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Asmeninę premjero atsakomybę už visą 
šalies Vyriausybę n u m a t o Konstitucija 

Siame 
numeryje: 
Mūsų telkiniuose: 
rudens pokylis St. 
Petersburg Lietuvių 
klube; LB vakaras 
Hartford, CT; nauja LB 
valdyba St. Pete, FL. 

2psl. 

Turėtume būti 
atlaidesni. Ukraina 
sprendžia savo likimą. 
Neliki te abejingi 
Ukrainos problemoms. 
Paminėta Lietuvos 
kariu diena. 

3 psl. 

Iš Lietuvos Vyčių 
veiklos. „Artuma" 
minėjo sukaktį. 

4 psl. 

Buvome jauni, drąsūs. 
5 psl. 

Lietuvos Dukterys 
dėkoja. Čikagos 
Jaunimo centras. 
Skaitytojai remia savo 
dienraštį. ALIAS 
kalėdinis pobūvis. 

6 psl. 

Sportas 

Naujausios 
žinios 

* P e n k t ą j ą perga lę vie
n u o l i k t o s i o s e a tv i rų jų Lat
vijos l edo r i tul io pirmenybių 
rungtynėse iškovojo Elektrėnų 
„Energijos" komanda, antra
dienį svečiuose 9:4 nugalėjusi 
Rygos „Riga 2000" komandą. 
Net keturis įvarčius nugalėto
jams pelnė Egidijus Baubą, du 
— Raimondas Strimaitis, po 
vieną — Martynas Šlikas, Eri
kas Steponait is ir Rolandas 
Aliukonis. 

* Armėn i jo s sostinėje pa
s ibaigusiose E u r o p o s grei
tųjų š a c h m a t ų pirmenybėse 
dvidešimtąją vietą užėmė Šarū
nas Šulskis, surinkęs 6.5 taško 
iš 11 galimų. 

* Antradienį įvykusiose 
labdaros — k o v o s p r i e š 
AIDS — varžybose Ispanijos 
futbolo čempionato laimėtoja 
„Barcelona" komanda namuose 
4:3 įveikė pasaulio futbolininkų 
rinktinę. įvarčius nugalėtojams 
pelnė Andrės Iniesta, Deco. Lio
nei Messi ir Jul ian Belletti. 
Svečių gretose pasižymėjo japo
nas Hidetoshi Nakata, PAR fut
bolininkas Benny McCarthy ir 
bulgaras Stilian Petrov. 

* Trečią pralaimėjimą 
16-ose JAV NBA regul iar iojo 
sezono rungtynėse patyrė bei 
lygos laimėtojų poziciją prarado 
Seattle „SuperSonics" krepši
ninkai. Vakarų konferencijos 
Šiaurės Vakarų pogrupyje pir
maujanti Seattle komanda an
tradienį svečiuose 94:100 turėjo 
pripažinti Portland „Trail Bla-
zers" komandos pranašumą. 

Vilnius , gruodžio 1 d. 
(BNS) — Ministras pirmininkas 
negali kratytis atsakomybės už 
visos Vyriausybės veiklą, nes to
kia atsakomybė numatyta 
Konstitucijoje. 

Tokią išvadą trečiadienį su
rengtoje spaudos konferencijoje 
pateikė Strateginių tyrimų ins
tituto, kuris atliko tyrimą dėl 
asmeninės premjero atsakomy
bės už Vyriausybės veiklą, tary
bos pirmininkas Gytis Kamins
kas. 

Šį tyrimą Strateginių ty-

* Prez identas V. Adam
kus vėl dalyvauja derybose Ki
jeve. 

* Tarptautinis valiutos 
fondas kr i t ikuoja Lietuvos 
mokesčių sistemą. 

* D v y l i k t a s i s ministrų 
kabinetas posėdžiavo pasku
tinį kartą. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.591 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

rimų institutas atliko, reaguo
damas į premjero Algirdo Bra
zausko pareiškimą, jog j is ne
prisiima atsakomybės už būsi
mo koalicinio ministrų kabineto 
narių veiklą. 

Praėjusią savaitę Seimo po
sėdyje A. Brazauskas, atsakinė
damas į Seimo narės Rasos Juk
nevičienės klausimą: „Ar galite 
prisiimti atsakomybę už pasek
mes, siūlydamas Viktorą Uspas-
kichą kandidatu į ūkio minis
trus?", pareiškė: „kiekvienas, 
pirmiausia ministras pirminin

kas, a tsakys pats už save. Aš ne
su koks nors virš visų ir neatsa
kau už visus. Aš nesiimu šito". 

„ P a s a k y d a m a s , kad nėra 
a tsakingas, jis stumia Lietuvos 
žmones į teisini nihilizmą", 
spaudos konferencijoje replika
vo Strateginių tyrimų instituto 
žinovas, nepriklausomybės akto 
s ignataras Nikolajus Medvede
vas. 

„Jei suteikta kompetencija 
daryti į taką ministrų veiklai, 
premjeras turi prisiimti ir atsa
komybę", sakė N. Medvedevas. 

Kaip tvirtino N. Medvede
vas, Lietuvoje per penkiolika 
nepriklausomybės metų susi
klostė praktika, jog politikai ne
atsako už savo padarytus spren
dimus, o to neturėtų būti. 

„Buvo per nepriklausomy
bės metus parengta daug labai 
nevykusių sprendimų, kai kurie 
iš jų kainavo Lietuvai labai 
brangiai. 0 atsakomybė ko
kia?", retoriškai klausė N. Med
vedevas, anot kurio, „turi būti 
pusiausvyra tarp teisių, duotų 
įgaliojimų ir atsakomybės". 

Grįžo misiją 
Afganistane 
baigę kariai 
Vilnius , gruodžio 1 d. 

(BNS) — Baigę keturių mėne
sių misiją Afganistane, antra
dienį į Lietuvą sugrįžo Lietuvos 
kariuomenės Specialiųjų opera
cijų junginio (SOJ) eskadrono 
„Aitvaras" kariai. 

Šalies kariai dalyvavo tarp
tautinėje operacijoje „Enduring 
Freedom". 

Kaip pranešė Krašto ap
saugos ministerija (KAM), kelis 
, ,Aitvaro" karius tarptautinės 
operacijos JAV karinė vadovybė 
apdovanojo medaliais „Už pasi
žymėjimą". Ypač pasižymėju
siems SOJ kariams bus įteikti 
ir valstybiniai apdovanojimai. 

Nuo 2002 . pusmetinėse mi
sijose Afganistane dalyvavo ke
turi Lietuvos SOJ eskadronai. 
dalis karių ten pabuvojo po du 
kartus, o kai kurie kariai — ir 
po tris. 

KAM teigimu, penktojo es
kadrono į misiją siųsti kol kas 
neplanuojama, nes reikia ruoš
tis SOJ delegavimui į NATO 
greitojo reagavimo pajėgas. 

SOJ kariai prie dabar ku
riamų NATO greitojo reagavi
mo pajėgų prisijungs 2006 m. 

Šiuo metu Afganistane tar
nauja aštuoni Lietuvos kariai: 
keturi krovinių pervežimo spe
cialistai ir vienas oro eismo 
kontrolierius Kabulo oro uoste, 
du medikai NATO vadovauja
moje taikos operacijoje tarptau
tinių saugumo paramos pajėgų 
ISAF sudėtyje Kabule, viena 
medikė britų vadovaujamoje re
giono atstatymo misijoje Ma-
zari Šarif. 

Daugelis 
idziuojasi 
esantys 
Lietuvos 
piliečiais 

Vilnius, gruodžio 1 d. 
(BNS) — Daugiau nei pusė 
(56.4 proc.) Lietuvos gyventojų 
teigia, kad didžiuojasi esantys 
Lietuvos piliečiais, rodo naujie
nų vartų „Omni laikas" užsa
kymu rinkos analizės ir tyrimų 
grupės RAIT atlikta apklausa. 

27.6 proc. apklaustųjų nu
rodė, kad jie veikiau didžiuojasi 
nei nesididžiuoja Lietuvos pilie
tybe. 

Kas dešimtas (9.5 proc.) 
Lietuvos pilietis teigia greičiau 
nesididžiuojantis ir 6 proc. — 
visiškai nesididžiuojantis Lie
tuvos pilietybe. 

Vyresnio amžiaus Lietuvos 
gyventojai dažniau nei jauni
mas nurodė labai besididžiuo
jantys tuo, kad yra Lietuvos pi
liečiai. Tuo, kad yra Lietuvos 
piliečiai, labai didžiuojasi 66.7 
proc. vyresnių nei 55 metų ap
klaustųjų. 
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Užsikrėtusieji ŽIV infekcija spaudos konferencijoje, skirtoje Pasaulinei AIDS dienai, savo veidus slėpė po kau
kėmis ir teigė vis dar patiriantys diskriminaciją. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus" atlik
tas sociologinis tyrimas parodė, kad lietuviai mieliau jau rinktųsi anksčiau teistų asmenų kaimynystę, o ne ser
gančių AIDS. nors šia liga neįmanoma užsikrėsti nei sveikinantis, nei kalbantis, nei valgant iš tų pačių indų. 

Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

, Jukos * negali at idėti „Mažeikių 
naftos'' akcijų išpirkimo 

Viln ius , gruodžio 1 d. 
'BNS) — Lietuvos Vyriausybė 
trečiadienį nepr i tarė Rusijos 
įmonės „Jukos" prašymui leisti 
120 dienų pratęsti 9,72 proc. 
naftos perdirbimo bendrovės 
„Mažeikių nafta" akcijų išpirki
mo procedūrą. 

Pasak Vyriausybės praneši
mo, prašymui nepritarta, nes to 
nenumato 1999 m. Vyriausybės 
ir JAV bendrovės „Williams In
ternational" investicijų sutartis, 
kurios įsipareigojimus 2002 m. 
perėmė „Jukos". 

Nukelta į 5 psl. 

Užsienietės vaikų ligoninėms 
perdavė beveik 70,000 litų 

Austrijos ambasadoriaus žmona Rosmaria Schvvarzinger ir Kauno vaikų 
klinikų vadovas Rimantas Kevalas. Vaido Kopūsto (ELTA) nuotr 

Vilnius, gruodžio 1 d. 
(ELTA) — Lietuvoje dirbančių 
diplomatų žmonos ir mūsų ša
lyje gyvenančios užsienietės Vil
niaus universiteto Santariškių 
klinikų ir Kauno medicinos uni
versiteto klinikų vaikų sky
riams trečiadienį perdavė be
veik 70.000 litų. 

Tiek pinigų moterys surin
ko lapkričio 20 dieną Vilniaus 
rotušėje surengusios tradicinę 
Kalėdinę labdaros mugę, kurio
je pardavinėjo pačių sukurtus 
kalėdinius suvenyras, rėmėjų 
dovanotus čilietiškus vvnns, 

prancūzišką šampaną, kitus eg
zotiškus ar tiesiog mielus daik
tus. 

Trečią kartą Lietuvoje su
rengtoje mugėje dalyvavo Aus
trijos, Vokietijos. Vengrijos. Ita
lijos, Prancūzijos, Skandinavi
jos, JAV, Ispanijos, Turkijos, ki
tų šalių moterys. Maltos ir Šv. 
Jono ordinų atstovės. 

Šiais metais surinkti pini
gai skirti Santariškių vaikų li
goninės onkohematologijos sky
riaus palatos remontui ir Kauno 
klinikų vaikų intensyvios tera
pijos skyriaus lovoms pirkti. 

Kaimo reikalų 
komitetas tęs 

kovą už 
samanės 

legalizavimą 
Vilnius, gruodžio 1 d. 

(BNS) — Seimo Kaimo reikalų 
komitetas trečiadienį nuspren
dė siūlyti Seimui toliau svars
tyti pataisas, legalizuojančias 
naminės degtinės gamybą Lie- : 
tuvoje. 

Seimo Ekonomikos komite
tas šią savaitę „naminukę" siū- | 
liusią įteisinti pataisą atidavė į 
archyvą, o iki Seimo rinkimų 
spėjęs apsvarstyti pataisas 
Sveikatos reikalų komitetas 
pasiūlė grąžinti jas siūlytojams 
tobulinti. 

Pataisas skeptiškai vertina 
ir Seimo Teisės departamentas. 

Naminės degtinės gamybą 
legalizuojančias Alkoholio kon
trolės įstatymo pataisas yra pa
teikę ankstesnės Seimo kaden
cijos Kaimo reikalų komiteto 
pirmininkas socialliberalas 
Gintautas Kniukšta ir Ekono
mikos komiteto narys liberal-
centristas Saulius Lapenas. 

Jie siūlo namų gamybos al
koholinius gėrimus leisti ga
minti tik tiems ūkininkams, 
kurių ūkis būtų registruotas ir 
kurie teiktų kaimo turizmo pa
slaugas. 

S. Lapenas sakė, kad Sei
mui sustabdžius svarstymus, 
ar leisti ūkininkams gamintis 
samanę, jis užregistruosiąs 
naujas pataisas.. 

Dabar Lietuvoje draudžia
ma gaminti naminius alkoho
linius gėrimus, išskyrus asme
niniam ir šeimos naudojimui. 
Be to, šie gėrimai privalo būti 
natūralios fermentacijos 

Lietuva pareiškė atskirą 
nuomonę dėl Rusijos 

deklaracijos 
New York-Vilnius, gruo

džio 1 d. (BNS) — Lietuva pa
reiškė atskirą nuomonę praėju
sią savaitę Jungtinių Tautų Ge
neralinėje Asamblėjoje vienbal
siai priimant Rusijos ir jos są
jungininkių parengtą deklaraci
ją dėl Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos 60-mečio paminėjimo 
kitų metų gegužės 8-9 dienomis. 

Kaip skelbta, Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin pakvietė 
Baltijos šalių vadovus atvykti į 
gegužės 9-ąją planuojamą per
galės prieš nacistinę Vokietiją 
minėjimą Maskvoje, Estijos ir 
Latvijos prezidentus viliodamas 
galimybe tądien pasirašyti kele
rius metus atidėliotą valstybės 
sienos sutart į su šiomis šalimis. 

Lapkričio 26 d. priimtame 
JT Generalinės Asamblėjos nu
tarime gegužės 8 ir 9-oji skel
biamos atminimo ir susitaiky
mo dienomis, visos šalys-orga-
nizacijos dalyvės (iš viso Jung
tinėse Tautose yra 191 šalis), JT 
s t ruktūros ir nevalstybinės 
organizacijos, taip pat visi žmo
nės raginami pagerbti žuvu
siųjų Antrajame pasauliniame 
kare atminimą. 

Tai, kad nutarimo priėmi
mui Rusija teikė milžinišką 
reikšmę, rodo ir tas faktas, kad 
dalyvauti ją priimant į New 
York atvyko Rusijos užsienio 
reikalų viceministras Jurij Fe-
dotov. 

Deklaracijos priėmimo me
tu vyko karštos diskusijos. Nors 
Lietuva ir balsavo už deklaraci
jos priėmimą, Lietuvos ambasa
dorius prie JT Gediminas 
Šerkšnys, perskaitė pareiški
mą, kuriame pabrėžiama, kad 
„Antrojo pasaulinio karo pabai
gos paminėjimas ir jo aukų pa
gerbimas neįmanomas, nepa
gerbiant ir Sovietinės okupaci
jos ir represijų aukų". 

