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Ginčuose su ES premjeras ne 

Tomo Bauro (ELTA) nuotr. Premjeras Algirdas Brazauskas 

Vilnius, gruodžio 15 d. (BNS) — 
Premjeras Algirdas Brazauskas į de
rybas dėl 2007-2013 metų bendrijos 
finansinės perspektyvos išvyko nu
siteikęs ieškoti kompromisų, tačiau tanijos pasiūlytam biudžeto projek-

nežada lengvai nusileisti. 
Ketvirtadienį premjeras sakė, 

jog Lietuva „kol kas nepasiruošusi 
nusileisti" ir pritarti Didžiosios Bri

tui, tačiau akcentavo, jog derybų 
metu, atsižvelgiant į pasiūlymus, 
„pozicijos bus derinamos" . 

Premjeras drauge pripažino, jog 
Lietuvai palankiau susi tar t i dėl 
kompromisinio biudžeto, nei užvil
kinti jo tvirtinimą. 

A. Brazauskas ketvirtadienį ir 
penktadienį Briuselyje drauge su ki
tais Europos Sąjungos šalių narių 
vadovais mėgins rasti kompromisą 
dėl bendrijos biudžeto 2007-2013 
metams. 

Premjeras anksčiau prognozavo, 
jog derybos bus sudėtingos, nes dau
geliui ES šalių, tarp jų ir Lietuvai, 
nepriimtinas bendrijai dabar pir
mininkaujančios Didžiosios Brita
nijos pasiūlymas dėl 2007-2013 me
tų finansinės perspektyvos. 

A. Brazausko teigimu, pri tarus 
atnaujintam Didžiosios Britanijos 
pasiūlymui, Lietuva iš ES struktūri
nių ir sanglaudos fondų gautų 580 
mln. eurų (apie 2 mlrd. litų) mažiau 
nei buvo numatyta anksčiau. 

Didžioji Britanija, kurios gruo
džio 5 dieną pateiktas pasiūlymas 

Seimas ragina Vyriausybę stabdyti emigraciją 
Viln ius , gruodžio 15 d. (BNS) — 

Seimas ragina Vyriausybę parengti 
programą, kaip sustabdyti iš Lietu
vos į užsienio šalis emigruojantį jau
nimą, o jau išvykusius — sugrąžinti. 

Seimas vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, kuria Vyriausybei iki kovo 
mėnesio siūloma parengt i „visapu
sišką ir išsamią išvykstančio nuola
tiniam gyvenimui į užsienį Lietuvos 
jaunimo ir palankių sąlygų sudary
mo grįžti į Lietuvą ilgametę strategi
ją"-

Rezoliucija pažymima, jog pa
grindinės jaunimo emigracijos prie
žastys yra nedarbas bei nesėkmin
gas integravimasis į rinką, žemas 
užmokesčio lygis, blogos gyvenimo 
sąlygos. 

Statistikos departamento duo
menimis, 2002 metais į užsienį išvy
ko apie 7,000, 2003 — apie 11,000, 
2004 — apie 15,000 šalies gyventojų. 

Statistikos departamento pa
skelbtos gyventojų skaičiaus kaitos 
prognozės teigia, kad iki 2010 metų 

iš Lietuvos kasmet emigruos apie 
15.000 žmonių, o iki 2030 metų iš 
Lietuvos kasmet išvyks 2,000-3,000 
žmonių daugiau, nei į ją atvyks. 

Statistikos departamento duo
menimis, šių metų birželio pradžioje 
Lietuvoje gyveno 3,414,000 gyvento
jų — 10,050 mažiau nei 2005 metų 
pradžioje. 

Remiantis Statistikos departa
mento prognozėmis, iki 2030-ųjų 
Lietuvos gyventojų skaičius gali su
mažėti apie 300,000 gyventojų. 

Derybose su .Jukos / / net ikėtas posūkis 
Vilnius, gruodžio 15 d. (BNS) — 

Iš pareigų ats is ta tydinus pagrindi
niam Rusijos naftos susivienijimo 
„Jukos" derybininkui dėl „Mažeikių 
naftos" Bruce Misamore, Lietuvos 
derybų grupės vadovas mano, jog tai 
nesukliudys derybų procesui. 

„Tai naujas posūkis derybose, 
tačiau manau, kad derybos dėl to ne-
sikomplikuos. Jauč iame, kas bus ki
tas derybininkas, tačiau jo pavardę 
pranešime, kai j is bus oficialiai pris
ta tytas , t ikr iausia i kitos savaitės 
pradžioje", — sakė derybų grupės 
vadovas ūkio m i n i s t r a s Kęstut is 
Daukšys. 

Vyriausybė ir „Jukos" derasi dėl 
pastarojo pa rduodamo 53.7 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų paketo — 
Vyriausybė suinteresuota, jog par
davus akcijas išnyktų Vyriausybei 
finansiškai nenaudinga dviejų op
cionų teisė ir 2002 metų Vyriausybės 

Bruce Misamore 

ir „Jukos" sutartys. 
Pranešama, kad „Jukos" finan

sų direktorius pretenduoja į jam 
priklausančią išmoką, kurios pinigi
nė išraiška, šaltinių duomenimis, 
gali būti lygi 2.5 mln. vienetų „Ju
kos" akcijų (trečiadienio kaina jis 
vertas 4.2 mln. JAV dolerių), tačiau 

išmoka gali apsiriboti ir metinio at
lyginimo su priedais dydžiu — kiek 
daugiau nei 1 mln. JAV dolerių. 

Formaliai B. Misamore buvo 
atsakingas už visus „Jukos" finan
sus: iždą, korporatyvinius finansus, 
draudimo, strateginio planavimo, 
biudžeto ir ryšių su investuotojais 
departamentus. 

Tačiau praktiškai visus pagrin
dinius „Jukos" finansų departamen
tus kuravo pats buvęs „Jukos" va
dovas Michail Chodorkovskij. 

Pasak kai kurių šaltinių, B. Mi
samore vadovavo nepavykusiam 
„Jukos" ir „Sibneft" susiliejimui 
2003 metais, tačiau pripažįstama, 
jog iki krizės jis labai pagerino „Ju
kos" įvaizdį tarp užsienio investuo
tojų. Nuo jo atėjimo į „Jukos" iki M. 
Chodorkovskij arešto kompanijos 
rinkos vertė išaugo keturis kar tus — 
iki 32.5 mlrd. dolerių. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 6Brd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

dėl ES biudžeto buvo beveik vienbal
siai atmestas visų ES narių ir Euro
pos Komisijos, trečiadienį paskelbė, 
jog siūlo padidinti 2007-2013 metų 
ES biudžeto sumą 2.3 mlrd. eurų. 

Kartu Londonas pasiūlė skirti 
papildomų lėšų atominių elektrinių 
uždarymui Lietuvoje ir Slovakijoje. 

Šiuo metu ES pirmininkaujanti 
Didžioji Britanija siūlo, kad 2007-
2013 metų bendras biudžetas nevir
šytų 849,3 mlrd. eurų (1,03 proc. 
bendrųjų nacionalinių pajamų). 

Sporto apžvalga. 
Ar tikrai nėra 
nepakeičiamų? 
Jaunimas kurs Lietuvos 
ateitį. 
Studentų tautinio meno 
šventė. 
Lietuvių rašytojų 
draugijos kalėdinis 
pobūvis. 
Atsidėkojame gėriu. 
Kalėdiniai sveikinimai. 
„Metų žmogaus" 
pokylis. 
Įdomi knyga. 
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SPORTO APŽVALGA 
ŠAJLFASS praneša 

V. Aleknai — kilogramas aukso 

Geriausiam Lietuvos metų sportininkui 
įteikia prezidentas Vaidas Adamkus (k.) 

* 

Pasaulio disko metimo čempio
nas Virgilijus Alekna trečiąkart pri
pažintas geriausiu Lietuvos metų 
sportininku. Gruodžio 12 d. Vilniuje, 
Lietuvos operos ir baleto teatre su
rengtame tradiciniame 2005 metų 
geriausiųjų šalies sportininkų pager
bimo vakare jam įteiktas jau trečia
sis kasmetinis Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK' prizas 
— Stanislovo Kuzmos skulptūra 
„Šaulys" — bei kilogramas aukso, 
kurį skyrė LTOK rėmėjai. 

Šventinio vakaro dalyviai V. 
Alekną pasveikino kelias minutes 
trunkančiomis ovacijomis. 

,,Jau trečiąkart man tenka gar
be užlipti ant scenos ir gauti šį ap
dovanojimą. Jausmas tikrai malo
nus, norėtųsi tai patirti ir dažniau", 
— sakė Lietuvos metų sportininkas, 
padėkojęs savo gerbėjams ir rėmėjams. 

Šiais metais V. Alekna laimėjo 
18 iš 19 varžybų, kuriose jam teko 
dalyvauti. Geriausią metų sporti
ninką paskelbė prezidentas Valdas 
Adamkus. Sveikindamas geriausius 
šalies atletus, jis sake, kad spor
tininkai tarsi ūkininkai metų pa
baigoje susirenka pasidžiaugti savo 
derliumi, kuris ir šiemet buvo gau
sus. „Sportininkai ir šiemet buvo 
geriausi šalies amabasadoriai" — 
pabrėžė valstybės vadovas. 

Antrąją vietą geriausiųjų spor-

Virgi i i jui Aleknai (deš.) apdovanojimus 
ir LTOK prezidentas Arturas Poviliūnas. 

Oigos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

tininkų rinkimuose užėmė galiūnas 
Žydrūnas Savickas, šiais metais 
laimėjęs visas įmanomas varžybas, o 
trečias liko penkiakovininkas Edvi
nas Krugolcas. Jiems įteikti spe
cialūs prizai ir „Samsung" dovanos. 

Sportininkus apdovanojo minis
tras pirmininkas Algirdas Brazaus
kas ir Seimo pirmininko pavaduoto
jas Vydas Gedvilas. Prieš tai premje
ras apžvelgė šių metų Lietuvos spor
tininkų pergales ir pasidžiaugė, kad 
vien suaugusieji iškovojo 144 meda
lius, o kur dar jaunimo ir kitų atletų 
pergales. „Viliuosi, kad jūsų perga
lės įkvėps ne vieną jauną žmogų, dar 
svarstantį apie savo gyvenimo ke
lią", — sako A. Brazauskas. 

LTOK prezidentas Artūras Po
viliūnas bei Kūno kultūros ir sporto 
departamento generalinis direkto
rius Algirdas Raslanas apdovanojo ir 
kitus į geriausiųjų dešimtuką pate
kusius sportininkus — šaulė Dainą 
Gudzinevičiūtę (10 vieta), bėgikę 
Živilę Balčiūnaitę (9), sunkiaatletį 
Ramūną Vyšniauską (8), karatistą 
Donatą Imbrą (7), šokėjus Arūną 
Bižoką ir Editą Daniūtę (5), o vakare 
negalėjusiems dalyvauti krepšinin
kams Renaldui Seibučiui (6) ir 
Šarūnui Jasikevičiui (4) dovanos bus 
įteiktos kita proga. Taip pat buvo 
pasveikinti ir laureatų treneriai. 

(Elta) 

Grižo su dviem medaliais 
Gruodžio 12 d. iš Trieste (Ita

lija) vykusio Europos plaukimo čem
pionato trumpajame (25 m) baseine 
sugrįžęs plaukikas Vytautas Janu-
šaitis džiaugėsi, kad jam pavyko 
iškovoti du medalius ir pasiekti gerų 
rezultatų. 

„Du medaliai — nemažas pasie
kimas", — Vilniaus oro uoste žurna
listams sakė 24 metų plaukikas. Jo 
teigimu, ir vietos aukštos, ir rezul
tatai geri. V. Janušaitis 200 m plau
kimo kompleksiniu būdu varžybose 
iškovojo sidabro medalį, nusileisda
ma tik pasaulio rekordą pagerinu
siam vengrui Laszlo Cseh. 

Dvigubai trumpesnėje distanci
joje kaunietis pelnė bronzos medalį, 
ketvirtoje vietoje likusį varžovą iš 

Olandijos aplenkęs vos 0.01 sek. 
„Šioje rungtyje man tikrai pasise
kė", — pažymėjo V. Janušaitis. 

400 m plaukimo kompleksiniu 
būdu varžybose jis užėmė 10-ąją, o 
100 m plaukimo nugara rungtyje — 
14-ąją vietą. Senojo žemyno pir
menybėse Vytautas iš viso keturis 
kar tus gerino Lietuvos rekordus. 

Artimiausias V. Janušaičio star
tas Anykščiuose vyksiančios Lietu
vos taurės varžybos. Kitų metų pra
džioje jis ketina dalyvauti pasaulio 
taures varžybų etapuose Stokhol
me, Berlyne, Maskvoje ir Newn 
York, o balandžio mėnesį jo laukia 
pasaulio čempionatas trumpajame 
baseine Šanchajuje Kinijai. 

(Elta) 

JAUNUČIŲ LENGVOJI 
ATLETIKA CLEVELAND, OH 

Jaunučių lengvosios a t le t ikos 
varžybas pravedė Cleveland LKS 
„Žaibo" lengvosios atletikos sekcija 
2005 m. rugsėjo 25 d, Villa Angelą — 
St. Joseph High School stadione, 
Cleveland, Ohio. Tai buvo bandymas 
pagyvinti lengvosios atletikos veik
lą, kuri per kelis paskutiniuosius 
metus buvo gan apsnūdusi. Reikia 
pripažinti, kad čia bandymas pavy
ko geriau, negu buvo tikėtasi. Ben
dros dalyvių, vadovų ir tėvų pas tan
gos davė gerų vaisių. 

Neseniai atnaujintas s tadionas 
ir palankus oras sudarė puikias są
lygas varžyboms. Pakankamas skai
čius teisėjų ir pagalbinio personalo 
laidavo sklandų varžybų pravedimą. 
Neužmirštinos sekcijos vadovo Simo 
Kijausko pastangos, kad šios varžy
bos įvyktų. 

Varžybose dalyvavo 42 jaunieji 
atletai — 26 berniukai ir 16 mer-
taičių nuo 6 iki 16 metų amžiaus . 
Buvo varžomasi šešiose klasėse pa
gal amžių. Visi dalyviai buvo vieti
niai, iš Cleveland. Buvo pakviesti ir 
kiti klubai, tačiau niekas neatvyko. 

Varžybų pasekmės, išskyrus ke
letą išimčių, buvo gan kuklios, ka
dangi dauguma dalyvių yra t ik 
pradedantieji. Pagal tradiciją, iški
liausio dalyvio žymenį kiekvienoje 
klasėje gavo: 

berniukų B (1989-1990 m. gimi
mo) — Tadas Širvinskas; 

mergaičių B Daina Chmieiiaus-
kaitė; 

berniukų C (1991-1992 m.) — 
Erikas Venclauskas; 

mergaičių C — Adrija Taraškai-
tė ir Ariel Hedrich; 

berniukų D (1993_1994 m.) — 
Vytas Aukštuolis; 

mergaičių D — Kaja Kijauskaitė; 
berniukų E (1995-1996) — 

Andrius Venclauskas; 
mergaičių E — Airė Rimkutė; 
berniukų F (1997-1998) — Ko

vas Kijauskas; 
mergaičių F — Lilija Taraškai-

tė; 
berniukų G (1999 m. ir j aunes

nių) — Billy Hedrich; 
mergaičių G — Silvija Taraškai-

tė. 
Pirmų trijų vietų laimėtojai 

kiekvienoje rungtyje ir kiekvienoje 
klasėje buvo apdovanoti specialiais 
kaspinėliais. 

Varžybų la imėtojų 
techniškos p a s e k m ė s 

Berniukų B: Tadas Širvinskas 
— 100 m 13,0 sek., į tolį 14'11 ir 1/4", 
rutylys (4 kg) 36'4"; Matas Hallal — 
200 m. 28.7 sek. 

Mergaič ių B: Dalia Chmie-
liauskaitė —100 m 15.1 sek., į tolį 
12'9 ir 1/2"; Laura Tuljak rutulys (4 
kg) 26'1 ir 1/4". 

Berniukų C: Antanas Stem-
pužis — 100 m 15.5 sek.; Er ikas 
Venclauskas — į tolį 12T11", rutulys 
(4 kg) 35'9, diskas (1 kg) 109'8"; 
Omar Kijauskas — ietis (600 g) 
87'9". 

Mergaičių C: Ariel Hedrich — 
100 m 14.3 sek., į tolį 13'5", diskas 
62'5", ietis 75'6"; Egle Širvinskaitė* 
200 m 31.3 sek.. 800 m 3:20.2 mm.; 
Adrija Taraškaite — rutulys '6 lb> 
33'3". 

Berniukų D: Vytas Aukštuolis 
— 100 m 16.3 sek., 200 m 25.4 sek.. 

800 m 2:59.2 min.. 
Merga ič ių D: Kaja Kijauskaitė 

— 100 m 20.1 sek., 200 m 39.7 sek., 
800 m 3:23.0 min.; rutulys (6 lb) 
2110", diskas 42'8"; Sarah Puško-
r iūtė — į tolį 7'11 ir 1/2". 

