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DP vengia pateikti finansinius dokumentus 

Vadovo paliktą partiją kamuoja problemos dėl dokumentų. 

Vilnius, sausio 3 d. (BNS) — Tai spaudos konferencijoje tre-
Darbo partija Generalinei prokura- čiadienį pareiškė Generalinio proku-
tūrai nepateikia prašomų dokumentų roro pavaduotojas Gintaras Jasaitis, 
ir sąmoningai vilkina ikiteisminį par- Šioje baudžiamojoje byloje tiriama 
tijos finansinės veiklos tyrimą. pastarųjų metų Darbo partijos ūki

nę-finansinė veikla. 
Generalinės prokuratūros pro

kuroras Saulius Verseckas sakė, kad 
tikrinamos visos reikšmingos ūki-
nės-finansinės veiklos aplinkybės. 
Jau apklausta daugiau nei 100 liudy
tojų, paskirti kompiuterinių sistemi
nių blokų tyrimai, 5 jau atlikti. Taip 
pat paskirta daug rašysenos ir para
šų ekspertizių, atlikta jau pusė. Arti
miausiu metu turi būti baigti ir kiti 
specialistų tyrimai. 

Be to, yra atliekamas Darbo par
tijos skyrių ir filialų vykdytos veiklos 
tyrimas, teritorinėms prokuratū
roms yra pateikti atskiri pavedimai 
apklausti Darbo partijos skyrių pir
mininkus, kitus darbuotojus, atsa
kingus asmenis, paimti tyrimui 
reikšmingus dokumentus. 

Pernai spalio 9 dieną prokuratū
ra Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnybos (FNTT) Ūkinės finansinės 
veiklos Vilniaus apskrities skyriui 
pavedė atlikti Darbo partijos 2004— 
2006 metų ūkinės-finansinės veiklos 

Po švenčių nori 
pakeisti 

gyvenimo būdą 
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) — 

Dauguma Lietuvos gyventojų (40 
proc.) naujaisiais metais norėtų ką 
nors pakeisti savo gyvenime. 

Tai rodo tarptautinės tyrimų 
bendrovės „ACNielsen" atlikta ap
klausa, rašo dienraštis „Lietuvos ry
tas". 

Lyginant su kitų šalių gyvento
jais lietuviai nėra vieni labiausiai no
rinčiųjų keistis, tačiau iš kitų eu
ropiečių tarpo Lietuvos gyventojai iš
siskiria tuo, kad visi apklausos da
lyviai buvo nusiteikę ištesėti bent 
vieną prieš Naujuosius metus sau ir 
artimiesiems duotą pažadą keistis. 

Anot tyrimo, 61 proc. Lietuvos 
gyventojų nusiteikę ištesėti visus 
naujamečius pažadus. Labiau nusi
teikę keistis yra tik lenkai (65 proc. 
visų pažadų) ir rusai (71 proc.). 

Daugiausia Lietuvos gyventojų 
šiemet norėtų pradėti sportuoti — iš 
visų, planuojančių ką nors keisti, 57 
proc. pareiškė, kad pradės lankytis 
sporto klubuose. Tarp norinčiųjų 
aktyviai leisti laiką pirmauja graikai 
— 72 proc. visų apklaustųjų, keti
nančių keisti savo įpročius. 

Daugiau laiko leisti su šeima no
rėtų 36 proc. apklausos dalyvių iš 
Lietuvos, šiemet planuojančių per
mainas. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Šve
dijoje ši problema tėra aktuali tiktai 
14 proc. apklausos dalyvių. 

Beveik ketvirtadalis keistis pla
nuojančių gyventojų ketina mesti 
rūkyti. Tuo tarpu nevartoti alkoholio 
ketina kas dešimtas apklaustasis. 

Lietuvoje gydysis Libano vaikai 
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) — Gy

dytis į Vilnių trečiadienį iš Libano at
skrido du kariniame Libano ir Izrae
lio konflikte nukentėję vaikai. 

Trečiadienį po pietų lėktuvu rea
bilitaciniam gydymui atvyko vasarą 
kilusiame konflikte nukentėjusi 7 
metų mergaitė ir 16 metų berniukas 
bei juos lydintys artimieji, pranešė 
aviakompanija „flyLAL — Lithua-
nian Airlines". 

Vaikai mėnesį bus gydomi Vil
niaus universiteto Vaikų ligoninėje. 

„Vaikams Libane buvo suteikta 
tik pirmoji medicininė pagalba. Vil
niuje jiems bus gydomi kūno nudegi

mai, daugybiniai veido ir kūno su
žalojimai", — „flyLAL" pranešime ci
tuojamas Lietuvos libaniečių ben
druomenės prezidentas Adib Mam-
douh Eid. 

Lietuva krizės ištiktam Libanui 
prieš kelis mėnesius skyrė 300,000 li
tų humanitarinę pagalbą. 

34 dienas trukęs Libano ir Iz
raelio karas prasidėjo praėjusių metų 
liepos 12 dieną šiitų kovotojams iš 
„Hezbollah" pagrobus du izraeliečių 
karius. Dėl šio konflikto savo namus 
turėjo palikti apie 1 mln. žmonių, žu
vo daugiau nei 1,100 gyventojų, dau
giausia — civilių. 

Rašytojui — Vengrijos apdovanojimas 
voliucijos atminimo apdovanojimas 
— oficiali Vengrijos Respublikos pa
dėka visiems tiems, kurie palaikė 
Vengriją jos kovoje prieš tironiją. 

Kaip pranešė Vengrijos ambasa
da Vilniuje, šis atminimo ženklas 
įteikiamas asmenims, kurie aktyviai 
dalyvavo, parėmė revoliuciją, arba 
tiems, kurių gyvenimui reikšmingą 
įtaką turėjo šis istorinis įvy-kis. 

„Profesoriui T. Venclovai apdo
vanojimas įteikiamas už jo dalyvavi
mą 1956-ųjų Vilniaus paramos de-
mons-tracijoje bei už tai, kad vėliau 
įvardino Vengrijos Revoliuciją kaip 
vieną svarbiausių dienų jo gyvenime. 
T. Venclova ne kartą savo darbuose 
minėjo šią Vengrijos tautai svarbią 
datą. Jo intelektualinis indėlis į šiuo
laikinį tikrosios Vengrijos antisovie-
tinio sukilimo svarbos supratimą yra 
be galo svarbus", — rašoma Vengri-

Tomas Venclova 
Vladimiro Gulevičiaua (ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 3 d. (ELTA) — 
Eseistui, poetui, Yale universiteto 
profesoriui Tomui Venclovai bus 
įteiktas 1956-ųjų metų Vengrijos Re- jos ambasados pranešime 
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tyrimą. 
„Tačiau šio patikrinimo specia

listai užbaigti negali, nes Darbo par
tija nėra pateikusi tyrimui visų rei
kalingų dokumentų. Nors reikalavi
mas Darbo partijai Baudžiamojo pro
ceso kodekso nustatyta tvarka buvo 
pateiktas 2006-ųjų spalio 19 dieną, 
tačiau iki dabar pateikta tik dalis ty
rimui reikalingų dokumentų," — sa
kė prokuroras S. Verseckas. 

Nukelta į 6 psl. 

Siame 

• Lietuvių telkiniuose. 
•„Esu Ford, ne Lincoln". 
•Neramios šventos 
Kalėdos. 
•Valstybė yra svarbiau 
nei vyriausybė. 
•Tik ten galiu būti 
žmogum, naudingu ir 
doru. 
•APPLE stovi kryžkelėje. 
•Žvilgsnis į praėjusius 
metus ir pasiruošimas 
naujai veiklai. 
•Kad Lietuvai nebūtų 
gėda. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
EAST CHiCAGO, IN 

ŽIEMVAKARIŲ INDIANOS 
LIETUVIAI 

Lietuvių gyventojams šiose apy
linkėse žymiai sumažėjus, vis tiek jų 
lietuviška tradicinė veikla gyvuoja, 
nepaisant, kad neteko East Chicagos 
ir Gary miestuose lietuvių statytų 
bažnyčių, prie kurių parapijos salėse 
vyko minėjimai ir tarpusavio ben
dravimai. Dabar minėjimams nuo
mojamos patalpos. Veiklių JAV LB 
East Chicago apylinkės, Lietuvos 
Vyčių 82 kuopos ir Lake apsk. ALTo 
valdybos dėka, kas metai yra rengia
mi Vasario 16 d. minėjimai, paskai
toms -kviečiant iškilius asmenis. 
Šiemet pagrindinę paskaitą skaitė 
Evelina Oželienė. Po oficialios pro
gramos ir lietuviškų vaišių, dalyvius 
linksmino muz. B. Mūras. 

Indiana valstijos pirmosios apy
gardos Atstovų rūmų narys Pe ter 
Visclosky Šiais metais negalėjo daly
vauti Vasario 16 d. minėjime, kurio 
metu jisai turėjo būti pagerb tas . 
Balandžio 22 d. jis pasikvietė organi
zacijų atstovus į jo raštinę Merrill-
ville, IN. Dalyvavo: JAV LB E a s t 
Chicago apylinkės pirm. Birutė Vi-
lutienė ir vicepirm. J. Neverauskas , 
Lietuvos Vyčių 82 kuopos pirm. J . 
Rudzevičiūtė, Lietuvos Vyčių centro 
valdybos lietuvių reikalams pirm. M. 
Jagiella ir Lake apskr. ALTo vice
pirm. V. Markevičius. Ta proga a ts 
tovas P. Visclosky buvo apjuostas 
tautine juosta, išausta Lietuvoje, ir 
jam įteikta padėkos lentelė su gražiu 

Apsilankius pas JAV Kongreso narį P. Visclosky, Marrillville, IN. Iš kairės: JAV 
LB East Chicago apylinkės vaidybos vicepirm. J. Neverauskas. LB apylinkės 
pirm. Birutė Vilutienė, Kongreso narys P. Visclosky, Lietuvos Vyčių centro 
valdybos pirm. lietuvių reikalams, M. Jagiella, Lietuvos Vyčiu 82 kuopos 
pirm. J. Rudzevičiūtė ir ALTo vicepirm. V. Markevičius. 

Kalėdinių eglučių parodoje, kuri 
buvo suruošta „Lake County Con-
vention and Visitors Bureau", Ham-
mond, IN, buvo ir lietuviškais šiau
dinukais papuošta eglutė, kuria la
bai domėjosi lankytojai. 

įrašu. Nuo pat P. Visclosky išrinki
mo 1982 m. į JAV Atstovų rūmus, 
j isai glaudžiai bendradarbiavo su 
lietuviais, ypač, kai buvo keliamas 
Lietuvos laisvinimo klausimas, ir 
vėliau — įstojimas į NATO. Atstovą 
sudomino „JAV LB penki dešimt
mečiai" knyga, kurioje, aprašant 
Eas t Chicago apylinkės veiklą, yra 
įdėtos dvi jo nuotraukos. Apsilan
kymas pas atstovą Visclosky ir nuo
t r a u k a buvo įdėta „Gary Post Tri
būne" laikraštyje. 

Gegužės mėnesį JAV LB East 
Chicago apylinkės rinkimų komisija, 
susidedant i iš pirm. V. Markevi
čiaus, R. Dambrauskienės, B. Pe
čiulienės, J . Neverausko ir K Sidab
ro, su rengė r inkimus į JAV LB 
XVIII Tarybą. Rinkiniu vyko East 

VOKIETIJA 

VOKIETIJOS LB NAUJŲ VĖJŲ IR IDĖJŲ SŪKURYJE 
Vokietijos LB darbuotojų 

suvažiavimas 2006 m. lapkričio 
24-26 d. Berlyne 

Lapkričio 24 d., rudens saulei 
užkėlusiai oro temperatūrą iki 20 
laipsnių Celsijaus šilumos, Vokie
tijos LB darbuotojai — kas automo
biliu, kas traukiniu, o kas ir lėktuvu, 
leidosi kelionėn į tradicinį metinį 
VLB darbuotojų suvažiavimą Vokie
tijos sostinėje Berlyne. Be Vokietijos 
LB valdybos ir kitų centrinių organų 
narių bei lituanistinių mokyklų mo
kytojų, atvyko atstovai iš 10 apy
linkių: Berlyno, Bonn-Koelno, Es-
sen-Muelheimo, Frankfurto, Ham
burgo, Hannoverio, Luebecko, Muen-
cheno, Nuernbergo ir Romuvos 
(Huettenfeldo). 

Dalyvių skaičius ir vykusios 
diskusijos parodė, kad Vokietijos LB 
atsidūrė naujų vėjų ir idėjų sūkury
je. Praėjusiame darbuotojų suvažia
vime, nors ir moderniais metodais, 
buvo svarstomi veiklos klausimai, 
kaip ir anksčiau, dar nusistovėjusia 
vaga Tarsi naujas vynas buvo dar 
pilamas ; senus indus. Šių metų 
įspūdžiai buvo visai kitokie — nau
jas vynas buvo jau pilamas ir \ nau
jus indus: naujų ir Vokietijos ribas 
peržengiančių projektų realizavimo 
galimybes, naujai besikuriančių apy

linkių, dygstančių li tuanistinių mo
kyklėlių ir naujųjų emigrantų prob
lemos bei jų dar sunkiai besimezgan-
tys ryšiai su Lietuvos įstaigomis do
minavo diskusijose. Nepaisant gana 
vargano bendruomeninio darbo, vi
sur jautėsi jaunatviškas optimizmas, 
ryžtas nepasiduoti, l inksmumas. 

Darbuotojų suvažiavimą pradėjo 
VLB pirmininkas Antanas Šiugždi-
nis. Dalyvius pirmasis sveikino LR 
ambasadorius Evaldas Ignatavičius. 
Jis pasidžiaugė naujai besikurian
čiais skyriais, besisteigiančiomis litu
anistinėmis mokyklomis ir tuo, kad 
Vokietijos lietuvių svoris didėja tiek 
Europoje, tiek PLB, ir pakvietė į ben
drą darbą rengiant ateinančių metų 
jubiliejinius renginius. Prez idento 
patarėja Halina Kobeckaitė savo 
sveikinime kvietė visus išvažiavu
sius iš Lietuvos burtis vieningon veik-
lon ir jaustis, jog visi, tiek išvažiavę, 
tiek gyvenantys Lietuvoje „esame 
Lietuva". Tada bus lengviau užtik
rinti, kad ne tik Amerika, bet ir pati 
Lietuva taptų traukos centru. 

Dalyvius suvažiavimo organiza
torių vardu taip pat sveikino Berlyno 
LB apylinkės pirmininkas Gedimi
nas Būda. Suvažiavimo da rbams va
dovauti išrinkta Dalia H e n k e iš 
Hamburgo, o sekretoriauti Berna
deta Goštautaitė iš Mannheimo. 

Pirmininko 
praneš imas 

VLB piimininkas Antanas Šiugž-
dinis, atsižvelgdamas į tai, kad Vo
kietijos LB šiais metais šventė savo 
60—mėtį ir kad tarp dalyvių buvo ne
mažai naujų veidų, savo pranešimą 
pradėjo vaizdų iš Bendruomenės 
veiklos pyne ir t rumpu pačios Bend
ruomenės s t ruk tūros nušvietimu. 
Toliau jis nurodė, kad šiuo metu yra 
17 apylinkių, jau įsteigta arba yra 
steigiama 10 lituanistinių mokyklė
lių, j au veikia valdybos sudaryta Švie
timo komisija, kitais metais apsiim
t a Huettenfelde organizuoti Drau
gystės tiltą. Naujų impulsų Bend
ruomenės veiklai tikimasi iš kuria
mo Europos lietuvių kultūros cent
ro. 

Galop jis kvietė pamąstyti, ką 
tu r ime nuveikti, kad tėvynės ir lietu
vybės suvokimas mūsų tautiečių 
protuose ir širdyse neliktų tik nomi
nalus , formalus dalykas, kuris prisi
menamas tik tuomet, kai dokumen
tuose reikia įrašyti šalies, kurioje gi
mė, pavadinimą? Ką turime nuveikti 
dėl unikalios mūsų kalbos, papročių, 
mental i te to išlaikymo? Kaip inte
gruojantis į svetimos šalies gyveni
mą išlaikyti lietuvišką identitetą? 

Nukelta i 4 psl. 

Chicago ir Indianapolio apylinkėse. 
Į JAV LB XVIII Tarybą buvo išrink
ti: B. Vilutienė ir O. Balčiūnas. Jie 
abu dalyvavo pirmoje šios tarybos 
sesijoje š. m. rugsėjo 28 - spalio 1 d. 
Philadelphijoje. 

Rugsėjo 3 d. įvyko tradicinė, 
apylinkės valdybos ruošiama gegu
žinė A. B. Vilučių sodyboje, Scherer-
ville, IN. Džiugu, kad į šią gegužinę, 
be apylinkės lietuvių, atvyksta, ir iš 
tolimesnių vietovių gražus skaičius 
svečių. Šio renginio pelnas išskirs
tomas lietuviškiems reikalams. 

