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Apie Čikagos lietuvių 
golfininkus. Dovanos 
geriausiems Lietuvos 
sportininkams. 
Pasisakyta už Jaunimo 
rūmų statybą Lemonte. 

2psl. 

Laikas prašyti, laikas 
dėkoti. Stalino šmėkla 
tebeklaidžioja po 
Lietuvą. 

3psl. 

Sudiev, Kolumbija. 
Aukščiausia pasaulio 
Kalėdų eglutė. Dar 
viena anglų kalbos 
pamoka. 

4 psl. 

Dovana lietuviškai 
mokyklai Čikagoje. 
Kas naujo „Margutyje 
II". J au ruošiamasi 
XIII pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos 
simpoziumui. Naujas 
„Ateities" numeris. 
Kalėdų eglutė ČLM. 

6psl. 

Sportas 
* Lietuvos krepšinio ly

goje šiuo metu pirmaujan
čio Vilniaus „Lietuvos ryto" 
gynėjas Frederick House tapo 
naudingiausiu ULEB taurės 
krepšinio turnyro šeštosios sa
vaitės žaidėju. 26 metų 196 cm 
ūgio amerikietis trečiadienio 
rungtynėse su Vroclavo „Deich-
mann Šląsk" (Lenkija) klubu, 
kurias vilniečiai laimėjo rezul
tatu 95:67, surinko net 50 nau
dingumo balų. F. House per 28 
minutes pelnė net 38 taškus, 
atkovojo 5 ir perėmė 3 kamuo
lius, atliko 3 rezultatyvius per
davimus, blokavo varžovų meti
mą ir išprovokavo net 8 varžo
vų pražangas. 

* Kaliningrade (Rusija) 
vyko tarptautinis j a u n i u 
laisvųjų imtynių turnyras, ku
riame dalyvavo 120 spor
tininkų iš Rusijos, Latvijos, Es
tijos, Lenkijos, Vokietijos ir Lie
tuvos. Net aštuoni Lietuvos 
atstovai tapo šių varžybų pri
zininkais. Antrąsias vietas užė
mė ir sidabro medaliais buvo 
apdovanoti klaipėdiečiai Pra
nas Visagorskis ir Rostislavas 
Legenzovas bei Donatas Urbe-
lis iš Šiaulių. Bronzinius apdo
vanojimus iškovojo vilniečiai 
Vladislavas Bajurinas, Valde
maras Novošinskis, Igoris Fio
dorovas bei klaipėdietis Karolis 
Jurisė ir Rokas Ramanauskas 
iš Raseinių. 

Naujausios 
žinios 
i 

* Lietuva ras savo n išą 
ES greitojo reagavimo pajė
gose, teigia ES karinio komite
to vadovas. 

* ES šalių kelių polici
n inkų skirtos n u o b a u d o s 
galios ir Lietuvoje. 

* Buvusi Seimo antiko-
rupcijos komisijos v a d o v ė 
laimėjo bylą prieš duomenų 
saugotojus. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.572 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Lietuvos prezidento ir Europos 
poli t ikų pokalbyje — dėmesys 

Sąjungos 
Ukrainai 

B r i u s e l i s - V i l n i u s , gruo
džio 16 d. (BNS) — Ukrainoje 
vyks tan tys politiniai procesai 
dominavo Europos Sąjungos 
(ES) užsienio politikos formuo
tojų ir Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus ketvirtadienį įvy
kus iame pokalbyje. 

Į Briuselį, kur penktadienį 
įvyks ES valstybių ir vyriausy
bių vadovų tarybos posėdis, at
vykęs prezidentas V. Adamkus 
ketvir tadienį susitiko su Eu
ropos Komisijos nare Išorinių 
santykių ir Europos kaimynys
tės politikos klausimais Benita 
Ferrero-Waldner ir E S užsienio 
politikos vadovu Javier Solana. 

Susit ikime su B. Ferrero-
Waldner buvo aptar ta ES Rytų 
politika. Komisarė ta ip pat do
mėjosi, kaip vyko politinės pa
dė t ies stabil izavimo derybos 
Ukrainoje, kur Lietuvos vado
vas dalyvavo kaip ta rp taut in is 
ta rp in inkas . 

„ J ū s at l ikote ypat ingą 
vaidmenį ir mes esame labai 
dėkingi", sakė B. Ferrero-Wald-
ner. 

Situacija Ukrainoje buvo 
ap t a r t a ir susitikime su E S už
sienio politikos vadovu J. Sola
na , kur is su V. Adamkumi taip 
pa t dalyvavo derybose Ukrai
noje. E S užsienio politikos va
dovas ta ip pat dėkojo Lietuvos 

Prezidentas ragina nesikėsinti 
į LRT nepriklausomumą 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su Belgijos karaliumi Albertu II. 

prezidentui už dalyvavimą 
sprendžiant politinę krizę po-
rinkiminėje Ukrainoje. 

J. Solana ir V. Adamkus pa
sikeitė nuomonėmis, kaip gali 
klostytis įvykiai LTcrainoje po 
pakartotinio balsavimo antraja
me prezidento rinkimų rate. Po

kalbio dalyviai taip pat aptarė 
tolesnius Europos Sąjungos ir 
Ukrainos bendradarbiavimo ke
lius. 

J. Solana taip pat domėjosi 
Rusijos tranzito į Kaliningrado 
sritį klausimais. Lietuvos prezi
dentas patikino, kad šiuo metu 

Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

veikianti tranzito tvarka funk
cionuoja sėkmingai. 

Prezidentas V. Adamkus pa
kvietė J . Solana atvykti į kitų 
metų balandį Vilniuje rengiamą 
NATO užsienio reikalų ministrų 
susitikimą. Kvietimas buvo pri
imtas. Nukelta į 5 psl. 

Vilnius, gruodžio 16 d. 
(ELTA) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pabrėžia Lietuvos na
cionalinio radijo ir televizijos 
(LRT) nepriklausomumo svarbą 
ir ragina politikus paisyti Kons
titucijos nuostatų, ginančių vi
suomeninio transliuotojo nepri
klausomumą. 

„Prezidentui labai svarbus 
Konstitucijos ginamas visuome
ninio transliuotojo nepriklauso
mumas, ir jis visai nesuprastų 
politikų bandymo kištis į Lietu
vos radijo ir televizijos tarybos 
veiklą. Nes būtent ši taryba yra 
institucija, kuri atstovauja vi
suomenei ir yra vienas iš labai 
svarbių Lietuvos radijo ir televi
zijos nepriklausomumo garan
tų", ketvirtadienį sakė prezi
dento patarėja kultūros klausi
mais Irena Vaišvilaitė. 

Antradienį ką tik paskirtas 
kultūros ministras Vladimiras 
Prudnikovas per susitikimą su 
Seimo Tėvynės sąjungos frakci
ja tvirtai pareiškė, jog ketinama 
keisti Lietuvos radijo ir televizi
jos tarybą ir jos sudarymo prin
cipus. 

Lietuvos radijo ir televizijos 
taryba, pasipiktinusi tokiais V 
Prudnikovo ketinimais, pasiūlė 
jam atidžiau paskaityti Konsti
tuciją ir neviršyti savo kompe
tencijos ribų. 

Trečiadienį išplat intame 
LRT tarybos pareiškime teigia

ma, jog Tarybos nariai buvo ne
maloniai nustebinti V. Prud
nikovo pozicijos dėl visuomeni
nio transliuotojo — Lietuvos ra
dijo ir televizijos. 

„Tikėsimės, kad Konstitu
cijai prieštaraujantį ministro 
poelgį deramai įvertins Lietu
vos Respublikos ministras pir
mininkas ir prezidentas", vylėsi 
tarybos nariai. 

Prezidento patarėja teisės 
klausimais Toma Birmontienė, 
ketvirtadienį komentuodama V. 
Prudnikovo pareiškimus, savo 
ruožtu vylėsi, jog tai buvo asme
ninė V. Prudnikovo nuomonė, o 
ne oficiali ministro pozicija. Juo 
labiau, kad, pasak T. Birmon-
tienės, V. Prudnikovas, reikšda
mas savo nuomonę dėl LRT va
dovybės ir tarybos formavimo 
principų keitimo, dar nebuvo 
įgavęs ministro įgaliojimų. 

„Tikimės, kad minis t ras , 
įsigilinęs į teisės aktus ir kons
titucines nuostatas, pakeis sa
vo nuomonę. Nes visuomenės 
informavimo laisvė ir mūsų vi
sų teisė gauti informaciją yra 
saugoma ne tik įstatymų, bet ir 
Konstitucijos", sakė T. Birmon
tienė. 

Pasak prezidento patarėjos, 
bet kokie politikų bandymai da
ryti įtaką ar apriboti informaci
jos laisvę, keisti nacionalinio 
transliuotojo tarybos principus 
prezidentui kels abejonių. 

Teismas išsiuntė V. Drėmą pas 
medikus 

Vi ln ius , gruodžio 16 d. 
(ELTA) — Baudžiamąją bylą 
dėl galimo spaudimo sostinės 
tarybos nariui Vilmantui Drė
ma i nagrinėjantis te ismas ati
dėjo posėdį, įpareigodamas nu
kentėjusįjį V. Drėmą nedelsiant 
apsi lankyti pas medikus ir pa
teikt i teismui specialistų pažy
mą apie savo sveikatos būklę. 
Ketvir tadienį V. Drėma Vil
n iaus miesto 1-osios apylinkės 
t e i s m e pas iskundė . ,nekaip" 
j auč iąs i s , kadangi esąs ,,be 
miego ir prisigėręs raminančių 
vaistų". 

J i s aiškino sąmoningai ne-
kvietęs greitosios pagalbos, nes 
tu r į s „karčią patirtį su greito
siomis". 

V. Drėma taip pat pareiškė 
norįs turėt i savo advokatą, nes 
procesas jam atrodant is keis
ta s , būti nukentėjusiojo kailyje 
„nelabai malonu" i r esą gali at
sirast i tokių juridinių plonybių, 
k u r i ų j is nepajėgtų supras t i 
pa t s nebūdamas teisininku. 

Teismas šioms problemos 
išspręsti V Drėmai davė parą, 
nors pa ts nukentėjusysis pagei
davo dviejų savaičių. Anot ko
legijos pirmininko Olego Zai
cevo, būtų neįstatymiška ir ne
et iška sergantį žmogų versti 

Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

dalyvauti posėdyje, o patys tei
sėjai neturi galimybių įsitikin
ti , a r V. Drėma nepiktnau
džiauja savo teisėmis ir nesi
muliuoja ligos. 

Nukentėjusiajam taip pat 
nurodyta iki penktadienio su
sirasti advokatą. Jeigu tai ne
pavyktų, V. Drėma atstovo gali 
ir neturėti , kadangi tai nėra 
privaloma. 

Kalt inimai dėl t rukdymo 
pasinaudoti Nukelta į 5 psl. 

Vyriausybė skyrė pinigų afganų 
mergaitės širdies operacijai 

Viln ius , gruodžio 16 d. 
(BNS) — Vilniaus Santariškių 
klinikų Širdies chirurgijos cen
t ro chirurgai antradienį Lietu
voje gimusiai pusant rų metų Af
ganistano pilietei atliko sudė
tingą širdies ydos korekciją. 

Kaip ketvi r tadienį rašo 
dienrašt is „Lietuvos rytas", Vy
riausybė šiai operacijai iš savo 
rezervo fondo skyrė 25,000 litų. 
Tai pirmasis kar tas , kai Vyriau
sybė skyrė pinigų Lietuvoje lai
k ina i gyvenančiam asmeniui 
gydyti. 

Pagal į s t a tymus . Ligonių 
kasa negali mokėti už sudėtin
gas operacijas, a t l iekamas laiki
nai Lietuvoje gyvenantiems as

menims. 
Pinigai operacijai buvo skir

ti įsikišus dabartinei Europos 
Žmogaus teisių teismo Stra-
sbourg teisėjai Danutei Jocie
nei. Ji paaiškino kad jeigu pa
bėgėlių vaikas Lietuvoje mirtų, 
Strasbourg teismas tai laikytų 
valstybės įsipareigojimų pagal 
Žmogaus teisių konvenciją ne
vykdymu. 

Lietuvoje šiuo metu yra 
apie 200 pabėgėlių vaikų. 

Jungtinių Tautų vyriausiojo 
pabėgėlių komisaro koordinato
rius Lietuvoje Vladimir Siniov 
teigiamai įvertino tai, kad Vy
riausybė pirmąkart reagavo į 
pabėgėlių sveikatos problemas. 

Bažnyčia galės 
susigret int i 

neįkainojamą 
arkikatedros 

lobyną 
Vilnius, gruodžio 16 d. 

(BNS) — Seimui ketvirtadienį 
pateiktas įstatymo projektas, 
leisiantis Katalikų Bažnyčiai 
susigrąžinti valstybinėse sau
gyklose saugomas kilnojamą
sias kultūros vertybes, kurios 
buvo nacionalizuotos a r kitaip 
nusavintos be Bažnyčios valios. 

Pristatydamas įstatymo 
projektą kultūros ministras 
Vladimiras Prudnikovas pa
tvirtino, jog Katalikų Bažnyčia 
galės predenduoti susigrąžinti 
ir 1985 m. Vilniaus arkikate
droje rastą lobyną, laikomą vi
sų laikų vertingiausia Lietuvos 
meno kolekcija. 

Tačiau kultūros ministras 
abejojo, ar Katalikų Bažnyčia 
pageidaus susigrąžinti visą lo
byną, nes neturėtu galimybių jo 
apsaugoti. 

„Gali nelikti ir turto, ir 
Bažnyčios", juokavo V. Prud
nikovas. 

Lobyne yra nuo šešioliktojo 
amžiaus datuojami kulto apei
goms atlikti skirti indai iš 
brangiųjų metalų, papuošti 
brangakmeniais. 

Spėjama, kad po Lietuvos 
krikšto 1387 m. pradėtas kaup
ti kelių šimtų aukso ir sidabro 
dirbinių lobynas arkikatedroje 
buvo paslėptas 1939 m. rugsėjį, 
prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui. 

1985 m. arkikatedros rū
sius tyrinėję istorikai ir archeo
logai atrado minėtąjį lobį, ku
ris, atsargumo sumetimais ne
pranešus visuomenei ir tuome
tinei sovietinei valdžiai, buvo 
įtrauktas į Lietuvos dailės mu
ziejaus nuolatinę eksponatų 
apskaitą ir laikomas muziejuje. 

Per 1991 m. sausio įvykius 
kolekcija buvo vel paslėpta. 

Lobyną nuspręsta pade
monstruoti visuomenei 1997 
m., o po pusantrų metų Taiko
mosios dailės muziejuje atida
ryta brangenybių paroda. 

Opozicijos vadovui siūloma mokėti atlyginimą 
Vilnius, gruodžio 16 d. 

(BNS) — Seimo pirmininko pa
vaduotojas Česlovas Juršėnas 
siūlo Seimo opozicijos vadovui 
už atliekamą darbą nustatyti 
papildomą atlyginimą. Mėgs
tantis juokauti Č. Juršėnas sa
kė, kad reikėtų papildomai mo
kėti opozicijos vadovui „už 
kenksmingas darbo sąlygas". 
Seimo vicepirmininkas pridūrė, 
kad tokias senas tradicijas turi , 
pavyzdžiui, britai. 

