clevelando skyrius, per Oną Šilėnienę, OH.
$11,600: Martin Gruss Foundation, NY.
$11,100: Šviedrys, dr. Romualdas, NY.
$11,000: Pažemėnas, E., NY (Pomirtinė dovana).
$10,460: Valaitis, Jurgis ir Nijolė, CT.
$10,020: Jomantas, Vladas, MI (Palikimas).
$7,135: Bulotienė, Eugenija, MI.
$6,100: Bajorūnas, dr. Daiva, FL.
$5,175: Sirusas, George S. ir Gražina, NJ.
$5,000: Sisas, Edward, CA.
$4,550: Januškienė, Aniceta, MA.
$4,500: Kazickas, dr. Juozas ir Alexandra, CT.
$4,000: Covalevsky, Anne, NJ.
$3,501: Paškus, kun. dr. Antanas, NJ.
$3,500: Sidrys, dr. Rimvydas, IL.
$3,100: Kumpikas, dr. Giedrė, NY.
$3,000: Dėdinas, Nijolė, FL; Lewis, Blanche, PA; Lithuanian
Citizen's Society of Western Pennsylvania, per Vytautą
Mišelį, PA.
$2,900
Stankūnas, Jonas ir Giedrė, CT.
$2,550
Markevičius, Albinas ir Vita, C A.
$2,450
Anonis, Vytautas ir Danutė, NY.
$2,350
Bartkus-Christie, Vida, MI.
$2,100
Šaulys, Giedrė, CA.
$2,000
Handy, Danutė, CA; Leo XIII Fund, per Praną Povi
laitį, IL.
$1,900: DLK Birutės draugija-Los Angeles skyrius, CA.
$1,800: Mileris, dr. Paul C, NE.
$1,702: Džiugas, Stasys ir Sofija, IL.
$1,600: Bajoraitis, Rimvydis, WA.
$1,550: Kungys, Juozas, NJ.
$1,540: Vedeckas, Algis ir Roma, NY.
$1,500: Rašys, Juozas ir Irena, MA;
$1,500: Remėza, Evaldas ir Virgilija, NY.
$1,500: Rimkus, dr. Kazimieras, IL.
$1,455: Skripkus, dr. Aldona, NJ.
$1,450: Adams, William ir Onutė, NY; Dundzila, Antanas, FL.
$1,400: Pakulis, Eugenia, DE.
$1,375: Kirkyla, Viktoras, NY.
$1,350: Marijošius, Marius ir Aldona, NY.
$1,325: Tumas, Alfonsas, CA.
$1,250: Laukys, Eduardas ir Dana, NY.
$1,200: Knights of Lithuania Foundation per Loretą Stukienę.
$1,154: Vainius, Petras ir Loreta, PA.
$1,150: Jasiūnas, Edmundas ir Jūratė, IL; Žukauskas, Nijolė,
NY.
$1,100: Handy, Victoria M., CA; Janušonis, Palmira, WI; Lileika, Laima, NY; Lithuanian Assistance Foundation, CA;
Ogden, Marijona Dymšaitė, CT.
$1,080: Staškus, Vladas, MI.
$1,060
Balanda, Gediminas, MI.
$1,050
Bogušienė, Teklė, MA; Vaičiulis, Vytautas, FL.
$1,025
Barnet, Elena, NY; Rimas, dr. Ramunė, MA.
$1,015
Vilgalys, Jonas, NY.
$1,000
Merkelis, Eugenija, NY; Vilutis, P., Canada.
Norvilą, Kostas ir Juzė, NY.
$925:
Aronson, Ugnė and Bryan, OH; Pačkauskas, Leokadija,
$900:
NC; Shukis, dr. Jūratė, NY.
Gilys, Vladas, CA.
$830:
Lith/Amer Club of Northern New Jersey, per Gene$825:
vieve Pladis, NJ.
$800:
American Lithuanian Club of Beverly Shores, IN;
Dūda, Algirdas, FL; Raulinaitis, Darius ir Miką, CA.
$750:
Penkiūnas, Vytautas ir dr. Birutė, MD.
Nakoneczna, Regina, FL; Sirusas, Virginia ir Peter,
$700:

P

JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERR! DALLAS PRUNSK1S, M D
M A U N A K V . RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimu darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

Vidaus ligos

Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS j. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
Dantų gydytojai
DR. J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

EDMUNDAS V1ŽNAS, M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 vV. Archer Ave St 5 * 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AMŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

$658
$650
$625
$620
$600

$572
$560
$550
$540
$535
$520:
$515
$510:
$505
$500

$498
$493
$475
$450
$440:
$430
$425
$400:

$395
$375
$370
$355
$350

$330:
$325
$320:
$305:

