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Politikai nesutaria dėl korupcijos lygio 

Andrius Kubilius 
Eltos nuotr. 

Vilnius, lapkričio 28 d. (BNS) — 
Politikai nesutaria dėl korupcijos 
mastų Lietuvoje — opozicijos nuo
mone, jie didėja, valdančiųjų — ma
žėja. 

Juozas Olekas 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Seimo opozicijos vadovas kon
servatorius Audrius Kubilius įsiti
kinęs — korupcijos tinklo apraizgyta 
Lietuvos valstybė „degraduoja". 

„Visuomenės depresyvios nuo

taikos yra susijusios su tuo, ką aš 
vadinčiau per paskutinius penke
rius metus ryškiai matoma valsty
bės menkėjimo tendencija. Tarptau
tine kalba tai galima būtų vadinti 
degradacija", — spaudos konferenci
joje pirmadienį sakė opozicijos vado
vas. 

Kalbėti apie valstybės menkėji
mo tendencijas A. Kubilių paskatino 
Pasaulio banko bei Europos rekons
trukcijos ir plėtros banko (ERPB) 
parengta Verslo aplinkos bei įmonių 
veiklos apžvalga fBEEPS), kurios 
duomenys Lietuvai — ne itin palan
kūs. 

„Lietuvos rezultatai yra sukre
čiantys, ypač, kai juos palygini su 
kaimyninėmis valstybėmis. Estijoje 
tokie pat rodikliai per pastaruosius 
trejus metus ne padidėjo, o sumažėjo 
beveik trigubai. Panašiai klostėsi ir 
kaimyninėje Latvijoje", — kalbėjo 

Dėl p r e m j e r o šeimos tu r to 
naujos abejonės 

Vilnius, lapkričio 28 d. (BNS) — 
Taip ir nesugebėjęs išsklaidyti abejo
nių dėl dabartinės žmonos Kristinos 
valdomo buvusio „Draugystės" vieš
bučio privatizavimo aplinkybių, gali
mų sąsajų su skandalingai pagarsė
jusiu susivienijimu EBSW, premje
ras Algirdas Mykolas Brazauskas to
liau grimzta į savo šeimos tur t inius 
skandalus. 

Premjero šeima vėl gali atsidur
ti po didinamuoju Vyriausiosios tar
nybinės etikos komisijos (VTEKj 
stiklu. 

Žurnalas „Ekstra" išsiaiškino, 
jog Brazauskų šeimos pateiktose me
tinėse privačių interesų deklaracijo
se apie privalomą registruoti nekil

nojamąjį tur tą informacija skiriasi 
kaip diena nuo nakties, nors dar 
prieš metus abiejų sutuoktinių dek
laracijos buvo tokios pat lyg du van
dens lašai. 

Premjero pasirašytoje deklaraci
joje nutylima, kur dingo jam priklau
sęs paveldėtas žemės sklypas Kai
šiadoryse, nors gyvenamasis namas 
deklaruojamas. Jei tikėtume premje
ro gyvenimo drauge, nei vieno, nei 
kito nekilnojamojo turto nebėra. 

Sutuoktiniai nesutaria ir dėl gy
venamojo namo Švenčionyse: vyras 
jį laiko šeimos nuosavybe, o moteris 
apie egzistuojantį pastatą neužsime
na. Anksčiau K. Brazauskienės moti
nos S. Tišik Nukelta i 6 psl . 

Socialdemokratai prabi lo apie 
Rusijos narystę ES 

Vilnius, lapkričio 28 d. (ELTA; 
— Kai kurie Rusijos socialdemok
ratai siūlo svarstyti šios šalies na
rystės ES perspektyvą, nes Rusiją ir 
ES vienija ekonominiai interesai, 
istoriniai saitai, žmonių kontaktai . 

Pasak Seimo nario socialdemok
rato Algirdo Paleckio, tokia mintis 
buvo išsakyta savaitgalį Vilniuje vy
kusiame Baltijos jūros regiono so
cialdemokratinių partijų vadovų su
sitikime. 

„Kadangi tai buvo minčių ir 
idėjų paieškų pasitarimas — tai Ru
sijos socialdemokratai iškėlė mintį, 
kad reikia atvirai galvoti ir nebijoti 
tos minties apie galimą Rusijos na
rystę ES po 20 ar 30 metų jau kito
kioje ES ir kitokiai Rusijai esant", — 
sake A. Paleckis. 

Algirdas Paleckis Eltos nuotr 

Socialdemokratų partijos tarp
taut inis sekretorius A. Paleckis pa
žymėjo, kad „idėja nukreipta į ateitį, 
tačiau ji svarstytina, jei būtų įvyk
dyti visi reikalavimai narystei". 

„Jukos" skėlė 
antausį 

Vyriausybei 
Vilnius, lapkričio 28 d, (BNS) 

— Lietuvos Vyriausybė teigia gavusi 
neoficialų Rusijos susivienijimo „Ju
kos" patvirtinimą, jog iš tolesnių de
rybų dėl „Mažeikių naftos" pašalin
ta Rusijos ir Didžiosios Britanijos 
bendrovė TNK-BP. 

Skelbiama, kad „Jukos" nebesi
derės ir su „LUKoil", kuris Lietuvos 
naftos bendrovę siekia nusipirkti 
kartu su JAV susivienijimu „Cono-
coPhiilips". 

Tai patvirtino ūkio ministras ir 
Vyriausybės sudarytos darbo grupes 
vadovas Kęstutis Daukšys. 

Pasak ūkio ministro, vienas iš 
Vyriausybės derybininkų telefonu 
kalbėjosi su banko „Lehman Bro
thers", kurį „Jukos" pasisamdė par
duoti „Mažeikių naftą", atstovu. K. 
Daukšio teigimu, iš turimos infor
macijos aiškėja, kad tolesnėms dery
boms dėl „Mažeikių naftos" pardavi
mo „Jukos" renkasi didžiausią Len
kijos naftos bendrovę „PNK Orlen" 
ir Kazachstano dujų ir naftos susi
vienijimą „Kazmunaigaz". 

„Manome, kad tai nėra draugiš
kas žingsnis, ir bandysime išsiaiš
kinti per artimiausias dienas, kodėl 
jie taip pasielgė", — kalbėjo K. 
Daukšys. 

„Nelabai tikiu, kad taip bus. 
Esu labai nustebęs, taip būti netu
rėjo", — Lietuvos radijui sakė K. 
Daukšys. 

Vis dėlto jis pabrėžė, kad tai nė
ra oficiali informacija, ir ji nereiškia, 
kad tai — galutinis sąrašas. 

Premjero patarėjas ir vienas de
rybų grupes narių Saulius Spečius 
„Lietuvos rytui" Nukel ta \ 6 psl. 
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opozicijos vadovas. 
A. Kubilius pastebėjo, jog pagal 

kyšius už valstybės kontraktus Lie
tuva beveik dvigubai viršija šalių 
senbuvių rodiklius, o korupcijos 
mastas šioje sferoje vis didėja. 

„Lietuvoje kompanijų, sakan
čių, kad dažnai reikia mokėti kyšius 
už valstybės kontraktus, nuo 2002 
iki 2005 metų padidėjo tris kartus", 
— sakė opozicijos vadovas. 

B E E P S duomenimis, apie 27 
proc. Nuke l ta į 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
„Juodasis penktadienis". 
Mokyklas rikuojančios 
pastangos. 
Slaptu muziejų fondų 
keistenybės. 
Lietuvių klubo St. 
Petersburg, FL, valdybos 
rinkimai. 
Vėlinės Kr. Donelaičio 
lit. mokykloje. 
Šiaudinukų pamokos. 
Lietuvių rašytojų 
draugijos kalėdinis 
pobūvis. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.954 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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DIDESNIS NEMALONUMAS 
— DIDESNĖ ĮTAMPA 

10NAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

Įvairūs gyvenimo pokyčiai suke
lia įvairaus dydžio įtampą. Ištyrus 
5.000 žmonių nustatyta, kad stip
riausią įtampą (matuojamą 100 
įtampos balų) sukelia vyro a rba 
žmonos mirtis; skyrybos — vertina
mos 73 balais; vedusiųjų tik išsis
kyrimas — 65 balais; patekimas į 
kalėjimą ir artimo šeimos nario mir
tis po 63 balus. 

Ne visi įtampą sukėlę išgyveni
mai yra nemalonūs. Pavyzdžiui, pa-

• leistas atostogų gimnazistas ta ip 
džiaugiasi, kad jis tą dieną visai ne
nori valgyti. Vedybos taip pat yra 
malonumas, bet jos sukelia įtampą 
(iki 50 balų), namo pirkimas irgi lai
mė, tačiau įtampa pasiekia 31 balą. 
Net linksmiausios Kalėdos žmogui 
sukelia 12 balų įtampą. 

Daugiau įtampos — 
daugiau negerumų 

Vašingtono universiteto psichia
tras dr. Thomas Holmes ištyrė 88 
jaunus gydytojus —jų bendra įtam
pos skalė sudarė 300 ir daugiau taš
kų. Net 70 procentų tų gydytojų per 
dvejus metus dėl įvairių nemalon
umų susilaukė negerumų: žaizdų, 
psichinių problemų, kaulų lūžių ir 
kt. 

O tie gydytojai, kurių įtampa bu
vo mažesnė negu 200 taškų, tik 27 
proc. jų turėjo aukščiau minėtus ne
gerumus. 

Ši įtampos skalė, parengta dr. 
Holmes (ir psichologo Richard Ra-
he), padeda įžvelgti tas negeroves, 
kurias gali gauti įtampos apimtas 
žmogus. 

Svarbių įvykių į taka 
sveikatai 

Daugeliu atvejų nustatyta, kad 
svarbiausi žmogaus gyvenimo įvy
kiai turi įtakos jo sveikatai. Žymus 
anglų medicinos žurnalas „Lancet" 
aprašė, kaip staiga pagausėjo širdies 
smūgių po Atėnuose 1981 m. įvyku
sio žemės drebėjimo. 

Tirta žmogaus įtampa gedint. 
Nustatyta , kad mirus žmonai ar vy
rui, po dviejų mėnesių našlaujan
tiems sumažėja atsparumas ligoms. 
Jie greičiau suserga uždegimais ar 
vėžiu. Žinomi atsitikimai, kai vie
nam iš sutuoktinių mirus, buvęs dar 
neblogos sveikatos netrukus ir kitas 
iškeliauja. 

Maži nemalonumai verč ia 
didel į vežimą 

Kalifornijos universitete nema
žai tyrimų atlikęs psichologas Ri
chard Lazarus tvirtina, kad kasdie
niniai maži nemalonumai daugiau 
už didelius išgyvenimus apsunkina 
žmogaus gyvenimą ir jis gali susirgti 
nusiminimu — depresija. Taigi ne 
vien didelės bėdos ar nemalonumai 
žmogų pasiunčia į beprotnamį, bet ir 
nuolatinės mažos tragedijos menki
na žmogaus protą. Teisingas posa
kis, jog ne tiek mylimo asmens mir
tis, kiek atsir išęs batų raištel is , 
ne tu r in t laiko jį užrišti , sukelia 
žmogui nemažą įtampą. 

Šią „atsirišusių raištelių" teoriją 
išaiškino du Floridos universiteto 
psichologai Charles Spielberger ir 
Kenneth, ištyrę 210 Floridos po
licininkų. Šie mokslininkai nustatė, 
kad policininkui nuvykti į įvykio vie
tą ar suimti vagį yra mažesnė įtam
pa, negu tada , kai nusikaltėl is 

gauna per mažą bausmę ar neteisin
gai spaudoje yra įvertinamas pats 
policininko darbas. Be to, tyrimais 
nustatyta, kad policininkus labiau 
vargina biurokratizmas, negu pavo
jus darbe. 

Vargingo g y v e n i m o 
sukel ta į tampa 

Vargingas gyvenimas sukel ia 
įtampą, dėl kurios žmonės dažniau 
serga. Ištyrus varguolių gyvenimą 
Bostone ir Detroite nustatyta , kad 
juodaodžių amerikiečių bedarbių, 
sausakimšai gyvenančių ir su krimi
nalu artimai susijusių, kraujospūdis 
būna padidėjęs du kar tus dažniau, 
negu pasiturinčių baltaodžių. 

Kitus tyrimus atliko epidemiolo
gas David Jankins ir nusta tė , kad 
didžiausias mirtingumas buvo juo
dųjų gete Bostone ir baltųjų — 
pietiniame Bostone, kur buvo aršiai 
ginčijamasi dėl vaikų vežiojimo į 
mokyklą. Tose dvejose vadinamosio
se „mirties zonose" mir t ingumas pa
didėjo ne tik dėl paralyžiaus, kurį 
sukėlė padidėjęs kraujospūdis, bet ir 
dėl visų mirties priežasčių. Net vė
žiu mirt ingumas juodaodžių vyrų 
buvo 57 proc. didesnis už vidutinį 
mirtingumą. 

Nuolat inė , kad ir 
nedide lė į tampa 

labai žaloja ž m o g ų 
Maži kasdieniniai nege rumai 

gyvenime gali daugiau pakenk t i 
žmogui, negu didieji —jų gyvenimą 
pakeičiantys įvykiai. Pavienis nuo
tykis gali sukelti mažus kūno po
kyčius, kurie turi įtakos visoms žmo
gaus gyvenimo sritims. Pavyzdžiui, 
dėl skyrybų dažnai sumažėja drau
gų ratas, pajamos ir kartais l iekama 
vienišu tėvu ar motina. Tokie nege
rumai gali žmogui pasidaryti chro
niška įtampa. 

Bedarbystė irgi panašiai veikia 
žmogų. Didžiausia į tampa būna ne 
vien tik dėl darbo netekimo, bet dėl 
pamažu atsirandančių psichologinių 
pokyčių netekus darbo. 

GYVENKIME SVEIKAI 
NHOLE NAUSĖDIENE 

Visi norime būti sveiki ir gyven
ti be ligų. Didžiausia blogybė, jog 
mes labai mažai rūpinamėsi savo or
ganizmu ir užmirštame svarbiausią 
dėsnį, kad reikia pačiam sau būti 
gydytoju, pažinti savo kūno anato
miją ir stebėti visus pakitimus savo 
organizme. Tą sugebėsime padaryti, 
jei nesivaikysime įvairių išpopu
liarėjusių dietų, vaistų reklamų, 
įkyriai peršančių įvairiausius būdus 
suliesėti ar atjaunėti. 

Siame Straipsnyje noriu rašyti 
apie sveiko gyvenimo būdą, mūsų 
organizmo funkcijas ir gaires į sve-
ką gyvenimą. Žinias surinkau iš 
įvairių knygų, medicininių straips
nių. Čia nemanau duoti patarimų. 
bet pateikiu atrinktus svarbesnius, 
būtinus visiems žinoti, pagrindinius 
dėsnius. 

Naudota literatūra: Maja Gogu-
lan „Sudie, ligos", Gerbard Leibold 
„Sveikatos žinynas", Micholas Tam-
bak ..Kaip ilgai ir sveikai gyventi9", 
Michael F. Roizen, M.D.. ir Mefae-
mel r. Oz, M.D. „You — The Ow-
ner's Manual". 

SKUS laikais prigaminta įman
triausiu vaistu nuo kiekvienos ligos, 
bet pamirštame paprastą tiesą, jog 
kiekvienas skausmas yra signalas, 
kad organizme kažkas negerai, todėl 

nereikia tuojau griebtis būdų tam 
skausmui numalšinti. Taip atsirado 
vaistai , kurie nešaiina skausmo 
priežasčių, o tik jo padarinius. Juo 
daugiau vaistų, tuo daugiau ligų, 
kadangi kiekvieni vaistai, šalindami 
vieną ligą, sukelia kitą negerovę, 
vadinamuosius šalutinius poveikius. 

Gerai būtų vadovautis išminti
mi tėvo, kuris savo sūnų ruošė į gy
venimą tokiu pamokymu: „Sūneli, 
kai užaugsi ir pasijusi negerai, tai 
eik pas daktarą, nes daktarui reikia 
gyventi. Daktaras prirašys vaistų, 
tai eik į vaistinę, nes vaistininkui 
irgi reikia gyventi. Parėjęs namo, 
visus vaistus išmesk laukan, nes tau 
reikės gyventi..." 

Reikia patiems logiškai galvoti 
ir stebėti, kiek tie vaistai padeda9 

Jei ryjame kalcio tabletes, o vis tiek 
suklupus trupa kaulai9 Tai ar verta 
jas iš viso vartoti9 O kiek jos dar pa
šalinių poveikių padaro9 

Kiekvieną žmogaus kūno orga
ną apniko tiek ligų, kad atsirado bū
tinybe del patogumo skaldyti žmogų 
į sudėtines dalis. Taigi gamtos su
kur tas vientisas organizmas, ku
riame viskas tarpusavyje susiję, ku
rį sudaro .,kūnas ir siela", buvo pa
dalintas j širdį, inkstus, kepenis, 
nervų sistemą, galvos smegenis ir 
pan. Kardiologas eme gydyti širdį, 
urologas — inkstus, laringologas — 

ausis, gerklę ir nosį. Taip žmogaus 
visuma tarytum išnyko. Yra sukur ta 
tobula medicinos technika, o vis tiek 
sergame. Šimtai tūkstančių žmo
nių kasmet miršta nuo vėžio, dar 
daugiau nuo infarkto. Juo turt inges
nė šalis, tuo sunkesnėmis ir pavo
jingesnėmis ligomis serga jos gyven
tojai. Taip yra todėl, kad neįma
noma sukurti vaistų nuo įpročio per
sivalgyti, netinkamai kvėpuoti, nuo 
nejudrumo, nuo netikusio gyveni
mo... 