Lake County Convention & 
Visitors Bureau, 7770 Corinne Dri-
ve, Hammond (1-94 exit south Ken-
nedy), didžiojoje salėje vyksta įvai
rios parodos, o prieš Kalėdas - kalė
dinių eglučių paroda. Ir šiais metais 
JAV LB East Chicago apylinkės 
valdyba gavo pakvietimą dalyvauti 
eglučių parodoje, kurioje dalyvauja 
j au nuo 1999 m. Pagal biuro infor
maciją, parodoje apsilanko apie 
10,000 žmonių. Kalėdinių eglučių 
paroda tęsėsi 6 savaites. Šiais me
tais yra 40 papuoštų eglučių. Paroda 
tęsis iki 2007 m. sausio 2 d. Apy
linkės valdybos pastangomis, šios 
parodos labai gražiai reprezentuoja 
Lietuvą. 

Vasario 16 d. minėjimas, rengia
mas JAV LB East Chicago apy
linkės, Lietuvos Vyčių 82 kuopos ir 
Lake apskr. ALTo valdybos, vyks 
2007 m. vasario 18 d. Merrillville 
veteranų salėje, 7430 Broadway. 

V y t a u t a s Markev ič ius 
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NERAMIOS ŠVENTOS 
KALĖDOS 

DR. POVILAS JAKUČIONIS 
Seimo narys 

Jau nuo Advento pradžios visi 
krikščionys linkėjo vieni kitiems 
ramių ir linksmų Kalėdų švenčių. 
Seimo nariai net lenktyniavo, kas 
sugalvos gražesnį sveikinimą savo 
kolegai, neišskiriant oponentų. Dau
guma nevengė dalyvauti labdarin
gose akcijose, ypač jei akciją filmavo 
televizija... 

Deja, šios Kalėdos ne tik politi
kams, bet ir sovietinėje praeityje 
susitepusiems ar dabartyje interesų 
konfliktuose įklimpusiems, nebuvo 
ramios. Viešų skandalų gniužulas 
artėjant šventėms netirpo, o vis 
didėjo. VSD veiklos tyrimas, KGB 
archyvų ir liustracijos įstatymų pake
to svarstymas, KGB rezervistų darbo 
valstybės tarnyboje apribojimas, 
komisijos dėl EBSW veiklos išvados, 
galiausiai, darbo stažo SSRS jėgos ir 
represinėse struktūrose įskaitymo 
valstybinėms pensijoms gauti proble
ma. Visa tai Seimo valdyba sąmo
ningai vilkino, atidėliojo iki pasku
tinių prieššventinių dienų. (Kad visi 
ramiai galėtų atšvęsti Sv. Kalėdas?) 

Vis tik keletą problemų daugu
mos Seimo narių iniciatyva ir valia 
pavyko išspręsti. Patvirtintos Valsty
bės saugumo departamento (VSD) 
veiklos tyrimo išvados. Atsistatydi
nimo prašymą parašė VSD vadovas 
A. Pocius. Atvertas priėjimas prie 
Ypatingojo archyvo KGB dokumentų. 
Pradėti svarstyti KGB rezervistų 
darbo apribojimo įstatymų projek
tai. 

Seimo rudens sesijoje buvo užsi
mota, pagal kaimynių posovietinių 
šalių pavyzdį, pakirsti šaknis KGB 
voratinklio likučiams Lietuvoje. Dėl 
Socialdemokratų ir Naujosios sąjun
gos frakcijų destrukcijos ne viską 
pavyko padaryti iki galo. Bet tapo 
akivaizdu, kad šios kadencijos Seimas 
yra pajėgus spręsti liustracijos prob
lemas. Ir liko viltis, kad pratęstoje 
sesijoje sausio mėnesį likę įstatymų 
projektai gali. būti priimti. 

Visi tie procesai ir įvykiai detaliai 
ir įvairiapusiai jau nušviesti žinias-
klaidoje. Nauja aštri reakcija kilo 
gruodžio 19 d., Seimui vienbalsiai 
priėmus Vidaus reikalų, Specialiųjų 
tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, 
krašto apsaugos, prokuratūros, ka
lėjimų departamento, jam pavaldžių 
įstaigų bei valstybės įmonių pareigū
nų ir karių valstybinių pensijų įstaty
mo pavadinimo, 1, 3, 6, 12 ir 16 
straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymą. Būtent šio įstatymo 16 
straipsnio 3-oji dalis, iš kunos prieš 

metus laiko svarstant Seime šio 
įstatymo projektą mano siūlymu 
buvo išbraukta 1-oji dalis. Jos formu
luotė, mano nuomone, buvo nekorek
tiška nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atžvilgiu. J i lyg ir suponavo 
seniai iširusios SSRS egzistavimo 
tęstinumą. Lietuvos Respublikos val
stybinės pensijos mokamos už nuo
pelnus Lietuvos valstybei. O išbrauk
tasis punktas įteisino valstybinių 
pensijų mokėjimą ir už SSRS jėgos ir 
represinėse struktūrose faktinį tar
nybos laiką. Deja, tai nebe pirmas 
atvejis valstybinių pensijų skyrimo ir 
mokėjimo praktikoje. Iki šiolei yra 
mokamos valstybinės n u k e n t ė j u 
siųjų nuo okupacijos asmenų pensi
jos buvusiems stribams ir kadriniams 
KGB darbuotojams. Tik dėl to, kad 
jie turi Antrojo pasaulinio karo vete
ranų statusą. Geriau nesugalvosi... 

Bet grįžkime prie aukščiau minė
tos nekorektiškos formuluotės. Į 
darbo stažą Lietuvos Respublikos 
valstybinei pensijai gauti įskaitomas: 
,,1) faktinis tarnybos k i tų va l s tybių 
ginkluotose pajėgose, pas ien io tar
nyboje, vidaus reikalų ir k i t o s e 
tarnybose (išskyrus tarnybą naikin
tojų būriuose ir batalionuose) laikas 
iki 1990 m. kovo 11 d.". 

Formuluotė ,,kitų valstybių gin
kluotose pajėgose" slepia ne privalo
mąją, o kadrinę tarnybą okupacinėje 
sovietų armijoje. Tuo pačiu ir gali
mą dalyvavimą Prahos Pavasario ir 
Vengrijos sukilimų kruvinuose nu
malšinimuose, teisėtos Afganistano 
karaliaus valdžios nuvertime ir af
ganų sukilėlių prieš sovietų okupan
tus žudymuose ir kankinimuose. 

Sovietinė pasienio tarnyba (ka
riuomenė), kaip visiems žinoma, 
buvo KGB struktūros dalis („žalia
kepuriai"), kurie, tik frontui pasis
linkus į Vakarus, ,,šukavo" Lietuvos 
miškus, žudė pirmuosius part izanus 
ir nuo neteisėtos sovietinės mobi
lizacijos besislapstančius jaunus, be
ginklius vyrus, degino kaimus kar tu 
su jų gyventojais. Vėliau jie saugojo 
geležinę uždangą, šaudė į mėginan
čius prasibrauti į laisvąjį pasaulį 
žmones. 

Sovietinė vidaus reikalų sistema 
(MVD) atskirais laikotarpiais vykdė 
represines funkcijas. Formuluotė „ir 
kitose tarnybose" gali reikšti tarnybą 
OMON'e ar MVD vidaus kariuo
menėje, kuri saugojo kalėjimus, 
griežto režimo politinių kalinių la
gerius ir Sibiro tremtinius. 

Vis tiktai dauguma milicininkų 
saugojo žmones nuo nusikaltėlių. Jie 
tada netarnavo Lietuvos valstybei, 
bet tarnavo Lietuvos gyventojams. 
Todėl jiems darbo milicijoje stažas 
yra užskaitomas ir turės bus užskai
tomas pagal dabar Seimo pakeisto 
įstatymo 16 straipsnio 1 punkto for
muluotę „darbo policijoje (milicijoje), 
Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, 
valstybės saugomu, krašto apsaugos 
ir prokuratūros sistemose laikas, 
jeigu vėliau tos pareigos priskirtos 
pareigūno pareigoms". Priimto įsta
tymo 16-me straipsnyje 1990 m. kovo 
11d. data visai neminima. 

Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba - Atkuriamasis Seimas 
savo 1990 m. kovo 21 d. kreipimesi 
socialines garantijas pažadėjo ne visų 
SSRS jėgos ir represinių s t ruktūrų 
darbuotojams, o tik d i rbant iems 
„viešosios tvarkos palaikymo siste
moje - milicijoje". Ten pat buvo 

SES. ONAMIKAILAITE 

„Esu Ford, ne Lincoln / / 

Š
iais kukliais žodžiais Gerald 
R. Ford, perėmęs prezidento 
pareigas po Richard Nixon 

ats is tatydinimo, prisistatė ame
rikiečiams 1974 m. rugpjūčio 8 d. 
JAV gyventojams, gerai žinan
tiems automobilių firmas. Buvo 
aišku, jog Gerald Ford, augęs Mi-
chigan valstijoje, nesiekia apgau
dinėti: yra paprastas, tiesiakalbis 
žmogus, savo sunkiu darbu pa
siekęs politinius laimėjimus. 

Šiomis dienomis visa Amerika 
liūdi buvusio prezidento, pasižy
mėjusio žmoniškumu, bet drauge 
ir orumu, kilnumu bei teisingumu. 
Ford mėgo save lyginti su prezi
dentu Truman, taip pat kilusiu iš 
darbininkų luomo ir nemėgusiu 
išorinės pompos. Juos abu išugdė 
vidurio Amerikos ūkininkų bei 
darbininkų tradicines vertybes 
pa la ikant i sveika aplinka. Abu 
pateko į prezidento kėdę netikėtai 
ir abu savo patriotizmu, ryžtu, 
t iesumu laimėjo piliečių pasiti
kėjimą bei pagarbą. Harry Tru
man pirmtakas visgi buvęs popu
liarus ir gerbiamas šalies vadas, o 
Ford teko įstoti į negarbingai pa
sielgusio prezidento pėdas ir ati
taisyti sugriautą žmonių pasitikė
jimą. 

25—rius metus tarnavęs JAV 
Kongrese, atstovaudamas Michi-
gan valstijai, Ford įsigijo daugiau 
draugų, nei priešų. Savo oponentų 
niekuomet nelaikė priešais. Ir 
dabar, jį laidojant, daugelis ko
mentatorių pabrėžė jo dorumą bei 
geraširdiškumą. 

Dvi dienas po prez. Gerald 
Ford mirties, gruodžio 26 d., „New 
York Times" laikraštis spausdino 
net kelis puslapius straipsnių, 
nagrinėjančių jo gyvenimą bei po
litinę karjerą. Taip pat ir įdomius 
skaitytojų pasisakymus, pvz.: 
„Prezidentas Gerald R. Ford tikrai 
buvo žmogus visiems laikams. Jis 
visų p i rma siekė gydyti krašto 
žaizdas tuo metu, kai iš tikro to 
labiausiai reikėjo. Jis sulaikė mū
sų šalį nuo suirutės, kai atrodė, jog 
viskas griūva". 

Prez. Ford visų pirma buvo 
tvirtas Amerikos patriotas, verti
nantis ir gerbiantis savo kraštą. 
Tarnavęs JAV laivyne Pacifiko 
fronte II pasaulinio karo metu, jis 
tapo vienas iš daugelio to karo did
vyrių, nors niekuomet tuo nesi
gyrė. Tačiau prisipažino, jog karo 
patirt is išplėtė jo akiratį ir smar

kiai pakeitė jo mąstymą. Jaunys
tėje buvęs paveiktas tuometinės 
vidurio Amerikos polinkio izoliuo
t i s nuo pasaulio" problemų, o daly
vavęs II pas. kare, suvokė, jog JAV 
negali nesidomėti ir nesirūpinti 
t a rp tau t in ia i s reikalais ar kitų 
kraš tų vargais. 

Gerald Ford, dalyvaujant rin
kiminėje kampanijoje prieš 1976 
prezidentinius rinkimus, mums, 
lietuviams, ir kitiems Rytų Euro
poje turintiems savo šaknis, ne
maloniai nuskambėjo jo pareiški
mas, kad Rytų Europos kraštai nė
r a sovietų dominacijos aukos. Dau
gelis jo žodžiais pasipiktino. Vė
liau, pralaimėjęs rinkimus Jimmy 
Carter naudai, Ford pasiaiškino 
tąsyk nevykusiai išsireiškęs: no
rėjęs pabrėžti, jog Rytų Europos 
šalių dvasinis pasipriešinimas so
vietų priespaudai negali būti nu
malšinamas. 

„New Ydrk Times" laikraštis 
nepaminėjo prezidento Ford gilių 
religinių įsitikinimų bei pagarbos 
krikščioniškoms vertybėms, ku
rioms išliko ištikimas visą gyveni
mą. Būdamas prezidentu, nesykį 
pasakė, jog Amerika, Dievo pa
dedama, ir būdama vieninga, gali 
bet ką įveikti ir bet ką pasiekti. 
Nusprendęs prez. Richard Nixon 
suteikti visišką amnestiją, jis vie
šai paskelbė, jog tą sprendimą 
padaręs remiant is sąžine, įsiti
kinęs, jog tai yra teisingas kelias. 
Po 33-ųjų metų, kone visi pripa
žįsta, jog anuomet Ford gerai pa
sielgė, nes kerštas būtų suskaldęs 
visą kraštą. Reikėjo gydyti žaiz
das, o ne jas aštrinti. Net ir garsus 
demokratų senator ius Edward 
Kennedy pareiškė, jog anuomet 
smarkiai pasipriešinęs Ford nuos
prendžiui, bet dabar sutinka, kad 
tas dorai ir išmintingai pasielgęs. 

Pirmasis velionio pagerbimas 
įvyko Kalifornijoje, Palm Desert 
mieste, kur žmona Betty ir prez. 
Ford praleido savo auksinio am
žiaus metus. Šv. Margaritos epis-
kopalų bažnyčioje, kurią Gerald ir 
Betty Ford lankė 30 metų, jo 
pašarvotas kūnas buvo pagerbtas 
gausių lankytojų. Sostinėje kars
tas buvo išs ta tytas Kapitoliuje, 
Kongreso atstovų ir Senato susi
rinkimų salėse. Paties velionio no
ru, karstas taip pat sustojo prie II 
pasaulinio karo veteranams pa
gerbti paminklo. Prez. Gerald Ford 
palaidotas Grand Rapids, MI. 

pažadėta, kad milicijos (policijos) 
„vidutinis pareigūno atlyginimas 
viršys uždarbio vidurkį Respubli
koje". Pastarasis pažadas yra daug 
reikšmingesnis šių dienų policijos ir 
visos vidaus reikalų sistemos geram 
funkcionavimui, nei pensijos. Būtent 
dėl šio pažado nevykdymo išeina 
jauni pareigūnai iš tarnybos ir net 
emigruoja iš Lietuvos. Dėl jo yra 
kreiptasi į Konstitucinį Teismą ir 
žadama siekti Strasbūrą. 

Manau, kad kilęs triukšmas yra 
įstatyminės normos skirtingo trak
tavimo pasekmė ir pats triukšmo 
mastas vargu ar atitinka problemos 
mastui. Siekiant efekto, yra ženkliai 
padidinami nuskriaustųjų skaičiai, 

tyčia dvejais metais sutrumpinamas 
tarnybos Lietuvos valstybei laikas 
(ne 17, bet 15 metų). Visa tai labiau 
panašu i perteklinį apsisaugojimą. 

Kita vertus, nėra to blogo, kas 
neišeitų į gera. Dalies senų vadovau
jančių darbuotojų pasitraukimas į 
pensiją išeitų į gera pačiai vidaus 
reikalų sistemai. Juos pakeistų jau
nesni, Policijos akademiją ar Riome
rio universitetą baigę, europietiškos 
teisės specialistai, paspartėtų siste
mos atsinaujinimas, modernėjimas. 

Tas pats yra pasakytina ir apie 
aukštojo mokslo sistemą, kur įsitvir
tinusi sovietinių laikų profesūra ne
suinteresuota reformomis ir įsikibusi 
laikosi senojo „status quo". 



DRAUGAS, 2007 m. sausio 4 d., ketvirtadienis 

„TIK TEN GALIU BŪTI ŽMOGUM 
NAUDINGU IR DORU" 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Marijampolės Petro Armino vi
durinė mokykla lapkričio 24 d. pami
nėjo savo 50-metį. Pirmą kartą šis 
garbingas Petro Armino-Trupinėlio -
poeto, vertėjo, švietėjo, knygnešio, 
lietuvių kalbos mokytojo vardas buvo 
suteiktas dar 1929 m. Sūduvos sosti
nės pirmajai pradinei mokyklai. 

