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Šiame 
numeryje: 
Pagerbtas Arvydas 
Barzdukas. Lietuvos 
ambasadorius žaidė 
krepšinį Čikagoje. 
M. Drobiazko ir P. 
Vanagas jau ruošiasi 
olimpiadai. 

2 psl. 

Vieno mirtis, kitu viltis. 
Kas perrinko George 
W. Bush. 

3 psl. 

Tarp mūsų kalbant: ten 
kur lietuviai ir litvakai 
gyveno. Lietuvos mados 
senose fotografijose. 

4 psl. 

Dionizui Poškai — 240 
metu- Storuliai mažina 
pelną. 

5 psl. 

Lietuvių fondo antrasis 
pelno skirstymas. 
Rudens romantika su 
Vytautu ir Egle 
Juozapaieiais. 

6 psl. 

Spartas 
* K r e t o s sa lo je Gra ik i 

j o j e v y k s t a n č i a m e p a s a u l i o 
j a u n u č i ų ir jaunių šachmatų 
čempionate po trečiadienį va
kare įvykusio aštuntojo rato į 
ketvirtą vietą iš penktos su 6 
ta ška i s keturiolikmečių mer-

taičių turnyre pakilo Gabrielė 
aulytė. 

* V i l n i a u s „ L i e t u v o s ry
to" g y n ė j a s a m e r i k i e t i s F r e -
d e r i c k H o u s e užėmė trečią 
vietą ta rp naudingiausių ULEB 
taurės krepšinio turnyro pirmo
jo rato žaidėjų. F. House antra
dienio rungtynėse prieš Vrocla
vo „Deichmann Šląsk" (Lenki
ja) komandą per 37 minutes 
pelnė 23 t a škus bei privertė 
varžovus prasižengt i net 11 
kar tų . 

* Šeš tą p e r g a l ę a t i d ė t o s e 
L i e t u v o s vyną rankinio pir
m e n y b ė s e iškovojo bei dešim
ties komandų turnyre iš ketvir
tosios vietos Vilniaus „Šviesos-
Savanorio" komandą išstūmė 
šalies Čempionas Kauno „Gra-
nitas-Karys". Trečiadienį „Gra-
nito-Kario" rank in inka i savo 
aikštelėje 38:22 sutr iuškino 
čempionato pralaimėtoją Kau
no „LOSC-Gają". 

* Antrą pergale iš e i l ė s 
— p o trijų prala imėj imų — 
JAV NBA reguliariojo sezono 
rungtynėse iškovojo Cleveland 
„Cavaliers" komanda su Žyd
rūnu Ilgausku. „Cavaliers" na
muose po pratęs imo 114:109 
įveikė Phoenix „Šuns". Lietuvis 
nugalėtojams pelne 24 taškus. 

Naujausios 
žinios 

* L ibera lcentr i s ta i nu
s p r e n d ė kel t i i Se imo pirmi
ninkus R. Šukį. 

* S e i m a s sugr iežt ino pi
l i e tybės į g i j imo p e r santuo
ką sąlygas. 

* Kaune daugėja užsi
krė tus ių jų ŽIV. 

* L ie tuvos ministras ap
l a n k ė Afganis tane tarnaujan
čius karius. 

V a l i u t u savtykls 
1 USD — 2.679 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Lietuva pirmoji Europoje patvirtino 
Europos Sąjungos Konstituciją 

Viln ius , lapkričio 11 d. 
(BNS) — Lietuva tapo pirmąja 
Europos Sąjungos nare, patvir
t inusia vos prieš dvi savaites 
Romoje pasirašytą ES Konsti
tuciją. 

Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko siūlymu parlamen
t a s ypatingos skubos tvarka pa
tvirtino ES Konstituciją parla
mentarams balsavus 84 „už", 4 
— „prieš" ir 3 susilaikius. 

ES Konstitucijai, kaip tarp
tau t ine i sutarčiai , patvirt inti 
reikėjo ne mažiau kaip 57 balsų. 

Konstitucija patvirtinta pa

skutinę šios 2000-2004 metų ka
dencijos Seimo posėdžių dieną. 

Už patvirtinimą pasisakę 
valdančiosios daugumos atsto
vai šį žingsnį pavadino logišku 
ir garbingu, tačiau kiti jį pava
dino tautos išdavimu. 

„Po kelių minučių nustos 
egzistuoti Lietuvos valstybė, 
nes Konstitucija taps tik popie
riukų rinkinuku. Likimas man 
lėmė tapti liudininku, kaip tau
tos atstovai savo valia atsisako 
nepriklausomybės", prieš balsa
vimą pareiškė marginalios Tau
tos pažangos partijos vadovas 

Egidijus Klumbys. 
„Nereikia pasiduoti gąsdi

nimams, kad nuo šiandien nus
toja egzistuoja Lietuvos valsty
bė. Jeigu yra lietuvių tauta, 
reiškia yra ir Lietuvos valstybė. 
Mes esame lietuviai. Dabar liko 
tapti tikrais europiečiais", at
metė kaltinimus Socialdemo
kratinės koalicijos frakcijos se
niūnė Irena Šiaulienė. 

Tuo tarpu užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis sa
kė, jog Konstitucija naudinga 
Lietuvai, nes ji užtikrina šalies 
lygiateisiškumą. 

Ketvirtadieni pavakare baigė savo ketverių metų kadenciją 2000 m. spalio 19 d. pradėjęs dirbti Seimas. Sugiedoję 
himną, parlamentarai paliko Seimo plenarinių posėdžių salę. 58 Seimo nariai dar neatsisveikino su parlamenti
ne veikla — jie perrinkti į naująjį Seimą. Valdo Kopūsto (ELTA} nuotr 

Seimas „pala idojo" Konstitucijos pataisą, 
galėjusią sugrąžinti R. Paksą į valdžią 

V i l n i u s , lapkričio 11 d. 
(BNS) — Seimas ketvirtadienį 
po antrojo svarstymo nepritarė 
Konstitucijos 56 straipsnio pa
taisai, kuri būtų galėjusi atverti 
kelią per apkaltą iš prezidento 
pareigų pašalintam Rolandui 
Paksui po penkerių metų su
grįžti į valdžią. 

5 parlamentarams balsavus 
„už", 41 — „prieš" ir 20 susilai
kius. Seimo posėdžiui pirminin
kavęs Česlovas Juršėnas pra
nešė, jog pataisa iš naujo galės 

būti teikiama tik po metų. 
Konstitucijos pataisoje buvo 

numatyta, jog per apkaltą nuo 
pareiga nušalintas asmuo pen
kerius metus negali būti renka
mas Seimo nariu. 

Konstitucinis Teismas anks
čiau nustatė, jog per apkaltą už 
priesaikos sulaužymą ir šiurkš
tų Konstitucijos pažeidimą nuo 
pareigų nušalintas asmuo iki 
gyvos galvos negali būt i renka
mas Seimo nariu ar prezidentu, 
užimti kitus valstybinius pos

tus, susijusius su priesaikos da
vimu. 

Seimas dar iki šio Konsti
tucinio Teismo išaiškinimo buvo 
spėjęs vieną kartą pritarti mi
nėtai Konstitucijos pataisai, ta
čiau tam, kad ji įsigaliotų, rei
kėjo balsavimo būdu pritarti an
trą kartą. 

Jeigu Seimas būtų pritaręs 
aukščiau minėtai Konstitucijos 
pataisai, būtų iškilęs klausimas 
dėl Konstitucinio Teismo nuo
statos patikslinimo. 

R. Pakso bendražygei siūloma 9,500 litų bauda 
Vilnius , lapkričio 11 d. 

(BNS) — Prokurorė siūlo teis
mui pripažinti buvusią prezi
dento Rolando Pakso patarėją 
Vitalę Vinickienę kalta ap-
šmeižus Seimo pirmininką Ar
tūrą Paulauską ir skirti jai 76-
ių minimalių gyvenimo lygių 
dydžio (9,500) litų baudą. 

Tokią bausmę Vilniaus 
miesto 1-ajam apylinkės teisme 
per baigiamąsias kalbas ketvir
tadienį pasiūlė valstybės kal
tintoja, Vilniaus miesto apylin
kės prokuratūros prokurorė 
Egidija Belevičienė. 

V. Vinickienė kaltinama ap
šmeižusi Seimo pirmininką 
Artūrą Paulauską, vienoje tele
vizijos laidoje pareikšdama, esą 
A. Paulauskas, prasidėjus R. 
Pakso apkaltos procesui, buvo 
ne kartą susitikęs su dosniau
siu prezidento finansiniu rėmė
ju Jur i j Borisov. 

V. Vinickienė gindamasi 
teigia, kad šią informaciją jai 
žinute į mobiliojo ryšio telefoną 
ats iuntė jos pažįstama žurna
listė. 

„Prašau išteisinti mane, 
nes mano kaltės nėra", teisme 

Vitalė Vinickienė 

sakė V. Vinickienė. 
Prokurorė sako, kad tuo 

metu kaltinamoji ėjo aukštas 
pareigas ir suprato, kad tokia 
informacija gali pažeminti Sei
mo pirmininką. Kaltintoja sako, 
kad V. Vinickienės kaltė yra vi
siškai įrodyta, kad ji paskleidė 
tikrovės neatitinkančias žinias. 

Nukentėjusysis A. Paulaus
kas buvo apklaustas teisme In-

Mirė palestiniečių vadovas Y. Arafat 
Kairas, lapkričio 11 d. 

(„ReutersTBNS) — Egipte, kur 
Yasser Arafat pradėjo savo poli
tinę karjerą ir kur, kaip teigia 
biografai, jis yra gimęs, ketvir
tadienį rengiamasi palestinie
čių prezidento laidotuvių cere
monijai. 

Palestiniečių kovos už vals
tybingumą simboliu tapęs Y. 
Arafat mirė ketvirtadienio ryte 
Paryžiuje, kai komos ištiktam 
palestiniečių vadovui sutriko 
inkstų, kepenų bei kitų vidaus 
organų veikla. Y. Arafat palai
kai bus išskraidinti lėktuvu į 
Egiptą, kur penktadienį Kaire 
įvyks laidotuvių ceremonija. 

Karinėje laidotuvių procesi
joje dalyvaus musulmoniškųjų 
valstybių vadovai ir užsienio 
reikalų ministrai iš Europos bei 
kitų žemynų. 

Po procesijos Y. Arafat, ku
ris prancūzų kariškių ligoninė
je gulėjo dvi savaites, bus pa
šarvotas oro uoste priešais pre
zidentų atvykimo salę, kur jam 
paskutinę pagarbą pareikš de
legacijos. 

Y. Arafat palaikai vėliau 
sraigtasparniu bus nuskraidin
ti į Vakarų Kranto H allah 
miestą, kur šeštadieni jis bus 
palaidotas. 

Pasak pareigūmj. 
pasirinktas dėl to. kr. i g; 

Yasser Arafat 

arabų vadovai ir kiti 

irų Krantą, 

pastaruosius : I ų at-

Reuters nuotr. 

i kydavo bendrauti su Y Ara-
rėtų atsiųsti valstybės 

- padėjėją William 
jrendimas atspin-

;onę. kad Y. Arafat 
įkel ta į 5 ps l . 

Prezidentas: patarėjas 
neįsivėlė į interesų konfliktą 

Vilnius , lapkričio 11 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus nemano, kad jo pata
rėjas Edminas Bagdonas įsi
painiojo į viešųjų ir privačių in
teresų konfliktą, pasiimdamas 
dukrą į lėktuvą, kuriuo į Romą 
skrido oficiali šalies delegacija, 
tačiau Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija įvertins šį dė
mesio sulaukusį faktą. 

„Aš nematau jokio interesų 
konflikto. Bagdonas paprašė 
leidimo paimti dukrą į lėktuvą. 
Aš turiu teisę pakviesti į lėktu
vą, kai tikslas yra išspręsti šei
mos problemas", ketvirtadienį 
sakė valstybės vadovas. 

I VTEK akiratį prezidento 
patarėjas pateko žiniasklaidai 
paskelbus, jog spalio 29 dieną į 
Romą, kur vyko Sutarties dėl 

Konstitucijos : 

mo iškilmės, drauge su V. 
Adamkumi, Seimo pirmininku 
Artūru Paulausku, užsienio rei
kalų ministru Antanu Vilionių, 
kitais pareigūnais bei žurnalis
tais skrido ir E. Bagdono 16-me
tė dukra. 

E. Bagdono teigimu, kelionę 
jis buvo iš anksto suderinęs su 
šalies vadovu, o bilietą žadėjo 
apmokėti.-kai tik bus pateikta 
sąskaita. • • . 

Pasak prezidento atstovės 
spaudai Ritos Grumadaitės, Ro
moje ambasadoriumi dirbusio 
prezidento patarėjo dukra skri
do susitvarkyti su mokslu susi
jusių dokumentų. Prieš išvyk
dama į Lietuvą ji nespėjo pasi
rašyti dokumentų, jog išlaikė 
egzaminus. 

Apklausa: ar valstybė privalo 
užt ikr int i darbą? 

Vilnius , lapkričio 11 d. 
(BNS) — Beveik du trečdaliai 
— 64.2 proc. — apklaustų Lie
tuvos gyventojų mano. kad vals
tybė privalo užtikrinti darbą 
kiekvienam, kuris jį nori gauti. 

Tai rodo rinkos analizės ir 
tyrimų grupės RAIT spalio 14-
17 dienomis atlikta apklausa, 
kurią skelbia naujienų svetainė 
„Omni laikas". 

Apklausoje dalyvavusiems 

Lietuvos gyventojams buvo pa
teiktas klausimas: „Ar sutin
kate su teiginiu, kad valstybė 
privalo užtikrinti darbą kiek
vienam, kuris nori jį gauti7" 

14.2 proc. apklaustųjų nu
rodė, kad jie visiškai sutinka su 
tokiu teiginiu, o 50 proc. — su
tinka iš dalies. 

Trečdalis apklaustųjų 33.6 
proc. nurodė visiškai nesutin
kantys su šiuo teiginiu. 

K. Prunskienė pretenduoja i 
žemės ūkio ministro postą 

Valdo Kopūste EITA nuotr 

formaciją apie tariamus susiti
kimus su J. Borisov jis vadina 
„iš piršto laužta" ir tikrovės ne
atitinkančia inforr: 
nickienės žodžius politikas ver
tina kaip žeidžiančius jo garbę 
ir orumą. 

Kitą trečiadienį teismas iš
klausys V. Vinickienės paskuti 
nįjį žodį. o kitą diena kaip pbJ 

nuojama, skelbs nuosprendį. 

Vilnius, lapkričio 11 d. 
I BNS) — Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungos 
(VNDPS) vadove Ka7imira 
Prunskienė pretenduoja \ žemes 
ūkio ministro postą. 

„Priėmėme sprendimą, kad 
tenka kandidatuoti m; 
Tai yra likimas, be* ne mano gy
venimo svajonė", spke h 

Pasak jos. I ' 
priimtas po to, k. 
danriosios ko. 

