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name 
numeryje: 

Sėkmingas Lietuvos 
muzikės debiutas 
Kalifornijoje. Pirmas 
žingsnis \ Lietuvių 
bendruomenės gretas. 
Kariuomenės šventė 
St. Petersburg, FL. 

2 psl. 

Nėra ko Amerikai 
girtis. Vakarų politika 
ir Rusija: ar galimos 
permainos. Fotoparoda 
Lietuvos ambasadoje 
Washington, DC. 

3psl. 

Kėslai — ar juos 
atpažinsime. Kas naujo 
pas mus. Lietuvos 
kariuomenės 86 metų 
sukakties šventė. 

4 psl. 

Moksleiviai yra dėkingi 
Lietuvių fondui. 
Kalėdiniai sveikinimai. 
„Metų žmogus": koks 
tai renginys ir kaip 
jis atsirado? 

6 psl. 

as 
* Trečiadienį Švedijoje 

prasidėjo treč ias is 2004-
2005 m. sezono pasaulio biat-
lono taurės varžybų etapas. 89-
ąją vietą vyrų 10 km sprinto 
distancijoje užėmė Vadimas 
Gusevas, o kitas Lietuvos atsto
vas — Aleksandras Lavrinovi-
čius — tarp 116 rungties daly
vių finiše buvo 97-as. 

* Izraelyje pasibaigusia
me šešių dalyvių tarptauti
niame šachmatų turnyre 
Eduardas Rozentalis surinko 3 
taškus iš 5 galimų bei so varžy
bų šeimininkais Boris Avruch ir 
Boris Gelfand pasidalijo antrą
ją-ketvirtąja vietas. 

* Maskvos CSKA (Rusija) 
komandos gynėjas Deividas 
Šemberas, pašalintas iš aikš
tės UEFA Čempionų lygos šeš
tojo turo rungtynėse Paryžiuje 
su vietos „Paris St. Germain" 
(Prancūzija) vienuolike ir disk
valifikuotas trejoms Europos 
taurių turnyrų rungtynėms. 
Lietuvos rinktinės gynėjas pa
šalintas trejoms rungtynėms ne 
tik dėl to, kad „uždirbo" dvi gel
tonas korteles, bet ir dėl to, kad 
prieš palikdamas aikštę įžeidė 
susitikimo teisėją. 

* Penkio l ikta pergale 
dvidešimt pirmose JAV NBA 
reguliariojo sezono rungty
nėse iškovojo Sacramento 
„Kings" komanda su Dariumi 
Songaila. „Kings" antradienį 
svečiuose 89:86 įveikė Milwau-
kee „Bucks" krepšininkus. Lie
tuvis svečiams pelnė 6 taškus, 
po krepšiais atkovojo 3 kamuo
lius bei surinko 3 pražangas. 

Naujausios 
žinios 

* Policija ir visuomeni
ninkai susitarė bendradar
biauti ieškant dingusių asme
nų. 

* Planuojamas Vilniaus 
kitų metų biudžetas — 657 
mln. litų. 

Va l iu tu santykis 
1 USD — 2.591 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Prezidentas pr iėmė Vyriausybės atsistatydinimą Socialdemokratai mini LKP 
atsiskyrimo metines Vilnius, gruodžio 15 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus trečiadienį pr iėmė 
darbą baigusios 12-tosios Vy
riausybės atsistatydinimą. 

I Prezidentūros Baltojoje 
salėje surengtą ceremoniją at
vyko premjeras Algirdas Bra
zauskas bei 11 ministrų iš tryli
kos — renginyje nedalyvavo 
kultūros ir sveikatos apsaugos 
ministrai Roma Žakaitinė bei 
Juozas Olekas. 

Padėkojęs už darbą, prezi
dentas pasirašė dekretą, kuriuo 
priėmė Vyriausybės atsistatydi
nimą. 

Tryliktajame naujajame 
kabinete, kuriam, kaip ir ligšio
liniam, vadovaus socialdemo
kratas A. Brazauskas , l ieka 
dirbti ir penki ankstesnės vy
riausybės ministrai. 

Naujoji Vyriausybė Seimo 
įgaliojimus dirbti gavo antra
dienį. A. Brazausko vadovauja
ma 13-osios Vyriausybės pro
grama Seime patvirtinta ma
žiau nei pusės visų Seimo narių 
balsų dauguma. 

Valdančiąją centro-kairės 
koaliciją sudariusių ke tur ių 
partijų Vyriausybės programa 
patvirtinta 68 parlamentarams 
balsavus „už", 44 — „prieš" ir 3 

Premjeras Algirdas Brazauskas (v) su naujuoju vidaus reikalų ministru Gintaru Furmanavičiumi (k) ir buvu
siuoju ministru Virgilijumi Bulovu. 

susilaikius. Iš viso Seime yra 
141 narys . 

„Tai p i rmas ženklas , jog 
koalicijoje kažkas yra ne taip", 
s akė opozicine pasiskelbusios 
Tėvynės sąjungos frakcijos se
n iūnas Andrius Kubilius. 

Balsuojant dėl Vyriausybės 
programos patvirt inimo nedaly
vavo kai kurie valdančiąją dau

gumą sudariusių frakcijų na
riai. 

Balsavime nedalyvavo šeši 
Darbo partijos, penki Lietuvos 
socialdemokratų partijos, keturi 
Naujosios sąjungos, keturi Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos 
nariai. 

Balsavime nedalyvavo du 
pastarajai frakcijai priklausan-

Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

tys Lietuvos lenkų rinkimų ak
cijos (LLRA) nariai. 

2001 metų liepą 12-osios Vy
riausybės, kuriai taip pat vado
vavo A. Brazauskas, programai 
buvo pritarta 81 balsu. 

Kalbėdamas Prezidentūroje 
pats A. Brazauskas darbą bai
gusio ministrų kabineto veiklą 
įvertino teigiamai. 

Vilnius, gruodžio 15 d. 
(BNS) — Socialdemokratams 
trečiadienį Vilniuje minint Lie
tuvos komunistų partijos (LKP) 
atsiskyrimo nuo promaskvie-
tiškos kompartijos 15-ąsias me
tines, dalis bendražygių juos gė
dina ir kaltina užmiršus pačios 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos (LSDP) atkūrimo 15-ąsias 
metines. 

„Tai buvo įvykis, kuris buvo 
žinomas visai Europai, labai 
drąsus žingsnis. Ir siūlyčiau pa
imti paskaityti deklaraciją, ku
rią mes priėmėm prieš 15 metų, 
kurioje parašyta, kad Lietuvos 
komunistų partija kovos už Lie
tuvos nepriklausomybę", žurna
listams trečiadienį sakė į mi
nėjimą atvykęs LSDP vadovas, 
premjeras Algirdas Brazaus
kas. 

1989 m. gruodžio 19-23 die
nomis Vilniuje vykusiame 20-
jame LKP suvažiavime buvo 

nuspręsta atsiskirti nuo tuome
tinės Sovietų Sąjungos Komu
nistų partijos. Šį žingsnį istori
kai vertina kaip svarbią nacio
nalinio išsivadavimo iš sovietų 
okupacijos stadiją. 

„Ir užsienis pamatė ir at
kreipė dėmesį. Tai buvo drąsus 
politinis žingsnis," LKP atsisky
rimo nuo SS KP reikšmę pabrė
žė premjeras. 

Netrukus po LKP atskili
mo, 1990 m. sausį tuometinis 
SSKP generalinis sekretorius 
Michail Gorbačiov buvo atvykęs 
į Vilnių, nesėkmingai mėginda
mas „atvesti į protą" lietuvius 
komunistus. 

Prieš minėjimą surengtoje 
spaudos konferencijoje socialde
mokratas Jus t inas Karosas 
LKP atsiskyrimą nuo SSKP pa
vadino „istoriniais įvykiais, ku
rie sukrėtė imperiją". 

„Tai buvo pirmas ryžtingas 
žingsnis Nukel ta į 5 ps l . 

Naujajam ministrui — televizijos 
antausis 

į Konstitucinį Teismą siūlomi nauji nariai 
Vilnius, gruodžio 15 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus į Konstitucinio Teis
mo (KT) teisėjus siūlo savo pa
tarėją teisės klausimais, Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas — KT Teisės departamento 
direktorę, o Aukščiausiojo Teis
mo (AT) pirmininkas Vytautas 
Greičius — šio teismo teisėją. 

Trečiadienį po pietų V. 
Adamkus pasirašė dekretą, ku
riuo pateikė Seimui teisininkės 
Tomos Birmontienės kandida
tūrą. Nuo šių metų liepos T. 
Birmontienė dirba prezidento 
patarėja teisės klausimais. 

A. Paulauskas pasirašytu 
teikimu siūlo Seimui KT teisėju 
skirti šio teismo Teisės departa
mento direktorę Ramutę Ruš-
kytę. 

Aukščiausiojo Teismo pir
mininkas V. Greičius kandidatu 
į KT teisėjus pateikė Romualdą 
Kęstutį Urbaitį. 

AT pirmininko padėjėjo Al-
vido Jancevičiaus pranešimu, 
62-ejų metų R. K. Urbaitis buvo 

Ramute Ruškytė 
Tomo Čern i ševo (ELTA; oootr 

naujųjų Baudžiamojo ir Bau
džiamojo proceso kodeksų pro
jektų , kitų įs tatymų projektų 
rengimo darbo grupių narys. 
Nuo 1999 metų jis dirba AT tei
sėju, yra teisėjų a t rankos komi
sijos pirmininkas. 

R. Ruškytė, prieš ateidama 
į KT, vadovavo Vyriausybės Tei

sės departamentui, ji dėsto civi
linę teisę M. Romerio teisės 
universitete. 

T. Birmontienė yra žinoma 
konstitucinės teifiįs specialistė. 
Iki šių metų vasaros, kuomet 
tapo prezidento patarėja, T. 
Birmontienė buvo Lietuvos tei
sės universiteto Konstitucinės 
teisės katedros vedėja, vadova
vo Lietuvos žmogaus teisių cen
trui . 

Žurnalistams komentuoda
ma savo sprendimą iškeisti pa
tarėjos pareigas į KT teisėjos 
mantiją, T. Birmontienė teigė, 
kad didelę gyvenimo dalį dirba 
teisinį darbą ir todėl „ Konsti
tucinis Teismas savo veiklos po
būdžiu yra šiek tiek artimes
nis". 

T. Birmontienė sakė dar ne
žinanti, kas ją pakeis patarėjos 
pareigose. 

„Teisę rinktis turi prezi
dentas", pabrėžė pareigūnė, 
pridūrusi, kad ji Prezidentūrą 
paliks tik kovo pabaigoje. 

Nukelta į 5 psl. 

Seimo 
pirmininkui — 

Čekijos medalis 
Vilnius, gruodžio 15 d. 

(BNS) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas tapo pir
muoju lietuviu, gavusiu medalį 
už nuopelnus plėtojant Lietu
vos ir Čekijos dvišalius santy
kius. 

Kaip pranešė Seimo spau
dos tarnyba, A Paulauskui me
dalį už indėlį plėtojant dvišalį 
Lietuvos ir Čekijos bendradar
biavimą trečiadienį įteikė Čeki
jos ambasadorius Petr Voznica. 

Seimo pirmininkas išreiškė 
viltį, kad Lietuvos ir Čekijos 
politiniai ir ekonominiai ryšiai 
ir toliau bus intensyvūs, akty-
vės bendradarbiavimas t a rp 
miestų bei apskričių. 

Vilnius, gruodžio 15 d. 
(ELTA) — Lietuvos radijo ir te
levizijos taryba, pasipiktinusi 
naujojo kultūros ministro Vla
dimiro Prudnikovo ketinimais 
keisti šios institucijos formavi
mo tvarką, pasiūlė jam atidžiau 
paskaityti Konstituciją ir ne
viršyti savo kompetencijos ribų. 

Trečiadienį išplatintame 
pareiškime teigiama, jog Tary
bos nariai buvo nemaloniai nu
stebinti V. Prudnikovo pozicijos 
dėl visuomeninio transliuotojo 
— Lietuvos radijo ir televizijos. 

„Nesuprantama, kodėl jau 
pirmąją naujosios Vyriausybės 
kadencijos dieną ministras, per
žengdamas savo kompetencijos 
ribas, pradėjo pažeidinėti Lietu
vos Respublikos Konstituciją 
bei Lietuvos Respublikos įstaty
mus", stebėjosi Tarybos nariai. 

Jie pasiūlė ministrui prieš 
darant viešus pareiškimus dar 
kartą atidžiai perskaityti Kons
tituciją. Pagrindinio šalies įsta
tymo 44 straipsnyje skelbiama, 

jog „masinės informacijos cen
zūra draudžiama. Valstybė, po
litinės partijos, politinės ir vi
suomeninės organizacijos, kitos 
institucijos ar asmenys negali 
monopolizuoti masinės informa
cijos priemonių". 

„Tikėsimės, kad Konstituci
jai prieštaraujantį ministro po
elgį deramai įvertins Lietuvos 
Respublikos ministras pirmi
ninkas ir prezidentas", vylėsi 
Tarybos nariai. 

Tuo tarpu V. Prudnikovas 
teigė kalbėjęs kaip pilietis. 
„Mes kalbėjome apie eterio už
terštumą ir panašiai. Aš sakiau, 
kad šioje vietoje reikėtų labai 
pasidomėti, kaip dirba taryba ir 
kokie bus kiti žingsniai bei to
lesni rezultatai", teisinosi nau
jasis ministras. 

Seimo posėdyje dalyvavęs 
ministras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas patikslino, kad Ta
rybos ir jos sudarymo principų 
keitimas — „iš viso ne Vyriau
sybės reikalas". 

Brakonieriavęs vald in inkas 
pažeidė įs ta tymus 

Vilnius, gruodžio 15 d. 
(BNS) — Brakonieriauti tarny
biniu automobiliu vykęs Valsty
bės turto fondo (VTF) generali
nis direktorius Povilas Mila-
šauskas ne tik gavo piniginę 
baudą bei neteko ginklo, bet ir 
įsivėlė į viešųjų ir privačių in
teresų konfliktą. 

Tai antradienį nustatė Vy
riausioji tarnybinės etikos ko
misija (VTEK). 

Kaip sakė VTEK pirminin
kas Algirdas Meškauskas, ko
misija vieningai priėmė spren
dimą, kad P. Milašauskas, lei
dęs sau pavaldiems asmenims 
ne darbo metu privačiais t iks
lais pasinaudoti ir pats pasi
naudojęs tarnybiniu automobi
liu, pažeidė Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo nuostatas. 

Pasak jo, VTF direktoriui 
gali būti taikomi 3 nuobaudų 
rūšys: metus neskatinti, viene
rius metus nekelti į aukštesnes 
pareigas, o atleidus iš darbo už 
tokį nusižengimą jis trejus me
tus negali būti priimtas į vals
tybės tarnybą. 

P. Milašauskui už brakonie
r iav imą apl inkosaugininkai 
t a ip pat yra skyrę 1,250 litų 
baudą ir konfiskavo ginklą. 

Komentuodamas VTEK 
sprendimą, premjeras Algirdas 
Brazauskas , kurio teikimu ski
r i amas fondo vadovas, sakė žur
n a l i s t a m s , kad ketvir tadienį 
bus sprendžiama, kokią nuo
baudą skirti P. Milašauskui. 

Keturis pažeidėjus, važia
v u s i u s visureigiu „Hyunda i 
Terracan", apl inkosaugos pa
reigūnai sulaikė spalio 19-ąją, 
apie vidurnaktį Ignalinos rajo
ne , „Padysnio" medžiotojų bū
relio medžioklės plotuose, šalia 
Šiūlėnų kaimo. 

Buvo pastebėta, kad sulai
kytieji medžiojo d raudž iamu 
būdu — šaudė iš automobilio, 
pas išv iesdami prožektoriumi. 
Visureigio bagažinėje pareigū
nai aptiko ką tik nušau ta s tris 
s t i r n a s . Sulaikytiej i neturėjo 
reikiamų medžioklės dokumen
tų. 