Petras Arminas 

Petras Arminas (1853 - 1885) 
baigė Veiverių mokytojų seminariją 
1871 m., dirbo Naumiestyje, Mari
jampolėje, Augustave (Lenkija). Jis 
nuolatos rūpinosi lietuvybės gaivi
nimu ir puoselėjimu. Parašęs pirmąjį 
savo straipsnį Jono Basanavičiaus 
redaguojamam „Aušros" laikraščiui, 
susimąstė kokiu vardu jį pasirašyti. 
Rusų valdžia žiauriai persekiojo lie
tuvybės šalininkus. Spaudos draudi
mo metais pasirašyti savo pavarde 
buvo rizikinga - grėsė kalėjimas arba 
Sibiro tremtis. Nuo lubų ant lapo nu
krito kalkių trupinėlis. Tai ir nulėmė 
- poetas pasirinko Trupinėlio slapy
vardį. P Arminas, jau sunkiai sirg
damas rašė: 

Grąžink mane į Lietuvą, 
juk aš nedaug noriu! 
Ten tik galiu būti žmogum 
naudingu ir doru. 
Aš jos duona ilgai mitau, 
jos žemelę myniau. 
Iš jos žiedų sau jaunystės 
vainikėlį pyniau. 

Turėjau laimės baigti visus šešis 
tuometinės pradinės mokyklos sky
rius. 

Mokykla buvo persikėlusi į nau
ją, 1934 m. pastatytą, dviaukštį, di
deliais šviesiais langais mūrą. So
vietų okupacijos metais tautinę savi
garbą ir pilietinę savimonę žadinan
tis vardas buvo panaikintas. 1956 m. 
pradinė mokykla buvo išplėsta ir 
pavadinta ketvirtąja vidurine mokyk
la. Sąjūdžio pažadinta visuomenė 
Tautos Atgimimo metais visame 
krašte siekė atkurti tai, kas buvo 
okupanto sunaikinta arba uždraus
ta. 1989 m. mokykla susigrąžino 
garbingą Petro Armino vardą. 

Mūsų pirmoji mokytoja buvo 
jauna, reikli ir nepaprastai graži pa
nelė, Marija Pempaitė. Savo malde
lėse prieš miegą prašydavau Dievulio 
palaimos mamytei, tėveliui ir moky
tojai. Pirmoji pamoka visada prasidė
davo malda, kurią sukalbėjus visa 
klasė choru sušukdavo: MMes be 
Vilniaus nenurimsim!" Vieną 1938 

m. kovo rytą mūsų mokytoja, jau 
nesišypsodama, pasakė: „Šiandien ir 
kitomis dienomis šūkio nekartosi
me". Lenkija paskelbė Lietuvai ulti
matumą. Tada mes dar negalėjome 
suprasti, kad tėvynė pradėjo gyventi 
prašieptų nasrų apsuptyje. Pirmoji 
mokytoja M. Pempaitė-Giedrienė mi
rė 2004 m. Antroji mūsų mokytoja 
arminietė buvo Aniceta Skabickienė. 
Ją, dabar gyvenančią Vilniaus Tur
niškių šile pastatytuose tremtinių na
muose, aplankau, susirašinėjame. 

Pirmasis mūsų kapelionas buvo 
kun. Pranas Adomaitis. Nežinojau, 
kad jis rašo eiles. Mano krikštamotė 
Z. Kreivėnienė, artėjant sovietų 
antrajai okupacijai pasitraukusi į 
Vakarus, dovanojo man mažą kny
gelę. Ji išliko kaip brangi šeimos 
relikvija. Joje įrašytas kunigo ranka 
eilėraštis „Vienas tik taškas", kurio 
kelis posmelius pateikiu dabar. 

Ėjau aš per pasaulį. 
Platus jis ir didingas. 
Išgirdau vieną tik kregždės „vyt". 
(...) 
Žengiau aš į praeitį. 
Čia jos jau nebėr. 
Aleksandre, Cezari, Homerai! 
Tylu. Praėjo kaip niekas. 
Praėjo kaip „vy". 
Tik taškas gilioj tolumoj. 
(...) 
Skridau aš aukštyn, 
Viršum visos Visatos. 
Pažvelgiau aš atgal -
Sužibo akyse tik taškas. 
Pranyko, kaip vienas tik „vyt". 

Tad kur mūsų laimė? -
Ji ten, kur amžini tonai, 
Kur amžinas „vyt". 

Kun. P Adomaitis, paleistas iš 
Gulago, kurį laiką darbavosi kaip 
Gerdašių parapijos klebonas. Ten ap
lankiau jį 1994 m. kunigystės 60-
mečio jubiliejaus proga. 

Mokyklos jubiliejinis renginys 
v 

prasidėjo šv. Mišiomis Sv. Vincento 
Pauliečio bažnyčioje. Po to vyko laidų 
susitikimai. Nusistebėjau nesutikęs 
nė vieno iš savo bendramokslių, nors 
tikėjausi rasti bent kelis. Paminėsiu 
tik tuos bendramokslius arminiečius, 
antisovietinio pasipriešinimo daly
vius, kuriuos prisimenu. Juozas Skar-
žinskas - „Dramblys" - Tauro apygar
dos Birutės rinktinės Žiedo kuopos 
būrio vadas buvo sužeistas ir suimtas 
1948 m. Paleistas iš Gulago 1974 m. 
grįžo į Lietuvą. Mirė 1995 m. Teo
doras Kilikevičius, studentas, kalė
damas Vorkutos lageryje, 1954 m. 
vasarį rašė: „Ilgesys ir meilė gimta
jam lizdui, artimiesiems, slegia krū
tinę. Nebegaliu surasti priemonių, 
pramogų, kurios nors minutei už
gesintų tą baisią, šventąją aistrą, kuri 
labiau už bet kokį fizinį darbą, 
vargina kiekvieną čia esantį jau
nuolį". 

Teodoras rašė ir eilėraščius: 

Svetimoj šaly aš būdams, toli nuo 
tėvynės, 

Išsiilgau Tavęs, mama, ir dainos 
lopšinės... 

Jei šiandieną padainuotum tyliai 
čiūčia - liūlia, 

Rodos vargt lengviau man būtų, 
mylima motule... 

Grandinis Algimantas Gustaitis 
- „Kimas" buvo Tauro apygardai 
tiesiogiai pavaldaus Vytenio būrio 

vado adjutantas. Okupacinis MVD 
tribunolas prieš 60 metų skyrė jam 
mirties bausmę. Buvo sušaudytas 
Vilniuje, kartu su trimis bendražy
giais. Jo palaikai buvo pakasti Tus
kulėnų parke Vilniuje, o 2001 m. pa
laidoti Marijampolės partizanų ka
pinėse. Algimantas buvo išskirtinių 
gabumų, logiškos mąstysenos ir 
aiškios pilietinės savivokos jaunuo
lis. MVD tardytojui rusui ltn. Ro-
manovskij į klausimą, kodėl dalyva
vo pasipriešinime, atsakė: „Aš, kaip 
lietuvis, jaučiau pareigą nelikti nuo
šalyje, o būtent, padėti lietuviams ko
vojantiems su sovietų valdžia." „Ki
mas" buvo daug kuo panašus į savo 
dėdę, talentingąjį karo lėktuvų kon
struktorių generolą Antaną Gustaitį. 
Beje, Algimantas buvo sušaudytas 
1947 m. kovo 26 d. per savo dėdės 
49-ąjį gimtadienį. Generolas buvo 
nužudytas 1941 m Maskvoje. 

Algirdas Jakimavičius - „Vana
gas" priklausė Kęstučio Jokūbyno 
grupei, kuri leido pogrindžio laikraštį 
„Laisvės varpas". Algirdas vieno 
žiauraus tardymo metu iššoko iš 
antrojo aukšto per langą, susižeidė, 
bet pabėgti nepavyko. 

Joana Jankauskaitė-„Džiugū-
nė" buvo Vytauto rinktinės vado V 
Gavėno - „Vampyro" ryšininkė. Ją, 
studentę, čekistai suėmė Kaune. 
Grįžusi iš Gulago, gyveno ir dirbo 
Marijampolėje. Dabar sunkiai serga. 

Poeto Petro Armino 140 metinių 
proga, buvau parašęs eilėraštį „Tru
pinėlio mokykla" („Nesugrįžusiems 
iš Tuskulėnų" 1997, Klaipėda). Keli 
posmeliai iš jo: 

( . . .) 
Pirmą trupinėlį iš mokyklos 

suolo — 
Mokytojos žodį ligi šiol girdžiu. 
Įtaigaus jo būta - slopo -

nenuslopo, 
ne tik man paliko kelrodžiu 

stulpu.. 

(...) 
Trupinį šviesos išsinešiau 

pasaulin, 
saugojau nuo vėjo, piktos 

darganos. 
Neužgesdams rodė vieną, tikrą 

kelią, 
per vargus, nelaimes parvedė 

namo. 
(...) 
Trupinį atradęs, trupinį 

praradęs, 
supratau po metų netrumpos 

sekos -
Nėr didesnio džiaugsmo, nėr 

didesnės laimės, 
Kaip matyt giedrėjant dangų 

Lietuvos. 

Iš tų trupinėlių skalsos kalnas 
auga. 

Jo pakaktų visai žemei Sūduvos, 
Jeigu mūsų rankos susiimtų 

žiedu, 
Jeigu mūsų širdys plaktų vardan 

tos. 

Šventė buvo įspūdinga: dainavo 
mokyklos moksleivių ir mokytojų 
chorai, sekstetai ir duetai, buvo 
šokami tautiniai ir originalūs šokiai, 
buvo sakomos proginės sveikinimo 
kalbos, teikiami apdovanojimai ir 
dovanos, kurias priiminėjo visur sus
pėjanti mokyklos direktorė Nijolė 
Stadalienė. 

Mokyklos muziejaus steigėja ir 
buvusi jo vedėja mokytoja Virginija 
Jasaitienė supažindino su atnaujin
ta muziejaus ekspozicija. Beje, mo
kyklos muziejus mini savo gyvavimo 
20-metį. Šventė buvo skirta viduri
nės mokyklos istorijos tarpsniui, ku
ris prasidėjo 1956 m. Ankstesnių 
laidų mokyklos auklėtiniai dalyvavo 
įvairiomis formomis pasireiškusioje 
antiokupacinėje veikloje, kuri savo 
ruožtu jau tapo Petro Armino mokyk
los istorijos sudėtine dalimi. 

Sv Vincento Pauliečio bažnyčia Mari|ampolc|C R I in ion io nuotr 
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LIETUVIŲ TELKINIAI VOKIETIJA 
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KALĖDŲ EGLUČIŲ 
PARODA 

Ronald Reagan Presidential 
Library iki sausio 7 d ienos vyksta 
Kalėdų eglučių paroda. Tarp 40 
įvairiai papuoštų eglučių yra ir lietu
viškais karpytais ir varstytais šiau
dinukais papuošta eglutė. Kviečia
me visus lietuvius su savo svečiais 
atvykti apsilankyti Ronald Reagan 
bibliotekoje. Adresas: 40 Presiden
tial Drive, Simy Valley. 

FILMO PERŽIŪRA 

Los Angeles „Lietuvos Vaikų vil
ties" komitetas rodys rež. Arūno 
Matelio Oskarui nominuotą filmą 
„Prieš parskrendant į Žemę" (JBe-
fore Flying to the Earth") 2007 m. 
sausio 14 d., 12:15 va i . Šv. Kazi
miero parapijos salėje. 

Po filmo vaišės ir susipažinimas 
su režisieriumi. 

PAKRIKŠTYTI 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

BAŽNYČIOJE 

2006 m. spalio 28 d. prel. Edis 
Putrimas Šv. Kazimiero bažnyčioje 

pakrikštijo Emiliją Venckus, gim. 
2006 m. birželio 30 d. Pasadena. 
Tėvai: Linas Venckus ir Elina Gai-
dimauskas. Krikšto tėvai: Nestoras 
Ruplėnas ir Vida Bruožis. 

2006 m. lapkričio 11 d. kun. S. 
Anužis Šv. Kazimiero bažnyčioje 
pakrikštijo Justiną Tomą Janovskį, 
gim. 2003 m. kovo 13 d. Escondido, 
CA. Tėvai: Vladislovas Janovskis ir 
Ju rg i t a Dirvanauskai tė . Krikšto 
tėvai: Just inas Rasas ir Gailė Rasas. 

2006 m. lapkričio 11 d. kun. To
mas Karanauskas Šv. Kazimiero 
bažnyčioje pakrikštijo Aleksą Ste
poną Reivydą, gim. 2006 m. liepos 6 
d. Los Angeles. Tėvai: Ričardas Rei-
vydas ir Jennifer Vogell. Krikšto tė
vai: Aleksas Baipšys ir Lauda Ged
gaudas. 

2006 m. lapkričio 12 d. kun. 
S. Anužis Šv. Kazimiero bažny
čioje pakrikštijo Alex Kazimierą 
Quick, gim. 2006 m. balandžio 19 d. 
Burbank, CA. Tėvai: Kelly Quick 
ir Angelė Prišmantas. Krikšto tė
vai: Craig Arsenault ir Rima Ar-
senault. 

LA Šv. Kaz imie ro p a r a p i j o s 
ž in ios , 

2006 m. gruodis 

Atkelta iš 2 psi. 
Galop pirmininkas išreiškė didelę 

padėką Berlyno apylinkės valdybai 
už surengtą šaunų suvažiavimą. 

Vokietijos lietuvių jaunimo są
jungos pirmininkas M. Gaurilčikas 
papildė Bendruomenės pinnininko 
pranešimą, informuodamas apie lie
tuvių jaunimo veiklą Vokietijoje. J is 
kvietė jaunesnius (16-35 metų) lie
tuvius įsijungti ir į Jaunimo sąjun
gą, nes jos veikla kaip tik taikoma 

atliepti j aunesnių žmonių poreikius. 
Daugiau informacijos galima rasti 

w w w . v U s . d e 
Informacinį pranešimą pateikė 

Jurgita Aniūnaitė—Ott, Lietuvos tu
rizmo depar tamento skyriaus Ber
lyne darbuotoja. J i nurodė, kad Ber
lyne veikia Baltijos kraš tų turizmo 
centras, kur i s te ikia tur is tams rei
kiamą medžiagą. Daugiau informa
cijos galima ras t i 

www.ba l t ikuminfo .de 
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Naujasis JAV 
Lietuvių 
Bendruomenės 
Krašto valdybos 
pirmininkas 
Vytautas Maciūnas 
(.Philadelphia, PA) ir 
Maironio lietuvių 
l i teratūros 
muziejaus išeivijos 
skyriaus vadovė 
Virginija 
Paplauskienė 
(Kaunas), susitikę 
Čikagoje JAV LB 
Kultūros tarybos 
ruoštame rašyt. 
Antano Vaičiulaičio 
100 metų Sukakties 
minėjime. 

Algirdo Kairio 
nuotrauka 

Netoli virtuvės, pr ie barakų, suversdavo 
didelį sniego kalną. Praeidami smogikai dažnai 
prisikabindavo prie valgio nešėjų, neva pastebėję 
kokią netvarką ir suvarydavo juos į tą sniegą. Ten 
jie turėdavo atsistoti ant galvų ir knistis po 
sniegą, kol nuvargs kaip pelės ir visiškai peršlaps. 

Smogikai susigalvodavo ir tokių pokštų savo 
malonumui: 

Nuo vienos aikštės reikėjo nunešti suverstas 
sniego krūvas. Už kelių šimtų metrų nuo 

sniego krūvos buvo gili duobė. Suimtiesiems smo
gikai liepdavo apsivilkti paltus nugara pirmyn, 
užpakalyje susisegti ir tada sniegą, rankomis jo 
prisirausus tartum į prijuostę, nešti į tą duobę. 
Suimtieji, kaip visada, turėdavo „darbą dirbti" 
bėgom. Kai jie su sniego glėbiu atbėgdavo prie 
duobės sniego iškrapštyti, atsistoję prie duobės 
krašto smogikai spirdavo į užpakalį taip, kad jie 
virsdavo į duobę vienas ant kito ir vienas per kitą. 
Suvertę krūvą suimtųjų į duobę, smogikai juok
davosi pilvus susiėmę. 

Suimtųjų skvernai stovykloje buvo populia
riausia transporto priemonė. Stovykla buvo pas
tatyta miške, kur buvo ir duobių ir kalvelių. Tas 
kalveles suimtieji nukasė rankomis į skvernus ir 
bėgom sunešė į duobes. Taip buvo išlygintas visas 
stovyklos plotas, supilti keliai, sunešti akmenys ir 
pan. Vienračių vežimukų tokiam dideliam su
imtųjų skaičiui nebuvo, o be to, vežant žemes arba 
akmenis, reikėjo eiti vienam po kito, kas žymiai 
sutrukdė darbą. 0 stovykloje viskas turėjo vykti 
greit, vis tiek ar darbas produktyvus, ar visiškai 
neproduktyvus. Svarbu, kad suimtieji buvo be 
per-traukos mankštinami. 