Viktoro Rink' 
turą. 

galėjo būti nepriimtina prezi
dentu; Valdui Adamkui, nes V 
Rinkevičius prae" 

i 

M iktą. 
„Preir 

S 

Kitąmet 
kainos bus 

rašomos litais 
ir eurais 

Vilnius , lapkričio 11 d. 
(BNS) — Ruošdamasis euro 
įvedimui. Lietuvos bankas siū
lys, kad jau 2005 metais Lietu
voje kainos būtų rašomos litais 
ir eurais. 

Be to, prieš įvedant eurą 
centrinis šalies bankas neatme
ta galimybės visiems Lietuvos 
gyventojams išdalinti elektro
ninius skaičiuotuvus, kad jie 
galėtų lengviau susiskaičiuoti 
ir suprasti kainas eurais. 

„Jau ruošiamės informaci
jos kampanijai", sakė Lietuvos 
banko valdybos pi rmininkas 
Reinoldijus Šarkinas. 

Pasak jo, lietuviški euro 
centai ir monetos turėtų būti 
pradėtos kaldinti dar iki 2006-
ųjų vasaros, kai baigsis Lietu
vos dalyvavimas antrajame va
liutų kursų mechanizme. Jame 
Lietuva dalyvauja nuo šių metų 
birželio pabaigos ir tikisi, kad 
jau 2006-ųjų viduryje bus pri
imti sprendimai leisti Lietuvai 
įsivesti eurą. 

Pasak R. Šarkino, įvyk
džiusi Europos Sąjungos reika
lavimus, Lietuva galėtų tikėtis 
įvesti eurą 2006-ųjų pabaigoje 
ar 2007-ųjų pradžioje. 

Šie metai užrašyti ir ant 
naujųjų euro monetų ir euro 
centų su Vyčio simboliu gipso 
modelių — juos sukūrė daili
ninkas ir skulptorius Antanas 
Žukauskas. Šie modeliai bus 
naudojan "an t Europos 
Sąjungos pinigus 

Lietuvos banko vadovas tei-
ad Lietuvai reikės nukal-

'00 mln. vienetų 
centų.o pra

t e k t ų ir 80-100 
tina kiekį mo-

R. šarki -
dinti apie 6-7 

isą kiekį — iki 

centų kaldi-
. problemų, ku-

ti iitsiskai-
>rmacijų 

aparatų pri-
rdijo R 
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APLINKRAŠTIS 
ŠALFASS-gos metinio vi

suotinio suvažiavimo, įvyk
siančio 2004 m. lapkričio 20 d., 
šeštadienį, 11 vai. ryto, Lietu
vių namuose, 877 East 185th 
Street , Cleveland, Ohio, te l . 
216-531-2131 

Darbotvarkė 

1. Suvažiavimo atidarymas. 
Prezidiumo ir mandatų komisi
jos sudarymas. 

2. Darbotvarkės priėmimas. 
Sveikinimai žodžiu ir raštu. 

3. Praėjusio suvažiavimo 
protokolo skaitymas ir priėmi
mas. 

4. 2005 metų varžybinės 
programos ir kalendorius. 

5. Metinės 2004 metų 
ŠALFASS varžybos: a. jaunučių 
krepšinio; b. 54-sios žaidynės; 
c. kitos varžybos. Pranešimas. 
Analizė. 

6. VII Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės 2005 metais 
Lietuvoje. Pranešimai. Disku
sijos. 

7. IV Lietuvos Taut inė 
olimpiada 2006 metais Pane
vėžyje, Lietuvoje. 

8. ŠALFASS ir Lietuvos 
KKSD kūno kultūros ir sporto 
plėtotės reikalai. 

9. Einamieji reikalai: 
a. sportinės spaudos reika-

lai; 
b. ŠALFASS komunikacija. 

Elektroninis paštas, „Web site" 
ir t.t. 

c. ŠALFASS archyvų reika
lai; 

d. ryšiai su Lietuvos sporto 
institucijomis, organizacijomis; 

e. ryšiai su Lietuvių ben
druomene: PLB, Kanados LB, 
JAV LB; 

f. ŠALFASS administraci
niai reikalai ir kiti reikalai.. 

Pietų pertrauka 2:30—3:30 
v. p.p. 

10. ŠALFASS-gos Statuto 
pakeitimų pasiūlymai. 

11. Pranešimai žodžiu ir 
raštu: 

a. Centro valdybos: pirmi
ninko, gen. sekretoriaus, iždi
ninko, kitų (jei būtų). Disku
sijos. 

b . Lietuvių sporto fondo. 
Apyskaita. Diskusijos. 

c. Lietuvių bendruomenės 
atstovų: PLB, Kanados LB, JAV 
LB. 

d. Sporto apygardų: Kana
dos, Rytų, Vidurio vakarų. 

e. Sporto šakų ir kitokių 
komitetų (pageidautina raštu, 
lietuvių ar anglų kalba): krep
šinio, tinklinio, lengv. atletikos, 
plaukimo, lauko teniso, stalo 
teniso, šaudymo, slidinėjimo, 
šachmatų, kėgliavimo, golfo, 
softbolo, futbolo, rankų lenki
mo, kitų. 

f. ŠALFASS garbės teismo. 
g. ŠALFASS revizijos komi

sijos. 
12. Diskusijos dėl prane

šimų nuo c. iki g. imtinai. 
13. ŠALFASS -gos centro 

valdybos, revizijos komisijos ir 
garbės teismo rinkimai. 

14. Naujos centro valdybos 
žodis. 

15. Klausimai ir sumany
mai. 

16. Suvažiavimo uždary
mas. 

P.S. Norintieji darbotvarkę 
papildyti, prašomi savo pagei
davimus pranešti ŠALFASS-
gos centro valdybos pirmininkui 
Rimantui Dirvoniui, 20 Kane 
Court, Willowbrook, IL 60527-
2263, USA: tel. ir faksas namų: 
630-789-0529, darbo tel. 312-
681-3947. Darbo faksas: 312-
432-7104. e-paštas: 

rdirvonis@hotmail .com 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

ARVYDO BARZDUKO PAGERBIMAS 
Kuomet neseniai Floridoje 

vyko JAV Plaukimo sąjungos 
metinis pobūvis nusipelniusių 
žmonių pagerbimui, lietuvis 
Arvydas Barzdukas gavo vieną 
iš dviejų ten įteiktų pažymėjimo 
ženklų. Antrasis buvo 8 kartus 
olimpinis čempionas Michael 
Phelps. 

A. Barzdukui žymuo buvo 
paskirtas už jo ilgametę veiklą 
ta lkinant JAV Plaukimo fe
deracijai, atliekant savanorišką 
(„long—time volunteer") darbą. 
Šie žymenys jau duodami nuo 
1981 metų, pagerbiant veikė
jus — organizacijas ir žymiuo
sius plaukikus, kuriuos išrenka 
speciali komisija. Apdovano
jimai įteikiami tam reikalui 
suruoštame pokylyje. 

Pats A. Barzdukas apie šį 
žymenį nieko nežinojo ir jam 
buvo staigmena, kuomet į tą 
šventę buvo suvežta visa jo šei
ma (žmona, vaikai, ir jų šei
mos). 

Arvydas yra pasižymėjęs ir 
JAV lietuvių sportinėje veiklo
je, o taip pat dirbęs visuo-

I didįjį sportą nusprendusi 
grįžti šokių ant ledo pora, 
Margarita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas, 2006 metų Turino 
žiemos olimpinėms žaidynėms 
norėtų ruoštis ne Rusijoje ar 
Amerikoje, bet Kaune. 

Lapkričio 9 d., prieš pri
statydami Kauno publikai savo 
projektą „Misterija", čiuožėjai 
susitiko su Kauno miesto va
dovais ir paprašė sudaryti 
jiems sąlygas ruoštis olimpia
dai savivaldybei priklausančio
je „Ledo arenoje". Pasak sporti
ninkų, Kaune jie praleistų apie 
90 proc. treniruočių laiko, į 
Rusiją bei Jungtines Amerikos 
Valstijas išvyktų tik epizo
diškai. 

„Norisi nors vienai iš pen
kių olimpiadų pasiruošti gimto
je šalyje ir gimtame mieste", — 
prisipažino P. Vanagas. Šokių 
ant ledo pora pageidauja, kad 
„Ledo arenos" patalpos būtų 
apšildomos, nes dabartinėmis 
vėsiomis sąlygomis sportinin
kai rizikuoja patirti traumas. 

Bendrovės „Ledo arena" 
direktorius Jonas Gulbinas 
informavo, jog šildymo sistemos 
pertvarkymui, antros valymo 
mašinos įsigijimui bei atviros 
čiuožyklos įrengimui reikalinga 
apie 0,5 mln. litų. 316,000 litų 
bus prašoma iš Kauno miesto 
savivaldybės biudžeto, 216,000 
litų tikimasi gauti iš Kultūros 
ir sporto rėmimo fondo. 

J. Gulbino teigimu, šiuo 
metu šiluma iš „Ledo arenos" 
šaldymo įrengimų išleidžiama į 
lauką, ją tereikėtų nukreipti į 
čiuožyklos patalpą. 

Čiuožėjai prasitarė, jog 
Maskvoje valanda ledo nuomos 

meninį darbą, rašęs mūsų 
spaudoje. J is yra sūnus gar
siojo JAV LB pradininko peda
gogo Stasio Barzduko, kurio 
šeimoje buvo kitas sūnus Gy
tis (jau miręs) ir dukra Aušra, 
taip pat daug pasireiškę lietu
vių sporte. 

Apie tai mums pasakojo 
JAV lietuvių sporto veikėjas, 
dar ir dabar esantis ŠALFASS 
gen. sekretorius Algirdas Biels-
kus. Jis sakė, jog šiemet savo 
amžiaus 70-etį švenčiantį 
Arvydą vaikystėje treniravo 
kaip leng. atletikos entuziastą. 
Vėliau jis reiškėsi krepšinyje, o 
ypač pasižymėjo tinklinyje. Į 
plaukymo sritį nuėjo, kai jo 
vaikai susidomėjo plaukimu, ir 
buvo vieni iš geresniųjų plau
kikų. Šiuo metu Arvydas gyve
na ir darbuojasi JAV sostinės — 
Vašingtono apylinkėse. 

Šiam nuoširdžiam lietuvių 
ir amerikiečių tarpe gražiai 
užsirekomendavusiam vyrui ir 
mes siunčiame geriausius 
linkėjimus dar ilgai nepavargti. 

E. Šulait is 

IS JAV LIETUVOS BOKSININKAI 
PARSIVEŽĖ 2 MEDALIUS 

Iš Arizona valstijoje, netoli 
Meksikos sienos vykusių pa
saulio kariškių bokso pirmeny
bių du Lietuvos atstovai parsi
vežė bronzos medalius. S. Da
riaus ir S. Girėno rinktinės sa
vanoris Donatas Bondorovas 
svorio kategorijoje iki 75 kilo
gramų ir Panevėžio „Geležinio 
Vilko" batalione tarnybą atlie
kantis Andrejus Laušas (beje, 
pirmasis kaunietis, o antrasis 

P . V a n a g a s i r M. D r o b i a z k o o l i m p i a d a i n o r ė t ų r u o š t i s K a u n e . 
A l i a u s K o r o l i o v o (El ta ) n u o t r . 

— vilnietis) į namus sugrįžo su 
šiais pažymėjimo ženklais. 

Šis yra antrasis Donato 
bronzos medalis pasaulio pir
menybėse. Pirmąjį jis iškovojo 
pernai tapdamas prizininku 
Italijoje įvykusiose varžybose. 
Jų treneris yra Vilius Buika ir 
Vladimiras Bajavas. 

Paruošė 
E. Šulait is 

kainuoja 250 dolerių. Kauno 
„Ledo arenoje" čiuožyklos nuo
ma vienai valandai kainuoja 
nuo 200 iki 260 litų, priklauso
mai nuo dienos laiko. 

M. Drobiazko ir P. Vanagas 
prašė Kauno miesto vadovų 
rast i galimybę su didelėmis 
nuolaidomis t ren i ruot i s čiuo
žykloje nakties metu, kai nie
kas kitas jos nenuomoja. Kauno 
miesto meras Arvydas Garba-
ravičius pažadėjo pas is tengt i 
išpildyti sportininkų prašymus. 

Čiuožėjų pora teigė jau pra
dėjusi originalios programos, 
kurią rodys olimpiadoje, pas
tatymą. Kol kas M. Drobiazko ir 
P. Vanagas treniruojasi Vilniu
je. Jų trenerė į Lietuvą atva
žiuoja kas 10-14 dienų. 

Šokėjai džiaugėsi, jog į dai
liojo čiuožimo žvaigždžių pa
sirodymą „Misterija" Kauno 
sporto halėje bil ietai buvo 
išgraibstyti. Šio renginio inicia
toriai pažadėjo ki ta is metais 

š iame mieste surengti du 
pasirodymus. 

M. Drobiazko ir P. Vanagas 
j au nebeslėpė, jog šou metu jie 
rodys numerį , 2000 meta i s 
atnešusį j iems bronzą. Antroje 
dalyje čiuožėjai pasirodys su 
špagomis, kai kurie šio šokio 
t r iukai bus panaudoti olim
piadai ruošiamoje programoje. 

M. Drobiazko ir P. Vanagas 
suteikė galimybė „Misterijoje" 
kar tu su pasaulio žvaigždėmis 
pasirodyti perspektyviam Lie
tuvos čiuožėjui Aidui Rėkliui. 

Antradienį startavusi Kau
ne, ledo žvaigždžių pasirodymų 
kelionė Lietuvoje lapkričio 11 
dieną tęsis Klaipėdoje ir lap
kričio 13-ąją finišuos Vilniuje. 
Pasaulinės kelionės metu keti
nama aplankyti Suomiją, Aus
triją, Andorą, Prancūziją, Ven
griją, Japoniją ir Ukra iną . 
Neatmetama galimybė surengti 
pasirodymą Indijoje. 

(Elta) 

ILGAUSKO IR SONGAILOS KLUBAMS NESISEKA 
Neseniai prasidėjusiose 

NBA profesionalų krepšinio ly
gos naujojo sezono pirmenybė
se „lietuviškiems" klubams 

nesiseka. Po trijų iki šioliai 
sužaistų rungtynių jie dar 
neturi nė vienos pergalės. 

Antrąjį minusą I lgausko 

Žydrūnas I lgauskas. J . G r i g a i č i o n u o t r a u k a . 

atstovaujama Cleveland ko
manda įsirašė rungtynėse 
prieš Miami komandą. Tuomet 
ji pralaimėjo 86—92 (lietuvis 
pelnė 8 taškus ir atkovojo 10 
kamuolių). 

Prieš tai vykusiame sezono 
atidaryme praėjusį trečiadienį 
klivelandiečiai pralaimėjo prieš 
stiprią — Indiana , ,Pacers" 
klubą net po dviejų pratęsimų 
104—109. Žydrūnas savo ko
mandai namuose įvykusiose 
rungtynėse pelnė net 35 taškus 
ir atkovojo 18 kamuolių, pa
siekdamas rezultatyvumo re
kordą per visą savo karjerą. 