Šių laikų mokslininkai ir gydy
tojai visame pasaulyje suner imę, 
kad jau nuo dvidešimt metų am
žiaus daugelio žmonių imuninė sis
tema tampa per silpna. Atsirado ir 
tokių virusinių ligų, kurios atsparios 
pat iems s t ipr iausiems va i s tams . 
Bakterijos paskelbė žmonėms karą, 
kurio padarinių neįmanoma numa
tyti. Nusilpusi šiuolaikinio žmogaus 
imuninė sistema tėra pasekmė, o 
priežastis slypi kitur — priežastis 
yra gamtos dėsnių laužymas. 

Bus daugiau 

Pastaba: Nijole Nausėdienė nė
ra studijavusi medicinos, nėra gydy
toja ar medicinos darbuotoja, tačiau 
manome, kad jos patarimai, ypač pa
čiai pergyvenus pavojingą ligą, gali 
būti visiems naudingi. 

Įtampa n e kiekvieną 
n i e k a i s paverčia 

Žinoma, ne kiekvienas sugniūž
ta darbo ar žmonos netekęs. Miči
gano universitete dirbęs tyrinėtojas 
Louis Ferman nustatė , kad ne visi 
atleisti iš darbo darbininkai nusivi
lia gyvenimu. 

Naujomis sąlygomis neblogai 
susitvarkiusieji tvirtina, kad jie at
laikė darbo atleidimo sunkumus dėl 
to, kad turėjo juos mylinčias žmonas 
ir sekmadieniais lankė bažnyčią. 

Gyvenime svarbu ištverti ne
geroves. Svarbu yra ne kokia negan
da slegia žmogų, bet kaip jis ta i 
įveikia. Svarbu, kaip žmogus geba 
tvarkyt i gyvenime pasitaikančias 
negandas. 

Darbas ša l ina įtampą 
Lietuviai nuo įtampos j au seniai 

gydosi dirbdami sunkius lauko bei 
namų darbus. J ie darbą laiko pa
laima, o ne bausme. Įtampą slopina 
talkomis, malda, giesme, daina, są
mojumi ir pagalba artimui. Rami
nasi ne vaistais, bet sąmoningu dar
bu, meile gamtai , sveika gyvensena, 
sportuodami, sveikai maitindamiesi, 
tvarką palaikydami. 

Nenuto lk ime nuo lietuviškos 
elgsenos savo įtampą mažindami. 
Tai bus išmintingiausias mūsų poel
gis. Liaukimės vien vaistais, deg
tine, tabaku, kava mėginti nervus 
ramint i — nieko gero iš to neišeis. 
Mokykimės atpalaiduoti raumenis 
medituodami — melsdamiesi. 
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MOKYKLAS 
RIKIUOJANČIOS 

PASTANGOS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Lietuvių ateivių kūrimosi sąly
gos šiame krašte po Antrojo pasau
linio karo gerokai priklausė nuo vie
tovės, kurioje teko nusėsti. Kai ku
riuose miestuose stigo aktyvios pra
monės, tad stigo ir darboviečių. Be 
to, tuo laiku (1948-1952) nestokojo ir 
neseniai demobilizuotų karių, taip 
pat ieškančių darbo. (Įsidėmėtina: 
statybos tada buvo retos, o apie prie
miesčius mažai kas tekalbėjo.) Ka
dangi lietuviai glaudėsi prie čia jau 
prieš dešimtmečius įs ikūrusių ir 
daug padėjusių lietuvių, nemažai lė
mė šių telkinių pobūdžiai. Čikagoje, 
pvz., žmonių gausoje buvo ir aukštai 
iškilusių lietuvių, ir skerdyklų dar
bininkų, ir įvairių verslininkų bei 
tavernų savininkų. Kelios parapijos, 
įvairios lietuvių institucijos, gydyto
jai, advokatai. Tad ir naujai atvyku
siems maišėsi daugiau progų kur 
nors užsikabinti. Juk lietuviai čia tu
rėjo daugiau ryšių amerikiečių vi
suomenėje, be to, Čikagoje ir pramo
nė dirbo energingiau. Priešingais 
pavyzdžiais gali būti Baltimorė ir 
Philadelphia. Šiuose miestuose savų 
žmonių gausiai nebuvo, o ir esantieji 
laikėsi daugiau žemesniuose visuo
menės sluoksniuose. Su dideliu nuo
širdumu jie stengėsi padėti naujai 
atvykusiems, bet kaip ir kokiam dar
ban įpirš buvęs anglių kasyklų varg
dienis darbininkas, kartais net be
raštis? Naujoje Anglijoje, atrodo, se
kėsi truputį lengviau, nes ten mūsų 
vyresnieji imigrantai gyveno turtin
giau ir buvo daugiau apsišvietę. 

Teko įvairiai kurtis, įvairiai litu
anistines mokyklėles steigti, skirtin
gais būdais jas išlaikyti. Kai susiren
ka keliasdešimt berniukų ir mergai
čių, kai yra užtikrintos patalpos -
jau mokyklėlė. Kai nėra patalpų ir 
susibėga vos dešimtis įvairaus am
žiaus ir pasiruošimo vaikų - j a u var
gelis. Lituanistinių mokyklėlių dar
bo sąlygos ir metodai buvo ir yra to
kie įvairūs, kad kiekviena vietovė 
gali sekti vis kitokią ir kitokią pa
saką. 

Jau pačioje pradžioje bandyta 
ieškoti šiokio tokio apibendrinimo. 
Kaip skaitome „JAV LB penki de
šimtmečiai" leidiny (Vilnius, 2003), 
tokios pastangos iškilo Čikagoje. 
„Jau pirmaisiais tremtinių, atvyku
sių iš Europos, kūrimosi metais Či
kagoje ir jos apylinkėse įsikūrė apie 
20 mokyklų. Jas globoti, kol dar ne
buvo Lietuvių Bendruomenės, jautė 
pareigą stiprus Lietuvių mokytojų 
sąjungos Čikagos skyrius, daugelio 
mokyklų steigėjas". Įs ikūrus Lie
tuvių Bendruomenei ir Čikagos apy
gardai, buvo sudaryta LB Čikagos 
apygardos Švietimo taryba (1953 
m.). Taigi ji ir pradėjo rūpintis litu
anistinėmis mokyklomis, bet tik Či
kagos apygardoje. Kitose vietovėse šį 
uždavinį atlikinėjo LB apylinkės. 
JAV mastu pradėjo rūpintis JAV LB 
centro valdyba 1955 m., o 1961 m. 
buvo sudaryta JAV LB Švietimo ta
ryba (pirm. Jeronimas Ignatonis). Ši 
taryba rūpinosi moksleivių organi
zacijomis, ikimokyklinio, užmokykli
nio auklėjimo reikalais, programų 
derinimu ir priežiūra, pradinių ir 
aukštesniųjų mokyklų vadovėlių pa
ruošimu, mokytojų paruošimu, me
todologijos reikalais, jaunimo litera
tūros leidiniais ir 1.1. 

Taigi, bandyta aprėpti visus švie
timo klausimus. Kaip tai JAV LB pa
vyko, yra sunku atsakyti, nes planų 
vykdyme visada maišėsi labai svar
bus elementas - imigracinis viru
sas. Šis nelabasis naikino sunkias ir 
dideles pastangas visų švietimo ta
rybos pirmininkų ir visų narių. 

Šiandien, kai lituanistinėms mo
kykloms tenka stamboka Lietuvių 
fondo parama ir kai jau nusistovė
jusi tvarka, darbą joms trukdo tėvų 
dėmesio stoka, temdydama visą iš
eivijos veidą. Tarsi sakytų, kad mū
sų visuomenė yra pabirusi, kad ji ne
turi net ir menkos nuovokos, koks 
yra jai skirtas tėvų palikimas bei 
kokie įpareigojimai. Lyg tartų - mes 
atsiliekame nuo meksikiečių ir Azi
jos imigrantų. Meksikiečiai, legalai 
ir nelegalai, net iš JAV vyriausybės 
reikalauja mokyklų ispanų kalba. 
Arabai turi savo islamiškas institu
cijas ir savo vaikus ten moko. Lietu
viai l i tuanist iniam švietimui ne
prieštarauja, bet į jį žiūri, tarsi į pre
kę turguje: naudingas ar nenaudin
gas? 

Aišku, finansiškai nuostolingas. 
Juk reikia kaip nors ten nuvežti vai
kus, taigi reikia pasitraukti nuo dar
bo. Reikia vieną ar kitą knygelę nu
pirkti. Reikia ir mokyklos išlaikymą 
paremti. Kai kada nenaudingas ir 
ambicijos požiūriais. Ar ne aš, tėvas, 
daugiau išmanau už ten dirbančius 
mokytojus? O mama susipyko su mo
kytoja ir savo vaiko mokyti jai ne
leis. Susikivirčijo kaimynai, tad jų 
vaikai vienoje klasėje nesėdės. Ir pa
galiau: kas bus pelnyta? Tesimoko 
meksikiečiai, jei nori. Tesimoko ara
bai, jei j iems patinka. Mūsiškiai 
gatvėje pažais, gerai angliškai iš
moks ir sužinos apie įvairias ameri-
kietiškas jaunimo šunybes. Žinoma, 
jie nutols nuo lietuvių draugų, pa
mirš, kaip su jais bendrauti. Praeis 
metai arba dveji, o jau tada bus ne
drąsu jiems susitikti. Juk vaikų ir 
paauglių amžiuje greitai suartėjamą 
ir greitai susvetimėjamą. 

Truputėlis aukos ir šioks toks 
ambicijų aplamdymas (ypač svarbu 
mažesnėms vietovėms!) atneštų litu
anistinėms mokykloms daug para
mos. Vaikai savo vėlyvesniame am
žiuje tėvams už tai būtų dėkingi, o 
mūsų išeivija neatsiliktų nuo Mek
sikos ir Azijos smarkuolių. 

LB rūpestis lituanistiniu švieti
mu yra labai svarbus. Juk šiandien 
turbūt tai pagrindinis LB uždavinys. 
Kokia kita priemonė yra veiksmin
gesnė už lituanistinį švietimą mūsų 
išlikimui? Tad ir Švietimo taryba lai
kytina beveik pačiu reikšmingiausiu 
vienetu. Politika nuolatinio dėmesio 
jau neprašo. Socialinius klausimus pa
deda spręsti žmonių mielaširdingu-
mas ir valstijų bei federalinė val
džios. O lituanistiniu švietimu rū
pintis LB yra likusi beveik viena, at
sirėmusi į Švietimo tarybos pečius. 

Dar nesuskubome įsisąmoninti, 
kad išeivija, save laikanti nepriklau
somą valstybę turinčios lietuvių tau
tos dalimi, vargsta (net ignoruoja
ma!) tik savo pastangomis. Jai nie
kas nepadeda ir greitai nepadės. Tad 
ir savo dėmesio ji negali į visas puses 
gausiai skirstyti. Savi žmonės ir jų 
tikslai negali būti užmirštami. Ypač 
jų vaikų tautinis auklėjimas. Klau
simai, kurie lemia ateitį, turi būti 
atsakomi pirmiausia. 

DANUTE BINDOKIENE 

juodasis penktadienis 
1991 m. sausio 13-osios sek

madienį l ie tuviai y r a pavad inę 
Kruvinuoju. Nors j a u buvo praėję 
beveik metai nuo Lietuvos neprik
lausomybės a tkūr imo, braškant i s 
sovietų imperijos vež imas visgi 
spėjo po savo t r iuškinančia is ra
tais užspausti nemažai mūsų tau
tos vaikų gyvybių. Žuvusiųjų var
dai jau įrašyti į Lietuvos istoriją, o 
sausio 13-oji visiems laikams pa
siliks Kruvinasis sekmadienis . 

Pas taruoju m e t u Amerikoje 
nuolat minimas , juodas i s penkta
dienis". Daugeliui, ypač neseniai 
šiame krašte gyvenančių, nelabai 
aišku, kodėl bū ten t , Juodasis"? Ar 
dėl to, kad baigiasi lapkri t is ir pa
dangė dažnai a p t r a u k t a debesi
mis, kad ir rytai , ir vakara i šiuo 
metų laiku labai t amsūs? 

Deja, šis penktadienio pavadi
nimas nieko bendra netur i su gam
tos reiškiniais. Tai versl ininkų ir 
prekybininkų sugalvotas epi te tas 
pirmajam penktadieniui po Padė
kos dienos (lapkričio 24-osios), ofi
cialiai pažymint Kalėdų laikotar
pio pradžią ir dovanų pirkimo is
teriją („neoficialiai" šis reiškinys 
jau labai ryškus nuo pa t rudens 
pradžios). O dėl ko , juodasis"? Dėl 
to, kad prekybininkai tikisi „iš
bristi iš raudono rašalo", t.y. defici
to, kurį ypač j a u t ė šiemet, kai daug 
žmonių neteko darbo, nemaža val
stybės gyventojų dalis nukentėjo 
nuo stichinių gamtos nelaimių, o 
laimingieji stengėsi savo ištekliais 
pasidalinti su nukentėjusiais . Ap
klausos ne kar tą pažymėjo, kad 
žmonės pasiryžę mažiau pinigų Ka
lėdų dovanoms išleisti ir jas pirkt i 
kone paskutinę minu tę , nes tuo
met viską galima įsigyti pigiau. 

Penktadienis po Padėkos die
nos parodė ką kita. Įdomu, kaip to
kie vaizdai, visą dieną transliuoja
mi TV žinių laidomis ir skelbiami 
pirmuose laikraščių puslapiuose, 
„pataisė" Amerikos įvaizdį užsie
nyje* yp^č labiausiai netur t inguose 
arba nuo gamtos nelaimių nuken
tėjusiuose kraš tuose? Kai žmonės, 
tikėdamiesi su taupyt i kelis dole
rius, prie parduotuvių ilgose eilėse 
stovėjo visą naktį , o, dur ims prasi
vėrus, beatodairiškai skverbėsi vi

dun, s tumdydami vieni kitus, kad 
pirmieji pagriebtų išreklamuotą 
prekę. Jeigu kam pasitaikė par
virsti an t grindų, kiti, net nestab
telėję, lipo per gulintį, nematyda
mi nieko, t ik savo „tikslą" — kaž
ką pigiau nusipirkti... 

Buvo ir gėda, ir baisu stebėti 
tokias sugyvulėjusių žmonių kai
menes, praradusias sveiką nuovo
ką ir ar t imo meilę. Juk, rodos, tai 
eiliniai žmonės, kuriuos sutinka
me gatvėje, autobuse, darbovietėje, 
bažnyčioje... Kas atsitinka, kad jie 
ta ip pasikeičia, iki kaklo pasineria 
egoizmo ežere? 

Sakoma, kad didelės nelaimės 
atveju pasireiškia trigubas žmonių 
elgesys: vieni skuba patys gelbėtis, 
kiti stengiasi pasinaudoti nelaime 
savo labui, plėsdami svetimą, be 
priežiūros paliktą turtą, o tretieji 
te ik ia pagalbą nukentėjusiems. 
„Juodąjį penktadienį" matėme vi
sų tų trijų tipų junginį. Ir visa tai 
— Kris taus Gimimo dienos proga! 

Praėjusį sekmadienį Katalikų 
Bažnyčia pradėjo Adventą — ke
turių savaičių laikotarpį, skirtą 
pasiruošti žmonijos Atpirkėjo gi
mimui . Kai kur krikščioniškose 
šeimose, turinčiose vaikų, mada 
vadinamieji „Advento kalendoriai" 
— kasdien vaikas atidengia vis 
naują langelį, skaičiuodamas die
nas iki Kalėdų, bet taip pat steng
damasis kiekvieną dieną padaryti 
bent mažą gerą darbelį — dovaną 
Jėzuliui gimtadienio proga. Taip 
vaikai mokomi prisiminti tikrąją 
Kalėdų prasmę. 

Mes stebimės, kai kuri tauta 
beatodairiškai seka paskui despo
tišką vadą ir nuolankiai vykdo pa
čius baisiausius jo įsakymus, at
lieka šiurpiausius darbus. Stebi
mės, kai ramios ar net džiaugs
mingos demonstracijos ūmai virsta 
kruvinomis riaušėmis, plėšimais, 
kai žmogus žmogui tampa žiaures
nis už plėšrų žvėrį. Prisiminę J u o 
dąjį penktadienį", galbūt neturėtu
me stebėtis, kai žmonės į parduo
tuves veržėsi „meilės vedami" — 
norėdami nupirkti dovanas savo 
brangiesiems, bet, durims atsivė
rus, pamiršo savo tikslą ir tapo mi
nios isterijos auka. 

Margumynai 

PARDUOTI 
DEIMANTAI 

Geneva aukcione Rusijos impera
torei Jekater inai II pr iklausęs dei
mantų vėr inys p a r d u o t a s už 1.5 
mln. JAV dolerių. 

Prieš aukcioną už XVIII a. pa
puošalą „Sotheby's" aukcionų namai 
tikėjosi gauti 1.9 mln. JAV dol. Tei
giama, kad Šis vėr inys yra t ikra re
tenybė, atkeliavusi iš amžiaus , kai 
daugelis papuošalų buvo nuolat per
daromi. 

„Tai svarbiausias istorinis vėri
nys, kurį pardavėme per 30 metų". -
sakė „Sotheby's gen. d i rek to r ius 
David Bennett naujienų agentūrai 
„Associated Press". 

