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Kaina 50 c. 

Gaisras 111 m. senumo 
Lietuvių klube 
Waterbury, CT. 
Prisikėlimo parapijai 
Toronte 50 metų. 

2 psl. 

Apie Lietuvių fondą, 
premijas, laureatus. 
Kerštas Katalikų 
Bažnyčiai. JAV 
ginkluotos pajėgos 
remia mokyklą. 

3psl. 

Įdomu žinoti — apie 
visatos amžių, ateivius 
iš erdvių, Mėnulio 
užtemimą ir kt. 

4 psl. 

Renginių kalendorius. 
5 psl. 

„Spindulio" šokėjai TV 
programoje. Lietuvos 
ambasada ieško 
darbuotojo/os. Šaunus 
„Lituanicos" pobūvis. 
Kunigo ir filmuotojo 
viešnagė. 

6 psl. 

Lietuva — viena iš geriausiai narystei 
Europos Sąjungoje pasiruošusių valstybių 

Sportas 
* Lietuvos k r e p š i n i o ly

gos (LKL) čempiona te antra
dienį sužaistose rungtynėse 
Vilniaus „Lietuvos rytas" sve
čiuose nugalėjo trečiojoje vietoje 
žengusius Šiaulių . .Šiaulius" 
75:62 ir iškovojo 8-tąją pergalę 
iš 10-ties galimų. 

* Ketvirtąją vietą Lie tu
vos krepš in io lygos čem
p i o n a t e užimantys Vilniaus 
„Sakalai" antradienį beveik 
trim savaitėms išvyko į JAV, 
kur planuoja sužaisti 8 drau
giškas rungtynes su Nacionali
nės studentų asociacijos 
(NCAA) komandomis. 

' Lietuvos p r e z i d e n t a s 
Rolandas P a k s a s pasve ik i 
n o Klaipėdos universiteto spor
tinių šokių ansambli ..Žuvėd
ra", praėjusį šeštadienį Čekijoje 
trečią kartą tapusį Europos 
Lotynų Amerikos šokių ansam
blių čempionato nugalėtoju. 
Klaipėdiečiai lapkričio 22 d. 
Esene (Vokietija) gins pernai 
Vilniuje iškovotą pasaulio čem
pionų vardą. 

:V Svarbiausių r u n g t y n i ų 
i š v a k a r ė s e „ Ž a l g i r i o " vy
r iaus ia jam t r e n e r i u i Anta
nui Sireikai. regis, nereikėtų 
nerimauti — Lietuvos krepši
nio lygoje jo vadovaujama ko
manda rungtyniauja be nuosto
lių, be to. sugrįžo ir visų laikų 
geriausias Lietuvos krepšinin
kas Arvydas Sabonis. Kauno 
komandos treneris A. Sireika 
Eurolygos išvakarėse teigė, kad 
sunkiausi išbandymai koman
dos dar laukia grupės varžy
bose. 

..Uz asmeninį indėlį remiant Lietuvos integraciją į Šiaurės Atlanto sutar
ties organizaciją ir transatlantinio ryšio plėtojimą bei stiprinimą" Lietu
vos misijoje prie NATO trečiadienį Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas 
(kairėje) NATO generaliniam sekretoriui George Robertson įteikė Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Didįjį kryžių. 

Džojos Barysaitės (ELTAi nuotr. 

Briuselyje — Lietuvos prezidento 
pasiaiškinimas NATO vadovui 
Briusel is -Vi lnius , lapkri

čio 5 d. (BNS) — Antradienį vė
lai vakare Briuselyje vykusia
me prezidento Rolando Pakso ir 
NATO generalinio sekretoriaus 
George Robertson susitikime 
neišvengta pokalbio apie šiuo 
metu Lietuvą krečiantį skanda
lą dėl galimų prezidento aplin
kos ryšių su tarptautiniu nusi
kalstamumu. 

,,Be abejo, ši naujiena mūsų 
susitikime vyravo. Tačiau vis
kas paaiškės po tyrimo. Labai 
gerai, kad jis yra viešas", po su
sitikimo pareiškė G. Robertson, 
rašo dienraštis „Lietuvos ry
tas". 

„Labai džiaugiuosi, kad ga
lėjau tiesiogiai generaliniam 

Vilnius, lapkričio S d. 
(BNS) — Lietuva yra viena iš 
trijų geriausiai narystei Euro
pos Sąjungoje pasirengusių val
stybių, teigiama penktadienį 
Europos Komisijos (EK) pa
skelbtame paskutiniame oficia
liame dešimties į Europos Są
jungą (ES) stojančiųjų valstybių 
pasirengimo įvertinime. 

Europos Komiteto prie Li 

tuvos vyriausybės pranešimu, 
pranešime apie derybinių įsipa
reigojimų įgyvendinimą ma
žiausiai įspėjamųjų „raudonų 
vėliavėlių" — vienos — sulaukė 
Slovėnija. 

Lietuva pastabų sulaukė 
dviejose srityse — dėl abipusio 
profesinių kvalifikacijų pripa
žinimo laisvo asmenų judėjimo 
skyriuje bei žuvininkystės srity

je dėl žvejybos laivų kontrolės ir 
patikrinimų. 

Estijai ir Kiprui nurodytos 3 
probleminės sr i tys, Vengrijai. 
Slovakijai. Čekijai — po 4. Lat
vijai — 5, Maltai — 6. Lenkija 
pastabų sulaukė devyniose sri
tyse. 

„Lietuvos pasirengimas na
rystei ES yra įvertintas gerai, o 
EK nurodyti dar neatlikti dar

bai mums yra žinomi ir juos bū
t ina atlikti iki narystės ES", pa
reiškė Europos komiteto gene
ralinis direktorius Petras Aušt-
revičius. 

Lietuva k a r t u su Malta. 
Kipru, Slovėnija, Vengrija, Slo
vakija, Lenkija, Čekija, Estija ir 
Latvija ES visavertėmis narė
mis t aps kitų metų geguže. 

Nuke l ta \ 5 psl. 

Naujausios 
žinios 

* Pr ieš p r e z i d e n t o R. 
P a k s o vizitą į Vokiet i ją — 
kritiškos pastabos apie Lietuvą 
vokiečių spaudoje. 

* P a r l a m e n t i n ė t y r i m o 
komisija prezidento skandalo 
istorijoje ruošiasi „kasti giliai" 

* Antikorupci jos komis i 
j a jaučias i n e r e i k a l i n g a ir ig
noruojama. 

sekretoriui išdėstyti savo pozici
ją apie tai, kas dabar dedasi 
Lietuvoje", teigė R. Paksas. 

„Visa ši istorija — Lietuvos 
vidaus reikalai. NATO j ją ne
sikiša ir jos nekomentuoja", sa
kė vienas NATO atstovų spau
dai Robert Pszczel, davęs sup
rasti, kad apie Vilniaus skan
dalą yra labai gerai informuotas 
ir seka jo eigą. 

Bet, „Lietuvos ryto" žinio
mis. NATO vis dėlto nerimauja. 
R. Pakso aplinkos žmonėms 
mestuose įtarimuose sąjungai 
labiausiai rūpi slaptos informa
cijos nutekėjimo problema. 

Tapusi NATO nare Lietuva 
turės galimybę gauti 

N u k e l t a \ 5 ps l . 

„Asmeninės pamokos" sustiprino 
R. Pakso ryžtą skatinti demokratiją 

Br iuse l i s , lapkričio 5 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas pareiškė šiomis dieno
mis gavęs skaudžią pamoką, 
kuri tik sustiprino jo ryžtą 
skatinti demokratijos procesus. 

R. Paksas, trečiadienį kal
bėjęs iš Europos Parlamento 
tribūnos Briuselyje, nepaaiški
no, apie kokią pamoką kalba, 
tačiau stebėtojai neabejoja, jog 
tai yra dabar tiriama informa
cija apie galimus artimiausios 
jo aplinkos ryšius su nusikals
tamo pasaulio atstovais Rusijo
je ir Lietuvoje bei jų bandymus 
daryti poveikį Prezidentūrai. 

„Šiomis dienomis skaudžią 
pamoką išgyvenu ir aš asme
niškai, tačiau tai tik sustiprins 
mane ir mano pasiryžimą viso
mis išgalėmis skatinti mūsų 
šalies pažangos ir demokratijos 
procesą", kalbėjo prezidentas. 

N u k e l t a \ 5 psl. 
Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas (dešinėje) Briuselyje susit iko su 
Europarlamento pirmininku Pat Kox. Džojos Barysaitės ELTAi nuotr. 

Generalinėje prokuratūroje apklausti 
prezidento patarėjai 

V i l n i u s , lapkričio 5 d. 
(BNS) — Generalinėje prokura
tūroje, tiriančioje galimus kai 
kurių prezidento aplinkos ats
tovų ryšius su nusikaltėliais ir 
jų mėginimus daryti įtaką Pre
zidentūrai, trečiadienį buvo ap
klausiami prezidento patarėjai 
— Remigijus Ačas ir Dalia Kut-

Remigijus Ačas 

raitė-Giedraitienė. 
Prezidento patarėjas nacio

nalinio saugumo klausimais R. 
Ačas, kurio įgaliojimus praėjusį 
penktadienį sustabdė preziden
tas Rolandas Paksas, atvyko j 
Generalinę prokuratūrą 8 va
landą ryto. Jo apklausa truko 
tris valandas. Po apsilankymo 
prokuratūroje R. Ačas nenorėjo 
žurnalis tams komentuoti ap
klausos rezultatų. Patarėjas te
pasakė, kad jokie įtarimai jam 
pateikti nebuvo. 

Nepraėjus nė pusvalan
džiui į prokuratūrą atėjo prezi
dento patarėja vidaus politikos 
klausimais D. Kutraitė-Gied
raitienė, kuri po apklausos irgi 
nenorėjo bendrauti su žurnalis
tais. Patarėja viena nesiryžo iš
eiti iš prokuratūros pastato, 

Europarlamento pirmininku r a t Kox. Džojos Barysaitės ELTA> nuotr. 

Per kratas pas prezidento rėmėją rasti 
dokumentai gali būti provokacija 
V i l n i u s , l a n k r i ė i o R d t a i (rali hi'it.i n rovokae i i a V i l n i u s , lapkričio 5 d. 

(BNS) — Generalinis prokuro
ras Antanas Klimavičius teigia 
kol kas negalįs atskleisti, ar per 
kratas pas prezidento Rolando 
Pakso rinkimų kampanijos rė
mėją Jurijų Borisovą buvo rasti 
priešrinkiminiai prezidento įsi
pareigojimai šiam verslininkui, 
tačiau pareigūnas neatmetė ti
kimybės, kad rastieji dokumen

tai gali būti provokacija. 
A. Klimavičius trečiadienį 

sakė, kad per k ra t a s J . Borisovo 
bute Vilniuje, vasarnamyje Tra
kų rajone, name Karmėlavoje 
bei jo vadovaujamos bendrovės 
„Avia Baltika" patalpose Kaune 
rasti dokumentai yra kompiu
terinėse laikmenose, todėl jas 
turi ištirti specialistai. 

N u k e l t a \ 5 ps l . 

Afganistane 
tarnavusiems 

Lietuvos medikams 
— valstybės 

apdovanojimai 
V i l n i u s , lapkričio 5 d. 

(BNS) — Lietuvių karo medi
kams, Kabule gydžiusiems Af
ganis tano gyventojus, trečia
dienį įteikti Krašto apsaugos 
ministerijos apdovanojimai. 

Iš misijos Afganistane grįžę 
bendrosios praktikos gydytoja 
kapitonė Solveiga Galvanaus-
kai tė ir ch i ru rgas kapitonas 
Vytas Kr išč iūnas apdovanoti 
medal ia i s „Už t a rp tau t ines 
misijas". 

NATO vadovaujamoje tarp
tautinėje taikos operacijoje šie 
karo medikai Afganistane tar
navo pusmetį. 

S. Ga lvanauska i t ė ir V. 
Kriščiūnas Vokietijos lauko li
goninėje Kabule teikė pagalbą 
vietos gyventojams ir valstybė
je dislokuotų Nuke l ta į 5 psl. 

Dalia Kutraitė-Giedraitienė 

prie kurio jos laukė beveik 20 
žurnalistų, fotografų ir televizi
jos operatorių. Vėliau pastate 
budintis policininkas telefonu 
buvo paprašytas palydėti iš ap
klausos išeinančią D. Kutraitė-
Giedraitiene. 

N u k e l t a i 5 psl . 

Lietuvos pilietybės J. Borisovui 
klausimą spręs Konstitucinis Teismas 

Vi ln iu s , lapkričio 5 d. 
'BNS) — Seimas ketvirtadienį 
ketina svarstyti, ar kreiptis į 
Konstitucinį Teismą (KT) dėl 
dosniausiam prezidento Rolan
do Pakso rinkimų kampanijos 
rėmėjui suteiktos pilietybes. 

Pasak Liberalu ir centro 

frakcijos p raneš imo spauda i , 
Seimo nutarimo projekte prašo
ma KT ištirti , ar prezidento 
dekretas dėl Lietuvos pilietybės 
suteikimo Rusijos piliečiui Ju
rijui Borisovui nepr ieš tarauja 
Konstitucijai. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Vyriausybė siekia 
skatinti biokuro 

gamybą 
Vi ln ius , lapkričio 5 d. 

(BNS) — Vyriausybė trečia
dienį pri tarė Biokuro įstatymo 
pataisoms, kurios, be kita ko, 
suteikia vyriausybei teisę nu
statyti leidžiamą biokuro dalį 
mišinyje su visų rūšių kuru 
arba degalais, pagamintais iš 
naftos. 

Biokuro gamintojų teigimu, 
dabart inis Biokuro įstatymas 
šiuo metu neveikia, nes jame 
numatyta per maža lengvata 
akcizui. Anot jų. biokuro gamy
bos savikaina yra kur kas 
didesnė. 

Kauno „Stumbro" gamyk
los Šilutės filiale pernai sumon
tuota etanolio gamykla turėjo 
būti moderniausia ir našiausia 
Europoje, tačiau iki šiol ji ne
veikia. Nuke l ta i 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. lmerfax. ITAR-TASS. BNS 

žireg agentūrų praneiiroaisl 

EUROPA JAV 
Briuse l i s . Europos Komi

sija trečiadienį galutinai prita
rė tam. kad kitų metų geguže į 
Europos Sąjungą (ES) būtų pri
imta 10 naujų narių, teigdama, 
jog jos visos bus pasirengusios 
narsytei 2004 metų gegužės 1 
dieną. 

Bel fas tas . Šiaurės Airijos 
policija trečiadienį pranešė, 
kad šiuo metu apklausia Alžyro 
pilietį. įtariamą ryšiais su „ai 
Qaeda". „Šiuo metu mes nega
lime plačiau komentuoti jo su
laikymo. Del operatyvinių prie
žasčių, mes negalime pasakyti, 
kur ar kada jis buvo sulaiky
tas", teigiama policijos pareigū
nų pareiškime. Tačiau valsty
bės saugumo šaltiniai patvirti
no, kad vyriškis yra įtariamas 
ryšiais su „ai Qaeda". ir tai yra 
toks pirmas atvejis Šiaurės 
Airijoje 

Vaš ing tonas . Visiškai pa
keisdamas savo nuostatą JAV 
paskirtas Irako administrato
rius Paul Bremer nusprendė su 
išlygomis paremti irakiečių va
dovaujamų sukarintų pajėgų, 
kurios padėtų kovoti su suki
lėliais, steigimą, trečiadienį ra
šo „The Washington Post". P. 
Bremer nebeturi jokių priešta
ravimų dėl šių pajėgų, tačiau 
nori, kad būtų įvykdytos kelios 
sąlygos atrenkant, mokant ir 
kontroliuojant jų narius. 

Vaš ing tonas . FBI nusta tė 
įtariamą „ai Qaeda" narį, ku
ris, agentų nuomone, turėjo bū
ti „20-asis" 2001 metų rugsėjo 
11-osios sąmokslo lėktuvų pa
grobėjas, tačiau išvyko iš JAV 
dar prieš šias atakas, trečiadie
nį rašo „USA Today", remda
masis aukšto rango federaliniu 
teisėsaugos pareigūnu. J i s ne

sakė, kodėl minėtas asmuo iš
vyko, ar jis yra gyvas ir ar ame
rikiečiai jį yra sulaikė. 