Tokią įstatymo pataisą įre

gistravęs politikas teigia, kad 
priėmus tokią nuostatą būtų 
įgyvendinta Seimo statute nus
tatyta prievolė šiam Seimo pa
reigūnui mokėti didesnį darbo 
užmokestį negu paprastam ati
tinkamos frakcijos seniūnui. 

Pagal teikiamą įstatymo 
projektą, Seimo opozicijos va
dovas gautų tokį pat atlyginimą 
kaip ir Seimo pirmininko pa
vaduotojai. 

Projekte taip pat siūloma 
nustatyti, kad Seimo opozicijos 

vadovui, kuris yra i r frakcijos 
seniūnas, mokamas tik Seimo 
opozicijos vadovui nustatytas 
darbo užmokestis. 

Pagal Seimo statutą, jeigu 
opozicinė frakcija arba jų koali
cija turi daugiau kaip pusę Sei
mo mažumai priklausančių Sei
mo narių, tokios frakcijos se
niūnas yra vadinamas Seimo 
opozicijos vadovu. J i s naudojasi 
ne tik numatytomis papildomo
mis teisėmis, bet turi ir papil
domų pareigų. 

Šv. Mikalojaus bažnyčioje — atradimai 
Vilnius, gruodžio 15 d. 

(ELTA) — Seniausioje sostinės 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje vyk
dant presbiterijos lubų skliauto 
bei sienų polichrominius tyri
mus, aptikta dvylika perdažy-
mo sluoksnių, rasti trijų skir
tingų dekorų pėdsakai. 

Pasak Kultūros vertybių 
apsaugos departamento specia
listų, presbiterijos lubų skliau
te padaryti 45 tiriamieji zondai, 
leidžiantys nustatyti, kiek kar
tų ši bažnyčios dalis buvo deko
ruota. Bažnyčios sienose perda-
žymo sluoksniai yra trapūs, bi
rūs, kai kurie jų labai suaugę 
vieni su kitais. Septintame aš
tuntame sluoksnyje rasti du ta
pyti konsekraciniai kryžiai — 
tokie pat, kaip jau restauruoto
je bažnyčios dalyje. 

Antrame sluoksnyje matyti 
rudos spalvos panelis su deko
ratyvinių juostelių apvadu. Ty
rimų metu skiriamojoje archi
tektūrinėje dalyje rastas tapy
bos fragmentas su stambiais 
spalvotais spinduliais. 

Šv. Mikalojaus bažnyčia, 
pirmą kartą dokumentuose mi
nima 1387-aisiais, Lietuvos 
krikšto metais, ir laikoma se
niausiu Vilniuje gerai išlikusiu 
mūriniu sakraliniu pastatu. 

Prieš metus, atliekant baž
nyčios interjero remontą ir poli
chromines paieškas, šiaurinėje 
sienoje buvo rasta baroko laiko
tarpio tapyba, apie kurią iki 
šiol nieko nebuvo žinoma. Iš da
lies atidengti keturi laukeliai 
parode, kad tai — dekoratyvinė 
polichromine tapyba, kurios 

Šv. Mikalojaus bažnyčia laikoma seniausiu Vilniuje gerai išlikusiu mūri
niu sakraliniu pastatu. Vladimiro Gulevičiaus ELTAi nuotr 

motyvuose pavaizduota ange
liukų galvos, simboliai bei sti
lizuoti augalų fragmentai. Sie
noje prie Triumfo arkos atideng
ti du konsekraciniai kryžiai. 
Manoma, kad tai brandaus ba
roko tapyba. 

Nuo 1900 metų lietuviai 

rinkdavosi apleistoje Šv Mika
lojaus bažnyčioje ir giedodavo. 
Vėliau ji buvo suremontuota, jo
je pamokslai buvo sakomi lietu
viškai. Iki pat 1939 m. Šv. Mi
kalojaus bažnyčia buvo vienin
telė Vilniuje, kurioje pamaldos 
laikytos lietuvių kalba. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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Apie Čikagos lietuvių 
golfininkus 

EDVARDAS SULAIT1S 

Čikagoje j au ne vieną 
dešimtmetį gyvuoja Lietuvių 
golfo klubas (trumpai ČLGK), 
kuris neseniai išsirinko savo 
valdybą. Jos pirmininku tapo 
Tomas Vaitkus, sporto mėgė
jams labiau pažįstamas kaip 
„Neries" krepšinio komandos 

geras žaidėjas. Tomas pakeitė 
senosios išeivių kartos atžalą — 
Steve Baltą. Kiti naujos valdy
bos nariai", vicepirm. I rena 
Kleizienė, sekretorė — Donna 
Baltienė, iždininkas Chester 
Bakšys, turnyrų vadovai — 
Edvardas Simonaitis ir Vik
toras Izokaitis. Ligšiolinėje 
valdyboje, šalia S. Baltas, dar 

Ilgametis Čikagos lietuvių golfo organizatorius Vytas Vaitkus varto 
Lietuvoje išleistą knygelę „Golfo taisyklės". E. Sulaičio nuotr. 

yra buvę Regina Žvinakienė. 
Jeigu apie lietuvius fut

bolininkus ir krepšininkus 
mūsų spaudoje yra nemažai 
rašoma, ta i golfininkai šiuo 
atžvilgiu gerokai nuskriausti . 
O lietuvių golfo judėjimas 
Čikagoje turi beveik 80 metų 
praeitį. 

Kaip rašoma A. Ambrozės 
sudarytoje „Chicagos lietuvių 
istorijoje" (išleista 1967 m.), 
pirmasis Čikagos Lietuvių golfo 
klubas buvo suorganizuotas . 
1926 m. Bridgeporto lietuvių 
telkinyje. 1933 m. Marąuette 
Parke gimė Lietuvių golfininkų 
sąjunga, kuri turėjo net 165 
nar ius . 1936 m. šio vieneto 
valdybą sudarė L. Pivoriūnas, 
G. Bložis, J. C. Miller. 

Knygoje „Išeivijos lietuvių 
sportas" (išl. 1986 m.) rašoma 
apie steigiamąjį Čikagos 
Lietuvių golfo klubo susi
rinkimą, įvykusį 1928 m. „San
taros" savaitraščio patalpose, 
(tarp kurio steigėjų minimi dr. 
St. Biežis, dr. Bložis, dr. 
Davidonis, adv. Ch. Kai, dr. Ka
ralius, J. Pakel, J . Pivariūnas, 
dr. Strikulis). Teigiama, kad 
netrukus klubui priklausė 70 
žaidėjų. 

Dabartinis ČLGK kaip tik 
skaičiuoja savo pradžią nuo tos 
datos. Beje, gerokai vėliau, 
kaip pažymėta, senųjų lietuvių 
golfininkų veikla buvo sustojusi 
ir ji vėl atnaujinta 1967-siais, 
kuomet ją atgaivino iš stovyklų 
Vokietijoje atvykę tautiečiai. 

Šiuo metu klubui priklauso 
105 golfo entuziastai, daugiau
sia vadinamųjų antrabangių 
vaikai, nors jame dalyvauja ir 
senųjų ateivių palikuonys. Iki 
šiolei jame dar nematyti 
žaidėjų iš trečiosios bangos, nes 

DRAUGAS 

Vytas Vaitkus praveda programą Lietuvių fondo golfo turnyro užbaigtu-
vėse. Šalia —jo žmona Aldona, geriausia golfininkė. 

E. Sula ič io nuotr . 

golfas Lietuvoje anksčiau buvo 
beveik nežinomas. 

Čikagos lietuvių golfo veik
loje jau ne vieną dešimtmetį 
reiškiasi Vaitkų šeima — Vytas, 
Aldona ir jų sūnus Tomas (jis 
kaip tik neseniai buvo išrinktas 
ČLGK pirmininku). 

Vytas Vaitkus, kaip jis 
sako, niekada nebuvo geri
ausiųjų eilėse. Tačiau jo žmona 
Aldona pernai buvo pirmoje 
vietoje, o Tomo geriausias 
pasiekimas — II vieta. Tačiau 
Vytas pasireiškia labiau kaip 
organizatorius — jis ilgą laiką 
yra vienas iš pagrindinių, kas
met Lietuvių fondo rengiamų 
golfo turnyrų, organizatorių. 

Praėjusią vasarą visa 

Vaitkų šeima ( į ska i tan t ir 
dukrą Rasą bei du vaikaičius) 
viešėjo Lietuvoje ir, šalia kitų 
vietovų, aplankė patį didžiau-
siąjį golfo aikštyną, esan t į 
Didžiosiųjų Lapių vietovėje, 
netoli Kauno. 

Vytas papasakojo, kad 
susidomėjimas golfu didėja ir 
visai neseniai įsikūrė kiti golfo 
žaidimo laukai Viniuje. J i s par
sivežė naujai Lietuvos, Golfo 
federacijos kar tu su „Elnio" 
golfo klubu išleistą, daug iau 
negu 100 puslapių tur inčią , 
knygelę „Golfo ta isyklės" . 
Gerai, kad joje yra bandoma 
surasti pakaitalus augliškiems 
golfo terminams, kurie naudoja
mi Amerikos lietuvių. 
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1/2 metų 
$60.00 
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$55.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFDOJOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

UZ OLIMPINĮ AUKSĄ 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r S 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Atėnų olimpinis čempionas 
Virgilijus Alekna — geriausias 
2004 m. Lietuvos sportininkas, 
gruodžio 14 d. Vilniuje, Lietu
vos parodų centre „Litexpo" įvy
kusiame tradiciniame geriau
siųjų sportininkų pagerbimo 
vakare, buvo apdovanotas kas
metiniu Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) 
prizu — Stanislovo Kuzmos 
skulptūra „Šaulys". 

Geriausią metų sportininką 
paskelbė prezidentas Valdas 
Adamkus. Sveikindamas ge
riausius Lietuvos atletus, prezi
dentas prisiminė, jog jam pa
čiam teko ypatinga garbė iš
gyventi olimpinių žaidynių 
momentus Atėnuose, nes j is 
buvo vienas laimingųjų, galėjęs 
tai matyti savo akimis. 

„Tai buvo įspūdingų lai
mėjimų ir pasididžiavimo die
nos", — sakė prezidentas, di
džiuodamasis, kad kasmet Lie
tuva sugeba iškovoti didžių lai
mėjimų ir jais pasidžiaugti. 

V. Alekna taip pat gavo ir 
specialų dienraščio „Lietuvos 
rytas", LTOK ir loterijų firmos 

„Olifėja" prizą — sidabrinį 
natūralaus dydžio diską su V. 
Aleknos atvaizdu. 

Geriausiam metų sporti
ninkui įteiktas ir Kūno kultūros 
bei sporto departamento prizas. 

Dovanas gavęs, V. Alekna 
išreiškė viltį, kad šie laimėjimai 
bus geras pavyzdys Lietuvos 
jaunajai kartai. „Mes kartu dar 
parodysim", — sakė dukar t 
olimpinis čempionas. 

Į geriausiųjų trejetuką pa
teko ir abu kiti olimpiniai 
medalininkai. , 

Antroji vieta atiteko sidabro 
medalio laimėtojui ir pasaulio 
čempionui Andrejui Zadnep-
rovskiui, o trečioji — kitai 
olimpinei vicečempionei, sep
tyniolikmetei Austrai Skujytei. 

Sportininkams įteiktos spe
cialios S. Kuzmos skulptūros ir 
sporto departamento dovanos, o 
A. Zdneprovskis taip pat gavo 
geriausio Europos penkia-
kovininko prizą. 

Visas geriausiųjų dešimtu
kas, kurį išrinko „Lietuvos ryto" 
skaitytojai, buvo skelbiamas ir apdo-
vanojamas atvirkštine tvarka. 

Dešimtąją vietą užėmė 
pasaulio ir Europos sportinių 
šokių čempionatų klasikinės 
programos sidabro medali
ninkai Arūnas Bižokas ir Edita 
Daniūtė; devintąją — pasaulio 
čempionato bronzos medali
ninkė ir olimpinė 4 bei 7 vietų 
laimėtoja dviratininkė Simona 
Krupeckaitė; aštuntąją — pa
saulio galiūnų sporto čempio
natų sidabro medalininkas 
Žydrūnas Savickas; septintąją 
— Europos šiuolaikinės penkia
kovės čempionato ir pasaulio 
taurės varžybų laimėtojas 
Edvinas Krungolcas; šeštąją — 
pasaulio ir Europos sportinių 
šokių čempionatų nugalėtojas 
„Žuvėdros" ansamblis; penk
tąją — krepšininkas Arvydas 
Macijauskas; ketvirtąją — 
kitas krepšininkas, Eurolygos 
laimėtojas ir pernykštis geriau
sias Lietuvos sportininkas 
Šarūnas Jasikevičius. 

Ceremonijoje galėjo daly
vauti ne visi sportininkai, todėl 
jų prizus atsiėmė treneriai arba 
federacijų atstovai. 

(Elta) 
Už olimpinį auksą Virgilijus Alekna 
bet ir sidabrinį diską. 

PO 1 0 METŲ GR|ŽO Į LlETUVĄ 
Dešimtį metų Čikagos apy

linkėse išgyvenęs, jaunas krep
šininkas Šarūnas Skadas, kuris 
čia žaidė įvairiose mokyklų, 
kolegijų ir universitetų koman
dose, nusprendė grįžti Lietuvon 
ir ten atstovauti Lietuvos Krep
šinio lygos Kėdainių Nevėžio" 
profesionalų komandai. 

Apie jį platų straipsnį iš
spausdino Vilniuje išeinantis 
.Sporto" laikraštis, savo rašinį 
užvardindamas „Amerikos lie
tuvis grįžta į tėvynę". Čia pažy
mėta, jog Šarūnas į Amerikoje 
išvyko, Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, kuomet atsidarė 
sienos į Vakarus. Tada jam 
buvo 13 metų. Į Čikagą atvyko 
kartu su savo mama. 

Šalia žaidimo amerikiečių 
mokyklose, kuriose jis mokėsi ir 
žaidė (paskutiniu metu buvo 
Lewis universiteto rinktinėje), 
Šarūnas atstovavo ir „Litua-
nicos" klubo komandoms įvai
raus amžiaus grupėse. Sulau
kęs 17 metų, jis jau pateko į 

pagrindinę šio klubo komandą. 
Straipsnyje yra rašoma ir 

apie Čikagos Lietuvių krepšinio 
lygą, kurioje Šarūnas rungty
niavo, ir apie visos Amerikos 
lietuvių krepšinio pirmenybes, 
kurios vyksta kiekvieną vasarą. 

Taip pat pažymima, kad 
rungtyniavimas Lietuvoje jam 
turėtų būti tramplynu į aukš
tesnį krepšinio lygį arba keliu 
atgal į JAV universitetus. 

Pagal naujausiuosius pra
nešimus, Šarūnas ilgai „Nevė
žio" komandoje neužsibuvo: jis 
j au rungtyniauja Estijoje — 
Raplos „BIG-New Balance" 
komandoje. Pirmose savo rung
tynėse Estijoje jo penketukas 
pralaimėjo Talino „Kalev" 
krepšininkams 77-91. Šarūno 
sąskaitoje 16 taškų. 

Toje pačioje Raplos krep
šinio komandoje žaidžia dar du 
lietuviai: Tomas Vanagas ir 
Mindaugas Mockus. 