Aukcionų namai buvusios Rusi
jos valdovės vėrinio pirkėjo neat
skleidė. Apie buvusią papuošalo sa
vininkę pasakyta tik tiek. kad tai -
moteris iš kilmingos šeimos. ELTA 

PAVOGĖ GREITOSIOS 
PAGALBOS AUTOMOBILĮ 

Italijoje 30 metų lenkas pavogė 
greitosios pagalbos automobilį, ku
riuo medikai buvo atvažiavę padėti 
sergančiai moteriai. Apie šį inciden
tą, pranešė Italijos naujienų agen
tūra ANSA. Vyras palaukė, kol iš 
greitosios pagalbos automobilio, sus
tojusio prie sergančios moters namų, 
išlipo medikai bei vairuotojas, po to 
šoko į mašiną ir nuvažiavo. Hubert 
S. spėjo sukart i septynis kilometrus, 
kol jį sustabdė gydytojų informuoti 
karabinieriai . Lenkijos pilietis turės 
stoti prieš teismą. Kaip rašo Italijos 
naujienų agentūra, kol kas nežino
ma, kodėl imigrantas pavogė greito
sios pagalbos automobilį. 

PAP-ELTA 
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LIETUVIŲ TELKINĮ, Al 

VVASHINGTON, DC 

ŠVENTĖME VĖLINES 
Washington D C , apyl inkės 

Kristijono Donelaičio l i t uan i s t inė 
mokykla šių metų lapkričio 5 d. 
šventė Vėlines (mokykla y r a Roc-
kville mieste, Maryland, kur i s yra 
maždaug 25 mylios nuo Washington 
DC). Mokyklos vedėja G i n t a Re-
meikytė-Gedo pravedė minėjimą, 
kuris vyko po pamokų, gražiame mo
kyklos kiemelyje. Siame minėjime 
dalyvavo maždaug t r i sdeš imt moki
nių, nuo jauniausiųjų „pipirų" iki 
vyriausiųjų „bajorų" (kiekviena kla
sė turi pavadinimą), ta ip pa t dalyva
vo mokytojai ir kai kur ie tėveliai. 
Kristijono Donelaičio mokykla turi 
maždaug 78 mokinius, prie jų pri
klauso ir mokiniai, kur ie mokosi lie
tuvių, kaip antrosios kalbos, j ie šia
me minėjime nedalyvavo. 

Tėvas Vaidotas L a b a n a u s k a s 
kalbėjo maldą už mirusius ir skam

b indamas gitara giedojo giesmę. 
Giesmė „Kažkas verkia ar girdi/ 
Mano Dieve, ar girdi?" gražiai liejosi 
iš visų mokytojų, mokinių ir jų tėve
lių lūpų. Po to dalyviai susikaupę 
klausėsi, kaip mokyklos vadovė Gin
ta Remeikytė-Gedo trumpai papasa
kojo apie šio minėjimo esmę, prisi
mindama savo mirusius senelius ir 
parodydama jų nuotraukas. Tėvas V. 
Labanauskas aiškino, kaip svarbu 
yra melstis už mirusius, nes jie „tik 
paliko šį pasaulį". 

Toliau šio minėjimo eigoje buvo 
uždegtos žvakės, kurias mokiniai 
pagamino pamokų metu, tuo prisi
mindami ir pagerbdami savo miru
sius art imuosius, už kuriuos visi 
kar tu meldėsi. Viso šio minėjimo me
tu buvo giedamos giesmės. Čia buvo 
gera proga visiems dalyviams prisi
minti ir savo artimuosiu s Lietuvoje. 

Kristijono Donelaičio lit. mokyklos (VVashington, DC) mokiniai ir jų tėveliai 
švenčia Vėlines. 

Kristijono Donelaičio lit. mokyklos vedėja Ginta Remeikytė-Gedo mokiniams 
pasakoja apie Vėlines. 

Įvairios temos kas savaitę yra 
pravedamos Kristijono Donelaičio 
lituanistinėje mokykloje. Mokinius 
bandoma ne tiktai mokyti lietuvių 
kalbos ir istorijos, bet ir supažindin
ti su kultūriniu bei religiniu Lie
tuvos gyvenimu. 

Šiais metais Kristijono Donelai
čio l i tuanist inė mokykla švęs 45 
metų jubiliejų. Mes visi labai džiau
giamės ir didžiuojamės šiuo puikiu ir 
gražiu lietuvvbės židiniu. 

P a u l i u s Klimas 

\s • 

CINIZMO ŠEŠĖLIUOSE ŽŪTBŪTINE KOVA DEL 
SAVO INTERESO 

Tai, kas vyksta š iandien politi
kos mugėje, gali komentuoti visaip: 
ironiškai, negailestingai, lengvabū
diškai, pasismagindamas. Liūdniau
sia, kad dabart inė keturių dauguma 
baigia pribaigti doros valdžios gali
mybę, absoliučiai diskredituoja kil
nius valdžios t ikslus ir jos paskirtį 
tarnauti viešajam interesui ir bend
rajam gėriui, s iut ina visuomenę ir 
vėl skat ina ją ieškoti naujų „mesijų". 
O tie skuba apsireikšti ir leidžiasi iš 
valdžios olimpo į tautą, rengia jai te
atral izuotus gražbylystės seansus 
(atseit, kviečia pasi tar t i dėl valsty
bės ateities), koncertėlius ir skanias 
vaišes — tokiu dėmesiu darbiečių 
kar iauna , pradėjusi pompast išką 
kruizą po Lietuvą, pamalonins visus 
lengvatikius, manančius , kad tas ne
aiškaus išsilavinimo a r t i s tas yra vie
nintelis, galįs sutvarkyt i reikalus 
Lietuvoje, ir visiškai prarandančius 
kritišką nuovoką: tai viso labo spek
taklis, kad būtų pat ikėta , kad aklai 
būtų paklūstama. 

Politikoje šiandien ir yra svar
biausia sujaukti visuomenes galvo
seną, paneigti visas įmanomas verty
bes ir autori tetus, kad pa t s sušvis
tum drąsos ir išminties varsomis. 

Vienintelis tikslas — užimti valdžią, 
įsitvirtinti, kad dar totaliau visus 
mulkintum. Šliaužianti grėsmė val
stybei ir pilietinei visuomenei — vis
kas t ampa kenkėjiškų manipuliacijų 
objektu. 

Keisčiausia, kad kiek bebūtų pa
grįstai kritikuojama „darbo kariau
na", jos reitingai apklausose kyla 
kaip an t mielių: kas tai — dalies vi
suomenės politinis infant i lumas, 
kerštas visoms buvusioms valdžioms 
dėl jų negalių spręsti įsisenėjusias 
problemas ar tikėjimas, kad politinis 
verslininkavimas yra visagalintis, ar 
tiesiog gerai suplanuota ir apmoka
ma veikimo akcija? Turbūt viskas 
krūvoje ir dar daugiau, kad savano
riški pilietinės visuomenės institutai 
nebesuranda jokių priešnuodžių to
kiai populizmo pandemijai sustab
dyti. Nugrimzta netikėjimo bedug
nėn per giliai — racionalus protas 
jau bejėgis ką nors suprasti ir paaiš
kinti, jo balsas tik kelia dar aistrin-
gesnę neviltin puolusiųjų aklą meilę. 
Tokios tokelės. Pilietinės visuome
nės projektas patiria triuškinantį 
fiasko? Matyt, ne jis žmonėms šiuo
kart yra esminis, jeigu noriau renka
masi servilistinis būvis. .Pilietinė 

visuomenė statoma ant dorybės pa
matų ir kyla iš solidarumo ir altruiz
mo nuostatų. Visur populiarinama 
gyvenimo pragmatika ir teisių — ne 
pareigų — kul tūra subrandino to
kius dabarties gyvenimo vaisius — 
vienų, kurie beatodairiškai siekia sa
vo intereso, — agresiją, kitų, nelai
mėlių, — desperaciją ir apmaudą. Ir 
lieka vienintelis siekis visiems — iš
gyventi, prasimait inti , pragyventi, 
prasigyventi. Vertybių stygius, mo
ralinė dykra. 

Atsitokėjimo galimybės ir pilie
tinės visuomenės atkūrimas tampa 
panašus į stebuklo laukimą. Daug-
kar t susirūpinusiųjų mūsų ateitimi 
išsakomi siūlymai eiti į viešąją erdvę 
sunkiai įgyvendinami, nes joje domi
nuoja ne viešojo intereso gynyba ir jo 
atstovavimas, o komerciniai dėsniai: 
užsakymas, lėšos ir produktas varto
tojui. Tik tiek — keliai atviri, bet ga
limybės — resursuose. Ir tuščios tos 
pasakėlės bei raginimai. Viešosios 
erdvės rimtųjų laidų/tekstų favoritai 
ir jos konstruktoriai įsivaizduoja, 
kad juos girdi ir supranta visa tauta . 
Deja, tokių labai nedaug — daugu
ma mėgaujasi ir raminasi pepsine* 
žiniaskl.^'i/iS pinklėse. be=e. ;r ; s;a 

erdvę ima veržtis politikos artistai, 
demonstruodami savi šoumenišku-
mą. Viskas tampa pigia propaganda. 
„Popsas" formuoja tik refleksu grin
džiamą visuomenės savivoką — to 
labiausiai ir reikia mumis manipu
liuojančioms jėgoms, taip išsivysto 
rimtų kalėjimų atmetimo nuostata. 
Ratas užsidaro. 

Kam valdžiai pilietinė visuo
menė, jeigu ji visuomet yra dar vie
nas kliuvinys, kuriam svarbu politi
kos turinys ir kokybė. Gal todėl ilga
laikiai Lietuvos tikslai yra konku
rencinga ekonomika, žinių ir saugi 
visuomenė. Pilietinės visuomenės 
projektas šiandien, regis, bus tapęs 
jos pačios rūpesčiu ir siekiniu. To
kios pilietinės atsvaros kūryba val
džiai tiesiog neparanki, dalijimasis 
galia su visuomenės institutais reiš
kia jai savęs silpninimą. Ir valdžiai 
toks visuomenes būvis patogus, nes 
iš nevilties ji džiaugiasi bet kokiu 
pažadu, menku veiksmu jos naudai. 
vildamasi dar daugiau: jei davė tiek, 
duos ir vėl. Valdantieji puikiai ma
nipuliuoja žmonių iliuzijomis ir jas 
nuolat palaiko. 

J I / I i . \ r N u k e l t a i 1 1 psl. 
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II Raugintas" Thomas Jefferson, caro žmonos meilužio 
galva, arba kas slepiama pasaulio muziejuose 

Čikagos Field Museum turi ne
mažą genčių kovose nukau tų ir 
sudžiovintų Ekvadoro Jivaro genties 
žmonių galvų kolekciją. Tačiau, nors 
ji buvo labai populiari, neseniai nus
pręsta ją perkelti į nerodomų eks
ponatų fondus. Muziejus susidūrė su 
ta pačia moraline bei ištikimybės 
savo edukacinei misijai problema, 
kaip kad susidūrė galybė pasaulio 
muziejų, veikusių po Petro Didžiojo. 
Pasak muziejaus kuratoriaus Gary 
Feinman, minėta kolekcija sudaro 
neteisingą įspūdį, kad visi Jivaro 
genties žmonės yra žiaurūs, vieni 
kitus žudantys kraugeriai. „Galų ga
le, J ivatro genties palikuonys gyvena 
dabart iniame Ekvadore, dalyvauja 
visuomenės gyvenime, kažkaip užsi
dirba duonai", — sakė muziejinin
kas. 

Moralines priežastis atrenkant 
eksponatus vardijo ir Smithsonian 
muziejaus vadovai. Pavyzdžiui, mu
ziejus tur i neįkainojamą ruonių ilčių 
drožinių kolekciją. Visa bėda, kad jos 
autor ia i , nors ir labai talentingi 
meistrai, buvo eiliniai jūreiviai ir 
todėl labai mėgo drožti pornogra
finius vaizdus. „Šiaip ar taip, mu
ziejuje lankosi nemažai vaikų", — 
teigė muziejaus atstovas Steven Lu-
bar. 

Tad kodėl vis dėlto muziejai 
išleidžia milžiniškas lėšas „netinka
miems" eksponatams saugoti? Visų 
pirma, prie jų prieina ir turi galimy
bę tyr inėt i įvairių sričių moksli
ninkai. Be to, kaip sutartinai teigia 
muziejininkai, kultūrinės ribos tarp 
to, kas leistina, ir to, kas ne, nuolat 
keičiasi. Tad kas žino, ką po 100 ar 
daugiau metų galėsime išvysti kurio 
nors muziejaus stende pastatytame 
stiklainyje. 

Neseniai rašydama apie Laurie 
Anderson koncertą, paminėjau, kad 
dažnai įdomi ir naudinga informaci
ja a teina atsit iktinai, sutapimų ir 
netikėtų šaltinių dėka. Taip atsitiko 
ir šį kartą. Klausydamasi NPR lai
dos „Ali Things Considered", su-
klusau išgirdusi teiginį, kad pasau
lio muziejai paprastai eksponuoja ne 
daugiau kaip 5 procentus savo su
kauptų kolekcijų. Likusieji 95 pro
centai parodomi retai, t am tikromis 
progomis, o nemaža dalis apskritai 
niekada nepatenka į eilinio muzie
jaus lankytojo akiratį . 

Pamaniau, kad tai gana intri
guojanti informacija — visi žinome, 
kad muziejai turi gausius fondus, 
kuriuose sukaupta ir saugoma dau
giau ar mažiau tam tikros medžia
gos, tačiau niekada nepagalvojau, 
kad visuomenei parodoma tik tokia 
nedidelė kolekcijų dalis. Vėliau toje 
pat laidoje buvo diskutuojama, kodėl 
ir kaip tai atsi t inka. 

Po kelių dienų knygyne atsitikti
nai užtikau Columbia College profe
soriaus Stephen Asma, kalbėjusio ir 
minėtoje laidoje, knygą „Stuffed 
Animals and Pickled Heads". Tad 
nusprendžiau, kad šio sutapimo ga
na ir vieną straipsnį galima paskirti 
šiai įdomiai temai — kas ir kodėl 
paslėpta didžiausiuose pasaulio (taip 
pat ir Čikagos) muziejuose. 

Pasiklausius NPR laidos, pavar
čius minėtą S. Asma knygą ir panar
šius internetą, paaiškėjo, kad muzie
jai toli gražu nėra nuobodžios „miru
sio meno" saugyklos, nors žodžio „mi
rusieji" išmesti iš galvos neverta — 
jo tuojau pat prireiks. 

Šįkart viskas prasidėjo ne kur 
kitur, bet Rusijoje. Pirmojo pasauly
je viešojo muziejaus įkūrėju laiko
mas Rusijos imperijos caras Petras 
Didysis, visą gyvenimą rinkęs įvai

rias keistenybes ir 1719 m. nus
prendęs su jomis leisti susipažinti 
visuomenei. Tarp tokių muziejaus 
eksponatų, kaip reti drugeliai bei 
gyvūnų iškamšos, būta ir gyvų, caro 
manymu, vertų publikos dėmesio, 
pavyzdžių. Tarp jų — berniukas 
Foma, pramintas „Krabo letenomis". 
J i s turėjo retą apsigimimą — 
berniuko rankų ir kojų pirštai buvo 
suaugę kar tu ir sudarė įspūdį, kad 
vaikinukas turi tik po du, krabo žny
ples primenančius, pirštus. Šis gyvas 
eksponatas , caro įsakymu ankst i 
paimtas iš tėvų, kurį laiką gyveno 
Petro Didžiojo muziejuje ir drauge su 
ki tu gyvuoju eksponatu — herma
froditu — muziejaus darbo valando
mis kaip gamtos išdaiga buvo de
monstruojamas kilmingajai Rusijos 
visuomenės daliai. 

Istorikai teigia, kad hermafrodi
tui vėliau pavyko pasprukti, o Foma 
taip ir numirė, įkalintas caro mu
ziejuje. Save švietėju ir mokslo mylė
toju laikęs, caras po mirties berniu
ką įsakė iškimšti drauge su meško
mis ir lapėmis, ir vargšas Foma to
liau buvo eksponuojamas. Tiesa, gan 
neilgai: po kelių metų, dėl tuo metu 
egzistavusios primityvios konserva
vimo technikos, vertingas ekspona
tas sudūlėjo ir buvo išmestas lauk. 
Tarp kitų caro brangintų eksponatų 
buvo ir stiklainyje „pasmerkta" 
William Mons — Petro Didžiojo žmo
nos Katerinos meilužio — galva. Pa
sakojama, kad vėliau šis eksponatas 
atliko ir savotišką mokomąją funkci
ją — caro įsakymu, stiklainis buvo 
pastatytas Katerinos miegamajame. 

Sakysite, kad tik rusai buvo bai
sūs barbarai? 1897 metais American 
Museum of Natūra i History ekspedi
cijos Arktyje metu „įsigijo" retą 
eksponatą — Inuit genties atstovą 
Quisuk. Vargšą žmogelį mokslinin

kai tiesiog įkalbėjo važiuoti su jais į 
JAV, o vėliau apgyvendino muzie
jaus rūsyje. Tačiau netrukus, nesu
gebėjęs prisitaikyti prie naujų gyve
nimo sąlygų, „eksponatas" užsikrėtė 
tuberkulioze ir numirė. Tuomet 
mokslininkai nudyrė jam odą, nu
skuto mėsą, ir kaulus bei kaukolę 
išstatė parodon snobiškajai New 
York auditorijai. Po keliolikos metų, 
JAV gyvenęs Quisuk sūnus, lanky
damasis muziejuje buvo sukrėstas, 
kai tarp įvairiausių eksponatų išvy
do savo tėvo kaukolę. 