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

4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

Giedraitis, Juozas ir dr. Leonilda, NY.
Paronis, Zigmas, NY; Veličkienė, Elena, IL.
Regis, Algis ir Irena, IL.
Ambrozaitis, dr. K. G., IN.
Bimbiris, Alfonsas ir Vera, ID; Collins, Harry ir Regi
na, NJ; Lietuvių Piliečių klubas, Worcester, MA per
Petrą Molį, MA; Sealey, Raphael, CA; Šetikas, Algis
N., VA; Švitra, dr. Paulius, NY.
Kuncas, John, PA.
Krakauskas, Petras, NY.
Alinskas, Tadas ir Renata, NY; Bobelis, Sigitas ir Guoda, NY; Didžbalis, Romas ir Danguolė, NJ.
Sperauskas, Tomas, NY.
Klivečka, Malvina, NY.
Jarašūnas, Laima, CA.
Bagdonas, Halina, IL.
Penikas, Romualdas ir Vida, NY.
Lietuvių skautų sąjunga, CA.
Aneliauskas, Marius, CA; Armonas, Andrius ir Marytė,
FL; Cunnane, Lance ir Julie, NC; Daunys, Aleksan
dras, FL; Dėdinas, Vilija, MI: Dirmantas, Džiugas, IL;
Susivienijimas lietuvių Amerikoje, NY per G. Meiliūniene; Nemickas, Sr., dr. Bronius, NY: Palūnas, Po
vilas,- TX; Podgorny, Lester, WA; Sližys, Raimundas ir
Tracey, NY; Tender, Lisa M., MA; Tomkus, Leonas ir
Sigita, CA; Trečiokas, K., NJ; Tumas, George, CA.
Lukoševičius, dr. Algirdas J. ir Maria, NY.
Zenkus, Algirdas ir Dorothy, MA.
Dimas, dr. Stefa, NY; Šileikis-Hood, Laima, NY.
Didžiulis, Algirdas ir Stasė, IL; Gregori, dr. Caterina,
NJ; Steponis, Vacys, NY.
Pocius, Birutė, NJ.
JAV LB Elizabeth apylinkė per Rimantą Bitėną, NJ.
Petrulis, Eleonora L., CT.
Andruška, Henrikas, NY; Ciplijauskaitė, dr. Birutė,
WI; Grinis, Aldona, FL; Gumbelevičius, John ir Anelė,
WA; Katinas, Vitas, NY; Shumway, Aldona, MA;
Šilėnas, Ona ir Viktoras, OH: Šmulkštys, dr. Laimutė,
IL.
Miklas, Henrikas ir Rasa, NY.
Mikulis, Juozas, IL.
Janušonis, Gailė, NY; Skobeika, Sofija, NY.
Vaitiekaitis, Algis ir Regina, MI.
Česnavičius, Algirdas ir Ramutė, NY; Jasaitis, Ina,
NY; Končius, Juozas ir Giedrė, IL; Laucius, Henrikas
ir Ilona, MI; Murphy, Brian ir dr. Laura, NY; Sutkus,
Ada, IN.
Rysavy, Adelė, NY; Vilkas, Eugene ir Irena, C A.
Bobelis, Antanas ir Danutė, NY; Kisielius, dr. Petras ir
Stefa, IL; Musonis, dr. Vytautas, IL.
Andries, dr. Raymond ir dr. Rūta, PA; Erčius, Mamer
tas ir Gražina, NY.
Milukas, Vytautas ir Lilė, NY.
N u k e l t a į 11 psl.
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DRAUGO FONDO NARIŲ SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 18 d. Jaunimo centro
Čiurlionio galerijoje įvyko Draugo
fondo metinis suvažiavimas. Daly
vavo 25 nariai su 1,168 balsais. Rei
kalingas kvorumas susirinko ir su
važiavimas įvyko.
Suvažiavimą invokacija pradėjo
„Draugo" moderatorius ir fondo įkū
rėjas dr. kun. Viktoras Rimšelis. Bu
vo pagerbti mirusieji nariai.
Draugo fondo narių suvažiavimą
pradėjo Marija Remienė, kuri iš
reiškė įsitikinimą, kad fondas dirbo
gerai ir padėkojo nariams už aukas.
Posėdžiui pirmininkauti pakvietė
adv. Vytenį Lietuvninką, sekreto
riauti — Nijolę Nausėdienę ir man
datų bei skaičiavimo komisijai —
Antaną Valavičių.
Draugo fondo tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė savo kalboje
džiaugėsi, kad turime Draugo fondą,
bet liūdėjo, kad mažėja prenumera
torių. Ir jei ne Draugo fondas, „Drau
gas" jau būtų užsidaręs, nes kasmet
reikia pridėti 100,000 dol., o kartais
ir daugiau. „Draugo" dienraštis yra
labai svarbus, ypač organizacijoms.
Jeigu „Draugas" parašo, mūsų vi
suomenė pasitiki.
„Draugo" vyriausioji redaktorė
Danutė Bindokienė pasisakė, kad
„Draugas" išeina kasdien apie 2 vai.
po pietų. Kartais atrodo stebuklas,
nes mašinos sensta ir kiekvieną
dieną vis kas nors atsitinka. Tačiau
didelis dienraščio priešas yra Ame
rikos paštas. Atrodo — juo toliau,
pašto paslaugos vis blogėja. Kita
„Draugo" problema yra skaitytojai —
su kiekvienu mirties pranešimu ne
tenkama vieno skaitytojo. Be to, jau
metai kai „Draugas" neturi adminis
tratoriaus ir čia susiduriama su

įvairiomis problemomis. Reikia dau
giau verslo reklamų.
„Draugo" leidėjų tarybos pirmi
ninkas adv. Saulius Kuprys savo
pranešime buvo pozityvus. Sugrą
žinus dienraščio spausdinimą atgal į
savo spaustuvę gerokai sutaupoma.
Būtų gerai, kad atsirastų savanorių
— pensininkų, kurie galėtų išvežioti
„Draugą" po plačiąją Čikagą. „Drau
go" kalėdiniai sveikinimai buvo iš
spausdinti savoje spaustuvėje ir j a u
išsiuntinėti skaitytojams. Greitu
laiku bus išsiuntinėti gražūs 2007
metų kalendoriai. Bandoma gauti
naujų darbų spaustuvei. D r a u g o
fondo dėka buvo nupirkti visai re
dakcijai nauji kompiuteriai, kurie
palengvina jų darbą. Taip pat Drau
go fondas nupirko lankstymo mašiną
ir reikalingi darbai atliekami spaus
tuvėje, pvz.: laiškai, kvietimai ir kt.
spausdiniai.
Pranešimą skaitė kontrolės ko
misijos pirmininkas A n t a n a s Paužuolis, pareiškęs, kad Draugo fondo
iždo knygos yra vedamos tvarkingai,
tiksliai, su lėšomis elgiamasi tau
piai. Atėjus naujam iždininkui Leo
poldui von Braun, viskas t v a r k o m a
kompiuteriu. Iždininkas dirba be
jokio atlyginimo.
Pasisakė DF lėšų investavimu už
siimantis „Salomon Smith, Barney
Co" brokeris Gytis Kavaliauskas. Jis
plačiau pristatė savo firmą ir pa
pasakojo apie visą Draugo fondo in
vestavimą. Buvo išreikštas pasiten
kinimas, kad DF investavimo viena
sąskaita atneš 10 proc. pelno, o kita
— net 13 proc. Jo nuomone, JAV eko
nomika kils ir infliacija yra gana že
ma. Jis sakė gerus žodžius apie DF ta
rybos darbą ir pasiektus rezultatus.