E. Šulait is 

Geras jauno lietuvio 
šachmatininko pasirodymas 

Dar tik pernai iš Lietuvos į 
JAV atvykęs, jaunuolis Salvijus 
Berčys dalyvavo JAV šachmatų 
pirmenybėse, kurios įvyko San 
Diego mieste, Kalifornijoje. J is 
čia surinko 5 taškus iš 9 galimų, 
užėmė 19-ąją vietą ir įvykdė 
tarptaut inio meistro normą. 

Lietuvis laimėjo 4 partijas, 2 
sužaidė lygiomis ir patyrė 3 
pralaimėjimus. 

Iš viso rungtyniavo 64 
žaidėjai: vyrai ir moterys. 
Lietuviui už gerą pasirodymą 
atiteko 3,250 dol. prizas. 

Paruošė E. Šulaitis 

(dešinėje) iš Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus rankų gavo ne tik „Šaulį", 
Mykolo Ambrazo (Elta) nuotr. 

Pasisakyta už jaunimo rūmų 
prie PLC statybą 

Šeštadienį, gruodžio 11 d. projekto vadovas dr. Donatas 
Siliūnas yra patenkintas , kad 
pagaliau, po ilgesnio delsimo, 
2005 m. pradžioje bus galima 

ASK Lituanica tre
neris Stepas Žilys 
j talką pasikvietė 
Carolyn pade-
m o n s t r u o t i 
mankita skati
nančią vikrumą. 

Nuotr.Indrės 
Tijūnėlienės. 

ryte, Lemonte įvykęs Pasaulio 
lietuvių centro narių susirinki
mas gana didele persvara (apie 
800 balsų) pasisakė už Jaunimo 
rūmų statybą prie šio centro 
pastato. Dabar jau nėra jokių 
kliūčių, kurios galėtų 
sutrukdyti šiai s tatybai , nors 
opozicija stengėsi, kad tai 
nebūtų daroma. Vyriausias šio 

pradėti šią statybą. Rūmus, kur 
be sporto salių bus ir didelė 
patalpa koncertams bei kitiems 
didesniems renginiams, galvo
jama užbaigti iki kitų metų 
vėlyvo rudens. 

E. Š. 

Atnaujinti žaidimai Čikagos Lietuvių 
krepšinio lygoje 

Po savaitės pe r t r aukos , 
gruodžio 11 d., buvo tęsiamos 
šeštadieninės Čikagos Lietuvių 
krepšinio lygos (ČLKL) pir-
menybiniai žaidimai. Vyrų gru
pėje Kauno „Stumbro" komanda 
įveikė Klaipėdos „Atlantą" 
63-56, o Panevėžio „Kalnapilis" 
pralaimėjo „Alytui" 68-48. Tuo 
tarpu „Šiauliai" tik vieno taško 
skirtumu (53-52) įrodė pra
našumą prieš „Aukštaiti jos" 
krepšininkus. Šiuo metu pir

maujanti „Radviliškio" koman
da be vargo sumušė „Rambyną" 
100-35. 

Vienintelėse ve te ranų 
grupės rungtynėse „Lituanicos" 
senjorai nuskr iaudė „Kretingos" 
žaidėjus 43-37. Taip pat pirmą 
kartą aikštelėje pasirodė „Bal
tijos" moterų komanda, kur i 
dvidešimčia taškų pralaimėjo 
amerikiečių merginų „Odysey" 
komandos žaidėjoms. 

E . Š . 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pnemamą kainą. 
Susitarimui kabėti anglskai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708^22-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA MD 
lilinois Pain Treatment institute 

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

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
ES< Grcva 847-718-1212 
www.iiiinoispain.com 

JAUNIMO 
KREPŠINIO 
TURNYRAS 

Lapkričio 19 d. Marijam
polėje prasidėjo tradicinis Vil
kaviškio vyskupijos Jaunimo 
centro organizuotas krepšinio 
turnyras , kuris šį kartą tesėsi 
dvi dienas. Devynios komandos 
rungtyniavo Marijampolės ko
legijos Verslo ir technologijų 
fakulteto bei V vidurinės mo
kyklos sporto salėse. Po pirmo
jo tarpsnio varžybų dalyviams 
koncertavo krikščioniškos mu
zikos grupė „The Password" iš 
Vilniaus. 

Lapkričio 20 d. buvo su
rengtos baigiamosios varžybos. 
Finale praeito turnyro laimėto
ja Alytaus Šv. Benedikto vidu
rinės mokyklos komanda susi
tiko su Marijampolės „Vaiko 
tėviškės namų" krepšininkais, 
kurie ir tapo šių metų čem
pionais. Trečiąją vietą užėmė 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
kunigų seminarijos klierikai. 
Turnyre t a ip pa t dalyvavo 
Marijampolės VI vidurinės mo
kyklos ir Vištyčio valančiukai, 
Marijampaolės apskrities Šau
lių rinktinės krepšininkai, dvi 
Lekėčių ir po vieną Aukštosios 
Panemunės bei Garliavos para
pijų komandą. 

BŽ 

mailto:administracija@draugas.org
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mailto:skelbimai@draugas.org
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STALINO ŠMĖKLA TEBEKLAIDŽIOJA PO LIETUVĄ 
D R A U G A S , 2004 m. gruodžio 17 d., p e n k t a d i e n i s 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Gruodžio 21-oji — istorijos 
metraštyje regis, mažai kuo 
galėtų išsiskirti iš kitų greitai 
laiko tėkmėje pradingstančių 
dienų. Nebettik vyresnės kar
tos žmonėms, išgyvenusiems 
įvairius praeities kataklizmus, 
ši da ta primins vieną iš di
džiausių žmonijos istorijos bu
delių, ant kurio sąžinės guli 
milijonų nužudytų nekaltų 
aukų. Lygiai prieš 125 — erius 
metus kalnuotose Gorio apy
linkėse, netoli Tbilisio, pasaulį 
išvydo žmogus, su kurio vardu 
vėliau bus siejamas negailestin
gas ir nuožmus ištisų pavergtų 
t au tų genocidas vardan „švie
sios socializmo ateities"... 

Visų pasaulio šalių darbo 
žmonių vadas, tėvelis... ir kitais 
vardais, pavadinimais liaupsin
t a s SSRS diktatorius Josif 
Džiugašvili — Stalin ir šiandien 
d a r kai kuriems sovietinėms 
imperijos laikų garbintojams 
tebelieka savotišku idealu, nors 
šiaip visai žmonijai jis buvo ir 
tebeliks, kaip vienas didžiau
sių XX amžiaus teroristinės, 
nusikalstamos valstybės des
potų, kažkada į pasaulį palei
dusių lakią frazę — „Yra žmo
gus , — yra problema, nėra 
žmogaus — nėra problemos"... 

Išgelbėjo tik general is imo 
mirtis 

Alytaus apskrityje, Lazdi
juose gyvenanti buvusi trem
t inė Genovaitė Lieguvienė 
Stalino vardą sieja su pačiomis 
didžiausiomis mūsų tautos bei 
valstybės nelaimėmis, atsi
likimu nuo civilizuoto pasaulio. 
Trėmimai, žudynės, prievarta ir 
terorizmas — tai šio liūdnai 
pagarsėjusio veikėjo ir jo 
parankinių vykdytos įprastinės 
politikos įrankis. Daugelį metų 
juo buvo kurstomas ir nuolati
nis nepasitenkinimas, neapyk-
tan ta , visuomenės supriešini
mas, baimė. Šviesenė viltis ir 
tikėjimas ateitimi nušvito tik 
prieš pusę amžiaus, kai 1953 m. 
kovo 5-ąją Stalinas sulaukė 
galo. 

Genovaitei Lieguvienei, 
kaip ir daugumai Sibiro gulagu
ose bei tremtyje kentėjusių tau
tiečių, Stalino mirtis buvo tarsi 
slogaus sapno pabaiga, vienin
telė viltis išlikti gyviems. Dar 
gerokai prieš diktatoriaus 
mirtį, pasak pašnekovės, visoje 
Rusijoje sklido nerimo kupinos 
kalbos, neva Stalino komanda 
rengiasi dar vienai didžiulei 

trėmimų iš Pabaltijo, kitų 
SSRS imperijos užgrobtų kraš
tų bangai. Iš tiesų, kaip rodo 
neseni istoriniai šaltiniai, to
kiam žingsniui buvo ruošia
masi, bet tuos makabriškus 
planus sužlugdė netikėta gene
ralisimo mirtis. 

Koba mi r ė — šlovė Kobai 

Žinoma, ne visiems šio žiau
raus ir negailestingo tirono 
galas sukėlė džiaugsmo. Iš vy
resnės kartos žmonių pasako
jimų ne kartą esame girdėję, 
jog Stalino mirtis sukrėtė ir net 
išgąsdino daugelį gyventojų ne 
tik Rusijoje, bet ir Lietuvoje. 
Kai jis buvo laidojamas, daug 
kas gatvėse verkė iš sielvarto... 
Leipalingietis pensininkas 
Lionginas Savickas dar gerokai 
prieš Stalino mirtį, Spalio 
revoliucijos 35-mečio išvaka
rėse, grįžęs iš privalomiosios 
sovietinės karo tarnybos, pui
kiai atsimena anuo metu šalyje 
tvyrojusias nuotaikas. „Dabar
tinei kartai jau galbūt sunku 
įsivaizduoti, kaip jų tėvai ar 
seneliai prieš pusę amžiaus 
galėjo liaupsinti ir garbinti Sta
liną. Juk laimėtas karas prieš 
hitlerinę Vokietiją, sparčiai 
atstatomi miestai bei kaimai, 
geležinė drausmė ir disciplina, 
aišku, daug kam kėlė pasi
tikėjimą Stalinu. Bet ne visi 
tais laikais tikėjo anuometine 
santvarka: daugelio gyventojų 
atmintyje dar buvo gyvi pir
mieji mūsų tautiečių trėmimai, 
žiaurios pokario NKVD-istų 
orgijos ir pagaliau vėl prasidėję 
trėmimai, areštai. Mūsų šeimai 
pavyko išvengti tų baisybių, 
tačiau ir mums teko nuolat 
jausti tikrą baimę, netikrumą 
ateitimi", — prisiminimais dali
josi Lionginas Savickas. 

Iki Stalino mirties likus gal 
porai mėnesių, L. Savickas lai
kinai buvo įsidarbinęs Vilniuje, 
vienoje statybos tresto valdybo
je — padėjo atstatyti karo 
nuniokotą Senamiestį. Gyveno 
sostinėje pas gimines, tad į 
tėviškę grįždavo tik retsykiais. 
Ir tą nešaltą, ūkanotą kovo 
pradžios savaitaglį jis ruošėsi 
trumpam aplankyti tėvus, bet 
tąsyk kaip tik užklupo žinia — 
mirė Josif Visarionovič ... 
Sekmadienio rytą iš darbovie
tės sulaukė griežto įsakymo — 
visiems susirinkti į gedulo cere
moniją, prie Stalino paminklo. 
Nuo Žvėryno pėstute kulniuo
jant link geležinkelio stoties, 
Lionginui į akis krito neįprasta 
tyla ir rimtis — gatvėse jokio 

Buvusi tremtinė Genovaitė Lieguvienė su vyru Jurgiu — ji įsitikinusi, 
kad, jei ne Stalino durtuvai, Lietuvoje nebūtų tiek daug skaudulių ir 
nelaimių. Antano Tumėno nuotr. 

Nors Stalino jau pusę amžiau: 
širdyse. 

dejos dar gyvos kai kieno 
Antano Tumėno nuotr. 

transporto ir žmonių judėjimo, o 
pats miestas atrodė kaip apmi
ręs. Pasiekęs stotį, prie „didžio
jo vado" paminklo išvydo besi
būriuojančią šimtatūkstantinę 
žmonių minią. Kai kas iš jų, 
daugiausia rusakalbės moterys, 
netgi raudojo... 

Ar L. Savickas tąsyk ne
jautė savo dūšioje bent kiek 
sielvarto? 

— Ne, nė kiek nejaučiau, 
— prisipažino jis. — Atvirkš
čiai, mane itin glumino tos idio
tiškos kalbos, esą, mes, lietu
viai, kaip ir visa šlovinga tary
binė liaudis, likome našlai
čiais, kad draugo Stalino atmi
nimas amžiams liks gyvas. 
Taip, našlaičių tuo metu po ka
ro buvo likę tikrai daug, ypač 
pagausėjo po paskutinių trėmi
mų, bet apie tai juk niekas gar
siai nekalbėjo... 

Stal ino kultas, anot pa
šnekovo, tiek Rusijoje, t iek 
Lietuvoje dar ilgą laiką buvo 
gyvas. Spartuoliškų komuniz
mo statybų dalyviai, poezijos ir 
l i teratūros kūrėjai, taip pat 
teat ro kolektyvai, beatodai
riškai šlovinę „visų tautų vadą 
ir mokytoją", tebegaudavo sta
lininės premijas. Tiesa, praėjus 
gal kokiems ketveriems me
tams po Kobos mirties, jo veikia 
buvo pasmerkta, pradėti ma
siškai griauti paminklai, tačiau, 
L. Savicko supratimu, visa 
stalinistinė sistema ir idėjos 
liko gajos per visą sovietmetį. 
Tikrasis Stalino veidas, jo dar
beliai atsiskleidė tik prasidėjus 
Atgimimui. Kaip tik tada 
daugelyje laikraščių ir žurnalų 
pasipylė gausybė straipsnių, 
maskuojančių Stalino bei visos 
komunist inės sistemos nusi
kalstamą veiklą. 

Lionginui Savickui bene 
giliausią įspūdį paliko Stalino 
dukters Svetlanos Alilujevos, 7 
dešimtmetyje pasitraukusios į 
Vakarus, atsiminimai, paskelb
ti 1988 m. „Izvestijose". 

— Mano tėvo mirties agoni
ja buvo siaubinga. Dievas do
vanoja lengvą mirtį tik teisuo
liams, — atsiminimuose apie 
tėvo paskutiniąsias gyvenimo 
akimirkas rašo Svetlana. — 
Mūsų akyse tėvas tiesiog mirti
nai užduso. Kaip mums pa
sirodė, per patį paskutinį ato
dūsį jis ūmai atmerkė akis ir 
apžvelgė mus visus, buvusius 
kambaryje. Tai buvo kraupus, 
beprotiškas žvilgsnis, o galimas 
dalykas, kupinas įniršio ir mir
ties baimės. Jis staiga pakėlė 
ka i rę ranką, tarsi rodytų į 
kažką viršuje ir visus mus 
prakeiktų. Gestas buvo ne
suprantamas, grėsmingas... 

Š i and ien inės p r a e i t i e s 
gr imasos 

Į jaukų ir ramų Lazdijų 
miestą buvusi tremtinė Ge
novaitė Lieguvienė atvyko dau
giau nei prieš 40 metų. Prieš 
tai keletą metų jai kartu su 
vienintele gyva išlikusia sese
rimi Albina, šiuo metu gyve
nančia Dauguose, teko klajoti 
po Lietuvą, kad susirastų bent 

kokį darbą ir pastogę. 
— Niekas mūsų išskėsto

mis rankomis tada nelaukė, 
daug kas kratėsi lyg kokių 
raupsuotojų, — sunkius laikus 
prisiminė Genovaitė. — Vietinė 
LTSR valdžia visomis išgalėmis 
stengėsi, kad negrįžtume į tė
vynę, netgi vien tik tam įstaty
mus buvo sukurpę. Dėkui Die
vui, pavieniams geros valios 
žmonėms padedant, suklastoję 
dokumentus, mėginome kaip 
nors slapčia įsikurti. Iš pradžių 
Dauguose, paskui Lazdijuose. 
Mūsų gimtoji sodyba Žukų kai
me, netoli Šakių, jau senokai 
buvo su žeme sulyginta, visas 
tur tas išgrobstytas, tad savo 
gyvenimą turėjome pradėti iš 
naujo. 

