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Prezidentūra atmeta V. Uspaskicho priekaištus 

V. Adamkus (antras iš dešinės), praėjusią savaitę dalyvavęs steigiamajame 
„Demokratinio pasirinkimo bendrijos" forume Kijeve, teigia, kad svarbiausia bū
ti aktyviems regioninės politikos procesuose. EPA-ELTA nuotr. 

Vilnius , gruodžio 5 d. (BNS) — kaistus dėl nedalyvavimo prestiži-
Prezidentūra atmeta Darbo partijos niame Pasaulio ekonomikos forume 
vadovo Viktoro Uspaskicho prie- (PEF), kuris vyksta nedideliame 

Šveicarijos Alpių Davos miestelyje. 
Pirmadienį V Uspaskichas iš

platino pareiškimą, kuriame išreiš
kė susirūpinimą prezidento Valdo 
Adamkaus aplaidumu tarptaut inės 
politikos atžvilgiu. 

„Prezidentas rengia mažiau 
svarbius vizitus Lietuvai ir visiškai 
neskiria dėmesio tarptautinei Lietu
vos politikai. Jo veiksmų dėka Lietu
va jau antrą kartą nedalyvaus pa
saulio ekonomikos forume, kuriame 
dalyvauja patys įtakingiausi pasau
lio vadovai. Keistai atrodo Prezi
dentūros pozicija, kai jos prioritetai 
yra mažiau svarbūs Lietuvai, o Da
vos konferencija lieka nuošalyje", — 
sako V. Uspaskichas. 

Prezidento patarėjas užsienio 
politikos klausimams Valteris Baliu-
konis sakė, kad tokios pretenzijos 
yra nepagrįstos, nes Lietuvos prezi
dentas dalyvauja PEF renginiuose. 

„Kad Lietuva nedalyvauja Da
vos idėjų kūrime, taip negalima sa
kyti, nes V. Adamkus šių metų 
birželį Kijeve dalyvavo neeiliniame 
Davos forume. Mes dalyvaujame ta-

A. Mate l iu i — „Sidabrinis Vilkas" 
Vilnius , gruodžio 5 d. (BNS) — 

Lietuvos režisieriaus Arūno Matelio 
naujausias filmas „Prieš parskren-
dant į Žemę" pelnė vieną pagrindi
nių tarptaut inio Amsterdamo doku
mentinio kino festivalio prizų — „Si
dabrinį Vilką". 

Prizo ir 10,000 eurų apdovanoji
mo laimėtoją festivalio vertinimo ko
misija paskelbė sekmadienio naktį. 

„Amsterdamo kino festivalis pa
saulyje yra vienas svarbiausių, di
džiausių, įtakingiausių — neveltui 
jis vadinamas dokumentikos Can-

nes. Man buvo didžAuiis pasiekimas, 
kad filmas dalyvavo konkurse. Aš 
jau ir tuo džiaugiausi, nes mačiau, 
kad į konkursą nepateko tokių gar
senybių, kaip šių metų Europos-kino 
akademijos nugalėtojai, darbai. Lai
mėjimas tokiame festivalyje yra ge
riausias darbo įvertinimas", — įspū
džiais dalijosi A. Matelis. 

Be Lietuvos režisieriaus, į šį pri
zą taip pat pretendavo kitų žinomų 
kinematografų — serbų režisieriaus 
ir rašytojo, Europos kino akademijos 
nario N u k e l t a į 6 psl. 

N e t e k o m e Rimvydo Ši lbajor io 
Vilnius , gruodžio 5 d. (ELTA) — 

Eidamas 80-uosius metus, šeštadie
nį JAV mirė vienas žymiausių litera
tūros kritikų, egzodo literatūros ty
rinėtojų Ohio universiteto slavų lite
ra tūrų ir kalbų profesorius Rimvy
das P ranas Šilbajoris. 

Literatūros profesorius R. Šilba
joris — puikiai savo iškiliais darbais 
žinoma asmenybė ne tik Lietuvos, 
bet ir pasaulio l i teratūrinei ben
druomenei. Gimė 1926 m. sausio 6 d. 
Kretingoje, mokėsi Kretingos pro
gimnazijoje. Baigiantis karui , 1944 
m. kar tu su tėvais pasitraukė iš 
Lietuvos, gyveno JAV, nuo 1963 m. 
profesoriavo Ohio valstybiniame 
universitete. 

R. Šilbajoris pa rašė daugiau 
kaip šimtą s traipsnių literatūros 
klausimais . Savo literatūrologinius 
darbu- skelbė lietuvių ir anglų kal
bomis. 

Rimvydas Šilbajoris Eltos nuotr. 

Išleido šias knygas: „Russian 
Versification: The Teories of Tredia-
kovskij, Lomonosov and Kantemir" 
1968); Nukelta į 6 psl. 

Dėl , ,abonento' 
Seimo nariai 
balsuos aklai 

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) — 
Dėl paslaptingojo „abonento", ku
riam esą buvo mokami pinigai už 
įmonių grupei „Rubicon" palankius 
sostinės savivaldybės sprendimus, 
Seimo nariai antradienį balsuos 
„aklai". 

Generalinė prokura tūra nu
sprendė nepatenkinti galimų korup
cijos apraiškų sostinės savivaldybėje 
ieškojusios Seimo komisijos prašy
mo leisti parlamentarams išklausyti 
slapta įrašytus pokalbius. 

Kaip sakė Generalinės prokura
tūros atstovas spaudai Vidmantas 
Putelis, Seimo komisijos prašymas 
nebuvo patenkintas, nes slaptų po
kalbių įrašai yra ikiteisminio tyrimo 
medžiaga, kurios viešinti neleidžia 
įstatymai. 

Pasak komisijos narių, būtent 
remiantis operatyvine medžiaga 
opozicinės Liberalų ir centro sąjun
gos vadovas, sostinės meras Artūras 
Zuokas buvo susietas su , juodojoje'' 
įmonių grupės „Rubicon" buhalteri
joje minimu „abonentu". 

Tuo tarpu Seimo komisijos tei
sininkai priešinosi, jog išvadose bū
tų minimos konkrečios pavardės, kol 
nebaigtas „Rubicon" veiklos ikiteis
minis tyrimas. 

Komisijos vadovė Loreta Grau-
žinienė apgailestauja, jog Generali
nė prokuratūra neleido parlamenta
rams posėdžio metu išklausyti slap
tų pokalbių, Nukelta \ 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL.: 773-585-9500 • FAX 773-585-8284 • vAMA/V.DRAUGĄ? j s r 

me forume, bet regioniniame lygme
nyje, siekdami būti savo regiono ži
novais", — kalbėjo patarėjas. 

Anot jo, PEF Davos dalyvau
sianti Latvijos prezidentė Vairą 
Vyke-Freiberga pakviesta kaip 
Jungtinių Tautų generalinio sekre
toriaus Kofi Annan pasiuntinė. 

„Kvietimas Lietuvai nebuvo at
siųstas. Kviečiamos ne valstybės, o 
regionai. Iš Baltijos regiono pakvies
ta V. Vyke-Freiberga", — aiškino pa
tarėjas. 

Siame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Pirmasis vienuolių 
kongresas. 
Ketvirtoji banga. 
Šeši koncertai per 
dešimt dienų. 
Vokietijos LB darbuotojų 
suvažiavimas. 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Menotyr in inkės vizitas. 
Lietuvių fondas, Kul tūros 
premijos mecenatas . 
Nauji metai Detroi te . 
Biblijinę stovykla. 
„Metų žmogaus" žymuo, 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.952 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

GYVENKIME SVEIKAI 
Tęsinys iš lapkričio 29 d. 

NilOLE NAUSĖDIENE 

Jų ardymas prasideda nuo kūdi
kystės. Vienintelis kūdikio maistas 
turi būti motinos pienas, ka ip su
tvarkė gamta. Vien t ik jis sukuria 
mikroflorą storojoje žarnoje, kurioje 
bakterijos apsaugo vaiko organizmą 
nuo bet kokio užkrėtimo. Kaip tik 
motinos pienas ir sukuria vaiko or
ganizme savisaugos instinktą, kurį 
vadiname įgimtu imunitetu. Tik jei 
vaikas, kone nuo gimimo, minta 
dirbtiniu maistu, tai jo storoji žarna 
nebepajėgia apsaugoti vaiko nuo 
ligų. Tada kemšame jam antibio
tikus, kurie naikina tiek sveikus, 
tiek pavojingus mikroorganizmus. 
Mamos turėtų pačios gaminti įvai
rias tyreles ir nekimšti vaikui che
mikalais perkrauto dirbtinio maisto. 
Atsiranda liga — disbakteriozė, ku
rią sąlygoja normalios mikrofloros 
pažeidimai. Ši liga griauna imuninę 
sistemą, tai a r gali toks vaikas 
sveikai augti? Moksliniais tyrimais 
patvirtinta, kad 15 proc. sveikatos 
žmogus paveldi iš tėvų, 15 proc. gali 
sugrąžinti gydytojai, o 70 proc. pri
klauso nuo jo gyvenimo būdo, todėl 
reikia panagr inėt i visas k la idas , 
kurios mūsų organizme sukelia ligas 
ir ankstyvą senatvę." 

Žmogaus organizme a t s i randa 
vis daugiau kenksmingų bakterijų, 
sukeliančių labai pavojingas ligas. 
Geriausias rodiklis ligas sukelian
čioms bakterijoms ir virusams yra 
šarminis. Kaip tik toks rodiklis ir 
susidaro, jei per daug valgoma mė
sos, saldumynų, baltos duonos, mil
tinių produktų. Netinkamai maitin
damiesi metų metais, savo orga
nizme formuojame „idealias" sąly
gas daugintis ligas sukeliančioms 
bakterijoms. 

Nuo naujų antibiotikų išradimo 
iki panaudojimo prabėga daug metų. 
Per tą laiką ligas sukeliančios bak
terijos sugeba vėl pasikeisti. Gamta 
neišranda naujų vaistų. Per daugelį 
šimtmečių geriausias antibiotikas 
prieš visas bakterijas buvo ir bus 
česnakas. Sveikatos vaistinėje nenu
pirksi, ją reikia užsitarnauti. 

Reikia valgyti paprastą, natū
ralų maistą, išmokti t inkamai kvė
puoti ir kuo daugiau judėti, grūdinti 
visą kūną vandeniu, oru. Gyvenant 
santarvėje su gamta, mūsų organiz
mas pats gydosi ir atsijaunina. 

Žmogaus mityba 
Dauguma maitinasi be jokios 

tvarkos, kad tik kuo skaniau, grei
čiau ir daugiau. Mūsų organizmas 
nepjėgia suvirškinti ir pašalinti to
kios gausos, o mes jį kaskart apkrau
name vis naujomis porcijomis. Juo 
daugiau valgome, tuo labiau norime 
valgyti. Sveiką alkio pojūtį pakeitė 
didžiulis noras valgyti. Pučiamės 
nuo vandens ir druskos pertekliaus, 
kaip kamuoliai, Mūsų vargšas stu
buras nuo milžiniško svorio ne
natūraliai iškrypsta. Nusikamavusi 
širdis vos pajėgia pumpuoti tirštą, 
rūgštimis užterštą kraują. Liūdesys 
ir širdgėla apima, kai pastebime, 
kad mūsų vaikai ir anūkai darosi 
agresyvūs, t ingūs bei ligoti. Di
džiuojamės pailgėjusia vidutine 
gyvenimo trukme, bet pas pailgėji
mas dažniausiai būna neveiksmin
gas, o kiti neišgyvena nei pusės gam
tos jiems skirto laiko. Intensyviai 
ieškome tokio reiškinio priežasčių, o 
jis kyla tik dėl mūsų pačių įpročio 
ne t inkamai mait int is . Nepaliau
jamai tobulėjanti technika pakeitė 
žmogaus gyvenimo sąlygas, bet ne
pakeitė jo genų. 

Ar v e r t a s k a i č i u o t i 
k a l o r i j a s ? 

Šių laikų mitybos teorijos į 
maistą žvelgia t ik kaip į kalorijas, 
kurios gaunamos virškinimo metu, 
kitaip sakant — sudega. Senovės 
dietologų kalorijos nedomino. Svar
biausias kriterijus buvo energija ir 
informacija, slypinti maiste, ir kaip 
visa tai įtakoja organizmą. 

Pavyzdžiui, obuolys ir žiemą, ir 
vasarą turi tiek pa t kalorijų, tačiau 
vienas dalykas suvalgyti obuolį 
karštą vasaros dieną, ir visai kas ki
t a — šaltą žeimą. Mat , suvalgę 
patirsime visiškai skirt ingus pojū
čius. Neatsi t ikt inai žmonės žiemą 
nori mažiau obuolių — suvalgius 
obuolį, kai k a m k ū n a s p radeda 
st ingti , s u skaus t a skrandį , pučia 
pilvą ir pan. 

Skaičiuojant t ik kalorijas, sun
ku paaiškinti šį reiškinį, bet senovės 
dietologų akimis — labai lengva. 
Obuolyje slypi informacija apie va
sarą, energiją, kurią j is teikia, turi 
prisotinti organizmą drėgme ir gai
vinti, atvėsinti. Pasak senovės die
tologų, kiekvienas produktas teikia 
informaciją apie vietą, kurioje išau
go, apie skonį, kur į įgavo, apie 
spalvą, kuria buvo nudažytas . Val
gydami natūra l ius augalinės kilmės 
produktus, susijungiame su didžiąja 
gamtos išmintimi. Nepakartojamas 
atspalvis, skonis ir aromatas išski
r ia augalinius produktus nuo tų, 
kuriuos žmogus sukūrė dirbt iniu 
būdu. Todėl pagrindinė mūsų pro
tėvių mitybos taisyklė buvo tokia: 
valgykite produktus iš to regiono, 
kuriame gyvenate, ir atsižvelgę į jų 
derliaus sezoną, nes tik tada jie 
išsaugo gamtos galias ir išmintį. 
Mūsų protėviai laikėsi šios taisyk
lės, todėl jiems mais tas buvo vaistas 
— vietoj vais tų naudojo mitybą. 
Šiuolaikinis mitybos mokslas su
painiojo mūsų požiūrį į maistą, o juk 
jis mūsų gyvenimo pamatas . 

Kadangi k iekvienas žmogus 
skirt ingas, todėl maistas , turint is 
tiek pat kalorijų, vieną žmogų tuki
na, o kito — ne. Dažnai pietūs, kurie 

Atlikta pirmoji veido persodinimo operacija 
Prancūzijos chirurgai tvir t ina 

atlikę pirmą pasaulyje veido perso
dinimo operaciją, nors persodintas 
buvo ne visas veidas. Chirurgų 
pagalbos sulaukė 38 metų moteris, 
kurios veidą šių metų gegužes 
mėnesį smarkiai sužalojo šuo. Jai 
buvo atl iktas „dalinis" t r ikampis 
negyvos moters donorės smakro, 
lūpų ir nosies persodinimas. 

„Šiandien pacientės bendra sa
vijauta yra puiki, persodinta veido 
dalis gyja normaliai", — sakė Jean-
Michel Dubernard, vadovavęs grupei 
operaciją at l ikusių chirurgų iš 
Edouard Herriot ligoninės Lyon. 

Operacija buvo at l ikta sekma
dienį, lapkričio 27 dieną. Daugiau 
smulkmenų apie operaciją chirurgai 
papasakos artimiausiu metu. 

Moters sužeidimai buvo tokie 
sunkūs, kad ji vargiai galėjo kram
tyti ar kalbėti. „Tokio tipo sužei
dimus yra ypatingai sunku arba 
neįmanoma išgydyti įprastu maksi-
.ofacialiniu chirurginiu metodu", — 
pranešime rašo chirurgai. 

Si operacija pabaigė lenktynes 
tarp Prancūzijos, D.Britanijos ir JAV 
mediku, kurie sieke būti pirmieji. 
atlikę tokią operaciją. ..Dabar, kai 
a. e.- ta; padarėme, as galiu su 
aa.fi.fTv-eiimu atsikveoti. J au nebėra 
-paudimo. o tai puiKi; sake 
paimsią procedūrą atlikti besitikėju
sios srrupes vadovas Peter Butler. 
dirbantis Londono Karališkojoje J U J < 

ligoninėje. 
P. Butler teigimu, moteriai per

sodinta oda, riebalinis sluoksnis ir 
raumenys, o taip pat arterijos, venos 
ir nervai. ..Dabar ji bus labai suti
nusi, patinimas turėtų praeiti per 
maždaug 14 dienų. Per 24 valandas 
gydytojai žinos, ar implantas prigis. 
Vėlesnės komplikacijos nėra įpras
tos", — informavo chirurgas. 

P. Butler mano, kad po operaci
jos likęs randuotumas bus mini
malus, nes persodinama zona yra 
vadinamasis „estetinis vienetas", o 
tai reiškia, kad jis jungiasi prie 
na tūra l ių jungimosi taškų, kurie 
turėtų paslėpti randus. Chirurgai 
persodintą plotą t ikr ins kas dvi 
valandas, norėdami įsitikinti, kad 
jame vyksta kraujotaka. Taip pat jie 
stebės, ar nebus audinių atmetimo 
reakcijos - tokia galimybė išlieka 
pirmas dvi savaites. 