Trečiame susitikime išvy
koje Ilgausko komanda nusi
leido ir Milwaukee „Bucks" 
krepšininkams 88—102. Žydrū
no sąskaitoje 9 taškai ir 4 
atkovoti kamuoliai. Per 3 šio 
sezono rungtynes Žydrūnas 
aikštelėje pabuvojo 109 minu
tes, pelnė 52 taškus (vidurkis 
17.3), atkovojo 32 kamuolius. 

Gerokai mažiau gauna 
rungtyniau t i Sacramento 
„Kings" klube žaidžiant is 
Darius Songaila. J is trečiose 
rungtynėse aikštelėje praleido 
tik 9 minutes ir taškų nepelnė, 
bet atkovojo 4 kamuolius. J i s 
per visus susitikimus težaidė 
36 minutes ir surinko t ik 7 
taškus. 

E .Š . 
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LIETUVOS AMBASADORIUS 
ŽAIDĖ KREPŠINI ČIKAGOJE 

Lapkričio 6 d. į Čikagos 
Lietuvių krepšinio lygos varžy
bose buvo vienerios vyrų ir dve
jos veteranų rungtynės. Pažy
mėtina, jog vienoje iš veteranų 
komandų — „Aukštaitijos" 
komandoje pasirodė iš Vašing
tono atvykęs Lietuvos ambasa
dorius JAV ir Meksikai Vy-
gaudas Ušackas. 

Šis diplomatas, kuris yra 
didelis krepšinio entuziastas, 
Čikagon buvo atvažiavęs daly
vauti Lietuvių fondo ruoštame 
rudeniniame pokylyje Pasaulio 
lietuvių centro didž. salėje, kur 

jis pasakė sveikinimo kalbą. 
Ta proga jis sutiko žaisti 

krepšinį, nes buvo žadėjęs atsto
vauti „Aukštaitijos" komandai, 
kuomet tik lankysis Čikagoje. 
Tačiau šį kar tą „Aukštaitijai" 
nepasisekė ir komanda nega
lėjo atsispirti prieš „Lituanicą", 
kuriai pralaimėjo 30—38. Am
basadoriaus įmestų 4 taškų 
(tritaškio ir baudos metimo) 
nepakako pergalei pasiekti. 

Kitose ve te ranų rung
tynėse „Lokiai" supliekė „Kre
tingą" 44—40, nors p i rmame 
kėlinyje kretingiečiai vedė 

22—9. 
Vyrų susitikime buvę čem

pionai — „Alytaus" komanda 
įveikė „Šiaulių" krepšininkus 
47—34. 

Šį šeštadienį, lapkričio 13 
d., bus net 6 rungtynės — nuo 
3 v. popiet iki 10 vai. vakaro. 
Du susitikimus turės veteranų 
komandos, o keturis — vyrų 
komandos. 

Kaip paprastai bus žaidžia
ma Lemonto Park dis t r ik to 
salėje, kuri yra ne per toliausiai 
nuo PL centro . 

E .Š . 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
T ik š e š t ad i en io l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
U ž s a k a n t i L ie tuvą : 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠtRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrova 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Lietuvėms sutvarkys dantis už prieinamą kaną 
Susitarmui kabėti angliškai aito tetuvtskai. 

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

Chicago, IL 
Te l . 7 0 8 ^ 2 2 - 8 2 6 0 . 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
T t L 773-585-9500 

EDMUfOAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

/ / ' Lietuvos rytas" pradėjo 
ULEB taurės turnyrą pergale 

Europos vyrų krepšinio klubų ULEB taurės varžybų G grupės 
pirmosiose rungtynėse antradienį Vilniaus „Lietuvos rytas" 
sostinės „Siemens" arenoje nugalėjo Lenkijos Vroclav „Deichmann 
Šląsk" klubą rezultatu 72:68 (18:19; 20:12; 16:20; 18:17). 

Daugiausiai taškų vilniečiams pelnė Frederikas Hausas — 23, 
Simas Jasaitis — 16, tomas Delininkaitis — 10. 

(Elta) 
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Svečiai Lietuvių fondo pokyly
je š.m. lapkričio 6 d., PLC salė
je. Iš kairės: Lietuvos generali
nis konsulas Arvydas Dauno-
ravičius, LR ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas, Gražina 
Landsbergienė, kuri, prof. 
Vytautui Landsbergiui nega
lėjus atvykti, priėmė LF Dr. 
Antano Razmos vardo jam 
skirtą premiją. Lietuvių fondo 
valdybos pirm. Arvydas Ta
mulis, LF tarybos pirm. dr. 
Antanas Razma, LR garbės 
konsulas Palm Springs, FL, 
Stanley Balzekas, Jr, dr. Jonas 
Valaitis, Irena Kerelienė. 

Edvardo Šulaičio nuotrauka. 
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KAS IŠRINKO BUSH PREZIDENTU? 
ALEKSAS VITKUS 

Jei dėstyčiau šias mintis 
angliškai, šiam straipsniui 
būčiau parinkęs gal tinkamesnę 
antraštę „Who and what elected 
president Bush?" Kodėl? Lie
tuviškas „kas" turi du atitikme
nis anglų kalboje, „who" and 
„what", kas reiškia, jog nagrinė
jant šiuos, tik ką praėjusius, 
rinkimus, ir aiškinant, kodėl 
John Kerry pralaimėjo, o Geor
ge W. Bush liko pergalingas, 
reikia suprasti, kad laimėjimą 
lėmė ne tik pats prezidentas 
Bush, ir jo gausūs patarėjai, bet 
ir 115 milijonų balsuotojų 
nusistatymas dėl abiejų kandi
datų, Kerry ir Bush, t inkamu
mo vadovauti Amerikai, spren
džiant visas su kraštu susiju
sias problemas, kaip apsaugo
jimą nuo terorizmo, karo bai
gimą Irake, stipresnę ekono
miką, švietimą ir įvairias socia
lines problemas. 

Žinome, kad, nors ir ne visai 
galutiniais duomenimis, Bush 
laimėjo teisę Ameriką valdyti 
dar ketverius metus, surink
damas per 59 milijonų balsų, 
arba 51.5 proc. visų balsavu
siųjų. Reikia ypač pabrėžti, kad 
šį kartą Bush gavo ne tik dau
giau rinkiminių (electoral) bal
sų, 286 prieš 252, bet ir visų rin
kėjų asmeninių balsų, kas jam 
nepavyko 2000 metais, kai rin
kiminiais balsais jis ir laimėjo, 
rinkėjų balsų skaičiumi jį 
pralenkė demokratas Al Gore. 
Juk dar prisimename, kaip ilgai 
demokratai, besiginčydami dėl 
Floridos rinkiminių balsų, 
nenorėjo pripažinti Bush 
tikruoju Amerikos prezidentu. 
Turėjo įsiterpti net Aukščiau
siasis teismas, kuris tik su 5:4 
balsų persvara sustabdė gin
čus. 

Nors ir su nežymia balsų 
persvara, už Bush šį kartą bal
savo daugiau amerikiečių negu 
bet kada anksčiau Amerikos 
istorijoje. Bush pralenkė ir po
puliarųjį Ronald Reagan, kuris 
1984 m. buvo surinkęs iki to 
meto labai įspūdingą 54 mln. 
balsų skaičių. Jei pažiūrėti į 
atskirų valstijų rezul ta tus , 
nedaug kas pasikeitė nuo 2000 
metų. Šį kartą, kaip ir tuomet, 
demokratai laimėjo visas tr is 
Ramiojo vandenyno pakraščio 
valstijas, Kaliforniją, Washing-
ton ir Oregon; visas šešias Nau
josios Anglijos (Atlanto pakraš
čio) valstijas, o taip pat ir di
džiąsias rytų valstijas, ka ip 
New York, New Jersey ir Penn-
sylvania, bei vidurio vakarų 
šiaurę: Illinos. Michigan. Wis-
consin ir Minnesota. Šaltoji 
Aliaska aiškiai apsisprendė už 
Bush, tuo tarpu kai Havajuose 
persvėrė Kerry. 

Pasikeitė tik dvi valstijos, 
kurios iš demokratų stovyklos 
2000 metais, šįmet perėjo pas 
respublikonus: Arizona ir Iowa. 
Kai 2000 m. viskas priklausė 
nuo Floridos balsuotojų, ta ip 
šįmet kvapą sulaikę politikai 
laukė galutinių duomenų Ohio 
valstijoje (21 rinkiminis balsas). 
Kai paaiškėjo, kad ten iš beveik 
6 mln. mestų balsų, vos tik apie 
100,000 balsų persvara laimėjo 
Bush, dar vėliau ateinantieji 

balsų skaičiavimo duomenys iš 
Iowa valstijos (7 r inkiminiai 
balsai) jau nebeturėjo įtakos 
galutinei Bush pergalei. 

Jei pasižiūrėti į Amerikos 
žemėlapį, detaliai rodantį visas 
krašto apskritis, galima matyti , 
kad demokratai beveik visur 
vyravo tirštai apgyventuose 
rajonuose, kaip miestai ir prie
miesčiai. Respublikonams aiš
kiai geriau sekėsi žemės ūkio 
teritorijose. Tačiau ir čia buvo 
stambių išimčių. Kai tokios 
tikros žemės ūkio valstijos, pvz. 
Nebraska, pralenkė demokra
tus net 35.1 proc. persvara , 
Iowa valstijos respublikonai 
laimėjo tik vos 1 proc. persvara, 
o žemės ūkio ir sūriais garsų 
Wisconsin pasiglemžė demok
ratai, nors ir labai nežymia 0.5 
proc. persvara. 

Apskritai, Bush aiškiai lai
mėjo kaimų ir mažų miestelių 
teritorijose — 57.42 proc. Prie
miesčiuose jam jau ėjo sunkiau. 
Ten demokratai sumažino skir
tumą iki 52.4 proc., o miestuose, 
didesniuose negu su 50,000 
gyventojų, Kerry „nešė" prezi
dentą net 54:45 proc. santykiu. 

Turėtų būti įdomu pažvelg
ti, kaip įvairios amerikiečių 
socialinės, rasinės ir kitokios 
grupuotės balsavo šiuose prezi
dentiniuose rinkimuose. Pa
vyzdžiui, jei būtų leista balsuoti 
tik moterims, Kerry būtų nauja
sis prezidentas, nugalėjęs Bush 
51:48 proc. santykiu. Politologai 
tuomet įrodinėjo, kad moterims 
nepatikusi Bush pasipūtėliška 
„cowboy" tipo laikysena. Ar jos 
priprato, ar prezidentas sušvel
nėjo? 

Nepatiko Bush nei Lotynų 
Amerikos (daugiausia mek
sikiečių) kilmės piliečiams. Jie 
balsavo už Kerry 53:44 proc. 
santykiu, bet vis dėlto ne taip 
ryškiai kaip buvo 2000 metais, 
kai Gore pralenkė Bush net 
62:35 proc. santykiu. Atrodo, 
kad Bush pastangos patraukti 
meksikiečius į savo pusę pa
vyko. Bush šį kartą savo kal
bose jiems įterpdavo ispaniškų 
žodžių ir frazių, kurios mek
sikiečius maloniai kuteno, taip 
kaip mums lietuviams patinka, 
kai amerikietis politikas „pra
kalba" lietuviškai, dažniausiai 
tik su vienu žodžiu „labas!" 

Kaip ir buvo laukta, juodieji 
amerikiečiai, kuriuos Amerikos 
žiniasklaida jau senokai nutarė 
vadinti Afrikos-amerikiečiais, 
aiškiai pasisakė už Kerry, ati
duodami jam net 90 proc. savo 
balsų. Panašiai pasielgė ir 
žydai. Čia, kaip jau seniai 
nusistovėjusi tradicija, žydai 
atidavė balsus už demokratus, 
pasirinkdami Kerry net 3:1 san
tykiu. Kerry save vadina kata
liku, bet iš tėvo pusės jo sene
liai buvę žydai, perėję į katalikų 
tikėjimą. Niekur neradau, 
kodėl. Bush pagerino savo stovį 
tarp žydų, gal dėl jo Izraeliui 
labai palankios politikos, gau
damas net 25 proc. jų balsų, tuo 
tarpu kai 2000 metais tik 19 
proc. žydų už jį balsavo. 

Čia reikėtų prisiminti ir 
Kalifornijos Hollywood filmų 
pramonės finansinius didžiū
nus, stambius Izraelio rėmėjus, 
kurio kartu su Kerry remian

čiais garsiaisiais aktoriais, mu
zikais, režisieriais ir direkto
riais, labai stipriai prisidėjo 
prie demokratų propagandos 
finansiškai. Prie jų prisidėjo 
tokios garsenybės kaip Bruce 
Springsteen ir kiti. Jie Kali
forniją sau lengvai ir pasi
glemžė, ir neseniai gubernato-
rumi tapusio Arnold Schwar-
zenegger populiarumas Bush 
nedaug tegalėjo padėti. 

Senesnieji (per 60 metų) 
amerikiečiai, kurie sudaro be
veik ketvirtadalį visų balsuoto
jų, pasirinko Bush 54:46 proc. 
santykiu. Prieš ketverius metus 
Bush, norėdamas pri t raukt i 
jaunesnius balsuotojus, buvo 
paskelbęs planą leisti socialinio 
draudimo mokesčius investuoti 
į biržą. Gore tai pavadino so
cialinio draudimo pabaiga, ir 
taip tuomet laimėjo išsigan
dusių senjorų balsus. Norė
damas atsigriebti, šį kartą Bush 
pažadėjo senjorams geresnę 
Medicare vaistų plano nuolaidą, 
ir taip juos grąžino į savo 
stovyklą. 

Nors Kerry buvo daug me
dalių dekoruotas Vietnamo 
karo herojus, nemaža dauguma 
veteranų jam negalėjo dovanoti 
fakto, kad Kerry, grįžęs iš tik 
kelis mėnesius trukusios kari
nės tarnybos Vietname, pasi
darė aštriu prieš Vietnamo karą 
aktyvistu, kai tuo laiku ame
rikiečiai kariai dar bandė karą 
laimėti. Veteranai, o jie sudaro 
net 18 proc. visų balsuotojų 
skaičiaus, to neužmiršo, ir jie 
sau pasirinko Bush, 57:41 proc. 
santykiu. Bush gana drungnas 
pasireiškimas ir tarnyba Tauti
nėje gvardijoje, atrodo, jam 
daug nepakenkė. Nedaug pa
kenkė jam ir jo per ankstyvas 
pareiškimas „Mission accom-
plished!" dėl Irako karo. 

Kas balsuotojams buvo 
svarbiausia0 Pasirodo, kad ne 
terorizmas, ne Irako karas, ne 
ekonomika, nei dar gana žymus 
nedarbas, nei socialinė apdrau-
da ar Medicare. 

Net ir sprendžiamojoje Ohio 
valstijoje, galutinai nulėmusioje 
rinkimų rezultatą, kur bedar
bių procentinis skaičius yra vos 
ne aukščiausias visoje Ame
rikoje, balsuotojai pasirinko 
Bush, kuris buvo aiškiai 
pasisakęs prieš tos pačios lyties 
vedybas, abortą ir kamieninių 
ląstelių naudojimą medi
ciniškiems tyrimams. 

