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numeryje: 
Amžinybėn iškeliavo 
žymus sportininkas. 
Geri žodžiai Lietuvos 
olimpiniam komitetui. 

2psl. 

Vilnius Smithsonian 
Institute leidinyje. 
Oranžinė revoliucija. 
Vašingtonas pagyrė 
LR prez. V. Adamkų už 
tarpininkavimą. 

3 psl 

Bravo „Jūra"! „Draugo* 
konkursas. Mokykimės 
angliškai. 

4 psl. 

Vaclovo Mitkaus 
atminimui. Moksleivių 
ir mokytojų vasara. 

5 psl. 

Bus dar kartą 
balsuojama dėl Sporto 
rūmų statybos PLC. 
J. Lukšos „Partizanai" 
švedų kalba. Etninių 
eglučių paroda. BALFo 
vajus Lemont, IL. 

6 psl. 

as 
* E u r o p o s p l a u k i m o 

čempionate 25 m i lg io ba
seine Austrijos sostinėje ket
virtadienį bronzos medalį 200 
m rungtyje kompleksiniu būdu 
iškovojo Vytautas Januša i t i s . 
J is finale nuotolį įveikė per 1 
minute 57.45 sekundės. 

* U k r a i n o j e v y k o IV 
g r a i k ų - r o m ė n ų i m t y n i ų tu r 
ny ra s , s k i r t a s S S R S sporto 
meistrui Roman Dychno atmin
ti, kuriame Lietuvai atstovavo 
Lietuvos olimpinio sporto cent
ro auklėtiniai. Sėkmingiausiai 
varžybose kovojo Atėnų olimpi
nių žaidynių dalyvis Svajūnas 
Adomaitis. Final inėje imtyje 
svorio kategorijoje iki 60 kg lie
tuvis buvo art i pergalės, tačiau 
trečiajame kėlinyje praleido uk
rainiečio Kiril Gorbenko meti
mą ir buvo pr ivers tas pripažin
ti varžovo pranašumą. 

* Pirmąją n e s ė k m ę po 
keturių perga l ių i š e i l ė s FI
BA moterų Eurolygos krepši
nio turnyro septynių komandų 
A grupės rungtynėse patyrė bei 
pirmąją poziciją prarado Lietu
vos čempionės Vilniaus „Lietu
vos telekomo" krepš in inkės . 
Trečiadienį vilnietės svečiuose 
56:80 pralaimėjo Brno „Gamb-
rinus JME" (Čekija) komandai. 

* Po ke tv i r tad ien į pasi
baigus io UEFA Č e m p i o n ų 
lygos futbolo turnyro pirmojo 
etapo britų lažybų bendrovė 
„William Hill" realiausia lai
mėtoja laiko Londono „Chel-
sea" komandą. 

Naujausios 
žinios 

* JAV p r e z i d e n t a s padė
kojo L i e t u v o s ir Lenki jos 
prezidentams už tarpininkavi
mą Ukrainos konflikte. 

* Negavęs v i d a u s re ikalų 
ministro pos to , V. Muntia-
nas tapo Seimo pirmininko pa
vaduotoju. 

* Ba l tuos ša lys drauge 
perka įrangą oro e r d v ė s ap-
MMgri užtikrinti . 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.588 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Vyriausybės pristatyme — pirmieji nesklandumai 
Viln ius , gruodžio 9 d. 

(ELTA) — Ketvirtadienį Seime 
pr i s ta tydamas naujosios Vy
riausybės narius, premjeras Al
girdas Brazauskas pamiršo pa
minėti krašto apsaugos minis
t ru paskirtą socialdemokratą 
Gediminą Kirkilą. Šią klaidą A. 
Brazauskas ištaisė gavęs Sei
mo pirmininko Artūro Paulaus
ko pastabą. 

„Premjere, jūs užmiršote 
paminėt i Gediminą Kirkilą", 
pastebėjo A. Paulauskas, kai A. 
Brazauskas paskelbė pristatęs 
visus ministrų kabineto narius. 

„Aš labai atsiprašau, čia tie 
popieriai, matyt, susiklijavo... 
Rodos, du ministrai buvo susik
lijavę", teisinosi A. Brazauskas. 

Tryliktoji, Vyriausybė taip 
pat buvo pristatyta be švietimo 
ir mokslo ministro, nes juo pa
ski r tas Muzikos akademijos 
rektorius Juozas Antanavičius 
netikėtai atsisakė užimti parei
gas, o kitas kandidatas dar ne
buvo patvirtintas. 

Premjeras žurnalistams pa
tvirtino, jog į švietimo ir mokslo 
ministrus siūlys skirti Užsienio 
reikalų ministerijos sekretorių 
Remigijų Motuzą. 

Pris tatant ministrų kabine
to narius ir Vyriausybės pro-

Naujos Vyriausybės programa Seimui buvo pateikta nedalyvaujant dviem ministrams. Valdo Kopūsto (ELTA; nuotr. 

gramą Seimo posėdyje nedaly
vavo ūkio ministru paskirtas 
Darbo partijos vadovas Viktoras 
Uspaskichas. 

Premjero teigimu, pastara

sis turėjo dalyvauti Briuselyje 
vykstančiame steigiamajame 
Europos demokratų partijos su
važiavime. 

Kiti vienuolika ministro ka

bineto narių Seimo posėdyje da
lyvavo. 

Naujajame kabinete užsie
nio reikalų ministru dirbs so
cialliberalas Nukelta į 5 psl . 

Seimas 
nusileido 

prezidentui dėl 
Pilietybės 
į s ta tymo 

Vilnius , gruodžio 9 d. 
(BNS) — Seimas ketvirtadienį 
pritarė visiems prezidento Val
do Adamkaus pasiūlymams dėl 
jo anksčiau vetuotų Pilietybės 
įstatymo pataisų. 

Prezidentas nesutiko, jog 
du kartus būtų prailgintas pi
lietybės suteikimo terminas už
sieniečiams, susituokusiems su 
Lietuvos piliečiais. 

Seimas pritarė prezidento 
pasiūlytam kompromisui pra
tęst i natūralizacijos terminą 
nuo penkerių iki septynerių 
metų. 

Anksčiau Seimas Valstybės 
saugumo departamento (VSD) 
siūlymu buvo nustatęs dešim
ties metų terminą. 

„Toks termino pailginimas 
nepagrįstai riboja santuokoje 
esančių asmenų teises inte
gruotis į Lietuvos visuomenę", 
teigiama prezidento veto. 

Seimas taip pat atsižvelgė į 
prezidento pasiūlymą nediskri
minuoti užsieniečių ir Lietuvos 
piliečių šeimų pagal tai, ar jos 
turi nepilnamečių vaikų ar ne. 

„Vaikai šeimoje negali būti 
vertinami kaip privalomas po
žymis pilietybei įgyti", sakoma 
prezidento dekrete dėl veto. 

Tai pat prezidento siūlymu 
nuostata dėl pilietybės suteiki
mo terminų pailginimo negalios 
santuokoms, sudarytoms iki 
pataisų įsigaliojimo. 

Kai kur ie par lamentara i 
nuogąstavo, jog nepakankamai 
sugriežtinus pilietybės suteiki
mo sąlygas į Lietuvą iš Europos 
gali plūstelti teroristai. 

„Jeigu mes tam neužkirsi-
me kelio, tai vieną dieną atsi
busime, kai čia bus vienas tero
ristų rengimo centrų", nuogąs
tavo Tėvynės sąjungos seniū
nas Andrius Kubilius. 

Konservatoriai rado ir kitų 
svarbių argumentų už piliety
bės suteikimo griežtinimą. 

Konservatorius Vidmantas 
Žiemelis pareiškė, jog nuo pliis-
tančių į šalį užsieniečių vyrų 
reikia „saugoti mergeles Lietu
vos". 

Švietimo ir mokslo ministru bus 
siūlomas skirti R. Motuzas 

Vilnius , gruodžio 9 d. 
(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas ketvirtadienį pa
tvirtino, jog į švietimo ir mokslo 
ministrus vietoje Muzikos aka
demijos rektoriaus Juozo Anta
navičiaus siūlys Užsienio reika
lų ministerijos valstybės sekre
torių Remigijų Motuzą. 

„Šiandien pasirašysiu tei
kimą prezidentui", sakė A. Bra
zauskas. 

R. Motuzas 1993-1994 me
tais dirbo tuometinio prezidento 
A. Brazausko referentu švieti
mo ir mokslo klausimais, 1994-
1997 metais buvo Švietimo ir 

mokslo ministerijos sekretoriu
mi. 

Premjeras tuuši, jog R. Mo
tuzas galės prisiekti kartu su 
kitais ministrų kabineto na
riais, kurie Seimui bus pateikti j 
ketvirtadienį. 

Seimui pateiktame prezi
dento dekrete dėl Vyriausybės 
sudėties yra socialdemokratų 
deleguoto J. Antanavičiaus pa
vardė, bet į Seimo posėdį jis ne
atvyko. 

Pats J . Antanavičius žinias-
klaidai teigė, jog kažkas jam no
ri inkriminuoti bendradarbiavi
mą su KGB. 

Taborą paliksiantiems romams 
savivaldybė žada socialinį būstą 

Vilniaus Kirtimų čigonų taboro prezidentas Josifas Tyčina ir meras Artu 
ras Zuokas. 

Vilnius, gruodžio 9 d. 
(ELTA) — Iš taboro norinčioms 
išsikelti romų šeimoms Vilniaus 
miesto savivaldybė suteiks so
cialinį būstą. Šeimai išsikėlus, 
namas, kuriame ši gyveno, bus 
išmontuojamas. 

Tokios galimybės aptartos 
ketvirtadienį vykusiame Vil
niaus miesto mero Artūro Zuoko 
ir čigonų bendruomenės Vilniu
je atstovų susitikime, pranešė 
Vilniaus miesto savivaldybė. 

Susitikime, kuriame daly
vavo ir atsakingų savivaldybės 
tarnybų vadovai, buvo aptarti 
socialinio būsto suteikimo, vie
šųjų darbų programos, asmeni
nių romų dokumentų tvarkymo, 
narkotikus vartojančių asmenų 
reabilitavimo programos klausi
mai. 

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr ! 

„Dar iki Kalėdų turime ga
limybę vieną daugiavaikę romų 
šeimą įkurdinti socialiniame 
būste. Ilgainiui tokiu būdu di
delė dalis romų turės galimybę 
išsikelti iš taboro Tačiau socia
linį būstą reikia išlaikyti, todėl \ 
romų bendruomenės atstovams 
dar kartą priminėme apie savi
valdybės sudarytą galimybę 
jiems įsidarbinti pagal viešųjų 
darbų programą. Romai turi pa
tys rodyti pastangas keisti savo 
gyvenimo būdą, kitaip taboro 
problemą bus priverstas spręsti 
dar ne vienas Vilniaus miesto 
meras", po susitikimo sakė sos
tinės meras A. Zuokas. 

Ateinančiais metais taip 
pat numatoma toliau tęsti nar
kotikus vartojančių asmenų 
reabilitacijos programą. 

Prezidentas 
prašo 

informacijos 
apie vidaus 

reikalų ministrą 
Vilnius, gruodžio 9 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus paprašė Generalinės 
prokuratūros suteikti informa
cijos apie būsimąjį vidaus rei
kalų ministrą Gintarą Furma-
navičių. 

Kaip sakė generalinis pro
kuroras Antanas Klimavičius, 
prezidentas papildomos infor
macijos apie Darbo partijos ats
tovą G. Furmanavičių paprašė 
ketvirtadienį. 

Pareigūno teigimu, šalies 
vadovas prašo, kad Generalinė 
prokuratūra suteiktų informa
cijos apie G. Furmanavičiaus 
sąsajas su skandalingai bank
rutavusio EBSW susivienijimo 
byla. 

G. Furmanavičius minėtoje 
byloje nebuvo įtariamasis, bet 
buvo apklaustas liudytoju. 

Prezidento patarėjas vi
daus politikos klausimams Da
rius Gudelis ketvirtadienį žur
nalistų paklaustas, kas būtų, 
jei paaiškėtų, kad G. Furma
navičius buvo susijęs su žmo
nes ir valstybę apgaudinėjusio 
EBSW susivienijimo machina
cijomis, atsakė, kad „yra tam 
tikros procedūros". 

1992-1997 metais G. Fur
manavičius vadovavo bendro
vei „Žemprojektas", kurios pa
talpose buvo įsikūrusi EBSW 
susivienijimui priklausiusi in
vesticinė bendrove „Kauno hol
dingo kompanija", rinkusi indė
lius iš gyventojų. 

Dienraščio „Kauno diena" 
teigimu, „Kauno holdingo kom
panija" (KHK) buvo įsigijusi AB 
„Žemprojektas" akcijų ir valdė 
bendrovę. 

1995 metais G. Furmanavi
čiaus prašymu Kauno apygar
dos teismas iškėlė KHK ban
kroto bylą dėl 33,000 litų, ku
riuos KHK įsiskolino „Žempro-
jektui" už patalpų nuomą. 

„Kauno dienos" teigimu, 
būtent dėl šio ieškinio ir pa
skelbtos bankroto bylos sustojo 
fizinių asmenų, kuriems KHK 
negrąžino indėlių, civilinių ieš
kinių nagrinėjimas. 

Finansininkai Vyriausybės 
programoje pasigenda 

konkretumo 
Vilnius , gruodžio 9 d. 

(BNS) — Šalies finansų analiti
kai teigia, jog. 13-osios Vyriau
sybės programa, kuri ketvirta
dienį buvo pateikta Seimui, yra 
per daug abstrakti , o kai kurie 
joje nurodyti tikslai prieštarau
ja vienas kitam. 

Žinovų nuomone, taip galėjo 
atsitikti todėl, kad koalicijos 
partneriams pritrūko laiko su
derinti ir suformuluoti konkre
čią ateinančių ketverių metų vi
ziją. 

„Per daug abstrakti bei iš
siskiria deklaruojamų tikslų ne
suderinamumu. Labai aiškios 
išlaidos ir įsipareigojimai socia
linėje sferoje, tačiau visiškai ne

aišku, kaip tuos pinigus reikės 
uždirbti", sakė Laisvosios rin
kos instituto prezidentas Ug
nius Trumpa. 

J i s tikisi, kad konkretūs 
darbai, kaip bus siekiama įgy
vendinti programoje numatytas 
priemones, išryškės priemonių 
plane, tačiau baiminasi, kad 
„uždavinių nesuderinamumas 
užprogramuos ir priemonių ne
suderinamumą". 

„Programoje daug gražiai 
suformuluotų tikslų, su dau
geliu kurių negalima nesutikti. 
Sunku vertinti jos įgyvendini
mo galimybes ir būdus, nes pro
gramoje nenurodyta, kokiomis 
priemonėmis Nukelta į 5 psl. 

A. Brazauskas gali pats 
pasitraukti iš partijos pirmininkų 

Viln ius , gruodžio 9 d. 
(BNS) — Kitų metų gegužę ga
lėtų įvykti pirmalaikiai Lie
tuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) pirmininko rinkimai, 
jeigu dabartinis partijos vado
vas Algirdas Brazauskas nu
spręstų pasitraukti iš pareigų 
nepasibaigus kadencijai. 

Tai žurnalistams ketvirta
dienį sakė LSDP prezidiumo 
narys ir frakcijos Seime se
niūnas Juozas Olekas. 

Anot jo, sprendimą dėl par
tijos pirmininko rinkimų gali 
priimti vasarį šaukiama parti
jos taryba, bet taip pat ir pats A. 
Brazauskas gali nuspręsti pa
sitraukti anksčiau nei baigsis jo 
kadencija. 

A. Brazausko kadencija 
LSDP pirmininko pareigose 
baigiasi 2006 metų gegužę. 

„Pirmiausia tai priklausys 
nuo partijos tarybos sprendimo, 
bet jam didelę įtaką turės pačio 
pirmininko sprendimas", sakė 
J. Olekas, pažymėjęs, jog atsi
naujinimas partijai būtų nau
dingas. 

J. Olekas priminė, jog Vo
kietijos kancleris Gerhard 
Schroeder pasitraukė iš social
demokratų partijos vadovo pos
to tam, kad būtų geriau partijai. 

Pats A. Brazauskas pareiš
kė, jog niekas su juo nederino 
klausimo dėl pirmininko rinki
mų ir tai yra per ankstyvas 
klausimas. „Viskas paaiškės ge
gužės mėnesį", pridūrė jis. 