„Jei kraujagyslės bus užblokuo
tos, yra galimybė, kad operacija 
at l ikta nesėkmingai. Be to, kurį 
laiką išliks rizika, kad dėl imunitetą 
slopinančių vaistų nepakankamo 
poveikio įvyks audinių atmetimo 
reakcija", — pasakojo chirurgas. 

Net jei implantas ir prigytų, 
moteriai visą likusi gyvenimą tektų 
vartoti imunitetą slopinančius vais
tus. Del to padidėja virusų sukeltų 
vežimų ligų tikimybe, nes pacientes 
imunine sistema nesugebės kontro
liuoti dabar organizme esančių, bet 

neveiklių virusų. 
Pacientė ir jos šeima taip pat 

sus idurs su psichologinėmis 
procedūros pasekmėmis , t ikėtinos 
netgi asmens tapatybės krizės. 

„Veido išvaizda labai glaudžiai 
susijusi su a s m e n s tapa tybės 
pojūčiu, todėl pacientė turės prisi
taikyti prie savo naujosios tapaty
bes, o taip pat prie to turės prisi
taikyti ir kiti žmonės", — sakė Britų 
t ransplantaci jos asociacijos etikos 
komiteto vadovas Stephen Wigmore. 

Lygiai taip pa t donorės šeima 
turės susitaikyti su galimybe, kad jie 
gali susidurti su gyvu žmogumi, pri
menančiu jų žuvusią giminaitę, nors 
at l ikus kompiuter in ius modeliavi
mus galima buvo daryti išvadą, kad 
persodintas veidas bus išvaizdos 
„hibr idas" , kuomet donoro veido 
bruožai keičiasi dėl recipiento veido 
kaulų struktūros. 

P. Butler sakė, kad jo vadovauja
ma grupė greitai pradės atrinkinėti 
pacientus pilnam veido persodini
mui. Tačiau iki pirmųjų bandymų 
atlikti operaciją praeis ne mažiau 
nei 6-12 mėnesių, o taip pat operaci
jai sutikimą turi duoti Karališkosios 
ligonines etikos komitetas. 

Kitos grupes, siekiančios atlikti 
panašią operaciją, dirba Cleveland 
Klinikiniame fonde ir Louisville uni
versiteto Medicinos mokykloje 'abi 
JAV. 

BNS 

patinka mamai, visiškai gali netikti 
dukrai ir tiesiog pavojingi tėvo 
sveikatai. Kiekvienas žmogus skir
tingas, tai ir vienodo kaloringumo 
produktai gali sukelti skirtingas 
pasekmes. 

Nuo saikingo valgio dar niekas 
nenumirė. Mirštama ir sergama dėl 
persivalgymo. Gerą patarimą dėl 
valgymo kiekio pateikė Hipokratas. 
J i s tvirtino: „Jei pakilai nuo stalo, 
jausdamas alkį, pasistotinai o jeigu 
jautiesi prisivalgęs, vadinasi apsi
nuodijai". 

Tie, kurių skrandis per daug 
ištemptas, nuolat jaučia alkį, ir juo 
daugiau valgo, tuo labiau nori. Kad 
sugriautume tą „užburtą ratą", tu
rime valgydami neskubėti ir labai 
gerai sukramtyti. Pavalgę turėtume 
jaust i lengvumą, energijos antplūdį, 
žvalumą. O jei pavalgius norisi mie
go, jei skrandyje jaučiamas sunku
mas, pučia vidurius ir atsiranda ki
tų negerovių, vadinasi maistas, kurį 
suvalgėme mums netinka arba su
valgėme per daug. 

Labai dažnai žmonės alkio po
jūtį painioja su troškuliu. Jeigu jau
čiatės alkani, pabandykite nesku
bėdami išgerti vieną ar dvi stiklines 
vandens. Po 10—15 minučių alkis tū
rėtų sumažėti. Mažiau galvosime 
apie alkį, judėdami, dirbdami, tad 
patartina mažiau sėdėti prie televi
zoriaus ir galvoti apie valgį. Daugelį 
ligų mums a tne ša būtent t iktai 
maistas. 

Bus daugiau 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN VVORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday 
observance of legai Hoiidays as wel! as Dec. 
26th and jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and • 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
MetamsSI20.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje r kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 » l / 2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paškus 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4 :30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4 :00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotu straipsniu nesaugo. 

Siunčiant p-ašome pasilikti kopiją 

Ei-paštas 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas org 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org


D R A U G Ą : • ' ! ii i: ar.iriidienis 

KETVIRTOJI BANGA 
DARIUS UDRYS 

Lietuvių išeivija paprastai rū
šiuojama į tris grupes, arba „ban
gas": pirmoji — tai lietuviai, išvykę 
iš Lietuvos prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, ir jų palikuonys. Jie paprastai 
vadinami „ekonominiais emigran
tais", nepaisant to, jog nemažai jų — 
ypač tų, kurie atvyko prieš Lietuvos 
valstybingumo atkūrimą — bėgo nuo 
tarnybos Rusijos kariuomenėje arba 
šiaip nuo priespaudos. Antroji ban
ga — tai lietuviai, pasitraukę iš Lie
tuvos Antrojo pasaulinio karo metu. 
Daugelis jų manė, kad pasitrauki
mas bus tik laikinas, kad netrukus 
bus galima grįžti į Lietuvą. Si viltis, 
nors nepasiteisino, visgi padėjo jems 
stebėtinai ilgai išlaikyti lietuvišką 
kultūrą savo šeimose. Trečioji banga 
— tai lietuviai, išvykę į Vakarus 
Atgimimo metais arba Lietuvai at
gavus nepriklausomybę. Kaip ir pir
mosios bangos, jų išvykimas sieja
mas daugiausia su ekonominiais 
veiksniais, nors kai kurie ir dėl poli
tinių priežasčių išvyko į Vakarus, 
ypač tie, kurie pabėgo paskutiniais 
komunizmo metais. 

Galimybės lietuviams išvykti į 
kitas šalis, kaip žinia, tik gerėja, ir 
išvykstančiųjų skaičiai, atrodo, didė
ja. Oficialiais duomenimis, 2004 m. 
per devynis mėnesius iš Lietuvos 
išvyko beveik 10,000 piliečių. Šiemet 
per devynis mėnesius — 11,268. 
Apie 40 proc. jų yra jauni, darbingo 
amžiaus žmonės, kuriems — 18-30 
metų (šaltinis: G. Stanišauskas , 
„Kauno diena"). 

Didžioji Britanija, Airija ir Šve
dija naujų ES narių piliečiams at
vėrė duris nuo pirmosios narystės 
dienos — jiems šiose šalyse jau lei
džiama gyventi ir dirbti. Portugalija, 
Olandija, Austrija ir Italija darbui 
įsileidžia tik ribotą skaičių naujųjų 
ES piliečių. Kitos šalys naujųjų 
piliečių įsidarbinimą preliminariai 
suvaržė dvejiems metams nuo jų pri
ėmimo (išskyrus Kipro ir Maltos pi
liečius). Suvaržymus kitais metais 
galima bus pratęsti dar penkeriems 
metams. Paryžiuje veikiantis Vals
tybinis mokslinis tyrimų centras 
neseniai siūle visoms „senosioms" 
ES narėms įsileisti naujų narių dar
bininkus be suvaržymų, nes suvar
žymai stumia darbininkus į juodąją 
darbo rinką, o tai stiprina juodąją 
rinką, kurioje savo darbą neteisėtai 
siūlo ir ne ES šalių piliečiai. 

Spėjama (oficialių duomenų 
nėra), kad Jungtinėse Valstijose nuo 
Atgimimo metų įsikūrė apie 100,000 
„trečiosios bangos" imigrantų (išvis 
per tą laikotarpį spėjama, kad 
Lietuvą paliko apie 300,000 žmo
nių). Interneto portalo Emigran-
tas.com apklaustųjų „trečios ban
gos" imigrantų dauguma teigia, kad 
j iems Amerikoje gyventi patinka. 
Nenuostabu, ypač atsižvelgiant į tai, 
jog vien Los Angeles už paprastą 
darbą statybose galima užsidirbti 
80-125 dol. per dieną, nekalbant 
apie darbą pagal specialybę. O vaikų 
ateitis Jungtinėse Valstijose kol kas 
emigrantams tėvams atrodo daug 
šviesesnė nei Lietuvoje. 

Vėliausiai iki kito dešimtmečio 
pradžios visoje Europos Sąjungoje 
bus panaikinti darbo jėgos judėjimo 
suvaržymai, o JAV ruošiasi panai
kinti lietuviams vizų reikalavimą. 
Šie du veiksniai ir akivaizdus lietu
vių ryžtas ieškoti geresnio gyvenimo 
lems, jog artimiausiu metu galima 
tikėtis dar didesnes emigrantų ban

gos, kurią turbūt ne per a n k s t i 
praminti „ketvirtąja banga". Ši emi
grantų banga savo profiliu d a u g 
nesiskirs nuo trečiosios bangos, ta
čiau drįstu prognozuoti, kad j i iš
siskirs savo mastais. Vos tik Airija ir 
Didžioji Britanija atvėrė l ietuviams 
duris, šias šalis užplūdo dešimtys 
tūkstančių lietuvių. Spėjama, jog 
Londone ko gero yra jau daugiau nei 
100,000. Ir JAV, nepaisant vizų ir 
oficialių suvaržymų, kažkaip a ts i ra
do dešimtys tūkstančių naujų imi
grantų. O suvaržymai ir ES, ir JAV 
artimiausiu metu tik mažės. 

Paaiškėjus, jog iš Lietuvos nuo 
nepriklausomybės a tkūr imo grei
čiausiai išvyko beveik dešimt pro
centų šalies gyventojų, Lietuvos vy
riausybė nusprendė imtis priemonių 
emigracijai pristabdyti. Taip bent 
rašoma vyriausybės oficialioje s t ra
tegijoje. Bet kokios tos priemonės 
galėtų būti — visiškai neaišku. Gal 
žadama kitas šalis paraginti įsileisti 
mažiau lietuvių? Ar siūlysime JAV 
vizų režimo nepanaikinti, nes, girdi, 
bematant pabėgs iš Lietuvos da r 
100,000 ar daugiau lietuvių? Lietu
vos akimis žiūrint, suder inamų su 
konstitucija ir piliečių i n t e r e sa i s 
priemonių emigracijai s tabdyti — 
mažoka. Kaip t ik atvirkščiai — ža
dami įstatymai lietuvių emigrantų 
padėtį palengvins. Nuo sausio mėne
sio, pavyzdžiui, nebereikės mokėti 
Lietuvai papildomų mokesčių už 
svetur uždirbtas ir apmokest intas 
algas. 

Jei Lietuvos vadovams ne ramu , 
kad tiek netenkama darbingų mo
kesčių mokėtojų, galbūt ger iausia 
būtų daryti viską, kad kuo greičiau 
augtų ne tik Lietuvos ūkis, be t ir 
algos, ir paprastų piliečių pragyve
nimo lygis apskritai? Bet iki „ketvir
tosios bangos" liko vos keleri meta i , 
ir nepanašu, kad gyvenimo sąlygos 
Lietuvoje taip greit pagerėtų, kad 
energingiems, darbo ir kitų iššūkių 
nebijantiems piliečiams n e b ū t ų 
patraukliau užsienyje ieškoti geres
nio gyvenimo (duok Dieve, kad klys
tu). Lietuvoje dažnai l inksniuojamas 
Airijos ūkio modelio pavyzdys, ta
čiau vyriausybės politika nepanaš i j 
Airijos. Mokesčiai Lietuvoje n ė r a 
ženkliai mažesni, negu konkuruo
jančiose šalyse, ir, nesileidžiant į 
didelę kitos problemos analizę, visgi 
akivaizdu, jog valstybinė švietimo 
sistema nediegia tų įgūdžių, kur ių 
reikalauja žinių ekonomika. Apskri
tai, kai Lietuvos politikai kalba apie 
žinių ekonomiką, dažnai neatrodo, 
kad jie iš tiesų supranta, apie ką 
kalba. 

O jei lietuvių išeivijos vadovai 
galvoja, kad sunkiai sekasi in te
gruoti „trečiosios bangos" imigran
tus, palaukite, kol atvyks ketvirtoji 
banga! Dar tokiose bendruomenėse, 
kaip Los Angeles, kur antrosios ir 
trečiosios bangos imigrantų skaičiai 
panašūs, ir kur žmonės šiaip tole
rantiškesni ir atviresni naujovėms, 
nei daug kur kitur, burti įvairių ban
gų lietuvius šiaip netaip sekasi. Či
kagoje, kur lietuvių daugiausia, jau 
dabar praktiškai egzistuoja a tskiros , 
mažai viena kitą suprantančios ir 
bendraujančios, „antrosios" ir „tre
čiosios bangos" bendruomenės. „Ant
rosios bangos" sukurtų organizacijų 
vadovai savo nesugebėjimą subur t i 
įvairių bangų lietuvius išgyvena, 
nors patys prie to prisidėjo, per vėlai 
suvokdami, jog, norint žmones su
burti, neužtenka priminti, kad tai 
„kiekvieno lietuvio pareiga" — kad 

SES. ONA MIKAILA1TĖ 

Pirmasis vienuolių 
kongresas 

Dažnai komentuojame ir ap
gailestaujame sunkią Lie
tuvos religinę bei moralinę 

būklę, tad dera paminėti ir teigia
mus bei viltį keliančius reiškinius. 

Lapkričio 18-21 d. Kaune įvy
ko pirmasis vienuolių kongresas. 
Idėja surengti Lietuvos Pašvęstojo 
gyvenimo kongresą kiio 2004 m., 
po pasaulinio vienuolių vyresniųjų 
kongreso Italijoje, kuriame dalyva
vo daugmaž 800 vienuolių. 

Lietuvoje yra apytikriai 1,000 
vyrų ir moterų vienuolių: 800 mo
terų 38-iose vienuolijose ir 200 
vyrų — brolių bei kunigų, priklau
sančių keturiolikai vienuolijų. Tai
gi, tai nemenka dvasinė jėga. Kon
grese dalyvavo 300 vienuolių, ats
tovaujančių Lietuvos vienuolijų 
įvairovei — baitais, juodais, pil
kais, melsvais drabužiais. Aišku, 
moterų skaičiai viršijo vyrus, pri
menan t seną anekdotą, kad nė 
pats Dievas nežino, kiek pasaulyje 
yra moterų vienuolių. 

Kongreso a t idarymo Mišias 
Kauno seminarijos Švč. Trejybės 
bažnyčioje aukojo kardinolas Aud
rys J . Bačkis, o programoje dalyva
vo arkivyskupas Sigitas Tamkevi-
čius, pats esantis vienuolis jėzuitas, 
ir nenumaldomu optimizmu švytin
tis vyskupas Eugenijus Bertulis. 

Daugumą konferencijų vedė 
svečias vienuolis iš Italijos tėvas 
Fabio Ciardi. Kalbėjo ir arkivysk. 
S. Tamkevičius. Dr. Ilona Vaišvi
laitė pr is ta tė istoriografinę studiją 
„Pašvęstojo gyvenimo istorinė rai
da Lietuvoje", o tėvas. Ciardi api
būdino vienuolijų įnašą į Europos 
kultūros kūrimą. Buvo rodomas ir 
neseniai sukur tas D. Ramanausko 
filmas, pavad in tas „Žvilgsnis", 
apie pašvęstąjį gyvenimą Lietu
voje.. Susir inkę įvairiose Kauno 
salėse, vienuoliai ir vienuolės drau
ge k lausės i , diskutavo, giedojo, 
meldėsi ir bendravo. Trijų dienų 
kongreso programą vainikavo pa
švęstojo gyvenimo meditacija, ku
rią pravedė arkivysk. Tamkevi
čius, ir bendras Eucharistijos šven
t imas seminarijos Švč. Trejybės 
bažnyčioje. 

Berods, kongreso tikslas pa

s iektas: duoti Lietuvos vienuo
liams progą glaudžiau pabendrau
ti, kad būtų lengviau bendradar
biauti. Buvo taip pat norima iš 
naujo uždegti vienuolijų narius, 
įkvėpti jiems šviežios energijos bei 
ryžto darbuotis Dievui ir Bažny
čiai. Žinome, kad posovietinės Lie
tuvos evangelizacija yra nepapras
tai sunki ir Bažnyčiai reikia vie
nuolių talkos. Svarbu taip pat ug
dyti maldos dvasią medžiaginių 
vertybių persunktoje aplinkoje. 
Lietuvos vienuoliai dirba švietimo 
ir auklėjimo srityse, rūpinsi ligo
nių ir senelių slauga, dirba parapi
jose bei šeimų ir jaunimo centruo
se. Išėjusios iš pogrindžio, vienuo
lijos suklestėjo Lietuvoje lyg pražy
dę medžiai po žiemos, jų skaičius 
pagausėjo, atvykus vienuoliams iš 
kitų Europos šalių. Lietuvoje vie
nuoliai tačiau dar kol kas gerokai 
izoliuoti, bodisi viešumos, tebegy
vena pogrindžio mentalitetu. Toks 
kongresas, be abejo, buvo padrąsi
nantis, jungiantis veiksnys. 

Išeivijoje lietuviškos vienuoli
jos sparčiai nyksta. Per 50 Lietu
vos okupacijos metų vienuoliai 
JAV ir kituose kraštuose kurstė 
lietuviškojo religingumo ugnelę 
išeivių širdyse, sukūrė lietuviškos 
kul tūros salas, kuriose išeiviai 
galėjo susiburti ir pasidalyti jiems 
brangiomis vertybėmis. Dabar rei
kia pagalbos iš Lietuvos, kad su
kurti židiniai neišnyktų. Jau at
vyksta jauni kunigai vadovauti 
lietuviškoms parapijoms, reikia ir 
vienuolių. 

