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95th ANNIVERSARY Kaina so c 

Lietuviškas „Jurgelis 
meistrelis" Floridoje. 
Detroitiečiai ruošiasi 
sutikti Naujus metus. 
Iš saulėtos Arizonos. 

2 psl. 

Kaip šiandien laikosi 
PLB? Kylantis importas 
didina prekybos 
deficitą. Prakartėlę 
puoš žmogaus dydžio 
statulos. 

3 psl. 

Moksleivijos gyvenimo 
epizodai pokaryje. 
Kelionė po 
rudenėjančią Lietuvą. 

4 psl. 

Populiariausi vardai 
Estijoje. 

5 psl. 

JAV LB Kultūros 
tarybos veikla 2004 m. 
Kas naujo Lietuvių 
dailės muziejuje. Mes 
dar dainuosime. Naujas 
„Pasaulio lietuvis". 

6 psl 

Sportas 
* Trečiadienį a t i d ė t a s 

L i e tuvos krepš in io lygos 
(LKL) regul iar iojo sezono 
rungtynes devynių komandų 
turnyro pralaimėtoja Kauno 
„Hidruvos-Atleto" komanda 
namuose 91:94 pralaimėjo iš 
aštuntosios vietos į septintąją 
pakilusiai Alytaus „Alitai". 
LKL čempionate pirmauja vi
sas keturiolika pergalių iško
vojęs Vilniaus,.Lietuvos rytas", 
antrąją vietą užima Kauno 
„Žalgiris", trečiąją — Vilniaus 
„Sakalai". 

* Rusijoje pasibaigusio
se Europos moterų pap ra s 
tųjų šaškių pirmenybėse 
penktąją vietą tarp aštuonioli
kos dalyvių užėmė varžybų de
biutante Simona Kulakauskai-
tė. Europos čempionės titulą iš
kovojo Moldovos atstovė Jelena 
Miskova. 

* 12-ą pergale aš tuonio
l iktose JAV NBA regul iar io
jo sezono rungtynėse iškovojo 
Cleveland „Cavaliers" koman
da su Žydrūnu Ilgausku. Rytų 
konferencijos Centriniame po
grupyje pirmaujantys Cleve
land krepšininkai antradienį 
namuose 103:97 įveikė Atlanto 
pogrupio pralaimėtoją New Jer-
sey „Nets" komandą. Lietuvis 
aikštelės šeimininkams pelnė 
19 taškų. 

* JAV NBA a n t r a d i e n į 
; n formavo, jog 2006 m. 55-
osios lygos „Visų žvaigždžių" 
rungtynės vyks Houston „Toyo
ta Center" arenoje. 

Naujausios 
žinios 

* Švietimo minis t ro kan
d i d a t ū r a i pakibus a n t plau
ko, Prezidentūra laukia patiks
linto kabineto sąrašo. 

* Lietuvos p rez iden tas i r 
ES užsienio polit ikos vado
vas aptarė situaciją Ukrainoje. 

* Konservatoriai k e t i n a 
p r i ž iū rė t i ES lėšų skirstymą. 

V a l i u t u ^ .mtykJs 
1 USD - 2.588 LT 
1 EUR - 3 452 LT 

Vieni Vyriausybėje prognozuoja konfliktus, 
k i t i — jos ilgaamžiškumą 

Partijos nepasidalija Seimo 
pirmininko pavaduotojo posto 

Vi ln ius , gruodžio 8 d. 
(BNS) — Opozicine ketinančios 
pasiskelbti Liberalų ir centro 
frakcijos Seime atstovai prog
nozuoja, jog naujosios Vyriau
sybės nariai neišvengs konflik
tų dėl įtakos sferų, o valdantieji 
socialliberalai prognozuoja ja i 
ilgą gyvenimą. 

„Mano prognozės pačios 
optimistiškiausios — ketver i 
metai. Yra visos prielaidos, kad 
taip būtų", sakė Naujosios są
jungos (NS, sociall iberalų) 
frakcijos seniūnas Vaclovas 
Karbauskis. 

„Vakarykštė diena parodė, 
kad daugumoje yra part i jos, 
kurios mąsto valstybiškai", pa
žymėjo jis, ka lbėdamas apie 
prezidentui padarytas nuolai
das dėl dviejų kandidatų į mi
nistrus pakeitimo. 

Prezidentas Valdas Adam
kus antradienį įtikino premjerą 
Algirdą Brazauską pakeist i į 
vidaus reikalų minis t rus siū
lytą Darbo partijos atstovą Vik-

Šalies vadovas V. Adamkus (v) patvirtino Vyriausybę po 4 valandas užtrukusių derybų su premjeru A. Brazausku 
(d) ir Darbo partijos pirmininku V. Uspaskichu. 

torą Muntianą bei į švietimo ir 
mokslo minis t rus siūlytą social
demokratą Rimantą Vaitkų. 

Vietoje jų į Vyriausybe de
leguoti Darbo partijos atstovas 
Gintaras Furmanavičius ir so
cialdemokratas Juozas Antana
vičius. Abu jie iki šiol nėra dirbę 

Vyriausybėje. 
„Vyriausybės sudėtis galėjo 

būti ir geresnė. Kai kuriems mi
nis t rams tikrai trūksta patyri
mo", sakė Liberalų ir centro 
frakcijos narys Gintaras Stepo
navičius. 

Savo ruožtu, jis sveikino 

Tomo Černiševo (ELTA) nuotr 

prezidento V. Adamkaus princi
pingą ir pakankamai kietą pozi
ciją dėl ministrų kandidatūrų. 

G. Steponavičius taip pat 
prognozavo, jog Vyriausybėje 
vyks mūšiai dėl įtakos sferų, 
nes Vyriausybėje bus trijų iš ke
turių partijų. N u k e l t a į 5 psl . 

Vi ln ius , gruodžio 8 d. 
(BNS) — Valdančioji Lietuvos 
socialdemokratų partija (LSDP) 
nesirengia be derybų atiduoti 
Darbo partijai (DP) Seimo pir
mininko pirmojo pavaduotojo 
posto, kurį praėjus.ios kadenci
jos Seime užėmė socialdemo
kratas Česlovas Juršėnas. 

„Frakcija sieks, kad šis pos
tas išliktų socialdemokratams. 
Tai yra derybų klausimas", sakė 
LSDP pirmininko pavaduotojas 
Gediminas Kirkilas. 

Antradienį prezidentui Val
dui Adamkui atsisakius patvir
tinti Darbo partijos (DP) ats
tovą Viktorą Muntianą vidaus 
reikalų ministru, DP vadovas 
Viktoras Uspaskichas žurnalis
tams paskelbė, jog V. Muntia-
nas gaus Seimo pirmininko pir
mojo pavaduotojo postą. 

Tos pačios dienos vakare 
Darbo partijos frakcija pritarė 
tam, jog V. Muntianas būtų siū
lomas į Seimo pirmininko pir
muosius pavaduotojus. 

Trečiadienį V. Muntianas 
jau teigė nesąs įsitikinęs, jog 

užims vieno Seimo vadovų pos
tą, bet vėliau posėdžiavusi frak
cija pakartotinai pritarė jo kan
didatūrai į Seimo pirmininko 
pirmuosius pavaduotojus. 

Darbo partija siekia turėti 
du Seimo pirmininko pavaduo
tojus. Į dar vieną Seimo pirmi
ninko pavaduotojo vietą bus 
siūlomas Kaimo reikalų komite
to pirmininkas Jonas Jagminas. 

Be to, Darbo partijos frakci
ja iškėlė sąlygą dėl Vyriausybės 
programos tvirtinimo. 

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas tvirt inamas par
lamento vadovo siūlymu. 

„Mūsų kantrybė nėra beri
bė. Kai ji baigsis, prasidės ki
birkščiavimas", sakė V. Muntia
nas. 

Jeigu J. Jagminas būtų pa
tvirtintas Seimo pirmininko pa
vaduotoju, jis atsisakytų Kaimo 
reikalų komiteto pirmininko 
posto, kuris, tikriausiai, atitek
tų Broniui Paužai. 

Iš viso Seimo pirmininkas 
gali turėti penkis pavaduotojus, 
kurių du jau yra patvirtinti. 

J. Antanavičius gal i pas i t raukt i iš 
Vyriausybės 

Vi ln ius , gruodžio 8 d. 
(ELTA) — Lietuvos muzikos 
akademijos rek tor ius J u o z a s 
Antanavičius gali a t s i s aky t i 
švietimo ir mokslo min i s t ro 
posto. 

Priežasčių, dėl ko ta i gali 
padaryti, pats J. Antanavičius 
kol kas neįvardija. „Negaliu to
kios žinios paneigti", sakė J . 
Antanavičius. Artimiausiu me
tu premjeras gali pateikti pako
reguotą Vyriausybės sudėtį, ku
rioje bus vienu minis t ru ma
žiau. 

Naujoji Vyriausybė grei
čiausiai bus galutinai patvir t in
ta ir pradės veikti be švietimo 
ir mokslo ministro. K a s bus 
naujas kandidatas į švietimo ir 
mokslo ministro postą, kol kas 
nežinoma. 

„Girdėjau, kad yra iškilę 
abejonių dėl manęs, lyg ir atsi
radusi kažkokia konkurencija. 
Yra ir man pačiam kilusių abe
jonių. Viskas turėtų paaiškėt i 
artimiausiu metu", sakė J . An
tanavičius. 

J i s konkrečiai neįvardijo, 
kokių abejonių yra kilę dėl jo 
asmens. Paklaustas, kokių abe-

Prezidentas gyrė verslo sąlygas C. Furmanavičius atsiriboja nuo 
Lietuvoje EBSW nusikalstamos veiklos 

Juozas Antanavičius 
G e d i m i n o Ži l insko (ELTA) nuotr. 

jonių pats tur įs . J . Antanavi- i 
čius teužsiminė dar prieš ski
r i an t jį minis t ru prašęs kelių 
dienų pamąstymui. 

Nors šalies vadovas antra
dienį dekre tu paskyrė naują 
Vyriausybę, tačiau ji įgaus įga
liojimus veikti t ik tuomet, kai 
Seimas patvir t ins Vyriausybės 
programą ir kai prisieks visi i 
naujojo kabineto nariai . 

V i ln ius , gruodžio 8 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus trečiadienį Londone 
vykusioje Baltijos šalių verslo 
konferencijoje JAV verslinin
kams pristatė verslo plėtros ga
limybes Lietuvoje. -, 

Konferencijos dalyviams V. 
Adamkus teigė, kad Lietuva ku
ria palankią verslo aplinką, ku
rią dar labiau sustiprins Euro
pos Sąjungos lėšos skiriamos in
frastruktūros, aplinkosaugos, 
smulkaus ir vidutinio verslo 
projektams. 

„ES parama, sudarysianti 
daugiau nei vieną dešimtąją 
mūsų šalies bendrojo vidaus 
produkto, bus ir j au yra di
džiulis impulsas ekonomikai, 
mūsų verslui ir visuomenei. 

Šiomis lėšomis modernizuosime 
gamybą ir kursime naujas dar
bo vietas", sakė šalies vadovas. 

Prezidentas pabrėžė, kad 
vienas svariausių argumentų 
optimizmui yra Lietuvos moks
las, šalies žmonių žinios ir kva
lifikacija. 

„Neabejoju, kad ši sritis 
taps Lietuvos ekonomikos 'loko
motyvu'. Vien t ik 2003-aisiais 
moderniųjų technologijų augi
mas sudarė 30 procentų", sakė 
V. Adamkus. 

Prezidentas užtikrino, kad 
Lietuva ir toliau lygiuosis į la
biausiai verslo aplinką geri
nančias valstybes. 

„Ekonomikos augimas pa
tvirtina, jog pasirinkome teisin
gą strategiją", pabrėžė jis. 

Ekonomikos komitetui vadovaus 
V. Navickas 

R. Paksas kandidatuos į Liberalų 
demokratų part i jos vadovus 

Vi ln ius , gruodžio 8 d. 
(BNS) — Už šiurkščius Kons
titucijos pažeidimus ir priesai
kos sulaužymą per apkal tą nuo 
prezidento pareigų nuša l in tas 
Rolandas Paksas sieks sugrįžti į 
Liberalų demokratų part i jos 
(LDP) pirmininko postą šį šeš
tadienį vyksiančiame kongrese, 
kuriame bus r e n k a m a nauja 
LDP vadovybė. 

„Neslėpsiu, jog t a m ruo
šiuosi. Jeigu man bus pasiūlyta, 
manau, jog kandidatuosiu", pa
tvirtino R. Paksas. 

Anksčiau Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje dabar t i 
nis partijos vadovas Valentinas 
Mazuronis teigė než inąs R. 
Pakso apsisprendimo bei neat
metė galimybės pats siekti pir
mininko posto. 

,,Partijos taryba anksčiau 
yra paraginusi R. Paksą su
grįžti vadovauti, bet j is iki šiol 
nėra davęs oficialaus a tsaky
mo", sakė V. Mazuronis. 

Pats V. Mazuronis nea tmetė 
galimybės kandidatuoti į part i 
jos pirmininkus net ir tuo atve
ju, jeigu savo kandidatūrą keltų 

R. Paksas . 
„Kiekvienas kareivis nori 

būti generolu", spaudos konfe
rencijoje Seime sakė dabartinis 
LDP vadovas, kur is anksčiau 
teigė esąs pasirengęs užleisti 
part i jos p i rmininko postą R. 
Paksui , jeigu šis sugrįžtų va
dovauti partijai. 

R. Paksas prieš mėnesį at
kūrė partijoje savo narystę, ku
rią buvo sustabdęs 2003 metų 
pradžioje, ka i buvo išr inktas 
prezidentu. 

Dešimt narių 141-os vietos 
Seime tur int i Liberalų demo
kra tų frakcija kol kas nėra ap
sisprendusi , a r pasiskelbs opo
zicine. 

„Mes pasiryžę su visais 
draugaut i , bet, turėti savo nuo
monę. Mes pasiryžę būti kons
truktyvia jėga", spaudos konfe
rencijoje sakė frakcijai vado
vaujantis V. Mazuronis. 

Pasak jo, frakcija savo pozi
ciją naujosios valdančiosios 
daugumos atžvilgiu pareikš po 
to, kai Seimui svarstyti bus pa
teikta galutinė Vyriausybės pro
grama. 

Vi ln ius , gruodžio 8 d. 
(BNS) — Seimo Ekonomikos 
komitetui vadovaus Vilniaus 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas, buvęs trijų 
Vyriausybių ekonomikos minis
t r as „valstietis" Vytas Navic
kas. 

Jo kandidatūrai trečiadienį 
Ekonomikos komiteto nar ia i 
pritarė vienbalsiai. 

Ekonomikos komiteto pir
mininko pavaduotoju dirbs Dar
bo partijos frakcijos narys Pra

nas Vilkas. 
Tapęs Seimo nariu V. Na

vickas liko Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų, vieni
jančių apie 500 įmonių, prezi
dentu. 

„Man išaiškino, kad užim
damas šį postą, nepažeidžiu jo
kių įstatymų, algos negaunu", 
sakė V. Navickas. 