Spaudos teigimu, pakeisti 
A. Brazauską LSDP pirmininko 
poste pretenduoja J . Olekas, 
taip pat Druskininkų meras Ri
čardas Malinauskas. 

Pokšt ininkai išgąsdino Seimo narį 
Vilnius , gruodžio 9 d. 

(BNS) — Seimo narys Petras 
Gražulis ketvirtadienį žurnalis
tams pareiškė, jog Valstybės 
saugumo departamentas (VSD) 
klausosi jo pokalbių. 

Tai patvirtinančiu įrodymu 
parlamentaras palaikė jo mobi
liuoju telefonu skelbiamą pra
nešimą, jog pokalbio yra klauso
masi, todėl reikia kalbėti aiš
kiai ir neskubant. Tokį praneši
mą buvo galima girdėti pa
skambinus parlamentarui. 

„Visi Seimo nariai žino, kad 
jų pokalbių klausomasi, gal tik 
man apie tai mandagiai prane
šama", sakė P. Gražulis, tvirtin
damas, jog apie tai jam anks

čiau yra sakęs buvęs VSD vado
vas Mečys Laurinkus. 

Netrukus išaiškėjo, jog P. 
Gražulio mobiliuoju telefonu 
skambantis balsas yra „pypto-
nas", kurį galima užsisakyti iš 
vienos telekomunikacijų ben
drovės. 

„Pyptonas" — tai garsinis 
įrašas, kurį girdi skambinanty
sis vietoje įprasto kvietimo sig
nalo. 

Komentuodama šį atvejį, 
Sveikatos reikalų komiteto pir
mininkė Dangutė Mikutienė 
apgailestavo, jog Seimas anks
čiau atmetė jos siūlymą tikrinti 
kandidatų į Seimą psichinę 
sveikatą. 

Informacinės visuomenes plėtros komitetas prie vvriausvb^s antrajame 
„Naujojo knygnešio" konkurse apdovanojo šiais metais labiausiai prie in
formacinės visuomenes plėtros prisidėjusius žmones ir projektus Tarp ap
dovanotųjų — Prienų Rėvuonos vidurines mokyklos informatikos mokyto
ja Rasa Alahurdiene 'k), aktyviai prisidėjusi prie savo mokyklos kompiute
rizavimo. Mvkolo Ambrazo (ELTA) nuotr 
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APIE ILGAUSKO IR SONGAILOS PASIRODYMUS 

AMŽINYBĖN 
IŠKELIAVO 

ŽYMUS SPORTININKAS 
Retas iš senesnės kar tos 

lietuvių sporto mėgėjų nėra 
matęs sportuojančio Vlado 
Adomavičiaus, labiau žinomo 
„Jujos" pravarde. Jo veikla 
apėmė Lietuvą, Vokietiją ir 
Ameriką. 

Šiandien reikia j am tar t i 
paskutinį sudiev. Vladas am
žinybėn iškeliavo 2004 rugsėjo 
5 d. ir buvo palaidotas Kalva
rijos kapinaitėse, Sunny Hills, 
FL, kur jau nuo 2004 m. sausio 
mėnesio ilsėjosi jo žmona, ištiki
ma gyvenimo draugė Liucija 
(Statulevičiūtė). 

Gimęs 1917 m lapkričio 11 
d. Oriolo mieste, Rusijoje, 1922 
m. grįžęs į Lietuvą, daugiausia 
laiko praleido Kaune. Mokėsi 
„Aušros" ir Kauno mokytojų 
profesinės sąjungos gimnazi
jose. 

Jau 1932 m. pradėjo spor
tuoti. Jis priklausė didžiausiai 
Lietuvoje sporto organizacijai 
— „Lietuvos Fizinio lavinimo 
sąjungai", kur i turėjo t r i s 
klubus: LFLS, „Taurą" ir 
„Kiprą". Visų šių klubų koman
dose Vladas aktyviai sportavo 
savo jaunystės dienomis. J i s 
gerai užsirekomendavo net tri
jose sporto šakose — krepšinyje, 
futbole, ir stalo tenise, ypač 
paskutinėse dviejose, kur jis 
buvo vienas geriausiųjų. 

Prieš mirtį Vladas mums 
atsiuntė savo pasiekimų sporte 
aprašymus, paimtus iš įvairios 
spaudos bei menų leidinių, 
kuriuose atsispindėjo jo šaunūs 
rezultatai ir pasižymėjimai. 
Visa tai išskaičiuoti užimtų 
labai daug vietos, todėl čia 
pasitenkinsime tik kukliomis 
ištraukomis iš ilgos ir našios 
šio vyro sportinės karjeros, 
kokia gali pasigirti t ik retas 
Lietuvos sportininkas. 

Vladas Lietuvoje žaidė 
„Tauro" krepšinio komandoje, 
kuri rungtyniavo „L" klasėje. 
J i s taip pat buvo Lietuvos 
krepšinio rinktinės kandidatu. 

Futbole pradėjo reikštis 
1933 m., atstovaudamas LFLS 
jaunių komandai, kuri tapo 
Kauno miesto jaunių futbolo 
meistru. 1943 m. žaidė už 
„Tauro" vienuolikę — tuome
tinę Lietuvos futbolo čempionę. 

Stalo teniso šakoje jis daly
vavo „Tauro" komandoje, su 
kuria 1939 m. laimėjo Kauno 
miesto bei apygardos tarpklu-
bines stalo teniso pir
menybes. Tais pačiais metais 

Vladas, kartu su S. Meilumi, 
tapo Kauno miesto apygardos 
turnyro nugalėtojais. 

Jis žaidė I Lietuvos tauti
nėje olimpiadoje, įvykusioje 
1938 m. Kaune. Vyrų vienete 
buvo trečias, o dvejete — 
antras (kartu su Dziuziliaus-
ku). 

Futbole jis ne kartą atstova
vo Lietuvos rinktinei. Pirmą 
kartą Lietuvos rinktinėje žaidė 
1937 m. Kaune prieš Rumuniją 
(pralaimėta 0—2). 1939 m. 
Taline jo atstovaujama koman
da įveikė estus 1—0 ir vienin
telio įvarčio autorius buvo Vla
das. 1940 m. Kaune estai buvo 
įveikti 2—0; čia vėl su vienu 
įvarčiu prie pergalės prisidėjo 
„Juja". 

Nemažiau Vladas pasi
žymėjo ir pabėgėlių stovyklose, 
Vokietijoje, a ts tovaudamas 
Wiesbaden ir Kassel „Litua-
nicos" klubų komandoms, ar 
žaisdamas individualiuose tur
nyruose stalo tenisą. Čia j is 
pasižymėjo, kaip stalo teniso 
žaidėjas ir futbolininkas. 

1949 m. atvykęs į JAV, tuoj 
pat įsijungė į New York lietu
vių sporto klubo futbolo 
komandą, kurioje sėkmingai 
rungtyniavo. Taip pat jis čia 
puikiai užsirekomendavo ir 
stalo tenise tiek individualiose, 
tiek komandinėse varžybose. 
Jis New Jersėy pirmenybėse 
užėmė II vietą vienete ir dvejete 
(kartu su S. Meilumi). 

Paskutinį kar tą V. Ado
mavičių buvo proga sutikti 
Kaune 1998 metais, kuomet jis 
dar žaidė VI Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse, kur amžiaus 
grupėje 80 ar daugiau metų 
varžybose vienete užėmė II 
vietą. 

Tais metais kaip tik vyko I 
Lietuvos Tautinės olimpiados 
60-mečio minėjimas ir čia 
Vladas buvo pagerbtas „Už 
nuopelnus Lietuvos sportui" 
medaliu. Teko tada kartu daly
vauti Lietuvos veteranų sąs
krydyje ir nemažai pabendrau
ti su Vladu bei kitais žymiau
siais Lietuvos sporto atstovais, 
kurie jau vienas po kito yra 
apleidę gyvųjų eiles. 

Užjaučiame sūnų Algį, 
gyvenantį Maitland, FL, ir brolį 
Leoną (Toronto, Canada). Gaila 
jau daugiau nesutiksime 
„Jujos" — tiek daug nusipel
niusio Lietuvos sporto labui. 

E d v a r d a s Šula i t i s 

ASK ..Utuanicos" jauniai treniruojasi Pasaulio lietuvių centro 
Lietuvių fondo salėje. 

J. TijOnėlienes nuotr. 

„ C l e v e l a n d C a v a l i e r s " k o m a n d o s ža idėjas Ž y d r ū n a s I l g a u s k a s (su 
k a m u o l i u ) r u n g t y n ė s e s u De t ro i t „Pistons". 

J . G r i g a i č i o n u o t r a u k a 

NBA čempionate šeštadie
nį, gruodžio 4 d., Žydrūno 
Ilgausko klubas „Cleveland Ca
valiers" savo aikštėje nugalėjo 
„Toronto Raptors" komandą 
105:97 ir iškovojo 11-ąją pergalę 

per 17 -ąsias rungtynes. 
Ž. Ilgauskas svariai prisi

dėjo prie pergalės, per 32 min. 
surinkęs 21 tašką (dvitaškiai 
9/17, baudos 3/6), atkovojęs 13 
ir perėmęs 2 kamuolius. Jis taip 

pat atliko 2 rezultatyvius per
davimus i r blokavo 2 metimus, 
tačiau p a d a r ė net 6 klaidas ir 
gavo 5 p ražangas . 

Ž. I lgauskas per 17 šio 
sezono r u n g t y n i ų žaidė 575 
min., pelnė 301 tašką (vid. — 
17,70) i r atkovojo 133 
kamuolius (vid. — 7,82). 

Dar i aus Songailos klubas 
„Sacramento Kings" gruodžio 
2 d. namuose sutriuškino dėl 
diskvalifikacijų praretėjusį 
„Indiana Pacers" klubą 113:87 
ir iškovojo 11—ąją pergalę iš 
16 galimų. 

D. Songaila aikštėje pralei
do 20 min . ir pelnė 7 taškus 
(dvi taškia i 2/6, baudos 3/4), 
atkovojo 6 kamuolius , atliko 2 
rezultatyvius perdavimus, suk
lydo 1 i r prasižengė 3 kar tus . 
Rezu l t a tyv iaus ias nugalėtojų 
ekipoje buvo 29 taškus pelnęs 
Kris Veber, kur i s pataikė 13 iš 
19 dvitaškių, o Bred Miler 
pelnė 7 t a škų ir atkovojo 13 
kamuolių. 

„Kings" gruodžio 5 d., 
iškovojo 12 pergalę , kuomet 
namuose supl iekė Boston 
„Celtics" komandą 119—105. 
Šį kar tą gera i sekėsi lietuviui 
Songailai, kur i s per 19 minu
čių uždirbo 14 taškų, kas j am 
retai iki šioliai y ra pavykę. J i s 
įvykdė 5 me t imus iš 10 
bandymų ir 4 baudas iš 6 
mestų. T a i p p a t atkovojo 7 
kamuol ius , iš kur ių 4 pr ie 
varžovų krepšinio. 

Paruošė 
E d . Š u l a i t i s 

Ž. Savickas tapo pirmaujančiu 
Lietuvos galiūnas Žydrū

nas Savickas Švedijoje vyku
siame antrajame 2004/2005 
metų sezono „IFSA Strongman 
Super Series" varžybų tarpsnyje 
buvo antras ir bendrojoje 
įskaitoje pakilo į pirmąją vietą. 

29 metų lietuvis Geteborg 
surengtose varžybose surinko 
50 taškų. Nugalėjo 1998 metų 
pasaulio čempionas švedas 
Magnus Samuelsson, surinkęs 
55 taškus. Trečiąją vietą užėmė 
norvegas Svend Karlsen, kurio 
sąskaitoje — 43,5 taško. Pa
saulio čempionas ukrainietis 
Vasilij Virastiuk (41 tšk.) liko 
ketvirtas. 

Devyni varžybų dalyviai 
kovojo septyniose rungtyse. Ž. 
Savickas laimėjo dvi rungtis, o 
trijose rungtyse buvo antras. 
„Pasirodžiau labai neblogai, 
nors specialiai šioms varžyboms 
ir nesiruošiau", — teigė: Ž. Sa
vickas. Neseniai gyventi į Vil
nių iš Biržų persikėlęs stipruo
lis prisipažino, kad Švedijoje jis 
kovojo saugodamasis, jog ne
atsinaujintų per pasaulio čem
pionatą Bahamose prieš porą 
mėnesių patirta pėdos trauma. 

Pirmajame „IFSA Strong
man Super Series" tarpsnyje 
Maskvoje (Rusija) liepos mėnesį 
Ž. Savickas, užėmė taip pat 

antrą vietą, puse taško nusilei
dęs l enku i Mar iusz Pudzia-
nowski. 2002 i r 2003 metų 
pasaulio čempionas iš Lenkijos 
varžybose Geteborg nedalyvavo. 

Po dviejų tarpsnių t r iskar t 
pasaulio vicečempionas Ž. Sa
vickas tu r i 18 taškų. Antrąją 
vietą už ima V. Virastiuk, surin
kęs 15 t a škų . Po 14 taškų turi 
M. Samuelsson ir S. Karlsen. 
Paskut inysis šių varžybų tarps
nis — žymusis ,rAmold's Strong
man" t u r n y r a s — vyks kitų me
tų kovo 4—5 d. JAV. Prieš j a s 
Ž. Savickas dalyvaus draugiš
kose varžybose Lenkijoje. 

(E l t a ) 

LTOK tarp geriausiai besitvarkančių 
olimpinių komitetų 

Pirmąjį gruodžio savaitgalį, 
Kroatijos mieste Dubrovnike 
vykusiose Europos olimpinių 
komitetų (EOC) Generalinėje 
asamblėjoje Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas (LTOK) 
buvo minimas tarp geriausiai 
besitvarkančių nacionalinių 
olimpinių komitetų. 

Asamblėjos metu visų Eu
ropos šalių olimpinių komitetų 
darbas buvo įvertintas „pui
kiai", „labai gerai", „gerai" arba 
„patenkinamai", o LTOK pateko 
į nedidelę grupelę šalių, kurių 
darbas buvo įvertintas „puikiai". 

Asamblėjoje dalyvavo 
LTOK prezidentas Artūras Po
viliūnas bei generalinis sekre
torius Vytautas Zubernis. 

Beje, nemažai „lietuviškų 
akcentų" buvo ir apie Atėnų 
vasaros olimpines žaidynes 
sukurtame trumpame filme. 
J ame matoma lengvaatletė 
Austrą Skujytė, krepšininkai, 
žaliai geltoni mūsų sirgaliai 

krepšinio varžybose. 
Tarptautinio olimpinio 

komiteto (IOC) prezidentas 
Jacąues Rogge, kuris buvo 
apdovanotats EOC ordinu „Už 
nuopelnus", savo pranešime 
pažymėjo, kad kitose vasaros 
olimpinėse žaidynėse didelių 
permainų nebus. Teigiamu 
patyrimu bus remiamasi ir 
ateityje, o kas buvo prasčiau, 
teks tobulinti. Jo teigimu, iš 
naujų sporto šakų žaidynių pro
gramoje gali atsirast i tik 
mažasis regbis (7X7). 

IOC prezidentas pabrėžė, 
kad ir toliau vyks negailestinga 
kova su dopingu, o greta dopin
go antroji aktualiausia proble
ma yra teisėjavimas. 

Dubrovnike savo pristaty
mus surengė penki miestai kan
didatai, siekiantys surengti 
2012 metų vasaros olimpines 
žaidynes — Londonas, Mad
ridas, Maskva, New York ir 
Paryžius. 

Apie pasi rengimą 2008 
metų vasaros olimpinėms žai
dynėms informavę Beidžingo 
ats tovai buvo palydėti ploji
mais. J i e pažadėjo, kad j a u 
2007 me ta i s bus baigtos sta
tyti visos olimpinės bazės. 

Nors 2006 metų Tur in 
žiemos olimpinės žaidynės vyks 
dvejais metais anksčiau, ten 
problemų yra daugiau. Viena 
didžiausių — ypač b rangus 
pragyvenimas. 

Paaiškėjo būsimųjų vasaros 
ir žiemos j aun imo olimpinių 
festivalių vietos. 2007 metais 
festivalis vyks Ispanijoje, o 
vasaros — Belgrade, 2009 
metais — at i t inkamai Lenkijoje 
ir Suomijoje. Kitais metais EOC 
Genera l inė asamblėja įvyks 
Dubline, o 2005 m. rugsėjo 
mėnesį Lietuvoje įvyks Europos 
„Fair play" komiteto konfe
rencija. 