Lietuvoje keliami tokie ir pa
našūs klausimai: ar įmanoma gy
venime pretenduoti į šventumą? 
Ar tai iš viso suderinama su mo
dernios visuomenės siekimais? Ga
lima teigti, jog nė viena vertybė 
nėra taip išblukusi šiuolaikinio 
krikščionio dvasioje, kaip šventu
mo idealo siekiamybė. Nūdieniam 
pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, į 
garbinamų didvyrių eiles statomi 
sportininkai, kino žvaigždės ir 
kitos įžymybės. Vienuoliai, tikėji
mo ir meilės liudytojai, primena, 
jog tikro žmogiškumo idealas — tai 
šventasis. 

reikia parodyti, kodėl būti lietuviu 
— gera, kad reikia pasiūlyti tą, ko 
a tvykstantys tautiečiai pageidauja 
ir kas j iems įdomu, jų nežeminant ir 
nemoralizuojant „iš aukšto". 

- Deja, tu r ime pripažint i , jog 
nemažai j au Amerikoje įsikūrusių 
išeivių ne tik į atvykstančiuosius 
žiūrėjo iš aukšto, neretai jie netgi 
buvo varomi lauk. Esą kitaip „neliks 
Lietuvoje lietuvių", tarsi tai būtų 
svarbiau , nei tautiečių gerovė ir 
ateitis apskri tai , tarsi Lietuva būtų 
ne šalis, kurioje turi būti gera gyven
ti, o kalėjimas, kuriame visi lietuviai 
privalo likti, nepaisant sąlygų — 
sąlygų, kurioms paprastai pilietis 
tegali turėt i labai mažai įtakos. Kad 
a tvyks tant ie j i paskui pasirenka 
nebebendrauti su tautiečiais, kurie 
juos žemina, neturėtų būti nuostabu. 
O „antrosios bangos" vadovaujamų 
organizacijų pareigūnai, tenka pri
pažint i , praleido nemažai progų 

„duoti toną", viešai paneigti galbūt 
daugiausia privačiai reiškiamas 
nuomones, kad naujieji imigrantai 
mūsų bendruomenėse — nepagei
daujami. 

Paskutiniu metu, JAV Lietuvių 
Bendruomenės (oficialios pelno ne
siekiančios organizacijos, siekiančios 
ats tovaut i visiems krašto lietu
viams) vadovai reiškia norą ieškoti 
stipresnių ryšių su „trečiosios ban
gos" imigrantais. Tačiau po tiek me
tų nesidomėjimo jais akivaizdžiai 
t rūks ta elementariausios nuovokos 
kaip tai padaryti. Šį atotrūkį puikiai 
pailiuostruoja vienos JAV Lietuvių 
Bendruomenės (LB) įgaliotinės nese
niai išreikšta mintis, kad naujus 
imigrantus geriausiai galima pri
t raukt i , skatinant juos dalyvauti 
JAV LB Tarybos rinkimuose ir su
renkant iš ju nario mokestį (ne
juokais!). 

Nukelta i 5 psl. 

http://tas.com
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TUVISKA CIK 
6 K O N C E R T A I P E R 10 D I E N U 

FAUSTAS STROLIA 

Koncertas prasidėjo penktadie
nį, lapkričio 18 d., visais atžvilgiais 
labai įdomiu, dailiai apipavidalintu, 
muzikaliai išbaigtu „Dainavos" an
samblio vyrų vieneto 10-mečio kon
certu Lemonto Lietuvių centre esan
čioje meno galerijoje. Vieneto širdis 
(kaip ir viso „Dainavos" ansamblio) -
Dar ius Polikait is . Visa programa 
sumania i pris tatoma skirtingų dai
nininkų, perpinant viską humoru ir 
j aunys tė s išdaigomis. Vienetą de
š imt ies metų la ikotarpiu sudarė 
daugiau dainininkų. Ilgainiui dalis 
jų iškrito. Koncerte dainavo penkie
se: Kastyt is Šoliūnas, Audrius ir 
Marius Polikaičiai, Liudas Lands
bergis ir pats vadovas. Akompanavo 
ir porą dainų dainavo su visais „a 
cappella" Vidas Neverauskas. Vie
neto garso produkcijoje jautėsi iš
ieškotas balansas. Programoje buvo 
daug įvairumo - nuo lyriškos lietu
vių liaudies dainos ligi amerikietiško 
„oldies" roko stiliaus. 

Rytojaus dieną galėjome Jau
nimo centre pasidžiaugti Čikagos 
Lietuvių operos pokylyje atl ikta me
nine pragrama, kurioje su keliomis 
arijomis patraukliai pasirodė solistė 
Nida Grigalavičiūtė, o po vyrų ir 
moterų choro padainuotų keturių 
dainų ypač labai geru susidainavimu 
išsiskyrė mišrusis choras iš V. Klo
vos operos „Pilėnai". Chorui dirigavo 
J ū r a t ė Grabliauskienė, akompanavo 
Manig i rdas Motekai t is . Čikagoje 
viešėjęs Lietuvos Respublikos Kul
tūros viceministras kompozitorius 
Faus t a s Latėnas įvairiomis progo
mis ragino ir toliau palaikyti Čika
gos Lietuvių operą, kaip labai svarbų 
kultūrinį „unikumą" - ir Kultūros 
ministerija prisidėsianti ją išlaikyti 
gyvą ki tame penkiasdešimtmetyje. 

Sekmadienį, lapkričio 20 d., kaip 
j au buvo išsamiai aprašyta redak
torės Danutės Bindokienės, Jauni
mo centre LB Kultūros Tarybos pri
s ta ty tas žavus muzikinis montažas 
iš lietuvių gyvenimo Pennsylvania 
anglies kasyklose. Grupės vadovė 
Gitą Kupčinskienė. Rodos, kiekviena 
tų lietuvių gyvenimo frazė buvo ir 
lyriškai, o kur reikėjo dramatiškai, 
ar su humoru padainuota. Dažniau 
vaidintos scenos kėlė užuojautą ir 
vertė verkti. Jų dainavimas folklori
nis, bet švelnus, išlygintas, niekad 
ausies nerėžiantis. 

Kito savaitgalio šeštadienį įvyko 
kanklių ir skudučių ansamblio „Ga
bija" gyvavimo penkmečio koncertas, 
apjungiant jį su Balio Pakšto gimimo 
šimtmečio paminėj imu. Vakarą 
sk landžia lietuvių kalba pravedė 
Svajonė Kerelytė. (Nepagalvotum, 
kad ji svetimame krašte užgimusi!). 
Emilijai Pakštienei, velionio jubilia
to žmonai uždegus žvakę ir konsului 
Arvydui Daunoravičiui trumpai pa
sveikinus dalyvius bei publiką, bu
vau pris tatytas kaip Balio Pakšto 
bendramint is ir pakviestas apibū
dinti velionio gyvenimą. Ypač pasi
džiaugiau Pakšto dėmesiu lietuvių 
l iaudies i n s t r u m e n t a m s , dukters 
Emilijos vadovautu kanklių ansam
bliu ir tokiu prasmingu sujungimu 
Pakšto 100 metų gimimo ir „Gabijos" 
penkmečio paminėjimo. Velionis am
žinybe negalėjo nepasidžiaugti , 
kad jo troškimas išlaikyti lietuvybę 
su entuziazmu tęsiamas dailia ir 
liaudies instrumentais Neiškenčiau 

(168S'17SQ) 
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Balys Pakštas 
(1905-1990* 

nepasigyręs, kad prieš 30 metų, dar 
esant Baliui Pakštui gyvam ir žva
liam, jo 70 metų jubiliejaus proga 
buvau j am dedikavęs tango „Eisime 
mudu abudu", kurio priedainyje 
panaudojau šios liaudies dainos mo
tyvus. Po to, man akompanuojant 
pianinu, tą kūrinį padainavo mūsų 
sūnus Povilas Strolia. 

' Kalbant apie to vakaro koncer
tinę dalį, ypač pagirtinas labai išly-

nenusileido ir „Grandies" 
mergaičių šokėjų insce
nizuota, vadovės Genės 
Razumienės aranžuota, 
daina „Per girią", taip pat 
su kanklių palyda. „Gran
dies" šokėjų vadovė Vio
leta Fabionovič. 

Buvo skelbiama, kad 
bus trys dainininkės, bet 
nepasakyta, kad visos sop
ranai, ko paprastai kon
certuose nedaroma, nes 
publikai be reikalo atiduo
dama proga j a s lyginti. 
Rūtai Pakštaitei iš darbo 
negalėjus pasitraukti , an
troje koncerto dalyje išgir
dome tik solistę Viliją Ke-
relytę, kuri, laimei, daina
vo skirtingo žanro dainas, 
naudojant mikrofoną. Jos 
dainavimas muzikalus ir 
šiltas. Dar pridėjus porą 
gyvų „Grandies" šokių ir 
„Gabijos" skudutininkių 
numerių, palydėtų griežto 
skrabalų akompanimento, 
susidarė labai įvairi, me
niška ir turt inga liaudies 
dainų, šokių bei muzikos tulaičio lietuvių misijos bažnyčioje ir 
programa. „Gabijoj" dalyvauja (alfa- premijų šventė Jaunimo centre Či-

Cjzpb&h Z?, ZQQS 

betine tvarka) Aušra Bužėnaitė, 
Aistė Barkauskaitė, Giedrė Elešky-
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muziejuje lapkr ič io ' 8 d- 's kairės vadovas muz Darius Pol ikait is Kastytis 5o i ;ū-
nas, Audr ius Pol ikai t is. V a r i u s Pol ikai t is . Liudas Landsberg is . 

gintas kankliavimas. Galima buvo 
jausti tikrą ansamblinį susigrojimą. 
Ausį žavėjo kai kurių melodijų 
gyvomis gaidomis akompanavimas. 
Tikrai puikus lietuviškas repre
zentacinis vienetas, vertai per tuos 
metus kasmet kalėdų laikotarpyje 
atstovaujantis lietuvių Čikagos 
Mokslo ir pramonės muziejuje, 
Indiana „VVelcome" centre, Čikagos 
centre esančiame Cook County iž
dininkės Maria Pappas suorganizuo
tame pabaltiečių bendruomenių su
tikime, Kalifornijoje, Los Angeles 
miesto „Lietuvių dienose" ir dauge
lyje lietuviškų pobūvių. Šiame kon
certe kai kuriuos kūrinius papuošė 
ansamblio vadovės Genės Razu
mienės sūnaus Mindaugo birbynės 
solo. Kai kurias dainas visi ansam
blio nariai patys dainavo ir sau 
akompanavo. Tris dainas su ansam
blio pritarimu labai profesionaliai 
atliko solistė Genovaitė Bigenytė. 
Kadangi jos buvo gan žinomos — 
liaudies dainos „Šią naktelę", „Vai 
varge, varge" ir „Plaukia antela" -
buvo taip malonu įsijausti į kieki ie
na zod: ir išgyvent; netuviu naudu--
damos įjrož; drauge su aukšto me-
n.n;; lygio kanklių palyda. Ne kiek 

tė, Milda Razumaitė, Algirdas ir 
Mindaugas Razumai. Vadovė Genė 
Razumienė. 

Jei Balio Pakšto didžiausios už
sidegimas buvo grąžinti lietuviams 
„Dainų šalies vaikų" vardą, tai „Ga
bijos" ansamblis tai su kaupu atliko! 

O sekmadienį, lapkričio 27 d., 
sutapo Čikagos apylinkėje net du 
koncertai beveik tuo pačiu laiku: 
Sakralinės muzikos Pal. Jurgio Ma-

kagoje su didinga koncertine dalimi, 
atlikta Lietuvos valstybinio operos ir 
baleto teatro solisto Arūno Dingelio, 
akompanuojant Manigirdui Mote-
kaičiui, suruošta JAV LB Kultūros 
tarybos. Dainininkui sukeltos di
džiulės ovacijos. Buvo senesnio re
pertuaro dainų, kaip „Kur bakūžė 
samanota", „Mano sieloj šiandien 
šventė", ar lengvesnio žanro, kaip „O 
sole mio". Taip pat kai kurias arijas 
dainavo ne vien lietuvių kalba. Tokį 
žavų dainavimą seniai mes begir-
dėjome! Ir vis dėlto labai gaila, kad 
negalėjome pirmą Advento sekma
dienį pasiklausyti sakralinės muzi
kos koncerto, nors kai kas iš mūsų 
jau buvo ir bilietus į tą koncertą nu
sipirkę. Toks sutapimas įvyko LB 
Kultūros tarybai lapkričio 13 d. 
Premijų šventės datą pakeitus į lap
kričio 27 d. 

O į „Gabijos" - to pasididžiavimo 
verto jaunimo - penkmečio koncertą 
ir pagerbti Balio Pakšto - šio tau
raus lietuvio jo 100 metų gimimo 
jubiliejaus proga - vargai atsilankė 
bent vienas LB Kultūros tarybos 
narys... 

Leiskite man manyti, kad toks 
elgesys supriešina mūsų kultūros 
darbuotojus, kurių ir taip ne per 
daug teturime. Tai nepadės mums 
išlaikyti nei lietuvybės, nei kultū
ros. 

.Gabi jos" kanklių ansamblis Balio Pakšto 100 metų gimimo ir ansamblio 5 metg 
sukakties šventėje. Visos nuotraukos Fausto Strolios. 
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Lietuvos Respublikos ambasados žinios 

AMBASADORIUS PRISTATĖ LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKOS PASIEKIMUS 
Š.m. gruodžio mėn. 2 d. Lietuvos 

Respublikos (LR) ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas Bringham Young 
universitete, Utah valstijoje, prista
tė Lietuvos užsienio politikos pa
siekimus. 

Lietuvos diplomatas, kar tu su 
Latvijos ambasadoriumi JAV Maris 
Rieks t ins, dalyvavo universiteto Da
vid M. Kennedy tarptaut inių santy
kių centre (David M. Kennedy Cen-
ter for International Studies) su
r eng tame seminare apie Baltijos 
valstybes. Lietuvos ir Latvijos amba
sadoriai pasidalino reformų patirti
mi bei bendra veikla su JAV ir ES, 
plečiant demokratijos ir laisvės erdvę. 

Tai j a u antrasis seminaras apie 
Baltijos valstybes, surengtas šiame 

centre. 1996 m. tuometinis Lietuvos 
ambasadorius JAV Alfonsas Eidin
tas kartu su Latvijos ir Estijos kole
gomis dalyvavo seminare, kuris buvo 
skirtas Baltijos šalių integracijai į 
ES ir NATO. 

„Man džiugu sugrįžti pas jus ir 
šiandien kalbėti jau apie NATO ir 
ES šalies ambasadoriui. Lietuva yra 
puikiausias pavyzdys, kaip per 15 
metų galima atsikratyti komunis
tinio palikimo, sukurti stabilią poli
tinę aplinką, įgyvendinti demokra
tinius idealus ir tapti viena spar
čiausiai besivystančių ekonomikų 
visoje išsiplėtusioje ES, — kalbėjo 
Lietuvos diplomatas. — Tikiuosi, 
kad Lietuvos ir jos strateginių part
nerių Lenkijos ir Latvijos sėkmės 

pavyzdžiai įgyvendinant demokrati
nes vertybes ir laisvosios rinkos 
reformas, taps pavyzdžiu tokioms 
šalims, kaip Baltarusija, Ukraina, 
Gruzija, o taip pa t kitoms Juodosios 
jūros regiono valstybėms". 

Ambasadorius V. Ušackas vizito 
Utah valsitjoje metu susitiko su vals
tijos gubernatoriumi Jon Huntsman, 
J r , Br ingham Young universiteto 
prezidentu dr. Cecil O. Samuelson, 
universiteto vadovybe bei univer
sitete studijuojančiais studentais iš 
Lietuvos. Gruodžio 2 d. V. Ušackas 
taip pat dalyvavo Kalėdos aplink 
pasaulį (Chr i s tmas Around the 
World) koncerte , aplankė Utah 
Olimpinį parką. 

LR ambasados praneši-

AMBASADORIUS ĮŽIEBĖ KALĖDINĘ EGLUTĘ 
Š.m. lapkričio 30 d. Lietuvos 

Respublikos ambasadorius JAV Vy
gaudas Ušackas Portland, Oregon 
valstijoje, esančiame miškininkystės 
centre (World Forestry Center) įžie
bė lietuviškais ornamentais ir žais
liukais papuoštą kalėdinę eglutę. 

Eglutei lietuviškus ornamentus 
paruošė tautodailininkė iš Pennsyl-
vania valstijos Angelė Puodžiūnas, o 
eglutės papuošimą finansavo Lietu
vos garbės konsulas Portland Randy 
Miller. 