Beje, XVIII a. Amerikoje būta 
rimtų kalbų, kad stiklainiuose rei
kėtų užkonservuoti Thomas Jeffer
son, Benjamin Franklin ir kitų JAV 
revoliucijos tėvų galvas. Kaip pažy
mi mokslininkai, tuometinės muzie
jinių eksponatų konservavimo prie
monės buvo ne ką toliau pažengę 
kaip šiandieninis agurkų konserva
vimas, tad, jei istorija būtų pasisu
kusi kiek kitaip, galbūt būtume bent 
jau kurį laiką turėję konservuotą T. 
Jefferson... 

„Iki pat šių dienų žmonės trokš
ta muziejuose pamatyti ką nors 
egzotiško, keisto ir nepaprasto, kaž
ką, kas juos stipriai emociškai 
paveiktų, — NPR laidai pasakojo S. 
Asma. — Tačiau šiais laikais mu
ziejininkai stengiasi, kad iš jaudi
nančios patirties muziejaus lankyto
jai kažko pasimokytų". 

Tai visų pirma ir paaiškina, ko
dėl daugelyje, ypač vadinamųjų 
gamtos muziejų, lankytojai pamato 
ne ką daugiau kaip 5 proc. visų 
muziejaus kolekcijų. Pavyzdžiui, 
prireikė 125 metų, kol mokslininkai 
ir muziejininkai šiurpią ir perdėm 
grafišką daiktų, rastų nužudyto pre
zidento Abraham Lincoln kambary
je, kolekciją pavertė istorinę ir 
mokomąją vertę turinčia paroda. Mon ika B o n č k u t ė 

Čia yra vienintelė vieta, kur prancūzai augina 
ryžius. Bet pakaks kalbėti apie arklius ir jaučius, 
mat kaime gimęs ir augęs, tad ir linkęs kalbėti 
apie gyvulius... 

\

Tažiuodami tolyn nuo Viduržemio jūros į 
vakarus, užsukame į Pirėnų kalnų papėdėje, 

nuo viduramžių stovinčią istorinę Carcassonne 
tvirtovę. Religinių karų metu ji buvo nesykį ap
gul ta ir sugr iau ta , bet ka rams praėjus, vėl 
a ts ta tyta . Paskutinį kartą pilis ir sutvirtinimai 
buvo restauruoti 1855—1879 m. Senoji miesto 
dalis yra sutvir t inta dviguba mūro siena ir plačiu 
grioviu, kuris, reikalui esant, galėjo būti užtvin
domas. Tvirtovė apylinkę gynė nuo dažnai įsi
veržiančių anglosaksų, o iš rytų nuo gotų bei ger
manų tautų, užplūdusių juos pirmaisiais amžiais. 
Paskutiniais dešimtmečiais, išsivysčius turizmui, 
sezono metu čia vyks ta įvairūs folkloriniai 
renginiai, koncertai, viduramžių riterių kovos bei 
žaidynės. J ų mums pamatyti neteko, nes visi 
renginai daugiausia vyksta savaitgaliais bei kitu 
nustatytu laiku. Artėjant prie Ispanijos sienos, 
mus gerokai pamalonino ir saulutės šiluma, o kai 
autobusas sustodavo, kur galėdami, ieškojome 
pavėsio. 

Palikę Carcassonne, pasukome į šiaurę link 
Toulouse, vieno svarbiausio Prancūzijos pra
monės centrų. Pravažiavome miestą jo pakraš
čiais, į centrą užsukti neteko. Važiuojant Virginie 
supažindino su mieste plačiai išvystyta pramone. 
Šiuo metu apie Toulouse yra ta ip pat gerai 
išvystytas greitkelių tinklas ir geras susisiekimas 
greitaisiais t raukiniais . Daugelis čia dirbančių 
gyvena aplinkiniuose miestuose, \ darbus važinė
ja net tolimas disitancijas. Toulouse miestas yra 
garsus įvairia aeronautikos, raketų bei aviacijos 
pramone. Pasaulį čia išvydo ir plačiai pagarsėjęs 
Concorde lėktuvas. Stambioje pramonėje esama 
daug bendrų projektų su Europos kraštais , ar t i -
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miausiai bendraujama su Anglija. Šiuo metu 
Toulouse gaminami populiariais tapę „airbus" 
lėktuvai, dabar paplitę daugelyje kraštų. Pran
cūzijos pramonė smarkiais šuoliais ėmė vystytis 
po II pasaulinio karo. Karui pasibaigus 1945 me
tais, 45 proc. žmonių dirbo žemės ūkyje, šiuo metu 
tokių bėra tik 4 proc. Ūkyje rankų darbą perėmė 
technika. 

įskaitant ir aukštąjį, nemokamas, gera medicinos 
apdrauda — vaistai ir gydymas veltui. Be abejo, 
kaip ir kitose valstybės žinyboms priklausančiose 
srityse, socialiniame aprūpinime irgi pasitaiko 
nusiskundimų, nesklandumų, net kyšininkavimo. 
Žemiausias mėnesinis asmens atlyginimas šiuo 
metu yra 800, o vidutinis 2,800 eurų. Už studijas 
mokėti nereikia, jomis yra daug piktnaudžiau
jančių: daug studijuojančių, bet nedaug rimtai 
studijuojančių. Pradedančių studijas labai daug, 
bet antrais metais apie 50 proc. atkrenta, studijas 
baigia dar mažiau. Yra sakoma, kad Prancūzjoje 
per daug jaunimo su universiteto diplomais, ta
čiau daugelis nesusiranda darbo, per mažai san
technikų bei kitų profesijų specialistų, kuriuos 
tenka kviestis iš kitų kraštų. 

Bus daugiau 

Virginie taip pat už
siminė ir apie aukš

tus krašto mokesčius. 
Valstybiniai ir vietos 
mokesčiai Prancūzijoje 
yra aukščiausi po Skan
dinavijos šalių. Sakoma, 
kad Prancūzija yra tur
tinga šalis, bet žmonės 
nėra turtingi. Didelę da
lį pajamų žmonės su
moka įvairių mokesčių 
forma. Net už savo ne
diduką televizorių Vir-
gienie sakė kasmet su
mokanti apie 100 eurų 
mokesčių, bet ji ta ip pat 
pažymėjo, kad socialinis 
aprūpinimas Prancūzi
joje yra dosnus ir pla
čios apimties: mokslas, Aries amfiteatras 
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V i l n i u j e n u š v i t o K a l ė d ų e g l ė Politikai nesutaria dėl korupcijos lygio 

Vilniuje nušvito dar nematyta Kalėdų eglė. Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 28 d. (ELTA) 
— Vilniaus širdyje — Katedros aikš
tėje — šeštadienio vakarą įžiebta 
unikal i , Lietuvoje d a r nema ty t a 
šiuolaikinė Kalėdų eglė. 20 metrų 
aukščio pusiau dirbtinė eglė iš meta
lo karkaso su 3 metrų aukščio an
gelu viršūnėje kvies ne tik grožėtis 
jos išore, bet ir užeiti į vidų. 

Pagrindinė sostinės eglė, sufor
muota iš šimtų.žalių šakų, a t r inktų 
iš sanitarinio kirtimo, simboliškai 
skatins miestelėnus tausoti Lietuvos 
miškus. 

Neįprastą Kalėdų eglutę puošia 
700 vienetų šiltų spalvų žaisliukų, 
apšviečia 1000 girliandų lempučių, 
1200 mirksinčių blyksčių ir dešimtys 
šviečiančių dekoracinių elementų. 

Pirmojo sostinėje Kalėdų pro
gramos renginio — teatralizuoto eg

lutės įžiebimo — proga parodytas 
nuotaikingas muzikinis spektaklis 
„Kalėdų fabrikas". Tai pasakojimas 
apie fabriko šeimininką, kuris Kalė
das pavertė pelningu verslu. 

„Pagrindinė miuziklo idėja yra 
ta, kad Kalėdų dvasios negalima nu
pirkti. Ją įžiebti galima tik širdimi", 
— sako spektaklio režisierius Kęs
tutis Jakštas. 

Tai satyriškas pasakojimas apie 
vieną darboholiką, kuriam Kalėdos 
yra tik paprastas verslas. Tačiau ne 
viskas gyvenime matuojama pini
gais, o kad įvyktų Kalėdų stebuklas, 
nereikia milijoninio kapitalo. 

Kalėdų fabriko šeimininką vai
dino aktorius Giedrius Arbačiaus-
kas, Ledo karalienę — dainininkė 
Rūta Sčiogolevaitė, o paštininku ta
po aktorius Irmantas Jankaitis. 

Dėl premjero šeimos turto — naujos... 
A t k e l t a iš 1 ps l . 
vardu įgytą dviejų kambarių butą 
Nidoje ponia Kristina savo deklara
cijoje tikina paveldėjusi, o premjeras 
apie šeimos turto pagausėjimą neuž
simena. 

Jei tikėtume Vilniaus miesto sa
vivaldybės tarybos narės K. Bra
zauskienės metine privačių interesų 
deklaracija, sostinėje paveldėta ir 
butas, ir žemė. Susidaro įspūdis, jog 

turto gausoje premjero šeima jau pa
ti nesusigaudo, kas jai priklausė 
anksčiau ir ką ji turi šiandien. 

VTEK pirmininkas Algirdas 
Meškauskas sakė, kad bus atidžiai 
peržiūrėtos Brazauskų šeimos priva
čių interesų deklaracijos ir aptarta, 
ar neatitikimai jose yra esminiai. 
Tačiau net nuslėpus turtą arba jį ne
teisingai deklaravus, įstatymas ne
numato jokios atsakomybės. 

* Š iau l ių t e n i s o m o k y k l o s 
auk lė t in ia i s ė k m i n g a i ž a i d ž i a 
k e t u r i ų a m ž i a u s grup ių „Eddie 
Herr International J u n i o r Ten-
nis Championships w tarptaut inia
me turnyre Florida valstijoje JAV. 
Dvylikamečių mergaičių vienetų 
varžybų antrajame ra te Iveta Dap
kutė 6:2, 6:3 nugalėjo korto šeimi
ninkę Sonya Latycheva bei pateko į 
kitą varžybų etapą. Dvi pergales 
dvylikamečių vienetų varžybose jau 
iškovojęs Lukas Mugevičius, dvejetų 
varžybų pirmajame rate poroje su 
čeku 8:1 nugalėjo amerikiečius Johh 
Albanese ir Kai Brent Lee. 

* Lenki joje v y k u s i a m e t a r p 
t a u t i n i a m e j a u n i m o la isvųjų im
tynių turnyre a p l e n k ę s 25 varžo
vus nugalėtoju svorio kategorijoje 
iki 74 kg tapo klaipėdietis Edgaras 
Voitechovskis. Pirmose kovose trene
rio Sergejaus Kasimovo auklėtinis 

aiškia persvara nugalėjo lenką Mi-
chal Suchruvec ir Eugenij Malachov 
iš Rusijos. Ypač sunkią pergalę E. 
Voitechovskis išplėšė grumtynėse su 
Graikijos atietu Oleg Mustalikis. Fi
nalo vertoje kovoje klaipėdietis tik 
paskutinę sekundę atliko pergalingą 
metimą ir pateko į pusfinalį, kur jau 
pirmame kėlinuke ant menčių pa
guldė ukrainietį Taras Osadč. 

* Aštuntą pergalę dvyliktose 
NBA regu l ia r io jo sezono rung ty 
n ė s e iškovojo Šarūno Jasikevi-
č i a u s Indiana ,,Pacers" komanda. 
, ,Pacers" krepšininkai svečiuose 
97:92 nugalėjo Los Angeles „Clip-
pers". S. Jasikevičius svečiams pelne 
6 taškus, perėmė vieną kamuolį, at
liko rezultatyvų perdavimą bei kartą 
suklydo. Per 17 minučių lietuvis pa
taikė vienintelį tritaškį, prametė 
dvitaškį bei pataikė visus tris baudų 
metimus. 

Atkelta i š 1 psl . 
Lietuvos įmonių minėjo, kad kyšius 
tenka duoti s iekiant gauti valstybi
nius užsakymus (2002 metais — tik 
9 proc) , maždaug 17 proc. įmonių 
teigė duodančios kyšius, bendrauda
mos su priešgaisrinėmis bei pas ta tų 
priežiūros tarnybomis (6 proc) . 

Valdantieji socialdemokratai tuo 
tarpu t ikina, jog opozicija pavojaus 
varpais dėl didėjančių korupcijos 
mastų s k a m b i n a be re ika lo , o 
BEEPS duomenis vert ina kaip ne
patikimus. 

„Nežinau, kad Pasaulio bankas 
būtų didelis žinovas korupcijos tyri
muose. Korupciniai tyr imai vykdomi 
kasmet, kiek pamenu, paskut inia i 
tyrimai rodė, kad korupcijos lygis 
Lietuvoje nepadidėjęs ir Lietuva uži
ma šiek tiek geresnę poziciją, negu 
buvo ankstesnia is metais", — sakė 
pa r l amen t inės soc ia ldemokra tų 
frakcijos seniūnas Juozas Olekas. 

Seimo socialdemokratų vadas ti
kino, jog dėl korupcijos šalyje nerei
kėtų kal t int i vien tik valdžios insti
tucijų. 

„Mūsų netenkina lė tas korupci
jos mažėjimas, bet, kaip žinoma, tas 
priklauso nuo visų veikėjų šioje are
noje — ir nuo tų, kurie korumpuoti , 
ir nuo tų, kur ie kyšius duoda", — sa
kė J. Olekas. 

Tv i r t indamas korupciją Lietu
voje mažėjant, J. Olekas rėmėsi or

ganizacijos „Transparency Interna
tional" atliktu tyrimu, rodančiu, jog 
Lietuvoje korupcijos suvokimo in
deksas (KSI) šiemet pagerėjo, tačiau 
šalis išlieka korumpuotų valstybių 
sąraše. 

Kaip rodo spalį paskelbtas tyri
mas, šiemet Lietuvos KSI yra 0.2 
balo geresnis už pernykštį, tačiau 
Lietuvai iki šiol nepavyksta įveikti 5 
balų barjero, atskiriančio mažai ko-
rumpuotas valstybes nuo valstybių, 
kurios tebesusiduria su rimtomis ko
rupcijos problemomis. 

Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas, priešingai nei socialdemok
ratai , BEEPS tyrimo duomenų nek
vestionavo, tačiau tikino, jog atsa
komybė dėl sunkiai mažėjančių ko
rupcijos mastų gula ne tik ant val
džios institucijų pečių. 

„Aš manau, kad šitie tyrimai at
spindi realią situaciją ir kovos su ko
rupcija būklę. Mes pageidautume, 
kad ji būtų griežtesnė ir aktyvesnė. 
Konkursai ir valstybiniai užsakymai 
yra jau t rūs ir turėtų būti institucijų, 
kurios kovoja su korupcija, stebimi. 
Bet aš manau, kad visos visuomenės 
dalys turi prisiimti atsakomybę", — 
spaudos konferencijoje pirmadienį 
kalbėjo Seimo pirmininkas. 

„Ne valdžia duoda kyšį, o konk
reti organizacija, konkretus asmuo. 
Jei nebūtų duodančių, mažiau būtų 
ir imančių", — pastebėjo jis. 

„Jukos" skėlė antausi Vyriausybei 

Atke l t a i š 1 p s l . 
pripažino, kad „Jukos" imituoja ak
cijų pardavimo aukcioną ir viskas 
slysta iš Vyriausybės rankų. 

„Jeigu ' Jukos ' pašal intų TNK-
BP iš kovos dėl 'Mažeikių naftos' ak
cijų, visiškai neatsižvelgdamas į mū
sų nuomonę, ta i komplikuotų situa
ciją, nes Vyriausybė aiškiai pasakė, 
kad rengiasi derybas pradėt i pir
miausia su TNK-BP. Kam tada de
rėtis su ki ta is , kurie yra visiškai ne
priimtini", — sakė S. Spėčius. 

Pasak „Lietuvos ryto", „Jukos" 
reikia tik vieno — kuo daugiau už
dirbti iš akcijų pardavimo sandorio. 
Neatmest ina, kad šiam sprendimui 

galėjo turėti įtakos tai, kad „Jukos" 
nutarė atsilyginti rusams už susi
vienijimo sužlugdymą. 

Anot dienraščio, pašalinus TNK-
BP ir „LUKoil", „Mažeikių naftos" 
pardavimo procesas visiškai išsprūs
ta iš Vyriausybes rankų. Nors Vy
riausybei priklauso pirmumo teisė 
išpirkti akcijas, kazachų pasiūlyta 
kaina yra pernelyg didelė, kad ji ga
lėtų šia kaina pasinaudoti. 

Skelbiama, kad „Kazmunaigaz" 
susivienijimui „Jukos" siūlo maž
daug 1.2 mlrd. dolerių. 

Tuo tarpu Vyriausybė „Mažeikių 
naftos" pirkimui gali išleisti tik iki 3 
mlrd. litų. 

Klaipėdos verslininkai Įspėja 
apie artėjančią krizę 

Vilnius , lapkričio 28 d. (BNS) — 
Klaipėdos pramonininkai perspėja, 
jog greičiau nei po trejų metų Lie
tuvą ištiks ekonominė krizė dėl dar
bo rankų t rūkumo, todėl būt ina kuo 
skubiau modernizuoti ir keisti ga
mybą, kelti darbuotojams algas ir 
įsileisti trečiųjų šalių specialistus. 

