
H;XE~ ADC 606 

THE LIBRARY OF COKGRESS 
EUROPEAN READIKS ROOM 
SERIALS DIVISION 
WASHINGTON DC 20540-4830 
|,,l,tll....l.l..l.tl!l.."S->HM»...tl.M...I.I..I.I.MH..I 

r * « 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 11-12-04 

PERIODICALS 
November 13, 2004 
Vol. XCV 95-IEJI METAI 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E DAILY 
ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, LAPKRIČIO - NOVEMBER 13, 2004 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 
— — , Nr. 220 
95th ANNIVERSARY Kaina 75 c 

Siame 
numeryje: 
Iš ateitininkų veiklos. 

2 psl 

Mums reikia 
pasišnekėti. Amerikos 
Lietuvių tarybos 64-ojo 
suvažiavimo nutarimai. 
Veidmainystė. 

3 psl. 

Sena draugystė su 
„Draugu". Lankytojai 
Europos centre. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede. 
XI Teatro festivalis. 
Čikagos lietuvių tea t ro 
istorijos akimirkos. 
Į Detroitą sugrįžo 
lietuviškas teatras. 
Žmogus, kuris piešia 
varnas . Tartautinio 
projekto pabaigtuvės. 
E. Labutytės pomirtinė 
grafikos paroda. 

Nuostabus pasaulis. 
Apie Von Trapp šeimą. 

5psl. 

JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos skyrius. 

7psl. 

Lietuvos Vyčių choro 
pobūvis. 

8 psl. 

Sportas 
* T a r p t a u t i n ė s s t a lo te

n i so federaci jos (ITTF) ren
g i a m o a t v i ro jo Vokietijos 
čempionato pirmąjį ratą, kuria
me dalyvauja 64 geriausios pla
netos žaidėjos, sėkmingai įvei
kė Rūta Garkauskaitė-Būdie-
nė. Penktadieni moterų vienetų 
turnyro varžybose Lietuvos ats
tovė 4:0 11:6, 11:8, 11:6, 11:4 
nugalėjo austrę Martiną Petz-
ner ir šešioliktfinalyje žais su 
Austrijos pilietybę turinčia Ki
nijos stalo tenisininke J ia Lu. 

* Naud ing i aus iu ULEB 
Eurolygos vyrų k r e p š i n i o 
turnyro antrojo rato žaidėju 
pripažintas 33 metų 204 cm 
ūgio Kauno „Žalgirio" vidurio 
puolėjas Tanoka Beard, su
rinkęs 30 naudingumo balų. 
„Žalgirio" krepšininkai trečia
dienį ^svečiuose 86:76 įveikė 
Atėnų AEK (Graikija) koman
dą. T. Beard šiose rungtynėse 
pelnė 19 taškų. 

* Australijos ralyje po 
devynių gre ič io ruožu tebe
p i r m a u j a „Peugeot" koman
dos narys suomis Marcus Gron-
holm. M. Gronholm 21.6 sekun
dės lenkia 2004 m. pasaulio au-
toralio čempiono titulą užsitik
rinusį prancūzą Sebastien 
Loeb. 

faujausios 
žinios 

* Vilniaus me ra s i r bu
v ę s prezidentas restorane 
dalijosi teismų patirtimi. 

* Europarlamento pir
mininkas sve ik ina Lie tuvą 
patvirtinus ES Konstituciją. 

* P irmadienį p r i s i e k s 
naujasis Seimas. 

* I i naujojo s v e i k a t o s 
m i n i s t r o prezidentas reika
laus reformos strategijos. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.670 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

JAV prezidentas! „Mes žavimės Lietuva / / 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Jungtinių Amerikos 
Valstijų (JAV) prezidentas Geor
ge W. Bush penktadienį pa
skambino prezidentui Valdui 
Adamkui bei padėkojo Lietuvos 
vadovui už reikštą paramą bei 
visos šalies indėlį bendradar
biaujant su JAV. 

Pasak prezidento patarėjo 
Edmino Bagdono, G. W. Bush 

pats parodė iniciatyvą ir pats 
asmeniškai nusprendė paskam
binti Lietuvos vadovui, taip pa
rodydamas išskirtinį dėmesį 
Lietuvai ir jos prezidentui. 

„G. W. Bush padėkojo už 
sveikinimą jo išrinkimo prezi
dentu proga, kurį V. Adamkus 
buvo nusiuntęs raštu. G. W. 
Bush taip pat teiravosi, Tcaip 
gyvena jo draugas', padėkojo už 

Lietuvos ir jos vadovo reikštą 
paramą", sakė E. Bagdonas. 

Pasak E. Bagdono, G. W. 
Bush, be kita ko, baigdamas po
kalbį ištarė: „mes mylime Lie
tuvą", o pačiam V. Adamkui ad
resavo žodžius — „žinau, kad 
jūs esate geras žmogus". 

V. Adamkus savo ruožtu po
kalbyje su JAV vadovu minėjo 
dabar t ines Lietuvos užsienio 

politikos aktualijas — susirūpi
nimą ir norą dalyvauti demo
kratijos procesuose Baltarusi
joje ir Ukrainoje. 

„Tai, kad G. W. Bush pats 
pasirinko Lietuvą ir pats pa
skambino jos prezidentui dėko
damas už paramą, rodo iš tiesų 
reiškiamą išskirtinį dėmesį 
mums", džiaugėsi prezidento 
patarėjas E. Bagdonas. 

Kandidatas Į 
ministrus 

įsipainiojęs į 
dokumentų 
klastojimą 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — I švietimo ir mokslo 
ministro postą pretenduojantis 
socialdemokratas Rimantas 
Vaitkus tur i nemalonumų su 
teisėsauga dėl įtariamo doku
mentų klastojimo Švietimo ir 
mokslo ministerijoje. 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas", Vilniaus apy
linkės prokuratūroje spalio 14 
dieną pradėtame ikiteisminia
me tyrime dėl dokumentų klas
tojimo Švietimo ir mokslo mi
nisterijoje minima ir R. Vait
kaus pavardė. 

Šiemet legalizuojant Latvi
joje registruoto Baltijos rusų 
instituto absolventų diplomus, 
Lietuvoje buvo suklastotos ke
lios pažymos. Prokurorai aiški
nasi, ar dabartinis švietimo ir 
mokslo viceministras R. Vait
kus prisidėjo prie šios nusi
kalstamos veiklos. 

Dėl Baltijos rusų instituto 
diplomų pripažinimo į R. Vait
kų rugpjūtį kreipėsi jo bičiulis, 
instituto vadovas socialdemo
kratas Jevgenijus Kostinas. 

J. Kostinas prašė, kad bū
tų legalizuoti šeši šio instituto 
absolventų diplomai. R. Vait
kus sutiko padėti. Netrukus ab
solventams buvo išduoti diplo
mų pripažinimo priedai. 

K. Bobelis 
nori prisiekti 

anksčiau 
Vilnius , lapkričio 12 d. 

(ELTA) — Pirmajam naujojo 
Seimo posėdžiui vadovaus vy
riausiasis amžiumi parlamen
taras Kazys Bobelis, tačiau po
litikas pastebi, kad dėl pirmojo 
posėdžio kyla šiokių tokių teisi
nių klausimų. Jis abejoja, ar Į 
gali pradėti posėdį, kol pats ne- i 
prisiekė. 

„Pradėdamas posėdį, dar j 
nebūsiu Seimo narys. Aš ne- I 
būsiu prisiekęs. Kitaip sakant, 
paima žmogų iš gatvės ir jis ati
daro Seimo posėdį. Tai čia tokia 
grynai teisinė techninė klaida," 
Žinių radijui sakė K. Bobelis. 

Pasak jo, paprastai prisie
kiama tik po įžanginių kalbų. 

„Po to aš pakviečiu Kons
titucinio teismo pirmininką 
Egidijų Kūrį. kad jis pradėtų 
priesaikos procedūras su visais 
Seimo nariais. Dabar, kuomet 
jis pradeda tą procedūrą pagal 
abėcėlę, koks dešimtas ar vie
nuoliktas esu pašaukiamas pri
siekti, bet tuomet aš jau būsiu 
padaręs daug teisinių aktų, ku
rie žiūrint iš teisinio taško, yra 
savotiškai neteisėti", kalbėjo K. 
Bobelis. 

K. Bobelis mano, kad jam 
reikėtų prisiekti dar prieš pra
dedant pirmininkauti , ir tik 
tuomet jis galėtų teisėtai pir
mininkauti pirmajam naujojo 
Seimo posėdžiui. 

ES Konstitucija yra ne pirma supranacionalinė Konstitucija Lietuvos istorijoje. Lietuva jau turėjo prieš beveik 
500 metų priimtą modernios Konstitucijos prototipą — Lietuvos statutą, primena prezidentas Valdas Adamkus. 
Jis pasveikino Užsienio reikalų ministerijos ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto konferenciją „Sutartis dėl Konstitucijos Europai". Nuotr.: Europos komisijos delegacijos vadovas M. 
Graham, Didžiosios Britanijos ambasadorius C. Roberts ir užsienio reikalų ministras A. Valionis konferencijoje, 
skirtoje ES Konstitucijos sutarčiai. Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

Trys Klaipėdos merai važinėjo 
vogtu automobil iu 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Klaipėdos miesto me
rai net devynerius metus galėjo 
važinėti, kaip įtariama, vogtu 
automobiliu. 

Kaip rašo pagrindiniai ša
lies dienraščiai, Klaipėdos mies
to tarybai nusprendus tarnybinį 
automobilį „Audi 100" perduoti 
Švietimo skyriaus reikmėms, 
mašina buvo nuvežta į bendrovę 
..Regitra" perregistruoti. Spe
cialistai, apžiūrėję 12 metų se
numo automobilį, nustatė, kad 

jo kėbulo numeris perkaltas, va
riklio numeriai nušlifuoti, suk
lastota identifikavimo kortelė. 

Žinovai turėtų nustatyti , ar 
tikrai automobilis- buvo vogtas. 

1992 metais pagamintą 
„Audi 100 C4", savivaldybė nu
pirko iš konkursą laimėjusios 
akcinės bendrovės „Klaipėdos 
autoservisas". 

Pradėtas ikiteisminis tyri
mas, kurio metu tikimasi nus
tatyt i t ikruosius automobilio 
kėbulo bei variklio numerius. 

A.Zuokas: Lietuvos Seimas 
nuvertino ES Konstituciją 

Viln ius , lapkričio 12 d. 
(ELTA) — Liberalų ir centro są
jungos pirmininkas Artūras 
Zuokas įsitikinęs, kad šalies 
Seimas, ketvirtadienį skubos 
tvarka patvirtinęs Europos Są
jungos (ES) Konstituciją, pade
monstravo nepagarbą Lietuvos 
piliečiams ir nuvertino pačią 
Konstituciją. 

Liberalų ir centro sąjungos 
vadovas ragino neskubinti 
Konstitucijos patvirtinimo, kol 
su šiuo dokumentu nebus su
pažindinta visuomenė. 

„Šis dokumentas lems mū
sų valstybės raidą, todė! aš ne
manau, kad patvirtinant Kons
tituciją reikėtų daryti lenkty
nes", teigė A. Zuokas. 

Didžiausia Lietuvos drabužių mažmeninės prekybos bendrove ..Ap' 
Vilniuje atidarė didžiausią Baltijos Šalyse „Žara" tinklo parduotuvę. Par
duotuvės, kurioje bus prekiaujama drabužiais ir avalyne moterim';, vy
rams bei vaikams, plotas sieks per 2.300 kvadratinių metrų, o investicijo". 
į ją sudarys beveik 7 mln. litų. Nuotr.: morališkai pasenės Vaikų pasaulis 
virto viena gražiausių ir moderniausių „Žara" parduotuvių Europoje. 