52 metų V. Navickas į Sei
mą pateko Valstiečių ir Nau
josios demokratijos partijų są
jungos (VNDPS) sąraše. 

Gintaras Furmanavičius 
Tomo Černiševo 'ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 8 d. 
(ELTA/Delfi) — Kandidatas į 
vidaus reikalų ministrus Gin
taras Furmanavičius ginasi 
nuo bet kokių nusikalstamų są
sajų ir ryšių su susivienijimo 
EBSW veikla. Darbo partijos 
atstovas būsimoje Vyriausybėje 
pripažįsta, kad ministerijos ku
ruojama sritis jam nepažįsta
ma, tačiau tikina, kad bus są
žiningas vadovas. 

Ministras pirmininkas Al
girdas Brazauskas trečiadienį 
po pietų susitiko su galimu 
naujuoju vidaus reikalų minis
tru. Apie ministerijos struk
tūrą, ministrui tenkančią 'atsa
komybę, būsimus darbus kal
bėję Vyriausybės nariai užtru
ko maždaug valandą. 

GFurmanavičiaus teigimu, 
premjerą patenkino jo sugebėji

mai bei atsakymai, nors pats jis 
pripažįsta, kad vidaus reikalų 
sistemoje jis bus naujokas. 

„Mano patirtis šitoje srityje 
yra labai menka. Apie tai mes 
dabar kalbėjome ir su premje
ru. Bet aš manau, tur iu labai 
gerą patirtį vadovaujamame 
darbe, kurį dirbau keturiolika 
metų", tvirtino G. Furmanavi
čius. 

Būsimas ministras jį klau
sinėjusiems žurnalistams tvir
tino, kad jis nedalyvavo EBSW 
susivienijimo valdymo struktū
roje, todėl jis nėra niekaip su
sijęs su teisėsaugininkų tiria
momis bylomis, išskyrus tai, 
kad jis buvo apklaustas kaip 
liudininkas. Be to, pasak G. 
Furmanavičiaus, jo biografijoje 
nėra nei vieno fakto, kuris jam 
trukdytų užimti vieną ar kitą 
postą. 

„Aš manau, prieš patei
kiant mano kandidatūrą, ji bu
vo patikrinta visapusiškai. Ir 
aš nedrįstu abejoti kompetenci
ja tų struktūrų, kurios tikrino 
tą informaciją ir taip pat Lie
tuvos prezidentu, kuris mane 
pateikė tvir t inimui Seimui", 
aiškino G. Furmanavičius. 

G. Furmanavičius atmetė 
hipotezes, kad jis galėtų daryti 
įtaką bylos dėl ESBW nagrinė
jime. 

„Aš ateinu į šitą darbą tam, 
kad dirbčiau sąžiningai ir do
rai," sakė G. Furmanavičius. 

Gyventojai 
vi l t is deda į 

bankus i r 
Bažnyčią 

Viln ius , gruodžio 3 d. 
(ELTA) — Lietuvos gyventojai 
labiausiai pasitiki bankais , 
bažnyčia ir prezidentu, mažiau
siai — politinėmis partijomis. 
Tai rodo rinkos analizės ir tyri
mų grupės RAIT lapkričio 4-7 
dienomis atlikta anketinė 1,058 
Lietuvos gyventojų apklausa, 
kurios rezul tatus trečiadienį 
skelbia dienraštis „Lietuvos ži
nios". 

Paklausti, pasitiki a r nepa
sitiki pateiktomis visuomenės 
institucijomis, pasitikį bankais 
nurodė 73.8 proc. apklaustųjų. 
Tik šiek tiek mažiau apklaus
tųjų —72.4 proc. — nurodė pa
sitikį bažnyčia, 70 proc. nurodė 
pasitikį prezidentu. 

Mokytojo ir mokinio parodoje — kitokia realybė 
Vilnius , gruodžio 3 d. 

(ELTA) — Tarptautinei neįga
lių žmonių dienai skirtoje paro
doje ..Kitokia realybė" Vaikų in
validų ugdymo centre „Viltis" 
dirbantis tapytojas Marius 
Strolia pristatė ne tik savo, bet 
ir keturiolikmečio auklėtinio 
Eimunto Pažusio keramiką. 

Parodos idėja tapytojui M. 
Stroliai kilo dirbant su neįga
liais vaikais. Pasak menininko, 
lankantieji ugdymo centrą la
bai mėgsta piešti ir lipdyti, nes 
kūryba — vienas prieinamiau
sių būdų kalbėti apie save ir 
aplinką. 

Trečius metus su E. Pažu-
siu bendraujantis dailininkas 
teigė pastebėjęs begalinį moki
nio norą kurti, todėl paskatino 
drauge surengti parodą. 

E. Pažusio keramika — tai 
išraiškingi sutelktos formos kū
riniai. Autoriaus jausmai užko-

Tapytojas Marius Strolia (dl ori* 
Eimunto Pažusio keramiką. 

duoti besikeičiančio molio gaba
lo struktūroje, kur svarbiausia 
— forma. 

Jaunojo menininko mokyto
jas parodoje „Kitokia realybė" 
eksponuoja eksperimentinius 
tapybos darbus. Ypač įdomi jų 

*to savo ir keturiolikmečio auklėtinio 
Tomo Černiševo ELTA1 nuotr 

atlikimo technika: potėpio fak
tūra, pats tapymo — dažų lieji
mo — būdas ir daugiasluoksnė 
paveikslo turinio struktūra. 

Paroda Lietuvos nacionali
nės UNESGO komisijos parodų 
salėje veiks iki Trijų Karalių. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
Lietuviškas Jurgelis meistrelis 

Floridoje 
J Cape Coral atvykau be

veik prieš metus , bet šiame 
nuostabiame parke buvau pir
mą kartą, žavintį augmenijos 
grožį papildė šalia ramiai 
tekanti didžiulė upė ir aplinka, 
kiek įmanoma pri taikyta ir 
vaikų, ir suaugusiųjų poilsiui 
bei patogumui. 

Į antrąjį Cape Coral/Fort 
Myers/Naples apylinkėse gyve
nančių lietuvių susitikimą at
vykau pirmoji, bet greitai visas 
vienas parko pakraštys su
skambo nuo smagios lietuviškos 
šnektos. Šįkart rinkosi ne visi, o 
tik mamos bei tėčiai su vaikais 
ir kol kas aktyviausi lietuviai: 

be manęs dalyvavo Giedrė 
Avellino, Inga Balčiūnienė ir 
Vilma Jennings. Vėliau prisi
jungė Liudmila Vilienė. 

Laukdamos kitų, aptarėme 
šiuo metu svarbiausius klau
simus: ką reikėtų padaryti ir 
kaip padėti sumanytojams, kad 
greičiau įvyktų lietuviškos 
Mišios, kalbėjome apie būsimą 
apylinkės valdybą, nario mokes
tį, numatomus renginius, bib
liotekos steigimą, ta rėmės dėl 
galimybės dalyvauti žiniasklai-
dos konkurse ir sudarėme gru
pelę žmonių, kurie, mūsų many
mu, geriausiai galėtų šį darbą 
atlikti, o susir inkus visiems. 

Danutė ( iš k a i r ė s ) Giedrė i r I n g a — energingosios C a p e Cora l /For t 
Meyers /Naples , F L , apy l ink ių l i e t uvės , užsimojusios į gyvend in t i d a u g 
planų, kad s u b u r t ų savo t a u t i e č i u s i r į suk tų juos į v i s u o m e n i n ė s l ietu
viškos ve ik los ra tą . 

DETROIT, Ml 

2005 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
Sv. ANTANO PARAPIJOJE 

Šv. Antano parapija ruošia 
Naujųjų 2005 metų sutikimą. 
Jau trylikti metai iš eilės, kai 
Šv. Antano parapija ruošia 
Naujų metų sutikimus. Kiek
vienas sut ikimas, galime sa
kyti, buvo smagus, nuotai
kingas, sėkmingas, ir parapijai 
pelningas. Visuomet atšvęsta 
šeimyniškoj atmosferoj, š ių 
Naujųjų 2005 metų sutikimas 
vyks įprasta tvarka. Dalyva
vimas 35 dol. asmeniui. Visų 
dalyvių lauks užkandžiai , 
karšta vakarienė, gėrimai, ma
loni nuotaika, smagios dainos ir 
muzika, o dalyvių mašinos pa
rapijos aikštėje bus stropiai 
saugomos. Vakaras bus pradė
tas 7 vai. v. šv. Mišiomis Šv. 

Antano bažnyčioje; 8 v.v. — 
pabendravimas šventiškai pa
puoštoje salėje, 9 vai. vak. karš
ta vakarienė. Po to šokiai ir 
džiaugsmingas Naujųjų metų 
sutikimas. 

Smulkesnes informacijas 
teikia Regina Juškai tė - Švo
bienė, darbovietės tel. 313-396-
0389, namų 248-547-2859. Jau 
užsiregistravo 27 norintys da
lyvauti. Prašome užsiregis
truoti iki gruodžio 28 d., nes 
vietų skaičius r ibotas . Visi 
laukiami, kviečiami ir bus 
mielai priimti. 2005 Naujųjų 
metų sutikimą ruošia Šv. 
Antano parapija. 

R e g i n a J u š k a i t ė -
Švob ienė 

KALĖDŲ EGLUTĖ 
Sekmadienį, gruodžio 19 d., 

ruošiama Detroito Žiburio lit. 
mokyklos Kalėdų eglutė. Prog
rama vyks Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje ir prasidės tuoj 
po 10:30 vai. Mišių parapijos 
bažnyčioje. Mokiniai atliks vai
dinimėlį „Šiaurės ašigalio grei
tasis traukinys" (dalyvaus visi 
mokyklos mokiniai). Po vaidini
mo atvyks Kalėdų senelis. Kaip 

ir anksčiau, jis r i nks aukas 
vaikučiams Lietuvoje. Aukas 
galima įteikti pinigais arba 
čekiu, rašytu „Žiburio Lit-
huanian School" vardu. Lau
kiame visų — pasivaišinti lietu
viškais pat iekala is , skaniais 
pyragais, dalyvauti loterijoje, 
pasidžiaugti lit. mokyklos mo
kinių vaidinimu. 

Inga kalbėjo apie tai, kas jau 
padaryta ir ką dar reikia pa
daryti, kuriant mokyklą. Tar
tasi dėl patalpų, vadovėlių, o, 
svarbiausia, prisiminti lietuviai, 
turintys pedagoginį išsilavini
mą ir galintys geriausiai dirbti 
su vaikais. Tiesą sakant, jie jau 
beveik paaiškėjo per mūsų pir
mąjį susitikimą, tik, gaila, šian
dien negalėjo čia atvykti. 

Kol mamos tarėsi, vaikai, 
prižiūrimi tėčių ir senelių, 
pasklido po visą parką. Vieni, 
tarsi lietuviški obuoliukai, paki
bo medyje, kiti nubėgo į žaidimų 
aikštelę, t ret i žaidė kamuoliu. 
Kažkaip nejučiomis vaikai 
pasiskirstė pagal amžių ir 
pomėgius, bet buvo ir tokių, 
kurie į jokias draugystes kol kas 
nesileido. 

Aptarusios svarbiausius 
klausimus ir nusprendusios 

kitą susitikimą rengti po dviejų 
savaičių (gruodžio 5 d.) jau Fort 
Myers parke, mamos prisiminė 
svarbiausią tikslą — daryti 
viską, kad jų vaikai nepamirštų 
gimtosios kalbos. Jos ėmė kvies
ti visus į bendrą ratelį ir, nors 
buvo susitarta kalbėti tik lietu
viškai, dalis vaikų į lietuviškus 
klausimus mieliau atsakinėjo 
angliškai. Bet tai jau nebeliūdi-
no susirinkusiųjų — lietuviškos 
mokyklos kūrimo pradžia jau 
padaryta, tad ir rezultatų gal 
ilgai laukti nebeteks. 

Suskambo linksmas ir sma
gus lietuviškas „Jurgelis meist
relis", po jo buvo kiti rateliai ir 
žaidimai. Šiandien mamos 
mokė vaikus to, ką prisiminė iš 
vaikystės, o kitam susitikimui 
susitarė, kad kiekviena šeima 
sugalvos bent po vieną žaidimą, 
lavinantį vaikų šnekamąją 

lietuvių kalbą. 
Dar neaišku, kaip greitai 

pavyks gauti patalpas mokyk
lai, kada galės prasidėti rimtos 
pamokėlės, bet jau dabar gali
ma drąsiai tvirtinti, kad visa tai 
anksčiau ar vėliau bus, nes yra 
tėvai, kurie puikiai supranta 
tokio darbo svarbą ir labai to 
nori; yra mokytojų, šokių va
dovė, muzikantė ir kiti žmonės, 
pasiruošę viską padaryt i dėl 
šiame krašte gyvenančių lietu
vių, o ypač dėl vaikų. 

Belieka pridurti, kad šiame 
susitikime dalyvavo 17 vaikų 
nuo 3 iki 13 metų amžiaus ir 
gerokai per 20 suaugusiųjų. 
Organizatorių paskaičiavimu, 
vaikų, norinčių lankyti lietu
višką mokyklėlę, yra apie 30. 

Yra dėl ko stengtis! 

Danutė B a l č i ū n i e n ė 

C a p e Cora l /Fo r t Meyers /Nap les apy l inkėse gyvenan tys l i e tuv ia i pas i ryžę įs lit. mokyklą savo a t 

ARIZONA 

Kaip grei tai prabėgo ši 
vasara ir atkeliavo gražiausias 
metų la ikotarpis Arizonoje, 
ruduo, o vėliau bus puiki, 
pasipuošusi žydinčiais žiedais, 
žiema. Su atkeliavusiu rudeniu 
pradėjome ruoštis vasaros už
baigimo gegužinei. Arizonos 
Lietuvių bendruomenės nariai, 
svečiai spalio 24 dieną skubėjo į 
rengiamą bendruomenės gegu
žinę, kuri, kaip visuomet, įvyko 
Yavapai parke. 

Susirinko nemažas skaičius 
narių, bičiulių bei svečiu, taip 
pat tarp svečių mūsų didžiai 
gerbiamas Arizonos lietuvių 
apylinkių garbės konsulas prof. 
K. Paulius Žygas su savo sū
neliu. Ypač šį kartą atsilankė 
nemažai jaunimo ir jaunų šei
mų su vaikučiais. Nepaprastai 
buvome sužavėti vienu tėveliu 
ir jo prieaugliu: sūnelis maž
daug šešerių metų amžiaus tarp 
jaunesnių trijų sesučių, vyriau
sia maždaug ketverių metų, 
antra trejų, o jauniausia dvi
dešimt mėnesių. Vaikučiai labai 
gražiai išauklėt i , t ikriausiai 
močiutės Rimos Rėklaitienės 
dėka, nes jų mamytė per anksti 
iškeliavo į amžinybę. Visi vai
kučiai žaidė, šoko rateliu, o 
tėvas nuo jų nei minutės nepa
sitraukė, visą laiką vaikus fil
mavo, valio, Povilai, tu esi 

Iš SAULĖTOS ARIZONOS 
didelis pavyzdys savo šeimai, o 
ypač savo vaikučiams. 