Vaš ingtonas . Rusija tik
riausiai atsisakys padėti statyti 
reaktorių Irane, jeigu Tehera
nas nepateiks visos informaci
jos apie savo branduolinius pro
jektus ir nesutiks, kad valsty
bėje galėtų vykti tarptautiniai 
patikrinimai, sakė aukštas 
JAV valdžios atstovas. Spalį 
Iranas pranešė, kad Tarptau
tinei atominės energetikos 
agentūrai (TATENA) pateikė 
visą informaciją apie savo bran
duoline programą ir sutiko nu
traukti urano sodrinimą. Be to, 
Teheranas sutiko, kad jo bran
duoliniai objektai būtų tikrina
mi iš anksto nepranešus. Jeigu 
Iranas toliau bendradarbiaus 
su tarptautiniais ekspertais 
atominės energetikos srityje, 
jam galbūt pavyks įtikinti JAV 
taikiais savo branduolinės pro
gramos tikslais Tačiau kol kas 
JAV mano, kad I ranas gali 
naudoti branduolinius objektus 
ginklui kurti 

Vašingtonas . JAV pasiūlė 

Šiaurės Korėjai pasirašyti ofi
cialią taikos sutartį vietoj susi
tarimo nutraukt i karinius 
veiksmus, nutraukusio 1950-
1953 metų karą Korėjos pusia
salyje. Juridiniu požiūriu, tarp 
Šiaurės ir Pietų Korėjų tebėra 
karo būklė, nes P. Korėja taip ir 
nepasirašė paliaubų susitari
mo. Kaip naujos sutarties pasi
rašymo sąlygą JAV nurodė, kad 
Š. Korėja turi nutraukti bran
duolinę programą ir atsisakyti 
gaminti cheminius ir bakterio
loginius ginklus bei dislokuoti 
raketas. 

New York. Tarptautine te
roristų organizacija „ai Qaeda" 
per savo interneto tinklalapius 
įspėjo visus JAV gyvenančius 
musulmonus, kad būtina sku
biai palikti Vašingtoną. New 
York*ą ir Los Angeles, pranešė 
,,Fox" televizija, kurios duome
nimis, įspėjimai pasirodė pir 
madienį ir antradienį „Al Qae-
da" įspėjo „represinius Ameri
kos valdytojus", kad jiems „bus 
pateikti reikalavimai po pirmo
jo ištikimų Dievo karių smū
gio". 

P h o e n i x , A r i z o n a 4 žmo
nės žuvo ir 5 buvo sužeisti per 
antradienio susišaudymą vie
name greitkelyje Arizonos piet
ryčiuose, kuris t ikriausiai kilo 
susiginčijus nelegalių imigran
tų vežėjams. Po įvykio, į kurį 
įsivėlė trys automobiliai. 4 žmo
nės buvo sulaikyti Teisėsaugos 
pareigūnai mano, kad kontra
bandininkai keršijo žmonėms, 
tikriausiai užgrobusiems nele
galių imigrantų grupę, kurią jie 
pervežė per JAV ir Meksikos 
sieną. 

V a š i n g t o n a s . JAV ir Rusi
ja veda aukšč iaus iu lygiu 
„įtemptą" diskusiją dėl buvusio 
„Jukos" vadovo Michail Cho-
dorkovskij suėmimo, antradie
nį pranešė aukš tas neįvardytas 
JAV Valstybes depar t amen to 
atstovas Pasak jo, M Chodor-
kovskij persekiojamas už savo 
politinę veiklą, kuri gali būti 
supran tama ka ip pavojinga 
valdžiai artėjant Rusijoje gruo
džio 7 d įvyksiantiems rinki
mams JAV valstybes departa
mentas iki šiol viešai nepateikė 
griežto įvykių, susijusių su šia 

byla, vertinimo, bet pažymėjo, 
jog ji „gali neigiamai atsiliepti 
įstatymų viršenybei" Rusijoje. 

RUSIJA 
M a s k v a . Grupė Rusijos 

žmogaus teisių gynėjų kreipėsi 
į ta rp taut inę organizaciją „Am-
nesty International", prašyda
ma išnagrinėti klausimą dėl 
naftos bendrovės „Jukos" va
dovo Michail Chodorkovskij 
pripažinimo politiniu kaliniu. 

Maskva. Valstybės išdavi
mu ka l t inamas mokslininkas 
Igor Sutiagin Maskvos miesto 
teismui, nagrinėjančiam jo by
lą, pareiškė esąs nekaltas. Kaip 
sakė teisiamojo advokatas, I. 
Sutiagin neneigė perdavęs už
sienio piliečiams kai kurių ži
nių apie Rusiją, bet pareiškė 
ėmęs jas iš atvirų šaltiniu — 
laikraščių ir žurnalų. Federali
nė saugumo tarnyba kaltina I 
Sutiagin perdavus JAV ir Di
džiajai Britanijai slaptą infor
maciją apie Rusijos branduoli
nius povandeninius laivus, kai 
bendradarbiavo su įmone, kuri 
vėliau išnyko 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

50 METŲ PRISIKĖLIMO PARAPIJAI 

Kai prieš 50 metų Toronto 
vyskupo kvietimu iš JAV 

atvyko pranciškonai, vadovau
jami t. Bernardino Grauslio, 
OFM, neturėdami nei cento, 
įkūrė naują Toronte pranciš
konų Prisikėlimo parapiją, ku
ri po daugelio metų išaugo ir 
įsikūrė naujose patalpose To
ronto miesto vakarinėje dalyje 
Etobicoke. 

Pirmasis klebonu buvo pa
skirtas t. Bernardinas Graus-
lys, OFM, antruoju t. Placidas 
Barius, OFM, o trečiasis, da
bartinis, ilgiausiai išbuvęs, t. Au
gustinas Simanavičius. OFM. 

Per 50 metų parapijoje 
darbavosi šie kunigai: vysk. 
Paulius Baltakis. OFM. t. 
Rafaelis Šakalys, OFM. t. dr. 
Viktoras Gidžiūnas. OFM. t. 
Kornelijus Bučmys. OFM, t. 
Steponas Rapolas. OFM. t. 
Kęstutis Butkus, OFM, t. Pi
jus Šarapnickas. OFM. t. Tar-
cizijus Garbukas. OFM. t. Be
nediktas Bagdonas. OFM, t. 

Modestas Steponaitis, OFM. t. 
Klemensas Žalalis. OFM. t. 
Juozapas Bacevičius, OFM. t. 
Eugenijus Jurgutis. OFM. t. 
Bernabas Mikalauskas. OFM. 
t. Tadas Degutis, OFM. t. 
Antanas Prakapas, OFM. t. 
Petras Bamūnas, OFM. t. 
Liudas Januška. OFM. diak. 
Petras Šarka. OFM ir diak. dr. 
Kazimieras Ambrozaitis, bro
liukas Hortulanas Sodeika, OFM. 
ir Valentinas Roslanas. OFM. 

2003 m. spalio 26 dieną 
buvo iškilmingai švęstas 50 
metų pranciškonų Prisikėlimo 
parapijos gyvavimo jubiliejus. 
Pilnoje šventovėje parapijiečių 
koncelebracines Mišias aukojo 
Toronto kardinolas Aloysius 
Ambrozic. vysk. Paulius Bal
takis. OFM."t. Zillibald Hopf-
gartener, OFM. vizitatorius 
pranciškonams, t. Augustinas 
Simanavičius, OFM. t. Placi
das Barius. OFM. t. Eugenijus 
Jurgutis. OFM, prel. Edmun
das Putrimas, t. Kęstutis But-
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Naujasis Pnski ' l imo parapijos pas ta tas Toronte. 

kus. OFM. t. Liudas Januška. 
OFM. t. Pijus Šarapnickas, 
OFM. t. Juozapas Žukauskas, 
OFM, t. Audrius Šarka. OFM, 
t. Julius Sasnauskas. OFM. 
prel. Jonas Staškevičius, diak. 
Petras Šarka. OFM. ir diak. 
dr. Kazimieras Ambrozaitis. 
Religines apeigas pravedė diak. 
David Stanford. Giedojo Pri

sikėlimo parapijos choras ir 
„Volungė" su Prisikėlimo pa
rapijos jaunimo choru. Var
gonavo Jonas Govėda. Gies
mes pravedė muz. Dalia Vis-
kontienė, Danguolė Radkė ir 
sol. Anita Podžiūnienė. Šiai 
progai pritaikytą pamokslą 
pasakė Toronto kardinolas 
Aloysius Ambrozic. 

Po religinių šventės apeigų 
visi dalyviai buvo pakviesti į 
parapijos salę. kurioje pavai
šinti vynu ir užkandžiais. 
Dalyvaujant svečiams kuni
gams, parapijiečiai galėjo pa
bendrauti ir pasikalbėti. Da
bar beliko laukti tik 75 metų 
jubiliejaus. 

Stasys Prakapas 

111-TI SENIAUSIO WATERBURY LIETUVIŲ KLUBO METAI 
TAPO PASKUTINIAI 

v 

S. m. spalio 25 d. (šešta
dienį) milžiniškas gaisras 

suniokojo 111-kos metų se
numo Lietuvių klubą Water-
bury mieste (Connecticut val
stija). Anksti ryte (4:45 v.r.) 
ugnis įsiplieskė Green Street 
gatvėje, 48 Nr. name, kuria
me ir buvo įsikūręs Lietuvių 
klubas. Gaisre sudegė svar
būs klube laikyti dokumentai 
ir istorinės nuotraukos, ku
riose buvo užfiksuota visa 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Waterbury Brooklyn 
rajone istorija. Gretimų na
mų gyventojai bei įmonių 
darbuotojai buvo evakuoti, 
nes jų gyvybei grėsė pavojus. 
Laimei, aukų buvo išvengta 
— nestipriai nukentėjo tik du 
ugniagesiai. „Ugnis buvo to
kia grėsminga, kad turime 
jaustis laimingi, jog visas 
Brooklyn nesudegė". — teigė 
Ralph Leone, ugniagesių ba
taliono vadas. Net dešimt 
namų teko gesinti vandeniu, 
kad liepsna ir jų nepasi-
glemžtų, tačiau didžiulis 
karštis ištirpdė kai kurių na
mų plastikines apdailos lente
les. Ir ugniagesiams teko bėg
ti iš pastato, kai ugnis užsi
plieskė klubo stoge. ..Viskas 
vyko akimirksniu — ugnis 
pastatą sunaikino per pen
kias minutes, — pasakojo R. 
Leone. — Vyrai dirbo inten
syviai, sulaukė pagalbos ir iš 
vietinių gyventojų". 

Užgesinus gaisrą, tarp 
griuvėsių buvo galima atpa
žinti tik pagrindines klubo 
duris, skelbimų lentą, nuda
žytą trispalvės Lietuvos vėlia
vos spalvomis, bei šalia Lie
tuvių klubo buvusius garažus. 
Anot gaisrininkų komandos 
viršininko Chet Bennet. pa
reigūnai tirs griuvėsius ir 
bandys išsiaiškinti gaisro 
priežastį. Lorrie O'Connell. 
dirbusi klube veikusiame 
bare, pasakojo, jog baro patal
pos buvo atnaujinamos, ta-

\ \a terburv . ( i . l i e tuv iu klui pas ta tas p n e s gaisrą. 

čiau paskutiniu metu darbai 
pristabdyti, nes nebuvo moka
mi mokesčiai. Praėjusią sa
vaitę miesto valdžia klubo 
vadovybei įteikė raštą dėl 
nesumokėtų 20.000 dolerių 
mokesčių. Ed. White. klubo 
kaimynystėje esančios Green 
gatvės gyventojas, minėjo, jog 
jis praėjusio penktadienio 
vakare dalyvavo Lietuvių 
klubo namų susirinkime, 
kuriame buvo renkami kandi
datai į šios organizacijos 
valdybą. Susirinkimas baigėsi 
9:15 vai. vakaro. White klubo 
nariu yra jau penkiasdešimt 
metų. buvo išrinktas pirmuo
ju jo iždininku. Tą lemtingą 
šeštadienį (apie 3:30 vai. nak
ties) jau savo namuose eida
mas į vonią pažvelgė pro lan
gą— aplink buvo ramu. o jau 
po valandos vyriškis išgirdo 

Gaisrui sunaikinus seniausio W;>terbury Lietuviu klubo pastatą, visgi 
nesudegusi išliko lietuviška trispalve 

keistus garsus ir juto didelį 
karštį. Richard Gilys (Gillis), 
dar vienas ilgametis klubo 
narys, taip pat dalyvavęs ta
me susirinkime penktadienio 
vakarą teigė, jog tarp Water-
bury Lietuvių klubo narių 
esama nesutarimų, ypač dėl 
prieštaringai vertinamo orga
nizacijos prezidento Jono Vy
turio i John Vetaris). Lisa 
Velez. Brooklyn apylinkės 
asociacijos prezidente, pasa
kojo, kad tokio siaubingo re
ginio savo gyvenime dar ne
buvo mačiusi — kibirkštys iš 
didžiulės liepsnos tiesiog šau
dė į visas puses, jautėsi stip
rus dūmų kvapas. Anot Gylio, 
labausiai skaudina tai. kad 
šis klubas buvo vienas se
niausių visame mieste. 

Tuoj po nelaimės Gilys ir 
Velez sušaukė Lietuvių klubo 
narių ir Waterbury Lietuvių 
Bendruomenes susirinkimą, 
kuris jau šį pirmadienį vyko 
šalimais įsikūrusiame ..Lietu
vos Vyčių" (7-ojo Waterbury 
skyriausi klube, kad aptartų 
esamą padėti bei rastų spren
dimų ieškoti išeities. Šių eilu
čių autorių žiniomis. Lietuvių 
klubo prezidentas Jonas Vy
turys į šį susirinkimą pakvies
tas nebuvo ir jame nedalyvavo. 

Specialiai LR pagal 
VVaterbury leidžiamą 

..Hepubluan American" 
paruošė Nijolė Tarvainaitė ir 

I^aurynas R. Misevičius 

LIETUVIŲ RADIJAS — AMERIKOS 
RAMIOJO VANDENYNO PAKRANTĖJE 

Kiekvieną šeštadienį Los 
Angeles lietuvius džiugina dvi 
radijo laidos. Viena anglų, ki
ta lietuvių kalba. Jų kiek
vienos trukmė po pusę valan
dos. 

12 vai. dienos anglų kalba 
vedama Kęstučio Reivydo lai
da, pavadinta „Independent 
Lithuanian Radio". Šių laidų 
turinys yra įdomus, kad jų 
metu, be svarbiausių lietuvių 
renginių pranešimų, vedami 
pokalbiai įvairiomis temomis 
su pakviestais organizacijų ir 
kitų vienetų vadovais. Antras 
reikšmingas veiksnys yra. kad 
K. Reivydo temos yra iš Lie
tuvos gyvenimo ir kitų organi
zacijų veiklos. Šios laidos 
muzikinė programa pritaikyta 
jaunesnės kartos klausyto
jams, kurių skaičius didėja. 

Šią laidą klauso likučiai 
antros bangos lietuvių tėvai, o 
gal ir jų vaikai. 

Trečioji banga, naujausių 
ateivių, daugiausia klauso 
Mamontovo ir kitų moder
niųjų kompozitorių kūrinius. 
Daugeliui jų anglų kalba dar 
yra sunkiai „įkandama". 

K. Reivydui baigus laidą. 
12:30 vai.p.p. pradedama pro
grama lietuvių kalba, kurios 
trukmė pusė valandos. Jos 
pavadinimas „Lietuvių radijo 
klubas". 

Šias laidas veda keturi 
pranešėjai, pasikeisdami kiek
vieną šeštadienį. Pranešėjai 
yra Genovaitė Plukienė. Re
gina Gasparoniene ir trečios 
bangos ateiviai — Vilma 
Remeikaitė ir Deividas Strole. 

Programų laidos daugiausia 
Kęstučio Reivydo įrašomos į 
juostas. 

Vertinant šių keturių 
pranešėjų programas, yra 
verta komentuoti šio klubo 
pirmininkės Genovaitės Plu-
kienės vedamas laidas. 

Pirmiausia jos duodami 
pranešimai apie vietos ren
ginius. Toliau, jeigu yra. pa
sisakymai arba komentarai 
apie praėjusius renginius. 
Vėliau komerciniai skelbimai. 
Po to pranešimai iš vietos 
telkinio gyvenimo, sveikini
mai, gimimai, mirimai, krikš
tai, aukos ir 1.1. 