Naujai išrinkti Draugo f o n d o tarybos nariai: dr. Algis Norvilas, Rūta Jautokienė
ir adv. Vytenis Lietuvninkas.

Po to vyko rinkimai į Draugo
fondo tarybą. Šią 2-jų metų kadenci
ją baigė Rūta Jautokienė, dr. Ona
Daugirdienė, adv. Vytenis Lietuv
ninkas ir Bronius Juodelis. Broniui
Juodeliui nesutikus toliau kandi
datuoti, jo vieton buvo pakviestas dr.
Algis Norvilas. Suvažiavimui reko
mendavus, visi keturi nariai vien
balsiai buvo išrinkti į Draugo fondo
tarybą.
Revizijos komisija yra perrenka
m a kas metai. Šiai komisijai vadova
vo A n t a n a s Valavičius, A n t a n a s
Paužuolis ir Liudas Ramanauskas.
Antanas Valavičius nesutiko toliau
dirbti revizijos komisijai ir jis pa
sitraukė iš tų pareigų. Jo vietą su
tiko užimti Vida Sakevičiūtė. Suva
žiavimui pritarus, visi trys nariai
buvo vienbalsiai išrinkti į revizijos
komisiją.

Suvažiavimo pabaigoje vyko
gyvos diskusijos. Buvo pasisakoma
už Draugo fondo veiklos tęsimą.
Diskusijose dalyvavo K. Kubilienė,
V. Momkus, A. Paužuolis, S. Kuprys,
S. Daulienė ir kt. Buvo keliamas
klausimas dėl „Draugo" pastato to
limesnio išlikimo. Svarstoma, ar
tėvai Marijonai neplanuoja pastatą
parduoti. „Draugo" leidėjų tarybos
pirm. Saulius Kuprys užtikrino, kad
viskas lieka po senovei. Šiuo metu
didžiausia problema yra prenumera
toriai ir Amerikos paštas. Marija
Remienė ragino aukoti Draugo fon
dui, supažindinti naujuosius imi
grantus su dienraščiu, užprenu
meruojant jį švenčių ar kitomis pro
gomis.
Suvažiavimas baigtas visiems
kartu sugiedojus Lietuvos himną.
Draugo fondo info.

KUN. A. M I L U K O VEIKLOS ATGARSIAI
PETRAS PETRUT1S
Vieną kartą akt. Henrikas Ka
činskas savo tuometinę gyvenamąją
vietą (Sunny Hills) pavadino Sau
lėtais kalneliais. Anot jo, mums dau
giau tiktų sulietuvintas pavadini
mas. Jeigu lietuviai ir neįkūrė Sun
ny Hills, tai galima drąsiai sakyti,
jog mūsiškiai daug prisidėjo prie
vietovės praplėtimo. Čionai, kur nei
šalta, nei ne per šilta, anksčiau
gyveno gera šimtinė mūsų tautiečių.
Dabar jų skaičius sumažėjo. Tarp jų
buvo ir tebėra buvusių niujorkiečių,
čikagiečių, detroitiečių ir kitur gy
venusiųjų. Daugelis jų mėgsta skai
tyti ir rašyti. Jie rašinėja į mūsų
platesnės apimties laikraščius. Prieš
porą metų pradėjo leisti savo laik
raštėlį pavadintą „Šis bei tas". Laik
raštėlio metrikoje teigiama, jog jis
leidžiamas aukotojų lėšomis. Jį ren
gia, spausdina ir apipavidalina dvi
moteriškaitės. Tai: Anelė Pečkaitienė ir jos dukra Rita Šlaitaite.
Laikraštėlio turinyje yra vietos ren
ginių bei įvykių aprašymų. Taipogi
ir platesnių straipsnelių. Pavyz
džiui: prisiminimų, sukakčių pami
nėjimų, nekrologų, užuojautų, juokų
ir pan.
Ne kartą „Šis bei tas" pusla
piuose buvo rašyta apie kun. Antano
Miluko gyvenimą. Vėliausioje laik
raštėlio laidoje «Nr. 43) yra rašinėlis
„Mintys apie kun. A. Miluką Pažais
lyje". Šio rašinėlio autorė (regis, pati
redaktorė) teigia, kad šiemet lan
kantis Pažaislio vienuolyne ir besik
lausant pasakojimų, net žiūrint spe
cialiai sukurtą filmą, kunigas Milu-

Vlado Mingelos žodžiais: „Vie
n a s iš tokių užmirštųjų yra kun. A.
Milukas, didysis Amerikos lietuvių
veikėjas, rašytojas, publicistas, kul
tūrininkas, knygų ir laikraščių leidė
j a s . Kun. A. Miluko ir kitų autorių
parašytą ir išleistų knygų sąrašas
siekia beveik 200.
Viena kun. A. Miluko parašytų
ir išleistų knygų yra „Lietuviška
Chrestomatija". Ji buvo išleista 1901
m. Tai yra tuo metu, kuomet rusų
prispausta Lietuva buvo engiama,
niekinama, kuomet engėjai siekė,
kad lietuvių t a u t a būtų „ir tamsi, ir
J UUUd .