„Lietuvai, kaip ir visoms 
tr ims Baltijos valstybėms, An
t ras i s pasaulinis karas pra
sidėjo su Sovietų okupacija ir 
aneksija, kaip Molotov-Ribbet-
rop pakto pasekmė. 1945-ųjų 
gegužės 8-oji reiškė vienos tota
litarinės ideologijos — fašizmo 
— pabaigą, tačiau kita — totali
tarinis komunizmas — išplėtė 
savo dominavimą. Lietuvai tai 
reiškia, kad ji buvo okupuota", 
sakė Lietuvos ambasadorius. 

Grupė liberalcentristų ragina 
neatstumti P. Auštrevičiaus 

Vi ln ius , gruodžio 1 d. 
(BNS) — Grupė Liberalų ir cen
tro frakcijos narių trečiadienį 
parėmė Petro Auštrevičiaus 
sprendimą įstoti į partiją. 

„Palaikome ir sveikiname 
šį tvirtą jo apsisprendimą, kuris 
sustiprins mūsų vidines pozici
jas ir balsą Lietuvos politinėje 
arenoje", sakoma kreipimesi į 
partijos skyrius. 

Buvęs Lietuvos vyriausiasis 
euroderybininkas P. Auštrevi-
čius birželį kandidatavo į prezi
dentus, o Seimo rinkimuose bu
vo įrašytas pirmuoju numeriu 
LCS kandidatų sąraše. 

Praėjusią savaitę P. Auštre-
vičius įteikė Vilniaus skyriaus 
Senamiesčio grupei pareiškimą 
įstoti į partija, bet sprendimą 
dėl jo priėmimo dar turi patvir
tinti skyriaus taryba. 

„Tikimės, jog šitas kreipi
masis paskatins Vilniaus skyrių 
priimti P. Auštrevičių. Kreipė
mės dėl to, jog pastaruoju metu 

yra bandymų stabdyti jo pri
ėmimą. Esame įsitikinę, kad tai 
nesuteikia garbės partijai ir ne
gerina jos įvaizdžio", žurnalis
tams sakė vienas iš kreipimąsi 
pasirašiusių liberalcentristų 
Eligijus Masiulis. 

Kreipimąsi pasirašė 10 iš 
19 LCS frakcijos narių. 

Tarp pasirašiusiųjų nėra 
LCS pirmininkui Artūrai Zuo-
kui artimų frakcijos seniūno Al
gio Čapliko ir frakcijos seniūno 
pavaduotojo Sauliaus Lapėno. 

Kreipimosi taip pat nepa
sirašė LCS pirmininko pava
duotojas Vytautas Bogušis. 

Kreipimesi taip pat reiškia
mas apgailestavimas dėl ban
dymų šmeižti P. Auštrevičių, ra
ginama nepasiduoti provokaci
joms ir dirbti vieningai. 

Kreipimosi autoriai siekia, 
kad LCS būtų „įtaką valstybės 
politikoje turinti jėga, o ne vie
no ar kelių asmenų interesams 
dirbanti partija". 

Vis nepradedama nagrinėti 
R. Mikutavičiaus kolekcijos byla 

*|t; 4 p | 

Vienintelis suimtasis — Virgilijus 
Silvestravičius. 

Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr 

Kaunas , gruodžio 1 d. 
(ELTA) — Kauno apygardos 
teismui trečiadienį trečią kartą 
teko atidėti nužudyto kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus meno 
kolekcijos pardavimo bylos na
grinėjimą. Kaip ir paskutinį 
kartą, į posėdį neatvyko viena 
iš kaltinamųjų — Ona Daujo
tienė. 

Teismas gavo Kauno II kli

nikinės ligoninės raštą, jog O. 
Daujotienė nuo lapkričio 26 d 
gydosi jų įstaigos Neurologijos 
skyriuje. 

Naudojimusi arba realiza
vimu didelės vertės turtu, ži
nant , kad tas turtas gautas nu
sikalstamu būdu. šioje byloje, 
be minėtosios įtariamosios, 
ta ip pat kaltinami Egidijus 
Abarius, Virgilijus Silvestravi
čius, Edmundas Burda ir Vik
toras Djačenka. O. Daujotiene 
ir E. Burda taip pat kaltinami 
meno vertybių kontrabanda 

V. Silvestravičius šiuo me
tu yra teisiamas narkotikų ga
mybos ir platinimo byloje, jis 
vienintelis iš visų šešių kalti
namųjų yra suimtas. 

Pagrobtas ant ikvarines 
vertybes slėpė už kunigo nužu
dymo organizavimą iki gyvos 
galvos nuteisto Vlado Belecko 
buvusi žmona O. Daujotienė. 

Iš 51 pavogto paveikslo ras
ti ir kunigo artimiesiems su
grąžinti 22 paveikslai. Iki šiol 
nerasta 17 paveikslų ir kitų an
tikvarinių vertybių. Dingusioji 
dalis apytiksliai vertinama 1.8 
mln. litų. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ST PETERSBURG, FL 

RUDENS POKYLIS 
FLORIDOJE 

I lietuvių šaunų klubą. 
Net nuo largo pakraščių, 
Biu-i-kais ir Kadilakais 
Suvažiavo daug svečių. 

Taip pradėjo Mečys Šilkai-
tis, programos įžangoje skaity
damas eiliuotą aprašymą apie 
St. Petersburgo Lietuvių klubo 

I 

veiklą. Tradicinis Rudens po
kylis ruošiamas kasmet, sveiki
nant į Št. Petersburgą grįž
tančius laikinuosius gyvento
jus. Tuo pačiu šis pokylis pažy
mi žiemos sezono kultūrinės 
veiklos pradžią. Į Dalios Ado
maitienės įspūdingai papuoštą 
salę susirinko gausus būrys 

: tcersDurg l^ietuvn ų klubo ruoštojo rudens pokylio programos 
Kazėnas; viduryje (tamsia suknele) klubo pirm. Angelė Kamiene. 

Rima ir Aurelijus Kiibauskai, ne kartą laimėję pirmąsias premijas už savo 
atliekamus pramoginius šokius, dabar gyvena St. Petersburg, FL, ir daž
nai dalyvauja lietuvių renginiuose. J i e atliko dalį programos St. 
Petersburgo Lietuvių klubo rudens pokylyje. 

J u o z o Šulaičio nuotr. 

svečių, užpildydami visas vie
tas. Publika pasipuošusi, kaip ir 
t inka tokiam iškilmingam 
vakarui , jau buvo pradėjusi 
vaišintis, kai netikėtai klubo 
pirmininkė A. Kamiene paskel
bė, kad virš stogo dega elektros 
laidai, ji yra pranešusi atitin
kamoms įstaigoms, skambin
dama avarijos numeriu ir ga
vusi patarimą ištuštinti salę, 
nes greitai atvažiuos gaisri
ninkai . Prašė visų ramiai, 
neskubant išeiti į kiemą. 
Netrukus su dideliu triukšmu 
atvyko net trys didžiulės gais
rinės mašinos ir pora mažesnių 
automobilių. Atvyko ir policija. 
Šie, nieko negalėdami daryti, 
iššaukė elektrikus. Už daugiau 
kaip pusvalandžio jie atvyko. 
Išjungę elektrą visam pastatui, 
pradėjo darbuotis. Visi laukia
me pusiau tamsoje; laukiame 
valandą, laukiame dar pusva
landį. Vieni, stovėdami kieme 
tarp automobilių, šnekučiuo
jasi, kiti juokus pasakoja, treti 
nuvargę susėdo į automobilius 
ir laukia. Oras kiek vėsokas, bet 
nešaltas, be vėjo, taip, kad ir 
moterys su vakarinėmis suk
nelėmis nesiskundė, nei prašė 
vyrų globos. Pagaliau, po jau 
daugiau kaip pusantros valan
dos, salėje buvo uždegtos 

HARTFORD, CT 

TURTINGAS BENDRUOMENES VAKARAS 
Metinis Hartford LB apy

linkės vakaras, surengtas lap
kričio 20 d., buvo turtingas savo 
programa, dalyvių skaičiumi ir 
nuotaika. Vakaras skirtas 100 
m. Spaudos atgavimo pami
nėjimui, ir šiam minėjimui 
rengti labai daug prisidėjo 
Hartford Jaun imo sąjungos 
skyrius. Skyriaus valdybos na
riai Tomas Nenortas ir Raminta 
Nenortienė surengė knygnešių 
parodėlę, perskaitė visų žinomų 
knvgnešių pavardes ir paruošė 
trumpą apybraižą. 

Salė buvo labai jaukiai pa
puošta, vėl jaunimo dėka. Ra
minta buvo vakaro programos 
vadovė. Programą atlikti buvo 
pakviestas Boston, MA, Vyrų 
kvartetas ir solistė Marytė Bi-
zinkauskaitė. Grupei akompa
navo žinoma muzikė ir kvinteto 

vadovė Daiva Navickienė. Re
pertuaras susidėjo daugiausia 

•iš lietuvių kompozitorių kūri
nių, o sol. Bizinkauskaitė paį
vairino dainas operos ištrau
kom. Programa visi gėrėjosi ir 
tol plojo, kol į pabaigą visa pub
lika buvo į traukta padainuoti 
visų mėgstamą dainą „Žemėj 
Lietuvos..." Nuotaika buvo iš
kilminga ir jauki , publika šyp
sojosi. 

Programa užsibaigė vėlo
kai, jau buvo po 9 vai. vak., bet, 
žiūrim, parapijos klebonas kun. 
Jacobs ir lietuviškų Mišių auko
tojas kun. A. Gurklys tebesėdi 
su Hartford 6-os kuopos vyčiais 
ir laukia lietuviškos vaka
rienės. Vakaro muzikantas S. 
Telšinskas pradėjo groti mu
ziką, kuri buvo pritaikyta dau
giau _antrabangiam". 

Reikia paminėti, kad buvo 
linksma nuotaika ir be alkoho
linio baro. Kas norėjo, atsinešė 
savo vynelio ar ko stipresnio. 
Svečiai linksminosi, valgė, 
gėrė, šoko valsiukus, tango, o 
Hartford LB valdyba, su pirm. 
V. Kogelio vadovybe, ištikimai 
laikėsi savo postuose: kas prie 
loterijos, virtuvės, svečių 
sutikimo ir kitur. 

Vakaras baigėsi loterija, 
kurią labai praturtino A. Sai-
mininkienės šiaudinukų pa
veikslas ir J. Liudžiaus raguo
lis. Laimėtojais buvo Hartford 
LB apylinkės nariai I. Jalins-
kienė ir Vytenis Nenortas, 
veiklūs skautai ir bendruo
menės veikėjai. Nors svečiai iš 
Bostono labai geidė pirmųjų ar 
bent bet kokių laimėjimų, bet 
j iem visgi nesisekė, tai 
Hartford valdybos iždininkas J. 
Strimaitis pasigailėjo ir jiems 
dovanojo savo išloštą laimikį. 

D. Grajauskienė 

DETROIT, M l 

šviesos ir visi pakviesti į vidų. 
Vyko įdomi programa. Pra

džioje kupletai apie kiekvieną 
organizaciją ir apie daugelį 
asmenų. Po to tautinių šokių 
grupės „Audra" pasirodymas su 
naujai papildyta grupe. J ie 
atliko pora šokių iš Tautinių 
šokių šventės repertuaro. Pri
sidėti buvo pakviesti veteranų 
veteranai. Tai tie, kurie jau 
išėjo į tikrą pensiją. Jungtinė 
didelė grupė, nors kiek ir susi
maišydama, atliko vieną sma
gesnį šokį. Buvo įdomu stebėti 
jų pastangas neatsi l ikt i nuo 
jaunesniųjų. Po jų Aurelijus ir 
Rima Kiibauskai, salioninių 
šokių šokėjai, pademonstravo 
pora šokių. Abu aukšti, atrodė 
įspūdingai. Jie jau kuris laikas 
gyvena pas mus. mielai priside
da prie klubo veiklos (Rima yra 
klubo valdybos sekretorė) ir, 
reikalui esant, pademonstruoja 
savo meną bei gabumus. 
Pabaigai Lietuvių klubo choras, 
truputį praplėstas su naujais 
dainininkais, padainavo ketu
rias dainas. Trūksta vyrų, ta
čiau, muziko dr. Br. Kazėno va
dovaujamas.' choras pasirodė 
gerai. Gaila, kad Bronius Kazė
nas, gyvendamas kiek tolėliau 
nuo klubo ir turėdamas prob
lemų su sveikata, neišgalės 

tford. <*T I,H apylinkes valdybos nariai prie laimėjimų stalo lapkričio 
įame poky'yje. Iš kaires Kristina Acrkšniene, Viktoras Kojelis, 

ute < i r i j iu-kicnc. Juozas Giedraitis. 

Kalėdų eglutė 
Detroito Žiburio lit. mokyk

los tradicinė Kalėdų eglutė bus 
sekmadienį, gruodžio 19 d., 
prasidės tuoj po 10:30 vai. r. 
Mišių. Bus skanaus lietuviško 
maisto, pyragų stalas ir loteri
ja. Vaidinimėlyje „Šiaurės aši
galio greitasis traukinys" daly
vaus visi mokyklos mokiniai. 
Po vaidinimo ateis Kalėdų 
senelis. Kaip ir visada, jis rinks 
aukas vaikučiams- Lietuvoje. 
Aukas galima įteikti pinigais 
arba čekiu, rašant Žiburio 
Lithuanian School vardu. 
Lauksime visų! 

Pirmasis is kaires: muz. dr. Bronius 
J u o z o Šulaičio nuotr. 

vadovauti chorui kitais metais. 
Klubo valdyba deda pastangas 
pr i t raukt i kurį nors kitą mu
ziką iš kitų vietovių. 

Po programos buvo pietūs. 
Nors ir po pusantros valandos 
be elektros, bet virtuvė pajėgė 
viską atšildyti laiku ir pateikti 
svečiams be nusiskundimų. Po 
pietų buvo šokiai prie „Lorelei" 
bavariškos kapelos. Kiekvienas 
bandė pasinaudoti proga ir 
šokti senų, gerai pažįstamų 
melodijų sūkuriuose. Buvo per
t rauka dainoms, loterijai ir vėl 
šokiai. Didelis skaičius patva
riųjų linksminosi iki pat vidur
nakčio, kai, suskambus dvylik
tai, muzikantai pradėjo pakuoti 
savo ins t rumentus . Atvyks-
tantieji svečiai iš tolėliau, o 
ypatingai iš Lietuvos, stebisi čia 
gyvenančiųjų energija, patvaru
mu ir ištverme. Klubo pir
mininkė Angelė Kamiene dėko
jo visiems, padėjusiems sureng
ti šį renginį ir pranešė, kad šis 
žiemos sezonas yra užpildytas 
įvairiausiais renginiais: koncer
tais, paskaitomis, minėjimais ir 
panašiai . Mūsų tautiečiai moka 
ilsėtis, moka sportuoti ir moka 
džiaugtis gyvenimu kiekvieną-
dieną. 

Mečys Ši lka i t i s 

r GARDNER, MA J 

L i e t u v i ų k lubas išrinko 
valdybą 2005 metams. Pirm. 
Michael Tanso, vicepirm. 
Suzanne Birt, protokolų raš
tininkas John Pollard, ižd; 
Gloria O'Malley, sekr. William 
Višniauskas. Direktoriai: Ri-
chard Gatautis, Petras Molis, 
Romas Jakubauskas , Algis 
Glodas ir Gediminas Panevėžis. 
Į klubą įstojo 8 nauji nariai, o 
šįmet mirė trys: David Lukas, 
Albert Radeckas ir Ju l ia 
Gransky. 