B e r n i u k ų E: Andrius Venc
lauskas — 60 m 9.8 sek., 100 m 17.1 
sek., 200 m 36.1 sek., į tolį 11'3 ir 
1/4', rutylys (6 lb) 24'1", beisbolas 
144'10"; Tomas Venclauskas — 
diskas 53'8". 

Merga ič ių E: Airė Rimkutė — 
60 m 10.3 sek., 100 m 19.8 sek., į tolį 
9'5"; Lillian Hedrich — beisbolas 
57'8". 

B e r n i u k ų F: Just inas Hallal — 
60 m 11.9 sek.; Kovas Kijauskas — 
100 m 18.0 sek., į tolį 9'4 ir 1/4", 
rutulys (6 lb) 16'7", diskas (1 kg) 
40'7", ietis (600 gr) 36'9". 

B e r n i u k ų G: Billy Hedrich — 
50 yd. 9.5 sek., 60 m 12.7 sek., į tolį 
7'2"; Tadas Ta ta rūnas — beisbolas 
62?35". 

M e r g a i č i ų G: Silvija Taraš
kaite — 50 yd. 9.0 sek., į tolį 9'3 ir 
1/4", beisbolas 4110"; Lilija Taraš
kaite — 60 m 11.6 sek. 
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Bronius Juodelis prie Draugo fondo garbės narių lentos 

JAUNIMAS 
KURS LIETUVOS ATEITĮ 

Vieną savaitgalį Kaišiadorių 
sielovados centre jaunimas ir suau
gusieji diskutavo forume „Jaunimas 
- suaugusieji - pilietiškumas". 
Penkių rajono mokyklų moksleiviai, 
mokytojai, jų tėvai, direktoriai kartu 
su svečiais bandė aiškintis, kas truk
do jauniems ir suaugusiems ben
drauti be problemų, kokios bendra
vimo formas jie mato Lietuvą ateity
je? Forumo dalyviai atsakinėjo į 
klausimus, rengė su pilietiškumu 
susijusius projektus, kūrė šiuo
laikinio piliečio - vadovo paveikslą. 

Kažkur esu skaičiusi, kad Lie
tuva atsistos ant kojų tik tada, kai 
krašto valdymą perims jaunimas. 
Progresyvus Lietuvos jaunimas turi 
kuo greičiau susivienyti, pasiimti 
valdžią ir susikurti modernią Lie
tuvą, nes vyresnioji karta yra pas
toviai opozicijoje ir tai jiems yra 
svarbiau negu bendrumas, vienybės 
pojūtis. Tai tarsi pokario kovų aidai, 
kova tęsiasi ir tęsis, o mūsų šaliai iš 
tos kovos jokios naudos. Juk seniai 
nenori karo. jie nori ramybės, ger
biamieji politikai! 

Mūsų šalyje šios pranašystės 
kažkiek pildėsi. Iš jaunųjų vadovų 
galima paminėti A. Paulausko, vė
liau R. Pakso, dar vėliau V. Us-
paskicho partijas, kurios labai gre
itai iškildavo į populiarumo vir
šūnes. Ir dar galima būtų pastebėti, 
kad, jei tik jos pradėdavo su kuo nors 
kovoti, iškart krisdavo neįsitvirtinę 
tose viršūnėse. Išmokus politikuoti 
taikiai, gyvenama iki šiol ir sekasi 
visai neblogai. Bet kada ateis tas iš
svajotas la ikas , kai į politiką 
nesiverš primityvūs žmones, mojuo
dami praeities nuoskaudomis, o tikri 
krikščionys, vedami vienybės idėjos, 
meilės ir noro t a rnau t i žmogui, 
bendrai gerovės šviesai, - ar tai ir 
liks tik svajonių miražai? 

Taigi jaunystė ir nematytas poli
tikoje veidas turi nemažai šansų, juk 
nesinori, kad būtų sustabdyta tai, 
kas Lietuvoje buvo šiaip taip sukur
ta per tuos penkiolika metų. Kai vi
siškai pakrikęs vieningumas ir stra
teginių tikslų nebematymas, kai ga
lima prielaida okupacijai, savano
riškas įstojimas į bendras ekonomi
nes ir kitas erdves, kai Lietuva savo 
noru gali grįžti Rusijos glėbin. Kokia 
mūsų Tėvynė sąmonės veidrodyje? 

Ar tokia, kokią dažniausiai ją mato 
ir atspindi sensacijų trokštanti ži-
niasklaida, ar ji kur kas gražesnė, tik 
mes jos nematome. Man asmeniškai 
tenka matyti labai daug gražių nau
jos, gimstančios Lietuvos apraiškų-
puošiasi mūsų šalis, žmonėms ne-
bepa tmka grubumas, melavimai, 
savanaudiškumas, jiems norisi gra
žių kaimo sodybų, jiems norisi ramy
bės. Svarbiausia, kad ir po mūsų 
jaunimo jaunatviškais marškinė
liais nesislėptų nuožmaus egoizmo 
protegavimas valstybiniame lyg
menyje, bet geresnės, vieningos, 
neprasigėrusios ir darbščios Lie
tuvos vizija. Dieve, kaip to laukia 
mano senesnioji karta. 

Ir vėl man iškyla forumo dalyvių 
nuoširdi geranoriška diskusija, pa
prastas, be kitaip manančio kolegos 
žeminimo, klausimų sprendimas. 
Kažkaip nejučiom norisi palyginti su 
vykstančiais Tarybos posėdžiuose 
iškylančių problemų sprendimo 
būdais. Kiek pagiežos, pavydo ir 
noro pasirodyti ypač žiniasklaidos 
akyse su savo „drąsa" mūsų Tarybos 
kai kurių narių. Tas būdinga visam 
konservatorių sparnui, kurie pas
taruoju metu vis labiau kritikuoja 
nieko konstruktyvesnio nepasiūly
dami. Kartais gal ir teisingai pa
sisako, bet ši politinė maniera jau 
ima gerokai nusibosti ir nuteikti 
neigiamai. O štai pas mus social
demokratų frakcijos vadovo pasisa
kymai, nepaisant akivaizdžių intere
sų politikoje, turi kažkokios liau
diškos šilumos, paprastumo, supra
timo. Žmonės nebenori kariauti - tai 
jau reikėtų užmiršti, palikti praei
čiai - rajone tiek daug neišspręstų 
problemų. Bet kokia agresija nėra 
kuriamoji jėga ir, ačiū Dievui, kad ši 
jėga neišsilaiko ilgai. Ji, pavadinta 
„tvarka bus" ir atvedusi valdžion li-
beraldemokratus - vėliau juos ir 
nušlavė. Kaip šauksi, taip atsilieps-
gamtoje ir visuomenėje veikia aido 
dėsnis. Kažin kaip dabar socialde
mokratai ar neturės galimybės iš
girsti savo pagiežingo balso aidą? Ar 
supras mūsų žmonės, kad valdžios 
ketveriukė labai gudriai nori rimtus 
dalykus paversti juokais, kad vieno 
vado prasčiokiška laikysena reiškia, 
jog aš esu svarbiausias, aš esu galin
gas ir nedrįskit manęs kritikuoti. 

DANUTE B OKIENE 

Ar tikrai nėra 
nepakeičiamų? 

Kai užsimename tą ar kitą 
labai darbš tų , pareigingą 
visuomenininką, daug savo 

gyvenimo valandų skiriantį lietu
viškai veiklai, ir išreiškiame su
sirūpinimą, kas būtų, jeigu tas 
asmuo staiga sumanytų „išeiti į 
atsargą", dažnai išgirstame pusiau 
ironišką komentarą: „Nieko nėra 
nepakeičiamo". 

Taip pasakyti tegali asmuo, 
kur iam niekuomet neteko ieškoti 
savanorio talkininko, verkiant rei
kalingo organizacijai a r įstaigai, ir 
pagaliau kone pulti an t kelių prieš 
j au ir ta ip darbais apsikrovusį pen
sininką. Ne paslaptis , kad visuose 
mūsų veiklos sluoksniuose maišosi 
vis tie patys ir tie patys žmonės, jų 
pavardes matome ir nuolatinių tal
kininkų sąrašuose, jų pasiaukoji
mo dėka at l iekama daug svarbių 
organizacinių ir a r t imo meilės 
darbų, sukasi daug veiklos rate
lių. Be tų nuolatinių, ne visuomet 
p a k a n k a m a i ve r t i namų , pagal
bininkų nebūtų įvykdyta daug pro
jek tų , a t l ik ta l abdaros darbų, 
negyvuotų mūsų spauda ir organi
zacijos. Galbūt tai pajuntame tik 
t ada , kai mūsų uolieji pagalbi
ninkai gyvenimo aplinkybių pri
verčiami iš veiklos pasi t raukt i . 

biomis dienomis tokį prara
dimą išgyvena ir dienrašt is „Drau
gas", ir Valdovų rūmų statybos 
paramos fondas, pajuto ir Lietuvių 
žurnal is tų sąjungos neseniai su
dary ta valdyba — sveikatai sušlu
bavus visokios visuomeninės veik
los netikėtai a ts isakė Bronius 
Juodelis . 

Per daugiau kaip dešimtmetį 
j i s ypač uoliai augino Draugo 
fondą, tapdamas beveik sinonimu 
su šiomis pareigomis. Nuo menkos 
Draugo fondo užuomazgos, savo 
da rbš tumo, s u m a n u m o ir pasi
aukojimo dėka. padaręs jį milijo
niniu dienraščio ramsčiu, apsauga 
nuo finansinių sunkumų vėjų ir 
net uraganų. Broniaus Juodelio 
kruopščiai tvarkomas, nepaprastai 
tiksliai at l iekant visus sąskaitybos 
darbus , Draugo fondas tapo tiesiog 
pavyzdžiu ir kitoms finansinėms 
institucijoms. Juo labiau, kad Bro
nius Juodelis už savo darbą neėmė 
nei cento — viskas buvo at l iekama 
savanoriškai. 

Kiek rudens, žiemos, pavasa
rio vajų jis per tuos metus su-
ruošęs, kiek paraginimo ir padėkos 
laiškelių išsiuntinėjęs, kiek straips
nių ir žinučių parašęs, paminė
damas kiekvieną, net mažą, įnašą į 
Draugo fondą, padėkodamas kiek
vienam nar iu i , rėmėjui, garbės 
rėmėjui. Jo sumanymu, „Draugo" 
pas ta to pirmojo aukšto sienas 
puošia trys didelės, meniškos len
tos su Draugo fondo garbės narių 
pavardėmis, išgraviruotomis žal
var inėse plokštelėse. Su kokiu 
pasitenkinimu Bronius sutikdavo 
kiekvieną DF narį, peržengusį 
tūkstančio dolerių įnašų slenkstį ir 
tapusį garbės nariu! O jeigu atsi
rasdavo aukščiausio laipsnio gar
bės narys, pasitenkinimo pakakda
vo ištisoms savaitėms... 

Amerikos lietuviai yra sukūrę 
ne vieną fondą, skirtą lietuvybės 
išlikimo išsaugojimui ar lietuviš
kos veiklos paramai . Žinoma, 
stambiausias jų yra Lietuvių fon
das, kuris per kiek daugiau kaip 
40 metų šiems kilniems tikslams 
išdalinęs per 13 milijonų dolerių. 
Gražiai veikia ir Tautos fondas, 
daugiausia remiant is mokyklas 
Lietuvoje; sėkmingas yra ir Vy
dūno fondas, leidžiantis vertingas 
knygas, teikiantis paramą studi
juojantiems ir kitiems geriems tik
slams. Tačiau kone kiekvienas fon
das neapsieina be apmokamo tar
nautojo ir nemažų raštinės išlaidų. 
Draugo fondui per visą gyvavimo 
laiką nei karto nereikėjo samdyti 
sekretoriaus, iždininko, mokėti ho
norarą žurnalistui, kad aprašytų 
fondo darbus. Visa tai savano
riškai atliko Bronius Juodelis. Jis 
buvo ir sumanus DF direktorių 
tarybos pirmininkas, ir iždinin
kas, ir eilinis darbininkas, valandų 
valandas praleisdavęs savo raš
tinėje „Draugo" patalpose. 

Visa tai prisiminus, turime 
pripažinti: Bronius Juodelis yra 
nepakeičiamas. Be abejo, Draugo 
fondas ir toliau gyvuos, nes be jo 
finansinės paramos „Draugas" ne
ilgai išsilaikytų. Tačiau vargiai at
siras kitas žmogus, kuris sava
noriškai sutiks nešti tokią darbų 
naštą, kurią daug metų tempė 
Bronius. 

Manau, kad tai būdinga ne vien 
partijoms, tai l ietuviška daug pla
tesne prasme.. . Tai nesugebėjimas 
mylėti, pasireiškiantis nuožmia kri
t ika, neapykanta visur, - sakyčiau 
gal ta i penkiolikos metų bendro 
darbo, bendro kalt inimo, nenoro su
prast i , vaisius. Ką pasėjom, tą ir 
p jaunam, nors... Gaila, kad didžiųjų 
partijų vadai sukūrė prielaidas tau
tinei nesantaikai , kuri egzistuoja ir 
neaišku, kiek dar egzistuos. Ar ne 
laikas mokytis tolerancijos, pagar
bos kitokiai nuomonei, meilės žmo
gui, ko taip moko Bažnyčia. Pagal 
s ta t is t iką , 80 proc. lietuvių save 
laiko krikščionimis, tačiau elgiamasi 
nevisai krikščioniškai ?9? 

Ir vėl grįžtu prie jaunimo. J ie 
t ikrai dar nėra tiek išsimurzinę, su-
ožėję, kad nenorė tų radikalesnių 
mąstymo pokyčių, didesnio huma

nizmo, atvirumo ir geresnių politinių 
rezultatų. J a u n i m a s dabar daug 
bendradarbiauja su užsieniečiais, 
dalijasi jų patirtimi, yra pamatę ki
tokių valstybės valdymo sistemų, pa
garbos piliečiui reiškinių, tad ir savo 
šalyje gali tai realizuoti. Kas kitas 
galėtų pasipriešinti šiai bręstančiai 
pykčio ir neapykantos apraiškai, 
kuri reiškiasi ne tik politikų tarpe, 
bet ir visur kitur9 Juk tiesa, kad pas 
mus neliko paprasčiausios simpatijos, 
užuojautos paprastam žmogui. Ir kur 
mes šitaip nueisime9 - manau tai 
dalykai su kuriais dar teks ilgai kovoti. 

Nuoširdžiai kviečiu jaunimą 
jungtis bendram tikslui, kurti vie
ningos, neprasigėrusios, o geresnės 
ir dabščios Lietuvos viziją. 

Marytė Šakiene 
LKD Kaišiadorių skyriaus 

pirmininke 
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STUDENTŲ TAUTINIO MENO 
ŠVENTĖ 

ANATOLIJUS LAPINSKAS 

Vilniaus pedagoginis univer
sitetas paskutinį lapkričio savaitgalį 
surengė įspūdingą t au t in io meno 
šventę, pavadintą Trečiuoju taut inės 
muzikos kolektyvų festivaliu „Links-
minkimos 2005", sk i r tą Vilniaus 
pedagoginio universiteto 70 metų ju
biliejui. 

Tur t inga festivalio p rograma 
aprėpė mokslinę konferenciją „Stu
dentų meno kolektyvas ir studijų 
procesas", studentų kul tūr ines spor
tines estafetes, varžybas ir, žinoma, 
koncertus. Iš viso jų per dvi dienas 
buvo surengta net šeši - Generolo J. 
Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, 
Vilniaus pedagoginiame universi
tete, Vilniaus kolegijos Verslo vady
bos fakultete, o jungt in is festivalio 
dalyvių koncer tas įvyko Vilniaus 
kultūros, pramogų ir sporto rūmuo
se. Po pastarojo renginio dar įvyko 
šauni studentiška vakaronė . 

Renginio organiza torė - Vil
niaus pedagoginio universiteto dai
nų ir šokių ansamblio „Šviesa" meno 
vadovė Jolanta Kisielytė-Sadauskie-
nė sugebėjo ne t ik į t raukt i š imtus 
studentų į festivalio sūkurį, bet ir 
plačiai paskleis t i gerąją taut in io 
meno dvasią. Koncertuose netrūko 
nei koncertuojančių dalyvių entu
ziazmo, nei žiūrovų, o mokslinės 
konferencijos metu buvo aptartos ne 
tik studentų meno kolektyvų, bet ir 
apskritai viso taut inio meno proble
mos. Nuo jos galima būtų ir pradėti. 

Studentų m e n i n ė ve ik la -
t a u t i n i o m e n o varomoj i j ėga . 

Festivalio metu įvykusi moks
linė konferencija aprėpė dvi gana 
svarbias šiuolaikinio mėgėjų meno 
sferas: studentų meninę veiklą ir 
tautinio arba liaudiško meno prob
lematiką. 