Štai jau priartėjo pietų lai
kas, publika skubėjo prie maisto 
stalo pasiimti sau pietus, nes, 
kaip atrodė, visi jau buvo išalkę. 
Lietuviško maisto: kugelio, deš
rų su kopūstais, čia ne visuomet 
gauname, nebent tenka patiems 
namuose pasigaminti. 

Iš ankstaus ryto mūsų mie
las pirmininkas visų mylimas ir 
gerbiamas dr. Rimas Vaitkus su 
savo žmona Aldona jau ruošėsi 
gegužinei. Atvažiavome padėti, 
bet jau daug kas buvo paruošta. 
Svarbiausiai tai buvo iškelta 
mūsų trispalvė, kad atvažiuo
jantys iš tolo matytų, kokioje 
vietoje vyksta lietuvių gegužinė. 
Stalai jau buvo padengti stal
tiesėmis, grojo muzika. Aldona 
Vaitkienė paruošė stalą vai
kučiams, pripirko spalvotų pieš
tukų, parodė, kaip piešti pa
veikslėlius, kad parodytų savo 
talentus, bet svarbiausia, kad 
turė tų užsiėmimą ir nenuo
bodžiautų. 

Visiems dėkojame už pado
vanotus laimikius loterijai, taip 
pat visiems, kurie pirko bilie
tėlius ir šį tą laimėjo, o labiau
siai tiems, kurie nieko nelai
mėjo, dėkojame už auką. Lote
rija rūpinosi Aldona Ripskienė, 
o jai talkino jos gera draugė 

Sofija Palionienė. 
Pravesti gegužinės pro

gramą buvo pakviesta mūsų 
nepakeičiama Antonija Petru
lienė. 

Prie gėrimų pasidarbavo 
Algis Karsas, Kazys Ripskis, 
Kazys Matonis. Mūsų iždinin
kas Algis Motiejūnas turėjo ne
mažai darbo surinkti pinigėlius, 
suskaičiuoti ir subalansuoti . 
Saldumynų stalui vadovavo 
Albina Ripskienė, žinoma, su 
pagalba: Sofija Palionienė, 
Gilanda Matonienė, Veronika 
Paulionienė. Kavute pasirūpino 
Aldona Vaitkienė, maistą pa
ruošė Dalia Motiejūnienė su 
Rūta Motiejūnaite. Joms tal
kininkavo Rita Martinaitienė ir 
Carol Adomavich. Daug dar
bavosi Onutė Fielding, o jai 
padėjo jos vyras Ivor Rene. Jie 
padarė daug nuotraukų, kurios 
ateityje atsiras „Drauge". Dė
kojame visiems gegužinės daly
viams, nes be jų mūsų gegužinė 
nebūtų įvykusi. Tuo pačiu dėko
jame „Tranams" ir „Bitelėms" 
už jų nepailstamą darbą. 
Didžiausia padėka mūsų ALB 
pirmininkui Rimui ir Aldonai 
Vaitkams. Beliko laukti pava
sario gegužinės, tarp žydinčių 
kaktusų, kalnų papėdėse. 

Albina R i p s k i e n ė 

Lietuvių r e n g i n i u o s e Dievo Apva izdos parapi joje d a ž n a i l ankos i ir 
Michigan vals t i jos a r De t ro i t m i e s t o pare igūnai . Š.m v a s a r o s pabaigoje 
.gpgužinėje po s togu" a p s i l a n k ė ir JAV Kongreso n a r y s T h a d d e o u s 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS VBNAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Ste.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-Š1RDES UOOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKiS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA. MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Bk Grove: 847-718-1212 

www.illirtoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dan«s už pnenaną «amą. 
Susitarimui kabėti angfckai arsa lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260. 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

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

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
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IŠĖJO DAR VIENAS IŠ MŪSŲ 

Arizonos L B a p y l i n k ė s gegužinėje (iš ka i rės ) : R ū t a Motiej 
Va i t k i enė i r Ca ro l Adomavich. 

t iejūnienė, Rita M a r t i n a i t i e n ė , Aldona 

O n u t ė s F i e l d i n g n u o t r a u k a . 

Kaip atėjusi rudens šalna 
paker ta gamtos gyvastį, taip 
mir t ies angelas kiekvienais 
metais vieną po kito išveda iš 
mūsų tarpo pažįstamus, drau
gus, a r t imuosius . Suskaus ta 
š i rd į , -ka i paskai tai „Drauge" 
užuojautą arba artimųjų pra
nešimą, kad negrįžtamai išėjo 
tas a r ta , kuriuos gerai pažino
jai, bendravai . 

Sunny Hills gyvenančius 
lietuvius sujaudino žinia apie 
Klemenso Žukausko (1913.01.03 -
2004.11.08) mirtį. 

Klemensas ir Anelė Žu
kauska i , išėję į pensiją, iš 
Čikagos atvyko į Sunny Hills 
gyventi vieni iš pirmųjų. Jie 
abu tuojau įsijungė į chorą. 
Klemensas į golfo klubą, kur su 
draugais linksmai ir maloniai 
leisdavo laiką. J ie abu buvo 
linksmi ir mieli kaimynai, drau
gai. Ypatingas šventes suruoš
davo, kai iš Čikagos atvykdavo 
jų t rys sūnūs su šeimomis. Visi 
jie buvo linksmi ir balsingi. Kai 
užtraukdavo lietuvišką dainą, 
skambėdavo gojus ir per ežerą, 
prie kurio buvo Žukauskų sody
ba, nuvilnydavo dainos aidai. 

Kaimynų ir draugų pas juos 
nest igo. Aneliutė buvo gera 
ku l ina rė , mėgo gamint i ir 
vaišinti. O Klemensas niekada 
neieškojo žodžio kišenėje. Bet 
kokiom progom jam sklandžiai 
liejosi žodžiai, tostai, sveikini
mai. J i s mokėjo ne tik dainuoti, 
bet ir kur t i daineles, kur ias 
už t raukdavo pobūviuose bei 
renginiuose. 

Bet nelaimės neskraido 
padangėmis, o vaikščioja mūsų 
keliais ir takeliais, ir nekviestos 

užklumpa. Susirgo Aneliutė. 
Liga progresavo ir nedaug vilčių 
buvo pasveikti. Susidarius to
kiai padėčiai, kad tėvams jau 
reikėjo nuolat inės priežiūros, 
vaikai nu ta rė juos pasiimti 
atgal į Čikagą. Nelabai norėjo 
j ie vykti ten, į didelį ir 
tr iukšmingą miestą, iš kurio 
buvo išvykę. Bet be pagalbos 
jau būtų buvę per sunku. Kaip 
uraganas užgriuvo netikėta 
sūnaus Jono mirt is . Šaunus 
sport ininkas, geras žmogus, 
šeimos tėvas, pakirstas, kaip 
ąžuolas, pačiame gražume. 
Visiems tai buvo baisus smūgis. 
Dar labiau palinko tėvo pečiai 
nuo sielvarto (Jonas buvo vy
riausias sūnus). 

Vėliau Klemensas dažnai 
skambindavo savo buvusiems 
kaimynams, draugams, ilgėjosi 
Sunny Hills, jam buvo įdomu, 
kas pas mus dedasi. Mes irgi jų 
nepamiršom ir nors telefonu 
siųsdavom linkėjimus, sveiki
nimus. Kai buvo pradėtas leisti 
laikraštėlis „Šis bei tas", jis 
norėdavo jį gauti ir, nors jo 
regėjimas buvo stipriai nu
silpęs, prašydavo, kad jam 
viską paskaitytų. 

Ir štai laikraštyje žinutė: 
Klemensas Žukauskas paliko šį 
pasaulį. 

Mes nepamiršome tavęs, 
Klemensai, gailime tavęs ir to 
įrodymui lapkričio 28 d. 11 vai. 
ryte lietuviškų pamaldų metu 
Sunny Hills Šv. Teresės 
bažnytėlėje meldėmės už tavo 
sielą per užp i rk tas choro 
Mišias. Ilsėkis ramybėje. 

Choro seniūnė 
V. D ė d i n i e n ė 
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mailto:redakcija@draugas.org
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KYLANTIS MAISTO PRODUKTŲ 
IMPORTAS DIDINA PREKYBOS 

DEFICITĄ 
STASYS SURANTAS 

JAV apetitas importuotam 
maistui sukelia daug problemų 
krašto ekonomikai. Žemės ūkis 
yra vienas didžiausių ekono
mikos sektorių, iš kur ių gali
ma tikėtis užsienio prekybos 
pertekliaus ir kurie y ra dabar 
taip reikalingi sumažinti kas 
mėnesį didėjančius prekybos 
deficitus. Paskutiniai JAV že
mės ūkio ministerijos praneši
mai rodo, kad šiais metais 
birželio ir rugpjūčio mėnesiais 
kraštas importavo daugiau ūkio 
produktų nei eksportavo. Tas 
įvyko pirmą kartą nuo 1986 m., 
kada JAV žemės ūkio sritis 
(Farm Beit) išgyveno didelius 
sunkumus. „Tai kel ia daug 
rūpesčių, — pasakė Sun Von 
Sohn, didžiulio banko ir preky
bos bendrovės „Wells Fargo" 
vyriausias ekonomistas. — 
Mums labai reikia ūkio produk
tų eksporto per tekl iaus , nes 
bendras prekybos deficitas greit 
kyla". 

Viena priežastis y ra keletas 
pasaulinės prekybos sutarčių, 
tokių, kaip 1994 m. Šiaurės 
Amerikos Laisvos prekybos 
sutartis (North American Free 
Trade Agreement), kurios su
mažino užtvaras JAV ūkio pro
duktų eksportui, bet taip pat 
atidarė vartus importui. Įvairių 
užsienietiškų maisto produktų 
gausumas vartotojams duoda 
didesnį pasirinkimą ir daug 
k u r padeda mažint i kainas. 
Kontroliuoti vis didėjančio ben
dro prekybos deficito problemą 
galima tik kol užsienis skolins 
JAV dideles sumas pinigų. 
Daugelis ekonomistų įspėja, 
kad- tas negali ilgai tęstis ir 
vieną dieną iššauks finansinę 
krizę, krentant dolerio vertei. 

Bendras JAV prekybos 
deficitas rugpjūčio mėnesį paki
lo iki 54 milijardų. Tai buvo 
antras aukščiausias po birželio 
55 milijardų. Per paskutinį 
dešimtmetį JAV žemės ūkio 
sektorius žymiai sumažino 
bendrą deficitą, bet, atrodo, ta 
era baigiasi. Iki dabar, per 
daugelį metų JAV federalinė 
valdžia iš bendro valstybės iždo 
stipriai rėmė žemės ūkį. Tas 
ne visiems patinka, ir dabar, 
ūkio produktų eksportui mažė
jan t ir greit didėjant federali-
niam deficitui, tas bus sunkiau 
pateisinti. JAV vis dar tebėra 
didžiausias ūkio produktų eks
portuotojas pasaulyje, bet 
eksporto perteklius ta ip greitai 
mažėja, kai kurie prez George 

W. Bush vyriausybės ekonomis
tai galvoja, kad šis sektorius 
gal net 2005 metais jau gali 
būti deficite. 

Dabar dar oficialus val
džios numatomas perteklius 
2005 metams yra 2,5 milijardo 
dolerių, bet dar šių metų lap
kričio mėnesį buvo išleistas 
naujas pranešimas, kuris paro
dė blogesnę padėtį. Aukščiau
sias žemės ūkio sektoriaus 
prekybos perteklius buvo 1996 
metais — 27,31 mljrd. (59,75 
milijardų eksporto, 32,44 — 
mljrd. dol. importo). Nuo to 
laiko gana greitai mažėjantis 
perteklius rodo vis didesnę 
užsienio konkurenciją ir taip 
besikeičiantį Amerikos varto
tojų skonį bei reikalavimus. 

Maždaug per paskutinį 
dešimtmetį žemės ūkis žymiai 
pasikeitė. Yra vietų, kur žemė 
bei darbo jėga yra pigesnė ir 
t ie kraštai padeda savo ūki
ninkams, gerindami kelius, uos
tus ar duodami kitą paramą. 
Pavyzdžiui, Brazilijoje ūkinin
kai daug kur nukonkuruoja 
amerikiečius, ypač sojos pu
pelių rinkoje. Rusija, buvusi 
didžiausia JAV rugių pirkėja, 
dabar j au eksportuoja pati. 
Indija, kurią JAV ilgai rėmė bei 
padėjo mažinti badą, dabar jau 
taip pat pradeda eksportuoti. 
Kinija, ilgą laiką daug impor
tavusi, stengiasi pasigaminti 
užtenkamai savo kraštui. JAV 
apie 1980 metus kontroliavo 
apie pusę viso pasaulio kviečių 
rinkos, o dabar turi tik apie 
ketvirtadalį. Vyksta aštri kon
kurencija, o taip pat atsiranda 
daug suvaržymų. Europa neįsi
leidžia daugelio produktų neva 
dėl genetiškų pakitimų. 

Tarp kitko, importuotas 
maistas yra greičiausiai augan
ti kategorija mūsų parduotuvė
se. Net ir silpnėjantis doleris, 
kelia įvežtų produktų tvaną. 
Pavyzdžiui, šiais metais rug
pjūčio mėnesį importai padi
dėjo 24 proc, lyginant su 
praėjusiais 2003 metais, iki 
4,37 milijardo, kas viršija to 
mėnesio eksportą 156 milijo
nais. Augant pasaulinei preky
bai, importo — eksporto eiga 
yra labai supaprastinta ir be
veik visų valstybių konsulatai 
JAV turi komercinius skyrius 
tai palengvinti. 

Dėl daugelio priežasčių 
kinta ir JAV vartotojų skonis 
bei norai. Pagal USDA pateiktą 
informaciją, 78 proc. visų JAV 
suvartojamų krevečių, žuvies, 
vėžių ir panašių produktų yra 

Šiemet Lietuvių fondo Dr. Antano Razmos vardo Visuome
nininko premija buvo paskirta prof. Vytautui Landsbergiui. 
Laureatui negalėjus į LF šventę atvykti, premija įteikta Gražinai 
Landsbergienei. Ją įteikė dr. Jonas Valaitis, Lietuvių fondo garbės 
pirmininkas. 

E. Šulaičio nuotr. 

importai. Taip pat importuotas 
vynas pernai jau turėjo 27 proc. 
JAV rinkos, palyginus su 21 
proc. 2000 metais. Vartotojai 
reikalauja vis daugiau pasirin
kimo ir daug kam tai yra gera 
prekyba. Net ir JAV ūkininkų 
kooperatyvas „Sunkist Grover 
Ine" planuoja importuoti apelsi
nus iš Pietų Afrikos, kada nėra 
vietinių. Greitai augantis imi
grantų skaičius reikalauja 
j iems įprasto maisto. Pavyz
džiui „General Mills Inc." pra
deda importuoti šaldytą, indų 
pamėgtą „roti" ir „nan" duoną. 
Importuojama daug įvairaus 
meksikietiško, rytietiško bei 
kitokio maisto. Mes. lietuviai, 
randame ir Lietuvoje gamintų 
skanių produktų bei gėrimų. 