Laidos baigiamos žiniomis 
iš Lietuvos. G. Plukienės ve
dama programa patenkina 
vyresnio amžiaus klausytojus. 
Jos parinkta muzika vyresnio 
amžiaus lietuviams gerai deri
nasi su gražiomis lietuviškos 
muzikos fazėmis, be jokių 
„džiribakų". 

Šią muzikos tezę, turėtų 
priimti dėmesin ir kiti šio 
radijo pranešėjai. Praeityje jų 
duodama muzika nepatiko 
vyresnio amžiaus lietuvių sko
niui. 

Baigiant verta pasakyti, 
kad visas dirbamas radijo 
vadovų ir pranešėjų darbas 
yra be atlyginimo. 

Lietuvių visuomenė ir 
radijo klausytojai turėtų būti 
dėkingi šių radijo laidų redak
toriams ir vadovams. Jų 
dirbamas kultūrinis radijo 
darbas yra vertas didesnės 
klausytojų paramos. 
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EDMUNDAS VTŽiNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 

DANTLĮ GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvarkys dantis už 

prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 
angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
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Joliet, IL 60435 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

SVEČIAS IS LIETUVOS 
Š. m. spalio 21 d. mane 

atlankė svečias iš Lietuvos. 
Kražių klebonas kun. Alio-
nidas P. Budrius, su kuriuo 
pasidalinome įdomiais įspū
džiais. Jis Amerikoje lankosi 
nuo rugsėjo 20 dienos. Pirmoji 
viešnagė buvo Čikagoje, pas 
tėvus marijonus. Joje jis 
lankė rėmėjus, kurie remia 
Kražių projektus, paveikslų 
atnaujinimą, šventovės su
tvarkymą- Jis atvežė filmuotą 
medžiagą apie Kražių atnau
jinimą, populiarinant Kražių 
vardą. Filme yra informacija 
apie šiais metais vykusius 
minėjimus, minint Kražių 
vardo 750 metų jubiliejų. 
Čikagos lietuvių televizijos 
programoje buvo rodoma apie 
sėkmingai vykstantį tarp
tautinį renginį, grigališkojo 
choralo ir bažnyčios tradicijų 
studijų savaitę. Iš Čikagos jis 
nuvyko į Los Angeles ir daly
vavo Lietuvių dienose. Buvęs 
Kražių klebonas, dabartinis 
administratorius Šv. Kazi
miero Los Angeles parapijoje. 
Stanislovas Anužis, šią vasa-

2003 m. spalio 11 d . VVoattle. \VA. Vilnios ir Virgio ( ' innu namuose suruošta „cepelinų puota", kuria ruoši' 
„Lanko* vaikų veiklos tėvų komitetas, kad sutelktu lesu ateinančiu metų vasaros stovyklai Šeimininkes 
sutarkavo 300 SV. bulvių ir išviro .'i.'!." cepelinus Nuotraukoje Valclasinauskiono. Nomeda Lukoševičiene. Vilma 
Cinciene ir Aušra Vaštakienc. 

Kun. Alionidas Budrius. 

rą lankėsi Kražių jubiliejaus 
minėjime, aukojo Mišias, sakė 
pamokslą, ir visus pakvietė 
aplankyti Los Angeles. Pra
ėjusį savaitgali kun.. Budrius 
lankėsi Rochester. NY., ten 
aplankė savo bičiulį kun. 
Kazimierą Gražulį ir sekma
dienį aukojo mišias, salėje po 
mišių pasakojo apie Kražius 
ir rodė atvežtą filmuotą me
džiagą. 

Pakely jis sustojo Cleve-
lande aplankyti savo bičiu
lius ir dailininką Rimą La-
niauską, kuris šiais metais 
lankėsi Kražiuose. Kun. Bud
rius aplankė šių eilučių au
torę ir garbės konsule Ingridą 
Bublienę. 

Kun. Budrius skuba grįž
ta į Lietuvą, bet turi dar ke
letą vietovių aplankyti ir su
sitikti su kitais asmenimis. 
Tikslas yra pateikti medžia
gą, nes reikia Kražių projek
tams lėšų. Tai didelio masto 
ir labai garbingas projektas, 
kurį turėtų remti visi. bet 
kur gyvenantys, lietuviai. 
Reikia turėti viltį, kad jo 
kelione į Ameriką liks sėk
minga ir atneš gerų rezul
tatų. 

Aurelija M. Balašai t ienė 
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KERŠTAS 
ALGIMANTAS Z O L U B A S 

Didžioji dalis purvasklai-
dai prilygstančios žiniasklai-
dos už smurto, sekso bei ne
švankybių brukimą visuome
nei ne tik didelius pinigus iš 
visuomenės susišluoja. bet ir 
pasitikėjimą, lygiavertį pasiti
kėjimui Bažnyčia, sužvejoja. 
Įgijus tokį pasitikėjimą, j a u 
galima pakelti vėzdą ir išlieti 
susikaupusi kerštą prieš Baž
nyčią. Ar ne tokiai kovai po 
nepr iklausomybes a tgav imo 
visą dešimtmetį buvo ruošia
ma visuomene? Ar ne kovai 
prieš pačią nepriklausomybę, 
n iekindama Bažnyčią, pur-
vasklaida kelia vėzdą'.' 

Bažnyčia yra v ieninte le 
institucija, kuri per visą bolše
vikmetį išliko ištikima tau ta i . 
jos valstybes nepriklausomy
bei, pogrindyje leido ir platino 
..Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką", puoselėjo laisvės ir 
nepriklausomybes viltį. Ar ne 
vienintelė institucija mūsų 
tautoje dabar siekia grąžinti 
ją į tikrųjų, amžinųjų vertybių 
kelią, rūpinasi visuomenės do
rove? Buvusiems ir išl iku
siems bolševikiniams ir ateis
tiniams visuomenes luošinto-
jams toks Bažnyčios elgesys 
šaukiasi keršto. Kerštu verda 
daugybe seklių, nesugebėjusių 
išaiškinti ..Kronikos" leidėjų ir 
platintojų: jie negavo ordinų ir 
medalių, aukš tesn ių postų, 
užuot atlygio už parsidavimą 
šėtonui, buvo pirklių paže
minti, nus tumti nuo kagėbis
tinio lovio. J iems apmaudu , 
kad po nepriklausomybės at
gavimo buvo atpažinti , išvie
šinti. Kerštas liejasi ir už tai . 

kad Bažnyčia prisidėjo pr ie 
blogio imperi jos g r i ū t i e s , o 
popiežius buvo ir t ebėra mo
ralios poli t ikos da lyv i s bei 
autor i te tas . Kerš tas , nors įvai
riais būdais maskuo jamas , jį 
išduoda anų laikų me toda i ; 
pulti . . juodaskvernius", k u n i 
gus, vyskupus , a rk ivyskupus 
ir patį popiežių, keršyt i už t a i . 
kad anuomet nepas idavė , kad 
šiandien purvaskla idai pr ieši
nasi. Apie kai kur iuos ke r š to 
metodus pr imins ime, nes j ie 
vel naudojami. 

Vienas būdų Bažnyčią griau
ti iš vidaus, greta š a n t a ž u ir 
g ras in ima i s susidorot i KGB 
verbuojamų kunigų, buvo ver
buojami stojantieji į kunigų 
seminarijas. Taip buvo ..rau
donųjų" kunigų, kur ie vieno
dai, kaip į pa r t i zan ine veiklą 
įterpti išdavikai, a rde bažnyt i 
nę b e n d r u o m e n ę iš v i d a u s , 
padėjo n iek in t i ir n a i k i n t i 
dvasininkus. Tik nedidelė da
lis tokių KGB . .pašauktųjų" po 
nep r ik l ausomybės a t g a v i m o 
prisipažino, kad buvo pa lauž t i 
arba l a i svanor i ška i t a r n a v o 
šėtonui. Kiti ir š iandien, prisi
taikę prie naujų sąlygų, savo 
elgesiu nepr is ideda prie Baž
nyčios autor i te to tv i r t in imo, o 
kar ta i s jai ir iški l iems dva
s in inkams kenkia . 

Ž inomas a n k s t e s n i s ir 
eksploatuojamas d a b a r dvasi 
ninkijos kompromi tav imo bū
das — kal t in imas celibato pa
žeidimu. Yra t ik ra , kad tokį 
pažeidimą KGB specialiai ins
cenizuodavo a rba provokuoda
vo, kad rasdavo . .pasiaukojan
čias" neva „davatkėles", ku-
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Danutė Bindokienė 

l.apknno 5 d. Lietuvos misijoje prie NATO įvyko susitikimas su NATO gen. sekretoriumi George Robertson. Iš 
kaires: prezidentas Rolandas Faksas, NATO Generalinis sekretorius George Robertson (v) ir misijos prie NATO 
vadove ambasadore Ginte Damušyte. . Džojos Barysaitės (ELTA) 

r ioms t iks lu i pas iek t i KGB 
duodavo žymiai efektyvesnes 
pr iemones už viagrą. Kai vie
noje televizijos laidoje tėvas 
Stanis lovas skundės i , kad jį 
seksualus is ga š lumas per vė
lai ap lankęs , a r neį tarė tėve
lis, kad tą gaš lumą galėjo dirb
t inai sukelt i t ie . kurie jam Ko
lekcionieriaus slapyvardį su
teikė ir už kompromituojan
čios medžiagos nuslėpimą, de
ja , ne g ry te ln inkams tarnaut i 
įpareigojo. Norėdama sukom
promituot i iškilų dvasininką 
kunigą Juozą Zdebskį. KGB jį 
paveikė ypa t ingu spinduliavi
mu, k u r i s pa s i r e i škė išopė-
j imu. panaš iu į sifilio pasek
mes. Kai m e d i k a m s pavyko 
n u s t a t y t i t ikrąją sužalojimo 
priežastį ir kunigą pagydyti, 
k u n i g a s , inscen izavus auto
avariją, buvo nužudytas ; KGB 
atkerši jo už demaskavimą, už 

pasipriešinimą jo kompromi
tavimui. Ar ne tokį pat me
todą, t ik ne kokiu radioak
tyvumu, o gyvatės liežuviu per 
purvasklaidos vėliavnešį. Sei
mo nar io P. Gražulio pavadin
tą „Komunizmo rytu", panau
dojo bolševikiškai užkrės tas 
Leontijus Motiejūnas pr ieš 
patį popiežių. 

Bolševikiškai užkrės tų , 
kerštu pernokusių, bet tikslo 
nepasiekusių parsidavėlių 
p a k a n k a ir dabar. Kerš tą 
reikia išlieti juolab, kad m e t a s 
palankus, visuomenė per pur-
vasklaidą tarsi paruošta, val
džioje — buvę Bažnyčios nie
kintojai. O jau arkivyskupui 
S i g i t u i Tamkev ič iu i , p a s 
kui k u r į sekiojo per š i m t ą 
jam priskir tų šėtono t a rnų , 
keršyti yra už ką: leido ir 
plat ino „Kroniką", apgudra -
vo g u d r i a u s i u s s e k l i u s , 

su t rukdė j i e m s gau t i pa ruoš 
t u s o r d i n u s ir m e d a l i u s , 
už tvėrė kel ią į a u k š t e s n e s 
pare igas , jų p a s t a n g a s palei
do vėjais. 

Patirtis ir specialistų tvir
t in imai byloja, kad ke r š t a s 
labiausiai kenkia pa t i ems ker
šytojams, todėl, užuot rodžius 
kerš tu pr i tv inkus į rūpest į 
dvasininkų ir Bažnyčios reika
lais, purvasklaidos a t s tovams 
derėtų, pas iba r sč ius galvas 
pelenais, eiti atgailos keliu ir 
t a i p na ik in t i su s ikaupus į 
kerštą. Visuomene kerš tą nuo 
t ikro susirūpinimo Bažnyčios 
reikalais nesunkia i a t sk i r ia , 
kerštautojus a tpažįs ta iš bol
ševikinių keršto būdų. Kerš
tautojams dera pr imint i , kad 
t iek geri, t iek blogi darbai , jei 
ne čia, tai anapus , k u r ordinai 
ir medaliai nedal inami , susi
lauks atpildo. 

JAV GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ PARAMA 
JAV ambasados Vilniuje 

Gynybinio bendradarbiavimo 
skyriaus ats tovai aps i l ankė 
Panevėžio kurčiųjų ir nepri
girdinčiųjų vaikų pagrindinėje 
mokykloje ir perdavė daugiau 
nei 80.000 litų vertes dovanų. 
Dovanojami daiktai atvežti į 
Lietuvą iš JAV karinių bazių 
Europoje. Ši JAV Ginkluotųjų 
pajėgų Europoje Štabo huma
nitarines paramos programa vyk
doma per JAV ambasadą Vilniuje. 

Dovanų sąrašą sudaro bal
dai, buitine technika, t reni

ruokliai, ir net žaislai. Panevėžio 
kurčiųjų ir nepr ig i rd inč ių jų 
vaikų pagr ind ines mokyklos 
direktorė teigė, kad mokyklai 
labiausiai p ravers du ša ldytu
vai, nes anksčiau mokykla tur 
ėjo tik vieną nedideli ša ldytu
vą, o valgykla a p t a r n a u d a v o 
daugiau nei 70 vaikų kasdien. 
Vaikams labiausiai pa t iko di
delis kiekis kar inių miegmai
šių, televizoriai bei keli dviračiai. 

Ši s iunta a tvežta po dau
giau nei mėnesio p e r t r a u k o s 
po oficialaus kon t r ak to pasi

rašymo su viena iš Lietuvos 
s t a t y b ų bendrovių dėl šios 
mokyklos kapi ta l in io remonto. 
JAV ginkluotųjų pajėgų Euro
poje h u m a n i t a r i n ė s paramos 
p rograma da r praėjusiais me
ta is patvirtino projektą, kuriuo 
r e m i a n t i s s k i r i a m a daugiau 
nei 145.000 dolerių kurčiųjų 
mokymui nepr i ta ikyto mokyk
los pas t a to rekonstrukcijai , re
montui bei sporto salės statybai. 

JAV a m b a s a d a bendrauja 
su šia mokykla nuo praėjusių 
metu. Anks tesn i s JAV amba

sadorius Lietuvoje lankėsi Pa
nevėžyje, tuomet jam didelį 
įspūdį paliko mokytojų bei tė
velių v ieningas pasiryžimas 
padėti vaikams ir mokyklai. 
Dabartinis JAV ambasadorius 
Stephen D. Mull tikisi, kad 
ateityje ir jis apsilankys šioje 
mokykloje. Netrukus prasidės 
mokyklos rekonstrukcija. Pa
ramos projekto pabaiga pla
nuojama 2004 m. vasario mėnesį. 

Panevėžio kurčiųjų ir ne
prigirdinčiųjų mokykloje mo
kosi daugiau nei 70 mokslei

vių. Mokykloje yra bendrabu
tis, kuriame apsistoja 30 vaikų. 
Daug mokyklos moksleivių 
atvyksta mokytis į Panevėžį ir 
iš kitų Lietuvos vietų, nes pa
našių mokyklų kur t ies iems ir 
neprigirdintiems va ikams Lie
tuvoje yra tik penkios. Mo
kykloje t a ip pat mokosi ir gy
vena trys našlaičiai. Ši mokyk
la įkurta t ik prieš deš imt metų. 
Lapkričio 28 dieną Panevėžio 
kurčiųjų centre mokykla švęs 
savo dešimties metų jubiliejų. 

Info 

LIETUVIŠKAS ANSAMBLIS RAGAINĖS VIDURINĖJE 
Jau trylika metų Ragai

nės 2-ojoje vidurinėje mokyk
loje mokytojai pagėgiškiai 
moko lietuviškų šeimų vaikus 
senos ir skambios protėvių kal
bos. Šiais mokslo metais lie
tuviškose klasėse niokosi 80 
mokinių. J ie supažindinami 
su Lietuvos istorija, kul tūra , 
papročiais ir tradicijomis. Lie
tuvių kalbos moko 5 mokyto
jai, o Gintana Pišcikieno yra 
muzikos vadove. 