Kun. A. Milukas

kas minimas „tik tarp kitko, be jokių
komentarų, kai tuo tarpu jis buvo ta
varomoji jėga JAV, kuri paskatino
eilinę mergaitę Kazimierą Kaupaitę
įkurti seselių kazimieriečių vie
nuolyną. Tolėliau, naudojantis Vlado
Mingelos knyga „Kun. A n t a n a s Mi
lukas", rašoma apie kun. A. Miluko
įtaką ir jo suteiktą paramą Kazi
mierai Kaupaitei.
Tenka ir čia rašančiajam pasi
naudoti detroitiškio Vlado Mingelos
knygoje sutelktomis žiniomis. Jis
savo knygos p r a t a r m ė j e kartoja
vysk. Antano Bučio apgailestavimą,
kad amžinybėn iškeliavę žymūs tau
tos veikėjai, kurie, turėdami nemažų
nuopelnų, nebeminimi nei gyvu, nei
spausdintu žbdžiu. „Girdi, kartais
yra dar blogiau — srovinių ir pasau
lėžiūrinių įsitikinimų apakinti as
menys tokiu praeities didvyrių ne
sigėdi ir apšmeižti...."

Knygos autoriaus p r a t a r m ė s
pradžioje
rašoma:
„Rinkdamas
straipsnelius į šitą Chrestomatiją,
pirmiausia rūpinausi, idant ji galėtų
būti įteikiama vaikeliams, perėju
siems Lementorių arba Abėcėlę.
Todėl į pirmą Chrestomatijos dalį
patalpinau kuodaugiaus apysakai
čių gabiausių mūsų vaikų raštinin
kų, beje, kun. Tatarės ir vysk. M.
Valančiaus. I d a n t Chrestomatija
suteiktų bent paviršutinišką pažintį
su mūsų rašmenybe, pabaigoje ant
ros dalies, ant kiek leido aprubežiuot a s knygos formatas, p a t a l p i n a u
kelias apysakaites geresniųjų mūsų
raštininkų, o visą antrą dalį pri
pildžius poetiškais veikalėliais, duo
damas pirmenybę eilėms patriotiš
koms. S u p r a n t a m a , kad iš peda
gogiško atžvilgio galima bus užmesti
tokiam parinkimui, ale turiu pasa
kyti, jos iš pat pradžių savo darbo
turėjau ant mįslių, jog šita Chres
tomatija daugiausia bus skaitoma ne
mokslamese. kurių mes dar ne per