Apl inkosaugininkai taip 
pa t nubaudė ir ki tus tr is asme
nis, buvusius automobilyje. 

| Seimo Audito 
komite to 

pirmininkus 
siūlomas 

A. Skardžius 
Vilnius , gruodžio 15 d. 

(BNS) — Socialliberalai į nese
niai įkurto parlamentinio Audi
to komiteto pirmininkus siūlo 
savo frakcijos narį Artūrą Skar
džių. 

Pagal valdančiąją koaliciją 
sudariusių keturių partijų susi
tarimą Audito komiteto vadovo 
postas priklauso sociallibe
ralams, o pavaduotojo — opozi
cijai. 

Audito komitete dirbs 8 
parlamentarai: du Darbo parti
jos atstovai ir po vieną social
demokratą, socialliberalą, libe-
ralcentristą, konservatorių, li-
beraldemokratą bei Valstiečių 
ir Naujosios demokratijos par
tijų sąjungos atstovą. 

Audito komitetas nagrinės 
valstybinio audito ataskaitas ir 
išvadas, įstatymų projektus dėl 
buhalterinės apskaitos, finansi
nės atskaitomybės, išorės audi
to bei kitus klausimus. 
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Vilniuje 11-ą kartą uždegta didžioji žydų Menora 
Šis stebuklas tapo ženklu, kad 
Dievas vėl ėmė globoti tautą. 

Dėkodami už globą ir minė
dami šį įvykį, žydai Chanukos 
švente švenčia 8 dienas. Pirmą 
dieną uždega vieną, o vėliau ir 
kitas žvakes, kol aštuntą dieną 
dega visos aštuonios. 

Chanukos žvakidės stato
mos ir ant palangių, kad visi 
matytų šviesą, kuri simbolizuo
ja pergalę prieš tamsą, žmogiš
kumo ir kūrybiškumo viršeny
bę prieš smurtą ir prievartą. 

Didžiosios Menoros uždegi
mo šventę Vilniaus centre tra
diciškai rengia chasidų sąjūdis 
„Chabad Lubavitch". 

XVIII a. antroje pusėje Ry
tų Europoje kilęs chasidų judė
jimas sparčiai išplito rytinėse 
Lenkijos ir Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės (LDK) žemėse. 

Vilniaus Gaonas šį judėji
mą pasmerkė, o jo autoritetu 
rėmęsi žydai liko ištikimi tra
diciniam judaizmui. 

„Chabad Lubavitch" kaip 
atskiras chasidų judėjimo są
jūdis kilo XVIII a. pabaigoje. Jo 
pradininkas — Šneur Zalman 
buvo baltarusiškų žemių cha
sidų vadovas. Pastarasis judėji
mas pabrėžė Toros studijavimo 
svarbą. 

Pavadinimas „Chabad" yra 
trijų žodžių trumpinys: chokh-
ma (išmintis), bina (suprati
mas) ir da'at (pažinimas). 

Save vyriausiuoju Lietuvos rabinu vadinantis Sh. Ber Krinsky sostinės 
Savivaldybės aikštėje uždegė didžiąją Menorą. Eltos nuotr. 

Vilnius, gruodžio 14 d. 
(ELTA) — Sostinės Savivaldy
bės aikštėje antradienį uždegta 
didžioji Menora. 

Žydų religinės šventės Cha
nukos žvakės uždegimo ceremo
niją pradėjęs hasidų rabinas 
Shalom Ber Krinsky pasidžiau
gė, kad toje pačioje sostinės 
aikštėje Menora sušvinta jau 
11-ą kartą. 

„Menoros žvakių liepsna 
primena šviesos pergalę prieš 
tamsą, gėrio prieš blogį, žydų 
pergalę prieš tikėjimo priešus ir 
lietuvių tautos laisvės siekį", 
teigė save vyriausiuoju Lietu
vos rabinu vadinantis Sh. Ber 
Krinsky. 

Chanuką — šviesos šventė 
— švenčiama minint antrojo 
amžiaus prieš mūsų erą įvy
kius, kai Sirijos valdovams užė
mus Izraelio žemę ir pradėjus 
persekioti judaizmą ir Toros 
studijavimą žydai sukilo ir nu
galėjo savo priešus. 

Tuomet žydai „išvalė" nuo 
pagoniškų užkariautojų stabų 
savo šventyklą ir uždegė joje 
Menorą. 

Šventykloje jie rado tik vie
ną ąsotėlį, kuriame esančio 
aliejaus žvakėms degti būtų už
tekę tik vienai dienai. Tačiau 
Menoros šviesa stebuklingu bū
du neužgeso visas 8 dienas, kol 
buvo parūpinta naujo aliejaus. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2004 m . gruodžio 16 d., ke tv i r tad ien is 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

Sėkmingas Lietuvos 
muzikės debiutas 

T u r b ū t kiekvienos ben
druomenės svajonė yra turėt i 
savo narių, kurie būtų darbš
tū s , ta lent ingi , pareigingi, 
įdomūs. Los Angeles apylinkei 
tokia laimė nusišypsojo, ka i į 
parapij iečių būrį prisijungė 
j a u n a ir energinga muzikė, 
pianistė, pedagogė iš Lietuvos 
Auksė Jackūnaitė . 

Per maždaug dvejus metus 
j i demonstravo savo muzikinį 
talentą ne viename parapijos 
renginyje, subūrė vokalinį mer
gaičių ansamblį, kuris žavi ti
kinčiuosius per lietuviško jauni
mo šv. Mišias Šv. Kazimiero 
bažnyčioje Los Angeles. Taip 

pat Auksė y ra Šv. Kazimiero 
parapijos choro vadovo Viktoro 
Ralio pavaduotoja, lituanistinės 
mokyklos muzikos mokytoja ir 
prieš metus įsikūrusio Santa 
Monica Jaunimo klubo „Minties 
Odisėjos" programos vadovė, 
kar tu su vaikais garsinusi 
Lietuvos vardą pasaulinėse šios 
kūrybinės programos varžybose 
Vašingtone. 

Visi šie Auksės sugebėjimai 
neatsirado atsitiktinai. Ji yra 
apsigynusi magistro laipsnį 
Lietuvos Muzikos akademijoje. 
Jos specialybė — muzikos peda
gogika. Įsigijusi aukštą aka
deminį laipsnį, beveik dešimt 

r i u s V i k t o r a s Ralys; sėdi a k o m p a n i a t o r e A u k s ė J a c k ū n a i t ė . 

P i a n i s t ė A u k s ė J a c k ū n a i t ė . R. G i e d r a i č i o n u o t r . 

metų Auksė mokytojavo Klai
pėdos mokyklose, organizavo 
koncertus, rašė straipsnius mu
zikos mokymo klausimais, daly
vavo konferencijose, vadovavo 
j aunų klaipėdiečių grupei 
„Smile", kurie nuskynė nemažai 
muzikinių laurų ne tik Lietuvo
je, bet ir kitose Europos šalyse. 
Kar tu su „Minties Odisėjos" 
programoje vaidinusiais Lietu
vos vaikais, dalyvauta Europos 
festivaliuose Vokietijoje, Len
kijoje, Vengrijoje, kūrybinėje 
stovykloje Latvijoje, pasaulio 
čempionatuose Tennessee ir 
Colorado. Taip keliai atvedė į 
JAV, kur jos kūrybinis talentas 
buvo iškart pastebėtas. 

Viktoras Ralys, Šv. Kazi
miero choro muzikos direkto
r ius , ši taip išsireiškė apie 

Auksę: „Auksė atėjo pas mus, 
kaip Dievo dovana tuo laiku, kai 
mums labiausiai jos reikėjo. 
Choras tik buvo pradėjęs 
repetuoti gan sunkią kantatą, 
Verdi „Reąuiem". Man, kaip 
dirigentui, labai reikėjo geros 
akompaniatorės. Auksė labai 
greitai išmoko partitūrą ir įsi
jungė į akompaniatorės vaid
menį. Aš žinau, kad ji yra puiki 
pianistė, bet akompanavimas 
yra dar atskiras talentas. Ji turi 
tą supratimą, kaip reikia pre
ciziškai prisitaikyti ne tik prie 
dirigento, bet ir prie choro. Ji 
turi tą jautrumą. Už tą jos ta
lentą aš ją labai gerbiu ir pozi
tyviai įvertinu". 

O Marytė Newsom, litua
nistinės mokyklos vedėja, šitaip 
apie ją atsiliepė: „Auksės entu-

s i s iš d e š i n e s stovi muzikos d i rekto-

R. G i e d r a i č i o nuot r . 

ziazmas ir optimizmas uždega 
jaunimą, atverdamas jam anks
čiau nesvajotas galimybes. Skam
biai dainuojantis Los Angeles 
mergaičių ansamblis sėkmingai 
vystosi ir tobulėja jos energijos 
dėka. Profesinis pasiruošimas ir 
pa t raukl i asmenybė gražiai 
susiderina Auksės būsenoje. 
Džiaugiuosi ją pažinus ir tikiuo
si toliau bendradarbiauti". 

Čia, Los Angeles apylinkėj, 
mes turim daug talentingų žmo
nių, todėl mielai ir su džiaugs
mu priimam į mūsų plačią lietu
višką šeimą Auksę (Auksuolę) 
Jackūnaitę. Linkime jai kūry
binės sėkmės, įkvėpimo ir savo 
muzika dar ilgai džiuginti JAV 
vakarų pakrantės lietuvių 
širdis. 

Rolandas Giedra i t i s 

FLORIDOJE 

Pirmas žingsnis 
Tą lapkričio 14-osios prieš-

pietę lietus Cape Coral lynojo 
lygiai taip, kaip šiltą vasaros 
dieną Lietuvoje, o lietuviškai 
besišnekučiuojančių žmonių 
būrel iai rinkosi į kavinukę 
„Beatniks" sukdami ne pro cen
trinį įėjimą, o pro tas duris, 
šalia kurių švietė užrašas 
„Sveiki atvykę lietuviai". Vi
duje jų laukė jauki ir gražiai 
išpuota patalpa ir šiltos pa
sitinkančiųjų šypsenos. Vi
siems, net ir vaikučiams, buvo 
prisegami lapeliai su jų var
dais, kad lengviau būtų ben
drauti . Žmonės pritariamai 
linkčiojo galvas, matydami 
šalia viena kitos kabančias 
JAV ir Lietuvos vėliavas, lino 
stal t iesėmis uždengtus du 
didžiulius stalus, ant kurių 
puikavosi puokštelės gėlių ir lyg 
netyčia pabirę gintarėliai... 

Tą dieną Cape Coral, Fort 
Myers bei Naples miestuose 
gyvenantiems lietuviams buvo 
iš t ies neeilinė. Jie čia rinkosi 
tam, kad savo vaikams padėtų 
nepamiršti tėvynės, gimtosios 
kalbos bei papročių, kad patys 
daugiau bendrautų ir talkintų 
vieni kitiems, kad pagaliau 
susiburtų bendrai veiklai, kuri 
visada primintų gimtąją žemę 
ir leistų įrodyti, kad priežastys, 
privertusios juos išvykti iš jau 
nepriklausomos Lietuvos, yra 
daug rimtesnės, o ne t ik vien 
siekimas sau naudos, k a s gana 
neretai sakoma apie lietuvius, 
atvykusius į JAV per pastaruo
sius kelerius metus. 

Bet grįžkime į gana ne
mažą „Beatniks" kavinukės 
patalpą, kuri vos sutalpino vi
sus atvykusius, o kėdžių rengė
jams teko net atsivežti iš kitur. 

Iš viso į pirmąjį JAV LB 
Cape Coral, Fort Myers ir 
Naples apylinkės susirinkimą 
atvyko 59 suaugusieji ir 15 vai
kų, bet norinčių dalyvauti buvo 
kur kas daugiau, nes nemaža 
dalis lietuvių neatvyko dėl labai 
rimtų priežasčių, o ir vaikučius 
atsivedė tik kai kurie. 

Kad būtų lengviau kalbėtis, 
visi susėdo taip, kad matytų 
vieni kitus, kad jaustų 

draugišką vienas kito petį ir tai, 
kad čia visi lygūs, visi vienodai 
svarbūs ir reikalingi. O mintis 
suburt i š iame kraš te gyve
nančius lietuvius, kaip paaiš
kėjo vėliau, jau senokai kirbėjo 
daugumos atvykusiųjų galvose, 
bet pirmą žingsnį išdrįsau 
žengti aš, šio rašinio autorė. 
Laišku kreipiausi į JAV LB ir, 
sulaukusi pri tarimo ir drau
giškų, nuoširdžių ir dalykiškų 
patarimų iš JAV LB vicepir
mininkės bendruomenės plėtrai 
Elonos Vaišnienės, nutar iau 
padėti savo tautiečiams susi
burti bendrai veiklai. Žinoma, 
viena būčiau nepadariusi nieko. 
Didžiausią organizacinį darbą 
atliko Giedrė Avellino kartu su 
savo vyru Arthur ir mano dukra 
Inga Balčiūnienė. Joms talkino 
kiti lietuviai, vienas kitam per
duodami žinią apie organizuo
jamą lietuvių susitikimą. 

Labai jaudindamasi , pir
miausia papasakojau visiems 
susirinkusiems apie tai, kas jau 
padaryta, tada prisistatė Inga 
su Giedre ir pasakė, kad jau 
turime savo elektroninį tin-
klapį interneto tinkle, tad atei
tyje visi norintys galės lengvai 
sužinoti visas naujienas, o ir 
patys informuoti kitus. 

O paskui kalbėjo visi iš 
eilės, tarp jų ir mano anūkas 
Ski rmantas , kuris prasidėjus 
susirinkimui, paliko žaidžian
čius vaikus ir įsitaisė šalia 
suaugusiųjų. 

Paaiškėjo, kad dauguma 
atvykusių — jaunos šeimos, 
JAV gyvenančios 4 — 5 metus. 
Jų šiose apylinkėse daugiausia. 
J i e labiausiai susirūpinę, nes 
augina a rba ruošiasi auginti 
vaikus ir pergyvena dėl jų 
ateities. Jaunimo atstovų, kaip 
ir vyresnio amžiaus žmonių, 
buvo nedaug. Atvyko ir keletas 
lietuvių, JAV gyvenančių jau 
labai seniai. 

Kaip jau minėjau, susi
tikime kalbėjo visi. Vieni tik 
kukliai prisistatė, kiti iš karto 
užsiminė apie juos jaudinančias 
problemas, treti ruošėsi padėti 
dirbti ir dalyvauti įvairioje veik
loje 

— Esu šokių vadovė, galė
siu šokių mokyti ir vaikus, ir 
suaugus ius , — pasakė sim
patiška moteris. 

— Rašau eiles ir piešiu, — 
išdavė savo paslaptis j a u n a 
mergina. 

— O aš bandau suorga
nizuoti lietuviškas mišias, — 
kalbėjo kita. 

— Ar bus dramos būrelis? 
—- tyliai atsiduso kukli mer
gaičiukė. O kai vienas vyriškis 
pasakė, kad jo žmona groja 
vargonais, tuoj kažkas pa
klausė: 

— Tai gal ji organizuos 
dainuojančių būrelį? 

— Galbūt, jei bus norinčių, 
— atsakė šis. 

O kad lietuviai išties bal
singi, paaiškėjo, kai visi darniai 
užtraukė „Ilgiausių metų" tą
dien gimtadienį šventusiai jau
nai moteriai. 

Kad nepamirštų to, ką 
kalbėjo, visi užpildė iš anksto 
paruoštas anketas. Tada pa
žaidėme ir „Minčių lietų", t.y. 
ant popieriaus lapų surašėme 
savo slapčiausias svajones dėl 
lietuviškos veiklos šioje apy
linkėje. Ką gali žinoti, gal ka
da nors šios svajonės taps rea
lybe... 

Buvo daug įvairiausių 
pasiūlymų, bet visi sutiko, kad 
pradėti reikia nuo mokyklėlės 
vaikams, tad, visus, kuriems 
rūpi šis klausimas, Inga pa
kvietė pasitarti. Kiti tuo metu 
šnekučiavosi nedideliais būre
liais įvairiomis temomis. 

— Vyksta darbas sekcijose, 
— pajuokavau. 