Mokykloje į k u r t a s l ie tu
viškų klasių ansambl i s . Ma
žosios Lietuvos lietuvių d rau 
gijos pirmininko Viliaus Tump-
jono paramos dėka t r i sdeš im
čiai moksleivių už g a u t u s pi
nigus pasiūti stilizuoti lietu
viški taut iniai rūbai . Mokyk
los direktore Nadežda Ivanov-
na Kudimova t a u p u m o sume
t imais pasiūlė rūbus a n s a m b 
liui siūti mokykloje. Buvo nu
pirkta medžiaga. Pagal suda

ryta sutar t į r ū b u s siuvo dvi 
Ragainės 2-osios vidurinės mo
kyklos darbų mokytojos, pasi
te lkdamos į pagalbą mokinius. 
Vienas lietuviškų tautinių rūbų 
k o m p l e k t a s eksponuojamas 
mokyklos kraštotyros muziejuje. 

Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos pa ramos dėka ne tik 
buvo įsigyti t au t in ia i rūbai, 
bet ir nupirkt i ansambliui mu
šamieji in s t rumenta i , trisde
š imt dūdel ių ir l ietuviškos 

kanklės. 
Pi rmą kartą šis ansamblis 

koncertavo Tilžės dramos teat
re, k u r rugsėjo 6 dieną buvo 
susirinkę lietuvių kalbos mo
kytojai, dirbantys Kara l iau
čiaus kraš te , pažymėti laisvės 
ir mokslo dieną. 

Spalio 2 dieną lietuviškų 
klasių mokiniai koncertavo savo 
mokykloje, kai joje lankėsi Til
žės konsulas Jonas Kindurys 
ir Ragainės rajono meras. 

Dabar ansambl is ruošiasi 
mokyklos festivaliui, kur iame 
pasirodys įvairių tau tybių mo
kiniai, besimokantys Ragainės 2-
ojoje vidurinėje mokykloje. 

Lietuvių kalbos mokytojai, 
mokyklos vadovybė ir ben
druomenė nuoširdžiai dėkoja 
Mažosios Lietuvos lietuvių drau
gijai. Viliui Trumpjonui už finan
sinę paramą ir galimybę propa
guoti lietuvių tautinę kultūrą. 

E. A. B u k o n t i e n ė 

„Su LSSR KGB 
nebendradarbiavau..." 

Taip užbaigia savo bio
grafijos bruožus šiemeti
nis Lietuvių fondo — Dr. 

Antano Razmos — premijos 
l au r ea t a s . K a u n o Medicinos 
un ivers i t e to iKML'i Kardio
chi rurguos kl inikos profeso
r ius , Biomedicininių tyrimų 
inst i tuto š i rdies ir kraujagys
lių chi rurgi jos laboratori jos 
vedėjas. KMU Senato narys, 
pro f. A r i m a n t a s Dumčius, dar 
p r i d e d a m a s : . .Sovietinių a r 
Lietuvos vyr iausybės apdova
nojimų ne tur iu . Apdovanotas 
Lietuvos Sąjūdžio 10-mečio 
a tmin imo ženklu. . ." Tai iš 
esmės j a u pasididžiavimo ver
t a s p a s i e k i m a s , neka lban t 
apie visus l au r ea to moksli-
nius-profesinius pasiekimus. 

Daug apie jį pasako ir tai . 
kad LF Mokslinės medicinos 
premijai jį pas iūlė Lietuvos 
Politinių kal inių ir t remtinių 
bendrijos Kauno skyrius. Tu
rint tokį užnugar į ir išskai
čiuojant prof. Dumčiaus atlik
tu s da rbus Kauno Medicinos 
un-te. p a r a š y t a s knygas, iš
spausd in tus s t ra ipsnius , pre
mijai skir t i komisijai nebuvo 
sunku par ink t i laureatą... 

Apie prof. Arimantą Dum
čių Amerikos lietuviai daug 
nežino. Po šio savaitgalio, t.y. 
šeštadienį vyksiančio Lietuvių 
fondo met in io pokylio ir pre
mijos į t e ik imo iškilmių, be 
abejo, ne ka r t ą apie šį iškilų 
mokslininką bus rašoma, kal
bama. J u o labiau, kad, kaip 
skyrimo komisijos pirmininkė 
dr. Daina Variakojis , užsimi
nė, premija (25.000 dol. suma) 
— tai ne vien prof. Dumčiui, o 
visam jo vadovaujamam ko
lektyvui — pinigai bus panau
dojami Širdies ir kraujagyslių 
chirurgijos laboratorijos pra
plėtimui, kad būtų galima at
likti da r s ėkmingesn ius ty
r imus ir juos pritaikyti kon
krečiam darbu i su ligoniais. 

Lie tuvių fondo premija 
š iemet s k i r i a m a j a u trečią 
kar tą , k a s k a r t p a s i r e n k a n t 
kitą mokslo, kultūros, švieti
mo, muzikos sritį. Pirmoji pre
mija teko Vasa r io 16-osios 
gimnazijai, pernykš tė paskir
t a V i ln i aus Vals tyb in iam 
kvar te tu i . Kitais metais nu
m a t o m a premiją skir t i už 
v i suomen inę veiklą. Reikia 
tikėti , kad ir ji neteks vienam 
asmeniui . 

Kai pasigirdo žinios apie 
Lietuvių fondo ketinimą kas
met skirti 25.000 dol. premiją 
svarbiai l ie tuvių gyvenimo 
apraiškai a r asmeniui , ir ją 
pavadinti dr . Antano Razmos 
vardu kilo nemažai neigiamų 
atsiliepimų (tai . atrodo, mūsų 
visuomenes įprastoji reakcija į 

bet kokią naujovę) — visų 
p i r m a galbūt dėl premijos 
vardo. Kodėl dr. Razmos? Ar 
tie pinigai iš jo. a r iš Lietuvių 
fondo kišenės? Į tokius prie
ka i š tu s norėjosi a t sakyt i : o 
kodėl gi ne? Juk dr. A. Razma 
buvo vienas žymiųjų Lietuvių 
fondo p rad in inkų , daug jo 
augimui ir klestėjimui pasi
da rbavęs . Tiesa, jis nebuvo 
vienintelis LF steigėjas. Galė
t u m e išskaičiuoti nemažai 
asmenų , kurie galbūt panašią 
duoklę LF per metų eilę ati
davę... Jeigu jau norėta pa
gerbti LF pradininkus, kodėl 
nepavadint i šio gražaus užmo
jo ..Lietuvių fondo steigėjų" 

p remi ja : Žinoma. daba r 
. .šaukštai po pietų". Dr. An
tano Razmos premija jau tvir
tai įleidusi šaknis į lietuvišką 
pasąmonę — pakeisti gal būtų 
sunku . 

Keis ta , kad pastaruoju 
me tu apie Lietuvių fondą 
slankioja ta ry tum koks tam
sus šešėlis, aps is iautęs visuo
menin io nepas i tenk in imo ir 
pr iekaiš tų skraiste . Argi labai 
svarbu, kas anuomet LF stei
gė, kas kokį susitarimą pasi
rašė , kas šiandien jaučiasi ta
r y t u m . .pal iktas už tvoros" 
(arba bijo. kad nepaliktų). Lie
tuvių fondo idėja buvo pasėta į 
derl ingą žemę ir davė ne šim
teriopą, o milijoninį vaisių. 
Tuo derliumi LF per daugiau 
kaip 40 metų dosniai dalinosi 
su savo tautiečiais. Ar kas ki
tas mūsų švietimui, kul tūrai . 
knygų leidybai, spaudai , orga
nizacijoms, visuomeninei veiklai 
y r a daug iau pinigų davęs, 
kaip Lietuvių fondas? Kasmet 
po milijoną... P r i s imenan t , 
kaip sunku surinkt i lėšas bet 
kokiam projektui ar užmojui. 
t a s u m a atrodo labai svari. 
Kadangi ne j visus ištiestus 
de lnus LF įmeta prašomą 
sumą. kyla ir nusivylimų, ir 
nepasi tenkinimo. Kiekvienam 
savi projektai, sava veikla yra 
pati svarbiausia, tad nesunku 
LF palankumo stokoje įžiū
rėti įvairių motyvų, niuansų, 
net ten . kur t ikrai jų nėra. Vis 
dėlto lietuvių visuomenes su
sipriešinimas su Lietuvių fon
du — tai tarytum šakos kirti
mas , an t jos sėdint. Užuot kri
t ikavę, pasidžiaukime trečiąja 
— Mokslines medicinos — LF 
premija , nepa i san t , kokiu 
v a r d u ji pavad in ta . Nėra 
abejones, kad tie pinigai bus 
panaudot i žmonių gerovei, o 
prof. Arimantas Dumčius pre
mijos t ikrai ve r t a s . Sveiki
name laureatą, skyrimo ko
misiją. Lietuvių fondą ir dr. 
A. Razmą, kurio vardo premi
ja pavadinta . 

KRAŽIŲ 750 METŲ J U B I L I E J U S 
K r i k š č i o n y b ė s k e l i a s į Ž e m a i t i j ą 
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Davę įžadus ( n e t u r t a s , 
klusnumas, skaistumas), per 
1710—1711 m. marą t re t i 
ninkų abitą vilkintys gai
lestingieji broliai pasiaukoja
mai t a rnavo se rgan t i ems , 
rūpinosi jų sielovada, laidojo 
mirusius nuo bado ir maro. 
Tik vėliau, pasak vyskupo 
Motiejaus Valančiaus, jie eme 
dėvėti šviesiai pilką abitą su 
juoda pelerina, ant krut inės 
išsisiudinę kaukolę, sergan
čiųjų ir mirštančiųjų slaugos 
ženklą. Tokią rokitų veiklą 
nuleme tai . kad kan ta tvvaus 
darbo pavyzdžiu jie pasirinko 
pasišventusiai ligonius gy
džiusį šv. Roką. 

Šv. Rokas - vienas gar
siausių šventųjų Lietuvoje. 

Bažnyčios g a r b i n a m a s ka ip 
visų ligonių, ypač sergančiųjų 
maru a r k i tomis ep idemi 
nėmis ligomis, globėjas. Išda
lijęs savo turtą, j is pas i šventė 
ligonių ir mirštančiųjų žmonių 
tarnystei . Pa ty ręs ir s laugyto
jo, ir sergančiojo da l ią šv. 
Rokas ir š iandien tobegloboja 
malda į jį b e s i k r e i p i a n č i u s 
ligonius. 

R o k i t a i K r a ž i u o s e 

I Kražius vienuoliai roki-
t; o, atsikėlė 1713 m. 1743 me
tais čia įsteigė globos n a m u s 
psichiniams l igoniams. Reikia 
many t i , jų dėka Kraž iuose 
išpopuliarėjo ir šv. Roko gar
binimas, nes ir š iandien Kra

žiai labiausiai garsūs šv. Roko 
a t la idais . 

Šv. Roko at la idai — lau
k i a m a ir kražiečių mylima 
šventė , į kur ią pirmą sekma
dienį po Žolinės gausiai susi
renka ne tik kražiečiai. Mal
domis ir giesmėmis pagerbti 
šv. Roką ir melsti sveikatos ir 
kitų malonių a tvyks ta mal
dininkai bei ligoniai iš tolimes
nių apylinkių, iš visos Žemaitijos. 

M a r i j o s g y v e n i m o s e s e r y s 

1758-1797 m. Kražiuose 
klebonavęs kun . Domininkas 
Mankauskas pas ta te nedidelį 
vienuolyną su koplyčia ir įkur
dino Marijos Gyvenimo seseris 
Sorores Mariao vitae1. pap

rasta i žmonių vadinamas ma-
r i javi temis . Šis vienuolynas 
buvo dabar t in ių kapų vietoje. 
Bet kunigui I). Mankauskui 
mirus , seserys marijietos ne
prigijo ir nebuvo kas jomis 
rūpintųs i . 

Bened ik t in ių 
v i enuo lynas 

Dabar t inėje Šiaulių vys
kupijoje, įkurtoje 1997 m., iš
likusi buvusi seselių vienuolių 
benediktinių, o dabar Kražių 
parapijos bažnyčia savo tur
tinga istorija bei kankinių ti
kėjimo liudijimu yra bene 
svarbiausia ir garbingiausia 
šventovė — tai lietuvių tau tos 
bei katal ikų Bažnyčios kovų ir 
pergales simbolis. 

Jos istorija, kaip ir visos 
mūsų tautos, labai dramatiška 
ir simboliška. 1639 m. Kražių 
miestelyje ta rp Kražan tės 
upelio ir Kražių — Nemakščių 
vieškelio, vieno valako ir 9 
margų žemės sklype buvo 
pradėtas statyti medinis vie
nuolynas ir bažnyčia. 

Minėtą žemės sklypą nu
pirko ir vienuolyną bei baž
nyčią pastate Žemaičių teisė
jas ir karal iaus sekretor ius 
Chrizostomas Volodkevičius. 

Vyskupas Jurg is Tiškevičius iš 
Vilniaus pakvietė 7 vienuoles 
benedikt ines ir j a s čia ap
gyvendino. Taip prasidėjo šio 
konvento istorija. 1643 m. vys
kupas Ju rg i s Tiškevičius vie
nuolyno bažnyčią iškilmingai 
pašventino ir a t idavė saugoti 
šv. Viktoro, šv. Sergijaus ir šv. 
Benedikto relikvijas. Vienuo
lynui buvo užrašytas Dirvėnų 
kaimas. Kauna tavo dvarelis, 
skirta pinigų. 1710 m. Ona 
Paginskaitė užraše Pagiriškių 
dvarelį. 1721 m. didikas Vi-
tar tas už 1.200 t impų Kara
liaučiuje nuliedino didįjį var
pą. 

1757 m. vienuoles savo lė
šomis pradėjo dideles mūro 
bažnyčios statybą. Ją projek
tavo buvęs Kražių kolegijos ir 
Vilniaus akademijos profeso
rius j ė zu i t a s T o m a s Žeb
rauskas (1714—1758). J a m 
mirus, darbus prižiūrėjo ir už
baigė „amat in inkas" Treceris. 
1762 m. baigus benediktinių 

vienuolyno bažnyčios statybą, 
v ienuo lynas ir nauja mūro 
bažnyčia buvo aptverti aukš ta 
mūro tvora, teikusia Kražiams 
didingumo. 

Bažnyčią konsekravo vys
kupas T a d a s Bukota. suteik
d a m a s j a i Švč. M. Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo titulą. 

XIX a. pirmojoje pusėje 
prie šios bažnyčios buvo pas
ta tyta Šv. Roko koplyčia. La
bai p a ž a n g u s da lykas buvo 
seserų benedikt inių 1641 m. 
įkurta mokykla, kur pasak M. 
Valančiaus , vienuoles ..moka 
szeipįau mergaj tes raszta ir 
siuvvene". Šioje bažnyčioje pa
rapijiečiams pamokslai sakyti 
ir giedota daug iaus ia lietu
viškai . 1872 m. vienuolyne 
gyveno 26 vienuoles. 

Rusijos caras paskelbė vi
suotinį ka t a l i kų vienuolynų 
naikinimą, todėl ir vieninte
lėms likusioms Kražių bene
dikt inėms nebebuvo leista pri
imti naujokes. 

K r a ž i ų s k e r d y n ė s 

1891 m. gruodžio 12 d. įsa
kymu caras liepė uždaryti 
Kražių benediktinių vienuo
lyną, bažnyčią ir kapines. Val
džiai nusprendus uždaryti be
nediktinių vienuolyną, para
pijiečiai naujos bažnyčios ne-
bes ta te . bet prašė palikti para
pijai seselių (K-nediktinių baž
nyčią, juolab kad gan pasiturį 
Kražių parapijos ūkininkai 
buvo sąmoningi tikėjime, tvir
ti savo pilietinėse nuostatose 
ir be to suaukoję gan nemažą 
pinigų suma. jau 1891 metais 
buvo padare vienuolyno baž
nyčios remontą. Kai tik kražie
čiai surinko aukas , valdinin
kai nekliudė bažnyčios ruoion-
to. o turėjo sumanymą: kai tas 
remontas bus at l iktas —- už
daryt i vienuolyną ir bažnyčia 
J ie tikėjosi, kad žmonos gaile-
dami 'išleisti! pinigų, prašys 
uždarytąja bažnyčia pavesti 
parapijai B u s d a u g i a u 
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ĮDOMU ŽINOTI 
Visatos amžius — 

14.1 milijardo 
metų 

Tarptautine mokslininkų 
astrofizikų grupė teigia, kad 
Visatos amžius — 14.1 milijar
do metų. 