daug turime, ale suaugusių arba pa
augančių vaikinų. Geisdamas, idant
anie, besimokidami skaityti, persi
imtų meile Lietuvos, kuo daugiausia
vietos suteikiau
patrijotiškoms
eilėms..."
VI. Mingelos manymu prie kun.
A. Miluko „Lietuviškos Chresto
matijos" pratarmės jokie komentarai
nereikalingi. „Nes mes ir šiandien, o
ypač čia gimę, nutautėjimo vėžiu
sirgdami, kur kas daugiau nei tai
buvo A. Miluko laikais".
VI. Mingelos knygoje yra prel. P.
M. Juro kun. A. Spurgiui, MIC, rašy
to laiško ištrauka: „Nežinia, kodėl
kun. A. Milukas, parašęs taip daug
knygų (didelė jų dalia yra biografinio
arba ateivių istorijos pobūdžio), dar
ir šiandien daugelio nelaikomas
rašytoju. Tiesa, kalbą nėra labai to
bula, bet ar daug geriau rašė dauge
lis kitų, kurie yra įrašyti į tikrųjų
rašytojų sąrašus".
Regis, kad nebus pro šalį pridur
ti dar porą amžinybėn iškeliavusio
žurnalisto VI. Mingelos minčių. Bū
tent: „Kaip seniau, Miluko laikais,
taip ir šiandien, knygų leidimas (su
mažomis šviesiomis išimtimis) ir
liko nuostolingas. Maži tiražai žudo
mus. Seniau buvo dar blogiau, ka
dangi d a u g u m a s imigrantų buvo
beraščiai. Šiandie, beraščių beveik
neturėdami, negalime ryžtis stam
biems kultūros darbams dėl kitų
priežasčių. Kasmet lietuviškų laik
raščių prenumeratorių kiekis mažė
ja, taip pat lietuviškos knygos pir
kėjų, o kartu ir skaitytojų skaičius
tirpsta..."
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Banaitis, dr. Sigitas ir dr. Daiva, OR; Dičpinigaitis, dr.
Juozas ir Irena, NY: JAV LB E. St. Louis skyrius, Zig
mas Grybinas, IL; Lembertas, Vitalis ir Dana, CA; Maryland Liet. Draugijų taryba, Janina Brazauskienė,
MD; Mažeika, Vaclovas ir Vanda, IL; Rudis, Antanas ir
Marija, IL; Schuyler Savings Bank, per George Hulski,
NJ; Šimonis, Jonas ir Marija (Bardzilauskaitė), CA;
Vitkus, Gintautas, C A; Woss, Dalia, TX.
Bitėnas, Dalia R. ir Rimantas, NJ.
Vainius, Elena, NY.
Ražauskas, Rožė, MI.
Caruana, Salvatore ir dr. Lucia, NY; Kulik, William ir
Marion, RI.
Biskis, Gediminas ir dr. Birutė, IL.
Brinkis, Nida, CA.
Vytuvis, Antanas ir dr. Jadvyga, NY.
Birutis, Stasys, NJ; Kazlauskas, Leonas ir Onutė, IL:
Kondratas, dr. Ramūnas ir Skirma, VA; Nemickas,
Bronius ir Jūratė, NY; Nemickas, Kęstutis, NY;
Rožanskas, Kazys, Lithuania; Špakauskas, Antanina,
FL; Užgiris, Šarūnas ir Audronė, IL.
Nyerges, Napoleon ir Salomėja, C A; Stankus, Kostas ir
Vida, IL.
Čerkeliūnas, Kęstutis ir Rima, NY.
Janačienė, dr. Aldona, MA; Jurys, Zenonas ir Živilė,
NY.
Brantas, Juozas ir Aldona, MA; Kontautas, Feliksas,
MA; Žukas, Ramutė, NY.
Palys, Petras ir Marta, NY.
Garrison, John, NJ.
Raulinaitis, Algis ir Angelė, CA; Taunys, Regina, CT.
Stukas, Loreta, NJ.
Am. Liet. Gydytojų draug.-NY per dr. Valdonę Gaubienę, NY; Amonas, Gražina, OR; Andrašiūnas, Apolonia,
IL; Bagdžius, Juozas M., IL; Balčiūnas, Jurgis ir Viole
ta, MA; Barsketis-Vainius, Ophelia, IL; Chambers,
Rasa, OH: Čyvas, kun. Mathew, FL; Dudėnas, Vytau
tas ir Eglė, FL; Gaižutis, Elena, IL; Holecek, dr. Maria,
MI; Jokūbaitis, Jadvyga, FL; Jonynas, Saulė, CA; Kau
nas, dr. Ferdinandas ir Vanda, IL; Kirvelaitis, Vytenis
P., IL; Kuprys, Esq., Saulius V., IL; Laučius, Stephanie E., NJ; Lembertas, Monika, CA; Maželis, Vytautas,
LITHUANIA; Mažosios Lietuvos draugija per Vilių
Trumpjoną, IL; Mėtinis, Remigijus Raymond, NJ;
Mickevičius, Sofija, IN; Naujokaitis, Gediminas, PA;
Pakalka, Frances, PA; Palunas, Andrew, WA; Petrikas,
Aloyzas ir Birutė, CT; Skrupskelis, Enata, IL; Stoffel,.
John, F., NY; Strimaitis, Ona, CT; Švelnis, Longinas,
MA; Urbonas, prel. Ignatius, IL; Vaičius, Stasys, NE;
Vasys, Jonas ir Bronė, MA; Veitas, Romas ir Reda, MA;
Waingortin, Liuda, MA; Zukauski, Bob, Connie, Eleanor, PA.
Šilbajoris, A. ir D., FL.
Jankauskas, Algis ir Vida, NY.
Baužys, Juozas, IL; Girnius, Antanas ir Valerija, MA;
Variakojis, dr. Daina, IL.
Adomaitis, Domas, IL; Gylys, dr. Jonas A., CT;
Ošlapas, Algis ir Elvira, CT; Osteika, Antanas, MI;
Preikštas-Petrulis, dr. Birutė, FL; Valukas, Vytautas ir
Salomėja, CT.
Pažėriūnas, Pijus, IL; Ratas, Živilė, NY.
Masaitis, dr. Česlovas, CT.
Boreiša, Irena, IL; Etman, Marcy ir Larry, MD; Hart
fordo skautai ir skautės per Vytenį Nenortą, CT; Ka
telė, Angelė, IL; Liepinaitis, Algis ir Lydia, IL; Matusaitis, Vidmantas ir Vita, NJ; Muliolis, Algirdas ir
Amanda, OH: Naronis, Vytas ir Nijolė, NY; Paliulis,
Jonas, CT; Pikelis, Viktoria, IL: Saikaus, Peter, MA;
Skėrys, Stasė, CT; Steponis, Balys ir Eufemija, OH;
Šulaitis Don. ir Mirga, NY; Vaišnys, dr. Elona ir dr.
Juozas, CT; Virbickas, Vytis ir Algutė, CT; Žiaugra,
Vytautas ir Liuda, MA.
Vainius, Jonas, IL.
Gudelienė, Liuda, CT; Landsbergis, dr. Algimantas K.
ir Teresė, MD.
Banaitis, Donatas, NY; Cibas, Stanislava, MA; Zaparackas, Algis ir Yolanda, MI.
Osmolskis, Ona, NY; Žigaitis-Gelažius, Maria, IL.
Varinoski, Anna M., PA.
Anon, OH; Barūnas, Kazys, FL; Bigelis, Ramūnas, NY;
Craddock, dr. John ir dr. Nancy, NJ: Domanskis, Alexander, IL; Laurus, Irena, MI; Melinis, Vai ir Regina,
NJ; Vai, Vito V. ir Regina, IL.
Šimkus, Jonas, Canada; Stewart, Gerri, NJ.
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Ardys, Joseph ir Reda, PA; Balt. Liet. Kalbos ir Kult.
klubas per Maria Pattale, MD; Barauskas, Ona, NY;
Kapochus, Leonard W., N J ; Šetikas, Regina, NY; Tamulionis, Robertas ir Aldona, FL; Venckus, Stasys ir
Ona, MA; Žalys, Caroline i r Zigmas, NY.
Jasaitis, Elena, FL; Kasauskas, Jonas, NJ; Šetikas, Ge
novaitė, CT.
Anelauskas, Vincent ir Dalia, CA; Arnold, Karyl, NJ;