Tomo fVmiftcvo 'KITA) nuotr 

Lietuvos 
skulptoriui — 

Baltijos 
Asamblėjos 

premija 
Vilnius , lapkričio 12 d. 

(BNS) — Lietuvių skulptoriui 
Mindaugui Navakui paskirta 
šių metų Baltijos Asamblėjos 
(BA) premija meno srityje už 
pastarųjų trejų metų veiklą. 

BA apdovanojimų jungtinės 
žiuri posėdyje taip pat buvo nu
spręsta l i teratūros premiją 
skirti latviui Peters Bruvers, o 
mokslo premiją — estui Arvo 
Krikmann. 

Kaip sakė Lietuvos delega
cijos BA sekretorė Renata Jan
kauskaitė, mokslo srities B A 
nominacijai buvo siūlomas lie
tuvių autorių kolektyvas — Ri
čardas Rotomskis, Giedrė 
Streckytė ir Laima Griciūtė, o 
literatūros — poetė Vidmantė 
Jasukaitytė. 

BA apdovanojimas ir 5,000 
eurų piniginė premija bus įteik
ta Latvijos sostinėje Rygoje 
gruodžio viduryje. 

Praėjusiais metais BA lite
ratūros premiją pelnė lietuvių 
rašytojas Vytautas Bubnys. 

BA apdovanojimai buvo 
įsteigti 1994 metais, skatinant 
literatūros, meno ir mokslo 
plėtrą Baltijos valstybėse įver
tinant žymiausius laimėjimus 
šiose srityse. 

Į literatūrinį apdovanojimą 
gali pretenduoti romano, pje
sės, eilėraščiu,, apsakymų, ese 
rinkinio autorius. 

Meno Ii 
autorius arba atlikėjas už pa-

i per paskutiniuosius tre
jus metus meno d zduo-
jamojo ar taikomojo meno, 
muzikos, architektūros, teatro 
ar k 

Mokslo apdovanojimas įtei
kiamas autoriui už tyrinėjimo 
darbą humanitarinių, sociali
nių ar gamtos mokslu srityje. 

Apskųstas Rolandą Paksą 
išteisinęs nuosprendis 

Vilnius , lapkričio 12 d. 
(BNS) — Generalinė prokura
tūra penktadienį apskundė bu
vusį prezidentą Rolandą Paksą 
išteisinusį Vilniaus apygardos 
teismo nuosprendį. Šiuo nuos
prendžiu buvęs valstybės vado
vas buvo išteisintas dėl valsty
bės paslapties paviešinimo. 

Prokuratūros skundą na
grinės Apeliacinis teismas. 

Vilniaus apygardos teismo 
nagrinėtoje byloje R. Paksas 
prokurorų buvo kal t inamas tuo, 
kad dosniausiam savo rinkimų 
kampanijos finansuotojui Jurij 
Borisov leido suprasti, kad jo 
pokalbių klausosi Valstybės 
saugumo departamento (VSD) 
pareigūnai. 

Spalio 25 d. Vilniaus apy
gardos teismas išteisino valsty

bės paslapt ies paviešinimu kal
tintą R. Paksą, motyvuodamas, 
kad nėra neginčijamų įrodymų, 
kad apie VSD vykdomą pokal
bių kontrolę jo finansinis rinki
mų kampanijos rėmėjas J. Bo
risov sužinojo būtent iš R. Pak-
so. 

Tuo t a rpu Generalinė pro
kura tū ra mano priešingai. 

,,Aš manau , kad teismas ne
te is ingai įver t ino įrodymus. 
Manau, kad teismas nepagrįs
tai priėmė išteisinamąjį nuos
prendį, neteisingai įvertino by
los aplinkybes, neteisingas išva
das padarė, neteisingai dėl to 
pr i ta ikė Baudžiamąjį įstaty
mą", sakė R. Pakso procese kal
t inimą pa la ikęs ir apeliacinį 
skundą p a r a š ę s prokuroras 
Mindaugas Dūda. 

V. Žukas: D. Grybauskai tė 
, ,netradicinės or ientaci jos / / 
Vilnius , lapkričio 12 d. 

(BNS; — Europos komisarė nuo 
Lietuvos Dalia Grybauskai tė 
nusprendė kol kas nekomentuo
ti Lietuvos radijo žurnalisto vie
šų samprotavimų apie jos sek
sualinę orientaciją. 

Europos komisarės patarėja 
Rima Kaziliūnienė penktadienį 
teigė, kad kol kas nėra rengia
mas joks viešas pareiškimas dėl 
žurnalisto Vaidoto Žuko pa
skleistų minčių ir netiesioginio 
raginimo atskleisti savo asme- t 
ninio gyvenimo detales. 

V. Žukas po antradienį jo 
laidoje per Lietuvos nacionalinį 
radiją įvykusios diskusijos ho
moseksualumo tema per inter-
netinę žiniasklaidą išplatino at
virą laišką, kuriame teigė apie 
D. Grybauskaitės „netradicinę 
seksualinę orientaciją" tu r į s 
konkrečios informacijos. 

Žurnalistas teigia, kad ko
misare yra viešas asmuo, kurio 
seksualinė orientacija gali tu
rėti įtakos jos polit iniams 

sprendimams, svarbiems Lietu
vos visuomenei ir visai Europai. 

Anot žurnalisto, Europos vi
suomenėje daugelis atsakingų 
politikų ir visuomenės veikėjų 
atvirai skelbia savo netradicinę 
seksualinę orientaciją, ir dėl to 
Europos visuomenė esanti tik 
brandesnė ir saugesnė. 

Patarėjos teigimu, D. Gry
bauskaitė dėl šių samprotavimų 
nesipiktino, tačiau nusistebėjo, 
kad „šis žmogus savo fantazijos 
vaisių bando parduoti kaip tik
rą faktą". 

Anot pa tarė jos , komisarė 
dėl V. Žuko teiginių neketina 

skųstis teismui, sakydama, kad 
, j e i šio žmogaus tėvai neišmokė 
padorumo, to neišmokys joks 
teismas". 

Buvusi Lietuvos finansų 
ministrė 48-erių D. Grybaus
kaitė naujos sudėties Jose Ma-
nuel Durao Barroso vadovauja
moje Europos Komisijoje bus at
sakinga už finansų planavimą 
ir biudžetą. 

Policija paskelbė Audr iaus 
Butkevičiaus paiešką 

Viln ius , lapkričio 12 d. 
(ELTA) — Buvęs parlamentaras 
Audrius Butkevičius paskelbtas 
ieškomu asmeniu, kadangi pen
kerius metus nesumoka valsty
bei teismo paskirtos 50,000 litų 
baudos. 

I sostinės policiją pagalbos 
kreipėsi antstolių Nemiros 
Šiugždaitės ir Dariaus Stake-
liūno kontora, prašydama pa
skelbti A. Butkevičiaus paiešką 
dėl lėšų išieškojimo. 

I policijos ieškomų asmenų 

duomenų bazę A. Butkevičius 
įrašytas lapkričio 4 dieną. 

Bauda A. Butkevičiui buvo 
paskirta 1998 m. rudenį, kai 
Vilniaus apygardos teismas ap
kaltino jį pasikėsinus sukčiauti 
dideliu mastu i r už tai nuteisė 
kalėti 5.5 metų. 

J a m taip pa t skirta pusės 
turto konfiskavimo bausmė. Vė
liau laisvės a tėmimo laikas bu
vo su t rumpin tas iki 3.5 metų. 

Manoma, kad A. Butkevi
čius gali būti Gruzijoje. 

Mokykloms — antivirusinė 
programa 

persky Anti-Virus" programų 
kūrėjas. J i s susitiko su prezi
dentu ir perdavė šalies mokyk
loms metinę „Kaspersky Anti-
Virus" programos licenciją. 

Ši licencija bus suteikta 
1,208 mokymo įstaigoms. 

„Kaspersky Lab" Lietuvoje 
atstovaujančios bendrovės „Ai
dėta" duomenimis, ši programa 
užima apie 27 proc. šalies anti-
virūšinių programų rinkos. Per 
dešimt šių metų mėnesių par
duota šios įrangos už 500,000 
litų. Pernai visų metų pardavi
mai sudarė 370.000 litų. 

Tarptaut inė bendrovė turi 
1.7 proc. pasau l inės rinkos. 
Centrinėje ir Rytų Europoje šis 
skaičius nesiekia 30 procentų. 
Didžiausio populiarumo ben
drovė sulaukia Rusijoje ir NVS 
šalyse. 

Jevgenij Kaspersky 
Mykolo Ambrazo (ELTAI nuotr 

Viln ius , lapkričio 9 d. 
(ELTA) — Ketvirtadieni Vilniu
je lankėsi Jevgenij Kaspersky 
— žymių ir populiarių ,,Kas-
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h> i Iš Ateitininkų 

Gyvenimo 
Medžiagą siųsti: 

Vidai Kuprytei c/o Draugas 
4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

Reikia daug dvasinių 
ir fizinių resursų... 

Po 15 m. ate i t in inkų veiklos a t k ū r i m o Lietuvoje, dž iau
giamasi pasisekimais, t ebe ims tomas i p rob lemomis . Fe
deracijos p i rm. Liutauras Serapinas pas ida l ina su 
Ramune Kubi l iū te nūdienos džiaugsmais ir rūpesčiais. 

Vilniaus a t e i t in in ka i p r i e A t e i t i n i n k ų federac i jos būst inės neto l i Aušros Var tų . Dešinėje — Federacijos vadas 
Liutauras Serapinas . A t e i n a n t i šeštadienį a t e i t i n i n k a i iš visos Lietuvos suplūs į Vilnių, į savaitgalį skirtą Aušros 
Vartų, G a i l e s t i n g u m o M o t i n o s a t l a i d a m s , kur ių m e t u bus atšvęsta A te i t in inkų veiklos a t k ū r i m o Lietuvoje 15 
metų sukaktis. A t e i t i n i n k ų v i e n e t a i nor in tys pasve ik in t i A te i t in inkų federaci ją , gali siųsti savo sveikinimus raštu 
per e lektroninį paš tą šiuo adresu : a f @ a t e i t i s . l t 

— Kas n a u j o A t e i t i n i n k ų 
federaci jos valdyboje? 

— Šiuo metu AF įvyko pasi
keitimai. Kalbu apie Studentų 
ateitininkų sąjungą. Išrinkta 
nauja SAS centro valdyba, ku
rios pirmininkė jauna ir ener
ginga studentė, Inga Kuzmi-
čiova. J i jau 3 metai yra 
Vilniaus krašto ateitininkų val
dybos narė ir 

mosi įstaigose. Čia tikrai mūsų 
niekas nelaukia išskėstomis 
rankomis, nes Lietuvos mokslo 
reforma taip toli pažengė atsi
skyrime nuo Bažnyčios moralės 
ir valstybės pilietiškumo doktri
nos vystymo jaunimo ugdyme, 
kad susidaręs vakūmas šiose 
svarbiose srytyse neatsitiktinai 
sudaro visas sąlygas klestėti 

m o r a l i n i a m 

. . .mes, send raug ia i , 
neakivaizdžiai esame įsi
pa re igo ję g l o b o t i SAS 
Cent ro va ldybą. . . Palikti 
s tuden tus v i enus savo 
veikloje šiuo m e t u būtų 
nedovanot ina k la ida. 

p a s t a r u o j u 
metu vadova
vo valdybai. 