Klinkerio plytinė buvo maždaug už 5 kilomet
rų nuo stovyklos. Darbo komandos, kurios dirbda
vo netoli tos plytinės ir per naktį ateidavo miegoti 
į stovyklą, iš darbo pareidamos kiekvieną vakarą 
turėjo nešti plytas į stovyklą. Kiekvienas suimta
sis turėjo paimti po dvi plytas ir taip kiekvieną 
dieną visi atnešdavo į stovyklą kelis tūkstančius 
plytų. 

Netoli stovyklos buvo perkasas, kuriuo atei
davo visa statybinė medžiaga Oranienburgui ir 
apylinkei. Suimtieji ten turėjo visas prekes, ypač 
statybinę medžiagą, iš laivų iškrauti. Darbas ėjo 
žiemą ir vasarą. Medžiagą ir prekes iš laivo į 
krantą reikėjo nešti arba vežti vienračiais per 
lentas. Smogikai ir vorarbeiteriai nuolat stovėda
vo šalia ir ragindavo suimtuosius skubėti. Jei 
jiems atrodydavo, kad kuris bėga per lėtai, — daž
niausia tai buvo daugiau nusilpusieji, — jie ne tik 
mušdavo bizūnais, bet ir spirdavo į užpakalį ir tuo 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr> 40627 išgyvenimai 

nacių koncentracijos stovyklose 
1941_1945 

IONAS GRlGOLArtlS 
Nr.37 

pačiu nuversdavo į vandenį, ypač žiemą. Iš
t raukus tokį vargšą, liepdavo pavolioti sausame 
smėlyje ir tada pastatydavo stovėti tol, kol jo dra
bužiai visiškai sušaldavo. Kada toks stulpas pra
dėdavo eiti, jo drabužiai sulūžinėdavo ir kartais 
krisdavo nuo kūno. Kas tokią nelaimę patirdavo, 
tas tik labai retai išlikdavo gyvas. 

Griežčiausiai buvo draudžiama išeiti iš ri
kiuotės. Kas neapgalvotai, nors ir dėl rimtos 

priežasties, išeidavo iš rikiuotės, tą tuojau su
šaudydavo. Darbo metu būdavo taip pat. Sargy
biniai veikdavo pagal nuotaiką. Išeiti už sargy
binių voros buvo draudžiama nors ir pusę metro. 
Bet labai dažnai atsitikdavo ir taip, kad sušaudy
davo dar nepriėjus iki sargybinių voros. Kartais 
smogikai iš nuobodumo pamesdavo kepurę ar kokį 
nors kitą daiktą už sargybinių voros ir liepdavo 
suimtajam tą daiktą atnešti . Vos suimtasis, nieko 
blogo nemanydamas, peržengs sargybinių liniją, 
smogikas jį sušaudys ir vakare padarys stovyklos 
viršininkui pranešimą, kad toks tai numeris su
šaudytas bebėgant. O suimtajam atsisakyti vyk
dyti smogiko įsakymą taip pat buvo negalima, nes 
tuomet jis suimtąjį galėjo sušaudyti, kaip pasi
priešinusį jo įsakymui. Tokiu būdu, kam tokia 
nelaiminga dalia atitekdavo, tas nebeturėdavo pa
galbos. Kas tokiems budeliams „neįkrito į akį", tas 
buvo tą dieną laimėjęs. 

Vienoje komandoje, kuri kirto miške medžius, 
dirbo ir keli žydai. Kai jau medį baigdavo pjauti, 
vienas žydas turėdavo įlipti į medžio viršūnę 
„medžio versti". Kada medis virsdavo, suimtasis 
krisdamas dažniausiai iš karto užsimušdavo arba 
mažiausiai susilaužydavo sąnarius ir po didelių 
kančių mirdavo. Nereikia manyti, kad tokį sun
kiai sužeistą suimtąjį kas veždavo į ligoninę. Ne! 
Jis turėdavo gulėti iki vakaro, ir tada kiti turėda
vo jį parnešti gyvą arba negyvą. 

Nuolatinė kankinimo priemonė būdavc pa

tikrinimai, kurie kiekvieną dieną įvykdavo tris 
kartus: rytą prieš darbą, per pietus ir vakare po 
darbo. Žiemą rytinis ir vakar inis patikrinimai 
būdavo baisiausi, o vasarą pietinis ir vakarinis. 

Žiemą barake būdavo ta ip pat šalta, kaip ir 
lauke. Keli langai turėdavo per naktį būti atdari , 
nors būtų didžiausias šalt is. Lovoje šaldavo ne tik 
ausys, bet ir plikai k i rpta galva. Begulint reikėda
vo arba antklode apsidengti galvą arba kuo nors 
apsivynioti ausis ir galvą, nors ta i buvo draudžia
ma. 

Tiek žiemą, tiek vasarą duodavo tik dvi antk
lodes. Rankos ir kojos šaldavo dieną ir naktį. 

Barako sienos apšaldavo storu ledo sluoksniu, o 
nuo lubų nuolat varvėdavo vandeniu virtęs kva
pas. Nors buvo draudžiama, per didžiuosius žie
mos šalčius užsiklodavom paltą ant lovos, nes 
kitaip nebuvo galima užmigti . 

Rytą atsikėlus, tuoj reikėdavo eiti — ir su 
noru eidavom — praus t i s šal tu vandeniu, gerai 
nusitrinti krūtinę ir nugarą. Po to reikėdavo tvar
kyti lovą. Lovą betvarkant , šlapios rankos visiškai 
sustingdavo, o kojos pradėdavo šalti vos atsikėlus. 

Nors pusryčių sr iuba arba kava ir būdavo 
karšta, kūnas neatšildavo. Pavalgius reikėdavo 
išsiplauti dubenėlį a rba puoduką. Šaltos rankos 
vėl sušlapdavo ir šaldavo beprotiškai, o oda sker-
dėjo, kaip senas popierius. Pirš t inės buvo pasiūtos 
iš medvilninės medžiagos i r visiškai nešildė 
rankų, vos atlaikydavo vėją. Kojines tik retas te
turėjo, o sveikų kojinių — nė vienas. Dauguma 
vyniojo kojas skudurais, nes neturėjo nė autų. Dėl 
to aš stebėdavaus, kad ta ip blogai apsirengę žmo
nės, palyginti, mažai tenušaldavo galūnes, jei 
smogikai nepastatydavo jų tyčia kur nors šaltyje. 

Išėjus iš barako, tuoj reikėdavo stoti rikiuotėn 
ir laukti, kol skambutis pašauks į patikrinimą. 
Tvarka visuomet būdavo vienoda, ar didžiausias 
šaltis, lietus ar vėtra. Tokiu būdu, vos iš lovos išli
pus, reikėdavo apie pusan t ros valandos stovėti. 

Rytais keldavo papras ta i 3:15 vai. ir 3 vai., o 
4:20 vai. išsirikiuodavom ir prieš penktą jau žy-
giuodavom į aikštę. Kol visi blokai sueidavo į 
aikštę ir išsilygiuodavo, užtrukdavo dar 15 minu
čių. Tada tik galėdavo prasidėti patikrinimas, 
kuris rytais užtrukdavo apie pusę valandos. Pa
tikrinimui pasibaigus, stovyklos seniūnas paduo
davo komandą rinktis darbo komandoms. Tada 
visi bėgom pasileisdavome prie savo darbo koman
dų. Galima įsivaizduoti, ka s darėsi aikštėje, kada 
15,000-20,000 žmonių pradėdavo veržtis per 
aikštę ir kiekvienas norėdavo skubiau pasiekti 
savo darbo komandą. B u s daugiau . 

http://www.vUs.de
http://www.baltikuminfo.de
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Į misiją Irake išlydėtas LITCON-9 būrys. 
Vilnius, sausio 3 d. (ELTA) — 

Lietuvos kariuomenės Motorizuotos 
pėstininkų brigados „Geležinis Vil
kas" štabe trečiadienį surengtos į 
tarptautinę misiją Irake išvykstančio 
LITCON-9 būrio palydėtuvės. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Iškilmingoje ceremonijoje daly
vavo krašto apsaugos ministras Juo
zas Olekas, laikinai einantis Lietuvos 
kariuomenės vado pareigas Lauko 
pajėgų vadas brigados generolas Ar
vydas Pocius. 

Bus atkuriamas Palangos paplūdimys 
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) — 

Pernykščiai pajūrio sutvirtinimo dar
bai apsaugojo Palangos paplūdimius 
ir kopas nuo dar didesnės audros pa
darytos žalos, teigia valdžios ir ap
linkosaugos atstovai. 

Todėl ir šiemet į paplūdimius bus. 
vežamas smėlis, pinamos žabtvorės, 
tęsiamas kopų apželdinimas. 

Praėjusį savaitgalį pajūryje siau
tusi audra Palangoje suardė kopagū
brio sutvirtinimus, jūra nuplovė di
džiąją dalį pernai į paplūdimį atvežto 
smėlio. 

Palangos miesto Aplinkos apsau-
v 

gos agentūros vedėjo Antano Ciunkos 
teigimu, stiprus vėjas padarė nemažą 
žalą. 

,,Pernai suvežto smėlio vietomis 
jau nebelikę, vietomis dar nemažai 
yra. Vidutiniškai gal 50 — 60 proc. 
nuplovė. Tikrųjų kopų nepasiekė, ne-
apardė, kaip kad būdavo anksčiau at
kirstos stačiai. Sulaikė paplūdimio 
smėlis, pirmiausiai jį sunaikino ban
gos" , — sakė A. Ciunka. 

Anot Palangos miesto savivaldy
bės komunalinio ūkio skyriaus vedėjo 
pavaduotojo Viktoro Beniušio, tikslūs 
gamtos stichijos paplūdimiui padary
ti nuostoliai dar nėra žinomi. 

„Bandysime įvertinti situaciją, 
suskaičiuoti, kiek kainuotų pažeistų 
vietų atstatymo darbai. Vėl stiprinsi
me kopas, atkursime pažeistus su
tvirtinimus", — teigė V Beniušis. 

Kaip pastebi Klaipėdos apskri
ties viršininko administracijos sekre
torius Vaidotas Linkus, anksčiau at
likti kopagūbrio sutvirtinimo darbai, 

taip pat į Palangos pajūrį atvežtas 
smėlis padėjo išvengti didesnių nuos
tolių. 

„Po šių vėjų galėjo būti dar bai
sesni padariniai, galėjo daugiau smė-

v 

lio, kopagūbrio nunešti. Žabtvorės ir 
šakų klojiniai apsaugojo nuo didesnių 
padarinių. Šios priemonės, taikomos 
visame pasaulyje, daugiau mažiau 
pasiteisina. Negalima visiškai ap
saugoti nuo vėjų ir uraganų, bet tei
giamas poveikis tikrai yra, sustabdo
ma kopagūbrių degradacija", — kal
bėjo V Linkus. 

Kaip sakė V Linkus, praėjusiais 
metais Palangos paplūdimys buvo pa
pildytas 40,000 kubinių metrų iš kar
jero atvežto smėlio. Didžiąją dalį 
smėlio nuplovus, ruošiamasi gabenti 
naują porciją, šįsyk smėlį kasant iš 
jūros gelmių. Centrinės Palangos pa
plūdimio dalies — 1.3 kilometro ruo
žo nuo jūros tilto Birutės kalno link 
— papildymas smėliu bei Baltijos jū
ros apsauginio kopagūbrio apželdini
mas iš viso turėtų kainuoti apie 4,5 
milijono litų. Klaipėdos apskrities 
viršininko administracija naujus pa
jūrio juostos tvarkymo darbus ketina 
pradėti dar šį mėnesį, o užbaigti — 
iki 2008-ųjų rugpjūčio. 

Aplinkosaugininkai tokių prie
monių pinigų išmetimu nevadina. 

„Yra tik tokios priemonės. Kai
mynai lenkai kiekvienais metais pen
kis kartus daugiau investuoja į pa
plūdimių papildymą smėliu. Reikia 
prie to visiems įprasti. Gamta daro 
savo. Jūros lygio kilimas atsiliepia 
krantų būsenai", — sakė V Beniušis. 

* Trečiąją vietą dešimties ko
mandų Slovakijos vyrų krepši
nio lygos turnyre užimanti Nit-
ros „Casta SPU" (11 pergalių ir 5 
pralaimėjimai) komanda atsisakė 31 
metų 200 cm ūgio puolėjo Arvydo 
Straupio paslaugų. 

* Tarptautinio šachmatinin
kų turnyro Anglijoje šeštojo rato 
partijoje antradieni antrąją per
galę iškovojo Dagnė Čiukšytė, nu
galėjusi anglą Simon Fovvler bei su 4 
taškais iš 6 galimų žengia antrajame 
dalyvių dešimtuke. 

* NBA čempionato regulia
riojo sezono rungtynėse Žydrū

nas II gaus kas pelnė 8 taškus ir po 
krepšiais atkovojo 13 kamuolių, o lie
tuvio Cleveland „Cavaliers" koman
da — po sėkmingo ketvirtojo kėlinio 
— antradienį namuose 82:78 nuga
lėjo San Antonio „Spurs" krepšinin
kus. 

* Dariaus Kasparaičio New 
York „Rangers" komanda antra
dieni reguliariojo sezono NHL 
rungtynėse po 16 baudinių serijos 
3:2 nugalėjo New Jersey „Devils" le
do ritulininkus. Lietuvis per 14 su 
puse minutės kartą metė į arenos šei
mininkų vartus, blokavo vieną meti
mą bei išvengė baudos minučių. 

Atkelta iš 1 psl. 
Prokuratūra išsiuntė Darbo partijai 
priminimą pagreitinti prašomų doku
mentų pateikimą, nes tai tiesiogiai 
lemia ikiteisminio tyrimo trukmę. 

„Negavę šių dokumentų, specia
listai negali užbaigti savo tyrimo, pa
teikti mums savo išvadų, o mes ne
galim atlikti išvadų įvertinimo", — 
sakė prokuroras S. Verseckas. 

Prokuroras paneigė dabartinio 
Darbo partijos vadovo Kęstučio 
Daukšio teiginius žurnalistams, esą 
visus reikalingus dokumentus parei
gūnai paėmė per kratas. 

„Darbo partijos pirmininkas yra 
neteisus — kratų metu buvo paimti 
kompiuterių sisteminiai blokai, taip 
pat dokumentai, užrašai, kurie ne
priskirtini prie Darbo partijos ofi
cialios buhalterinės apskaitos doku
mentų. Prokuratūra reikalauja pa
teikti Darbo partijos turimus oficia
lius buhalterinės apskaitos doku
mentus — tuos, kuriuos jie tvarkė 
patys, kaip reikalauja Buhalterinės 
apskaitos įstatymas ir Politinių parti
jų finansavimo įstatymas", — aiškino 
prokuroras S. Verseckas. 

Iš šių dokumentų bylą tirian
tiems pareigūnams partija pateikė 
tik dalį. 

Generalinio prokuroro pavaduo
tojas G. Jasaitis atkreipė dėmesį, kad 
prokurorų reikalavimas pateikti do
kumentus yra numatytas Baudžia
majame procese. 

„Jis yra visiškai teisėtas, tai nėra 
kažkoks prokurorų noras ar užgai
dos", — teigė generalinio prokuroro 

pavaduotojas. Kol kas procesinių 
prievartos priemonių pareigūnai ne
siėmė. Už dokumentų ar kitų prašo
mų dalykų nepateikimą pareigū
nams įstatymas numato baudą. 

Baudžiamojo proceso kodekso 97 
straipsnis numato, kad ikiteisminio 
tyrimo pareigūnas, prokuroras ir 
teismas turi teisę reikalauti iš fizinių 
ir juridinių asmenų pateikti daiktus 
ir dokumentus, turinčius reikšmės 
nusikalstamai veikai tirti ir na
grinėti. 

Šio kodekso 163 straipsnyje nu
rodyta, kad bet koks asmuo, nevyk
dantis ikiteisminio tyrimo pareigūno, 
prokuroro, ikiteisminio tyrimo tei
sėjo ar teismo teisėtų nurodymų, 
duodamų remiantis šiuo kodeksu ar 
kitais įstatymais, gali būti nubaustas 
iki 30 minimalių gyvenimo lygių 
(MGL) dydžio bauda. 

„Kol kas jokių procesinių prie
vartos priemonių šiuo klausimu im
tasi nebus. Kokios tyrimo taktikos 
laikysimės, parodys laikas", — kal
bėjo G.Jasaitis. 

Darbo partijos teisiniai gynėjai 
artimiausiu metu ketina prašyti Ge
neralinės prokuratūros nutraukti 
baudžiamąją bylą dėl galimai ne
skaidrios DP finansinės veiklos. 