Tokią išvadą specialistai 
priėjo remdamiesi daugybe 
duomenų. Juos mokslininkai 
surinko. įgyvendindami didžiu
lį trimačio žvaigždžių žemėla
pio kūrimo projektą. 

Darbai buvo atliekami nuo 
1999 motų amerikiečių obser
vatorijoje Xe\v Mexico valstijoje 
naudojant galingą teleskopą 
SDSS. Buvo gauta duomenų 
apie 200.000 kosminių objektų, 
esančių uz dviejų milijardų 
šviesmečių nuo Žemės. 

Vasario mėnesį Nacionali
ne aeronautikos ir kosminės 
erdves tyrimo valdyba (NASA) 
taip pat paskelbė savo išvadas 

Pasauliniam atšilimui nepakaks... naftos 

apie Visatos amžių, kuris, jos 
nuomone, lygus 13.7 milijardo 
metų. NASA naudojosi naujau
siu mikrobangos anizotropijos 
zondu. ..pakabintu" už 1.5 mili
jono kilometrų nuo Žemės, kur 
mūsų planetos ir Saules trau
kos jėgos susilygina. 

Kosmine laboratorija suse
kė vadinamojo reliktinio spin
duliavimo bangavimą. 

Šie spinduliai pasklido pra
ėjus ..akimirkai" *— maždaug 
400.000 metų — po Didžiojo 
sprogimo, kuris davė pradžią 
mušu Visatai. 

Naftos ir gamtinių dujų 
ištekliai išseks pernelyg greitai 
ir todėl pasaulio pabaigą žadan
tys pasaulinio atšilimo prana
šystės neišsipildys, tvirtinama 
Upsalos universiteto (Švedija) 
mokslininkų atlikto prieštarin
gai vertinamo tyrimo išvadose. 

Tyrimo autoriai įspėja, kad 
visi gamtiniai energijos ištekliai 
bus sudeginti prieš tai, kaip at
mosferoje susikaups pakanka
mai anglies dvideginio (C02), 
kad pradėtų masiškai tirpti aši
galių ledynai, o oro temperatūra 
pakiltų iki nepakenčiamo lygio. 

Tyrimą atlikę mokslininkai 
savo nuomonę grindžia numa
nomu naftos ir gamtinių dujų 
likučiu bei tvirtina, kad. tik pra
dėjus aktyviau naudoti anglies 
išteklius, butų įmanoma į atmo
sferą išmesti „trūkstamą" C02 
kiekį. 

Teiginiu, jog anglies naudo

jimas pablogintu ekologinę pla
netos būklę, neabejoja ir skepti
kai, nesutinkantys su kitomis 
tyrimo išvadomis. 

1997 metais Tarpvyriausy
binės klimato pasikeitimų ste
bėjimo grupes (Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change — 
IPCC) narių pesimistiškos spė
lionės tapo Kyoto protokolo pa
rengimo priežastimi Valstybės, 
pasirašiusios šį protokolą, įsi
pareigoja sumažinti į atmosferą 
išmetamą C02 kiekį IPCC pa
teikė daug galimų ateities sce
narijų, svyruojančių nuo be
saikio gyvulines kilmės degalų 
naudojimo iki greito perėjimo 
prie ekologiškai saugesnių ener
gijos šaltinių išnaudojimo. 

Tačiau geologai Anders Si-
vertsson, Kjell Aleklett ir Colin 
Campbell tvirtina, kad naftos 
išteklių nepakaks net ir pačių 
konservatyviausių IPCC sce

narijų išsipildymui. 
Manoma, kad naftos ištek

lių vartojimas sulėtės nuo 2010 
metų. o dujų t r ukumas pasijaus 
tuojau po to. 

Netgi tuo atveju, jei nafta ir 
dujos pasibaigtų, žemėje gludi 
didžiuliai akmens anglies klo
dai. 

Jei anglis t ikrai butų varto
jama pasibaigus naftai, tuomet 
K. Aleklett sut inka, jog IPCC 
pateikti pes imis t inės atei t ies 
scenarijai išsipi ldytų, tač iau 
toks žingsnis, anot švedo, butų 
katastrofiškas. 

Anglis yra ku r kas labiau 
aplinką teršiantis energijos šal
tinis, o anglies dvideginio ir pa
gaminamos energijos santykis 
būna gerokai didesnis, nei naf
tos ar gamtinių dujų atveju. 
Taip pat anglies degimo metu į 
atmosferą i šmetama daug kie
tųjų teršalų dalelių. 

Šeštadienį — 
Mėnulio užtemimas 

Ateivius žmonija sveikins 2025 metais? 

Šeštadienio naktį Mėnulis 
įgys rausvą atspalvį, nes jį nuo 
Saulės visiškai užstos Žemė. 
kunos šešėlis leis tik labai ne
didelei šviesos daliai pasiekti 
natūralų palydovą. 

Visiškas Menulio užtemi
mas vyksta tada. kai Saule, Ze
nu iv Menulis išsirikiuoja vie
noji- linijoje ir Menulis patenka 
į platų Žemės metamą šešėlį. 
Menulis netampa visiškai ne
matomu, nes jį pasiekia mažytė 
dalis Saule.- šviesos, kurią link 
palydovo nukreipia Žemės at
mosfera. Didžioji dalis šios nu
kreipiamos šviesos patenka į 
raudonąjį šviesos spektro dalį. 

Del to Menulis atrodo tam
sus, dažniausiai nusidažęs va
rine raudona, oranžine ar netgi 
ruda spalva. 

Žemes šešėlis Mėnulį pa
sieks šeštadienį. maždaug 
11:30 vakare. Visiško užtemi
mo periodas bus gan trumpas. 

Užtemimą bus galima ste
bėti visoje Europoje. Šiaurės ir 
Vakaru Afrikoje bei toliausiai j 
rytus nutolusiose Pietų ir Šiau
rės Amerikos pakrantėse. 

Ryšį su protingais kitų pla
netų gyventojais žmonija už
megs jau 2025 metais — taip 

i britų žurnale ..The Guardian" 
tvirtina Kalifornijos astrono
mai, numatę ir jų galima iš
vaizdą. 

SĖTI programos astrono
mas profesorius Seth Shostak ir 
Čeboto kosminio centro direk
torė Alex Barnett tikina, kad 
žmonijos ryšys su kita civilizaci
ja tesąs tik laiko klausimas. 

..Iš tikrųjų tai tik..statisti
kos klausimas", sako A. Bar
nett. 

,.Tereikia tiksliai žinoti du 
skaičius. Vienas — maždaug 
kiek visatoje yra civilizacijų 
(spėjama, kad apie 10.000). re
guliariai siunčiančių signalus į 
Žemę. Antras — kiek prireiks 
laiko. kad. tikrindami iš mūsų 
galaktikos žvaigždžių sklindan
čius signalus, galėtume atpa
žinti bent vieną iš jų. Taigi mū
sų išvada butų tokia — pirmas 
kontaktas bus 2025 metais". 

aiškino jis. 
Beje, abu astronomai jau 

net įsivaizduoja, kaip anie tu
rėtų atrodyti — tam pakanka 
turimų biologijos ir fizikos ži
nių. 

Jų išvados pagrįstos moksli
ninkų pripažintu Moore dėsniu 
ir ginčijama Drake formule. 

Pagal Moore dėsnį, S. Shos
tak ir A. Barnett apskaičiavo, 
kiek prireiks laiko, kol žmonės 
sukurs techniką, kuri sugebės 
atpažinti iš kitų planetų siun
čiamus signalus. Drake lygtis 
leido jiems nustatyti, kiek civi
lizacijų siunčia signalus Žemės 
link. Apibendrinę gautus rezul
tatus, jiedu ir paskelbė „sensa
cingą išvadą". 

Deja, britų mokslininkai 
abiejų amerikiečių „sensaciją" 
vadina nesąmone. 

Londono imperinės kolegi
jos astrofizikas David Clements 
sako. kad Drake lygtis t inka tik 
..mūsų pačių nemokšiškumui" 
įvertinti. 

Mokslininką! ^ukur" anns" civilizacijas individo ..portretą" 

Jis sutinka, kad žvaigždžių 
skaičius visatoje jau maždaug 
žinomas, bet visi kiti iš to ky
lantys apskaičiavimai kuo to
liau tuo mažiau, būna tikslūs. 
Tiesa, jis neneigia, kad tikimy
bė aptikti gyvybę kitose plane
tose galima, bet vargu ar ji bū
tų protinga. 

Vieno iš ,-,Intel" steigėjų 
Gordon Moore 1965 metais 
paskelbtas dėsnis (dabar vadi
namas Moore dėsniu) tvirtina, 
kad procesorių sparta padvigu
bėja kas 18 mėnesių. 

Dar neseniai toks padvigu
bėjimas įvykdavo per dvejus 
metus Šiuo metu procesorių 
sparta jau padvigubėja per me
tus. Jei tai ir toliau tęsis, per 10 
metų skaičiavimo geba išaugs 
1,000 kartų. a 

Garsus astronomas Frank 
Drake sukūrė formulę, kuria 
galima nustatyto kitų civiliza
cijų buvimo tikimybę. Vėliau ją 
imta vadinti Drake lygtim. 

Joje yra septyni nariai, ku
rių koeficientai atspindi naujų 
žvaigždžių gimimo dažnį, vidu
tinį planetų skaičių vienoje 
žvaigždės sistemoje, tinkamų 
gyvybei planetų skaičių, jau 
gyvybės apgyventų planetų, 
taip pat ir protingos, civilizuo
tos gyvybės gyvenamų planetų 
skaičių. 

Programa SĖTI yra skirta 
nežemiškų civilizacijų paieškai. 

Pagal šią programą moksli
ninkai stebi dangų, tikėdamiesi 
aptikti dirbtinius signalus ar 
..pokalbius" ta rp civilizacijų 

Bukime sveiki! 
Mokslininkai daugeli metu ty

rė, kiek antioksidantų turi 
įvairu- vaisiai ir daržoves, ir atra
dę, kad braškės pasižymi ypač stip
riu antioksidantiniu poveikiu <le] 
didelio |ose esančiu flavonoidu kie
kio Braškes taip pal apsaugo nuo 
trombų susidarymo ir mažina cho-
le-nrolio ki--kj Gydomosios braš
kiu savybės tuo stipresnės, kuo ryš
kesnėje raudona spalva Ši spalva 

flavonoidu kiekio uogose rodik
l i 

Vaistažolininkai šalavijus nuo 
galvos arba smegenų negalavi

mu siūlydavo dar prieš šimtmečius 
žinojo esa teisus. 

Mokslininkai tik neseniai tvirtais 
faktais įrodė. jog sis augalas, ku
riuo mėgstama paskaninti Kalė
dom- kepama kalakutą, tikrai gen-
n.i atminti Kol kas tyrimai parodė, 
kad šalavijai labai sustiprina tie
siogine. betarpiška1 atmint] Įje-
Ivcjinia įsiminti ir netrukus atga
minu vi-.i virtine žodžiu. Tačiau si 
vaistažole nebuvo toki.i veiksminga 

m . ii/dei-ta" atminti pa

rodžius žodžiu sąrašą rr po 20 mi
nučių patikrinus, kaip ne buvo įsi
minti Tačiau manoma, kad šalavi
ju aliejine esančios įvairios medžia
gos veikia k.np antioksidantai, 
prieš uždegimą turi hormonams 
budingu savybių Kaip tik to ir rei
kia gydant Alzhaimerio hga ser
gančius asmenis Naujausių šios 
sritie- tyrimo rezultatu tikimasi 
gauti įau greitai 

I ius vaisiaus tyri 
retai parode, kad mes savo vir-

kininio trakte ..priglaudžiame" 
1,200 įvairiu virusu Tyrinėtojai is 
San Diego universiteto atrado, kad 
daugiau nei pusa iš jų anksčiau bu 
vo mokslui nežinomi. Dauguma vi 
rusu yra ..fagai' tai virusai, ku
rie užkrečia ir sunaikina bakteri
jas. -JK- yra visišku nežalingi žmo
gui Tyrinėtojai teigia, k.id sie it 
radimai gali padėti naujai gydyti 
virškinimo trakto ligas Žarnyne 
yra iki 500 bakterijų rusiu -los at 
lieka svarbu vaidmenį virškinanl 
maistą, taip pal palaiko gero z.ir 
tivno bukle 

Didžioji Britanija tampa dirbti
nai laimingų žmonių valstybe. 

Laimes pojūtis palaikomas antide-
presantais. Juos kasmet vartoja 
apie 2 mln. žmonių Žinovų nuo
mone, šie vaistai tapo tokia pat ne-
at- lejama gyvenimo dalimi, kaip ir 
vitaminai. Antidepresantai, pade
dantys atsikratyti blogos nuotai
kos, turi ir šalutinį poveikį. Pvz . 
viena is preparatų buvo uždrausta 
išrašyti paaugliams iki 18 metų. 
nes jo vartojimas buvo susietas su 
padidėjusiu savižudybių skaičiumi. 

Per didelis .-u-izaveiimas ir daž
nas vartojimas vaistų, maži-

nannų skrandžio rūgštingumą, 
arba vadinamųjų antacidinių pre
paratu, gali sukelti maistinę alergi
ja Tokia i.-vad.i pateikė Vienos uni
versiteto tyrinėtojai. Tirdami šių 
preparato) puieikj laboratorinių gy
vūnu ir savanorių pacientų virški
nimo sistemai, mokslininkai atra
do, kad jie sutrikdo normalų maisto 
medžiaga komponentų skaidymo 
procesą skrandyje Nepakankamai 
suvirškintas maistas patenka į 
žarnyną, kurio imunines sistemos 
elementai reaguoja j nesuskaldytas 
medžiagas, kaip svetimas, del to iš

sivysto klasikine maistinė alergija. 
Ypač dažnai tai pasitaiko egzotiškų 
produktų mėgėjams. 

Eksperimentuodami su pelėmis, 
mokslininkai rado būdą, kaip 

organizme padauginti kamieninių 
ląstelių, nes jos labai pagerintų 
kaulų čiulpų persodinimo efekty
vumą gydant nuo kaulų vėžio. JAV 
mokslininkai nustatė, kad kaulų 
sudėtyje esančios ląsteles glaudžiai 
susijusios su kraujyje besigaminan-
čiomis kamieninėmis ląstelėmis 
Jos gali išsivystyti j bet kurias spe
cializuotas organizmo ląsteles ir 
formuoti audinius. Jie atrado būdą. 
kaip stimuliuoti kraujodaros ka-
mienines ląsteles, kad jos sparčiau 
dalintųsi Pritaikius šį atradimą. 
lengviau butu gydyti ligonius, ku 
riems reikia persodinti kaulų čiul
pus 

Valgant raudoną mėsą, į žmo
gaus audinius pakliūva pavo

jinga molekule Mokslininkai ma
no, kad ji gali sukelti širdies ligas ir 
veži. veikdama imuninę sistemą 
Žmogaus organizme tokia molekule 
negaminama, tačiau šio junginio 
daug randama erienoje. kiaulienoje 
ir jautienoje 

ePO$IMūĘWfMl 
Medikų bijantis turkas su 
išvarža gyveno 20 metų 

Pietinėje Turkijos dalyje 
chirurgas pašalino milžinišką 7 
kilogramų išvaržą. Pacientas 
su šia išvarža gyveno 20 metų, 
nes labai bijojo gultis po chirur
go peiliu. 46 metų Mursel De-
mir operavęs chirurgas sakė: 
„Tapome liudininkais atvejo, 
kuris medicinos literatūroje ne
užregistruotas". 

„Išvarža vis augo ir augo, o 
aš tapau panašus į nėščią mo
terį. Visi iš manęs juokėsi. Kai 
vaikai užaugo, o gyvenimas su 
išvarža tapo nebepakenčiamas, 
nusprendžiau operuotis", sake 
pacientas. 