Žmonės skirstėsi linksmai 
nusi teikę, pasiryžę bendrai 
veiklai, o mamos, kol ieškos 
patalpų mokyklai, tvarkys 
kitus organizacinius reikalus, 
susitarė kartu su vaikučiais 
jau kitą sekmadienį susitikti 
Cape Coral parke. 

Visi išsinešė lapus su 
įvairia informacija, kad vėl 
neišsiskirstytume kas sau, kad 
prireikus galėtume lengvai 
surasti vieni kitus, kad visi 
žinotų, kur ir kas vyksta ir 
norint galėtų prisijungti ir da
lyvauti kartu su visais. 

Taigi, pirmasis žingsnis 
JAV LB Cape Coral, For t 

Vaikai , lyg l ie tuviški obuol iukai , sul ipo j medį. . . I š „Saulėto k r a n t o ' Flo
ridoje pobūvio, ku r i ame buvo svarstomas lit. mokyklos steigimo klausimas. 

Myers, Naples apylinkės veik
loje jau žengtas, pradžia 
padaryta. O kokie bus kiti 
žingsniai, priklauso nuo visų 
čia gyvenančių lietuvių pas

tangų, kūrybiškumo, 
noriškumo ir veiklumo. 

gera-

Danutė Marcelė 
Balč iūnienė 

ST. PETERSBURG, FL 

Kariuomenės šventės 
St. Petersburgo Romo Ka

lantos šaulių kuopa lapkričio 
21 d. Lietuvių klube surengė 
Kariuomenės šventės minėjimą. 
Minėjimas prasidėjo pamaldo
mis Šv. Vardo bažnyčioje, kuni
gams dr. Matui Čyvui ir klebo
nui Bernardui Talaišiui auko
jant šv. Mišias už Lietuvos ka
rius, part izanus bei šaulius, 
prisimenant jų pasiaukojimą, 
kančias ir kovas dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Šaulių kuo
pa dalyvavo su vėliavomis, pri
sijungiant dviem Lietuvos 
kariuomenės karininkams, at

liekantiems tarnybą Tampa 
McDill aviacijos bazėje. Nese
niai sudarytas bažnytinis cho
ras puikiai atliko naujai pa
rinktas giesmes. 

Minėjimas buvo tęsiamas 
Lietuvių klube po savaitinių 
— sekmadieninių pietų. Pie
tuose ir minėjime dalyvavo 
pilna klubo salė tautiečių. 
Pradžioje klubo pirmininkė 
Angelė Kamiene pristatė svečią 
Korneliją Jurgaitienę, PhD. 
įgaliotąją ministrę, ambasado
riaus pavaduotoją, kuri, vykdy
dama įsipareigojimus netolimo-
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je Sarasotoje, atvyko į Lietuvių 
klubą. Ministrė trumpoje kal
boje minėjo gerėjančius laikus 
Lietuvoje, bet kar tu pastebėjo, 
kad dar yra didelė praraja ta rp 
didesniuose miestuose ir kai
muose gyvenančiųjų buities. J i 
prašė čia gyvenančių lietuvių 
įtaigoti Amerikos valdžios as
menis, kad būtų i šspręs tas 
bevizio lankymosi į Amerikos 
klausimas. Ji suprantant i , kad 
yra esamą padėtį išnaudojančių 
ir piktnaudžiaujančių, bet jų 
mažuma ir tai ne turė tų būti 
kliūtis kitiems, įstatymų ribo
se atvykstantiems, tautiečiams. 

Po pietų, p i rmin inkė pa
kvietė šaulių kuopos vadą 
Antaną Gudonį pravesti ka
riuomenės šventės minėjimą. 
Įžanginiame žodyje A. Gudo-
nis pirmiausia pakvietė visus 
sugiedoti Lietuvos himną. Pa
kvietė dr. kun. Čyvą sukalbėti 
invokaciją, kurioje kun igas 
prašė Viešpaties saugoti ir 
laiminti Lietuvos karius . Po to 
A. Gudonis priminė, kad šian
dien minime 80-ąsias kariuo
menės įsteigimo met ines . 
Apžvelgė pirmuosius kariuo
menės žingsnius, jos kovas su 
kraštą supančiais pr ieša is , 
palygino pirmosios nepriklau
somybės laikų kar ius ir dabar
tinę kariuomenę. Ba igdamas 
Antanas Gudonis pr is ta tė du 
karininkus, pik. ltn. Modestą 
Petrauską. Centro komandoje 
McDill aviacijos bazėje atsto
vaujantį lietuviams kar iams 
Irake, ir pik. l tn. Viktorą 
Liepinš, atstovaujantį kar iams 
Afganistane. 

Pradžioje Modestas Pet
rauskas perskaitė sveikinimą 

St. Petersburgo lietuviams nuo 
kariuomenės vado gen. maj. 
Valdo Tutkaus . Po to ilgesnia
me pasakojime, kolegai Liepinš 
padedan t su a p a r a t ū r a , pa
aiškino apie kariuomenės pa
dal inius ir sudėtį , p lanus , 
s t ruk tūrą , a te i t ies užduotį 
NATO apsaugos s t ruktūroje . 
Priminė kar iuomenės reikšmę, 
saugojant ir iš laikant laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą. Nuro
dė, kad pradžioje buvo numa
tyta padal in t i Lietuvą į tr is 
regionus. Vėliau, įstojus į 
NATO, kar iuomenės paskirtis 
kiek pasikeitė. Mes turime 
savo planus derinti su NATO 
planais visai Europai — aiški
no jis. Mes dabar nekovosime 
vieni, dabar turėsime užnugarį 
ir pagalbą iš kitų tau tų . 
Nurodė, kad jau paruošt i 
planai, siekiantys net 2005 
metus . Ateityje numa toma 
mažesnės apimties , bet tech
niškai pajėgesnė, kariuomenė, 
apginkluota paskut ine technika 
visose srityse. 

Po to parodyta keletos mi
nučių filmas apie karių 
apmokymą su tankais , sraigtas
parniais, lėktuvais ir kita gin
kluote. Į kar iuomenės sudėtį 
tur ime žiūrėti realiai. Kariuo
menės dydis gali būti tik toks, 
kokį kraš tas pajėgia išlaikyti, 
ir ji turi būti gerai apmokyta, 
išlavinta. Baig iant minėjimą, 
Antanas Gudonis dėkojo ka
rininkams ir pakvietė visus 
sudainuot i „Lietuva brangi". 
Minėjime t a i p pa t dalyvavo 
Lietuvos garbės konsulas 
Algimantas Karnavičius. 

Mečys Š i lka i t is 
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Šį rudenį Pasaulio lietuvių cen
tre (Lemont, IL) vykusiame 
Lietuvių fondo pokylyje, ku
riame LF Dr. Antano Razmos 
vardo premija buvo įteikta 
prof. Vytautui Landsbergiui (iš 
kairės): LR gen. konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius. Gražina Landsbergienė, 
V. Landsbergiui negalėjus 
atvykti, priėmusi jam skirtą 
Visuomenininko premiją ir 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius JAV Vygaudas Ušackas. 

VAKARŲ POLITIKA IR RUSIJA: 
AR GALIMOS PERMAINOS? 

RASA IUKNEVICIENE 

NATO P a r l a m e n t i n ė s 
asamblė jos 

t r a n s a t l a n t i n i s fo rumas 
Vaš ing tone 

Praėjusią savaitę, 2004 m. 
gruodžio 6—7 d., kaip Parla
mentinės asamblėjos narė daly
vavau labai įdomiame ir reikš
mingame renginyje, kuris pas
taruoju metu vyksta kasmet. 
Tai NATO Parlamentinės 
asamblėjos parlamentinis 
t ransa t lan t in i s forumas Va
šingtone, kurio rengėjai yra ne 
tik NATO parlamentinė asam
blėja, bet ir JAV Nacionalinės 
gynybos universitetas, taip pat 
Atlanto taryba — JAV vi
suomeninė organizacija, besi
rūpinant i transatlantiniais 
ryšiais. 

Šiais metais forumas buvo 
ypatingas tuo, kad vyko tuojau 
po prezidento rinkimų JAV. 
Visiems ypač buvo įdomu ir 
svarbu, kokia bus JAV užsienio 
politika, ar bus tęstinumas, ar 
bus pasikeitimų. Vienas svar
biausių posėdžių kaip tik vyko 
šia tema: „JAV užsienio politi
ka: tęstinumas ir pasikeitimai". 
Lietuvai svarbios temos buvo 
diskutuojamos ir svarstant 
NATO bei ES bendradarbia
vimą saugumo srityje, transat
lantinius ryšius ir pan. Smalsu 
buvo išgirsti ir mums labiau
siai rūpimu geopolitiniu klausi
mu — apie NATO, Rusijos, JAV 
būsimus santykius. Forume 
kalbėjo Nacionalinio gynybos 
universiteto, kitų institutų, 
tyrimo centrų vedantieji anali
t ikai, profesoriai. Valstybės 
departamento, Gynybos minis
terijos atstovai. Taigi kas svar
baus ir vertingo, susijusio su 
Lietuvos nacionaliniais intere
sais? 

NATO — Europos 
Są jungos san tykia i 

Buvo svarstoma daugiau — 
ir Irako, Afganistano ir kt. 
klausimų, bet noriu atkreipti 
dėmesį į tuos dalykus, kurie 
ypač siejasi su Lietuvos 
nacionaliniais interesais. Viena 
iš jų — NATO — Europos 
Sąjungos santykiai. Lietuva 
yra abiejų institucijų narė. 
Apibendrintai galėčiau pasa
kyti, kad JAV, Vašingtone, jun
tamas susirūpinimas transat
lantinių ryšių padėtimi, JAV 
geru vardu pasaulyje. Galvo
jama, kaip sustiprinti tarptau
tinių organizacijų, tame tarpe 
ir pačios NATO, taip pat kitų, ir 
nevyriausybinių organizacijų, 
potencialą. Akivaizdu, kad yra 
atsižvelgta į kritiką dėl JAV 
dominavimo pasaulyje ir atsi
randa nauja retorika, kuri 
angliškai skamba „effective 
multilateralism", lietuviškai — 
efektyvus daugiašališkumas 
Kalbama apie daugiašališ-
kumą, tačiau pabrėžiama, kad 
jis turi būti efektyvus. 

Viena įdomesnių diskusijų 
vyko dalyvaujant gerai žino
mam politologui Robert Kagan, 
kuris neseniai yra paskelbęs 
garsųjį straipsnį apie Europą 
— kaip apie Venerą ir apie JAV 
— kaip apie Marsą. Kaip visa
da, kalbėtojas buvo atviras ir 
tiesus, išryškindamas transat
lantinių ryšių tarp Amerikos ir 
Europos bėdas, sakydamas, 
kad „JAV nebežiūri į Europą 
kaip į svarbų žaidėją, nes 
Europa nėra stipri gynybiškai. 
J ą silpnina ir neapsisprendi
mas dėl NATO svarbos, jos 
reikalingumo". 

Romant in is op t imizmas 
dėl Rusijos ba igės i 

„Kol Rusija nebus demok
ratiška, neagresyvi, tol NATO 
bus reikalinga Rytų Europai", 
— tai viena iš tezių, pagrin
džiančių mūsų regiono valsty
bių požiūrį į ES ir NATO san
tykius. Vis daugiau pasigirsta 
Amerikos siūlymų Europai 
imtis didesnės atsakomybės už 
padėtį aplinkiniuose kraštuose, 
užuot ginčijusis dėl Irako. 
Afganistano ir kitų dalykų. 

JAV — Rusijos santykiai 
daugelio pranešėjų — pagrin
diniuose pranešimuose — buvo 
pabrėžtinai nutylimi netgi 
svarstant tarptautinio teroriz
mo klausimus, ko nebūdavo 
anksčiau. Anksčiau Rusija 
būdavo pabrėžiama kaip stra
teginė partnerė kalbant apie 
teroristinius aktus, įvykdytus 
pasaulyje. Šį kartą šiurpūs 
įvykiai Rusijoje nebuvo minimi 
t a rp kitų, pasaulyje žinomų 
teroristinių aktų. Tai svarbus 
momentas, išskiriant šiuos 
įvykius kaip kitokius, neįsi
rašančius į bendrą terorizmo 
koncepciją. 

Atrodo, kad Vakaruose, 
ypač JAV, romantinis optimiz
mas Rusijos atžvilgiu pasi
baigė. Ypač tai juntama spau
dos pranešimuose, analitikų 
apžvalgose. Akivaizdu, kad 
procesai Rusijoje imami vertinti 
kitaip, negu prieš trejetą metų. 

Strateginė JAV — Rusijos 
partnerystė kovos su terorizmu 
frontuose iš dalies atvedė į 
labai dviprasmišką padėtį, nes 
paliko laisvas rankas V. Putin 
kurti autoritarinę valstybę su 
imperialistiniais elementais. 
Dar daugiau. įvykiai Ukrainoje 
atvėrė akis ir daugumai Vaka
rų politikų. Tai dar nėra for
muluojama oficialių pareigūnų 
lūpomis, tačiau žiniasklaida, 
kuri yra labai svarbi bendro
sios — formuojančios politikos 
dalis, vertina, kad iš Kremliaus 
yra organizuojamos kryptingos 
atakos prieš demokratiją 
kaimyninėse valstybėse, ir tai 
įvardijama kaip naujausia 
grėsmė. Belieka džiaugtis, — 
nors tai džiaugsmas pro ašaras, 
— kad grėsmę mato ir apie tai 
kalba jau ne vien Lietuvos kon
servatoriai. 

Mes p r i v a l o m e i š augo t i 
buvus į b u d r u m ą 

Kaip visame šiame kon
tekste atrodo Lietuva? 

Rinkimų laikotarpiu nau
jieji Lietuvos politikai neat
skleidė, kokia bus jų laikysena 
esminių nacionalinių interesų 
atžvilgiu. Čia turiu galvoje ne 
tik Darbo partiją, bet ir kitas 
partijas bei asmenis , kurie 
užima tam tikrus postus Seime 
ir užims ki tur valdžioje. Po 
rinkimų išgirdome keletą diso-
nuojančių pasisakymų: apie 
Lietuvą kaip tiltą t a rp Vakarų, 
apie neutralumą procesų, vyks
tančių Ukrainoje, Baltarusijoje, 
atžvilgiu. 

Tokios nuostatos, reiškia
mos aukštų pareigūnų lūpo
mis, kol kas vertintinos kaip 
klaidos dėl nepatyrimo. Būtų 
blogiau, jei tokios nuostatos 
būtų reiškiamos sąmoningai, 
siekiant pakeist i Lietuvos 
užsienio politikos kryptį. 

Šiandien, kai visas demok
ratinis pasaulis su nerimu ir 
jau aiškiai suprasdamas stebi 
Rusijoje besiformuojantį (ar jau 
susiformavusį) diktatūrinį re
žimą, lietuvių tautai , jos poli
tiką formuojantiems asmenims, 
partijoms ypač svarbu teisingai 
susivokti aplinkybėse ir iš
laikyti nacionalinius interesus 
atitinkantį bendrumą. Nepai
sant mūsų skirtumų, diskutuo
jant dėl vyriausybės ir kitų 
dalykų, mes privalome ras t i 
savyje jėgų ir išsaugoti buvusį 
bendrumą mūsų strateginėse 

užsienio politikos kryptyse, kad 
nenuslystume į nepageidauti
nas šalikeles. 

A t s a k o m y b ė s k l a u s i m a s 

Kokį įspūdį susidariau 
žvilgterėjusi ne tik iš mūsų 
vidaus virtuvės? 