Azeez, Karen, NY; Babonas, kun. Alfonsas, MI: Baras,
Stasys ir Elena, IL; Blekaitis, Jurgis ir Gražina, MD;
Bobelis, dr. Kazys ir Dalia, FL; Bužėnas, Ramūnas,
NV; Cannizzaro, L., NY; Čepulis, Roma, OH: Drauge
lis, Arūnas ir Irena, IL; Dzikas, Alfonsas ir Dalia, CT;
Dzikas, Zuzana, FL; Farrell, Julius R., WA; Frizelis,
Donna, IL; Galdikas, Sofija, MA; Garsetti, Joseph ir
Diane, NJ; Garsys, Vladas ir Angelė, MA; Giedrimas,
Edvinas ir dr. Dalia, CT; Gruodis, Jadvyga, IL; Gudai
tis, Antanas ir Rima, FL; Guilbert, Gene ir Irene, CT;
Gvildys, Ina, NY; Hickey, Jessica ir Brian J., NJ; Hoffen, Anthony ir Rima, VA; Jančauskas, Povilas ir
Stasė, FL; Jarmas, Al. ir Vanda, NJ; JBANK, Mr. Kari
Altau, MD; Jodelė, J. ir L, CA; Kleiza, Vidas, NJ;
Klivečka, dr. Giedrius, NY; Kojelis, Juozas ir Elena,
AR; Kučinskas, J., FL; Kučinskas, Kristijonas, NY;
Kuodis, Bronė, MA; Kurapka, Matilda, CT; Lauce
vičius, Jadvyga, NY; Leonas, Galina, NH; Liaukus,
Justinas ir Elena, FL; Mac Gregor, Jeffrey, NJ; Managas, Anthony, WA; Miklius, Bronė, FL; Montvilas, V.,
CANADA; Morber, Monika J., OH; Nemickas, Jurgis ir
Fushy, CT; Noreika, Juozas, IN; Pacevičius, A., CANA
DA; Palekienė, Stasė, IL; Papageorgis, J. S., NJ; Paulionis, Vincent, CANADA; Pažemėnas, Kęstas K., CA;
Perez, Socorro, NY: Pintsch, dr. Klaus ir Aldona, NJ;
Plikaitis, Barbara, IL; Prišmantas, Kazys ir Eugenija,
CA; Šalna, dr. Jonas ir J a n i n a , IL; Sardella, Jeri R.,
PA; Schimenti, Jolanta ir John, CT; Schoentag, Jean
W., NJ; Šeštokienė, Elena, NJ; Sidas, Vladas ir Patricia, CT; Sidrys, dr. Linas ir Rima, IL; Simanavičius,
Ligija, NY; Simonaitis, Aldona, IL; Simutis, Leonar
das, IL; Slakis, Mary Beth, IL; Šlapelytė-Sirutienė,
Gražutė, CA; Šlepetys, Richard A., N J: St. Casimir's
Tithe Account per dr. R. Šomkaitę, NJ; Staknys, Ed
vardas ir Alina, NY; Stoeffel, Pauline, NY; Tucci,
Gražina, CT; Tumasonis, Vida M., FL; Ulėnas, dr. Jo
nas, NY; Vaikutis, Vytautas, CT; Vainius, Monika, NY;
Vainius, Rita, NY; Vainius, Tomas, Singapore; Valai
tis, Rasa, OH; Valis, dr. Anthony ir dr. Aldona, FL;
Varnelis, Apolinaras, MI; Vasys, Algis, MA; Vasys,
Dalius, IL: Vasys, Linas, MA; Veblaitis, Julius, NJ;
Veitas, Brutenis ir Irena, MA; Vėlius, Kurtas, IL: Veneziano, Armand ir Lilija, MA; Vilniaus Kras. Liet.
Sąj.-Detroit per Eugeniją Bulotienę, MI; Weiss, Tove,
NY; Wysocki, Mary, NJ; Žiaugra, Marius ir Birutė,
MA.
Baldauskas, F., A., OH; Petrutis, Regina, MA.
Grušas, Pranas ir Marytė, VA; Kniuipys, Juozas, CA;
Petraitis, Anželė, NY; Valavičius, Antanas ir Viktoria,
IL.
Danilevičienė, dr. Joana, IL.
Bublys, Algimantas ir Birutė, MI; Palionis, Sofija, AZ;
Vengianskas, Edmundas i r Emilija, MI.
Bileris, Kęstutis ir Astra, NY; Bjoertje, Vaiva ir Marcos, NY; Blaževičius, Aleksandras ir Birutė, DE; Tėvai
pranciškonai, NY; Jakštys, Algirdas J. ir Birutė, IL;
Katinas, Kęstutis J. ir Marushka, NY; Kenter, dr.
Gražina, CT; Marchulinas, Julia, PA; Matulaitienė,
Jadvyga, NY; Raila, kun. Stasys, CT; Siemaška, Liutaveras, GA; Volertas, kun. Vytautas, NY.
Alinskas, Liucija, NJ; Andriušis, Juozas ir Elena, NY;
Gruzdys, dr. Vitoldas ir Vanda, OH.
Kasputis, Jonas, CT; Vaičys, Jonas, NY.
Kiukys, Vaclovas, NJ; Kungys, Salvijus ir Monika, NY;
Majauskas, Mary, NJ; Monkus, Mečys, IL.
Ambraziejus, Gediminas ir Janina, MA; Daugėla, dr.
Žibutė, DC; Gureckas, Algimantas ir Virginija, CT;
Helt, Mildred, PA; Jakniūnaitė, Aldona, MA; Marteli,
Maria B., AZ; Zelenis, Vytautas ir Vanda, CA.
Aidis, Aloyzas ir Mary, MD; Aleksonis, Tadas ir
Česlava, MA; Alilionis, Danutė, NY; Apeikis, Nelė, CA;
Arvystas, Michael G., NY: Bačanskas, Edvardas ir Re
gina, DE; Beniukaitis, Vito ir Niollė, MI: Bigelis, V., R.
ir J., MI: Bigelytė-Silverman, Jūratė, WI; Birutis, A.,
IL; Biskis, Kęstutis ir Meilutė, IL; Budelskis, Eugeni
ja, IL; Cantrell, Rebecca M., CA; Christie, Helen, NY;
Bus daugiau.
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Miesto panorama
• Penktadieni, gruodžio 1 d., 12
v. dienos Šaulių namuose šaukiamas
Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės su
sirinkimas. Visi nariai kviečiami da
lyvauti.
• J ū r ų skautininkų „Grandis"
kviečia visus aplankyti meno parodą
„Jūratė". Parodoje dalyvaus 31 jūrų
skautas ir skautė bei jų šeimos nariai
menininkai! Parodos atidarymas
vyks šeštadienį, gruodžio 2 d., 6:30
v.v., Lietuvių Dailės muziejuje, Pa
saulio Lietuvių centre. Paroda tęsis
iki gruodžio 10d. Parodoje bus ekspo
nuojami tapybos, akvarelės, grafikos,
skulptūros, metalo, vitražo ir gintaro
darbai. Parodos svečiai galės dalyvau
ti varžytinėse ir pasivaišinti užkan
džiais. Vakare sesės ir broliai atliks
muzikinę programą. Premijos bus
įteikiamos jauniesiems sesėms ir bro
liams, dalyvavusiems dailės kūrinių
konkurse. Jūsų dalyvavimas parems
jūrų skautavimo programą. Norintys
įsigyti bilietus į parodos atidarymą ar
pasiteirauti apie renginį, prašome
skambinti tel. 815-485-0822, arba
rašyti elektroniniu paštu ban
gos 12@comcast.net
• V i s u s visus, norinčius prekiau
ti tradicinėje Kalėdų mugėje, kuri
kaip ir kasmet vyks Pasaulio lietuvių
centre (Lemont) gruodžio 2-3 dieno
mis, užsisakyti stalus prekybai. Skam
binti Aldonai tel. 708-448-7436.
• B a l z e k o lietuvių kultūros mu
ziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Čikaga,
gruodžio 3 d., sekmadienį, 2 vai. p. p.
kviečia į užsiėmimus visus norinčius
išmokti padaryti šiaudinukus Kalėdų
eglutei. Užsiėmimus ves didelę patir
tį turinčios meistrės Albina Savickas