Klaipėdos ekonominės plėtros 
agentūros (KEPA) duomenimis, 80 
proc. apskri t ies pramonės sutelkta 
uostamiestyje, Klaipėda sukuria 12 
proc. šalies biudžeto pajamų. Staigi 
verslo plėtra yra „susiurbusi" darbo 
jėgą iš visos Vakarų Lietuvos, rašo 
dienraštis „Lietuvos žinios". 

Ketur ios pajūrio savivaldybės 
pas i rašė su ta r t į ir bando ka r tu 
spręsti infrastruktūros bei socialines 
problemas. Vers l in inkai , prist igę 
darbuotojų, šiemet prakalbo apie tai, 
kad vertėtų iškelti įmones į mažiau
siai pramonės turintį Skuodą ar net 
pasi traukti iš Lietuvos. 

Klaipėdoje per dešimtmetį gy
ventojų sumažėjo daugiau kaip de
šimtadaliu — iki 188,000, o pramo

nės apimtis, išskyrus jūrinę žvejybą 
ir tekstilę, padidėjo keliskart. Anot 
KEPA vadovo Raimondo Vaitiekūno, 
laikas spręsti, ar Klaipėdai reikia to
kių įmonių kaip „Yazaki", turinčių 
3,000 darbo vietų, ar „Neo Group" 
pavyzdžio aukštųjų technologijų ga
myklų, kuriose dirba po 250 žmonių. 

Darbo rinkos situacija Klaipėdos 
regione — apverktina. Nedarbo lygis 
lapkričio 1 dieną buvo mažiausias 
Lietuvoje: per 2005 metus jis smuk
telėjo trečdaliu — iki 3.9 proc, o be
darbių vyrų uostamiestyje prak
tiškai išvis neliko. 

Klaipėdos darbo biržoje, pasak 
jos direktoriaus Andriaus Adomai
čio, užsiregistravę kiek daugiau kaip 
5.000 miesto ir rajono gyventojų, 
dauguma jų — moterys. 

Klaipėdos verslininkai pirmieji 
šalyje prabilo apie katastrofišką dar
buotojų statybos sektoriuje trūku
mą. Netrkus prie jų prisidėjo ir Vil
niaus statybos bendrovių savininkai. 
J ie teigė, kad sostinėje beveik ne
įmanoma rasti gerų mūrininkų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agento ai pranešimais) 

Per rinkimus Čečėnijoje pirmauja 
Kremliaus statytiniai 

M a s k v a , lapkričio 28 d. 
(AFP/BNS) — Kremliaus valdžią re
mianti partija „Vieningoji Rusija", 
kaip ir prognozuota, dominavo per 
Čečėnijos parlamento r inkimus — ji 
surinko maždaug 60 proc. balsų, o 
antroje vietoje liko komunistai, gavę 
maždaug 12 proc. balsų, rodo pirma
dienį paskelbti daliniai rezultatai . 

Trečioje vietoje (maždaug 10.5 
proc. balsų) yra liberalioji Dešiniųjų 
jėgų sąjunga. Tokie duomenys pa
skelbti suskaičiavus balsus 17 I-ame 
iš 430 balsavimo centrų, įsteigtų vi
soje karo nualintoje respublikoje. 
Sekmadienį vykęs balsavimas buvo 
pirmieji Čečėnijos parlamento rinki
mai po aštuonerių metų. 

Kremlius šiuos r inkimus vadina 
labai svarbiu etapu „normalizuo
jant" gyvenimą Čečėnijoje, kur Ru
sijos pajėgos ir prorusiškos vietos 
karinės pajėgos tebekariauja nein
tensyvų karą su separatistų kovoto
jais ir kur abi konflikto šalys nuosto
lių patiria beveik kasdien. 

Rinkėjų aktyvumas buvo maž
daug 66 proc. — gerokai didesnis, 
nei būtina, kad rinkimai būtų laiko
mi galiojančiais. 

Pirmadienio ryto duomenimis, 
apygardų rinkimų komisijos negavo 
nė vieno skundo raštu dėl balsavimo. 

Rinkimus stebėjo maždaug tūks
tantis stebėtojų iš Rusijos, tarp jų 
buvo Valstybės Dūmos deputatų ir 
Federaciios Tarvbos narių, taip pat 

— maždaug dešimt tarptaut inių ste
bėtojų, atstovaujančių kelioms tarp
taut inėms organizacijoms, ta rp jų — 
NVS vykdomajam komitetui, Arabų 
Lygai ir Islamo Konferencijos Orga
nizacijai. 

Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizacija (ESBO) atsi
sakė atsiųsti savo stebėtojų, moty
vuodama tuo, kad jie vyksta viena
me Rusijos subjektų. Drauge Euro
pos Tarybos Parlamentinė Asamb
lėja atsiuntė savo atstovus, bet jie 
atvyko į Čečėniją ne kaip stebėtojai, 
o kaip ekspertai. 

Rinkimuose dalyvavusios parti
jos rungėsi dėl 18 vietų parlamento 
aukštuosiuose rūmuose ir 40 vietų 
— žemuosiuose. 

Dar iki rinkimų beveik niekas 
neabejojo, kad daugumą balsų su
rinks kandidatai, kurie yra lojalūs 
vicepremjerui Ramzan Kadyrov — 
de facto Maskvos statytiniui Čečėni
jos regione. 

Savo ruožtu žmogaus teisių gy
nimo organizacijos smerkia R. Kady
rov aplinką, ypač už šiurkštų elgesį 
su vietos gyventojais stengiantis iš
laikyti padėties kontrolę savo ran
kose. 

Ekspertai mano, kad dabar po 
oficialių parlamento rinkimų res
publikos vadovas — ankstesnio Če
čėnijos vadovo, žuvusio per pasikėsi
nimą, sūnus turės platesnius val
džios įgaliojimus. 

Saddam Hussein reikalavo, kad 
teisėjas „įsakinėtų / / 

B a g h d a d , lapkričio 28 d. 
C,,Reuters"/AFP/BNS) — Saddam 
Hussein ir dar septynių atsakovų 
teismas pirmadienį paskelbė per
trauką iki gruodžio 5-osios, kad vie
nas kaltinamųjų turėtų laiko užsi
tikrinti teisinį atstovavimą, paskel
bė pirmininkaujantis teisėjas. 

Atsakovams pateikti kaltinimai 
yra susiję su 1982 metais vykdyto
mis šiitų žudynėmis. 

Po penkių savaičių pertraukos 
pratęsus S. Hussein teismo procesą 
dėl nusikaltimų žmoniškumui, bu
vęs Irako diktatorius ginčijosi su tei
sėju ir skundėsi „okupantais". 

S. Hussein, kuris į antrąjį teis
mo proceso, prasidėjusio spalio 19 
dieną, posėdį atsinešė Koraną, atvy
ko truputį vėluodamas. 

„Jie atvedė mane prie durų ir 
buvau surakintas antrankiais . Jie 
negali įvesti atsakovo su antran
kiais", — atsakė S. Hussein, kai pir
mininkaujantis teisėjas Rizgar Mo-
hammed Amin jo paprašė paaiškinti, 
kodėl vėluoja. 

Jis sakė, kad atvykęs į teismo 
rūmus turėjo lipti laiptais, nes buvo 
sugedęs liftas. 

„Pasakysiu apie tai policijai", — 
pasakė atsakovui teisėjas, kuris iš
laikė tokį patį ramų toną kaip ir per 
pirmąjį teismo posėdį. 

„Nenoriu, kad jiems pasakytu
mėte, noriu, kad jiems įsakytumėte, 
— atsakė S. Hussein. — Jie yra įsi

veržėliai ir okupantai ir jūs turi t 
jiems įsakyti". 

S. Hussein, kuris vilkėjo baltus 
marškinius ir tamsų kostiumą, vė
liau su teisėju ginčijosi dėl savo tei
sių ir dėl to, kad prižiūrėtojai iš jo 
atėmė rašiklį ir popieriaus lapą. J a m 
kalbant vis labiau pakeltu tonu, tele
vizijos ir garso transliacija nutrūko. 

Teismo posėdis transliuojamas 
pusvalandžiu vėluojant, kad parei
gūnai galėtų iškirpti jiems nepatiku
sias dalis; posėdį transliuoja JAV 
kompanija „Court TV". 

Po pirmojo teismo posėdžio spa
lio mėnesį buvo nužudyti du gynybos 
advokatai, todėl buvo imtasi itin su
stiprintų saugumo priemonių. 

Maždaug dvi valandos prieš teis
mo proceso pratęsimą, Baghdad „ža
liojoje zonoje", kur vyksta teismas, 
nukrito minosvaidžio sviedinys, bet 
niekas nebuvo sužeistas. 

Gynybos advokatai prašė, kad 
teismas pagerbtų du advokatus, nu
žudytus po pirmojo posėdžio. Vienas 
gynybos advokatas paprašė pirmi
ninkaujančio teisėjo, kad visas teis
mas atsistotų. 

„Teismas rodo didelį liūdesį dėl 
to, kas nutiko tiems advokatams, 
kurie buvo su mumis per praėjusį 
posėdį ir kurių dabar nėra, — sakė 
R. M. Amin. — Teismas mano, kad 
geriausias būdas parodyti jiems pa
garbą yra užtikrinti teisingą ir viešą 
teismo procesą". 

E U R O P A 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos diplomatai 

pareiškė kruopščiai tikriną praneši
mus, jog I rake pagrobtas bri tas ir 
dar trys pagalbos misijose dirbę kiti 
užsieniečiai, bet kokių nors konk
rečių žinių kol kas negauta. Nera
miame vakar in iame Baghdad rajone 
77-erių metų Norman Kember iš 
šiaurės vakarų Londono dingo šeš
tadienį, ka r tu su dviem Kanados bei 
vienu JAV piliečiais. „Veikiame kaip 
veikiama pagrobimo atveju, bet ar 
taip buvo iš tikrųjų, patvirt inti ne
galime", — sakė Britanijos užsienio 
reikalų sekretorius Jack Straw. Pa
sak N. Kember žmonos Pa t , jos 
vyras atstovavo kelioms pagalbos 
grupėms I rake . 

RYGA 
Rygos apygardos teisme pirma

dienį nagrinėjant bylą, iškeltą Lat
vijos nacionalbolševikų vadovui Aijo 
Benes, ka l t i namam viešai raginus 
nuversti teisėtą valdžią, prokuroras 
pareikalavo paskir t i jam 10 minima
liųjų darbo užmokesčių (800 latų ar
ba beveik 4,000 litų) nuobaudą. A. 
Benes, kur iam Saugumo policija iš
kėlė baudžiamąją bylą dėl atsiųsto į 
laikraštį „Diena" raginimo jėga nu
versti teisėtą valdžią, savo kaltės 
nepripažįsta. Policija padarė kra tas 
nacionalbolševikų gyvenamosiose 
vietose, t a rp jų ir A. Benes motinos 
bute, paėmė telefonus, kompiuterius 
ir kitus įrenginius informacijai lai
kyti ir perduoti . 

MINSKAS 
Baltarusija sako nesijaudinanti 

dėl Europos Sąjungos (ES) grasini
mų paskelbt i šaliai ekonomines 
sankcijas, vildamasi, kad Briuselyje 
vyrauja pragmat i škas požiūris į san
tykius su Minsku, pareiškė šalies 
užsienio reikalų ministro pavaduo
tojas Aleksandr Michnevič. ES, kuri 
kritikuoja autokrat iško prezidento 
Aleksandr Lukašenka valdomą Bal
tarusiją dėl demokratijos stygiaus, 
sako, kad gali panaikint i šiai šaliai 

lengvatų importuojamoms prekėms 
sistemą dėl to, kad oficialusis Mins
kas persekioja nepriklausomas prof
sąjungas. Pastaraisiais metais Bal
tarusija, nepaisant Vakarų kritikos 
dėl jos politikos, beveik 40 proc. pa
didino savo eksportą į ES , dabar sie
kiantį 34 proc. viso Baltarusijos eks
porto, kuriame 36 proc. tenka Rusi
jai. Vis dėlto ministro pavaduotojas 
pripažino, kad dėl politinių nesuta
rimų su ES iškyla tam tikrų sunku
mų Baltarusijos užsienio prekybai. 

JAV 

NEW YORK 
Trečia pagal dydį JAV farmaci

jos bendrovė „Merck", kurios gryna
sis pelnas mažėja jau trečius metus 
iš eilės, pareiškė ketinanti uždaryti 
penkias gamyklas ir atleisti 7,000 
darbuotojų. Šios priemonės numaty
tos pertvarkymo plane, kurio tikslas 
yra sumažinti metines išlaidas 3,5 
mlrd. JAV dolerių iki 4 mlrd. JAV 
dolerių. Ateinančiais metais baigiasi 
populiariausio „Merck" preparato — 
cholesterino lygį kraujyje mažinan
čių vaistų „Zocor", kurių pardavimai 
siekia 5 mlrd. JAV dolerių — paten
to galiojimas. Kito pagrindinio pre
parato — „Fosamax" — patento ga
liojimas baigiasi 2008 metais. Bend
rovę taip pat slegia bylinėjimasis, 
susijęs su nuskausminančiųjų 
„Vioxx" išėmimu iš prekybos. 

Pirmąjį savaitgalį po Padėkos 
dienos, kuri tradiciškai pažymi Ka
lėdų pirkinių sezono pradžią, maž
meninės prekybos apyvarta JAV sie
kė 27.8 mlrd. JAV dolerių ir buvo 22 
proc. didesnė už pernykštį lygį, pa
skelbė Nacionalinė mažmeninės pre
kybos federacija. Asociacijos duome
nys sutampa su teigiamais atskirų 
mažmenininkų vertinimais. „Wal-
Mart Stores", didžiausias JAV pre
kybos tinklas, paskelbė, kad lapkri
čio mėnesį bendrovės apyvarta iš
augs 4.3 procento. Praėjusį penkta
dienį „Visa" kortelių apyvarta, paly
ginti su praėjusių metų ,juoduoju 
penktadieniu", padidėjo 12 procen
tų. Apyvarta internete taip pat išau
go 12 procentų. Pasak žinovų, galu
tines išvadas apie pirkėjų aktyvumą 
bus galima daryti tik po kelių savai
čių, tačiau akyvią sezono pradžią jie 
vertina optimistiškai. 
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Zaiianykštis 

AR PER VĖLU SODINTI 
TULPES? 

K l a u s i m a s . P i rkau labai pigiai 
didžiulį maišą tu lp ių svogūnėlių. 
Atrodo gerai — nesugedę, nepajua-
davę, nesuvytę. Pars ivežiau namo ir 
pradėjau abejoti, a r ne per vėlu so
dinti? Ar tulpės išliktų, jeigu pa
laikyčiau rūsyje ir kitą rudenį pa
sodinčiau? Gėda prisipažinti , bet šis 
spontaniškas mano pirkinys t ikra i 
sudaro daug rūpesčio. Ką mano Za
iianykštis? 

A t s a k y m a s . Zai ianykšt is ma
no, kad be reikalo sielojatės. Žinoma, 
sodinkite tulpes nedelsiant , nes pa
likti j as per vasarą nepasodintas bū
tų didelė klaida — vargiai svogūnė
liai išliktų. Kol žemė nėra visiškai 
įšalusi, galima sodinti, nors ir iki 
Kalėdų. Ski r tumas t ik toks, kad vė
liau rudenį pasodinti įvairių gėlių 
svogūnėliai, vėliau pavasarį ir žydės. 
Mat , j iems dar reikia įleisti šaknis , 
įs i tvir t int i , pasiruošt i žiemos šal
čiams. Svogūnėliai, pasodinti, saky
kime, rugsėjo ar spalio mėnesį, tą 
pas i ruoš imąjau atliko. 

Man taip pat teko pastebėti pas 
kai kuriuos darž ininkus užsilikusių 
tulpių, narcizų a r kitų gėlių svogū
nėlių. J ie kainuoja tik dalį pirmykš
tės kainos, todėl galima rizikuoti ir 
nusipirkt i . Tik svarbu visų pirma 
apžiūrėt i , kad nebūtų sužaloti a r 
kaip kitaip sugedę. 

AR VERTA PIRKTI 
KALĖDINE EGLUTĘ 

SU ŠAKNIMIS? 

K l a u s i m a s . Pas mums labai pa
t inkant į ir pat ikimą daržininką, ku
rį pavasarį ir vasarą dažnai aplan
kome, augalų nus iperkame, dabar 
pr is ta ty ta kalėdinių eglučių — dide
liuose puoduose! Kai pasiteiravome, 
mums paaiškino, kad dabar mada 
pirkti „augančias eglutes ir po Kalė-
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dų jas įkasti į žemę". Savo kieme 
tikrai r a s tume vietos dar vienai eg
lutei, bet ar verta pirkti su šakni
mis? Gal net neprigytų, pasodinta į 
žemę žiemos metu (o jeigu bus daug 
sniego)? 

Mūsų draugai sako, kad kirsti 
eglutes Kalėdoms yra tikras nusi
kal t imas — taip alinama gamta, 
naikinami miškai, bet mes tiesiog at
sisakome puošti dirbtinę eglutę. Ką 
daryti? 

A t s a k y m a s . Reikia tik stebėtis, 
kaip žmonės paprastus dalykus pa
verčia opiomis problemomis ir pas
kui dėl jų graužiasi... 