Lietuvos Vyčių 10 kuopa 

išr inko tokią valdybą: pi rm. 
Henry Gailiūnas, vicepirm. 
Vincas Višniauskas, ižd. Nellie 
Melaika, protokolų sekr. Pa
mela Bouthilies, finansų- sekr. 
Maria Cole, tvarkdarys Richard 
Gataut is . Kultūros pirm. Bronė 
Višniauskas . dvasios vadas 
kun. Joseph Jurgelionis. Vyčių 
kūčios bus gruodžio 19 d., 4:30 
v. p.p., St. Francis parapijos 
salėje, Athol, MA. Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė — 
kovo mėnesio pradžioje. 

K o r e s p o n d e n t a s 

Tarptaut in iame festivalyje, lapkr ič io 7 d. vykusiame Columbus , 
Ohio, dalyvavo ir viet tpM lietuviai . Algimanto Valaičio nuo
traukoje, jie pasirodo tOKtMtĮt K kairės: Josefa Vasiliauskienė, 
Laima Kamitis, trispalvę ;SHI h s \ igis Vasiliauskas, Angie Spears 
ir Kristen Patton Vasiliauskų dukra i te i . Laimai Kamitis ir 
Kristen Patton tautinius drabužius pas iuvo J. Vasiliauskienė. 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

EDMUNDAS VTŽJNAS, M£>., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcrwAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMJCKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DANU! GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dants už poeinamą kainą. 
Suatanmui kabėti antiškai arba Setovskai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joiiet, IL 60435 
Te l . 815-741-3220 

ST. PETERSBURG, FL 

NAUJOS VALDYBOS RINKIMAI 
Kiekvieną rudenį St. Pe

tersburg klubo veikloje pažymi
mas ypatingas įvykis — naujos 
klubo valdybos ir direktorių 
rinkimai. Jie vyksta panašiai į 
prezidentinius rinkimus — lap
kričio mėnesį renkama nauja 
valdyba, o naujos valdžios pa
sikeitimas įvyksta j au kitų 
metų sausio pradžioje. Papras
tai jau vasaros viduryje sudaro
ma nominacijų komisija, kuri 
poros ar trejeto mėnesių laiko
tarpiu bando surasti asmenis, 
kurie sutiktų kandidatuoti ar 
prikalbina esamus valdybos 
narius dar vieneriems metams 
pratęsti savo kadenciją. 

Šiemet, lapkričio 17-os 
dienos rinkimus esamoji valdy
ba su Angele Kamiene prie
šakyje, žymiai paįvairino, nu
tardama po rinkimų pateikti 
nemokamus, valdybos narių ir 
padėjėjų paruoštus, pietus (tik 
nario mokestį susimokėjusiems 
nariams). Iš anksto visiems 
nariams buvo išduoti bilietėliai 
su nurodyta vieta prie stalo. 
Stalai papuošti baltomis stal
tiesėmis su gėlių puokšte ant 
kiekvieno. Ir stebuklas: jei anks
čiau, per tokį visuotinį susirin
kimą būdavo kar ta is sunku 
sudaryti reikiamą kvorumą, šį 
kartą salė buvo pilna dalyvių, 
nepaisant , kad susir inkimas 
prasidėjo dvyliktą dienos. 

Angelė Kamiene, atidary
dama susirinkimą, pasidžiaugė 
narių gausa, papasakojo apie 
atliktus darbus ir dėkojo mote
rims, padėjusioms paruošti ska
nius, gausius pietus. Po invo-
kacijos, susirinkimo pirmininko 
ir sekretorės rinkimų, susirin
kimas pradėtas su pereito su
sirinkimo protokolo skaitymu. 
Liuda Petkuvienė perskaitė 
smulkmeniškai ir nuosekliai 

paruoštą protokolą, kuris buvo 
priimtas su mažu pakeitimu. Po 
to vyko įstatų peržiūrėjimo ko
misijos pranešimas, kurį atliko 
komisijos pirmininkas Mečys 
Šilkaitis. Keli maži įstatų pa
pildymai dėl turto perdavimo 
klausimo klubo likvidavimo at
veju ir direktorių skaičiaus su
mažinimo iš septynių į penkis 
buvo vienbalsiai susir inkimo 
priimti. Po to buvo pagrindinio 
punkto pristatymas. Nomina
cijų komisijos pirmininkė Lai
mutė Alvarado pristatė kandi
datų sąrašą. Pasirodo, visa esa
moji valdyba, išskyrus, vietoj 
Jono Kirtiklio sąskaitybos ve
dėjo pareigas sutiko perimti 
Aldona Česnaitė. Ir direktorių 
pozicijoje, vietoj Jono Laba
nausko ir Gražinos Ciebienės, 
atėjo nauji nariai: Eugenijus 
Čelkis ir Irena Adickienė. Tai 
visai nauji nariai, kurie jungiasi 
darbui klube. 

Po to buvo klausimai ir pa
sisakymai. Kiek nusistebėjimo 
ir nepasitenkinimo sukėlė pir
mininkės pasiūlymas pakelt i 
pietų kainą nuo 6 iki 8 dolerių. 
Po diskusijų ir pasisakymų bu
vo nubalsuota pakelti kainą 
vienu doleriu, t.y. iki 7 dolerių. 
Dvi valandas užtrukęs, susirin
kimas praėjo sklandžiai ir ra
miai. Susirinkimui vadovavo 
Mečys Šilkaitis, sekretoriavo 
Roma Mastienė. Uždarydamas 
susirinkimą, pirmininkas dėko
jo visiems už gausų dalyvavimą, 
už kantrumą, už klausimus ir 
dalyvavimą balsavimuose. An
trą valandą visi buvo pakviesti 
pietums. Angelei skelbiant 
stalų numerius. Dar ilgokai visi 
svečiavosi, dalinosi įspūdžiais ir 
sveikino jau iš šaltesnių krašto 
vietovių grįžusius narius. 

Mečys Š i lkai t i s 
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UKRAINA SPRENDŽIA SAVO LIKIMĄ 
NE VIENUI VIENA 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Kodėl Europos Sąjungą, o 
ypač jos rytinės dalies šalis, 
nepapras ta i domina įvykiai 
Ukrainoje? Pirmiausia, Ukraina 
yra didelė Europos valstybė, 
turinti daug žemės turtų, joje 
gyvena per 50 mln. gyventojų. 
J a u vien dėl to ES raidai 
Ukrainos vaidmuo labai reikš
mingas. Antra, Ukraina — pati 
didžiausia šalis iš subyrėjusios 
Sovietų Sąjungos, ketindama 
sekti Baltijos valstybių pa
vyzdžiu, palengva vairuoja savo 
politiką Vakarų link. Trečia, 
Ukrainos vaidmuo ES santy
kiuose su Rusija daugeliu at
vejų būtų te igiamas, dažnai 
galėtų būtų lemiamas. Be abe
jonės, Ukraina, ir ES nare tapu
si, palaikytų glaudžius santy
kius su Rusijos Federacija. Šie 
veiksniai svarbūs ne tik nūdien, 
bet ir art imiausioje ateityje, 
turint omeny Rusijos imperi
nių ambicijų aktyvėjimą ir ak
tualų visai Europai poreikį ma
žinti Rusijos ir ES priešpriešą. 

Žinoma, ši priešprieša jau 
ne tokia deklaratyvi ir agresyvi 
kaip šaltojo karo metais, tačiau 
Rytuose ji nepamiršta, o 
atvirkščiai — dirbtinai skatina
ma. Beje, ji plaukia iš tų pačių 
„amžinų" imperinių ambicijų. 
Pastarųjų ats ikratyt i , atrodo, 
greit nepavyks — gležni rusų 
demokratijos daigai sutrypti. 
Verta pakartoti seną ir labai 
laukiamą tiesą — demokratinė 
Rusija nekeltų jokių grėsmių 
nei ta ikai , nei ES sandarai, 
nebūtų ignoruojama ir tautų 
apsisprendimo teisė. 

Nenuostabu, kad Ukrainos 
prezidento r inkimai atsidūrė 
Kremliaus dėmesio centre. 
Tikslai tokie patys, kaip ir Lie
tuvos atžvilgiu, — laikinai 
išsprūdęs grobis- siekiama pri
laikyti kiek galima trumpesniu 
pavadžiu, kad, sulaukus pa
lankaus meto, būtų vėl įtemp
tas į narvą. Prorusiškos orien

tacijos prezidentas — tai mažų 
mažiausiai pakankama garan
tija, kad Ukrainos ryšiai su 
Vakarais plėtosis pagal Rusijos 
scenarijų. 

Tiesą pasakius, visos su
maištys ir neramumai ištrūku
siose iš sovietijos šalyse svetimų 
„centrų" planuojami ir organi
zuojami, siekiant įgyvendinti 
j au minėtus imperinius tikslus. 
Rusija visas savo kaimynes 
mažas ir dideles tautas, kada 
nors buvo nukariavusi . Daž
niausiai kruvinos pavergimo 
akcijos būdavo pervadinamos 
„išvadavimu". Tos, kurios apsi
gynė ar buvo apgintos, liko 
potencialios imperijos priešais. 
Tokia Rusijos agresyvumo dok
trinos esmė. 

Prezidento rinkimų rezul
ta tų klastojimai sukėlė didelę 
nepasitenkinimo audrą. Įvykiai 
Kijeve ir daugelyje šalies miestų 
primena Sąjūdžio metus Lie
tuvoje. Nesvarstydamas įvykių 
raidos detalių, kurias politikos 
apžvalgininkai, kaip įprasta, 
pateiks su plačiais komenta
rais, išsikirčiau keletą momen
tų. 

Ukrainos prezidentas L. 
Kučma, susidarius iš tiesų 
sudėtingai ir nemažiau pavojin
gai padėčiai, paprašė Lietuvos 
ir Lenkijos tarpininkavimo kon
fliktinei situacijai sureguliuoti. 
Šis politinis gestas laikytinas 
pripažinimu, rodančiu, kad 
Lietuvoje ir Lenkijoje Vakarų 
demokratijos vertybės yra ger
biamos ir lygiai taip pat 
išreiškiamas išskirtinis pasi
tikėjimas valstybių vadovais, 
j au pelniusias autoritetą tarp
valstybinių santykių politikoje. 
Prezidentų atvykimas į Kijevą 
pralaužė konfrontuojančių pu
sių nepasitikėjimo ledus — 
susėsta už derybų stalo ir su
lygta nevartoti jėgos. V. Adam
kus ypač aukštai įvertino Len
kijos prezidento A. Kwasniews-
ki diplomatinius sugebėjimus. 
Kai šeimininkas, pastebėjęs 

savo troboje beįsipheskiantį 
gaisrą, pasikviečia kaimynus 
pagalbon, ta i reikia džiaugtis 
kaimynų solidarumu bėdai 
ištikus. Tačiau Lietuvos prem
jero nuomonė buvo kitokia — 
nesikišti! Tegul patys savo gais
rą gesina, kaip moka ir sugeba. 

Ir Rusijos prezidentas V. 
Putin porą kartų per Ukrainos 
prezidento r inkimus lankėsi 
šioje šalyje. Tik abiem atvejais 
be tankų ir be divizijų, bet su 
tokiu pačiu senu imperinės poli
tikos tikslu — užmesti pavadį 
Ukrainai. Tokiu pačiu reikalu į 
Rytų Ukrainą atskubėjo akty
vus imperijos šalininkas Mask
vos meras J . Lužkov. Pasta
rasis veikė t iesmukai, ragin
damas Rytų Ukrainos sritis 
atsiskirti. Tai tokie Rusijos 
aukščiausio rango vadovų 
„taikaus" nesikišimo pavyz
džiai, neminint svetimų spec-
tarnybų intensyvaus plušėjimo. 

Kišimosi į svetimos valsty
bės reikalus praktika, kurią 
patyrė ne tik Lietuva, bet ir 
visos Rytų Europos tautos 
turėtų tapti chrestomatijos da
limi. Sovietmečiu ir dar prieš jį 
būta nemažai „broliškos", 
„internacionalinės" pagalbos 
teikimo atvejų. Suomiai (ach, 
tie užsispyrėliai nacionalistai!) 
pagalbą, žlegančią tankų divi
zijomis ir nešamą raudonar
miečių armijų, atmetė, nepri-' 
ėmė. Maža to, ryžosi susikauti 
ir apsigynė. Rezultatas — šian
dieninė Suomija — viena iš 
ekonomiškai stipriausių pa
saulio valstybių. 

„Taikias socialines revoliu
cijas" į kitas Baltijos šalis, tarp 
jų ir Lietuvą, atnešė ant ke
turbriaunių durtuvų tie patys 
raudonarmiečiai. Šiandien Lie
tuva ropščiasi iš sovietmečio 
palikimo duobės, pasiryžusi po 
kurio laiko prisivyti europinio 
gyvenimo standartus. 

Negalima nutylėti sovietų 
ginkluotos kruvinos intervenci
jos į Prahą, Budapeštą, Afga

nistaną. Visais atvejais šios 
operacijos- buvo maskuojamos 
„broliškos" ar „internacionali
nės" pagalbos iškaba. 

In ternete jau skelbiamos 
žinios apie mėginimus suskai
dyti Ukrainą. Šalies Pietryčiai 
žada skelbti autonomiją. Do
necko srities taryba nu ta rė 
gruodžio 12 d. surengti srities 
referendumą dėl Ukrainos 
Konstitucijos pakeitimo. Donec
ko sritis turėtų tapti Respub
lika ir tokiu s tatusu likti 
Ukrainos federacijoje. Lugansko 
ir Charkovo srityse brandina
mi analogiški sprendimai. Tai 
tokie Kremliaus taktikos 
pokyčiai, siekiant tų pačių 
strateginių imperijos tikslų. 

Pirmasis atsikūrusios Lie
tuvos Respublikos vadovas V. 
Landsbergis apie strateginių 
tikslų įgyvendinimo taktikos 
pokyčius taip rašė: „Jie (Ru
sijos spectarnybos, E.S.) j au 
anksčiau suprato ir padarė 
išvadas, kad Lietuvos jėga 
nepaimsi — tada ji susivienija ir 
priešinasi . Todėl apsispręsta 
kitais metodais, mėgintais jau 
prieš trylika metų, kai planavo 
sausio 13—ąją: pakirsti Lietu
vą iš vidaus, sugriauti ją pačių 
lietuvių rankomis". 

Sugriauti mūsų pačių ran
komis! Lietuvoje maždaug 6 

. proc. piliečių rusų tautybės. Per 
Seimo rinkimus trečdalis rin
kėjų atiduoda balsus už sve
timšalio atvykėlio „partiją", 
kurios programoje vertybinės 
pilietinės ideologijos — nė 
kvapo! Vis dėlto Lietuvai 
suplanuotas staigus teisingumo 
pamatų griovimas sustabdytas. 
Kaip seksis likimo broliams 
ukrainiečiams, netrukus suži
nosime. Beje, Gulago salyne 
lietuvių ir vakarų ukrainiečių 
diasporos buvo labiausiai vie
ningos, aktyvios sukilimų orga
nizatorės ir dalyvės. Ši patirtis 
ir mūsų dienomis nepaprastai 
vert inga, pamokanti ir net 
įpareigojanti. 
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Nelikite abejingi Ukrainos likimui 
Pastaruoju metu iš įvairių 

visuomeninių organizacijų ir 
šaltinių Ukrainoje gauname 
daug informacijos apie įvykius 
su prašymu ją kuo plačiau pa
skleisti. Tai ir darau, pasitikė
damas gydančiu viešumo po
veikiu. Jei manysite, kad yra 
gera ir reikalinga, panaudokite 
šią medžiagą savo leidiniuose, 
paskleiskite J u m s prieinamais 
informacijos kanalais. 