Vilniaus pedagoginio universite
to profesorius Jonas Kievišas nag
rinėjo studentų meno kolektyvo veik
lą kaip studijų formos paskirtį jų 
profesinio rengimo sistemoje. Taip 
pat aptarė meninio ugdymo sociali
nius sąlygotumus, meninės veiklos 
reikšmę specialisto kul tūra i ir pro
fesinei kompetencijai. Prelegentas 
pastebėjo, kad yra bū t ina specialisto 
kultūrinio ugdymo, socialinės in
tegracijos bei profesinio rengimo 
vienovė. 

Lietuvos ku l tū ros centrų aso
ciacijos prezidentas , Plungės kul
tūros centro direktorius ir jaunimo 
teatro „Saula" režis ier ius Romas 
Matulis kaip svarb iaus ią meno 
kolektyvo problemą įvardijo inkul-
tūraciją, socialinį aktyvumą, ko
munikacines gal imybes , bendruo
menės pažinimą ir ugdymą, darbą su 
vaikų ir j aun imo auditori ja. Tuo 
tarpu daugelis meno kolektyvų 
apsiriboja tik reprezentavimo ir pa
rodomąja veikla. 

Vilniaus pedagoginio univer
siteto dainų ir šokių ansambl io 
vadovė Jo lan ta Kisielytė-Sadaus-
kienė vert ino bendrųjų gebėjimų 
svarbą mokytojų profesinei brandai . 
Sociologinių tyrimų būdu išaiškinta, 
kad dėl ugdymo laimėjimų mokytojai 
turėtų būti dėkingi s tudent iškam 
meno kolektyvui, kur iame jie studijų 
metu dalyvavo. Čia j ie įgijo svarbią 
socializacijos patirt į , pratur t ino ben
druosius gebėjimus. 
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Trečiojo tautinės muzikos kolektyvų festivalio ,,Linksminkimės 2005" programos atlikėjai, vadovai ir prelegentai. 

Vilniaus pedagoginio univer
siteto docentė Rita Bieliauskienė 
akcentavo meno kolektyvo vaidmenį, 
ugdant kūribingą žmogų. Tokiame 
kolektyve išryškėja motyvacijos gai
rės: ugdyti kūrybingumą, psicho
fiziologines galias, meninį intelektą, 
susipažinti su pasaulio kul tūros 
erdve. Kūrybingumas įtakoja pozi
tyvios socializacijos procesą, ugdoma 
bendruomeninė sąmonė, etinės 
nuostatos. 

Klaipėdos universiteto docentas 
Vidas Mačiulskis pateikė „Gaudea-
mus" švenčių įtakos studentų tau
tinių šokių kolektyvų veiklai tyrimo 
rezultatus. Daugumos respondentų 
nuomone „Gaudeamus" (Baltijos ša
lių studentų dainų ir šokių šventės) 
yra neatsiejama mūsų tautos kultū
ros dalis, jos lemia kolektyvų gretų 
gausėjimą, padeda formuoti reper
tuarą, kelia meninį meistriškumą. 

Profesorius Algirdas Vyžintas 
dainų ir ansamblį pavadino sinkre
tiniu tautinės dainos, šokio, muzikos 
instrumentų ir tautinių drabužių 
deriniu, harmoninga visuma, o jo 
meninį turinį apibūdino muzikinę ir 
choreografinę tautinės kūrybos sti
lizaciją. J. Švedo asmenybė lėmė šios 
meno srities pradžią. Svarbu, kad 
šiais globalizacijos laikais ansamb
liai išlaikytų savo pirminę funkciją -
pakitusiomis gyvenimo sąlygomis 
sugrįžtų prie originaliųjų vertybių. 

Etnologe Gražina Kadžytė folk
loro vietą etnokultūros palikime pa
vadino ženklia ir ypatinga. Folkloro 
autentikos ir jo adaptacijos scenai 
santykis sąlygoja tiek atradimus, 
tiek ir praradimus. Pagaliau ką 
laikyti autentika šiuolaikinėmis są
lygomis, ar iš pateikėjo užrašytas 
tekstas yra grynoji tautosaka, ar tik 
prisiminimas? Tautosakos variantų 
gausa liudija tautosakos pritaikymo 
atitinkamoms aplinkybėms galią. 
Šia nuostata turėtų remtis ir dabar
tinio jaunimo saviraiška. 

Kompozitorius Anatolijus La
pinskas nargrinėjo liaudiškos mu
zikos kilmę ir jos dabartines apraiš
kas. Šis muzikos stilius kildintinas 
iš 1940 m. įsteigto dabartinio „Lietu
vos" ansamblio pasirinktos meninės 
krypties. Per pastarąjį dešimtmetį ši 
kryptis, pirmiausia liaudiškos muzi
kos kapelų veikla ne be aktyvios pop
muzikos intervencijos, valstybinės 
televizijos bei koncertinių renginių 
komercializacijos pavojingai trans

formavosi į gerokai nutolusį nuo J. 
Švedo idėjų lygmenį. 

Lietuvos muzikos ir teatro aka
demijos doktorantė Regina Vaišno-
raitė-Marozienė pažvelgė į lietuvių 
profesionaliąją tautinę muziką et
nokultūrinio identiteto a spek tu . 
Pranešėjos teigimu, muzikavimas 
modifikuotais (koncertiniais) lietu
vių liaudies instrumentais yra uni
kalus taut inės kultūros reiškinys, 
deja, dažnai ignoruojamas. Šie ins
trumentai laikytini liaudies muzi
kos instrumento aukštesniąja forma, 
atspindinčia pirmtakų prigimtį, kar
tu priartinti prie šiuolaikinio muzi
kinio gyvenimo reikalavimų. 

Literatūrologas Silvestras Gai
žiūnas palygino Lietuvos ir Latvijos 
dainų šventes, jas vadindamas kul
tūros idealu. Šio fenomeno kultūri
nės misijos traktuotė ir suvokimas 
abiejose šalyse gerokai skir iasi . 
Latvijoje dainų šventė tapo na
cionalinio atgimimo lopšiu, Lietuvoje 
jų pradžia tapo tik muzikinio gyve
nimo paįvairinimu. Prelegentas iš
kėlė retorinį klausimą: ar dainų 
šventės Lietuvoje ir Latvijoje vie
nodai buvo ir liko kaip tautinio meno 
ir apskritai kultūros idealas? 

Diskusijose prieita išvados, kad 
studentų meno kolektyvai yra ryš
kiausi tautinio meno skleidėjai, ieš
kantys naujų jo pateikimo formų, 
inicijuojantys naujų kūrinių atsira
dimą, originalių projektų kūrimą, 
taigi skatinantys visą tautinio meno 
vyksmą. 

S t u d e n t a i popul iarina 
tautinį m e n ą 

III studentų tautinės muzikos 
kolektyvų festivalyje dalyvavo vie
nuolika Vilniaus, Kauno. Klaipėdos 
ir Šiaulių studentiškų ansamblių. 
Tai įvairūs savo dydžiu, sudėtimis, 
menine kryptimi ir reper tuaru ko
lektyvai, kurie vienokia ar kitokia 
forma populiarina tautinį meną. Iš 
esmės, festivalyje dalyvavo geriausi 
šio žanro šalies mėgėjų meno kolek
tyvai. Trumpai juos pristatysime. 

Vilniaus pedagoginio univer
siteto dainų ir šokių ansambl i s 
„Šviesa" pradėjo savo veiklą 1953 m. 
pabaigoje, pirmąjį koncertą surengė 
1954 m. pavasarį. Ansambliui 16 
metų vadovavo prof. A. Vyžintas, 
šiuo metu - dr. J Kisielytė-Sa-
dauskienė. Ansamblis dalyvarc i dau

gelyje Europos folkloro festivalių, o 
pernai pripažintas geriausiu tau
tinio meno ansambliu ir nominuotas 
„Aukso paukšte". Kolektyvas yra 
gausus , j auna tv iškas , ieškantis 
naujų tautinio meno formų. 

Vilniaus kolegijos šokių ansam
blio „Voruta" istorija siekia beveik 
pusę amžiaus, jis įkurtas 1959 m. 
Šiuo metu „Voruta" - tai šokių ir 
vokalinė grupė bei liaudies instru
mentų orkestras. Ansamblis koncer
tavo daugelyje Europos šalių, pro
gramose skamba liaudiška ir šiuo
laikinių kompozitorių muzika, šoka
mi originalūs sceniniai bei folkloro 
šokiai. Kolektyvo vadovė L. Skuo
dienė. 

Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto tautinių šokių kolekty
vas pirmąjį koncertą surengė 1962 
m. rudenį. Vėliau prie kolektyvo 
prisijungė ir liaudies instrumentų 
orkestras. Daugelį metų ansambliui 
vadovavo žinomas choreografas R. 
Tamut is , orkestrui jau 30 metų 
vadovauja birbynininkas A. Jonu
šas. Šiuo metu ansamblio vadovė -
j auna choreografė R. Žaleckaitė. 
Šiemet respublikiniame ansamblių 
konkurse „Kadagys" kolektyvas lai
mėjo pirmąją vietą. 

Vilniaus universiteto ansamblio 
istoriją galima būtų kildinti iš 1940 
sausio mėn. pradėjusios repetuoti 
šokių grupės. Pokario veikla prasi
dėjo 1944 m. rudenį, o 1950 m. su
burtos visos ansamblio grupės. De
šimtį metų ansambliui vadovavo V. 
Bartusevičius, šokių grupei 23 
metus - E. Morkūnienė. Nuo 1972 
m. vadovas - V. Aleksandravičius. 
Ansamblis daugelį metų buvo pir
maujančių ansamblių gretose, su
kūrė įsimintinų ir originalių pro
gramų. 

Vilniaus statybos ir dizaino ko
legijos jaunimo tautinių šokių an
samblis „Sietuva" buvo įkurtas 1956 
m., o 1992 m. vėl atgaivintas, tuomet 
prie šokių kolektyvo prisidėjo ir 
liaudies instrumentų orkestras. „Sie
tuvos" etniniais šaltiniais, o koncer
tų maršrutai nusidriekė daugelyje 
Europos valstybių. Ansambliui šiuo 
metu vadovauja L. Ribokaitė. 

Klaipėdos universiteto dainų ir 
šokių ansamblis „Vytinė" įkurtas 
1994 m. Ansambliečiai patys ieško 
liaudies melodijai naujo rūbo -
skambios balsuotės ar įdomios or
kestruotės. Nukelta i 5 psl 
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kūrybinga šokių grupe, vadovauja
ma V. Mačiulskio. Dauguma reper
tua ro remias i Mažosios Lietuvos 
folkloru. „Vytinės" vadovas - V. 
Saikauskas. 

Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto taut inių šokių ansamblis „Žil
vitis" savo veiklą pradėjo 1957 m. kaip 
tuometinės Kauno Radijo gamyklos 
šokių kolektyvas. Nuo 1997 metų 
„Žilvitis" y ra Vytauto Didžiojo uni
versiteto s tudentų šokių ansamblis. 
Ansamblyje y ra gausios šokėjų, 
orkestro, choro grupės. „Žilvitis" da
lyvavo tarptaut iniuose festivaliuose 
Europoje, ta ip pa t lietuvių šokių 
šventėje Kanadoje. Ansamblis imasi 
tvirtų folklorinių kompozicijų, jo me
no vadovė D. Petrauskai tė . 

Lietuvos žemės ūkio universite
to tautinių šokių ansamblis „Sėja" 
susibūrė 1946 m. Net 30 metų jam 
vadovavo choreografas K. Motuzą. 
1964 m. ansamblį papildė vokalinė 
grupė, nuo 1970 m. su ansambliu 
groja l iaudiškos muzikos kapela 
„Ūkininkas". „Sėja" dalyvavo dauge
lyje Europos festivalių, laimėjo lau
reato vardą respublikiniuose kon
kursuose. Ansambliui vadovauja I. 
Braškytė—Matušaitienė. 

Kauno technologijos universite
to tautinio meno ansamblio „Nemu
nas" pradžia - 1949-ieji, kai susi
jungė vokalinė ir šokių grupės. 
Greitai ansamblį papildė ir orkest
ras. Ansambliui vadovavo V. Bar
tusevičius, O. Jurkonis , šokių grupei 
25 metus - R. Tamutis . Šiuo metu 
vadovė - M. T. Tomkevičiūtė. „Ne

munas" koncertavo Europoje ir Ame
rikoje. Jam būdinga gausios dai
nininkų, šokėjų ir muzikantų gru
pės, jaunatviškas entuziazmas, ori
ginalios folklorinės kompozicijos. 

Kauno medicinos universiteto 
tautinių šokių ansamblis „Ave vita", 
neseniai atšventęs 50-metį, yra jau
natviškas ir kūrybingas kolektyvas. 
Ansamblis koncertavo daugelyje Eu
ropos šalių, nuo 1989 m. jam va
dovauja K. Kondratavičius. Šokė
jams groja liaudiškos muzikos ka
pela. Šalia studentų ansamblyje sub
urtos dar ir vaikų bei absolventų 
grupės. 

Šiaulių universiteto liaudiškos 
muzikos ansamblis „Saulė" gyvuoja 
nuo 1972 metų. Šiuo metu ansam
blyje groja, dainuoja ir šoka per 30 
Šiaulių miesto studentų, dėstytojų, 
mokytojų. „Saulės" repertuare -
tradicinis lietuvių liaudies folkloras 
ir originalūs kūriniai, sukurti re
miant is lietuvių folkloro tradici
jomis. Ansamblio koncertiniai keliai 
apjuosė bene visos Europos, Šiaurės 
ir Pietų Amerikos šalis. Ansambliui 
vadovauja D. Daknys. 

„Linksminkimos" - universitetų 
meninės jėgos vėl iava 

Taip festivalį įvardijo Vilniaus 
pedagoginio universiteto rektorius 
akademikas Algirdas Gaižutis. Jo 
teigimu „festivalyje tęsiamos gražios 
mūsų tautos dainų ir šokių, mu
zikavimo tradicijos. O dar svarbiau -
jos papildomos ir gaivinamos jaunų 
talentų, kurie nuolatos turtina savo 
vidaus pasaulį". 

Vagys pavogtą seifą nuleido nuo kalno 
rogutėmis 

Viename Austrijos kurorte plė
šikai pavogė 145 kg sveriantį seifą ir 
nusileido su juo nuo kalno senomis 
medinėmis rogėmis. Pasak kurorte esan
čio viešbučio „Altenmarkt" savinin
kų, seife buvo maždaug 20,000 eurų. 

„Apie 3 vai. nakties viešbučio 
darbuotojai išgirdo kažkokius gar
sus. Jie pastebėjo tris vyrus, išei
nančius pro galines duris ir tem

piančius seifą", — sakė policijos 
atstovas spaudai. 

„Jie paguldė seifą ant senų me
dinių rogių, kurios paprastai būna 
labai greitos, ir pasileido nuo kalno". 

„Kai prašviesės, mes paseksime 
jų vėžėmis. J ų pasivažinėjimas ro
gutėmis baigsis kalėjimo durų girgž
dėjimu", — pažymėjo pareigūnas. 

BNS 

Žąsys nulesė mokyklos sienas 
Rumunijos statybininkams iš

kilo netikėtų problemų, kai žąsys 
nulesė mokyklos sienas, kurias jie 
remontavo. Žąsys nupešiojo polisti-
reno plokštes, kuriomis s ta tybi
ninkai buvo apkalę išorines mokyk
los, esančios Riseščio kaime Vas-
lujaus apygardoje, sienas. 

Gyvenvietės seniūnas Constan-
tin Negru tvirtina, kad statybininkai 

patys kalti dėl to, kad nesugebėjo 
apsaugoti plokščių, kol jos bus pa
dengtos kalkių skiediniu. 

„Galiausiai žąsys tėra žąsys. 
Remontui pinigai buvo skirt i iš 
visuomeninio biudžeto, ir aš nekal
tinu paukščių už padarytą žalą. Tai 
statybininkų kal tė , kad jie nesi
rūpino savo darbu", — laikraščiui „7 
Plūs" teigė C. Negru. BNS 

Britų pensininkas pralaimėjo lažybas dėl 
savo mirties 

Vienas 91 metų bri tas, kuris 
metų pradžioje pastatė 500 svarų už 
tai, kad iki pirmosios gruodžio sa
vaitės pabaigos numirs, pralaimėjo 
lažybas, nes tebėra gyvas. Arthur 
King-Robinson, kurio galimybės lai
mėti buvo vertinamos santykiu 6 : 1, 
teigė dalyvavęs šiose lažybose, nes jo 
žmonai būtų tekę mokėti 3,000 sva
rų turto paveldėjimo mokestį, jeigu 
jis per šį laikotarpį būtų numiręs. 

Lažybų tarpininko William Hill 
atstovas spaudai Graham Sharpe 
teigė: „Lažybos dėl to, kad mirsi, iš 
tikrųjų buvo unikalios. Džiaugiuosi, 
kad Arthur pralaimėjo". A. King-
Robinson būgštavo, kad jo 85 metų 
žmona Cynthia būtų turėjusi par
duoti jų namą Pietvakarių Anglijoje, 
kuriame jie gyvena 50 metų, jeigu jai 
būtų reikėję mokėti minėtą mokestį. 