Skelbimas
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
»

įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

ir Irena Karaliūnas. Atsineškite žirk
les, liniuotę ir pieštuką, o mes aprū
pinsime šiaudeliais, siūlais ir instruk
cijomis. Įėjimo mokestis: suaugu
siems 12 dol., vaikams - 5 dol. Daly
viai taip pat galės lankytis muziejuje
ir pažiūrėti filmą apie Lietuvą. Regist
racija tel. 773-582-6500. Muziejus ati
darytas kasdien nuo 10 vai. r. iki 4
vai. p.p. Papildomos medžiagos šiau
dinukams daryti namie galėsite įsi
gyti muziejaus parduotuvėje. Renginį
remia: Illinois Arts Council, Chicago
Department of Cultural Affairs ir
ECPC.
•JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba (SRT) ir vyresniųjų lietuvių cen
tras Čikagoje kviečia visus į kasme
tinį labdaros vakarą š. m. gruodžio 9
d. 5 vai. p.p., kuris vyks „Seklyčioje"
(vakarienė — 6 vai. v.). Jūsų lauks
šauni vakarienė bei tradicinė prel.
Prunskio premijos įteikimo ceremo
nija. Meninėje programoje — nuotai
kingos dainos, muzika bei pasi
linksminimas. Bilietus galite įsigyti
SRT būstinėje, 2711 W. 71st St.,
Chicago, IL. Tel. pasiteiravimui: 773476-2655 (darbo laikas — nuo 9 vai. r.
iki 4 vai. p. p., nuo pirmadienio iki
ketvirtadienio). Auka: 35 dol. Visi
maloniai kviečiami.
•Dariaus Polikaičio vadovauja
mas vaikų choras „Vyturys" dalyvaus
kalėdinių giesmių koncerte gruodžio
10 d., 1:30 vai. p.p. Pietūs vyks prieš
koncertą - nuo 12:30 iki 1:30 vai.
p.p. didžiojoje salėje. Bilietus pietums
ir koncertui galima įsigyti Pal. J. Ma
tulaičio bažnyčios prieangyje gruo
džio sekmadieniais ir koncerto dieną
nuo 10:00 val.r. iki 12:30 vai. p.p.
Darbo dienomis bilietus galima už
sisakyti skambinant R. Stropui tel.
815-836-1845.
•Kviečiame visus į moksleivių
ateitininkų suruoštą Kūčių šventę,
kuri įvyks sekmadienį, gruodžio 17
d., 1 vai. p.p. Jaunimo centre. Regis
truotis pas Oną Daugirdienę tel. 630325-3277. Kūčių šventės auka: 15 dol.
suaugusiems, 10 dol. studentams,
moksleiviams, ir jaunučiams, o vai
kučiams iki aštuonių metų - nemo
kamai.