Gruodžio 1 d. ambasadorius V. 
Ušackas Portland vykusiame Pa
saulio miškininkystės centro susi
tikime pristatė turizmo ir verslo ga
limybes Lietuvoje. Lietuvos diplo
matas pasidžiaugęs, kad Pasaulio 
miškininkystės centras savo metinį 
suvažiavimą 2006 m. ketina sureng
ti Vilniuje, pakvietė suderinti darbą 
su malonumu vizito metu taip pat 
aplankant Trakus, unikalią Lietuvos 
katalikams ir rezistentams vietą — 
Kryžių kalną, šalies pajūrį bei kitas 

vietoves. „Teigiami pokyčiai Lietu
voje po nepriklausomybės atgavimo 
1990 m., šalies energija ir dinamiz
mas, architektūros šedevrai, turtin
ga šalies istorija, įvairiaspalvis, ak
tyvus kultūrinis gyvenimas, draugiš
ki žmonės, skanus alus ir žavinga 
gamta sukuria puikias galimybes 
poilsiui ir turizmui", — kalbėjo Lie
tuvos diplomatas, ragindamas cen
tro dalyvius pakeliauti po Lietuvą. 

Renginio metu ambasadorius V. 
Ušackas taip pat padėkojo „Ochoco 

KETVIRTOJI BANGA 
Atkelta iš 3 psl. 
Apie tai , ką JAV LB galėtų 

pasiūlyti jiems, kas naujus imigran
tus išvis sudomintų dalyvauti orga
nizacijos rinkimuose, nekalbant apie 
nario mokesčių mokėjimą — kaž
kaip užmirš tama. Tuo pat metu 
skundžiamasi, jog šioje tuštumoje 
atsiranda kitos, ne visada sąžiningai 
veikiančios, organizacijos, kurios 
pelnosi iš naujųjų imigrantų, pvz., 
imdamos 500 dol. mokestį vien už 
žmogaus pasitikimą oro uoste ir 
informacijos apie miestą suteikimą. 
Bet ar pasiūloma realių alternaty
vų? Tik viename JAV mieste Čika
goje — veikia JAV LB išlaikomas 
informacijos centras, skirtas lietu
vių išeivių socialiniams poreikiams. 

Jei daug kas lietuvių bendruo
menėse pasikeitė atvykus trečiajai 
bangai, ketvirtoji banga padėtį pa
keis iš pagrindų. Ir jei JAV Lietuvių 
Bendruomenė rimčiau neperžiūrės 
savo pažiūrų ir politikos, netrukus 
galima bus svarstyti ne „kaip nau
juosius imigrantus pritraukti", bet 
„kaip juos pasivyti ir prie jų prisi
jungti", jei Amerikos lietuviams 
išvis tikrai įdomu bendrauti vie
niems su kitais. 

Lumber", 1995 m. investavusi į me
dienos pramonę Kupiškyje. 

LR informacija 

KGB, miesto valdžia, drauge su aukščiausiais 
respublikos vadovais, surado saliamonišką spren
dimą — kapines panaikinti! Tuomet miesto vyk
domojo komiteto pirmininku buvo J. Piligrimas. 

Ėmėsi darbo. „Kauno tiesoje" 1959 m. kovo 26 
d. paskelbė Kauno miesto vykdomojo komiteto 
sprendimą, pavadintą „Tenkinant gyventojų 
pageidavimus". Jame rašoma, kad „Nuspręsta 
centrines kapines, kurios yra Lenino prospekte, 
per dvejus metus perkelti, o laisvą teritoriją pa
versti poilsio sodu". Nieko sau — senųjų kapinių 
vietoje bus daromas parkas! 

Buvo nugriauti kiekvieno lietuvio širdžiai 
brangūs paminklai — „Žuvome dėl Tėvynės", ati
dengtas 1930.10.17, Lietuvių tautos didvyrių la
kūnų Dariaus ir Girėno mauzoliejus, baigtas sta
tyti 1936.12.07. Nugriauta kapinių koplyčia bei 
daugybė kitokių, meninę bei istorinę reikšmę tu
rinčių, paminklų. 

Kadangi kapinės senos, po žemėmis liko 
gulėti daugybė nebeturinčių giminių palaikai. Bet 
buvo ir tokių, kurių giminės bei artimieji nespėjo 
ar neturėjo galimybių perlaidoti. Tam buvo ir 
politinės priežastys. Kad ir Birželio sukilėlių 
kapai... Taigi, kenkiančios socializmo ideologijai 
kapinės buvo greitai sulygintos ir paverstos, 
sakyčiau. Liūdesio arba Ašarų parku. 

Iki šių dienų, einančius šiuo tariamu sodu 
arba parku, apima nemalonus jausmas, nes žino, 
kad po kojomis likę mirusiųjų palaikai. Tad 
visiškai yra pelnyti žmonių prakeiksmai anuo
metiniams sovietinės santvarkos kūrėjams, su
galvojusiems ir vykdžiusiems kapinių likvi
davimą. Pagrįsti priekaištai už abejingumą ir da
bart iniams Kauno vadovams, kad buvusių ka
pinių teritorija iki šiol nepertvarkoma. 

D o k u m e n t a i i r a tmin t i s 

Bet sugrįžkime dar į praeitį, kai slenkant soviet
mečiui mūsų šeima vylėsi, kad apie Birželio sukili
mo dalyvius, tarp jų ir mūsų šeimos maitintoją, 
dokumentai per santvarkų suirutes, bus dingę. Mes 
patys apie jo žūtį stengėmės niekam nepasakoti. 

Po karo mama, kad sumažėtų klausimų dėl 
vyro žūties, buvo išsirūpinusi tokį jo gyvenimo 
baigties liudijimą, kur buvo parašyta, kad jos vy
ras, Kazys Zižiūnas yra miręs. Žmogui ar valdi
ninkui pirmą kartą tokią formuluotę išgirdus, bu
vo reaguojama natūral ia i . Tačiau kaimynams 
arba kitiems smalsiems pašaliniams, spėjusiems 
ką nors išgirsti iš pažįstamų apie Kazio Žižiūno 
žūtį, t as žodis kėlė pagrįstas abejones, įtarimus. 

TRAGIŠKOS KAUNO 
VĖLINĖS 

j ALGIMANTAS ŽtŽIUNAS j 
Kauno Vėlinių 1957 m. dalyvis 

; Nr. 2 1 
j- j 

Teko vengti pokalbių, išsisukinėti nuo klausimų. 

Palaidojimo vieta — pas lapt is 

Pradedant vokiečių okupaciniu laikotarpiu 
bei pokario pirmaisiais metais, aš ir sesuo motinos 
vedami, sekmadieniais ėjome į jaukią Fredos baž
nytėlę, esančią prie Botanikos sodo. Vykstant to
taliniam genocidui, klebonas greit buvo ištremtas 
ir bažnytėlė uždaryta. Tekdavo sekmadieniais nu
kakti į Šančių, Aleksoto, Karmelitų arba Įgulos, 
kurią dar vadindavome Soboru, maldos namus. Po 
pamaldų vis atsidurdavome Karmelitų kapinėse, 
kur paslapčiomis, stovėdami ties mums brangia 
kapaviete, sukalbėdavom poterius už žuvusį tė
velį. 

Vėliau, kai panaikino kapines ir išlygino ka
pus, palaidojimo vieta darėsi vis klaidesnė. Kurį 
laiką ją rasdavome pagal krūmus, medžius, bet, 
kai dalis ir jų buvo pašalinti, pasidarė dar klai-
džiau. 

Tėvo kapo link — su 
žvakele 

Taigi tą 1957 metų Vėlinių vakarą, savo arti
miesiems nieko apie savo ketinimus nepranešęs, 
atsiūriau kapinėse. Tik kaip pasielgti, kad milici
ja, saugumiečiai, komjaunimo bei kitokie aktyvis
tai, kurių po pernykščių čia vykusių neramumų 
jautėsi didelis susibūrimas, dar nesuliepsnojus 
manajai pagarbos ir protesto liepsnelei, manęs ne
sulaikytų? Ačiū Dievui, uždegiau, pastačiau ir 
greitai įsimaišiau į minią. Tik tada atsikvėpiau, 
kai toldamas, pamačiau, kad paskui neatskuba 
jokia uodega... Pavyko. 

Tarp demonstratyviai slankiojančių įtartinų 
vyriškių buvo kareiviai. Jie buvo ginkluoti auto
matais, durklais, ant kai kurių nugarų matėsi 
portatyvinės racijos, stotys su ilgomis ir lanks
čiomis antenomis virš šalmuotų galvų. Buvo 
aišku, kad jie čia atvyko pasiruošę padirbėti... 

Laisvės, duonos! 

Tuo metu kapinėse ir Lenino prospekte vis 
daugėjo žmonių. Įtampa didėjo. Iš specialios mili
cijos mašinos per garsiakalbius ėmė griaudėti bal
sas, liepiantis besibūriuojantiems skirstytis, esą 
vėlus metas, trukdomas eismas, nors mašinų gat
vėje lyg ir nesimatė. Išėjusius iš kapinių žmones 
milicija ėmė stumti tolyn. Minioje pasigirdo šūks
mai: „Laisvės! Duonos!" Toliau įvyko tai, ko ir 
buvo galima tikėtis. Žmonės nepakluso, nesileido 
stumiami, kažkas pargriovė milicininką, kažkas 
spyrė į jį, kažkas spjovė. Pripuolusi milicija apgy
nė. Bet žmonės, norėdami išreikšti per daugelį 
metų pritvinkusį nepasitenkinimą ir vildamiesi 
kažkokios kitos, stipresnės protesto išraiškos, 
nesiskirstė. 

S u ė m i m a i 

Milicininkai, nužiūrėję minios pirmose gre
tose aktyvesnius, pradėjo juos čiupti ir tempti į 
kapines, į iš anksto numatytas vietas. Jiems talki
no kareiviai. Tai daugiausia azijietiškų bruožų, 
susidorojimams paruošti, kareiviai. Reiškėsi ir 
kiti visokio plauko sovietinio gyvenimo aktyvistai, 
talkininkai. 

Buvau minios pusėje ir žavėjausi žmonių 
drąsa bei susitelkimu. Staiga mane pagriebė sto
ras milicininkas, berods viršila, ir ėmė tempti nuo 
gatvės vėl į kapines. Priešinausi. Jis storas, o aš 
liesokas moksleivis. Iš šalies žiūrint, mano pasi
priešinimas galėjo atrodyti apgailėtinai bepras
mis, gal net juokingas. Noras ištrūkti nuo pirmos 
akimirkos virto būtinybe, nes, kaip ir kiti, žinojau, 
kad jei neištrūksiu, laukia liūdnos pasekmės atei
tyje. Ne tik mokykloje, bet ir tolesniame gyveni
me. Todėl žūtbūt stengiausi ištrūkti. Jam į pagal
bą prišoko dar du milicininkai, regis, kad milicijos 
mokyklos kursantai. Šie, sugriebę mane už rankų, 
jas užlaužė ir dabar, jau lyg sukaustytą, bet vis 
vien iš visų jėgų besiveržiantį, ėmė tai stumti, tai 
tempti kažkodėl į kapinėse numatytą vietą. 

Susidorojimas 

Iš kapinių grįžtantys į gatvę milicininkai, 
kareiviai, vieni su dideliu pasitenkinimu, kiti iki 
pasišlykštėjimo iškreiptais veidais, pirštinėtais 
kumščiais daužė ne tik mano, bet ir kitų vedamų
jų veidus, spardė į lyties organus. Taip pat auto
matų buožės, milicininkų medines gatvės regu
liuotojų lazdos nuolat švytravo ore. Bus daugiau. 
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Kėdainiuose laimėjo „darbietė / / N e t e k o m e R imvydo Ši lbajor io 

Virginija Baltraitienė 
Vlado Babarsko (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 4 d. (BNS) — 
Antrąjį Seimo rinkimų turą Kėdai
nių rinkimų apygardoje sekmadienį 
užtikrintai laimėjo Kėdainių rajono 
mere „darbietė" Virginija Baltraitie
nė. 

Preliminariais duomenimis, už 
V. Baltraitienę sekmadienį balsavo 
68.78 proc. visų rinkėjų, už jos var
žovą Tėvynės sąjungos kandidatą 
teisininką Stasį Sedbarą — 31.22 
proc. visų rinkėjų. 

Tokius rezu l ta tus sekmadienį 
paskelbė Vyriausioji rinkimų komi
sija (VRK), gavusi duomenis iš visų 

34 Kėdainių rinkimų apygardos apy
linkių. 

Pati V. Baltraitienė sekmadienį 
sakė besitikėjusi kiek kuklesnių re
zultatų. 

Ekonomistės išsilavinimą tur in
ti 47-erių metų V. Baltraitienė užims 
Seimo nario vietą, kuri liko laisva po 
to, kai birželį dėl viešųjų ir priva-
čiųjų interesų konflikto iš Seimo ir 
iš Ūkio ministro posto pas i t raukė 
Kėdainiuose buvęs išr inktas Darbo 
partijos vadovas Viktoras Uspaski-
chas. 

Antrajame rate kėdainiečiai bal
savo aktyviau, nei prieš dvi savai tes 
vykusiame pirmajame ture — iki 7 
vai. sekmadienį balsavo 27.47 proc. 
rinkėjų. Pirmajame rate iki 7 vai. 
vakaro buvo balsavę 21.77 proc. visų 
rinkėjų. 

Dar 5.24 proc. rinkėjų pakartot i 
niame balsavime balsavo paš tu . 
Paštu balsuota taip pat kiek akty
viau, nei pirmajame r a t e (4.06 
proc). 

Konservatorių kandidatas Sta
sys Sedbaras pripažino t ikėjęsis 
kiek geresnių rezultatų. 

Pasak S. Sedbaro, ir jo, ir V. Bal-
traitienės rinkimų štabams antraja
me rate pavyko „stipriai suaktyvin
ti rinkėjų energiją". 

A. Matel iu i — „Sidabrinis Vilkas / / 

Atkelta iš 1 psl. 
Goran Radovanovič bei rusų šiuolai
kinio dokumentinio kino meistro 
Viktor Kosakovskij — darbai. 

Iš viso „Sidabrinio Vilko" kon
kursinėje programoje buvo rodoma 
20 filmų iš 19 šalių. 

Tarp tau t in iame Amsterdamo 
dokumentinio kino festivalyje yra 
dvi pagrindinės konkursinės progra
mos: ilgesni nei valandos trukmės 
filmai pretendavo į „Joris Ivens" pri
zą, o trumpesni — į „Sidabrinio Vil
ko" apdovanojimą. 

„Joris Ivens" šių metų apdova
nojimas atiteko ispanų režisieriui 
Adan Aliago už jo dokumentinę juos
tą „Mano močiutės namas". 

Naujausias A. Matelio filmas 
„Prieš parskrendant į Žemę" jau 

spėjo pelnyti tarptautinį pripažini
mą — laimėjo pagrindinį Leipzig ki
no festivalio prizą „Auksinį balandį 
bei buvo nominuotas prestižinės Eu
ropos kino akademijos apdovanoji
mui „Geriausias 2005 metų Europos 
dokumentinis filmas". 

A. Matelio filmas — tai lyriška ir 
asketiška esė apie onkologinėmis li
gomis sergančius vaikus iš Santa-
riškių vaikų ligoninės. Fi lmas su
kurtas A. Matelio kūrybinei grupei 
„Nominum" bendradarbiaujant su 
Vokietijos kino kompani ja 
„Tag.Traum", didžiausiu Vokietijos 
televizijos kanalu ZDF, TV kanalu 
„Arte". 

Lietuvoje filmo premjera įvyks 
gruodžio 8 dieną Vilniaus kino tea t re 
„Coca Cola Plaza". 

* Sekmadien į Singapūre bai
g ė s i 2005 m e t ų Tarptaut inės 
s p o r t i n i ų š o k i ų federaci jos 
<IDSF) „Grand Slam" serijos var
žybos. Antrąją vietą finalinio etapo 
klasikinių šokių programoje, aplen
kę vienuolika porų, užėmė kaunie
čiai Arūnas Bižokas ir Edita Daniū-
tė. Lietuviai nusileido tik planetos 
bei Europos čempionams iš Italijos 
— Domenico Soalei ir Gioiai Cera-
soli. Trečiąja vieta tenkinosi žymūs 
Vokietijos šokėjai — Sasha bei Na-
tasha Karabei. 

* Savaitgal i Aust r i jo je prasi
dėjo E u r o p o s b i a t l o n o t a u r ė s 
varžybos. Pirmajame etape ge
r i aus ia i iš l i e tuv ių -eKesi aštuo
niolikmetei Sigitai Baušytei, kuri 
12.5 km jaunių merginų varžybose 
buvo 22-a ir užėmė 27-ą vietą 7.5 km 
sprinto lenktynėse. Iš jaunių vaikinų 
geriausiai sekėsi Deimantui Martin
kėnui, kuris 15 km distancijoje fini
šavo 41-as, o 10 km sprinto lenkty
nėse buvo 47-as. 

S;ivaitį/;ili .JAV p ra s idė jo 
If-ne^f'sins a t l e t i k o s v a r ž y b ų už-
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son (South Carolina) universi te to 
manieže Agnė Eggerth 60 m bėgime 
užėmė antrąją vietą. Atrankos bėgi
me jos rezultatas buvo 7.49 sekun
dės, o finale 7.50 sekundės. Antrąją 
vietą užėmė ir Alina Varpiotaitė, stu
dijuojanti Alabama universitete Bir-
mingham. 800 m distanciją lietuvai
tė baigė per 2 minutes 17.46 sekun
des. 