Sociologai ir politologai tokį 
balsuotojų pasirinkimą, ne tik 
Ohio, bet ir visoje Amerikoje, 
pavadino balsavimu už „mora
lines vertybes". Bet kaip j as 
aptarti? Kai kurie tokius „mo
ralinių vertybių" balsuotojus 
bandė apibūdinti, kaip žmones, 
kurie lanko bažnyčias ben t 
vieną kartą į savaitę. Pagal 
Amerikos religinių bendruo
menių statistikos biurą, tokių, 
pasirodo, jie suskaičiavo suda
rant net 41 proc. visų balsuoto
jų. Ir įdomiausia, kad jie savo 
balsus atidavė Bush, net 61:39 
proc. santykiu, kas ga l ima 
sakyti galutinai užantspaudavo 
Kerry pralaimėjimą. Sakoma, 
kad greičiausiai Bush sau 
garantavo laimėjimą, kai j au 
vasario 24 d. jis pareiškė norą 
pakeisti Amerikos konstituciją, 
taip uždraudžiant tos pačios 
lyties asmenų santuokas. 

Tai dramatiškai patvir t ina 
faktas, kad vienuolikoje valsti
jų, kuriose šių rinkimų metu 
referendumo būdu buvo balsuo
jama tuo pačiu klausimu, visur 
balsuotojai pasisakė prieš 
tokias vedybas. Iš tų 11 valstijų 
Bush laimėjo net devynias, ir 
labai dideliu skirtumu. Keista, 
bet Kanados Saska tchewan 
provincijos teismas maždaug 
tuo pačiu laiku nusprendė įtei
sinti tos pačios lyties santuo
kas. Dar keisčiau, pasirodo, jog 
teismai ir dar kitose penkiose 
Kanados provincijose daba r 
galiojančius moterystės įstaty
mus pavadino diskr iminuo
jančiais ir prieškonstituciniais! 

Ne visi su tuo sutiko. „Jei 
Bush galvoja, kad 'moralinės 
vertybės' davė jam pergalę, jis 
klysta. Aš irgi ba lsavau už 
tokias vertybes, kaip moters 
teisę pasirinkti , už lygybę 
žmonėms bet kokios seksua
linės orientacijos, ir pan . Ir 
mano balsas buvo už Kerry", — 
sakė ne vienas pasipiktinęs bal
suotojas. 

Žmonės, kurie save mėgsta 
vadinti evangelistais ar „naujai 
atgimusiais" krikščionimis, bal
savo už respublikonus beveik 
4:1 santykiu. įdomu dar paste
bėti, jog net du trečdaliai bal
suotojų, kurie pris ipažino 
niekada nelanką bažnyčių, bal
savo už Kerry. P r ie ta r ingas 
skaitytojas tai gal norėtų 
pavadinti Dievo pirš tu prieš 
demokratą Kerry. 

AUKŠCIAUSIAt EKSPONUOJAMA 
PARODA 

Agentūra „Factum" į Lietu
vos rekordų knygą įrašė naują 
meno rekordą - 11 tūkstančių 
metrų aukštyje eksponuojamą 
piešinių parodą, kurią gali 
matyti tik oro linijų klientai. 

Parodos autorė - vilnietė 
animacinių filmų dailininkė ir 
režisierė, tapytoja Ieva Buno-
kaitė. 

30 pastelės-akvarelės pieši
nių galima apžiūrėti, skrendant 
užsakomaisiais reisais į Anta-
liją, Atėnus, Barceloną, Dala-
maną, Heraklioną, Hurgadą. 
Kopenhagą. Tel Avivą ir atgal 
UAB „Aurela" lėktuve .Boeing 

737-300". Eksponuojamos Juo
zo Palionio knygos „Lūkesčių 
lietus" iliustracijos. 

Dailininkė apie dešimt me
tų dirbo stiuardese. Vėliau bai
gė Vilniaus dailės akademiją. 
Jai ir kilo mintis buvusioje „dar
bovietėje" - lėktuvo salone -
eksponuoti savo naujaus ius 
kūrinius. 

Pirmieji „aplankę" šią paro
dą buvo Lietuvos delegacija 
kartu su prezidentu Valdu 
Adamkumi, skridusi stebėti 
Atėnų olimpinių žaidynių 
atidarymo. 

(Elta) 

DANUTE BINDOK1ENE 

Vieno mirtis, kitų viltis 

Ketvirtadienį, lapkričio 11 d., mirė pales
tiniečių vadas Yasser Arafat, sulaukęs 
75 m. amžiaus. Tai buvo kontrover

siškas asmuo: daugelio gerbiamas, bet daugelio 
karštai nekenčiamas. Arafat pavardė nuo 1969 
m., kai jis tapo palestiniečių laisvės kovų vadu, 
nuolat minima Amerikos žiniasklaidoje. Daug 
kartų jis lankėsi Baltuosiuose rūmuose, buvo 
priimtas JAV prezidentų. Jam buvo suteikta 
Nobelio premija. Su juo buvo vedamos taikos 
derybos tarp Izraelio ir palestiniečių. Tačiau 
Arafat nebuvo lemta sulaukti palestiniečių val
stybės įkūrimo, galbūt daugiausia dėl to, kad 
tikslo siekta smurto, neapykantos ir keršto 
priemonėmis. 

Pastarosiomis dienomis žiniasklaida vėl 
dažniau minėjo Yasser Arafat pavardę. Žinios 
apie jo sveikatos būklę, apie paslaptingą ligą ir 
besiartinančią mirtį buvo sutinkamos dvejopai: 
vieniems tai sukėlė liūdesį, kitiems viltį, kad 
galbūt po Arafat mirties bus daugiau galimybių 
įgyvendinti pastovesnę taiką Artimuosiuose 
Rytuose. 

Kas gi pagal iau tas Yasser Arafat? 
Palestiniečiai jį vadina savo vadu, suteikusiu 
jėgų ir pasiryžimo vesti nesibaigiančią kovą su 
okupantais žydais, stovinčiais ant kelio į laisvą, 
nepriklausomą Palestinos valstybę. Kadangi 
palestiniečiai įsitikinę (ir ne be reikalo), kad 
Vakarų pasaulis, ypač Amerika, remia Izraelį, o 
į jų troškimus nekreipia dėmesio, Yasser Arafat 
laikomas palestiniečių laisvės simboliu, jų 
kovų su Izraeliu įkvėpėju. Deja, tokį pat vaid
menį jam priskiria ir žydai, todėl Arafat buvo 
kaltinamas dėl visų smurto veiksmų Izraelyje, 
dėl savižudžių susisprogdinimų ir akmenų 
krušos, sutinkančios Izraelio karius pales
tiniečių teritorijoje; dėl sugriautų žydų vilčių 
savo gyvenvietes dar labiau išplėsti pales
tiniečių žemėse, ir dėl kitų negerovių. 

Maždaug pastaruosius trejus metus Yasser 
Arafat buvo tarsi kalinys savoje būstinėje, nuo
latinių Izraelio išpuolių apgriautame Ramallah 
mieste. Nors j am ne kartą siūlyta išvykti į 
užsienį, kur galėtų sėkmingiau pristatyti savo 
žmonių problemas ir ieškoti joms sprendimo, 
Arafat pakartot inai atsisakė žengti bent 

žingsnį iš savo teritorijos, bijodamas, kad 
Izraelio vyriausybe neleis grįžti atgal. Nepai
sant Izraelio neapykantos ir užsienio valstybių 
nepasitenkinimo, Arafat tapo palestiniečių 
pasipriešinimo ir laisvės siekių simboliu, nors iš 
pažiūros tiek pat „apgriautu", suvargusiu, 
apšepusiu, kaip visa palestiniečių teritorija. 

Visgi liga pagaliau padarė tai, ko neįstengė 
nei žydai, nei kiti užsieniečiai (net palankūs 
palestiniečių siekiams): sunkiai susirgęs, 
Arafat išvyko į Paryžių gydytis. Tačiau ir jo 
liga, kaip pats Arafat, pasirodė „kietas riešu
tas". Gydytojams nepavyko nusta ty t i ligos 
priežasties. Kai kas tebespėlioja, kad pales
tiniečių laisvės kovų vadas buvo apnuodytas 
kažkokiais paslaptingais nuodais, bet atlikti 
tyrimai to nepatvirtino. 

Dabar klausimas: kas atsitiks, Arafat mi
rus? Atrodo, kad tokios galimybės pats Arafat 
nenumatė ir savo vieton įpėdinio neparinko. 
Bet tai taip pat gali būti teigiamas dalykas, nes 
asmuo (ar asmenys), perėmęs palestiniečių 
vadovo postą, galbūt bus sukalbamesnis, kai 
reikės vesti taikos derybas. O gal po Arafat mir
ties dar labiau sustiprės palestiniečių kovos ir 
smurto veiksmai Izraelyje? Kiek ilgai gali tokia 
padėtis tęstis, sugriovusi ir palestiniečių, ir 
žydų normalų kasdieninį gyvenimą? 

Kad palestiniečiai gerbia Yasser Arafat, 
aiškėja iš apklausų, vakariečių žurnalistų atlik
tų Ramallah mieste ir kitur. „Arafat buvo vie
nas iš mūsų —jis mūsų neapleido pavojaus me
tu, kentėjo nepriteklius, gyveno kukliai, buvo 
mūsų vadas, mūsų tėvas", — tokia buvo dauge
lio nuomonė. 

Amerikoje Arafat liga. o juo labiau mirtis, 
sukėlė atsargų optimizmą: galbūt būsimas 
palestiniečių vadovas ieškos taikios išeities iš 
akligatvio, kuriame įstrigę žydų ir palestiniečių 
reikalai. Prez. George W. Bush tikisi, kad 
pagaliau pavyks įgyvendinti „taikos kelio" 
planus, kuriuos jis dar pirmosios kadencijos 
metu buvo paruošęs, bet turėjo atsisakyti dėl 
atsinaujinusių smurto veiksmų, ir iš žydų, ir iš 
palestiniečių pusės. Tikėkimės, kad taikos 
viltys išsipildys. 

VASARA LIETUVOJE 
JERONIMAS TAMKUTONIS 

Nr.1 

Šią vasarą, susiklosčius aplinkybėms, teko 
Lietuvoje praleisti daugiau kaip du mėnesius 
laiko. Gyvenimas čia jau nuo pirmos dienos yra 
skirtingas — šviežias, geras maistas, švaresnis, 
negu Amerikos didmiesčių oras, pats gyvenimo 
tempas lėtesnis. Teko lankytis nuo Druskininkų 
ir Grūto parko Dzūkijoje, lig vidurio Žemaitijos, 
daugiausia laiko praleidžiant Kaune ir Vilniuje. 

Sulaukus senatvės, manęs netraukia kon
certų ir teatrų salės, bet domina paprastų, eilinių 
žmonių ir visuomenės gyvenimas. Teko susitikti 
senų pažįstamų, turinčių mokslo daktarų ir pro
fesorių titulus, dvasininkų, ūkininkų ir paprastų 
darbininkų, žurnalistų ir politikierių, „runke
liais" vadinamų. Sovietmečiu, jausdamas savo
tišką pareigą, aplankydavau tėvynėje esančius 
gimines ir kiekvieną kartą, persirengęs vietiniais 
drabužiais, slaptai aplankydavau juos, gyve
nančius pakaunėje. Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, ta pareiga pranyko. Paskutinį kartą 
Lietuvoje lankiausi prieš trejus metus. Kaip rusų 
patarlė sako, norint pažinti žmogų, reikia su juo 
suvalgyti pūdą, t.y. 17 kg, druskos. Galbūt 
nemažiau reikia pažinti ir dabartinę Lietuva. Šio 
apsilankymo įspūdžiais noriu pasidalinti su 
„Draugo" skaitytojais. Aišku, čia aprašyti įspū
džiai ir išreikštos nuomonės yra grynai mano 
asmeniškos, ir jokiu būdu nepretenduoja į 
visumos ar daugumos nuomonę. 

Vos išlipus iš lėktuvo Vilniuje, sutikti gimi
nės skundėsi, kad šis pavasaris yra neįprastai 
šaltas ir drėgnas. Kad jie sakė teisybę, greitai 
teko įsitikinti man pačiam — kiekvieną dieną, 
nuo birželio pradžios ligi liepos 20-os, iš ryto ar 
po pietų lynojo. Prieš pirminius prez. rinkimus 
susirinkusių žmonių pokalbiuose teko girdėti 
apie Radviliškio rajone buvusias šalnas. 

Kad galėtume geriau suprasti Lietuvos 
gyventojų nuotaikas, pažiūrėkime dalykiškai, 
kaip Lietuvos visuomenė, o kartu ir žiniasklaida, 
traktuoja ir vertina du pasižymėjusius savo veik
la asmenis, — Vytautą Landsbergį ir Rolandą 
Pavilionį. 

Pirmasis, Aukščiausios Tarybos narių išrink
tas pirmininku, vedė Sąjūdį, o kartu ir Lietuvą į 
nepriklausomybę. Už tai nomenklatūrininkų, 
žiniasklaidos, sovietų simpatikų ir sovietų su
kvailintų žmonių yra nuolatos drabstomas pur

vais, primetinėjant jam neva turimus milijonus 
Šveicarijos bankuose. Kairiųjų pusėje jam jau 
nerandama padoresnio žodžio; jo pavardė beveik 
paversta keiksmažodžiu. 

Antras — R. Pavilionis, buvęs žymus sovieti
nis kolaborantas, ateistinės katedros Vilniaus 
universitete steigėjas ir jos vadovas, j au vien tuo 
daug pasidarbavo sovietų kompartijai, skaldy
damas ir kvailindamas besimokančią Lietuvos 
jaunuomenę. Surašyti jo nesąmonių ir svaičio
jimų rinkiniai — parašytos knygos — vertinama 
kaip „mokslinis darbas". Normalioje visuomenėje 
galbūt aukščiausią vietą jis galėtų pasiekti, 
būdamas išrinktas miesto ar savivaldybės šun
gaudžiu. Po nepriklausomybės atgavimo jis buvo 
to paties Vilniaus universiteto profesorių išrink
tas rektoriumi, kas daug pasako apie profesorių 
politinį išprusimą ir sveiką protą. Vėliau 
Naujosios sąjungos sąraše išrinktas Seimo nariu, 
tapo Seimo švietimo komisijos vadovu. Po 
Europos Parlamento rinkimų, jis tapo vienu iš 
trylikos asmenų, atstovaujančių Lietuvai Euro
pos Parlamente, taigi lietuviškoje visuomenėje 
pasiekė gana aukštų, vadovaujančių postų. 

Paskutinį kartą Kaune esu buvęs prieš trejus 
metus. Pats miestas nuo to laiko mažai 
pasikeitęs, tačiau praėjus kelis kartus Laisvės 
alėja, pastebėjau ką tie paskutiniai treji metai 
reiškia, — joje jaunų žmonių sumažėjo bent per 
pusę — jie išvažinėjo po užsienį. Užsienio kapita
las daugiausia plaukia į Vilnių ir Klaipėdą, o kiti 
miestai, įskaitant ir Kauną, gauna tik trupinius 
Skrendant iš Vilniaus į Kopenhagą, drauge skri
do kelios lietuvaičių grupės, o iš ten jos išsiskirstė 
į kitas vietas — Oslo, Goeteburgą, Malmo ir 
kitur. 