Atšiaurų Tiumenės kraštą 
su tėvais ir seserimi Genovaitė 
pasiekė 1947 m. gruodį. Rimtų 
motyvų, už ką buvo ištremta ši 
darbšti valstiečių šeima, niekas 
taip ir nepateikė. Galbūt kad 
turėjo 30 ha žemės? Kaip sakė 
Genutė, dažniausiai nukentė
davo tos ūkininkų šeimos, 
kuriose augdavo bent vienas ar 
porą sūnų. 

— Betgi mūsų šeimoje ne
buvo nei brolių, nei seserų, tad 
bolševikinei valdžiai rimtesnio 
pavojaus nekėlėme. Matyt, so
vietams reikėjo kuo daugiau 
pigios darbo jėgos ir nutautinti 
mūsų valstybę, — svarstė 
buvusi tremtinė. 

Vienuolika metų drauge su 
vyrais gležnutei Suvalkijos 
krašto merginai teko kirsti 
mišką, tiesti geležinkelius. 
Komunizmo statybos, kaip vi
sam pasauliui anuomet repor-
tuodavo Stalino valdžia, vyko 
sparčiai ir sėkmingai. Tik gaila, 
kad ne visas pasaulis tada žino
jo ir suprato, ant kokių pamatų 
kilo ir tvirtėjo SSRS imperija... 

Nors jau daugiau kaip 10 
metų nebeliko tos pseudoval-
stybės, tačiau, anot G. Lie-
guvienės, mūsų žmonių sąmo
nėje vis dar gyvos stalinizmo 
idėjos. Jaunesnei kartai galbūt 
sunkiau suvokti tą gyvenimo 
beprasmiškumą ir absurdą, į 
kurį mus buvo įstūmusi sovie
tinė okupacija, tačiau vyresnio
jo amžiaus žmonėms nederėtų 
dangstytis dviveidiškumo kau
kėmis, o būti atviresniems 
kalbant apie gyvenimą „tary
biniame rojuje"... 

— Mane, kaip ir daugelį, 
nuo prievartos bei melo nuken
tėjusių žmonių, gerokai pri
bloškė pernai sausį Vilniuje 
surengtos A. Sniečkaus gimimo 
100-mečio minėjimo iškilmės. 
Nespėjo mūsų tautoje užgyti 
netolimos praeities žaizdos, bet 
ne, vis vien kažkam prireikė 
tą žaizdą pajudinti? Nesupran
tu, kaip galima liaupsinti 
nepriklausomos Lietuvos bu
delį, užkietėjusį stalinistą? Jei
gu ne Stalino ištikimasis tar
nas M. Suslovas, sugebėjęs 
išlikti ir prisitaikyti prie įvai
rių valdžių, kažin ar Sniečkus 
ilgai būtų sėdėjęs savo soste? 
— retoriškai klausė pašneko
vė. 

Nuke l t a į 5 psl . 

DANUTE BINDOKIENE 

Laikas prašyti, laikas dėkoti... 

N; "e tik šie metai rieda pakalnėn, bet artė
j a prie pabaigos linijos ir „Draugo" 95-
oji sukaktis. J i buvo paminėta rengi

niais ir kai kurių skaitytojų gerais žodžiais bei 
aukomis .Tokios sukaktys j uk kasdien „nesimė
to" — iš esmės nėra nei vieno lietuviško laik
raščio (bet kur pasaulyje leidžiamo), kuris be 
sustojimo butų ėjęs 95-erius metus . Tačiau 
laikas — ne upė, jo tekėjimo nei bebrai, nei 
žmonės užtvenkti negali... 

Žvelgdami a tgal į p rabėgus ius metus , 
matome tiek daug žmonių, padėjusių „Draugo" 
redakcijai ir administracijai tempti sunkų lietu
viško laikraščio leidimo vežimą, prisidėjusių 
savo darbu, patar imais (tų t ikrai mums ne
trūksta, nes juos lengviausia dalinti), straips
niais ir įvairia talka. 

Kaip rasti žodžių, kurie išreikštų padėką 
visiems, ta ip gausia i pr is idėjusiems prie 
„Draugo" leidybos pe r praė jus ius i r k i tus 
metus? 

„Draugas" turi nemažai nuolatinių ben
dradarbių, kuriems moka nedidelį honorarą, 
bet yra nei kiek nemažiau ir kitų, atsisakančių 
užmokesčio, suprantanč ių , kad l ietuviškam 
dienraščiui labiau reikia tų kelių dolerių, kaip 
j iems. Dažnai naujieji l ie tuviai imigranta i 
nusistebi: kas skatina žmones bendradarbiauti 
lietuviškoje spaudoje ir da r be honoraro? 
Vargiai į šį k laus imą r a s i m e atsakymą, 
išskyrus tai, jog jie jaučia pareigą prisidėti prie 
lietuvybės išlikimo toli nuo savo kilmės krašto, 
tvirtai tikėdami, kad pa ts svarbiausias to išliki
mo veiksnys yra lietuvių kalba ir spauda. Jeigu 
žmogus tik sugeba rašyti , stengiasi savo talentą 
panaudoti lietuviškos visuomenės labui. Per 
penkiasdešimt ar daug iau metų gyvenant 
šiame krašte, tai tapo nesulaužoma tradicija. 
Deja, daug anuometinių lietuviškos spaudos 
bendradarbių, žurnalistų ir t ik mėgstančių žur
nalistinį darbą, jau nebėra t a rp gyvųjų. Dabar 
vienintelis j iems ir jų art imiesiems svarbus raš
tas — iškalta pavardė ir vardas akmeniniame 
paminkle kuriose šio kraš to kapinėse... Tačiau 
jų įnašas į lietuvišką veiklą teberandamas savo
sios spaudos (tiesa, j au pradėjusiuose gelsti ir 
trupėti) puslapiuose. 

Šiandien „Draugas" nori ta r t i ačiū kai ku
riems savo bendradarbiams, tebesistengian-
tiems savo darbu bei talentu praturt int i vienin
telį, už Lietuvos ribų leidžiamą, lietuvišką dien
raštį. 

Kiek metų Irena Regienė redaguoja 
„Skautybės kelią"? Sveikatai visai nusilpus, ji 
nebegali dirbti redakcijoje, bet kiekvienam 
trečiadieniui surenka ir paruošia skautišką 
medžiagą šiam puslapiui. Skaitytojai gal mano, 
kad tai kažkaip savaime atsiranda, bet sesei 
Irenai kiekvieno straipsnelio, nuotraukos, žinu
tės „išprašymas" iš skautiškų vienetų — va
dovų ir organizacijos narių — at ima daug jėgų. 
Esame I. Regienei už šį pasiaukojimą „Drau
gui" ir skautijai dėkingi. 

„Iš ateitininkų gyvenimo" puslapį kiek
vieną šeštadienį paruošia Vida Kuprytė. Jai 
pe rėmus redagavimą, puslapis suaktualėjo, 
pagyvėjo, jį pradėjo skaityti jaunimas — ir atei
tininkai, ir neateitininkai. O tai jau nemažas 
pasiekimas. Dėkojame redaktorei Vidai už pas
tangas ir linkime ištvermės. 

Aušrelė Sakalaitė kas savaitę paruošia 
skyrelį „Mokykimės angliškai". Žinome, kad jis 
skaitomas, net išsikerpamas ir vartojamas. Tad 
nuoširdžiai dėkojame už įnašą į „Draugą". 

Edvardas Šulaitis, kaip pats neseniai rašė, 
su „Draugu" bendrauja jau daugiau kaip 50 m.. 
Jo s traipsniai spausdinami kone visoje užsienio 
lietuvių (taip pat dažnai ir Lietuvos) periodiko
je. Nors Edvardas rašo įvairiomis temomis, 
daugiausia „Drauge" jis pažįstamas iš sporto 
skyriaus. Kažin, ar dar yra ki tas toks veiklus 
ilgaamžis žurnalistas? „Draugas" E. Šulaičio 
pagalbą t ikrai vertina. 

Na, o Bronius Juodelis? Jo nuolatinių raši
nių dėka išaugo Draugo fondas, jis ugdo ir Val
dovų rūmų atstatymo fondą, ir rašo įvairiomis 
temomis. Dėkui, Broniau, už bendradarbiavimą. 

O ka ip korespondentai iš įvairių lietuviškų 
telkinių? Be jų nuoširdaus bendradarbiavimo 
nežinotume, ką mūsų tautiečiai, išsibarstę po 
visą šį didžiulį kraštą, veikia, kuo rūpinasi, 
džiaugiasi. Be jų įnašo laikraštis nebūtų toks 
gyvas ir įdomus. 

Ačiū visiems rašantiems! 

KAS YRA ISLAMAS? 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.1 

Kai aną atmintiną antradienį, 2001.09.11, 
teroristai t r imis užgrobtais lėktuvais užpuolė 
tokio masto teroro n iekada nesitikėjusią 
Ameriką, su didžiausiu šiurpu ir pasibaisėjimu 
atsivėrė naujas Amerikos istorijos lapas. 
Amerika tą dieną lyg nustojo žado, bet neilgam. 
Netrukus prezidentas George W. Bush tautai taip 
pareiškė: „Mes esame ta ikūs žmonės, bet nuož
miai negailestingi t iems, kur ie atliko šį nusi
kaltimą. Kiti pasirinko konflikto datą ir vietą, bet 
jis baigsis tada ir tą valandą, kurią pasirinksim 
mes". 

Amerikiečiai iš kar to nesuprato , kas juos 
užpuolė, bet ilgainiui paaiškėjo, kad teroristai, 
įvykdę šį siaubingą užpuolimą, visi be išimties 
buvo musulmonai, arba Islamo religijos pasekė
jai. Prasidėjo kova prieš terorą, į kurią daug 
Islamo pasekėjų, vad inamų musulmonais ar 
mahometonais, pagrįstai ar ne, žiūri kaip į karą 
prieš Islamą. Kas tas Islamas, kaip jis atsirado ir 
ko jis siekia? 

P l a č i a i p a s k l i d ę p o p a s a u l į 

Islamas yra greičiausiai augant i pasaulio 
religija, skaičiuojanti apie 1,2 milijardo savo 
pasekėjų. Modernusis Is lamas šiandien apima 
didelę žemės rutulio dalį, ir y ra išsiplėtęs nuo 
pačių vakarinės Afrikos kran tų iki pat Indijos, 
apimdamas didelę dalį pietvakarinės Azijos, o 
taip pat Malajų salyną bei Indoneziją. Europoje 
Islamą seka dauguma Albanijos, Bosnijos ir 
Juodkalnijos gyventojų. Prancūzijoje beveik 10 
proc. gyventojų yra musulmonai, dauguma imi
grantai iš šiaurinės Afrikos. Manoma, kad JAV 
gyvena beveik 4 mln. musulmonų, daugiausia 
Michigan ir Illinois valstijose. 

Cook apskritis, į kurią įeina ir Čikagos mies
tas, yra turbūt viena didžiausių arabų, ypač 
palestiniečių, bendruomenių Amerikoje. Čia jau 
priskaičiuojama apie 50 mečečių. Viena di
džiausių bei populiariausių yra Čikagos piet
vakariniame priemiestyje vardu Bridgevievv. Čia 
penktadienio pamaldoms susirenka per 2,000 

vyrų, kurie į mečetę negali sutilpti ir turi savo 
maldos kilimukus tiesti net ant lauko žolės. O 
prieš 20 metų tas pačias penktadienio maldas ten 
lankydavo tik maždaug 75 vyrai. Augant mečetės 
narių skaičiui, iškilo nesutarimai ir varžymasis, 
kas kontroliuos tą religinę grupę. Iškeltos bylos 
Cook apskrities teisme dar nepasibaigė, nors jau 
matyti, kad po truputį jų sprendimui vadovaus 
frakcijos, kurių nariai smerkia Vakarų kultūrą, 
giria palestiniečių bombų savižudžius, ir ragina 
maldininkus nešvęsti tokių amerikiečių švenčių 
kaip Padėkos diena, bet žiūrėti į krikščionis ar 
žydus, kaip į netikėlius, kuriems reikia skelbti 
kovą „Islamas prieš pasaulį". 

I s l a m o filosofija 

Is lamas yra pati jauniausia iš trijų didžiųjų 
monoteistinių religijų, pripažįstanti tik vieną 
Dievą — Alachą, ir jo pranašą — Mahometą. 
Musulmonams Jėzus nėra Dievo sūnus, bet dar 
vienas pranašas. Nors jie pripažįsta izraelitų 
Torah bei krikščionių evangelijas, kaip Dievo 
įkvėptus tekstus, jie tiki, kad per ilgus amžius tie 
rašymai buvo iškraipyti ir falsifikuoti. Tikras 
Dievo žodis, pagal jų tikėjimą, yra Koranas, šven
toji knyga. Dievo perduotas pranašui Mohametui. 
Korano įžanga, kuri iš tikrųjų yra pagrindinis 
Islamo religijos dėsnis arba tikėjimo išpažinimas, 
skamba taip: „Šis yra šventasis raštas, del kurio 
nėra jokių abejonių. Nėra kito dievo kaip Dievas, 
ir Mahometas yra jo pasiuntinys" 

Savo pasekėjams Koranas uždeda keturias 
pagrindines pareigas: maldą, aukas, pasninką ir 
hadžą. Pastarasis yra kiekvieno mahometono, 
kuris tai gali įvykdyti, prievolė nors vieną kartą 
gyvenime apsilankyti jų šventame mieste Mecca. 
Mahometai meldžiasi penkis kartus per dieną: 
auš tant , vidurdienį, popietėje, vakare ir naktj, 
visuomet atsisukę į Mecca. Aukoti vargšams jie 
turi net 2.5 proc. savo turto. Jie pasninkauja tik 
devintajame jų kalendoriaus mėnesyje 
(Ramadan), kasdien, bet tik nuo aušros iki saulė
lydžio. Bus daugiau . 



DRAUGAS, 2004 m. gruodžio 17 d., p e n k t a d i e n i s 

Sudie, Kolumbija 
ALBERTAS KANAITIS 

Rugsėjis: gražu, sau lė ta , 
temperatūra 70°F. Bogota, lyg 
verdantis vanduo: žmonės , 
tramvajai, autobusai, mašinos 
juda be perstojo, gyvenimas 
verda. Visi skuba, bėga, nežino, 
kada sustoti, atsikvėpti. Gatvės 
pilnos pardavėjų siūlo bevertes 
prekes, loterijos bi l ie tus , 
laikraščius... 

Einu, stumdo, veržiasi į 
priekį, einu, skubu, š iandien 
mūsų vedybų sukak tuvės . 
Raudonos rožės žmonai. 

Vakaras. Tamsėja. Bogota 
šviesų žaidime: reklamos žyb
čioja, keičiasi spalvos, miestas 
pilnas žiburių. 