Pasaulio ekonomika bei 
atsiskaitymai yra labai sudė
tingas dalykas. Tai kaip ban
guojanti jūra, kaip potvyniai ir 
atoslūgiai, bet jie visuomet išsi
lygina. JAV deficitas yra mil
žiniškas ir kaip ilgai kraštas tai 
galės pakelti, nėra aišku. 

Baigdamas šį straipsnį, pa
žiūriu į vėliausią „Wall Street 
Journal" ir tuoj pastebiu, kad 
jau yra paskelbtas vėliausias 
JAV žemės ūkio ministerijos 
pranešimas, kad ateinančiais 
metais (2005) jau nebus jokio 
ūkio produktų pertekliaus, nes 
eksportas ir importas bus maž
daug lygūs. To nėra buvę net 
nuo 1958 metų. Ta proga noriu 
paminėti keletą sektorių, kur 
vyksta didelės varžybos. Pir
miausia — keleivinių ir pre
kinių lėktuvų pramonėje. Čia 

varžosi Amerikos „Boeing" ir 
Europos „Airbus" įmonės. 
„Airbus" yra stipriai remiama 
Europos didžiųjų valstybių, ir 
šiais metais „Airbus** jau pa
gamino bei pardavtė truputį 
didesnį skaičių lėktuvų kaip 
„Boeing". Didelės 'varžybos 
vyksta įvairiose komunikacinės 
ir pramoginės industrijos rin
kose. Čia JAV dar neblogai 
laikosi. Vienas pelningų sričių 
yra JAV universitetai, kur vi
sada mokosi apie 60,000 užsie
nio studentų, bet ir čia naujų 
studentų registracija šiais me
tais yra sumažėjusi apie 10 
proc. 

Keičiasi laikai. JAV po 
Antrojo pasaulinio karo metė 
didžiules sumas Europai stabi
lizuoti (Marshall Plan). Per vi
są laiką beveik visur ir visada 
būdavo pirmoji šalis visiems 
po nelaimių padėti. Dar ir da
bar turi, nors gerokai sumažin
tą, „Foreign Aid" užsienio 
pagalbos skyrių. Čia didžiausią 
paramą per visą laiką gauna 
Izraelis, ir nuo 1973 metų (po 
Yom Kippur karo) ir Egiptas 
(gal kad daugiau nekariautų, 
apie 70 proc. kiek gauna Izrae
lis), o kitos 15 valstybių gauna 
mažesnes sumas. 

Ką atneš rytojus, sunku 
tiksliai numatyti , nes ekono
mikos finansų pasaulis yra 
labai sudėtingas, o taip pat 
priklauso nuo politinės eigos. 
Reikia tikėtis, kad netrukus bus 
išvystomi nauji energijos šal
tiniai, kas JAV padėtų ir toliau 
tęsti pažangą. 
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Prakartėlę papuoš trys žmogaus dydžio karaliai 
Vilniaus Katedros aikštės 

prakartėlę šiemet pirmą kartą 
„aplankys" Trys Karaliai. Žmo
gaus dydžio skulptūras iki 
sausio pradžios sukurs skulpto
rius Algimantas Kesminas. 

Egzotiškus apdarus kara
liams pasiūs Vilniaus arki
vyskupijos Amatų centro siu
vėjos. Puošniomis detalėmis 
jos taip pat papildys pagrin
dinių prakartėlės personažų 
drabužius. 

Kaip teigė menotyrininkė 
Sigita Maslauskai tė , prakar-
tėlėje vaizduoti Tris Karalius 
— labai sena tradicija. „Ka
dangi Mato evangelijoje nebu
vo nurodyta, kiek išminčių 
aplankė kūdikėlį, iki VI—VII a. 
ikonografijoje ka r t a i s buvo 
vaizduojami 4 ir ne t 40 kara
lių. Tradicija vaizduoti tris 
išminčius nusistovėjo tik DC 
amžiuje, tuo metu jie gavo 
Kasparo, Merkelio ir Baltazaro 
vardus", — pasakojo meno
tyrininkė. 

Vienas iš Trijų Karalių 
tradiciškai yra juodaodis, kitas 
panašus į to krašto, kuriame 

statoma prakartėlę, gyventoją, 
o trečias — rytietiškų bruožų. 
Taip primenama, kad kūdikėlį 
pagarbinę išminčiai atstovauja 
viso pasaulio tautoms ir tikėji
mams. 

Ne mažiau svarbios ir 
dovanos, kurias Karaliai atneša 
kūdikėliui. Auksas simbolizuoja 
teikiamą pagalbą Jėzui kaip 
karaliui, smilkalai — jo dievys
tei, o mira, kuri buvo naudoja
ma mirusiųjų kūnams balza
muoti, kalba apie būsimą Išga
nytojo kančią, mirtį ir atpir
kimą. Pagal krikščioniškos 
ikonografijos tradiciją, Vil
niaus arkikatedros prakartėlėje 
vyraus raudona, žalia ir balta 
— tikėjimo, vilties ir meilės 
spalvos. 

Katedros aikštės prakar
tėlę bus pašventinta Šventų 
Kalėdų išvakarėse, vėlų gruo
džio 24-osios vakarą. 

Centr inę Vilniaus aikštę 
prakartėlę pirmą kartą pa
puošė per 20001-ųjų Kalėdas. 
Pagrindines jos figūras — Ma
riją, kūdikį, šv. Juozapą, tris 
piemenukus, asilą ir porą avy

čių — kūrė skulptorius Gedi
minas Karalius su savo studen
tais . Antraisiais metais 
prakartėlę papildė ikonogra-
fiškai privaloma jaučio figūra, 
dar po metų buvo papuošti 

prakartėlės dalyvių drabužiai, 
šiek tiek pakeista tvartelio 
scenografija. Šiemet per Tris 
Karaliaus prakartėlę papildys 
net trys naujos skulptūros. 

(Elta) 

DANUTE BINDOKIENE 

Kaip šiandien laikosi PLB? 

Suprantama, kiekvienam savas rūpestis 
daug svarbesnis už bet kieno kito. Net ir 
mūsų liaudis sako: „man įdrėkstą savo 

pirštą labiau skauda, negu tavo lūžusią ranką". 
Galbūt panašiai ir su Pasaulio lietuvių ben
druomenės reikalais: kai JAV gyvuoja pati gau
siausia lietuvių bendruomenė, pakanka ir savų 
rūpesčių, ir savų reikalų. Nesunku pamiršti, 
kad visgi Lietuvių bendruomenės veikia net 
34—iuose pasaulio kraštuose, o jas visas — taigi 
ir JAV LB — apjungia Pasauko lietuvių ben
druomenė, kuriai šiuo metu vadovauja Gabrie-
kus Žemkalnis — anksčiau gyvenęs Australijo
je, dabar Vilniuje, kur įsikūrusi PLB atstovybė. 

Tas „užmaršties sindromas" iš dalies atsi
randa ir dėl to, kad apie kitų kraštų ben
druomenių veiklą labai nedaug žinome, nebent 
vienas kitas pasiskaito „Pasaulio lietuvį", (šiuo 
metu leidžiamą Punske). PLB pirm. Gabrielius 
Žemkalnis, praėjusią vasarą besilankydamas 
Čikagoje, pasakojo, kad PLB ypatingą dėmesį 
kreipia į Lietuvių bendruomenes ir apskritai 
organizacijas, veikiančias buvusios Sovietų 
Sąjungos teritorijoje: Krasnojarske, Ulan Ude 
(Buriatija), Irkutske, Kazachstane, Baltaru
sijoje, Ukrainoje, Maskvoje, Sankt Peterburge, 
Lenkijoje, Karaliaučiaus krašte, Latvijoje ir kt. 

Kur ketuviai įsikūrę geriau, ten turi ir 
lietuviškas mokyklas, ir yra veiklesni; kur daug 
vargingiau, tuo atveju ir jų veiklos sąlygos labai 
skurdžios. Apskritai, buv. Sovietų Sąjungos te
ritorijoje esančių lietuvių bendruomeninė veik
la yra visai kitokio pobūdžio, kaip, pavyzdžiui, 
Kanadoje, Amerikoje. Visgi ir jie stengiasi, kiek 
įmanoma, išlaikyti savo lietuviškumą, ryšį su 
tėvyne Lietuva. Dėl įvairių priežasčių daugeliui 
neįmanoma grįžti į Lietuvą, todėl PLB stengiasi 
(ypač buvusių tremtinių) vaikams ir vaikai
čiams sudaryti sąlygas, kad jie galėtų atvykti į 
Lietuvą mokytis Vilniaus vidurinėje mokykloje, 
pavadintoje „Lietuvių namais". Su šia ypatinga 
institucija daugelis Amerikos ir Kanados lietu
vių yra susipažinę, galbūt net ją parėmę. Bet to 
dar nepakanka. 

„Lietuvių namams" reikia ir daugiau dėme
sio, ir daugiau paramos. Kaip teigia jų vadovy

bė, o taip pat ir PLB pirmininkas, vaikai, atvy
kę į mokyklą, nemokėdami arba labai mažai 
kalbėdami lietuviškai, per palyginti trumpą lai
ką išmoksta ketuvių kalbą, susipažįsta su Lie
tuvos istorija, papročiais, kul tūra. Daugiau 
kaip 90 proc. tų vaikų pasilieka gyventi Lietu
voje, įstoja į aukštąsias mokyklas. Daugeku 
atveju, va ikams įs ikūrus Lietuvoje, grįžta 
tėvynėn ir jų tėvai. 

Nedaug geresnės sąlygos lietuviškai veiklai 
y ra ir Pietų Amerikoje. Tad pagrindinį PLB 
uždavinį galėtume taip apibūdinti: pasirūpinti, 
kad užsieniuose išsibarstę lietuviai (net ir 
nebekalbantys l ietuviškai) nea t i t rūktų nuo 
savo tautos kamieno. 

Ar PLB šį uždavinį sėkmingai vykdo? Be 
abejo, stengiasi vykdyti, kaip iš neseniai mūsų 
redakcijai atsiųsto pirm. Gabrieliaus Žemkalnio 
aplinkraščio matyti. PLB veiklai į ratus paga
lius kaišioja ta pati pagrindinė priežastis, daž
nai pristabdanti ir JAV ar Kanados LB veiklą 
— pinigai. Skirtumas tik toks, kad visgi JAV-se 
a r Kanadoje gyvenančių lietuvių finansinė 
padė t i s yra nepalyginamai tvir tesnė, kaip 
tolimųjų rytų plotuose išsibarsčiusių mūsų tau
tiečių. Be to, Šiaurės Amerikos žemyne turime 
dosnumu pasižyminčius fondus, ypač Lietuvių 
fondą, remiantį nemažą mūsų organizacinės, 
visuomeninės veiklos dalį. 

G. Žemkalnis savo aplinkraštį baigia taip: 
„Jūsų parama PLB darbams ypač vertinga, 
svarbi ir reikalinga. Be tos paramos daugelis 
svarbių išeivijai ir Lietuvai projektų nebūtų 
įvykdoma. ... Aukas prašome siųsti čekiu 
Pasaulio lietuvių bendruomenei (PLB); adresas: 
622 Tremont Court NW, Grand Rapids, MI 
49504 USA". 

Kalėdų ar kitų svarbiųjų švenčių proga į 
m u s tiesiasi daug tuščių rankų. Rodos, niekad 
neatsiranda tiek paramos prašančių, kaip šiuo 
metu. Nesakykime, kad PLB yra tik kitas eili
n is prašymas, kurį padėsime į šalį ir pa
miršime. Jeigu mums brangi Lietuva, turime 
branginti ir jos vaikus, nepaisant, kur jie begy
ventų. Atsiliepkime į PLB prašymą brolišku 
dosnumu. 

VASARA LIETUVOJE 
JERONIMAS TAMKUTONIS 

Nr.18 

Skulptorius Algimantas Kesminas kuria Trijų karalių skulptūras 
prakartėlei, kuri bus pastatyta Katedros aikštėje Vilniuje. 

Valdo Kopūsto Elta) nuotr 

Knygoje aprašyta, kaip veikė lietuviška no
menklatūra Sąjūdžio metu. Tai kar tu parodo, 
koks buvo tarybinės aukštuomenės gyvenimas — 
vieni kitų įtarinėjimai, šnipinėjimai ir įskundi
mai. Perskaičius tuos V. Petkevičiaus pasakoji-
mus-kliedėjimus, sunku ramiai ir nešališkai apie 
tai kalbėti. 

Autorius dažnai aprašo susitikimus ir pasi
kalbėjimus su aukštais kompartijos veikėjais, 
valdininkais ir KGB generolais, kaip sau lygaus 
rango asmenimis. Jis savo bendrus Sąjūdyje daž
nai vadina „bildukais (stuckacij?)", karjeristais, 
spekuliantais, pats save laikydamas virš visų 
aukštesnėje moralinėje pakopoje. Aišku, tai yra 
sovietinio „socialinio realizmo" apraiška, pagal 
kurią esamą padėtį reikėjo vaizduoti, jau kaip 
įgyvendintą komunizmo svajonę — „darbininkų 
rojų žemėje". Per tokius pat „socrealizmo" akinius 
autorius žiūri ir į visą Sąjūdžio veiklą, ir pats 
gyvena savo svajonių pasaulyje. V. P., kaip ir kiti 
Lietuvoje sovietmečio rašytojai, dažnai pereina į 
tipišką rusų ar sovietų išsireiškimo stilių. 

Pagal nusipelniusio sovietinio kolaboranto iš
vedžiojimus, jis yra geresnis ir gudresnis už kitus 
sovietinės nomenklatūros asmenis. Jis turi vien 
panieką už A. Sniečkų žemesniems kompartijos 
veikėjams. Jis yra tyras, doras, tiesiog idealus ko
munistas. Jis nėra „bildukas", o tarybinis rašytojas. 

Beskaitant knygą, keitėsi ir mano nuomonė 
apie ją ir jos autorių. Jis iškelia save daug aukš
čiau virš visų kitų kolaborantų, išskyrus jų 
viršininką A. Sniečkų, kurį jis tebegarbina, kaip 
buvusį ryžtingą vadovą. Net ir buvęs „gensekas" 
A. Brazauskas yra praradęs jo malonę — V. P. jį 
paniekinančiai pravardžiuoja „senmerge". Visi ki
ti, kurie nesutiko su V. P. nuomone, yra niekšai ir 
kvailiai. Pagal V. P., visuose susirinkimuose ir 
mitinguose, visur ir visi jį gerbė, klausė jo išmin
tingų, tiesiog saliamoniškų, patar imų ir jo 
sumanaus, ryžtingo vadovavimo. Aiškiai matyti 
ne tik V. P., bet ir nomenklatūros noras bei sieki
mas, kad kompartija vadovautų Sąjūdžiui ir taip 
išliktų valdžioje, t.y., kad „geras gyvenimas" tęs
tųsi toliau, kaip ir A. Sniečkaus laikais. Matyti V. 
P. didžiulis, tiesiog nepasotinamas, troškimas, 
kad apie ji suktųsi visas viešas gyvenimas, bent 
Lietuvoje. 