BNS 

Pryšaky buvo sostas kučeriui (vežėjui) vienam 
sėdėti, kruis buvo puikei apsirėdęs, turėjo dailų 
botagą su raudonu kaspinu. Antram vežime sė
dėjo muzikantai , paskui kiti vežimai su piršleis ir 
svečeis važiavo. Pakele į bažnyčę visi buvo pąka-
jingi ir smutni , ne jokio draskymo ar šlėktų žodžių 
nerados. Po vinčevų jis namo važevo. ale tikt iki 
pirmutinės karčemos. Ten ilgą čęsą užsilaukė šok
dami ir gerdami. Ten pirklys turėjo žiūrėti, kiek 
jie buvo pinigų surinkę. 

Kai namo atėjo, tai tie suvenčevotieji klėty at
rado staluką. Tai juodu valgė ir gėrė du vieni, nu 
kitų svečų atgal. Tie jau buvo stuboje susėdę, ir 
ten linksminosi, valgė ir gėrė. Paskui į stubą atėjo 
ir jaunavedžei. Jie sėdėjo kaspinais ir iš poperos 
iškarpytais paukščiais papuoštoje kerčeje (garbės 
kampe), bet patys nešoko, ale tik matė, kaip kiti 
šoko, ir su svečeis šnekėjo. Ale antrą dieną buvo 
jau kitokia linksmybė. Jaunikis ėjo šokt, ale tik su 
nuotakos seserims. Prieš pavakarį nuotaikai nu
ėmė vainiką ir jai užrišo skepetą, kad ji dabar jau 
moterė. 

Tada ji turėjo šokt su savo vyru, ale tik juodu 
du, daugiau kitiems nebuvo vale eit ant aslos šokt. 
Po to šoko jaunikio brolei su mergoms. Paskui 
parėjo nuotakos šokis, tai ji turėjo su kožnu vyru 
vieną šokį šokt, iki kol ji negalėjo kvapą gaut. 
Prieš vakarą jaunavedžei važevo į jaunikio na
mus. Trečę dieną juodu vėl atvaževo į marčos na
mus kraiču vest, patalų, priegalvių, skrynių su 
drabužeis. Če svečei buvo vėl susirinkę, kiti nu 
praėjusios dienos, o kiti ir buvo parėję namo ir vėl 
sugrįžę. Atsisveikindami svečei tarė: Tegul tau 
Dievs duoda giliukų' (vok. — Glueck) ir žegnonę 
(palaiminimo). Paskui kožnas ėjo savo keliu, ir 
viskas buvo ant galo". 

Š e r m e n y s 

..Kad žmogus numirė, tai jo lavoną numazgo
jo, an t lentos paguldė, ir baltą paklodę užtiesė. 
Kai grabas buvo gatavas, lavoną aprėdė, ir ten jį 
laikė tris ar ketures dienas. Kožną vakarą atėjo 
budėtojai, ir iki pusnakt giedojo pas tą numirėlį. 
Kaimynkos turėjo numirėlį apraudot. Tos verkė ir 
raudojo, sakydamos: 'Kodėl tu numirei? Ar tu ne
turėjai mėsos? Ar tu neturėjai lapienės ir barščų', 
ir taip toliaus. Žiburys turėjo degti visą naktį. 

KAIP SENIEJI 
LIETUVIAI GYVENO 

ALEKSAS VITKUS 
N r. 5 
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Kad namų gaspadorius ar gaspadinė mirė, tai 
buvo didelės šermenys. Buvo kepta pyragų ir šlek-
tuta (skerdienos), o jei ne — tai mėsos pirkdavo nu 
mėsininko. Alų ir branvyną parsigabendavo iš 
arčausios karčemos. Buvo ir sens būdas, kai kož
nas į stubą įėjęs atsigabeno į skepetą bonką bran-
vyno, ir čepat 'Tėvemūs' pasiskaitę. Paskui visi 
pasisėdo, kol atėjo mokytojis arba kunigs. Kunigą 
ėmė kur bagoti, o vargingieji mokytoj į. Kai buvo 
kalbamos maldos, visi klaupėsi, ir kai jos buvo 
baigtos, ir giesmės išgiedotos, lavonas buvo už
dengtas ir išneštas. Grabą į kapines nešė šeši ar 
aštuoni vyrai, ir lydintis žmonės visą laiką giedo
jo. Pastačius grabą prie duobės, du vyrai atėmė 
danktį, kad galėtų atsisveikinti vaikai ar pati ar 
sesers a r brolei. Tada buvo didelis verksmas ir 
šauksmas. Potam keturi vyrai ėmė su abrusais ir 
įleido grabą į duobę. 

Kaip jį užkasė, visi ėjo drauge, nes nenorėjo 
vakarienę prapuldyt. Namie jau buvo viskas pa
taisyta ant palydėtojųm tai visi sėdo ir valgė, ir 
gėrė. Vakarienei parėjo mėsos, pečenkos, ir viso
kių valgių ir gėrimų. Visi gėrė, ir tropyjos, kad 
viens kits perdaug ėmė. Ne visi buvo smutni, daug 
tik norėjo gerą vakarienę laikyt,.ir nusidavė kad 
šermens buvo taip linksma kaip svodba". 

Jei tie visi papročių aprašymai ir nėra labai 
palankūs lietuvininkams, tai užtai ir Donelaitis 
nelabai gerai apie nelietuvininkus rašė: 

Kad koks lenkiškas ar žydiškas balamūtas 
Taip nesvietiškai klastuot ir vogt užsimano 
Ar kad vokietis koks, vokiškai pameluodams. 
Taip ponus, kaip ir būrus, apgaut pasidrąsin, 
Tai nesidy\iju, nes jiems toks prigimė būdas. 

Lie tuvin inkų p r i e t a r a i 

Tikėjo senovės lietuvininkai į laumes, raga

nas ir aitvarus, ir buvo gerokai prietaringi. Susir
gus daktaro nebrukavo (vok. brauchen), o prašy
davo kokią seną moteriškę ligonį švęstoms žolėms 
parūkyti. „Jei ligonis sveiko, ją apdovanodavo, ale 
jei numirdavo, tai nieko negaudavo. Kai moteriš
kės gimdyt turėjo, tai dvi moters tą šešiauninkę 
(gimdyvę) už rankų tvėrė ir ją aplink staldą 
(tvartą) vedė, kad rasi pagimdys. Kai karvė ne
davė pieną, sakė, kad ji vis buvo apraganota. 

Jei gaspadoriui reikėjo vežuot į tolimą ke
lionę, tai jis vežimą pakinkyt davė kitam, o pats 
tik kaselę uždėjo ir botagą po pažaste turėjo. O tie 
nedorėlei vokiečei sakydavo, kad jei lietuvininks 
duosis ant tolimos kelionės, kad ir į Tilžę, jis turi 
būt gerai prisivalgęs, atsigėręs ir išsiši...s. Arklius 
tik ant pryšakinių kojų davė kaustys. Ale tai 
nelabai ejo, arklys vis su užpakalinėms kojoms 
slydo. Tai gaspadorius sakė bernui: 'Jok į kužnę 
(kalvę) ir duok pakaustyt ir vieną užpakalinę koję, 
ale tik dešinę, nes ketvirta koje, tai velnio yra" 
Lietuvininkės tikėjo į laumes, kurios šešiaunin
kėms kūdikius mainydavo. Daug žmonių sakė, 
kad ta ir ta moteriškė iš tokio ir tokio kiemo 
laumė yra, o paiki vaikai tai ir vieryjo. 

Aitvarą lietuvninkai laikė taip, kaip jis žmo
nėms pinigų iš kitų skarbinyčų (lobynų) prinešė. 
Kad viens gerai gyveno ir vis pinigų turėjo, tai 
senieji sakė: 'Tai aitvaras padaro'. Autoriaus tė
tušis sakydavo, kad tą duše (sielą), kuriai jis buvo 
prinešęs, buvo jau sau pasisavinęs. Paskui jis su 
ta duše sėdėjo už vieno stalo ir iš vieno bliūdo 
valgė. Aitvaras turėjo žmogišką pavidalą, ir daug 
žmonių jį buvo matę vidurnaktį lekent kaip ilgą 
šienkartę. Pirmučau Aitvaras nešė tik skudurų, 
senų kurpių, utelių. Kas tuos daiktus nepriėmė, 
tam jie ir paskui neatnešė nieko. Ale kas priėmė, 
tai ai tvaras atvilko pinigų, rugių, o gaspadinėms 
varškės, sviesto, ir viso gero, ko jei tik reikėjo, Ale 
Aitvaras norėdavo ir sau pelnyti, tai jis sakė gas-
padinei: 'ir man ką tu turėsi nudalyt?' 'Tai ką tu 
nori?' O aitvaras: 'Aš nieko nenorius, tik tave 
pabučiuot'. Kaip aitvaras bučavo, tai jis abi lūpas 
nukando, o gaspadinė taip išsigando, kad tuojau 
numirė". 

„Tokius daiktus mūsų senieji pasipasakojo ir 
per tikrą tiesą laike. Šenden išmintingi žmonės 
tai nevieryje, ir tai gerai", — baigia autorius. 

Pabas iTa. 
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Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, žurnalo 
„Lietuvos muziejai" redaktorė Lolita Valužienė ir Šiaulių , Aušros" muziejaus di
rektorius Raimundas Balza. Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 15 d. (ELTA) 
— Lietuvos muziejų pertvarkos pla
nai ir veiklos perspektyvos ketvirta
dienį aptartos Lietuvos muziejų aso
ciacijos (LMA) sueigoje Vilniuje. 

Veiklos dešimties metų sukaktį 
pažyminti daugelį Lietuvos muziejų 
vienijanti asociacija sieks, kad pa
galiau būtų parengta ir priimta Lie
tuvos muziejų modernizavimo prog
rama, pagal kurią per artimiausią 
dešimtmetį šalies muziejai būtų iš 
esmės pertvarkyti, ir taptų neat
skiriama edukacinės sistemos dali
mi, bendruomeniniais bei šeimų lais
valaikio centrais. 

LMA valdybos pirmininkas, 
Šiaulių „Aušros" muziejaus direkto
rius Raimundas Balza sako, kad kol 
kas dauguma mūsų muziejų atlieka 
tik nedidelę dalį šiuolaikiniam mu
ziejui priskiriamų funkcijų. „Kol kas 
mūsų muziejuose nėra pakankamai 
išplėtota edukacinė veikla. Muziejus 
savo ekspozicijoje tik pateikia infor
maciją, tačiau nepasidomi, ar lanky
tojas ją supranta", — teigia R. Balza. 

Mažosios Lietuvos istorijos mu
ziejaus Klaipėdoje direktorius Jonas 
Genys sako, kad muziejai turi būti 
solidžiai ir šiuolaikiškai integruoti į 
Lietuvos gyvenimą. „Istorinio mu
ziejaus pagrindinė misija — formuo
ti šalies žmonių istorinę savimonę. 
Taip pat muziejus turi būti integrali 
kultūros institucija, sprendžianti ir 
socialines problemas — per edukaci
nes programas ugdanti geresnį žmo
gų ir valstybės pilietį", — pažymėjo 

* Po to , k a i t r e č i a d i e n į vie
n in te lėse U L E B Euro lygos vyrų 
k r e p š i n i o t u r n y r o A g r u p ė s 
r u n g t y n ė s e Prancūzijos čempionė 
Strasbourg IG komanda namuose 
84:76 įveikė Vitoria „TAU Ceramica" 
(Ispanija), šešių komandų turnyre į 
pirmąją vietą pakilo Kauno „Žal
giris". 

' Deš imtą pe rga lę d v i d e š i m t 
dev in tose NHL regu l i a r io jo se
zono r u n g t y n ė s e iškovojo Dai
niaus Z u b r a u s Washmgton „Capi-
tals" komanda. „Capitals" ledo ritu
lininkai trečiadienį svečiuose 3:2 nu
galėjo Los Angeles „Kings" koman
dą. Po t ikslaus lietuvio perdavimo 
varžybų pabaigoje antrąjį įvartį pel
nė Jamie Heward. Pats D. Zubrus 
per nepilną 21 minutę tris kartus 
metė į aikšteles šeimininkų vartus, o 
antrojo kėlinio pradžioje gavo dvi 
baudos minutes. Be šešių rezultaty

vių perdavimų, lietuvis šiame sezone 
įmušė keturis įvarčius. 

* Čikagos „Bulis" k o m a n d a 
t reč iad ien į svečiuose 105:94 nu
galė jo Toronto „ R a p t o r s " ko
mandą . Darius Songaila buvo rezul
tatyviausias svečių gretose. J is nu
galėtojams pelnė 18 taškų, po krep
šiais atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 
rezultatyvius perdavimus, kartą 
suklydo bei surinko 3 pražangas. Per 
29 minutes lietuvis pataikė 7 dvi
taškius iš 11 bei realizavo visus 4 
baudų metimus. 

* Aštuntą n e s ė k m ę dvideš im
tose NBA regu l i a r i o jo s e z o n o 
r u n g t y n ė s e pa ty rė Š a r ū n o J a s i -
kev ič iaus Indiana „Pacers" koman
da. Išvykoje „Pacers" krepšininkai 
71:85 turėjo pripažinti Boston „Cel-
tics" pranašumą. Starto penkete žai
dęs lietuvis savo komandai pelnė 11 
taškų. 

J. Genys. 
Muziejininkai vieningai teigia, 

kad būtina griauti stereotipinį mu
ziejaus, kaip senų eksponatų sau
gyklos, įsivaizdavimą, ypač būdingą 
provincijai. Specialistų teigimu, 
1977 metų duomenimis, Lietuvoje 
bendras muziejų lankytojų skaičius 
viršijo 2 mln. žmonių, o dabar — per 
3 mln. Tačiau ir šis skaičius muzie
jininkų netenkina — jis turėtų iš
augti dvigubai. Pastebima, kad ne-
turistinio sezono metu muziejus 
daugiausia lanko moksleivių ekskur
sijos, o vasarą — turistai iš kitų 
miestų ir užsienio. 

Vertinant pagal europinius stan
dartus, net muziejus, turintis ne
priekaištingą šiuolaikišką ekspozici
ją, tenkina tik 30 proc. lankytojo po
reikių. Likusius 70 proc. tenkina pa-
pildomos paslaugos, tad šiuolaikinis 
muziejus neišvengiamai turi vado
vautis ir verslo vadybos principais. 

Pasak muziejininkų, lankytojų 
skaičiui didinti būtina sutvarkyti ne 
tik muziejų ekspozicijų estetinę ir di
daktinę formą, bet ir infrastruktūrą 
— muziejuose būtina įrengti kavi
nes, knygynus, suvenyrų parduotu
ves, aikšteles automobiliams, suteik
ti daugiau informacijos, rengti dau
giau patrauklių, su istorine praeiti
mi susijusių pramoginių renginių. 

Skaičiuojama, kad muziejų mo
dernizacija per dešimtį metų kainu
os per 150 mln. litų. Modernizacijos 
programa taip pat numato pagerin
ti eksponatų apsaugos sąlygas. 

Viln ius , gruodžio 15 d. (BNS) — 
Klaipėdos apskr i ty je grėsmingai 
pl inta žmogaus imunodeficito viru
sas (ŽIV) — ištyrę 351 žmogaus 
kraujo mėginius, Klaipėdos visuo
menės sveikatos centro darbuotojai 
nus t a t ė 27 nepagydomos ligos virusu 
aps ikrė tus ius asmenis . 

Anonimiška i t i k r i n a n t kraują 
buvo atskleis ta ir t ryl ika sifiliu ap
sikrėtusių asmenų. 

P a s a k dienraščio „Lietuvos ry
tas", ty r imas , kur iam 13,000 litų 
skyrė savivaldybė, at l iktas nemoka
mai ir anonimiškai . 

Medikus nustebino žmonių ak
tyvumas — nemažai jų patys panoro 
išsit irt i kraują. Tarp atėjusiųjų pa
si t ikr int i — 82 proc. vyrų. 

„Tai — r imtas signalas, kad ŽIV 
infekuotų asmenų daugėja, plečiasi 
socialinės grupės, kuriose jis tarps
ta", — sakė Klaipėdos visuomenės 
sveikatos centro vadovas Rimantas 
Pilipavičius. 

Dienraščio teigimu," uostamies
čio medikai savo tyr imų rezultatų 
kol k a s nesiryžta vadint i pavojų vi
suomenei keliančia ŽIV epidemija. 
J ie nori visus duomenis kruopščiai 
pat ikr int i . 

Š iemet Lietuvoje nus ta ty ta 112 
ŽIV užsikrėtusių ir 7 AIDS jau ser
gantys asmenys. Tarp jų daugiau nei 
pusė — klaipėdiečiai. Pajūryje ŽIV 
plitimo mas tas net 4.8 kar to viršija 
šalies vidurkį. -

Vi lniaus apskri tyje užfiksuoti 
178 ŽIV nešiotoiai. Kauno ir Šiaulių 

apskr i tyse infekuotųjų skaičius 
daugmaž vienodas — po 50 asmenų. 
Telšių apskrityje iš 41 nustatyto vi
ruso nešiotojo net 39 gyvena Mažei
kiuose. 