Giminių artimas draugas turi dvylika vietų 
mikro autobusiuką, kurį, 6-10 žmonių grupe 
naudoja vienos dienos, daugiausia sekmadie
niais, išvykoms po Lietuvą. Vasaros dienos ilgos, 
o Lietuva nedidelė, tad, išvažiavus anksti rytą, 
galima pasiekti visas vietas. Priėmė jie ir „ame
rikoną" į savo tarpą, išvykoms į Grūto parką, 
Kernavę ir Žemaitiją. 

Druskininkai atrodo, kaip švarus , gerai 
tvarkomas kurortas, kuris, deja, dėl vėsios 
vasaros, turėjo mažai lankyfojų. 

B u s d a u g i a u . 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
Petras Petrutis 

TEN, KUR LIETUVIAI IR LITVAKAI 
Į VIENĄ DŪDĄ PŪTĖ 

Chiarbin, Harbin, Haerpin... 
Anot lietuvių patarlės: „Kaip 
pavadinsi, nepagadinsi". Vie
naip, ant ra ip ar dar kitaip va
dinamas miestas, buvo įkurtas 
1898 m. Kinijos šiaurės rytų 
dalyje. Anksčiau šis miestas 
tebuvo nedidelė žvejų gyven
vietė. Miestas gerokai ūgtelėjo, 
rusams t i es ian t t ransibir į 
geležinkelį. Tais laikais jame 
apsigyveno daugybė rusų. Jų 
skaičius ypatingai padidėjo po 
1917 metų spalio revoliucijos. 

Charbine ir kitais panašiais 
vardais v a d i n a m a m e mieste 
gyveno ir l ietuvių tau tybės 
žmonių. Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą čia veikė lietuvių „Aušros" 
draugija. O 1935 m. buvo įsteig
ta Lietuvos piliečių draugija. 
Šiai draugijai priklausė lietu
viai, o taip pat ir litvakai — iš 
Lietuvos kilę žydų tautybės 
asmenys. Žydai reiškėsi net 
draugijos valdomuose organuo
se. Draugija, kuriai priklausė 
apie 500 narių, turėjo chorą, 
skaityklą-biblioteką. 

1932 m. miestą ir apylinkes 

okupavo Japonija. II pasaulinio 
karo metu čia šeimininkavo 
sovietai. 1945 m. miestas buvo 
grąžintas Kinijai. Sovietmečiu 
buvo uždarytas Charbine veikęs 
Lietuvos konsulatas ir Lietuvių 
piliečių draugija. Lietuvos kon
sulas dr. Eduardas Jatul is buvo 
įkalintas. Iškalėjęs 10 metų, 
buvo paleistas. Ilgai netrukus 
mirė Lietuvoje. 

Beje, vienas dr. Eduardo 
Jatulio sūnus, medicinos gydy
tojas, gyveno Čikagoje. Mirė 
Beverly Shores, IN. Kitas sūnus 
gyvena Kalifornijoje. 

Kadaise Charbine ir apy
linkėse gyveno didokas skaičius 
žydų. Daugelis vertėsi preky-
ba-pramone. Po II pasaulinio 
karo žydai išsikėlė į kitus kraš
tus. Anksčiau Charbine gyvenę 
žydai neseniai pradėjo domėtis 
savo pirmykščia gyvenviete. 
Pastaruoju metu JAV ir Ka
nados laikraščiuose pasirodė 
straipsnių apie kadaise Char
bine gyvenusių žydų bei jų 
palikuonių lankymąsi Charbino 
mieste. 

Neseniai surengtoje žydų 
konferencijoje dalyvavo arti 100 
buvusių Charbino gyventojų. 
Šioje konferencijoje kalbėta apie 
galimą Charbino pagrindinės 
sinagogos atstatymą ir kapinių 
sutvarkymą. Kinijos komu
nistinė valdžia teigiamai verti
na žydų pastangas. Ypatingą 
susidomėjimą kelia galimos 
žydų finansinės investicijos. 

Nežinia, ar kadaise Char
bine gyvenusių, o dar pasaulyje 
pasklidusių, žydų tarpe yra lit-
vakų. Tačiau žinoma, kad anais 
senais laikais Charbino žydų 
bendruomenė rodė palankumo 
Lietuvai ir Lietuvoje veiku
siems įstatymams. Tai liudija 
1938 m. sausio 29 d. Eltos 
biuletenyje (Nr. 502) paskelbta 
žinia: 

„Lietuva iš senų laikų pa
sižymi tolerancija bei geru su
gyvenimu su kitataučiais. Gal 
todėl viduramžiais Lietuvai 
pavyko sukurti ir nuo Juodųjų 
iki Baltijos jūrų imperiją, kurio
je dauguma gyventojų buvo 
kitataučiai. Ir šiandien ukrai
niečiai, gudai (baltarusiai) ir 
žydai su pagarba ir viltimi žiūri 
į atstatytą Lietuvos valstybę, 
prisimindami senovės Lietuvą. 

Lietuvoje yra dabar apie 7 
proc. žydų gyventojų. Jie dau
giausia įsigalėję prekyboje, pra
monėje ir amatuose. Dabar ir 

lietuviai eina į šias darbo sritis, 
atimdami iš dalies žydų darbą ir 
uždarbius.. Bet lietuviai pra
monėje, prekyboje ir amatuose 
užima jiems prideramas vietas 
ramiu būdu, laisvos konkuren
cijos keliu. Taigi žydai neturi 
pagrindo skųstis. Šiaip žydai 
naudojasi tokiomis kultūri
nėmis bei pilietinėmis teisėmis, 
kurių daugely valstybių jiems 
nepripažįsta. 

Tarp kitų teisių, Lietuvos 
žydai turi teisę švęsti šeštadie
nius ir kitas žydų šventes. Žydų 
šventėms, reiškia, jų įmonės 
esti uždarytos. Tiesa, patys 
žydai nepatenkinti, kad jų šven
tės* nesutampa su daugumos 
gyventojų (katalikų) šventėmis. 
Mat, žydams tenka uždaryti 
savo krautuves šeštadieniais, 
kada žmonės daugiau perka. 
Todėl šeštadieniais stipriau 
prekiauja lietuvių prekybos 
įmonės. Kol lietuvių įmonių 
buvo mažai, buvo net keblumų, 
kai žydai šeštadieniais užsi
darydavo savo krautuves. Da
bar tų keblumų beveik nesi
jaučia. 

Įdomu, kad net Mandžiu-
ko—Charbino žydai prisiminė 
Lietuvos žydų teises, kai jiems 
ten pradėta versti šeštadieniais 
dirbti. 

Charbine išleistas įstaty
mas, kuriuo žydų įmonės ver-

SENOSE FOTOGRAFIJOSE % r NOSIOS LIETUVOS MADOS 

Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos parodų 
salėje pi rmadienį a t idaroma 
istorinės fotografijos paroda 
„Tarpukario Lietuvos drabužių 
mados". 

Kostiumo istorijai ir lietu
viškai madai skirtoje parodoje 
užfiksuoti įžymūs tarpukar io 
žmonės: politikai, aktoriai, me
nininkai bei paprasti miestelių 
gyventojai, vi lkintys tuomet 
madingais drabužiais. 

1918—1940 metų madas 
Lietuvoje a tspindinčias foto
grafijas parodai atrinkusi Taira 
Žilinskienė anotacijoje rašo: „Iš 
prisiminimų ar vyresnių žmo
nių pasakojimu, tapybos darbų 
ir fotografijų mes žinome, kaip 
atrodė praeito šimtmečio pirmo
sios puses žmonių apranga, bot 

ne visuomet susimastome, kas 
paskatino vienokių ar kitokių 
formų atsiradimą. Neatsitik
tinai šioje parodoje eksponuo
jamos senos nuotraukos, nes 
būtent tarpukario fotografija 
puikiai atspindi lietuvišką 
kostiumą bei pagrindines ma
dos tendencijas. (...) Eksponuo
jamos fotografijos ne tik išsa
miai aprašomos, jos sugrupuo
tos pagal laikotarpius ir pagrin
dines mados tendencijas. Tai — 
tarsi maža tarpukario Lietuvos 
drabužių mados knyga". 

Parodos lankytojams bus 
rodoma ir filmuota archyvinė 
medžiaga. Fotoparoda „Tarpu
kario Lietuvos drabužių mados" 
veiks iki gruodžio 3 d. 

(Elta) 

čiamos švęsti visus vietos 
gyventojų daugumos šventadie
nius. O žydų šventadieniais ir 
šeštadieniais žydų prekybos 
įmonės turi būti at idarytos. 
Tikintieji žydai tuo labai 
susirūpino ir mėgino gražiuoju 
tartis dėl lengvatų. J iems esą 
pažadėta padaryti išimtis, jei 
galės valdiniais dokumentais 
įrodyti, kad švenčių poilsio 
reikalas kitose valstybėse, kur 
žydų gyvenama, kitaip tvarko
mas. Kadangi Lietuva laikoma 
pavyzdžiu kitų nei katalikų 
gyventojų teisėms respektuoti, 
vienas žymiausių Charbino 
žydų bankų (kurios vadovybę 
sudarė iš Lietuvos kilę žydai), 
kreipėsi į Lietuvos žydų liaudies 
bankų sąjungą, prašydami 
parūpinti Lietuvos vyriausybės 
patvirtintų dokumentų, ku
riuose būtų nurodoma kaip 
Lietuvoje prekiavimo reikalai 
tvarkomi, t.y. kad savo šventa
dieniais tikintieji žydai savo 
prekybos įmones neprivalo 
atidaryti. 

Teko patirti, kad Charbino 
žydai gaus pageidaujamų doku
mentų. Taigi Lietuva netiesio
giai padės Charbino tikinčiųjų 
žydų reikalams". 

Tai tokios tokelės apie lietu
vius ir li tvakus, gyvenusius 
kiniečių žemės plotuose. 

P e t r a s P e t r u t i s 

,DRAUGAS IEŠKO 

SAVANORIŲ - TELEMARKETINC. 
jei galite ir turite norą, mums 
reikia telefonistų - savanorių. 

Galite skambinti iš namų arba iš 
„Draugo" raštinės. Skambinkite 

Valentinui tel. 773-585-9500. 

Senosios Lietuvos mados fotografijose — dail. Kaįjetonas Šklėrius 
Palangos pajūryje 1928 m. 

Valdo Kopūsto (Elta) reprodukcijos. 

„DRAUGAS' SKELBIA KONKURSĄ 
skirtą ..Draugo" 95-rių metų sukakčiai paminėti. 
T e m a : ..Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki šių dienų 
R a š i n i o ap imt i s : 100 mašinėle ar kompiuteriu rašytų puslapių (gali būti ir daugiau) 
D a l y v a u t i gali istorikai, žurnalistai, rašytojai, studentai ir kiti, sugebantys rašyti. 
Už g e r i a u s i a t eks t ą sk i r i ama 1,000 dol. p remi ja , ku r io s mecena tas yra Kazimieras Rožanskas . 
R a š i n i a i t u r i b ū t i a t s ius t i iki 2005 m. liepos 12 dienos. 
R a š i n i a i p a s i r a š o m i s lapyvardž iu , o atskirame voke įrašoma tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. 
S ius t i „Draugo" Ii idėjų valdybos pirm. Marijai Rcmienei „Draugo" adresu: 4545 West63rd. Str., Chicago, IL 60629. 

NEKUMOJAMASIS TURTAS 

CHi!y; a. Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vate \ * 4 773351-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.ma_ver@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
_ " į į j „ _ Landmark 

properties H 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ. SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 YVest 95th St, 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzte Crtcago, L 60629 
lakyte, nstafavimas. aptarnavimas 

ucensed — Bonded— Insured 

773 7784007 
773 531 1853 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Fifty first l e s son . (Fifty fiorst 
leson) — Penkiasdešimt pirma 
pamoka. 
A m i s t a k e a t t h e b a n k . (E 
misteik ęt t h a bf nk) — Klaida 
banke. 
I a m go ing to c h a n g e b a n k s , 
t h e b a n k w h e r e I k e e p my 
money h a s m a d e too m a n y 
mis t akes i n m y a c c o u n t . (Ai 
em going t ū čeindž benks, tha 
benk uer ai kyp mai many hes 
meid tū meny misteiks in mai 
ekaunt) — Aš pakeisiu savo 
banką; bankas, kuriame laikau 
savo pinigus jau padarė per 
daug klaidų mano sąskaitoje. 
What k i n d of m i s t a k e s h a s 
y o u r b a n k m a d e ? (Uad kaind 
af misteiks hez jur benk meid) 
— Kokias klaidas tavo bankas 
padarė? 
F o r i n s t a n c e , l a š t m o n t h 
t h e y d e p o s i t e d my p a y 
c h e c k t o s o m e o n e e lse ' s 
a c c o u n t . (For instens, lest 
mantb they depozited mai pei 
ček tū samuon elses ekaunt) — 
Pavyzdžiui, pereitą mėnesi jie 
įdėjo mano algos čekį į kito 
asmens sąskaitą. 
How awful , w h e n d id you 
find o u t t h a t t h e m o n e y 
w a s n ' t i n y o u r a c c o u n t ? 
{Hau oful, hau didž jū faind aut 

I thęt tha many uoznt in jū r 
j ekaunt) — Kaip baisu, kaip tu 
; sužinojai, kad pinigai nebuvo 
; tavo sąskaitoje? 
II pa id al l m y bi l ls b y c h e c k 
a s u sua l a n d all m y cheeks 
bounced . (Ai peid oi mai biis 

I bai ček, ez jūžual, ęnd oi mai 

čeks baunsd) — Kaip visuomet, 
aš savo visas sąskaitas mokė
jau čekiais ir visi mano čekiai 
buvo nepadengti. 
H o w d id you s t r a i g h t e n o u t 
t h a t mess? (Hau didž jū streit-
en aut thęt mes) — Kaip tu tą 
maišalynę ištaisei? (Kaip tu iš 
tos klampynės išlipai?) 
I c a l l e d e v e r y o n e t h a t I 
p a i d , e x p l a i n e d t o t h e m 
w h a t h a p p e n e d , a n d s e n t 
t h e m a n o t h e r c h e c k . (Ai kold 
evriuon thęt ai peid, ekspleind 
tū them uoat hepend, ęnd sent 
them ena ther ček) — Aš 
paskambinau visiems, kuriems 
mokėjau (kuriems esu skolin
gas), pasakiau, kas atsitiko ir 
išsiunčiau jiems kitą čekį. 
T h a t m i s t a k e c a u s e d y o u a 
lo t of p r o b l e m s . (Thęt mis
teik kozd jū e lat af prablems) 
— Toji klaida padarė tau daug 
bėdos. 