Matyti, kad naujai perrink
ta JAV administracija savo 
santykiuose su Rusija yra 
dviprasmiškoje padėtyje. Treji 
strateginės partnerystės kovoje 
su terorizmu metai surišo 
rankas vertinant procesus, vyks
tančius Rusijos viduje. Būtent 
per šį laikotarpį — per pas
taruosius trejus metus — ir įvy
ko esminiai pokyčiai politikoje 
— buvo visiškai užgniaužti 
labai gležni demokratijos 
daigai pačioje Rusijoje, pradėtos 
grėsmingos atakos prieš de
mokratiją kaimyninėse valsty
bėse. Netgi tose, kurios jau yra 
euroatlantinių institucijų na
rės. Turiu galvoje ir Baltijos 
valstybes, — tai matėme, mato
me ir gal dar pamatysime savo 
akimis. Kad ir kaip būtų 
paradoksalu, atsakomybė už 
šiuos procesus tenka ne vien 
V. Put in ir jo komandai. 
Atsakomybė tenka ir JAV 
vadovams, ir NATO, ir ES. 
Tame tarpe ir mums, Lietuvos 
poli t ikams, kokiai politinei 
jėgai bepriklausytume. Nuo 
mūsų laikysenos, nuo mūsų 
požiūrio, mūsų susivokimo pri
klausys, kaip toli nueis režimas, 
besiformuojantis į rytus nuo 
mūsų. 

DRAUGAS, 2004 m. g ruodž io 16 d., k e t v i r t a d i e n i s 

ATIDARYTA LIETUVIŲ 
FOTOMENININKO PARODA 

2004 m. gruodžio 10 d., 
penktadienį, LR ambasadoje 
Vašingtone atidaryta lietuvių 
fotomenininko Edžio Jurčio 
autorinė foto darbų parodą 
„Gijos". 

Atidarydamas parodą LR 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas pasidžiaugė, kad 
vašingtoniečiai tu rės progą 
susipažinti su dar vieno ta
lentingo lietuvių menininko 
kūriniais. „Lietuvos ir JAV 
strateginė partnerystė nebūtų 
visavertė be aktyvus kul
tūrinio, mokslinio bendradar
biavimo bei žmogiškųjų mainų. 
Šios dvišalio bendradarbiavimo 
formos praturt ina mūsų tautas, 
skatina tarpusavio supratimą, 
taip prisidėdamos prie transat
lantinių ryšių stiprinimo", — 
kalbėjo ambasadorius. 

Foto darbų autor ius pa
sidžiaugė galėdamas ją pri
statyti JAV sostinėje Vašing
tone. 

Tai retrospektyvinė paroda, 
kuri buvo kuriama apie tris
dešimt metų. Pavadinimas 
„Gijos" kilo tiesiog iš pačių 
fotografijų, kuriose pagrindine 
tema — žmogus Fotografijos 

per emocijas yra susirišusios 
viena su kita kaip gijos. 
Autorius 2004 m. spalį Vilniuje 
išleido retrospektyvinį foto 
albumą „Gijos", kuris su didžiu
liu pasisekimu platinamas tiek 
Lietuvoje, tiek JAV. Albumas 
buvo pristatytas Edžio Jurčio 
personalinėje parodoje Šiuo
laikinės fotografijos galerijoje 
Gedimino pr. 43 Vilniuje ir Fuji 
galerijoje Kaune 

Ambasada Vašingtone 
penktadienį, gruodžio 10 d., 
surengė amerikiečiams drau
gams kalėdinį vakarą, pri
s t a t a n t lietuviškas šventines 
tradicijas. Lietuviškas Kalėdų 
da inas žaidimus ir bur tus 
vašingtoniečiams parodė lietu
vių etnografinis ansamblis 
„Jorė". Vakaro svečiai turėjo 
progos pasigrožėti šiaudinukais 
puošta Kalėdų egle, paskanauti 
lietuviško tradicinio maisto ir 
alaus. Vaikų pakviestas Kalė
dų senelis buvo dosnus ir visi 
mažieji pelnytai gavo krep
šelius saldėsių. 

J u r g i t a D a p k u t ė i r 
Kęs tu t i s Vaškelevič ius 

DANUTE BINDOKIENE 

Nėra ko Amerikai girtis 

Gruodžio 11 d. „The Economist" žurnalas 
komentuoja naujosios Lietuvos Vy
riausybės formavimą ir su tuo susijusias 

painiavas, ironiškai pažymėdamas, kad tai jau 
„12-oji (o gal 14-oji, jeigu skaičiuotume trijų 
dienų trukmės laikinąją valdžią 1991-aisiais) 
vyriausybė per keturiolika nepriklausomybės 
metų". Paminima, kad ne geriau ir Latvijoje — 
per 11 metų — devintasis ministras pirminin
kas. Estijoje, esą, kiek ramiau (šis žurnalas 
visuomet rodo daug palankumo Estijai), nes ji 
per tą patį laikotarpį turinti tik septintą prem
jerą... 

Besidžiaugdamas, kad 2003-aisiais išrink
tas Estijos ministras pirmininkas Juhan Paris 
galbūt išsilaikys visą ketverių metų terminą, 
žurnalo politinis apžvalgininkas kažkodėl 
„pamiršo", kad Lietuvoje premjeras Brazaus
kas ne tik „išsilaikė" pirmosios prez. Valdo 
Adamkaus kadencijos metais, bet savo pa
reigose pasiliko, prezidentu išrinkus Rolandą 
Paksą, o, jį nušalinus, dabar vėl yra ministru 
pirmininku. Taigi — Lietuva čia pralenkė ir 
paliko kitas dvi Baltijos valstybes. 

Išrinkti prezidentą — vienas dalykas, o jam 
pasirinkti tinkamus savo kabineto narius —jau 
kas kita. Tai matome iš šiuo metu vykstančių 
„kėdžių stumdymo" Vašingtone. Nors JAV 
piliečiai prez. George W. Bush suteikė galimybę 
pasilikti Baltuosiuose rūmuose dar vienai 
kadencijai, jo kabinete vyksta nemažai pasi
keitimų. Žinoma, taip ir reikia, nes — nauji me
tai, nauji ratai. Pirmosios kadencijos metu 
prezidentas galėjo patirti , kaip dirba jo 
artimieji patarėjai ir ministrai, su kuo lengva, 
su kuo sunkiau susitarti, o kas galbūt visai 
„pagal kitą muziką žingsniuoja". Vienas tokių, 
atrodo, buvo Valstybės sekretorius Colin Powell 
— bent šiemet. Ar jis pats tai suprato ir nesu
tiko pareigose pasilikti, ar buvo mandagiai iš 
savo vietos išprašytas, bet Powell Amerika 
tikrai pasiges dėl jo tolerantiškumo, logiškos 
galvosenos ir ramaus būdo, sprendžiant pačias 
opiausias problemas. 

Nepavyko JAV prezidentui parinkti ir „Ho-
meland Security" vadovo. Su geromis rekomen
dacijomis (ypač buvusio New York mero 

Rudolph Giuliani) ir gražiais žodžiais šioms 
svarbioms pareigoms pakvies tas Bernard 
Kerik, po poros dienų atsistatydino, pabūgęs 
apklausinėj imų, kuriuos Kongresas atlieka, 
prieš tv i r t indamas jo kandidatūrą. Pasirodo, 
kad Kerik praeityje ne vienas šešėlis šmėkščio
ja, todėl, vengdamas jų išviešinimo, kandidatas 
pasitraukė. O buvęs New York meras, apie kurį 
prez. Bush yra labai geros nuomonės (galbūt ir 
dėl to, kad respublikonas Giuliani jį tvirtai 
rėmė buvusiuose rinkimuose), viešai atsiprašė 
padaręs klaidą, rekomenduodamas Bernard 
Kerik valstybės saugumo viršininku. 

Ir ta i ne vienintelis „nesklandumas", prezi
dentui formuojant naują vyriausybę, tad 
Amerikai nėra ko didžiuotis, o šiame krašte lei
džiamam žurnalui iš aukšto žiūrėti į besisten
giančias laikytis demokratinių principų Rytų 
bei Vidurio Europos valstybes, apie pusšimtį 
metų praleidusias komunistinio režimo narve. 

Visgi minė tame „The Economist" straipsny
je pripažįstama, kad pasikeitimai Baltijos val
stybių vyr iausybėse vyksta taikiai , demok
ratiškai ir be ypatingų sutrikimų, perduodant 
pareigas. Be to, nepaisant, kas per keturiolika 
nepriklausomybės metų vadovavo Vyriausybei, 
niekuomet iš esmės nepasikeitė pagrindiniai 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos siekiai: narystė 
NATO ir Europos Sąjungoje. Šiuo atveju jos 
labiau pasistengė, negu, pavyzdžiui, Lenkija ir 
Vengrija, kur ių ekonomikos pasistūmėjimas 
aukš tyn y ra gerokai ats i l ikęs nuo Baltijos 
tautų. 

Į klausimą — kodėl? — atsakoma, kad gal
būt Baltijos valstybės po komunistinės sant
varkos žlugimo turėjusios s t ipr iausią pasi
ryžimą kuo greičiau įsijungti į vakariet iškas 
ta rp taut ines organizacijas ir atsitolinti nuo 
Rusijos į takos. Ne taip, ka ip Lenkija ir 
Vengrija, šios valstybės buvo kelis dešimt
mečius neatskir iamai įjungtos į stalinistinio 
stiliaus „centrinį gamybos planą", tad individu
alių kraštų ekonomika buvo visiškai sužlugdyta 
ir ją reikėjo a tkur t i iš pagrindų. Baltijos valsty
bės tam pasirinko Europos Sąjungos modelį ir 
šio nusistatymo griežtai tebesilaiko, nors jau 
pasiekė ES narystę . 

Nr.5 

GERUMAS MUS VIENIJA 
„Caritas": art imo meilės prakt inė raiška 

Lietuvos „Caritas" generalinis direktorius 
kun . Robe r t a s Gr igas atsako į A n d r i a u s Na
vicko klausimus. 

Tiesa, Kristaus pavyzdžiu ginant našles, 
našlaičius ir apleistuosius, neužmirština, kad ir 
„visuomenės grietinėlė" būna vargšai kitomis 
prasmėmis, jie taip pat turi teisę į sielovadininko 
tarnaujančią meilę. Tačiau įtikinamai prabilti 
elitui apie jo visuomeninines pareigas, apie 
sąžinės atsakomybę už neteisingų įstatymų ar 
egoizmo pasekmes nepajėgs tie dvasininkai, 
kurie nešioja parapijiečių sužeidimus, abejingos 
neteisybės pėdsakus. 

— Kaip J ū s p a t s ryžo tės p r i imt i t a r n y s 
tės „Car i tas" organizaci joje naš t ą? 

— Na, nevadinčiau tos tarnystės viena
reikšmiškai — našta — jau sakiau apie Dievo 
artumą ir paguodą, dosniai liejamą karitatyvinės 
veiklos dalyviams, kai jie mėgina įgyvendinti 
gailestingojo samariečio palyginimą. Kunigas 
Juozas Zdebskis (1929—1986), viena ryškiausių 
antisovietinio pogrindžio asmenybių, labai 
radikaliai praktikavęs visokių kategorijų vargšų 
meilę, sakė, kad nėra žemėje didesnio džiaugsmo 
už tą, kuris spindi kito žmogaus akyse, ir tu žinai, 
kad esi to priežastis, kad esi prie to prisidėjęs... 
Tai tiesa. Tai daugiariopai atsveria darbo organi
zacijoje sunkumus ir žmonių visuomenėje 
neišvengiamus nemalonumus. 

Be to, dirbu šaunių kolegų, spalvingų asme
nybių būryje — žmonių su gražiomis sielomis, 
įvairiomis charizmomis, pašaukimais, tempera
mentais, juk tai irgi yra labai praturtinanti ir 
įkvepianti Dievo dovana. 

O į „Caritas" atėjau dar 1989 m., kuomet, 
tirpstant sovietų sistemos monolitui, atgimė pir
mieji nepriklausomi katalikų sambūriai. Dirbau 
mistiškoje Labanoro parapijoje girios viduryje, 
kai kun. Sigitas Tamkevičius, neseniai grįžęs iš 
Sibiro tremties, pakvietė atvykti į „Caritas" 
atkuriamąjį suvažiavimą Kaune. Sporto halėje 
dalyvavo apie 3.000 delegatų — iš Lietuvos, 
išeivijos, visa Sąjūdžio ir tuomet dar LTSR 
valdžios viršūnė — entuziazmas buvo sąjūdinis, 
prisimenate. įsijungiau į sesers Albinos 
Pajarskaitės, „Caritas" sambūrio atkūrėjos, 
redaguojamo žurnalo tuo pačiu pavadinimu lei

dimą (tai buvo antrasis pradėjęs legaliai eiti 
krikščioniškas žurnalas po „Katalikų pasaulio"). 
Per tą žurnalist inę talką pamažu susipažinau su 
„Caritas" darbu, kuris, tiesą pasakius, niekad 
nebuvo svetimas — pagarbios nuojautos, kad 
ubagėliai ir atstumtieji yra įslaptinti Dievo taber
nakul ia i , nuo vaikystės turėjau (tai ačiū 
Bažnyčios auklėjimui, kad ir kiek jis moderniųjų 
teorijų bebūtų peikiamas). 1997 m. Vyskupų kon
ferencijos buvau paskirtas Lietuvos „Caritas" 
generaliniu direktoriumi. 

— K a i p ž m o n ė s g a l ė t ų p a r e m t i „ C a r i t a s " 
ve ik l ą? 

— „Jeigu Dievas nestato namų, veltui dar
buojasi tie. kur ie stato". įspėja Šv. Raštas. Tad 
tie, kurie pripažįsta dvasios prado pirmenybę 
būtyje, pirmiausia tepalaiko „Caritas" bendradar
bius ir darbus nuoširdžia malda. Prašome, kad 
mūsų pas t angas pris imintų malda ir mūsų 
paremtieji, ir idėjiniai bendraminčiai. „Caritas" 
atsikūrimo metais buvo kreipiamasi į tuos. kurie 
negali prisidėti nei ištekliais, nei darbu, tačiau 
turi didelį tur tą — gyvenimo užkrautą išban
dymų kryžių a r ligos kančią — kad širdies vieny
bėje su Kristumi ir už „Caritas" veikla atsidustų, 
t a mintimi Dangui savo vargelį paaukotų. 
Manau, kad ši „besimeldžiančių savanorių" 
tarnystė išlieka aktuali ir šiandien. 

Jeigu mūsų tautiečiai, gyvenantys užsienyje, 
norėtų padėti, galėtų pasinaudoti šiais adresais: 

Correspondent Bank: Deutsche Bank Trust 
Company Americas; (Bankers Trust Co.), New 
York; SWIFT: BKTRUS33: FED/ABA 021001033 

Beneficiary's Bank: AB bankas .Hansaban-
kas". Savanorių 19. LT - 03126 Vilnius. SWIFT; 
HABALT22 

Beneficiary's Acc. NO: LT 637300010034296861 
Beneficiary: Cari tas Lithuania. Aukštaičių 

10. LT - 44147 Kaunas. Lithuania 
Labai ver t iname kiekvieną auką ir paramą, 

tiek privačių asmenų, tiek humanitarinei veiklai 
neabejingų įmonių ar organizacijų V i s u o m e t -
parama įgalina .Caritas'" realiai pagelbėti 
atsidūrusiems socialinėje atskirtyje, pasiekti ir 
tuos, kurie „iškrenta" per valstybinės soo rtpj 
bos tinklo akutes 

N u k e l t a į 5 ps l . 
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KĖSLAS 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Keliautojas, antropologas, 
t remtinys Antanas Poška, 
pasakodamas apie savo buvusį 
viršininką, sovietmečio moks
linčių Juozą Žiugždą, prisimin
davo kalbininko, baltų ir slavų 
kalbų tyrinėtojo Viačeslavo 
Ivanovo žodžius, skirtus J . 
Žiugždai: „Pirmą kartą patiriu, 
kad žmogus, taip nemylintis 
savo tautos, rašo jos istoriją". 
Pasižyminčiųjų nemeile savo 
tautai dabar Lietuvoje apstu. 
Antai neseniai paskelbtas 

visuomenės nuomonių apie tau
tybes tyrimas parodė, kad 
Lietuvos gyventojai palankiau
siai — 44.5 proc. — vertina rusų 
tautybės žmones, o lietuvius — 
tik 7.7 proc. Vadinasi, lietuviai 
rusą daugiau myli už lietuvį 
beveik šešis kartus. Neabejo
tina, kad šis santykis dar dau
giau pasikeistų lietuvių nenau
dai, jei būtų Lietuvoje apklausti 
tik buvę komunistiniai ideolo
gai, part inės nomenkla tūros 
atstovai, sovietmečiu habilituo
tais daktarais , akademika i s 
tapę asmenys. Nemeilę savo 

tau ta i parodė ir pastarųjų rin
kimų į Seimą rezultatai , kai ru
sas Lietuvoje sukurpęs gausiau
sią partiją, ją atvedė į Seimą. Ir 
ne tenka s tebėt is „vyresniojo 
brolio" įvaizdžio gyvastingumu, 
nostalgija sovietinei praeičiai, 
jei tai skat ina habilituoti dak
tara i , akademikai , Seimo na
r iai . Tesprendžia skaitytojas 
apie jų kėslą iš žemiau vardina
mų asmenų ti tulų ir pavardžių 
bei jų ketinimų niekinti lietuvių 
tautą, kurios pagrindu 1918 m. 
sukur ta ir 1991 m. a tkur ta Lie
tuvos valstybė, kurios Konsti
tucijos a n t r a m e straipsnyje 
įrašyta, kad Lietuvos valstybę 
kuria tauta , suverenitetas pri
klauso tautai . 