Lietuvos AIDS centro duome
nimis, Šiuo metu ŽIV diagnozuotas 
1,092 žmonėms. AIDS serga 96 as
menys. Beveik trečdalis baisaus vi
ruso nešiotojų — Klaipėdos apskri
ties gyventojai. 

Vieni pirmųjų Lietuvoje užsi
moję nustatyti ŽIV plitimo mastus 
Klaipėdos medikai žinojo, kad sun
kiausia bus bendraut i su viešumos 
vengiančiais narkomanais , bena
miais, prostitutėmis. 

„Į pagalbą pasitelkėme anonimi
nės konsultacijos punktų darbuoto
jus , kurie narkomanams nemokamai 
dalija Švirkštus. J ie išplatino žinias 
apie atliekamus kraujo tyrimus", — 
pasakojo R. Pilipavičius. 

Iš socialinių darbuotojų suži
noję, kad už kraujo mėginius bus da
lijami maisto produktai, nemažai 
narkot ikus vartojančių asocialių 
žmonių patys atvyko į konsultacijų 
punktus pasitikrinti sveikatos. 

Paaiškėjo, kad tarp ŽIV ir kito
mis lytiškai plintančiomis ligomis 
apsikrėtusių asmenų apie 60 proc. 
sudaro 26-45 metų klaipėdiečiai. 
Tarp jų yra ir keli pensininkai. 

Daugiau kaip pusę (63.3 proc.) 
infekuotų asmenų Klaipėdos apskri
tyje sudaro bedarbiai ir benamiai as
menys. Po jų — darbininkai (14.8 
proc.) ir prostitutės (3.7 proc). 

Muitininkas iš Panevėžio Gazoje 
ieškos kontrabandos 

V i l n i u s , gruodžio 15 d. (BNS) — 
Panevėžio teri torinės muitinės spe
cialistas Vytautas Galvelis Kalėdas 
ir Naujuosius metus švęs Gazos ruo
že. Pažeidimų prevencijos skyriaus 
inspektorius ne t rukus išvyksta dirb
ti į Rafah miestą, kur iame praleis 11 
mėnesių. 

Sienos perėjimo punkte j is ste
bės vietos muit inės darbą. Sis pasie
nio postas jungia Egiptą ir Gazos 
ruožą, kurį neseniai pradėjo kontro
liuoti palestiniečiai. Lietuviui teks 
kasdien dėvėti neperšaunamą lie
menę ir šalmą. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry-
tas", 30 metų V Galvelis — vieninte
lis mui t inės specialistas iš Baltijos 
šalių, vykstant is į Gazą. Misijoje da
lyvaus keliolikos ES senbuvių ats
tovų — muit ininkų, policijos darbuo
tojų, kariškių. 

ES šiemet Rafah misijai skyrė 
beveik 1.7 milijono eurų. Kitąmet 
numatyta 6 milijonų eurų suma. 

Puikiai keliomis užsienio kalbo
mis kalbantis V. Galvelis prieš mė
nesį gavo Muitinės departamento 
pasiūlymą sudalyvauti ES surengto
je atrankoje. Žinovai šešerius metus 
muitinėje dirbantį ir gerai pasiren
gusį specialistą atrinko į misiją Arti
muosiuose Rytuose. 

Pirmą mėnesį misijos nariai gy
vens ir mokysis Tel Aviv. Pasibaigus 
parengiamies iems užsiėmimams, 
misijos nar ia i įsikurs specialiai 
įrengtuose vagonėliuose netoli mui
tinės. Jų užduotis bus ieškoti nelega
liai per sieną vežamų ginklų, cigare
čių ir narkotikų. 

V. Galvelis, tarnaudamas Gazos 
ruože, vilkės Lietuvos pasieniečio 
uniformą. 

Aptarė žmogaus teisių pažeidimus 
V i l n i u s , gruodžio 15 d. (BNS) — 

Žmogaus teisių pažeidimus „išgy
vendint i" iš žiniasklaidos siūloma 
šviečiant žurnal is tus ir visuomenę. 

Ketvirtadienį Seime konferenci
ją ,,Žmogaus teisės žiniasklaidoje: 
realybė, problemos ir aktualijos" su
rengęs žurnalis tų etikos inspekto
r ius Romas Gudait is sakė tikįs, jog 
„tai yra t am t ikras žingsnis į žmo
gaus teisių harmonizavimą visuo
menės informavimo priemonėse". 

R. Gudait is pripažino, jog „kon
ferencijomis ir susit ikimais proble
mų neišspręsi", tačiau akcentavo, jog 
su žmogaus teisių pažeidimais ži
niasklaidoje galima kovoti tik švie
čiant žurnal is tus ir visuomenę 

Žmogaus teisėms žiniasklaidoje 
skirtą konferenciją atidaręs Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas 
pripažino, jog didžiuotis žmogaus 
teisių padėtimi šalyje Lietuva kol 
kas negali. 

J is pabrėžė, jog efektyvi žmo
gaus teisių apsauga bus įmanoma 
tik tuomet, kai žmonės žinos ir su
voks jų reikšmę bei apibrėžtį. 

,,Būtų lengviau tas teises sau
goti, jei žmonės suprastų, kas tos tei
sės yra", —sakė Seimo pirmininkas. 

Konferencijoje dalyvavo Seimo 
nariai , valstybės ir visuomeninių 
institucijų, ginančių žmogaus teises, 
atstovai, žirv.asklaidos teises spėria-
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agento rų pranešimais) 

Raivytis pareiškė, jog nemano, kad 
reikia keisti konstituciją, siekiant 
įtraukti į ją draudimą registruoti 
vienos lyties asmenų santuokas. 

Pavieniai išpuoliai nesutrukdė 
Irako rinkimams 

Baghdad , gruodžio 15 d. 
(„ReutersTBNS) — Irako parlamen
to rinkimus ketvirtadienį temdė tik 
pavieniai sukilėlių išpuoliai, o balsa
vime šį kartą dalyvavo ir savo padė
timi nepatenkint i a rabai sunitai, 
pasiryžę turėti daugiau atstovų vy
riausybėje. 

Iš esmės taikus balsavimas yra 
aiškus kont ras tas ankstesniems, 
sausio 30 dieną įvykusiems rinki
mams, per kuriuos buvo išrinkta lai
kinoji asamblėja. Tada per išpuolius 
žuvo maždaug 40 žmonių. 

Sumažėjus žmonių baimei, o 
arabams sunitams nutraukus JAV 
remiamo rinkimų proceso boikotą, 
rinkėjų aktyvumas didelis, o skundų 
apie pažeidimus gauta nedaug. 

Irako šiaurėje esančiame Mosul, 
kur tarp arabų sunitų ir kurdų tvyro 
didelė įtampa, vienoje rinkimų apy
linkėje sprogus bombai žuvo sargybi
nis ir buvo sužeistas policininkas. 

Tuo tarpu Baghdad „žaliojoje zo
noje", kur įsikūrusios vyriausybė ir 
diplomatinės atstovybės, nukritus 
minosvaidžio sviediniui, buvo su
žeisti trys žmonės, t a rp jų — JAV 
jūrų pėstininkas. Minosvaidžio svie
diniai sprogo ir Tikrit, iš kurio yra 
kilęs Saddam Hussein. Sprogimas 
nugriaudėjo ir Ramadi — dar vieno
je sunitų sukilimo tvirtovėje, bet iš 
esmės šalyje buvo ramu, o šiame Ira
ko vakaruose esančiame mieste, ne 
taip kaip per sausio rinkimus, žmo
nės prie rinkimų apylinkių turėjo 
laukti eilėse. 

„Esu patenkintas , kad pirmą 
kartą balsuoju, nes po šių rinkimų 
Amerikos okupacinės pajėgos pa
sitrauks iš Ramadi ir Irako", — sakė 
21 metų Jamal Mahmoud. 

Prieš šiuos rinkimus, per ku

riuos turi būti išrinktas naujas, visą 
ketverių metų kadenciją dirbsiantis 
parlamentas, šalyje tr ims dienoms 
buvo uždraustas automobilių eis
mas, uždarytos sienos ir imtasi pa
pildomų saugumo priemonių. 

Pasipiktinę tuo, kad laikinajame 
parlamente dominuoja šiitai ir kur
dai, sunitų kovotojai sakė tokiuose 
miestuose kaip Ramadi ginsiantys 
rinkimų apylinkes nuo „ai Qaeda" ir 
panašių grupuočių, kurios žadėjo su
žlugdyti balsavimą. 

Dėl tokių paliaubų, saugumo 
priemonių ir 160,000 patruliuojan
čių JAV karių balsavimas vyko gana 
sklandžiai, nors galėjo ne ką tesi-
skirti nuo sausio rinkimų. 

„Balsadėžės yra demokratijos 
pergalė prieš diktatorystę, — atida
vęs savo balsą sakė premjeras Ibra-
him ai Jaafari. — Tikrasis triumfas 
yra tai, kad žmonės balsuoja, nes
varbu, ką pasirinkdami, ir kad jie 
pasirinko balsavimą, o ne bombas". 

Nors automobiliams buvo už
drausta važinėti gatvėmis ir rinkėjai 
į apylinkes turėjo eiti pėsčiomis, jų 
aktyvumas, kaip prognozuojama, 
bus didesnis nei sausio mėnesį, kai 
balsuoti atėjo 58 proc. rinkėjų, ir, 
galbūt, didesnis nei per spalio refe
rendumą dėl konstitucijos, kai balsa
vo 64 proc. rinkėjų. 

Patikimų visuomenės apklausų 
nebuvo, bet stebėtojai prognozuoja, 
kad daugiausiai balsų surinks šiitų 
Jungtinis irakiečių aljansas (JIA), 
kurį sudaro islamistinės partijos, su
formavusios dabartinę koalicinę vy
riausybę. 

Tačiau jo balsų dalis t ikriausiai 
sumažės nuo dabartinių 48 proc. iki 
maždaug 40 procentų. Kurdai gali 
laimėti apie 25 proc. balsų. 

Policijai suteikti įgaliojimai uždaryti 
Sydney rajonus 

Sydney, gruodžio 15 d. 
(,,Reuters7BNS) — Australijos par
lamentas per neeilinį posėdį ketvir
tadienį priėmė įstatymus, pagal ku
riuos Sydney policija, siekdama nus
lopinti rasinės neapykantos išprovo
kuotus neramumus, galės uždaryti 
šio didžiausio šalies miesto rajonus. 

Po dvi naktis Sydney priemies
čiuose t rukusių neramumų New 
South Wells valstijos parlamentas 
taip pat padidino laisvės atėmimo 
bausmę už riaušių kėlimą nuo 10 iki 
15 metų ir padvigubino — iki 10 me
tų — bausmę už muštynes viešoje 
vietoje. 

„Atmatos ir nusikaltėliai iš es
mės paskelbė karą mūsų visuomenei 
ir mes neleisime jiems pakirsti mūsų 
gyvenimo būdo". — parlamentui sa
kė New South Wells premjeras Mor
ris Iemma. 

Policijai taip pat suteikti įgalio
jimai uždrausti alkoholį. 

Smurtas rasiniu pagrindu Syd
ney prasidėjo praėjusį sekmadienį, 
kai maždaug 3,000 žmonių, kurių 
kai kurie skandavo rasistinius šū
kius ir tvirtino, kad gina savo pa
plūdimį nuo libaniečių gaujų, puolė 

jaunuolius, kurie jiems atrodė kilę iš 
Artimųjų Rytų. Policija nurodė, kad 
smurtą išprovokavo baltųjų prana
šumo propaguotojai. 

Libaniečių ir musulmonų jau
nuoliai keršijo dvi naktis iš eilės 
griebdamiesi smurto keliuose pajū
rio priemiesčiuose. Pastarąsias dvi 
naktis Sydney buvo ramu; daugiau 
kaip 450 policijos pareigūnų patru
liavo gatvėse ir tikrino vairuotojų, 
važiuojančių į rajonus, kur anksčiau 
vyko neramumai, dokumentus. 

Vis dar siuntinėjamos rasistinio 
turinio SMS žinutės ir elektroniniai 
laiškai, kuriuose raginama šį sekma
dienį griebtis smurto, nors banglen-
tininkų ir arabų bei musulmonių 
bendruomenių vadovai paragino lai
kytis rimties. 

New South Wells komisaras Ken 
Moroney paragino žmones užtikrin
ti, kad Sydney nebūtų smurto ir kari 
į miestą grįžtų Kalėdų dvasia. 

„Kalėdų dvasia paprasčiausiai 
dingo iš šio miesto, — sakė jis žur
nalistams. — Nuo mūsų visų — ne 
tik nuo policijos, bet ir nuo geros va
lios žmonių — priklauso, ar sugrą
žinsime ją į na 

E U R O P A 

STRASBOURG 
Europos Par lamentas patvirtino 

galutinį Europos Sąjungos (ES) biu
džeto projektą 2006 metams. Biu
džeto į s ta tyme numatytos E S išlai
dos ki tąmet sieks 111.969 mlrd. eu-
rų arba 1.9 proc. ES bendrojo vidaus 
produkto (BVP). Biudžeto projektas 
pa tv i r t i n t a s , anksčiau šį mėnesį 
par lamentui , E S narėms ir Europos 
Komisijai, nors ir sunkiai, tačiau ga
liausiai pas iekus kompromisą. Kiek 
anksčiau derybos dėl ateinančių me
tų biudžeto buvo atsidūrusios ak
lavietėje, par lamentui reikalavus di
desnių įmokų į ES biudžetą, nei kai 
kur ie b iudžeto mokėtojai sutiko 
skirti. 

STOKHOLMAS 
Į šiaurinėje Stokholmo dalyje 

esančią Irako parlamento rinkimų 
balsavimo apylinkę naktį iš trečia
dienio į ketvirtadienį buvo mesti bu
teliai su padegamuoju skysčiu, ta
čiau n iekas neužsidegė. Švedijoje 
gyvena daug irakiečių, kurie paliko 
savo tėvynę valdant Saddam Hus
sein. Policija nurodė visos šalies 
mastu paskelbusi įspėjimą ir su šu
nimis pėdsekiais pradėjusi užpuoli
kų paiešką, tačiau ji kol kas yra ne
sėkminga. Po šio incidento dviejose 
Stokholmo balsavietėse buvo sustip
r in tas saugumas ir informuota ša
lies saugumo policija. 

RYGA 
Latvijos Seimas per paskutinį 

svarstymą priėmė konstitucijos pa
taisas, draudžiančias vienos lyties 
asmenų santuokas. Už pataisų priė
mimą balsavo 65 parlamento nariai, 
prieš — 6, o 9 susilaikė. Drauge su 
kr ikščioniškos Pirmosios partijos 
pas iū ly tomis pataisomis 110-asis 
konstitucijos straipsnis bus toks: 
„Valstybė saugo ir remia santuoką 
— vyro ir moters sąjungą, šeimą, tė
vų ir vaikų teises". Dabar 110-asis 
konstitucijos straipsnis įpareigoja 
saugoti šeimą, tėvų ir vaikų teises. 
Anksčiau Latvijos premjeras Aigars 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Baltieji rūmai pranešė , kad 

Valstybės depa r t amen tas bus 
atsakingas už JAV pastangas stabi
lizuojant ir a ts ta tant karo ar pilieti
nių neramumų nuniokotas valsty
bes. Tai laikoma JAV administra
cijos mėginimu išvengti vidaus insti
tucijų ginčų, kurie kilo po invazijos į 
Iraką. JAV prezidentas George W. 
Bush įsaką pasirašė praėjusią sa
vaitę, įpareigodamas Valstybės sek
retorę Condoleezza Rice vadovauti 
tokioms misijoms. Po 2003 metų in
vazijos į Iraką kilus Pentagon ir 
Valstybės departamento nesutari
mams dėl nuniokotos šalies atstaty
mo, G. W. Bush administracija susi
laukė kritikos dėl prastai parengto 
tolesnių veiksmų plano. 

Pentagon, siekdamas apsaugoti 
JAV karines bazes ir pajėgas, su
kūrė milžinišką saugumo duomenų 
bazę, kurioje yra ir neleistinos infor
macijos apie amerikiečius karo Ira
ke oponentus bei taikos aktyvistus, 
pranešė vienas gynybos pareigūnas. 
Jo teigimu, į duomenų bazę yra 
į t raukta te isėsaugininkų teisėtai 
gauta informacija iš policijos ata
skaitų bei jai perduotų įspėjimų, ta
čiau ji supainiota su informacija, ku
ri turėjo būti ištrinta. Gynybos sek
retoriaus pavaduotojas žvalgybos 
klausimais Stephen Cambone keti
na nusiųst i Kongresui laišką, ku
riame paaiškins klaidą bei pažadės 
sutvarkyti duomenų bazę bei apgin
ti nekaltų žmonių privatumą. 

ARTIMIEJI RYTAI 

RAMMALAH 
Palestiniečių ministras pirmi

ninkas Ahmed Qurie įteikė atsista
tydinimo raštą, kad galėtų tapti 
kandidatu į parlamentą, kuris bus 
renkamas kitą mėnesį. A. Qurie, bu
vęs taikos su Izraeliu derybininkas, 
paskir tas tuometinio prezidento 
Yasser Arafat, pagal įstatymą turės 
pasitraukti iš posto prieš rinkimus. 