M. Corbačiov pavardė taps 
prekės ženklu 

Buvęs Sovietų Sąjungos 
prezidentas Michail Gorbačiov 
įregistruos savo pavardę ir pra
vardę ..Gorby" kaip prekes žen
klą, nebegalėdamas pakęst i , 
kad jie neleistinai naudojami 
makaronų, grąžtų ir kitų pre
kių reklamai. Tik prieš vokišką 
degtinę „Gorbatschovv" jis ne
turįs nieko prieš, nes šis pava
dinimas ats i radęs anksčiau, 
negu jis tapo garsiu politiku. 72 
metų Nobelio taikos premijos 
laureatas tenori apsaugoti savo 
pavardę nuo neteisėto naudoji
mo, ir pats neplanuoja jokių ko
lekcijų su „Gorby" pavadinimu 

L van Beethoveno sonatos 
— per 13 valandų 

Anot žinių stoties BBC. 
vienas britų pianistas Julian 
Jacobson pasiekė naują rekor
dą — per 13 valandų vieną po 
kitos sugrojo visas 32 L van 
Beethoveno sonatas Per sa
votišką maratoną St James ka 
tedroje muzikantas ilsėjosi 3.5 
valandos ..Aš ne kartą esu su
grojęs visą ciklą, tačiau dar ne 
su to padaręs per vieną dieną 
Tai gana beprotiškas sumany
mas, ar ne'v ' klausė jis I'•/ kon 
certą gautas pelnas ski r tas 
..Water Aid", kuri kovoja už 
žmonių aprūpinimą gėlu van
deniu III pasaulio valstybėse 

Du britų senukus užvaldė 
šimtai kačių 

Didžiosios Britanijos gyvū
nų apsaugos farrryba iš vieno 
buto Londone išgelbėjo 150 ka
čių, kurios gyy.eop. su pagyve
nusių žmonių ,£0.ra, nesuge
bėjusia kontroliuoti kačių veisi-
mosi. Katės „užvaldė" tris mie
gamuosius ir privertė porą mie
goti ant svetainės, grindų tarp 
kačių maisto skardinių. 

i t į .1989 -metais .s«rmkei- prir 
glaudė 4 kates, kurių skaičius 
galiausiai pasiekė 150. teigė 
Londono „Mayhevv" gyvūnų na
mų atstovė. 

Senukų, kurių, vardai ne
skelbiami, porai grėsė iškeldi
nimas iš jų buto' Londone, nes 
kaimynai ėmė skųst is iš buto 
sklindančia smarve. Kaimynai 
praėjusį mėnesį susisiekė su 
gyvūnų namais . , 

Levvinsky skandalo centrinė 
figūra gaus pusę milijono 

dolerių 
JAV vyriausybė pagal teisi

nius su s i t a r imus sumokės 
595.000 dolerių Lindai Tripp — 
centrinei Monica Levvinsky 
skandalo figūrai, kuri kaltino 
JAV pareigūnus pažeidus jos 
teisę į privatumą. 

L. Tripp slapta įrašyti po
kalbiai su M Levvinsky sukėlė 
sekso skandalą, kuris vos ne
kainavo posto tuomet in iam 
JAV prezidentui Bill Clinton. 
Kai apie L Tripp įrašus sužino
jo visuomene, ji iš Baltųjų 
rūmų perėjo dirbti j Pentagoną. 
L Tripp iškėlė bylą Gynybos 
departamentui ir JAV vyriau
sybei už teisės į privatumą pa
žeidimus, įskai tant kaltinimą, 
kad pareigūnai nesaugojo infor
macijos, jog ji buvo pakviesta 
pokalbiui del žemesnio rango ir 
prasčiau apmokamo darbo nei 
Baltuosiuose rūmuose. 

L. Tripp. kuri tvirtino paty
rusi moralinę ir material inę ža
lą, taip pat kalt ino JAV parei
gūnus neteisėtai pateikus in
formaciją iš jos asmeninės by-

Nacių vadas 
Ado!f Hitler buvo 
užhipnotizuotas 
Pirmojo pasaulinio karo 

metais Adolf Hitler buvo užhip
notizuotas. Tokią sensacingą 
išvadą priėjo istorikas David 
Louis. kurią jis įrodinėja naujo
joje savo Europoje išleistoje 
knygoje ..Žmogus, sukūręs Hit
ler".' 

Knygos autorius atsklei
džia anksčiau nežinomus fak
tus, pagal kuriuos žinomas Vo
kietijos psichologas Edmund 
Foster 1918 m. lapkritį A. Hit-
ler'iui atliko keletą psichologi
jos ir hipnozės seansų. Dėl to 
jam vėliau išsivystė ..išskirti
numo kompleksas". Hipnozės 
seansai fiureriui buvo atlieka
mi ligoninėje. į kurią jis pateko 
1918 m. lapkričio mėnesį, būda
mas labai sunkios psichologi
nės būsenos, A. Hitler įsiteigė, 
kad dujų atakos metu neteko 
regėjimo. Nors jo akys buvo vi
siškai sveikos, ką nustatė gydy
tojai, Hitler save laikė visiškų 
neregiu. 

Adolf Hitler 

Daktaras E. Foster suprato 
paciento problemą ir nusprendė 
j] išgydyti hipnoze. Jis A. Hit-
ler'iui įteigė, kad šis iš tikrųjų 
apako, tačiau gali atgauti re
gėjimą, nes. būdamas pačios 
Apvaizdos išrinktu žmogumi, 
gali savo valia susigrąžinti re
gėjimą. 

Profesoriui pavyko privers
ti A. Hitler'j patikėti savo galia 
ir galiausiai šis ..praregėjo". 
Tačiau toks gydymas taip jį pa
veikė, kad A. Hitler visam lai
kui įtikėjo į savo nežmogiškas 
galias. 

Linda Tripi 

Nuo Harry Potter vaikams 
prasideda migrena 

JAV gydytojas Hovvard 
Bennett teigia, kad naujausia 
knyga apie Harry Potter nuoty
kius yra tokia stora, kad ją 
skai tant iems vaikams praside
da migrena 

Daktaras sakė. kad galvos 
skausmais jam skundėsi jau 
trys vaikai, bandę įveikti ..Har
ry Pot ter and the Order of 
Phoenix". Pasak BBC. ši penk 
toji 870 puslapių knyga yra be
veik tris kar tus storesne už pir
mąją (300 psl i apie stebuklin
gų galių turinti berniuką. 

..Šie negalavimai pranyks
ta, kai vaikas kuriam laikui 
ats i t raukia nuo knygos, tačiau 
gydytis tokiu būdu atsisakė du 
iš trijų pacientų", sake JIS 



Lietuva — viena iš geriausiai narystei 
Europos Sąjungoje pasiruošusių valstybių 

Atkel ta iš 1 psl . 
P. Auštreviciaus teigimu, 

Lietuva tarp geriausiai pasiren
gusių valstybių pateko neatsi
tiktinai. „Tokį statusą įgijome 
intensyviai rengdamiesi narys
tei ne vienerius metus bei efek
tyviai koordinuodami veiklą. 
Tikiuosi, kad sukauptas patyri
mas leis ateityje Lietuvai būti 
aktyvia ir efektyviai veikiančia 
ES nare", sakė jis. 

EK pranešime pažymima, 
kad Lietuva iš esmės gerai įgy

vendina derybinius įsipareigoji
mus: viešojo adminis t ravimo 
srities ir teisminiai gebėjimai 
yra pakankami, kad būtų užtik
rintas ES teisės įgyvendinimas. 

Kita vertus, EK pranešime 
pažymima, kad ypatingas dė
mesys turi būti skiriamas kvali
fikuotų specialistų (ypač — že
mesnio ir vidutinio lygmens val
stybės bei savivaldybių tarnau
tojų) išlaikymui valstybės tar
nyboje, pasirengimui administ
ruoti ir įsisavinti s truktūrinę 

ES paramą. 
Pranešime taip pat pažymi

ma, jog Lietuvos teismų reforma 
iš esmės baigta, tačiau teismi
niai gebėjimai turėtų būti toliau 
stiprinami, taip pat turi būti 
tęsiama sisteminga kova prieš 
korupciją bei vykdomas korup
cijos užkardymas. 

EK Lietuvos ekonomikos 
dabart inę būklę vertina kaip 
labai stiprią, tačiau pabrėžia
ma, kad būtina užbaigti svar
bias reformas. 

.„Asmeninės pamokos" sustiprino R. Pakso ryžtą 
skatinti demokratiją 

Atkel ta iš 1 psl . 
Pasak jo, „valstybės išorės 

ir vidaus saugumas bei Lietuvos 
piliečių ekonominės gerovės už
tikrinimas — tai kertiniai mūsų 
narystės Europos Sąjungoje 
akmenys. Mūsų demokrati ja 
j au yra pakankamai stipri ir iš
laikys visus išbandymus". 

Prezidentas pabrėžė, kad 
sėkmingas Lietuvos įsijungimas 
į euroatlantines s t ruktūras jo
kiu būdu negali būti sulėtintas. 
J i s užtikrino, kad Lietuva įgy
vendins nuostatą per 2005-2007 

metus prisijungti prie Šengeno 
sutarties ir Europos valiutų są
jungos. 

R. Paksas apgailestavo dėl 
didelio gyvenimo lygio skirtumo 
tarp pokomunistinių būsimų ES 
valstybių ir ES senbuvių. 

Prezidentas pabrėžė ener
getikos, transporto ir telekomu
nikacijų sujungimo svarbą ir 
pažymėjo, kad savo eilės dar 
laukia Lietuvos ir Lenkijos elek
tros tiltas, visos Baltijos valsty
bių elektros ir dujų tinklų su
jungimas su Europos tinklais. 

„Kaip valstybės vadovas dė
siu visas pastangas, kad būsi
moji Europos Sąjungos siena 
būtų patikima, skaidri ir kartu 
draugiška", sakė R. Paksas. 

Savo kalboje prezidentas 
daug dėmesio skyrė ES ir nau
jųjų kaimynių santykiams, at
skirai pabrėždamas Rusijos, 
kaip strateginės ES bendrinin
kės, svarbą. 

Prezidentas ragino Europą 
nepamiršti Ukrainos siekių, ne
palikti nuošaly Pietų Kaukazo 
valstybių. 

RENGINIAI ČIKAGOJE D R A U G A S , 2 0 0 3 m. lapkričio 6 d., k e t v i r t a d i e n i s 

Briuselyje — Lietuvos prezidento pasiaiškinimas NATO vadovui 
Atkel ta iš 1 psl . 
ir kitas valstybes nares liečian
čias slaptas žinias. 

„Slaptos informacijos ap
sauga yra vienas svarbiausių 
narystės Aljanse kriterijų. To
dėl nėra abejonės, jog šis klausi

mas rūpės tiek NATO narėms, 
tiek pačiai organizacijai", pripa
žino Lietuvos ambasadorė prie 
NATO Gintė Damušytė. 

Pasak prezidento spaudos 
tarnybos pranešimo, NATO ge
neralinis sekretorius pažymėjo. 

šiandieniniai įvykiai Lietuvoje 
— tai valstybės vidaus reikalas 
ir patvirtino, jog Lietuva yra 
pastovi demokratinė valstybė. 

R. Paksas patikino, kad 
Lietuva yra ir išliks patikima 
NATO bendrininkė. 

Afganistane tarnavusiems Lietuvos medikams valstybės 

Atkel ta iš 1 psl . 
tarptautinių pajėgų kar iams. 
Lietuvos karo medikams teko 
gydyti ir Afganistano gynybos 
ministrą Mohammed Fahim. 

Lietuvos karo medikai misi
joje Afganistane dalyvauja nuo 

apdovanojimai 
praėjusių metų spalio. Šiuo me
tu į Afganistaną yra išvykusi 
trečioji pamaina — kapitonas 
Gintautas Skurdenis ir kapito
nė Laimutė Kriščiūnienė. 

Apdovanojimo ceremonijoje 
taip pat pareikšta padėka ir ka

ro medikui felčeriui vyr. seržan
tui Jonui Kavaliauskui, nese
niai grįžusiam iš misijos Irake. 
J. Kavaliauskas kartu su pir
maisiais Lietuvos medikais yra 
dalyvavęs ir misijoje Afganista
ne. 

Generalinėje prokuratūroje apklausti prezidento patarėjai 
Atkel ta iš 1 psl . 

„Buvau apklausta kaip liu
dininkė, pasirašiau dokumentą, 
kad negaliu nieko kalbėti", pa
skubomis pasakė patarėja. 

Praėjusią savai tę žinia-
sklaidai paskelbus apie R. Ačo 
galimus ryšius su tarptautiniu 
nusikalstamumu, prezidento 

patarėjas kreipėsi į generalinį 
prokurorą Antaną Klimavičių 
su prašymu „objektyviai ir iš
samiai išaiškinus asmenis, 
įvykdžius šį sąmokslą, patrauk
ti baudžiamojon atsakomybėn". 

Žiniasklaidos paskelbtoje 
Valstybės saugumo departa
mento pažymoje, be kita ko, ra

šoma, kad „naudodamiesi įta
ka, ryšiais bei artimomis pažin
timis valstybės valdymo institu
cijose ir jėgos struktūrose: 
KAM, VRM, VSAT, — R. Ačas 
bei j am artimi asmenys tarpi
ninkauja, taip pat už atitin
kamą atlygį teikia paslaugas 
suinteresuotiems asmenims". 

Per kratas pas prezidento rėmėją rasti dokumentai 
gali būti provokacija 

Atkelta iš 1 psl . 
„Informacija — tai ne pieš

tukas. Ją reikia patikrinti, o gal 
tai provokacija ar kažkokie už
rašai nesveiko žmogaus", teigė 
prokuroras. Jis neįvardijo pro
vokacijos taikinio ir autdrių. 

A. Klimavičiaus teigimu, 
neoficialiai, neva prokuratūros 
pareigūnų, skleidžiama infor

macija apie šių dokumentų turi
nį gali pakenkt i tyr imui ir 
konkretiems žmonėms. Gene
ralinis prokuroras kategoriškai 
paneigė, kad informacija apie 
dokumentų turinį galėjo „nute
kėti" iš bylą tiesiogiai tiriančių 
pareigūnų. 

Generalinė prokura tūra 
sekmadienį pradėjo ikiteisminį 

tyrimą dėl nusikalstamos vei
kos, numatytos Baudžiamojo 
kodekso 287 straipsnio 1 punkte 
— grasinimo valstybės tarnau
tojui siekiant atlikti veiksmus 
savo naudai. Pagal šį straipsnį 
ir buvo pateikti įtarimai J Bori
sovui. J i s pirmadienį prokura
tūroje buvo apklaustas kaip įta
riamasis. 

Lietuvos pilietybės J. Borisovui klausimą spręs 
Konstitucinis Teismas 

Atkelta iš 1 psl . 
Seimo nutar imo projektą 

parengė Liberalų ir centro frak
cijos nariai Klemensas Rimšelis 
bei Raimundas Šukys. 

Lietuvos pilietybę J. Bori
sovui išimties tvarka už nuopel
nus Lietuvai R. Paksas suteikė 
šių metų balandžio 11 d. R. Pak
sas prezidento pareigas pradėjo 
eiti vasario pabaigoje. 

{statymai numato, kad Lie
tuvos pilietybė neteikiama as
menims, kurie padarė tarptau
tinius nusikaltimus, dalyvavo 
nusikalstamoje veikloje prieš 
Lietuvą, buvo teisti laisvės at
ėmimo bausme už tyčinį nusi
kaltimą. 

Tačiau, Liberalų ir centro 
frakcijos atstovų žiniomis, 

sprendžiant, ar suteikti Lietu
vos pilietybę J. Borisovui, Prezi
dentūra nesikreipė į Valstybės 
saugumo departamentą, nors 
tokie veiksmai buvo atliekami 
kitų užsienio piliečių, su kuriais 
Lietuvos pilietybę tą pačią die
ną gavo ir J. Borisovas, atžvil
giu. 

Seimo narių manymu, tuo 
buvo šiurkščiai pažeista piliety
bės teikimo išimties tvarka pro
cedūra. 

Parlamentarai pastebi, kad 
J. Borisovas jau turėjo Lietuvos 
pilietybę, tačiau jos atsisakė, 
kad gautų Rusijos pilietybę, ži
nodamas, jog vėliau galės susi
grąžinti Lietuvos pilietybę iš
imties tvarka. 

Be to, Rusijos Federacija, 

kuri nepripažįsta bendra tvarka 
dvigubos pilietybės, nebuvo in
formuota apie jos piliečiui J. Bo
risovui suteiktą Lietuvos pilie
tybę. 

Parlamentarai taip pat abe
joja, ar Prezidentūra turi pa
kankamai informacijos apie 
nuopelnus, už kuriuos J. Bori
sovui buvo suteikta Lietuvos pi
lietybė. 

Pilietybės reikalų komisijai 
nebuvo pateikta jokios informa
cijos apie J. Borisovo nuopelnus 
Lietuvai tuo laiku, kai jis buvo 
Rusijos Federacijos pilietis, to
dėl daroma išvada, jog pilietybė 
jam suteikta be pagrindo. 