2004 m. rugpjūčio 1 d. 
istorijos mokslų habilituoti dak

tara i Henrikas Šadžius ir 
Liudas Truska pasirašė laišką 
ministrui pirmininkui Algirdui 
Brazauskui, kuriame teigia, kad 
pribrendo laikas įvertinti 
sudėt ingus ir pr ieštar ingus 
naujausių laikų Lietuvos istori
jos klausimus, kurie neretai vis 
dar mitologizuojami arba inter
pretuojami vadovaujantis vien 
ideologinėmis nuostatomis. Šiuo 
tikslu laiško autoriai planuoja 
surengti mokslinę konferenciją, 
tema „Lietuva tarybiniais me
tais: pasiekimai ir praradimai". 
Laiške teigiama: „Konferencija 
taip pat skiriama Pergalės prieš 
fašizmą 60-osioms metinėms". 
Laiško autoriai prašo ministrą 
pirmininką pritarti renginiui ir 
rasti galimybę konferencijos 
organizavimui skirti 10,000 litų 

ir dar 70,000 litų — kolek
tyvinei monografijai „Lietuva 
tarybiniais metais: pasiekimai 
ir praradimai". Prie laiško 
pridėtas Mokslų akademijos 
tikrųjų narių, habilituotų dak
tarų Algirdo Gaižučio, Jono 
Kubiliaus, Alfonso Merkio ir 
Juro Požėlos, Seimo narių Kazio 
Bobelio, Justino Karoso, Algir
do Kunčino ir Kazimiros Pruns
kienės pritarimas. Pri tarian
tieji taip pat tvirtina, kad laiške 
siūlomiems vertinimams laikas 
jau pribrendo. 

Išsivadavusios iš okupacijų 
trys Baltijos šalys patirtus per 
okupacijos didžiulius prara
dimus, deja, tik apraudoti pajė
gios, o materialius nuostolius 
pinigais skaičiuoja. Štai čia ir 
prisireikė sovietmečio „pasie

kimų", kad būtų sumažintos 
arba panaikintos okupanto 
kompensacijos. Ne H. Šadžiui, 
L. Truskai, akademikams ir 
Seimo nariams reikalas „pasie
kimus" vertinti pribrendo, o 
labai panašu, kad jie vykdo 
užsakymą okupanto, kuris atly
ginti žalą spyriojasi. Lietuvos 
valstybės vadovų vangumas 
reikalauti okupacijos žalos atly
ginimo (nepaisymas lietuvių 
tautos reikalavimų, patvirtintų 
referendumu), tokį užsakymą 
galėjo paskatinti. Kita vertus, 
kai mokslo, švietimo bei kitos 
valstybinės įstaigos taut inei 
sąmonei gaivinti pastangų 
nededa, randasi palanki terpė 
sergantiesiems prarasto „ro
jaus" nostalgija kvailioti, 
sąmoningai ir nesąmoningai 

vykdyti buvusio okupanto 
užsakymus, reikšti jam nepel
nytą meilę. Užtenka prisiminti 
kai kurių nehabilituotų ir habil
ituotų daktarų bei .akademikų 
kvailiojimą, kai Mokslų Aka
demijos salėje vertino A. Snieč
kaus „nuopelnus" Lietuvai. 

Lieka tikėtis, kad ministrui 
pirmininkui užteks sveikos nuo
vokos nepasiduoti provokacijai 
prilygstančiai iniciatyvai, o tau
tiškai ir pilietiškai susipratusiai 
visuomenei — galių užkirs t i 
kelią kėslus realizuoti; ne dėl 
tautinės nesantaikos kurstymo 
ar dėl nemeilės rusui, o dėl to, 
kad lietuviais esame gimę, kad 
atsikvošėti metas pribrendo. 
Lietuvos istoriją turi rašyti savo 
tautą mylintys istorikai. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
PALM BEACH, FL 

KAS NAUJO PAS MUS 
Sveikiname naująją Flori

dos jaunimo organizaciją, 
„Saulėtas krantas", ir pirmąjį 
organizacijos leidinį „Jaunimo 
balsas". 

Šių metų vasaros pietų 
Floridoje gyvenantys lietuviai 
ilgai neužmirš. Netekome 
telkiniui brangių žmonių, daug 
davusių lietuvių gyvenimui, 
„Dainos" choro steigėjos Irenos 
Manomaitienės, Lietuvių ben
druomenės valdybos nario, 
daugelio kitų organizacijų 
finansinių reikalų vedėjo Vyto 
Kulpoe ir rudeniop, buvusio 
Lietuvių bendruomenės Palm 
Beach skyriaus pirm. dr. 
Vytauto Majausko. 

O ir gamta nesigailėjo šiais 
metais Floridos — per keturias 
savaites pietų Floridą pliekė ir 
niokojo net keturi uraganai, iš 
kurių du palietė ir Palm Beach, 
ir Martin apskrityse gyvenan
čius lietuvius. 

Rugsėjo 3 d. uraganas, 
„Frances" užgriuvo aukščiau 
minėtose apskrityse gyve
nančius lietuvius, o rugsėjo 25 
d. uraganas „Jeanne" praskriejo 
beveik tuo pačiu keliu ir 
apniokojo Jupiter, Stuart, Port 
St. Lucie ir Fort Pierce mies
telius. 140 mylių vėjas nudras
kė gyvenamųjų namų stogus 
užtvindė namus, išvertė didžiu
lius medžius. Lietuviams, atro
do, daugiausia buvo nudraskyti 
stogai, sunaikinti apelsinų ir 
mango vaismedžiai. 

Nepaisant visų audrų, lietu
viai kas antrą mėnesio antra
dienį rinkosi pabendravimo 
pietums į „Piccadilly" resto
raną, West Palm Beach. Nors 
kartais susirinkdavo ir nedaug 
vasarai pasilikusių, tačiau čia 
buvo progos pasidalinti atos

togų įspūdžiais, pas ida l in t i 
naujienomis iš Lietuvos, pa
diskutuoti j iems rūp imais 
klausimais. 

Ir štai, po visų uraganų, 
pietų Floridos lietuvius pasiekė 
džiaugsminga žinia: buvo 
įsteigta trečios bangos lietuvių 
pastangomis, pietų Floridos 
jaunimo organizacija „Saulėtas 
krantas" ir išleistas organizaci
jos leidinys „Jaunimo balsas": 
redaktorės Jolita Dromantaitė 
ir Jūra tė Barkauskaitė-Meister. 

Įžanginiame žodyje redak
torės papasakojo, kaip atvyku
sios į JAV, išsiilgo lietuviškos 
kalbos ir tradicijų, ir j a s surado 
Floridos Palm Beach Lietuvių 
bendruomenėj, kuriai vadovau
ja Kęstutis Miklas. Vėliau susi
pažino su Lietuvos Respublikos 
Palm Beach garbės konsulu 
Stanley Balzeku, Jr. , su jais , ir 
kitais lietuviais bendraujant , 
kilo mintis įsteigti informacinį 
centrą, įsteigti šeš tadieninę 
lietuvišką mokyklėlę, suruošti 
gegužinę, susiburti į organizaci
ją. Garbės konsulas S tan ley 
Balzekas, J r . leido naudot i s 
konsulato patalpomis. 

„Jaunimo balsas" leidžia
mas lietuvių ir anglų kalba. 
Jame yra informacijos skyrius, 
kur pateikiamas Lietuvos am
basados Washington internete 
adresas. Pateikiamas ir Alman
to Kakariekos sukurtas Flori
dos jaunimo internete puslapio 
adresas (www.jungtinesame-
rikosvalstijos.com). Ateityje nu
matoma pristatyti planuojamus 
renginius, parodas, ar filmus, 
kurie vyks Lietuvoje Respub
likos Palm Beach konsula to 
patalpose, supažindinti su iš 
Lietuvos besilankančiais a r 
pietų Floridoje gyvenančiais 

l ietuviais . Floridos jaunimo 
organizacijos „Saulėtas kran
tas" adresas yra: 44 Coconut 
Row, Suite T 10, Palm Beach, 
Florida, 33480, e—maii adresas: 

jolita@one.lt. arba, 
jurate2911@one.lt 

F l o r i d o s j a u n i m o 
o r g a n i z a c i j o s „Sau lė t a s 

k r a n t a s " g e g u ž i n ė 

Spalio 17 d., sekmadienį, 
Ocean Cay parke, Jupiter, įvyko 
pirmoji „Saulėto kranto" gegu
žinė, kurios t ikslas buvo subur
ti naujai atvykusius iš Lietuvos, 
susipažinti ir pabendrauti su 
seniau čia įsikūrusiais lietuviais. 

Oras buvo puikus, tad su
sirinko daugiau negu šimtas 
lietuvių. Ypač malonu buvo 
matyti tarp suaugusių ir būrį 
vaikų, kurie žaidė ir bendravo 
su naujais draugais. Skambėjo 
l ietuviška muzika, susirinkę 
valgė šeimininkių paruoštą 
maistą, dalyvavo loterijoje. 

Į šventę atvyko ir Lietuvos 
garbės konsulas Palm Beach 
Stanley Balzekas, J r . Viena iš 
„Saulėto kranto" įsteigėjų, Joli
t a Dromantaitė, pasveikino su
s i r inkusius , pasidžiaugė, jog 
mato tiek daug lietuvių ir pri
s ta tė Floridos jaunimo organi
zacijos „Saulėtas k ran tas" 
valdybą: Renatą Armalaitę, 
Jolitą Dromantai tę ir Jū ra tę 
Barkauskaite-Meister, skatino 
visus prisidėti prie organizaci
jos veiklos, ypač prie norimos 
steigti mažiesiems lietuviu
kams l i tuanist inės mokyklos, 
Jol i ta Dromanta i tė dėkojo 
visiems, prisidėjusiems prie 
Floridos jaunimo organizacijos 
„Saulėtas k r an t a s " steigimo, 
ypač Lietuvos garbės konsului 
Stanley Balzekui, J r . , kur is 
leido naudot is konsulato 
patalpomis. 

Garbės konsulas Stanley 
Balzekas, jr . pasveikino visus 
sus i r inkusius , sakė remsiąs 
naują organizaciją, ir pažadėjo 

paremti steigiamą lituanistinę 
mokyklą 1,000 dol. Sveikino ir 
Palm Beach LB skyr. pirm. 
Kęstutis Miklas, kuris ragino 
naujai atvykusius prisidėti prie 
Lietuvių bendruomenės. Dar 
sveikino daiL Rimgailė Zoto-
vienė, Lietuvos Dukterų vardu 
Dalia Augūnienė. 

„Da inos" c h o r a s p r a d ė j o 
da rbą 

Spalio 11 d. „Dainos" cho
ras, vadovaujamas muz. Rena
tos Armalaitės, pradėjo repe
tuoti Oceanview Metodistų, 
Juno Beach, bažnyčios patal
pose. Vadovė ir choristai ruošia 
naują programą Vasario 16 d. 
minėjimui bei kitiems pasirody
mams. „Dainos" choras taip pat 
gieda per lietuviškas šv. Mi
šias. 

P i r m o s i o s ši r u d e n į 
l i e tuv i škos šv. Mišios 

Spalio 7 d. buvo aukotos 
pirmosios po vasaros lietu
viškos šv. Mišios. Negalint šiuo 
laiku iš Bostono atvykti kan. 
Kontautui , lietuviškas šv. 
Mišias aukojo kun. Kevin 
Nelson, skaitinius skai tė 
Vladas Barius, vargonavo muz. 
Liudas Stukas. 

Lietuviškos šv. Mišios auko
jamos kiekvieno mėnesio pir
mąjį sekmadienį, 1 vai. p.p., St. 
Jude bažnyčios koplyčioje, 
Teąuestoj. 

P a b e n d r a v i m o p i e t ū s 

Pabendravimo pietūs, ypač 
vasarą, yra vienintelė vieta, kur 
pietų Floridos lietuviai susitin
ka, pasidalina žiniomis, paben
drauja. Aišku, vasarą tie susi
tikimai nėra labai gausūs, ta
čiau pasilikę vasarą Floridoje, 
niekad jų nepraleidžia. Palm 
Beach LB skyr. pirm. Kęstutis 
Miklas vadovauja pabendravi
mo pietums , veda diskusijas ir 

Lietuviški ža n nesiliovė smagioje ,.Saulėto kranto" gegužinėje. 

t.t. Pabendravimo pietūs vyks
ta kas antrą mėnesio antraienį, 
„Piccadilly" restorane, West 
Palm Beach. 

Lietuvos D u k t e r ų Palm 
Beach sky r i aus 

sus i r ink imas 

Spalio 14 d. pas Giedrę 
Kulpienę įvyko Lietuvos 
Dukterų Palm Beach skyriaus 
susirinkimas. Jį pravedė pirm. 
Aldona Biliūnienė, ir pasveiki
no naujas trečios bangos lietu
vaites, kurios įsijungė į 
Lietuvos Dukterų veiklą. Su
sirinkime buvo aptar ta sky
riaus veikla ir tolimesnės darbo 
gairės. 

PRENUMERUOKITE 
„DRAUGĄ" 

DETROIT, Ml 

LIETUVOS KARIUOMENĖS 86 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS 
Š.m. lapkričio 26 d. Šv. 

Antano parapijos patalpose 
buvo atšvęstas Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 86 metų su
kakties minėjimas. Šv. Mišios 
buvo aukojamos už žuvusius 
savanorius, karius, partizanus, 
šaulius. Mišias užprašė ramovė-
nai, šauliai, birutietės bei Da
riaus ir Girėno klubas. Orga
nizacijos dalyvavo su vėliavo
mis. Mišių metu gražiai giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Klebonas ir 
Lietuvos šaulių sąjungos išeivi
joje vyriausias kapelionas 
Alfonsas Babonas pasakė šven
tei skirtą pamokslą. 

Po šv Mišių vyko minėji
mas parapijos salėje, kurioje 
dalyvavo gražus būrelis žmonių. 
Salę puošė Mykolo Abariaus 
specialiai padarytas plakatas su 
užrašu: „Jūs savo gyvybę auko-
jot Lietuvai". Lietuvos šaulių 
sąjungos išeivijoje vadas ir Švy
turio jūrų šaulių kuopos vadas 
Mykolas Abarius at idarė 

minėjimą, dėkodamas visiems 
už gausų atsilankymą. Daly
vavo Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas Michigan Jurg is 
Jurgutis su žmona dailininke 
Danguole Jurgut iene . „Ame
rikos lietuvių balso" radijo pro
gramos redaktorius Kazys 
Gogelis ir „Lietuviškų melodijų" 
radijo programos redak tor ius 
Algis Zaparackas. Kun. Alfon
sas Babonas sukalbėjo invokaci-
ją. Po to buvo kovose dėl Lie
tuvos laisvės žuvusiųjų pager
bimas, žymenų įteikimas. Tre
čiojo laipsnio šaulių sąjungos 
pasižymėjimo ženklu ir žyme
niu už nuopelnus šaulių sąjun
gai apdovanotas J o n a s Sos-
takas. Centro valdybos sekre
torė Onutė Abarienė buvo ap
dovanota žvaigždės ordinu. 