Gruodžio pabaigoje suėjo jau pu
sė metų, kai tiriama ši byla ir Darbo 
partijai pateikti įtarimai kaip juridi
niam asmeniui. Pagal įstatymus, įta
riamasis po šešių mėnesių tyrimo gali 
kreiptis į ikiteisminio tyrimo institu
ciją ir prašyti nutraukti, jo manymu, 
pernelyg užsitęsusį tyrimą. 

G. Einikis sės į teisiamųjų suolą 
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) — 

Krepšininkas Gintaras Einikis, kuris 
įtariamas Klaipėdoje neblaivus su
kėlęs avariją bei sužalojęs žmogų, ne
trukus sės į teisiamųjų suolą. 

Kaip „Lietuvos rytu/" sakė Klai
pėdos apylinkės prokuratūros vado
vas Stanislovas Stulpinas, ikiteismi
nis tyrimas iš esmės baigtas. 

„Atsisakęs teikti parodymus G. 
Einikis apsimeta nebyliu, tačiau me
džiagos mums jau užtenka, galime 
reikšti įtarimus", - sakė prokuroras. 

Praėjusį mėnesį krepšininkas ne
siteikė atvykti į Klaipėdos policijos 
eismo priežiūros skyrių, kuriame tu
rėjo įvykti iš anksto numatyta jo, 
kaip Įtariamojo, atpažinimo procedū
ra. Prokurorų manymu, G. Einikis 
bandė vilkinti ikiteisminį tyrimą. 

Krepšininkas su savo advokate 
Gražina Mauručaitiene policijoje pa-
s-irodė kitą dieną, tačiau procedūra 
vėl buvo atidėta. Tyrėjai nesurado 

dviejų vyrų, ūgiu ir kūno sudėjimu 
panašių į G. Einikį, tarp kurių avari
jos liudininkė 17-metė klaipėdietė 
Reda Rudminaitė turėjo atpažinti 
avarijos kaltininką. 

Užsitęsus avarijos tyrimo proce
dūroms, Klaipėdoje pasklido kalbos, 
kad per avariją nukentėjęs Edgaras 
Kubilius susitaikė su G. Einikiu. To
kių reikalų žinovai tvirtina, kad į pa
našias situacijas patekę asmenys gali 
išvengti nemalonumų nukentėjusie
siems už žalą sumokėję 20,000 litų. 
Tačiau prokurorai teigė neturį duo
menų, kad G. Einikis bandytų tartis 
su nukentėjusiuoju. 

G. Einikiui priklausantis apy-
naujis visureigis „VVV Touareg" j ava
riją pateko gruodžio 3-osios vakarą. 
Jo mašina Tilžės gatvėje taranavo E. 
Kubiliaus vairuojamą automobilį 
BMW. Avarijos kaltininkas pavažia
vęs apie 100 metrų sustojo, užrakino 
mašiną ir nuėjo. 

Filmas „repetuoja" prieš „Oskarus / / 

Palm Springs, sausio 3 d. 
(ELTA) — Daugiausia tarptautinių 
apdovanojimų surinkęs Arūno Ma
telio filmas „Prieš parskrendant į Že
mę" dalyvaus ketvirtadienį praside
dančiame viename svarbiausių Jung
tinėse Amerikos Valstijose kino festi
valyje Palm Springs. 

Siame California valstijos mieste 
sausio 4-15 dienomis rengiamas kino 
festivalis ne tik sutraukia didžiausią 
JAV kino auditorijos dėmesį (pernai 
jame dalyvavo per 100,000 žiūrovų), 
bet ir yra laikomas paskutine ir pa
grindine repeticija prieš JAV Kino 
akademijai paskelbiant po penkis fil
mus laureatus „Oskarų" rinkimuose 
bei išrenkant „Auksinio gaublio" nu
galėtojus. 

A. Matelio filmas „Prieš pars
krendant į Žemę" šįmet pirmą kartą 
atstovaus Lietuvos kino menui „Os
karų" apdovanojimų rinkimuose. 

Palm Springs festivalis pasižymi 
ir Hollyvvood žvaigždžių bei žiniask-
laidos gausa ir dėmesiu. Šiemetinia
me festivalyje tarp svečių bus ir Palm 
Springs festivalio laureatai: Sydney 
Pollack, Kate VVinslet, Alejandro 
Gonzalez Inarritu bei šio režisieriaus 
naujausio filmo „Babelis" aktoriai 
Brad Pitt ir Cate Blanchett. 

A. Matelio filmas „Prieš par
skrendant į Žemę" dalyvauja progra
moje „Award Buzz — Best Foreign 
Language Film", skirtoje pretenden
tams į „Oskarą" užsienio kalbos ka
tegorijoje. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

r 

A. Merkei sieks glaudesnio 
ES ir JAV bendradarbiavimo 

Angelą Merkei 

Londonas, sausio 3 d. („Reu-
ters"/BNS) — Vokietijos kanclerė An
gelą Merkei komentaruose, kurie 
skelbiami trečiadienį, sakė, kad Eu
ropos Sąjunga (ES) ir Jungtinės Vals
tijos turėtų labiau suderinti savo fi
nansų rinkų taisykles, patentų įsta
tymus ir kitus ekonomikos mechaniz
mus. 

Interviu britų verslo dienraščiui 
„Financial Times", kurį davė prieš 
vizitą į Washington, DC, A. Merkei 
pristatė Vokietijos pirmininkavimo 
ES ir Didžiojo aštuoneto (G-8) šalių 
grupei prioritetus. Vokietijos pirmi
ninkavimas ES truks pusmetį, o G-8 
— vienerius metus. 

A. Merkei sakė, kad geresnis įsta
tymų derinimas tarp 27 valstybes vie
nijančios ES ir Jungtinių Valstijų pa
didins investicijų srautus ir prekybos 
apimtis. 

„Mes turime tam tikros patirties, 
kaip veikia vieningos rinkos Euro
poje, kurią galėtume pritaikyti trans
atlantiniu mastu", — sakė A. Merkei 
interviu laikraščiui, kuris paskelbtas 
„Financial Times" interneto svetai
nėje. 

CASP nuotr. 

„Didėjant globalizacijos mastui 
tai galėtų būti geras pagrindas trans
atlantiniam bendradarbiavimui", — 
sakė kanclerė. 

Ji nurodė, kad vėliau šią savaitę 
per vizitą Jungtinėse Valstijose keti
na aptarti šią temą su JAV preziden
tu George W. Bush. 

„ES ir JAV galioja pažangūs pa
tentų įstatymai. Mes turime finansų 
rinkų kontrolės mechanizmus. Turi
me ieškoti būdų, kaip plėtoti tai 
transatlantiniu mastu" —sakė ji. 

„Turime būti budrūs, kad nenu-
toltume vieni nuo kitų, o suartėtume, 
nes tai neabejotinai atneštų naudos 
abiem šalims", — pridūrė kanclerė. 

Vokietijos santykiai su Jungti
nėmis Valstijomis buvo atšalę, kai 
kanclerio poste dirbo Gerhard 
Schroeder. 2005-aisiais šį postą užė
mus A. Merkei, dvišaliai santykiai 
kur kas pagerėjo. 

A. Merkei atmetė būgštavimus, 
kad tokios valstybės kaip Kinija ir Ja
ponija gali neigiamai žiūrėti į glau
desnę JAV ir Europos partnerystę ir 
jų suartėjimą, kuris nukreiptas prieš 
jas. 

Naujasis JT vadovas laikosi švelnesnio 
požiūrio į mirties bausmės vykdymą 

Jungtinės Tautos, sausio 3 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Naujasis Jungti
nių Tautų (JT) generalinis sekreto
rius Ban Ki-moon antradienį, pirmą
ją savo darbo dieną šiame poste, nu
krypo nuo tradicinio neigiamo šios 
pasaulinės organizacijos požiūrio į 
mirties bausmės vykdymą, kai pa
reiškė, kad kiekviena valstybė gali 
pati apsispręsti, ar ją uždrausti. 

Buvęs Pietų Korėjos diplomatas 
Ban Ki-moon, generalinio sekreto
riaus poste pakeitęs Kofi Annan, bu
vo pasveikintas JT garbės sargybos ir 
nuėjo į JT koplyčią pagerbti žuvusių 
taikdarių. Vėliau jis pabendravo su 
žurnalistais ir susitiko su JT perso
nalu. 

Paklaustas apie šeštadienį Sad
dam Hussein įvykdytą mirties baus
mę, Ban Ki-moon sakė, kad buvęs 
Irako vadovas įvykdė „baisius nusi
kaltimus ir nenusakomus nusikalti
mus prieš Irako tautą, ir mes negali
me niekuomet pamiršti šių nusikal-

EUROPA 

MADRIDAS 
Ispanijos policija areštavo penkis 

žmones, kurie po 2004 metų spro
gimų Madrido traukiniuose galbūt 
galėjo padėti pabėgti dviem įtaria
miesiems, trečiadienį pranešė Vidaus 
reikalų ministerija. Ministerijos pra
nešime sakoma, kad įvairiuose 
Ispanijos miestuose suimti penki 
žmonės, įtariami ryšiais su tarptauti
niu terorizmu. Jie galėjo palaikyti ry
šį ir su trečiu vyru, kuris taip pat yra 
su-sijęs su 2004-ųjų kovo 11-osios 
sprogimais, pareikalavusiais 191 
žmogaus gyvybės. 

LONDONAS 
Kaip ir kiekvieną pirmąją nau-

I jųjų metų dieną Londono gyventojai, 
i važinėjantys į darbą ir atgal su nuo-
i latiniu bilietu, antradienį skundėsi 

dėl jo pabrangimo, nors Londono vie-
i šojo transporto sistema ir taip yra 

viena brangiausių ir labiausiai ap
krautų pasaulyje. Metro bilieto kaina 

i į vieną pusę miesto centre padidėjo 
trečdaliu iki 4 svarų (8 JAV dolerių). 
Tiek pat pabrango ir autobuso bilie
tai, dabar kainuojantys 2 svarus. Di
desniais tarifais siekiama paskatinti 
gyventojus pereiti prie „Oyster" 
elektroninių kortelių sistemos, kurių 
nusistovėjusi kaina metro bilietui yra 
1.5 svaro ir 1 svaras už autobuso bi-

I lieta. 

timų aukų". 
Tačiau jis nurodė, kad „kiekvie

na valstybė narė turi pati apsispręsti 
dėl aukščiausios bausmės", atsižvelg
dama į tarptautinės teisės normas. 

Pietų Korėja yra tarp 68 šalių, 
kuriose mirties bausmė nepanaikin
ta, tačiau Seoul svarsto galimybę tai 
padaryti. 

Tokios žmogaus teisių gynimo or
ganizacijos, kaip „Human Rights 
Watch", griežtai kritikavo mirties 
nuosprendį buvusiam Irako diktato
riui. Pasak jų, egzekucija buvo įvyk
dyta po „daug trūkumų turėjusio 
teismo proceso", kuriame nebuvo 
išvengta politinio kišimosi. Prieš 
nuosprendį S. Hussein pasisakė ir K. 
Annan bei kiti aukščiausio rango JT 
žmogaus teisių pareigūnai, taip pat 
Europos Sąjunga. 

Naujoji Ban Ki-moon atstovė 
spaudai Michele Montas iš Haičio sa
kė, kad „JT politika nesikeičia — ji 
nepritaria mirties bausmei". 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV parengė naują strategiją, 

kaip daryti spaudimą Iranui, kuris 
atsisako nutraukti savo branduolinę 
programą. Kaip rašo „The New York 
Times", George W. Bush administra
cija ketina tarpininkaujant sąjungi
ninkams Europoje finansiškai izo
liuoti šią šalį. Artimiausioje ateityje 
Baltieji rūmai pateiks Jungtinių Tau
tų (JT) Saugumo Tarybai svarstyti 
rezoliucijos projektą, įpareigojantį 
pasaulio vyriausybes ir tarptautines 
korporacijas nutraukti visus ryšius 
su Irano kompanijomis, dalyvaujan-

A TLANTIC 

čiomis šalies branduolinėje progra
moje, ir ypač su Islamo revoliucijos 
sargybinių korpusu. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos strateginės paskirties ra

ketinės kariuomenės (SPRK) vadas 
generolas pulkininkas Nikolajus So-
lovcovas mano, kad atsakydama į 
Amerikos priešraketinės gynybos 
(PRG) sistemos sudėtinių dalių dislo
kavimą netoli šalies sienos, Maskva 
žengs reikiamus žingsnius. Pasak jo, 
atitinkami „politinio ir karinio po
būdžio sprendimai bus laiku priimti 
ir įgyvendinti". Tačiau, N. Solovcovo 
nuomone, „amerikiečių kuriama pa
saulinė PRG sistema iki 2020 metų 
bus ribota ir šiuo laiko tarpsniu ne
sugebės rimtai susilpninti strategi
nio Rusijos branduolinių pajėgų efek
tyvumo". 

AZIJA 

TOKYO 
Japonijos ministras pirmininkas 

Shinzo Abe nusprendė atsisakyti vy
riausybės specialistų grupės pasiūly
mo leisti moterims pareldėti sostą. 
Tačiau Sh. Abe vis tiek ketina pako
reguoti sosto paveldėjimo taisykles, 
kad seniausios pasaulio monarchijos 
dėl vyriškosios sosto paveldėjimo li
nijos neištiktų krizė. Sh. Abe tai nus
prendė po to, kai princui Hisahito 
rugsėjo mėnesį gimė berniukas — 
pirmasis vyriškos lyties palikuonis 
imperatoriškojoje šeimoje nuo 1965 
metų. 

r ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
JAV pajėgos nedalyvavo įvyk

dant mirties bausmę nušalintajam 
Irako diktatoriui Saddam Hussein ir 
viską būtų dariusios kitaip, sakė ka
riškių atstovas generolas majoras 
VVilliam Caldwell. W. Caldwell sakė, 
kad JAV pajėgos „fizinę Saddam kon
trolę" irakiečių pareigūnams perdavė 
prieš pat jo pakorimą. S. Hussein eg
zekucija vertinama prieštaringai. 
Mobiliuoju telefonu nufilmuotoje 
vaizdo medžiagoje matyti, kad egze
kucijos liudininkai šiitai prieš S. 
Hussein pakorimą iš jo tyčiojasi. 

1-800-775-SEND 
www.atianticexpresscorpxom 
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Valstybė yra svarbiau nei Vyriausybė 
Tėvynės sąjungos vadovybės požiūrį atspindinčios nuostatos dėl VSD veiklos tyrimo 

NSGK tyrimo išvados patvirtina 
Tėvynės sąjungos (TS) nuogąstavi
mus, kad VSD galimai įtrauktas j 
politinius procesus, kuriais siekiama 
nekonstitucinėmis priemonėmis da
ryti įtaką Lietuvos užsienio ir vidaus 
politikai. 

Instituciškai ir teisiškai neprik
lausoma turėjusi būti VSD veikla ta
po priklausoma nuo įvairių interesų 
grupių ir net, kaip teigiama komiteto 
išvadose, nuo verslo bendrovės, gali
mai susijusios su Rusijos specialio
siomis tarnybomis, interesų. Litera
tūroje apie korupcijos reiškinius to
kia padėtis vadinama „institucijos 
užvaldymu". 

Matydama tokią grėsmę nacio
naliniam saugumui keliančią padėtį 
VSD, kuri lygintina su R. Pakso ap
kaltos metu išaiškėjusiomis grės
mėmis, Tėvynės sąjunga sieks at
skleisti visas neskaidrias įtakas ir 
atkurti konstitucinę VSD vietą val
džios sistemoje. Šiandien šį uždavinį 
TS laiko svarbiausiu politikos prio
ritetu. 

Tėvynės sąjunga neabejoja, kad 
atsakomybę dėl VSD veiklos politiza
vimo tur i prisiimti departamento va
dovybė. Kartu atkreiptinas dėmesys, 
jog grėsmę nacionaliniam saugumui 
galimai kelianti VSD vadovų veikla 
susijusi ir su kitų asmenų, atstovau
jančių tiek valstybinėms instituci
joms, tiek verslo bendrovių, val
dančių svarbius energetikos ir ži-
niasklaidos segmentus, interesams. 

Paaiškėjusios aplinkybės leidžia 
daryti prielaidą, kad interesų grupės, 
galimai veikiančios Rusijos poli-
tinių-energetinių užmojų naudai, 
mėgina daryti įtaką ne tik per Lie
tuvos partijas ir politikus, bet ir per 
nepolitines arba nepartines valstybės 
valdžios grandis bei žiniasklaidą. 

Idant parlamentarai turėtų iš
samesnę informaciją ir galėtų matyti 
platesnį, su NSGK tyrimo objektais 
susijusį, neskaidrių interesų ir įtakų 
vaizdą, būtina ir po išvadų paskelbi
mo toliau aiškintis nustatytas bei 
kitas susijusias problemas. 