I t d i d n ' t e n d t h e r e , t h e 
b a n k t r i e d t o c h a r g e m e 
t w e n t y do l l a r s e a c h for t h e 
r e t u r n e d c h e e k s . (It didnt 
end thėr, tha benk traid tū 
čardž my tuenty dalers yč for 
tha ritiurod čeks) — Tuo dar 
nepasibaigė, bankas iš manęs 
reikalavo po dvidešimt dolerių 
už kiekvieną grįžusį (nepa
dengtą) čekį. 
Af ter al l t h a t , I don ' t b l a m e 
y o u for w a n t i n g to b a n k 
s o m e w h e r e e l s e . (Efter oi 
thęt, ai dont bleim jū for uanti-
ng tū benk samuer eis) — Po 
viso to aš tavęs nekaltinų, kad 
nori kitur laikyti pinigus. 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA SIŪLO DARBĄ 

Išnuomojama namo dalis arba kam
barys LOCKPORT'e vyresnio am
žiaus žmonėms. Galima minimali 

pagalba. 10 min. iki Lietuvių centro 
Lemonte. Kaina sutartinė. 

Tek 1-8158364)960,1-708-710-1512. 

Darbui reikalingi dažytojai , 
staliai su darbo patirtimi. 

Rutinai turė t i mašina. 
Pageidautina. 

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

Vilniaus prestižiniame rajone - Žvėryne 
prie Vingio parko ir netoli Seimo rū

mų) galima mėnesiui išsinuomoti nau
jai suremontuota su baldais butą. 

Skambinti Vaclovui į Vilnių: 011.370. 
52.751576 arba 011.370.61868069) 

(Lietuvoje 2.751576 arba8.61868069). 

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051. fax 
resume to 630-969-5333 

VVoodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620 - $650; 

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

NAIL TECH Experienced in all 
nail services. Busy Naperville, 
Illinois Salon & Spa. Gurantee. 

Benefits. Full time or part time. Call 
630-420-8700 Fax 630-416-2595 
or e-mail elegantesds@aol.com. 

KALĖDINIAI J1UNTINIA1 LĖKTUVU 
PRIIMAMI IKI 
LAPKRIČIO 18 šl^C^r ; -*m^ 
DIENOS 

Mūsų atstovai: 
Los Angeles 334 E. Santa Anha, Tel :S 18-842-1719. "R*8tt-73l-*777 
Bravo Coffcc 238 Main Str. LEMONT. IL 60439. Tel:630-2S7-3300 
KuKna Corp. 338 S. Rohhvioe Road. PALATINE IL 60067. Tefc847-776-7766 

TEb1-300-775-SEND 
Mūsų i š ta igos : 

2719 W 71 Str, CHICAGO, IL 60629. Tel:773-434-7919 
8801 S. 78 th Ave. Bridgeview. IL 60455. Tel:708-599-9680 
Dirhame: PiravPenk 8 a.ro.-6p.m., T'reč iki ? p.m.. Šcš;. noo S a.m,- 3 p.rrt 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

ANO LOAN ASSOC1AHON OF CHICAGO 
2212 VVestCcrmak Road, Chioigo, IL 60608 

(773) 847-7747 
Stcphen M Oksas, Prcsident 

Paiarrtaujttm Čikagos ir .ApyiinkUį Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

mailto:d.i.ma_ver@worldnet.att.net
mailto:elegantesds@aol.com


Pasaulio naujienos 
(Rėmams AFP, ftaotofs, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNiS 

imų agentOrų pianafeimais) 

MJ$OPA J L RUSIJA 

LONDONAS 
Osama bin Laden ekstre

mistų tinklas „ai Qaeda" per ar
t imiausius dvejus metus ims ir
ti, nes tarp jo grupuočių kils ne
santaika ir kovotojai atsisakys 
kovos dėl bendrų tikslų, mano 
Britanijos parlamento gynybos 
komiteto patarėjas, profesorius 
Michael Clark. Tinklo irimo pa
darinys bus specialiųjų tarnybų 
laimėtas „karas su terorizmu". 
„Aš manau, kad skilimas prasi
dės per artimiausius 12-24 mė
nesius", sakė jis Londone vyks
tančioje konferencijoje saugumo 
klausimais . Jo prognozėmis, 
t ink las suskils į smulkesnes 
kuopeles, į kurias bus galima 
lengviau prasiskverbti, o paskui 
— padaryti nepavojingas. 

VATIKANAS 
Vatikanas ketvirtadienį pa

vadino Yasser Arafat vadovu, 
kuris stengėsi iškovoti savo tau
tai nepriklausomybę, ir dar kar
tą išreiškė paramą suvereniai 
Palestinos valstybei, kuri egzis
tuotų greta Izraelio. Vatikano 
pranešime Dievo prašoma su
teikti amžinąjį poilsį „įžymaus 
velionio Y. Arafat sielai ir taiką 
Šventajai Žemei". 

ATĖNAI 
Nepaisydama Europos Są

jungos (ES) nurodymo ateinan
čiais metais perpus sumažinti 
biudžeto deficitą, Graikija pra
nešė mažinanti įmonių pelno ir 
individualių įmonių pelno mo
kesčių tarifus investicijoms ska
t in t i . Naujieji mokesčiai bus 
įteisinti įstatyme, kuris bus pri
imtas iki metų pabaigos. Mano
ma, kad mokesčių sistemos per
tvarka taip pat bus naudinga 
darbuotojams ir pensininkams. 
Graikija — viena iš sparčiausiai 
augančių 12 valstybių vienijan
čios euro zonos ūkių — rugsėjo 
mėnesį pripažino, kad šalies 
biudžeto deficitas kelerius pas
taruosius metus viršijo oficialiai 
skelbtus rodiklius ir euro zonos 
apribojimus. 

MASKVA 
Rusijos Federacijos Taryba 

nesurinko reikiamo balsų skai
čiaus, kad būtų pritarta įstaty
mo projektui, numatančiam nuo 
2005 m. balandžio 1 d. už
drausti gerti alų viešosiose vie
tose, ir sudarė konsultacinę ko
misiją šiam projektui patobulin
ti. Anksčiau Valstybės Dūma 
trimis svarstymais pritarė 
draudimui gerti alų gatvėse, 
stadionuose, skveruose, parkuo
se ir visuomeniniame transpor
te. Vyriausybė šį įstatymo pro
jektą sukritikavo, įžvelgusi ja
me palankią dirvą vietos val
džios piktnaudžiavimams, taip 
pat nusprendusi, jog draudimas 
viešai gerti alų yra neįvykdo
mas. 

elgiamasi kare su terorizmu su
laikytais ir kalinamais asmeni
mis. Je i šią kandidatūrą patvir
tins respublikonų kontroliuoja
mas Senatas, Texas gimęs 49 m. 
A. Gonzales taps pirmuoju mek
sikiečių kilmės amerikiečiu, pa
skirtu į aukščiausią postą šalies 
teisėsaugos sistemoje. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHESGTON, D.C. 
Britanijos ministras pirmi

ninkas Tony Blair ketvirtadienį 
atvyko į Washington, D.C. dery
bų su prezidentu George W. 
Bush, jausdamas didesnį nei 
kada nors anksčiau spaudimą 
išsireikalauti atpildą už savo 
paramą JAV vadovaujamam ka
rui su Iraku. Įžengęs į Baltuo
sius rūmus ir pirmasis iš užsie
nio valstybių vadovų susitikęs 
su prezidentu po jo perrinkimo 
antrai kadencijai, jis neabejoti
nai sutvirtins savo, kaip arti
miausio G. W. Bush sąjunginin
ko, įvaizdį. Tačiau dėl to T. Blair 
iškils grėsmė grįžus namo su
laukti naujų kaltinimų, jog jis 
tėra JAV „pudelis". 

JAV prezidentas George W. 
Bush trečiadienį naujuoju tei
singumo sekretoriumi ir gene
raliniu prokuroru pasiūlė skirti 
pagrindinį Baltųjų rūmų advo
katą Alberto Gonzales. Imigran
tų sūnus A. Gonzales sugebėjo 
įgyti didelį prezidento pasitikė
jimą ir padėjo parengti teisinę 
poziciją dėl to, kaip turėtų būti 

RAMALLAH 
Palestinos savivaldos parla

mento pirmininkas Rawhi Fat-
touh ketvirtadienį paskirtas lai
kinuoju prezidentu, ir š iame 
poste pakeitė velionį Yasser 
Arafat. Per specialią parlamen
to sesiją, kuri vidurdienį prasi
dėjo įstatymų leidėjams tylos 
minute pagerbus Y. Arafat, R. 
Fattouh pagal palestiniečių pa
grindinį įstatymą buvo prisaik
dintas laikinuoju prezidentu. 
Svarbiausias jo uždavinys bus 
per du mėnesius surengti rinki
mus. Nemanoma, kad R. Fat
touh, kuris yra beveik nežinoma 
politinė figūra, ateityje galėtų 
tapti palestiniečių vadovu. 

FALLUJAH 
Ketvirtadienį, trečiąją mū

šių sukilėlių kontroliuojamoje 
Fallujah dieną, iš JAV karo lėk
tuvo buvo apšaudytos įtariamos 
maištininkų susitelkimo vietos 
šio Irako miesto šiaurės rytinia
me rajone, o į dangų kilo dūmų 
kamuoliai. Po praėjusią naktį 
vykusio apšaudymo iš artileri
jos pabūklų gatvėse kilo susirė
mimai. Maištininkai, kurie jau 
prarado beveik viso miesto kon
trolę, vis dar atkakliai prieši
nasi JAV vadovaujamoms pajė
goms. Tikrindamos namą po na
mo irakiečių pajėgos, be kita ko, 
rado namus, kuriuose buvo lai
komi ir žudomi įkaitais paimti 
užsieniečiai. Pasak pavardės 
nenorėjusio skelbti JAV kariuo
menės pareigūno, minimi na
mai buvo šiaurinėje Fallujah 
dalyje. Juose rasti žudikų dra
bužiai bei drabužiai, kuriais 
grobikai aprengdavo įkaitus, 
ginklai ir vaizdajuostės. 

DIONIZUI POŠKAI 
240 METŲ 
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Mirė palestiniečių vadovas Y. Arafat 
Atkelta iš 1 psl. 
„žlugęs vadovas", kuris per ilgai 
kabinosi į valdžią. 

Y. Arafat, kuris 1958 metais 
įsteigė judėjimą ..Fatah", o 
1969-aisiais perėmė valdžią Pa
lestinos išsivadavimo organiza
cijoje, šeštadienį turi būti pa
laidotas savo būstinės komplek
se Ramallah, kuriame Izraelio 
pajėgos jį iš esmės laikė įkalinu
sios daugiau kaip dvejus su pu
se metų. 

Šis Mukataatu vadinamas 
kompleksas ir pats jau tapo ko
vos už valstybę, kurios Y. Arafat 
nesulaukė, simboliu. 

Palestiniečių vadovas bus 
palaidotas betono karste, kurį 
vėliau būtų galima perkelti į Je
ruzalę, ketvirtadienį sakė pales
tiniečių šeichas Ikrima Sabri, 
Jeruzalės didysis muftijus. 

Tradiciškai musulmonų lai
dotuvės surengiamos per 24 va
landas nuo mirties, po laidotu
vių maldų ir procesijos. Ceremo
nija, per kurią reiškiama užuo
jauta , įvyksta po laidotuvių — 
tą pačią dieną ar vėliau. 

Y. Arafat. kuris visada saky

davo, jog yra susituokęs su pa
lestiniečių tauta, vedė gerokai 
už save jaunesnę Suha Tavvil, 
tačiau poros santykiai greitai 
atšalo ir pirmoji ponia skurs
tantį Gazos Ruožą galiausiai iš
keitė į prabangų Paryžių. 

Y. Arafat vedybos su Suha. 
kuri gimė turtingoje Vakarų 
Kranto krikščionių šeimoje, o iš
silavinimą įgijo vienuolyne ir 
Sorbonoje, buvo laikomos pa
slaptyje beveik dvejus metus. 
Oficialiai apie šią santuoką bu
vo paskelbta tik 1992-aisiais. 

Madas sekanti šviesiaplau
kė, kurios polinkis į prabangą 
nesiderino su įprasta palesti
niečių vadovo karine uniforma, 
po slapta įvykusių sutuoktuvių 
atsivertė į islamą. 

Vėliau ji sakydavo ištekė
jusi už mito. 

Y. Arafat Suhą sutiko Jor
danijoje ir, kai buvo ištremtas į 
Tunisą, nusamdė ją rūpintis Pa
lestinos išlaisvinimo organizaci
jos (PIO) ryšiais su visuomene. 

1994-aisiais, praėjus viene
riems metams nuo tada. kai su 
Izraeliu buvo pasirašytas Oslo 

taikos susitarimas, jiedu persi
kėlė į Gazos Ruožą. 

1995 metais Paryžiuje Suha 
pagimdė vienintelį jųdviejų vai
ką — dukrą, kurią Y. Arafat mo
tinos garbei sutuoktiniai pa
vadino Zahwa. 

Prieš gimdymą Suha sakė, 
kad jos vyras norėtų sūnaus, bet 
išreiškė viltį, jog gims mergaitė, 
kuri „galėtų tapti taikos nešė
ja". Tai, kad ji gimdyti nuspren
dė Paryžiuje, o ne palestiniečių 
teritorijose, papiktino daugelį 
jos tėvynainių. 

Tiksliai nežinoma Jcada Su
ha kartu su savo dukterimi per
sikėlė į Paryžių nuolat gyventi. 
2004 m. vasarį ji pateko į Pran
cūzijos laikraščių puslapius, 
pradėjus tyrimą dėl milžiniškų 
sumų, kurios buvo pervestos į 
jos banko sąskaitą šioje šalyje. 

Tačiau Suha tikino, kad 
teisėsaugininkai šiuo reikalu 
jos niekada neapklausė. „Kas 
čia keista, jei Palestinos savi
valdos prezidentas siunčia pini
gus savo žmonai, kuri rūpinasi 
palestiniečių interesais užsieny
je?", stebėjosi ji. 

Vyriausybė jaučiasi skolinga Lietuvos menininkams 

Vilnius , lapkričio 11 d. 
(ELTA) — Nors ir dvigubai pa
didinusi meno premijos laurea
tų skaičių. Vyriausybė jaučia są
žinės graužatį, negalėdama pa
gerbti visų menui nusipelniusių 
šalies kultūros žmonių, ketvir
tadienį įteikdamas Vyriausybes 
meno premijas dešimčiai garsių 
Lietuvos menininkų pripažino 
premjeras Algirdas Brazauskas 

Šių metų Vyriausybės meno 
premijos už reikšmingus Lietu
vos menui ir kultūrai darbus 
įteiktos dailininkui keramikui 

Juozui Adomoniui, rašytojams 
Vandai Juknaitei ir Henrikui 
Algiui Čigriejui, kino režisie
riams Almantui Grikevičiui ir 
Rimtautui Siliniui, dainininkui 
Virgilijui Noreikai, fotomeni
ninkui Jonui Romualdui Ra
kauskui, dailininkėms Rasai 
Skliutauskaitei ir Eglei Valiūtei 
bei obojininkui Juozui Rimui. 