Kun. R o b e r t a s Grigas 
Lietuvos „Caritas" gen. 

direktorius 

Lvovo Katal ikų 
univers i te to studentų 
kre ip imas i s 
Šiuo laišku į jus kreipiasi 

Ukrainos katalikų universiteto 
(Lviv, Ukraina) studentai, norė
dami atkreipti dėmesį į prezi
dento r inkimus Ukrainoje, vie
noje didžiausių (deja, ne turtin
giausių) Europos šalių. 

Šiuo metu pas mus vyksta 
t ikra kova dėl demokratijos. 
Ukrainos žurnalistai dirba pas
toviai spaudžiami. Vyriausybė 
kontroliuoja visas didžiausias 
masinės informacijos priemo
nes. Tie, kurie priešinasi ko-
rumpuotam politiniam režimui, 
daugelyje Ukrainos sričių yra 
persekiojami. Čia norėtume pa
teikti keletą šiurkštaus rinkimų 
teisės pažeidimo pavyzdžių. 

Buvo brutaliai mušami rin
kimų stebėtojai nuo opozicijos. 

Tas pats atsitiko su studen
tų organizacijos JPora" vadovais 
ir jų šeimomis. 

Vyriausybinių organizacijų 
darbuotojams visose Ukrainos 
srityse buvo grasinama, kad bus 
atleisti iš darbo, jei nerinks vy
riausybės kandidato. 

Šiuo metu dešimtys tūks
tančių žmonių protestuoja gat
vėse prieš rinkimų rezultatų 
falsifikavimą. 

Beveik pusė milijono žmo
nių šiuo metu protestuoja sos
tinės Kijevo pagrindinėje gatvė
je. Yra suskaičiuoti 99.7 proc. 
balsų. Pagal Centrinės rinkimų 
komisijos versiją vyriausybės 
kandidatas Viktor Janukovič 
gavo 49.7 proc. balsų, o opozici
jos kandidatas Viktor Juščenko 
— 46.7 proc. Tie rezultatai yra 
suklastoti. 

Mes prašome visus studen
tus paremti mus tiesos kovoje, 
būti ukrainiečių visuomenės ir 
teisingumo pusėje. 

Mums yra labai svarbus 
jausmas, kad esame ne vieni, 
kad yra daug žmonių, kurie re
mia mūsų reikalavimus, gina 
mūsų tėvynę, kurioje iš vyriau
sybės kandidatų pusės yra nie
kinama mūsų laisvė ir demokratija. 

J ū s galėtumėte paremti 
mus tokiais būdais: 

1. Bendra malda, kad Die
vas, teisingumo, tiesos ir meilės 

Viešpats, mūsų Ukrainai pado
vanotų teisingumą ir padėtų 
išsaugoti rinkimų teisę. 

2. Pagal galimybes šitą 
informaciją apie per II rinkimų 
ratą vykusias klastotes ir pažei
dimus perduoti savo šalyse ma
sinės informacijos priemonėms. 

3. Jūsų šalies jaunų žmonių 
atsiliepimai į mūsų laišką gali 
mums padėti kovoje už rinkimų 
laisvę. 

4. Šios informacijos pasklei
dimas visiems pažįstamiems ir 
draugams. 

Dėkojame už Jūsų paramą 
— kar tu mes esame jėga, kurios 
niekas neįveiks. 

Ukrainos katalikų univer
siteto Lvove studentai: „Student 
Unity Movement", Ukrainian 
Catholic University, Vul. 
Ilariona Sventsitskoho, 17, 
Lviv, 79011, Ukraine, 

tak@ucu.edu.ua 
info@ucu.edu, ua 

Paminėta Lietuvos karių diena 
Lapkričio 23 d,. LR amba

sadoje Vašingtone paminėta 
Lietuvos karių diena ir Lietuvos 
Kariuomenės 86-erių metų 
sukaktis. 

„Per neilgą 14 nepriklau
somybės metų laikotarpį Lie
tuvos kariuomenė tapo pasi
rengusi apginti ne tik savo 
valstybę ir jos piliečius, bet ir 
prisidėti prie taikos ir pastovu
mo užtikrinimo karštuose pa
saulio taškuose. Šiandien prisi
mename ir dėkojame Lietuvos 

kariams, kurie, gindami Irako, 
Afganistano, Kosovo gyventojų 
laisvę, kartu gina ir Lietuvos 
laisvę, — ambasadoje surengto 
priėmimo metu kalbėjo amba
sadorius Vygaudas Ušackas. — 
Beveik 100 Lietuvos karių Irake 
yra geriausias pavyzdys kaip 
neseniai iš autoritarinio valdy
mo išsivadavusi valstybė per 
trumpą laiką tapo demokra
tine valstybe, ginančia laisvės ir 
žmogaus teisių idealus už savo 
regiono ribų". 

Susirinkusius svečius pa
sveikino Lietuvos gynybos ata
šė JAV pulkininkas Romualdas 
Petkevičius: „2004 metai yra 
istoriniai metai tiek Lietuvai, 
tiek ir Lietuvos kariuomenei. 
Lietuva pirmą kartą švenčia 
Karių dieną, būdama NATO — 
sėkmingiausios ir pajėgiausios 
istorijoje karinės organizacijos 
— nare. Narystė NATO yra 
šalies pripažinimas, tačiau kar
tu ir atsakomybė. Dalyvaudami 
tarptautinėse misijose, mūsų 

kariai ne kartą įrodė, kad yra 
lygiaverčiai ir patikimi są
jungininkai". 

Ambasadoje Vašingtone 
Lietuvos karių ir kariuomenės 
86-ečio garbei surengto priėmi
mo metu buvo eksponuojama 
asmeninė Amerikos legiono 
lietuviško posto nario Henry 
Gaidis paroda „Lithuanian 
Militaria Heraldic" — Lietuvos 
karių, tarnavusių įvairiose 
armijose, atributika. 

K. Vaškelevičius 

DANUTE Bl N DOMENE 

Turėtume būti atlaidesni 

Daugelis žinome posakį: „Savame krašte 
pranašu nebūsi". Galbūt dėl to ir lietu
viai yra ypač neatlaidūs, kai Lietuvos vi

daus ar užsienio politikoje pasirodo bet kokios 
painiavos, nesklandumai. Nors į panašius reiš
kinius gyvenamajame krašte tik ranka numo-
jame, Lietuvai esame pernelyg neatlaidūs. 

Jei palyginsime savo tautą su bet kuria 
buvusia sovietų okupuota valstybe, turėsime 
pripažinti, kad Lietuva nuo pat nepriklausomy
bės atkūrimo tvirtai žengia demokratijos keliu, 
daugeliu atvejų toli palikusi kitas bendro likimo 
valstybes, įskaitant net daug didesnę Lenkiją, 
visuomet turėjusią daugiau palankių rėmėjų 
užsienyje. Galbūt lygiagrečiai su Lietuva stovi 
tik kitos dvi Baltijos valstybės — Latvija ir 
Estija, retkarčiais pralenkiančios ar atsilie
kančios nuo Lietuvos. 

Kodėl Lietuvai buvo lengviau prisiderinti 
prie Vakarų Europos? Visų pirma dėl to, kad 
Lietuva visuomet save laikė vakarietiška, o ne 
rytietiška valstybe. Galime sakyti — net nuo 
Mindaugo laikų, kai jis ieškojo užuovėjos 
krikščioniškoje, vakarietiškoje Europoje. Nors 
lietuvių tauta nesibaidė slavų kultūros (daug 
ankstyvųjų šviesuolių mokslus baigė Maskvos, 
Kijevo ir kituose Rusijos universitetuose), bet jų 
imperialistinė politika Lietuvai buvo ir nepri
imtina, ir pavojinga. Tad galime vertai didžiuo
tis, kad lietuviai amžių būvyje įstengė rusiška-
jai (o vėliau sovietinei) traukai atsispirti. 

Esame tikri, kad daug atsparumo „Rytų 
šauksmui" po nepriklausomybės atkūrimo 
suteikė lietuviškoji diaspora, ypač gyvenanti 
JAV. Ir pagaliau tai, kad tauta išsirinko vaka
rietį prezidentą, o karinėms pajėgoms pačiu kri
tiškiausiu pasiruošimo NATO narystei laiko
tarpiu vadovavo Amerikos lietuvis, gen. mjr. 
Jonas Kronkaitis. Niekas negalėtų paneigti, 
kad prezidento Adamkaus ir kariuomenės vado 
dėka Lietuvai į vakarietiškąsias organizacijas 
įsijungti buvo daug lengviau. 

Lietuva ne tik atėjo „gauti": ji, pagal 
išgales, stengiasi būti naudinga, atiduoti prik
lausančią duoklę. Kaip visgi galime didžiuotis, 

kad Lietuvos prezidentas kviečiamas į Ukrainą, 
kuri šiuo metu išgyvena vidaus politikos krizę. 
Kaip galime didžiuotis, kad t a s pa t s preziden
tas ir taip pat k i tas žymus Lietuvos valsty
bininkas , a tg imus ios t a u t o s vadas , prof. 
Vytautas Landsbergis y ra užsienyje gerbiami, 
pripažįstami, laikomi lygiais su pačių didžiųjų 
valstybių vadais. 

Mes dažnai kri t ikuojame Lietuvos žinia-
' sklaidą, kalbame, kad ypač spauda yra labai 
šališka, nepaisant i pagrindinių žurnalistinių 
etikos taisyklių, penin t i skaitytojus sielą nuodi
jančiomis informacijomis. Bet ir čia tu rbū t 
žiūrime tuo pačiu neat la idžiu žvilgsniu. Iš 
esmės turė tume bū t i dėkingi, kad Lietuva nėra 
Rusija, Ukraina, Turkmėnis tanas , Baltarusija 
ar kur i k i ta buvusios sovietų imperijos 
pavergtų valstybių, kuriose žurnalisto profesija 
tebėra ypač pavojinga, net mir t ina. Pagal š.m. 
lapkričio 28 d. „The New York Times" dienraš
tyje išspausdinto vedamojo („The Once and 
Future Soviet Press") duomenis , t ik trijose 
Baltijos va ls tybėse ž in iaskla ida naudojas i 
tikrąja laisve. Kitose (ypač Rusijoje) spauda yra 
suvaržyta, pajungta valdžios t iks lams ir propa
gandai, žurnalistai persekiojami už tiesą, atvirą 
žodį. Šiuos duomenis surinko „Committee to 
Protect Journa l i s t s" , kur io pi rmininkė Ann 
Cooper tvirt ina, kad 12-oje buvusių sovietinės 
imperijos sudėties respublikų žiniasklaida dar 
toli gražu nepasiekusi nepriklausomybės. Vien 
Rusijoje per pas taruos ius 10 m. „dėl neaiškių 
aplinkybių" mir t į su t iko 11 žurna l i s tų ir 
Kremlius nepasirūpino, kad tos „aplinkybės" 
būtų išaiškintos, o žudikai nubaust i . Ukrainos 
Lvovo katal ikiškojo univers i te to s tuden ta i , 
kreipdamiesi į Vakarų pasaulio jaunimą, taip 
pat pabrėžia, kad žiniasklaida jų tėvynėje prik
lauso nuo valdžios, todėl joje tiesos žodžio neį
manoma rasti . 

Negalime paneigt i , kad Lietuvoje kai kuri 
spauda ir kita žiniasklaida tu r ima laisve pikt
naudžiauja, bet ta i vis dėlto pri imtiniau, negu 
jos varžymas a r pajungimas valdžios, partijos, 
įtakingų asmenų t iks lams. 

VASARA LIETUVOJE 
IERONIMAS TAMKUTONIS 

Nr.13 

O ta sovietinė kultūra, nelyginant pasakų 
katė, gyvena devynis kartus. Ji reiškiasi rusiškų 
dainų, muzikos, spaudos ir TV laidų populiaru
mu. Aukštąjį mokslą baigę, viduriniosios kartos 
asmenys, net atvykę į Ameriką, kartais tarp 
savęs kalbasi rusiškai ir skaito rusiškus žurnalus 
bei laikraščius. Lietuvoje yra dar blogiau, nes 
Rusijos žvalgyba ir didžiosios įmonės meta dide
les pinigų sumas į „artimą užsienį", norėdamos 
čia išlaikyti savo įtaką ar dalį rinkos. 

Bekalbant apie dabartines Lietuvos proble
mas ir bėdas, kurios slegia visuomenę, reikia 
prisiminti, kad jos neatsirado per naktį ar per 
porą metų — jos susidėjo per praėjusius dešimt
mečius ir jų išsprendimas — pašalinimas truks 
taip pat dešimtmečius. Besilankant Lietuvoje, 
kiekvienas atvykėlis susiduria su žmonėmis, tu
rinčiais skirtingas nuomones, o jeigu jis bus ilges
nį laiką ir kalbėsis su daugeliu žmonių, be abejo, 
sutiks ir tokių, turinčių į jo paties panašią 
nuomonę. Okupacijos metu kompartijos vykdyta 
„ideologinė kova" prieš tautiškumą, religiją, 
dorovę ir nepriklausomą galvojimą, persekiojant 
ir tremiant „liaudies priešus„ bei auklėjant — 
ruošiant kompartijai kadrus. Lietuvos visuomenę 
nukėlė nuo sveiko proto ir elgesio pamatų. 
Kompartija dviejų kartų laikotarpiu atliko 

išsamų darbą, pakeič iant gyventojų galvoseną. 
Nenuostabu, kad k raš t e nėra bendrų nuomonių 
net pagrindiniais k laus imais , kaip krašto gynyba 
ir ryšiai su Rusija. Pagr indinės institucijos, ku
riomis remiasi Vakarų valstybių visuomenė, kaip 
į tvirt inta t e i sėsauga , la isva, bet visuomenei 
atsakinga, žiniasklaida, nepriklausoma teisinė 
sistema ir tradicinių partijų veikla, kompartijos 
buvo išrautos iš šaknų . Nei viena šių institucijų 
per penkiolika Lietuvos nepriklausomybės metų 
dar nėra įsitvirtinusi savo veikloje — jos tik vai
dina savo egzistenciją. Lietuvos visuomenė yra 
išsiblaškiusi ir pas imetus i — ji išgyvena perei
namąjį laikotarpį. Čia nėra po Pirmo pasaulinio 
karo buvusios Lietuvos visuomenės, kuri nors 
materialiai karo nualinta, dvasiškai nebuvo suluo
šinta. Dabar kiekvienas apsilankėlis ar tur is tas 
Lietuvoje gali sus idaryt i bet kokią nuomonę apie 
krašto ekonominį a r politinį gyvenimą ir tą 
nuomonę pagrįsti pavyzdžiais. Tai iš dalies yra 
panašu į sovietmetį, kada , kai kurie asmenys 
atvykę iš užjūrio į Vilnių apsilankymui ir sutikę 
savo komunistuojančius gimines, kur ie atvy
kėlius „tarybiškai" apšviesdavo, grįžę namo gir
davo Lietuvoje maty tą pažangą ir gerovę. 

B u s daug iau . 