* Šeštą nesėkmę še š io l ik tose 
NBA reguliariojo sezono rungty
nėse patyrė antrąją v ie tą Rytų 
konferencijos Centriniame pogru
pyje su Cleveland „Cavaliers" ko
manda besidalijanti Šarūno Jasike-
vičiaus Indiana „Pacers" komanda. 
Sekmadienį svečiuose „Pace r s" 
krepšininkai 102:107 turėjo pripa
žinti Vakarų konferencijos Šiaurės 
Vakarų pogrupyje trečiojoje pozicijo
je esančios Seattie „SuperSonics" (8 
pergalės ir 8 pralaimėjimai) koman
dos pranašumą. Starto penkete žai
dęs S. Jasikevičius buvo trečias pa
gal rezultatyvumą (16 taškų) svečių 
gretose, atliko daugiausiai (9) rezul
tatyvių perdavimų bei arK~ 
giausia (7) kamuolių. 

Atkel ta i š 1 psl. 
„Perfection of Exile" (1970), „Žodžiai 
ir prasmė" (1982), „Netekties ženk
lai" (1992). Redagavo „Second Con-
ference on Baltic studies" (1970), 
„Lituanistikos Insti tuto suvažiavi
mo darbai" (1973), „Architecture of 
Reading" (1976), „Mind against the 
Wall" (1983). 

Rimvydas Šilbajoris yra vienas 
iš solidžios studijos „Lietuvių egzodo 
l i tera tūra (1945 - 1990)" redaktorių. 
Drauge su profesore Violeta Keler
t iene redagavo išeivijos kultūros 
mėnrašt į „Metmenys", bendradar
biavo tęst iniame Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto leidinyje „Darbai 
ir dienos", jo įžvalgius straipsnius 
skelbė žurnalas „Metai" ir kultūri
niai savaitraščiai „Šiaurės Atėnai" 
bei „Li teratūra ir menas". 

Reiklus egzodo literatūrologas 
daug dėmesio savo darbuose skyrė 
Lietuvoje skelbiamai lietuvių litera
tūrai — parašė darbų apie Janinos 
Degutytės, Juditos Vaičiūnaitės, Jo
no Aisčio, Marcelijaus Martinaičio, 
Sigito Gedos, kitų lietuvių literatū
ros klasikų kūrybą, 2004 m. išleistus 

atskira knyga „Poezijos skaitymai". 
Profesoriaus literatūrologiniai 

darbai akivaizdžiai liudija, jog Rim
vydas Šilbajoris niekada nenutraukė 
kultūrinių ryšių su tėvyne. 

Išeivijos literatūros kritikas Vla
das Kulbokas pabrėžė, jog „Rimvy
das Šilbajoris daugiau negu kuris ki
tas yra pateikęs lietuviškų knygų 
aprašymų angliškai kalbančiam ir 
skaitančiam pasauliui. Ištisus de
šimtmečius jis tai darė įspūdingam 
forume — Oklahoma universiteto 
leidžiamam reprezentaciniame žur
nale 'World Literature Today'. Kone 
kiekviename šio leidinio numeryje 
vis būdavo viena ar dvi Rimvydo Šil
bajorio recenzijos". 

Lietuvos rašytojų sąjungos nek
rologe pažymima, kad Rimvydas Šil
bajoris kelerius metus dėstė litera
tūrą atkurtame Kauno Vytauto Di
džiojo universitete, buvo atvykęs į 
Kretingą. 

Rimvydo Šilbajorio nuopelnai 
įvertinti valstybiniu lygiu — 1999 
metais profesorius buvo apdovano
tas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. 

Generalinė prokuratūra siekia 
atgauti visuomenės pasitikėjimą 

— duotas nurodymas Generalinėje 
prokuratūroje sukurti viešųjų ryšių 
skyrių, kurio veikla apimtų ir terito
rines prokuratūras", — kalbėjo A. 
Valantinas. 

J is minėjo, kad tai padės įvyk
dyti ir prezidento iškeltą uždavinį, 
kai buvo skiriamas generaliniu pro
kuroru — atgauti prokuratūros pa
sitikėjimą visuomenėje. 

A. Valantinas kalbėjo, kad su 
Kauno apygardos ir apylinkių pro
kurorais aptarė teisėsaugininkų tęs
tinio mokymo būtinumą, materiali
nės bazės gerinimo galimybes, priė
mė naujų prokurorų, pradėjusių eiti 
pareigas Kauno apygardos prokura
tūrose priesaiką valstybei. 

A. Valantinas generalinio pro
kuroro pareigas po priesaikos prezi
dentūroje eina antrą savaitę. 

Iki paskyrimo į šį postą A. Va
lantinas vadovavo Vilniaus miesto 
2-osios apylinkės teismui. 

„Prezidentas išsakė tai, ką no
rėjo matyti, o aš įsipareigojau, kad 
toks ir būsiu", — sakė A. Valantinas. 

Algimantas Valantinas 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

Kaunas , gruodžio 5 d. (BUS) — 
Kauno apygardos prokuratūroje pir
madienį apsilankęs generalinis pro
kuroras Algimantas Valantinas tei
gė, kad prokurorų įvaizdį gerins ir 
Generalinėje prokuratūroje kuria
mas viešųjų ryšių skyrius. 

„Mano nuomone, viešųjų ryšių 
sistema prokuratūroje nėra tinka
moje vietoje. Pirmas mūsų žingsnis 

Dėi „abonento" Seimo nariai baisuos akiai 

n v o - f 

Atkel ta iš 1 psL 
kuriais remiantis buvo parengta A. 
Zuoką su „abonentu" siejanti išvada. 

„ M a n dabar sunku pasakyti , 
sunkiau ar lengviau parlamentarus 
bus įtikinti, bet, jeigu jie būtų iš
klausę tam tikrą momentą, tai apsi
spręsti jiems būtų buvę lengviau", 
— Generalinės prokuratūros spren
dimą komentavo L. Graužinienė. 

Komisijos vadovė sakė sieksian
ti, jog, neleidus klausytis pokalbių, 
parlamentarai su operatyvine me
džiaga būtų supažindinti „kita for
ma". 

„Turiu susisiekti su prokura
tūra ir pažiūrėti, gal jie leis pateikti 
kita forma, pridėti kokį nors aprašą, 
slapto naudojimo dokumentą", — sa
kė komisijos vadovė. 

Gali būti, kad korupcijos apraiš
kų sostinės savivaldybėje ieškojusios 
komisijos išvadų tvirtiiiiinaa Seime 
;z*r:k~ 

K •misijos išvados Seim h i K 

pateikiamos antradienį, tačiau vie
nos išvados, A. Zuoką susiejančios su 
„abonentu", pagrįstumu abejojantys 
socialdemokratai gali siekti pertrau
kos svarstant šį klausimą. 

Komisijoje dirbę socialdemokra
tai, balsuojant dėl galutinio išvadų 
projekto, jį palaikė, tačiau prieš tai, 
balsuojant dėi kiekvienos išvados at
skirai, sprendžiant dėl A. Zuoko gali
mų sąsajų su „abonentu", susilaikė. 

Seimo socialdemokratų frakcijos 
seniūnas Juozas Olekas spaudos 
konferencijoje pirmadienį sake. jog 
frakcijos nariai abejoja, ar Seimo 
patvirtintos išvados netaptų spau
dimu tyrimą dėl „Rubicon" veiklos 
atliekančiai teisėsaugai. 

„Siūlymas, kad savo išvadas del 
to turėtų padaryti teisėsaugos orga
nai, o ne Seimo komisija, svarstyti
nas. Juolab, kad girdisi teisininkų 
pasisakymų, jog tai užkerta kelią 
teisiniam įvertinimui", — perspėjo J. 
< • . , -
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Pasaulio naujienos 

(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 
žinių agentūrų pranešimais) 

Degtinė su Aušros Vartų atvaizdu 
Varšuva, gruodžio 5 d. (ELTA) 

— Vilniaus Aušros Vartų Dievo Mo
tinos koplyčia, vienas iš laokq ir lie
tuvių maldininkų kelionių tikslų, at
sidūrė ant Lenkijoje pardavinėjamos 
degtinės butelių, rašo pirmadienio 
numeryje dienraštis „Rzeczpospoli-
ta". 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
atstovai yra pasipiktinę, bet nieko 
negali padaryt i , kad šventyklos 
įvaizdis nebūtų šitaip naudojamas. 

„Tai yra amoralu ir rodo blogą 
tai sugalvojusių asmenų skonį. Auš
ros Vartų atvaizdo spausdinimas ant 
degtinės butelių etikečių nebuvo de
r inamas su Bažnyčia", — sakė Len
kijos laikraščiui Aušros Vartų Dievo 
Motinos koplyčios rektorius, kunigas 
prelatas Edvardas Rydzikas. 

Dar griežčiau kalba Vilniaus 
krašte labai populiarus kunigas Jo-
zef Aszkielowicz: „Tai — šventos vie
tos išjuokimas. Sovietų laikais baž
nyčios buvo griaunamos ir uždaro
mos. Siekiant pažeminti tikinčiuo
sius, jose buvo steigiami ateizmo 
muziejai, parduotuvės, kino teatrai. 
Dabar, kaip matome, griebiamasi la
biau rafinuotų priemonių. Gėda Len
kijai, kuri nori garsėti pasaulyje 
kaip katalikiškiausia šalis, kad ji ne
užkerta kelio tokiems dalykams". 

,,Wodka Wilenska" su Aušros 
Vartų atvaizdu yra Lenkijos ir Pran
cūzijos bendrovės „Sobieski Dystry-
bucja" sumanymas. Ją tik Lenkijos 
rinkai gamina akcinė bendrovė „Vil

niaus degtinė". Rinkodaros direkto
rius Laurynas Miškinis iškart pa
reiškė: „Produktas ir etiketė paga
minti bendrovės 'Sobieski Dystry-
bucja' užsakymu. Tai jų iniciatyva. 
Mes esame tik gamintojai". 

Jo manymu, apie šventyklos iš
niekinimą negali būti net ir kalbos, 
„tai tik piešinys su Vilniaus sena
miesčio vaizdu". 

Problemos nemato ir bendrovės 
„Sobieski Dystrybucja" viceprezi
dentas Waldemar Rudnik. „Teigia
mos asociacijos ir su Vilniumi bei 
gražiąja Vilnija susiję prisiminimai 
mus paskatino pavaizduoti etiketėse 
kruopščiai parinktą archi tektūros 
paminklą, Vilniaus simbolį: Aušros 
Vartus", — rašo viceprezidentas laiš
ke redakcijai. Anot jo, bendrovė ne
ketino įžeisti kieno nors religinių 
jausmų. 

Lietuvos Katalikų Bažnyčia yra 
bejėgė pasipriešinti Lenkijos ir 
Prancūzijos bendrovės akibrokštui. 

„Mes negalime žengti jokių tei
sinių žingsnių, kadangi pastato at
vaizdo atžvilgiu neįmanoma remtis 
autorinių teisių įstatymu. Pasta to 
atvaizdas, jeigu jis nėra atspausdin
tas iš neteisėtai nukopijuotos foto
grafijos, yra 'visų ir niekieno'. Taip 
pat nežinau, ar esama kokios nors 
prasmės mėginti apeliuoti į žmonių, 
sąmoningai degtinės buteliui parin
kusių šį atvaizdą, sąžinę", — pareiš
kė Aušros Vartų Dievo Motinos kop
lyčios rektorius. 

Mėginta pasikėsinti į I. Alavvi gyvybę 
Baghdad, gruodžio 5 d. ,BNSj 

— Buvęs Irako ministras pirminin
kas Iyad Allawi pareiškė, kad buvo 
mėginta pasikėsinti į jo gyvybę. Pa
sak I. Allawi, pasikėsinimas buvo 
įvykdytas šventajame Najaf mieste, 
kuriame su savo šalininkais jis lan
kėsi artėjant gruodžio 15 dieną įvyk
siantiems parlamento rinkimams. 

Buvęs premjeras sakė, kad ne
žinomi asmenys, kurie jį apmėtė ak
menimis, pomidorais ir, kas itin įžei
džiama arabų šalyse, batais, jį už
puolė, kai jis meldėsi imamo Ali 
mauzoliejuje. 

Per šį įvykį taip pat buvo paleis

ti keli šūviai, ir I. Allawi bei iį Ivdin-
tys asmenys buvo priversti bėgti. 

„Iš visko sprendžiant, tai buvo 
mėginimas įvykdyti pasikėsinimą", 
— sakė I. Allawi, grįžęs į Baghdad. 

Baghdad manoma, kad šį išpuolį 
galėjo surengti radikalaus šiitų dva
sininko Moątada al-Sadr šalininkai. 

Jau buvo įvykdyti keli pasikėsi
nimai į I. Allawi gyvybę. Jis pasi
traukė iš Irako ministro pirmininko 
posto balandį, kai r inkimus laimėjo 
šiitų partijų susivienijimas. 
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teikti save kaip veikėją, galintį su
vienyti sunitus ir šiitus. 

Libane surasta masinė kapavietė 
Beirutas , gruodžio 5 d. (BNS) 

— Sekmadienį teismo medicinos 
ekspertai ėmė tirti maždaug dviejų 
dešimčių žmonių palaikus, kurie bu
vo ekshumuoti iš masinės kapavie
tės Libane, netoli buvusios Sirijos 
žvalgybos bei kalėjimo būstines, pra
nešė policijos ir teismo medicinos 
šaltiniai. 

Šeštadienį čia buvo surasti 26 
žmonių kaulai, sekmadienį surasta 
dar daugiau kaulų fragmentų. 

Palaikai surasti netoli šventos 
musulmonų vietos ant kalvos prie
šais buvusį Sirijos kalėjimą ir žval
gybos pastatą, esantį etniniame ar
mėnų Andžar kaime, tik trys kilome
trai nuo Sirijos pasienio, pranešė po
licija. 

Tarp palaikų rasta žmonių kau

kolių, kurios kartu su apatinių balti
nių likučiais buvo sudėtos į 26 au
dinio maišelius, sakė naujienų agen
tūros AFP fotografas. Buvo aptikti ir 
vienos karines uniformos likučiai. 

Del šių palaikų mirties priežas
ties, laiko bei tapatybės nustatymo 
pradėtas tyrimas. Faktas , jog pa
laikai sudėti į maišelius, o ne pa
laidoti pagal kokius nors religinius 
papročius, rodo, kad žmonės galėjo 
būti nužudyti. 

Kalėjimas, prie kūno rasta ka-
pavietė, buvo pastatytas 1976 me
tais, kai Sirijos kariuomene izence : 
Libaną praėjus metams nuo pilie
tinio karo, užtrukusio 15 metų, pra
džios. J i s buvo naudojamas kaip 
tranzito punktas, per kurį belaisviai 
buvo gabenami į Sirijos kalėjimus. 

E U R O P A 

BERLYNAS 
Vokietijos vyriausybė mažiau

siai 473 kar tus į šalies oro erdvę įlei
do JAV Centrinės žvalgybos agentū
ros (CŽV) lėktuvus, teigia žurnalas 
„Der Spiegei". Pasak leidinio, į šį 
skaičių įeina ir CZV lėktuvų skry
džiai virš Vokietijos, ir nusileidimai 
šaliec - N uostuose. „Tokie lėktuvai 
gali . naudojami numanomiems 
teror is tams pervežti ir gabenti į 
slaptas vietas", — rašo „Der Spie
gei". Straipsnis pasirodė JAV valsty
bės sekretorės Condoleezza Rice vi
zito Vokietijoje išvakarėse. CŽV lėk
tuvų skrydžių sąrašą Kairiųjų parti
ja i pareikalavus pateikė Nacionali
nė oro navigacijos saugumo valdyba. 
Vokietijos teritorijoje veikia dau
giausia JAV karinių bazių Europoje. 
Vienas Didžiosios Britanijos laik
raštis pranešė, kad buvo užfiksuoti 
96 CŽV orlaivių skrydžiai į Vokie
tiją, 80 — į Didžiąją Britaniją, 15 — 
į Čekiją, du — į Prancūziją ir vienas 
— į Lenkiją. 

BRIUSELIS 
Europos Komisijos pirmininkas 

Jose Manuel Barroso sakė, kad ži-
niasklaidos pranešimai apie Didžio
sios Britanijos pasiūlymus dėl Euro
pos Sąjungos (ES j biudžeto septyne
riems metams, kurie turi būti pa
teikti vėliau, verčia „labai nerimau
ti". J is paminėjo pranešimus, kad 
Didžioji Britanija, siekdama per kitą 
savaitę įvyksiantį ES viršūnių susi
tikimą susitarti dėl 2007-2013 metų 
biudžeto, planuoja 10-čia proc. su
mažinti siūlomą pagalbą naujosioms 
sąjungos narėms, taip pat — ma
žinti išlaidas kaimui vystyti Vakarų 
Europoje. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Net trys penktadaliai amerikie

čių ketina 2008-aisiais metais bal
suoti už „visiškai kitokį kandidatą" 
negu dabar t in is šalies vadovas 

George W. Bush. Dabartinio Baltųjų 
rūmų šeimininko vadovavimui šaliai 
nepritaria 53 proc. amerikiečių, o jį 
remia 41 procentas, rodo gyventojų 
nuomonių apklausa, atlikta žurnalo 
„Time" užsakymu. Į klausimą, ar jie 
norėtų, kad šalį valdytų politikas, 
panašus į G. W. Bush, teigiamai at
sakė tik 36 proc. apklaustųjų. Ap
klausos duomenimis, dabart inės 
JAV administracijos politikai Irake 
nepritaria net 60 proc. apklaustųjų. 
Priešingos nuomonės laikosi apie 38 
proc. amerikiečių. 