Prisimenu praėjusius me
tus, sunkią pradžią, nemokant 
kalbos, dirbti ūkyje, gyventi 
palėpėje, darbą plytų fabrike... 
Niekas nekreipia dėmesio į 
mano dokumentus, s tudi jas , 
niekas... Nesvarbu, koki darbą 
teko dirbti, esu, kas esu. 

Dabar auginam sūnų, dir
bam ir pradedam normalų gy
venimą. Ar esame patenkinti? 
Atsakymas trumpas — taip! 

Ateina mintis apie-'Kolum-
biją, paradoksų kraštą, k u r tur
tuoliai išnaudoja liaudį, naujai 
atvykstančius, kur už pezą 
dirba visą dieną, k u r maži 
vaikai gatvėse prašo išmaldos, 
kur ūkio darbininkai gyvena 
lūšnose, apleisti, nešvarūs. Ma
čiau, gyvenau, patyriau. 

Rytoj švęsime sukaktuves , 
važiuosim aplankyti ž inomas 
apylinkės vietas. Raudonos ro
žės skleidžiasi iš pumpurų , 
saulė apšviečia kambarį, žmona 
šypsos, taip gera ir ramu. 

Plentu rieda mašina, kilo
metrai bėga, artėjam prie Salto 
de Teąuendama (Tekendamos 
krioklys). Matyti krioklys, gir
dim ūžesį, ir putotas vanduo 
krinta apie 200 metrų į be
dugnę. Didelis plokščias akmuo 
virš krioklio žinomas, kaip „sa
vižudžių akmuo", nuo kurio jie 
šoka į krioklį. Krioklys apgaub
tas rūku ir maži vandens lašai 
purkščia į netoli stovinčius. 

Netoli Bogotos y ra Zipa-
ąuiros miestelis, kur po žeme iš 
druskos pasta tyta bažnyčia. 
Kasyklos sienos baltos ir atrodo 
kaip sniegas. 

Toliau į vaka rus labai 
mažas miestelis Bojaca (Bo-
chaka) su sena, da r i spanų 
statyta, bažnyčia, stebuklingu 
„Nuestra Senora de la Salud" 
(Mūsų sveikatos Ponia) altoriu
mi, apkabinėtu s tebukl ingai 

pasveikusių r amen ta i s . Baž
nyčia pilna verkiančių, dejuo
jančių tikinčiųjų. Meldžiamės ir 
mes, prašom Dievo Motinos 
malonių. 

Girdėti t r iukšmas , riksmas: 
j a u n a s para lyž iuotas vyras 
atsikelia ir pamažu eina prie 
altoriaus. Sunku tikėti — ste
buklas įvyko! Apstulbę grįžtam 
namo. 

Sūnus sunkiai serga, vais
tai nepadeda, tempera tūra 105 
laipsnių, kliedi. Mano draugas, 
vaikų daktaras , neduoda vilties 
pasveikti. Dar yra paskutinė 
viltis — Dievo Motinos malonė. 
Nelaukiu s tebuklo. Iš ryto 
nutar iu važiuoti vėl į Bojaca, 
kur prašysiu pagelbėti mums 
sunkią valandą, prašysiu, jei 
yra galima, padėti sergančiam 
sūnui. 

Bažnyčioj tylu, keli klūpi 
prie altoriaus ir turbūt prašo, ir 
dėkoja Dievo Motinai. Su 
ašaromis meldžiu padėti sūnui, 
padėti mums, jei ta i nebus prieš 
Aukščiausiojo valią... 

Skubu į n a m u s ir jaučiu 
keistą ramybę, pasitikėjimą. 
Žmona pasi t inka su šypsena — 
sūnus gerėja, t empera tūra krin
ta, pradeda judėt i , verkti. 

Sūnus pamažu sveiksta. 
Nežinau, ar t a i stebuklas, ar... 
nežinau... Vėl visi sveiki, sū
naus sveikata gerėja, gyvenimo 
ratas vėl normaliai sukasi. 

Vis dar laukiam vizos į JAV. 
Dokumentai tvarkoje, t rūksta 
kantrybės . Dienos, mėnesiai 
praslenka ir vis dar laukiam. 

Ligoninėj daug darbo, ilgos 
valandos, daug sergančių. 
T rūks ta medikų, gailestingų 
seselių ir kar ta is tenka dirbti 
24 valandas. 

Kažkas beldžiasi į duris . 
Specialus laiškas iš JAV atsto
vybės. Geltonas vokas su atsto
vybės antspaudu, man adresuo
tas su užrašu — „Personai". 
Žinia labai t rumpa: viza man ir 
sūnui, žmona dar turi laukti 
savo eilės. Turiu tris savaites 
laiko susitvarkyti. 

Dienos taip greitai bėga ir, 
žiūrėk, šiandien iš Bogotos lėk
tuvu į New York skrisiu, lyg 
paukštis. 

Atsisveikinimas su žmona 
jaudinantis , nežinia, kada vėl 
pasimatysim. Lėktuve žmonės 
kalba, juokiasi , patenkinti . 
Sėdžiu su sūnumi prie langelio, 
matau žmonos mojančias ran
kas. Tolumoj Bogota, apgaubta 
rūku, kur daug metų praleidau, 
kur džiaugėmės, liūdėjom, kur 
buvo mūsų namai . Kas manęs 

Vištų ir žmogaus protėvis 
gyveno 

prieš 310 mln. metų 
Mokslininkai atskleidė ge

netinį vištos kodą; paaiškėjo, 
kad apie 60 procentų vištos ge
nų, kurie koduoja ba l tymus , 
randama ir žmogaus genome; 
apskaičiuota, kad bendras vištų 
ir žmogaus protėvis gyveno maž
daug prieš 310 milijonų metų. 

Nagrinėtas laukinės rau
donosios džiunglių vištelės 
(Gailus galius), naminių vištų 
pirmtakės, genomas; sekoje 
nustatyta apie 20,000-23,000 
genų; tiek jų esama ir žmogaus, 
pelės ir žiurkės ląstelėje. 

Palyginę žmogaus ir vištos 
genomus, mokslininkai t ikisi 
geriau pažinti žmogų, ypač ser
gančius gomurio nesuaugimu, 
raumenų distrofija, supras t i , 
kaip atsiranda DNR pakitimai 
senstant, nustatyti, kokie genai 
reguliuoja embriono vystymosi 
procesą. 

Naujoji genų seka tu rė tų 
taip pat padėti veisti produk
tyvesnius, a t spa r ius ligoms 
naminius paukščius, nesuser
gančius, pavyzdžiui, mirtinguo
ju paukščių gripu. 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruoiia Aušrelė Sakalaitė 

Kolumbijos sostinės meras, prof. Antanas Mockus, pakvies tas i „Draugo" sukaktuvinį (95-erių metų) 
pokylį, turėjo progos aplankyt i ir Balzeko lietuvių kul tūros muziejų Čikagoje. 

Tiesa, v iename projekte 
dirbę daugiau kaip 170 mok
slininkų minėtos vištelės 
genomą iššifravo dar kovo 
mėnesį; po to rezultatai buvo 
analizuojami ir paskelbti žur
nale „Nature" gruodžio 8 d. 

Beje, nors pačių genų 
skaičiumi žmogus ir vištelė yra 
panašūs, bet vištelės genai yra 
tankiau „supakuoti", todėl jos 
genomo dydis sudaro tik treč
dalį žmogaus genomo. Vištelės 
genome yra apie milijardas 
bazių porų (genetinio kodo 
raidžių), o žmogaus — 2,8 mili
jardo. Mat žmogaus genome 
„prikimšta" žymiai daugiau 
„tuščios" DNR, kuri atrodo tar
tum esanti nenaudinga; bent 
kol kas šios DNR funkcija nėra 
išaiškinta . „Tik 2.5 procento 
žmogaus genomo išliko ir žmo
gaus, ir vištelės ląstelėje iš ben
dro protėvio, gyvenusio prieš 
trečdalį milijardų metų", — dar 
pridūrė Oxsford genetikos pro
fesorius Chris Ponting. 

(Elta) 

laukia Amerikoj, koks bus nau
jas gyvenimas? Keturi propele
riai ūžia ir netrukus skrisim į 
erdvę. Užsisegam diržus ir — 
jau erdvėje. 

Sūnus snaudžia. Jaučiu, 
kaip kopiam aukštyn, aukštyn. 
Neriam ta rp debesų, virš 
debesų. Saulė dažo pūkinius 
debesis įvairiomis spalvomis, 
dangus mėlynas. Motorai ūžia 
ir, kaip laisvi ereliai, kopiam 
vis aukštyn: 10,000 pėdų. 
20,000 pėdų virš žemės, kol 
pasieksim 30,000 pėdų aukštį. 
Pilotas per garsintuvą praneša, 
kur esame, koks oras ir maž
daug kada pasieksim Amerikos 
krantus . 

Artėjam prie Cartagenos. 
Juodi debesys dengia mėlyną 
dangų, saulė pasislepia, prade
da lynoti. Staiga gražus oras 
keičiasi į liūtį. Žaibas skrodžia 
dangų ir lėktuvas kratosi, atro
do, krinta žemyn ir vėl kyla 
aukštyn. Apima baimės jaus
mas, nežinai, ką daryti — 
esame erdvėje. Audringas oras 
blaško lėktuvą. Sėdim, tylim, 
meldžiamės.. . Patarnautojos 
ramina, pilotas liepia užsisegti 
diržus, nesijaudinti, nes nėra 
jokio pavojaus. Po maždaug 15 
minučių skridimas vėl nor
malus. Pro langelį matau daug 
šviesų — Barranąuilla — 
didelis Kolumbijos uostas. 
Audra vis dar siaučia. 

Ir vėl plūduriuojam ir vėl... 
staigus sprogimas. Visi žiūrim 
pro langelius: kamuolys dūmų, 
ilgi ugnies liežuviai veržiasi iš 
vieno propelerio, vaikų verki
mas. Sūnaus kakta kruvina, 
išgąstis veide, verkia. Girdim 
an t rą sprogimą, lėktuvas 

AUKŠČIAUSIA 
PASAULYJE KALĖDŲ 

EGLĖ UŽDEGTA 
ITALIJOS 

SAN VITTORIA 
RAJONE 

Italijos Lacijaus srityje 
esančio San Vittoria miestelio 
meras Vittorio Casoni uždegė 
didžiausią pasaulyje kalėdinę 
eglę, praneša Italijos elektron
inė žiniasklaida. Ta proga 
miestelio centrinėje aikštėje 
buvo surengta iškilminga cere
monija. 

Net 445 metrų aukščio ir 
beveik 300 metrų pločio eglę 
pavyko .padaryti", uždegus 
virtines žiburių ant Samukro 
kalno šlaitų ir viršūnės. 
Septyniems šimtams spalvotų 
lempų sujungti prireikė 14 kilo
metrų laidų. Pirmą kartą ši 
Kalėdų eglė pasirodė 2002 
metais , tada ji ir pateko \ 
Guinness rekordų knygą, kaip 
didžiausia pasaulyje. 

Egles žiburiai bus uždega
mi kiekvieną vakarą iki sausio 
7 dienos. 

(Elta) 

siūbuoja, diržai nepadeda, 
daužom galvas į priekines 
sėdynes, aukštai sudėti lagami
nai krinta. Atrodo, kad pilotas 
praranda kontrolę ir esame 
beviltiškoj padėty. Patarnau
tojos stengiasi nuramint i , bet ir 
jos nėra tikros... 

Raudonos šviesos blykčioja 
— pavojaus signalas. Kas bus, 
jei benzino tankai sprogs? Kas 
bus?.. Paskutinė viltis — pri
verstinis nusileidimas. Grįžtam 
į Cartageną, ku r lėktuvas mė
gins su degančiais motorais 
nusileisti. 

Didelė įtampa, tyla, mirtina 
tyla. Leidžiamės. Šviesos rodo 
nusileidimo taką. Oro uostas 
perpildytas ugniagesių, sani
tarinių mašinų, minia žmonių. 
Motorai dar rūksta, nematyti 
ugnies. 

Nusileidimas nepavyksta. 
Vėl mėgina ir dabar j au ratai 
liečia žemę. Riedam taku. 
Sustojam. Lengviau atsikvepiu. 
Sūnus dar verkia. Liepia kuo 
greičiausiai apleisti lėktuvą. 
Sanitarinės mašinos kaukia, 
veža visus į ligoninę, kur keli 
sužeisti palieka, kitus patalpina 
į viešbutį. 

Noriu paskambinti žmonai. 
Visi telefonai užimti. Skambin-

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VoioeMA 773*54-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnetatt.net 
DANA Š Č E R B A I T Ė MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
-& — Landmark 
— * * * properties | 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314^330 

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

PARDUODA 

STUNNTNG IN W1LLQW SPRINGS 
2 story home, 4 bedrooms, 

finished 1.1, vvįth 2 nd kitchen. 
Stone Fireplace. 2 nd level laundry. 
Too much to list. Call today! CE974 

Century 21 Accent-Homefinders. Inc. 
9201 S. Cicero Ave. 
OakI.awn.il. 60453 
708-423-9111 

Tai - j u m laikraštis 
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siu vėliau. Ačiū Dievui, kad dar 
esame gyvi. Sūnus skundžiasi 
galvos skausmu, aš dar vis 
neatsigaunu nuo siaubo. Nėra 
žodžių išreikšti išgyvento bai
mės jausmo, nėra... 

Šiltas vėjas iš Karibų jūros, 
auksiniai saulės spinduliai kyla 
iš už horizonto, mėlynas dangus 
— nauja diena. 

Lipam į mūsų laukiantį 
^Avianca" lėktuvą ir tikimės, 
kad po keletos valandų pasiek
sim Miami. 

Sūnus su patinusia kakta, 
juodais poakiais, panašus į 
meškėną, juokiasi. Vaikas greit 
užmiršta, nesupranta, kad va
kar padėtis buvo tarp gyvenimo 
ir mirt ies. Laimingos vaiko 
dienos! 

Skrendam, matom tik van
denį, kylam ir kylam tarp 
debesų. Begalinėj erdvėj lėktu
vas, lyg mažas taškas dangaus 
mėlynėj, juda \ priekį. 

Paliekam tolumoj Jamaica, 
kitas salas ir artėjam prie JAV 
krantų. Žvilgsnis pro langelį: 
dangoraižiai stiebiasi į dangų, 
palmės, žalumynai — Miami. 
Pamažu leidžiamės žemyn. 
Artėja žemė, naujas kraštas, 
naujos viltys. Ir vis dar žemyn, 
žemyn... 

Fifty fifth lesson . (Fifty fifth 
leson) — Penkiasdešimt penk
ta pamoka. 
C h r i s t m a s c a r d s . (Kristmas 
kards) — Kalėdiniai atvirukai. 
I h a v e to f inish w r i t i n g my 
C h r i s t m a s c a r d s , I h a v e so 
m a n y f r i e n d s I w a n t t o 
g r e e t a t C h r i s t m a s t i m e . (Ai 
hev tū finis ra i t ing mai 
Kristmas kards , ai hev sou 
meni frends ai uoant tū gryt et 
Kristmas taim) — Man reikia 
baigti rašyti kalėdinius svei
kinimus, aš tur iu t iek daug 
draugų, kuriuos noriu pasvei
kinti Kalėdų proga. 
C h r i s t m a s c a r d s gi v e u s a 
c h a n c e to r e m e m b e r t h e 
t r u e m e a n i n g of C h r i s t m a s , 
a n d s h a r e i t w i t h o u r 
f r iends . (Kristmas kards giv 
as e čęns tū rymember tha trū 
myning af Kristmas ęnd šėr it 
ui th aur frends) — Kalėdų 
atvirukai suteikia mums progą 
prisiminti tikrąją Kalėdų pras
mę ir tuo pasidalinti su savo 
draugais. 