Kaip žino
te SAS veikla 
p r a ė j u s i a i s 
metais buvo 
kiek pakriku
si ir sunku 
buvo matyti 
t i k s l i n g o s 
veiklos bruožų. Atkūrus SAS 
struktūrą iškilo ir nauji rū
pesčiai — reikia padėti studen
tams susitelkti organizacijoje ir 
atrasti naujas veiklos gaires, 
bei kryptį. Jei ir šioji vaidyba 
rengs tik studentų akademijas 
ir turistinius žygius — bus blo
gai. Studentų aktyvus dalyvavi
mas labiausiai reiškėsi prie JAS 
ir MAS organizuojamų renginių 
ir, žinoma,, kraštų valdybų kas
dienybėje bei šventėse. Tai ką 
darė ir šiuo metu daro studen
tai per moksleivių akademijas, 
stovyklas, konferencijas ir kito
mis progomis yra didelio pasi
aukojimo ir narsos pavyzdys, 
bet tokiais darbais jie telkia ir 
organizuoja kitus, o ne stiprina 
konkrečiai SAS. Todėl mes, sen
draugiai, neakivaizdžiai esame 
įsipareigoję globoti SAS centro 
valdybą ir talkinti jiems. Palikti 
studentus vienus savo veikloje 
šiuo metu būtų nedovanotina 
klaida, o labiausiai jie stokoja 
ateitininkų sąjūdžio ideologijos 
pažinimo ir pasaulėžiūros pa
grindų, ką jūs Amerikoje gana 
natūraKai tur i te pasiekę per 
šeimyniškumo ir kitų principų 
gyvastį. 

Lietuvoje studentų šeimos 
ir tėvai nėra ateitininkai. Nėra 
ir pastoracijos, rekolekcijų, 
trūksta kapelionų, ideologinių 
diskusijų ir švietimo sistemos 
ryšių skirtos specifinei SAS 
veiklai. Todėl dalis buvusių 
moksleivių pastaruosius metus 
nerado kelio į SAS, o kai nebuvo 
valdybos — nebuvo ir į ką ir 
kreiptis, kur ieškoti. Taip pra
radome brangius jaunus žmo
nes ugdytus MAS kuopose, taip 
buvo suskaldyta į dvi dalis AF 
Lietuvoje — moksleiviai ir sen
draugiai. 

Kas taip padarė? Neatsa-
komybė ir baimė, ryžtis ką nors 
daryti ir pasipriešinti klystke
liams. Šiuo metu visai iš naujo 
reikia sukurti SAS veiklą, nes 
tęstinumas yra pertrauktas, į 
CV išrinkti visai nauji žmonės. 
Juos reikės mokyti ne tik vado
vavimo ir koordinavimo pagrin
dų, bet mokyti būti vadovais, o 
ne vien vykdytojais. 

Aktualu atkurti studentų 
draugovių, net kuopų veiklą, 
studentų ateitininkų katalikų 
veiklą universitetuose ir moky-

c i n i z m u i , 
v i s u o m e n i 
niam infan
tilizmui ir 
p o l i t i n i a m 
oligarchizmui, 
kas iš šalies tik 
atrodo kaip eil
inė betvarkė. 
Tuo tarpu tai 
ir yra ilgai 
kurta sistema. 

SAS veiklai Lietuvoje reikia 
labai daug dvasinių ir fizinių 
resursų, kuriuos ir turės patys 
studentai sutelkti, nes sen
draugių veikla yra labai ribota, 
o jaunųjų sendraugių pečiai ir 
taip yra gausiai apkrauti įsipa
reigojimais ir naštomis visame 
AF veiklos horizonte, bei asme
ninio gyvenimo paieškose. 

— Žinome, kad .Ateities" žur
nalas turi naują redaktore, ir, 
kad žurnalo būstinė perkelta iš 
Kauno į Vilnių. Kokie tolimesni 
planai? 

— Dėl žurnalų „Ateitis" ir 
„Jaunystės vizija" AF valdyba 
turi daug planų, bet mažai tal
kininkų. Šiuo metu naujoji 
„Ateities" redaktorė Živilė Še-
poraitytė kuria redkolegiją, 
rūpinasi naujomis patalpomis ir 
naujojo numerio sudarymu, 

Sveikiname! 
Šiaurės Amerikos ateitininku taryba Ateitininku himno žodžiais sveikina 

Lietuvos ateitininkus, mininčius Ateitininkų federacijos penkiolikos menj atkūrimą Lietuvoje: 

Kas gi ten aukso spindulius beria? Ko taip nušvito rytai ateities? 
Širdys it rasą gaivinančią geria. Sieloj tvirtybė ir galia vilties. 

Atsikūrus ateitininkijai Lietuvoje, Jūs ateitininkai ir mes ateitininkai JAV, kaip viena šeima, 
pajuskime sieloj tvirtybę ir galią vilties, skleidžiant Kristaus mokslą ir meile per ateitininkų credo, 
principus ir ideologiją: Stokime drąsiai į kovą garbingą, Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos'. Šioje šventė
je mes, JAV ateitininkai, tos pačios ateitininkų šeimos nariai, esame su Jumis savo mintyse ir mal
dose. Tegul Viešpats Jus laimina ir veda stebuklingais keliais. 

Garbė Kristui! 
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba 

Nijolė Balčiūnienė, pirmininkė 

A T E I N A N T Į Š E Š T A D I E N Į 

ŠALPOS FONDO NARIŲ SUSIRINKIMAS 
Ateitininkų šalpos fondo metinis nar ių susirinkimas vyks šeš

tadienį, š.m. lapkričio 20 d., Ateitininkų namų, Lemonte, apatinė
je salėje. Metinis susir inkimas prasidės registracija 2:30 vai. v. Už 
visus Fondo nar ius Šv. Mišios bus aukojamos 3 vai. v. Toliau seks 
Petro V. Kisieliaus žodis apie Praną Dovydaitį ir Stasį Šalkauskį. 
Po to, pranešimai ir rinkimai. Visi kviečiami dalyvauti. 

G R U O D Ž I O 5 D . 

ČIKAGOS SENDRAUGIŲ SUSIRINKIMAS 
Čikagos sendraugiai rinksis susirinkimo sekmadienį gruodžio 

5 d. 10:30 vai. ryto Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, „6 klasės" 
kambaryje. (Tai k a m b a r y s , rytinėje PLC pirmo aukšto pusėje, 
kur „Dainavos" ansambl i s repetuoja) 

Susirinkime Mindaugas Bielskus ir Audra Kubiliūtė-Daulienė 
gvildens t e m a s susi jusias su a te i t in inkų metine tema — 
„Knygnešių pėdomis su kalba ir kūryba". Visi kviečiami. 

Į Sendraugių ateit ininkų renginius yra kviečiami visi, kurie 
nori dalyvauti. Je igu norėtumėte giliau susipažinti su ateitininkų 
ideologija ir tapt i įžodį davusiu nariu, kreipkitės pas Petrą V. 
Kisielių el-paštu: r y z t a s @ c o m c a s t . n e t . J i s suteiks jums daugiau 
žinių. 

Dermatologi jos lifju, i r odos vėžio 
specia lybė, k o s m e t i n ė ch i rurg i ja , 

viso ve ido a t j a u n i n i m a s 

RUTH J Ū R A T Ė BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAJLĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
K A R D I O L O G E — Š I R D I E S U G O S 

Midvvest Heart Speciaiists 
3825 Higniand A ve, Towsr 2, Suite 400 

Downer3 Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Gooti Samaritan. Central 
DuPage. Edward ir Eimhurst ligoninėms. 

Federacijos p i rm. Liutauras Serapinas 
tas Vaičaitis posėdžiauja. 

skirto 15 metų AF Lietuvoje 
veiklos atkūrimo paminėjimui. 
Sunki užduotis tik ką išrinktai 
redaktorei. Kas to gali nesu
prasti? O kas jai padeda? 

Reikėtų pagalvoti kaip ir 
kokiomis priemonėmis, galė
tume padaryti prieinamus 
„Ateities" žurnale dešimtme
čius spausdintus straipsnius 
didesnei visuomenės daliai. Gal 
būtų galima „Ateities" raštinį 
turtą perkelti į interneta? Gal 
kas pasiųlys kitus būdus, kaip 
įforminti žurnalo istoriją ir pa-

ir Lietuvos S e n d r a u g i ų p i r m . V a i d o -
N u o t r a u k a R a m u n ė s Kubi l iūtės 

daryti ją pr ie inama kiekvienam 
ieškančiam ir gyvenančiam 
ateitininkų idėjomis Lietuvoje 
ir plačiajame pasaulyje. 

Gal b e n d r a i k u o n o r s n o r i 
pas ida l in t i a p i e a t e i t i n i n k ų 
veikla L i e t u v o j e ? 

Naujos kuopos kuriasi labai 
pamažu, nes labai t rūks ta va-
dovų-globėjų. S tudentų sąjunga 
per pastaruosius metus nebuvo 
pajėgi paruoš t i globėjus ir 
vienokiu ar kitokiu būdu sukur
ti naujas kuopas. MAS globė
jams nerengė programų, o 

vykdė t radicinius renginius 
kurie užpildė susidariusią di
delę nišą renginių skirtų moks
leiviams metiniame tvarkaraš
tyje, ir ypač vyresniesiems 
moksleiviams. Todėl šiuo metu 
labai didelį dėmesį skiriame 
globėjams mokytojams, jų pa
ruošimo kursams, kuriuos ren
gia AF vicepirm. Laima Šalčiu
vienė ir JAS pirm. Rozvita 
Vare ik ienė . Kaip žinau, į šį 
darbą gražiai įsijungė ir Sen
draugių sąjungos pirm. Vaidas 
Vaičaitis. Jaunieji sendraugiai 
dar nedr įs ta prisiimti globėjo 
naštos, nors praėjusios kadenci
jos AF valdybos darytos apklau
sos parodė jog globėjo pareigy
bės AF veikloje yra ypatingai 
ver t inamos ir pageidaujamos. 
Tikrai t ikimės jog globėjų veik
los perėmimas, po kelių metų, 
duos reikiamų vaisių. 

Pastebėjome jog didelės 
kuopos ir skaitlingesni AF pa
dal inia i lengviau išgyvena 
sunkumus . Prasminga džiaugs
mą kelia mokytojų koorporaci-
jos „Šviesa", kuopų veikla, 
s t ipr ios Gargždų, Papilės, 
Telšių, Valkininkų, Švenčionė
lių, Panevėžio, Pabradės ir kitos 
kuopos. Pastebėjome jog kuopos 
daugiausiai kuriasi prie mokyk
lų, o ne parapijų. Tai jau kle
bonų dėmesio stygius atei
t ininkų veiklai. 

EDMUNDAS VT2NAS, M.D., &C. 
VIDAUS L IGŲ G Y D Y T O J A S 

Kalbame lietuviškai 
S 9 1 8 W . A r c h e r A v e . S t e 5 ir 6 

G h i c a g c , IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101 , Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAI_ M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 
Tel. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūsles, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Ehnhurst, IL 60126 

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Onand Park, IL 
Tel. 708-349-0887 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M D 
SUSAN T. LYONS. M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės 
Ligos — Chirurgija 

7350 W. Coilege Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361 9199 
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1/2 metų 
$60.00 
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$50.00 

$250.00 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwx«ntaffafsifgBfyancbreeslheelraam 

Dr. VILIUS MIKAIT1S 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clmic 
10811 W. 143 St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10S.640S.KhcjeiyHvvy,Wlcvvbrcok 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Eigin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.iliinoispain.com 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
DANUI GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą karą. 
Sustenmu kabe* angKkai arba ietuvgkai 
4 6 4 7 W 103 S t Oak Lawn, IL 
5 5 E VVashington, Ste 2 4 0 1 , 

Chicago, IL 
T e l . 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0 

• p n B Dr. V i d a I.Puodžiūnienė 
^ T - ^ 5 Heal thy Connectior) 

Crtrtoracfc & Rehab 
Cinic 

Manualine ir fizine terapija, sporto 
traumų specialiste, nugaros, kaklo Ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šute 201/202, Lcckport !L 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 . 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
C H I R O P R A C T I C PHYSICIAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA, 
rugaros, kaMo, gefcos skausrng 

(ir migrenos), sportftu traumų aoecaiastas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel . 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai. 