;š kairės vra sio straipsni 

mailto:tak@ucu.edu.ua
mailto:info@ucu.edu
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XXI amžiuje žmonės 
gyvens lėkštėse 

ANATOLIIUS LAPINSKAS 

K a s t a i y r a suomiški na
me l i a i , v i s i d a u g m a ž ž ino. 
N a m e l i a i , . k a i p n a m e l i a i . 
M e d i n i a i , s u r e n k a m i , o aps
k r i t a i — p a p r a s t i . Tačiau n e 
vis i s u o m i š k i namel ia i tok ie . 
P r i e š k e l i s d e š i m t m e č i u s 
v i e n a s s u o m i ų a r ch i t ek t a s 
s u p r o j e k t a v o n a m u s , pana 
š i u s į s k r a i d a n č i a s lėkš tes . 
S u o m i š k i name l i a i p radė jo 
s k r a i d y t i . 

Galima būtų priminti, kad 
1960—ųjų dešimtmečio metais 
žmonija dėl to kosmoso, ku
r iame j a u pabuvojo pirmieji 
žmonės, tiesiog kraustėsi iš 
proto. Atrodė, kad nuo to 
momento prasidėjo rašytojų 
fantastų numatyta žmonijos 
kosminė ateitis. 

Euforijos pagauti žmonės 
pradėjo manyti, kad visokios 
futuristinės naujovės tuoj įeis į 
kiekvieno žmogaus buitį. Jeigu 
vakar žmogus pakilo į kosmosą, 
tai šiandien pradės dirbti robo
tai, o rytoj iš garažų išvažiuos 
skraidantys automobiliai. 

Naujajam kosminiam pa
sauliui turėjo atitikti raketų 
išvaizdos transporto priemonės, 

bui t inė technika, o žmonės 
mintyse jau matavosi kosminių 
keliautojų uniformas. Supran
tama, kad ir būstai negalėjo 
likti panašūs į stačiakampes 
dėžutes. Reikėjo epochai ati-tin-
kančių namų. Ir jie atsirado. 

Sk ra idanč ių lėkščių 
fo rmos n a m a i 

1968 m. suomių architek
tas Matti Suuronen išgarsino 
savo vardą, sukūręs „skrai
dančios lėkštės" formos namą. 
Eliptiniai langai, paslaptin
gomis bangomis srovenančios 
interjero linijos, rato formos 
akiratis ir virtuvė, primenanti 
kosminio laivo komandinį pul
tą. Tarp kitko, durys į šią 
buveinę atsidarydavo panašiai 
kaip lėktuvo trapas — atsilenk
davo žemyn. 

Šio statinio autorius atsi
žvelgė į to laikotarpio žmonių 
jausmus. Išorė ir interjeras kėlė 
sąsajas ne tik su raketomis, 
sraigtasparniais ar dirižabliais, 
bet ir su ateivių iš kitų planetų 
laivais. 

Daugybės pranešimų apie 
nea tpaž in tus skraidančius 
objektus fone dėl greitų kon

tak tų su nežemiškomis civi
lizacijomis tuo metu daugelis 
net neabejojo. 

M. Suuronen nesistengė 
logiškai paaiškinti savo fanta
zijų. Dėl tokio namo patogumo 
ir racionalumo, palyginti su 
tradiciniu būstu — galima 
gerokai pasiginčyti. Imkime, 
pavyzdžiui, baldus. J u k nepas
tatysi apskritame name ąžuo
linės drabužių spintos. Tokioje 
erdvėje visą apstatymą reikėjo 
išradinėti iš naujo, beje, norin
čių tai daryti visai netrūko, 
priešingai, „kosminių" dizai
nerių tais metais buvo kiek 
tik nori. Netgi ir Suomijoje. 

Beje, iš pradžių architektas 
visiškai nebruko savo sąvokos, 
kaip naujos būsto formos—jis 
tikėjosi, kad ši konstrukcija bus 
naudojama, kaip, pvz., slidi
ninkų namelis ar kas nors 
panašaus. 

Vėliau jo planai pasikeitė, 
ir šios neskraidančios lėkštės 
buvo pavadintos idealiais už
miesčio nameliais, kur nedidelė 
šeima gali praleisti atostogas 
ar nors savaitgalį. 

P l a s t m a s i n i s „ F u t u r o " 
tu rė jo u ž k a r i a u t i 
pasau l į 

Projektas apaugo vis nau
jomis detalėmis ir gavo tin
kamą pavadinimą „Futuro". 
Dėl statybinės medžiagos pa
sirinkimo suomių svajotojas 

„Artuma" minėjo 15-uosius 
savo gyvavimo metus 

Mėnesinis žurnalas krikš
čioniškai šeimai „Artuma" mi
nėjo penkioliktuosius savo gy
vavimo metus. Ta proga spalio 
14 d. Šv. Pranciškaus Ksavero 
(Jėzuitų) bažnyčioje Kaune bu
vo aukojamos padėkos Mišios, 
giedojo sakralinės muzikos mo
kyklos choras „Pastoralė" (vad. 
N. Jautakienė). Liturgijos šven
timui vadovavo kun. Robertas 
Grigas, Lietuvos „Caritas" di
rektorius. 

Pamokslo metu kun. R. Gri
gas pasidžiaugė, jog gerokai di-
sonuojantis su dabartinės ži-
niasklaidos grimasomis žur
nalas „Artuma" vis dėlto turi 
savo skaitytojų ratą, kurį jis 
palygino su evangelinę mažąja 
kaimene. Sykiu jis drąsino tiek 
žurnalo leidėjus, tiek ir skaity
tojus nes igėdyt i ir nebijoti būti 
ta 'mažąja kaimene', nes bū
tent jai Jėzus pažadėjo visoke
riopą dangiškojo Tėvo palaimą". 
Jėzuitų namų salėje po to vyku
sioje agapėje arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius prisiminė 
ir jau kelis pas Viešpatį iške
l iavusius leidinio bendradar
bius bei padėkojo visiems - ir 
dabartiniams, ir buvusiems dar

buotojams - už jų atsidavimą 
bei idealizmo kupiną darbą, be 
kurio, pasak ganytojo, žurnalas 
tikrai nebūtų išgyvenęs tų kata
likiškajai spaudai sunkių laikų. 
Lietuvos žurnalistų draugijos 
vadovai t a proga dabart inę 
mėnraščio vyriausiąją redak
torę Vandą Ibianską apdovano
jo Garbės raštu. 

1989 metų spalį - neprik
lausomybės atgavimo aušroje -
tik įsikūrusio pirmo katalikiško 
sambūrio „Caritas" bei jo vado
vės sesers Albinos Pajarskaitės 
iniciatyva pradėtas leisti žur
nalas „Caritas". 1997 m. pa
keitęs pavadinimą, apipavi
dalinimą bei pasirinkęs savo 
adresatu krikščioniškąją šeimą, 
jis tapo „Artuma". Jau dešimt
metį mėnraščiui vadovaujančios 
Vandos Ibianskos teigimu, žur
nalas unikalus tuo, kad net ir 
šiais visuotinės „komercializaci-
jos" laikais jame nėra nei 
užsakomųjų straipsnių, nei 
smurto, nei keiksmažodžių, be 
ko, regis, jau retas leidinys 
Lietuvoje begali išgyventi. 

Pasak V. Ibianskos, „Artu
mai" dar būdinga ir tai, jog žur
nalas turi labai platų nuolatinių 

MĖk Iš Lietuvos 
Vyčių veiklos 

VIDURIO AMERIKOS 
APYGARDOS ŽINUTĖS 

L.V. Vidur io Amerikos 
a p y g a r d o s sus i r ink imas 

LV 16 kuopa globos atei
nantį apygardos suvažiavimą, 
kuris vyks šeštadienį, gruodžio 
11 d. Vidurio Amerikos apygar
dos žiemos sąskrydis ir Kalėdų 
švenčių pietūs bus „Seklyčioje", 
2711 W. 71st Street, Chicago, 
IL 60629. Susirinkimo pradžia 
12 vai. Po susirinkimo bus 
vaišės. Pietų kaina 12 dol. suau
gusiems, 6 dol. vaikams. Pra
šoma registruotis pas Diann 
Martin, tel. 773-376-4779, iki 
pirmadienio, gruodžio 6 d. Vai
šių metu vyks ir loterija, kurios 
pelnas bus skiriamas organi
zacijos padaliniui — Šv. 
Kazimiero gildijai. Šiuo laiku 

gildijai trūksta lėšų, kad page
rinti popiežinę Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegiją. 

P a g e r b s g a r b ė s konsu lą 
Čikagoje Vaclovą Kleizą 

LV Vidurio Amerikos apy
gardos valdyba ir nariai malo
niai praneša, kad LR garbės 
konsului Čikagoje Vaclovui 
Kleizai bus įteiktas 2005 m. 
žymuo 45-ame metiniame Prisi
minimų pokylyje. Apdovano
jimas vyks sekmadienį, vasario 
6 d. Chateau BuShe, 111 Street 
Alsip, IL. Bilietų kaina — 45 
dol. asmeniui ir galima įsigyti 
pas apygardos narius ar skam
binti Diann Martin, tel. 773-
376-4779. Taip pat ruošiama 

skaitytojų būrį: nuo studentijos 
bei jaunų šeimų iki pensininkų 
bei atokių provincijos miestelių 
gyventojų, nuo verslininkų iki 
nuteistųjų, nelinksmas dienas 
bei naktis leidžiančių įkalinimo 
įstaigose... „Būtent dėl to, -
sakė 'Artumos' vyr. redaktorė, 
— idant žurnalas būtų įperka
mas skaitytojui, jis tekainuoja 
juokingus šiais laikais du litus, 
ir nors kiekvieni metai, regis, 
jau mums paskutiniai, tačiau 
gerojo Dievo Apvaizda gelbėjo 
žurnalo gyvybę gerųjų žmonių, 
dažnai dvasininkų, o kar ta is 
tiesiog nežinomais norinčių 
likti verslininkų, dėka". 

Žurnale yra medžiagos apie 
tikėjimą, Šv. Raštą, šeimos 
gyvenimo džiaugsmus bei rū
pesčius, vaikų auklėjimą, gražų 
elgesį ir buit ies k laus imus , 
sveikatos bei humoro skyreliai, 
čia skelbiami ir šviečiamieji 
religijotyros, istorijos bei meno
tyros straipsniai. Kiekviename 
numeryje taip pat esti ir pa
trauklus žinomo rašytojo apsa
kymas. 

Bažnyč io s ž in ios , 
2004 m. Nr. 20 

sukaktuvinė programa. Norin
tieji paremti programos išlai
das ar siųsti sveikinimus, pra
šome kreiptis pas Robert A. 
Martin, Jr. , tel. 773-376-4779. 

L ie tuvos Vyčių c h o r o 
ž inios 

Lietuvos Vyčių choras malo
niai praneša, kad jau nuo sek
madienio, lapkričio 7 d., sugrįžo 
nepailstantis chorvedys muz. 
Faustas Strolia. Nuo 1960 iki 
2001 m. muz. direktorius F. 
Strolia lydėjo Lietuvos Vyčių 
chorą. 2001 m. muz. F. Strolia 
išėjo pensijon, poilsiui. Alma 
Prisaitienė perėmė jo muzikos 
pareigas. Po trejų metų, dėl 
asmeninių priežasčių, muz. 
Prisaitienė negali toliau vado
vauti chorui. Linkime Almai 
geriausios sėkmės ateityje, ir 
gal kada nors vėl dirbsime kar
tu. Muz. F. Strolios sugrįžimas 
buvo pažymėtas sekmadienį, 
lapkričio 7 d., LV metiniame 
koncerte. Nuoširdžiai sveiki
name Jūsų sugrįžimą! 

R o b e r t A. M a r t i n , J r . 
parengė 

Regina Juškai tė-Švobienė 

galvos ilgai nesuko — prieš pat 
lėkštės „nusileidimą" Suomijos 
Seinajoki vietovėje jis iš plast
masės pas ta tė aštuonių metrų 
ske r smens grūdų saugyklos 
kupolą. Tą patį poliesterį j is 
pasirinko ir lėkštei. Juo la
biau, k a d ši medžiaga buvo 
gana pigi. M. Suuronen tikėjo: 
jo t va r inys bus pr ie inamas 
visiems planetos gyventojams, 
o ta i reiškia — pakeis pasaulio 
vaizdą. Be to, jeigu būtumėte 
pak lausę bet kurį to meto 
architektą: „Ar pakeis plast
masė banalų betoną?", greičiau
siai būtumėte išgirdę teigiamą 
atsakymą. 

Galima prisiminti, kad ir 
automobilių konstruktoriai tuo 
metu visus tikino, kad tuojau 
visas mašinas pradės daryti iš 
plastmasės . 

Tų laikų inžinieriai sukūrė 
nemaža i tokių automobilių, 
t a rp jų ir serijinių, tačiau pa
grindinė jų gamybos tėkmė — 
„mainstream" liko plieninė. Pa
našus likimas laukė ir Suuro
nen namo, tačiau tada j is su 
įkvėpimu raitojosi rankoves. 

Taigi „lėkštė" talpino 8 
žmones ir turėjo 8 metrų skers
menį, tokį pat, kaip ir paminė
tas kupolas. Namelio aukštis 
viršijo 4 met rus . Tai buvo 
gamykloje pagamintas namas 
ir dėl jo nepaprasto lengvumo jį 
gal ima buvo nuskraidinti netgi 
sraigtasparniu. Suomių išradė
jas netgi galvojo apie „mobi
laus gyvenimo" praktiką — sa
vaitė čia, savaitė ten. Aptakus 
namas an t kojelių, architektų 
manymu, buvo puikus ir glot
n ia i „įsirašydavo" į nekal tą 
gamtos peizažą. 

L ė k š t e s s u d a u ž ė 
n a f t o s k r i z ė 

Rožinės Suurenen svajonės 
paskendo 1973 m. naftos krizės 
metu: plastmasės kainos švys
telėjo aukštyn, ir „Futuro" ga
myba j au negalėjo būti priei
nama. 

Lyg ir buvo pastatyta 20 
tokių namelių. Tačiau, pasižval
gius internete, tokių „Futuro" 
galime rast i ir daugiau. Visus 
juos priskiria žinomajam suo
mių architektui. Sunku pasa
kyti, a r ta i noras pri traukti tu
ristus, ar tai yra įrodymas, kad 
jausmai , kuriais žmonės vado

vavosi prieš 35 metus , niekur 
nedingo. 

Suomijoje, JAV, Nyderlan
duose liko po keletą tokių 
neįprastų suomių namelių 
egzempliorių. Vienas jų, stovin
tis San Diego apylinkėse 2001 
metais buvo pateiktas internete 
varžyt inėms: visai neblogos 
išvaizdos būsto pradinė kaina 
buvo 25,000 dol. 

Tačiau kitam jo giminai
čiui pasisekė mažiau. 2003 m. 
New Jersey valstijoje pasklido 
gandai apie rastas NSO nuo
laužas. Vėliau pasirodė pa
aiškinimai — esą t a i kažkokios 
užmirštos dekoracijos fantas
t in iam filmui. T ik po kelių 
mėnesių pavyko nustatyti , kad 
t a i buvo vienas iš „Futuro" 
namelių, per kelis dešimtme
čius ne kartą keitęs savininkus 
ir kraustęsis per visą Ameriką 
iš vienos vietos į kitą. Jis buvo 
apgailėtinos išvaizdos — iš
mušt i stiklai, purvas ir tušti 
buteliai viduje, atsilupę dažai 
išorėje. Vaizdą papildė tra
diciniai amerikietiški išpaišyti 
— „graffiti". 