- , , i 
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V_T R i L 
„Aš tikiuosi, kad neužsigausite, 

kad nesupyksite, bet turiu prisi
pažinti, kad dalį iš jūsų gaunamų 
pinigų atiduodu 'Dienos centrui', 
kuriame esu savanoris. Jame susi
renka tėvų apleisti vaikai ir jiems 
taip visko trūksta", — vasarą man 
kalbėjo „Saulutės" remiamas naš
laitis studentas. 

Nedrąsiai ištarti žodžiai ne tik 
neerzino, bet kaip tik kėlė pasidi
džiavimą ir džiaugsmą, kad sunkų 
gyvenimą patyręs jaunuolis rūpinasi 
ne vien savimi, bet stengiasi padėti 
pakilti kitiems. Ir tai ne pirmas, ir 
tikėkimės, ne paskutinis toks. Kitas 
jaunuolis, jau mokslus baigęs ir 
Lietuvoje įkūręs savo firmą, jau ke
linti metai po nemažą sumą aukoja 
Lietuvos vaikų labui. 

Gal tai nenuostabu, nes kovo 
mėnesį jau sueis trylika metų nuo 
Lietuvos vaikų globos būrelio „Sau
lutė" įsikūrimo Broniaus Nainio ir 
dr. Petro Kisieliaus pasiūlymu. Ne 
vienas jau spėjo užaugti, jausdamas 
rūpestingą šilumą iš už Atlanto, o 
„Saulutė" ir jos talkininkai tebesusi-
iaukia nuoširdžių padėkų iš tų, 
kuriems „Saulutės" dėmesys padėjo 
peržengti sunkų gyvenimo momentą. 

Susijaudinusi motina „Saulutės" 
Floridos skyriaus pirm. Birutei Ko-
žicienei rašo: „Negaliu surasti pa
dėkos žodžių, kai sužinojau, kad 
pasistengsite padėti ir mano antra
jam sūnui. Mokestis už mokslą ne
mažas, bet pasakyti, kad nesimokyk 
ir važiuok užsidirbti, aš negaliu". 
Broliai gerai mokosi, gyvena kartu. 
Aldona Ješmantienei dėkoja studen
tės sesutės: „Man jau paskutiniai 
metai liko studijuoti. Mokausi de
šimtukais. Tikiuosi, kad pavyks su
sirasti darbą aplinkosaugos srityje. 
Šiais metais mano sesutė baigė vi
durinę ir įstojo į Vilniaus universi
tetą. Dabar abi būsime Vilniuje. La
bai vertiname jūsų paramą, nes mū
sų šeimos materialinė padėtis labai 
sunki". 

Atostogų metu, vasarą, studen
tai nesėdi rankas sudėję — ieško 
darbo ir nebūtinai užsienyje. Rašo 
Vilius: „Norėčiau jums pranešti, kad 
mokslo metus baigiau gerai. Se
mestro vidurkis 8 balai. Pasibaigus 
mokslo metams, pradėjau ieškoti 
darbo. Paieškos buvo sėkmingos. 
Dirbu Omnitel salone pardavimų 
konsultantu. Kasdien sužinau šį tą 
naujo, daug išmokau apie naujausias 
technologijas, jų panaudojimo gali
mybes ir teikiamus privalumus. 
Rudenį vėl reiks kibti į mokslus". 

„Saulutės" paramą gaunančių 
studentų yra Kaune, Šiauliuose, 

Experienced CNA or Home Health 
Aide needed. Mušt have valid proof 

to work in the United States. 
Mušt speak English & driving a plūs. 
Come 6c go or Tive-in. Also need exp. 

Baby/child care vvorkers. 
CalIVViIlie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

Vilniuje, Klaipėdoje. Jie studijuoja 
teisę, fiziką, matematiką, chore
ografiją, muziką, aktorystę, medi
ciną, dailę, socialinę pedagogiką, 
žemės ūkio mokslus. Daugelis yra iš 
gausių šeimų, iš provincijos, iš kai
mo. Tad, studijuojant didmiestyje, 
tenka rūpintis ne tik mokslu, bet 
gyvenviete bei pragyvenimu. 

Buvo labai malonu, kai būdama 
Vilniuje birželio mėnesį, gavau 
pakvietimą į Aldonos ir dr. Remi
gijaus Gaškų per „Saulutę" remiamų 
šešių studentų Vytauto Didžiojo uni
versiteto baigimo šventę. Jiems, jų 
giminėms, draugams ir rėmėjams 
Gaškos suruošė nepaprastas vaišes, 
nes visi džiaugėsi darnaus darbo 
vaisiais. 

Įsikūrus vienas „Saulutės" tik
slų buvo kuo greičiau ir kuo plačiau 
pradėti šelpti vargingai gyvenančius 
vaikus Lietuvoje. „Saulutės" spin
dulėliai pasklido per visą Lietuvą 
įvairiais būdais — teikė finansinę 
paramą gausioms šeimoms bei šei
moms, priėmusioms globoti našlai
čius; pirko autobusėlius vežti kaimo 
vaikus į mokyklas; aukojo vaikus 
maitinančioms labdaros valgykloms; 
rėmė vaikų maitinimą mokyklose; 
Ramintai Marchertienei vadovau
jant, per „Lithuanian Mercy Lift" iš
siųsdavo apie 2,000 siuntinių per 
metus į vaikų namus, „Caritą", 
šeimoms; Roberto Dūdos ir Ginger 
Houghton dėka, masinės pagalbos 
susilaukė ligoninės, ypač Kauno uni
versitetinės ligoninės kardiochi
rurguos ir ortopedijos skyriai; per 
Dūdą ir Houghton į Lietuvą nuskri
do JAV aviacijos apmokėtas lėktuvas 
su vaistais ir 50 medikų, kurie atliko 
įvairias operacijas ir pravedė krizės 
atvejo pratimus. 

„Saulutė" įsteigė „Konkretaus 
vaiko" rėmimo programą. Rėmėjas 
paaukojantis 240 dol. per metus (t.y. 
20 dol. per mėnesį) gali remti konk
retų vaiką, gauna vaiko (šeimos) ad
resą ir jei nori, gali tiesiogiai ben
drauti. Tokiu būdu pats rėmėjas 
geriau susipažįsta su šeimos padėti
mi ir vaiko polinkiais. Atsižvelgiant į 
sąlygas, suėjus pilnametystei (18 
m.), jei nestudijuoja, parama nu-

Lietuvos vaikų globos būrelio atstovės Daytona Beach, FL. Sėdi (iš kairės): pirm. 
Birutė Kožicienė ir Violeta Avižienė; stovi: Regina Snarskienė ir Aigima Dautar
tienė. 
traukiama. 

Eilę metų „Saulutė" į Lietuvą 
užsakydavo apie 20 prenumeratų 
JAV LB Švietimo tarybos leidžiamo 
vaikų žurnalo „Eglutė". Žurnalas 
buvo labai vertinamas ir Trakų 
vaikų globos namų direktorius Vir
mantas Steponavičius prašė net 
dviejų prenumeratų, nes vaikai 
„Eglutę" labai skaitė. Prenumerata 
15 dol. metams. Atsiradus mecenatų, 
būtų galima tą tradiciją tęsti. Būtų 
gerai Lietuvos vaikams ir paremtų 
„Eglutės" gyvavimą. 

„Saulutė" padeda „Dienos cen
trams", nes juose ne tik jaunimas, 
bet dažnai ir tėveliai randa pras
mingų pomokyklinių užsiėmimų, 
įskaitant psichologines konsultaci
jas. Juose darbuojasi ir savanoriai. 
Neseniai „Saulutė" gavo padėką iš 
Vilniaus moterų klubo „Devyndarbe" 
ir jų įsteigto vaikų darželio „Nen

drė". 
Taigi, pagal išgales „Saulutė" 

sušelpia našlaičius, beglobius ir 
invalidus vaikus, daugiavaikes šei
mas bei studentus Lietuvoje. Nei 
viena šeima ar studentas nėra vi
siškai išlaikomas, kad nereikėtų „pa
tiems suktis", rūpintis darbu, pas
toviu pajamų šaltiniu. Dažnai „Sau
lutės" parama praverčia netikėtai, 
užėjus gyvenimo sunkumams, pvz., 
šeimoje 4 vaikai — du lanko mokyk
lą, o du 10 mėn. dvynukai. Vienas jų 
— mergaitė, kuriai reikia operuoti 
kojytę. Tėvas paliko šeimą. 

Būdama Lietuvoje birželio-lie
pos mėn., pajutau didelį susirūpi
nimą dėl naujos kartos — vaikų be 
tėvų — tai vaikų, kurių tėvai išvyko 
į užsienį uždarbiauti, palikdami vai
kus su seneliais, su visai svetimais 
ar net vaikų namuose. 

Nukelta į 9 psi. 

SKELBIMAI 

IŠNUOMOJA PARDUODA PASLAUGOS 

YVoodridge i š n u o m o j a m i 
1-2 m'ieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.—$670-$710; 
2mieg. — S770-S810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Krautuvėlė „Lietuvėlė" 
5741 S, Harlem Ave. 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

847-845-3972 

SIŪLO DARBĄ 

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
LEGALRESIDENTSONLY. 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 
S8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašina. 
Pageidautina, 

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

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 West 95th St, 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

t=* 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION O F CHICAGO 

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

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujam Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

torai *<?^*į 
L E N P E R 

GREIT PARDUODA 
m First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas r sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybig įkainavimas vf ' J 
• Tarpininkaujam^ jaunant paskola. 
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Atkelta iš 8 psl. 
Be to, jei išvykę sukuria naujas 

šeimas, ankstyvesnės santuokos 
vaikai lieka be šeimos ryšio. 

Išvykdama į Angliją, viena moti
na su močiute paliktai savo vienuo
likmetei dukrelei pažadėjo džinsus ir 
kompiuterį. Dukrelė kas vakarą pra
šo Dievulio, kad mama grįžtų. Jai 
nebereikia nė mamos žadėtų dova
nėlių... Tokie vaikai vadinami „emi
grantų našlaičiai". Jų jau tūkstančiai. 

Vaiko teisių tarnyba apie tokius 
paliktus vaikus kartais sužino tik iš 
kaimynų, pvz., išnuomuotame bute 
buvo palikta pilnametė mergaitė ir 
jos trys broliukai. Tėvai siunčia pini
gus, bet vaikai be priežiūros. Kai 
vaikai būna palikti draugams, o 
tėvai dingsta, vaikai būna apgyven
dinti vaikų globos namuose. Susi
daro dar vienas luomas vaikų, 
augančių be normalios šeimos, šei
myninio bendravimo pavyzdžio. 

Lietuvos vaikams į pagalbą 
atvyko ir kun. Hermanas Shulzas, 
gimęs Lietuvoje, augęs Vokietijoje, 
dirbęs Brazilijoje ir galiop 27 metus 
Ruandoje. Jis paveldėjo 55 hektarų 
sklypą tarp Klaipėdos ir Kretingos, 
ir įkūrė „Jaunimo sodybą", kurioje 
per atostogas ir savaitgaliais lankosi 
asocialių šeimų vaikai ir našlaičiai. 
„Sodyboje" pabuvę, vaikai dažnai ne
benori grįžti į savus namus. Pama
tęs, kaip jie namuose gyvena, kun. 
Shulzas juos supranta ir todėl dė
kingas visiems „Sodybos" rėmėjams. 

v 

Žengiant į tryliktuosius, „Sau
lutės" rėmimo forma keičiasi. Ma
siniai nebesiunčiami siuntiniai. Lie
tuvoje, turint pinigo, viską įmanoma 
gauti. Todėl teikiama finansinė pa
rama — tikslinė parama. 

„Saulutės" narės dažnai lankosi 
Lietuvoje ir, net nepranešus iš anks
to, užsuka pas remiamus. Aldona 
Ješmantienė palaiko glaudžius ry
šius su Šilalės apylinkėmis, Ona 
Rušėnienė — Anykščių žinovė, Ona 
Šulaitienė kasmet kelis mėnesius 
praleidžia Alvite. Vasarai besi
baigiant, Baniutė Kronienė praleido 
7 savaites Lietuvoje ir vėl turėjo 
progą pabuvoti „Kauno Statybininkų 
rengimo centre", kurį lanko apie 
400, iš jų 70 gyvena bendrabutyje. 
Vasarą Lietuvoje lankėsi nuskriaus
tų vaikų dalimi besisielojanti 
Marytė Černiūtė ir Milda Šatienė, 
kuri rūpinasi, kad Vilniaus „Kur
čiųjų amatų" centras nebūtų užmirš
tas. Birutė Kožicienė Daugų ir Ky
bartų žinovė, o Violeta Avižienė 
lankosi Naujajame Daugėliškyje. 
Buvusi Lietuvoje vasarą, Indrė Ti-
jūnėlienė vėl ten važiuos sausio 
mėnesį. 

Robert Dūda ir Ginger Hough-
ton dažnai būna Lietuvoje ir vis grįž

ta su naujomis idėjomis kaip padary
ti ką nors gera. Kalbėdami Čikagoje, 
jie užsiminė apie Bronę Grušienę 
Aleknaičių kaime Pakruojyje. Ji ne 
tik valgydina, bet apylinkės vaikus 
aprūpina rūbais, avalyne. Apie gera
darę sužinojęs, lemontiškis Liudas 
Šlenys subūrė jai rėmėjų grupę 
(Liudas ir Dalia Slėniai, Algis ir 
Jolanta Mockaičiai, Dana Baltra-
monaitienė, Birutė Navickienė, dr. 
Meilė Biskienė, Elė ir Algis Janušos, 
Janina ir Ramojus Mozoliauskai), 
kurie kas mėnesį suaukoja Grušie
nei 120 dol. maistui. 

Grįžęs iš paskutinės kelionės, 
Robert Dūda sugalvojo Lietuvoje 
įsteigti organizaciją, kaip JAV 
„Make-a-Wish Foundation", išpildyti 
sunkiai sergančio vaiko norą. Prie 
šio reikalo vėl prisidėjo Liudas 
Šlenys, gerai pažįstąs Šiaulius. Jie 
ieško mecenatų, verslininkų Lietu
voje, ypač per „Rotary" klubus, kad 
kritiškoje padėtyje vaikeliui suteik
tų šviesų gyvenimo momentą. 

„Saulutė" renka tikslingas au
kas ypatingiems atvejams, pvz., 
sunkia odos liga susirgusiam Ta-
dukui Mikalauskui, kepenų perso
dinimui Motiejui Dagiliui, dabar 
Arminui Dovydėnui. 

Nors bet kokia auka, ateina lyg 
iš dangaus, tikrai sujaudina žmonių 
nuolatinis gerumas ir jautrumas 
kitų skausmui, tačiau lėšoms su
rinkti „Saulutė" ruošia koncertus, 
paskaitas, dalyvauja mugėse. „Sau
lutė" stengiasi nepraleisti progos 
papildyti nuolat beveik tuščią iždą. 
Iždas tuščias, nes „Saulutė" pinigų 
nelaiko, išdalina. 2004 metais per 
„Saulutę" į Lietuvą pateko 168,000 
dol, o 2005 m. iki gruodžio 126,320 
dol. „Saulutės" narės yra savanorės, 
nėra apmokamų darbuotojų. Daug 
veiklos išlaidų, įskaitant keliones į 
Lietuvą, „Saulutės" padengia „iš 
savos kišenės". 

Šiuo metu „Saulutės" pirm. yra 
Indrė Tijūnėlienė, siuntiniais besi
rūpinusi Raminta Marchertienė su
tiko būti vicepirmininke, iždininkė 
yra Ramunė Račkauskienė; sekreto
rė yra Aušra Šaulienė (kurios pa
reigas žada perimti Birutė Nalienė ir 
Laima Braune), „Konkretaus vaiko" 
programą tvarkys Jūra Gvidienė. 

Yra įvairių užsienio lietuvių 
organizacijų besidarbuojančių Lie
tuvos vaikų gerovei. Jos visos rei
kalingos, jų negali būti per daug, 
kiekviena kam nors padeda, spren
džia kitą problemos aspektą. Ir Lie
tuvoje pasiaukojantys socialinei ge
rovei tikisi mūsų visokeriopos pa
ramos, o ji reikalinga nuolatos, ne 
tik švenčių metu. Teikdami laimę ki
tiems, patys tampame laimingesni. 

Indrė Tijūnėlienė 

Paknjo iy įe Alekr.dičiu kaime, -.aika: d^koia Brone 1 Gr |
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JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, 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 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.ill inoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIRDJES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

ntų gydyt 

• :• 

EDMUNDAS VIZ1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui katėti ang&skai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

oFr Iš Lietuvos Vyčių 
veiklos 

LIETUVOS VYČIŲ CENTRO 
VALDYBOS SUVAŽIAVIMAS 

>- o r p r>, į j 

Lietuvos Vyčių centro valdybos 
posėdis š. m. gruodžio 3 d. vyko 
Orlando, Florida, Grosvenor Resort 
viešbutyje. Dalyvavo centro valdy
bos nariai iš Connecticut, Illinois, 
Maryland, Michigan, Pennsylvania, 
New Jersey, New York valstijų. 
Suvažiavimą globojo centro valdyba. 