DR. L. PETREIK1S 
DANU! GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St, 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708423-5155. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika,manualinė terapija, 

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106. Patas Hts, IL 60463 

Tel . 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
V I D A U S L I G O S 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road. 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St, Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W . 111 S t O i c a g o , L 60855 
7 7 3 - 2 3 3 - 0 7 4 4 a r b a 7 7 3 - 4 8 9 - 4 4 4 1 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E. CEPELE, DD.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Oriand Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook\ IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M D . 
KARLXX£)GAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:af@ateitis.lt
mailto:ryztas@comcast.net
http://S918W.ArcherAve.Ste
mailto:administracija@draugas.org
http://raugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.iliinoispain.com


JAV LB Kultūros tarybos 
suruoštose prof. K. Pakšto 
knygos sutiktuvėse š.m. 
rudenį Lietuvių dailės mu
ziejuje Lemonte. iš kairės: 
Kultūros tarybos pirm. Ma
rija Remienė, knygos redak
torius dr. Silvestras Gaižiū
nas, LB Vidurio vakarų apy
gardos pirm. Aušrelė Sa-
kalaitė, knygos redaktorius 
Arūnas Bliudžius, JAV LB 
tarybos pirm. Regina Naru-
šienė, pianistas Rimantas 
Vingras. 
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
64-OJO SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS 

Amerikos Lietuvių tary
bos 64-as is suvažiavimas , 
įvykęs 2004 m. lapkričio 6 d. 
Balzeko l i e tuv ių kultūros 
muziejuje Čikagoje, vienbal
siai priėmė ir paskelbė š ias 
rezoliucijas: 

1. Sveikiname perrinktą 
JAV prezidentą George W. 
Bush. Pritariame ir remiame jo 
pastangas kovoje su pasauliniu 
teroru bei ginant JAV laisvę ir 
demokratiją. 

2. Sveikiname Lietuvos Res
publikos prezidentą Valdą 
Adamkų, tapus antrą kartą 
valstybės vadovu, linkime jam 
sėkmingai vadovauti valstybės 
ir tautos gerovei. 

3. Sveikiname ALTo valdy
bos pastangas, prisidėjusias 
prie JAV prezidento George W. 
Bush paramos, priimant Lietu
vą, Latviją ir Estiją į NATO ir 
Europos Sąjungą. 

4. Pritariame ALTo valdy
bos nutarimui kelti Karaliau
čiaus krašto klausimą, remiant 

DARIUS UDRYS 

Amerikos respublikonai 
dažnai kaltinami veidmainyste. 
Jie, girdi, tvirtina, kad mokes
čių lengvatos padės visiems, 
nors didesnė jų dalis atitenka 
turčiams. Respublikonai, girdi, 
pasisako už švietimo sistemos 
sustiprinimą, bet mažina fe
deracijos švietimo biudžetą. 
Respublikonai, girdi, nori už
drausti abortus, bet nesiūlo 
drausti mirties bausmės, nors 
abiem atvejais kalbama apie 
žudymą. Respublikonai, girdi, 
smerkia gėjus, bet žiūri pro 
pirštus j Diek Cheney lezbietę 
dukrą. Šiuos kalt inimus ne
sunku argumentais atremti, 
bet tai reikalauja pastangų 
suprasti savo oponentą, kas, 
atrodo, mums visiems nelengva 
užduotis. 

Dėl mokesčių lengvatų 
daugiausia pinigų sutaupo 
turtuoliai ne dėl to, kad nusis
pjaunama ant kitų, o kadangi 
jų mokesčių našta ta pačia 
absoliučia prasme žymiai' di
desnė už visų kitų. Demokratai 
mėgsta įvardyti ,,penkis pro
centus labiausiai pasiturinčių 
amerikiečių", kuriems neva 

Mažosios Lietuvos draugijų pas
tangas, kad Karaliaučiaus kraš
to likimas būtų sprendžiamas, 
kaip teisėtas lietuvių tautos 
paveldas, kartu vertinant Pots
damo Konferencijos nutarimą 
Europos Taikos konferencijoje, 
kuri būtų sušaukta Europos 
Sąjungos vardu. 

5. Sveikiname ALTo valdy
bą, bendradarbiaujant su JAV 
Lietuvių bendruomene ir jun
giant išeivijos pajėgas bendram 
ir vieningam darbui. 

6. Pritariame ir raginame 
ALTo valdybą plėsti ALTo 
skyrių, įgaliotinių ir rėmėjų 
tinklą, ypatingą dėmesį krei
piant į pavienius asmenis bei 
organizacijas, norinčias prisi
dėti prie ALTo veiklos. 

7. Raginame Amerikos Lie
tuvių tarybą išlaikyti savo 
atstovybę Washington, DC — 
Joint Baltic American National 
Committee (JBANC) ir pla
ningai bendradarbiauti su JAV 
Lietuvių bendruomenės Visuo

meninių reikalų taryba. 
8. Raginame Lietuvos Res

publikos Vyriausybę nepakeisti 
pri imto įs ta tymo „Dėl SSRS 
okupacijos žalos atlyginimo". 

9. Stipriai pasisakome prieš 
Kuršių Nerijai gresiantį pavojų, 
ir raginame Lietuvos Respub
likos Vyriausybę dėti visas pas
tangas, kad Rusijos naftos ben
drovė „Lukoi r la ikytųsi eko
loginės švaros taisyklių. 

10. Raginame Amerikos 
Lietuvių tarybą dėti pastangas, 
kad JAV Kongrese ir vyriausy
bėje būtų siekiama tiek pro
graminės, t iek finansinės para
mos Lietuvos Respublikai. 

11. Sveikiname Kongreso 
atstovą John M. Shimkus pra
dedant naują kadenciją ir dėko
jame už jo efektyvų vadovavimą 
.Baltic Caucus" JAV Kongrese. 

12. Sveikiname senatorių 
Richard J. Durbin, per imant 
JAV Senate svarbias „Senato 
mažumos7' vadovavimo pareigas 
su padėka už jo ilgametį bei 

nuoširdų pri tar imą Lietuvos 
valstybingumo atstatymui. 

13. Raginame ALTą tęsti 
bendradarbiavimą su Vidurio Ry
tų Europos Koalicija (Central Eas-
t e rn European Coalition — 
CEEC). 

14. Raginame ALTo valdybą 
skirti reikiamą dėmesį jaunimo 
ir naujai atvykusių tautiečių 
į t raukimui į Amerikos Lietuvių 
tarybos veiklą. 

15. Dėkojame Tautos fondui 
už nuolatinę Amerikos Lietuvių 
tarybos veiklos paramą. 

16. Džiaugiamės ALTo val
dybos iniciatyva ir tampriais 
ryšiais su Lietuvos Respublikos 
diplomatinėmis tarnybomis. 

17. Kviečiame ir raginame 
visus geros v.alios tautiečius 
paremt i Amerikos Lietuvių 
tarybos veiklą. 

Rezoliucijų komisijos pirmi
ninkas P r a n a s J u r k u s , nariai 
dr . J o n a s Valait is , Anato
lijus Milunas ir Jonas Kru
tulis . 

VEIDMAINYSTE 
atit inka didžiausia mokesčių 
sumažinimo dalis. Aišku, jie 
nepamini, kad valstybė iš tų 
pačių penkių procentų surenka 
daugiau nei pusę visos šalies 
mokesčių pajamų, o iš 50 pro
centų šalies gyventojų surenka
mi 95 procentai. Jei skaičiuo
jame, kaip demokratai, tai 
vargšai išvis labai mažai moka 
mokesčių. 

Tariamas švietimo biudžeto 
mažinimas — tai dar vienas 
statistikos triukas, kurio čia 
nespėsime išsiaiškinti. Glaus
tai tariant. Kongreso biudžetai 
yra tokie painūs, kad juos priė
mus ir papildžius, kiekviena 
pusė gali juos nušviesti, kaip 
jai patogu. 

Abortai ir mirties bausmė 
respublikonams yra panašūs 
tik paprasčiausia prasme — su
stabdoma gyvybė. Galima ne
sutikti, kad už nusikaltimus 
turėtų būti baudžiama gyvybės 
atėmimu, tačiau lyginti negi
musį kūdikį su visuomenei 
pavojingu, nuteistu žmogumi 
— gerokai pro šoną, ypač jei 
remiamasi tradiciniu krikš
čionišku požiūriu į šiuos 
klausimus. 

Už respublikonus, be abejo, 
balsuoja žmonių, kurie mano, 
kad su gėjais reikia elgtis taip. 
kaip su teksasiečiu Nichol West 
pasielgė Donald Aldrich. Bet 
dauguma partijos narių ir 
rinkėjų, kaip rinkimai parodė, 
yra giliai tikintys žmonės, ku
riems brutalus gėjaus nužudy
mas kelia pasibaisėjimą, ir net 
Texas, kuris visais atžvilgiais 
yra konservatyvi valstija, 
Aldrich nuteisė myriop. 

Be to, yra didelis skirtu
mas tarp gėjų persekiojimo ir 

nenoro pripažinti jų santuokų. 
Net moralinė nuosta ta prieš 
homoseksualizmą nereiškia , 
kad pasisakoma už smurtą, pa
našiai, kaip moralinė nuostata 
prieš ki ta taučių d iskr imina
vimą nebūtinai reiškė, kad kova 
už jų teises turėjo būti smurtin
ga. Moralinė n u o s t a t a prieš 
homoseksualumą net nereiškia, 
kad homoseksual izmą reikia 
įstatymais uždrausti , kaip nese
niai Europos Par lamentui mėgi
no paaiškinti Italijos siūlomas 
kandidatas į Europos Komisiją, 
katalikas filosofas- Rocco But-
tiglione. Už būtent tiksliai to
kius Buttiglione samprotavi 
mus kairieji Europos parlamen
tarai , pasikl iaudami jo prisi
pažinimu, kad jis laikąs homo
seksualizmą „nuodėme", parei
kalavo ir iškovojo jo kandida
tūros atšaukimą. Europos kai
riųjų pakantumas, atrodo, turi 
r ibas: aukščiausiose Europos 
institucijose t ikintys katalikai 
nepageidaujami. Panašiai sun
ku pateisinti Amerikos kairiųjų 
moralinį veidmainiavimą. Pa
vyzdžiui kalbama apie tai , jog 
teroristus ir kraš tu t in ius isla-
mistus reikia ne smerk t i , o 

mėginti juos geriau suprasti, 
užjausti. Žinoma, niekas nepa
sisakys prieš didesnį supra
timą ir užuojautą, tačiau kažin 
ar tų teroristų iš tiesų taip, 
„nesuprantame"? Galbūt tie
siog skiriasi supratimai: vieni 
mano, kad galima su jais nesu
tar imus išsiaiškinti, kiti priėjo 
išvados, kad jokio pagrindo 
bendrai kalbai nėra ir belieka 
juos stabdyti jėga. Žinoma, yra 
bukų respublikonų, kurie mažai 
apie pasaulio politiką suprasda
mi viską nori spręsti „batu į 
užpakalį". Bet tuo pat metu 
yra bukų demokratų, kurie 
tvirtina, jog „smurtu nieko ne-
išsprendžiame", nors žmonijos 
patirtis, pradedant Kartagena, 
baigiant Antruoju pasauliniu 
karu rodo, jog smurtas kartais 
yra labai veiksmingas sprendimas. 