Sąjūdis ir jo atnešta nepriklausomybė užstojo 
V. Petkevičiui ne tik saulę, bet atėmė iš jo ir 
lengvą pragyvenimą^ nes jau niekas jam taip 
gerai nemokės už žmonių kvailinimą ir Lietuvos 

nepriklausomybės juodinimą, kaip okupacinė val
džia. Suprantama ir jo nuolatos kartojama pa
gieža bei pyktis viso to kaltininkui Vytautui Lands
bergiui. Kažkaip atrodo, kad normalus asmuo 
ta ip pykti ir kitus įžeidinėti bei šmeižti negalėtų. 
Tačiau tas buvo leista ir net gerai už tai atlygina
ma „socialistinėje" santvarkoje, su kuria autorius 
yra suaugęs. Vien tik V. Landsbergiui liejama 
pagieža ir tulžis pripildytų pusę Galvės ežero. 

V. P. elgesys Sąjūdžio metu savotiškai prime
na gyvulių pasaulį, — perekšlę vištą, išperėjusią 
ančiukus. Kai ančiukai patraukia į netoliese 
esančią kūdrą ir pradeda plaukioti, ant kranto 
esanti višta laksto, kaip pašėlusi kūdros pa
kraščiais, kudakindama iš baimės, kad ančiukai 
nenuskęstų. V. P. negali įsivaizduoti, kaip kom
partijos išperėti ir išauginti „ančiukai" gali ją 
pal ik t i . ' 

Besinaudodamas demokratinėmis laisvėmis, 
V. P. dirba savo stribo darbą toliau tik kita, t.y. 
provokacine ir dezinformacine forma, sėdamas 
įtarinėjimus ir nepasitikėjimą visais Sąjūdžio ir 
nepriklausomybės atstatymo veikėjais. Pagal jį, 
nėra ir nebuvo nei vieno padoraus, sąžiningo, 
protingo visuomenės veikėjo be „Petkos" — Vy
tauto Petkevičiaus. Juk visi tie, jo taip niekinami 
turto grobstytojai ir karjeristai, buvo išauginti jo 
paties remiamoje ir garbinamoje „brandaus so
cializmo" šalyje. O ar jis jaučia bent dalį atsa
komybės už savo praeities veiklą — knygoje to 
nematyti, nes jis asmeniškai niekuomet neklydo. 
Tačiau jis pats buvo to sovietinio „socializmo" ne 
tik kūrėjas, bet ir jo išskirtinis garbintojas. 

„Durnių laivas" — tai išsigalvojimų, melo, 
kliedėjimų ir šmeižto knyga, kur didžiausia 
pagieža skiriama Vytautui Landsbergiui. Juk ne 
kas kitas, kaip jis, ne tik Sąjūdyje užtemdė V. 
Petkevičiui „saulę", bet atėmė iš jo gerą. partijos 
apmokamą darbą, gerą pragyvenimą ir kitų no
menklatūrininkų bei tarybinės liaudies pagarbą. 

* * * 
Besėdint Vilniaus oro uoste SAS skyriaus 

laukiamajame, keletas jaunų lietuvaičių nera
miai žvalgėsi, besiklausydamos skrydžių praneši
mų. Jų įtemptas elgesys rodė, kad kai kurios 
skrenda pirmą kartą į svetimas šalis, ieškodamos 
uždarbių, o gal ir geresnio gyvenimo. 

P r i e r a š a s . Šio straipsnio autorius, būdamas 
Lietuvoje, išleido knygą „Mūsų protas ir Lietuvos 
istorijos lūžiai" knyga gaunama ir „Draugo" 
knygyne. Pabaiga . 
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Moksleivijos gyvenimo 
epizodai pokaryje 

KĘSTUTIS PRANCKEVIČ1US 

Dažnas vyresnės kartos 
žmogus vienaip ar kitaip prisi
mena į praeitį nutolstančius 
sovietų okupacijos metus ir 
skirtingai juos vertina. Kaune 
gyvenančio Antano Jočio pri
siminimuose iki šiol gyvi tie nera
mūs jaunystės metai. Pažvel
kime į tuos metus paprasto 
moksleivio akimis, stabtelkime 
prie kai kurių įvykių, būdingų 
daugumai to neramaus laiko
tarpio mokyklų. Okupacijos me
tais Ukmergė mažai kuo išsis
kyrė nuo kitų Lietuvos miestų, 
nebent gal t ik tuo, jog čia 
gyveno truputį daugiau gyven
tojų, negu kituose rajonų mies
tuose. Ukmergės I vidurinėje 
mokykloje 1950-1951 mokslo 
metais buvo dvi dešimtosios 
klasės. Pagal pažangumą, pir
mąją vietą vidurinėje mokykloje 
užėmė 10b klasė. 1951 m., su
jungus dvi klases, liko tik viena 
vienuoliktoji... Mokslas, kaip 
žinia, dar buvo mokamas. Per 
metus moksleivių tėvai turėjo 
sumokėti 150 rublių. Antanas 
Jočas prisimena: 

— Prasidėjus mokslo 
metams kaip tik buvo atleidžia
mas iš darbo istorijos mokytojas 
Jonas Žulys. Priežastis, kaip ir 
dažnai tais laikais, buvo aiški
nama — pernelyg rėmėsi bur-
žuazine-nacionalistine ideologi

ja, tendencingai aiškino istori
nius įvykius... Šio mokytojo sū
nus Liudas mokėsi vienuolikto
je klasėje. Būten t toje klasėje 
akyliems kompartijos ir NKVD 
prievaizdams vis užkliūdavo 
buvusios „b" klasės moksleiviai. 
Ypač daug dėmesio mokykloje 
buvo skirta ideologiniam jauni
mo auklėjimui, psichologiniam jų 
spaudimui, komjaunimo gretų 
didinimui. Dažna i tekdavo 
klausytis buvusio šios mokyklos 
auklėtinio F . Pūko paska i tų 
apie „liaudies pr iešus, kovos bū
dus su komunizmo neprie
teliais bei religija". 

1951 m. spalio 2 d. Lietu
voje prasidėjo eilinė t remtis . Be 
teismo ir įvairiausių kalt inimų į 
pasmerktųjų sąrašus taip pat 
pateko, iš a t o k a u s Vareikių 
kaimo į Ukmergę atvykęs, vie
nuoliktokas Izidorius Ignata
vičius. Gabus ir uolus mokinys 
išbraukiamas iš moksleivių są
rašo. Eidamas gatve, abiturien
tas Juozas Ručinskas pamatė 
sunkvežimyje ne tik ginkluotus 
kareivius, bet t a r p jų ir savo 
seserį Aldutę Ručinskai tę — 
Ukmergės II vidurinės mokyk
los vienuoliktoke. Tik žvilgs
niais j ie spėja atsisveikinti . . . 
Beje, ilgam — ją iš t remia į to
limąją Tomsko srit į . Grei ta i 
paaiškėja, kad J . Ručinsko šei
ma ištremta, o j i s — dar abitu
rientas... N e t r u k u s mokykloje 

buvo sušauktas pedagogų posė
dis, kur iame dalyvavo miesto 
kompartijos komiteto sekreto
rius J . Raudys. Buvo svars
tomas klausimas dėl J. Ručins
ko paša l in imo iš mokyklos. 
Tačiau anuomet, svarstant ir 
p r i i m a n t tokius sprendimus, 
argi galėjo mokytojai turė t i 
priešingą nuomonę, kai greta jų 
lyg cerberis, sėdėjo bolševikų 
partijos į takingasis atstovas?! 
Pedagogai buvo tiesiog priversti 
paklust i ne sąžinės balsui, o 
sekretoriaus nurodymams. Ką 
gi, Juozas buvo pašalintas už 
ta i , kad neva slėpė savo socia
linę kilmę. Betgi anuomet ir 
t a i p visi suprato , už kokias 
„nuodėmes" su juo susidorota. 
Beje, tuo metu už antisovietines 
paž iū ra s ir pareiškimus iš 
mokyklos buvo išvytas ir vie
nuoliktokas Liudas Žulys. 

Mokyklai buvo pranešta , 
kad mano šeima ištremta 1948 
m., o mane apkaltino, kad nus
lėpiau šiuos faktus. Kai kurie 
mokytojai, be abejo, žinojo, kad 
mūsų šeima ištremta, bet mo
kyklos vadovybė ir moksleiviai 
apie ta i nieko negirdėjo. Tačiau 
aš asmeniškai ju tau , kad už 
ant isoviet ines pažiūras irgi 
buvau sekamas bei stebimas. 
J a u buvo ruošiamas ir eilinis 
susidorojimas. 1951 m. gruodžio 
pabaigoje vėl šaukiamas peda
gogų posėdis — jame tur i būti 
pr i imtas sprendimas iš mokyk
los pašal int i ir mane... Tiesa, 
t a m e posėdyje buvo pradėti 
svarstyt i kiti klausimai, o dėl 
pašal in imo svarstymas atidė
t a s , nes tuo me tu pasigesta 
akylų sovietinės santvarkos 

prievaizdų. 
Mokytojai pa ta r ia doku

mentų neatsiimti, nes gal dau
giau to klausimo ir nesvarstys. 
Bet, prabėgus kuriam laikui, 
auklėtoja A. Aleksandravičiūtė 
perspėja mane, kad 1952 m. ko
vo 12 d. vyks pedagogų posėdis 
dėl mano pašalinimo. Teko man 
kreiptis dėl išstojimo iš mokyk
los. O tuo metu vidurinės mo
kyklos antspaudas buvo saugo
mas švietimo skyriuje. Pažy
mėjime pasirašė auklėtoja, mo
kyklos vadovas N. Judickas, bet 
miesto švietimo skyriuje mo
kyklos antspaudu pažymėjimo 
niekas ir nepatvirtino. 

Numatytas pedagogų po
sėdis vis dėlto įvyko. Kad jis 
būtų „rezultatyvus", į jį atvyko 
švietimo skyriaus inspektorius 
V. Žižys. J i s savo kalboje nuro
dė ir to posėdžio sprendimo 
motyvus: A. Jočys yra buožės 
sūnus. Jo tėvai turėjo 30 ha 
žemės ir išnaudojo samdomuo
sius. Tėvas ir sūnus pabėgo nuo 
trėmimo. Dabar sūnus mokosi 
tarybinėje mokykloje ir tai 
mokyklai visaip bando pakenk
ti. Ir jis dar daugiau galės pa
kenkti, jeigu įsigis išsilavinimą, 
todėl reikalinga jį tučtuojau 
pašalinti iš mokyklos. 

Nuosprendis be jokių skru
pulų buvo įvykdytas. Buvau 
pašalintas ne už blogą moky
mąsi, kaip būdavo daroma 
mokyklose, bet siekiant man 
sumažinti pažymį iki dvejeto už 
antisovietinį elgesį ir taip pa
šalinti iš mokyklos. Tačiau 
kompartijos komitetui pašalin
tų abiturientų nepakako. Likus 
mėnesiui iki abitūros egzaminų, 

Nuotrauka iš asmeninio A. Jočio archyvo — grupė Ukmergės I vidurinės mokyklos 10b klasės mokinių 1951 m. 
Stovi iš kairės: S. Šuminskas, V. Bačkus, A. Girnys, A. Ožiunas, Antanas Jočys (mūsų pašnekovas), Z. 
Valatkevičius, Algimantas Bružas (žinomas aktorius, meno veikėjas), Izidorius Ignatavičius; sėdi: J. Ručinskas, 
J. Verbickas, E. Burokas. 

pašalinamas ir Algis Kairys. 
Motyvai tie patys... 

Po tų įvykių bandžiau lai
kyti abitūros egzaminus ekster
nu Utenoje, bet nepriėmė doku
mentų. Liko tik vienas kelias — 
išvažiuoti į tremtį, Krasno
jarsko kraštą, kur „socializmo 
statybose" plušėjo mano šeima. 
Čekistai, įdėmiai stebėję moks
leivius, nepaliko jų ramybėje ir 
šiems baigus mokyklą. Mano 
klasės draugą Zigmą Valat-
kevičių (Vanagą), Žemės ūkio 
akademijos pirmojo kurso stu
dentą, 1952 m. suėmė kartu su 
kitais tuo metu veikusios anti
sovietines organizacijos „Lie

tuvos patriotas" nariais. Kartu 
su jais tardymo metu teko ken
tėti nežmoniškas NKVD smo
gikų patyčias, pažeminimą. 
Visą tardymo medžiagą įformi
na karinis tribunolas ir pagal 
Rusijos FR BK straipsnius 
58- l la , 58-10-1, 58-11 šiam 
žmogui skiria 25 metus lagerio, 
5 metus tremties ir dar 5 metus 
netenka teisės naudotis poli
tinėmis teisėmis. Po nuospren
džio laukė tolima kelionė „Sto-
lypino" vagonais tiesiai į Sibiro 
žemę". 

Pasak pašnekovo, po kiek
vieno pašalinimo vykdavo vi
suotiniai mokyklos susirinki
mai, nes mokytojai ir mokslei
viai privalėjo pasmerkti nuken
tėjusiuosius. Tai tik dalelė iš 
1951-1952 mokslo metų epizodo 
Ukmergės I vidurinės mokyklos 
vienuoliktosios klasės gyveni
mo. Daug, labai daug skriaudų, 
tragedijų patyrė daugelis 
Lietuvos mokytojų bei mok
sleivių dėl sovietinės okupacijos 
ir jos nusikals tamos veiklos 
vykdytojų. 

SKELBIMAI 

Kelionė po rudenėjančią Lietuvą SIŪLO DARBĄ 

ALDONA KAMANTIENE 

Tęsiu savo keliones po Lie
tuvą. Pradžioje viena keliauti 
autobusu lyg ir prisibijojau, o 
dabar susimoku 12-14 litų į 
vieną pusę, ir ramiai skaitau 
laikraštį, sėdėdama patogiame 
autobuse. Kai akys pavargsta 
nuo skaitymo, gaivinuosi gra
žiais, auksinėmis rudens spal
vomis pasipuošusiais, gamtos 
vaizdais. Šį kartą važiuoju per 
Dzūkiją, Alytaus link. Auto
busas lengvai liūliuoja. Auto
buse visiškai tylu, keleiviai tarp 
savęs nesikalba. Turbūt visi 
paskendę savuose rūpesčiuo
se. 

Autobusas retkarčiais su
stoja savo stotelėse. Man ne
aišku, iš kur tie keleiviai ateina, 
nes aplinkui laukai ir vien
kiemių trobelės matyti labai 
toli. Vienoje tokių stotelių įlipa 
senyvas žmogelis ir rodo vai
ruotojui kažkokią kortelę. Ne 
pirmą kartą matau keleivį, 
rodantį kortelę. Manau, gal 
koks pensininko ar neįgalaus 
žmogaus kelionių pasas. Vai
ruotojas pažiūri į jam atkištą 
kortelę ir sako: „Šis pasas ne
galioja, jis jau dešimt metų 
negalioja". Žmogus pradeda gin
čytis, kaip jo susisiekimo pasas 
gali negalioti. Šis yra dar sovie
tinių laikų pasas, — sako vai
ruotojas. — Prašau sumokėti už 

bilietą, a rba išlipti. „Kur tavo 
žmogiškumas", j au beveik mal
daujančiai sako kel iauninkas . 
Vairuotojas da r kar tą pakartojo 
tą pačią nuorodą. „Tai tu lands-
bergininkas", piktai ir garsiai 
sako žmogelis. J i s da r kar tą pa
kartoja vairuotojui prisegtą pra
vardę. Maniau, kad visi kelei
viai pradės juokt is , nes man 
buvo labai juokinga, bet visi 
ramiai sėdėjo ir nei nešyptelėjo. 
Vairuotojas šiaip ta ip išprašė 
žmogutį iš autobuso ir vėl ke
liaujame Alytaus link. 