Garsių menininkų apdova
nojimo ceremonijoje dalyvavo 
Vyriausybės, Seimo ir Preziden
tūros atstovai, kūrybinių sąjun
gų vadovai, ankstesnių metų 

Vyriausybės meno premijų lau
reatai. 

Susirinkusiems buvo paro
dytos režisieriaus R. Šilinio do
kumentinio filmo „Jonas Basa
navičius" ištraukos, grojo ir dai
navo profesoriai J. Rimas ir V. 
Noreika, savo kūrybos fragmen
tą perskaitė rašytoja V. Juk
naitė. 

Vyriausybės rūmuose su
rengta apdovanotųjų dailės dar
bų ir fotografijų paroda. 

Vyriausybės meno premijos 
dydis — 18,750 litų. 

2004 m. spalio 8 d. Žemalė
je (Mažeikių r.) minėjome 
240-ąsias lietuvių kalbos puo
selėtojo, poeto, muziejininko 
Dionizo Poškos gimimo meti
nes. Tai svarbus įvykis kultū
riniame Lietuvos gyvenime, nes 
D. Poška ne tik paliko svarbių 
li teratūros kūrinių, bet ypa
tingą dėmesį skyrė lietuvių kal
bos puoselėjimui, domėjosi Lie
tuvos istorija, įkūrė pirmąjį 
Lietuvoje istorijos muziejų. 
Neveltui jis buvo pavadintas 
Žemaičių kultūrinio sąjūdžio 
pagrindine figūra. 

Svarbiausioji minėjimo da
lis buvo jubiliejinė mokslinė 
konferencija „Dionizas Poška — 
Žemaičių kul tūr inio sąjūdžio 
pagrindinė figūra", kurioje pra
nešimus skaitė Vilniaus, Kauno 
ir Klaipėdos literatūrologai. 
Įžangos žodį tarė prof. Juozas 
Girdzijauskas. J is pabrėžė, kad 
D. Poška reprezentuoja žemai
čio bajoro tautinę savimonę. Tai 
buvo dvikalbis rašytojas, bet 
žemaičių kalba jam labiausiai 
rūpėjo, nes tai buvo jo tėvų ir 
protėvių gimtoji kalba. Žemai
čius D. Poška siekė suvienyti 
gimtosios kalbos pagrindu. 
Svarbiausias jo poezijos kūrinys 
yra „Mužikas Žemaičių ir 
Lietuvos", kurį konferencijoje 
aptarė dr. Rimantas Skeivys. 
Pagrindinė jo pranešimo tezė — 
D. Poškos sukurtas baudžiavos 
vaizdas, yra tapęs šios temos 
vaizdų lietuvių literatūroje 
modeliu. 

Svarbių ir įdomių faktų 
pateikė mažeikiškis istorikas 
Povilas Šverebas. Iki šiol žinoję 
tik apytikslę D. Poškos gimimo 
datą, kurią nustatė habil. m. dr. 
Vytautas Vanagas, dabar gal
ime džiaugtis patikslinta data. 
Tai padaryti P. Šverebą pa
skatino V. Vanago knyga „Dio
nizas Poška". Žinodamas, kad 
D. Poška gimė Lėlaičiuose, Že
malės parapijoje, jis norėjo 
atrasti tai patvirtinančių faktų. 
Studijuodamas Žemalės parapi
jos aktų įrašus, atrado įrašą 
apie D. Poškos krikštijimą 
Žemalės bažnyčioje. Pagal jį 

nustatyta, jog D. Poška gimė 
1764 m. spalio 8 dieną. Ta proga 
buvo surengta pirmoji mokslinė 
konferencija, skirta D. Poškai. 
Kad tai svarbus įvykis, liudija 
ne t ik mokslininkų dėmesys 
šiam iškiliam mūsų kultūros 
puoselėtojui, bet ir mokinių bei 
vietinių gyventojų, kurie noriai 
dalyvavo renginyje, susidomėji
mas. 

Apie D. Poškos idilę „Dar
želis" kalbėjo dr. Brigita Spei-
čytė, išplėtojusi mintį, kad pri
sirišimas prie parko buvo bajoro 
kul tūr inės tapatybės dalis. 
Literatūriniuose D. Poškos teks
tuose išryškinančias vertybes 
apžvelgė dr. Vita Gaigalaitė. 
Rankraščiuose likusį literatū
rinį rinkinį „Bitelė Baublyje" 
pristatė dr. Ilona Čiužauskaitė. 
Rinkinį sudaro originalūs ir 
verstiniai poezijos kūriniai , 
įvairios pastabos, sentencijos. 
Šis rankrašt is atspindi auto
riaus kultūrinius interesus bei 
domėjimosi sritį. D. Poška mėgo 
save lyginti su bitele, vis 
triūsiančia Baublyje. 

Džiugina, kad poeto gimtinė 
Lėlaičiai yra tvarkoma ir 
prižiūrima. Už tai pirmiausia 
reikėtų padėkoti Šerkšnėnų 
seniūnui Alfonsui Šakauskui. 

Prie D. Poškos 240-ųjų gi
mimo metinių pagerbimo sėk
mės daug prisidėjo Mažeikių 
muziejaus direktorė Adelė Cho-
lodinskienė, jos pavaduotojas 
Povilas Šverebas, Žemalės ben
druomenės pirmininkė Anita 
Avdaljan ir Žemalės mokyklos 
direktorė Audronė Dipševičienė. 

Renginio dalyviai Lėlaičiuo
se pasodino ąžuoliukų, ta ip 
plėsdami įveistą šioje vietoje 
ąžuolyną. Tai simboliška, prisi
minus, kad garsusis Baublys 
taip pat kažkada buvo didelis, 
galingas ąžuolas. Ne tik litera
tūriniai D. Poškos darbai, bet ir 
Baublys liko kultūrinio darbo 
įprasminimas bei simbolis. 
Tikimės, kas naujai pasodintieji 
ąžuoliukai kada nors teiks 
stiprybės ir jėgų naujiems lietu
vių šviesuoliams. 

Dalia Bufaite 

STORULIAI MAŽINA 
PELNĄ 

JAV oro linijų pelnui kilo 
naujas pavojus. Ataskaita paro
dė, kad šių bendrovių uždarbį 
mažina ir sunkesni keleiviai. 
Pasak JAV ligų kontrolės ir pre
vencijos centro, dešimtąjį pra
ėjusio amžiaus dešimtmetį 
vidutinio amerikiečio svoris 
padidėjo dešimčia svarų (4.5 
kilogramo). Centro ataskaitoje 
teigiama, kad vien 2000 metais 
papildomo svorio pervežimas 
aviakompanijoms atsiėjo 275 
mln. JAV dolerių. 

Oro linijų pelną jau mažina 
menka paklausa ir rekordiškai 
pašokusios naftos kainos. 
Jungtinėse Valstijose žlugo ne 
viena oro transporto bendrovė, 
o kitos bando išsilaikyti vis 
konkurencingesnėje rinkoje. 

Nustatyti keleivių bagažo 
svorį ir apmokestinti pernelyg 
sunkų bagažą yra gana papras
ta. Tačiau kur kas sudėtingiau 
reglamentuoti keleivių pilvų dy
dį. Kai kurios bendrovės svarsto 
galimybę iš nutukusių keleivių 
imti mokestį už dvi vietas, ta

čiau toks požiūris aviacijos sek
toriuje dar neįsigalėjo. 

Praėjusiais metais JAV fe
deralinė aviacijos administraci
ja dešimčia svarų padidino 
vidutinį keleivio svorį, kurį 
naudoja, skaičiuodama lėktuvų 
apkrovimą. Tuo tarpu pašoku
sios naftos kainos paskatino 
daugelį bendrovių padidinti 
prie bilieto kainos pridedamus 
kuro mokesčius. 

Jungtinėse Valstijose ir 
Europoje plintantis nutukimas 
paskatino griežtą maitinimo 
įmonių kritiką. Didžiausios kri
tikos sulaukė greito maisto 
restoranų tinklas „McDonalds", 
kur is į nepalankią nuomonę 
reagavo meniu pokyčiais. 
Pastaraisiais mėnesiais į meniu 
į traukti sveikesni patiekalai 
padėjo padidinti ir paties 
„McDonalds" pelną. 

Vis dėlto ekspertai prog
nozuoja, kad žmonės darysis vis 
sunkesni , o tai vis labiau 
mažins oro linijų pelną. 

(Elta) 

„RADIOKLIZMA'' 
ATITEKO SEIMUI 

Radijo stoties „M-l" įsteigto 
apdovanojimo „Radioklizma" 
praėjusios savaitės laureatu 
tapo praėjusios kadencijos Sei
mas „Už milijonines kompen
sacijas ir tuščią posėdžių salę", 
pranešė radijo stotis. 

J „Radioklizma" taip pat 
pretendavo „valstietė" Kazimira 
Danutė Prunskienė „Už nuo
mones kaip kojines", sveikatos 
apsaugos minis t ras Juozas 

Olekas „Už reformą, kurios 
mirusiesiems ir nereikėjo" bei 
Vilniaus miesto Tarybos narys 
Vilmantas Drėma „Už žmogų — 
bulvių maišą". 

„Radioklizma" — radijo sto
ties „M-l" įsteigtas apdovanoji
mas, kuris teikiamas už keis
čiausius, kvailiausius ir absur
diškiausius darbus visose 
Lietuvos gyvenimo srityse. 

(Elta-Delfi) 

Af A 
ELEONORA DERENČIENĖ 

Gyveno Palos Hills, IL. 
Mirė 2004 m. lapkričio 9 d., sulaukusi 73 metų. 
Gimė Kaune, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: sūnūs Arūnas ir šeima, Virgis ir šeima, 

dukra Jūratė Pletzke ir šeima, sesuo Genovaitė Plenienė 
ir šeima, daug giminių Amerikoj ir Lietuvoje. 

Velionė pašarvota penktadienį, lapkričio 12 d. nuo 1 
vai. p.p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas 11028 S. Southwest Hwy 
laidojimo namuose. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 13 d. Iš laidoji
mo namų 10:30 vai. ryto a.a. Eleonora bus atlydėta į *Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 v.r. bus 
aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę artimieji 

Laidot. direkt. David Gaidas, Jr . Tel. 708-974-3501. 

At A 
ESTERAI RAIKIENEI 

mirus, jos vyrui GEORGE RAIKIUI ir šeimai, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Hanau gimnazijos bendraklasiai 

AtA 
KLEMENSUI ŽUKAUSKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ANELĘ, 
sūnus BRONIŲ ir VLADĄ ir jų šeimas, mirusio 
sūnaus JONO žmoną IRENĄ ir kitus gimines. 

Virginija Eigelienė 
Petkūnų šeima 

„Dainavos" ansamblio, Hanau Vokietijoje, vienam iš 
steigėjų 

A t A 
inž. MEČIUI KRASAUSKUI 

mirus, buvusią dainavietę jo žmoną ELENĄ, brolį STASĮ 
ir seserį VLADĄ su šeimomis Lietuvoje, švogerį ANTANĄ 
STULPINĄ su šeima Čikagoje, gimines ir artimuosius, 
nuoširdžiai užjaučia buvę dainaviečiai: 

Onutė ir Alfonsas Alčiauskai 
Danguolė ir Rimas Cibai 

Gražina Cibienė 
Sofija ir Stasys Džiugai 

Danguolė Griganavičienė 
Laima ir Vilius Jakušovai 

Irena Jurgėlienė 
Vilius Juška 

Danguolė ir Pranas Kavaliauskai 
Jonas ir Jadvyga Labanauskai 

Irena ir Vladas Meilės 
Vanda Mickuvienė 

Dana ir Romas Puodžiūnai 
Irena Radienė 

Elytė ir Zigmas Radvilai 
Nijolė ir Algimantas Skirpstūnai 

Irena ir Eugenijus Slavinskai 
Aleksas Smilga 

Bronė Urbonienė 

A t A 
Inž. MEČIUI KRASAUSKUI 

Floridoje m i r u s , jo žmoną ELENĄ, Lie tuvoje brolį 
STASĮ ir seserį VLADĄ su še imomis , Čikagoje 
švogerį ANTANĄ STULPINĄ su š e i m a , g i m i n e s ir 
a r t imuos ius , nuoširdžiai už jauč iame. 

Adelaida Balbatienė 
Antanas ir Sofija Gudoniai 

Loreta Kynienė 
Dana ir Vytas Mažeikos 

Genė Puniškienė 
Irena ir Leonas Sodeikos 
Irena ir Mečys Šilkaičiai 

Sofija Vaškienė 
St. Petersburg. FL 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

ČIKAGOS LIETUVIŲ PENSI
NINKŲ sąjungos metinis susi
rinkimas įvyks lapkričio 18 d., 
ketvirtadienį, 1 v.p.p. Šaulių 
namuose: 2417 W. 43 gatvė. 
Kviečiame visus narius gausiai 
dalyvauti. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ sky
riaus organizuojamai išvykai, 
bilietai į Bolchoi baletą jau visi 
parduoti. 

LINKSMA TRADICINĖ „Rudens 
puota" įvyks lapkričio 20 d., šeš
tadienį, 7 v.v. Šaulių namuose. 
Aistringa A. Andriekaus muzi
ka, skani vakarienė padės jums 
pamiršti visus rūpesčius ir 
pasidžiaugti gyvenimo linksmy
bėmis. Bus gaivinančių gėrimų, 
loterija ir linksmų siurprizų. 
Ruošia gen. T. Daukanto Jūros 
šaulių kuopa. Informacija ir 
bilietai tel. 773-523-7205. 

FILATELISTŲ DRAUGIJA „Lie
tuva" skelbia visuotinį narių 
susirinkimą 2004 m. lapkričio 
14 d., sekmadienį, 12:30 v.p.p., 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, Gintaro salėje. Po 
susirinkimo - vaišės ir paben
dravimas. Bus padaryta visų 
susirinkimo dalyvių nuotrauka 
draugijos spaudai. Kviečiami 
draugijos nariai bei visi kiti 
asmenys, kurie domisi Lietuvos 
filatelija, dalyvauti susirin
kime. 

ANN MARIE JURAITIS, 157 kuo
pos pirmininkė praneša, kad 
L.V. Vidurio Amerikos apygar
dos valdyba ir nariai susirinks 
metinėms mirusiųjų prisimini
mo šv. Mišioms šeštadienį, lap
kričio 13 d., Chapel of the Holy 
Family Villa, 12375 McCarthy 
Rd., Lemont, II 60439. Kun. 
Antanas Zakarauskas, apygar
dos sielovadis aukos šv. Mišias 
11 v.r. Po Mišių bus pietūs. 
Prašome skambinti Ann Marie 
Kassel pietų užsakymui, tel. 
630-910-5045. 

JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ atlikėjų 
festivalis įvyks š.m. lapkričio 14 
d., sekmadienį, 12 vai. Jaunimo 
centre, Čikagoje. Festivalyje 
dalyvaus jaunimas iš Mine
sotos, Floridos, Kanados ir 
Čikagos. Jaunieji atlikėjai paro
dys savo gabumus muzikoje, 
šoks ir dainuos. Šiuo renginiu 
norima ugdyti vaikučių meilę 
menui ir kūrybai. Tėveliai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti ir 
paremti jaunųjų lietuvių pas
tangas. |ėjimas nemokamas. Po 
programos bus suneštinės vai
šės. Rengia JAV LB Kultūros 
t a ryWi r Meno mokyklėlė. 