Birutė Čypienė, gyvenusi Hilton, NY, persikėlė gyventi į Rochester, NY. Prašydama pakeisti adresą, kuriuo siuntinėjamas „Draugas",
kartu atsiuntė 50 dol. auką. Tai labai gražus poelgis ir nuoširdžiai verti
namas. Linkime, kad naujuose namuose B. Čypienė būtų laiminga ir
sveika. Ačiū už auką.
Prel. Jurgis Šarauskas iš Riverside, IL, pratęsdamas „Draugo'
prenumeratą, atsiuntė dar 50 dol. auką. Reiškiame širdingą padėką.
Liudas ir Dalia Slėniai iš Lemont, IL, parėmė „Draugo" leidybą
100 dol. auka. Linkėdami kuo geriausios sėkmės ir sveikatos, sakome ačiū!

Čikaga gali pasigirti pakeliamų tiltų gausa.

University of Illinois
padaugėjo turtingų studentų
Didžiausiame Čikagos apylinkėse
valstybiniame universitete, Univer
sity of Illinois, per paskutinius pen
kerius metus 43 proc. padaugėjo stu
dentų iš aukštesniosios vidurinės kla
sės. Daugelis šių studentų tėvų per
metus uždirba 100,000 dolerių ir
daugiau, tad nenuostabu, kad jų atža
los nė nesivargino prašyti valstybinio
universiteto finansinės pagalbos. Sa
vo ruožtu University of Illinois su
mažėjo studentų iš mažiausiai uždir
bančių šeimų — tų, kurių metinės
pajamos yra mažesnės nei 27,000
dolerių. Tokių studentų šiuo metu
universitete tėra 10 proc.
Žuvusiųjų Pearl Harbor
pagerbimas
Gruodžio 7 d. žymi 65-ąsias me
tines, kai Japonijos armija užpuolė
JAV karinę bazę Pearl Harbor. Šiai
sukakčiai neabejinga ir Čikaga. Mies
te vyks net keletas renginių, ku
riuose bus pagerbti žuvusieji tą tra
gišką JAV karinėms pajėgoms dieną.
Viešas minėjimas vyks gruodžio 7 d.
11 vai. Lakeview Terrace (Navy Pier,

2-as aukštas). Renginio metu sim
boliškai bus skambinama varpu,
paminint septynis Pearl Har-bor
žuvusius Illinois karius.
Pakeliamų tiltų istorinė
vertė
Čikaga, būdama Vidurių Vakarų
pramonės centru, gali pasigirti pake*
liamų tiltų gausa, kurie įvairiais lai
kotarpiais buvo pastatyti siekiant su
derinti dviejų svarbiausių prekių per
vežimo priemonių — traukinių bei
laivų — veiklą. Neseniai Čikagos isto
rinių pastatų komisija rekomendavo
dvylika iš šių tiltų paskelbti istorinės
reikšmės objektais. Pasak komisijos
narių, pakeliamieji tiltai yra reikš
minga miesto, kaip pramonės centro
istorijos, prasidėjusios dar 1850 m.,
dalis. Seniausias iš istoriniais pamin
klais siūlomų paskelbti tiltų yra virš
„Sanitary and Ship Ganai" pietinėje
miesto dalyje besitęsiantis tiltas, ku
ris buvo pastatytas pačioje 19 a. pra
džioje. Naujausias pakeliamas tiltas
buvo pastatytas 7-ame 20 amžiaus
dešimtmetyje pabaigoje Chicago &
Western Indiana teritorijoje tolima
me pietiniame miesto pakraštyje.

Isejo j u b i l i e j i n i s
„The Lithuanian Museum Review"
Balzeko muziejus išleido 40-ajj
žurnalo „The Lithuanian Museum
Revievv" numeri.
šių metų žmogumi žurnalas Iš
rinko Aleksandrą Rimą Domanskį,
už jo pasišventimą lietuviams ir Lie
tuvos kultūrai.
Žurnale publikuojamas Henry L.
Gaidis straipsnis apie lietuviškus
kardus ir Anthony Stellaccio paskai
ta apie 20 amžiaus Lietuvos kerami
kos meną. Bibliotekos ir tyrimų skil
tyje pristatoma Lietuvos 1831 metų
sukilimo didvyrė Emilija Pliaterytė.
.

Veiklieji visuomenininkai Romas ir Angelė Nelsai iš Fullerton,
CA, kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.
Kazys Ambrozaitis, M.D., gyv. Chesterton, IN, pratęsė „Draugo"
prenumeratą dar vieneriems metams ir pridėjo atsiuntė 60 dol. auką.
Labai ačiū!
Stasys Surantas iš Rockford, IL, pratęsdamas „Draugo" prenu
meratą, pridėjo dar dosnią 100 dol. auką. S. Surantas yra ne tik mūsų
skaitytojas ir rėmėjas, bet ir dažnas bendradarbis, praturtinantis „Drau
go" puslapius savo įdomiais straipsniais. Su nuoširdžiais linkėjimais
sakome dėkui.

K a n a d o s lietuvių n e r i m a s dėl L i e t u v o s R e s p u b l i k o s
pilietybės įstatymo pataisų
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas š.m. lapkričio 13 dieną nus
prendė, kad Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatos dėl dvigubos
pilietybės prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
Kaip dienraščiui „Draugas" iš Toronto, Kanadoje, rašo Andrius Gaputis,
Lietuvos ambasada Otavoje nuo lapkričio 13d. nebepriima prašymų Lietuvos
Respublikos pilietybei atstatyti, jei prašantis asmuo nesutinka atsisakyti turi
mos Kanados ar JAV pilietybės.
A. Gaputis pažymi, jog žiniasklaidoje apie šiuos pakeitimus trūksta infor
macijos, nors šios pataisos labai svarbios užsienio lietuviams. A. Gapučio nuo
mone, visi lietuviai turėtų būti lygūs, nesvarbu, kur jie yra gimę ir pats laikas
tai jrašyti į Lietuvos Respublikos Konstituciją.