Gavęs Seimo kreipimąsi. 
Konstitucinis Teismas turi jį 
nagrinėti be eilės. 

Vyriausybė siekia skatinti biokuro gamybą 
Atkelta iš 1 psl . 

Naujoji „Stumbro" akcinin
ke — bendrovė „Mineraliniai 
vandenys" teigia, kad biodegalų 
gamyba yra vienas svarbiausių 
bendrovės plėtros tikslų, o in

vesticijos į biodegalų gamybą 
Šilutės spirito gamykloje per 2-
3 metus galėtų siekti apie 15 
mln. litų. 

Šių ekologiškai švarių de
galų, kurie pagal Europos Są

jungos reikalavimus turi su
daryti 2 proc. visų naudojamų 
degalų, gamybą planuojama 
pradėti 2004 metais. 

Biokuras gaminamas iš 
grūdų spirito ir benzino 

2003 METAI 

L A P K R I T I S 

Lapkričio 7 d , penktad ie 
n į La imutės G a u d i n s k a s 
asmeninė rūbų paroda Čiur
lionio galerijoje, J aun imo cen
tre. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Lapkričio 8 d , šeš tad ien į 
Lietuvių fondo metinis vajaus 
užbaigimo pokylis PLC. Le-
monte. 

- Amerikos Lietuvių tary
bos 63-asis suvažiavimas Bal-
zeko Lietuvių kul tūros mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago. Pradžia 9 vai. r. Dau
giau informacijos ALTo raš
tinėje tel. 773-735-6677. 

- G e n e r o l o T. D a u k a n t o 
Jūros šaulių kuopos 40 metų 
jubiliejaus pokylis Šaulių na
muose. 

Lapkričio 13 dL, ketvir ta
dienį Zarasiškių klubo meti
nis narių susir inkimas Šaulių 
salėje. 

Lapkričio 14 d , penktadie
n į grupinės Kanados lietuvių 
dailininkų darbų parodos 
„Crossing Borders" a t idary
mas Čiurlionio galerijoje, J a u 
nimo centre. Pradžia 7:30 vai. 
vak. 

Lapkričio 15 d., šeštadie
n į LB Kultūros tarybos ruo
šiama Premijų šven tė Lie
tuvių dai lės muziejuje, Le-
mont, IL. 

Lapkr ič io 16 6L, sekma
dienį Madų paroda PLC di
džiojoje salėje. 

Lapkr ič io 22 d., šešta
dienį metinis Lietuvių operos 
pokylis su programa Jaun imo 
centro didžiojoje salėje. 

L a p k r i č i o 23 d., s e k m a 
dienį: Lietuvos Kariuomenės 
šventė Šaulių namuose, Čika
goje. 

Lapkričio 29 d-, šeštadie
n į Lietuvių rašytojų draugijos 
l i teratūros vaka ra s „Pava
saris rudenį" Jaun imo centro 
kavinėje. Pradžia 5 vai. p.p. 

Lapkr ič io 30 d-, sekma
dienį Tilžės akto minėjimas 
Šaulių namuose. P radž ia 2 
vai. 

—JAV LB istorijos knygos 
sutiktuvės J a u n i m o centro 
kavinėje. Ruošia LB Kultūros 
taryba. Pradžia 3 vai. p.p. 

G R U O D I S 

Gruodžio 5 d , penktad ie 
n į Lietuvos Vaikų vil t ies 
komiteto Šampano vaka ra s . 
Rengia Gražina ir J i m 
Liautaud. 

Gruodžio 6 d , še š t ad ien į 
PLC kalėdinė mugė centro 
patalpose. 

G r u o d ž i o 7 dL, s ekmad ie 
n į J a u n i m o cen t ro t rad ic inė 
vaka r i enė didžiojoje J C salėje. 

G r u o d ž i o 12 d., p e n k t a 
d i e n į R o m u a l d o Požerskio ir 
Eugen i j aus B ū t ė n o fotografi
jos d a r b ų parodos a t i d a r y m a s 
Čiurl ionio galerijoje, J a u n i m o 
centre . P r a d ž i a 7:30 vai . vak. 

G r u o d ž i o 13 ČL, š e š t a d i e n į 
L a b d a r o s v a k a r a s „Sek ly 
čioje". R e n g i a J A V LB 
Socialinių re ika lų t a ryba . 

G r u o d ž i o 14 d., s e k m a 
d i e n į V y t a u t o Didžiojo Šau
lių r i n k t i n ė s bendros kūčios 
Šau l ių n a m u o s e . P r a d ž i a 2 
vai. 

— P a l a i m i n t o j o J u r g i o 
Matulaičio misijos choro t r a 
dicinis g iesmių koncer t a s mi
sijos bažnyčioje. P radž ia 2 vai . 
p.p. Tą pačią d ieną choro ruo
šiami p i e t ū s P L C didžiojoje 
salėje. P r a d ž i a 12 vai . 

G r u o d ž i o 2 1 d., s e k m a 
d i e n į a t e i t i n i n k ų Kūčios J a u 
nimo cen t ro didžiojoje salėje. 
Pradž ia 1 vai . popiet . 

— K ū č i o s P a s a u l i o lietu
viu cen t ro didžiojoje salėje. 

G r u o d ž i o 31 d-, t reč iad ie
n į Naujų m e t ų s u t i k i m a s PLC 
didžiojoje salėje . 

— Č i k a g o s L ie tuv iu ope
ros r e n g i a m a s Naujųjų metų 
su t i k imas J a u n i m o centro di
džiojoje salėje. 

2 0 0 4 m e t a i 

S a u s i o 11 cL, s e k m a d i e n į 
„Vaiko v a r t a i į mokslą" bū
relio m e t i n i s p r a n e š i m a s PLC, 
Lemonte , Bočių menėje. P ra 
džia 12:30 va i . p .p . 

S a u s i o 31 d., š e š t a d i e n į 
LMA „ D a i n a v o s " a n s a m b l i o 
koncertas Moraine Valley Com-
munity College Fine Arts Center. 

V a s a r i o 7 d., š e š t a d i e n į , 
Pasaul io l ie tuvių cen t re iškil
mingas pokylis „RIO!" Ruošia 
PLC. 

K o v o 2 8 d., s e k m a d i e n į 
„Draugo" konce r t a s . 

R u g p j ū č i o 15 d-, s ekmad ie 
n į Čikagos Lie tuvių moterų 
klubo r u o š i a m a s „Gin ta ro ba
lius" Hi l ton O a k L a w n Grand 
Ba l l room, O a k L a w n , IL. 
P radž ia 5 vai . p.p 

K V I E Č I A M E 
ir k i tų l ie tuviškų te lkinių 

ve ikė jus a t s i ų s t i v ie t in ių 
r eng in ių k a l e n d o r i ų . Miela i 
paske lbs ime. Renginių ka len
dorius s p a u s d i n a m a s „Drau
ge" k iekvieno mėnes io pirmąją 
savai tę . J i s t a i p pa t į dedamas 
į in te rne tą , todėl toli ir grei ta i 
pas iek ia d a u g žmonių . P ra 
šome pas inaudo t i šia „Drau
go" ( n e m o k a m a ) pas lauga . D B 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

Medžio darbai, elektra. 
santechnika, grindvs. dažymas... 
Aukšta darbų kokybė, "žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 
contractor CONSTRUCT lON 

312-388-8088; 
773-581-5920 

ZljL 

Ši ldymas 
Ša ldymas 

6556 S. Kedzie Cricago, IL 60629 
Prekyba, instefavimas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

C 7 dienos 
pw savaite 

773-778-4007 
773-531-1833 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

STATE F A R M INSURANCE 
Al TOMOBH XX NAMU, SVEIKATOS 

IR GYVYBĖS URVUntVlAS. 
Acentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviška?'. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

SIŪLO DARBĄ 

Parduodu darbą merginai 
VVinetkoje. 13 ir 16 m vaikų ir 
namo priežiūra. 5 dienas sav. 
Reikalavimai: anglų kalba 

Tel. 847-446-5557: 847-219-3224. 

Kemsui caregiver needed for olderly 
woman in private home in Glenvipu. 
Come-co <* hve m Mušt hc lluoni tn 

finelish Havc medtcal edix\ttion. C M V 
nence. work permit and dnvcr's lieensc 

(omforl KefpersX47-2l5-X103. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

Tel. 630-305-0022. 
fax 630-637-9557. 

DėMEStO* DĖMESIO1 Neseniai atvykote. 
irScotp daH>o ar buto tariau -J«Hr»*H l i * r « 
tyk> brangiai kainuota" Ne hrda. DRAUGAS 

jus i dcHbima f?*pauuXn^ nemokamai 
Tereikia paskambinti tel 771 5&S 9500 ar 

užsukti i DRAUGO anmmktrar i įa adresu 
4545 W. <SJ S c Chicago B. 60629 

Kai laukiami laiškai nebeateina... 
A f A 

J A N I N A S I M U T I S 
(vietoj mirties pranešimo) 

Skaudžios netekties ir liūdesio valandą nuo
širdžiai užjaučiame ilgametį Lietuvos Respubli
kos nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių Jung
tinėse Tautose bei Lietuvos Respublikos genera
linį konsulą Niujorke, ANICETĄ SIMUTĮ ir jo 
artimuosius, dėl žmonos mirties. 

Irena Truškūnienė 

Mokslo 

mirus, 

ir jaunystės draugui 

A f A 
JONUI KLEVUI 

nuoširdžiai užjaučiu 
minės ir artimuosius. 

žmoną VAIKE, gi-

Zenonas Katarskas 

Af A 
ALGIRDUI TITUI 

ANTANAIČIUI 

m i r u s , ž m o n ą A U K S E , d u k t e r i s GUODĄ, 
D A I V Ą , G A I L Ę , I N D R Ę , J Ū R Ą , j ų š e i m a s , gi
m i n e s i r a r t i m u o s i u s , n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e ir 
k a r t u l i ū d i m e . 

Santara-Šviesa 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIŲ VAKARAS 

ŠOKIŲ DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIŲ TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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EĮia^afsa^^^^^^^^^^^^u^^^^^^^^^^^^B 
Nuo šiol korteles 

skambinimui i Lietuva 
nusipirksite „DRAUGE"! 

IŠNUOMOJA 

Oak L a w n išnuomojamas 
4 mieg. namas. 
Art i mokyklos. 

Tel. 708-289-8577: 
708-423-4761. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mies.— $607: 
miec $6s: 

Tel. 630-910-0M4. Janą. 

Slaugos paslaugos 

PARDUODA 

Priimsiu gyventi seną žmoeų su 
maitinimu ir visa priežiūra. 
Arba išnuomotame Atskira 

vonia, tualetas. Įėjimas. 
Tel. 630-670-8336: 

708-430-39X3. 

Lietuvoje. Sakiu rajom-. parduoda
mi du. 56 ha ir 41 ha. dirbamos 
žemės skly pai. Pasiūlymus MUMI 

.Kliesu Ravmond (iotautas, PO H<>\ 
100754. Fort \Vorth. T V 761X5. 
Voko kampe rašvkite „žemė". 

„ D r a u g o " skelbimų 

skyrius 

T e l . 1 - 7 7 3 5 8 5 9500 

file:///Vorth


DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 6 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lapkričio 14 d , penkta
dieni, 7:30 v.v., Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre 
(5620 South Claremont Ave-
nue, Chicago, IL, 60636), bus 
atidaryta Kanados lietuvių 
dailininkų meno paroda, kuri
oje dalyvaus vienuolika daili
ninkų: Kristina Baliunas, 
Elytė Balkytė-Zubis, Rita G. 
Bulova-Forrest, Andrevv But
kevičius, Luci Dilkus. Paulius 
Grajauskas, Kris Jurėnas, Ri
ma Macikunas, Irma Maka-
riūnaitė. Arvydas Slabosevi-
ėius ir Otis Tamašauskas. 
Modernaus meno parodą ren
gia Kanados lietuvių daili
ninkų draugija. Paroda tęsis 
iki gruodžio 7 d. Kanados 
lietuvių dailininkų draugija 
įkurta 2002 m., įkūrėja ir pa
rodos organizatorė - dail. 
Inga Makariūnaitė. 

Čikagoje gyvenanti lietu
vė rašytoja Eglė Juodvalkė 
Čikagos kultūros centre, 
Chicago Cultural Center, 5th 
Floor, 78 East Washington 
Street, Chicago, IL 60602, 
lapkričio 9 d., sekmadienį, 6 
v.v., skaitys ištraukas iš savo 
autobiografinės knygos „Cuk
raus kalnas arba lietuvaitės 
cukrininkės nuotykiai Ameri
koje ir kitose egzotiškose šaly
se". Knygoje žaismingu stiliu
mi autorė aprašo išgyvenimus 
išeivijoje, Australijoje, Euro
poje, Pietų Afrikoje, darbą 
„Laisvosios Europos" radijo 
lietuvių redakcijoje Muenche-
ne ir gyvenimo paletės spalvų 
tirštinimą diabetu. 

Lapkričio 9 d.. 2 v. p.p., 
Italijos kultūros centre, Ins
tituto Italiano di Cultura, 500 
N. Michigan Ave., Suite 1450, 
bus galima susitikti su visais 
Europos literatūros vakarų 
Čikagos kultūros centre da
lyviais diskusijoje, kurią ves 
literatūros kritikas Andrevv 
Patner. Kviečiame visus daly
vauti. Įėjimas nemokamas. 

Teresė ir Algimantas 
Landsbergiai, gyv. Upper Marl-
boro. MD. Draugo fondo jubi
liejinio rudens vajaus proga 
papildė savo įnašus iki 1,000 
dol. ir tapo garbės nariais. 
Sveikiname naujus DF garbės 
narius ir dėkojame už paramą. 

Čikagos lituanistinei mo
kyklai reikalingi ikimokykli
nių klasių mokytojai. Skam
binti ČLM direktorei Jūratei 
Dovilienei tel. 630-832-6331. 

„Puota jūros dugne", 
tradicinis jūrų skautininkų.-
ių vakaras, šeštadienį, lap
kričio 15 d., vyks PLC, Lietu
vių fondo salėje, Lemonte. 
6:30 v.v. - pasisvečiavimas, 
7:30 v.v. - vakarienė; 9 v.v. -
šokiai. Visi kviečiami malo
niai praleisti vakarą ir pa
remti lietuvišką jaunimo 
veiklą. Apie dalyvavimą būti
na pranešti iš anksto Teresei 
Meiluvienei tel. 630-655-0468. 

Pakeista Čikagos lietuviu 
suvalkiečiu draugijos meti-
nio-rinkiminio susirinkimo 
data - vyks lapkričio 7 d., 
penktadienį. 1 v. p.p., Šaulių 
namuose: 2417 W. 43 gatvė. 
Kviečiame visus narius gau
siai dalyvauti. 

Jaunimo centro kavinėje 
lapkričio 8 d., šeštadienį, 8:30 
v.v., vyks pasilinksminimas 
žvakių šviesoje. Gros grupė 
„Seni draugai". Jūsų lauks 
baras ir staigmenos. Maloniai 
kviečiami visi. 

Amerikos Lietuviu Tary
bos suvažiavimas vyks lapkri
čio 7-8 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Visuome
nė kviečiama dalyvauti. No
rintys daugiau informacijos 
gali kreiptis į ALTo būstinę 
tel. 773-735-6677. 

Švč. Mergeles Marijos Gi
mimo parapijos salėje lapkričio 9 
d., po 10:30 v.ryto šv. Mišių, Į 
„Kavutės" popietėje dalyvaus j 
svečias, kun. Remigijus Monst-
vilas, kuris ruošiasi išvykti į 
Lietuvą. Bus galimybė su 
kun. Remigijum pabendrauti. 
J is dirba pastoracinį darbą ka
riuomenėje, Tauragės apskri
tyje. 

A. Regis, Mažosios Lie
tuvos rezistencijos sąjūdžio 
vadovas, ilgametis Komiteto 
pasauliečių teisėms ginti Šv. 
Kazimiero kapinėse pirminin
kas, perdavė Lituanistikos ty
rimo ir studijų centrui keletą 
dėžių laikraščių iškarpų apie 
Šv. Kazimiero kapinių rei
kalus, dokumentų, nuotrau
kų. Visa ši medžiaga bus pa
naudota planuojamam 2003 
m. išleisti leidiniui, skirtam 
Šv. Kazimiero kapinių įkūri
mo 100-mečiui. Turintieji ar
chyvinės medžiagos apie Šv. 
Kazimiero kapines prašomi 
kreiptis į Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centrą tel. 773-434-
4545. 