LŠSI vadas Mykolas Aba
rius tarė žodį apie Lietuvos ka
riuomenės lauko/sausumos pajė
gas ir jų išdėstymą Lietuvoje. 
Karinės oro pajėgos. Oro pajė
gos, jūrų pajėgos. Logislotikos 

valdyba, bendros paramos logis
tikos, kariuomenės materialinė 
tarnyba, judėjimo kontrolės cen
t ras , karo policija. Mokymo ir 
doktrinų valdybą sudaro moko
masis, puskarininkių mokykla, 
centrinis poligonas, jėgerių 
mokykla, kovinio rengimo cen
t ras , karo medicinos tarnyba. 
Lietuvos kar iuomenės lauko/ 
sausumos — pajėgos suskirsty
tos į rytų ir vakarų karinę apy
gardą. | rytų apygardą įeina 
Alytaus. Kauno, Vilniaus, Kai
šiadorių, Panevėžio ir Utenos 
apskritys. Į vakarų apygardą 
įeina Marijampolės, Tauragės, 
Klaipėdos, Telšių ir Šiaulių 
apskri tys . Lietuvos kariuo
menės sausumos pajėgoms 
vadovauja brig. gen. A. Pocius. 

Šių metų birželio 18 d. prie 
Krašto apsaugos ministerijos 
surengtoje ceremonijoje Lietu
vos kariuomenės lauko/sausu
mos vadovybei buvo iškilmingai 
įteikta Kovinė vėliava. Laikan
tis tradicijų, simboliškai vėliavą 

prie koto pritvirtino vyriausias 
kariuomenės kapelionas pik. 
ltn. Juozas Gražulis, vyr. gink
luotųjų pajėgų vadas, laikinasis 
prezidentas Artūras Pau
lauskas, Krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius, ka
riuomenės vadas gen. mjr. 
Jonas Kronkaitis, Sausumos 
pajėgų dalinių vadai ir jauniau
sias šių pajėgų kariškis. 

Baigdamas paskaitą, M. 
Abarius pareiškė, kad Lietuvos 
karys buvo narsus, drąsus ir 
pasiruošęs gyvybę už laisvę 
aukoti. Mūsų pagarba jiems. 
Lenkiam galvas jiems ir dėko
jame jiems už jų parodytą ryžtą 
ir norą laisvę ginti. 

Muz. Stasys Sližys buvo 
pakviestas palydėti bendrą 
dainavimą. Padainuotos patri
otiškos dainos: „Tėvynė Lietu
va", muz. A. Bražinsko, „Aras", 
muz P. Butkaus, „Žemė Lie
tuvos", muz. K. Vasiliausko ir 
„Brangiosios spalvos", muz. K. 
Vasiliausko. 

Rengėjų vardu Mykolas 
Abarius padėkojo kun. Alfonsui 
Babonui už aukotas šv. Mišias, 
pamokslą ir invokaciją, muz. 
Stasiui Sližiui už vargonavimą 
ir giedojimą Mišių metu. ben
dro dainavimo lydėjimą, garbės 
svečiams, vėliavų tarnybai ir 
gausiems šios šventės daly
viams. Minėjimas užbaigtas 
visų dalyvių sugiedotu Lietuvos 
himnu. 

Po to vyko malonus paben
dravimas. Ši diena buvo gera 
proga pasigardžiuoti parapijos 
šeimininkės Pranciškos Tele-
vičienės skaniais obuoliniais 
blynais. 

Regina J u š k a i t ė -
Švobienė 

DRAUGAS IEŠKO 

SAVANORIU - TELEMARKETING 
jei galite ir tur i te norą, mums 
reikia telefonistu - savanorių. 

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

Valentinui te l . 773-585 9S00 

SKELBIMAI 
SIULODARBA 

Caregivers need 
in Wisconsin 

for Christmas season. 
Mušt have good Eng. 

SS and DL helpful. 
Cail Greg at 262-657-8044. 

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

lietuviškai, dirbančio kompiuter iu ir 
galinčio legaliai dirbt i šalyje. 

TeL 773-284-0100. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GY\TBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

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

STATYBOS, 7 * 1 
REMONTO " I ™ 

CONSTRUCT l O N 
DARBAI 

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

Cell/fax: 815-744-
Žlvinas Vencius 5360:773-581-5920 
Albert Selevi www.zaconstruction.com 

Šildymas 
Šaldymas 

S556S.KecfceChcago,L50629 
Prekyba, instaiavimas, aptarnavimas 

ucensed — Bonded— Insured 

7 7 3 7 7 8 4 0 0 7 
773 531 1833 

VIDA M. a 
•SESES: SAKEVICIUS 

Real Estate C o n s u l t a n t 
Nek i lno jamo jo t u r t o 
p i rk imas, pardau imas 

7 0 8 - 8 8 9 2 1 4 8 

IŠNUOMOJA 

,DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai, i mieg.— S620-S650: 

2 mieg. — $710-5750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
»»..„^ SIŲSKITE PER 

ATLANTIC 
txpressucrp. 

"H*1 fą*m ^>""~ Y l t A t i A i . l M Y B h 
•~*"*4 į J -^IJ? .SI .SAKYT! KONTEINERĮ ! 

SIUNČIAME AIR CARGO IR LAIVU 
LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA. UKRAINA, BALTARUSIJA 
r.-sSlUNClAMLi K l l i K V I I i N A S A V M I • Ę . 
PRISTATOMI: GAVĖJUI TIESIAU RANKAS. 

1-800-775SEND 
M ū s ų a t s t o v a i : 
Bravo Coffc« und dcli 

2."*8 Mnin Sir. L .EMONT. 1U 604^9 , TLLOO 157-33O0 
K A l Y N A c n r p . 

3.** S. Knh tvung K o a d l 'A t .VVr jN l . į 6>WK>7, I c l *47-77r>-77<x:> 
2710 W. 71st Str. C H 1 C A O O . H . 0O6E29, "Ifcl: 77.^-434-701 <> 
SSOI 7fc Th Avc RKIOOF.VTFAV. II M%»55. Tcl:708-«>O-<W<»sr> 

http://www.jungtinesame-
http://rikosvalstijos.com
mailto:jolita@one.lt
mailto:jurate2911@one.lt
http://www.zaconstruction.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP tnterfax, ITAR-TASS. BNS 

žinių agentarų pranešimais) 
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EUROPA 
j 

ATĖNAI 
Iš autobuso, kurį Atėnuose 

trečiadienį pagrobė du ginkluoti 
vyrai, paleisti dar trys įkaitai, 
pranešė Graikijos televizija. Ži
nių agentūra ANA pranešė, kad 
paleistos dar dvi moterys ir vy
ras. Praėjus maždaug šešioms 
valandoms po autobuso užgrobi
mo, teroristai paleido du vyrus 
ir tris moteris. Dar po trijų va
landų buvo paleisti dar vienas 
vyras ir viena moteris. Du gink
luoti užpuolikai, kaip manoma, 
albanai, autobusą su 26 kelei
viais viename Atėnų priemies
tyje pagrobė trečiadienį po 6 
vai. ryto. Pagrobėjai reikalauja 
vieno milijono eurų išpirkos, ir 
vairuotojo, kuris nuvežtų juos 
iki oro uosto, ir lėktuvo, kuriuo 
jie netrukdomai galėtų skristi į 
Rusiją. 

BRIUSELIS 
Rumunija ir Bulgarija an

tradienį užbaigė ilgus metus 
trukusias derybas dėl narystės 
Europos Sąjungoje (ESl, ir 2007 
m. sausio 1 dieną turėtų tapti 
26-ąja bei 27-ąja bloko narėmis. 
Tačiau ES plėtros komisaras Ol-
li Rehn įspėjo Balkanų kaimy
nes, jog, jei jos nori laiku prisi
jungti prie bloko, jos dar turi at
likti labai daug darbų, daugiau
siai susijusių su teisės reforma 
bei kova su korupcija. Manoma, 
jog Bulgarijos reformuojama 
teisės sistema, politinė sistema 
bei ekonomika yra labiau priar
tėjusios prie ES standartų nei 
jos kaimynės, tad Rumunijos 
užsienio reikalų ministrui Mir-
cea Geoana teko pripažinti, kad 
Bukareštui dar teks nemažai 
nuveikti. 

STRASBOURG 
Europos Parlamentas tre

čiadienį priėmė neįpareigojan-
čią, bet reikšmingą rezoliuciją, 
kurioje ragina Europos Sąjun
gos (ES) vadovus ilgai nedel
siant pradėti su Turkija dery
bas dėl jos narystės bendrijo

je. Tikimasi, kad ES vadovai 
ketvirtadienį ir penktadienį per 
viršūnių susitikimą pri tars t am, 
kad būtų pradėtos narystės de
rybos su Turkija, kurių ji ilgai 
siekė. Slapto balsavimo metu 
732 narių Europar lamentas 
taip pat atmetė dvi rezoliucijos 
pataisas, kuriomis būtų siūloma 
Turkijai suteikti al ternatyvią 
„ypatingą partnerystę" ar aps
kritai atsisakyti suteikti narys
tę. 

VARŠUVA 
Irake sudužus sraigtaspar

niui žuvo trys lenkų kariai, pra
nešė Lenkijos užsienio reikalų 
ministerija. Per priverstinį nu
sileidimą buvo sužeisti dar ke
turi kariai . Įvykio priežastys 
dar nežinomos, bet visi ženklai 
rodo, kad su įprastine patrulia
vimo misija skridęs sraigtaspar
nis sudužo dėl techninio gedi
mo. Po šios nelaimės Irake žu
vusių lenkų skaičius padidėjo 
iki 20. Nuo 2003 m. rugpjūčio, 
kai karo draskomoje šalyje Len
kija dislokavo savo karius, čia 
žuvo 16 jos karių ir keturi civi
liai lenkai. 

KIJEVAS 
Rinkimų kampanijos metu 

dioksinu nuodytas Ukra inos 
opozicijos vadovas Viktor J u š -
čenko jau vasarą buvo įspėtas 
dėl galimo išpuolio prieš jį. Bu
vę slaptosios tarnybos karinin
kai liepos pabaigoje — maždaug 
pusantro mėnesio iki nuodijimo 
— pranešė opozicijai, kad yra 
žmonių, norinčių atsikratyti V. 
Juščenko. Tai Kijeve JAV žinių 
stočiai CNN pareiškė V. Juščen
ko bendražygis, parlamento de
putatas Oleg Rybačiuk. Austri
jos medikai savaitgalį galutinai 
patvirtino diagnozę, kad V. Juš 
čenko rugsėjo pradžioje buvo 
nuodytas. Politikas iki šiandien 
kenčia nuo nuodų sukeltų pada
rinių — jo veidas yra smarkiai 
sužalotas. O. Rybačiuk pažymė
jo, kad V. Juščenko nuodijo „bu
vusios Sovietų Sąjungos specia
listai". Atsakomybė už tai esą 
tenka Ukrainos valdžiai. 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
Po beveik dviejų metų per

t raukos trečiadienį surengtas 
daugybę milijardų dolerių kai
nuojančio priešraketinio skydo 
bandymas buvo nesėkmingas, 
nes iš paleidimo aikštelės Ra
miajame vandenyne nepakilo 
taikinį turėjusi numušt i raketa, 
pranešė Pentagon. Beveik 16 
minučių anksčiau iš Aliaskos 
buvo sėkmingai paleista taria
ma puolanti raketa su kovinės 
galvutės imitacija. Dėl nesėk
mingo bandymo veikiausiai teks 
atidėti pradinės priešraketinės 
gynybos sistemos darbo pra
džią. Skydo viziją savo garsioje 
kalboje 1983 metų kovą išdėstė 
JAV prezidentas Ronald Rea-
gan, o kritikai ją pašaipiai pra
minė „Žvaigždžių karais". 

AZIJA 

PYONGYANG 
Šiaurės Korėja trečiadienį 

perspėjo Japoniją, kad Tokyo 
įvestas ekonomines sankcijas ji 
t raktuos kaip karo paskelbimą, 
ir pagrasino, jog reikalaus, kad 
Japonija nedalyvautų šešių ša
lių derybose dėl Šiaurės Korėjos 
branduolinių ambicijų. Japoni
jos visuomenė ir kai kurie politi
kai vis garsiau ragina paskelbti 
sankcijas šiai stalinistinei vals
tybei, kuri neseniai prisipažino 
grobusi Japonijos piliečius. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Nuverstas Irako diktatorius 

Saddam Hussein laikomas ne
toli Baghdad esančioje JAV ka
rinėje bazėje Camp Cropper, an
tradienį pranešė Irako žmogaus 
teisių ministras Bakht iar Amin, 
pa tv i r t indamas j a u anksč iau 
sklandžiusius gandus. JAV ka
rinė vadovybė tikslios jo įkalini
mo vietos iki šiol nebuvo at
skleidusi. 

Socialdemokratai mini LKP atsiskyrimo metines 
Atkel ta iš 1 psl . 
atsiskiriant nuo Sovietų Sąjun
gos", tvirtino spaudos konferen
cijoje dalyvavęs žurnalistas, vie
nas LKP 20-ojo suvažiavimo da
lyvių Algimantas Cekuolis. 

Lietuvai atkūrus nepriklau
somybę, 1990-ųjų gruodį neeili
niame LKP suvažiavime buvo 
pervadinta į Lietuvos demokra
tinę darbo partiją (LDDP). 

LSDP bendražygiai tuo tar
pu kaltina partiją užmiršus, jog 
1989 m. gruodį buvo atkurta ir 
Lietuvos socialdemokratų parti
ja, kuri pratęsė tarpukario Lie
tuvos socialdemokratijos tradi
cijas. 

„Girios vilkas į girią žiūri. 
Iš LSDP komunistams buvo rei
kalingas tik pavadinimas, da
bar visa kita galima užmiršti. 
Verčiau jie užmirštų savo liūdną 
praeitį su ilgamečiu sovietiniu 

LKP vadovu Antanu Sniečku
mi", trečiadienį sakė buvęs 
LSDP pirmininkas europarla-
mentaras Aloyzas Sakalas. 

Visą praėjusį dešimtmetį 
buvusių komunistų šleifo mėgi
nusi atsikratyti LDDP 2001-ųjų 
sausį susivienijo su LSDP į nau
ją, išsiplėtusią LSDP. 

„Tie, kurie prisidėjo prie 
LKP atsiskyrimo nuo SSKP. 
vėliau buvo išstumti iš partijos. 
Dabar tas pats vyksta su social
demokratais , tik skausmin
giau", BNS sake LSDP tarybos 
narys Bronius Genzelis. 

Pastarajame, šių metų ru
denį vykusiame LSDP tarybos 
posėdyje, kurį kai kur ie so
cialdemokratai pakrikšt i jo 
„LKP plenumu", buvę LKP na
riai siūlė šalinti B. Genzelį iš 
salės už partijos vadovo A. Bra
zausko kritiką. 

Premjeras tvir t ino, kad 
prieš penkiolika metų a tkur ta 
LSDP ir per dešimtmetį nuo 
LKP iki LSDP evoliucionavusi 
partijos — du skirtingi dalykai. 

„Tada buvo kita socialdemo
kratų partija, mes buvom kiti, ir 
mes švenčiam LKP, paskui de
mokratines darbo partijos, vals
tybės istoriją", į kalt inimus, jog 
socialdemokratai pamiršo 
LSDP atkūrimo metines, atsakė 
premjeras. 

Socialdemokratų sprendimą 
paminėti LKP atsiskyrimo nuo 
SSKP metines, tačiau neprisi
minti LSDP įsikūrimo, kritiškai 
vertina ir opozicijos atstovai. 

„Žiūrint iš is torinės per
spektyvos. LKP a ts i skyr imas 
nuo SSKP buvo toks pat pozity
vus žingsnis kaip ir 'perestroi-
ka"\ sakė buvęs sovietmečio di
sidentas Vytautas Bogušis. 