(E l t a ) 

Penkiakovininkas pranoko visus fechtuotojus 
Gruodžio pirmąją Vilniuje 

vykusiose Lietuvos fechtavimo 
taurės varžybose triumfavo 
penkiakovininkas Edvinas 
Krungolcas ir Agnė Ažukaitė. 

Vyrų varžybų finale Eu
ropos šiuolaikinės penkiakovės 
čempionas įveikė pajėgiausią 
šalies fechtuotoją Tomą Kra-
sikovą 15:13. 

Trečiąją vietą pasidalijo 

kitas penkiakovininkas Tomas 
Makarovas ir Jus t inas Kin-
deris. 

Pusfinaliuose E. Krungol
cas įveikė T. Makarovą 15:9, o 
T. Krasikovas sutriuškino J. 
Kinderį 15:4. 

Moterų varžybų finale A. 
Ažukaitė įveikė Jūra tę Stu-
činskaitę, 15:10, o trečiąja vieta 
pasidalijo Živilė Blauzdytė ir 

Aušra Blažytė. 
Pusfinaliuose J. Stučinskai-

tė įveikė A. Blažytę 15:5, A. 
Ažukaitė nugalėjo Ž. Blauzdytę 
15:11. 

Veteranų varžybose nuga
lėjo Karolis Jurevičius ir Au
dronė Krujalskienė. 

(E l ta ) 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

D r a u g o p r e n u m e r a t a y r a m o k a m a iš a n k s t o . 

JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
T i k š e š t a d i e n i o l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
U ž s a k a n t į L ie tuvą : 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KArTHOLOGAS-SlRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBiNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, 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 
ERGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dants už poeinamą kainą. 
Susfemui kabėti anojskai arta lietuviška. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suits 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708^422-8260. 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

EDMUNDAS VI2NAS, MD, &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Po pralaimėjimo 
ir vėl pergalė 

Wake Forest universiteto 
krepšinio r inkt inė, kurioje 
žaidžia lietuvis s tudentas iš 
Lietuvos Vytas Danelius, po 
pralaimėjimo Illinois univer
siteto krepšininkams išvykoje, 
kas juos išstūmė iš pirmosios 
vietos NCAA lygos klasifikacijo
j e , pelnė šeštąją pergalę. 
Daneliaus komanda gruodžio 4 
d. įveikė Richmond universiteto 
komandą net 90—73. 

Lietuvio sąskaitoje šį kartą 
j a u buvo dviženklis taškų 
skaičius — 10. J is įmetė visus 
t r i s metimus ir t r is baudas iš 

keturių. Yra tikimasi, kad 
Wake Forest vėl demonstruos 
savo sugebėjimus, kaip per pir
muosius 5 susitikimus, ir laiky
sis pirmajame dešimtuke. 

Pergalę šeštadienį taip pat 
pelnė ir kitas universitetas su 
gerai žinomu lietuviu. Tai Mis-
souri rinktinė, kurioje žaidžia 
Linas Kleiza. Jis su savo drau
gais įveikė „Oakland" iš 
Michigan 70-61. Linas per šį 
susitikimą įmetė 13 taškų: jis 
pataikė 6 metimus iš 15-kos. 

Paruošė 
Ed. Šula i t i s 
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ORANŽINE REVOLIUCIJA — SĄJŪDŽIO ATSPINDYS 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Politiniame gyvenime ra
mybė — retas svečias. O Lie
tuvoje nerimo nestokojama, 
kartais kunkuliuote kunku
liuoja dažniau — saikingai bur
buliuoja. Tokiais atvejais sa
vaime peršasi palyginimai, iš
ryškinantys pokyčių kryptį, o 
neretai ir reikalo esmę. 

Štai, du paskiausi Lietuvos 
Respublikos prezidentai. Dar 
iki nušalinimo prezidentas R. 
Paksas buvo paskyręs savo 
patarėju, tikriausiai nacio
nalinio saugumo ir NATO 
klausimais, negebantį nė sa
kinio valstybine kalba išve-
blenti Rusijos Federacijos ka
rinio — pramoninio komplekso 
atstovą J. Borisov. Be to, nau
jai iškeptas patarėjas savo veik
la jau seniai prašyte prašėsi 
„persona non grato" statuso, tik 
mūsų teisėsaugos institucijos 
tada neišdrįso ar nesugebėjo, o 
ir dabar tebetūpčioja. Įkvėpi
mas tokį sprendimą priimti, 
matyt, atėjo iš aukštesnių 
dvasinių sferų, kur specializvosi 
dar nepamiršta aiškiaregė Lo-
lišvili. Naujojo patarėjo kaden
cija truko anekdotiškai trmupą 
laiką su ryškia pretenzija 
patekti į Guiness knygą. Va
karų diplomatijos atsakas — 
Lietuvos valstybės vadovo izo
liacija. 

Dabartinis prezidentas 
Valdas Adamkus kviečiamas 
padėti spręsti Ukrainos krizę. 
Jo, kaip derybininko, gebėjimai 
ir diplomatijos taktas pelnė 
tarptautinį pripažinimą. Lie
tuvos, kaip demokratinės vals
tybės, vaidmuo sustiprėjo. 
Turime dviejų prezidentų veik
los akvaizdų palyginimą — 
Pakso ir Adamkaus. Išvada ne
reikalinga. 

Pastarųjų dviejų Lietuvos 
prezidentų rinkėjai abiems 
atvejais buvo tie patys. Pro
vokacijų planuotojai ir organi
zatoriai iš svetur irgi tie patys, 
kaip ir jų kėslai. Savaime kyla 
klausimas — ar šiuo atveju 
keitėsi rinkėjų orietancija, ar 
sumaiščių planuotoja prašovė 
pro šikšnelę? Atsakymų rasis 
įvairių, bet prezidento, sim
bolizuojančio Tautą ir Vals
tybę, įvaizdis vidaus reikalu
ose ir ypač užsienio politikoje 
diametraliai priešingas. Ne
pritinka aiškinti, kurio prezi
dento vaidmuo atitinka vals
tybės intersus. 

Išpopuliarėjusi Ukrainos 
dainininkė Ruslaną, pelniusi 
Eurovizijos laurus, atvykus į 
Lietuvą kalbėjo, kad jos misija 
ne tik muzikinė, bet ir pilietinė. 
Ji save pavadino „gyvu ruporu" 
ir jautė pareigą „skelbti tai, 
kas iš tikrųjų vyksta Ukrai
noje". J i negalinti likti nuošaly
je nuo to, kad vyksta jos tėvynė
je. Jauna, žavi dainininkė sa
kėsi labai nerimaujanti dėl 

Ukrainos. „Dabar svarbiausia 
išlaikyti šalies vienybę, nes jos 
skilimas yra dirbtinai kurs 
tomas. Tai didelis skausmas", 
— teigė savo pilietinę poziciją 
viešnia. 

Neturėtume abejoti ir mū
sų dainininkų, pretenduo
jančių į Eurovizijos l aurus , 
patriotiniais jausmais. Bet, kai 
kurių muzikos vertintojų nuo
mone, pasirinktos dainelės, 
„šlifuojamos" tol, kol jose ne
lieka nė pėdsako lietuviškumo. 
Tai gal čia ir šuo pakastas, kad 
mūsų dainininkai Eurovizijos 
konkursuose „austaideriais" 
lieka? Šiuo palyginimu anaip
tol nenubraukiamos lietuvaičių 
ateities galimybės. 

Kaip Lietuvoje ats irado 
„darbo" partija jau niekam ne 
naujiena. Tačiau jos staigus 
augimas — „kaip ant mielių" 
turėtų dominti ne tik politolo
gus, publicistus, bet ir VSD ar 
STT. Programoje numaty tų 
„reformų" pagrindinis tikslas 
net nebuvo labai maskuojamas 
— „taisyti" ir keisti tai, kas jau 
gerai įsisuko ir tapo valstybės 
gyvenimo norma, pirmiausia 
Konstituciją ir valstybės teisinį 
pamatą. Atrodo, kad „šeimi
ninko" suformuluotų tikslų 
„darbo" partijai nepavyks pa
siekti, nors nereikėtų abejoti, 
kad mėginimų „teisėtu" keliu 
pradėti klibinti valstybės pama
tus nebus išvengta. 

Iškilus porinkiminei krizei, 
Ukrainos nacionalinio banko 
pirmininkas S. Tigipko atsis
tatydino ir pareiškė užsiimsiąs 
politika. Jis vadovauja proru
siškai partijai „Darbo Ukrai
na". Šis faktas nebūtų vertas 
dėmesio, jei ne viena signalinė 
aplinkybė. Ši partija stebėtinai 
panaši į V. Uspaskicho „Darbo" 
partiją. Naivu būtų manyti, kad 
tai atsitiktinumas. Šilto šalto 
patyrusieji politikai ir apžval
gininkai jau seniai žino arba 
nujaučia (jei „bosas" nepasakė 
ša!), kad visų reikšmingų „atsi
tiktinumų" Lietuvos politikoje 
pradžia kruopščiai planuoja
ma, dažniausiai net ne Lie
tuvoje. Tolesnė „atsitiktinumo" 
raida mažne visada nuvilia 
užsakovą. Tai ne pasigyrimas, o 
akivaizdus faktas, rodantis, kad 
Lietuvos valstybė nuosekliai 
tobulina savigynos taktiką. 
Išvada dėl „darbo" partijų 
peršasi pati savaime — abi jos 
išsirito iš to paties lizdo. 

Žiniasklaidoje pasirodė žin
učių apie Rusijos pasirengimą 
„atlikti NVS taikdarišką misi
ją" Ukrainoje. Kaip visada ra
sis, kas paprašytų tokios pagal
bos. Ruslaną teisi visu šimtu 
procentu — siekimas suskai
dyti Ukrainą — didelis rūpestis 
ir nemažesnis skausmas tos 
šalies patriotams. Atskirų sri
čių referendumai — tai įvadas į 
„Pietryčių Ukrainos Respub
likos" sukūrimą. 

Juk ir Lietuvai buvo taiky-

VAŠINGTONAS GIRIA PREZIDENTO 
ADAMKAUS TARPININKAVIMĄ 

JAV vyriausybė giria prezi
dento V. Adamkaus ir Lietuvos 
vyriausybės pastangas tarpi
ninkauti Ukrainos politinėje 
krizėje. Jungtinės Valstijos iš 
esmės remia Ukrainos žmonių 
siekį turėti savo balsą — lais
vuose ir teisinguose rinki
muose išsirinktus vadovus. 
Todėl svarbu judėti greito 
krizės sprendimo pusėn. 

JAV prezidentas George 
W. Bush telefonu kalbėjosi su 
Lenkijos prezidentu Kwas-
niewski ir išreiškė paramą 
Lietuvos ir Lenkijos prezidentų 
siekiams rasti išeitį iš susida
riusios padėties. Prezidentas 
Bush perdavė, kad jis stipriai 
remia Europos tarpininkvimo 
pastangas, kurios nubrėžė 
abiejų pusių susitarimo gaires 

Sekretorius Colin Powell, 
duodamas interviu naujienų 

tas to paties modelio scenari
jus. Buvo mėginta sukurti 
Lietuvos pietryčių autonomiją. 
Nepasisekė! Bet Moldovos Res
publikoje, o ir Gruzijoje tokie 
dariniai atsirado. Latviai ir 
estai kolonistų vaidmens pavojų 
nacionaliniam saugumui su
vokė teisingai ir atitinkamai 
reagavo, už ką Kremlius juos 
nuolatos kal t ina „žmogaus 
teisių" pažeidimais. Mat, varžo
mi Penktosios kolonos ketini
mai kurti „autonomijas". 

Ukrainos Aukščiausiasis 
teismas pripažino, kad per 
prezidento rinkimus buvo pa
daryta daugybė rimtų pažei
dimų ir konstatavo, kad jie 
neatspindi rinkėjų valios. To
dėl teismas panaikino Cen
trinės rinkimų komisijos pas
kelbtus rezultatus, teigiančius, 
kad rinkimus laimėjo valdžios 
remtas kandidatas. Tokiu būdu 
Ukrainos Temidės nuospren
džiu buvo įvertinti ir patenkinti 
beveik visi opozicijos kandidato 
V. Juščenko reikalavimai. Kaip 
žinoma, pastaras is apkaltino 
valdžią suklastojus rinkimų 
rezultatus ir pergalę neteisėtai 
priskyrus prorusiškos politikos 
šalininkui V. Janukovič. Teis
mas padėjo tašką karštam 
ginčui, kurio pabaigos nebuvo 
matyti. 

Prisiminkime dar gyvos 
atminties istoriją, kai Lietuvos 
Konstitucinis Teismas savo 
nutarimu užbaigė nemažiau 
valstybės prestižui kenks
mingą ir užsitęsusią paksogeito 
avantiūrą. Prezidentas, sulau
žęs priesaiką ir nesilaikęs 
Konstitucijos, buvo nušalintas. 
Šis teisės aktas palengvino 
Seimui apsispręsti. 

Įdomu tai, kad abiem at
vejais — Lietuvoje ir Ukrainoje, 
kai aukščiausios valdžios insti
tucijos buvo bejėgės užkirsti 
kelią besiplečiančiam sąmyšiui, 
keliančiam pavojų demokratijai 
ir pačiai valstybei, aukščiausio
ji teisingumo konstitucija atliko 
ne tiktai savo tiesioginę funkci
ją — teisingumo atkūrimą, bet 
ir davė nepriklausomos valsty
bės gyventojams pilietinės savi
monės bei tautinės savigarbos 
pavyzdį. 

Rusijos parlamentas rūsčiai 
pasmerkė Europos valstybių ir 
organizacijų „destruktyvų kiši
mąsi" į Ukrainą krečiančią kri
zę. Valstybės Dūma savo pa
reiškime teigė, kad Europos 
bendruomenės veiksmai yra 
šališki ir trukdo nusistovėti pa
dėčiai, kad „radikalios Ukrai
nos visuomenės dalys šalyje 
gali sukelti chaosą, netvarką ir 
kelti grėsmę jos teritoriniam 
vientisumui". 

Tokia Rusijos pozicija yra 
tradicinė ir visiškai nenauja. 
Visų valstybių, smurtu ir dem
agogija paverstų sovietinėmis 
pseudorespublikomis, bet ko
kios pastangos „ištrūkti iš nar
vo" arba orientuotis į Vakarų 
saugios gerovės ir kolektyvinės 

agentūrai Reuters gruodžio 3 d., 
pastebėjo, kad jis labai paten
kintas pozityviu prezidento 
Adamkaus, prezidento Kwas-
niewski ir Javier Solana vaid
meniu padedant spręsti krizę ir 
siekiant tolesnio tarpininkavi
mo. 

Jungt inu Valstijų amba
sadorius Lietuvoje Stephen 
Mull taip pat išreiškė savo gi
lią pagarbą prezidentui Valdui 
Adamkui dėl jo besitęsiančio 
indėlio, tarpininkaujant Ukrai
noje. Ambasadorius Mull pa
reiškė: „Lietuvai yra didelė 
garbė, kad šioje situacijoje buvo 
kreiptasi į prezidentą Adam
kų. Vienas iš Lietuvos kilnumo 
ženklų yra tai, kad jūs esate 
pasiryžę padėti kitiems ir ši 
jūsų misija atspindi tą pagarbą, 
kurią jums jaučia kiti". 

JAV ambasada, Vilnius 

gynybos sistemas buvo Krem
liaus kvalifikuojamos panašiai, 
ir nevengiant grasinimų. 

Vakarų Europos su dideliu 
dėmesiu stebi įvykius Ukrai
noje. Ukrainos demokratijos 
laimėjimas būtų stiprus stabi
lizuojantis veiksnys visame 
Europos pietryčių regione ir 
na tū ra lus Rusijos imperinių 
ambicijų stabdis. Tai dar vien
as argumentas, rodantis, kad 
„darbo" partijos Ukrainoje ir 
Lietuvoje sukurtos tam pačiam 
tikslui — užmesti pavadį, kad 
praeitų bet koks noras „vaidin
ti nepriklausomybę". 