I t ' s ge t t ing very diff icul t to 
f ind r e l i g i o u s C h r i s t m a s 
c a r d s , I l ikę t h e c a r d s w i t h 
Baby J e s u s in t h e s t ab le . 
(Its geting veri difikalt tū faind 
relidžias Kristmas kard, ai laik 
tha kards uit Beibi Džyses in 
tha steibl) — Darosi labai sun
ku rast i religinių kalėdinių 
atvirukų, man pat inka kortelės 
su Kūdikėliu Jėzumi tvartely
je-
I choose re l ig ious c a r d s for 
s o m e , o t h e r s p r e f e r t h e 
n o n - r e l i g i o u s c a r d s w i t h 
w i n t e r scenes . (Ai čūz reli
džias kards for sam, athers 
prefer tha nan-relidžias kards 
uit uinter syns) — Aš religinius 
sveikinimus parenku tik kai 
kuriems, kitiems pat inka nere
liginiai atvirukai su žiemos 
vaizdais. 
I r e m e m b e r a few y e a r s ago 
w h e n I used to g e t c a r d s 
from L i t h u a n i a w i t h New 
Year ' s g ree t in s , n o t Chr is t 
m a s . (Ai rimember e fjū jyrs 
egou uen ai jūzd tū get kards 
fram Lithuenija uith Njū jyrs 

grytings, nat Kristmas) — Aš 
prisimenu, kaip prieš kelis 
metus iš Lietuvos gaudavau ne 
Kalėdų, o Naujų metų sveikini
mus. 
The c a r d s h a d F a t h e r F ros t 
i n s t ead of S a n t a Claus , pu r -
posely r e m o v i n g a n y reli
g ious m e a n i n g f rom Chris t 
m a s . (The kards hed Father 
Frost insted af Senta Clos, pur-
pasly rimūving eny relidžias 
myning fram Kristmas) — 
Atvirukuose, užuot Kalėdų 
senelio, būdavo vaizduojamas 
Senis šaltis, ty-čiomis pašalini-
nat bet kokią religinę Kalėdų 
reikšmę. 

The t i m e s h a v e c h a n g e d , 
it 's so n i ce t o b e ab le to 
send a r e l i g ious C h r i s t m a s 
c a r d to L i t h u a n i a . (The 
taims hev čeindžt, its sou nais 
tū by eible tū send e relidžias 
Kristmas kard tū Lithuenija) 
— Laikai pasikeitė, labai mal
onu, kad galime į Lietuvą 
pasiųsti religinį kalėdinį 
pasveikinimą. 
I ge t m a n y r e l i g ious 
C h r i s t m a s c a r d s vvith a 
C h r i s t m a s l e t t e r s f rom 
L i t h u a n i a . (Ai get meni 
relidžias Kristmas kards wuit 
e Krismas leters fram 
Lithuenija) — Aš iš Lietuvos 
gaunu daug religinių sveikin
imų ir kalėdinių laiškų. 
I s end a lot of m y c a r d s via 
e-mai l , i t ' s so m u c h eas ier , 
a n d they ge t t h e m t h e šame 
day. (Ai send e la t af mai kards 
via į-meil, its sou mač yzier, 
ęnd they get them tha seim dei) 
— Aš daug sveikinimų pasi
unčiu elektroniniu paštu, tai 
žymiai lengviau ir jie gauna tą 
pačią dieną. 
T h a t w o r k s r e a l well , b u t 
n o t e v e r y o n e h a s a comput -
er , and h a n d w r i t t e n c a r d s 
a r e so m u c h m o r e pe r sona i . 
(Thęt uorks ryl uel, bat nat 
evriuon haz e kompjūter, end 
hend riten kards ar sou mač 
mor personai) — Tas gerai, bet 
ne visi turi kompiuterius, be to, 
ranka rašyti pasveikinimai yra 
daug asmeniškesnį. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ IŠNUOMOJA 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMO, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

Caregivers need 
in Wiseonsin 

for Christmas season. 
Mušt have good Eng. 

SS and DL heipful. 
Call Gneg at 262-657-8044. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620 - S650: 

2 mieg. — S710-S750. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

, Draugo ske lb imų skyrius Te l . 1-773-585-95O0 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 a Kecfefe Chicago, IL 60629 
'̂-ekyba, rstaiavimas, aptarnavimas 

— LJcensed — Bonded— Insured 

775-778-4007 
773 551 1833 
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SAVANORIU - TELEMARKETING. 
jei galite ir turite norą, mums 
reikia telefonistu - savanoriu. 

Gal i te skambinti iš namu arba iš 
„ D r a u g o " raštinės. Skambinkite 

Valent inui tel. 773-585 9500. 
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SIlftCUME AIR CARGO IR LABU 
LIETUVA LATVIJA ESTIJA. UKRAINA BALTARUSIJA 
I Š S I U N Č I A M A K I L i K V I l i N A S A V A I I U . 
PRtSTATOMJb GAVĖJUI TIESIAI! RANKAS. 

1-S00-775-SIMD 
M ū s ų a t s t o v a i : 
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Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND L O A N ASSOCIATION O F C f f l C A G O 

2212 Wcst Ccnnak Road, Chicago, I I 60608 
(773) 847-7747 

Stcphen M Oksas, Prcsident 

Patarnautam Čikagm ir Apylinkių Lietiniams Daugiau Kaip 95 Metus-

mailto:d.i.mayer@worldnetatt.net
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Pasaulio naujienos 
(Retraantis AFP, Reuters, AP, fr«ertax, ITAR-TASS. BltS 

Janių agem&rų pranešimais; 

EUROPA 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos vy

riausybės saugumo politikai 
ketvir tadieni buvo suduotas 
skaudus smūgis — šalies aukš
čiausios instancijos apeliacinis 
teismas nusprendė, kad įtaria
mų teroristų iš užsienio suėmi
mas ir laikymas neribotą laiką 
be teismo yra neteisėtas. Lordai 
teisėjai nurodė, kad toks sulai
kymas, vadovaujantis vien įta
rimais, pažeidžia Europos žmo
gaus teisių konvencijoje api
brėžtas demokratines teises ir 
t a rp tau t ines prievoles. Sis 
sprendimas yra skaudus smūgis 
minis t rui pirmininkui Tony 
Blair, iš kurio vyriausybės vos 
prieš kelias valandas dėl as
meninio skandalo atsistatydino 
vidaus reikalų sekretorius Da-
vid Blunkett — šios prieštarin
gai vertinamos priemonės su
manytojas. 

DUBLINAS 
Per ateinančius 12 metų į 

Airiją kasmet tu rė tų atvykti 
apie 51,000 imigrantų, progno
zuoja vyriausybė. Centrinės sta
tistikos tarnybos (CSO) pareng
tose gyventojų ir darbo jėgos 
prognozėse 2006-2036 m. teigia
ma, kad metinė grynoji migraci
ja sieks apie 30,000, tai yra į ša
lį atvyks 51,000 imigrantų, o 
21,0000 Airijos gyventojų emi
gruos. Paprastai iš Airijos iš
vykdavo daugiau žmonių, negu 
atvykdavo, tačiau pastaraisiais 
metais, suklestėjus šalies ūkiui, 
situacija iš esmės pasikeitė. 
CSO prognozuoja, kad per atei
nančius 15 metų Airijos gyven
tojų skaičius viršys 5 mln., jeigu 
bus išsaugoti dabartiniai gims
tamumo, mirtingumo ir migra
cijos rodikliai. 

ATĖNAI 
Graikijoje ketvirtadienį tai

kiai baigėsi užgrobto autobuso 
drama — visi 23 įkaitais laikyti 
keleiviai buvo paleisti. Graiki
jos pareigūnai sakė, kad lemia
mą vaidmenį užbaigiant šią 18 
valandų trukusią įkaitų dramą 
suvaidino parengimas, kurį 
saugumo pajėgos įgijo prieš rug
pjūčio olimpiadą, ir vieno pa
grobėjo giminaičio, kuris įtikino 
jį pasiduoti, skambutis. Polici
jos viršininkas George Angela-
kos sakė, kad pagrobėjai, kurie 
reikalavo 1 mln. JAV dolerių iš
pirkos, neturėjo jokių sprogme
nų, nors įkaitams sakė, kad turi 
dinamito. Jie buvo ginkluoti t ik 
medžiokliniais šautuvais. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidento rinki

mų varžovai ketvirtadienį sten
gėsi užsitikrinti žiniasklaidos 
dėmesį, artėjant gruodžio 26 d. 
vyksiančiam pakartotiniam ga
lut iniam balsavimui, kuris gali 
nulemti , ar šalis pasisuks į Va
karus , a r taip ir liks Rusijos or
bitoje. Tiek provakariet iškas 
opozicijos vadovas Viktor Juš -
čenko, tiek jo prorusiškas varžo
vas, ministras pirmininkas Vik
tor Janukovič per mažiau nei 
savaitę surengė po tris susitiki
mas su žurnalistais. Priešinin
kai stengiasi išnaudoti tai , kad 
per Ukrainos rinkimų krizę į 
Kijevą suvažiavo daugybė vie
tos ir užsienio žurnalistų, ir kuo 
plačiau paskleisti savo žinią 
prieš galutinį susirėmimą. Per 
pirmąjį ir antrąjį prezidento 
r inkimų ratus opozicijos vado
vas per nacionalinę televiziją 
buvo rodomas labai retai ir daž
niausiai tik tam, kad būtų už
sipultas. 

RUSIJA 

Bush ketina atleist i finansų 
sekretorių John Snow. Po G. W. 
Bush perrinkimo antrai kaden
cijai pasikeitė beveik du trečda
liai administracijos narių — iš 
savo pareigų pasitraukė 9 iš 15 
kabineto narių. 

JAV federalinė telekomuni
kacijų komisija (FCC) svarsto 
pasiūlymą, ar draudimo naudo
tis bevielio ryšio telefonais skry
džio metu panaikinimas pa
kenktų saugumui, a r tiesiog er
zintų kitus keleivius. FCC 
sprendimo dar nepriėmė, tačiau 
jau pakvietė žinovus, įmones ir 
įvairias interesų grupes pateik
ti savo pastabų dėl šio pasiūly
mo. Pagal svarstomą pasiūlymą 
būtų paskelbtas konkursas su
kurti bevielio ryšio sistemą, ku
ria būtų galima naudotis skry
džio metu. Pagal šiuo metu tai
komus FCC reikalavimus lėktu
vui kylant ir leidžiantis bevielio 
ryšio telefonai tur i būti išjungti, 
siekiant išvengti trikdžių, ku
riuos gali sukelti žemėje įreng
tos bevielio ryšio sistemos. 

MASKVA 
Rusijos vyriausybė nepaten

kinta laikraščių, interneto ir te
levizijos turiniu bei įtaria provo
kaciją, bet mano, kad auditorija 
kol kas nepasirengusi plataus 
masto „politiniam auklėjimui" 
per žiniasklaidos priemones. 
Ministras pirmininkas Michail 
Fradkov paragino žiniasklaidos 
priemones neskirti „pernelyg 
daug dėmesio" įvykiams, to
kiems, kaip „Jukos" byla, ir 
daugiau nušviesti reformas, ku
rių tikslas „spręsti socialinius 
klausimus, formuojančius Rusi
jos gyventojų žmogiškąsias gali
mybes". Valstybės Dūmos pir
mininkas Boris Gryzlov pri tarė 
M. Fradkov, tą pačią dieną sa
kydamas, kad žiniasklaidai bū
tina „sutelkti dėmesį į mūsų 
laimėjimus", į stiprėjantį „so
cialinio optimizmo jausmą" tarp 
Rusijos gyventojų. 

Į JAV ~Į 

WASHINGTON, D.C. 
JAV Federalinio iždo banko 

vadovas Alan Greenspan atsisa
kė eiti JAV finansų sekretoriaus 
pareigas. JAV administracija 
šios informacijos oficialiai nepa
tvirtino. Baltieji rūmai pareiš
kė, kad pranešimai apie dery
bas su A Greenspan tėra spė
lionės. Tuo tarpu JAV adminis
tracijos šaltiniai ne kartą teigė, 
kad JAV prezidentas George W. 

ARTIMIEJI RYTAI 

ABU DHABI 
Internete ketvirtadienį pa

skelbtas Osama bin Laden pri
skiriamas garso įrašas, kuriame 
jis mini gruodžio 6-osios išpuolį 
Saudo Arabijoje. įrašas, kuria
me O. bin Laden laimina Saudo 
Arabijos kovotojus, įsiveržusius 
į JAV konsulatą Jidda mieste, 
reiškia, kad „ai Qaeda"s vado
vas tebėra gyvas. O. bin Laden 
Saudo Arabijos — didžiausios 
naftos eksportuotojos pasaulyje 
— valdytojus vadino korumpuo-
tais ir despotiškais JAV agen
tais ir perspėjo, kad juos nuvers 
liaudies sukilimas, jeigu jie ne
leis savo liaudžiai išsirinkti tik
ros musulmoniškos vadovybės. 

BAGHDAD 
Baghdad ketvirtadienį pa

keliui į darbą buvo nušautas 
Irako komunikacijų ministerijos 
aukšto rango pareigūnas. Už
puolikai privažiavo prie Kassim 
Imhawi automobilio, kuriuo jis 
važiavo iš savo namų vakarinė
je sostinės dalyje, ir pradėjo 
šaudyti. K. Imhawi buvo Komu
nikacijų ministerijos generali
nis direktorius. J is padėjo 
įsteigti Irako mobiliųjų telefonų 
ryšio tinklą, kuris yra vienas iš 
nedaugelio po karo pasiektų 
laimėjimų. Sis tinklas ir jo kū
rėjai jau ne kartą buvo tapęs su
kilėlių taikiniu. 

Lietuvos prezidento ir Europos Sąjungos politikų pokalbyje... 
Atkelta iš 1 psl. 

Ketvirtadienį po pietų pre
zidentą V. Adamkų priėmė Bel
gijos karalius Albertas II. 

Lietuvos vadovas padėkojo 
Belgijai už jos iniciatyvą pradėti 
NATO oro policijos misiją Balti
jos šalyse, kurią sėkmingai tę
sia kitos NATO šalys. 

Tuo tarpu Belgijos karalius 

pasveikino Lietuvą, aktyviai įsi
jungus į ES šalių šeimą, ir pa
žymėjo reikšmingą Lietuvos, 
kaip tarptautinės tarpininkės, 
misiją Ukrainoje. 

Karalius Albertas II parodė 
susidomėjimą Lietuvos ekono
mikos augimu ir Ignalinos ato
minės elektrinės saugumu, ra
šoma pranešime. 

Prezidentas V. Adamkus pa
kvietė Belgijos karalių atvykti į 
Lietuvą. Kvietimas taip pat bu
vo priimtas. 

Penktadienį rengiamame 
EVT susitikime 25 ES šalių na
rių, tarp jų ir Lietuvos, vadovai 
spręs dėl Turkijos narystės Ben
drijoje, taip pat aptars kovą su 
terorizmu. 