Palengva keleivius išleidžia 
jų išlipimo vietose. Aš autobusų 
stotyje išlipu paskutinė. Padė
koju vairuotojui už kelionę ir 
bematant sėdu į čia pat 
laukiantį draugės Onutės auto
mobilį. J i mane veža gražiu 
asfaltuotu kaimo keliuku į savo 
sodybą Kabinių kaime, kuri yra 
už septynių ki lometrų nuo 
Alytaus. 

Nors ir ruduo, bet Dzūkijos 
kaimo gamtovaizdis nepapras
tai gražus. Sodybos nuo viena 
kitos yra gana toli. Onutės ir jos 
vyro Vytauto namelis gražus, 
naujai suremontuotas . Viduje 
šviesu, švaru ir modernu. Čia 
pat už namo sodelis su bebai
giančiais nuk r i s t i obuoliais. 
Šiek tiek toliau tviska gražus 
ežeras, į kurio dalį atsimuša jų 
žemė. Gaila, kad ne vasarą čia 
atvvkau. 

Rytojaus dieną Onutė mane 
nus iveža į Ūdrijos miestelio 
medinę bažnytėlę . Nors visą 
dieną lijo ir buvo šalta, baž
nytėlė buvo pilna žmonių. Dau
giausia maldininkai yra pen
sinio amžiaus, t ik vienas kitas 
jaunesnis . Labai seniai girdėjau 
kaimo žmonių giedojimą. Mo
terys gieda vienu balsu, o vyrai, 
ka ip sakoma, „turavoja". Tik 
sekmadienio Mišioms atvyks
tančio kunigo pamokslas buvo 
i t in geras . J i s kalbėjo apie 
krikščionišką nusižeminimą. 

Nors lietus dar nesibaigia, 
rytojaus dieną važiuojame į 
Rumbonis, kur yra „Vaiko var
tai į mokslą" remiamų vaikų 
centras. Keliukas duobėtas ir 
š lapias. Reikia atsargiai išsi
sukinėti iš jame esančių duobių, 
kad nesusigadintų ratų. Priva
žiuojame prie sodybos, kur 
aplinkui purvas. Greitai paste
bime, kad prieš kelis metus 
lankytas centras iš lauko naujai 
apka l t a s . Apeiname aplink 
namą, bet niekas mūsų nepa
sit inka. Matome, kad vidus re
montuojamas. Per užpakalines 
duris įeiname į vidų. Ten dirba 
pora vyrų. Atrodo, daro nau
joms grindims pakilimą. Visas 
plotas pertvarkomas. Paklau
siu, kur yra šio namo gyvento
ja i . Darbininkas mostelėjo ran
k a į šone esančias uždaras 
duris. Duris at idarau ir tuojau 

.Vilties ntro jauniausios mergaitės užsiėmimų metu. 
A ldonos Kamantienės nuotrauka. 

pažįstu ten siauroje lovelėje 
gulinčią seselę Danutę, vieną iš 
Nekalto Prasidėjimo Varg
dienių seserų, kuri būdama 
ligonė, jau daug metų vadovau
ja šiems nameliams. Čia seserų 
ir gerų žmonių dėka gyvena ir 
mokosi 16 vaikų, paauglių ir jau 
pilnamečių jaunų žmonių. Se
selė juos vadina „mūsų šeima". 
Jai talkina seselės Elvyra ir 
Sonata. 

Baigę vidurinę (12 klasių 
mokyklą), jaunuoliai čia gali ir 
toliau gyventi, ir lankyti amatų, 
jų vadinamas „profesines", 
mokyklas. įsigiję specialybę, jie 
greičiau susiranda darbus. 
Vienas šių namų auklėtinių 
studijuoja Marijampolės kunigų 
seminarijoje, kitas dirba namų 
ūkyje, dar kita jau studijuoja 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
sitete. Kurie gauna darbus ir 
jau išeina, šių namų vadovybė 
palaiko su jais ryšį ir, esant 
reikalui, dar jiems padeda. Tai 
pirmieji man žinomi namai, 
kurie taip gražiai ir gerai išlei
džia savo auklėtinius. 

Šiuo metu visų namų gy
ventojų neteko pamatyti. Jie 
laikinai gyvena išsiskirstę po 
kitas patalpas. Vieni gyvena 
arti esančiame namelyje, kiti 
laikinai apgyvendinti už pusės 
kilometro esančiuose senelių 
namuose, kuriuos taip pat 
globoja Nekalto Prasidėjimo 
Vargdienės seserys. Šiuo metu 
visa „šeima" susirenka tik 
pietums. Remontas eina spar
čiai ir tikimasi, kad bus daug 
geresnės gyvenimo sąlygos, 
ypač turint kanalizaciją. Seselė 
Danutė dėkojo už „Vaiko vartai 
į mokslą" organizacijos visoke
riopą paramą ir rūpestį šios 
mažos bendruomenės šeimai. 

Po savaitės pašte radau 
seselės Danutės atsiųstą, mano 
prašytą, vaikų sąrašą su jų 
amžiumi ir lankoma mokykla. 
Dar pridėjo apie kiekvieną 
asmenį, kur ir ką mokosi, ar 
dirba. Ir vėl grįžome vargingu 
kaimo keliuku atgal į mano 
mielos Onutės šiltus namus. 

Kitą dieną tęsiau savo 
kelionę autobusu į Druski
ninkus. Autobusų stotyje mane 
sutiko kita miela draugė Pal
myra. Ir vėl gaila, kad ne va

sara. Druskininkiečiai didžiuo
jasi savo kurorto remontavimu, 
išgražinimu. Atsinaujina ir pats 
miestelis. Džiaugiasi turistų 
gausa, vasarai atėjus. Druski
ninkiečiai didžiuojasi savo 
„Druskininkų gydykla". Tai viso 
miestelio pažiba. Namas ap
gaubtas stiklu. Viduje šviesu ir 
patrauklu, ir jautiesi lyg 
botanikos sode, su tropiniais 
augalais ir mineralinių van
denų čiurlenimu. Visai kitoks 
vaizdas nei prieš penketą metų. 

Po penkių dienų, praleistų 
Dzūkijoje, buvo smagu keliauti 
atgal į Vilnių. Šį kartą sėdžiu 
vadinamame „mikro" autobu-
siukyje, kuris vadinamas eks
presu ir mažai kur sustoja, nors 
bilieto kaina yra ta pati, kaip ir 
autobuso. Bandau išsijoti įvair
ius įspūdžius, patirtus Dzūki
joje. Grįžtu namo pakiliai nusi
teikusi. Pabuvau su man mie
lais žmonėmis, pamačiau kai
mą, sužinojau kaip Rumbonių 
vaikų centras gyvuoja ir 
tvarkosi. 

Mano mintis pertraukia 
atsistojanti moteris, kuri sėdėjo 
prieky manęs. Dabar ji artinasi 
prie durų. Autobusiukas susto
ja. Čia durys pačios neatsidaro. 
Keleivis pats jas turi atidaryti 
ir uždaryti. Matau, kad moteris 
bando pati jas atidaryti, bet jai 
nepavyksta. Ji kreipiasi į vai
ruotoją, sakydama, kad jos lyg 
ir užrakintos. Pasigirsta piktas 
vairuotojo balsas: „Kaip j a s 
užrakinai, taip ir atrakink". 
Moteris bandė kelis kartus. 
Pagaliau durys atsidarė, ji 
išlipo susinervinusi ir kažką 
murmėdama. Na, ir kodėl turėjo 
man sugadinti nuotaiką? Gal 
šlapias ruduo jiems atneša 
blogą nuotaiką, o gal dar soviet
mečio palikimas? Ne visuose 
restoranuose žmogus yra man
dagiai sutinkamas. Kai kuriuo
se padavėjas pamoja ranka ir 
pasako, .eik ir pasiieškok" 
laisvų vietų. 

Kad ir kaip bebūtų, Lietuva 
daro pažangą visose srityse, o 
ilgainiui gal bus pažanga ir 
politikoje. Manau, kad kituose 
Seimo rinkimuose žengsime du 
žingsnius į priekį, o tik vieną 
atgal. Bet apie tai kitą kartą. 

Caregivers need 
in YVisconsin 

for Christmas season. 
Mušt have good Eng. 

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

Reikalinga vyresnė moteris, 
nerūkanti, prižiūrėti senutę 

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

Skambinti Linai 312-274-0705. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, 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 VV'est 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

Žilvinas Vendus 
AibertSeievi 

Zi l 
CONSTRUCTION 

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

Cell/fax: 815-744-
5360; 773-581-5920 

www.zilconaruction.com 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Crtrago, 180629 
p ŝkyba, rstafavrnas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

[ J . I . ' i M I 

i i iii i') V IDA M. t=> 
S8SS SAKEVICIUS !B"" 

Real Estate Consultant 
Nek i l no j amo jo t u r t o 
p i r k imas , pardauimas 

708-889-2148 

.DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

,DRAUGAS IEŠKO 

SAVANORIU - TELEMARKETING. 
jei galite ir tu r i te norą, mums 
reikia telefonistų - savanoriu.. 

Galite skambint i iš namų arba iš 
„ D r a u g o " raštinės. Skambinkite 

Valentinui tel. 773-585-9500 

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

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

652-3212 arba palikti žinutę. 

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

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

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
S t " ^ - ^ SIŲSKITE PER 

,m*te i 
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SIUNČIAME AIR CARGO IR LAIVU 
LIETUVA. LATVIJA. ESTIJA UKRAINA BALTARUSIJA 
I S S l U N C l A M i i K l t i K V t l i N A S A V A I T E . 
PRLSTA1 OME GAVĖJUI 1THSIA1J RAN KAS. 

1-S00-775-SEND 
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Pasaulio naujienos 
(Resroamis AFP, fteuters, AP lnter(ax, ITAR-TASS. 8t*S 

žinių agent&ų ptaneįimais) 

EUROPA 

JUNGTINES TAUTOS 
Jungtinių Tautų (JT) Sau

gumo Taryba antradienį pareiš
kė pasitikėjimą organizacijos 
generaliniu sekretoriumi Kofi 
Annan, taip atmesdama kelių 
JAV Kongreso narių raginimus, 
jog jis atsistatydintų dėl Irako 
programą ,,nafta už maistą" 
temdančių skandalų. Net JAV 
ambasadorius John Danforth 
sakė jaučiąs didelį pasitikėjimą 
K. Annan, nors pakartojo Baltų
jų rūmų poziciją, kad pateikti 
galutinio įvertinimo neįmano
ma, kol nebus iki galo ištirti įta
rimai dėl 64 mlrd. dolerių vertės 
programoje klestėjusio kyšinin
kavimo. 

KIJEVAS 
Ukrainos Aukščiausioji Ra-

da ir prezidentas Leonid Kučma 
nutraukė didelį susipriešinimą, 
trečiadienį patvirtinę įstatymą 
dėl Konstitucijos pakeitimo, 
taip pat — šalies vadovo rinki
mų įstatymų pataisas po rinki
mų kilusiai politinei krizei iš
spręsti. Susitarimas kiek suma
žino politinę įtampą šalyje, bet 
už jos ribų aistros nerimsta: 
Maskva pavadino Ukrainos 
teismo sprendimą neteisėtu i r 
vėl parėmė valdžios kandidatą 
Viktor Janukovič. Už rinkimų 
įstatymų pataisas, kuriomis sie
kiama, kad nepasikartotų lap
kričio 21-osios balsavimą temdę 
klastojimai, balsavo 402 iš 450 
deputatų — gerokai daugiau nei 
būtini 300. 

LONDONAS 
Vienos austrų klinikos gy

dytojai, gydę Ukrainos opozici
jos vadovą Viktor Juščenko, sa
ko, kad jį per neseniai vykusią 
rinkimų kampaniją buvo mėgin
t a nunuodyti , rašo laikrašt is 
„The Times"". „Dabar esame tik
ri, kad galime patvirtinti, kokia 
medžiaga sukėlė šią ligą", sakė 
dr. Nikolai Korpan, kuris prižiū
rėjo V Juščenko gydymą priva
čioje kronprinco Rudolf kliniko
je Vienoje. — Jis šią medžiagą 
gavo iš kitų žmonių, kurie tu
rėjo specifinį tikslą", pridūrė jis. 
Paklaustas, ar tas tikslas buvo 
nužudyti V. Juščenko, gydytojas 
atsakė: „Taip, žinoma". Ta me
džiaga į jo organizmą galėjo pa
tekti su maistu arba injekcija. 

HELSINKIS 
Rusijos prezidento Vladimir 

Putin specialusis ats tovas san
tykiams su Europos Sąjunga 
(ES) Sergej Jastržembskij ma
no, kad Bendrijoje yra grupė ru-
sofobiškai nusi teikusių valsty
bių. Interviu televizijos kanalui 
„Rosija" S. Jas t ržembski j sakė, 
kad į šią grupę, jo nuomone, įei
na dešimt šalių, ką t ik įstojusių 
į ES, taip pa t Suomija ir Danija, 
p raneša Suomijos naujienų 
agentūra STT. Pasak specialiojo 
atstovo, naujai įstojusių šalių 
grupė reikalauja griežtinti ben
drijos politiką dėl Maskvos, ir 
ES senbuvės, kur ios palaiko 
draugiškus santykius su Rusija, 
negali nepastebėti atsiradusios 
naujos grupės. 

BRIUSELIS 
Izraelis niekaip negali apsi

spręsti, a r sudaryt i naują susi
ta r imą su Europos Sąjunga 
(ES), pagal kurį jis pirmą kartą 
įsipareigotų pradėt i dialogą dėl 
masinio naikinimo ginklų. Ma
noma, kad Izraelis, kuris nėra 
prisijungęs pr ie Branduolinio 
ginklo nep la t in imo sutar t ies , 
yra vienintelė vals tybė Arti
muosiuose Rytuose, tur in t i 
branduolinį ginklą, nors jis nie
kada oficialiai to nepripažino. 
Europos Komisija antradienį , 
pagal Europos kaimynystės pro
gramą, turėjo patvir t int i derybų 
su septyniomis valstybėmis, įs
kai tant Izraelį, veiksmų planus, 
tačiau iki paskut inės minutės 
taip ir liko neaišku, a r Izraelis 
pr i tars tekstui . 

Irako sukilėliams gerokai 
didesniu mas tu , nei manyta 
anksčiau, vadovauja Sirijoje gy
venantys nuverstojo diktato
riaus Saddam Hussein lojalis-
tai , remdamasis JAV kariuo
menės žvalgybos pareigūnais 
trečiadienį pranešė dienraštis 
„The Washington Post". Sauje
lė buvusių aukšto rango Irako 
partijos „Baath" narių pinigus 
maištininkams renka iš priva
čių šaltinių Saudo Arabijoje ir 
Europoje, o kai kurioms jų ope
racijoms vadovauja iš Sirijos. 
Sirijos ambasadorius Jungtinė
se Valstijose Imad Moustapha 
šiuos tvirtinimus atmetė kaip 
nepagrįstus. 