RUSIJA 

MASKVA 
Trys partijos po sekmadienį įvy

kusių rinkimų pateko į Maskvos 
miesto dūmą, kurioje dauguma vie
tų atiteks proprezidentinei „Vienin
gajai Rusijai", praneša Rusijos infor
macijos agentūros, remdamosi mies
to rinkimų komisijos duomenimis. 
Duomenys, gauti suskaičiavus 99.69 
proc. balsalapių, rodo, kad „Vie
ningoji Rusija" surinko beveik pusę 
atiduotų balsų — 47.27 procento. Be 
„Vieningosios Rusijos", vietų sos
tinės dūmoje dar gaus komunistai 
(RFKP), surinkę 16.74 proc. balsų, ir 
susivienijęs liberalų partijų „Jab-
loko" ir Dešiniųjų jėgų sąjungos blo
kas (11.09 proc). V. Putin lojalios 
„Vieningosios Rusijos" pergalės bu
vo tikėtasi, ir analitikai sako, kad po 
balsavimo Maskvoje federalinis cen
tras galės dar labiau kontroliuoti 
sostinės bei šalies politinį gyvenimą. 

AZIJA 

ASTANA 
Nursu l tan Nazarbajev, kuris, 

pirminiais duomenimis, didžiule 
persvara laimėjo Kazachstano prezi
dento r inkimus, pareiškė, kad 
kazachstaniečiai balsavo už šalies 
ateitį. „Žmones balsavo už vienybę, 
santarvę, už mūsų šalies ateitį", — 
sake N. Nazarbajev, pirmadienį 
kreipdamasis į savo šalininkus. 
„Esu tikras, kad nugalėtoja tapo 
Kazachstano tauta, kuri gerai įverti
no mano darbą per 14 nepriklauso
mybės metų", — sakė jis. N. Nazar
bajev pažadėjo tęsti ekonomikos ir 
politikos pertvarkymus. Pirminiais 
duomenimis, N. Nazarbajev surinko 
91.01 proc. rinkėjų balsų. 
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KOKS TAS AUGALAS? 
Gerbiamas Žalianykšti, 
„ J a u kelinti metai auginame 

kaktusą, kurio lapų galę išauga rudi, 
labai aš t rūs dygliai, kuriuos kartais 
nukarpydavau, kad vaikai nesusi-
žeistų. 

Šiais metais kaktuso lapai visai 
nuleipo ir jau manėme, kad varg
šelis užbaigs savo gyvenimą. Bet 
staigiai, beveik per naktį, iš pat kak
tuso vidurio pradėjo augti storas, 
tvir tas kotas. Ant jo užaugo maži 
koteliai su būsimų žiedelių karū
nėlėmis, kurios dar nežydi. 

Labai būtų įdomu sužinoti šio 
augalo vardą ir patarimų, kaip jį 
auginti ir prižiūrėti. J is j au baigia 
pasiekti lubas, ką toliau daryti? 

Su pagarba 
J a n i n a M." 

TAI NE KAKTUSAS! 
A t s a k y m a s . Jū sų paskutinis 

sakinys tiesiog pra l inksmino ir 
norisi duoti patar imą, kaip tam 
seneliui ir senelei, kai pupa priaugo 
iki lubų, paskui iki stogo... Žinoma, 
tai tik pajuokavimas. Ačiū už nuo
trauką, nes ji dar sutvirt ina nuo
monę apie įdomųjį Jūsų „kaktusą". 

Iš esmės tai ne kaktusas . Visi 
kaktusai yra Cactaceae šeimos na
riai, o Jūsų įdomusis augalas pri
klauso visai kitai šeimai — Aga-
vaceae. Šis augalas yra agava, angį. 
,,agave", lot. Agave americana. Pa
vadinimas kilęs iš graikiško žodžio 
agavos (nuostabus , stebėtinas). 
Augalo tėvynė — Meksika, bet 
Europoje, ypač Viduržemio jūros 
regione, žinomas nuo maždaug 1640 
m. Agavų yra įvairių rūšių — ma

žiausia, tik apie 3 
1 colių diametro, o 
I didžiausių lapų 

ilgis iki 6 pėdų (2 
m) arba dar ilges
nis. Agavos netu
ri koto, lapai au
ga apvalia rozete 
tiesiai iš žemės. 
Jie ilgi, melsvai 
žali, kardo pavi
dalo (ir aštriu 
galu, kaip kardas 
arba durklas), 
siauri, kiekvieno 
galas užbaigia
mas aštriu, kar
tais lenktu, spyg
liu. 

Gerai , kad 
karpėte tuos spyg
lius, nes žinau 
a ts i t ik imų, kai, 

^ ^ ^ nešdamas agavą 
^Jt»>J&l2SSi£$ai iš lauko į kam

barį, žmogus tuo 
spygliu išsida
rė akį. Apskritai 
agavą auginti 
kambaryje yra 
kone pavojinga ir 
nepatogu, nes ji 
labai plačiai iš-
sikeroja, užima 
daug vietos ir rei
kia saugotis tų 
aštrių dyglių. Be-

y JP1.A ?*W V ~fl je, tai vienintelis 
ą. „succulents" rū-
€^9 .^^mJ^M - augalas, 
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kuris auginamas dėl pluošto (jeigu 
mėginsite nuskintą lapą išilgai 
suplėšyti, pastebėsite, kad jame yra 
tarytum stiprūs siūlai). 

Agavos populiariai vadinamos 
„šimtamečiu augalu", angį. „century 
plant". Kai kas net mano, kad jos 
žydi t ik kas 100 metų, bet iš tikrųjų 
agava gali pražysti ir po 7, ir po 70 
metų, jeigu augimo sąlygos pa
lankios. Kaip pastebėjote, agava, 
„nutarusi" žydėti, kone per dieną 
išsiaugina aukštą stiebą, kartais net 
iki 25 pėdų aukščio, su pumpurė
liais, atsiveriančiais beveik tūk
stančiais gelsvų, nedidelių žiedelių. 
Paprastai žydi vasaros gale. šiltame 
klimate agavos auga lauke visus 
metus, Čikagoje jas reikia prieš šal
nas įnešti į vidų. 

Tačiau turiu Jums ir liūdną ži
nią: po žydėjimo agava nuvysta ir 
miršta, nes visą savo energiją su
telkia į žiedus. Agavai žydėjimas — 
tarytum gulbės giesmė, reiškianti 
gyvenimo pabaigą. Kartais augalas 
iš po apatinių lapų išleidžia mažas 
atžalėles, kurias galima nugnybti ir 
atskirai persodinti, taip pratęsiant 
jo gyvenimą. Be abejo, žinote, kad 
agava mėgsta gerą žemę ir pakanka
mai vandens augimo metu. Žiemą 
reikia mažiau laistyti, bet visiškai 
išdžiūti neturėtumėte leisti. 

Pasidžiaukite ypatingu gamtos 
„prajovu" — „šimtamečio augalo" 
žydėjimu, nes ne kiekvienam agavų 
augintojui tokia laimė nusišypso. 
Keletą kartų teko skaityti, kad bo
tanikos sodo šiltadaržiuose augina
mos agavos išleido stiebus ir sukrovė 
žiedus — publika buvo kviečiama 
nedelsiant atvykti ir pamatyti šį 
retą įvykį. 

Kai šioji agava baigs žydėti ir 
išnyks, galite įsigyti naują ir pa
skaičiuoti metų eilę, kuomet ir ji iš
leis žiedakotį, savo gyvenimo pabai
gą apvainikuos šimtų šimtais žiedukų. 

KALĖDŲ KAKTUSAS 
Klaus imas . Parašykite truputį 

apie vadinamuosius Kalėdų kak
tusus. Dabar jų visose parduotuvėse 
pilna, žiedai labai gražūs (kai kurie 
net pilnaviduriai), bet ar žydėtų ir 
kitą kartą? Man nelabai su kaktu
sais sekasi, vis jie supūva ir išvirsta 
iš vazono. Kaip auginti tą kalėdinį? 

Atsakymas . Angliškai tie kak
tusai taip ir vadinasi „Christmas 
cactus" arba „Zygocactus". Labai 

panašūs yra ir vadinamieji „Easter 
cactus", bet j ie paprastai žydi 
pavasarį. Ir vieni ir kiti priklauso 
Cactaceae šeimai, Schlumbergera 
rūšiai , t ik an t ras i s pavadinimas 
skiriasi: kalėdinis yra Schlumber
gera truncata, o velykinis — 
Schlumbergera gaertneri. 

Kaktusai kilę iš Brazilijos 
pavėsingų atogrąžų miškų, todėl 
jiems nereikia tiesiogių saulės spin
dulių. Kaktusų lapai plokšti, iš pail
gų, dantytais kraštais narelių (kak
tusas spyglių neturi , todėl saugus ir 
namuose su mažais vaikais). Yra 
veislių, turinčių baltus, rožinius, 
raudonus, tamsiai raudonus ir net 
dviejų spalvų žiedus. 

Kad šis kaktusas žydės ir kitais 
metais, abejoti netenka. Pagrindinė 
problema, kaip išlaikyti jį žydintį, 
parsnešus iš parduotuvės namo. Šie 
kaktusai nemėgsta oro ar vietos 
pasikeitimo: jeigu kur sukrauna 
pumpurus, geriausiai jo iš tos vietos 
nejudinti, kol visai peržydės. Jeigu 
kaktusą pamiršite palaistyti ir jis 
pradės vysti, visi pumpurai nukris, o 
kartais augalas meta net ir atskirus 
lapų narelius. 

J am reikalinga derli, gerai pra
leidžianti vandenį žemė (visi kaktu
sai, ne tik šis, nemėgsta mirkti van
denyje, dėl to jų šaknys supūva ir 
visas augalas sunyksta). Vasarą, kai 
kaktusas nežydi, galite laikyti lauke, 
bet pusiau pavėsyje, patręšti 2 -3 
kartus tirpiomis trąšomis, skirtomis 
kak tusams . Prieš ša lnas bū t ina 
įnešti į vidų. Kaktusas nelabai mėgs
ta ryškią šviesą, todėl jo nestatykite 
ant palangės, o galbūt ant stalelio 
kiek toliau nuo lango. Dienai 
trumpėjant, kaktusas pradeda krau
ti pumpurus. Padauginti kalėdinius 
kaktusus labai lengva: nuskynus 
šakutę su keliais nareliais, įsmeigti į 
žemę — netrukus išaugs šaknelės ir 
turėsite kitą kaktusą. 

Ar verta pirkti gražiai žydintį 
kalėdinį kaktusą? Taip, bet, vežant 
ar nešant namo, apsaugokite nuo 
šalčio (ypač, kai lauke labai šalta), 
pastatykite šiltoje, saulėtoje vietoje, 
kiek toliau nuo lango, neleiskite iš
džiūti ir jis, be abejo, džiugins per 
visas Kalėdas. Jeigu vienas kitas pum
puras, vietai pasikeitus, ir nukris, jų 
pakankamai liks, nes šie kaktusai 
paprastai žydi gausiai ir ilgai. 

SKELBIMAI 
IEŠKO 

IEŠKOMA LAIMA MATULEVIČIŪTE (LAIMA MATULA). Laima yra 
duktė a.a. Stasės Matulevičienės, mirusios 2003 m. spalio 19 d. 
Pažįstančius Laimą, arba žinančius kur ji gyvena, prašom pranešti 
testamento vykdytojams: Pranui Čeponkui, tel. 416-233-5249 arba 
Teodorui Stanuliui tel. 416-231-4937, mobilus tel. 416-879-4937, fak
sas 416-769-1524 (Max West Realty Inc.), arba rašyti: T. Stanuliui, 81 
Norseman St. Toronto, Ont. M8Z 2P7, Canada. 

PASLAUGOS PASLAUGOS 
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f - - 7 ! STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

L I T TOVVING 
24/7 Čikagoje ir priemiesčiuose. 

Turime platformini ,,truck", 
nuvežam iki dirbtuvių, 

paimame nuo greitkelio. 
Tel. 773-491-9046 

IŠNUOMOJA 
Woodridge išnuomojami 

1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 
1 mieg.— $670-5710; 
2 mieg. — $770-$810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

SPA - Massage therapists -
nail technicians. 

Send resume: 
708-233-5944 

CLEAN1NG PLANES ON O'HARE. 
LEGALRESIDENTS ONLY. 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 
$8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

Darbui reikalingi dažytojai. 
staliai su d a r b o pat ir t imi. 

Būtinai turėt i mašiną. 
Pageidaut ina , 

kad kalbėtu rusiškai. 
l\\. ,S47~9,Xn-~'8S"T 
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Skelbimų skyriaus 
teL 1 773 585 9500 



DRAUGAS, 2005 m. gruodžio 6 d., antradienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
VOKIETIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 

Š.m. lapkričio 18-20 d. įvyko 
metinis VLB darbuotojų suvažiavi
mas, kurį VLB valdyba organizavo 
kartu su Hamburgo apylinke (pir
mininkė — Asta Baikauskaitė). 

Pirmąjį vakarą suvažiavimo da
lyvius priėmė Hamburgo lietuviai 
savo lietuviškuose namuose — Lie
tuvių misijoje. Kar tu pavakar ie
niavę bei pabendravę su seniai 
matytais ar da r nepažįs tamais , 
išėjome paklaidžioti po naktinį šur
mulingą uostamiesčio gyvenimą. 

Šeštadienį nuo ankstaus ryto 
buvo išklausyti VLB valdybos vice
pirmininko dr. V. Bartusevičiaus, 
Vasario 16-osios Gimnazijos kurato-
rijos pirmininko dr. V. Lėnerto ir 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkės Dalios Henke praneši
mai. 

Dr. V. Bartusevičius apžvelgė 
VLB statistiką, t rumpai papasakojo 
apie valdybos nuveiktus ir planuoja
mus darbus. Dr. V. Lėnertas nušvie
tė dabartinę gimnazijos padėtį, ben
drabučio problemas bei vis dar ak
tualius gimnazijos privalumus. Da
lia Henke pasakojo apie PLJS ir 
VLJS organizuotus renginius šiais ir 
kitais metais ir kvietė Bendruo
menės narius nepaliaujamai remti 
jaunąją bendruomenės kartą. 

Po pietų Rimas Čuplinskas pra
vedė atviros erdvės seminarą. Pag
rindinė šios diskusijų metodikos 
mintis yra t a , kad visi dalyviai 
nepasilieka ties viena tema, kuri bet 
kuriuo atveju tėra kompromisas tarp 
daugelio skritingų interesų, bet 
susitelkia grupelėmis ties įvairiomis 
diskusijomis, kur ių t emas spon
taniškai siūlo patys dalyviai. Iš pra

džių sunkiai prasiskynusi kelią tarp 
įvairaus amžiaus ir nuomonių su
važiavimo dalyvių, ši metodika at
nešė puikių rezultatų. Per porą va
landų buvo daugiau a r mažiau 
išsamiai išgvildenti 12 Vokietijos lie
tuviams aktualių rūpesčių ir sura
šyti įmanomi sprendimo būdai . 
Diskusijos aprėpė temas kaip lietu
vių sielovadinis gyvenimas, lietu
viškų vaikų vasaros stovyklų organi
zavimas ir lietuvių vaikų švietimas 
Vokietijoje, Vasario 16-osios gimna
zijos finansinė padėtis, J aun imo 
sąjungos bendradarbiavimas su 
Bendruomenės apylinkėmis, VLB 
leidžiamų „Informacijų" perspekty
va, naujų emigrantų pri traukimas į 
bendruomenę, kultūrinių renginių 
koordinavimas tarp apylinkių ir kt. 

Diskusijų dieną užbaigė aud
ringai sut iktas Zarasų kultūros rū
mų kapelos „Viksva" koncertas (va
dovas — Gintaras Andrijauskas). 

Sekmadienio rytą buvo aptarti 
atviros erdvės seminaro išvados, pri
imtos šios rezoliucijos: dėl Vasario 
16-osios gimnazijos tolesnio finan
savimo, dėl lietuvių kalbos dėstymo 
ir egzaminavimo vokiškose mokyk
lose bei dėl lietuvių kunigo reika
lingumo Vokietijos šiaurėje. Renginį 
užbaigė lietuviškos pamaldos. 

Darbuotojų suvažiavime pavyko 
efektyviai aptarti daugelį bendruo
menei rūpimų klausimų, suvažiavi
mo nariai grįžo namo kupini idėjų ir 
sprendimų apylinkių gyvenimui. 
Tikėkimės, mūsų pasiryžimo užteks 
bent daliai užsibrėžtų darbų įgyven
dinti. 

Bernadeta Goštautaitė 

JONAS VPRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry. 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemont IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir.Elmhurst ligoninėms. 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių iigos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagai susitarimą 
Tel. 312^37-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Rimkit c* ir platinkite? 
katalikiška Sj 
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LOS ANGELES, CA 

SEL IR Dj SINCLAIR 
DREBINA SALĘ 

Lapkričio 27 d. — Los Angeles 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 
scenoje grupės SEL muzikinę retro
spektyvą atliko dainininkas ir kūrė
jas Egidijus Dragūnas. Klausytojai, 
įveikę šventės savaitgalio kamščius, 
koncertu nenusivylė. 