Tik įdomu kada Amerikos 
kairieji savo pamokėlę apie 
kitų „supratimą ir užuojautą" 
pri taikys patys sau, liausis 
smerkę „raudonųjų valstijų 
bedančius runkelius", kurie vėl 
išsirinko respublikoną prezi
dentą ir Kongresą, ir pradės 
gvildenti „kodėl mūsų ta ip 
nemėgsta" vidurio Amerika? 

BEVEIK PUSE VOKIEČIŲ NEŽINO, 
KADA SUGRIUVO BERLYNO SIENA 

Trečdalis suaugusiųjų ir 
beveik pusė j a u n ų vokiečių 
nesuvokia Berlyno sienos griu
vimo jubil iejaus re ikšmės, 
teigiama lapkričio 8 d. paskelb
tuose apklausos rezultatuose. 

Apklausos duomenys , pa
skelbti 15-ųjų Berlyno sienos 
griuvimo metinių išvakarėse , 
rodo. kad 32 proc. vyresnių nei 

30 metų vokiečių negalėjo 
atsakyt i į klausimą: „Kuo 
Vokietijos istorijai ypatinga 
1989 metų lapkričio 9 diena?" 
Remiant is Emnid instituto 
atliktos apklausos duomenimis, 
į šį klausimą nesugebėjo rasti 
atsakymo 42 proc. Vokietijos 
piliečių, jaunesnių nei 30 metų 

Ž. 

DANUTE BINDOKIENE 

Mums reikia pasišnekėti 

Manome, kad atėjo laikas Amerikoje 
gyvenantiems lietuviams sueiti 
draugėn ir išsišnekėti: kuria linkme 

kreipsime savo veiklą (ar tos veiklos apskritai 
dar reikia), kurių tikslų sieksime, gyvendami 
toli nuo Lietuvos (ar apskritai dar kažko siek
sime), kas mums šiandien ir ateityje svarbiau
sia... 

Kas turėtų tokį susirinkimą ruošti? Galbūt 
Amerikos Lietuvių taryba (ALTas), anksčiau 
periodiškai rengdavęs lietuvių kongresus, kurių 
metu aptarta daug svarbių reikalų, nus
maigstytos gairės ateities veiklai. Buvo pras
minga šio organizacinio darbo imtis ALTui, nes 
jis apjungė kone visas svarbiąsias organizaci
j a s . Tačiau pastaraisiais keleriais metais 
ALTas ir Lietuvių bendruomenė tarytum 
nebežygiuoja „koja kojon", tarytum tarp šių 
organizacijų juoda katė perbėgusi. Taigi, jei 
ALTas rengtų visų Amerikos lietuvių kongresą 
(ar kaip kitaip pavadintą suvažiavimą), ar LB 
nuoširdžiai įsijungų. paremtų? 

Na, o jei šio darbo imtųsi JAV Lietuvių ben
druomenė, kuri tvirtina apimanti visus lietuvių 
kilmės asmenis, nepaisant, kada į Ameriką 
atvyko (arba čia gimė), tad šios organizacijos 
svarba ir reikšmė neginčytina. Bet ir vėl — pas
taraisiais metais tarp Lietuvių bendruomenės 
ir kai kurių kitų organizacijų atsirado sprūdžių, 
kurie kaip tik kliudytų visiems „sueiti draugėn 
ir išsišnekėti". 

O gal tokiam renginiui reikėtų sudaryti 
„nepriklausomą komitetą" iš įvairaus amžiaus, 
emigracijos bangų, pažiūrų mūsų tautiečių? Tik 
kas imsis atsakomybės ir prikalbins asmenis į 
tokį komitetą įsijungti? 

Bent kiek besidomintys lietuviška veikla, 
be abejo, pastebėjo, kad išgyvename aiškią 
krizę. Neseniai vykusiame ALTo suvažiavime 
(Čikagoje) priimti keli prasmingi nutarimai 
(juos šiandien čia skelbiame). Jie gražiai atrodo 
— bent popieriuje. Tačiau, kokias konkrečias 
pastangas dės ALTas, kad pagyvėtų lietuviška 
veikla, daugiau mūsų tautiečių prenumeruotų 
ir skaitytų lietuvišką spaudą, daugiau 
lankytųsi renginiuose? 

Š.m. rudens pradžioje Phoenix, AZ, vyko 

JAV LB XVII Tarybos antroji sesija. Posėdžiau
ta, kalbų kiausytasi, pabendrauta ir pasivaišin
ta kelias dienas. Kiek teko iš vieno kito daly
vavusio nugirsti , suvažiavo nemažai ben
druomenės vadovų iš įvairių JAV vietovių. 
Tačiau veltui laukėme išsamių pranešimų, 
aprašymų, kurie aiškiai parodytų, kad kažkas 
buvo nuveikta, kad Lietuvių bendruomenė 
gyvastinga, veikli, kupina planų ateičiai. 
Pagaliau sulaukėme tik „trupinėlių" ir 
nutarimų apmatų (taip juos vadiname dėl to, 
kad tik keli buvo suvažiavimo priimti, o del 
likusių reikės laukti iki gruodžio). 

JAV LB veikla šiuo metu vegetuoja. Jeigu 
ne Kultūros tarybos renginiai, jei ne kas šešta
dienį „Drauge" spausdinama Socialinių reikalų 
tarybos (tai daugiausia Aldonos Šmulkštienės 
nuopelnas, kuri tebetęsia kartu su Birute 
Jasaitiene pradėtą darbą) skiltis, jei ne viena 
kita žinutė apie Švietimo tarybos darbus, galė
tume sušukti: JAV Lietuvių bendruomenes 
Krašto valdyba, kur esi, ką veiki, ar dar gyva? 
Jau žiemos miegu užsnūdo LB apygardos, visai 
nematyti apylinkių veiklos žymių, kada 
paskutinį kartą spaudoje skaitėme apie Krašto 
valdybos pirmininkės planus, rūpesčius? 

Kitaip sakant, mums reikia sueiti draugėn 
ir pasišnekėti kol dar ne per vėlu, kol dar yra, 
kas galėtų sueiti. Iki Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo pagrindinis rūpestis buvo jos 
laisvinimo darbai ir reikalas nuolat priminti 
JAV valdžiai, kad mūsų tėvynė pavergta, 
kenčia visokeriopus persekiojimus. Po neprik
lausomybės atkūrimo reikėjo pasirūpinti, kad 
Lietuva kuo greičiau įsijungtų į tarptautines 
gynybos ir apsaugos organizacijas, vpač NATO. 
kad jai Amerikos valdžia skirtų paramą. Ir dau
gumas tų tikslų jau pasiekta. Lietuva stovi ant 
savo kojų, o mes tarytum pasimetėme, praradę 
pagrindinę, daug dešimtmečių puoselėtą, 
užduotį, kurios centras — Lietuva. Dėl I 
reikia sukviesti tautiečius: jaunus, vyresnius, 
anksčiau čia įsikūrusius, neseniai atvykusius. 
Pasitarti, pasvarstyti ir priimti nutarimus — ne 
popierinius, kurie dūlės protokolų aplankuose 
ir archyvuose, bet konkrečius, kurie bus kel
rodis mūsų dabarties ir ateities veiklai. 

VASARA LIETUVOJE 
JERONIMAS TAMKUT0NIS 

Nr.2 

Panašiai, kaip Lake Geneva. Wisconsin vals
tijoje, prie gatvėse esančių lempų stulpų yra pri
kabinti žydinčių gėlių puodai. Miestelio meras 
yra Grūto parko sumanytojo ir steigėjo 
Malinausko sūnus. Šalia miestelio pušyne yra 
„Girių aido" parkas, pilnas nuostabiai atliktų 
medžio drožinių, panašiai, kaip „Raganų kalne" 
Neringoje. Tai tikri dzūkų meistrų meniški 
kūriniai. Lietuvai tapus ES nare. už kokių 15-20 
metų Druskininkai t ikriausiai taps žymiu 
Europos kurortu. 

Apsilankymas šalimais Druskininkų esan
čiame Grūto parke yra savotiška ekskursija į 
tragišką Lietuvos praeitį. Mano nuomone, parkas 
yra kūrybiškai, vaizdingai įrengtas ir gerai 
tvarkomas. Kurie kritikuoja parko įkūrimą, dau
giausia nėra jame buvę, o tik pasakoja savo 
nuomonę ar įsitikinimus apie praeities laiko
tarpį, kurį dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
norėtų visiškai pamiršti ir jo prisiminimus 
sunaikinti. Mano nuomone, čia yra akį verianti 
mūsų tautos istorijos dalis, meniškai atkurta 
muziejine forma. įėjimas suaugusiems 6 litai. 

Mano lankymo metu diena pasitaikė saulėta ir 
nuostabiai, nei iš ryto. nei po pietų nelijo. 
Lankytojų buvo gana daug. kai kurie atvykę 
autobusais; buvo matyti ir mašinų su len 
numeriais. 

Kartu su manimi tą pačią Kaišiadorių gim
naziją lankęs asmuo papasakojo apie Malinauskų 
šeimą. Po karo, kartu su Grūto parko steigėjo 
broliu, jis mokėsi Kaune veterinariją. Baigusį 
mokslą veterinorių Malinauską paskyrė 
pirmininku į Radviliškio rajono labiausiai 
nugyventą kolchozą. Tačiau Malinauskas kelių 
metų laikotarpyje pastatė kolchozą ant kojų, o po 
dar kelių metų jis jį padarė vienu pavyzdin
giausių kolchozų Lietuvoje. J is tai pasiekė, rūpin
damasis ne savo, o kolchozininku gerove, tuo 
įgaudamas jų pasitikėjimą, pagarbą, kartu ir 
paklusnumą jo vadovavimui. Dabar buvęs kol
chozo pirmininkas jau yra iškeliavęs } Anapilį. 

Kaip Amerikoje yra švenčiama liepos 4 
taip Lietuvoje švenčiama liepos 6-ta, Karai; 
Mindaugo karūnavimo diena. Ji paskelbta nedar-
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MŪSŲ ŠEIMOSE ffffr 
Seniai užsimezgusi draugystė 

su „Draugu" 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Šiemet daugelis senųjų 
sukaktuvinio, švenčiančio savo 
95 metų jubiliejų, „Draugo" 
skaitytojų mini gana svarbias 
sukaktis. Viena jų — 60-metis 
nuo pabėgimo iš tėvynės, o kita 
— 55 metai nuo atvykimo į 
sudėtingą Dėdės Šamo kraštą. 

Apie tai būtų galima daug 
ir ilgai rašyti, nes prisiminimų 
iš tų dienų daug yra užsilikę. 
Čia tik trumpai užsiminsime 
kelionę į išsvajotąją Ameriką, 
kuri prasidėjo 1949 m. spalio 
18 d. ir, to mėnesio pabaigoje 
atvykus į Čikagą, tuoj pat 
užsimezgusią draugystę su 
„Draugo" dienraščiu. 