Laimei, suomių architekto 
kūr in iui atsirado naujas šio 
simpatiško namelio šeiminin
kas Scott Gifford, kur is nutarė 
jį paversti suvenytų parduo
tuve. 

Beje, šio egzemplioriaus 
istorija — greičiau, išimtis, pri
menant i apie nepavydėtiną 
Suuronen idėjos likimą. 

Tačiau prieš ta i , kai 1960 -
ųjų romantiškos fantazijos 
užleido vietą šaltam 1970-ųjų 
išskaičiavimui, NSO—namai 
suspėjo išskristi toli už 
Suomijos ribų. Apvalūs name
liai tapo kavinėmis, motelių 
numeriais, parodų eksponatais. 
„Futuro" sėkmingai perdavė 
savo laikmečio atmosferą, todėl 
ir nebuvo užmiršti. 1998 m. 
suomis Miką Taanila susuko 
dokumentinį filmą apie „Fu
turo", kurį su pasisekimu paro
dė tarptautiniuose kino festi
valiuose. Be to, pasaulį apva
žinėjo šių nepaprastų namelių 
fotografijų paroda. 

Tai kaip čia išėjo, negi 
Suuronen neatspėjo ateities 
namų formos? Galbūt. Kita ver
tus, kas gali tvirtai pareikšti, 
kad ateitis, kokia ji buvo 
piešiama 1960-ųjų metais, jau 
prasidėjo? 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 
pranešimą kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu. 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Tai ne „skraidanti lėkštė", o straigtasparniu gabenamas „modernus" 
namas. 

SIŪLO DARBĄ 

ADVOKATO OFISAS IEŠKO ŽMOGAUS, 
turinčio patirties nekilnojamo turto 
srityje, gerai kalbančio angliškai ir 

lietuviškai, dirbančio kompiuteriu ir 
galinčio legaliai dirbti šalyje. 

TeL 773-284-0100. 

HELPVVANTED! 
-NO EXPERIENCE NEEDED-

-WE W1LL TRA1N-
*FULLTIMEWORK 
• S400-S650 PER WEEK TO START 

-CALL TODAY START TOMORROVV 
847-671-6968. 

.DRAUGAS" IEŠKO 

SAVANORIU - TELEMARKETING. 
)ei galite ir turite norą, mums 
reikia telefonistų - savanorig. 

Calite skambinti iš namų arba iš 
„Draugo" raštinės. Skambinkite 

Valentinui tel. 773-585-9500. 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DR\UDLMAS 

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

FRANK 7APOLLS 
3208 1/2 West 95th St , 

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

CONSTRUCf l O N 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Work: 312-388-8088; 
Contractor 815-272-5193 

Cell/fax: 815-744-
ŽJvinas Vendus 5360; 773-581-5920 
Afeert Selevi www.alconsSTxiction.com 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Š i l d y m a s 
Sa ldy r n a s 

6556 & Kedzie Ctkago, L 60629 
Prekyba, jnstafevirnas, actenavynas 
— Licensed — Bonded— Insured 

C 7 d senos 
per savaite 

773-778-4007 
773-S31-T833 

V I D A M . t i Į 
SAKEViCiUS ~"~" 

Real Esta te C o n b u l t a n t 
Nekilnojamojo tur to 

pirkimas, pardauimas 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

„DRAUGO" SKELBIMŲ 
SKYRIUS 

TEL. 773-585-9500 

IŠNU 

Išnuomojamas modernus 
2 mieg. butas naujame name 
su visais baldais ar be, antrame 

aukšte. Už Kedzie Ave. ir 
66 PI. Tel. 708-656-6599. 

YVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg — S620-S650. 

2 mieg. — $710-$75(). 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

KALĖDINI M JIUNTINIAI LĖKTUVU 

PASKUTINIS ŠANSAS t 
PRIIMAMI IKI GRUODŽIO 2 DIENOS 

AL ATLANTįC 
** txpressCorp, 

Mūsų atstovai: 
Los Angeles 334 E. Santa Anita, Td:818-842-17l9. Tel:818-731-9777 
Bravo Coflee 238 Main Str, LEMONT. IL 60439, Tc):630-257-3300 
Kalvna Corp. 338 S. Rohhving Road, PALATINE IL 60067, Td:847-776-77G6 

TEL1-300-775-SEND 
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2719 W 71 Str, C H I C A G O . IL 60629, Tėl:773-434-7919 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Ssutec*, AP, feHerfaue, ITAR-TASS, BNS 

iw»ų ageoH&ų pranešimais-) 

EUROPA 

KIJEVAS 
Ukrainos parlamentas tre

čiadienį nubalsavo atleisti Vik-
tor Janukovič vyriausybę, kad 
būtų lengviau spręsti daugiau 
kaip savaitę trunkančią politinę 
krizę dėl ginčijamų prezidento 
rinkimų. Opozicija, kuri reika
lauja atšaukti Centrinės rinki
mų komisijos sprendimą pa
skelbti V. Janukovič lapkričio 
21 d. įvykusio prezidento rinki
mų nugalėtoju, sakė, kad Rados 
posėdis trečiadienį — paskutinė 
galimybė sureguliuoti valdžios 
krizę politiniu keliu. Parlamen
tas taip pat nubalsavo sufor
muoti laikinąją nacionalinio pa
sitikėjimo vyriausybę. Mitingo 
dalyviai Kijevo centre neslėpė 
savo džiaugsmo, kai sužinojo 
Rados sprendimą — žmonės 
dainavo dainas, šoko ir apsika
bindami sveikino vienas kitą. 

Vietos žiniasklaidą šį įvykį įvar
dijo kaip pasikėsinimą nužu
dyti. Vienas Demokratinės par
tijos pareigūnas sakė, kad poli
cija dar turės nustatyti, „ar tai 
buvo kažkas rimta, ar koks lu
natikas, ar girtuoklis". 

BUKAREŠTAS 
Kadenciją baigiantis Rumu

nijos socialdemokratų premje
ras Adrian Nastase per pirmąjį 
prezidento rinkimų ratą gavo 
daugiausiai — 40.94 proc. — 
balsų, rodo trečiadienį paskelbti 
galutiniai rezultatai. Už centro 
dešiniųjų opozicijos kandidatą 
Traian Basescu sekmadienį bal
savo 33.92 proc. šia teise pasi
naudojusių rinkėjų. A. Nastase 
ir T. Basescu dabar varžysis per 
antrąjį rinkimų ratą gruodžio 
12 dieną. Rinkimų komisija an
tradienį atmetė T. Basescu susi
vienijimo reikalavimą dėl įta
riamo sukčiavimo skaičiuojant 
balsus panaikinti visuotinių 
rinkimų rezultatus. 

dėtų smurtas , ir labai svarbu, 
kad tautos valia būtų išgirsta", 
sakė jis per spaudos konferenci
ją, kurioje dalyvavo ir Kanados 
premjeras Paul Martin. Kana-

• dos ministras pirmininkas savo 
ruožtu sakė: „Demokratijos es
mė ta, kad rinkimai būtų laisvi, 
atviri ir skaidrūs ir kad jie būtų 
tokie, kuriais visa t au ta ateityje 
galėtų pasitikėti". J i s pridūrė, 
kad rinkimų Ukrainoje neturi 
veikti išorės įtaka, „įskai tant 
Rusiją". 

AZIJA 

Ukrainos prezidentas Leo-
nid Kučma kategoriškai nepri
tarė siūlymui surengti pakarto
tinį šalies prezidento rinkimų 
antrąjį ratą, kurio reikalauja 
opozicija, ir pavadino jį nekons-
tituciniu. „Kur pasaulyje yra 
trečiasis rinkimų ratas? Perbal-
savimas — tai farsas. Aš jo ki
taip negaliu suprasti ir aš jam 
niekada nepritarsiu, nes tai 
prieštaraus Konstitucijai", sakė 
L. Kučma. Pasak jo, ministras 
pirmininkas Viktor Janukovič 
neketina dalyvauti tokiame per-
balsavime. Daugelis politikų, 
tarp jų Dūmos pirmininkas 
Vlodymyr Lytvyn sakė, kad tei
sinės išeities iš situacijos, kai 
per rinkimus šalis suskilo į dvi 
dalis, nėra, ir būtina priimti po
litinį sprendimą, net jeigu jis ne 
visiškai atitiks galiojančius įs
tatymus. 

BELGRADAS 
Belgrado gatvėse antradie

nio popietę nežinomo vyriškio 
vairuojamas automobilis kelis 
kartus bandė taranuoti prova-
karietiškojo Serbijos prezidento 
Boris Tadič limuziną. Opozi
cinei Demokratų partijai vado
vaujantis B. Tadič per įvykį ne
nukentėjo. Pranešimų apie pa
naudotus šaunamuosius gink
lus negauta. Policijai kol kas ne
pavyko sulaikyti pažeidėjo. 

JAV 

WASHINGTON 
Draudimo milžinė „Ameri

can International Group" (AIG) 
sutiko sumokėti 126 mln. JAV 
dolerių kaltinimams sukčiavi
mu sureguliuoti. Draudimo ir fi
nansinių paslaugų bendrovė su
mokės 80 mln. JAV dolerių bau
dą ir 46 mln. JAV dolerių kom
pensaciją, patvirtino JAV verty
binių popierių ir biržų komisija 
(SEC). SEC ir JAV Teisingumo 
departamentas nagrinėjo AIG 
veiklą, susijusią su rinkoje siū
loma finansine schema, kuri lei
do sukurti specialios paskirties 
įmonę, pašalinančią nuostolin
gas antrines įmones iš bendro
vės balanso. SEC teigimu, AIG 
sudarė sandorį pagal tokią sche
mą su mažiausiai viena bendro

ve, „The PNC Financial Servi
ces Group, Inc.". 

KANADA 

OTTAWA 
JAV prezidentas George W. 

Bush antradienį paragino grei
tai ir taikiai išspręsti Ukrainos 
rinkimų krizę ir rast i tokį 
sprendimą, kuris a t sp indėtų ' 
ukrainiečių liaudies valią. „La
bai svarbu, kad ten neprasi-

MANILA 
Filipinų šiaurės rytuose dėl 

žemės nuošliaužų ir potvynių 
žuvo mažiausiai 403 žmonės, o 
dar 156 šiuo metu laikomi din
gusiais , t rečiadienį paskelbė 
vyriausybė. Labiausiai nuken
tėjusiuose pakrantės miestuose 
žuvo 364 ir dingo dar 139 žmo
nės, pranešė Maniloje įsikūręs 
civilinės gynybos biuras. Kitur 
pagrindinėje Luzon saloje žuvo 
mažiausiai 39 žmonės, o da r 17 
dingo. 

TOKYO 
Japonija trečiadienį pareiš

kė, kad visos Jungt inių Tautų 
Saugumo Tarybos narės tu r i bū
ti lygios ir turėti veto teisę, kai 
bus pakeista šios institucijos 
s t ruktūra . Aukšto lygio parei
gūnų grupė, kurią paskyrė J T 
generalinis sekretorius Kofi An-
nan parengti rekomendacijoms, 
kaip sustiprinti Jungt ines Tau
tas , pasiūlė du Saugumo Tary
bos reformos modelius. Vienas 
iš jų numato išplėsti ją, priėmus 
šešias naujas nuolatines nares , 
kurioms nebus suteikta veto tei
sė. 

ARTIMIEJI RYTAI 

ABU DHABI 
Viena Irako grupuotė trečia

dienį pranešė nužudžiusi tris 
irakiečius, dirbusius JAV jūrų 
pėst ininkams. „Sunos ansa rų 
armija" savo tinklalapyje teigė 
nušovusi tris vyrus, kurie per
veždavo prekes į vieną JAV ba
zę. Grupuotė pateikė jų tapaty
bės kortelių kopijas. Grupuotė 
teigė šiuos irakiečius pagrobusi 
tūo metu. 'kai jie važiavo į bazę 
Ramadi. esančiame į vakarus 
nuo Baghdad. 

BUVOM JAUNI, DRĄSUS... 
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„Jukos" negali atidėti „Mažeikių naftos" akcijų išpirkimo 
Atkelta iš 1 psl. 
Pasak spaudos, valdžios neten
kina ir tai, jog platinant ..Ma
žeikių naftos" akcijų emisiją 
„Jukos" už akciją mokėtų tik 
apie 1 litą. 

„Dabar lauksime 'Jukos' at
sakymo", po Vyriausybės posė
džio sakė ūkio viceministras 
Nerijus Eidukevičius. 

Pasak jo, jei „Jukos" nepa
sinaudos pirmąja privilegija, ji 

negalės pasinaudoti ir antrosios 
privilegijos teise. 

Atsakymo iš nemalonumų 
su Rusijos valdžia turinčio ban
krutuojančio Rusijos naftos gi
ganto tikimasi sulaukti per ke
lias savaites. 

Spalio pabaigoje suėjus su
tartyje su Vyriausybe numaty
tam terminui, „Jukos" valdoma 
bendrovė „Jukos Finance" pa
prašė leisti jai pasinaudoti pri

vilegija už 75 mln. JAV dolerių 
išpirkt i beveik dešimtadal į 
„Mažeikių naftos" akcijų, lei
džiant naują akcijų emisiją. To
kiu atveju „Jukos" nuosavybės 
dalis ..Mažeikių naftoje" padi
dėtų nuo 53.7 iki 63.4 procento. 

Vėliau „Jukos" kreipėsi į 
Vyriausybę ir paprašė 4 mėne
siams atidėti akcijų išpirkimo 
procedūrą, kaip manoma, dėl fi
nansinių nemalonumų. 

Lietuvoje daugėja nesantuokoje gimusių vaikų 
Vilnius, gruodžio 1 d. 

(BNS) — Vis daugiau Lietuvos 
vaikų gimsta santuokos neįre
gistravusiems tėvams, rodo sta
tistika. 

Lietuvos statistikos depar
tamento parengto kasmetinio 
statistikos rinkinio „Lietuvos 
vaikai" duomenimis, nuo 2000 
m. per trejus metus nesantuo
koje gimusių vaikų skaičius pa
didėjo 7 proc. — 2003 metais jis 
siekė 30 proc. 

Tuo tarpu 1990 metais san
tuokos neįregistravusiems tė
vams gimė tik 7 proc. visų vai

kų. 
Viena skaudžiausių proble

mų — socialinės rizikos šeimos, 
tačiau jų Lietuvoje nuo 2003 
metų mažėja — šį teigiamą po
kytį Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerija (SADM) sieja su 
besiplečiančiais ir veiksmingiau 
dirbančiais vaikų dienos cent
rais. 

SADM atliktos analizės 
duomenimis, iki 2002 metų so
cialinės rizikos šeimų skaičius 
kasmet augo, teigiamas pokytis 
pastebėtas 2003 m., kuomet so
cialinės rizikos šeimų skaičius 

sumažėjo 625-iomis šeimomis 
bei 734-iais jose augančiais vai
kais. 

Rinkinyje „Lietuvos vaikai" 
apžvelgiama ir vaikų švietimo 
situacija: s ta t i s t ika rodo, jog 
mokinių skaičius bendrojo lavi
nimo mokyklose mažėja. 

Vis daugiau vidurinį išsila
vinimą įgijusių moksleivių tęsia 
mokslus toliau. 

Besimokančio jaunimo skai
čius 2003-2004 metais mokslo 
išaugo iki 810,000 ir buvo pats 
didžiausias per pastarąjį de
šimtmetį. 