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 13 D., 
11:30 v.r. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje vyks Amerikos 
lietuvių ir Amerikos japonų 
etninių bendruomenių spaudos 
atstovų susitikimas, tema -
Etninė spauda išeivijoje. Lie
tuvių spaudai atstovaus „Drau
go" dienraščio vyr. redaktorė 
Danute Bindokienė. 

TĖVŲ JĖZUITŲ KOPLYTĖLĖJE, 
sekmadienį, lapkričio 14 d., 
10:30 v.r. šv. Mišios bus auko
jamos už Jaunimo centro mo
terų klubo mirusias nares šiais 
metais: Sofiją Plenienę ir Sofiją 
Kikilienę. Maloniai kviečiame 
gimines ir draugus dalyvauti 
Šv. Mišiose. 

LAPKRIČIO 13 D., 11 V.R. Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra

sidėjimo bažnyčioje ALRK mo
terų sąjungos narės susirinks 
šv. Mišioms už amžinybėn iške
liavusias savo nares. Po Mišių 
sąjungietės dalyvaus Šv. Kry
žiaus bažnyčios 100 metų jubi
liejuje, kur 2 v.p.p. vyks šv. Mi
šios, aukojamos vyskupo Pau
liaus Baltakio. 

LAPKRIČIO 14 D., SEKMADIENI, 
12 v.p.p. visi kviečiami į Šaulių 
namų salę pasiklausyti kom
pozitoriaus ir dainininko Algir
do Motuzos atliekamų dainų, 
pasišokti, grojant Algimantui 
Barniškiui, susitikti su drau
gais ir susirasti naujų. Bus 
skanus „Antano kampo" mais
tas, alus su skrudinta duona, 
loterija ir kitos linksmybės. Jus 
kviečia aukštaičių-panevėžiečių 
klubas. 

ČIKAGOS RAMOVĖNAI, talki
nant birutietėms ir šauliams, 
rengia 86 m. Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukakties 
paminėjimą lapkričio 21 d., 
Šaulių namuose, Čikagoje. Mi
nėjimas prasidės pakeliant vė
liavas prie Laisvės kovų pamin
klo Jaunimo centro sodelyje. 
Iškilmingos pamaldos bus 10:30 
v.r. tėvų jėzuitų koplyčioje. Jas 
aukos ir pamokslą sakys kun. 
Antanas Gražulis, SJ, giedos 
Vilija Kerelytė, vargonuos muz. 
Manigirdas Motekaitis. Po 
pamaldų - apeigos prie Laisvės 
kovų paminklo, pagerbiant 
kovojusius ir žuvusius, gynu-
sius Lietuvos laisvę. Minėjimas 
Šaulių salėje prasidės 12:30 
v.p.p. Pagrindinis kalbėtojas -
generalinis konsulas Arvydas 
Daunoravičius, o meninę dalį 
atliks Algimantas Barniškis. 
Kviečiame organizacijas atsi
nešti vėliavas, o visuomenę gau
siai dalyvauti ir pagerbti Lie
tuvos kariuomenės 86 m. 
sukaktį. Po minėjimo oficialios 
dalies - užkandžiai ir kavutė. 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
rinkimų į naują tarybą komisi
ja, susidedanti iš dr. Petro 
Rasučio, Julijos Smilgienės ir 
Aldonos Šmulkštienės, krei
piasi į LF bičiulius, kviesdama 
siūlyti kandidatus į LFB Ta
rybą iki š.m. gruodžio 20 d., ga
vus kandidato sutikimą. Kan
didatų sutikimus siųsti LFB 
rinkimų komisijos pirmininkui 
dr. Petrui Rasučiui: 3808 W. 
66th Str., Chicago, IL 60629. 
Taip pat prašo visus LF bičiu
lius siųsti kuo skubiau rinkimų 
komisijai savo adresus ir tele
fonus. 

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 13 D., 
8 v.v. bus koncertas „Rudens 
romantika". Programoje daly
vaus Lietuvos iškilus operos 
solistas Vytautas Juozapaitis 
su žmona Egle Juozapaitiene, 
moterų vokalinio ansamblio 
„Eglė" vadove. Akompanuos 
pianistas Manigirdas Mote
kaitis. Lietuvos vaikų globos 
būrelis „Saulutė" kviečia į 
Lietuvos dailės muziejų, PLC, 
Lemonte. 

MIRUSIŲJŲ DIENOS 
MINĖJIMAS MARQUETTE 

PARK BAŽNYČIOJE 

SKELBIMAI 

Graži tradicija — lapkričio 
1-ąją paminėti mirusiųjų 
dieną, išlikusią Lietuvoje net 
per sovietų okupaciją, kuri atėjo 
į Švenčiausios Mergelės Marijos 
Gimimo parapiją. Jau ne pirmi 
metai ši šventė rengiama 
Marąuette Park bažnyčioje, pri
traukdama vis daugiau žmonių, 
ypač jaunimo, atvykusio iš 
Lietuvos. 

Tikintys ar ne, jaučia pa
reigą prisiminti savo art imus 
mirusiuosius ir atiduoti jiems 
tinkamą pagarbą. 

Visą dieną lijęs, vakarop 
net lietus apstojo, sudarydamas 
palankias sąlygas atvykti žmo
nėms net iš tolimesnių Čikagos 
kampelių bei priemiesčių. 

Maloniai nustebino tik įžen
gus į bažnyčią aktyvios parapi
jos talkininkės Bronės Bara-
kauskienės dalijamos ir užde
gamos žvakės. 

Pilna bažnyčia žvakių švie
sos ir ramybėje susikaupusių 
akių švytėjimo! Pilna bažnyčia 
solisčių Nidos Grigalavičiūtės, 
Genovaitės Bigenytės, var
gonininkės Jūratės ir jos vyro 
Rimanto Grabliauskų atlieka
mų giesmių dvasinio jaudulio! 

Susikaupimo tyloje kur-ne-
kur pasigirdę vaikučių balseliai 
primena, kad esam ne danguje, 

o bažnyčioje, kurios v ika ras 
kun. Rimvydas Adomavičius, 
išvykdamas į Braziliją, visą šią 
šventę surežisavo ir paruošė 
palikdamas sumanymą įgyven
dinti tokiam pa t ta lent ingam 
kunigui, savo seminarijos kurso 
draugui, Tauragės įgulos kape
lionui Remigijui Montsvilui. 

Kalbant apie kun . Remi
gijų, negal iu nepaminė t i jo 
atliko dviejų dar visai jaunų, 
v ienas ' kitą mylinčių žmonių, 
vedybų dvidešimt penker ių 
metų sukakties proga atnauji
nimo ceremonijos. Rodos, kiek
vienas jo i š tar tas žodis krito ne 
tik į jubiliatų širdis, bet pasiekė 
ir š ia proga dalyvavusių jų 
draugų j ausmus , pake ldamas 
dvasią iš snaudul io , suteik
damas jėgų laukti tokio puikaus 
jubiliejaus savo šeimose. 

Tikėti a r netikėti žmogus 
gali pas i r ink t i , bet t ikėjimą 
sustiprinti a r paskat int i tikėti 
yra duota Dievo ta rnui kunigui. 
Ir kaip j is atlieka šią pareigą 
ilgam išlieka žmonių prisimi
nimuose. 

Ačiū Marąuet te Pa rk baž
nyčios kunigams, sugebantiems 
t inkamai perteikti savo parapi
jiečiams tikėjimo t iesas. 

L iuc i j a E i n i k i e n ė 

Spalio 13 d., trečiadienio 
rytą, Žiburėlio Montessori 
mokiniai susirinko klasėje 
Pasaulio lietuvių centre. Vaikai 
labai apsidžiaugė pamatę 
didelį, geltoną mokyklinį auto
busą. J iem buvo malonu juo 
važiuoti. Nuvažiavome į 
„Siegiels Cottonwood" ūkį, 
Crest Hill. IL. Ūkio darbininkai 

MAŽŲJŲ IŠVYKA 
vedė mus prie įvairių stočių. 
Pirmiausia vaikus, tėvelius ir 
mokytojas traktoriumi pavežio
jo per kukurūzų ir moliūgų 
laukus . Toliau vaikai perėjo 
kukurūzų kliūčių taką, žaidė 
parkelyje, važiavo mažu 
traukiniu. Vaikams smagiausia 
buvo maitinti ir glostyti įvairius 
ūkio gyvulius. Mokiniai gerai 

nusiplovę r ankas ėjo valgyti 
atvežtus priešpiečius. Vaikai 
sustojo bendrai nuotraukai ir 
prieš išvažiuojant dalyviai gavo 
po moliūgą. Visi laimingai grįžo 
į PLC. Mokiniai perdavė moky
tojoms moliūgus, kad galėtų 
kitą dieną juos papuošti. 

T a i y d a C h i a p e t t a 

Nuotraukoje „Žiburėlio" išvyka į Cottonwood ūkį. Mokytojos iš kairės: Rolanda Vainauskienė, direktorė Žibutė 
Mačiulienė, Jolanta Blaudžiūnaitė ir Giedrė Starinskienė. 

Nuotr. Taiydos Chiapetta. 

LF ANTRO PELNO SKIRSTYMO RAPORTAS 
2004.11.07 

Lietuvių fondo pelno 
skirstymo komisija (PSK) susi
rinko 2004.10.09 Pasaulio lietu
vių centre paskirstyti likusius, 
358,348 dol. Posėdyje dalyvavo 
komisijos nariai dr. Kazys Amb
razaitis, dr. Ona Daugirdienė, 
Kęstutis Ječius, Vytautas Ka-
mantas, dr. Marius Laniauskas, 
Algirdas Ostis ir Ramoną Že
maitienė. Almis Kuolas buvo 
pranešęs, kad posėdyje negalės 
dalyvauti. Iš pareigos be balsa
vimo teisių dalyvavo dr. Anta
nas Razma ir dr. Jonas Valaitis. 
Posėdį protokolavo Laima Pet-
roliūnienė. 

Svarstėme atidėtus, naujai 
ir pavėluotai gautus prašymus. 
Atsižvelgėme ir į apeliacinius 
laiškus. Dalis atidėtų prašymų 
nebuvo svarstyti, nes prašytojai 
nepristatė prašytų papildymo 

duomenų. Du prašymai buvo 
atsiimti. Pasikeitus LF tarybos 
skirstymo gairėms vienas atidė
tas prašymas nebuvo svarstytas. 

Iš viso komisija paskyrė 
244,516 dol. Ši s u m a buvo 
paskirstyta taip: 

1. Dvi stipendijos — 1,500 dol. 
2. Dviem Lietuvių Operos 

prašymams — 13.000 dol. 
3. JAV pelno nesiekiančiai 

žiniasklaidai — 60,000 dol. 
4. Los Angeles naujai teatro 

grupei — 2,000 dol. 
5. Dr. Razmos vardo premi

jai 2005- t iems m e t a m s — 
25,000 dol. 

6. LF valdybos projektams 
— 11,500 dol. 

7. Pa rama „Išeivijos Institu
tui" per PLFBF — 9,000 dol. 

8. Pasaulio lietuvių centro 
j a u n i m o rūmams" — 100,000 dol. 

9. Dainavos stovyklos re
montams — 20,000 dol. 

10. Trims visuomeninių rei
kalų prašymams — 12,516 dol. 

Komisija išnagrinėjo „Para
mos prašymo anketai" siūlomus 
pakei t imus ar papildymus ir 
juos vienbalsiai priėmė. Naujos 
anketos palengvins prašytojams 
pildyti anketą, kas palengvins 
ir pagreitins komisijos ir LF 
raštinės darbus. Kaip anksčiau 
minėjome naujos anketos bus 
internete ar LF raštinėje 2004 
metų gruodžio mėnesį. Prašymų 
paramai įteikimo data nepa
sikeitė. Anketos turi pasiekti 
LF raš t inę iki 2005 metų 
balandžio 15 dienos. 

Kęstut is J e č i u s 
LF PS Komisijos 

pirmininkas 

Athenaeum 

Theatre 

pristato 

programą 

vaikams 

„Dance For 

Kids, Too!" 
Šeštadieniais, lapkričio 1 

4 d., 2 v.p.p., baleto mėgėjai 
šoka ir keli lietuviukai. Kain 
15 dol. 
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3, 20 ir 27 die-nomis, bei gruodžio 
kviečiami apsilankyti teatre, kur 
i vaikams - 5 dol., suaugusiems -

Athenaeum Theatre adresas: 
2936 North Southport Avenue, Chicago. 

JAV Lietuvių 
Bendruomenės 

KULTŪROS TARYBA 
Lithuarttar* - American Commun 

Š.m. stipendijų gavėjai. E.ŠuIaičio nuotr. 

• Amerikos lietuvių radi jas , 
vad. Anatolijus siutas — 

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

Francisco, Chicago, IL 60632. 

[-apkričio 7 d., Balzeko 
lietuviu kultūros muzie
juje vykusi kalėdiniu 
atvirukų kūrimo pa
mokėlė buvo pramoga 
tiek suaugusiems, tiek 
vaikučiams. Nuot
raukoje: pamokėles da
lyviai - mokytojai ir 
mokiniai - su savo 
darbo atvirukais. 

Artėja didžiausias šių metų kultūrinis renginys — XI T e a t r o 
fest ival is , kuris įvyks lapkričio 26 - 28 dienomis Jaunimo cen
t re , Čikagoje. Festivalyje dalyvaus Los Angeles dramos sam
būris, Čikagos „Žaltvykslė" ir New York „The Baltic Theatre". 
Sekmadienį, po paskutinio spektaklio, vyks vaišės ir „Oskarų" 
apdovanojimų teikimas, kurio metu bus pristatyta nauja knyga 
apie išeivijos teatralus. 

P rograma: 

Penk tad ien i , l apk r i č io 26 d., 6 v.v. - New York „The 
Baltic Theatre" parodys miuziklą, pagal dramaturgo Kazio Sajos 
pjesę „Savaitgalio romanas arba Palangos Liūtas". 

Šeštadieni , l a p k r i č i o 27 d., 3 v.p.p. - Čikagos „Žaltvyks
lė" pristatys tragikomediją, pagal dramaturgo Ūglis Seglis vien
aveiksmę pjesę „Kampelis". 

Sekmadieni , l apk r i č io 28 d., 3 v.p.p. Los Angeles Dramos 
sambūris Teatro festivalio žiūrovams parodys spektaklį, pagal 
Anatolijaus Kairio premijuotą pjesę „Pilietybė" Tai komedija, 
kurią režisierius perkrikštijo „Pilietybės godos" 

Sekmadieni , l apk r i č io 28 d., 6 v.v. - Jaunimo centro kavi
nėje vyks „Oskarų" teikimas ir knygos „Lietuvių scenos darbuo
tojų sąjunga Chicagoje" pristatymas. Knygą pristatys aktorius ir 
režisierius iš Lietuvos Viktoras Valašinas. 

Rengia JAV LB Kultūros taryba. 