„Manau, tai buvo galbūt geriau
sias koncertas šiais metais", — tiki
no vienas dalyvis. Pertraukos metu 
vyko loterija. 

Po koncerto publiką iki vidur
nakčio „trance, house, progressive" 
muzikos miksų linksmino Los An
geles didžėjus Sinclair. 

E. Dragūnui įspūdį paliko Ka
lifornijos lietuvių šiluma ir kalifor-
niškas gyvenimo būdas apskritai, su 
kuriuo teko susipažinti, viešint ke-

. lias dienas Los Angeles. Atlikėjas 
pirmąsyk koncertavo Los Angeles ir 
žadėjo netrukus grįžti. 

Koncerto metu Los Angeles 
Lietuvių Bendruomenės (LA LB) 
pirmininkas Darius Udrys pasinau
dojo proga painformuoti ben
druomenę apie naujausią LA LB 
remiamą iniciatyvą — sausio 8 d. 
surengti lietuvių krepšinio turnyrą, 
po kurio bus sudaryta rinktine 
komanda, vyksianti į Lietuvos 
ambasadoriaus taurės varžybas 
Vašingtone kovo 18 d. „Kviečiame 
visus, norinčius lošti, registruotis 
individualiai arba komandomis 
adresu info@losangeleslb.com," — 

Is š.m. lapkričio 18-20 d. vykusio Vokietijos Lietuviu Bendruomenes darbuotoju kalbėjo D. Udrys. 
suvažiavimo. SEL koncerto rengėjai — LA 

E. Dragūnas 

Lietuvių Bendruomenė (LALithua-
nians.com) — dėkoja bendradar 
biams Showcentras (scentras.com) ir 
dosniems LA LB renginių rėmėjams: 
pigių skrydžių kelionių biurui 
Doleris.com, p las t inės chirurgijos 
centrui Desert Plastic Surgery Cen-
ter (desertcosmeticsurgery.com), 
kraustymo įmonei Amex Movers 
(amexmovers.com) ir interneto auk
cionų svetainei Bidz.com. 

Apie pavasar io koncer tus ir 
kitus Los Angeles lietuvių renginius 
skaitykite in te rne to svetainėje 
LALithuanians.com 

LA L B p r a n e š i m a s 

http://www.illinoispain.com
mailto:info@losangeleslb.com
http://nians.com
http://scentras.com
http://Doleris.com
http://desertcosmeticsurgery.com
http://amexmovers.com
http://Bidz.com
http://LALithuanians.com
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MENOTYRININKES 
V. MAŽRIMIENĖS 

VIZITAS ČIKAGOJE 

2005 M. ŽURNALISTO 
PREMIJOS LAUREATAS 

R. KRIAUČIŪNAS 
Kaunietė Vida Mažrimienė, 

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus Grafikos skyriaus vadovė, 
kuri taip pat rūpinasi išeivijos lietu
vių dailės darbų sugrąžinimu į 
Lietuvą, savaitę laiko praleido Ame
rikos lietuvių sostinėje." Viešnia čia 
nemažai bendravo su vietos lietu
viais kultūrininkais, lankė dailės 
parodas, dalyvavo gausiuose lapk
ričio paskutinio savaitgalio lietu
viškuose renginiuose. 

Vida Mažrimienė 

V. Mažrimienė mums papasako
jo apie savo vizito svarbiausią tikslą, 
kuriuo ji „serga" jau ne vienerius 
metus. Ji pažymėjo, jog prieš porą 
metų Kaune surengė dvi išeivijos 
dailės parodas: „Čikaga - Kaunas: 
galerijos sugrįžimas" ir „Čikaga -
Kaunas: svajonių Lietuva". 

Viešnia gražiais žodžiais kalbėjo 
apie Čikagos Jaunimo centre vei
kiančios „Čiurlionio" galerijos su
kauptus išeivijos lietuvių dailininkų 
kūrinius, kurių dauguma pasiekė 
Lietuvą ir dabar ten yra eksponuoja
mi. Tokiu būdu Lietuvos dailės 
mėgėjai gali susipažinti su išeivijos 
lietuvių meno kūriniais, nes apie 50 
m. apie JUOS net girdėti negalėjo. 

Tačiau viešnia žino, kad ne visi 
Lietuvai skirti meno kūriniai sugrį
žo į Lietuvą. Ji sužinojo, kad dalis iš 
jų (apie 30 darbų) buvo atiduoti 

Lietuvių dailės muziejui, įs ikūru
siam PL centre Lemonte. V. Mažri-
mienei ten nuvykus, pavyko tuos 
kūrinius pamatyti. Ji pabrėžė, jog tie 
darbai labai p ra tur t in tų išeivijos 
dailės lobyną Lietuvoje. Kaunie tė 
galvoja, kad tie kūriniai anksčiau ar 
vėliau pasieks Lietuvą, ir juos galės . 
pamatyti ne šimtai, bet dešimtys 
tūkstančių žmonių, nes išeivijos dai
lininkų parodos ten yra labai gausiai 
lankomos. Ji teigia, kad pavieniai 
dailininkai taip pat gali padovanoti 
savo kūrinių M. K. Čiurlionio mu
ziejui Kaune, Putvinskio 55, tel. 37-
22-82-10. 

Vida yra baigusi Vilniaus dailės 
akademiją, kur įsigijo meno istorijos 
specialybę. J i yra dailės k r i t ikė , 
Lietuvos dailininkų sąjungos narė . 
Parašė daugiau kaip 150 straipsnių 
dailės tematika, parengė daug paro
dų katalogų, suorganizavo nemažai 
parodų, Dailės institute dėstė pa
saulinio meno istoriją. Norisi pažy
mėti, jog ji — dviejų knygų autorė. 
Pirmoji iš jų vadinasi „Grafikas 
Romualdas Čarna". Antroji — išėju
si iš spaudos tik prieš porą savaičių 
— „Magdalena Birutė Stankūnienė: 
spalvų siuita Lietuvai". V. Mažri
mienė pirmuosius šios knygos eg
zempliorius atvežė Čikagon. Tai 
Kauno spaustuvėje „Spaudos prakt i 
ka" gražiai išspausdinta didelio for
mato 112 puslapių knyga. Joje lie
tuvių ir anglų kalbomis pris tatoma 
čikagietė dailininkė, nagr inė jama 
jos kūryba. Įdėta daug M. B. Stan
kūnienės kūrinių spalvotų reproduk
cijų. Knygos pabaigoje įdėta nemažai 
nuotraukų iš dailininkės viešnagės 
Lietuvoje praėjusią vasarą, č i a ji 
matoma (viena ar grupėje) Kaune, 
Kernavėje, Vilkaviškio krašto mu
ziejuje Paežeriuose, Širvintose, Ma
rijampolėje. Plungėje, Rietave ir 
Vilniuje. 

Knyga išleista graži ir yra ver ta 
visų dailės mėgėjų dėmesio. 

V. Mažrimienė, savaitę pabuvo
jusi Čikagoje, išvyko į Floridą ap
lankyti ten studijuojančio jos sū
naus. 

Edvardas Šu la i t i s 

Kiekvieną vėlyvą rudenį JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
taryba suruošia premijų įteikimo 
šventes, kurių metu būna apdovano
jami asmenys, pasižymėję dailės, 
muzikos, radijo, teatro, žurnalistikos 
ir tautinių šokių mokymo srityse. 
Šiemet toks renginys (jau 23-asis iš 
eilės) vyko lapkričio 27 d. Čikagos 
Jaunimo centro salėje. 

Šių metų žurnalisto premija 
buvo įteikta Romualdui Kriaučiū
nui, kuris yra ne vien tik spaudos 
atstovas, bet ir mokslininkas — psi
chologas ir visuomenininkas, sus
pėjęs visur gerai užsirekomenduoti. 

J is yra gimęs 1936 m. Panevė
žyje. Po karo atvykęs į JAV, pradinį 
(bakalauro) laipsnį gavo 1958 m. 
Roosevelt universitete Čikagoje iš 
psichologijos. Šiame universitete jis 
gavo ir magistro laipsnį, o doktorato 
studijas Romualdas užbaigė Wa-
shington universitete St. Louis, MO. 
Savo specialybėje jis yra užsitar
navęs nemažai dėmesio ir pripažini
mo. 

Šalia profesinio darbo, jį ma
tėme dirbantį ir lietuvių visuome
ninėje srityje: ateitininkų organi
zacijoje, „Dainavos" stovyklos va
dovybėje, Lietuvių Bendruomenėje ir 
kitur. Jis priklauso ir Lietuvių žur
nalistų sąjungai. Apie savo darbus 
žurnalistinėje srityje kalboje, pa
sakytoje premijų įteikimo iškilmėse 
Čikagoje R. Kriaučiūnas sako: „Pra
džiai truputis istorijos. Su klasės 
draugu Jurgiu Štuopiu dar Vokie
tijoje 1948 m. pradėjome leisti ranka 
rašytą neperiodinį laikraštėlį 'Miško 
varpelis'. Už poros metų, jau Ame
rikoje, aš pradėjau kitą laikraštuką, 
kuris vadinosi 'Buitis'. Per šešerius 
metus iš viso buvo išleistas 61 
numeris. Kaip tik tais pačiais metais 
— 1954-aisiais — įstojau į Illinois 
universitetą paruošiamosioms žur
nalistikos studijoms. Pirmą rašinį 
mūsų spaudoje parašiau bene 1955 
metais. Jis buvo atspausdintas vie
name Čikagoje leidžiamame sa
vaitraštyje, turbūt 'Laisvoje Lietu
voje', kuris turėjo studentų sky
rių. 

Nuo to laiko teko bendradar-

Romualdas Kriaučiūnas 

biauti 44 leidiniuose, žurnaluose ir 
laikraščiuose. Daugiausia 'Drauge'. 
Po to, pagal dažnumą, elektroni
niame tinklalapyje www.ateitis.org 
'Ateityje', 'Laiškuose lietuviams', 
'Aiduose', 'Tėviškės žiburiuose', 
'Amerikos lietuvyje', 'Pasaulio lietu
vyje' ir 1.1. Pakartotinos ir nuošir
džios paskatos susilaukiau iš redak
torių prel. Juozo Prunskio, dr. Juozo 
Girniaus, kun. Juozo Vaišnio, kun. 
Prano Garšvos, prel. Prano Gaidos, 
Danutės Bindokienės ir kitų. 

Galiu pasigirti, kad visi mano 
rašiniai, šalia redakcijos, turėjo bent 
vieną skaitytoją. Esu laimingas tu
rėdamas ne tik puikią gyvenimo 
draugę, bet ir gerą korektorę Gra
žiną. Čia šiandien nestovėčiau, jeigu 
JAV LB Kultūros taryba, sumaniai 
vadovaujama Marijos Remienės, ne
būtų manęs parinkusi, čekio ranko
je neturėčiau, jei nebūtų Lietuvių 
fondo". 

Po premijos įteikimo iškilmių 
buvo proga ir mums paspausti ran
ką laureatui, palinkėti j am kuo ge
riausios sėkmės ateityje, nepamirš
tant ir žurnalist inės srit ies dar
bų. 

Ed. Šulaitis 

Kultūros premijų mecenatas 
Lietuvių fondas 

Pastaruoju metu nemažai gir
dėjome apie JAV LB Kultūros 
Tarybos skiriamas premijas bei jų 
įteikimo šventę. Tokia šventė (jau 
23-ioji iš eilės) įvyko lapkričio mėn. 
paskutinį savaitgalį Čikagoje. 

Tačiau turbūt daug kas nežino, 
kad šių premijų mecenatas yra 
Lietuvių fondas, kuris jau daugiau 
kaip 40 metų remia Lietuvių jau
nimą, švietimą, visuomeninę bei kul
tūrinę veiklą išeivijoje, o po Nepri
klausomybes atkūrimo ir Lietuvoje. 

Tokiu premijų skyrimą Lietuvių 
fondas pradėjo 1982 m., o laureatų 

ms parinkimą patikėjo JAV LB 
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aras iaryh; 
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srytas atskiru sriciu 
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K1 resnas kiekvienais metai: 

Kadangi šiemet buvojau 23-ioji 
tokia premijų įteikimo šventė , 
nereikia būti dideliu matematikos 
žinovu, norint suskaičiuoti , kiek 
pinigų išleista toms premijoms per 
visą šį laikotarpį. Čia dar reikia 
pridėti, jog kasmet skiriama premija 
(2,000 dol.) išeivijos rašytojams, kai 
laureatus išsirenka Lietuvių rašyto
jų draugija, o premijų įteikimai vyk
sta atskirai. Taip pat paskutiniuo
sius penkerius metus buvo skiriamos 
Lietuvių fondo Dr. A. Razmos vardo 
premijos po 25,000 dol. s pasižy
mėjusiems švietimo, muzikos, medi
cinos, visuomeninio darbo srityse ne 
*;k išeiviioie. bet ir Lietuvoie. Visa 
ta; suskaičiavus, susidaro nemaža 
suma vien tik premijoms, neskai tant 
tu milijonu doleriu, kurie buvo išda-
ant; Kitiems reikalams. 

Norime pateikti ištraukas iš 
Lietuvių fondo valdybos pirmininkės 
Sigitos Balzekienės kalbos, kuri 
buvo pasakyta 23-iojoje premijų 
įteikimo šventėje Jaunimo centre, 
Čikagoje: „Lietuvių fondo vadovybės 
bei narių vardu nuoširdžiai sveikinu 
visus susirinkusius į šį tradicinį ir 
svarbų renginį. Šiandien pager
biame mūsų tautos kultūros puoselė
tojus, pasišventusius Amerikos 
lietuvių kultūrinio gyvenimo pratur
tinimui, gyvavimui ir tęstinumui. 
Nors ši premija yra tik simbolinė, 
minimali, jos tikslas svarbus — 
pareikšti visų mūsų dėkingumą ir 
įvertinimą jūsų atliktiems darbams 
ir svarbiems įnašams lietuviu 
kultūriniam gyvenimui. Šia proga 
noriu taip pat padėkoti visiems čia 
esamiems Lietuviu fondo naršam-. 

kurie savo dosnumu ir idealizmu 
užtikrina finansinį pamatą ne tik 
šiai premijai, bet ir plačiajai lietuvių 
veiklai". 

Savo neilgos kalbos pabaigoje S. 
Balzekienė kvietė visus savo įnašais 
įsijungti į šį prasmingą darbą, įgali
nant premijų skyrimą ateityje. 
Lietuvių fondo valdybos pirmininkė 
taip pat laureatams linkėjo daug 
derlingų ir kūrybingų dienų. 

Čia dar norisi prisidėti prie LF 
valdybos pirmininkės kvietimo 
jungtis prie šios organizacijos pras
mingų darbų ir kartu visiems rūpin
tis, kad ateityje LF finansuojamos 
premijos ir kiti projektai ne tik kad 
nenutrūktų, bet dar plačiau išaug
tų. 

E d v a r d a s Šula i t i s 

http://www.ateitis.org


DRAUGAS, 2005 m. gruodžio 6 d., antradienis 11 

LIETUVIU TELKINIAI 
DETROIT, Ml 

NAUJI METAI SU DETROITO 
VIKARIATO VYSK. JOHN M. QUINN 

Š. m. sausio 1 d., sekmadienį, Nau
jųjų 2006 m. dieną, Šv. Antano baž
nyčioje, Detroite, atvyksta Detroito 
vikariato vyskupas John M. Quinn. 
Šv. Mišias koncelebruos vyskupas 
John M. Quinn su parapijos klebonu 
kun. Alfonsu Babonu. Mišios bus 
aukojamos 10:30 v.r. Giedos bažnyti
nis choras, vadovaujamas muz. Sta
sio Sližio. Po Mišių vyskupas yra nu
matęs pabendrauti su parapijiečiais. 

Tad Naujųjų metų sutikimas 
(išvakarėse) Šv. Antano parapijoje 
neįvyks. Kadangi dalyvaus garbės 
svečias, Detroito vikariato vyskupas 
John M. Quinn, bus ruošiami Nau
jųjų metų dienos pietūs ir pobūvis. 
Bilietų kaina — 30 dol. asmeniui. 
Prašome užsiregistruoti pas Reginą 
Juškaitę-Švobienę, sekmadieniais 
po Mišių, arba skambinti į namus, 
tel. (248) 547-2859 vakarais, arba 
(313) 396-0389 į darbovietę. Prašo
me registruotis ir susimokėti už bi
lietus iki sekmadienio, gruodžio 26 
d., nes reikia žinoti tikrą skaičių 
maisto užsakymui. Bilietai nebus 
parduodami prie durų. 