Netekęs posto Palangos meras žada kraustytis i Dubliną 

Vilnius, gruodžio 1 d. 
(BNS) — Išgirdęs apie kylantį 
maištą miesto taryboje. Palan
gos meras Pranas Žeimys nuta
rė trauktis iš posto. 

„Lietuvos žinių" teigimu, į 
ketvirtadienį rengiamo Palan

gos miesto tarybos posėdžio dar
botvarkę gali būti į t rauktas 
klausimas dėl mero konservato
riaus Prano Žeimio atsistatydi
nimo. 

J i s tikino, kad parašyti 
atsistatydinimo pareiškimą jį 

paskatino Palangos tarybai at
s iųstas Sąjūdžio tarybos narių 
ir kontrolierių raštas. 

Netekęs mero posto politi
kas pareiškė ket inąs vykti į 
Dubliną. Anot mero, Airijoje visi 
lietuviai randa darbą ir laimę. 

Povi lo Vaičekausko, bu
v u s i o L i e t u v o s part izano , 
ka lba , pasakyta B a l z e k o 
l i e tuv iu kultūros muziejuje, 
Chicago IL, lapkričio 20 d. 
at idarant parodą „Karas po 
karo", pažymint 60 m e t ų 
sukakt į n u o par t i zan in io 
p a s i p r i e š i n i m o Lietuvoje 
1944—1953 m. 

Norėtųsi daug ką pasakyti, 
papasakoti, bet trumpu žodžiu 
pr is ta tant parodą, tai neįma
noma, todėl atkreipiu dėmesį 
tik į keletą būdingesnių mo
mentų. Taip, man teko dalyvau
ti Lietuvos ginkluotame pasi
pr iešinime sovietams 1944— 
1946 metais Skapiškio-Kupiš-
kio partizanų būriuose slapy
vardžiu „Klevas". Iš mūsų, apie 
40 partizanų būrio, po 1990 m. 
Kovo 1 1 d . lankantis Lietuvoje, 
t esu t ikau tik trejetą gyvųjų. 
Žuvo būrio vadas, atsargos lei
tenantas „Ąžuolas", buvęs mo
kytojas .kažkur nuo Ukmergės 
— dėl suprantamų priežasčių 
pavardžių stengėmės nežinoti. 
Žuvę viršilose Eglė, Kaladė, 
Grigonis, toliau Uosis, Beržas, 
Žilvitis, Karklas, Šermukšnis, 
— tai vis miško medžių vardai, 
todėl iš pradžių daugelis mus ir 
vadino miškiniais, nes ir gyve
nom Lietuvos miškuose. Turė
jom ir keletą kitokių slapyvar
džių. Prisimenu: Vlasovą, Gre
nadier ių , Barzdą, Šarūną, 
Aleksą, Vincuką, Mikelę, turė
jom net Puškiną, kitų nebepri
simenu, išdilo iš atminties. Mū
sų veikimo vieta — dabartinė 
„Algimanto" apygarda, miškai, 
prieinantys prieš Šimonių gi
rios, Biržų girios, Skapagirys, 
Turniškis ir kiti. Mūsų ryši
ninkės, tai daugiausia parti
zanų seserys: ' Julė , Akvilė, 
Gegutė, Valdė,-Emilija, Milė ir 
kitos. Mūsų amžiaus vidurkis 
18, 19, 20 metų, kiti vyresni. 

Buvom jauni , drąsūs ir 
.nieko nebijojom. Paskelbus so
vietų statytiniui majorui Sob-
liui mobilizaciją į Raudonąją 
armiją, sakydavom „vokiečiai 
mūsų nesutvarkė, o ruskiai mat 
sutvarkys". 1946 metai buvo 
mūsų pasipriešinimo apogėjus, 
tada patyrėme' daugiausia au

kų. KGB archyvų duomenimis, 
tuo laikotarpiu žuvo arti 
13,000, nes ir sovietai buvo 
sutraukę apie 60,000 kareivių, 
10 divizijų. Tolesnė ginkluota 
masinė kova tapo neįmanoma, 
vadai leido, kas gali, įsigyti 
dokumentus, legalizuotis. Mano 
ryšininkės Genės brolis partor
gas mane priregistravo ir tuoj 
pat išregistravo, tas sudarė ga
limybę išnykti iš KGB aki-
raščio, įsidarbinti Rokiškio 
tarybinio ūkio — sovchozo sky
r iaus buhalteriu. Palaikiau 
ryšius su likusiais draugais iki 
1950 metų, kol galų gale viena 
iš pasaulyje tobuliausių sekimo 
organizacijų, KGB, mane su
sekė, areštavo, atvedė į savo 
garsiuosius rūmus Vilniuje, 
Gedimino gatvėje. Ten gyvas 
išsilaikiau 9 mėnesius, tardo
mas ir kankinamas, vos per 
plauką Aukščiausiojo valia 
išvengiau budelio Dalgirevo 
kulkos į pakaušį ir Tuskulėnų 
dvaro duobės; iš Maskvos 
Ypatingojo teismo Lukiškio 
kalėjime sulaukiau pranešimo, 
kad už „atgailą" reikės praleisti 
25 metus Sibiro darbo lage
riuose, kol pasitaisysiu. Per 
Leningrado kalėjimą atvežė į 
Vorkutą. Toliau laukė vergiš
kas darbas anglies kasyklose, 
varginga kalinio dalia. Po 
Stalino mirties teko dalyvauti 
kalinių sukilimuose — streikuo
se. Čia aktyviausi buvo lietuviai 
ir vakarų ukrainiečiai. Pradėjus 
klibėti sovietų imperijos pa
matams, 1956 metų antrame 
pusmetyje daug mūsų Chruš-
čiov paleido. 

Mūsų Lietuvos Laisvės 
kovos sąjūdžio ženklą, Vyčio 
Kryžių su Gedimino stulpais, 
apjuostą ąžuolo vainiku, ofi
cialiai turi dar 344 asmenys 
visoj Lietuvoje, bet mirusių 
turime jau 131 ir jų kasdien vis 
daugėja. Iš 9 partizanų apy
gardų gyvų daugiausia likę: 
Tauro, Dainavos, Kęstučio apy
gardose. Laisvės Kovų daly-
vių-ryšininkų šiandieną ofi
cialiai sąrašuose gyvų turime 
dar 220. Iš tikrųjų jų yra žymiai 
daugiau, jų pripažinimo laukia 
dar nemaža eilė. 
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Brangiai 

A f A 
ADELEI SMILGEVIČIŪTEI 

VERBICKIENEI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame dukrai DALIAI ANCEVIČIENEI, žentui 
ALGIUI; anūkams GINTARUI, LYANAI KUBI
LIENEI su vyru ANDRIUM ir šeima, SIGITUI 
su žmona KAREN ir šeima, DAINAI MATUSAI-
TIENEI su vyru TOMU ir šeima; broliui ALEK
SUI SMILGAI. 

Karolina Kubilienė 
Monika Povilaitienė 

Ramunė Kubiliūtė 
Vitas ir Audra Dauliai su šeima 

Tomas Kubilius 

Sovietų Sąjunga iš tikrųjų 
buvo blogio imperija, kaip ją 
įvardijo prez. Reagan. Žvelgiu į 
mūsų pasipriešinimą iš gi
liausių priežasčių — Gėrio ir 
Blogio kovos panoramos. Beveik 
100 proc. visi partizanai ir par
tizanės buvo pakrikštyti Lie
tuvos bažnyčiose, taigi Kristaus 
Bažnyčios nariai , mistinio 
Kristaus Kūno nariai. Daugelis, 
j udų" išduoti, buvo mušami, 
badomi, įvairiai kankinami, 
tampomi po sovietinius teis
mus, čekistinių „pilotų" plakdi
nami, pagaliau nuteisiami mir
ti, sušaudomi, numetami a n t 
miestelių aikščių grindinio 
pasityčiojimui, netgi nukry
žiuoti lavonai prikalami an t 
klojimo durų. Vienu žodžiu, 
vaizdai buvo žiaurumu pri
menantys neseniai matytą Mel 
Gibson filmą „The Passion of 
the Christ". 

Tai buvo kova su šėtonu. 
Todėl amžiną atilsį mūsų se
sėms ir broliams, nukankin
tiems ir žuvusiems už Dievą, 
tėvynės laisvę ir artimuosius. 
Jie visi palaiminti, nes buvo 
persekiojami dėl teisybės, jiems 
šviečia Amžinoji Šviesa. Tai 
buvo Lietuvos krikščioniškos 
kultūros konfrontacija su ru
siškuoju ateistiniu-materialis-
tiniu komunizmu. Mūsų tikslas 
buvo ir yra 1918 m. atkurta. 
1941 m. bandyta tęsti, laisva 
demokratinė Lietuvos Respub
lika. Mus palaikė tautos daugu

ma. Atrama buvo Lietuvos 
kaimas, laukai ir miškai , 
palaikė Amerikos lietuviai, bet 
praktiškai buvom vienui vieni, 
niekas netiekė ginklų, reikėjo 
patiems susirasti, ar at imti iš 
priešo. Partizanų kraujo auka, 
lyg kokia nemirštanti laisvės 
sėkla, sėta per visus 50 okupaci
jos metus, sudygo ir tapo 1990 
m. Kovo 11-ąja. Tikiu, kad blo
gis, su kuriuo susidūrėm ir ko
vojom, buvo daug didesnis negu 
mūsų ginkluotas pasiprieši
nimas ir tos kovos minusai .Tas 
šiandieną visiškai pasitvirtino 
ir akivaizdu: n iekaip neiš-
sikapstom iš „homo sovieticus" 
moraliai ir fiziškai i škas tos 
duobės, nors ir nesam pati skur
džiausia bolševizmo provincija, 
kaip Baltarusija. Mūsų pasi
priešinimo aukų kaina sulai-
kėm rusifikaciją, tai padėjo, jog 
esam Europos Sąjungoje ir 
NATO. Pagaliau tikimės, kad 
prezidento George W. Bush 
Vilniuje pasakyti žodžiai: „Kas 
bus Lietuvos priešas, tas bus ir 
Amerikos priešas", mažiausiai 
bent 4 metus nebus tušti . 

Lietuvos par t izanai ir jų 
bendražygiai buvo ir bus nepa
taisomi optimistai — nėra to 
blogo, kas neišeitų į gera. Todėl 
kviečiu atidžiau įsižiūrėti į šios 
parodos eksponatus, nuotrau
kas, partizanų veidus. Tauta , 
kuri nežino praeities — neturi 
ir ateities. 

NUKALTI SIDABRINIAI 
IR 

AUKSINIAI MEDALIKĖLIAI 
Vilniaus arkikatedros už

sakymu pagaminti sidabriniai 
ir auksiniai medalikėliai su šv. 
Kazimiero atvaizdu tikin
tiesiems pr imins sekmadienį 
pasibaigusius jubiliejinius Lie
tuvos globėjo metus. 

400-ųjų karalaičio paskelbi
mo šventuoju metinių proga 
pagrindinė Lietuvos šventovė 
pirmą kartą išleido paveikslo, 
kuriame vaizduojamas t r i -
rankis šv. Kazimieras, atvi
rukus. 

Pasak Vilniaus arkikate
dros bazilikos administrato
riaus Ričardo Doveikos, sidab
rinio „drabužio" dengiamas tri-
rankio Šv. Kazimiero paveik
slas puošia jo vardo koplyčią ir 
sidabrinį karstą arkikatedroje. 

Menotyrininkės Sigitos 
Maslauskaitės teigimu, šv. 
Kazimieras su trimis rankomis, 
laikančiomis lelijas, vaizduoja
mas vieninteliame arkikatedros 
paveiksle Pasakojama, jog 
kartą trečiąją šventojo ranką 
buvo mėginta užtapyti, tačiau 
nesėkmingai - po kiek laiko ji 
vėl išlindo. „Rytų tradicijos 
aiškinimu, šventojo vaizdavi
mas su t r imis rankomis 
pabrėžia ypatingą jo dosnumą. 

Su trimis rankomis kai kuriose 
ikonose vaizduojama ir Dievo 
Motina", - pabrėžė meno
tyrininkė. 

Jubiliejiniams Šv. Kazi
miero metams atmint i paga
mintų, j atlapą įsegamų, meda-
likėlių tikintieji gali įsigyti 
arkikatedroje. Artimiausiu me
tu bažnyčios užsakymu bus 
pradėti gaminti ir pakabinami 
auksiniai , sidabriniai bei 
paprasto metalo jubiliejiniai 
medalikėliai su Lietuvos globėjo 
atvaizdu. 

(Elta) 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE' ! 
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ČIKAGOJE IR APYLISKĖSE 
Čikagos Jaunimo centras 

GRUODŽIO 19 D., Čikagos apy
linkės moksleiviai ruošia savo 
tradicines Ateitininkų Kūčias 
Jaunimo centre. 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACI
JOS seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti , kad kongregacijos 
įsteigėja motina Marija Kau
pai tė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios bus šį šešta
dienį, gruodžio 4 d., 9:30 v.r. 
seselių motiniškame name, 
2601 West Marąuette Rd., 
Chicago. Mišias aukos kunigas 
Paul C. Burak, klebonas Our 
Lady of the Ridge parapijos, 
Chicago Ridge. Prašome daly
vauti . 

LIETUVIŲ VERSLO TARYBA 
kviečia narius, jų šeimas bei 
visuomenę į Kalėdų vakaronę, 
penktadienį , gruodžio 10 d., 
7:30 v.v. Pasaulio lietuvių cen
tro Bočių menėje. Jūsų laukia 
gardus maistas, linksma muzi
ka ir smagus pabendravimas su 
bičiuliais ir bendraminčiais. 
Veiks baras . Per trumpą pro
gramą skaitytojai turės progą 
išgirsti vėliausias žinias apie 
Lietuvos ekonomiką. Dėl infor
macijos ir vietų rezervacijos 
skambinkite Indrei Biskis, tel. 
312-337-6293 , arba rašykite 
e-paštu: indrele@voyager.net. 

DARIAUS POLIKAIČIO VAIKŲ 
CHORAS „Vyturys" dalyvaus 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
choro kalėdiniame koncerte, 
įvyksiančiame gruodžio 12 d., 
sekmadienį, 1:30 v.p.p. misijos 
bažnyčioje. Tuojau po pamaldų 
bus pietūs, o po to koncertas. 
Bilietus pietums ir koncertui 
galima įsigyti bažnyčios vesti
biulyje prieš pamaldas ir po 
pamaldų bei užsisakyti pas 
Romą Stropų tel. 815-836-
1845. 

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO 
Čiurlionio galerijoje atidaroma 
nauja paroda „Kalėdų puota". 
Tautodailininkė iš Lietuvos 
Agnietė Sigutė Selevičienė 
demonstruos savo sukurtas 
lėles. Visus kviečiame pasi
žiūrėti lėlių kalėdinės puotos 
bei susitikti su jų autore 
Agniete Sigute Selevičienė. 
Parodos atidarymas gruodžio 
10 d., 7:30 v.v. 

VISUS KVIEČIAME į kalėdinę 
mugę, kuri įvyks gruodžio 4-5 
dienomis, nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centre, kur 
jūsų lauks muginukai, šiau
dinukai ir daug visokių sal
dumynų. Norintiems užsisakyti 
s ta lus , skambinti Aldonai 
Palekienei, tel. 708-448-7436. 