Įvykių raida Ukrainoje ro
do, kad Rusijoje kol kas nėra 
vilties demokratijai atgimti. 
Priežastys kelios, bet svarbiau
sioji ne visada suvokiama. So
vietmečiu absoliuti valdžia 
priklausė partijos Centro ko
mitetui. Patikimiausias CK 
parankinis ir ramst is buvo 
KGB. Čekistų sukurtas ir nuo
latos a tnauj inamas sekimo 
voratinklis leido patikimai kon
troliuoti nukrypimus nuo „par
tijos linijos". Principniai spren
dimai visais be išimties klausi
mais buvo priiminėjami tik CK. 
Visas kitas valdžios aparatas 
buvo skir tas tik direktyvų 
vykdymui su labai ribotu sa
varankiškumu, kontroliuojamu 
kiekviename žingsnyje. Tai 
buvo absoliučiai aišku visiems 
sovietuos gyventojams. 

Dabartinėje Rusijoje pa
dėtis diametral iai priešinga 
sovietijos variantui. Šiandien 
aukščiausios valdžios postuose, 
pradedant prezidentu, sėdi 
tvirtą ir jau neatsikratomai 
įsišaknijusią kagėbistinės veik
los patirtį turintys žmonės. 
Jiems demokratijos idėja ir jos 
pagrindu sukurtos gyvenimo 
normos nepriimtinos. Reika
lingos tik vaizduojamosios de
mokratijos iškabos. Imperinės 
politikos siekiai mažai maskuo
jami. O kokia veikimo laisvė! 
Nereikia atsiskaitinėti jokiam 
CK. Šalį valdo kvalifikuoti ir 
didelę represijų patirį sukau
pę specialistai. 

Štai kodėl Ukrainos kai
mynės šalies prezidentas V. 
Putin nekviečiamas kaip dery
bų tarpininkas į Kijevą, o ten 
važiuoja V. Adamkus ir A. 
Kwasniewski — atsikūrusių 
nepriklausomų valstybių va
dovai, kur gerbiamos demo
kratijos vertybės. 

Ukrainos oranžinė revoliu
cija, tai Lietuvos Sąjūdžio, ban
gavusio prie 15 metų, at
spindys. Sąjūdis atliko istorinę 
misiją — nušlavė marionetinę 
kolaborantų valdžią ir pasuko 
šalies politiką Vakarų demo
kratijos link. Likimo broliams 
ir sesėms ukrainiečiams iškilęs 
iš principo toks pat uždavinys. 

O toliau? Toliau nelengvas 
valstybės stiprinimo ir piliet
inės visuomenės ugdymo dar
bas. Dieve, padėk Ukrainai! 

D R A U G A S , 2004 m. gruodžio 10 d., penktadienis 

Nidos švyturiui — 130 metų 
Šiemet sukanka 130 metų, 

kai pradėjo veikti Nidos švytu
rys. Pasak Neringos savivaldy
bės pranešimo spaudai, šio na
vigacinio ženklo paskirtis — pa
dėti orientuotis jūreiviams Bal
tijos jūroje ir specialiu sutar
tiniu ženklu (2 trumpi ir vienas 
ilgas blyksnis) informuoti, jog 
čia nėra uosto. 

Pirmojo Nidos švyturio sta
tyba buvo pradėta 19 amžiaus 
aštuntojo dešimtmečio pradžio
je. 27 metrų aukščio bokštas bu
vo statomas kartu apželdinant 
51,4 metro aukščio Urbo kalną. 
Tam tikslui iki viršūnės buvo 
nutiestas specialus lentinis 
kelias. Švyturys pradėjo veikti 
1874 metų spalio 24 deną. Jo 
link vedė akmenimis grįstas 
takas su 200 laiptelių, kurie 
išlikę iki šių dienų. 

Baigiantis Antrajam pasau

liniam karui, 1944 m. besitrau
kiantys vokiečių kareiviai švy
turio bokštą susprogdino. Ta
čiau jau 1945 m. jis buvo atsta
tytas, o 1953 m. — perstatytas. 

Dabartinis Nidos švyturys 
— tai gelžbetoninis bokštas su 
horizontaliomis raudonomis ir 
baltomis juostomis. Jo aukštis 
— 29,3 metro. Švyturys siunčia 
baltos šviesos signalus, kurie 
matomi jūroje už 41 kilometro. 

Švyturyje yra net 6 lempos, 
bet vienu metu šviečia tik vie
na, kuriai perdegus automa
tiškai užsidega kita. Šviesos 
signalus ji siunčia tik tamsiu 
paros laiku: temstant lempa 
automatiškai įsijungia, o švin
tan t — išsijungia. Radijo sig
nalai siunčiami į erdvę visą 
parą. Švyturys turi savaran
kišką elektros stotį. 

(BNS) 

DANUTE BINDOKIENE 

Vilnius: kad nepamirštume 
redakciją paskambino susijaudinęs taut ie
tis, re ika laudamas „kažką nedelsiant dary-
,ti..." Mat, j i s tą rytą klausėsi radijo rusų 

Iba, ir girdėjo diskutuojant naują knygą, 
aprašančią Lietuvos žydų holokaustą. Knygoje, 
pasak radijo laidos pranešėjo, pasakojami neiš
pasakyti ž iaurumai , kuriuos Lietuvoje pa tyrė 
žydai, ir smerk iama visa lietuvių t au t a dėl 
neapykan tos š ia i savo valstybės gyventojų 
mažumai. 

Po knygos pris tatymo prasidėjo klausytojų 
skambučiai ir kiekvienas nepagailėjo piktų 
žodžių l ietuviams. Kai mūsų tautiet is taip pa t 
paskambino į radijo stotį ir mėgino aiškinti, kad 
toji knyga prasilenkia su tiesa, jo pasisakymas 
buvo greitai nu t r auk ta s . 

Pikti ir neteisingi kaltinimai lietuvių t au t a i 
— nenaujiena. Tai girdėjome praeityje, be abe
jo, girdėsime ir ateityje. Ypač jie suaštrėja, kai 
Lietuvai pavyksta „atsitolinti nuo Rytų", pvz., 
prieš įstojant į NATO arba Europos Sąjungą. 
Kadangi pastaruoju metu Maskvai nepavyko į 
Lietuvos valdžios viršūnes įstatyti sau palankių 
žmonių, o prez. Valdas Adamkus susilaukė 
daug vakariečių pagyrimų už tarpininkavimą, 
sprendžiant Ukrainos prezidento rinkimų ne
sklandumus, atrodė naudinga priminti pasau
liui, ypač JAV-se daug įtakos turinčiai žydų 
mažumai, kad po „demokratiškos Lietuvos pa
viršiumi slepiasi baisūs nusikaltimai". Nereikia 
abejoti, kieno ska t in imu ir galbūt lėšomis 
dienos šviesą išvydo šis bei tolygūs leidiniai, 
todėl knyga pris tatoma rusų kalbos radijuje. 

Ar amerikiečiai vis dar tiki, kad visa Lietu
va — „žydšaudžiai"? Geriausias atsakymas: 
pastaruoju metu pasirodę keli žydų autorių 
straipsniai žymiuosiuose JAV laikraščiuose ir 
žurnaluose, liudijantys visai k i tas pažiūras . 
Vėliausias toks straipsnis išspausdintas 2004 
m. gruodžio „Smithsonian" žurnale („Vilnius 
Remembers"). Autorė Vijai Maheshwari, nuotr. 
Chris Anderson; straipsnio parašymui talkino 
žurnalistas Liudas Dapkus (Vilnius). 

Kas yra Smithsonian Insti tute, manome, 
niekam nereikia aiškinti, taip pa t aišku, kad 
šios institucijos leidžiamas žurnalas bei jame 
spausdinama medžiaga verta dėmesio. Straips

nis apima septynis žurnalo puslapius, gausiai 
iliustruotas spalvotomis nuotraukomis. Jame 
aprašomas Vilniaus žydų gyvenimas nepriklau
somybės laikais (ir anksčiau), o taip pat jų liki
mas nacių okupacijos metais. Nors holokaustas 
paminimas keletą kartų, tačiau daugiau su 
liūdesiu dėl pražuvusių to ankstesnio gyvenimo 
apraiškų, negu kal t inant lietuvių tautą 
holokausto vykdymu. Iš tikrųjų daug kartų 
pabrėžiama, kad Lietuva deda pastangas 
atkurti buvusius žydų kvartalus, yra įsteigusi 
muziejų, galerijų, pastačiusi paminklų ir kitais 
būdais prisideda prie „šiaurės Jeruzalės", kaip 
prieškario metais buvo vadinamas Vilnius, 
naujo suklestėjimo. 

Verta atkreipti dėmesį į keletą straipsnio 
ištraukų. 

.Antrojo pasaulinio karo išvakarėse mies
tas (Vilnius -red.) didžiavosi daugiau kaip 100 
sinagogų, šešiais žydų dienraščiais, ypatinga 
žydų teatrų, mokyklų, gildijų ir politinių grupių 
gausa. Veikė ir žymiausias visoje Europoje 
rabinų ruošimo centras, tad miestas buvo vadi
namas Šiaurės Jeruzale". Kas galėtų šiose 
eilutėse rasti bent užuominą, kad nepriklauso
moje Lietuvoje buvo persekiojami ar kaip kitaip 
skriaudžiami žydai? 

Kitoje vietoje 83 m. moteris, Rachel Margo-
lis, išlikusi holokausto metu ir dabar gyvenanti 
Vilniuje, sako: „Mes anuomet buvome gan tur
tingi, gerai išsimokslinę..." 

Pokario metais, ka i į JAV iš pabėgėlių sto
vyklų Vokietijoje atvyko tūkstančiai lietuvių, 
turėjusių palikti savo tėvynę dėl raudonojo 
tvano grėsmės, buvo išleista daug mūsų rašyto
jų knygų apie gyvenimą Lietuvoje po nepriklau
somybės atgavimo 1918 m. iki pirmosios bolše
vikų okupacijos. Knygose ryškiai atsispindėjo 
skirtumas tarp gyvenimo laisvoje valstybėje ir 
po 1940 m., kai krašte pradėjo siautėti teroras. 
Tą laikotarpį galime palyginti su žydų likimu 
nacių okupacijos metais. Ankstesniojo laisvo, 
saugaus gyvenimo pabaiga ir žiauraus perse
kiojimo pradžia taip pat labai ryški. Žydų pas
tangos, kad visa tai nebūtų užmiršta, yra svei
kintinos. Lietuviai turėtų pasekti jų pavyz
džiu. 

Nr.1 

GERUMAS MUS VIENIJA 
„Caritas": artimo meilės praktinė raiška 

Lietuvos „Cari tas" generalinis direktorius 
kun. Robertas Grigas atsako į Andriaus Na
vicko k lausimus. 

— Bažnyč ią dauge l i s į s ivaizduoja kaip 
institucija, kur i t e ik ia „dvas ines paslaugas": 
sakramentus , n a , dar pabara per pamokslą . 
Tačiau kar i ta tyv inė ve ikla nars i jau iš k i tos 
srities. J u k tars i m e s patys turė tume pasi
rūpinti šal ia e s a n č i a i s , o pr ie ko čia „Cari
tas"? 

— Iš tiesų, Jūsų paminėtas Bažnyčios vaiz
dinys pakankamai gajus, dar daugiau, jis visuo
menės sąmonėje perkeliamas ir į pačią „Caritas" 
veiklą. J i gana supaprast intai suvokiama, kaip 
bažnytinė organizacija, kuri „kažką duoda", „dal
ija labdarą" ir t.t. Tuo tarpu Bažnyčia savo misi
ją pasaulyje mano kaip tr is neišskiriamas ir 
viena kitą papildančias, tarnystes: sakramentinę 
liturginę tarnystę . Dievo žodžio skelbimą ir prak
tišką pagalbą vargstantiesiems. Šiame kontekste 
neretai mūsų klausia, kuo tad skiriasi Bažnyčios 
„Caritas" pastangos įveikti ar sumažinti socialinę 
atskirtį nuo valstybės, SADM, soc. rūpybos ar 
sekuliarių NVO darbo. Ar tai nėra tokios grynai 
pasaulietinės veiklos dubliavimas, t iktai su reli
giniu „padažu"? 

Atsakome, kad krikščionių rūpestis paleng
vinti vargstančiųjų dalią pirmiausia skiriasi savo 
motyvacija: t a r i an t senu teologijos terminu, tai 
daroma „dėl Dievo meilės". Tai yra, ma tan t 
kiekviename, kad ir labiausiai suvargusiame 
atstumtajame Biblijos minimą „Dievo paveikslą 
ir panašumą"; stengiantis pagal tu r imas gali
mybes apsaugoti tą žmogaus orumą, mažinant 
dvasinį, moralinį, fizinį skurdą; šia veikla pateik
ti pasauliui, pat iems šelpiantiesiems ir politinės 
valdžios vykdytojams aiškų, nežodinį liudijimą, 
kokias žmogiškojo bendrabūvio vertybes neša 
visuomenei Kris taus bendrija. Nors išorinėmis 
formomis Bažnyčios talka vargstant iems kartais 
nelabai skirtųsi nuo kitų institucijų teikiamų 
„socialinių paslaugų", ją mait inantys šaltiniai ir 
jos tikslai siekia ku r kas giliau. 

Nereikėtų šito suprast i ir kaip savotiško 
„prozelitizmo: pagalba vargšams nesiejama su 
ketinimais juos atvesti į Katalikų Bažnyčią, nėra 

paslėptas naujų 
narių verbavi
mas. Visame 
pasaulyje į „Ca
ritas" statutus 
įrašytas dėsnis, 
kad padedama 
pagalbos reika
lingiems žmo
nėms, nepri
klausomai nuo 
jų rasės, tauty
bės, tikybos ir 
politinių pa
žiūrų. Taip iš 
tiesų elgiamasi 
( t a r p t a u t i n i s 

Kun. Robertas Grigas. 
„Caritas" vykdo 
daug pagalbos projektų vyraujančio islamo šalyse 
— ten, kur vyriausybės įsileidžia: prisimenu, 
kaip, 1989 m. atkūrus „Caritas" veiklą Lietuvoje, 
rusakalbiai Lietuvos gyventojai nustebdavo, kad 
padedame ir nelietuviams, ir nekatalikams). Taip 
elgiamės paprasčiausiai todėl, kad laikomės 
pažiūros, jog reali ir nuoširdi pagalba vargstan
čiam — kaip, beje, užfiksuota visose didžiosiose 
pasaulio religijose, tad, matyt, ir „archetipinėje" 
žmonijos atmintyje — pati jau yra „Dievui 
patinkantis darbas". Ji be žodžių spinduliuoja 
aplink Evangelijos dvasią. Ir yra to „Dievo 
miesto". į kurį tikime einą, pirmavaizdis mūsų 
gyvenamoje kasdienybėje. 

Šiuo požiūriu negalimas Bažnyčios pilnaver
tis, pilnakraujis gyvenimas be karitatyvinės veik
los. Tai Kristus aiškiausiai parodė savo 
asmeniniu pavyzdžiu, vėliau — diakonų tarnavi
mu (todėl ir pastaroji Bažnyčios misija dar vadi
nama „diakonija"), viduramžiais — vienuolynų 
rūpesčius ugdant švietimo, socialinę ir kultūros 
sferas, naujesniais laikais — šv. Vincento 
Pasauliečio, Kolpingo, vyskupo Ketelerio įtaka 
socialinių santykių humanizavimui; taip XX a. 
pradžioje prieita iki pasaulinio „Caritas, „net-
worko" (nacionalinių organizacijų tinklo^ sukūri
mo. 

Bus daugiau. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
SAN DIEGO, CA 

Bravo „Jura"! 
Bravo San Diego LB apylinkė! 

Prieš penke r iu s metus , 
surinkę vardus ir adresus iš 
įvairių šal t inių, Stasys ir 
Giedrė Milašia i sukvietė 50 
visai nepaž į s tamų žmonių į 
savo n a m u s , kviesdami juos 
sudaryti lietuvių tautinių šokių 
ratelį. Atvyko visi, dauguma 
norėdami pamatyt i tuos naujus 
žmones iš Wisconsin valstijos ir 
sužinoti, ką j ie čia daro. Pobūvis 
buvo smagus. Tai buvo puiki 
proga visiems susir inkusiems 
susipažinti. Pasikalbėjus, pasi
tarus, šokių grupei buvo išrink
tas „Jūros" va rdas ir buvo nu
spręsta ruoš t i s ateinančiai 
šokių šventei Kanadoje. 

Tarp susirinkusiųjų dalyva
vo Algis ir Viva Bačanskai . 
Apsidairęs Algis tuojau pa
reiškė, kad, jeigu čia yra tiek 
lietuvių, tai t ikrai galima įkurti 
ir LB apylinkę. Kaip ir dėl šokių 
ratelio, vieni pasisakė už, o kiti 
prieš. 