Sąskrydžio pradžioje dvasios 
vadas prelatas dr. Juozas Ander-
lonis sukalbėjo maldą. Posėdžiui 
vadovavo pirmininkė Agnės Micku-
nas. Ji pasveikino CV narius, 
komitetų pirmininkus ir svečius. 
Kadangi centro valdyba ruoš ir glo
bos ateinantį 93-ąjį metinį suva
žiavimą, daug laiko buvo skirta 
šiam reikalui. Yra sudarytas suva
žiavimo rengimo komitetas, kuriam 
vadovaus patikėtiniai Mary Beth 
Slakis ir Joseph Stiklius. Komiteto 
sudėtis: iždininkė ir prieš seimo 
posėdžius išvykų koordinatorė — 
Elena Nakrosis, jaunimo koordina
torė — Andrėja Deksnis, regis
tracijos koordinatorė — Becky Pa-
taki ir ryšininkė su visuomene — 
Regina Juškaitė-Švobienė. Seimo 
atidarymo ir uždarymo šv. Mišios 
bus aukojamos Marijos Pasaulio 
Karalienės šventovėje (Mary Queen 
of the Universe Shrine). Yra įdomu 
pažymėti, kad ši šventovė buvo pas
tatyta tik su turistų aukomis prieš 
35 metus. Visomis liturginėmis 
apeigomis pasirūpins dvasios vadas 
prelatas dr. Juozas Anderlonis. Ki
tos įvairios pareigos buvo paskirsty
tos pagal suvažiavimo pageidavimą. 

Yra nuspręsta, kad 93-as meti
nis Lietuvos Vyčių suvažiavimas/ 
seimas vyks 2006 m. rugpjūčio 3-
6 d. Grosvenor Resort viešbutyje, 
Orlando, Florida. Registracijos kai
na suaugusiems 200 dol. iki 2006 m. 
birželio 30 d. ir jaunimui (iki 18 me
tų amžiaus) 100 dol. Suvažiavimo 
planai gerai vyksta ir bus daug 
įdomių staigmenų. Seimo rengimo 

komitetas kviečia visus gausiai daly
vauti suvažiavime. Smulkesnės in
formacijos bus praneštos vėliau 
spaudoje ir „Vyties" žurnale. 

Centro valdybos lietuvių kalbos 
ir kultūros komiteto pirmininkė 
Julia Schroder pranešė, kad Lie
tuvos Vyčiai koordinuoja ypatingą 
šventę/paminėjimą Šiluvos Mergelės 
Marijos koplyčioje, VVashington, DC. 
Bus švenčiama koplyčios 40 metų 
gyvavimo sukakties šventė. Šv. 
Mišios jau užrašytos 2006 m. sek
madienį, spalio 8 d., 2 v. p. p. Buvo 
pranešta, kad „Vyties" žurnalo 
redaktorė, seselė vienuolė M. Janine 
Golubickis, yra paskirta pašaukimo 
direktore (co-vocation director) ka-
zimieriečių kongregacijai ir pasi
traukė iš redaktorės pareigų. Cen
tro valdybos pirmininkė A. Mickū-
nas paskyrė du „Vyties" žurnalo 
koredaktorius: seselę vienuolę Jo-
hanna Shainauskas, (kuri kurį laiką 
padėjo seselei M. Janine Golubickis 
eiti redaktorės pareigas) ir Robert A. 
Martin, kuris taip pat atliks verslo 
vadybininko pareigas. 

Kiti komitetų pirmininkai skaitė 
savo pranešimus. Tolimesnėje posė
džio eigoje buvo aptarti einamieji 
reikalai, vyko diskusijos, svarstymai 
ir nutarimai. Posėdis baigtas malda, 
sukalbėta prelato dr. J. Anderlonio. 

Po posėdžio šv. Mišios buvo 
aukotos viešbutyje. Savaitgalis buvo 
darbingas ir įdomus. Prieš ir po po
sėdžio turėjome gerą progą ap
lankyti turistines vietoves ir pasi
džiaugti Floridos gražia gamta, 
šventiškai papuošta aplinka ir pui
kiu oru. Kitas centro valdybos po
sėdis numatytas šaukti 2006 m. 
balandžio 29 d.. Philadelphia, 
Pennsylvania. Jį globos 3 kuopa, 
veikianti prie Šv. Jurgio parapijos 
Philadelphia, PA. 

Regina Juškai tė-Švobienė 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5r6


10 DRAUGAS, 2005 m. ("•-TV ' r^pi 71 o ] H Q o e n K i a ū i c n ^ 

Lietuviu rašytojų 
draugijos kalėdinis pobūvis 

Lietuvių Rašytojų draugija kas 
metai suruošia kalėdinį pasisvečia
vimą savo narių ir bičiulių draugijo
je. Šiais metais j is įvyko gruodžio 
mėn. 10 dieną Jaunimo centro pa
talpose. Tai nuopelnas draugijos 
darbščiosios pirmininkės Stasės Pe
tersonienės ir jos talkininkių. 

Stasė Petersonienė 

Pobūviui pirmininkavo Audra 
Klc^iūte — Daulienė. Ji pakvietė 
draugijos pirmininkę atidaryti po
būvį. Stasė Petersonienė, pasveikino 
gausiai sus i r inkus ius rašytinio 
meno mylėtojus, nors lauke oras bu
vo nepavydėt inas , t inkąs pačiam 
viduržiemiui. Šito pobūvio metu 
buvo numatyta įteikti žymenį poetei 
Eglei Juodvalkei, kurį suteikė Lie
tuvos Respublikos prezidentas Val
das Adamkus. Ji iškvietė Lietuvos 
Respublikos generalinį konsulą Či
kagoje Arvydą Daunoravičių žymens 
įteikimui. Gen. konsulas pabrėžė, 
kad jam yra garbė įteikti žymenį, su
teiktą LR prezidento, Vlado Adam
kaus, poetei Eglei Juodvalkei už 

asmeninį indėlį, plėtojant t ransat 
lantinius ryšius bei Lietuvos Res
publikos pakvietimo į NATO proga. 
Priimdama žymenį, Eglė Juodvalkė 
sakė esanti labai pagerb ta ir 
dėkinga prezidentui Valdui Adam
kui, pabrėždama, kad tur imas jėgas 
aukojo Lietuvos išlaisvinimo ir jos 
įstojimo į NATO. Po žymens įteikimo 
poetė buvo pakviesta paskaityti sa
vo sukurtų eilėraščių Lietuvai ir 
šiam vakarui. 

Programai tęsiant is buvo pa
kviesta Stasė Petersonienė papasa
koti apie poetą Adomą Jašą. Poeto 
tėvai gyveno Amerikoje, j iems grį
žus į Lietuvą, Adomas išsimokslino 
Lietuvoje, įgijo diplomuoto mokytojo 
specialybę, dėstė lietuvių kalbą ir li
te ra tūrą Kaišiadorių ir Švėkšnos 
gimnazijose. Raudonajam „marui" 
ar tė jant į Lietuvą, a t s i rado vėl 
Amerikoje. Yra parašęs tris poezijos 
knygas „Žodis širdy", „Būk palai
mintas" du tomus. Prieš 5 metus 
mirtis nusinešė poeto sielą į Am
žinybę. Šio pobūvio metu taip pat 
buvo prisimintas prof. Rimvydas Šil
bajoris, daugelio straipsnių rašyto
jas ir krit ikas. Abudu mirusieji buvo 
pagerbti atsisitojimu. 

Suteikimui daugiau vilties ir Šv. 
Kalėdų džiaugsmo, vakaro vadovė 
Audra Kubiliūtė pakvietė penkis 
poetus, kad jie išsakytų tur imas 
mintis pobūvio dalyviams. Poezija 
skaitė Vilija Kerelytė, I rena Gela
žienė, Violeta Pakalniškienė, Irena 
Valaitienė ir Kornelijus Jazbut is . 
Šitie menininkai — poetai yra gerai 
pažįstami lietuvių visuomenei, ne 
kar tą yra džiuginę sus i r inkus ius 
tautiečius. 

Pasibaigus programai, Rašytojų 
draugijos pirmininkė Stasė Peterso
nienė dėkojo dalyviams ir meninin
kams už dalyvavimą ir pakvietė vi
sus prie vaišių stalo. Vaišes suruošė 
draugijos ta lkininkės a.a. Adomo 
Jaso dukros, Lilija ir Birutė Jasai-
tės. Jos taip pat įteikė gražią gėlių 
puokštę S. Petersonienei dėkoda-
mos už darbą vadovaujant Rašytojų 
draugijai ir jų tėvelio prisiminimą. 

Antanas P a u ž u o l i s 

ĮDOMI KNYGA 
Visai net ikėtai užti

kau Alan Palmer knygą 
„Northern Shores: A His-
tory of the Baltic Sea and 
its Peoples" (London: John 
Murray Publishers, 2005). 
Tikiu, kad ir kitiems skai
tytojams ji būtų įdomi. 

Kai Viduržemio jūra 
ir jos į taka Europos ir 
pasaulio istorijoje yra daž
nai minima, tai nemažai 
įtakinga Baltijos jūra kažkaip pri-
mirštama. Alan Palmer šį t rūkumą 
užpildo savo nauja knyga. Šiame vei
kale Baltijos jūra yra pagrindinis 
veikėjas. Jos pakrančių gyventojų 
istorija nuo proistorės iki šių dienų 
čia pristatoma smulkmeniškai: su
t inkame senuosius skandinavus , 
Hansos pirklius, kryžiuočius, kara
lius, carus, imperatorius, diktatorius 
ir tautas , kurios dirbo, kentėjo prie-
spaudas, klestėjo per šimtmečius. 
Autorius pristato devynių Baltijos 

dabartinių tautų istoriją, 
politiką, dramas ir tragedi
j a s taip, kad skaitytojas 
gali susidaryti aiškią Bal
tijos jūros svarbą. 

Lietuvių t au tą auto
rius pradeda minėti nuo 
senovės prūsų genties ir 
tęsia iki Adamkaus ir šian
dienos. Nors ir erzina, kad 
Nemunas vadinamas Ne
manus ir kituose lietu

viškuose pavadinimuose pasitaiko 
klaidų, istorijos įvykiai pristatomi 
nešališkai ir tiksliai. 

Knyga nei l iustruota , bet jos 
pradžioje yra trys žemėlapiai. Jų per 
mažai. Tikrai būtų paranku, ją skai
tant, šalia turėti gerą istorinį atlasą. 
Knygynuose, bent Nevv York apy
linkėse, nepasisekė jos rast i , bet 
knygą galima gauti Amazon.com; 
Kaina apie 36 dol. su persiuntimu. 

Danutė B o b e l i e n ė 

Ziono Lietuvių Liuteronų parapijos, 
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 2005 m. 

KALĖDINIŲ PAMALDŲ TVARKARAŠTIS 

S e k m a d i e n i s , gruodž io 18 d., 10 vai. r. Jungtinės pamaldos. Po 
pamaldų sekmadieninės mokyklėlės vaikų programa. Žada apsilankyti 
Kalėdų senelis. 

Treč iad ien i s , gruodž io 21 d., 4 vai. p.p. „Spindulėlio" mokyklėlės 
Kalėdų šventė. Vaikučių programėlė. Kalėdų senelis. Penktadienį, 
gruodžio 23 d., 4:30 vai. p.p. Kalėdinės pamaldėlės „Spindulėlio" vai
kams , tėveliams ir svečiams. 

Šeš tad ien i s , gruodžio 24 d., - Kūčios. 5 vai. v. pamaldos su Šven
t a vakar iene prie žvakių šviesos. Giedos mišrus choras. Pamokslai 
anglų ir lietuvių kalba. 

Sekmadien i s , gruodžio 25 d., - Kalėdos. 10 vai.r. Kalėdinės 
pamaldos anglų kalba su Šventa vakariene. Giesmės giedamos pagal 
maldininkų pageidavimą. 11 vai. r. Kalėdinės pamaldos lietuvių kalba 
su Šventa vakariene. Giedosime maldininkų pasirinktas giesmes. 

Šeš tad ien i s , gruodž io 31 d.,- Naujųjų metų išvakarės. 5 vai. p.p. 
pamaldos anglų kalba su Šventa vakariene. 

Sekmadien i s , saus io 1 d., 10 vai.r. pamaldos anglų kalba. 
Pamokslai - anglų ir lietuvių kalba. 

Čikagos Lie tuv iu jaunimo sąjungos (ČLJS) valdyba - advokatė 
Auksė Grigaliūnaitė iš Oak Park, finansininkas Just inas Andriušis iš 
Palos Park, advokatas Danius Dumbrys iš Čikagos ir studentas Moacir 
P . de Sa Pereira — lapkričio 28 d., pirmadienį, susirinko Westin River 
North viešbutyje aptar t i minėto viešbučio salėje ruošiamą Naujųjų metų 
su t ik imą. J ie kalbėjo apie sėkmingai praėjusius Padėkos dienos 
„Kalakuto šokius", ap tarė visą ruošiamo naujametinio savaitgalio pro
gramą. O svarbiausia — kartu su Westin River North viešbučio renginių 
koordinatoriumi Michael Mitloff skanavo įvairius patiekalus, spręsdami, 
kur ie iš jų t iktų naujametiniam stalui. 

Naujųjų metų išvakarėse ČLJS rengia pokylį Westin River North 
viešbutyje Čikagos miesto centre. Kaina asmeniui — 120 dol. Galėsite 
paragaut i skanaus karš to maisto, nemokamai gausite gėrimų aukštos 
klasės bare, pasiklausyti „gyvos" muzikos. ČLJS kviečia visą lietuvišką 
visuomenę — ne tik jaunimą — kartu sutikti 2006 metus. Vietas 
užsisakyti galima apsilankius ČLJS svetainėje: http://www.cljs.org 
Ten pa t galėsite kredito kortele užsimokėti už pokylį. Taip pat svetainė
je rasi te smulkesnę informaciją apie Naujųjų metų savaitgalio pro
gramą. Ji prasidės gruodžio 28 d. ir baigsis sausio 2 d. ryte. Savaitgalio 
ruošos komitetą sudaro ČLJS valdyba, mokytoja Ingrida Latožaitė iš 
Palos Hiils ir s tudentas medikas Erikas Mikaitis iš Čikagos. Jei turite 
klausimų, prašome skambinti Auksei Grigaliūnaitei tel. 630-605-1962 
a rba parašyti: www.cljs.org 

Moacir P . de Sa P e r e i r a 

„Draugo" knygynėlyje 
- — — — r - i — . • _ — . • • i — 

„Vilties kelias / / 

Kalėdų ir artėjančių Naujųjų 
metų proga gera dovana yra knyga. 
„Draugo" knygynėlyje yra nemažai 
knygų, kurias būtų galima padova
noti a r t imam žmogui švenčių proga. 
Viena iš jų -„Tyto albos" Vilniuje 
i š le is ta didelės apimties knyga 
„Vilties kelias''. Tai Aleksandros ir 
Juozo Kazickų gyvenimo kelias. Šie 
žmonės gerai žinomi JAV lietuvių 
išeivijai, todėl bus įdomu su jais 
susipažinti arčiau. 

Šiuo metu A. ir J . Kazickai gyve
na Lietuvoje. „Visą gyvenimą buvau 
optimistas, - sako J. Kazickas. - Net 
jei man būdavo labai sunku, kai jau 
atrodydavo, kad padėtis - beviltiška, 
vis viena neprarasdavau vilties. Ir 
tuomet visuomet išvysdavau į pagal
bą atskubančią Išeitį - todėl ir šią 
prisiminimų knygą pavadinau „Vil
ties kelias". 

Knygos kaina - 20 dol., pride
dan t 9 proc , užsisakant IL valstijoje. 
Knygos persiuntimo kaina - 5 dol., 
už kiekvieną papildomą knygą - 1 

dol. mokestis. 
..Draugo" knygynėlio adresas: 

4545 63rd Street. Chicago. IL 60629. 
Tel. pasiteiravimui "3-585-9500. 
Darbo laikas nuo 8:30 vai. r. iki 4:30 

v . u. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

http://www.cljs.org
http://www.cljs.org
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A t A _ 
IRENA TRUŠKŪNIENĖ 

ŠMIDTAITĖ 
Gimusi 1915 m. Vilniuje, Lietuvoje, savo žemišką kelionę 

užbaigė 2005 m. gruodžio 11d. Glendora, CA 
Liūdi sūnus Kęstutis, dukra Jūratė, anūkai Kristina, Nijolė 

ir Kristofas. 
Velionė buvo a.a. Juozo Truškūno žmona. 
Norinčius atsisveikinti su a.a. Irena, maloniai prašome susi

rinkti šeštadienį, gruodžio 17 d. 10 vai. r. Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių koplyčioje, kur įvyks laidotuvių apeigos. 

Tegul ilsisi j i ramybėje... 