Į Konstitucinį Teismą siūlomi nauji nariai 

Atkelta iš 1 psl. 
R. K. Urbaitis, R. Ruškytė ir 

T. Bimontienė Konstituciniame 
Teisme pakeis Egidijų Jarašiū
ną. Augustiną Normantą ir Jo
ną Prapiestį, kurių kadencija 
baigsis kitų metų kovo 17 dieną. 

Pagal Konstituciją, devynių 
narių KT kas treji metai atnau

jinamas trečdaliu, tai yra po tr is 
teisėjus. Tai vadinama teisėjų 
daline kaita. Tad vieno KT tei
sėjo kadencija t runka devyne
rius metus. 

Kandidatūras į laisvas tei
sėjų vietas turi pasiūlyti prezi
dentas. Seimo pirmininkas ir 
Aukščiausiojo Teismo pirminin

kas. Kandidatus tvirtina Sei
mas. 

KT sudėtis vėl bus trečdaliu 
atnaujinama 2007 metų pabai
goje ir 2008-ųjų pradžioje. Tuo
met teks pasirinkti ir naują KT 
pirmininką, nes baigsis dabarti
nio jo vadovo Egidijaus Kūrio 
kadencija. 

Premjeras neturi nuomonės dėl ,Jukos" bankroto 
Vilnius, gruodžio 15 d. 

(BNS) — Lietuvos ministras 
pirmininkas Algirdas Brazaus
kas, kurio vadovaujama Vyriau
sybė antradienį gavo įgalioji
mus veikti, teigia neturįs infor
macijos apie „Mažeikių naftos" 
įmonę valdančios Rusijos ben
drovės „Jukos" JAV instituci
joms pateiktą prašymą pradėti 

bankroto procedūras. 
„Nieko negaliu atsakyti, ne

žinau, kokiais pagrindais ta i 
yra padaryta. Reikia išnagri
nėti, kiekvienas toks reiškinys 
reikalauja rimto apsvarstymo", 
trečiadienį žurnal is tams sakė 
premjeras. 

Pareiškimą dėl bankroto pa
skelbimo bei atitinkamos reor

ganizacijos „Jukos" antradienį 
pateikė JAV Texas valstijos Pie
tų apygardos teismui. 

. .Jukos" siekia, kad JAV 
teismas, tur int is t a rp tau t in io 
arbi t ražo statusą, pr ipažintų 
neteisėtu šį savaitgalį numaty
tą „Jukos" pagrindinio gavybos 
padalinio „Jugansknef tgaz" 
aukcioną už skolas valdžiai. 

A t A 
Dr. BRONĖ BALŠAITYTĖ 

MOTUŠIENĖ 
Mirė 2004 m. gruodžio 14 d., sulaukusi 94 metų. 
Gimė Lietuvoje, Užpelkių kaime, Palangos valsčiuje. 

Gyveno Cicero, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Viktoras Motušis; sūnėnai Juozas 

Balšaitis ir Kazimieras Balšaitis bei dukterėčios Nijolė 
Bučelienė ir Helen Meinken su šeimomis. 

A.a. Bronė buvo a.a. Jeronimo Balšaičio, a.a. Kazimie
ro Balšaičio a.a. Jono Balšaičio ir Pranciškos Jakaitienės 
bei Konstancijos Kairienės sesuo. 

Velionė dalyvavo Amerikos Lietuvių tarybos, Bendro 
Amerikos Lietuvių šalpos fondo ir Lietuvių R. K. Moterų 
sąjungos veikloje. Buvo Cicero Lituanistikos mokyklos 
mokytoja bei Lietuvos Dukterų draugijos ir Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Seselių rėmėjų narė. 

A.a. Bronė bus pašarvota penktadienį, gruodžio 17 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Suburban Family laidojimo na
muose, 5940 W. 35th St., Cicero, Illinois, 60650. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 18 d. 9 v.r. Su
burban Family laidojimo namuose, iš kur a.a. Bronė bus 
palydėta į Šv. Antano bažnyčią, kur 9:30 v.r. bus aukoja
mos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. 
Vietoj gėlių šeima prašo aukoti BALFo organizacijai. 

Nuliūdusi š e i m a 

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

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

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

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

GERUMAS MUS VIENIJA 
,Car i tas" : a r t imo meilės prakt inė raiška 

Atkelta iš 3 psl. 
Bet laukiame ne vien 

medžiaginės, finansinės pagal
bos, o ir Jūsų pačių. Ateikite — 
su savo širdies šiluma, energija, 
sugebėjimais ir patirtimi, su 
savo tikėjimu į Dievą, kuris 
skatina neužmiršti žmogaus, ar 
su savo pagarba žmogui, ku
riame glūdi dieviškumo kibirkš
tis, — ateikite, kiek leidžia Jūsų 
laikas ir sąlygos, įsijunkite į 
„Caritas" įstaigų, projektų, 
parapijų „Caritas" grupių veik
lą kaip savanoriai talkininkai, 
bendradarbiai. Pradėję nuo 
mažų teigiamų pokyčių savo 
sieloje ir aplinkoje, mes iš tiesų 
galime atnaujinti Lietuvos 
veidą. Kad tie „80 proc." neliktų 
bereikšmė statistika. 

Vieną tokią mažą progą ir 
norėčiau pasiūlyti. J au eilę 
metų visoje Lietuvoje Advento 
metu, t.y., keturias savaites 
prieš Kalėdas, „Caritas" rengia 
labdaros akciją „Gerumas mus 
vienija". Šiemet taip pat savo 
kalėdine dovana J ū s galite 
padėti skurstančioms šeimoms 
ir vaikams, vienišiems se
neliams ir ligoniams. Jūsų 
parapijos „Caritas" skyriuje 
(priėmimo valandos bus skel
biamos pagal konkrečių vie
tovių sąlygas). Neabejokite, kad 
dovanojama gėrio šiluma pir
miausia sušildo patį davėją! 

— Dėkui už pokalbį. 

Pabaiga 

A t A 
JONAS LISAUSKAS 

po sunkios ligos mirė 2004 m. gruodžio 
14 d. 

Liūdinti šeima 

AtA 
ALGIS J. PAŠKEVIČIUS 

ARVYDAS 
Mirė 2004 m. gruodžio 13 d., sulaukęs 78 metų. 
Gyveno Elgin, IL. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje. Amerikoje išgyveno 55 

metus. 
Giliame liūdesyje liko: sesuo Danutė Elsbergienė, 

dukterėčia ir krikšto duktė Kristina Solger su vyru Ro-
bert ir kiti giminės Kanadoje ir Lietuvoje. 

Algis buvo sūnus a.a. Juozo ir Bronės Paškevičių-Ar-
vydų ir brolis a.a Vytauto Paškevičiaus. 

Velionis dirbo Sears kompanijoje 40 metų ir jaunys
tėje buvo „Dainavos" ansamblio narys. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 17 d. 
nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. Lutheran Home, 800 W. Oakton 
Str. Arlington Hts, IL. 

Privačios laidotuvės Šv.Kazimiero kapinėse. 

Liūdinti še ima 

Laidotuvių direkt. Meadows FH; Tel. 847-253-0224 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

DR. JANINA TALLAT-
KELPŠAITĖ, DDS 
PRAPUOLENIENĖ 

Prašome prisiminti prieš metus mirusią mūsų mylimą 
a+a Janiną ir pasimelsti Viešpatį, kad Jis per savo neap
sakomą ir begalinę meilę, teiktų Jos sielai amžiną ramybę 
ir džiaugsmą. 

Šv. Mišios už a ta Janinos sielą bus aukojamos ketvir
tadienį, gruodžio 23 d., 8 vai. ryto, Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemonte, taip pat Čikagoje, 
Tėvų Marijonų koplyčioje, Putname, Matulaičio Namų 
koplyčioje ir Vilniuje, Šv. Kazimiero Tėvų Jėzuitų baž
nyčioje. 

Maldoje ir l iūdesyje vyras Jurgis , sesuo Dalia ir 
brolis Rimt i s 

A t A 
Vet. dr. TADUI PALIONIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo žmonai 
GAILUTEI, dukroms DAIVAI, LINAI su šeima, 
sūnui TOMUI 

Korp! Neo-Lithuania Čikagos valdyba 

Mūsų mielam draugui 

A t A 
Vet. dr. TADUI PALIONIUI 

mirtis, jo žmonai GAILUTEI, sūnui TOMUI, 
dukrai DAIVAI ir dukrai LINAI su šeima, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Angelė Venclovienė 
Aušrelė Guckel 

Jane Rastas 
Janina ir Raimundas Matulioniui 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
KADA BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJAUS 

METŲ ŽMOGAUS POKYLYJE DALYVAUS 
ANGLIJOS KARALIENĖ? 

PAL JURGIO MATULAIČIO MI
SIJOS ŠVENČIŲ TVARKA: 
G r u o d ž i o 24 d. - nuo 3 v.p.p. 
iki 5 v.v. bus klausoma išpa
žinčių. 
10:30 v.v. giesmių įžanga į 
Kalėdas. 
11 v.v. Bernelių Mišios. 
G r u o d ž i o 25 d. - šv. Mišios 9 
v.r. , 11 v.r. ir 6 v.v. 
5 v.v. bus klausoma išpažinčių. 
G r u o d ž i o 31 d. - 7 v.v. 
padėkos šv. Mišios. 
S aus io 1 d. - šv. Mišios 8 v.r. ir 
7 v.v. 

ZIONO LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
parapijos Kalėdų pamaldų 
tvarkarašt is: 
P e n k t a d i e n i s , gruodžio 17 d., 
4:30 v.p.p. kalėdinės pamal
dėlės „Spindulėlio" vaikams, 
tėveliams ir svečiams. 
S e k m a d i e n i s , gruodžio 19 d., 
10 v.r. jungtinės pamaldos. Po 
pamaldų sekmadieninės mo
kyklėlės vaikų programa. Žada 
apsilankyti Kalėdų senelis. 
A n t r a d i e n i s , gruodžio 21 d., 
4 v.p.p. „Spindulėlio" J£alėdų 
šventė. Vaikučių programėlė su 
Kalėdų seneliu. 
P e n k t a d i e n i s , gruodžio 24 d. 
- Kūčios. 5 v.v. Pamokslai lietu
vių ir anglų kalbomis. 
Š e š t a d i e n i s , gruodžio 25 d. -
Kalėdos. 10 v.r. kalėdinės pa
maldos anglų kalba. Giesmės 
giedamos pagal maldininkų 
pageidavimus. 11 v.r. kalėdinės 
pamaldos lietuvių kalba. Gies
mės giedamos pagal maldi
ninkų pageidavimus. 
S e k m a d i e n i s , gruodžio 26 d., 
1-as sekmadienis po Kalėdų. 9 
v.r. pamaldos vokiečių kalba. 10 
v.r. pamaldos anglų kalba. 11 
v.r. pamaldos lietuvių kalba. 
P e n k t a d i e n i s , gruodžio 31 d. 
- Naujų metų išvakarės. 6 v.v. 
pamaldos anglų kalba su šventa 
vakariene. 

DR. BRONIUS KAZĖNAS, vado
vavęs keletą metų St. Peters-
burgo Lietuvių klubo chorui iš 
šių pareigų pasitraukė. Klubo 
valdyba kreipiasi į muzikus, 
ypatingai pensininkus, galin
čius vadovauti chorui ir norin
čius visam laikui arba bent 
žiemos mėnesiams persikelti 
gyventi į saulėtą Floridą. Dėl 
sąlygų skambinti telefonu klubo 
pirmininkei Angelei Karnienei, 
tel. 727-347-3717, e-paštas: 
AnKarnius@aol.com. 

CICERO ŠV. ANTANO PARAPI
JOS lietuvių telkiny, gruodžio 
19 d., sekmadienį, rengiamas 
prieškalėdinis pabendravimas. 
9 v.r. šv. Mišios, po Mišių para
pijos salėje pasisvečiavimas. 
Cicero LB valdyba vaišins ska
niais valgiais ir gėrimais. 
Parapijos choras su vadove 
Vilma Meilutyte džiugins 
gražiomis Kalėdų giesmėmis. 
Rengėjai kviečia svečius iš 
artimų apylinkių atvykti į šį 
pabendravimą. 

GRUODŽIO 30 D., 9 V.R. Pietų 
Bostono lietuvių piliečių klube 
ruošiamas JAV Lietuvių jauni
mo sąjungos metinis suvažiavi
mas. Suvažiavimo programa 
įdomi ir turininga, o vakare 
laukia linksma vakaronė. Iš
samesnę informaciją suteiks 
Aras Mattis: mattis@students. 
uiuc.edu, arba tel. 217-359-
2276. 

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 
vis ragina giliau pažinti mūsų 
Išganytoją Jėzų Kristų. Norint 
Jį pažinti, reikia pažinti Šv. 
Raštą, kuris vadinamas Dievo 
laišku žmonėms. Tam yra 
ruošiama Biblijinę stovykla 1-6 
skyrių vaikams. Stovyklai va
dovaus Pal. Jurgio Matulaičio 
vaikų Mišių pastoracijos gru
pelė ka r tu su kun. Vaidotu 
Labašausku ir jaunais savano
riais. Stovykla vyks Ateitininkų 

namuose, 12690 Archer Ave., 
Lemonte, gruodžio 27-28 d., 
nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. Informa
cija ir registracija vyks per 
Grasildą, tel 708-352-3405, 
grasilda@sbcglogal.net, ir seselę 
Laimutę, tel. 630-243-1070, 
s.laimute.juno.com. 

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. Muziejaus adre
sas: 5700 Lake Shore Drive, 
Mičigano ežero pakrantėje, 
Čikagoje. Atvykite! 

ADVENTO IR KALĖDŲ PAMAL
DŲ tvarka Jėzuitų koplyčioje: 
Gruodžio 24 d., 4 v.p.p. Kūčių 
dieną prakartėlės pašventini
mas ir Bernelių šv. Mišios. Po 
pamaldų vieni i kitus sveikin
sime laužydami kalėdaičius. Po 
apeigų visi vykstame į namus 
valgyti Kūčių vakarienės. 
Gruodžio 26 d. po 10:30 šv. Mi
šių vaikų ir suaugusių meninė 
programa „Dovana Kūdikėliui 
Jėzui". Žada dalyvauti ir 
Kalėdų Senelis. Koncertui pasi
baigus rinksimės į Jėzuitų sve
tainę. Visi laukiami. 

GRUODŽIO 31 D. KVIEČIAME 
sutikti 2005-uosius metus Pa
saulio lietuvių centro ruošia
mame pokylyje, kuriame gros 
broliai E. ir V. Švabai, maistą 
ruoš Bravo LTD. 8 v.v. - koktei
liai, 9 v.v. - vakarienė. Norin
tiems užsisakyti vietas, skam
binti I. Kazlauskienei, tel. 630-
257-8346 , arba V. Gvildienei, 
tel. 630-271-9136. 

GRUODŽIO 19 D., 1 V.P.P. 
Čikagos lietuviai kviečiami į 
tradicines Ateitininkų Kūčias 
Jaunimo centre. Registruotis 
pas Oną Daugirdienę tel. 630-
325-3277, arba e-paštu: odau-
gi rdas@hotmail.com. 

VISUS KVIEČIAME į gruodžio 19 
d., sekmadienį, 12:30 v.p.p. į 
Pasaulio lietuvių centro di
džiąją salę, kurioje vyks kalėdi
nis pabendravimas, kur galėsite 
pasivaišinti skaniais Kūčių val
giais. Norintiems užsisakyti 
stalus, skambinti Aldonai Pa-
lekienei, tel. 708-448-7436. 

Skelbimai 

N a m a m s pirkt i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel . (773) 847-7747. 

•PIGLAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau skelbtis 
laikraštyje brangiai kainuoja? 

Ne beda. DRAUGAS jūsų 
skelbimą išspausdins 

nemokamai. Tereikia paskam
binti tel. 773-585-9500 ar 

užsukti i DRAUGO adminis
tracija adresu 4545 W. 63 St., 

Chicago, II. 60629. 