Šiomis aplinkybėmis neabejoti
na, kad parlamentarizmo principų 
gynimas ir parlamentinės kontrolės 
stiprinimas šiandien yra pirminis 
uždavinys. Tolydžio aiškėja, jog kai 
kurios, palyginti uždaros ar visuo
menei tiesiogiai neatskaitingos, vals
tybinės institucijos tvarkosi, neatsi
žvelgdamos į viešą interesą ir ne
paisydamos tautos atstovų reikmių. 

Todėl šiandien, kaip niekad, būti
na preciziškai vadovautis Konstitu
cijos nuostatomis, pagal kurias suve
renitetas priklauso tautai, savo suve
renią galią vykdančiai tiesiogiai ar 
per demokratiškai išrinktus savo 
atstovus. Kartu tai įpareigoja ir tau
tos atstovus, ir jų rinkėjus jausti di
desnę atsakomybę dėl parlamentinės 
demokratijos ir šalies nepriklausomy
bės likimo. 

Apie b e n d r a d a r b i a v i m ą su 
soc i a ldemokra t a i s 

Tėvynės sąjungos frakcija Seime 
pateikė Socialdemokratų frakcijai 
susitarimo projektą, kurio vienas iš 
punktų apie numatomus darbus skel
bia: ,,Bendromis pastangomis ieškoti 
efektyviausių sprendimų, stiprinant 
valstybės saugumą, nuodugniai ištir
ti nacionaliniam saugumui kylančias 
grėsmes, kurias atskleidė NSGK tyri
mas, ir užkirsti kelią institucijų už

valdymui". 
Šiuo susitarimu siekiama užtik

rinti veiksmingą parlamentinę kon
trolę, tiriant ir vertinant VSD veiklą. 
Kaip ir prezidentinio skandalo metu, 
šiuo atveju, jei socialdemokratai pri
tartų, atsirastų galimybė objektyviai 
įvertinti parlamentinės tyrimo ko
misijos padarytas išvadas nepaisant 
priklausomybės tradiciškai oponuo
jančioms viena kitai partijoms. Ga
limų grėsmių nacionaliniam saugu
mui nustatymas ir pašalinimas yra 
bendras politinis reikalas, grindžia
mas ne partinės priklausomybės, o 
viešo intereso principu. 

Tėvynės sąjungai ypač svarbu, 
kad susitarimas su socialdemokratais 
būtų grindžiamas valstybės politikos 
prioritetais. Nacionalinio saugumo 
klausimai šiuo atžvilgiu laikytini 
pirminiu prioritetu. TS atstovams 
būtų sunkiai įsivaizduojamas ben
dradarbiavimas su politinėmis jėgo
mis, abejingomis nacionaliniam vals
tybės saugumui grėsmę keliančiomis 
tendencijomis. 

NSGK ty r imo a t sk le idž iamos 
g rėsmės va l s tybės s augumui 

Vytautas Pociūnas maždaug pu
santro mėnesio iki žūties pasakė 
frazę: „...daugiau netylėsiu ir padary
siu, kad visi viską žinotų..." Įvertinęs 
turimos informacijos visumą, NSGK 
daro prielaidą, kad V Pociūnas buvo 
pašalintas iš atsakingų VSD pareigų 
ir išsiųstas į Baltarusiją, siekiant 
pristabdyti jo atliekamus svarbius 
tyrimus transporto ir energetikos 
sektoriuose nacionalinio saugumo 
aspektu. 

NSGK turimos informacijos vi
suma leidžia teigti, kad dėl nesklan
dumų, kilusių VSD valdybos veikloje, 
kuriai vadovavo V Pociūnas, didelę 
dalį atsakomybės turėtų prisiimti 
VSD generalinio direktorius pava
duotojas D. Jurgelevičius, kuravęs šią 
valdybą, bei VSD generalinis direkto
rius A. Pocius. 

Komitetas, kaip teigiama jo išva
dose, gavo liudijimų, kurie kelia 
įtarimų, jog kai kurie VSD tyrimai 
gali būti realizuojami, atsižvelgiant į 
politinę konjunktūrą, kitaip tariant -
politizuoti. 

Komiteto išvadose atkreipiamas 
dėmesys į Albino Januškos, ėjusio 
Užsienio reikalų ministerijos sekreto
riaus pareigas, abejotinus valstybės 
pareigūnui ryšius. Kai kurie VSD 
pareigūnai komitetui teigė, kad A. 
Januškos itin glaudūs ryšiai su viena 
verslo bendrove viršijo tarnybines 
pareigūnų santykių su verslo atsto
vais ribas. 

Pagal kai kurių asmenų liudi
jimus informacija apie tokius ryšius 
buvo VSD parengtoje medžiagoje. 
VSD generalinis direktorius A. Po
cius šią medžiagą pateikti komitetui 
atsisakė. 

Nustatyta, kad vienos VSD val
dybos vykdytas tyrimas dėl verslo 
bendrovių galimų sąsajų su Rusijos 
specialiosiomis tarnybomis ir galimos 
įtakos valstybės pareigūnams bei 
politikams VSD vadovybės buvo pa
laikytas neatitinkančiu šios valdybos 
kompetencijos. Tokią nuomonę va
dovai pareiškė po to, kai komitetui 
apie minėtą tyrimą paliudijo valdybos 
viršininkas, jo pavaduotojas ir sky
riaus viršininkas. 

Tyrimo metu komitetas infor
muotas apie verslo bendrovės, galbūt 

susijusios su Rusijos specialiosiomis 
tarnybomis, siekius daryti įtaką tyri
mo eigai, bandymą kompromituoti 
tiek atskirus komiteto narius, tiek 
patį procesą per žiniasklaidą, ypač 
per du dienraščius ir vieną komercinę 
televiziją. 

Stebėdamas ir vertindamas tyri
mo metu vykusius įvykius, kai kurių 
žiniasklaidos priemonių laikyseną, 
dirbtinai keltą ir patirtą spaudimą, 
komitetas mano, kad komitetui liudi
jusių pareigūnų pateikta informacija 
apie siekius daryti įtaką tyrimui 
pasitvirtino. 

A. Pociaus, atsisakymas pateikti 
svarbią analitinę pažymą apie bandy
mus daryti įtaką parlamentinam 
tyrimui, suteikė pagrindo manyti, 
kad pats VSD generalinis direktorius 
gali būti susijęs su šiais procesais, ir 
tai kelia grėsmę Lietuvos nacionali
niam saugumui. 

Šal iškos versijos 
i r TS požiūris 

Tėvynės sąjungos atstovai Seime 
NSGK tyrimą vertina kaip normalų 
ir būtiną parlamentinės kontrolės 
darbą. Šio darbo tikslas - išsiaiškinti 
tiesą ir atkurti pažeistą tvarką, įvar
dijus jos pažeidėjus ir pareikalavus jų 
atsakomybės. 

Dalis žiniasklaidos paskubėjo 
paskelbti versiją, esą konservatoriai 
grasinasi neberemti keturių partijų 
sudarytos mažumos vyriausybės, jei 
valdantieji neparemtų NSGK išvadų. 

Tokia A. Kubiliaus spaudos kon
ferencijoje pasakytų žodžių inter
pretacija prasilenkia su tikrove - tai 
parodė ir balsavimas dėl 2007 m. 
biudžeto projekto Seime. 

TS pirm. Andrius Kubilius viešai 
paragino vyriausybės vadovą ir val
dančiosios koalicijos partijas remti 
VSD veiklą tyrusio NSGK išvadas. Į 
rengiamą naują susitarimą dėl para
mos socialdemokratų vadovaujamai 
Vyriausybei TS atstovai pasiūlė įra
šyti nuostatą, kad abi pusės nuodug
niai aiškinsis nacionaliniam saugu
mui kylančias grėsmes, kurias at
skleidė NSGK tyrimas, bei sieks 
užkirsti kelią institucijų užvaldymui. 

Socialdemokratų derybininkai 
tokiam siūlymui iš esmės pritarė, 
taigi pritarė ir NSGK išvadų princi
pinėms nuostatoms. 

Atsakydamas į klausimą, ar TS 
toliau rems Vyriausybę, jei valdan
tieji nepritars NSGK išvadoms, A 
Kubilius teigė tikįs, jog premjeras 
,,geba suvokti valstybės pirmumus ir 
elgsis, kaip reikalauja šiandienė 
situacija". Paklaustas, kas bus, jei 
valdantieji neparems NSGK išvadų, 
A. Kubilius atsakė, jog tai bus 
svarstoma. 

Dalis žiniasklaidos šį atsakymą 
interpretavo savaip - esą konservato
riai daro spaudimą premjerui ir val
dantiesiems. Kai kurių televizijos 
laidų žiūrovams buvo peršama min
tis, esą konservatoriai užsiima ,,poli
tiniu turgumi", siekdami paramos 
savo pozicijai dėl NSGK atlikto tyri
mo. 

Remdamosi šia versija, kai ku
rios žiniasklaidos priemonės įvertino 
konservatorių elgesį kaip sava
naudišką ir žalingą valstybei. Esą 
vienintelis TS tikslas - nuversti 
Arvydą Pocių ir taip atkeršyti VSD 
vadovybei už tariamas reformas, dėl 
kurių TS esą prarado galimybę nau
dotis iš VSD nutekinama informacija. 

Tėvynės sąjungai, be ki ta ko, 
prikišamas noras kontroliuoti VSD 
per naują vadovą, jei A. Pocius būtų 
atstatydintas, skamba absurdiškai, 
nes TS nėra valdančioji partija ir, kita 
vertus, VSD vadovą skiria preziden
tas, kuris prasidėjusiame VSD skan
dale į konservatorių poziciją atsi
žvelgti nelinkęs. Tad konservatorių 
įtaka, galimai keičiant VSD genera
linį direktorių, būtų minimali. Ga
liausiai TS ir nepretenduoja siūlyti į 
šį postą savo kandidatus. 

Viešojoje erdvėje nuskambėjo 
vertinimai, esą NSGK išvados esan
čios silpnai pagrįstos, kupinos taria
mųjų nuosakų, paremtos prielai
domis, o ne patvirtintais faktais. 

Tokie vertinimai tik liudija, jog 
nesuvokiama, arba veikiau nenorima 
pripažinti akivaizdaus dalyko - kad 
parlamentinė komisija nėra teisminė 
institucija, kad jos darbas yra poli
tinio proceso dalis. Net ir teismuose 
kaltinimai grindžiami, remiantis 
prielaidomis, kurios gali būti labiau 
ar mažiau tikėtinos. Prielaidų pagrįs
tumą liudija įrodymų visuma. Lygiai 
taip pat ir komisijos nustatomos 
prielaidos įrodomąją galią įgyja, kai 
vertinamos visumos požiūriu. 

Jeigu NSGK išvados kam nors 
atrodo stokojančios visumos vaizdui 
susidaryti reikiamų argumentų, esa
ma galimybės susipažinti su visa 
NSGK t u r i m a medžiaga. Tai gali 
padaryti Seimo nariai, o visuomenė 
tokią galimybę turėtų, jei Seimas 
nuspręstų NSGK medžiagą išviešinti. 

Tėvynės sąjungos atstovus Seime 
stebina kai kurių NSGK išvadomis 
nepatenkintų politikų priekaištai dėl 
išvadų neapibrėžtumo ir aptakumo. 
Nes padaryti išvadas aptakias ko
mitete ragino atstovai kaip tik tų Sei
mo frakcijų, kurios, paskelbus išva
das, labiausiai reiškė nepasitenki
nimą dėl jų aptakumo. 

Kritikuojantieji NSGK išvadas 
kartais demonstruoja nekonstitucinį 
arba/ir analfabetinį požiūrį į parla
mentinės veiklos principus. Antai te
levizijos laidoje, niekindamas NSGK 
atlikto tyr imo rezul ta tus , Seimo 
narys Artūras Paulauskas pareiškė, 
jog „šitas Seimas - politizuotas". 
Kyla paprastas klausimas: kaip A. 
Paulauskas įsivaizduoja depolitizuotą 
Seimą? 

TS vadovybės nuomone, nacio
nalinio saugumo problemos yra 
svarbesnės nei biudžeto ar aukštojo 
mokslo reformos klausimai, kuriuos 
spręsti numatoma šiuo metu svars
tomame susitarime. Būtų keista, jei, 
nesusitarus dėl nacionalinio saugu
mo problemų sprendimo, TS remtų 
socialdemokratus. Valstybė yra svar
biau nei Vyriausybė. 

Paruošė T S S p a u d o s t a r n y b a 
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Kad Lietuvai nebūtų gėda! 
JUOZAS GREVELDA 

„Nei Lietuvai, nei jos piliečiui 
nedaro garbės, kad jos pilietis pa
siprašė prieglobsčio Rusijoje..." (Rai
mundas Šukys - Vidaus reikalų mi
nistras Lietuvos Respublikos Seimo 
narys) 

Lietuvos ir Rusijos bendradar
biavimas nuolat plečiasi ir gerėja. 
Pastaruoju metu tarp dviejų kai
mynių - didžiosios ir mažosios -
užsimezgė itin glaudus, vaisingas ir 
ateityje daug žadantis bendradar
biavimas dar ir šnipomanijos srityje. 
Rusai šnipinėja mus, o mes - juos. 
Mums pavyko gauti informaciją apie 
dviejų įtakingų asmenų susitikimą 
vienoje Maskvos kavinėje. Ją gavome 
iš paties patikimiausio šaltinio - slap
tojo agento LT-007, - kuris juos ap
tarnavo, nešiojo jiems arbatą ir gavo 
arbatpinigius. Štai jo pranešimo ori
ginalas: 28007, 33441, 35465, 24574, 
35354 21401, 01254, 94441, 88890, 
89442, 24321, 11111, 44777, 68654, 
23132, 39724... 

Kadangi ne visi skaitytojai gerai 
išmano kriptografiją, mūsų specialis
tai šį pranešimą jiems mielai iššifra
vo. Štai iššifruotas tekstas: 

„Praneša LT-007. Vakar, 10 vai. 
vak., vietos laiku objekto (Agurk) 
įprastoje vietoje specialiai paruoštoje 
Maskvos kavinėje jis susitiko su 
objektu (LT min). Pokalbį suruošė 
tarp. objektas (Furma). Pateikiu jų 
pokalbio stenogramą: 

Agurk: Na, sveikas, sveikas, mi
nistre! Kaip sekasi Lietuvai be ma
nęs? Ar Lietuvos žmonės manęs dar 
neužmiršo? Ar dar prisimena mane 
tardytojai ir prokurorai? Ar dar ne
sudegė iš gėdos Paulauskas ir Bra
zauskas, taip negražiai su manim 
pasielgę? 

LT min: Sveiki, sveiki, pone 
Agurkichai. Pirmiausia leiskite pa
klausti, kaip jums sekasi, atsidūrus 
liūdnoje tremtinio būklėje? Ar nostal
gija labai jus kankina? Iš visos širdies 
užjaučiu jus, netekus tėvynės Lie
tuvos ir otkato. Privalau jus užtikrin
ti, jog aš pats, netekęs šių dviejų 
pasaulyje pačių brangiausių meilės, 
pasigėrėjimo ir pasididžiavimo objek
tų, iš širdgėlos numirčiau per kokius 
aštuonerius ar devynerius metus. O 
dabar leiskite atsakyti į jūsų klau
simus. Kad ir kaip keista, Lietuva nė 
nepajuto jūsų pabėgimo pasekmių. 
Manau, jog ir ateityje nepajus. Galiu 
jums tai konstatuoti kaip teisininkas. 
Žmonės jus užmiršo, dar nė nespėję 
suvirškinti jūsų labdaringų vaišių, o 
tardytojai ir prokurorai elgiasi labai 
keistai. Aš įtariu, jog jiems kur kas 
patogiau, kai jūs su naujomis lėkščių 
plovėjomis ir kojinių skalbėjomis 
smagiai sau laiką leidžiate Rusijoje. 
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Paskutinio jūsų klausimo komentuoti 
nenorėčiau. 

Agurk (juokiasi): Pažįstu jus, 
politikus. Kur jau tu komentuosi, 
varnas varnui akies nekerta. 

LT min: Visai ne dėl to, siūlyčiau 
pereiti prie reikalo esmės. 

Agurk: Gerai jau, gerai, pasiūlei, 
o ką dar pasiūlysi? 

LT min: Pirmiausia išsiaiškin
kime, ar tarp mūsų yra sąlyčio taškų. 
Savivaldybių rinkimų agitacija Lie
tuvoje eina visu smarkumu. Jūsų as
meninė partija ankstesniuose rinki
muose nedalyvavo, nes jos tada nė 
nebuvo. Ji tokiuose rinkimuose patir
ties dar neturi. Kaip jūs žiūrėtumėte 
į galimybę rinkimuose veikti kartu ir 
įvesti Lietuvoje tvarką naujais pag
rindais? Aš turiu galvoje, kad dabar 
esu ministras, kuris ją turi įvesti de 
jure, o gali ją įvesti de facto. 