Kurie gyveno pabėgėlių 
( t rumpai — DP) stovyklose 
Vokietijoje žino, kad 1949-ji 
buvo jų tuštėjimo metai. Atsi
vertus to laikotarpio lietuvišką 
spaudą, sužinome, jog iki 1949 
m. rugsėjo 1 d. iš amerikiečių 
zonos išvyko 308,345 įvairių 
tautybių pabėgėliai iš* jų 93,096 
Amerikon. Kelionės į Dėdės 
Šamo kraštą dar padidėjo tų 
metų lapkričio mėn. antroje 
pusėje, kuomet per vieną 
savaitę iš Bremenhaveno uosto 
Vokietijoje į JAV išplaukė net 

Edvardas Šulaitis, pirmuosius žurnalistinius žingsnius pradėjęs žengti 
„Drauge" prieš 55 metus. 

trys laivai. 
Savotiškai istorinis buvo 

spalio 18 d. į New York iš 
Bremenhaveno plaukęs „Gen 
Howre" vardu pavadintas lai
vas, kuriuo be daugiau kaip 
tūkstančio žmonių, buvo ir apie 
šimtinė lietuvių, įskaitant šių 
eilučių autorių. 

Šiuo laivu kaip t ik į Ame
riką keliavo 100,000-sis DP, 
kuriuo buvo estas Edvards 
Kisks su žmona ir savo trimis 
sūnumis. Iš lietuvių gerai prisi
menu brolius Joną ir Adolfą 

Mekus (jie taip pat turėjo ke
liauti Čikagon, bet nusprendė 
pasilikti New York), gen. K. 
Tallat—Kelpšą, visuomenininką 
J. Kiaunę, vieną iš žymiųjų 
krepšininkų Andriulį ir kt. 

Tačiau su anksčiau minė
tais žmonėmis, kai atvykome 
Amerikon, nedaug teko ben
drauti. Tik su vienu iš ben
drakeleivių — dr. Petru Kisie
liumi — buvo galimybė dažnai 
susitikti, o ir dabar yra proga 
palaikyti glaudų ryšį, gyvenant 
tame pačiame Cicero lietuvių 

telkinyje, kur atsiradome prieš 
daugiau negu pusšimtį metų. 

„ D r a u g a s " m u s pasi t iko 

Kuomet 1949 m. spalio 
pabaigoje atvykome į Cicero, 
jau tą pačią dieną pašto dėžutė
je radome „Draugo" numerį, 
kuris atkeliavo pagal iškvietėjų 
adresus. Tokiu būdu tuoj pat 
buvo galimybė užmegzti ryšį su 
šiuo dienraščiu, ne vien tik jį 
skaitant, bet ir bendradarbiau
jant . Įdomu, kad t a draugystė 
dar tęsiasi ir šiandien, nors jau 
prabėgo 55 metai. 

Atsimenu, kad, praėjus vos 
tik kelioms dienoms po atvyki
mo į naująjį kraštą, „Draugo" 
adresu nusiuntus pirmąją kores
pondenciją, tuoj pat atsiliepė 
tuometinis dienraščio redakci
jos narys kun. Juozas Prunskis. 
Jis padėkojęs paprašė ir toliau 
„Drauge" nuolatos bendradar
biauti. Vėliau jis a ts iuntė ir jo 
paties knygelę „Ką ir kaip ra
šyti į laikraštį". Šis, j au Lietu
voje spaudoje dirbęs, spaudos 
žmogus, vėliau ilgus metus 
buvo vienu pagrindinių „Drau
go" redaktorių, kar tu labai pro
duktyviai rašęs reportažus bei 
straipsnius. 

Po metų nusprendus, kad 
dienraščiui reikia savaitinio 
sporto skyriaus, kar tu su kole
gomis — Jonu Šoliūnu ir Algiu 
Avižienium, teko jį redaguoti. 
Tada pašaukė karinė prievolė 
JAV armijoje Korėjos karo 
metu. Po poros metų iš jos 
laimingai sugrįžus, jau vienam 
reikėjo redaguoti sporto skyrių, 

kurį laiką taip pat dar prisidėjo 
ir Lietuvos Vyčių organizacijos 
skyriaus redagavimas. 

Studijų metais vieną vasarą 
apie 10 savaičių buvo proga 
dirbti pagrindinėje dienraščio 
redakcijoje, redaguojant pirmąjį 
laikraščio puslapį. Tais laikais 
nebuvo galimybių imti žinių iš 
lietuviškų internetinių puslapių 
(tada visai kompiuterių nebu
vo). Visą medžiagą reikėdavo 
paruošti, naudojant amerikie
čių spaudą ir radiją. 

Tais laikais „Draugas" pasi
rodydavo ir pirmadieniais, tai 
pirmąjį puslapį ruošti reikėdavo 
atvykti redakcijon sekmadienį 
(visi puslapiai būdavo tvarkomi 
šeštadieniais). 

Tada „Draugas" buvo 
spausdinamas Čikagos „West-
saidėje" — ne per toliausiai nuo 
Western ir 23-iosios gatvės, kur 
buvo lietuvių tėvų marijonų 
aptarnaujama Aušros Vartų 
parapija. Tik vėliau buvo per
sikelta į dideles ir erdvias patal
pas 63-oje gatvėje ir čia „Drau
gas" įstengė paminėti jau savo 
95-ąjį gimtadienį. 

Senaisiais laikais redakto
riams buvo skirti maži kamba
riukai, be didesnių patogumų. 
Tačiau tas nekliudė dienraštį 
leisti ne 5, o 6 kartus savaitėje 
ir jį padaryt i populiariausiu 
laikraščiu išeivijoje. 

Tai buvo nuopelnas ne vien 
tik anksčiau minėto kun. J. 
Prunskio, bet ir nepaprastai 
darbštaus ir sumanaus vyr. 
redaktoriaus Leonardo Šimučio, 
redakcijos nario Aloyzo Barono 
bei kitų darbuotojų, su kuriais 

..Draugo" redaktorius, rašytojas Aloyzas Baronas prie senųjų redakcijos 
patalpų Čikagos miesto vakarinėje dalyje. 

Kai „Draugo" redakcija ir spaustuvė buvo įsikūrusi Čikagos miesto vaka
rinėje dalyje (Aušros Vartų parapijoje, netoli Western ir 23-čios g.), kas
dien vitrinoje prie gatvės buvo iškabinamas pirmasis „Draugo" puslapis, 
kad praeiviai galėtų stabtelėti ir pasiskaityti vėliausias naujienas. 

ilgą laiką buvo malonu ben
dradarbiauti. 

1950-1960 metų laikotarpis 
buvo vienas iš tų, kurie labiau
siai man įsimena, dabar žvel

giant į sukaktuvinio „Draugo" 
praeitį ir talką jam. O gal bus 
lemta, bendradarbiaujant šia
me leidinyje, su laukt i ir jo 
100-ojo gimtadienio? 

LANKYTOJUS KVIEČIA EUROPOS CENTRAS SALIA VILNIAUS 
AUDRONE V. SKIUDAITE 

Penkioliktame kilometre 
važiuojant iš Vilniaus Molėtų 
link, rodyklė skelbia: Europos 
centro kartografinis draustinis. 
Šį pavasarį, Lietuvos stojimo į 
Europos Sąjungą proga, ši vieta 
buvo sutvarkyta ir įrengta kaip 
lankytina: iškeltos visų 25 
Europos Sąjungos valstybių 
vėliavos, užveista veja, pastaty
tas dekoratyvinis skulptoriaus 
Gedimino Jakubonio stulpas su 
paauksuotomis žvaigždėmis, o 
šalia suręstas liaudies architek
tūros stiliaus medinis adminis
tracinis pastatas . Viduryje 
aikštelės guli didžiulis akmuo, 
kuris tarnavo pirmuoju Eu
ropos centro ženklu. Yra kur 
atsisėsti ir gerai draugijai -
įtaisytos kelios suolų eilės, šalia 
naujai įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelė, per upelį 
permestas medinis lieptelis, 
netoliese - sutvarkytas Bernotų 
piliakalnis, ant kurio veda 

mediniai laiptai. Aplink teri
toriją vaikščioja ginkluotas sar
gybinis. Taigi į šią nuošalią -
tolokai nuo kaimų esančią 
vietovę lankytojai gali vykti be 
baimės. Nors iš pirmo žvilgsnio 
sargybinis pasirodė keistas 
padaras, bet iš arčiau susipaži
nus su Europos centro aplinka, 
reikėjo pripažinti , kad buvo 
pasielgta teisingai . Šalia 
administracinio pas ta to , ant 
žalios vejos, veikė žinomos 
skulptorės Dalios Matulaitės 
labai įdomių skulptūrų paroda. 
Iš tiesų, net ir su sargyba rengti 
skulptūrų parodą po atviru 
dangumi neapgyventoje vieto
vėje yra drąsus projektas. Beje, 
parodos čia keičia viena kitą jau 
nuo pavasario. 

Tik pradėjusius tyrinėti 
Europos centrą ir fotografuoti, 
mus pasitiko Europos centro 
vystymo programos koordinato
riumi prisistatęs tarnautojas ir 
papasakojo, kad čia numatoma 
statyti liaudiško stiliaus, į kluo-

PAŽYMĖJIMAS 
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Europos centro lankytojo pažymėjimas 

Skulptores Dalios Matulaitės skulptū 

ną panašų statinį, kuriame bus 
įrengta renginių salė. Čia galės 
vykti jaunimo ir moksleivių 
geografijos pamokos ir rengini
ai, skirti Europos Sąjungos 
problematikai. 

Lankytojų ir dabar čia 
netrūksta . Vakarykščiai čia, 
anot tarnautojo, siautė keletas 
autobusų moksleivių, kurie 
dalyvavo Europos centro ren
ginyje. Nauja lankymo vieta 
gražaus Molėtų krašto prieigose 
traukia ne tik važiuojančių pro 
šalį akį, čionai atvyksta smal
suolių iš visos Lietuvos. 

Dar sovietiniais laikais 
pasklidusi beveik slapta žinia, 
kad viename Prancūzijos mu
ziejuje kažkas netikėtai pamatė 
žemėlapį su Europos centru, 
pažymėtu šalia Vilniaus, nepri
klausomybės metais buvo iš
puoselėta. Okupacijos nuvary
tiems lietuvaičiams labai jau 

>pos centro kspozicyoje. 

lankytojo pažymėjimus. 
Taigi Lietuvos svečiams 

atsirado dar viena lankytina 
vieta. Tuo labiau, kad už Eu
ropos centro prasideda nuos
tabaus grožio Rytų Lietuvos 
kraštas su ežerais, kalvelėmis, 
upeliais, gražiais sausais spyg
liuočių miškais. Šį kraštą ypač 
pamėgo europiečiai turistai, šią 
vasarą gausiai nuosavuose 
nameliuose ant ratų stovyklavę 
prie ežerų. Lietuva atskleidžia 
vis naujas savo grožybes, o 
pakelėse atsiranda vis daugiau 

norėjosi būti europiečiais, ir 
Europos centras buvo pažymė
tas paminkliniu akmeniu, vė
liau netoliese - už keliolikos 
kilometrų - buvo įkurtas priva
tus Europos parkas, kuriame 
iki šios dienos vyksta tarptau
tiniai dailininkų plenerai ir ten 
dirbę dailininkai savo kūrinius 
dovanoja Lietuvai. Taip Euro
pos parkas kasmet plečiasi. Ši 
vieta taip pat yra gausiai lankoma. 

Europos centro tarnautojas 
papasakojo, kad ši vietovė yra 
susijusi su garsiu vokiečių 
kilmės mokslininku astronomu, 
Tartu, o vėliau Pulkovo obser
vatorijos direktoriumi Fridri
chu Struve. gyvenusiu daugiau 
kaip šimtą metų. 