Tikros, kvepiančios, žalios eglu
tės (arba pušelės) Kalėdų metu 
tikrai dar neišėjo iš mados. Nors jos 
per šventes ir sudžiūsta, ir spygliais 
nusėja kilimus, bet visgi daug žmo
nių t ikras eglutes perka ir puošia. 
Tik reikia saugoti, kad nekiltų gais
ras — jokiu būdu nepalikti švieselių 
per naktį arba išeinant iš namų. 

Netiesa, kad, kertant kalėdines 
eglutes, „naikinami miškai, pažei
džiama gamta". Tai ne „miško me
deliai", bet Kalėdoms eglutės ir pu
šelės specialiai auginamos, eilę me
tų prižiūrimos, apkarpomos, kad iš
augtų simetriški vainikai, gražiai iš
sidėsčiusios šakelės. Kalėdinių eg
lučių auginimas yra verslas, kaip ir 
bet kurių kitų medelių, daržovių, 
vaisių, gėlių auginimas. Žmonės, 
kurie kalėdines eglutes augina (o 
joms užaugti reikia ne vienerių me
tų), tikisi jas parduoti ir už savo dar
bą gauti pelno, todėl nereikia jaudin
tis, jeigu perkame gyvą eglutę. 

Ar verta pirkti medelį su šakni
mis, t.y., pasodintą dideliame puo
de? Visų pi rma tokia eglutė yra sun
ki (žemė daug sveria), tad ją įnešti į 
kambarį nelengva. Būtina neleisti 
žemei išdžiūti, nepastatyti medelio 
prie karšto oro angų ar radiatorių, 
nelaikyti ilgai po švenčių kambaryje, 
bet kiek galima greičiau išnešti į 
lauką. Jeigu žemė būtų įšalusi arba 
padengta sniegu, eglutę su visu puo
du galima pastatyti prie namo ar ga
ražo užuovėjoje ir palaukti pavasa
rio, tuomet pasodinti į žemę. Jeigu 
įmanoma iškasti duobę, eglutę pa
sodinti į žemę, nesujudinant šaknų 
(perpjauti arba sudaužyti puodą, ku
riame įsodinta). Žemės paviršių ap
kloti šiaudais, lapais, eglišakiais ar 
kuria kita danga, tai apsaugos šak
nis nuo per didelio išdžiūvimo. Jeigu 
oras nelabai šaltas, galima pasodin
tą eglutę palaistyti. 

Bet aš patarčiau kambaryje 
puošti nukirstą eglutę, o pavasarį 
nusipirkti su šaknimis ir pasisodinti 
kieme. Tuomet būsite tikri, kad me
delis prigis ir gražiai augs. 

Beje, kalbant apie eglutes (ir eg
les) norėčiau trumpai atsakyti į kito 
skaitytojo klausimą: ar galima ap
karpyti egles, kurių šakos per pla
čiai išsikeroja? 

Tankiame miške, kur nedaug 
vietos, eglės ir pušys paprastai šau
na tiesiai aukštyn, kad greičiau pa
siektų šviesą. Prie namų ar kiemuo
se, kur nestokoja šviesos ir erdvės, 
spygliuočiai išsiskeroja plačiai ir už
ima nemažą žemės plotą. Jų kamie
no beveik nematyti — šakos nuo pat 
apačios iki viršūnės. Tokias eglutes 
ne t ik galima, bet ir reikia kar tas 

nuo karto apkarpyti, kitaip jos už
ims visą kiemą. Karpyti geriausia 
rudenį arba anksti pavasarį, kai dar 
medeliai „miega". Eglutėms ir pu
šims karpymas nepakenks, o jos iš
augins gražesnę formą, neužims tiek 
daug vietos. 

Galbūt teko matyti, kad vėjas 
nulaužia senos eglės viršūnę, o po 
kiek laiko išauga nauja — viena, 
netoli esanti šaka netoli viršūnės, 
pradeda augti aukštyn ir ilgainiui 
„pavaduoja" nulaužtą viršūnę. Tai
gi, spygliuočiai yra gajūs ir patvarūs 
medžiai, labai puošia aplinką, ska
niai kvepia, sudaro užvėją kitiems 
augalams. Jų aplink namus niekad 
negali būti per daug. 

NEŽYDI VAŠKUOLĖ 

Klaus imas . Mano draugės bute 
auga didžiulė vaškuolė — kone visus 
metus apkibusi žiedų kekėmis. Pas 
mane vaškuolė taip pat vešliai auga, 
bet dar nei karto nežydėjo. Ką rei
kėtų daryti, kad pražystų? Tiesa, 
vieną kartą buvo išleidusi žiedų ke
kę, bet po to — daugiau nieko... 

Atsakymas. Šiam augalui duo
tas labai tinkamas pavadinimas, nes 
jo lapai tarytum vaškiniai, stambūs, 
storoki, žvilgantys ir nelankstūs. Bet 
dar labiau į vaškinius panašūs žie
dai. Jeigu ne stiprus jų kvapas (kai 
kam net nemalonus, ypač, kai vaš
kuolė išleidžia daug žiedų kekių), 
tikrai neatskirtume, ar jie tikri, ar 
dirbtiniai. 

Angliškai vaškuolė vadinama 
„hoya" arba „wax plant", lot. Hoya 
carnosa. Tai nereiklus augalas, pa
kenčia net vėsų, sausoką orą, bet 
žydi tik tuomet, kai kambaryje šilta. 
Vaškuolei reikia daug šviesos. Ją ga
lima pakabinti prie lango, kad gautų 
pakankamai saulės. Būtina neleisti 
žemei išdžiūti, augimo metu (pa
vasarį) patręšti tirpiomis trąšomis, 
kurios skirtos žydintiems kamba
riniams augalams. Jeigu šias sąly
gas išpildysite, vaškuolė turėtų žy
dėti. 

Augalo tėvynė — Australija, 
Indija, Malajų salos. Tai vijoklinis 
augalas, todėl jį reikia „kontroliuo
ti" — sudaryti sąlygas ant ko nors 
vyniotis arba nusidriekti iš pakabin
to vazono. Padauginti labai lengva: 
nukirpus šakelės galą su keliais la
pais, kotą įkišti į drėgną žemę: šak
nys netrukus išaugs ir turėsite nau
ją augalą. 

Vaškuolių yra apie 200 rūšių, 
tarp jų ir margais bei dryžais lapais 
su rausvais, geltonais, balzganais 
atspalviais, bet visų žiedai panašūs 
— susitelkę į skėčio pavidalo kekes, 
balti su raudona karūnėle viduryje. 
Žiedai išsilaiko ilgai. Po žydėjimo jo
kiu būdu nereikia nukirpti likusio 
gumbelio, nes būtent iš tos vietos 
vaškuolė žydės ir kitą kartą. Jeigu 
gumbelį nukirpsite, ilgiau truks, kol 
išleis naują žiedą. 

Kadangi vaškuolės lapai tokie 
„nelankstūs", ilgainiui ant jų pri
sirenka dulkių, augalui sunku „kvė
puoti", todėl reikėtų visą augalą po 
dušu pakišti ir paleisti drungną van
denį, kad nuplautų dulkes (būtinai 
pridenkite žemę, kad nepatektų į ka
nalizacijos vamzdžius ir jų neuž
kimštų). 

IEŠKO 

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

PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th 91 -

K\ererc-en Park. II M\M\5 
Tel. -|IX-424-<Sfo4 "3-5Nl-Kf>54 

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
LEGAL RESIDENTS ONLY. 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 
$8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

IŠNUOMOJA 
\Voodr idge i šnuomo jami 

1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 
1 mieg.— $670-$710; 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 
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LIETUVIŲ T / 

ST. PETERSBURC, FL 

NAUJOS VALDYBOS 
RINKIMAI 

Karš tas ir tvankias vasaros die
nas pamažu išstumia vėsesni, sau
sesni orai. Malonu pasivaikščioti 
parkų takeliais ar pajūriais. Vis dau
giau ir daugiau pasirodo turistų. Vis 
daugiau ir daugiau lietuvių grįžta į 
savo butus praleisti žiemos mėne
sius toliau nuo ateinančių žvarbių 
orų šiaurėje. Tai ženklas pradėti 
naująjį ku l tūr inės veiklos sezoną 
Lie tuvių klube. P i rmas is rudens 
darbas — naujos klubo valdybos rin
kimai . J ie įvyko lapkričio 9 dieną ir 
buvo kiek kitokie nei anksčiau. Esa
moji valdyba, atsidėkodama už narių 
pareigingumą, sugalvojo po susirin
kimo pat iekt i nemokamus pietus 
visiems klubo nar iams . Tad nenuos
tabu, kad iš esamų 386 narių, su
sir inkime dalyvavo net 176 nariai. 
Tai tiesiog rekordas, nes paprastai 
ankstesnieji susirinkimai vos suda
rydavo kvorumą, kadangi kokių nors 
kontroversinių klausimų paprastai 
nebūna ir patys rinkimai praeina 
gana sklandžiai. 

Klubo pirmininkė Angelė Kar-
nienė, sutikusi pirmininkauti susi
r inkimui (nes nedalyvavo kandidate 
jokiai pozicijai) ir visiems pritarus, 
pakvietė Danutę Siemaškienę sekre
toriaut i . Perskaitė darbotvarkę, kuri 
buvo patvir t ina vienbalsiai. Po to 
pakvietė Šv. Kazimiero misijos kle
boną, kan. Bernardą Talaišį sukal
bėti padėkos maldą. Kanauninkas, 
pr iminęs pirmų apaštalų darbus ir 
ar t imo meilės reikalingumą mūsų 
tarpe , linkėjo sėkmingo susirinkimo. 
Klubo sekretorė perskaitė išsamų 
pereito susirinkimo protokolą. Pro
tokolas patvir t intas vienbalsiai. 

Vyko p i rmin inkės Karnienės 
met in i s p raneš imas . Ji pradžioje 
pastebėjo, kad kalbės trijų temų 
apimtyje: pirmoji apie pastato stovį, 
antroj i — narių bendravimą ir 
trečioji — lėšų telkimą. Paminėjo, 
kad metų laikotarpyje įvairiems 
klubo pataisymams išleista 12,000 
dolerių. Išvardino kai kuriuos dar
bus ir dėkojo direktoriams V. Juškai 
ir Z. Radvilai už jų darbą bei talką 
darbuose . Toliau ji priminė, kad 
nar ių bendradarbiavimas ir daly
vavimas renginiuose bei kultūrinėje 
veikloje padeda kiekvieno dalyvio 
gerovei, savijautai ir dvasiniam pa
kilimui. Ji paminėjo gausybę ren
ginių turėtų metų eigoje. Taip pat 
p r iminė sėkmingą dalyvavimą 
SPIFFS tarp taut in iame festivalyje. 
Sustojusi kiek ilgėliau trečioje daly-

St. Petersburg Lietuvių klubo narių 
susirinkime maidą sukalbėjo Šv. Kazi
miero misijos vadovas kan. Bernardas 
Talaišis. M e d o Šilkaičio nuotr. 

je, dėkojo nariams, kurie, reikalui 
esant, aukomis ir darbu visad pri
sidėdavo prie klubo išlaikymo. Pa
stebėjo, kad vien draudimui ir vals
tybiniams mokesčiams išmokama 
daugiau nei 23,000 dolerių. Pami
nėjo, kad vasaros mėnesiai klubui 
yra nuostolingi, tačiau dėka salės 
nuomos, kurią tvarko Julius Juška, 
gaunamos nemažos pajamos. Baras, 
prižiūrimas Elytės ir Zigmo Radvilų, 
duoda taip pat papildomų įplaukų. 
Žinoma, reikia priskaityti ir virtuvės 
pelną žiemos mėnesiais, kai salė yra 
pilna dalyvių. Kai kurie renginiai 
taip pat yra pelningi. Tad viską su
dėjus, klubas šiuo metu dar išsi
verčia neblogai ir rezerve tur ima 
apie 141,000 dolerių. Rezervas rei
kalingas ateityje numatomiems di
deliems pataisymams, kaip naujo 
stogo dengimui, apšaldymo įrengi
mams pakeisti ir panašiai. Pabaigoje 
dėkojo visiems valdybos nariams ir 
direktoriams už glaudų bendradar
biavimą. 

Elytė Radvilienė, klubo atstovė 
SPIFFS organizacijoje, kalbėjo apie 
šią organizaciją ir pastebėjo, kad 
anksčiau lietuviai aktyviai dalyvau
davo visuose festivaliuose ir buvo 
laukiami, nes ne tik pasižymėdavo 
savo parodomis, bet ir skaniu, gau
siu lietuvišku maistu. Šios organiza
cijos pajėgumas ir reikšmė šiuo metu 
yra labai sumažėjusi ir ji siūlė klu
bui išeiti iš šios organizacijos. Albi-

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RAIMA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-71 &-1212 
www.illinoispain.com 

Vidaus ligos 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave.Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

Akių Igų specialistai 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312^37-1285 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

nui Karniui pritarus pasiūlymui susi
rinkimas nubalsavo palikti SPIFFS 
organizaciją bent šiuo metu, bet pa
likti galimybę ateityje vėl prisijung
ti. Toliau pirmininke pasiūlė susirin
kimui pritart i valdybos nutarimui 
keturis narius pakelti į Garbės narių 
sąrašą už jų pareigingumą ir ilga
metį pasiaukojimą bei darbą klubo 
vystymui ir išlaikymui. Ji supažindi
no su pasiūlytais asmenimis ir jų at
liktais darbais keleto metų laikotar
pyje. Visi nauji garbės nariai buvo 
vienbalsiai patvirtinti. Jie yra: Vi
lius Juška, Laimutė Alvarado, Elytė 
ir Zigmas Radvilos. Visi pakeltieji 
trumpais pasisakymais padėkojo da
lyviams už suteiktą jiems garbę. 
Baigiant susirinkimą, buvo siūloma 
pakeisti esamą klubo s t ruktūrą . 
nusamdant vadovą, kuris komerci
niais pagrindais tvarkytų klubą už 
atitinkamą atlyginimą. Šis siūlymas 
nesusilaukė pritarimo, bet, priešin
gai, daugiau pasisakymų prieš, ir 
nebuvo plačiau nagrinėtas. 

Pabaigoje vyko naujos valdybos 
rinkimai. Nominacijų komisijos pir
mininkė Kleofa Gaižauskienė pris-

GA1LĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

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

VIDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

. 

tatė kandidatus ir tik tiek, kiek jų 
buvo reikalinga užpildyti visas pozi
cijas. Neatsiradus pasiūlymų iš daly
vaujančių narių, pirmininkės pasiū
lymas rankos pakėlimu balsuoti už 
visą sąrašą buvo priimtas su daugu
mos pritarimu. Kitų metų valdybą 
sudaro: Loreta Kynienė — pirm., 
Dalia Adomaitienė — vicepirm., 
Rima Kilbauskienė — sekretorė, 
Aldona Cesnaitė — kasininkė ir 
Eugenijus Celkis — finansų sekreto
rius. Direktoriais sutiko būti: Irena 
Adickienė, Laimute Alvarado, Vilius 
Juška, Elytė Radvilienė ir Zigmas 
Radvila. Kontrolės komisiją sudaro: 
Antanas Adomaitis, Jonas Kirtiklis, 
Aldona Jasinskienė ir Petras Nava-
zelskis (kand.). Naujai pirmininkei 
atostogaujant, padėkos ir pažadų 
kalbą perdavė vicepirmininkė Dalia 
Adomaitienė. Užbaigus beveik pu
santros valandos trukusį susirin
kimą, visi buvo pakviesti vaišintis 
skaniai valdybos paruoštais pietu
mis. Atrodo, naujoji valdyba yra pa
siruošusi tęsti buvusios valdybos 
darbus. 

Mečys Šilkaitis 

Margumynai 

DANTĮ TEKO TRAUKTI REPLĖMIS 
Moteriai skaudantį dantį replė- draugo, kad ištrauktų skaudamą dan-

mis iš t raukė jos draugas, nes ji tį. Buvo labai baisu, bet kito pasi-
niekaip negalėjo patekti pas nemo- rinkimo nebuvo", - paskui pasakojo 
karnai paslaugas teikiantį dantų ji bulvariniam laikraščiui „The Sun", 
gydytoją. Jane t Young, gyvenančiai Skubios medicinos pagalbos ats-
šiauriniame Wells, teko imtis veiks- tovas sakė, jog šis atvejis bus 
mų, nes skubios pagalbos įstaigoje ne
buvo odontologo, o privačiai kreiptis 
ji negalėjo dėl paslaugos brangumo. 

„Stipriai išgėrusi, paprašiau 

kruopščiai ištirtas, ar tikrai būta 
problemų dėl šios įstaigos teikiamų 
paslaugų. 

ELTA 

ALIO, POLICIJA, MANO PATIEKALAS ŠALTAS 

L ie tuv i u k l ubo na r i u susir inkimo m e t u protokolą skaitė k lubo sekr Rima 
K i lbausk ienė ; p r ie >talo Hs kaires1 p i r m Angelė Karn ienė ir susi r ink imo sekre 
t o r e D a n u t e S iemask iene Mečio Šilkaičio n u o t r 

Amerikietė buvo sulaikyta poli
cijos, nes paskambino pagalbos tele
fonu 911 vien dėl to, kad restorane 
padavėjas jai atnešė šaltus kepintus 
svogūnų griežinėlius. Trisdešimt
metė Shari ta Williams, gyvenanti 
Louisiana valstijoje, pareiškė poli
cininkams, kad restorane „Malt-N-

Burger" šaltą patiekalą atnešęs pa
davėjas atsisakė jį pakeisti. Tad ji ir 
paskambinusi 911, rašo dienraštis 
„Daily Comet". 