ŠVČ M. MARIJOS NEKALTO 
Prasidėjimo parapijoje gruodžio 
5 d., tuoj po šv. Mišių bus susi
t ik imas su teisės advokatu. 
Galėsite klausti jums rūpimais 
klausimais . Kava ir vaišės 
nemokamai, visi laukiami. 

TRADICINĖS SKAUTŲ KŪČIOS 
įvyks penktadienį, gruodžio 10 
d.. Pasaulio lietuvių centre, 

Lemonte. Vietos ribotos. Dau
giau informacijos tel. 708-352-
2664, Gintaras Aukštuolis. 

JAUNIMO CENTRO TRADICINĖ 
vakarienė vyks gruodžio 5 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
Jėzuitų koplyčioje 3 v.p.p. šv. 
Mišios, kurias aukos kunigas 
Antanas Gražulis, SJ, už miru
sius ir gyvus centro narius bei 
rėmėjus. Meninę programą 
atliks solistė Genovaitė Bige-
nytė, akompanuojant Manigir-
dui Motekaičiui. Bus gardi 
vakarienė ir laimingų bilietėlių 
išrinkimas. Kviečiame užsi
sakyti svečių stalą ar pavienes 
vietas. Informacija tel . : 708-
447-4501 Milda Šatienė, arba 
708-636-6837 Anelė Pocienė. 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
rinkimų į naują tarybą komisi
ja , susidedanti iš dr . Petro 
Rasučio, Julijos Smilgienės ir 
Aldonos Šmulkštienės, kreipia
si į LF bičiulius, kviesdama siū
lyti kandidatus į LFB Tarybą 
iki š.m. gruodžio 20 d., gavus 
kandidato sutikimą. Kandidatų 
sutikimus siųsti LFB rinkimų 
komisijos pirmininkui dr. Pet
rui Rasučiui: 3808 W. 66th Str., 
Chicago, IL 60629. Taip pat 
prašo visus LF bičiulius siųsti 
kuo skubiau rinkimų komisijai 
savo adresus ir telefonus. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus gruodžio 5 d., sekma
dienį, 1 v.p.p. kviečia visus į 
užsiėmimą, kurio metu galėsite 
mokytis, kaip padaryt i šiau
dinukus Kalėdų eglutei. Regis
truotis telefonu 773-582-6500. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus gruodžio 19 d., šešta
dienį, kviečia į „Metų žmogaus" 
pokylį. Šių metų žmogumi 
išrinktas ambasadorius Vygau-
das Ušackas. Registruotis tele
fonu 773-582-6500. 

Š.M. GRUODŽIO 10 D., penkta
dienį, 7:30 vai. vak., Jaunimo 
centro kavinėje įvyks Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyriaus kalėdinis susirinki
mas. Adv. Povilas Žumbakis, 
dėstęs Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune etikos kursą, kal
bės apie Lietuvą ir jos šian
dienines problemas. Meninę 
programos dalį a t l iks solistė 
Genovaitė Bigenytė, akompa
nuojant Jūratei Grabliaus-
kienei. Bus ir vaišės. Maloniai 
kviečiami ne tik sąjungos na
riai, bet ir visi besidomintys. 
Ypač laukiame techninį išsila
vinimą turinčiuosius ir norin
čius papildyti sąjungos eiles. 
Daugiau informacijų teikiama 
telefonu 773-436-7679. 

VISUS MALONIAI KVIEČIAME 
gruodžio 12 d., sekmadienį, 
12:30 v.p.p. į Pasaulio lietuvių 
centro didžiąją salę , kurioje 
įvyks Kalėdinis pabendravimas, 
kur galėsite pasivaišinti ska
niais Kūčių valgiais. Norintiems 
užsisakyti vietas (asmeniui 
15.00 dol.), skambinti p. Aldo
nai Palekienei, tel. 708-448-7436. 

IESK0 GIMINIŲ 

Ieškau pusbrolių Navic
kų Antano ir Bronislovo, 
pusseserės Bendoraitienės 
Adelės ir jos dukros Joyce. 
Anksčiau gyveno Cicero Ką 
nors žinančius prašau pas
kambinti tel.708-579-1699. 

Ieškome Mykolaičio Sta
sio, kurio sūnus yra chirur
gas Mykolaitis Algis arba jo 
giminaičių Amerikoje. Tel. 
773-581-2455. Laura. 

Atrodo, kad daug yra norin
čių pasinaudoti Jaunimo centro 
vardu. Šis, jaunystę primenan
tis išsireiškimas, nevieną žavi. 

Šiuo, jaunystę primenančiu 
vardu, Čikagos priemiestyje 
žadama statyti naujus jaunimo 
rūmus, kur ie bus naudojami 
jaunimo. Čikagoje esantis Jau
nimo centras jau gyvuoja beveik 
50 metų. Šis centras pergyveno 
žydėjimo ir merdėjimo laikus. 
Šitokie pasikeitimai įvyksta tik 
keičiantis visuomenei ilgų metų 
laikotarpyje. Statytojai pasens
ta, o buvę jaunuoliai, suauga ir 
išskleidę sparnus išskrenda į 
gyvenimą, ieškodami žalesnių 
laukų naujo lizdo kūrimui. 

Šiuo metu Čikagoje esantis 
Jaunimo centras vėl atgijo dėka 
„trečiosios bangos" tautiečių, 
kurie atveža savo vaikus į li
tuanist inę mokyklą ir ruošia 
įvairius pasisvečiavimus. Vyks
ta ir kultūriniai renginiai. 

Darosi liūdna išgirdus nei
giamą atsiliepimą iš buvusių šio 
centro lankytojų, jog čia yra 
nesaugu. Gyvenant 7 mln. gy
ventojų rajone ir daugelyje 
skirtingų tautybių, gali pasi
taikyti nemalonumų visose 

Skelbimai 

Namams p i rk t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Sav ings , 
2212 West C e r m a k Road. 
Tel. (773) 847-7747 

Tai - Jūsų laikraštis 
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vietovėse, bet tas ne turė tų 
trukdyti bendradarbiavimui. 

Čikagos Jaunimo centro 
vadovybė, kas metai suruošia 
pasisvečiavimą su rėmėjais ir 
lankytojais. Šiais metais pasi
svečiavimas įvyks gruodžio 5 
dieną, 3 vai. p.p. Šv. Mišios 
Jėzuitų koplyčioje, o 4 vai. p.p. 
akademija ir pasisvečiavimas. 
Kviečiame lietuvių visuomenę 
gausiai dalyvauti ir savo apsi
lankymu paremti J aun imo 
centro veiklą. 

Kaip jau buvo minėta, laiko 
tėkmė keičia ir šio centro dar
buotojus. Prisimenam ilgametę 
direktorę Salomėją Endrijo-
nienę, įdėjusią daug valandų šio 
centro tvarkymui. Jos vyras 
Viktoras buvo šių pastatų nuo
lat inis lankytojas ir rėmėjas. 
Prieš kelis mėnesius Pasaulio 
Kūrėjas jį pasišaukė pas save. 
Duktė Danutė Endrijonaitė— 
Pape ir sūnūs su Endrijonų 
draugais, įvertindami jų meilę 
Jaun imo centrui ir norėdami 
įamžinti jų atminimą, šio centro 
išlaikymui paskyrė 980 dolerių 
auką. Jaunimo centro taryba, 
valdyba ir gausūs rėmėjai ta r ia 
nuoširdžiausią ačiū Endrijo-

Sveciai pernykštėje Jaunimo centro tradicinėje vakarienėje. Iš kairės (sėdi): kun. Antanas Gražulis, SJ, t. jėzuitų 
provincijolas kun. Aldonas Gudaitis, Aleksas Smilga; (stovi): Vaclovas Momkus, Milda Šatienė, prof. Jonas 
Račkauskas. Šį sekmadienį, gruodžio 5 d. visi kviečiami į šiemetinė J C vakar ienę. Savo dalyvavimu padėsite šiai 
svarbiai lietuviškai institucijai kuo ilgiau gyvuoti. 

nams ir jų draugams, ryžusiems daug malonių valandų bendroje jų būrius. 
paremti šį lietuvybės ugdymo 
centrą. Jų auka tebūna paska
tinimas visiems, kad reikia 
prisidėti prie šių rūmų išlaiky
mo, kuriuose buvo praleista 

draugystėje. 
Kviečiame lietuvių visuo

menę pasinaudoti mažąja sale, 
kuri tapo naujai išgražinta ir 
yra pasiruošusi priimti lankyto-

Artėjant švenčių laikotar
piui, Jaunimo centro taryba ir 
valdyba linki džiaugsmingų ir 
Dievo palaimintų švenčių. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 

LIETUVOS DUKTERYS DĖKOJA 
Susilaukėme jau ir sniege

lio, ateina žiemos ir kitos šven
tės, minėjimai, koncertai ir t.t. 
Mes kaip paukščiai suskridome 
į savo šiltus lizdus, o kas pabū
go sniegų ir vėjų — nuskrido į 
šiltesnę pakrantę. Praėjo ir Lie
tuvos Dukterų vakarienė, pra
ėjo, bet ji nėra užmiršta, ypatin
gai dėl to, kad mieli rėmėjai ir 
svečiai taip gausiai parėmė sa
vo atsilankymu, savo dosnumu. 
Praėjo, bet liko dar ilgam žen
klas, kad galime vėl dalintis, 
duoti t iems, kurie mažiausiai 
prašo, bet labiausiai tos pagal
bos reikalingi. Radus gražią 
kun. Gurecko citatą, dalinuosi 
ja: „Visa panegyrika priklauso 
ne tiek gėrybių dalintojui, kiek 
meilei, kur i tas gėrybes suauko
jo, surinko eidama nuo durų iki 
durų. Taigi visų pirma mes džiau
giamės tais, kurie jūsų eilėse 
mylėjo". Taigi ir mes dėkojame 
iš visos širdies. Ačiū taip pat se
sėms Rūtai Spurgienei ir Zinai 
Pocienei už rūpestingą paruo
šimą ir pravedimą vakaro, jos 
įdėjo daug darbo ir sumanumo. 
Taip pat ir daugeliui kitų, kurios 

atliko vieną ar kitą pareigėlę. 
Programa, kuria stengėmės 

paįvairinti laiką, buvo labai ne
pretenzinga, paprasta. Atlikus 
visą oficialią dalį sesė J . Miku-
ta i t ienė paskaitė keletą eilė
raščių. Ačiū jai už gražų skai
tymą. Solistė Nijolė Penikaitė 
gražiai atliko dainų pynę, akom
panuojant M. Motekaičiui: „Šių 
naktelį per naktelį" — M. Pet
rausko, „Rožių metas" — A. 
Grig, „Kad galėčiau pasakyti" 
—: I. Tirestone, „Oi niekur, nie
kur" — K. V. Banaitis, Mizetos 
arija iš „La Bohema" — G. Puccini. 

Toliau vyko loterija, kuri 
nebuvo labai gausi, bet turtin
ga. Svečių tarpe be nuolatinių, 
ištikimųjų, matėsi iš Lemonto, 
Palos Park ir kitų tolimesnių 
užmiesčių atvykę. Taip pat 
kunigai A. Gražulis, svečias iš 
Lietuvos kun. Montvilas, J . 
Kelpšas, kuris pradedant vaišes 
vėl nepagailėjo gražių žodžių 
Dukterims, palaimino svečius ir 
valgius. Tad dar kar tą ačiū 
visoms ir visiems ir prašome — 
nepamirškite mūsų ir toliau. 

I r e n a Ge l až i enė 

Vieno stalo svečiai Liet. Dukterų vakarienėje. 

KULTŪRINIAI RENGINIAI ČIKAGOJE 
„Chicago Shakespeare Theatre on Navy Pier" naujam sezonui siūlo William Shakespeare pjesę, 

režisuotą Barbara Gaines „Measure for Measure". Spektaklis bus rodomas 2005 m. sausio 7 - kovo 20 
dienomis. 

„Chicago Shakespeare Theatre on Navy Pier" adresas: 800 E a s t Grand Ave., Chicago, IL^tel. 
312-595-5600. 

SCASON 
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I Romeo and Julftitl 

Lietuvos Dukterų dr-jos pirmininke 
Pociene. 

Skelbimai 

Joana Krutulienė su sese Zina „Measure for Measure" spektaklio fragmentas, 1994 m. Lisa Ebright nuotrauka. 

SKAITYTOJAI VERTINA „DRAUGO" KALENDORIŲ 
• P I G I A U S I A — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskut inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai ta i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iŠ namų 
ar mobilaus telefono TIK 11.9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gauna te su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

Mūsų ištikimieji skaitytojai 
žino, kad lietuviškos spaudos, 
ypač periodikos, leidybos sąly
gos nepavydėtinos — kaskart 
išlaidos didėja, o skaitytojų eilės 
retėja. Todėl „Draugo" leidėjai 
nuoširdžiai dėkingi visiems, 
padedantiems lietuviškai spau
dai kiek galima ilgiau gyvuoti. 
Esame laimingi ir sujaudinti, 
kai skaitytojai, pratęsdami pre-
numerata tą , kar tu atsiunčia 
auką. O tai padarė kaip tik šie 
skaitytojai, atsiųsdami kiek
vienas po 50 dol. auką: 

Juozas Doveinis, Clinton 
Tovvnship, MI; 

Jonas Balbatas, Cleveland, 
OH; 

Algirdas P. Muliolis, Euclid, 

OH; 
Ona Puzinauskas, River Fo-

rest, IL; 
Kęstutis Černis, West Bloom-

fied, MI; 
Jonas V. Paronis, Darien, IL; 
Julia Schumarcher, Hickory 

Hiils, IL; 
Raymond J. Kartavičius, 

North Riverside, IL 
Kristina Alšėnas. Brecks-

ville, OH; 
Jonas Kasčiukas, Chicago, IL; 
T. J. Quinn, Orland Park, IL; 
Jūratė Dovilienė, Oakbrook 

Terrace, I L; 
John Labanauskas, St. Pete 

Beach, FL; 
Kazys Ambrozaitis, MD. 

Chesterton, IN; 

Amalija Jagut i s , Daytona 
Beach, FL; 

Irena Goddard, Arcadia, C A 
Edward Radionovas, West 

Hartford, CT; 
Petras V. Kisielius, MD, 

Downers Grove, IL; 
Janina Mitkus, W e s t 

Bloomfield, MI; 
Joana Kaulinis, Wayne, PA; 
Liuda Butikas, Plainfield, IL; 
Elena Rudzinskas, LaPorte . 

IN; 
Virgis Norkus, Naperville, IL; 
Jonas Antanai t is , Hot 

Springs, AR. 
*** 

Dėkojame Teklei Bogušas, 
gyv. South Boston. MA, atsilygi
nusiai už prenumeratą ir ka r tu 

atsiuntusiai 100 dol. auką — 50 
dol. už gražų, „Draugo" išleistą, 
2005-ųjų m. kalendorių. 

Dr. Gabriel Misevic, Kanka-
kee, IL, už „Draugo" 2005-ųjų 
m. kalendorių ir kalėdines kor
teles a ts iuntė 70 dol. auką. 
Ačiū. 

Valerija Čepait ienė, gyv. 
Chicago, IL, džiaugiasi gražiu 
2005-ųjų metų „Draugo" išleis
tu kalendoriumi ir paaukojo 50 
dol. Esame dėkingi. 

Halina Plaušinaitienė, gyv. 
Chicago, IL, už „Draugo" išleis
tas kalėdines korteles atsiuntė 
50 dol. auką. Labai dėkui. 

mailto:indrele@voyager.net