Išvykstant tarnautojas 
pakvietė apsilankyti adminis
tracijos pastate, kur, sumokėję 
5 Lt., atminimui įsigijome labai 
gražius Europos centro garbės 

patogumų - parduotuvių, užei
gų, karčemų, viešbučių, kaimo 
turizmo sodybų. Lietuviai pa
galiau pradeda įsisąmoninti, 
kad turizmas gali būti pel
ningas, o vakariečiai, Lietuvai 
tapus ES nare, neištvėrę smal
sumu pasuko mūsų link. Kaip 
teigia statistika, šiemet Lietuvą 
aplankė beveik dvigubai dau
giau svečių negu pernai ir kar
tais netgi Vilniuje, kur, atrodo, 
viešbučiai įkurti vienas šalia 
kito, vasaros įkarštyje jau 
nebeužteko vietų. Turistai Lie

tuvoje paliko dešimtis milijonų 
JAV dolerių. Šių metų vasarą 
svečiai iš 96 užsienio šalių, vien 
naudodamiesi „Visa" mokėjimo 
kortelėmis, Lietuvoje išleido 
38,2 mln. JAV dolerių. Tai 32 
proc. daugiau nei 2003 metais, 
kai buvo iš leis ta 28,8 mln. 
dolerių. 

Ruoškitės kitą vasarą vėl į 
Lietuvą. Čia rasi te daug naujo, 
netgi lyginant su pernykšte ar 
užpernykšte vasa ra . Pasikei
timai ypač paspartėjo, atsivėrus 
Europos Sąjungos vartams. 

Administracinis pastatas E ninklinis akmuo. 
Audronės Škiudai tės nuotr. 

GERIAUSIU PASAULYJE LAIKOMAS 
HARVARD 

UNIVERSITETAS 
Geriausiu pasaulio univer

sitetu be konkurencijos laiko
mas Harvard universitetas. Tai 
parodė laikraščio „Times" atlik
ta studija. Po šio universiteto 
gerokai atsilikusios yra dar trys 
JAV aukštosios mokyklos. 
Vieninteliai trys ne amerikiečių 
universitetai, patekę į pirmąjį 
dešimtuką, yra Oxford (5), 

Cambridge (6) ir Ciūricho aukš
toji technikos mokykla (10). 

Tarp 200 geriausių univer
sitetų 62 yra Jungt inėse 
Amerikos Valstijose, 30 — 
Didžiojoje Britanijoje ir 17 — 
Vokietijoje. 

Tyrimo metu apie geriau
sias jų srities mokymo įstaigas 
buvo apklausta 1,300 moks

lininkų 88 šalyse. Be kita ko. 
buvo renkami duomenys, kaip 
dažnai specializuotoje lite
ratūroje yra cituojami tam tikrų 
universitetų mokslo darbai, taip 
pa t v e r t i n a m a s s tudentų — 
vietinių ir užsieniečių — 
skaičius. 

(Delfi) 
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STASĖ E. SEMĖNIENĖ 

Iš visų surinktų duomenų 
apie garsią von Trapp šeimą, 
akivaizdu, jog baronienė Maria 
buvo toji ašis, apie kurią sukosi 
visas šeimos gyvenimas. Ji ne 
tik buvo šiltai plakanti širdis 
vaikams, bet ir darė didelę įtaką 
baronui — savo vyrui Georg — 
jį perkalbėdama svarbiuose 
reikaluose a r įtikindama jį 
vykdyti jos idėjas (nors ji buvo 
25 m. jaunesnė už vyrą). „Trapp 
Family Lodge" kasdien rodyda
vo filmą „The Real Maria", ku
riame ji pati (tada 80 m.) pasa
kodavo šeimos tikrą istoriją, o 
ne sukurtą „The Sound of Music". 

Maria Augusta Kulschera 
gimė 1905 m. sausio 25 d. 
traukiny, motinai skubant iš 
tėvų Tirolio provincijoje pas 
vyrą Vienoje. Maria nelaukė — 
paskubėjo (gimimo metrika rodė 
— sausio 26 d. Vienoje). 

Maria buvo našlaitė — 2 
metų neteko gražios motinos 
Augustos, mirusios plaučių 
uždegimu, o 9 m. ir tėvo Kari, 
inžinieriaus, muzikos mylėtojo, 
pašėlusio keliautojo. Ją augino 
tėvo senoka geraširdė pus
seserė, nemėgstanti vaikų 
triukšmo. Maria buvo labai 
vieniša. Kaip augintojos duktė 
ištekėjo už teisėjo.Franz, t a s 
nuolat mušdavo Marią. Tuomet 
Marios surakintoji siela išsi
veržė kaip liūtas iš narvo. Iš 
tylios, drovios mergytės ji virto į 
padūkusią mergiotę. Ji pasidarė 
triukšminga neklaužada klasė
je, terorizavo mokytojus, nors 
pati galvojo būti mokytoja. 15 
m. baigė gimnaziją gerais pa
žymiais. 

Maria įstojo į Valstybinę 
mokytojų kolegiją Vienoje. 
Austrijos sostinėje ji pajuto 
aštrų alkį muzikai. Paukščiai 
pievose, Vienos miškuose padėjo 
jai išgirsti muziką ir ji pradėjo 
lankyti katedras, bažnyčias, kur 
galėjo nemokamai jos klausytis. 

Baigusi kolegiją savaitę ji 
keliavo po Alpes ir tai pakeitė 
Marios gyvenimą. Stovėdama 
ledyno viršūnėje ir stebėdama 

saulėlydžio nutapytus rausvus 
bei oranžinius atspalvius, išskė
tusi rankas, paklausė Vieš
paties, ko Jis laukia iš jos? Ūmi, 
kaip visad, ji pagavo traukinį į 
artimiausią miestą Salzburg ir 
sužinojo iš policininko, koks yra 
pats reikliausias vienuolynas. 
J i s nurodė benediktinių Nom-
berg abatiją ir Maria lipo 44 
laiptus į vienuolyną. Postulantė 
Maria tapo pirmąja nut rūkt 
galve Šv. Benedikto šventame 
ordine. 

Jausdamasi vienuolyne 
saugi, kaip namie, ji dėstė 5 
skyriaus mokiniams. Per 1 
metus , jai pr i tar iant gi tara, 
vaikai išmoko 47 dainas. 

Vieną dieną vienuolyno 
vyresnioji, pasišaukusi Maria 
(21 m.) pranešė, kad ji bus 9 
mėnesiams „paskolinta" barono 
Georg von Trapp šeimai pa
ruošti mokyklai jo 12 m. dukrą, 
kuri sirgo skarlatina. Būdama 
guvernante, dar turės prižiūrėti 
6 vaikus. Sunkia širdimi, pilna 
knygų kuprine ant pečių, nešina 
gitara, Maria autobusu pasiekė 
Aiger kaimą, kuris buvo 20 min. 
kelio mašina nuo Salzburg. Kai 
ji pamatė von Trapp 3 aukštų 
akmens rūmus , sustingo iš 
nustebimo. Gebenėmis apaugęs 
bokštas kilo įspūdingai į dangų. 
Aukšti kaštonų medžiai gaubė 
plačią pievą, geležine tvora 
juosė visą dvarą. Viduje ji dar 
labiau stebėjosi vilos prabanga. 
Užuot įsivaizduoto seno, šiurkš
taus jūreivio, ji išvydo plačia
petį, orios išvaizdos, rudaplaukį 
su įspūdingais ūsais kapitoną 
(46 m.). Jam švilptelėjus švil
puku, įžygiavo 4 mergaitės ir 2 
berniukai, jūreiviškai apsirengę 
(Maria dar gulėjo lovoje): Ru-
pert, 16 m., vyriausias, ir Mar
tiną — 6 m., jauniausia. Baro
nas pasakė, kad jo žmona mirė 
prieš 5 m. (muzikė Agathe, 10 
m. jaunesnė už vyrą, 32 m. mirė 
nuo skarlatinos, prašydama 
vyro vėl vesti — parvest i 7 
našlaičiams motiną), ir jog per 4 
m. turėjo 26 guvernantes. O 
ūkvedė papasakojo, kad kapi
tonas — jūrų didvyris su daug 

STASYS SURANTAS 

Mokslininkai, kurie dirba 
tiksliųjų specialybių srityje, 
negali nepripažinti aukštesnės 
jėgos ar kūrėjo. 

Albert Einštein (1879-1955) 

Vėlyvas ruduo. Pro langą 
matau, ka ip žvarbus vėjas 
baigia nuplėšti ir blaško pasku
tinius lapus. Šaltis lauke už
migdė gamtą, nuvyto gėlės ir 
gyvūnija pasiruošė žiemai. Sė
džiu prie židinio, kurio šiluma ir 
malonus malkų spragsėjimas 
atneša gilią nostalgiją. Tada gal 
labiausiai pajaučiu, koks ste
bėtinas pasaulis ir kaip tiksliai 
viskas sutvarkyta. 

Žinau, bet nejaučiu, kad 
mūsų planeta greitai sukasi 
apie savo ašį ir kasdien ateina 
rytas bei naktis. Žinome, kad 
mūsų žemelė savo keliu (orbita) 
skrenda apie saulę, o visa mūsų 
saulės sistema maždaug šviesos 
greičiu kažkur lekia. Ir šitame 
pasaulyje yra tiek nuostabių, ir 
žmogaus protui neaprėpiamų 
dalykų... 

Kas pavasarį aš laukiu grįž
tančių keleivių paukščių, pe
teliškių, ypatingai gražiųjų 
monarchų (Danaus plexippus), 
kurios drugelių tarpe tikrai ka
rališkai atrodo ir yra nepapras
tos bei stebinančios keliau
ninkės. Ta generacija, kuri 
išskrenda žiemoti į Meksiką 
(per 3,000 mylių), jau nebegrįž
ta, bet jų palikuonys ir naujos 
generacijos tiksliai žino kelią 
bei kryptį. Kaip jie randa tas 
pačias saugias vietas, mūsų 
mokslininkams dar yra paslap
tis. 

medalių ir juostų, dabar 
pensininkas. Marios kambarys 
pasirodė perdėm puošnus: žydro 
šilko lovatiesė dengė antikinę 
lovą, o krištolo sietynas švietė 
ant rytietiško kilimo. 

Maria svarstė, kad vaikai 
turi būti triukšmingi, bėgioti 
aplinkui, o ne būti laikomi ant 
lentynos kaip kokie meno daik
tai ir ji pradėjo naują tvarką. 
Paprašė ūkvedės nupirkti vai
kams sporto drabužius, san
dalus ir tinklą tinkliniui žaisti. 
Vaikai buvo ištroškę meilės 
(kaip ir Maria). 

Kai žiema sutirpo į pava
sarį, Maria su vaikais dviračiais 
bei pėsčiomis klajodavo po 
pasakiškas apylinkes. Tą pava
sarį Maria sužinojo apie 
princesę Ivonne, mirusios žmo
nos tolimą pusseserę, kuri apsi
lankė von Trapp dvare. J i vadi
no Marią „nuostabia mergaite" 
ir sakė, kad baronas yra ją 
pamilęs. Nors ūkvedė pranaša
vo, kad baronas ketina vesti 
Yvonne (ir toji taip pat pra
sitarė), bet „iš tų šiaudų nebuvo 
grūdų". 