Agurk: O tu ne kvailas, iš karto 
griebi jautį už ragų, velnią už uode
gos. Tik ar tu supranti, kas bus, jeigu 
koks nors šunkara žurnalistas suuos 
mūsų susitarimą arba bent apie 
mūsų šį susitikimą? 

LT min: Nei Seime, nei ministe
rijoje jokių nepageidautinų pasekmių 
nebus. Mes jau imamės priemonių, 
kad į Seimą nepatektų nepageidauti
nos asmenybės. Visų pirma, žurnalis
tai - skandalistai. 

Agurk: Na, tokiu atveju galime 
ir pasiderėti. 

LT min: Mūsų sąlygos bū tų 
tokios: jūs tyliai ir ramiai sėdite 
Rusijoje, su niekuo iš Seimo ar savo 
partijos kolegų nesikalbate telefonu 
ir laukiate, kol mes Lietuvoje nu
marinsime visas jūsų bėdas. 

Agurk: Kokia man iš to nauda? 
Laukti, kol galutinai būsiu užmirš
tas? Kad tu visą gyvenimą nė vienos 
meilužės neturėtum! 

LT min: Na, nereikia karščiuo
tis. Prašau sakyti savo sąlygas, tik 
pernelyg nesikuklinkite, mes galime 
labai daug. 

Agurk: Taip aš ir patikėsiu! O 
įdomu, kodėl tu nenori pasakyti, kas 
tie „mes"? Iš kur aš žinau, kad tu ne 
vienas? Koks dar kvailys Lietuvoje 
norės susidėti su manimi, kai aš taip 
susikompromitavau - ir su diplomu, 
su otkato milijonais ir su partijos 
buhalterija? Politikoje kvailių nėra, 
yra tik išlošusieji ir pralošusieji! 

LT min: Jūs labai tiksliai įver
tinote situaciją. Aš tikrai nenoriu pa
sakyti, kas tie „mes", nes nedera pa
žeisti konspiracijos principų. Tad 
kokios gi būtų jūsų sąlygos? 

Agurk: Tu kaip visada teisus, 
mielas kolega. Atleisk, truputį pasi
karščiavau, bet tu manyk, kad aš pa
juokavau. Taigi mano sąlygos tokios: 
jūs numarinate visus mano krimina
lus, panaikinate įtarimus, reformuo
jate teisėsaugą, kad niekas niekada 
negalėtų manęs persekioti, ir neda
rote kliūčių man sugrįžti ir atsiimti 
savo partiją ir savo otkatą. Ar aš aiš
kiai išsireiškiau? Matai, aš jau prade
du po truputį pamiršti lietuvių kalbą, 
kurios niekada gerai taip ir neiš
mokau... 

(Šiuo metu prie kaimyninio sta
lelio susimuša smarkiai įgėrę svečiai, 
todėl garso įraše kurį laiką girdimi 
sunkiai išverčiami keiksmažodžiai ru
sų ir anglų kalba. Stenogramą tęsiu 
nuo keiksmažodžių intarpo pabaigos.) 

LT min: ...teks gerai paplušėti, 
kol surasime tinkamą pretekstą ar 
dingstį nubaltinti jūsų mundurą. 

Agurk: O tu per daug nesismul-
kink, nes atsimink, ką sakė Leninas 
apie inteligentus: jie yra ne nacijos 
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smegenys, o nacijos š...das. Juo gru
biau ir įžūliau elgsiesi, tuo panašiau 
bus į tiesą. Niekada nemeluok, jeigu 
neturi sukaupęs pakankamai įžūlu
mo! Atsimink Ostapą Benderį ir nie
kada nepraloši. Kai parvažiuosi na
mo, paskelbk, jog Lietuvai gėda, kad 
ją mylintis ir ištikimas pilietis yra 
priverstas prašyti prieglobsčio Rusi
joje, nes nepasitiki Lietuvos įstaty
mais. O juk tai šventa tiesa - ar nors 
vieną prichvatizuotą objektą Lietu
vos įstatymai apgynė, ar nors vienas 
litovcas teismą prieš mane laimėjo? 

LT min: Matau, jog jūsų parakas 
vis dar sausas. Idėja puiki, grįždamas 
namo, aš ją apdorosiu. 

Agurk: Tik nesikelk į puikybę, 
mano parakas visada sausas, tai jūsų 
kelnėse parakas niekaip neišdžiūsta. 
Pažiūrėsiu, kaip jūs be manęs susi
tvarkysite su rinkimais, kas jums 
duos ledų stadionuose, kas jums bom-
žus užverbuos! 

LT min: Manau, jog dėl esminių 
principų mes susitarėme. Siūlau griež
tai laikytis konspiracijos ir ateityje as
meniškai nebesusitikti. Ryšį palaiky

kime per kokį nors patikimą asmenį. 
Agurk: Per kokį dar „kokį nors"?! 

Mus suvedė Furma, tai juo ir pasi
tikėkime. Jis turi visus mano įgalio
jimus. Ką jis tau lieps, tą ir darykite. 

LT min: Gerai. Liko paskutinis 
klausimas. Nenoriu susikorumpuoti, 
todėl už išgertą arbatą apmokėsiu aš. 

Agurk (nustebęs): Kad tu nus-
progtum! Tai bent sąžiningumas! Tai 
jau tikrai, - taip man atsitiko pirmą 
kartą. Na, už tai aš t au atsilyginsiu. 
Kai grįši namo, užeik į mano firmą ir 
paimk porą milijonų etikečių su ma
no atvaizdu. Juos gali klijuoti ant vi
sų stiklainių su Lietuvos įvaizdžiu. 
Visas babkes iš reklamos pasiimk 
sau. Ar tu patenkintas? 

LT min: O, dar ir kaip! Labai 
ačiū. 

Agurk: Na, ir puiku. Tu gini ma
ne ir Lietuvos garbę, saugai mane ir 
ją nuo prokurorų ir tardytojų pasi
kėsinimų, o sau krauni politinį kapi
talą. Visa kita telieka istorijai. 

LT min: Tai bent galva! Norė
čiau tokią turėti! Iki pasimatymo 
Lietuvoje". 

Margumynai 

Kazachų pomėgis valgyti arklieną privertė brites nusirengti 
Dvi britės gyvūnų globėjos, ap

sirengusios bikiniais iš salotų lapų, 
mėgino įtikinti Kazachstano gyvento
jus nevalgyti mėsos ir konkrečiai 
-šioje pasaulio dalyje mėgstamos ark
lienos. 

Organizacija „Žmonės už etišką 
elgesį su gyvūnais" (PETA) kreipėsi į 
Borato, to paties pavadinimo filmo 
herojaus, numanomą tėvynę, prašy
dama nebe valgyti mėsos. 

„Tuo metu, kai Boratas išjuokia 
savo šalį, mes mėginame jai išaiškin
ti, kad vegetarizmas - tai geriausia, 
ką žmonės gali padaryti sau ir gyvū
nams", - agentūrai „Reuters" sakė 
viena iš dviejų aktyvisčių, 35-erių 
metų Yvonne Taylor . 

Beveik visiems tradiciniams ka

zachų patiekalams gaminti naudoja
ma mėsa. Arklienos dešrelės ir virta 
avino galva kazachams yra skanumy
nai. 

Praeiviai įvairiai vertino šios 
kampanijos dalyves, šąlančias di
džiausiame Kazachstano mieste. 

Pusnuogėms br i t ėms Almatos 
gatvėse neliko abejinga pensininkė 
Marija Amantajeva. Pasak jos, čia yra 
prieš ką protestuoti: mėsos kainos 
triuškina visus rekordus. Tačiau ka
zachams tai ne tu r i būt i kliūtis. 
„Daug kazachų kar tų valgė mėsą, ir 
daugelis gyveno iki 90 ar 100 metų, -
teigė ji. - Kodėl dabar vyrai tokie silp
ni? Aš jums pasakysiu - jie valgo per 
mažai mėsos". 

BNS 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T M E L I T H U A N I A N V V O R I O V V I O E D A I L Y 

www.draugas.org 

http://yvww.Hlinoispain.com
http://www.draugas.org
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APPLE STOVI KRYŽKELĖJE 
APPLE (American Professional 

Partnership for Lithuanian Edu-
cation) draugija 2006-ųjų metų va
sarą sėkmingai suruošusi 16—uo
sius vasaros kursus Lietuvoje, žvel
gia į ateitį. Atėjo laikąsis naujo per
žiūrėti turimas programas, kurios 
geriausiai galėtų pasitarnauti Lie
tuvos mokyklom ir mokytojam vis 
besikeičiančioje visuomenėje. Svar
biausia, kaip būtų galima surasti pa
pildomų lėšų šiems užmojams įvyk
dyti. 

2006-ųjų metų lapkričio mėnesį 
APPLE draugija sukvietė tarybos, 
valdybos ir ilgalaikių narių specialų 
suvažiavimą — pasitarimą, Pi t ts-
burgh, PA, kuriame buvo išimtinai 
svarstomas strateginis planavimas. 
Suvažiavusiųjų APPLE vadovų ir 
narių grupėn prisijungė suvažiavimo 
šeimininkas ir APPLE didelis rėmė
jas John Baltrus (Vice-President of 
the Lithuanian Citizens' Society of 
Western Pennsylvania), Carol Clark 
(Executive Management Consultant 
to the Hartford Insurance Company) 
ir Dan Ray (profesionalus strategas, 
President of the Institute at Bilt-
more). Suvažiavime buvo intensyviai 
nagrinėjama ir ap tar ta APPLE 
draugijos praeitis, dabartis ir ateitis. 
Dauguma suvažiavimo dalyvių pri
tarė, kad blėstant pirmykščiam en
tuziazmui ir sumažėjus finansinei 
paramai, kurią teikia JAV lietuviš
koji visuomenė, yra būtina ieškoti 
naujų šaltinių lėšoms gauti. 

Dan Ray turi daugelio metų pa
tirtį dirbant su vietinėm, valsty
binėm ir tarptautinėm tiek dides
nėmis, tiek mažesnėmis, pelno ne
siekiančiomis organizacijomis. Iš
nagrinėjęs įvairius pelno nesiekian
čių organizacijų pavyzdžius, j i s 

, JDraugo* knygynėfeje 

„Draugo9* knygynėlyje galite 
nusipirkti ne tik knygų, bet ir 
kompakt in iu plokšteliu (DYDI. 
Šiuc m e t u knygynėlyje yra 2 
Kompaktinės plokštelės, kurios 
gali sudominti ne tik lietuvius, 
bet ir tuos , kurte domisi Lietuva. 
Tai ..Lithaunia. \ e w Europe ir 

Vilnius. History" Abi plokšteles 

VHniiis 

J? 

Dr. Barbara Henriques sveikina Lie
tuvos mokytojus APPLE 2006 m. va
saros kursų atidaryme Vilniuje. 

atskleidė kai kurių nesėkmių prie
žas t i s ir nurodė galimybes, kur 
APPLE draugijai galima kreiptis dėl 
finansinės paramos. Visos surinktos 
idėjos ir pa tar imai vadijos rimtai 
svarstomi. 

Šiuo metu APPLE stovi kryžke
lėje. Tarybos na rė Katie Hoyle pas
kut iniame gruodžio mėnesio draugi
jos aplinkraštyje kviečia visus na
r ius ir rėmėjus pasisemti naujos 
energijos ir ryžto tolimesnei kelionei 
į ateitį su APPLE. 

Daugiau informacijos apie 
APPLE galima ras t i tinklalapyje: 
w w w . a p p l e q u e s t . o r g 

Mums galite rašyti: APPLE Post 
Office 179017, San Diego, CA 92177. 

R i t o n ė R u d a i t i e n ė 

įgarsintos anglu kalba, tad jas 
clrąsia! galima padovanoti d rau
gams, n e m o k a n t i e m s l ietuviš-
Kai.Pirmojoje plokštelėje skam
bant ! : aud ies muzikai, rodant 
gražųjį Lietuvos peizažą:, pasa
kojama Lietuvos istorija, supa
žindinama su Lietuvos kultūra. 
Joje p a m a t y s i t e Klaipėda ir 
Trakus. Kauną ir gražiąją Ne
ringą. Taip pat pabuvosite t r a 
dicinėse lietuviu iiaudies šven
t ė s e . 

Antroji plokštele mus nukels 
i Vilnių, pamatysi te gražiausias 
Viiniaus bažnyčias, išgirsite i s 
torijas apie senąjį ir naująjį Vil
nių, nuo miesto įkūrimo iki šių 
dienų. Pabuvosite v i ename s e n i 
ausių Europos un ivers i te tų — 
Vilniaus un ive rs i t e t e . P a m a t y 
site, kokią Įtaką Vilniaus kultūrai 
p a d a r ė kitų tau tų ku l tū ros . 
Plokštelėje skamba muzika — 
nuo M. K. Čiurlionio iki lietuviško 
džiazo. 

DVD kaina 25 dol už vieną. 
DVD galima įsigyti paštu, pri
dedant 9 proc. mokesti, užsisa
kant IL valstijoje. Persiuntimo 
kaina - 5 dol. Persiunčiant dau
giau DVD už kiekvieną papildomą 
- 23 dol. mokestis. 

Paruošė L- A. 

^Draugo ' ' knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, l t 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Žvilgsnis į 2006 m. ir pasiruošimai 2007 m. veiklai 
2007 m. sekmadienį, sausio 21 

d., 12:30 vai. p.p. Pasaulio lietuvių 
centro Bočių menėje Lemonte vyks 
kasmetinis organizacijos „Vaiko var
tai į mokslą" veiklos pranešimas Či
kagos ir apylinkių lietuvių visuo
menei. 

„Lai pildos norai, 
Kad širdis mylėtų, 
Kad metai neskubėtų, 
Svajonės nenurimtų, 
Švelnumas lūpomis kalbėtų, 
O neapykanta nutiltų. 
Linkiu Dievo palaimos Jums ir 

Jūsų darbams" — tokiais žodžiais 
org. „Vaiko vartai į mokslą" valdybos 
narius sveikino s. Liudvika, dirbanti 
organizacijos remiamam Žaliakalnio 
dienos centre, Kaune. 

Organizacijos rėmėjos Ona Dau
girdienė, P ranu tė Domanskienė ir 
Grasilda Reinytė-Petkienė koordi
navo mažą dosnumo įrodymo stebuk-
lėlį 2006 m. rudenį, kai Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje Lemonte jos su
rengė labai sėkmingą šv. Kalėdų do
vanų vajų. Parapijiečiai, misijos lan
kytojai sunešė 231 dovaną organiza
cijos remiamiems dienos centrams, 
juos lankant iems vaikams. Vajaus 
koordinatorės surūšiavo dovanas pa
gal centrus lankančių vaikų amžių ir 
paruošė siuntinius kelionei į Lietuvą 
dar gerokai prieš šv. Kalėdas. Papil
domų dovanų į narių susirinkimą at
nešė organizacijos narės. Visos dova
nos sėkmingai pasiekė remiamus 
centrus Lietuvoje ir centrų direkto-

Žemaičiu kalvarijos centrą lankantys vaikai džiaugiasi organizacijos „Valko 
vartai i mokslą" atsiųstomis dovanomis, kurias suaukojo J. Matulaičio misijos 
parapijiečiai. Gintės Kazlauskienės nuotrauka. 

Žemaičių Kalvarijos centro vaikai sėdi prie Kūčių stalo. 
Gintės Kazlauskienės nuotrauka 

riai ir darbuotojai jau gauna padė
kas ir nuotraukas. 

Galima džiaugtis ne vien šiuo 
minėtu dovanų vajumi, bet ir kitais 
organizacijos narių ir rėmėjų 2006 
metais atliktais darbais bei projek
tais. Reikia džiaugtis mūsų kolegų 
darbu remiamose centruose Lietu
voje. Reikia taip pat ryžtingai žvelgti 
ir į 2007-uosius metus. Pranešimo 
metu sausio 21 d. bus pasidžiaugta 
organizacijos 2006 m. atliktais dar
bais ir bus pasidalinta žiniomis apie 
kai kuriuos 2007 m. užsibrėžtus pla
nus. Organizacija remia 10 dienos 
centrų ir laikinosios globos namų 
Lietuvoje. Pranešimo metu bus ro
domas naujas dar niekur nerodytas 
t rumpas filmas, apie Lietuvoje esan
čius žmones. Filmas pavadintas 
..žingsniai j prasmingą gyvenimą" 

(tokiu pat pavadinimu kaip organi
zacijos 2006 m. paruošta charakterio 
ugdymo programa). Trumpai savo įs
pūdžiais pasidalins keli asmenys, 
kurie 2006 metais lankėsi organiza
cijos remiamuose centruose Lietu
voje, ten savanoriškai dirbdami ir 
pravesdami įvairias pratybas ir už
siėmimus. 