NEWYORK 
Pasidavusi sparčiai augan

čios Azijos aviacijos rinkos vilio
nėms, JAV oro milžinė „United 
Airlines" ketvirtadienį surengė 
pirmąjį JAV komercinį skrydį į 
Vietnamą po Saigon žlugimo 
1975 metais. Naujojo kasdienio 
maršruto San Francisco-Hanoi 
su nutūpimu Honkonge pelnin
gumas pasireikš tik po tam tik
ro laiko. „United Airlines" pa
reiškė nusprendusi įtraukti šį 
maršrutą į savo skrydžių tvar
karaštį po tiesioginių derybų su 
Hanoi, kuris sutiko leisti lėktu
vui nutūpti ir paimti Honkonge 
laukiančius keleivius. Per atei
nantį dešimtmetį oro keleivių 
skaičius Vietname turėtų augti 
10.5 proc. per metus. Tuo tarpu 
šalis ekonomikos augimu jau 
beveik pasivijo Kiniją. 

J A V PIETŲ AMERIKA 

WASHINGTON, D.C. 
JAV darbdaviai lapkritį pra

nešė ket inantys atleisti daugiau 
darbuotojų negu ankstesnį mė
nesį, o bendras paskelbtų atlei

dimų skaičius praėjusį mėnesį 
viršijo 100.000 (jau 3 mėnesį iš 
eilės), teigia t a rp tau t inė įdarbi
nimo agen tū ra „Challenger, 
Gray and Christmas". Lapkritį 
darbdaviai p r a n e š ė apie 
104,530 darbuotojų atleidimą — 
2.6 proc. daugiau negu anks
tesnį mėnesį. Labiausiai nuken
tėjo vyriausybės sektorius, ku
riame buvo at leis ta 21,971 žmo
nių, taip pat telekomunikacijų 
sektorius, sumažinęs darbo vie
tų skaičių 21,158. 

LEVIA 
Trečiadienį ir ketvirtadienį 

Peru vykstančiame trečiajame 
dvylikos Lotynų Amerikos vals
tybių prezidentų susitikime 
pranešta apie Lotynų Amerikos 
valstybių bendrijos, kuri jau da
bar dažnai vadinama Lotynų 
Amerikos sąjunga, sukūrimą. 
Šis politinis ir ekonominis susi
vienijimas gali būti vienas iš di
džiausių, tačiau ne labiausiai 
apgyvendintas ir ne pats turtin
giausias pasaulyje. Bendrija įsi
kurs 17 mln. kvadratinių kilo
metrų teritorijoje, kurioje gyve
na 360 mln. žmonių. Bendrijos 
bendrasis vidaus produktas 
vertinamas 800 mlrd. dolerių. 

Vieni Vyriausybėje prognozuoja konf l iktus, kiti — jos 
ilgaamžiškumą 

Atkelta iš 1 psl. 
sudariusių valdančiąją koalici
ją, vadovai — premjeru lieka so
cialdemokratų vadovas Algirdas 
Brazauskas, ūkio ministru taps 
Darbo partijos vadovas Viktoras 
Uspaskichas, žemės ūkio minis
tre — Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos va
dovė Kazimira Prunskienė. 

Mažumai priklausančios Li
beralų demokratų frakcijos ats
tovų nuomone, tvir t inant Vy
riausybę pralaimėjo tiek prezi
dentas, tiek koalicija. 

„Prezidentas pasirinko kitą 
kandidatą, kuris pagal kompe
tenciją tikrai nėra geresnis už 
prieš tai buvusį", kitoje spaudos 
konferencijoje sakė liberalde-
mokratas parlamentaras Valen
t inas Mazuronis, kalbėdamas 
apie sprendimą vietoje V. Mun-
tiano vidaus reikalų ministru 
paskirti G. Furmanavičių. 

Darbo partija trečiadienį 
pareiškė, jog pademonstravo 
„valstybinį mąstymą", atsisaky
dama konfrontuoti su preziden
tu dėl V. Muntiano, bei paragino 
opoziciją dirbti bendrai Lietuvos 
labui. 

Tuo tarpu pats V Muntia-
nas teigė esąs nusivylęs koalici
jos partnerių parama ir skeptiš
kai vertina permainų valstybėje 
galimybes. 

Seimo posėdžių sekretoriate 
trečiadienį užregistruota koali
cinės Vyriausybės programos 

projektas. 
Vyriausybės programos pro

jekte teigiama, jog koalicija „ga
rantuos užsienio politikos tęs
tinumą", sieks, jog Lietuva liktų 
„branduolinę jėga inę turinčia 
valstybe", vidutinis darbo už
mokestis per ketverius metus 
padidėtų iki 1,800 litų, nedar
bas neviršytų 8 proc.. žadama 
priimti pa ta i sas dėl tiesioginių 
merų ir seniūnų rinkimų. 

Tačiau programoje nekalba
ma apie euro įvedimo terminus, 
tik pažymima, jog jie turi pri
klausyti nuo šalies ekonomikos 
augimo ir finansinio stabilumo. 

Anksčiau Lietuvos banko 
pirmininkas Reinoldijus Šarki
nas yra pareiškęs, jog Lietuva 
galėtų įsivesti eurą 2007 me
tais. 

Opozicine ketinančios pasi
skelbti Liberalų ir centro sąjun
gos atstovai trečiadienį pareiš
kė nuogąstavimų, jog naujoji 
Vyriausybė ket ina didinti mo
kesčius, tačiau programoje kal
bama tik apie mokesčių mokė
tojų skaičiaus didinimą, maži
nant šešėlinę ekonomiką. 

Programos projekte taip pat 
nėra ke t in imų įvesti progre
syvinius mokesčius. 

Tačiau programoje numaty
ta 2006 meta is didinti neap
mokestinamųjų pajamų dydį iki 
390 litų ir minimalią mėnesinę 
algą iki 600 litų. 

Nacionalinio saugumo ir už

sienio politikos srityje numaty
ta remti demokratines reformas 
Rusijoje, Ukrainoje, Pietų Kau
kazo valstybėse, remti Balta
rusijos pastangas stiprinti šios 
šalies nepriklausomybę. 

Programoje numatoma 
„dvigubai sumažinti privalomo
sios pradinės karo tarnybos ka
rių skaičių", įgyvendinti parla
mentinių partijų susitarimą dėl 
gynybos politikos 2005-2008 
metais. 

Šiame susitarime partijos 
įsipareigojo iki 2008 metų gyny
bai skirti ne mažiau kaip 2 proc. 
bendrojo vidaus produkto. 

Vertindami pateiktą Vyriau
sybės programa liberalcentris-
tai taip pat pažymėjo, jog joje 
trūksta konkretumo, vadino ją 
gerų norų rinkiniu. 

„Kokios derybos dėl koalici
jos sudarymo, tokia ir programa 
— viskas po kilimu", sakė Li
beralų ir centro frakcijos se
niūnas Algis Čaplikas, pa
žymėjęs, jog konkretumo stoka 
rodo vidines koalicijos proble
mas. 

„Daug geriau nurodyti abs
trakčias, negu konkrečias nuos
tatas , kurių vėliau nesugebėsi 
įgyvendinti", aiškino valdančio
sios Lietuvos socialdemokratų 
partijos pirmininko pavaduoto
jas Gediminas Kirkilas. 

J i s pažymėjo, jog konkretes
nės nuostatos bus išdėstytos Vy
riausybės veiksmų plane. 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

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

Kalėdų 
proga -
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

DRAUGAS, 2004 m. gruodžio 9 d., ke tv i r tad ien is 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code -

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Laura — populiariausias Estijos 
mergaičių vardas 

Estija, kaip ir kitos Europos 
šalys, mums darosi vis labiau 
pažįstama. Globalizacija, žino
ma, gerąja jos prasme, taip pat 
artina mūsų šalis ir tautas . 

Vis dėlto vienas esminis 
skirtumas išlieka — tai kalba. 
Estų kalba priklauso finougrų 
kalbų grupei, lietuvių, kaip 
žinome — indoeuropiečių šei
mai. Neanalizuodami abiejų 
kalbų skirtumų, susipažinkime 
su kalbos sritimi, kur galima 
rasti tam tikrų bendrumų, tai 
— žmonių vardai. 

Populiariausi pernai metų 
estų vardai yra Sten ir Nikita 
— berniukams ir Laura, Sandra 
— mergaitėms. Lauros vardas 
pakankamai dažnas ir Lietu
voje, beje, jis atkeliavo iš Va
karų Europos ir Šiaurės Ame
rikos. Argi tai ne globalizacijos 
ženklas? 

Estų kalbos tyrinėtojai 
suskaičiavo, kad estai turi apie 
52,000 vardų, įskai tant ir 
dvigubus, ir apie 138,000 pa
vardžių. 

Neįtikėtina, bet tik 5,509 
vardai pasikartoja daugiau kaip 
šešis kartus. Vadinasi, daugu
ma vardų yra palyginti reti ar 
net unikalūs. 

Estai nebijo vaikams duoti 
užsienietiškų vardų, išlaikant 
originalią jų rašybą, taip pat ir 
tarimą, pvz., Daisy, John, Mi-
chael, Richard. Kai kurie vardai 
gramatinami pagal estišką 
modelį arba atvirkščiai — 
imami panašūs užsienietiško 
„sukirpimo" vardai, pvz. vardą 
Toomas turi 3,311 vyrų, 
Thomas — 73, Tomas — 57, 

Tom — 63, Tommy — 14, Tomi 
— 10. 

Kaip ir Lietuvoje, Estijoje 
naujų vardų banga siūbtelėdavo 
po kokio nors populiaraus filmo 
pasirodymo. Buvęs Estijos vy
riausybės spaudos patarėjas 
Tex Vertman už savo vardą „dė
kingas" pokario metais Estijoje 
pasirodžiusiam filmui „Sau
lėtojo slėnio serenada", kurį 
labai mėgo jo tėvai. Pats patarė
jas savo vardu, sako, yra 
patenkintas dėl jo trumpumo ir 
lengvumo įsiminti. Tiesa, pri
sistatant, žmonės kartais pa
galvoja, kad Tex Vertman yra 
bendrovės pavadinimas. 

Beje, po Estijos krikšto 13 
amžiuje Katalikų Bažnyčia 
nereikalavo iš karto estams 
suteikti krikščioniškus vardus. 
Jie pradėjo dominuoti tik 15 
amžiaus pabaigoje. 

Estijoje dažnai laikomasi 
visoje Eurazijoje paplitusios 
tradicijos — pirmagimiui sūnui 
ar dukrai duoti senelio ar 
senelės vardą. Estai sakosi tikį, 
kad, vaikams suteikus kito 
jiems žinomo žmogaus ar gimi
naičio vardą, vaikas paveldės to 
žmogaus savybes. 

Ką reiškia tiesiogiai išversti 
žinomiausi estų vardai? 

Moterų vardai: Kaja — 
aidas; Laine — banga; Tuuli — 
vėjas; Oie — žiedas; Auli — 
antis. 

Vyrų vardai: Kalju — uola; 
Koit — aušra; Lembit — myli
mas; Kaur — naras (paukštis); 
Valdur — turintis valdžią. 

Paruošė 
Anato l i jus Lap inskas 

MURMANSKE PRASIDĖJO 
POLIARINĖ NAKTIS 

Gruodžio 2 d. Rusijos uoste 
Murmanske prasidėjo kasmet 
pusantro mėnesio t runkant i 
poliarinė naktis, dėl kurios 
350,000 miesto gyventojų iki 
sausio vidurio gyvens beveik 
visiškoje tamsoje. 

Saulei slepiantis už hori
zonto, dangų kasdien tik trum
pam apšviečia menka šviesa. 
Tai verčia vietinius gyventojus 
imtis laiko išbandytų išgyveni
mo būdų. Mokyklose vėliau 

prasidės pamokos. Be to, žmo
nės raginami daugiau sportuoti, 
kad pramankštintų kūnus, bei 
vartoti vitaminus, kurie kom
pensuotų t rūks tamą saulės 
šviesą. Temperatūrai nukren
tant žemiau minus 20 laipsnių 
pagal Celsijų, daugelis renkasi 
degtinę - tradicinį būdą per
gyventi psichologiškai sunkų 
laikotarpį. 

Mūsų mielai kaimynei Havajuose 

A t A 
PETRONĖLEI STARKIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui 
JONUI ir dukrai JŪRATEI bei jų šeimoms. 

Audrius, Elena ir Vaiva Aglinskai 

A t A 
Dantų gydytojai 

PETRONĖLEI STARKIENEI 

mirus, dukrą JŪRATĘ GINTAUTIENĘ ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

J. Giedraitienė 
0. ir V. Gutauskai 
J. ir A. Kereliai 
A. Laučienė 
A. ir B. Maciukevičiai 
1. Miecevičienė 
J. ir J. Mockaičiai 
I. Rimauičienė 

I. ir V. Šimkai 
B. Sekmakienė 

B. Sriubas 
M. Trimakas 

R. ir V. Vaitkai 
J. Vienužienė 

L. Vitkauskienė 

A t A 
PETRONĖLEI STARKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą JŪRATĘ 
GINTAUTIENĘ su šeima ir artimuosius. 

Algė ir Adolfas Šležai 

Mielai šokių mokytojai 

A t A 
LEOKADIJAI BRAZDIENEI 

mirus, giliai užjaučiame jos dukrą KONSTAN
CIJĄ, dukros a.a. GIEDROS šeimą, sūnus AN
TANĄ ir SAULIŲ bei jų šeimas. 

Elena Bradūnaitė-Aglinskienė 
Lionė Bradūnaitė-Kazlauskienė 

Jurgis Bradūnas 

A t A 
JUOZUI SANDARGUI 

buvusiam klasės draugui ir kaimynui mirus 
Lietuvoje, jo seserims ONUTEI ZDARŽINS-
KIENEI ir SALOMĖJAI JONIC, jų giminėms, 
reiškiame gilią užuojautą. 

Viktoras ir Dana Petkūnai 

VIENERI METAI 
BE KUN. DR. MYKOLO KIRKILO 

Laikas bėga labai greitai, 
bet jis nenusineša mums bran
gių ir mielų žmonių šviesaus 
atminimo užmarštin. 

Štai jau metai, kai mūsų 
tarpe nėra kun. dr. M. Kirkilo. 
Jo švelnus žodžiai, paguodžiant 
ar padrąsinant gyvenimo sun
kiose dienose, daug kam jį paži
nojusių, liko giliai širdyje. 
Nuoširdus aukštai t is , giliai 
religingo kunigo pašaukime, 
Dievui ištarnavo 67 metus ir 
mirė sulaukęs daugiau kaip 92 
metų 2003 m. lapkričio 7 d. St. 
Petersburg, FL. Jo žemiški 
palaikai ilsisi Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Čikagoje. 