Nuliūdusi še ima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www .petkusfuner alhomes. com 

Buvusiam ilgamečiui Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės fondo direktoriui 

A t A 
dr. EDMUNDUI LENKAUSKUI 

iškeliavusiam į Amžinybę, liūdime ir nuoširdžiai 
užjaučiame žmoną Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
fondo direktorę MILDĄ jų dukras VIKTUTĘ, NI
JOLĘ ir KĘSTUTĮ SLOTKUS, dr. SIGUTĘ ir JONĄ 
MATULAIČIUS su jų šeimomis, seserį dr. ALICIJĄ 
ir ADOLFĄ RUIBIUS su šeima, ir visus gimines bei 
artimuosius. 

PLB Fondo direktoriai ir valdyba 

Buvusiam Lietuvių Fondo tarybos nariui 

A t A 
dr. EDMUNDUI LENKAUSKUI 

po trumpos ligos palikusiam mūsų eiles, ka r tu 
liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame žmoną Lietuvių 
Fondo tarybos Emeritus narę MILDĄ, j u dukras 
VIKTUTĘ, NIJOLĘ ir KĘSTUTI SLOTKUS, dr. SI
GUTĘ ir JONĄ MATULAIČIUS su jų šeimomis, se
serį dr. ALICIJĄ ir ADOLFĄ RUIBIUS su šeima, ir 
kitus gimines bei artimuosius. 

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba 

Liūdesiu skaudančiomis širdimis atsisveikiname su 

A t A 
dr. EDMUNDU LENKAUSKU, 

visada išliksiančiu gyvu savo šviesiu pavyzdžiu 
mūsų atmintyje. 

MILDAI LENKAUSKIENEI, šeimai ir artimie
siems, tariame užuojautos žodžius tikėdami, kad 
Edas ilsisi Viešpaties ramybėje. 

Liūdime kartu su visais Jo netekusiais. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes valdyba 

2005 m. gruodžio 13 d. Cincinnati, Ohio, savo žemiškąją 82 
metų kelionę pabaigė ir Viešpaties ramybėje ilsėtis išėjo mūsų 
mylimas vyras, tėvas, brolis, uošvis ir tėvukas 

A f A 
Dr. EDMUNDAS LENKAUSKAS 

Gimė 1923 m. rugpjūčio 19 d. Plungėje, Žemaitijoje, medici
nos studijas pradėjo Vytauto Didžiojo universitete Kaune, Lietu
voje. Pas i t raukęs į Vokietiją, studijas tęsė ir 1948 m. baigė Hei
delbergo universitetą. Persikėlęs \ JAV įgijo teises praktikuoti 
mediciną Ohio ir Kalifornijos valstijose. 4 metus buvo JAV ka
riuomenės karininkas, kapitonas. Gyveno Čikagoje, Clevelande 
ir Cincinnati. Case VVestern Reserve universiteto ligoninėje 
Cleveland, Ohio, buvo klinikinis profesorius, specializavosi au
sies mikrochirurgijoje, otorinolaringologijoje, turėjo privačią 
praktiką. Išėjęs į pensiją, persikėlė į Cincinnati. Net pensijoje 
būdamas, tęsė mokslinius darbus, skaitė paskaitas tarptautinėse 
konferencijose, įsigijo 3 Amerikos patentus klausos atstatymo 
išradimams. 

Clevelande aktyviai veikė Lietuvių Bendruomenėje, buvo Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Seimo narys, JAV LB Tarybos 
prezidiumų vicepirmininkas, JAV LB Clevelando apylinkės na
rys. Buvo aktyvus Pasaulio Lietuvių Gydytojų sąjungos narys ir 
Ohio Lietuvių Gydytojų draugijos pirmininkas. Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumų (1973 ir 1985) mokslinių programų mode
ratorius. Buvo Lietuvių Fondo tarybos narys ir Pasaulio Lietu
vių - Bendruomenės fondo ilgametis direktorius. Priklausė ir 
rėmė įvairias lietuviškas organizacijas, Valdovų Rūmų atsta
tymą Vilniuje. 

Giliame liūdesyje liko žmona Milda (Gulbinskaitė); jų dukros 
Viktorija, Nijolė ir dr. Sigutė, žentai Kęstutis Slotkus ir Jonas 
Matulaitis ir vaikaičiai Nerija, Ilona, Dainius, Indrė ir Gytis; se
suo dr. Alicija (Lenkauskaitė) ir Adolfas Ruibiai, jų dukra dr. Vi
talija ir Alvydas Vasaičiai ir jų šeima; giminės, draugai ir 
pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, gruodžio 18 d., nuo 4 iki 
7 vai. vakaro Geo. H. Rohde and Son Funeral Home, 3183 Lin-
wood Ave., Cincinnati OH 45208, tel. 513-321-0404. Laidotuvių 
Mišios bus aukojamos pirmadienį, gruodžio 19 d. 10 vai. ryto St. 
Mary parapijos bažnyčioje, 2853 Erie Ave., Cincinnati OH 45208, 
tel. 513-321-1207. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus mintimis ir malda 
a.a. Edmundą palydėti paskutinėje kelionėje į Amžinybę. Norin
tieji jo atminimą įamžinti, gali aukoti Lietuvių Fondui (Lithua-
nian Foundation, 14911 127Ith Street, Lemont, IL 60439) arba 
„Saulutei" (Sunlight Orphan Aid, 414 Freehauf Street, Lemont, 
IL 60439). 

Liūdinti šeima 

Mvlimam vvrui, tėvui, uošviui, tėvukui ir broliui 

A f A 
dr. EDMUNDUI LENKAUSKUI 

po trumpos ligos iškeliavusiam amžinam poilsiui pas 
Viešpatį, kar tu liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną MILDĄ, jų dukras VIKTUTĘ, NIJOLĘ ir 
KĘSTUTĮ SLOTKUS, dr. SIGUTĘ ir JONĄ MATU
LAIČIUS, vaikaičius NERIJĄ, ILONĄ, DAINIŲ, 
INDRĘ ir GYTĮ, seserį dr. ALICIJĄ ir ADOLFĄ 
RUIBIUS, ir kitus gimines bei artimuosius. 

Vytautas ir Gražina Kamantai 

zt&li&U^Jį" Sf iJDJj i i l l fJ^ 3STOCD 8®S8m&3QQ^ 
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• „Drauge" p r e k i a u j a m a kalė
daičiais. Norintiems įsigyti prane
šame, kad „Draugo" krautuvėlė dir
ba nuo 8:30 vai. r. iki 4:30 vai. p.p. Tuo 
pačiu galėsite nusipirkti ir kalėdinių 
atvirukų, kurių pasirinkimas tikrai 
didelis. Kviečiame apsilankyti. 

• A r t ė j a Kalėdos i r Naujieji 
metai. Geras sumanymas savo drau
gus, gimines, pažįstamus pasveikin
ti per „Draugą". Savo laiškus su 
sveikinimo tekstu ir 20 dol. čekį 
siųskite „Draugo" administracijai. 
Mielai išspausdinsime Jūsų sveiki
nimus mūsų dienraštyje. 

• L S S „Sietuvos" vyr. skaučių ir 
'skautininkių draugovės Kūčios 
įvyks gruodžio 17 d. 1 vai. p.p. 
Woods Edge klubo patalpose, 11140 
Northwest Rd., Palos Hills, IL. Visos 
sesės kviečiamos dalyvauti su uni
formomis. Programoje — naujumo ir 
malonios kalėdinės nuotaikos. 

• P e d a g o g i n i s l i tuanis t ikos ins
titutas tęsia gražią tradiciją — švęs
ti Kūčias draugų būry. Šiais metais 
Kūčias ruošiame šeštadienį, gruo
džio 17 d., 12 vai. p.p. Į šventę ateiti 
maloniai kviečiame studentus, jų 
šeimų -narius, instituto bičiulius ir 
rėmėjus. 

• Pas i i lgote g r a ž a u s šventinio 
vakaro visai Jūsų šeimai? Kvie
čiame gruodžio 17 d. 6 vai. v. atvyk
ti į PLC Lemonte, kur įvyks pirma
sis vaikų teatralizuotos šokių gru
pės (vadovė Rūta Mačiulienė, balet-
meisterė Sandra Krumhort) Kalė
dinis koncertas. Koncerte dalyvaus 
Kalėdų senelis, o visų dalyvaujančių 
laukia siurprizas. Įėjimas — 10 dol., 
vaikams iki 2-jų metų — nemokamai. 

• Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje gruodžio 17 d., 
šeštadienį, išpažinčių bus klausoma 
nuo 3:30 vai. p.p. iki 4:45 vai. p.p. 
Gruodžio 21 d., trečiadienį, 6 vai. v. 
vyks Svč. sakramento adoracijos 
valandėlė, Eucharistijos garbinimo 
pamaldos ir Gyvenimo kelionės ap
mąstymas prie Eucharistinio Jėzaus 
su palaiminimu. Nuo 7 vai. v. iki 9 
vai. v. — išpažinčių klausymas. 9 
vai. v. — baigiamoji bendruomenės 
malda ir Švč. sakramento pagarbi
nimo pamaldų užbaigimas. Kūčių ir 
Šv. Kalėdų dieną išpažinčių nebus 
klausoma, todėl nuoširdžiai prašo
me paruošti savo širdis Advento 
kelionės dienose. 

• U n i o n Pier Lietuvių draugija 
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). 

• Gruodžio 18 d., sekmadienį, 
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. Adven
to tema kalbės Aldona Zailskaitė. 

• Gruodžio 18 d. po lietuviškų 
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto prasidėjimo bažnyčios para
pijos salėje bus vaidinimas vaikams 

„Kalėdų pasaka" ir susitikimas su 
Kalėdų seneliu. Kviečiame visus 
vaikučius. Gruodžio 24 d. 7 vai. v. 
visi parapijiečiai yra kviečiami prie 
parapijos Kūčių stalo. 

• Sekmadienį , g ruodž io 18 d., 
5 vai. v. visus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus, 6500 S. Pulaski Rd. Čika
goje, pokylyje. Iškilmingos vakarie
nės metu Mary Krauchunas bus įteik
tas „Metų žmogaus" apdovanojimas. 

• G r u o d ž i o 18 d., sekmadien į , 
tuoj po 1 vai. šv. Mišių Šv. Onos baž
nyčioje, Beverly Shores lietuvių klu
bas kviečia į Kalėdinį pabendravimą. 

• N u o s t a b i o s še imininkės gami
na tradicinius kūčių valgius Atei
tininkų kūčių šventei, kuri įvyks 
gruodžio 18 d. 1 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Visi norintys dalyvauti malo
niai kviečiami. Laukiame visų. Re
gistruotis pas Oną Daugirdienę tel. 
630-325-3277. 

• W a u k e g a n — Lake County apy
linkėje lietuviškas šv. Mišias aukos 
kun. Gediminas Jankūnas iš Pa
nevėžio. Sekmadienį, gruodžio 18 d., 
1:30 vai. p.p. Mišios vyks St. Mary of 
the Lake/Mundelein seminarijos 
bažnyčioje, 1000 E. Maple Ave., 
Mundelein, IL 60060. 

• Pasau l io L i e t u v i ų c e n t r o 
(Lemonte) renginių komitetas visus 
maloniai kviečia į kalėdinį paben
dravimą su kūčių valgiais PL centro 
didžiojoje salėje gruodžio 18 d. 12:30 
vai. p.p. Norintys užsisakyti stalus, 
prašome skambinti Aldonai tel. 708-
448-7436. 

• G r u o d ž i o 19 d. 10 vai. v. kvie
čiame visus įsijungti Amerikos TV 
kanalą WTTW 11 ir pasižiūrėti 
filmą apie nuostabų baroko statinį 
Lietuvoje - Pažaislio vienuolyną. Tai 
vienas gražiausių baroko šedevrų 
visoje Europoje. 

• Lietuvos d u k t e r y s p r a n e š a , 
kad švenčių laikotarpyje (gruodžio 
19 d. — sausio 3 d.) Nameliuose ne
bus budima. 

• M a r ą u e t t e P a r k l ietuvių namų 
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. 

• Š v č . Mergelės Marijos Nekal to 
prasidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 
44th Street, Chicago, IL 60632, 
Advento susikaupimas (rekolekcijos) 
bus gruodžio 21 d., trečiadienį, ir 22 
d., ketvirtadienį, 9 vai. r. Gruodžio 
23 d. - 8 vai. r. Po kiekvienų Mišių 
bus klausoma išpažinčių. Misijas 
praves kun. Vaidotas Labašauskas. 
Kalėdų nakties (Piemenėlių) šv. 
Mišios - gruodžio 24 d. 10 vai. v. 

• G r u o d ž i o 24 d., Kūčių vakarą , 
5 vai. v. Jėzuitų koplyčioje prakar-
tėlės pašventinimas, Bernelių — pie
menėlių šv. Mišios. Po pamaldų ka
lėdaičių laužymas ir sveikinimai. 
(Vakaro Mišios užsiskaito už sekma
dienį). Pamaldoms vadovaus jėzuitų 
provinciolas tėvas Aldonas Gudaitis, 
SJ. Gruodžio 25 d. (Kalėdos) šv. 
Mišios — 10:30 vai. r. 

KALĖDINIAI 
SVEIKINIMAI 

Mieli giminės ir draugai, 
Gerų šv. Kalėdų norim palinkėti, 
Laimingų Metų ir gerų dienų, 
Kad norai išsipildyti galėtų, 
Kad sveikata ir gėris Jus lydėtų. 

Dalės ir Broniaus Blekių šeima 

# # $ 
Šv. Kalėdų ir ateinančių 2006-ųjų metų proga maloniai sveikinu 

visus savo giminaičius, bičiulius ir gausų būrį pažįstamų, o taip pat ir 
LB bei kitų organizacijų vadovus bei vadoves, nuoširdžiai linkėdama 
sveikatos, ištvermės darbuose, sėkmės, laimės ir daug Dievo palaimos. 

Birutė A. Vindašienė 

# $ $ 
Nuoširdžiausiai sveikiname mielus draugus šv. Kalėdų ir Naujųjų 

metų proga ir linkime geros sveikatos ir Dievo palaimos. 
Olimpia ir Mindaugas Baukai 

$ $ $ 

Šv. Kalėdų proga sveikina „Draugo" kolektyvą bei linki sėkmės 
„Šakių" klubas 
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Čikagos lituanistinėje mokykloje vyks net keturios kalėdinės eglutės. 
Gruodžio 17 d., šeštadienį, 9 vai. r. jaunimo centro didžiojoje salėje su 
Kalėdų seneliu vaidins 1 - 3 skyriaus mokiniai, o tuo pat metu kavinėje 
savo vaidinimą Kalėdų seneliui rodys patys mažiausi mūsų mokinukai. 
11 vai. didžiojoje salėje vyks 4-6 skyrių kalėdinis vaidinimas, o 7-10 
klasių mokiniai savo inscenizuotas pasakas rodys mažojoje salėje. Visus 
maloniai kviečiame dalyvauti. 

Nuotraukoje — ČLM 10 ki. mokiniai po kalėdinio pasirodymo 2004 m. 

• Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos šv. Mišių tvarkaraštis 
šventinėms dienoms. Gruodžio 24 d., 
Šv. Kūčių dieną, 7:30 vai. r. (lietuvių 
kalba); 8:30 vai. r. (anglų kalba); 5 
vai. p.p. - Vaikų Mišios (anglų kal
ba), 12 vai. r. (vidurnaktį) Bernelių 
Mišios (lietuvių kalba). Gruodžio 25 
d., Šv. Kalėdų dieną, 9 vai. r. (anglų 
kalba); 10:30 vai. r. (lietuvių kalba), 
12:15 vai. p.p. (anglų kalba). 

• L inksmas Naujųjų Metų su
tikimas gruodžio 31 d. Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd Street, Chica
go. Pradžia 8 vai. v. Šilti ir šalti pa
tiekalai, vynas, šampanas ir links
ma J. Domarko muzika iki paryčių. 
Rengia Vyt. Didžiojo šaulių ir Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos. 
Auka 40 dol. Tel. pasiteiravimui: 
773-523-7205. 

• A r jau tu r i t e pakvietimą kur 
sutikti Naujuosius? Dar ne? Tai kvie
čiame mes — Pasaulio lietuvių cen
tras, Lemont. Kokteiliai, šventinė 

vakarienė, šokiai, skambant grupės 
„Kaukas" muzikai, ypatinga nuotai
ka ypatingų žmonių rate. Gruodžio 
31 d. 8 vai. v. PLC didžiojoje salėje. 
Kaina asmeniui — 75 dol., vaikui — 
25 dol. (įskaitant auklę ir maistą). 
Užsakymai priimami telefonu 630-
257-8787 (Diana arba Rasa). 

• „ D r a u g o " administracija skai
tytojams praneša, jog dėl techninių 
kliūčių šiemet negalėjo laiku išsiųsti 
kalėdinius atvirukus. Juos gausite 
netrukus. Administracija atsiprašo 
už nesklandumus ir tikisi, kad at
virukus galėsite panaudoti kitais 
metais. 

Skelbimas 
Amerikos l i e tuv iu radijas, 

vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 

W C E V 1 4 . 5 0 A M . 
Tel. 773-847-4903, adresas 4459 

S. Francisco, Chicago, IL 60632. 