Prasidėjo šokių repeticijos; 
lygiagrečiai vyko pokalbiai dėl 
LB apylinkės įkūrimo. A. Ba-
čanskas, buvęs San Francisco 
LB apylinkės valdybos narys, 
pasirodė tur į s t iek pasiryžimo, 
kaip ir S. Milašius — už šokių 
ratelį, Bačanskas — už LB 
apylinkę. Buvo sudaryta stei
giamoji valdyba. Algio ir Vivos 
Bačanskų suruoš tame šventi
niame pobūvyje 1999 m. gruo
džio 11d. buvo nuspręs ta kreip
tis į LB Kraš to valdybą su 
prašymu įkurti Lietuvių ben
druomenę San Diego apylinkė
je. Kelių dienų laikotarpyje A. 
Bačan-kas ne t ik paskambino 
Reginai Narušienei , tuo metu 
LB KV pirmininkei , bet ir 
pateikė r a š t i šką įgaliojimo 
prašymą. 

San Diego LB apylinkės pir
mas renginys buvo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė, kuri 
įvyko 2000 m. vasario 26 d. 
Meninę programą atliko „Jūros" 
ansamblio šokėjai. Tai buvo pir
masis jų viešas pasirodymas. 

Pirmas S a n Diego LB ir 

„Jūros" bendro penkmečio su
kak tuv ių paminėjimas įvyko 
Algio ir Vivos Bačanskų namuo
se 2004 m. spalio 3 d. Susirinko 
beveik visi SD LB steigiamosios 
valdybos nar ia i . Atvyko ir 
nemažai svečių, kurie nuo pir
mos dienos rėmė mūsų bendrą 
veiklą. Savo dalyvavimu šį 
pobūvį apvainikavo Lietuvos 
ambasadorius JAV ir Meksikai 
Vygaudąs Ušackas. Dalyvavęs 
Phoenix apylinkės suruoštoje 
LB Tarybos sesijoje ir Los 
Angeles Lietuvių dienų festiva
lyje, amb. V. Ušackas neuž
miršo ir San Diego lietuvių. 
Pr is iminta ir pasidžiaugta ne 
t ik San Diego apylinkės, bet ir 
Lietuvos Respublikos politiniais 
bei ekonominiais pasiekimais. 
Amb. Ušackas ragino toliau 
dirbt i l ietuvybės išlaikymui 
užsienyje ir palaikyti stiprų ryšį 
su tėvyne Lietuva. Gražioj 
aplinkoj įvyko gražus pobūvis, 
kur iame spindėjo šviesi viltis 
ateities darbui. Tikrai nuostabi 
šventė, nes namų šeimininkei 
Vivai Bačanskienei t ik prieš 
pora dienų buvo nuimtas gipsas 
nuo sulaužytos kojos. 

Kaip grei tai prabėgo t ie 
penkeri metai! Suruošta daugy
bė sėkmingų renginių, smagių 
iškylų ir nuostabių koncertų. 
Algiui Bačanskui baigus kaden
ciją, pirmininku buvo išrinktas 
Saulius Lisauskas. Pasitraukęs 
iš p i rmininko pareigų, A. 
Bačanskas suorganizavo San 
Diego Lietuvių teniso klubą 
„Aras". 2003 metais šis klubas 
surengė turnyrą, kuriame daly
vavo ne tik teniso žaidėjai iš 
ar t imų ir tolimų JAV valstijų ir 
Kanados, bet ir iš Lietuvos: 
atvyko Šarūnas Marčiulionis su 
16 geriausių Lietuvos teniso 
lošėjų. „Jūra" vis šoko, visur 
dalyvavo. 

Iškilmingoji LB ir „Jūros" 
bendro penkmečio sukaktuvių 
šventė įvyko šių metų spalio 30 
d. Miramar karininkų ramovėj. 
Dalyviai rinkosi, iškilmingai 

„Jūros" šokėjai, atlikę programą San Diego LB ruoštame pokylyje, apdovanojo savo kolektyvo vadovą Stasį 
Milašių. Iš kairės šokėjai Aušra Vabalienė, Saulius Vabalas, San Diego LB valdybos narė Giedrė Milašienė, 
,,Jūros" vadovas Stasys Milašius, Regina Lisauskienė ir „Jūros" šokėja Rita Čeponienė. 

pasipuošę vakarine apranga. 
Stalus puošė meniškai sukur
tos gėlių puokštės, kurias su
kūrė Maria „Dūšia" (Naujokai-
tytė) Burggren su „Jūros" šokė
ja Aušra Vabalienė. Šalia 
puokščių buvo ir „Jūros" penk
mečio leidinėlis. Susipažinimo 
metu vyko skaidrių parodymas 
„Lietuva ir jos žmonės". Sukak
tuvinį leidinėlį bei skaidrių 
rinkinį paruošė „Jūros" šokėjai 
Arnas ir Rita Čeponiai, Aušra 
ir Saulius Vabalai ir Paulius 
Pažėra. Šio vakaro visą muziką 
žaviai ir linksmai tvarkė „DJ", 
Gitą (Lisauskaitė) Leighton. 

Baigiant vakarienę, pro
gramos vedančioji Maria „Dū
šia" Burggren pristatė San 
Diego LB apylinkės pirm. 
Saulių Lisauską. Savo sveikini
mu jis dėkojo ne tik savo valdy
bos nariams, bet visiems, kurie 
prisidėjo prie apylinkės veiklos 
savo darbu ar parama. Jis 
nuoširdžiai skatino ir toliau 
sutar t inai bendradarbiauti 
mūsų bendram pasisekimui. 
Visus susir inkusius sveikino 
šokių ansamblio vadovai Stasys 
ir Giedrė Milašiai, dėkodami 
esamiem ir buvusiem šokėjam, 
ir kviesdami kitus prisijungti į 
šokių ratelį. Sveikinimo žodį 
tarė LB Vakarų apygardos 
pirm. Antanas Polikaitis ir 
buvęs San Diego LB apylinkės 
pirm. A. Bačanskas. Visi džiau
gėsi atliktais darbais, linkėda
mi daug sėkmės ateičiai. A. 

„Jūros" taut inių šokių grupės šokėjai atliko smagią programą San Diego LB ruden pokylyje. 

„DRAUGAS" SKELBIA KONKURSĄ 
skirtą „Draugo" 95-rių metų sukakčiai paminėti. 

T e m a : „Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki šių dienų. 

R a š i n i o a p i m t i s : 100 mašinėle ar kompiuteriu rašytų puslapių (gali būti ir daugiau) 

D a l y v a u t i gali istorikai, žurnalistai, rašytojai, studentai ir kiti, sugebantys rašyti. 

Už g e r i a u s i a t e k s t ą s k i r i a m a 1,000 d o l . p r e m i j a , k u r i o s m e c e n a t a s yra 

K a z i m i e r a s R o ž a n s k a s . 

R a š i n i a i t u r i b ū t i a t s i ų s t i iki 2005 m. liepos 12 dienos. 

R a š i n i a i p a s i r a š o m i s l a p y v a r d ž i u , o atskirame voke įrašoma tikroji autoriaus 

pavardė, adresas ir telefonas. 

S i ų s t i „Draugo" leidėjų valdybos pirm. Marijai Remienei „Draugo" adresu: 4545 West 

63rd Str. , Chicago, IL 60629. 

Polikaitis ne tik tarė sveikini
mo žodį, bet ir su visais daly
viais padainavo „Ilgiausių metų". 
Pasku t inė sveikintoją buvo 
viešnia iš Illinois valstijos, JAV 
LB XVII Tarybos ir prezidiumo 
pirmininkė Regina Narušienė. 
J i gerai prisiminė Algio Ba-
čansko skambutį su prašymu 
įsteigti San Diego apylinkę. 
Džiaugėsi šios apylinkės veikla 
ir čia veikiančia Bernardo 
Brazdžionio vardu lietuviška 
mokyklėle. J i nuoširdžiai svei
kino „Jūros" šokėjus ir vadovus, 
prisimindama, kad ir ji šoko 
Stasio Milašiaus vadovauja
mame „Klumpės" ratelyje. 

Susilaukta ir kitų svečių, 
pasižymėjusių lietuviškoje 
veikloje, kurie mus pagerbė 
savo dalyvavimu: LB Tarybos 
švietimo pirm. Dalilė Polikai-
tienė, politinių reikalų atstovė 
Angelė Nelsienė, San Diego 
Bernardo Brazdžionio mokyk
lėlės kodirektorės Dalytė Lo-
vett ir Simona Valančiūtė-
Kaušas. 

Meninę programą atliko 
„Jūros" šokėjai, pašokdami 
šešis šokius; mišrią „Kepurinę", 
„Iškilmingąjį trejinį", „Pradės 
aušrelė aušti", „Klumpakojį" 
(su klumpėmis!), „Gegužinę 
polką" ir „Rusnietį". Šokėjai 
pasirodė su tradiciniais kostiu
mais ir neseniai įsigytais iš 
Panevėžio naujais kostiumais, 
šokių pristatymo pertraukose 
labai vaizdingai ir žaviai daina
vo Simona Valančiūtė-Kaušas 
ir Audra Kazlauskienė. Tiek 
šokėjai, tiek dainos sužavėjo 
susirinkusią publiką, kuri savo 
pasitenkinimą išreiškė entu
ziastiškais aplodismentais. 

Meninės dalies uždaryme 
kalbėjo dr. Rita ir dr. Arnas 
Čeponiai. Rita šokėjų vardu 
dėkojo vadovams, prisimin
dama, kad penkerių metų 
laikotarpyje būta 210 repeticijų 
ir atlikta 30 koncertų. Ji džiau
gėsi, kad „Jūros" šokėjai 
susidraugavę kaip viena šei
ma, kad yra proga visiems 
sueiti, pabendrauti, pasikalbėti 
l ietuviškai. Arnas patvirtino 
padėkos žodžius ir į sceną 
pakvietė Reginą Lisauskienę, 
kuri Stasiui Milašiui įteikė 
didelę medinę lėkštę su įdegin
tais lietuviškais raštais aplink 
vidury besisukančius šokėjus. 
Rita Severinaitė įteikė puokštę 
gėlių Giedrei Milašienei. Prie 
sveikinimų prisidėjo LB prezi
diumo pirm. Regina Narušienė, 
į teikdama pirm. Sauliui Li
sauskui baltą rožę, o G. Mila
šienei puokštę gėlių. „Klumpės" 
taut inių šokių grupės vardu 
sveikino ir gėlių puokštę įteikė 
viešnia iš Dousman. WI, dr. 
Palmira Janušonienė. Vadovai 
savo šokėjams įteikė po rau
doną rožę, kaip padėką už jų 
pasiaukojimą, lankant repetici-

DRAUGAS IEŠKO 

SAVANORIŲ - TELEMARKETING 
)ei galite ir turite norą, mums 
reikia telefonistų - savanorių. 

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

Valentinui tel. 773-585-9500. 

jas ir ruošiant pasirodymus. 
Šokėjų pakviesti sušokti valsą, 
vadovai grakščiai sukosi rato 
vidury, o aplink juos šoko 
„Jūros" šokėjai. Į šokį greitai 
įsitraukė ir publika. Taip pra
sidėjo pati smagiausia šio va
karo dalis. Buvo laiko pasi
svečiuoti, pasikalbėti, pasišok
ti. „D.J." Gitos (Lisauskaitės) 
Leighton parinkta muzika ilgai 
ir linksmai viliojo šokėjus. Vėl 
buvo demonstruojamos skaid
rės. 

Sveikiname San Diego LB 
apylinkę ir jos energingą valdy
bą. Sveikiname ir San Diego 
Lietuvių tautinių šokių ansamb
lį „Jūra". Linkime j iems vi
siems gražios ir veiklios 
ateities. 

G ied rė Mi laš ienė 

SIŪLO DARBĄ 

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

lietuviškai, dirbančio kompiuteriu ir 
galinčio legaliai dirbti šalyje. 

Td. 773-284-0100. 

Reikalinga vyresnė moteris, 
nerūkanti, prižiūrėti senutę 

Čikagoje, su gyvenimu 7 d. savai
tėje. Privatus miegamasis, pilnas 
išlaikymas, savaitinė alga $375. 

Skambinti Linai 312-274-0705. 

Caregrvers need 
in WIsconsin 

for Christmas season. 
Mušt have good Eng. 

SS and DL heipful. 
Cal Greg at 262-657-8044. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6666 & Kedzfe Chicago,»- 80829 
Prek^a, instaiaMmas, aptanavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773 531-1833 

Tai - IO«| laikraštis 

TM* UYHUAMUM* WO»LO W!OC DAA.V 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakaiaitė 

Fif ty f o u r t h iesson. (Fifty 
forth leson) — Penkiasdešimt 
ketvirta pamoka. 
A c a r a c c i d e n t . (E kar ęksi-
dent). Mašinos avarija (nelai-

| mė). 
Į A d r u n k e n d r i v e r r a n in to 
į me . a s I w a s dr iv ing home 

from a f r i end ' s house lašt 
n i g h t . (E džranken džraiver 

i ren intū my az ai uoz džraiving 
į hom fram a frends hauz lest 
nait) — Vakar vakare, man 
grįžtant iš draugės namų, \ 
mane (į mano mažiną) įvažiavo 

į girtas vairuotojas. 
i D i d y o u g e t h u r t in t h e acci

d e n t ? (Didž j ū get biurt in tha 
eksident) — Ar tavęs avarijoje 
nesužeidė? (Ar tu nebuvai 
sužeista) 
J u s t a few scre tches , b u t 
m y c a r w a s to ta l ly wrecked , 
I n e e d t r a n s p o r t a t i o n to get 
t o work - (Jžast e fjū skręčes, 
bat mai k a r uos toutaly rekd, ai 
nyd transporteišian tū get tu 
uork) — Patyriau tik kelis įbrė
žimus, bet mano mašina buvo 
visiškai sudaužyta, man reikia 
susisiekimo priemonės važiuoti 
į darbą. 
Do y o u k n o w anyone wh o 
c o u l d g i v e you a r i d e t o 
w o r k ? (Dū j ū nou enyuon hū 
kud giv j ū e raid tū uork) — 
Gal žinai, kas tave galėtų nu
vežti į darbą? 
Yes, b u t m y i n s u r a n c e pays 
for a c a r r e n t a i un t i l I get 
a n o t b e r c a r . (Jes, bat mai 
inšiurens peis for e kar rentai 
antil ai get enather kar) — 

Taip, bet mano apdrauda ap
moka mašinos nuomą, kol įsi
gysiu kitą. 
T h a t ' s good, t h a t ' s m u c b 
m o r e conven ien t , especiaily 
t h i s t i m e of t b e year , w h e n 
t h e r e is so much to be done . 
(Thęts gud, thets mač mor kan-
vynient, espešly this taim af 
t h a jyr, uen ther iz sou mač tū 
by dan) — Gerai, tai bus žy
miai patogiau, ypač šiuo metų 
laiku, kai tiek daug reikia 
atlikti. 
I k n o w , I don ' t have all my 
C h r i s t m a s shopp ing done , 
a n d I wil l h a v e to p r e p a r e 
C h r i s t m a s Eve supper . (Ai 
nou, ai dont hev oi mai 
Kristmas šaping dan ęnd ai uil 
hev tū prepare Kristmas Yv 
saper) — Žinau, aš dar ne
baigiau apsipirkti Kalėdoms ir 
tu r iu paruošti Kūčių vaka
rienę. 
T h e r e a r e so many pa r t i e s 
t h i s t i m e of t h e yea r , so 
m a n y peop l e d r i n k a n d 
d r i v e . (Ther ar sou meni par-
tys this taim af tha jyr, sou 
meni pypi džrink ęnd džraiv) 
— Šiuo metu yra tiek daug 
pobūvių, tad daug žmonių vai
ruoja išgėrę. 
F m g l a d t h a t you d idn ' t get 
h u r t , you can a lways get 
a n o t h e r ca r . (Aim ględ jū 
didnt get hiurt, jū ken olueys 
get enather kar). Aš džiau
giuosi, kad tavęs nesužeidė 
(kad nebuvai sužeista), tu 
visuomet gali įsigyti kitą 
mašiną. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vdce Mai: 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer® worldnetatt.net 

DANA Š Č E R B A I T Ė MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

.Draugo skelbimų skyrius 
T«*. f-773-SaS-95W 

GREIT PARDUODA 
_g|___, Landmark 

mis properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. butas 
I aukšte. Cicero. Arti bažnyčia, parduo

tuvės, geras susisiekimas. Privatus 
kiemas, salia tuščias nuosavas sklypas. 
Priimsime su gyvuliukais. Tel.: 708-

652-3212 arba palikti žinutę. 

Woodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620 - $650: 

2 mieg. — 5710 -$750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

ATLANTIC 
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SIUNČIAME AIR CARGO IR LAIVU 
LIETUVA. LATVIJA. ESTIJA. UKRAINA, BALTARUSIJA 
IŠSIUNČIAMA KIEKVIENA SAVA!TU. 
P R I S T A T O M I ; G A V Ė J U I T I E S I A U R A N K A S 

1-800-775-SIMD 
M ū s ų a t s t o v a i : 
Bravo Goffce and dcli 
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Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVLNGS 
AND LOAN ASSOC1ATION OF CHICAGO 

1 > N 9 « * 

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

Stcphen M Oksas, Pręsūtent 
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Pasaulio naujienos 
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imjų agentOtų pranešimais) 

EUROPA 

KIJEVAS 
Ukrainos valstybės tarnau

tojai ketvirtadieni pirmą kartą 
po kelių savaičių grįžo į darbą 
— dėl kompromiso su valdžia 
sus i tarus i opozicija nu t r aukė 
blokadas prie vyriausybės pas
tatų, o politinės krizės įtampa 
šalyje atslūgo. Niekur nebesi
mato autobusų ir į gyvas gran
dines sustojusių žmonių, kurie 
po ginčijamų lapkričio 21-osios 
prezidento rinkimų t rukdė tar
nautojams patekti į pagrindi
nius vyriausybės pas ta tus . Tre
čiadienį par lamentas savo bal
savimu išsprendė L. Kučma ir 
V. Juščenko konfliktą dėl lap
kričio 21-osios rinkimų, kurių 
rezultatus, kaip teigia opozicijos 
vadovas, valdžia suklastojo V. 
Janukovič naudai . 

MILANAS 
Trijų Milano teisėjų kolegija 

^ ketvirtadienį pradėjo svarstyti 
ilgai t rukusios bylos, kurioje 
Italijos premjeras Silvio Berlus-
coni kal t inamas kyšininkavimu, 
nuosprendį. Teisėjas Francesco 
Castellano teismui sakė, kad 
sprendimas bus paskelbtas 
anksčiausiai penktadienį po 
pietų. Milijardierius žiniasklai-
dos magnatas S. Berlusconi kal
t inamas teisėjų papirkinėjimu 
9-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 
10-ojo dešimtmečio pradžioje, 
siekiant palankių sprendimų jo 
verslo imperijai „Fininvest". 
Prokurorai pareikalavo skirti 
premjerui maksimalią 8 metų 
kalėjimo bausmę ir paragino vi
sam laikui uždraust i j a m dirbti 
valstybiniuose postuose. 

MINSKAS 
Paskutiniu Europos dikta

toriumi vadinamas Baltarusijos 
prezidentas Aleksandr Luka
šenka šalyje žada didinti val
džios veiksmingumą. „Pasta
rieji įvykiai gretimose valstybė
se rodo, koks svarbus stabilumo 
išsaugojimo veiksnys yra stipri 
ir autoritetinga valdžia", pažy
mėjo A Lukašenka per susiti
kimą su prezidento administra
cijos darbuotojais ketvirtadieni. 

Baltarusijos prezidentas prista
tė jiems naują administracijos 
vadovą Viktor Šeimnan. „Va
karų valstybės šiandien vykdo 
politiką, kurios tikslas — at
skelti nuo valdžios vertikalės 
prezidentą, izoliuoti jį nuo ko
mandos", pažymėjo autokratiš
kas Baltarusijos vadovas. 

JAV 

NEWYORK 
Nepaisydami JAV dolerio 

kurso pakilimo euro ir jenos at
žvilgiu, dauguma analitikų 
prognozuoja tolesnį JAV valiu
tos smukimą, rašo JAV verslo 
dienrašt is „The Wall S t ree t 
Journal" , kuris taip pat pastebi 
retai f inansų rinkose pasi
taikančią vieningą nuomonę 
apie JAV dolerio perspektyvas. 
Tuo ta rpu patyrę rinkos pre
kiautojai būgštauja dėl pernelyg 
vienareikšmiškos, daugumos 
rinkos žaidėjų pozicijos. Kai ku
rie net teigia, kad toks kolekty
vinis mąstymas paprastai pa
stebimas prieš radikalų tenden
cijų pokytį rinkoje. 

PIETŲ AMERIKA 

B U E N O S AIRES 
Anot Argentinos laikraščio 

„Pagina/12", keletas tyrimų lei
džia manyti, kad remdamos Uk
rainos opozicijos vadovą Viktor 
Juščenko JAV siekia kontroliuo
ti per Ukrainos teritoriją besi
driekiančius naftotiekius, ku
riais Kaspijos jūroje išgaunama 
nafta pasiekia Vakarus. Argen
tinos laikraščio teiginiu, JAV į 
Ukrainos prezidento kėdę siekia 
pasodinti „savą žmogų". Be to, 
laikraštis rašo, jog panašūs yra 
ir naftos kompanijos „Conoco-
Phillips" tikslai. Su šia kompa
nija siejamas ir Condoleezza Ri-
ce paskyrimas valstybės sekre
tore. 

AZIJA 

SEOUL 
„Samsung" ketvirtadienį 

informavo, kad tarptautinis Pie

tų Korėjos vadovaujamas su
sivienijimas laimėjo 850 mln. 
JAV dolerių konkursą dėl aukš
čiausio pasaulyje pastato staty
bos Dubai. Pastatas pavadini
m u „Burj Dubai" bus užbaigtas 
2008 m. lapkritį. Beveik 800 
metrų statinys turės 160 aukštų 
virš žemės. Statybos darbai bus 
pradėti ateinantį mėnesį. Ben
d r a s pastato plotas sieks 
500,000 kvadratinių metrų. Ja
me įsikurs viešbutis, prekybos 
centras, biurai ir prabangūs bu
ta i . 
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ARTIMIEJI RYTAI j 

BAGHDAD 
JAV valstybės sekretorius 

Colin Povvell ragino Europą iš
spręsti savo nesutarimus dėl 
JAV vadovaujamo 2003-iųjų įsi
veržimo į Iraką ir padėti ats
ta tyt i šią šalį, o Pentagon tuo 
t a r p u atskleidė, kad elitinių 
JAV pajėgų nariai nederamai el
gėsi su irakiečių kaliniais nau
dodami elektrinius ginklus. Ke
t u r i JAV specialiųjų pajėgų ka
riai buvo nubausti dėl neteisėto 
elektros šoką sukeliančių gink
lų „Taser" naudojimo kalinių 
atžvilgiu. Tyrimas buvo atliktas 
po to, kai Gynybos žvalgybos 
valdybos (GŽV) tardytojai pra
nešė matę, kaip slaptų specia
liųjų pajėgų „Task Force" kariai 
į laikino sulaikymo centrą a-
tveža kalinius su nudegimais ir 
sumušimais. 

BUEHRLNG 
JAV gynybos sekretoriui 

Donald Rumsfeld trečiadienį te
ko išklausyti piktus karių skun
dus dėl nepakankamos ginkluo
t ė s I rake veikiančioms pajė
goms. Viešas pokalbis įvyko už 
12 km į pietus nuo sienos su Ira
k u Kuveite esančioje bazėje. 
Šimtai karių plojimais palydėjo '• 

tarnybos draugo pareiškimą D. 
Rumsfeld. kad JAV pajėgos pri
verstos ieškotis metalo laužo sa
vo mašinoms apšarvuoti, nes 
joms trūksta šarvuotų transpor
to priemonių. D. Rumsfeld at
sakė, kad „į karą einame su to
kia armija, kokią turime, o ne 
tokia, kokios mums norėtųsi". 

Vyriausybės pristatyme — pirmieji nesklandumai 
Atkelta i š 1 psl . 

Antanas Valionis, socialinės 
apsaugos ir darbo ministre — 
Vilija Blinkevičiūtė. finansų — 
socialdemokratas Algirdas But
kevičius, susisiekimo — taip pat 
socialdemokratas Zigmantas 
Balčytis, aplinkos — jo kolega 
Arūnas Kundrotas. 

Visi jie vadovavo toms pa
čioms ministerijoms ir iki šiol. 

Žemės ūkio ministre bus 
Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos pir
mininkė Kazimira Prunskiene, 
teisingumo, kultūros, ūkio ir 
sveikatos apsaugos ministrais 
dirbs Darbo partijos atstovai — 

teisininkas Gintautas Bužins-
kas, operos solistas Vladimiras 
Prudnikovas, partijos vadovas 
V. Uspaskichas ir medikas Žilvi
nas Padaiga. 

Vyriausybė gaus įgaliojimus 
veikti, kai Seimas pritars pro
gramai. A. Brazauskas tikisi, 
jog tai įvyks kitą savaitę. 

Finansininkai Vyriausybės programoje pasigenda konkretumo 

Atkelta iš 1 psl . 
žadamo geresnio gyvenimo 

bus siekiama", teigė Vilniaus 
banko prezidento patarėjas Gi-
tanas Nausėda. 

Jis mano, kad kai kuriais 
klausimais, pavyzdžiui, kaip su
mažinti gyventojams mokesčių 
naštą, ką daryti dėl nekilnoja
mojo turto mokesčio, nuo kada 
didinti minimalią mėnesio algą, 
koalicijos partneriai dar nėra 
radę bendros kalbos. 

Išanal izavęs Vyriausybės 
programą G. Nausėda teigia ne
suprantąs, kokios pozicijos lai
komasi dėl euro įvedimo — sie
kiama greičiau tai padaryti a r 
lėčiau. 

Pasak G. Nausėdos, Vyriau
sybės programa abstrakt i sąmo
ningai — ją bus sunku kriti

kuoti opozicijai bei vėliau įver
tinti jos efektyvumą — nebus 
kriterijų, kuriais bus galima 
remtis da ran t išvadą, o Vy
riausybė galės teisintis, kad 
kažką darė ir nuveikė. 

U. Trumpa prognozuoja, 
kad dabartinis ekonomikos au
gimas, įgyvendinus daugelį pro
gramoje numatytų priemonių, 
gali sustoti. 

J i s pasigedo konkretesnių 
pažadų mokesčių srityje. „Kol 
kas girdime, kad bus įvestas ne
kilnojamojo turto mokestis, ta
čiau jo programoje nėra", sakė 
U. Trumpa. 

Kar tu jis pasidžiaugė, kad 
programoje neužsiminta apie 
progresyvinių mokesčių įvedi
mą. 

Teigiamai U. Trumpa įverti

no programoje numatytą verslu
mo skatinimą, tačiau nerado jo
je nuorodų, kaip ta i bus daro
ma. 

Jis taip pat pasigedo kovos 
su kontrabanda priemonių: 
„Užsikalbama apie sienų ap
saugą, bet tylima apie akcizus 
(jų mažinimą, įšaldymą), kitus 
aspektus, kurie kaip tik ir skati
na kontrabandą". 

G. Nausėda skeptiškai įver
tino ketinimus iki 2008 metų 
pasiekti, kad minimali mėnesio 
alga sudarytų 45 proc. vidutinio 
darbo užmokesčio (dabar šis 
santykis siekia 40 proc.) 

„Kyla abejonių, ar ekono
miškai silpnos įmonės sugebės 
prisitaikyti, todėl galimi bank
rotai, darbo vietų mažėjimas", 
sakė G. Nausėda. 

Vadovavimą Baltijos gynybos kolegijai perėmė lietuvis 

Vilnius , gruodžio 9 d. 
(BNS) — Lietuvos atstovas arti
miausius trejus metus vadovaus 
Estijos mieste Tartu įsikūrusiai 
NATO švietimo sistemoje mėgi
nančiai įsitvirtinti Baltijos gy
nybos kolegijai (BALTDEF-
COL). 

Ketvirtadienį Tartu mieste 
vykusioje ceremonijoje kolegijai 

nuo jos įkūrimo prieš penkerius 
metus vadovavęs Danijos briga
dos generolas Michael Clem-
mesen perdavė BALTDEFCOL 
vėliavą 40-mečiui Lietuvos ka
riuomenės brigados generolui 
Algiui Vaičeliūnui. Iki šiol A. 
Vaičeliūnas ėjo kolegijos komen
danto pavaduotojo pareigas. 

Iškilmėse dalyvavęs laiki

nasis Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius sa
vo kalboje pabrėžė, jog kolegija 
dar turi surasti savo vietą NA
TO švietimo sistemoje ir tai bus 
nelengva. 

Iki šiol įvairios trukmės mo
kymo kursus BALTDEFCOL 
yra baigę apie 50 Lietuvos kari
ninkų. 

DRAUGAS, 2004 m. gruodžio 10 d., p e n k t a d i e n i s 

Moksleivių ir mokytojų vasara 
Nutilus skambučiams mo

kyklose ir prasidėjus taip lauk
toms vasaros atostogoms, Ka
raliaučiaus kraš to lietuviškų 
ugdymo įstaigų moksleiviai 
dalyvavo šventėse, keliavo po 
Karaliaučiaus kraštą, važiavo į 
Lietuvą, ilsėjosi prie jūros. 
Mokytojai dalyvavo semina
ruose, kursuose, dalijosi darbo 
patirtimi ir ruošėsi naujiems 
mokslo metams. 

J šventę, skirtą K Done
laičio 290-osioms gimimo me
tinėms ir Knygos metams, Tol
minkiemyje sukvietė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas, finansavęs šį renginį, 
kurį organizavo departamento 
užsienio lietuvių skyriaus vedė
jas Alfonsas Kairys-. Talkoje — 
šventėje dalyvavo Linkūnų 
(Rževsko), Kalninkų (Prochlad-
noje), Naujosios (Timiriazevo), 
Tilžės 1-osios internatinės, 
Kraupiško (Uljanovo) vidu
rinių, Lenkviečių (Lunino), 
Gastų (Slavsko) vid. pagrin
dinės ir kitų mokyklų moks
leiviai. Mokytojams, dirban
tiems Karaliaučiaus krašte ir 
Vilniaus rajone, tą dieną buvo 
organizuotas seminaras tema 
„Valstybinės kalbos mokymas 
Mažosios Lietuvos ir Vilniaus 
krašto etnokultūros kontekste". 

Linkūnų (Rževsko), Kaini
ninkų (Prochladnoje) vidurinių 
mokyklų (lietuvių kalbos fakul
tatyvo mokytoja Stasė Rum-
baitienė), Naujosios (Timi
riazevo) vidurinės (mokytoja 
Aldona Bursteikienė), Krau
piško (Uljanovo vidurinės (mo
kyt. E. A. Bukontienė) mokyklų 
lietuvių kalbos fakultatyvų 
mokiniai keliavo po Kara
liaučiaus kraštą, susipažino su 
miestų ir miestelių istorine 
praeitimi, važiavo į Kara
liaučių, didžiausią Mažosios 
Lietuvos kul tūros centrą. 
Šioms ekskursijoms ruoštus 
projektus, kaip ir ankstesniais 
metais, finansavo Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija 
Čikagoje. 

Tilžės 8-osios vidurinės 
mokyklos bendruomenės nariai 
(lietuvių kalbos fakultatyvo 
mokytoja Elzbieta Gricienė) 
važiavo j Lietuvą: susipažino su 
Taurage, pabuvojo Kryžių kal
ne. Šiai ekskursijai lėšas skyrė 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija. 

Tilžės 1-osios internatinės, 
Lenkviečių (Lunino) pagrin
dinės ir Kraupiško (Uljanovo) 
vidurinės mokyklų mokiniai, 
besimokantys lietuvių kalbos, 
lankėsi Lietuvoje. Susitiko su 
Tauragės Moksleivių kūrybos 
centro mokytojais ir mokslei
viais, apžiūrėjo „Santakos" mu
ziejų, pabuvojo Sijotuose, kur 
rašytojas Dionizas Poška įkūrė 
pirmąjį Lietuvoje muziejų, 
Šiauliuose, Kryžių kalne ir 

Pranciškonų vienuolyne. Pini
gus ekskursijai irgi skyrė Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugi
ja. 