Tebeliūdi jo draugai čia 
Amerikoje ir giminės Lietuvoje. 
J i s mylėjo visus žmones ir 
Lietuvą, visiems padėjo ir rėmė 
lietuvišką veiklą. Beveik iki 

Kun. dr. Mykolas Kirkilas. 

paskutinės dienos aukojo šv. 
Mišias namie, nes jau keleri 
metai neturėjo jėgų važiuoti i 
bažnyčią. 

E. J . E. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

„SIETUVOS" SKAUTININKIŲ bei 
vyrskaučių draugovės tradici
nės Kūčios įvyks gruodžio 11d., 
šeštadienį, 1 v.p.p. Bočių menė
je , PLC. Visos sietuvietės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti 
uniformuotos. Sueiga prasidės 
Kūčių valgiais ir pabendravi
mu. Atsineškite skautišką šyp
seną ir lietuvišką nuoširdumą. 

ADVENTO IR KALĖDŲ PAMALDŲ 
tvarka Jėzuitų koplyčioje: 
gruodžio 11 d., 4 v.p.p. susi
taikymo pamaldos ir šv. Mišios; 
gruodžio 12 d. klausoma išpa
žinčių nuo 9 v.r., šv. Mišios 
10:30 v.r. Advento rekolekci
joms vadovaus Jėzuitų provici-
jolas T. Aldonas Gudaitis SJ. 
Gruodžio 24 d., 4 v.p.p. Kūčių 
dieną prakartėlės pašventini
mas ir Bernelių šv. Mišios. Po 
pamaldų vieni kitus sveikin
sime laužydami kalėdaičius. Po 
apeigų visi vykstame į namus 
valgyti Kūčių vakarienės. Gruo
džio 26 d. po 10:30 šv. Mišių 
vaikų ir suaugusių meninė pro
grama „Dovana Kūdikėliui 
Jėzui". Žada dalyvauti ir Ka
lėdų Senelis. Koncertui pasibai
gus rinksimės į Jėzui tų sve
tainę. Visi laukiami. 

KUNIGAS CARY ŽIŪRAITIS 
parūpino lietuvių kalbos li
turgines knygas Dainavos 
stovyklai. Jos bus laikomos pas 
Arūną ir Rūtą Udr ius , tel. 
517-784-7834. Kunigas kviečia 
visus norinčius pasinaudoti 
knygomis, tik reikia iš anksto 
pranešti, kuomet jos bus rei
kalingos ir susitarti dėl prista
tymo ir grąžinimo. Tai tikras 
tur tas stovyklaujantiems JAV 
lietuviškame kampelyje. Ačiū 
kunigui Gary už tokią vertingą 
dovaną. 

GRUODŽIO 31 D. KVIEČIAME 
sutikti 2005-uosius metus Pa
saulio lietuvių centro ruošiama
me pokylyje, kuriame gros bro
liai E. ir V. Švabai, maistą ruoš 
Bravo LTD. 8 v.v. - kokteiliai, 9 
v.v. - vakarienė. Norintiems 
užsisakyti vietas, skambinti I. 
Kazlauskienei, tel. 630-257-
8346 , arba V. Gvildienei, tel. 
630-271-9136. 

2005 M. SAUSIO 13 D., PLC, 
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje, įvyks Sausio 13-osios 
minėjimas. Prisiminsime ir 
pagerbsime žuvusius tautiečius 
skaitiniais ir menine programa. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

MARIA AUKŠTESNIOJOJE MO
KYKLOJE gruodžio 5 d., sekma
dienį, 3 v.p.p. vyks „Kalėdinis 
koncertas". Prašome apsilan
kyti. 

PANEVIEŽIEČIŲ-AUKŠTAIČIŲ 
klubo Čikagoje metinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 12 d., 
sekmadienį, 12 v.p.p. Jaunimo 
centre. Kviečiame atvykti esa
mus narius ir visus aukštaičius, 
norinčius tapti klubo nariais. 
Programoje: valdybos praneši
mai, siūlomų renginių aptari
mas, susipažinimas su knyga 
„Panevėžys. Praeitis ir dabar
tis", vaišės. 

TRADICINĖS SKAUTŲ KŪČIOS 
įvyks penktadienį, gruodžio 10 
d., 7 v.v. Lietuvių fondo salėje, 
Pasaulio lietuvių centre. Kvie
čiame Čikagos skautiją pasida
linti plotkelėmis ir pabendrauti 
šeimyniškoje nuotaikoje. Vietas 
užsisakyti pas Gintarą Aukš
tuolį, tel. 708-352-2664. 

GRUODŽIO 11-12 D. nuo 12 
v.p.p. iki 6 v.v. apsilankykite 
menininkės dirbtuvėse, kur 
pamatysite, kaip gimsta skulp
tūros. Jos, beje, daromos iš 
popieriaus, bet yra tvirtesnės už 

bet kokią keramiką. Dalyvauja: 
Nomeda Grumadą (skulptūra, 
pastelė, originalūs vienetiniai 
mezginiai), Irena Šaparnienė 
(batika) ir Aušrinė Kerr (oda). 
Bus daug nebrangių ir nedi
delių darbelių, kurie gali būti 
puiki dovana Kalėdų proga. 
Šeštadienio vakare skambės 
gyva muzika, vyks mini madų 
demonstravimas ir loterija. 

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

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

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO 
Čiurlionio galerijoje atidaroma 
nauja paroda „Kalėdų puota". 
Tautodailininkė iš Lietuvos 
Agnietė Sigutė Selevičienė de
monstruos savo sukurtas lėles. 
Visus kviečiame pasižiūrėti 
lėlių kalėdinės puotos bei susi
tikti su jų autore Agniete Sigute 
Selevičienė. Parodos atidary
mas gruodžio 10 d., 7:30 v.v. 

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

KALĖDINIS KONCERTAS Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje yra 
tapęs tradicija. Taigi ir šiais 
metais jis įvyks gruodžio 12 d., 
1:30 v.p.p. Programoje dalyvaus 
misijos choras, vedamas Jūra
tės Lukminienės ir instrumen
talistai. Po pamaldų didž. salėje 
bus pietūs, o po pietų koncertas. 
Bilietai jau parduodami baž
nyčios prieangyje arba rezer
vuojami pas Romą Stropų tel. 
815-836-1845. 

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

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

KULTŪROS TARYBA 
Lithuanien - American Commun 

Mes dar dainuosim 

JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
VEIKLA 2004 M. 

Baigiasi senieji metai. Kaip 
įprasta, verta pažvelgti į gautus 
rezultatus, nuveiktus darbus , 
džiaugtis ar gailėtis, kas ne
įveikta ar nesuspėta. 

JAV LB Kultūros t a ryba 
gali pasidžiaugti, kad 2004 
metai buvo darbingi ir našūs. 

1. Sausio 18 d. J aun imo 
centre, Čiurlionio galerijoje 
buvo suruošto „JAV LB penki 
dešimtmečiai" knygos sutiktu
vės ir koncertas. 

2. Kalbos ir knygos metais 
Kultūros tarybos pastangomis 
buvo iškviesti iš Lietuvos du 
menininkai: aktorius Egidijus 
Stancikas ir dainininkas Min
daugas Jankauskas. Su dailiojo 
žodžio ir muzikos programa jie 
aplankė sekančias LB apylin
kes: St. Petersburg, FL, Omaha, 
NE, Detroit, MI, Cleveland, 
OH, Rochester, NY, Boston, MA 
Philadelphia, PA, ir Chicago, 
IL. Renginiai vyko visą ba
landžio mėnesį. 

3. Amerikiečių akademinei 
publikai suruoštos paskai tos 
universitetuose, kurias skai tė 
prof. dr. Giedrius Subačius: 
Denver, CO, Seattle, WA, ir 
Illinois universitete. 

4. Gegužės 30 d. PLC 
Lemonte LF salėje įvyko Poezi
jos ir literatūros popietė. Pa
minėti - poetas Berna rdas 
Brazdžionis ir rašytojas Jurg is 
Jankus . Atlikėjai - Kanados 
kultūrininkai. 

5. Rugsėjo 19 d. PLC Le
monte, Lietuvių dailės muzieju
je suruošto prof. Kazio Pakšto 
knygos sutiktuvės ir koncertas. 

6. Spalio 31 d. PLC Le
monte suruošta 22-ji Premijų 
šventė. Buvo premijuoti ir pa
gerbti 6 lietuviai kultūrininkai. 

7. Lapkričio 14 d. Jaunimo 
centre Čikagoje Kultūros tary
ba ir Meno mokyklėlė suorgani
zavo III Jaunųjų atlikėjų festi
valį. Programoje dalyvavo 55 
jaunuoliai iš Floridos, Minne-
sotos, Kanados ir Čikagos 
apylinkių. -

8. Lapkričio 26-28 dieno
mis, Jaunimo centre Čikagoje 
įvyko XI teatro festivalis. Da
lyvavo New York „Baltic Theat-
re", Čikagos „Žaltvykslė" ir Los 
Angeles Dramos sambūris. 
Sekmadienį, lapkričio 28 d. 
vakare įvyko žymenų įteikimo 
vakaras. 

Visi ortganizaciniai darbai 
buvo atlikti Kultūros tarybos 
valdybos narių: Dalios Any-
sienės, Violetos Drupaitės-Cole, 
Lilijos Jasai tės , Rūtos Kun-
cienės, Vitalijos Pulokienės, 
Aušrelės Sakalaitės, Dalios Šle-
nienės ir Ligijos Tautkuvienės. 
Visoms narėms priklauso 
nuoširdi padėka. 

Kultūros darbų pasiseki
mas priklauso nuo mūsų lietu
viškos žiniasklaidos. Nuoširdi 
padėka laikraščių redakto
riams, žurnalistams bei leidė
jams, kurie rašė, skelbė ir kvie
tė dalyvius. Nuoširdi padėka 
lietuviškos TV laidos vedėjui 
Arvydui Reneckiui už reklamas. 
Suruošti renginius reikia ne tik 
žmogiškos energijos, bet ir 
ekonominių išteklių. LB Kul
tūros taryba ypač nuoširdžiai 
dėkoja Lietuvių fondui už 
finansinę paramą, nes be jos 
paramos nebūtų įvykę didieji 
renginiai. 

Mar i j a Reinienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

Spaudos apžvalga 
PASAULIO LIETUVIS 

Žurnalas „Pasaulio lietu
vis" leidžiamas nuo 1963 m. ir 
platinamas viso pasaulio lietu
vių telkiniuose. Leidinys skir
tas bendruomenės minčiai ir 
gyvenimui. Šiame numeryje 
redaktorė Živilė Makauskienė 
įžangos žodyje rašo apie lietu
vius, vėl stebinančius visą 
pasaulį. 

Daug šiame numeryje vie
tos skiriama švietimui. Skiltyje 
„Švietimas" rašoma apie užsie
niečius, norinčius išmokti lietu
vių kalbos, bei apie lituanis
tinio švietimo šiokiadienius 
išeivijoje. 

„Tautinės kultūros" skilty
je informacinis straipsnis apie 
šių metų Lietuvių fondo laure
atą Vytautą Landsbergį. Bū
tent jam šiais metais atiteko 

kasmet skiriama Lietuvių fon
do dr. Antano Razmos visuome
ninė 25,000 dol. premija. 

Pabaigoje - LF veikla: LF 
Tarybos rudens pokylis, Pelno 
skirstymo komisijos veikla ir 
JAV LB bei LF dialogas. 

Skelbimai 

Lietuvių Bendruomenės 
Lemonto apylinkė turi veiklų 
socialinių reikalų skyrių, kurį 
įsteigė Gediminas Kazėnas . 
Raštinės vedėja yra Lilė Kaz-
laitienė. Penktadieniais , 2 
v.p.p., skyrius ruošia popietes. 
Jos būna labai įvairios. Dažnai 
rodomos vaizdo juostos apie 
Lietuvos kaimus ir miestus. 

Lapkričio 19 d. popietėje, 
daugumos pageidavimu dai
navom. Susurinko nemažai 
entuziastų, deja, mažai vyrų, 
kuriuos atstovavo Vladas Ky
bartas, savo aiškiu tenoru dai
nuodamas mūsų pamėgtas dai
nas. Stasė Jagminienė grojo 
akordeonu. Pasivaišinome Lie
tuvos dukterų 37 seniūnijos 
narių sunešta užkanda, kava ir 
šaltais gėrimais. Džiaugiamės 
Lietuvos dukterų prisidėjimu 
prie šios popietės, ir planuo
jame vėl susitikti sausio 
mėnesį. 

B . K r o n i e n ė 

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

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote ieškote 

darbo ar buto, tačiau skelbtis 
laikraštyje brangiai kainuoja* 

Ne bėda. DRAUGAS įftfl) 
skelbimą išspausdins 

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

užsukti i DRAUGO adminis
traciją adtresu 4545 w 63 St.. 

Chicago, ILfi'^29 

V Į - J T . S p i rkt i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjirnais ir pru-ina 
mais nuošimčiais. Kreipk, t** j 
Mutual Federal Savings, 
2212 West C e r m a k Road 
Tel. (773) 847-7717 

*?:'V*įj^ -f? 

Lilė Kazlaitienė ir Nijolė Balzamienė. 

Lapkričio 19 d. dainavo visi susirinkusieji. Dešinėje Stasė Jagminienė. 
-aukos Baniutės Kronienės 

Lietuvių dailės muziejuje 
Lietuvių dailės muziejuje, 

Pasaulio lietuvių centre, 14911 
127th Street, Lemonte, eksponuo
jama menininko Rimo VisGir-
dos keramikos paroda, pava
dinta „Geltona, žalia, raudona". 

Lietuvių kilmės amerikietis 
dailininkas keramikas Rimas 
VisGirda išvystė charakteringą 
piešimo stilių septintojo de
šimtmečio pabaigoje - aštunto
jo dešimtmečio pradžioje. Tuo 
metu dailininkas atkreipė dė
mesį į augantį korporatyvi ža
vimą ir tuometinį Amerikos 
visuomenės lėkštumą. Jis sten
gėsi šiuos visuomenėje vyk
stančius procesus perteikt i 
savo piešiniuose, kurie įgavo 
karikatūrinį stilių. 

JAV vakarinės pakrantės 
tuo metu visuomenei mažai 
žinomi kar ikatūr is ta i , tokie 
kaip Robert Crumb ir S. Clay 
Wilson, taipogi sub-kul tūros 
judėjimas Londone, o ypatingai 
Punk kultūros išsivystymas 
įtakojo R. VisGirda. Savo dar
buose dailininkas išreiškia kri
tišką požiūrį į visuomenės 

*," » »"*% 

užgaidas , man ie r ingumą, 
ypatingai į tuometinės kultūros 
k r a š t u t i n u m u s . J o darbai 

visuomenę kritikuojantys, kar
tais žaismingi, o kartais net 
linkę į erotiškumą. 

J 
Rcmkite ir platinkite kat,i iktik i vpaucU 

UANIAN WO*LD WfO£ OAtLV 

,nio(i;;, S i I .i /ekolietuvių kultūros muziejuje vyko šiaudinukų Kalėdų eglutei kūrimo pamokėlė. 
{ pamokėlę atvyko ne tik lietuvių, bet ir kitų tautybių suaugusieji ir vaikai. Nuotraukoje: pamokėlės 
dalyviai su savo padarytais šiaudinukais 
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