Dabartiniu laiku, kai parapi
jiečių skaičius mažėja ir uždaroma 
daug katalikiškų bei lietuvių parapi
jų visoseje JAV, yra kuo svarbiau 
būti vieningiems ir paremti vieni 

kitus. Prisiminkite, kad beveik visų 
atvykusių po Antro pasaulinio karo 
Detroito ir apylinkių lietuvių pir
mieji žingsniai prasidėjo Šv. Antano 
parapijoje. Jūsų vaikai ir anūkai 
lankė bendro lavinimo mokyklą. 
Taip pat lankė šeštadieninę lietu
višką mokyklą. Suaugę ir vaikučiai 
gausiai reiškėsi įvairiose organizaci
jose. Skersai gatvę, Lietuvių salėje, 
vyko pokyliai, vestuvės, pobūviai, 
minėjimai, mugės, šventės. Tad visi 
Detroito ir apylinkių lietuviai ragi
nami gausiai dalyvauti šv. Mišiose ir 
susitikti su Detroito vikariato vys
kupu John M. Quinn. Visų lietuvių 
patriotinė pareiga yra pripildyti 
mūsų šventovę: jeigu dalyvaus tik 
50-60 žmonių, šis pasirodymas gali 
būti paskutinė vinis mūsų parapijos 
karste. Parodykime tikrą lietuvišką 
solidarumą, dalyvaukime ir įrody-
kime, kad lietuviai yra stiprūs, veik
lūs ir gausiai remia savo tautiečius 
bei parapiją. Jei ir nedalyvausite pie
tuose, prašome dalyvaukite šv. Mi
šiose. Jei vyskupas John M. Quinn 
praneš arkivyskupui kardinolui 
Adam Maida matęs mūsų visų vie
ningumą ir tautinę stiprybę, reikia 
tikėtis, kad visų mūsų dėka dar gy
vuos ši nedidelė lietuvių parapijėlė. 

Regina Juškaitė—Svobienė 

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 
u vardu. 

J "T 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstiia. ZID code 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2005 m. gruodžio mėn. 
2 d. mirė mūsų mylima Mamytė, Močiutė, Sesutė, Teta ir 

Uošvienė 

AfA 
ANTANINA MORKUNAITĖ 

LEPARSKIENĖ 
Velionė gyveno Warren, ML Gimė 1921 m. lapkričio 4 d. 

Joniškyje. Į Ameriką atvyko 1949 m. 
Buvusi ilgametė Šv. Antano parapijos ir bažnyčios choro na

rė. 
Giliame nuliūdime liko: sūnūs Romas ir Viktoras, dukra 

Irena ir žentas Rimas Dainorai; vaikaičiai Audra, Viktutė, Ed
mundas ir Diana; seserys Suzana Stravinskienė, Elena Berse-
nienė, broliai Juozas ir Jonas Morkūnai, ir jų šeimos. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 7 d. 9:30 maldos Vai 
S. Bauža laidojimo namuose su pamaldomis 10 vai. r. Šv. Anta
no bažnyčioje. Po šv. Mišių. a.a. Antanina buvo nulydėta į Ho-
ly Sepulchre kapines ir palaidota šalia savo vyro a.a. Alfonso 
Leparsko. 

Nuliūdusi šeima 

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė 
Tel. 313-554-1275 

AfA 
KOSTUI URBANUI 

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame giliausią užuojautą 
žmonai BIRUTEI, vaikams, sesutei STASEI DIDŽIU
LIENEI, broliui PRANUI, visai URBANŲ ir DI
DŽIULIŲ giminei. 

Eugenija ir Stasys Surantai 

j Margumynai 

ŽMOGAUS DYDŽIO SKORPIONAS 
Vienas mokslininkas, Škotijoje 

tyręs 330 mln. metų senumo pėd
sakus viename smiltainio sluoksny
je, mano, kad juos paliko žmogaus 
dydžio vandens skorpionas. Milži
niškas šešiakojis gyvūnas buvo maž
daug 1,6 m. ilgio ir vieno metro plo
čio, teigiama straipsnyje, kuris ket
virtadienį buvo paskelbtas Didžio
sios Britanijos moksliniame savait
raštyje „Naturev Šešių metrų ilgio 
takas buvo aptiktas išsikišusiame 
smiltainio, kuris prieš 330 mln. me
tų veikiausiai susidarė netoli jūros ir 
buvo minkštos gipso konsistencijos 
sluoksnyje. 

Pėdsake matyti kryžiaus formos 
įspaudai, likę nuo skorpiono galū

nių, ir vingiuota šliūžė, kurią, kaip 
manoma, paliko jo uodega. „Lėtas 
judėjimas ir užpakalinės kūno dalies 
vilkimas rodo, kad gyvūnas nebuvo 
judrus ir veikiausiai ėjo iš vandens", 
— sakė geografijos profesorius Mar
tin Whyte. 

Šis radinys yra unikalus ne tik 
dėl milžiniško artropodo dydžio, bet 
ir dėl įrodymo, kad ši bestuburių 
rūšis galėjo išgyventi ir ne vandeny
je. Iki šiol vieninteliai aukštesnio ti
po gyvūnai, kurie, kaip manoma, to
je eroje persikėlė iš jūros į žemę, bu
vo ankstyvieji tetrapodai — stubu
riniai gyvūnai su keturiomis kojo
mis. 

BNS 

MEILES MOLEKULE — LAIKINA 
Meilė — skubėk ją kuo geriau 

išnaudoti per medaus mėnesį. Jūsų 
pulsas dažnėja, ima drebulys, kyla 
euforija, bet jaučiatės kvailokai. Vi
sa tai — įsimylėjimo sukelti reiški
niai, bet, anot mokslininkų, tai ne
trunka ilgiau nei metus. 

Stiprius jausmus, kurie perpildo 
įsimylėjusių sielas, sukelia mole
kule, kuri vadinama nervų augimo 
faktoriumi (NGF), sako Pavia uni
versiteto Italijoje mokslininkai. 

Italai nustatė, kad 58 įsimy
lėjusių kraujyje NGF koncentracija 
buvo žymiai didesnė negu vien

gungių ar seniai santuokoje gyve
nančių asmenų. Tačiau praėjus me
tams, patikrinus tą patį buvusį 
įsimylėjėlį, šių meilės molekulių 
kraujyje randama tiek pat, kiek ir 
pas kitus asmenis. Žurnale „Psycho-
neuroendocrinology" italų moksli
ninkai rašo, kad kol kas vis dėlto 
neaišku, kaip to NGF kiekis taip 
staiga išauga. Viena aišku, kad pa
žinties pradžioje minėtoji molekulė 
tikrai turi įtakos socialiniams che
miniams procesams. 
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APYLINKĖSE Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

• Vyresniųjų l i e tuv ių k l u b e 
„Seklyčioje" gruodžio 7 d. 2 vai. p.p. 
trečiadienio popietės programoje 
kalbės Aldona ir Ramojus Vaičiai, 
kurie vasarą praleido Lietuvoje. 
Maloniai kviečiame visus atvykti ir 
pasiklausyti. 

• Č i k a g o s l i e tuv ių Šakių k l u b o 
metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
8 d., ketvirtadienį, 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose, 2417 W. 43 gatvė. Visų 
narių dalyvavimas būtinas. 

• Gruodžio 10 d., š e š t a d i e n į , 
7 vai. v. Lietuvių dailės muziejuje 
PLC, Lemont, atidaroma Rimo 
Čiurlionio tapybos darbų paroda. 
Maloniai kviečiame visus j parodos 
atidarymą. 

• JAV LB S o c i a l i n i ų r e i k a l ų 
taryba ir vyresniųjų lietuvių centras 
Čikagoje kviečia visus \ kasmetinį 
labdaros vakarą š. m. gruodžio 10 d. 
6:30 vai. v. „Seklyčioje" (2711 W. 71 
st. Street, Chicago, IL). Jūsų laukia 
skani vakarienė bei tradicinė Prel. 
Juozo Prunskio premijos įteikimo 
ceremonija. Meninę programą atliks 
Stasė Jagminienė su talkininkais. 
Auka — 30 dol. Maloniai kviečiame 
dalyvauti. Tel. pasiteiravimui 773-
476-2655 (Birutė Podienė) 

• Genovai tė B i g e n y t ė , L i j a n a 
Kopūstaitė-Pauletti, žinomos solis
tės, Ričardas Šokas, muzikas ir var
gonininkas, Rima Polikaitytė, flei-
tistė, Dainora Petkevičiūtė, smui
kininkė, Povilas Strolia, gitaristas, 
Svajonė Kerelytė, pranešėja - visi 
šie talentai dalyvaus Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos choro 
Kalėdiniame koncerte. Koncertas 
įvyks gruodžio 11d. 1:30 vai. p.p. Po 
pamaldų 12 vai. bus pietūs, po pietų 
- koncertas. Bilietai pietums ir į kon
certą parduodami nuo lapkričio 27 
d. prie įėjimo į bažnyčią. Taip pat 
juos galima užsisakyti paskambinus 
Irenai Jakštienei tel. 815-588-0494. 

• G r u o d ž i o 14 d. 12 vai. ALTo 
sąjungos Čikagos skyrius kviečia į 
Kūčių popietę Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd.. Chicago, IL. Visus narius kvie
čiame gausiai dalyvauti. Apie daly
vavimą malonėkite pranešti tel. 708-
499-2172. Auka - 10 dol. 

• Mieli t ėve l i a i i r v a i k u č i a i . 
Kviečiame visus į kalėdinę eglutę 
,,Rasos" lituanistinėje mokykloje 
gruodžio 17 d. 12 vai. Naperville. Jū
sų lauks moksleivių paruošta pro
grama, Kalėdų senelis su dova
nėlėmis, vaišės ir linksmybės. Bi
lieto kaina vaikui - 3 dol., suaugu
siam - 6 dol. Surinktos lėšos ski
riamos „Rasos" lituanistinei mokyk
lai. Tel. pasiteiravimui: 630-854-
9224 (Aivarą) arba 815-823-5955 
(Loreta). Paskubėkite, bilietų skai
čius ribotas. Lauksime Jūsų. Šven
tės organizatoriai - „Rasos" litu
anistinė mokykla, Naperville ben
druomenė ir Kalėdų senelis. 

• Union Pier Lie tuvių d r a u g i j a 
rengia tradicines kūčias sekmadie
nį, gruodžio 18 d., 3 vai. p.p. (Michi-
gan laiku). Kūčios įvyks Šventos 
Marijos parapijos salėje, 718 W. Buf-
falo St. (Hwy 12), New Buffalo. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir prisidėti prie šventės. 
Tel. pasiteiravimui: 269-469-4477 
(Regina Vaitkienė). 

• G r u o d ž i o 18 d., s e k m a d i e n į , 
Cicero Šv. Antano parapijos salėje 
įvyks prieškalėdinis pabendravi
mas, kurį rengia Cicero LB valdyba. 
Rengėjai kviečia po 9 vai. r. Mišių 
užsukti į parapijos salę pasiklausyti 
parapijos gražiabalsių choristų, va
dovaujamų Vilmos Meilutytės. Ad
vento t ema kalbės Aldona Zails-
kaitė. 

• G r u o d ž i o 18 d., s e k m a d i e n į , 
tuoj po 1 vai. šv. Mišių Šv. Onos baž
nyčioje, Beverly Shores lietuvių 
klubas kviečia į Kalėdinį pabendra
vimą. 

• K v i e č i a m e visus į moks le iv ių 
ateitininkų suruoštą Kūčių šventę, 
kuri įvyks sekmadienį, gruodžio 18 
d. 1 vai. p.p. Jaunimo centre. Regis
truotis pas Oną Daugirienė tel. 630-
325-3277. Kūčių šventės auka - 15 
dol. suaugusiems, 10 dol. studen
tams. Vaikams iki 8 metų - nemoka
mai. Šv. Kalėdų proga moksleiviai 
ateitininkai nori sušelpti vargšus, 
todėl prašome atvykstant į šventę 
atnešt i ir paaukoti negendančio 
maisto (dėžutę ar skardinukę kiek
vienas dalyvis), kuris bus išdalintas 
vargšams, benamiams ar skurdą 
kenčiantiems. 

• M a r ą u e t t e P a r k l i e tuv ių n a m ų 
savininkų draugija kviečia visus 
narius ir svečius į Kūčias, kurios 
rengiamos trečiadienį, gruodžio 21 
d. 3 vai. p.p. „Seklyčioje", 2711 W. 
71th Street, Čikagoje. Vietas užsi
sakyti galite iki gruodžio 15 d. pa
skambinę tel. 773-737-2795 (va
karais) arba 708-952-0853. 

• N o r i n t suke l t i s u s i d o m ė j i m ą 
Sv. Raštu, jau trečius metus ruošia
ma stovykla pavadinta „Biblijinę 
stovykla". Ji skirta 1 - 6 skyriaus 
vaikams. Stovykloje bus žaidimų, 
vaidybos, sporto, video, pokalbių ir 
visokių užsiėmimų, kurie pritaikyti 
tikėjimo pažinimui. Stovyklai vado
vaus Pal. J. Matulaičio vaikų Mišių 
pastoracijos grupelė kartu su kun. 
Vaidotu Labašausku ir jaunaisiais 
savanoriais. Stovykla gruodžio 27-
28 dienomis vyks Ateitininkų namuo
se, 12690 Archer Ave., Lemont, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. v. Mokestis - 40 
dol. vaikui už abi dienas. Vietų skai
čius ribotas, todėl prašome užsire
gistruoti iki gruodžio 12 d. Infor
macija ir registracija tel. 708-352-
3405 (Grasilda Reinytė-Petkienė; 
arba e-paštu: grasilda@sbcglobal.net 

• M a l o n i a i kv ieč iame d a l y v a u t i 
Lietuvių operos Naujųjų metų poky
lyje šeštadienį, gruodžio 31 d., 
Jaunimo centro pokylių salėje, 5620 
S. Claremont Ave., Čikagoje. 7:30 
vai. v. kokteiliai, 8:30 vai. v. vaka
rienė. 9:30 vai. v. šokiai (gros A. Bar-
niškis). 12 vai. sutiksime Naujuo
sius. 12:45 ryto - šaltas ir karštas 
užkandis, o vėliau - šokiai, šokiai, 
šokiai. Auka - 70 dol. Tel. pasitei
ravimui ir vietų užsisakymui: 773-
925-6193 (Vaclovas Momkus) arba 
773-767-5609 (Jurgis Vidžiūnas). 

• L ie tuv ių fondo n a r i a i s , pažy
mėdami svarbią šeimos šventę, tapo 
Giedrė ir Kernius Miežlaiškis. Tai 
miela Kerniaus dovana žmonos 
Giedrės gimtadienio proga. 2005 m. 
paskelbti ,,Naujų narių metais" ir 
tikrai Lietuvių fondo šeima auga. 
pasipildydama r.aujais, jaunais na-

Balzeko lietuvių kultūros muziejus „Metų žmogumi" išrinko 
MARY KRAUCHUNAS už jos aktyvią veiklą siekiant Lietuvos nepri
klausomybės ir lietuviškų tradicijų bei kultūros puoselėjimą. Sekma
dieni gruodžio 18 d., 5 vai. v. visus nuoširdžiai kviečiame dalyvau
ti Balzeko lietuvių kultūros muziejaus, 6500 S. Pulaski Rd. Čikagoje, 
pokylyje. Iškilmingos vakarienės metu Mary Krauchunas bus įteik
tas „Metų žmogaus" apdovanojimas. Pagerbsime labai malonią, 
nuoširdžią, inteligentišką, daug Lietuvai ir lietuvių kultūrai nusipel
niusią veikėją. 

Šiemet rugsė jo 22 d. s u k a k o 70 me tų n u o F e l i k s o V a i t k a u s 
a t l ik to istorinio skrydžio per Atlantą. Lietuvos aviacijos muzie jus 
Kaune rugsėjo 23 d. surengė iškilmingą jubiliejinio skrydž io pami 
nėjimą. Aviacijos memoriale buvo at idengta m a r m u r i n ė a t m i n i m o 
lenta Kohier, WI, (JAV) miestelio kapinėse p a l a i d o t a m JAV karo 
aviacijos puk in inku i lei tenantui Feliksui Vaitkui . Da inų atl ikėjas 
Alvidas Rapkevičius sukūrė ir a t l iko baladę apie Felikso Vai tkaus 
skrydį. įdomu, kad baladės autorius gimė sekančią dieną po F. 
Vaitkaus nusi le id imo Airijoje ir visą gyvenimą juo žavėjosi. Rašytoja. 
Irena Jacevičienė jubiliejui paskyrė savo naują knygą - ei l iuotą 
sakmę „Vienas per Atlantą". 

Pašto ženklas, skirtas Felikso Vaitkaus z>gdarbiui paminėti. 

Amerikos lietuvių inžinierių ir archi tektų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyrius t radicinio kalėdinio susi r inkimo m e t u p a m i n ė s šio 
Čikagoje g imusio lakūno skrydžio jubiliejų. P raneš imą apie antrąjį 
t ransa t lant in į skrydį ir jį atlikusį lakūną F. Vaitkų paruošė aviacijos 
entuziastas, Lietuvos aeroklubo garbės narys, i lgamet i s , ,Technikos 
žodžio" redaktorius Vytautas Peseckas. Meninę p rog ramė lę atl iks so
listė Nijolė Penikaitė, akompanuos Jūratė Grabl iauskienė . Bus vaišės. 
Lauksime visų, neabejingų Čikagos lietuvių žygdarb iu i . 

Artėja Kalėdos ir Naujieji metai 
Geras sumanymas savo draugus, gimines, pažįstamus 

pasveikinti per,,Draugą". Savo laiškus su sveikinimo tekstu 
ir 20 dol. čekį siųskite „Draugo" administracijai. 

Mielai išspausdinsime jūsų sveikinimus mūsų dienraštyje. 

riais. Kviečiame visus svarbias pro-

u^ir įamžint i L F į na •>:*;.- Mušu 
anrrsa? 14911 12 ~ t h Street. Le-
;T. .-.*. IL 6r-439. u-\ 630-<i-=>7-1616. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 7 7 3 5 8 5 9 5 0 0 
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