Dvi Ragainės vidurinės mo
kyklos mokinės, ketvirtosios 
lietuvių kalbos olimpiados pri
zininkės — 6 klasės mokinė, 
Kristina Grybaitė ir 5 klasės 
Kristina Grikšaitė ilsėjosi va
saros stovykloje Palangoje. Šią 
stovyklą finansavo Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės, organizavi
mu rūpinosi Karal iaučiaus ' 
krašto lietuvių kalbos mokytojų 
asociacijos pirmininkas Alek
sas Bartnikas. 

Ilsėtis prie Baltijos mok
sleivius pakvietė Tilžės Kris
taus Prisikėlimo bažnyčia (kle
bonas Andrius Eidintas). Sto
vykloje pabuvojo dešimt mok
sleivių iš Naujosios (Timiriaze
vo) vidurinės mokyklos. 

Deja, mokytojai, organizuo
dami ekskursijas, kasmet 
susiduria su vis didesniais sun
kumais: jos darosi brangesnės, 
ir nuvykti į Lietuvą vis sun
kiau. Įvedus vizų režimą tenka 
kelis kartus vykti į konsulatą, 
nes reikia turėti užsienio pasą 
ir vizą išvykimui į Lietuvą. 
Ypač tai pajuto atokiau nuo 
Karaliaučiaus ir Tilžės gyve
nantys lietuviai. 

Birželio mėnesį lietuvių 
kalbos mokytojus, dirbančius 
Karaliaučiaus krašte, pakvietė 
į šventę Panemunėje šio krašto 
Lietuvių bendruomenės pir
mininkas Sigitas Šamborskis. 
Buvo pažymimas Tilžės ir 
Ragainės lietuvių draugijų 15-
os metų jubiliejus. Mokytojai 
aplankė Rambyną, Bitėnuose 
įkurtą M. Jankaus muziejų ir 
kapinaites. 

Liepos mėnesį Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas Vokietijoje vasario 16-
osios gimnazijoje Hiutenfelde 
organizavo seminarą užsienio 
lietuviškų ugdymo įstaigų mo
kytojams. Seminaro tema „Mo
kykla — tautinės dvasios židi
nys". Seminaro vadovas, De
par tamento užsienio lietuvių 
skyriaus vedėjas Alfonsas 
Kairys. Jame kar tu su Len
kijos, Latvijos, Baltarusijos, 
Airijos mokytojais dalyvavo ir 
kai kurie Karaliaučiaus krašto 
lietuvių kalbos mokytojai. 

Už tai, kad vasara buvo 
įdomi ir turininga, mūsų mok
sleiviai, jų tėveliai ir mokytojai 
dėkoja Mažosios Lietuvos lietu
vių draugijai, jos pirmininkui 
Viliui Trumpjonui, valdybos 
nariams ir visiems aukotojams. 

Emilija Algaudė 
B u k o n t i e n ė 

Kraupiško (Uljanovo) 
vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos fakultatyvo mokytoja 

Af A 
Vet. dr. TADAS PALIONIS 
Iškeliavo į amžiną tėvynę 2004 m. gruodžio 8 d. 
Gimė Lietuvoje, Gibų km. Atvykęs į JAV, ilgus metus 

išgyveno Madison, Wisconsin. 
Giliame liūdesyje liko: žmona Gailutė, dukterys Daiva 

ir Lina, sūnus Tomas, anūkai Atticus, Ossian ir Olivia, 
kiti artimi giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis priklausė Korp! Neo-Lithuania. 
Budėjimo pradžia 2004 m. gruodžio 11 d., St. Maria 

Goretti Catholic Church patalpose nuo 10 vai. ryto. Ge
dulingų Mišių pradžia 11 vai. ryto. Bažnyčios adresas 
5310 Flad Ave., Madison, WI 53711. 

Po šv. Mišių velionis bus palydėtas į Resurrection 
Catholic Cemetery, 2705 Regent St., Madison, WI 53705. 

Vietoj gėlių paremkite atgimstančios Lietuvos jauni
mo švietimą. 

Liūdinti š e ima 

Joyce-Ryan Funeral Home. Tel. 608-274-1000. 

A t a Vaclovo Mitkaus 
atminimui 

Vacius gimė 1924 m. liepos 
23 d. Mitkūnų kaime, Zapyškio 
valsčiuje, Kauno rajones, Stasio 
ir Onos Kunickaitės Mitkų 
šeimoje. Augo 11-os vaikų būry
je. 

Tėvas buvo 1918 m. sava-
noris-kūrėjas, gavo nemažai 
žemės ir, paveldėjęs iš tėvo ūkį, 
pradėjo ūkininkauti. 

Vacius, baigęs pradžios mo
kyklą, norėjo mokytis toliau, 
buvo gabus matematikai, bet 
tėvas nusprendė, kad jis, 
būdamas vyriausias iš sūnų, 
tur i mokytis ūkininkavimo. 
Tačiau sovietų okupacija viską 
sumaišė. Išvengę pirmos de
portacijos į Sibirą, gal dėl to, 
kad buvo daugiavaikė šeima, 
sutiko vokiečius su viltim į 
laisvą Lietuvą. Skaudžiai nu
sivylė, nes vokiečiai ėmėsi kon
troliuoti kraštą. Ūkininkai buvo 
apkrauti dideliais mokesčiais — 
pyliavom. Jauni vyrukai buvo 
raginami stoti į Reicho darbo 
tarnybą, o vėliau, kad išvengtų 
prievartos, slapstydavos. Gen. 
Plechavičiui pradėjus šaukti 
jaunus vyrus į savisaugos dali
nius, Vacius jautė pareigą ir 
įstojo į Vietinę rinktinę Mari
jampolėje. 

Po keleto mėnesių, vokiečiai 
apgaulingai areštavo gen. Ple
chavičių, visur jaunuoliai ka
reiviai buvo apsupti, kai kam, 
pavyko pabėgti, o Vacius su 
grupe kitų buvo prievarta išvež
tas į Vokietiją. Rytprūsiuose 
kasė apkasus, vėliau buvo 
į s tumtas į fronto eiles. Prie 
Karaliaučiaus buvo sunkiai 
sužeistas ir t ik per stebuklą 
išliko gyvas, kitų kareivių dėka. 

Matė visą Rytprūsių žmo
nių likimą, žiaurius sovietų 
kariuomenės bombardavimus, 
civilių žmonių ir pabėgėlių 
žudynes. Dėl sunkaus sužaloji
mo nebuvo grąžintas į frontą. 
Karui baigiantis, slapstėsi ir 
dirbo pas ūkininką. Laimingai 
pasiekęs amerikiečių zoną, 
atkeliavo į Kassel pabėgėlių 
stovyklą, kur buvo nepriimtas, 
nes neturėjo jokių dokumentų, 
tačiau gerų žmonių dėka, vėliau 
stovykloje apsigyveno. 

Amerikiečiams įsteigus sar
gybų ir darbo kuopas, įstojo į 

RUOKITE 
DRAUGĄ" 
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Koncertuoja Gumbinės (Gusevo) folklorinis ansamblis „Nandruvėlė*. 

sargybų kuopą. Ten susipažino 
ir susidraugavo su mano broliu, 
Leonu Biliūnu, ir taip jis pa
kliuvo į mūsų šeimą. Leonas 
pakviesdavo šventes praleist i 
mūsų šeimoje, kur susipažino ir 
vėliau vedė seserį Čilę. 

1949 m. pavasarį atvyko su 
šeima į Ameriką. 

Pras l inkus daug metų , 
gulint ligoninėje po š i rdies 
sutrikimų ir darant tyr imus , 
daktaras mums pranešė, kad 
Vacys tur i kulką kairėje pusėje, 
prie širdies, kuri, atrodo, pavo
jaus nesudaro. Vacius sakė. kad 
tai rusiška kulka. Pasirodo, kad 
po sunkaus sužeidimo, operuo
jant negalėjo jos išimti, nes 
buvo art i širdies, o jis apie ta i 
nežinojo. Tad visą gyvenimą 
išgyveno, vaikščiojo ir dirbo su 
rusiška kulka krūtinėje. 

1992 metais, po 48-n ių 
metų, aplankė tėviškę. Tėvai 
jau buvo mirę, taip pat ir vienas 
brolis, ir sesuo. Tačiau sutiko 
didelį būrį artimųjų, kur i e 
džiaugėsi, kad po tiek metų vėl 
lemta visiems susitikti. 

A t A Vacius užaugino 
gražią šeimą, du sūnus ir dvi 
dukras. Vaikams lankant mo
kyklas, dalyvavo lituanistinės 
mokyklos tėvų komitete, ta ip 
pat Lietuvių bendruomenės 
komitete Brighton Pa rke , 
nuoširdus BALFo rėmėjas ir 
aukų rinkėjas, Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčios patarnauto
jas, komiteto narys. 

Labai mylėjo savo anūkus , 
nuoširdžiai juos važinėjo į šeš
tadieninę lituanistinę mokyklą, 
kad j ie pažintų Lietuvą, jos 
kultūrą, papročius ir pramoktų 
kalbą. Su anūku Brian švęsda
vo kar tu gimtadienius. Skau
džiai išgyveno dukros Irenos 
ligą ir mirtį, o po poros metų, 
svainio ir draugo Leono staigią 
mirtį. Gal t as ir pagreitino jo 
Hgą. 

Tegul jo prisiminimas ne
išblunka iš mūsų a tmint ies . 
Norisi prisiminti žodžius, už
rašytus viename kapinių pa
minkle: „Išklydęs iš tėviškės, po 
pasaulį klajojau, Tavyje, Vieš
patie, ramybę radau..." 

Zita S o d e i k i e n ė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Dar kartą bus balsuojama dėl 

Jaunimo rūmų statybos Lemonte 

JAU PENKERI METAI Pal. Jurgio 
Matulaičio misija rengia kalė
dinių dovanų siuntimo vajų 
Vilniaus Šv. Kazimiero baž
nyčios vaikams. Buvo surinkta 
300 dovanėlių vaikams ir išsiųs
ta 16 dėžių. Susirinko ir pa
kankamai lėšų persiuntimui į 
Lietuvą. Norime padėkoti vi
siems savanoriams, aukoju
siems dovanėles ir pinigus. 
Didelė padėka Atlantic Ex-
press, viską pervežusiai. Jau 
gautas pranešimas iš Lietuvos, 
kad visos dovanos nukeliavo. 

GRUODŽIO 12 D., SEKMA
DIENĮ, JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba ruošia pietus 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos Mozerio salė
je, 4420 S. Faifield Ave. (įėjimas 
iš kiemo) tuoj po 10 v.r. Mišių. 
Gruodžio 19 d., po lietuviškų 
Mišių yra ruošiama Kalėdų 
eglutė. Laukiamos šeimos su 
vaikučiais. Gruodžio 24 d., 7:30 
v.r. įvyks lietuviškos Kūčios. 
Prašom registruotis pas kun. J . 
Kelpšą parapijos telefonu 
773-523-1402, arba Salomėją 
Daulienę 773-847-4855. Po 
vakarienės, 10 v.r. Kalėdų nak
ties (Piemenėlių) šv. Mišios. 
Visi kviečiami. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ lietu
viškoji visuomenė maloniai 
kviečiama į Čikagos Mokslo ir 
pramonės muziejų (Museum of 
Science and Industry) tradicinę 
programą „Kalėdų pasaulyje", 
kuri vyksta muziejuje iki 2005 
m. sausio 9 d. Lietuvos Vyčių 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama Frank Zapolio, vaikų cho
ras, vadovaujamas Dalios Ged
vilienės, dainininkė Annette 
Zapolytė pasirodys šį sekma
dienį, gruodžio 12 d., 2:45 v.p.p. 
prie „eglučių salės". Muziejaus 
adresas: 5700 Lake Snore 
Drive, Mičigano ežero pakran
tėje, Čikagoje. Atvykite! 

GRUODŽIO 12 D., SEKMA
DIENI, po šv. Mišių Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salė
je galėsite pasivaišinti mieli
niais blynais su namuose virta 
obuolių uogiene. Laukiami visi. 

NESENIAI GAUTOMIS ŽINIO
MIS jau yra išversta į švedų 
kalbą Juozo Lukšos-Daumanto 
knyga „Partizanai". Knygos 
vertėjas švedas Jonas Oehman, 
puikiai mokąs lietuvių kalbą ir 
daugelį kitų kalbų. Knyga bus 
išleista „Backstroms" leidyklos 
Stockholme kitų metų pradžioje 
ir pristatyta tarptautinėje 
mugėje Geteborge spalio m. 
pradžioje. Pirmasis knygos 
tiražas 10,000 egzempliorių yra 
išpirktas dar prieš knygos išlei
dimą. 

„SIETUVOS" SKAUTININKIŲ bei 
vyrskaučių draugovės tradi
cinės Kūčios įvyks gruodžio 11 
d., šeštadienį, 1 v.p.p. Bočių 
menėje, PLC. Visos sietuvietės 
ir viešnios kviečiamos dalyvauti 
uniformuotos. Sueiga prasidės 
Kūčių valgiais ir pabendra
vimu. Atsineškite skautišką 
šypseną ir lietuvišką nuošir
dumą. 

ADVENTO IR KALĖDŲ PAMAL
DŲ tvarka Jėzuitų koplyčioje: 
gruodžio 11 d., 4 v.p.p. susi
taikymo pamaldos ir šv. Mišios; 
gruodžio 12 d. klausoma išpa
žinčių nuo 9 v.r., šv. Mišios 
10:30 v.r. Advento rekolekci
joms vadovaus Jėzuitų provici-
jolas T. Aldonas Gudaitis SJ, 
Gruodžio 24 d., 4 v.p.p. Kūčių 
dieną prakartėlės pašventini
mas ir Bernelių šv. Mišios. Po 
pamaldų vieni kitus sveikin
sime laužydami kalėdaičius. Po 
apeigų visi vykstame į namus 
valgyti Kūčių vakarienės. Gruo

džio 26 d. po 10:30 šv. Mišių 
vaikų ir suaugusių meninė pro
grama „Dovana Kūdikėliui 
Jėzui". Žada dalyvaut i ir 
Kalėdų Senelis. Koncertui pasi
baigus rinksimės į Jėzuitų sve
tainę. Visi laukiami. 

GRUODŽIO 14 D., ANTRADIE
NĮ, nuo 3 v.p.p. iki 8 v.p.p. vyks 
kalėdinių eglučių paroda. Net 
60 eglučių, papuoštų e tninių 
bendruomenių bus rodomos 
Cook County, 118 North Clark 
Styreet, Room 112, Chicago. 
Kviečia Cook County Treasurer 
Maria Pappas. 

PANEVĖŽIEČIŲ-AUKŠTA1Č1Ų 
klubo Čikagoje metinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 12 d., 
sekmadienį, 12 v.p.p. Jaun imo 
centre. Kviečiame atvykti esa
mus nar ius ir visus aukštaičius, 
norinčius tapti klubo nar ia is . 
Programoje: valdybos praneši
mai, siūlomų' renginių aptari
mas, susipažinimas su knyga 
„Panevėžys. Praeitis ir dabar
tis", vaišės. 

GRUODŽIO 11 D., 1 V.P.P. 
Melrose Parko Lietuvos duk
terų skyrius ruošia tradicinį 
prieškalėdinį baliuką Melrose 
Parko City Hall&Community 
Center (1000 N. 25th Ave., 
Melrose Park). Bus skanūs 
pietūs, loterija ir puiki D J muzi
ka. Užsisakyti vietas galima, 
paskambinus tel.: Onutei Ra
kauskienei 708-345-0473, Ely
tei Vaicekauskienei 815-729-
0391, Judi ta i J u n k e r y t e i 
Mauersberger 708-344-2384. 

VIDAS NEVERAUSKAS, žinomas 
koncertmeisteris, vargonais 
palydės Pal. Jurgio Matulaičio 
kalėdines giesmes. Koncertas 
įvyks gruodžio 12 d., 1:30 v.p.p., 
sekmadienį. Sekmadienio pa
maldų dalyvių patogumui PLC 
didž. salėje 12 v. bus pietūs. 
Bilietai pietums ir koncertui 
gaunami bažnyčios vestibiulyje 
arba užsisakant tel. 815-836-
1845. 

KAIP IR KITAIS METAIS, šių 
Kalėdų bei Naujųjų metų proga, 
kviečiame sveikinti a r t imuo
sius, pažįstamus, gimines per 
„Draugą". Siųskite savo svei
kinimo tekstą ir 20 dol. čekį. 
Mielai paskelbsime prieš Kalė
das, kad tie, kuriuos sveikinate, 
galėtų laiku perskaityti ir pasi
džiaugti Jūsų linkėjimais. Laiš
kus adresuokite ne redakcijai, 
bet „Draugo" administracijai. 