Čikagos ir apylinkių lietuvių vi
suomenė savo dalyvavimu sausio 21 
d. rengiamoje popietėje gali parodyti 
savo susidomėjimą darbu Lietuvos 
socialiai remtinų šeimų vaikų labui. 
Kviečiame dalyvauti! 

Organizacijos internetinis tink-
lalapis, kur galima rasti informaciją 
lietuvių ir anglų kalbomis: 

ht tp: / /www.chi ldgate .org 

R a m u n ė Kubi l iū tė 

http://www.applequest.org
http://www.childgate.org
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Mūsų mielai draugei 

AtA 
GRAŽINAI VARNAITIENEI 

MIKĖNIENEI 
mirus, reiškiame širdingiausią užuojautą jos vyrui 

BRONIUI, dukrai DANUTEI ir jos vyrui ALGIUI, jų 
vaikams ANDREJAI ir JUSTINUI, sūnui POVILUI, jo 
žmonai IEVUTEI, jų vaikams VIKTORUI ir DALIAI, 
broliui VYTAUTUI LAPATINSKUI, jo dukrai DALIAI 
HAGEN ir jos sūnui LUKUI. 

Birutė ir Jonas Kascukas 
Vytas ir Irena Juškai 
Egidija Nefiodovienė 

Antanas Lingis 
Liucija Maldonienė 

Petras Jadviršis 

AtA 
ANATOLIJUI MILŪNUI 

mirus, netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame 
mielą DANUTĘ MILŪNIENĘ, jų vaikus VYTENĮ, 
RIMĄ ir jų šeimas bei kitus artimuosius. Liūdime 
kartu. 

Buvę Hanau lietuvių gimnazijos klasės draugai: 
kun. Vytautas Memenąs 

seselė Paulė (Zita Savickaitė) 
Ona Baužienė 

Stasė ir Algis Damijonaičiai 
Rimas Dirvonis 

Leonas Kalvaitis 
Aldona Kaminskienė 

Nijolė Kaveckienė 
Janina Mikutaitienė 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Safcaiaite 

Hundred forty eight lesson. 
(Handred fori eith lesan) — Šimtas 
keturiasdešimt aštunta pamoka. 
End af the year. (End af tha jyr) — 
Metų pabaiga. 
Did you do all the things that 
you planned before the end of 
the year? (Didž jū dū oi tha things 
thet jū plęnd bifor tha end af tha jyr) 
— Ar pavyko įgyvendinti iki metų 
pabaigos visus planus0 

No, I wanted to paint my house, 
put in shelves in my garage and 
do many other home improve-
ments . (Nou, ai uanted tū peint mai 
hauz, put in šelvs in mai garai end 
dū meni ather hom imprūvments, — 
Ne, aš planavau perdažyti namą. 
įsiruošt; garaže lentynas -r atlikt: 
kitus namo pagerinimus. 
What happened, why you chan-
ged your plans? (Uat hępend, uai 
jū čenžd jūr plęns) — Kas atsitiko, 
kad pakeitei savo planus? 
For one, I got laid oft i rom my 
job, therefore I d idn ' t have t he 
resourees to take on expenaive 
projects. (For uon, ai gat leid of 
fram mai džęb, thėrfor ai didnt hev 
tha risorses tū teik an ekspensiv pra-

džekts) — Visų pirma, mane atleido 
iš darbo, todėl neturėjau lėšų bran
giems projektams. 
I am sorry to hear tha t , a r e you 
work ing now? (Ai em šori tū hyr 
thet, ar jū uorking nau) — Gailiuosi 
tai girdėdamas, ar tu dabar dirbi? 
I am doing odd jobs, jus t enough 
to pay t h a bills, I am looking for 
s teady employment . (Ai em dūing 
ad džębs, džest inaf tū pei tha bils, ai 
cm luking for stedi emploiment) — 
Aš dirbu įvairius darbus, iš to pakan
ka apmokėti sąskaitas, aš ieškau pas
tovaus darbo. 
This yea r should br ing you luck, 
th ings 8eem to he get t ing bet ter 
in t h a employment field. ''This jyr 
šud bring ;ū lak. thine? >yrr tO V>.y 
geting beter in tha emploiment fyld) 
— Sie metai turėtų tau būti laimin
gi, darbų rinka, atrodo, stiprėja. 
T am so glad to hear tha t , if you 
h e a r of a good joh at your com-
pany, le t me know. (Ai em sou ględ 
tū hyr thęt, if jū hyr af e gud džęb ęt 
jūr kampani, let mi nou) — Malonu 
tai girdėti, jeigu išgirsi apie neblo
gą darbą savo įmonėje, pranešk 
man. 

Pranešame, kad 2007 m. sausio 2 d., sulaukusi 94 metų am
žiaus, mirė 

AtA 
PETRONĖLĖ MASKOLAITIS 

(MASKOLAITYTĖ) 
Gimė Lietuvoje, Tauragės raj. Gyveno Chicago, IL, Marąuette 

Park apylinkėje. Amerikoje išgyveno 57 metus. 
Nuliūdę liko: sesers ir brolių vaikai Lietuvoje ir draugai bei 

pažįstami Čikagoje. 
Priklausė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai, Amerikos 

Lietuvių Katalikių moterų sąjungai, JAV Lietuvių Bendruomenei 
ir kitoms lietuviškoms organizacijoms. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 5 d. nuo 3 v. p.p. iki 
7 vai. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Ever-
green Park, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 6 d., 9 vai. r. Brady-Gill 
laidojimo namuose, iš kur a.a. Petronėlė bus palydėta į Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 9:30 vai. r. bus aukojamos 
šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti laidotuvėse. 
L iūd in tys ar t imie j i 

PADĖKA 
AtA 

GRAŽINA ŽUKAUSKIENĖ 
ŠPAKEVIČIŪTĖ-URNĖŽIENĖ 

Mirė 2006 m. gruodžio 20 d., sulaukusi 90 m. amžiaus. Palai
dota 2006 m. gruodžio 28 d. po šv. Mišių iš Pal. Jurgio Matulaičio 
koplyčios Lemonte, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje, šalia 
vyro a.a. Vytauto Žukausko. 

Širdingą padėką reiškiu apsilankiusiems šermenyse bei paly
dėjusiems velionę į kapus. Ačiū Čikagos Neo-Lituanams už garbės 
sargybą, ypač p. Vac. Mažeikai už šiltus žodžius prie karsto at
sisveikinant. 

Dėkoju už gražias gėles, aukas šv. Mišioms, Draugo fondui, šal
pai. Ačiū kun. J . Kelpšui už maldas, sol. Gen. Bigenytei ir J. Luk-
minienei už jautrų giedojimą ir palydą šv. Mišių metu. Dėkoju jai 
artimiems karsto nešėjams, palydėjusiems a.a. Gražiną į kapines. 

Ypatingai nuoširdi padėka p. Marijai Raudienei, kuri velione 
eilę metų nuoširdžiai rūpinosi. Ačiū ir p. A. ir P. Steponavičiams, 
globojusiems ją per paskutinius ketverius jos gyvenimo metus. 

Dėkui laidotuvių direktoriui D. Petkui už tobulai pravestas 
laidotuves. 

Brolis J u l i u s Špakev ič ius 

v 

Žmogaus charakteris pagal rašymo būdą 
1. Galva smarkiai palenkta prie 

popieriaus. 
Esate neryžtingas ir šiek tiek 

kitais nepasitikintis žmogus. Jūs už
sidaręs ir nekomunikabilus, todėl 
viską regite sudėtingesnį ir niūresnių 
spalvų nei yra iš tikrųjų. Truputis 
atvirumo ir pasitikėjimo kitais leistų 
įgyti optimizmo. 

2. Graužiate rašiklį. 
Esate turtingos vaizduotės, leng

vai bendraujantis su kitais žmo
nėmis, optimistiško charakterio sva
jotojas. Greitai susižavite gyvenimo 
naujovėmis, tačiau lygiai taip pat grei
tai pamirštate savo planus ir visa 
galva pasineriate į kitą užsiėmimą. 

3. Kūnas pasuktas į šoną. 
Esate sportiškas, dinamiškas, 

kupinas iniciatyvos ir apsukrumo. 
Jeigu jūs - moteris, dėl šios priežas
ties kai kada gali išryškėti vyriški 
charakterio bruožai. 

4. Sėdite oriai ir tvirtai. 

Esate atsargus ir apdairus. Gyve
nime viską vertinate skrupulingai ir 
rimtai, kruopščiai apsvarstote spren
dimą, kurį ruošiatės priimti. Kiti 
žmonės vargiai galėtų jums daryti 
įtaką, įtikinti, kad imtumėtės to, kam 
nepritariate. Turite stiprią valią. 

5. Rašydami kažką kramtote. 
Esate šiek tiek ekstravagantiš

kas ir netvarkingas. Jums nelengva 
susikaupti. Visą laiką vejatės mintį, 
kuri „paspruko" iš galvos. Akimirks
niu pamirštate tai, apie ką galvojote 
prieš minutę, ir nesėkmingai bandote 
prisiminti. Laimė, esate kupinas fan
tazijų ir gyvybinių jėgų. 

6. Šiek tiek pasilenkęs į šoną. 
Esate drovus, užsidaręs žmogus, 

kurį reikia globoti, juo rūpintis. Jūsų 
mintys nėra tvirtos, lengvai pasiduo
date svetimai įtakai. Daugiau pasiti
kėkite savo jėgomis - tai padėtų 
įveikti sunkumus. 

..Klaipėda" 
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APYLINKĖSE 

• Sausio 6 d. Čiurlionio galerijo
je Jaunimo centre 12 vai. p.p. vyks 
jaunųjų menininkų Gintaro Jociaus 
ir Rolando Kiaulevičiaus iliustruotų 
knygų pristatymas. Jaunieji skaityto
jai galės jsigyti šių knygų su iliustra-
torių autografais. Norintiems jaunieji 
dailininkai praves piešimo pamokėlę. 

•Saus io 12 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL 60636) vyks anksti iškeliavu
sio Amžinybėn fotomenininko iš Lie
tuvos Juozo Kazlausko fotografijų 
parodos „Ilga kelionė į laisvę", skirta 
Sausio 13-ai paminėti atidarymas. 
Atidaryme dalyvaus J. Kazlausko 
našlė Dalia Kazlauskienė, pamatysite 
filmą apie menininką. 

• Sausio 13-osios — Lietuvos 
laisvės aukų atminimą ir pagerbimą 
2007 m. sausio 14 d., sekmadienį Jau
nimo centre rengia ALTo Čikagos 
skyrius. 10:30 vai. r. šv. Mišios Tėvų 
jėzuitų koplyčioje ir Aukų atminimas 
Čiurlionio galerijoje. Kviečiame daly
vauti! 

• P L B Lemonto apylinkės valdy
ba sausio 14 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. kviečia i susitikimą su Jung
tinės Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV LB Seimo nariu prof. Romu 

Kašubą. Susitikimas vyks PLC di
džiojoje salėje. 

• S a u s i o 21 d., sekmadieni, 12:30 
vai. p.p. Pasaulio lietuvių centro Bo
čių menėje vyks organizacijos „Vaiko 
vartai į mokslą" popietė, kurioje 
galėsite daugiau sužinoti apie šios 
organizacijos veiklą. Bus rodomas fil
mas „Žingsniai į prasmingą gyveni
mą". Maloniai kviečiame visus daly
vauti. 

• P a g r i n d i n ė Vasario 16-osios — 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 
rengiama ALTo Čikagos skyriaus, 
vyks 2007 m. vasario 11 d., sekmadie
nį. Mišios 10:30 vai. r. Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. Šventi
nio minėjimo programa 1 vai. p.p. 
Maria High School. Malonia^ visus 
kviečiame dalyvauti. 

Skelbimas 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 
______ 

r— 
Sausio 7 diena 12 vai. p.p. 

Vita Uja Katunskytė 

Pasaul io l ietuviu c e n t r o 

didžiojoje salėje, 
Lemonte 

Vitalijos 
Katunskytės 

labdaringas koncertas 
Pasaulio lietuvių centrui 

paremti 

Algis ir Violeta Strikas, La Grange, IL, atsiuntė „Draugui" 100 
dol. auką. Tai nebe pirmas kartas, kai šie jauni mūsų skaitytojai paremia 
„Draugo" leidybą stambesne auka. Esame jiems labai dėkingi ir siunčia
me gražiausius Naujų metų linkėjimus. 

Jū ra t ė i r Jonas Variakojai, Chicago, IL, atsiųsdami prenume
ratos mokestį už 2007-uosius metus, pridėjo 50 dol. auką. Dėkodami už 
dosnumą, sveikiname su Naujaisiais metais ir linkime, kad jie būtų 
visokeriopai geri. 

John R. Dainauskas, Woodridge, IL, vėl parodė savo dosnią širdį, 
atsiųsdamas „Draugui" 100 dol. auką. Sveikiname su Naujaisiais metais 
ir labai dėkojame už auką. 

Angelė Katelė, Chicago, IL, skaitys „Draugą" ir 2007-aisiais! Ji 
taip pat prie prenumeratos mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Linkime svei
kų, laimingų Naujų metų ir sakome ačiū už dovaną „Draugui". 

Irena Kerelis, gyv. Palos Park, IL, kartu su prenumeratos mo
kesčiu, atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Labai ačiū ir sveikiname su 
Naujais metais. 

Gin ta ras Valiukėnas, Chicago, IL, jau nebe pirmą kartą 
apdovanoja „Draugą" dosnia auka. Džiaugiamės šį jaunosios kartos 
lietuvį turėdami tarp savo skaitytojų. Dėkodami už auką, linkime jam 
laimingų Naujų metų! 

Meno ansamblio „Dainava" koncertas 

Sausio 28 d. 
3 vai. p.p. 

Carl Sandburg 
vidurines mokyklos 

meno centre 
13300 a LaGrange &L 

GrlandBirk 
įvyks 

lietey% meno ansamblio 
„Dainava 

koncertas 
» 

»» 
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Bilietus galite nusipirkti 
kavinėje „Bravo**, 
PLC „Dovanėlėje", 

parduotuvėje „Lietuvėlė", 
nSeklyčfojew 

Viva JAV LJS metinis suvažiavimas 
Kas dalyvauja? — JAV LJS ir skyriaus valdyba nariai ir kiti atstovai 

Kur? — Memphis, Tennessee (Graceland) 

Kada? — 2007 m. sausio 26-28 dienomis 

Ką veiksim? — JAV LJS statuto diskusijos; JAV LJS naujos valdybos bal
savimai; XIII kongresas Pietų Amerikoje 

Kviečiame jus avėti mėlynos verstos odos batais (blue suede shoes) ir daly
vauti suvažiavime! Gal pamatysim Elvis! 

Prašome peržiūrėti: Www.cljs.org/javijs-suvaz 
Daugiau informacijos — auksyte@gmail.com 

Sveiki, 

Sveikinu visus su Naujaisiais Metals ir linkiu Jums gerų, gražiu, lai
mingų, pašėlusių, (domių metų! Kaip ir visada Kalėdų šventės susipina su 
Naujųjų metų švente ir gyvename tik tomis nuotaikomis, pakiliai ir visa
da prisimename draugus. 

Taigi, mielieji, visus Jus kviečiu susitikti, pabendrauti Ir pasisveikinti 
Naujuosiuose metuose! Š( karta 

sausio6d. (šeštadienis) 7 vaK v. 

visus jus kviečiu j jaunųjų menininku, dailininkų, tapytojų Ir kaip čia 
jų tik nepavadinsi, tiesiog nuostabių Žmonių: 

Rolando Kiaulevičiaus ir Gintaro Jociaus 
jungtine paroda. 

„Yra kaip yra" 
čia galėsite ne tik pamatyti, bet ir įsigyti dailininkų darbų. Galbūt jau 

seniai ieškojote kažko savo namams. Manau, Čia galėsite rasti tikrai 
gerų dailės darbų — mažesnių ar didesnių, pagal Jūsų norus! 

Jei norite daugiau sužinoti apie šluos dailininkus, susipažinti su jų 
kūryba, užsukite | wwwxoliiilafiirtcom Ir www.gfcttar«sartcom 

.Jki pasimatymo VA 

Jei turite klausimų, rašykite: asta200a#Yattoo.corn 

Norintys pagerbti gerus Amžinybėn iškeliavusio dr. Jono Ado
mavičiaus darbus, gali aukoti jo jkurtam fondui, kuris remia ypatin
gai talentingus neturtingų šeimų studentus. 

Fondo adresas: Llthuanlan Educational Asslstance and Relief 
Foundation (Tax excempt), 386 Hillside Place, S. Orange, NJ 07079. 

http://Www.cljs.org/javijs-suvaz
mailto:auksyte@gmail.com
http://www.gfcttar�sartcom