Teismas išsiuntė V. Drėma pas medikus 
Atkelta i š 1 psl. 
rinkimų teise, neteisėto laisvės 
atėmimo, neteisėto informacijos 
rinkimo apie asmens privatų 
gyvenimą ir pasikėsinimo pa
pirkti šioje byloje yra pareikšti 
sostinės merui Artūrui Zuokui 
ir „Rubicon group" valdybos pir
mininkui Andriui Janukoniui. 

Kai kurių nusikaltimų vyk
dytojais ar bendrininkais kal
tintojai laiko bendrovės „Og-
mios astrą" valdybos pirminin
ką Darių Leščinską ir apsaugos 
darbuotoją Svajūną Naviką. 

Tačiau nuo šių asmenų gali
mai nukentėjęs V. Drėma bylą 
vadina politiniu farsu, kuriam 
esą nebuvę jokio pagrindo. 

Nors ir nekviesti, ketvirta
dienį į teismo posėdį atvyko jau 
pirmajame posėdyje lapkritį liu

diję sostinės tarybos nariai Čes
lovas Kaminskas ir Juozas Im-
brasas. 

J ie veržėsi pakar tot inai 
liudyti teisme ir tvirtino turin
tys svarbių dokumentų, kurie 
esą paneigia A Zuoko mestus 
kaltinimus, kad būtent šie as
menys spaudė V. Drėmą ir ker
šijo A. Zuokui, nes visi buvo at
leisti iš darbo arba miesto tary
bos sprendimu, arba mero ini
ciatyva. 

Tačiau teismas tokį prašy
mą atmetė, kadangi įstatymai 
nenumato galimybės pakartoti
nai apklausti liudytojus jų pačių 
iniciatyva. 

Vėliau žurnalistų kalbintas 
Č. Kaminskas tvir t ino, kad 
„vieną gražią dieną V. Drėma 
pasakys visą tiesą". J. Imbrasas 

sutiko parodyti ir vadinamuo
sius svarbius dokumentus, ku
riais nesusidomėjo teismas. 

Tai galimai V. Drėmos pasi
rašyti 2003 metų birželio 12 ir 
birželio 20 dienų pareiškimai. 
Viename atsiribojama nuo Libe
ralų ir centro frakcijos, kitame 
prašoma priimti į Liberaldemo-
kratų frakciją. 

Anot J. Imbraso, šie pa
reiškimai tu rė tų paneigti A. 
Zuoko kaltinimus dėl libdemų 
spaudimo V. Drėmai, nes „tada, 
kai viskas vyko", jis jau buvęs 
šios frakcijos narys. 

Tačiau abu V. Drėmos pa
reiškimai yra pasirašyti jau po 
birželio 11 dienos, kai buvo su
rengtas teisminio nagrinėjimo 
objektu tapęs miesto tarybos po
sėdis. 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

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

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 
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STALINO SMEKLA TEBEKLAIDŽIOJA 
PO LIETUVĄ 

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 
Atkelta iš 3 psl. 

Gyvenime juoda ir balta 
patyrusi moteris nedvipras
miškai tvirtino, jog jos kraš
tiečio A. Sniečkaus iniciatyva 
pokaryje be jokio gailesčio 
masiškai buvo tremiami ir 
žudomi ūkininkai, mokytojai, 
dvasininkai. Sovietmečiu " juk 
neliko vietos ir kitaip mąs
tantiems, kūrybingiems žmo
nėms. Keisčiausia, kad buvę 
uolūs represinės sistemos 
vykdytojai dabar visas bėdas 
mėgina suversti Maskvai, esą 
ji taip liepė daryti. 

— Netiesa, žinau daugelį 
faktų, kai mūsų patys tautos 
atskalūnai savo valia aktyviai 
žlugdė ir naikino visa tai, kas 
tautiška, skundė ir šmeižė net 
artimus žmones, o dabar lyg 
niekur nieko nori likti 
švaručiai. Tačiau jų „ragiukai" 
vis vien išdygsta, kai atsiranda 
kokia nors neįprasta padėtis. 
Štai, kad ir Ukrainos. J Seimą 
neseniai vėl persėdę visokiausio 
plauko persivertėliai, net rezo
liucijas, palaikančios laisvės 
siekiančią ukrainiečių tautą, 
nesugebėjo laiku ir vieningai 

priimti. Maža to, kai kas iš jų, 
aukštuose postuose susėdę, 
dar išdrįso net paatvirauti — 
girdi, gal dar palaukime, ne
skubėkime, pasižiūrėkime, kuo 
viskas ten pasibaigs..., — pikti
nosi G. Lieguvienė. 

Pastaruoju metu socializ
mo propaguotojai nesidrovi 
priminti patikliems žmonėms, 
jog prie rusų klostėsi geriau 
gyventi — statėsi miestai, 
galingi fabrikai, nutiesti keliai. 
G. Lieguvienės nuomone, tokiu 
atveju reikėtų pagarbint i ir 
Hitlerį, ir Musolinį —jiems val
dant Vokietija su Italija buvo 
pasiekusios kur kas didesnių 
laimėjimų. Tačiau pastarieji 
veikėjai, pasibaigus karui , 
atsidūrė istorijos sąšlavyne, o 
stalinistai ir komunistai, iš-
žudę dvigubai daugiau žmonių, 
nesulaukė jokio pasmerkimo. 
Mūsų pašnekovė įsitikinusi, jei 
ne „Stalino saulė" ir rusiškai 
durtuvai, šiandien Lietuvoje 
tikrai nebūtų tiek dvasinių, 
socialinių skaudulių ir gyven
tume neblogiau už suomius ar 
danus. 

Skatina Džiuljetos gerbėjus 
siųsti skaitmenines 

meilės žinutes 
Paskubomis brūkštelėtos 

meilės žinutės nuklojo visas 
sienas aplinkui nediduką mar
murinį balkoną, kur iame le
gendinė Džiuljeta esą pakerėjo 
Romeo, tačiau Veronos miesto 
valdžiai, susirūpinusiai pastato 
išsaugojimu, labiau patiktų, jei 
meile trykštantys lankytojai 
naudotųsi skaitmeninėmis 
technologijomis. 

Šiaurinėje Italijos dalyje 
esančio Veronos mieste, kurį 
išgarsino bene žinomiausia ne
laimingos meilės istorija, vado
vybė teigia, kad tūkstančiai 
paskubomis suraitytų, ar ant 
saldainio popierėlio brūkštelėtų 
ir guma prilipintų, žinučių 
kenkia XIII a. statytam namui. 
„Metas nuvalyti pastatą, nes 
žmonės neberašo tiesiai ant įėji
mo arkos sienų — jie lipina ži

nutes ant sienų kramtomąja 
guma", — sakė Veronos miesto 
tarybos atstovė Francesca 
Tamellini, a tsakinga už tu
rizmą. 

Dabar Veronos valdžia keti
na paprašyti miesto lankytojų 
naudotis mobiliaisiais telefo
nais ir siųsti t rumpąsias ži
nutes į milžinišką ekraną, kuris 
turėtų būti įrengtas iki kitų 
metų vasaros. 

Pastatas, kuriame esą gy
veno Džiuljeta, iš t ikro yra 
kadaise buvęs viešbutis ir tradi
ciškai laikomas įtakingos Ca-
puleti šeimos namu. Prieš šimt
metį jį įsigijo miesto taryba ir 
1935 m. pavadino ..Džuljetos 
namu". 

Tūkstantinės turistų minios 
iki Šiai dienai plūsta pasižiūrėti 
kiemelio, balkono, iš po kurio 

Af A 
ALBERTAS MUSTEIKIS 

1916.02.24 — 2004.09.24 

Turėjo motelį JLARIAT Fallon, NV, kur dirbo 45 me
tus. 

Paliko liūdinčius: žmoną Juliją ir sūnų Kęstutį Al
bertą 

i r Mano vaikystės kaimynui, patriotui dzūkui 
mano pirmojo mokytojo sūnui 

A f A 
vet. dr. TADUI PALIONIUI 

negrįžtamai iškeliavus amžinybėn, žmonai, duk
terims, sūnui ir anūkams šiuo Kalėdų švenčių 
laiku pergyvenantiems atsiskyrimo skausmą, 
reiškiu gilią užuojautą ir linkiu stiprybės. Tegul 
malonūs prisiminimai iš su velioniu praleisto 
gyvenimo, palengvina Jūsų skausmą. 

Ilsėkis Aukščiausiojo globoje! 

Liūdintis Jonas Kardokas 

Gautos aukos Lietuvos partizanų šalpai 

$1,708.89 a.a. Elena Burlis, New Buffalo, MI, testamenti 
nis palikimas 

$1,000 Lietuvos Piliečių draugija, Pittsburgh, PA (viso 
$3,500) 

$240 Gediminas Balanda, Warren, MI ( viso $1,480). 
$200 Jonas Jurkūnas , Saint Petersburg Beach,FL (viso 

$1,800). 
$100 Irena Kriaučeliūnienė, Burr Ridge, IL (viso 

$1,100); dr. Vidas Nemickas, Chicago, IL. 
$60 kpt. Albert Mikutis, Philadelphia, PA (viso $305). 
$50 Dalia Bartkus, Hinsdale, IL (viso $250); Algirdas 

ir Danutė Basiuliai, Redondo Beach, CA (viso 
$550); Stasė ir Kazys Gricius, Santa Monica, C A 
(viso $125); Aniceta Januška, Milton, MA (viso 
$75); Viktoras ir Vita Memenai, Bloomfield Hills, 
MI (viso $100); Antanas ir Dalilė Polikaičiai, 
Westlake Village, CA (viso $150). 

$30 Gerald Tamkutonis, Chicago, IL (viso $220). 
$25 Kęstutis Keblys Baton Rouge, LA (viso $45). 
$20 Rimas Černius, La Grange Park, IL (viso $90). 
$10 Henry Stažas, Cleveland, OH (viso $55). 

Pagerbdami m i r u s i ų atminimą, Lietuvos pa r t i zanų 
ša lpa i auko jo : 

a.a. Mečio K r a s a u s k o a t m . per L.P.G. atstovą E. Sla
vinską atsiųstos aukos: 
$100 Elena Krasauskienė, S. Pasadena, FL (viso $215). 
$50 Viktoras ir Vida Puodžiūnai, Lemont, IL. 
$40 Algis ir Eugenija Dūdos, St. Pete Beach, FL (viso 

$435). 
$30 Adelaida Balbatienė, St. Petersburg, FL; Sofija 

Vaškienė, St. Petersburg, FL (viso $740). 
$25 Amerikos lietuvių klubo choras, St. Petersburg, 

FL. 
$20 Vilius ir Laima Jakušovai, Bradenton, FL; Vilius 

Juška, S. Pasadena, FL; Loreta Kynienė, S. Pasa
dena, FL (viso $60); Alfonsas Lauras, S. Pasadena, 
FL (viso $50); Ona ir Pranas Michelevičiai, St. 
Pete Beach, FL. 

$15 Irena ir Eugenijus Slavinskai, sS. Petersburg, FL 
(viso $320). 

$10 Dana ir Vytas Mažeikos, St. Petersburg, FL. 
a.a. Stepo Levickio atminimui Pelagija Levickienė, 

Daytona Beach, FL atsiuntė $50 Lietuvos partizanų šalpai 
(viso $150). 

Lietuvos P a r t i z a n ų globos fondas širdingai dėkoja 
visiems aukotojams už gausias aukas. 

Elenai Krasauskienei ir Pelagijai Levickienei bei arti
miesiems reiškiame širdingiausią užuojautą. 

Lietuvos Partizanų Globos fondas, 2711 West 71st 
Street , Chicago, IL 60629. 

Romeo neva prisipažino meilė
je, ir trapios Džuljetos skulp
tūros, kaip tv i r t inama, ne
šančios sėkmę nelaimingiems 
įsimylėjėliams. „Viskas buvo 
gerai, kol žmonės tik rašinėjo 
ant sienų, bet paskui pasirodė 
kramtomoji guma, ir per prili
pintus popierėlius nebematyti 
nė pačių sienų, — sakė Džiul
jetos klubui vadovaujantis 
Giulio Tamassia. — Vis dėlto 
trumposios žinutės yra keisto
ka išeitis. Kas kad jos bus 
matyti ekrane, tačiau kaip į jas 
visas atsakyti?" 

Reuters-BNS 

liastern 
EURO 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Kas naujo „Margutyje II / / 

GRUODŽIO 31 D., 7:30 V.V. visi 
kviečiami į Šaulių namus pras
mingai palydėti senus metus ir 
iškilmingai sutikti Naujuosius 
2005 metus. Išpuoštoje salėje 
vaišinsimės pikantišku maistu, 
bus dovanėlės ir linksmybės. 
Koncertuos ir šokiams gros 
Ričardo Šoko muzikinė grupė. 
Dėl vietų kreiptis vakarais į 
Ritą, tel. 708-388-3178, arba 
sekmadieniais Jaunimo centro 
kavinėje. Kaina asmeniui 60 
dol. Paskubėkite, vietų skaičius 
mažėja. 

BRONIUS IR RAMUNĖ JUO
DELIAI persikėlė į naują gyven
vietę. Naujas adresas yra: 1120 
Foctail Court, Darien, IL 60561, 
tel. 630-353-0032. 

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

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

GRUODŽIO 18 D. Čikagos litua
nistinėje mokykloje įvyks Kalėdų 
eglutės šventė. Šventės tvarka: 
I k i m o k y k l i n u k a m s (kiškiai, 
vaikų ratelis ir darželis) 10 v.r. 
Jaunimo centro kavinėje. 
1, 2 i r 3 sky r i ams 11 v.r. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
4, 5 i r 6 s k y r i a m s 9 v.r. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Aukštesniajai mokykla i (7, 8, 
9, 10 kl.) šventė prasidės 10 v.r. 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Kviečiame visus atvykti į mūsų 
mokyklos Kalėdų šventę. 

SVC. M. MARIJOS NEKALTO 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
gruodžio 19 d., po šv. Mišių bus 
rodomas vaidinimas vaikams 
„Kalėdų pasaka" ir vyks susi
tikimas su Kalėdų seneliu. 

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

ADVENTO IR KALĖDŲ PA
MALDŲ tvarka Jėzui tų kop
lyčioje: Gruodžio 24 d., 4 v.p.p. 
Kūčių dieną prakar tė lės pa
šventinimas ir Bernelių šv. 
Mišios. Po pamaldų vieni kitus 
sveikinsime laužydami kalė
daičius. Po apeigų visi vyks
tame į namus valgyti Kūčių 
vakarienės. Gruodžio 26 d. po 
10:30 šv. Mišių vaikų ir suau
gusių meninė programa „Do
vana Kūdikėliui Jėzui". Žada 
dalyvauti ir Kalėdų senelis. 
Koncertui pasibaigus rinksimės 
į Jėzuitų svetainę. Visi laukia
mi. 

GRUODŽIO 31 D. kviečiame 
sutikti 2005-uosius metus 
Pasaulio lietuvių centro ruošia
mame pokylyje, kuriame gros 
broliai E. ir V. Švabai, maistą 
ruoš Bravo LTD. 8 v.v. - kok
teiliai, 9 v.v. - vakarienė. No
rintiems užsisakyti vietas, 
skambinti I. Kazlauskienei, tel. 
630-257-8346 , arba V. Gvil-
dienei, tel. 630-271-9136. 