Policija įsikišo į incidentą - su
laikė S. Williams už policijos gaišin
imą. Gruodį jos elgesys bus svars
tomas teisme. ELTA 

http://www.illinoispain.com
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
ORGANIZACIJOS SEIMAS 

Čikagoje lapkričio 12-13 d. įvyko seniausios JAV, o kiek žinome ir pasaulyje lietuvių 
organizacijos, kuri sutrumpinai vadinasi SLA 68-asis seimas. 

Nors seimo antrąją dieną buvo 
pr isa ikdinta 2005 m. gegužės mėn. 
i š r inkta vykdomoji valdyba su Vy
t a u t u Kasniūnu priešakyje, tačiau 
šis da r sekmadienio popietę įvyku
s iame pirmajame posėdyje atsistaty
dino. Į jo vietą buvo paskir tas naujas 
žmogus — Kęstutis Miklas iš Flo
ridos, senas SLA veikėjas, kitų lietu
viškų organizacijų darbuotojas. Ta
me pačiame posėdyje paskelbta dar 
v iena naujiena — antro vicepirmi
ninko posto įsteigimas. Į jį buvo 
pakvies tas Amerikos lietuvių tary
bos p i rmininkas adv. Saulius Kup
rys. Naujasis pirmininkas pareigas 
p radės eiti nuo š. m. gruodžio pra
džios. 

Se imą pradėjo 
V. K a s n i ū n a s 

Pirmąjį Seimo posėdį, įvykusį 
Hilton Garden Inn viešbutyje (šalia 
anksčiau numatyto Hampton Inn), 
pradėjo prezidentas V. Kasniūnas, 
kur i s paskai tė ir maldą. Buvo su
giedotas Lietuvos h imnas , o taip pat 
vyko sveikinimai. Sveikintojų tarpe 
buvo ALTo pirmininkas S. Kuprys, 
T a u t o s fondo p i rmininkė iš New 
York Giedrė Kumpikaitė, Lietuvos 
Vyčių organizacijos veikėja Loreta 
Stukienė, Lietuvių žurnalistų sąjun
gos pirmininkas Edvardas Šulaitis. 
Manda tų įteikimui vadovavo iš New 
York atvykusi SLA sekretorė Geno
vai tė Meiliūnienė ir rašt inės darbuo
toja Elena Naujikienė. 

Trumpą pranešimą padarė pre
zidentas V. Kasniūnas, nusiskundęs, 
jog dėl ligos ilgesnį laiką negalėjo 
t inkamai eiti pareigų, todėl ne visi 
užmojai buvo įvykdyti. J i s seimo 
programos pravedimui pakvietė va
dovauti K. Miklą, kuris tose parei
gose išbuvo iki pat seimo pabaigos — 
sekmadienio pietų. 

I l g a s SLA s e k r e t o r ė s 
G. M e i l i ū n i e n ė s 

p r a n e š i m a s 

Sekretorė perskaitė pagrindinį 
seimo pranešimą, kuris taip pat bu
vo a t spausdin tas a tskiru leidiniu. 
J a m e sekretorė palietė visas SLA 
veiklos sritis, p radedant narių skai
čiumi ir baigiant išvadomis apie 
organizacijos stovį. J i skaičiais pa
il iustravo narių skaičiaus mažėjimą 

Kęstutis Miklas 

(kasmet dėl mirties ar apdraudų 
atsiėmimo ne tenkama daugiau kaip 
šimto narių). Pranešėja nurodė ap-
draudos rūšis, kurios siūlomos žmo
nėms. Jų yra keturios rūšys. Be 
sveikatos patikrinimo galima apsi
drausti 5,000 dol. suma iki 75 m. 
amžiaus. Su gydytojo pažymėjimu ši 
suma gali pakilti iki 10,000 dol. Taip 
pat veikia pašalpos ligoje skyrius. 

Sekretorė išsamiai apibūdino 
SLA pagrindinį turtą (assets) , 
atsakomybę (liabilities) bei kitus da
lykus. Taip pat nurodė pozicijas, kur 
pinigai yra investuoti. Ji kalbėjo 
apie paskutinių trejų metų pajamas 
(jų turėta 703,848 dol.), o taip pat ir 
išlaidas (jų būta 260,235 dol.). Per tą 
laiką nupirkta bonų už daugiau nei 
400,000 dol. (taigi padaryta naujų 
investicijų). 

Buvo paliesti ir kiti reikalai, jų 
tarpe ir SLA nuosavybė New York 
miesto centre (307 W. 30th Street), 
kur yra žemės sklypas su keturių 
aukštų namu. Čia yra įsikūrusi SLA 
centro raštinė ir archyvas. Turto rin
kos vertė dabar yra apie 1 mln. dol. 

SLA f inans i ška i tv i r t a , 
bet n a r i ų ska i č iu s mažė ja 

Savo ilgo pranešimo pabaigoje 
G. Meiliūnienė pateikė įdomias iš
vadas. Ji teigė: „Mūsų organizacija 
finansiniu požiūriu yra tvirta, tačiau 
narių skaičiumi mes vis mažėjame". 
Tai pasakiusi, pranešėja pažymėjo: 
„Susivienijimo gyvybė — mūsų na
riai. Kuopų veikla yra mūsų gyvavi
mo pagrindas. Susivienijime tolygiai 
mažėja finansinės galimybės mūsų 

išlaidoms, tiksliau — Susivienijimo 
išsilaikymui". Ji nurodė, jog Susi
vienijimas šiandien apjungia 122 
kuopas. Deja, iš jų apie 70 kuopų jau 
nebeturi finansų sekretorių, ir yisas 
darbas ati t inka centrinės įstaigos 
New York tarnautojoms: Helen Bra
zauskas, Lucia Alinskas, Živilei Ju
revičius, Elenai Naujikienei. Baigda
ma savo pranešimą, sekretorė dėko
jo Susivienijimo veikėjams, kuopų 
valdyboms, ypač finansų sekreto
riams, už draugišką bendradarbia
vimą su nariais ir centru. 

Šeštadienio pranešimai ir 
diskusijos 

Po pietų pertraukos t rumpus 
pranešimus padarė iždininkė Loreta 
Stukienė, o taip pat iždo globėjas 
Lionginas Kapeckas. Kadangi apie 
tas sritis jau buvo kalbėjusi sekre
torė, tai jie kalbėjo trumpai. 

Vykusiose diskusijose dėl pra
nešimų pasisakė visa eilė žmonių, 
kurie buvo maloniai nustebinti, kad 
nors ir mažėja narių, organizacijos 
pajėgumas yra labai geras ir siekia 
apie 173 proc. Kadangi SLA yra in
korporuotas Pennsylvania valstijoje, 
tai jos Apdraudos depar tamentas 
kas ketveri metai padaro plačią visų 
SLA vedamų knygų, dokumentų, 
turto reviziją. Ypatingai gerai apie 
tai atsiliepė senas Susivienijimo 
narys advokatas John Lapinski, N. 
Boxter ir kiti kalbėjusieji. Pirmi
ninkaujantis pakvietė įvairių ko
misijų atstovus duoti savo prane
šimus. Pasirodė, kad dauguma ko
misijų pirmininkų ar narių negalėjo 
Seime dalyvauti (kai kurie serga, 
kiti jau mirę). 

Buvo diskutuojama ir apie Su
sivienijimui giminingą Tėvynės my
lėtojų draugiją, kuri anksčiau savo 
suvažiavimus rengdavo drauge su 
SLA seimais. Tačiau apie šios drau
gijos veiklą pastaruoju metu nieko 
negirdėti. Duota mintis tuo reikalu 
būtinai pasidomėti. Anksčiau SLA 
atstovu TMD buvo V. Kasniūnas. 
Dabar jis tas pareigas perdavė E. 
Šulaičiui. Šeštadienio programa 
buvo užbaigta bendra delegatų va
kariene Hilton Garden Inn viešbuty
je, kur iš įvairių vietovių suva
žiavusieji ne tik vaišinosi, bet ir dali
nosi įspūdžiais, pramogavo. 

Sekmadienio programa 

Seimo posėdžiai sekmadienį pra
sidėjo dar prieš 10 vai. ryto K Miklo 
perskaitytu pirmosios dienos pro
tokolu. Čia taip pat buvo pranešta, 
jog Seime dalyvauja 21 delegatas, 
neska i tan t vykdomosios valdybos 
bei kitų narių ar svečių. 

Zigmo Degučio nuotr 

Edvardas Šulaitis 
Svarbiausiuoju sekmadienio 

programos punktu buvo diskusijos 
SLA veikios klausimais, o taip pat 
2005 m. gegužės mėn. įvykusių 
rinkimų rezultatų paskelbimas. Čia 
pranešta, kad į prezidento postą 
išrinktas V. Kasniūnas, į viceprezi
dentus — Nellie Bayoras-Romanas, 
į sekretorės G. Meiliūnienė, į iždi
ninkus — L. Stulcas, į iždo globėjus 
— L. Kapeckas ir N. Boxter, į dakta
rus kvotėjus — dr. Aldona Skripkus. 
Viceprezidentė N. Romanas dėl ligos 
į seimą neatvyko. Taip pat nedalyva
vo ir dr. A. Skripkus. Visus dalyva
vusius vykdomosios valdybos narius 
prisaikdino K. Miklas. 

Buvo pranešta, jog bus atgaivin
tas SLA organo — „Tėvynės" laik
raščio leidimas. Jo redaktoriumi 
pakviestas jau praėjusiame seime 
patvir t in tas buvęs ilgametis šio 
laikraščio bendradarbis E. Šulaitis. 

Seimo pabaigoje prezidentas V. 
Kasniūnas pristatė SLA organizaci
jai nusipelniusius 4 narius, kurie 
yra pakelti garbės nariais. Du iš jų 
— JAV gimę lietuviai, kiti du — dau
giau nei pusšimtį metų čia gyvenan
tys ir dirbantys žmonės. Tokiais 
buvo paskelbti adv. J. Lapinski, N. 
Boxter, K. Miklas ir E. Šulaitis. 
Suvažiavimas buvo užbaigtas minti
mi, kad reikia stengtis galimai dau
giau dirbti šios seniausios pasaulyje 
lietuvių organizacijos naudai, ypač 
didinti naujų narių skaičių, į jų eiles 
į traukiant ir neseniai į JAV atvyku
sius mūsų tautiečius. Kad tai būtų 
sėkmingiau įgyvendinta, nuspręsta 
apie SLA plačiau pradėti skelbti 
visoje lietuviškoje spaudoje. 

Kadangi 2 panašių lietuvių orga
nizacijų (katalikų ir darbininkų) 
veikia jau nutruko, tai likusi tik vie
na —• >LA ----- turi tęsti senas tradici
jas. Reikia manyti, jog po šio sėkmin
go seimo, SLA atsigaus ir tęs savo 
veiklą kaip būdavo prieš kelis de
šimtmečius. Dar reikia pridėti, jog se-
K.mčiais — 2006 metais bus stengia
masi paminėti 120-ąją SLA sukaktį. 

•t 

E d v a r d a s Šulai t is 
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VĖLINES — SUGRĮŽIMAS 
PRIE SAVŲJŲ 

Visų Šventųjų šventė ir Vėlinės 
— lietuvių tautos katalikų pačios 
prasmingiausios dvasinio susikaupi
mo dienos. 

Čia Amerikoje niekaip negalime 
priprasti prie draudimo deginti 
žvakeles ant mūsų artimųjų kapelių 
kapinėse Vėlinių dienos vakare. 
Taip ir lieka neišspręstas dvasinis 
bei religinis pabendravimas su mūsų 
buvusiais brangiausiais ir myli
miausiais. 

Ačiū Dievui, mūsų išradingumui 
nėra ribų, kad gerieji kunigai su
galvoja, nors ir ne visiškai panašius 
renginius, bet vis dėlto nors iš dalies 
primenančias mūsų apeigas, parei
gos ir pagarbos jausmo išraišką ar
timiesiems. Tos mūsų tautinės gilios 
apeigos privalo išlikti kuo ilgiau. 

Antai, Visų Šventųjų vakare 
Pal. Jurgio Matulaičio katalikų mi
sijos koplyčioje, Lemonte, vykusių 
vakarinių Mišių metu susirinko 
pilna bažnytėlė. Net Mišias aukojęs 
kunigas Algirdas Paliokas nusiste
bėjo, kad tiek daug žmonių susi
rinko. O mes, anksčiau ar vėliau am
žiams išsiskyrę su savo artimaisiais 
ir brangiausiais — mamytėmis ir 
tėveliais, močiutėmis ir seneliais, 
proseneliais, sesutėmis ir broleliais, 
susirinktume į lietuvių kapines tūk
stančiais, kad tik galėtume tylioje 
ramybėje vėl pabūti mintimis, pa
bendrauti su jais, jų vėlėmis. Nuo 
mažens, kai nuėję į kapines ir 
uždegę žvakeles ant giminaičių ka
pelių, maldoje už juos pasijusdavo-
me lyg vėl pabūdavome su jais, kurie 
mus pagimdė, augino, mylėjo, auko
josi. Taip ir jausdavau kapų tyloje, 
degančių žvakelių dūmų debesėlyje 
virš mūsų sklandančias artimųjų 
vėles ir mielai bendraujančias, bū
nančias su mumis, jaučiančias mus, 
mūsų maldas, mūsų atsiprašymus ir 
mūsų meilę jiems. 

Baigėsi Mišios, tačiau mūsų 
maldos nesibaigė, mūsų noras pri
siminti savo brangiuosius nesibaigė: 
visi ėjome prie altoriaus nešini savas 
žvakeles, kad vėl jas įžiebtume čia, 
tolimoje Amerikoje, pasimelstume 
už savuosius, dar kartą su jais min
tyse pabūtume, pabendrautume. 

Ačiū, parapijos organizatoriai, 
kad taipjautriai pasitarnavote mūsų 
jausmams, padėjote pagerbti mūsų 
Amžinybėn išėjusius artimuosius. 
Tai buvo labai mielos mūsų judraus 
gyvenimo minutės, kurias dar labiau 
sustiprino visų giesmė „Marija, Ma
rija". 

Leiskite pasidalinti savais iš
gyvenimais dėl šios giesmės. 

Menu, 1947 metais Joniškio ge

ležinkelio stotyje okupantai pastatė 
ilgiausią gyvulinių vagonų sąstatą ir 
jį ėmė užpildyti netikėtai užpultais 
turtingesniais šiaurinės Lietuvos 
ūkininkais, Stalino nutarimu tre
miamais į Sibirą. Mūsų namas buvo 
ant kalnelio, o, užlipus į antrą aukš
tą, pro langus pamatėme tartum 
didžiulį voratinklį — visais kaimo 
keliais ir vieškeliais į Joniškio ge
ležinkelio stotį judėjo šimtai vežimų 
su Lietuvos žemdirbiais — tremti
niais. Visus juos vežė į stotį ir grūdo 
į tuos gyvulinius vagonus, saugomus 
automatais ginkluotų kareivių, į 
vagonus, kurių langeliai buvo ap
kalti spygliuotomis vielomis ir me
taliniais virbais. O vakarais aštuntą 
valandą visi nelaimingieji imdavo 
garsiai melstis: „Tėve mūsų, Sveika 
Marija, Tikiu į Dievą Tėvą" vienodu 
ramiu ritmu skambėjo visuose va
gonuose — per visą traukinio sąs
tatą, septyniasdešimt vagonų. Sau
goj antiej i kareiviai nedraudė melstis 
ir tyliai traukdavo machorkos suk
tines, kad net dūmai rūkdavo — ma
tomai, nervinosi. O po maldų imdavo 
giedoti „Marija, Marija, skaisčiausia 
lelija". Visuose vagonuose giedamos 
giesmės balsai susiliedavo į vieną 
didžiulį galingą chorą ir maldą — 
giesmė skraidė po visą geležinkelio 
stotį, į netoliese esančius Stoties gat
vės namus. Ir mes visi meldėmės su 
ir už juos, už savo toliau gyvenan
čius artimuosius, kad tik jie nebūtų 
išvežti į baisiuosius Sibiro lagerius 
— gulagus. 

Giedojome ir verkėme, giedojo
me ir meldėme Aukščiausiojo ir 
šventosios Marijos, kad neapleistų 
mūsų brangiųjų tautiečių ten, to
limuosiuose Sibiruose. 

Ši giesmė, guosdama mūsų ne
laiminguosius tautiečius, nukeliavo 
ne tik į baisųjį Sibirą. Toji lietuvių 
tautos prasmingoji giesmė, bėglių 
nuo artėjančio komunistinio teroro, 
iš Lietuvos nukeliavo į Jungtines 
Amerikos Valstijas, Brazilija, Urug
vajų ar Argentiną. Ir čia ji išliko, 
kaip viena reikalingiausių mūsų 
tautiečių maldų, meldžiant Aukš
čiausiojo ir Motinos Marijos, kad 
būtų išlaisvinta Lietuva. Maldą, 
kurią išgirdo Aukščiausias ir padėjo 
padaryti XX amžiaus stebuklą, kai 
beginklė lietuvių tautelė, paaukojus 
vos 14 savo dukrų ir sūnų, įveikė 
atominėmis bombomis ginkluotą so
vietinę santvarką, privertė ją pa
sitraukti kaip mešką į savąjį guolį. 