GRUODŽIO 19 D., 1 vai. popiet, 
Vytauto Didžiojo šaul ių na
muose, 2417 West 43rd. Str., 
šauliai ruošia tradicines kūčias. 
Kviečiame visus, taip pat jau
nas šeimas su vaikučiais . 
Daugiau informacijos teikiama 
telefonais: 773-434-3713 arba 
773-582-1076. 

KUN. ALDONAS GUDAITIS, SJ, 
Lietuvos jėzuitų provincijolas, 
ir kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
šio krašto jėzuitų vyresnysis, 
gruodžio 12 d., 1 vai. popiet, 
aukos šv.Mišias Beverly Shores, 
IN, Šv. Onos bažnyčioje. J ie taip 
pat vadovaus prieškalėdiniam 
susitelkimui ir klau.sys išpa
žinčių. Visi kviečiami. 

Skelbimai 

• Amerikos l ietuvių radi jas , 
vad. Anatobjus Siutas — 

kiekvieną sekmadienį 7 v r . per 
WCEV 14.50 AM. TeL 77*. 
847-4903, adresas 4459 S. 

Francisco. Chicago. IL 60632. 

Dr. Donatas Siliūnas. 

Šeštadienį, gruodžio 11 d., 
10 vai. ryte prasidės antrasis 
Pasaulio lietuvių centro (PLC) 
Lemonte narių susirinkimas, 
kuriame vėl bus balsuojama dėl 
Jaunimo rūmų statybos. Kaip 
žinome, pirmasis toks balsavi
mas, įvykęs spalio 23 d. buvo 
pripažintas negaliojančiu, nes 
buvo rasta 500 balsų daugiau, 
negu galėjo būti. Tuomet 3,200 
balsavo už statybą, o apie 2,200 
pasisakė prieš. Taigi net ir 
atmetus tuos 500 „nelegalių" 
balsų, vis tiek buvo statybos 
šalininkų persvara . Tačiau, 

ramybės dėlei, buvo nuspręsta 
tuos rinkimus laikyti negalio
jančiais ir balsuoti antrą kartą 
kitame susirinkime. 

Jdomu, kad prieš pirmąjį 
balsavimą labai agresyviai 
pasirodė opozicija, kuri išvystė 
gana stiprią propagandą, nu
kreiptą prieš statybos entuzias
tus. Dabar į šį reikalą žiūrima 
kiek šalčiau, gal todėl, kad 
pamatyta , jog opozicija tu r i 
mažai vilčių laimėti, o be to, kai 
kurie, be abejo, įsitikino, kad 
tokio pas ta to s ta tyba nenu
gramzdins Pasaulio lietuvių 
centro į skolas, kuo opozicija 
labai garsiai gąsdindavo. 

Taip pat pamatė, jog staty
bai pritarė ir Lietuvių fondas, 
kuris paskyrė 100,000 dolerių, o 
šio fondo ilgametis Tarybos 
narys dr. Jonas Valaitis dar 
asmeniškai pridėjo 10,000 
dolerių. Tiek pat statybai pa
aukojo ir Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, o iš Lietuvos 
vyriausybės per Kūno kultūros 
ir Sporto komitetą yra pažadėta 
200,000 dolerių suma. Šį rei
kalą pagrindinai išsiaiškinti 
Vilniuje turės ten važiuojantis 
ambasadorius Vašingtone, 
didelis sporto entuziastas 

Vygaudas Ušackas. 
Šio jaunimo rūmų statybos 

vyr iausias organiza tor ius dr. 
Donatas Siliūnas, pasakodamas 
apie šį projektą, mus sugebėjo 
įtikinti, jog numaty ta statyba 
nepakenks , o padės pačiam 
Pasaulio lietuvių centrui ir jo 
nariams. Ir mes panašiai galvo
jame ir raginame nar ius teigia
mai pasisakyti už projektą šį 
šeštadienį. La ikas bėga ne 
mūsų naudai , o tie rūmai labai 
reikalingi ne vien t ik sportuo
jančiam jaun imui , ku r ių va
dovai dabar tjtiri mokėti aukštą 
nuomą už svetimas sales, bet ir 
vyresniesiems, kur ie turės di
delę ir gerą salę didesniems 
lietuviškiems renginiams. 

Narių registracija šeštadie
nį prasidės 9 valandą, o pats 
sus i r inkiams — 10 valandą. 
Laukiama pozityvių diskusijų ir 
teigiamo pasisakymo, kur is 
pra tęs PLC gyvybę daugeliui 
metų, nes tik jaunimo įtrauki
mas į jo veiklą gali užtikrinti 
jam ilgą amžių. Tie, kurie nėra 
PLC nariai , gali irgi prisidėti 
prie šio svarbaus projekto savo 
aukomis. 

Gruodžio pirmą savaitgalį vyko prieškalėdinė mugė Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Šiemet „Saulutės" Lietuvos vaikų 
globos būrelio prekystaliui mergaičių ir berniukų pavidalo 
meduolių prikepė Daina Siliunienė ir Rasa McCarmy, o jų 
drauges padėjo žmogeliukus papuošti. Nuotraukoje: Lilija 
BaJčiauskaitė Kelpšienė, Lina Saulytė Žliobienė, Daina 
Tijūnėlytė Siliunienė, Rasa Tijūnėlytė McCarthy. 

Nuotrauka Indrės Tifūnėlienės. 

E d v a r d a s Šu l a i t i s 
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Madų parodos 
Rudens simfonija" geradariai 

2004 M. BALFO VAJUS LEMONTE 

Esame širdingai dėkingi 
žmonėms, be kur ių šventė 
nebūtų buvusi tokia sėkminga 
ir įdomi. 

Norėtumėm išvardinti as
menis, kurie paaukojo Madų 
parodai savo kūr in ius ir do
vanas: 

Romas Povilaitis paaukojo 
du savo kūr inius : „Raudoną 
gėlę" ir „Gėlės". 

Raimundas Lapšys padova
nojo kristalinius stikliukus su 
Vytim. 

Danguolė Bielskienė pado
vanojo dailininkės Nijolės 
Daukšienės paveikslą „Bijūnai". 

Lilė Bulkai ty tė-Burke iš 
Wisconsin padovanojo savo 
megztą šaliką. 

Otilija Kasparaitienė paau
kojo savo kūrybos gintarinį 
vėrinį su auskarais. 

Raimundas Mickevičius iš 
VVisconsin padovanojo savo 
kūrybos paveikslą. 

Dr. Jovita Kerelis įteikė 
dovaną: nemokamą dantų pa
tikrinimą ir jų valymą. 

Laima Jurkūnienė numezgė 
• šilkinį šalikėlį. 

Daiva Majauskienė iškepė 
saldžias bandeles, kurios buvo 
supakuotos krepšelyje: 

Donny Petkus padovanojo 
keturis sertifikatus į La Dolce 
Vita ir Paeini restoranus. 

Vilma Inokaitienė padova
nojo rinkinį, skirtą plaukų 
priežiūrai. 

Roma Bielskienė, Linda 
Rugienienė ir Regina Griš-
kelienė padovanojo Mario Tri-
eocei „grožio produktų" dovanos 
sertifikatą. 

Taip pat esame labai dėkin
gi Daliai Šlenienei, kuri sukūrė 
programos viršelį ir gražiai 
papuošė salę. Negalime nepa
minėti parduotuvės „Always 
With Flowers", kuri paaukojo 
puikias puokšteles ant kiek
vieno stalo. Už gerai koordi
nuotą darbą, tariame ačiū mūsų 
šauniajai komandai: Elzytei 
Lietuvninkienei ir Žibutei 
Pranckevičienei. Taip pat esa
me labai dėkingi Baniutei Kro-

nienei už nuotraukas , Daliai 
Povilaitienei už programos 
rėmėjų suorganizavimą bei 
Reginai Griškelienei ir Lindai 
Rugienienei už loterijos fantų 
koordinavimą. Nebū tumėm 
apsiėję ir be mūsų vyrų, kurie 
talkininkavo prie baro: Ger
mano Vytauto, Glavinsko 
Alberto, Ječiaus Kęstučio, kuris 
vadovavo barui , Kušeliausko 
Antano, Lauraičio Alekso ir 
Sabaliausko Antano. Taip pat 
ačiū Romui Kronui ir vyrams, 
kurie lydėjo mūsų šaunias mo
deliuotojas. Nuoširdžiai dėko
jame drabužių demonstruoto-
joms už skirtą laiką, poniai 
Šoliūnienei už skanų maistą ir 
Arūnui Kuzmickui už gardžius 
tortus. O ypatingas ačiū Liudai 
Germanienei už visą reklamą 
spaudoje, Virginijai Majaus-
kienei ir Vidai Kosmonienei už 
ta ip gražiai pa reng tą ir 
pravestą parodą. 

P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r o 
v a l d y b a i r a d m i n i s t r a c i j a 

Prieš 60 su virš metų 
(1944.03.25) Čikagoje vyko stei
giamasis BALFo (Bendrojo 
Amerikos lietuvių šalpos fondo) 
posėdis ir nuo to laiko užsibrėž
tas šalpos darbas tebetęsiamas 
iki šiandien. J i s anksčiau pra
siskverbdavo į sovietų okupuotą 
Lietuvą, pasiekdavo kitur 
pasaulyje vargstančius tau
tiečius. BALFo darbas nenu-
t rūkęs i r dabar , nes vargas 
mūsų žemėje da r egzistuoja. 
Tam darbui paremti BALFas 
per savo skyrius kasmet skelbia 
rudeninį vajų, kurio metu 
renkamos piniginės aukos. 

Čikagos apylinkėje šiuo 
metu veikia 7 BALFo skyriai: 
Brighton Park , Cicero, Gage 
Park, Homewood, Lemont, 
Marąuet te Park ir Melrose 
Park. Vienas iš tų skyrių ir yra 
Lemonte, kur is taip pat nuo 
spalio pradžios buvo paskelbęs 
aukų rinkimo vajų išsiuntinėtų 
laiškų pagalba. Kiekvieną sek
madienį ta ip pat buvo ren
kamos aukos Pal. J. Matulaičio 
bažnyčios prieangyje. 

Šių metų BALFo vajaus 
Lemonte aukotojai buvo: 300 

dol. — I. Kriaučeliūnienė; 252 
dol. — D. Trakienė; po 100 dol. 
— G. B. Biskiai, J. Lieponienė, 
L. Maskaliūnas, A. L. Noručiai, 
P. L. Ragai, A. D. Vitkai; nuo 50 
iki 99 dol. — A. D. Bartkai, J. O. 
Baužiai, P. Brizgys, B. P. 
Domanskiai, V. Graužinis, D. V. 
Januškiai, T. A. Kazlauskai, J. 
G. Končiai, B. O. Kremeriai, S. 
L. Krutuliai, A. P. Meilai, R. 
Patlabienė, V. B. Sinkai, J. Z. 
Širkos, J. Strikienė, A. Tallat-
Kelpša, prel. I. Urbonas, S. J. 
Žymantai. Daug aukotojų skyrė 
aukas nuo 10 iki 50 dol. Buvo 
sulaukta pora aukų iš visai 
neseniai Lietuvos atvykusių, 
bet apie BALFą jau tėn 
girdėjusių asmenų. Visiems 
aukotojams reiškiame nuošir
džią padėką. Noriu taip pat 
padėkoti visai BALFo, o 28 
skyriaus Lemonte valdybai ir 
vajaus talkininkėms: Aušrelei 
Sakalaitei, Reginai Sabaliū-
nienei, Reginai Andrijaus
kienei, Elvyrai Juzėnienei, 
Valei Kliknienei, Adai Misiu-
lienei, Izabelei Stončienei ir 
Reginai Patlabienei. 

J . Baužys 

LIETUVOS NAŠLAIČIU GLOBOS KOMITETAS 
2004 m. lapkričio 4 d. ninkaujant Juozui Polikaičiui 

posėdyje „Seklyčioje", pirmi- ir dalyvaujant beveik visiems 

T a i JUSM l a i k r a š t i s 
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Juozas Polikaiti: 

komiteto nariams, buvo aptart i 
įvairūs klausimai dėl LNK 
komiteto veiklos. 

Pirm J u o z a s Polikaitis 
pranešė apie savo kelionę į 
Lietuvą, kurios vienas iš tikslų 
buvo susipažinti su LNK ko
miteto įgaliotiniais ir išsiaiš
kinti rūpimus klausimus. J i s 
nuvežė trečiąją 2004 m. para
mos paskirstymo dalį 45,926 
dol. (Pinigai aukojami rėmėjų 
po 150 dol. m e t a m s vienam 
našlaičiui, ar gaunami aukomis 
ir t r is kar tus metuose perduo
dami LNK komiteto įgalioti
niams: Gražinai Landsbergie
nei, Reginai Švobienei (Kaimo 
Vaikų fondas), kun. A. Baniu
liui, kun. L. Dambrauskui , kun. 
R. Ramašausku i ir seselei 
Jūrate i , kurie paskirsto pinigus 
našlaičių globėjams). 

Juozas Polikait is susitiko 
su daugiausia vaikų globojan
čiais įgaliotiniais: Gražina 
Lands-bergiene (297) ir Regina 
Švobiene '539). 

Su Gražina Landsbergiene 
J . Polikaitis aptarė kortelių ir 
anketų reikalus ir susipažio su 
paramos išdalinimo dokumen
tacija. J. Polikaičiui įspūdį 
paliko Gražinos Landsbergienės 
vedama labai tvarkinga, stropi 
ataskaita. J i yra dvejopa, tiems 

našlaičių globėjams (seneliams, 
ar kitiems artimiesiems), kurie 
turi sąskaitas banke, nusiunčia
ma banko perlaida ir bankas 
atsiunčia atsiskaitymo kopijas. 
Tiems, kurie patys asmeniškai 
paramą atsiima, turi pasirašyti. 
Tikrinama, ar parama gauna
ma vertai . Pasitaiko retkar
čiais, kad nevertai, pvz., važinė
ja į kitus kraštus atostogų. 
Tada p a r a m a nutraukiama. 
Sąskaityba yra aiškiai vedama 
ir pinigai yra išmokami laiku. 

Su Regina Švobiene J. Po
likaitis susitiko Palangoje, kur 
ji atostogavo. Kadangi R. Švo
biene neturėjo su savimi atas
kaitos dokumentų, tai tik pasi
kalbėjo ir pasiaiškino iškilusius 
klausimus. R. Švobiene, grįžusi 
po atostogų, atsiuntė visus 
ataskaitos dokumentus. 

J . Polikaitis taip pat susi
tiko ir su Alma Adamkiene, 
kalbėjosi dėl Almos fondo. J. 
Polikaitis paprašė A. Adam
kienės, kad išduotų dokumen
tą, kuris LNK komitetą įga
liotų administruoti Almos fon
dą. J i tokį dokumentą įteikė 
J. Polikaičiui — jame kviečia 
LNK komitetą goboti jos fondą. 
Tuo pačiu A. Adamkienė prašė 
Almos fondo aukotojų sąrašų, 
kad galėtų jiems padėkoti. A. 

Adamkienė prašė, kad porą 
kartų metuose būtų j ai praneš
ta apie fondo reikalus. 

Toliau buvo išklausyta 
finansinių pranešimų, tartasi 
dėl a.a. Vandos Prunskienės 
palikimo įgyvendinimo planų, 
kalbėta apie kartotekos per-
tikrinimą, kuris atliekamas 
keletą kartų metuose išimant 
18 metų sulaukusius, kuriems 
parama nebesiunčiama, nebent 
juos žmonės ir toliau norėtų 
globoti. Buvo kalbėta ir apie 
kalėdinių dovanų perdavimą 
vaikams. Taip pat buvo kalbėta 
ir apie paramą studentams. 
Gražina Liautaud rūpinasi stu
dentais našlaičiais, neįgaliais 
(invalidais), daugiavaikių šei
mų nariais. Dabar yra 60 tokių 
studentų. Gražina Liautaud 
teikia pati stipendijas (po 250 
dol. studentui). Ji reikiamą su
mą paaukoja LNK komitetui, 
kuri LNK komiteto yra per
siunčiama gavėjams. 

Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas yra giliai dėkingas 
geraširdžiams aukotojams, ku
rie jau eilę metų teikia nuola
tinę paramą ir tuo lengvina jų 
remiamų vaikų nelengvą gyve
nimą 

Aldona Šmulkš t ienė 