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

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

Spaudos apžvalga 

Ruduo gyvas lietuviškais 
renginiais ir paramos 
prašančiųjų laiškais. Či

kagos apylinkėje j au matyti 
švenčių papuošalai. Artėja 
didžioji metinė šventė — šv. 
Kalėdos. Jokia kita šventė 
nesužadina tiek daug vilčių ir 
lūkesčių, kaip šv. Kalėdos. 

„Margutis II" radijo laidos 
valdyba ir darbuotojai, metams 
baigiant is , turi daug gero 
pasakyti rėmėjams ir klausyto
jams. Yra asmenų, kurie savo 
gėrybėmis moka pasidalinti su 
ki ta is . Tokie asmenys remia 
lietuvišką kultūrą ir labdarą. 
Be dosnių tautiečių „Margutis 
II" radijo laida negalėtų lankyti 
mūsų namų vakarais, pateikti 
lietuviškos muzikos, žinių bei 
organizacijų pranešimų. 

„Margutis II" baigia 72-sius 
savo veiklos metus. Pasitiksime 
Naujuosius 2005-sius metus su 
viltimi, kad rėmėjai „Margučio 
II" neapleis, bet švenčių proga, 
prie kitų dovanų, pridės auką. 
„Margutis II" eina įkūrėjo 
Antano Vanagaičio keliais — 
bur t i senuosius lietuvius ir 

Žurnalas „ A t e i t i s " rašo 
apie meilę, tiesą, toleranciją ir 
šiuolaikinius ateitininkus. 
Redaktorė Živilė Šeporaitytė 
savo įžangos žodyje kaip tik ir 
nori paaiškinti, kokia gi šio lei
dinio paskirtis, kokios temos 
gvildenamos žurnale. Redak
torė teigia, jog išlikti šiais, per
mainų laikais, nepaprastai 
sunku. Žmones privilioja alter
natyvos, vienintelis kelias, kaip 
teigia redaktorė - Jėzus Kris
tus, nes Viešpačiui nėra nega
limų dalykų. 

Įdomus žurnalas apima 
daugybę įvairių tematikų. Čia 
galima išreikšti savo nuomonę, 
sužinoti apie naujas knygas, 
susipažinti su įdomiais žmo
nėmis, bei Lietuvą garsinančio
mis įžymybėmis. Žurnalo pa
baigoje - renginių kalendorius. 

„Draugo" info. 

ateitis 
W * M t * *r s *ws> 

/ii lAšti.y^}s 

t oi • n a c i j ą 
i r 4iu«i*i3eiJ 

• Amerikos l ie tuviu radijas. 
vad. Anatobjus Siutas — 

kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. T e l 773-
847-4903, adresas 4459 S. 

Francisco, Chicago, IL 60632. 

NAUJA LML VALDYBA 
Šį rudenį buvo išrinkta nauja Lithuanian Mercy Lift valdy

ba, kuri taip pasiskirstė pareigomis: pirmininkė Aušrinė 
Karaitis (tel. 708-636-6140)), vicepirmininko Raminta Jacobs. 
iždininke pasiliko Aušrelė Sakalaitė, o sekretore — Laima 
Jurkūnas. Susisiekti su LML galima bendru adresu: PO Box 
88, Palos Heights, IL 60463, o elektroninio pašto adresas yra: 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
Ateinančiais metais, LML 15 metų sukaktuvių proga, 

manoma suruošti rudeninį pokylį. 

jaunuosius — trečiabangius 
tautiečius. Visi kartu aukodami 
galėsime palaikyti lietuvišką 
dvasią savo aplinkoje. 

Prieš kelias savaites 
„Margutyje II" įvyko pasikeiti
mas. Lapkričio mėnesio gale, 
padidėjus šeimai, iš radijo laidų 
pranešėjo pareigų pasi t raukė 
Andrius Mockapetris. J i s noriai 
dirbo „Margutyje II" porą 
vakarų savaitėje ir valdyba yra 
jam už tai dėkinga. Į jo vietą 
atėjo nauja jėga, patyręs radijo 
darbuotojas Jaun ius Gustys, 
kuris puikiai įsijungė į 
„Margučio II" radijo šeimą. 
Dabar nuolatiniai pranešėjai 
yra Dalia Sokienė, Emilija 
Andrulytė ir Jaunius Gustys. 
„Margučio II" valdyba džiau
giasi turėdama labai kruopštų 
iždininką Vytautą Gaižutį. 
Finansinė parama labai rei
kalinga tolimesniam radijo pro
gramos egzistavimui. „Margutis 
II" dėkoja toms šeimoms, kurie 
liūdesio valandoje pr is imena 
radijo laidą ir aukas skir ia 
„Margučiui II". Ta pačia proga 
valdyba dėkoja Cicero LB, kurie 

ne pirmą kartą suruošia prieš
piečius po šv. Mišių ir surink
tas aukas skiria „Margučiui II". 
Šiai radijo laidai vieno mėnesio 
išlaikymui reikia sutelkti 4,000 
dol. Be to, valdyba yra laiminga 
turėdama savo tarpe Bronių 
Siliūną, kuris- nuo pat „Mar
gučio II" įsikūrimo antradie
niais skaito politinių žinių san
traukas. 

„Margutis II" g i rd imas 
penkias dienas savaitėje (nuo 
pirmadienio iki penktadienio) 8 
vai. vak. per stotį 1450 AM. 
Būtų gera išgirsti iš „Margučio 
II" klausytojų, ko jie pagei
dautų programose. Kviečiame 
visus tautiečius iš Čikagos ir 
apylinkių klausytis seniausios 
lietuviškos radijo laidos. 

„Margutis II" radijo laidų 
rėmėjus ir klausytojus sveikina 
šv. Kalėdų proga. Lai širdyje 
gimsta kūdikiškas džiaugsmas, 
ramybė ir meilė. L ink ime 
Aukščiausiojo palaimos pe r 
visus ateinančius 2005 metus . 

Su nuoširdžiu dėkingumu, 
„ M a r g u č i o I I " v a l d y b a 

ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

Dovana mokyklai 

Č
ikagos lituanistinės mo
kyklos mokiniai mėgsta 
skaityti. Dažnas jų nau

dojasi mokyklos biblioteka, 
kurioje yra sukaupta nemaža 
knygų. Dar visai neseniai 
mokyklos bibliotekininkė Dai
nora Baliutavičienė pasiskundė, 
kad labai jau „susiskaitė" 
pasakų knygelės. Jas daugiau
sia skaito žemesniųjų klasių 
mokiniai . Knygelės gražiai 
išleistos, puikiai iliustruotos, 
bet ploni viršeliai labai greit 
susidėvi. 

Koks buvo džiaugsmas, kai 
paskambino Regina Kučienė ir 

pasakė, kad nori mūsų mokyk
lai padovanoti daug naujų, 
gražiai Lietuvoje išleistų kny
gų. Ilgai nelaukusi, nuvažiavau 
į svetingus Reginos ir Viktoro 
Kučų namus. Didžiulė st i r ta 
knygų jau laukė manęs. Tai 
buvo ne tik pasakų knygelės 
vaikams, bet ir metodinė lite
ratūra mokytojoms, nauji va
dovėliai, pratybų sąsiuviniai. 

Knygos jau mokyklos bib
liotekoje. Dainora Baliutavi
čienė tuoj jas išrūšiavo ir dalį 
atidėjo skaitymo konkursui . 
Mat mokykloje yra tradicija: 
laimėję skaitymo konkursą 

mokiniai y ra apdovanojami 
knygomis. Dabar mažieji mūsų 
mokiniai galės skaityti naujas 
knygutes, o nugalėtojų dailiojo 
skaitymo konkurse laukia gra
žios dovanos. 

Dovanų gavau ir aš . Man 
asmeniškai V. Kučas padova
nojo Bostone išleistą „Lietuvių 
enciklopediją", kurios senia i 
norėjau. 

Čikagos l i tuanis t inės mo
kyklos vardu dėkojame Reginai 
ir Viktoriui Kučams už gražią 
Kalėdinę dovaną. 

Sveikinu visus draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga, 
linkiu sveikų ir laimingų Naujų metų. 

J u o z a s Cechanavičius 

O n a N o r v i l i e n ė , Lemont, IL, nuoširdžiai sveikina savo 
gimines, artimuosius ir pažįstamus šv. Kalėdų proga, lin
kėdama geros sveikatos ir laimės Naujuose, 2005 metuose. 

Ol impi ja i r M i n d a u g a s B a u k a i sveikina visus drau
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga, linkė
dami daug džiaugsmo, sveikatos ir Dievo palaimos. 

LB C i c e r o a p y l i n k ė s va ldyba sveikina „Draugą" 
šv. Kalėdų ir Naujų metų proga, ir linkime, kad jis gyventų 
ir lankytų mus dar ilgus, ilgus metus! 

Kalėdų švenčių proga sveikinam visus mūsų draugus, 
gimines, pažįstamus ir Lietuvių operos narius, taip pat 
linkim laimingų Naujų metų. 

J . J . Mockaičiai 

Mieli giminės, draugai ir pažįstami, Kalėdų šventės ir 
Naujieji, 2005-ieji metai teatneša Jums visada laukiamos 
šviesos, ramybės ir sveikatos. 

Da lė , B r o n i u s Blekiai i r Elena Kundrotas 

Sveikinu visus gimines, draugus, pažįstamus su šv. 
Kalėdom ir linkiu sveikų, laimingų Naujųjų metų! 

Pe t r a s Jadviršis 

Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkėdama Dievo palaimos ateities 
metuose! 

P r a n ė Pakalkienė 
King of Prussia, PA 

Venezue los l i e t u v i a i Čikagoje linki visiems džiaugs
mingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų. 

„Draugo" redakcijai ir administracijai bei visiems lietu
viams linkime linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų, 2005-
ųjų metų. 

T a u r a g ė s Lietuvių klubas Čikagoje 

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų! 
A m e r i k o s l ie tuv ia i pens in inkai Čikagoje 

Sagi l ' s r e s t o r a n a s , 6814 W. 87th St., Burbank, IL, 
tel. 708-598-0685, sveikina visus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
2005 m. proga. Linkime viso geriausio ir laukiame Jūsų 
atsi lankant. 

I rma ir Barbara 

Draugo" knygynėlyje 

A l g i r d a s M o t u z ą 4 I 

DAINŲ 
TAKELIS 

Vaikučiams Kalėdų proga 
„Draugo" knygynėlis siūlo 
Algirdo Motuzos knygelę „Dai
nų takelis", išleistą Lietuvos 
muzikų sąjungos. Šioje kny
gutėje surinktos dainininko ir 
kompozitoriaus A. Motuzos dai
nelės vaikams. Knygos kaina 
10 dol. 

O suaugusiems „Draugo" 
knygynėlis siūlo kompozito
riaus A. Motuzos kompaktinę 
plokštelę „Ar meni?". Kaina 15 
dol. 

Regina Kučienė ir Laima Apanavičienė. V. Kučo nuotr. 

Kompozitorius ir dainininkas 

ALGIRDAS MOTUZĄ 
—i 

jau ruošiamasi XIII Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumui 

Rodos dar nelabai seniai 
(2003 m. gegužės 21-25 dieno
mis) stebėjome XII Pasaulio lie
tuvių mokslo ir kūrybos simpoziu
mą ( jis vyko Lemonte prie Čika
gos), o dabar jau pradėta ruoš
tis naujam tokio vardo renginiui. 

Kaip praneša Lietuvos 
mokslininkų laikraštis „Mokslo 
Lietuva" (2004 m. lapkričio 4 d. 
numeris) XIII simpoziumas 
prasidės 2005 birželio 30 d. Jo 
programa bus žymiai platesnė 
negu Lemonte pravestojo. Šis 
simpoziumas birželio 3 — liepos 
3 d. vyks Vilniuje, o liepos 4—5 
dienomis Kaune, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose. 

XIII simpoziume, kurj 
globoja Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, numatoma 
apžvelgti tautos mokslinio 
kūrybinio potencialo vaidmenį 
kur iant valstybę, stiprinant jos 
konkurencingumą ir ugdant 
lietuvių tautos intelektinį po

tencialą, gyvybingumą bei tar
pusavio ryšius. 

Simpoziumo tarybos paskelb
tame atsišaukime yra sakoma: 

„Tai bus puiki galimybė 
kūrybos žmonių akimis įver
tinti prieš 15 metų atkurtos 
valstybės patirtį ir apžvelgti 
tolesnės veiklos kryptis". Čia 
taip pat teigiama, kad simpo
ziumo plenariniai posėdžiai bus 
skiriami labai plačiai auditori
jai ir dar pridedama: „Bendra
darbiauti rengiant XIII Pa
saulio lietuvių mokslo ir kūry
bos simpoziumą bei turtinti jo 
programą kviečiami moksli
ninkai, mokslo ir studijų insti
tucijos, meno kolektyvai bei 
kūrybinės organizacijos". 

„Mokslo Lieutvos" laikraš
čio vyr. redaktorius Gedimi
nas Zemlickas paskelbė savo 
pasikalbėjimą su šio simpoziu
mo Tarybos pirm., Lietuvos 
Mokslo akademijos prezidentu, 

akademiku Zenonu R. Rudziku. 
Čia pokalbininkas pasisakė, 

kad jam anksčiau yra tekę 
dalyvauti dviejuose tokiuose 
simpoziumuose — X-ajame 
Čikagoje (1997 m.) ir XI-ajame 
(2000 m.) Lietuvoje. 

Šio pokalbio metu išryškėjo, 
kad šis moksl ininkas y r a į 
Sibirą ištremtų tėvų vaikas, vid. 
mokyklą baigęs Rusijoje Toms
ko srityje. Z. R. Rudzikas ta ip 
pat išdėstė savo mintis apie 
Čikagoje vykusį simpoziumą, 
paminėjo susi t ikimus bei po
kalbius su vietos lietuviais. J i s 
tuo reikalu taip pasisakė. 

„Suprantu, kad į Vakarus 
pasi t raukę ir į JAV po ka ro 
atvykę lietuviai pa tyrė d a u g 
vargo, kol įsikūrė, prasigyveno, 
bet tai buvo savarankiškas jų 
pasirinkimas iš kelių blogybių. 
Mes Lietuvoje tokio pasirinki
mo iš vis neturėjome". 

Tarybos pirmininkas t a ip 

Norintieji įsigyti kalėdinių dovanų - atvirukų, knygų ar 
suvenyrų, skambinkite administracijos telefonu 773-585-9500. 

pat pareiškė, kad laukia idėjų, 
pasiūlymų organizuojamo sim
poziumo reikalu. „Į geras idė
jas bus atsižvelgta", — tikina jis. 

Pasiūlymus galima siųsti 
pačiam pirmininkui ei. paštu: 
rudzikas@julius.ktl.mii.lt arba 
pavaduotojui gontis@ktl.mii.lt. 
Ir tai daryti reikia kiek galima 

greičiau, nes jau greitai 2005-ji 
metai! 

Reikia manyti, jog ir šis 
simpoziumas, kaip ir ankstes
nieji, susilauks nemažo susi
domėjimo iš išeivijoje gyve
nančių lietuvių mokslo žmonių 
bei kultūros darbuotojų. 

Edvardas Šula i t i s 

mailto:AnKarnius@aol.com
http://uiuc.edu
mailto:girdas@hotmail.com
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
mailto:rudzikas@julius.ktl.mii.lt
mailto:gontis@ktl.mii.lt