GRAŽUS „LITUANICOS" FUTBOLINI GRAŽUS „LITUANICOS" FUTBOLININKU POBŪVIS 
Spalio 25 d. Čikagos LFK 

..Lituanica" šventė savo 53-
čiąją gyvavimo sukaktį, su
rengdama gražų pobūvį PL 
centre Lemonte. J didžiąją salę 
sugužėjo apie 250 jaunų ar 
jaunatviškai nusiteikusių sve
čių. Čia linksminosi iki vėlumos. 

Šis metinis renginys pra
dėtas klubo ilgamečio pirmi
ninko Alberto Glavinsko kal
ba. Jis kalbėjo lietuviškai ir 
angliškai, o po to pakvietė va
karieniauti. Po jos prasidėjo 
oficialioji dalis — pradžioje 
sveikinimai. Pirmasis sveikino 
Š. Amerikos lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungos 
centro valdybos pirmininkas 
Rimantas Dirvonis. kuris taip 
pat perdavė ir Lietuvių Ben
druomenės Lemonto apylinkės 
valdybos linkėjimus dar ilgai 
sportuoti. 

Su sveikinimais prisistatė 
ir Akademinio sporto klubo 
..Lituanica" veikėjas bei Spor
to komplekso lemonte staty
bos vyriausias vadovas dr. Do
natas Siliūnas. Jis ne vien tik 
-vcikino. bet ir išsitarė apie 
savo milžinišką užsimojimą, 
kuriam jau yra surinkta apie 
milijonas ir du šimtai tūks
tančių dolerių. Bo to. gauta ir 

nemažai pasižadėjimų aukoti. 

Premija P. Smigelskiui 
Programai vadovavusi 

Ann Mane Juraitis naudin-
giausiojo metų futbolininko 
apdovanojimą (paskyrė Žu
kauskų šeima mirusiojo Jono 
Žukausko atminimui) pakvie
tė įteikti klubo pirmininką A. 
Glavinską. Šis pinigine premi
ja ir pažymėjo vieną iš vy
riausiųjų amžiumi pirmosios 
(o dabar ir veteranų) koman
dos futbolininką Petrą Šmigels-
kį. Gaila, kad šį kartą po
būvyje negalėjo dalyvauti Ire
na Žukauskiene, kuri anks
čiau sugebėdavo sumaniai 
vadovauti programai. 

Be to, pažymėjimo ženklus 
gavo ir kiti, labiau klubui nu
sipelnę žmonės — Leonas Jo
nikas, Jonas Rudaitis. Ina bei 
Artūras Strokov. Šie pasku
tinieji yra iš naujai atvy
kusiųjų į šį kraštą žmonių tarpo, 
bet jau spėję gražiai įsijungti į 
šio, daugiau negu pusšimtį 
mc <sj gyvuojančio, futbolo 
klubo veiklą. 

Po to buvo šokiai, grojant 
populiariai brolių Švabų ka
pelai, o per šokių pertrauką 
buvo pravestas, gana ilgai už-

L A N K Ė S I K 

Spalio 12-ji Cicero buvo 
neeilinė diena. Tą sek
madienį LB Cicero apyl. 

valdyba su pirmininku Min
daugu Baukumi priekyje buvo 
suruošusi pietus, į kuriuos 
atsilankė didelis būrys mūsų 
tautiečių ne vien tik iš Cicero 
lietuvių telkinio. 

Čia matėsi ir tolimas sve
čias net iš Kražių — tenykštės 
Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo klebonas kun. 
Alionidas Budrius. J is ryte 
Šv. Antano parapijos bažny
čioje aukojo šv. Mišias ir pa
sakė pamokslą. O vėliau šios 
parapijos salėje prabilo į 
mūsų tautiečius, papasako
damas apie rugpjūčio mėn. 
viduryje įvykusį Kražių 750 
m. sukakties minėjimą. 

Kun. A. Budrius, kuris 
buvo apsistojęs pas marijonus 
prie ..Draugo" ir savo vizito 
Amerikoje metu jau buvo 
spėjęs aplankyti ir Kaliforniją 
(jis dalyvavo ir Los Angeles 
mieste įvykusiose Lietuvių 
dienose), plačiai nušvietė ne 
vien tik sukakties minėjimą 
Kražiuose, bet ir visus dar
bus, padarytus iki šiol toje 
vietovėje. Kalbėtojas pažy
mėjo, jog dar ne visi planai 
yra įvykdyti, nes jaučiamas 
lėšų trūkumas. Todėl jo šis vi
zitas, panašiai kaip ir anks-

ŽIŪRĖKITE A] 

Penktadienį, lapkričio 7 d., 
7:30 v.v. (Čikagos laiku), 8:30 
v.v. EST arba PST laiku, ABC 
kanalu programoje ..Maried to 
the Kellys" matysite vaidinant 
ir šokant juokingoje programo-

„Oraugo" skelbimu skyrius 
Tel. 1-773 585-9500 

trukęs, laimėjimų traukimas, 
kuriame laimingieji buvo ap
dovanoti įvairiomis gerybėmis. 

Lietuvos ambasadoriaus 
sveikinimas 

Čia reikia paminėti, jog 
kiek pavėluotai į šią futbo
lininkų šventę trumpam buvo 
užsukęs ir žymus svečias iš 
JAV sostinės — Vašingtono — 
tai Lietuvos ambasadorius 
JAV ir Meksikai Vygaudas 
Ušackas. Jis į susirinkusius 
prabilo su sveikinimais spor
tuojančiam jaunimui. Lanky
damasis Čikagoje ambasado
rius, kuris pats yra didelis 
sporto mėgėjas, negalėjo atsi
spirti pagundai pabendrauti 
su futbolo entuziastais ir jų 
rėmėjais. 

Šio vakaro svečiai dar ilgai 
čia vakarojo: šoko, linksmi
nosi, o kiti kalbėjosi prie stalų, 
klausėsi nekasdieniškos mu
zikos ir dainų. Ir tik po vidur
nakčio erdvi PL centro salė 
pradėjo tuštėti. O tada ir bai
gėsi šis nuotaikingas — 53-
sias vienintelio, Amerikoje 
futbolą kultyvuojančio. lietu
vių futbolo klubo pobūvis, 

E. Šulaitis 



UN. A. BUDRIUS IR FILMUOTOJAS J . MAZONAS 

Cicero lietuvių veikėjai adv. Saulius Kuprys ir dr. Petras Kisielius su 
svečiu iš Kražių, kun. Alionidu Budrium. E. Sulaič io nuotr. 

tosnieji. skirtas Kražių — vie
no iš garsiausių senovės Lie
tuvos vietovių — atnaujinimui 
reikalingų finansų sukėlimui. 

O kokie yra Kražių atnau
jinimo planai, buvo galima pa
matyti ir iš kun. A. Budriaus 
atsivežto lankstinuko (jį pa
ruošė ciceriečiams gerai pažįs
tamas fotografas iš Kauno 
Mindaugas Kavaliauskas, nes 
šis vyras prieš porą metų čia 
praleido daugiau negu pus
metį kartu su žmona Kristina 
Juraite). 

Kun. A. Budrius pakvietė 
apsilankyti Kražiuose ir pa
tiems savo akimis pamatyti 
jau atliktus darbus toje 

vietovėje. Reikia manyti, jog 
kitą vasarą ir dalis ciceriečių 
pasistengs aplankyti ir kun. 
A. Budriaus propaguojamus 
Kražius. O kad Kražiai yra 
tikrai verti dėmesio, gali 
patvirtinti ir keli mūsų sutikti 
tautiečiai, kuriems pasitaikė 
reta proga dalyvauti Kražių 
750 m. sukakties minėjime. 
Beje. to minėjimo vaizdai ne 
taip seniai buvo parodyti ir 
per Čikagoje veikiančią Ame
rikos Lietuvių televizijos pro
gramą 23-čiu kanalu. 

Tą patį sekmadienį Cicero 
lietuviai turėjo progą susi
pažinti ir su kitu tautiečiu iš 
Lietuvos — tai Lietuvos nacio

nalinės televizijos talkininku, 
filmuotoju Juozu Mažonų. Šis 
neseniai į Čikagą atvykęs vy
ras susirinkusiems buvo pri
statytas programos vedėjo dr. 
Petro Kisieliaus, kuris trum
pai paaiškino svečio iš Lie
tuvos tikslus. 

Apie juos plačiau prabilo 
pats Mažonas, pažymėjęs, jog 
yra sutaręs su Lietuvos na
cionalinės televizijos vado
vybe paruošti apie 50 pusva
landinių programų, atspin
dinčių visų bangų JAV lietu
vių veiklą, žmones, pasiekimus. 

Cicero Šv. Antano lietuvių 
įsteigta parapija ir 1926 m. 
palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio pašventinta 
bažnyčia kaip tik buvo viena 
iš pirmųjų vietų, kur J. 
Mažonas pradėjo savo darbą. 
Ir tą sekmadienį nuo anksty
vo ryto jis čia darbavosi, pra
džioje filmuodamas parapijos 
pastatų išorę. į bažnyčią be
sirenkančius tautiečius, vė
liau persikeliant į bažnyčią ir 
parapijos salę, kur irgi filma
vimui vaizdų netrūko. Dalį jų 
Lietuvos televizijos žiūrovai 
pamatys savo televizorių ek
ranuose. 

A. Mažonas, kuris filmavi
mo darbuose reiškiasi jau 15 
metų, sakė, kad senokai tu
rėjęs planą įamžinti Ameri-

Filmuotojas iš Lietuvos Juozas 
Mažonas. E. Sulaič io nuotr. 

koje gyvenančių lietuvių veik
lą. Jis dėkoja prof. dr. Jonui 
Račkauskui, kuris sutiko jį 
priimti į jo žinioje esantį na
melį prie Jaunimo centro, kas 
suteikia daugiau galimybių 
vykdyti savo planus. Savo 
projektą A. Mažonas turi fi
nansuoti pats ir tik vėliau 
galės tikėtis atlyginimo iš 
Lietuvos nacionalinės televi
zijos. 

Todėl jis ir Cicero lietu
viams priminė, jog galėtų 
nufilmuoti ar nufotografuoti 
privačius, šeimyninius rengi
nius ir už tai gautos lėšos pa
gelbėtų Lietuvos Amerikos 
lietuviams naudingo projekto 
vykdymui. 

Ed. Šulaitis 

3IE LIETUVIŲ SEIMĄ ABC KANALU LIETUVOS AMBASADA VAŠINGTONE SKELBIA 
KONKURSĄ AMBASADOS RAŠTVEDŽIO (-ĖS) 

PAREIGOMS UŽIMTI 

je apie Kansas šeimą Los An
geles LB ..Spindulio"' ir 
Kansas City „Aido" šokėjus. 
Tai puiki reklama lietuviams. 
Nuotraukoje (kairėje): Dan
guolė Varnienė, LB ..Spin

dulio"' vadovė, su šokėjais ir 
aktoriais. Priekyje - Tom 
Hertz - .,creator of the show". 
Tom Hertz yra vedęs Kansas 
lietuvaitę ir sugalvojo pro
gramą apie jos šeimą. 

.DRA UGO" KNYGYNĖLYJE 

ANDRIUS MARCINKEVIČIUS 
SAULIUS KAUBRYS 

LIETUVOS STAČIATIKIU BAŽNYČIA 
( 1 9 1 8 - 1939 m.) 

Ši knyga skirta tarpuka
rio Lietuvos Stačiatikių baž
nyčios, kurios bendruomeninį 
pagrindą sudarė rusų tauti
nes mažumos atstovai, istorijai. 

Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės dvidešimtmetis Sta
čiatikių bažnyčiai, iki tol gy
vavusiai jai palankiomis Ru
sijos imperijos valdymo sąly
gomis, buvo laikotarpis, kupi
nas sunkių vidinių ir išorinių 
išbandymų, o kartu - senųjų 
vertybių perkainavimo bei 
nelengvo prisitaikymo naujoje 
politinėje terpėje etapas. Tai -
gyvenimas kitokius tautinius 
idealus išpažinusioje lietuvių 
visuomenėje bei krašte vyra
vusios Katalikų bažnyčios 
šešėlyje. 

Knygos autoriai, pasirem
dami iki šiol mažai skelbtais 
šaltiniais, nagrinėja tarpuka
rio Lietuvos Stačiatikių baž
nyčios atsakus į permainingo 
Lietuvos valstybei laikotarpio 
iššūkius, apžvelgia stačiati
kių parapijų tinklo plėtros ap
linkybes, analizuoja bažny
čios teisines padėties įvertini
mo ir stabilumo siekius. įos 

materialiosios egzistencijos 
peripetijas, dvasininkų ugdy
mo problemas, taip pat Lietu
vos stačiatikių bendruomenės 
kitimo, visuomenės bei orga
nizacines skaidos procesą. 

Knygos kaina 10 dol., pri
dedant 8,75% mokestį užsisa
kantiems IL valstijoje. Vienos 
knygos persiuntimo kaina 
3.95 dol.. už kiekvieną papil
domą knygą - 1 dol. mokestis, 
įsigyti norimų knygų galima 
..Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 VVest 63rd. Street. Chi-
cago. IL 60629. Teirautis tele
fonu 773-585-9500. 

Parengia Vitalija 
Pulokienė 

PAREIGŲ 
APIBUDINIMAS 

— Ambasadoriaus susi
tikimų organizavimas, susiti
kimų tvarkaraščio, darbotvar
kės vedimas, korespondencijos 
ruošimas, telefoniniai skam
bučiai, ambasadoriaus svečių 
sutikimas ir aptarnavimas; 

— Ambasados raštvedyba, 
gaunamos ir siunčiamos kores
pondencijos tvarkymas, am
basados archyvo tvarkymas; 

— Atsakymai į interesan
tų klausimus: telefonu, raštu, 
faksu, e-paštu; 

— Pagalba ruošiant ren
ginius ir vizitus. 

REIKALAVIMAI 
Puikus lietuvių ir anglų 

kalbų mokėjimas, geri darbo 
su MS Office (Word, Excel, 
PovverPoint), Internetu įgū
džiai, komunikabilumas ir 

mandagumas, gebėjimas orga
nizuoti darbą, dirbti sava
rankiškai, kūrybiškumas ir 
iniciatyvumas. 

Su išrinktu kandidatu (-e) 
nuo 2004 m. sausio 1 d. bus 
pasirašoma 1-rių metų darbo 
sutartis (su 3 mėnesių bando
muoju laikotarpiu), kuri gali 
būti pratęsta. 

Prašome iki 2003 m. gruo
džio mėn. 1 d. pateikti prisi
statymo laišką bei gyvenimo 
aprašymą paštu, faksu ar elek
troniniu paštu šiuo adresu: 

Embassy of the Republic of 
Lithuania 

Att: Renatas Norkus, 
Misijos vadovo pavaduotojas 

2622 16th Street, NW 
VVashington, DC 20009 
Tel: (202) 234-5860 
Fax: (202) 328-0466 
Email: 
rencius@ltembassyus.org 

SKELBIMAI 

KALĖDINIUS SIUNTINIUS LAIVU 

LAPKRIČIO 12 DIENOS 
LĖKTUVU —IKI 

GRUODŽIO 5 DIENOS 

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

TEL: 1-800-772-7624 
šiaurinėje dalyje — 699 Livley Blvd. Eik Grove Village, IL 60007 

TEL. 1-800-262-3797. 

BALTIA EXPRESS 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žmiasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Lietuvių fondui vajaus 
proga aukojo: $240 prof. Rap-
hael Sealey. po $200 Vytautas 
ir Gražina Kamantai, Vaclo
vas ir Margarita Momkai. 
Liudas ir Dalia Slėniai. Alek
sas ir dr. Danguolė Vitkai. po 
$100 Aleksandras ir Elena Ja
nusai. Vytautas Nivinskas, 
Vytautas Radžius. Albinas ir 
Gražina Reškevičiai, Izabele 
Stončienė. Nuoširdžiai dėko
jame ir prašome siųsti aukas į 
LF raštinę — 14911 127th 
Street. Lemont. IL 60439. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747 

mailto:rencius@ltembassyus.org