Artėjant šventėms, Čika
goje itin gausu lietuviškų 
renginių, vakarų, poky

lių, o pasirinkti, kuriame daly
vauti, kurią organizaciją remti 
— gal ir nelengva. Štai Balzeko 
muziejus gruodžio 19-ąją kvie
čia į savąjį „Metų žmogaus" 
pokylį, kuris įvyks Willowbrook 
Ballroom salėje Willow Springs 
mieste. Koks tai pokylis, kam jis 
skirtas, teiraujuosi muziejaus 
steigėjo ir prezidento Stanley 
Balzeko, Jr . Nors Balzekas šie
met jau šventė savo aštuonias
dešimtmetį, jis vis dar vadina
mas „Junior" — jaunesniuoju. 
Toks titulas jam tinka ir pagal 
gyvenimo būdą, nes jaunat
viškumo ir aktyvumo Balzekui 
galėtų pavydėti ir dvidešimt
mečiai. Taigi, paklaustas apie 
tai, ar nenusibodo ir ar nesunku 
rengti muziejaus pokylius, 
mūsų pašnekovas labai gyvai 
paprieštarauja — ne, ne, poky
liai — mėgstamiausias jo būdas 
gerai praleisti laiką, nes tik 
pokylių metu gali sutikti daugy
bę įvairių žmonių, užmegzti 
pažintis — tiek asmenines, tiek 
verslo, tik pokylių metu, o ne už 
darbo stalo gimsta daugiausia 
naujų ir gerų idėjų, o ką jau 
kalbėti apie šokius ir ypač 
tango... Stanley Balzeką tik
riausiai galima būtų pavadinti 
pokylių „ekspertu", kadangi jis 
prisipažįsta juos mėgęs nuo pat 
vaikystės, kuomet į pokylius jį 
atsivesdavę tėvai. Tuomet jis 
nežaisdavęs su bendramečiais, 
o klausydavęsis, apie ką kalba 
suaugusieji ir jam tai būdavę 
labai įdomu. 

Anot Stanley Balzeko, Metų 
žmogaus pokylio tikslų yra keli. 
Vienas jų, ir, ko gero, pagrindi
nis — pagerbti žmones, dir
bančius Lietuvos ir lietuvių 
labui. Kadangi muziejus buvo 
įsteigtas tuo metu, kai Lietuva 
buvo okupuota sovietų Rusijos, 
pirmuosiuose pokyliuose buvo 
pagerbiami žmonės, ir nebūti

nai lietuviai ar lietuvių kilmės, 
vienaip ar kitaip prisidėję 
garsindami Lietuvos vardą ir 
iškeldami jos išlaisvinimo rei
kalą. Štai 1982 metais Metų 
žmogumi buvo išrinktas žurna
listas Hovvard Tyner, kuris dirbo 
didžiausiame Čikagos dienraš
tyje „Chicago Tribūne" ir daug 
rašė apie okupuotą Lietuvą. 
Stanley Balzekas pripažįsta, 
kad čia, tikriausiai kaip ir visur 
kitur, padėjo ir tai, kad Howard 
Tyner buvo jo ilgametis pažįsta
mas. O štai 1992 metais Metų 
žmogumi buvo išrinktas kitas 
iški lus Čikagos žiniasklaidos 
atstovas — WGN radjo žurna
listas Norman Ross, kuris taip 
pat daug yra kalbėjęs apie 
Lietuvą. Žinoma, per 37 metus 
buvo pagerbta ir daugybė lietu
vių. Tikriausiai visiems pažįsta
mos pavardės — Josephine 
Daužvardis , Simas Kudirka, 
Faustas Strolia, Valdas Adam
kus, monsinjoras Juozas Pruns-
kis, Arnoldas Voketaitis, Petras 
Petrutis ir „Margučio" radijas, 
Stasys Lozoraitis, Stasys Baras, 
Rimgaudas Nėmickas, kun . 
Antanas Saulaitis, dr. Antanas 
Razma, Danutė Bindokienė, 
Birutė Jasaitiene. Tai vis — 
Balzeko muziejaus išrinktieji 
Metų žmonės. 

Paklausus , a r muziejaus 
Metų žmogaus pakylis kuo nors 
skiriasi nuo kitę lietuviškų ir 
nelietuviškų organizacijų ren
giamų panašių pokylių, Stanley 
Balzekas pastebi, kad daugelis 
organizacijų pagerbia tik pačiai 
organizacijai nusipelniusius 
asmenis ir organizacijos narius 
arba pagerbia tik kurios nors 
srities žmones — arba politi
kus, arba humanitarus, arba 
mokslininkus, o muziejus pa
žengė dar vieną žingsnelį į 
priekį, nes nestato sau tokių 
barjerų ir nevaržo savęs rink
damas tik savo muziejaus na
rius arba tik asmenis iš vienos 
kurios srities. Tarp muziejaus 

išrinktųjų pamatysime ir hu
manitarų, ir gydytojų, ir meni
ninkų, ir dvasininkų, ir politikų 
— lietuvių ir nelietuvių. Taip 
yra ir visuomet buvo todėl, kad 
Stanley Balzekas, Jr., gyvena 
pagal principą, kuris daugeliui 
lietuvių sunkiai pasiekiamas, 
— neužsidaryti savo paties 
kiemelyje, neužsitverti tvore
lėmis ir negyventi stereotipais. 
Anot muziejaus steigėjo, jei kas 
nori matyti lietuvius tik kaip 
juodadarbius, neišprususius 
žmones, tai jau jų pačių bėda, o 
j i s matąs lietuvius pirmose 
eilėse tiek kultūrinėse, tiek 
politinėse sferose. Lietuviai, 
pasak jo, turėtų suprasti, kad 
norint, kad amerikiečiai maty
tų, suprastų ir vertintų lietu
vius, lietuviai turėtų taip pat 
matyti, suprasti ir vertinti ame
rikiečius, o tai ir yra pasie-kia-
ma „išeinant į žmones", t.y. da
lyvaujant visokiuose amerikie
tiškų organizacijų renginiuose. 
Pats Balzekas tai darydamas 
jaučiasi kaip žuvis vandenyje ir 
tikriausiai per savo gyvenimą 
nėra praleidęs nė vieno savait
galio nedalyvavęs kokiame nors 
renginyje ar pobūvyje. O ir pats 
j is ne tik lietuvių kultūros 
muziejaus steigėjas ir preziden
tas. J is ir Lietuvos garbės kon
sulas Palm Beach, Floridoje, ir 
verslininkas, prekiaujantis 
automobiliais, ir susigimi
niavusių meistų — Čikagos ir 
Vilniaus — komiteto pirmi
ninkas, ir dar daugelio ameri
kietiškų organizacijų narys. 

Grįžtant prie šių metų Metų 
žmogaus pokylio, reikia pasa
kyti, kad šiemet juo išrinktas 
Lietuvos Respublikos amba
sadorius JAV ir Meksikoje 
Vygaudas Ušackas. Beje, tai jau 
trečiasis muziejaus pagerbtas 
ambasadorius. Pirmieji du buvo 
Alfonsas Eidintas ir Stasys 
Sakalauskas. Klausiu, kodėl 
būtent ambasadoriams teikia
ma tiek garbės, nes, atrodytų, 

Moksleivių ačiū Lietuvių fondui 
Lapkričio 6-tą dieną įvyku

siame Lietuvių fondo pokylyje 
dalyvavo ir mokytojai. Jų bū
relis labai padidėjęs. Vien Či
kagos apylinkėse veikia šešios 
lituanistinės mokyklos. Į jau 
anksčiau buvusių mokyklų būrį 
šiemet įsijungė „Rasos" mo
kykla Naperville, vadovaujama 
Jūratės Liutkienės ir kunigo 
Valdo Aušros parapijoje vei
kiantis darželis „Spindulėlis". 
Kaip sakė Jūra tė Liutkienė, jų 
mokykloje mokosi 34 mokiniai. 
Nebuvo tikimasi tokio didelio 
mokinių skaičiaus. Šios mokyk
los at idarymas akivaizdžiai 
parodė, kad buvo reikalinga 
dar viena mokykla. 

Kitų patalpų žada ieškoti 
ir šiaurinėje dalyje įsikūrusi 
Gedimino mokykla. Mat čia mo
kinių skaičius irgi didėja, todėl 
mokytojai, vadovaujami direk
torės Irenos Rutkauskienės, 
jau dabar rūpinasi, kad visi, ki
tais metais ateisiantys moki
niai, galėtų lankyti mokyklą. 

Šiemet patalpų skaičių, 
padedant tėveliams ir kunigui 
Antanui Gražuliui, padidino ir 
Čikagos lituanistinė mokykla. 
Šiais mokslo metais čia mokosi 
300 mokinių. 

Naujos sporto salės staty
bos pradžios laukia ir Maironio 
mokykla Lemonte. Mat į šią 
mokykla dėl vietos stokos irgi 
nebegalima priimti visų nor
inčių mokinių. Naujame pas
tate mokyklai žadamam įrengti 
kelias klases. 

Mokinių skaičius auga, 
reikia daugiau lėšų joms iš
laikyti. Vien tėvelių moksla-
pinigių neužtenka. Mokyklas 
finansiškai remia ir lietuvių 
fondas, kasmet įteikdamas mo
kykloms pinigines premijas. 

ČLM direktorė Jūratė Dovilienė ir tautodailės mokytojas Vidmantas 
Strižigauskas. 

Čikagoje ir jos apylinkėse veikiančių lituanistinių mokyklų direktoriai. Iš 
kairės: Jūratė Dovilienė (ČLM), Irena Rutkauskienė (Gedimino mokykla). 
Valdas Aušra (Ziono parapijos kunigas, darželis „Spindulėlis"), Jūratė 
Liutkienė („Rasos" mokykla), Audronė Elvikienė (Maironio mokykla) ir 
JAV LB Švietimo tarybos narys Juozas Polikaitis. 

Nuotr L. Apanavieienės 

ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

Širdingiausi šv. Kalėdų sveikinimai mūsų draugams, 
giminėms ir geradariams. Linkime laimingų ir sveikų Nau
jųjų metų ir gausios Viešpaties palaimos. 

J a n i n a i r Mečys M i k u t a i č i a i 

V y t a u t a s i r A l d o n a Č e p ė n a i , gyv. Darien, IL, sveikina 
mielus gimines, draugus ir pažįstamus, linkėdami nuotai
kingų šv. Kalėdų ir geros sveikatos Naujuose metuose. 

Sveikinu visus ar t imuosius ir prietelius šventų Kalėdų 
proga ir linkiu geriausios sėkmės Naujuose metuose. 

R e g i n a S a b a l i ū n i e n ė 

A l b i n a i r V y t a u t a s G a i ž u č i a i sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. Kalėdom ir linki jas maloniai 
praleisti, o Naujieji metai t ea tneša Jums daug sėkmės ir 
geros sveikatos. 

Džiaugsmingų, pilnų dvasinės ramybės šv. Kalėdų ir lai
mingų, sveikų Naujų metų l inkime mūsų visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems. 

K a z y s i r A l d o n a J a n k a u s k a i 

Sveikinu visus gimines ir draugus šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga. Linkiu visiems laimingų ir sveikų 2005-ųjų 
metų! 

Adelė L i e t u v n i n k i e n ė 
Palos Park, IL. 

nori nenori vien jų pareigos 
reikalauja, kad jie dirbtų Lie
tuvos labui. Balzekas visai 
nesutrinka. Ambasadorius Vy
gaudas Ušackas, anot jo, toli 
gražu ne paprastas savo pa
reigas vykdantis valdininkas . 
Nuo papras to valdininko j i s 
skiriasi tuo, kad dirba visą 
laiką, kaip sakoma — dvidešimt 
keturias valandas per parą. Jo 
darbo laikas nesibaigia išėjus iš 
kabineto, jis dirba visur ir visa
da, kur beeitų ir su kuo besusi
t iktų. Vygaudas Ušackas iš
r inktas Metų žmogumi už darbą 
siekiant, kad Lietuva būtų pri
imta į Europos Sąjungą ir 
NATO, bei už visą savo darbą 
Lietuvos, o tuo pačiu ir žmonijos 
gerovei. Šiemet gruodžio mėne
sį dar tik keturiasdešimtmetį 
švęsiantis ambasador ius j a u 
yra labai daug atlikęs. 

Taigi, kviečiame visus į 
pokylį. S. Balzekas sako, kad 
pokylis, kaip ir visada, bus iš
kilmingas, taip vadinamas „whi-
te tie affair", kurio metu svečiai 
ir viešnios rengiasi frakais ir 
vakarinėmis suknelėmis. Nuo 
pat pradžios buvo s teng tas i , 
kad pokyliai būtų prašmatnūs , 
jiems buvo renkama įspūdinga 
vieta — naujausi ar geriausi 
viešbučiai miesto centre, vėliau 
jie vykdavo ir pačiame muzieju
je. Žmonėms, anot Balzeko, 
pat inka prest ižinės vietos, 
pat inka „išeiti pas ižmonėt i , 
savęs parodyti ir kitų pažiūrėti" 
ir nieko čia blogo, nes tokiuose 

pokyliuose ir pamatome, kad 
esame nė kiek ne prastesni nei 
už tuos pačius „amerikonus", 
nei už kitas tautybes, tur ime ką 
parodyti, kuo pasigirti. Poky
lyje, kaip visada, dalyvaus seni 
muziejaus rėmėjai, draugai , 
ateidavę į juos nuo pat pirmojo, 
tačiau kviečiami visi, ypač 
įvairių organizacijų atstovai, 
„naujosios bangos" imigrantai. 

Pabaigai paklausiu, ar da
bartiniai muziejaus pokyliai ir 
yra tokie, apie kokius Stanley 
Balzekas visada svajojo. Muzie
j aus prezidentas nusišypsojo ir 
atsakė, kad svajonėms ribų nė
ra . Jo svajonė būtų, kad lietuvių 
muziejaus pokylis t ap tų di
džiuliu t a rp tau t in iu visame 
pasaulyje pripažintu įvykiu, 
kuriame norėtų dalyvauti ir to
kie žmonės kaip Anglijos kara
lienė ar Amerikos prezidentas. 
Stanley Balzekas viliasi, kad 
gal šie t r isdešimt septyneri 
metai, kuriuos muziejus rengia 
pokylius, ir yra kelio pradžia į 
tą „svajonių pokylį". Na, o jei 
taip ir nėra, vis tik tie trisde
šimt septyneri muziejaus ir jo po
kylių metai, garsinant Lietuvą 
ir lietuvius, prabėgo tikrai ne veltui 

Kviečiame visus dalyvauti 
ir pagerbti mūsų ambasadorių 
— Balzeko lietuvių kul tūros 
muziejaus 2004-ųjų Metų žmo
gų. Kuo mūsų daugiau ir kuo 
įvairesni esame, tuo įdomiau, 
naudingiau ir smagiau galime 
praleisti laiką. 

Kar i l ė V a i t k u t ė 

Mokyklos to niekada neužmirš
ta. Šiais metais Čikagos litu
anist inės mokyklos direktorė 
J ū r a t ė Dovilienė, visų Ame
rikoje esančių mokyklų (o jų 
šiuo metu yra 25) mokinių var

du, padėkojo Lietuvių fondui už 
paramą ir įteikė simbolinę 
dovaną — saulę su šokančiais 
apie ją dvidešimt penkiais 
vaikučiais. 

La ima A p a n a v i č i e n ė 

Skubėkite įsiauti 
hxdėdinių atviruką! 

Kuomet diena dieną vydama a tskuba į Kalėdas , 
žinome, kad reikia pirkti artimiesiems dovanas. O ką dary
ti, kai artimi žmonės už jū rų marių gyvena, ar net už van
denynų? 

„Draugo" knygynėlis siūlo įsigyti pačių įvairiausių 
kalėdinių atvirukų, a tspausdintų „Draugo" spaustuvėje. 
Taip galėsite pasveikinti kiekvieną, kurį mylite, nusiųsda-
mi sveikinimą su šv. Kalėdomis. 

Kalėdų šventųjų, 
Kalėdų naktis... 
Tikėjimas, meilė, 
Džiaugsmas, viltis. 

„ D r a u g o " 
k n y g y n ė l i o 
adresas: 
4545 W 63rd Street , 
Chicago, IL 60629 
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