Kai 2000 metais, atvykęs į 
Ameriką ir atėjęs pasimelsti į Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių 
katalikų misijos koplytėlę Lemonte, 

A t A 
JOAN LORINA 

NEMANIUS-TRUCKENBROD 
Mirė 2005 m. lapkričio 24 d. po ilgos ligos, sulaukusi 57 

metų. 
Nuliūdę liko: vyras Lucius J. Nemanius; vaikai Lucius M., 

Melissa su vyru James Eldridge ir Laura Nemanius; anūkas 
Andrew Eldridge; mama Rose Truckenbrod; teta Caroline Ja-
kubchik, broliai Donald, Ronald; seserys Tina ir Rosemary, 
daug sūnėnų ir dukterėčių. 

A.a. Joan Lorina buvo dukra a.a. Paul Truckenbrod. 
Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 29 d. nuo 2 v. p.p. 

iki 9 v.v. Robert J. Sheehy & Sons laidojimo namuose, 9000 W. 
151th St., Orland Park, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 30 d. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto velionė bus atlydėta į Elizabeth Seton 
bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos 
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Good Shepherd kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direk. www.sheehyili.com Tel. 708-857-7878 

A t A 
JONAS KAZLAUSKAS 

Mirė 2005 m. lapkričio 21 d., Cleveland, OH, sulaukęs 81 
metų. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 54 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Stasė Rumbutytė; sūnus Romas su 

žmona Aleli ir vaikai Charlotte, Anna, Jonas; sūnus Andrius su 
žmona Lione ir vaikai Aista, Dainius; duktė Rita su vyru Tom 
Campbell ir vaikai Emily, Matthew, Monica; sesuo Onutė Kau-
neckienė Lietuvoje; mirusio brolio Rimanto žmona Irena Kaz
lauskienė ir vaikai Audrius ir Jūratė su šeimomis; mirusios 
sesers Zosytės dukra Jūratė su šeima, pusbrolis Ned Adomonis 
su žmona Shirley, pusseserė Danutė Adomonytė, pusbrolis Juo
zas Biliūnas su žmona Liuda ir vaikai Linas ir Rimas su 
šeimomis. 

A.a. Jonas palaidotas 2005 m. lapkričio 23 d. Cleveland, 
OH, Visų Šventųjų kapinėse. 

Nuliūdusi š e ima 

kai baigiantis Mišioms, išgirdau tą 
nuostabiąją mūsų tautos giesmę 
„Marija, Marija", bematant prisi
miniau tas baisiąsias ir sunkiausias 
pokario Lietuvos dienas, o sujaudin
ta širdis skaudžiai pravirko dėl 
Krasnojarske mirusių dėdžių, tetų, 
dėl mūsų tautos didžiojo genocido, 
įvykdyto raudonojo slibino. 

Gal ateis laikai, kai mūsų tė

vynei nebegrės pavojai ir naujos ver
govės, gal kada nors nebereiks mels
ti Švenčiausios Marijos gelbėti nuo 
priešų baisių, tačiau dabar ši giesmė 
ir Marijos pagalba labai reikalinga. 
Gal dėl to ir jaudulys toks didelis, 
kai darniai giedame šią giesmę. 

Algirdas J . Vi tkauskas 

v v • 

Paminklas Lietuvos kankiniams Panevėžyje Vėliniu metu prisimint: ne t ik m iru 
S'Oji seimu nar iai bet ir visos l ietuviu tautos SUPUS bei dukros, kenteie pašiau 
koįe ',r /uvf :iel savo tevvnes laisves Onos Rusė.nįenes nuot r 

CINIZMO ŠEŠĖLIUOSE... Atkelta is 4 psi. 

Pilietinė visuomenė būtų oresnė, nesileistų mulkinama, todėl valdžios 
darbotvarkėje ir nėra šio klausimo. 

Švietimo paskirtis — brandinti pilietines nuostatas ir vertybes — yra iš 
esmės užgesinta ir prisimenama tik tam tikrom progomis. Ugdymas tampa 
visai nupilietintas, išplautos bet kokios vertybės, nebeliko net kalbų apie 
ugdymo turinio ir sociokultūrinio konteksto sąsajas ir integralumą, svar
biausiu uždaviniu tampa parengimas egzaminui, įskaitai, darbo rinkai, 
asmens kompetencija — tai kas praktiška ir naudinga, beveik ištrinamas 
kultūrinis ir pilietinis matmuo. Taip „gaminamas" veikiančio tipo žmogus, 
kuris konkuruoja dėl savęs įtvirtinimo darbo rinkoje. Tai gerai, bet vien
pusiška, nes lyg ir nebelieka nieko be jo didenybes „aš". 

Atrodo, būsime pasiekę dugną, kai reikia iš esmės keisti požiūrį į strate
ginius visuomenės plėtros tikslus, naujai apibrėžti partnerystę su 
visuomenės institucijomis ir sistemingai, be išskaičiavimų remti jų dalyva
vimą viešojoje politikoje. Ne vaidinti, o nuoširdžiai veikti visų labui — tokia 
valdžių priedermė. 

Valentinas Stundys 
Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas 

http://www.sheehyili.com
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• N u o š i r d u s ač iū LF va ldybos 
pirmininkei Sigitai Balzekienei pa
aukojusiai Čiurlionio galerijai Jau
nimo centre 50 dol. 

• L i e t u v i u fondo nar iams nuo
širdžiai dėkoja Lina Lamanauskai-
tė, studijuojanti anglų l i teratūrą 
California. Mergina džiaugiasi, kad 
LF parama yra didžiulis indėlis į jos 
išsilavinimą ir pasiekimus.. Nepap
rastai ver t indama Lietuvių fondo 
finansinę pagalbą, nuoširdžiai tiki, 
jog ateityje ir pati galės aktyviai 
prisidėti prie LF veiklos. Kviečiame 
visus savo įnašais remti akademinį 
lietuvių jaunimą. Mūsų adresas : 
14911 127th Street , Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

• Vyresn ių jų l i e tuv ių c e n t r e 
„Seklyčioje" lapkričio 30 d. 2 vai. 
p.p. trečiadienio popiečio programoje 
vyks talentų valandėlė. Visus malo
niai kviečiame atvykti ir pasiklau
syti poezijos, muzikos, dainų, kurias 
atliks vyresniųjų centro pajėgos. 

• Kasdien didėja sus idomėj imas 
gruodžio 2 d., penktadienį, 7:30 vai. 
v. Čiurlionio galerijoje at idaroma 
paroda „Mano kolekcija". Visi malo
niai kviečiami atvykti į parodos ati
darymą. 

• Balzeko l ietuvių kul tūros mu
ziejuje gruodžio mėn. kasdien nuo 
10 vai. r. iki 4 vai. p.p. kviečiame įsi
gyti periodinių leidinių vaikams, 
grožinės literatūros, istorijos knygų 
vaikams ir suaugusiems. Muziejaus 
bibliotekininkė Irena Pumputienė 
atrinko pardavimui daug naujų lei
dinių. Žurnalai parduodami po 25 
cnt., knygos nuo 1 dol. Parduodami 
leidiniai yra dublikatai. Už gautas 
lėšas bus nupirktos knygos, kurių 
dar nėra muziejaus bibliotekoje. Tel. 
pasiteiravimui: 773-582-6500. 

• G r u o d ž i o 4 d., s e k m a d i e n i , n u o 
1 vai. p.p. iki 3 vai. p.p. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus kviečia vi
sus norinčius išmokti pasidaryt i 
šiaudinukus Kalėdų eglutei. Užsi
ėmimus ves didelę patirtį turinčios 
meistrės Albina Savickas ir Irena 
Karaliūnas. Atsineškite žirkles, li
niuotę ir pieštuką, o mes pasirūpin
sime šiaudeliais, siūlais ir instrukci
jomis. Įėjimo mokestis - muziejaus 
nariams - 9.50 dol.. visiems kitiems 
- 11.50 dol., vaikams - 6 dol. Tel. 
pasiteiravimui ir registracijai: 773-
582-6500. 

• Balzeko l ietuvių kul tūros mu
ziejus „Metų žmogumi" išrinko Ma
ry Krauchunas už jos aktyvią veiklą 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės 
ir lietuviškų tradicijų bei kultūros 
puoselėjimą. Sekmadienį, gruodžio 
18 d., 5 vai. v. visus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus, 6500 S. Pu-
laski Rd. Čikagoje, pokylyje. Iškil
mingos vakarienės metu Mary 
Krauchunas bus įteiktas „Metų 
žmogaus" apdovanojimas. Pagerbsi
me labai malonią, nuoširdžią, inte
ligentišką, daug Lietuvai ir lietuvių 
kultūrai nusipelniusią veikėją. 

• Malon ia i kv ieč iame dalyvauti 
Lietuvių operos Naujųjų metų poky
lyje šeštadienį, gruodžio 31 d„ 
Jaunimo centro pokylių salėje, 5620 
S. Claremont Ave„ Čikagoje. 7:30 
vai. v. kokteiliai, 8:30 vai. v. vaka
rienė, 9:30 vai. v. šokiai (gros A Bar 
niškio padidintas orkestras). 12 J 

sutiksime Naujuosius. 12:45 ryto -
šaltas ir karštas užkandis, o vėliau -
šokiai, šokiai, šokiai. Auka - 70 dol. 
Tel. pasiteiravimui ir vietų užsisa
kymui: 773-925-6193 (Vaclovas 
Momkus) arba 773-767-5609 (Jurgis 
Vidžiūnas). 

• Č i k a g o s l ietuvių Tauragės klu
bo metinis susirinkimas įvyks gruo
džio 1 d„ ketvirtadienį, 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose: 2417 W. 43 gatvė. 
Kviečiame visus narius gausiai da
lyvauti. 

• V i s u s kv ieč iame dalyvauti 
Kalėdinėje mugėje, kuri įvyks gruo
džio 3-4 dienomis, šeštadienį ir sek
madienį, nuo 9 vai. r. iki 3 vai. p.p. 
PLC didžiojoje salėje. Norintys už
sisakyti stalus prekių pardavimui, 
prašome kreiptis į Aldoną Palekienę 
tel. 708-448-7436. 

• A l g i m a n t o Kezio retrospekty
vinės fotoparodos „Chicago" uždary
mas PLC Dailės muziejuje įvyks 
gruodžio 4 d. 1 vai.p.p. Bus pristaty
tos naujausios A. Kezio knygos apie 
Čikagą. Maloniai kviečiame visus 
atvykti į parodos uždarymą. 

• J a u n i m o centro tradicinė va
karienė įvyks š. m. gruodžio 4 d„ 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 3 vai. 
p.p. Šv. Mišias už mirusius centro 
-narius ir rėmėjus atnašaus kun. An
tanas Gražulis, SJ. Mišių metu gie
dos Margarita ir Vaclovas Momkai. 
Meninę programą atliks dr. Vilija 
Kerelytė ir Algimantas Barniškis. 
Bus gardi vakarienė, laimingų bilie
tų traukimas. Maloniai kviečiame 
užsisakyti svečių stalą ar pavienes 
vietas. Tel. pasiteiravimui: 708-447-
4501 (Milda Šatienė) arba 708-636-
6837 (Anelė Pocienė). 

• S i ų m e t ų gruodžio 4 d. Sv. An
tano parapijoje rengiamas 87 metų 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo mi
nėjimas. Programoje: 10:30 vai. r. 
šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašaus vyriausias Šaulių 
sąjungos išeivijoje kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas. 12:15 vai. parapi
jos salėje — akademija. Žodį tars 
Saulių sąjungos išeivijoje vadas My
kolas Abarius. Meninę programą 
praves muzikas Stasys Sližys. Mi
nėjimą rengia Detroit ramovėnai, 
talkinant Švyturio jūrų kuopos šau
liams, Dariaus ir Girėno klubui bei 
birutietėms. Organizacijos dalyvau
ja su vėliavomis. Gausiai dalyvau
kime šiame svarbiame minėjime, 
kuriame pagerbsime mirusius ir žu
vusius bei nukankintus mūsų ka
rius, šaulius ir partizanus. Lapkričio 
23-oji yra Jų diena, ir mes prieš Juos 
lenkiame savo galvas. 

• L ie tuv ių rašytojų draugijos 
kalėdinis pobūvis įvyks gruodžio 10 
d„ šeštadienį, 1 vai. p.p. Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečiami kalė
dinėj nuotaikoj praleisti šią popietę. 
Malonėkite registruotis tel. 708-974-
4742 (Daiva Karužaitė) arba 773-
580-4503 (Daiva Petersonaitė). 

• JAV LB Socia l in ių reikalų 
taryba ir vyresniųjų lietuvių centras 
Čikagoje kviečia visus į kasmetinį 
labdaros vakarą š. m. gruožio 10 d. 
6:30 vai. v. „Seklyčioje" (2711 W. 
71st. Street, Chicago, IL). Jūsų lau
kia skani vakarienė bei tradicine 

Švietimo premija 
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją" moky

tojui, kuris ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse 
mokyklose. Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo 
metu JAV gyvenančių lituanistinių mokyklų mokytojų, kurie 
pasižymėjo lietuviško švietimo srityje, vadovėlių bei knygų leidime 
ir redagavime, ilgus metus dirbo arba tebedirba mokyto jo-ved ėjo 
darbą lituanistinėse mokyklose. 

Pasiūlymus siųsti iki š.m. gruodžio 31 d. adresu: Lithuanian 
Educational Council, 1501 Valecroft Ave., VVestlake Village, CA 
91361. 

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios 
pirmininkė Dalilė Polikaitienė. 

2005 metų Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių fondas. 
JAV LB Švietimo tarybos pranešimas 
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ninkais. Auka — 30 dol. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

• G e n o v a i t ė B i g e n y t ė , Lijana 
Kopūstaitė-Pauletti, žinomos solis
tės, Ričardas Šokas, muzikas ir var
gonininkas, Rima Polikaitytė, flei-
tistė, Dainora Petkevičiūtė, smui
kininkė, — visi šie talentai dalyvaus 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos choro Kalėdiniame koncerte. 
Koncertas įvyks gruodžio 11 d. 1:30 
vai. p.p. Po pamaldų 12 vai. bus pie
tūs, po pietų — koncertas. Bilietai 
pietums ir į koncertą parduodami 
nuo lapkričio 27 d. prie įėjimo į baž
nyčią. Taip pat juos galima užsisa
kyti paskambinus Irenai Jakštienei 
tel. 815-588-0494. 

• L i e tuv ių m e n o ansambl io 
.,Dainava"' 60-mečio sukakties proga 
ruošiamas leidinys/programa. No
rintys pasveikinti ir paremti LMA 
..Dainava"', sveikinimus siųskite ad
resu: 13140 Moorfield Ct., Lemont, 
IL 60439 iki gruodžio 16 d. Auksinis 
sveikinimas — 250 dol.; visas pus
lapis — 100 dol.: puse puslapio — 50 
dol. 

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

• G r u o d ž i o 19 d. 10 vai. v, tele
vizijos kanalu WTTW11 bus rodo
mas filmas apie XVII a. Lietuvos 
baroko neria — Pažaislio vienuoly
ną. Apie tai jau skeibia ir amerikie
čiu televizijos programų leidinukai. 
Neužmirškite pasižiūrėti laida apie 
ši barokini pastatą. 

• Mieli t ėve l ia i ir v a i k u č i a i . 
Kviečiame visus \ kalėdinę eglutę 
„Rasos" l i tuanistinėje mokykloje 
gruodžio 17 d. 12 vai., Naperville. 
Jūsų lauks moksleivių paruošta 
programa, Kalėdų senelis su do
vanėlėmis, vaišės ir linksmybės. Bi
lieto kaina vaikui — 3 dol., suaugu
siam — 6 dol. Surinktos lėšos skiria
mos „Rasos" lituanistinei mokyklai. 
Tel. pasiteiravimui: 630-854-9224 
(Aivarą) arba 815-823-5955 (Loreta). 
Paskubėkite, bilietų skaičius ribo
tas. Lauksime Jūsų. šventės organi
zatoriai — „Rasos" lituanistinė mo
kykla, Naperville bendruomenė ir 
Kalėdų senelis. 

• 2 0 0 6 m. sausio 14-19 d i e n o m i s 
Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga 
(ALGS) kartu su Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo sporto 
sąjunga (SALFASS) kviečia visus \ 
žiemos kurortą Telluride, Coiorado. 
Slidinėsime, varžysimės, bendrau
sime. Tel. pasiteiravimui: 773-582-
8882 (Jurgi ta Travel), e-paštas: 
Jurgita@earthlink.net 

• Gruodžio 25 d. 9 vai. v. iki 12 
vai. r. jaunimas nuo 16 metų (atsi
nešti ID) kviečiamas į kalėdinių šo
kių vakarą PLC sporto salėje. Bi
lietų kaina — 25 dol. Veiks baras, 
bus skani vakarienė. Kviečiame vi
sus atvykti į nuotaikingą šokių.va
karą. Esate laukiami! 

• Gruodžio 23 d. 7:30 vai. v. visi 
Akademikai, jų draugai ir kandi
datai kviečiami į Allstate Arena, 
6920 N. Mannheim Rd., Rosemont, 
IL, kur vyks Chicago ,,Wolves" žai
dimas. Bilietų kaina — 14 dol. asme
niui. Kiekvienas atvykęs asmuo 
gaus nemokamą bilietą į 2006 m. 
sausio 18 d. žaidimą. Kad gautume 
pigesnius bilietus, reikia sudaryti 15 
žmonių grupę. Tei. pasiteiravimui-
708-363-4111 OnutPi. 

file:///PYLI./KESE
mailto:Jurgita@earthlink.net