Vieną dieną trys jauniau
sios von Trapp mergaitės atėjo 
pas Marią ir paklausė, ar jai 
patinka jų tėvas? J i atsakė 
teigiamai. Tą pačią popietę 
baronas pasipiršo Mariai, o toji 
sumišusi pabėgo į vienuolyną. 
Tik vyresniajai pasakius, jog tai 
Dievo valia, grįžo pas laukiantį 
baroną. 

Nomberg varpams gau
džiant slėnyje, Maria liūt-
pėdėlių vainikėliu ant vestu
vinio šydo papuošta, iškilmingai 
artinosi prie altoriaus, kur jos 
laukė baronas, aukštas ir 
gražus su jūrų kapitono unifor
ma, dukterų Agathe (14 m.) ir 
Hedurg (10 m.) atvestas. Baž
nyčia buvo sausakimša. 1927 m. 
lapkričio 26 d. Maria (22 m.) 
tapo nauja baroniene von 
Trapp. 1929 m. jai gimė Ros-
marie, dviem metais vėliau 
Eleonore. 

Nors jos didelė, mylima 
šeima kartu kopdavo į kalnus, 
vakarais ka r tu dainuodavo, 

Maria jautė , jog virš Europos 
kabo sunkūs , juodi debesys. 
Austriško kraujo Adolf Hitler, 
Vokietijos diktatorius, uždarė 
vokiečiams Austrijos sieną. 
Mažas kraš tas turizmo remia
mas, nukentėjo, von Trap inves
tavimus atl ikęs bankas su
bankrutavo, baronas atleido vi
sus ta rnus , išskyrus vyr. liokajų 
ir virėją, pardavė mašiną, iš
nuomavo vilos abu aukš tus , 
patys apsigyveno 3-iame aukš
te. 1936 m. gydėsi operos solistė 
Lotte Lehmar. Išgirdo von 
Trapp šeimą dainuojant sode ir 
apsidžiaugė: „Jie tur i auksą 
gerklėse!" J i paskatino juos 
dalyvauti kasmetiniame Salzbur-
go muzikos festivalyje. Von 
Trapp šeima laimėjo pirmą vie
tą muzikos mėgėjų varžybose. 
Vėliau dainavo per radiją. Ki
tais metais laimėjo profesionalų var
žybose. Pasipylė kontraktai iš 
visų kraštų, net JAV. Kancleris 
Schusechn pakvietė juos dain
uoti su Vienos Filharmonijos 
orkestru. J ie gastroliavo visoje 
Europoje: Paryžiuje, Londone, 
Romoje, Briuselyje, dainuodami 
karališkoms šeimoms, net po
piežiui. 

1938 m. Vokietija užėmė 
Austriją. Georg atsisakė iška
binti Vokietijos vėliavą — 
svastiką, nenorėjo girdėti Vo
kietijos himno, nesveikino iš
kelta ranka „Heil Hitler", atme
tė įsakymą būti povandeninio 
laivo vadu, o paskutinis šiaudas 
buvo — šiurpulingas pakvieti
mas dainuoti Hitlerio gimtadie
niui. 

Palikę visus turtus, gražų 
dvarą, slapta, apsivilkę kelionių 
drabužiais, paliko Austriją ir su 
9 vaikais (nuo 27 m. iki 7 m.) ir 
dar vienu pakeleiviu, traukiniu 
pasiekė St. Georgen. Š. Italijos 
miestą. Kitą dieną Austrijos 
siena buvo uždaryta — neiš
važiuosi, neįvažiuosi. 1938 m. 
spalį von Trapp šeima laivu 
„American Farmer" išplaukė iš 
Italijos į JAV. 

Pradžioje apsistojo New 
Yorke, vėliau apsigyveno Phi-
ladelphia ir autobusu pasileido 

NUOSTABUS PASAULIS 
Kiek jų sugrįš, priklauso 

nuo oro, joms lekiant per kal
nus. Kai kada jų daug žūsta per 
audras ir čia pasirodo labai 
mažai, bet dažniausiai atskren
da gana daug ir užpildo visą 
sodybą. Peteliškės mait inasi 
žiedų nektaru (medumi), vaisių 
ir medžių sultimis, o kai tų 
nėra, tai ir sultinga žole (Milk 
weed). Daug savo kiaušinėlių 
palieka daržuose, kur minta 
augaliniu maistu, bet daug 
žalos nepadaro. 

Šios peteliškės yra įdomios 
j au iš pradžios, nes jų vikšreliai 
prisitaiko prie žemės spalvos, 
kad paukščiai mažiau paste
bėtų, o vėliau, jau paaugę, taip 
pat keičia spalvą. Gali gaminti 
panašų į šilką pluoštą, apsipinti 
kaip voratinkliu ir kabėti ore 
arba gali apsigaubti kokonu ir 
gulėti žemėje. Drugeliai gamto
je turi didelę reikšmę, apvaisin
dami augalų žiedus, ypač dabar, 
kai bičių sumažėję. 

Nemažas skaičius mokslo 
įstaigų ir mokslininkų domisi 
šiais vabzdeliais, o Kansas uni
versitetas turi specialią grupę 
„Monarch Watch", kuri stebi ir 
tur i net žymėjimo programą 
(tagging program) bei moka už 
grąžintus iš meksikos ženk
lelius, kuriais buvo paženklin
tos peteliškės. 

Massachusetts School of 
Medicine fakulteto moksli
ninkai šviesos tyrimais nustatė, 
kad mažos vabzdžių smegenys 
išvystė tikslų biologinį laikrodį, 
kuris jiems leidžia žinoti dienos 
laiką ir trukmę. Tas laiko paju
timas, saulės aukščio kampas ir 
st iprumas (intensity) duoda 
jiems ženklą, kada išrinktoji 

generacija (atrodo, tik kas ket
virta) turi pradėti ilgą kelionę į 
centrinę Meksiką. 

Taip, atrodo, žmonės galbūt 
suprato, kaip tie gražūs vabz-
deliai egzistuoja. Niekas neat
sakė, kodėl? Kaip tas mažas 
sutvėrimėlis su mažytėmis 
smegenėlėmis atlieka tiek, kas 
net išmintingam ir su amžių 
patirtimi žmogui nelengva 
suprasti? O žmogui sunkiai 
suprantamų dalykų yra daug, 
tik reikia pastebėti... 

Noriu paminėti dar vieną 
atvejį - ta i mums žinomus 
ungurius ir jų nepaprastą gy
venimą. Unguriai yra labai 
įdomios ir nepaprastos žuvys, 
kurių yra daugiau kaip dvi
dešimt skir t ingų rūšių ir 
dydžių Kai kurie didieji gali 
užaugti net per t r i s metrus 
ilgio, o mažieji tepasiekia tik 
paprasto kirmino dydį. Ungu
riai minta gyvu maistu. Dieną 
slypi urvuose, medžioja naktį. 
Ieškodami geresnių vandenų, 
išlipa į sausumą ir ilgesnį kelią 
įveikia, šliauždami šlapia žole. 
Turi gerus regėjimo ir klausos 
aparatus, gali kvėpuoti per odą. 

Ilgą laiką, net iki 1922 me
tų, jų veisimasis buvo paslaptis, 
bet tais metais danų ichtiologas 
J. Schmidt po ilgų ir brangių 
tyrimų nustatė, kad unguriai 
neršia Atlanto vandenyne, Sar-
gasso jūroje. Tai nėra jūra, tik 
taip pavadinta gana didelė 
Atlanto vandenyno dalis tarp 
Antilų ir Bermudų salų, prie 
Centrinės Amerikos pakrančių. 
Čia iš visur suplaukę unguriai 
neršia apie 1,000 metrų gylyje, 
išleisdami milijonus ikrelių. 
Senieji po to miršta, o iš kiau

šinėlių išsivysto labai mažos, į 
ungur ius nepanašios, skaid
rios, kaip iš šonų suplotos žu
velės, gal daugiau kaip jų ler
vos, kurios ilgai ir lėtai auga. 

Sargasso jūra paprastai yra 
ramiausia ir dugne vešliausia 
Atlanto sritis, per kurios dalį 
teka Golfo srovė. I ją papuolę, 
žuvelės yra pamažu nešamos 
Europos link, kur, atrodo, dau
giausia jų gyvena. Praeina apie 
treji metai, kol apie 75 mili
metrų ilgio ungurėliai pasiekia 
Europos pakrantes . Čia jie, 
įplaukdami į upių žiotis, apie 
pusę metų nesimaitina ir iš 
lervų pakinta į apvalius, per
matomus, kaip stiklas ungu-
riukus, kurie pavasarį masiš
kai pradeda plaukti į upes ir 
ežerus, kuriuose auga ir sub
ręsta. Subrendę, atėjus neršto 
laikui, vėl išplaukia į tolimą 
kelionę - Sargasso jūrą, iš 
kurios jau nebegrįžta. 

koncertuoti per JAV. 1939 m. 
sausio 17 d. gimė Johannes. Po 
trumpo laiko pasibaigė jų svečio 
viza. Vėl vyko atgal Europon 
laivu „Normandie". Koncertavo 
Skandinavijoje. 1939 m. rugsėjo 
1 d. Hitler įsiveržė į Lenkiją ir 
kilo II pasaul. karas. Po koncer
to Švedijoje, 1939 m. spalio 7 d. 
von Trapp šeima vėl grįžo į 
JAV. Per Marios neapgalvotą 
džiaugsmingą išsireiškimą, jog 
norėtų visam laikui pasilikti 
Amerikoje, pateko į Ellis salą, 
kalėjiman. Tik draugų pastan
gomis, po 4 dienų iš ten išsikaps
tė. Sūnūs Ruport (28 m.) ir 
Vemer (24 m.) buvo paimti ka
riuomenėn. 1941 m., 3-iais kon-
certavimo metais von Trapp 
sumušė visus rekordus, su 
Columbia kontraktu koncertavę 
100 koncertų tą sezoną, prie 
klasikinės muzikos prijungę 
Amerikoje žinomas liaudies 
dainas. Mergaitės dėvėjo baltas 
šilkines sukneles, Maria — 
juodo tafeta; vyrai — juodais 
kostiumais. Antroje dalyje — 
austriškai, moterys suknelėm, 
su prijuostėm, trumpom, pūs
tom rankovėm; vyrai — 
trumpikėm, kojinėm iki kelių ir 
pan. Publiką žavėjo Marios 
humoru atausti pasakojimai. 

Atostogos pasakiškai gra
žiame kalnuotame Stowe kai
me, Vermont, a tver tė j iems 
naują gyvenimo lapą. Jie nusi
pirko 700 akrų ūkį (tai kainavo 
mažiau, nei įsigyti namą). Kaip 
Maria pastebėjo: „Daug rankų 
— viena širdis!" Visas dešim
tukas šeimos narių kibo į darbą. 
1945 m. žurnalas „Life" nuo
traukomis bei aprašymu iš
garsino jų triūsą ūkyje. 

Po karo von Trapp šeima 
pasinaudojo savo garsumu, kad 
padėtų tautiečiams Austrijoje. 
Jie įsteigė Trapp Family 
Austrian Relief Fund — mais
tas, drabužiai, lėšos, įvairios 
aukos plaukė į karo nuniokotą 
Austriją. J ie išsiuntė per 
275,000 svarų gėrybių į savo 
gimtinę. 

1947 m. gegužės 30 d. nuo 
plaučių vėžio mirė Georg (67 
m.), Maria slaugant jį iki pasku-

Europoje unguriai yra 
laikomi vertinga žuvimi ir kai 
kur Golfo srovės vietose, ypač 
Anglijos salų upių žiotyse, kur 
jų susirenka nepaprastai tirš
tai, jų lervos gaudomos ir 
gabenamos auginti į Europos 
šalių vandenis. Kaip į savo van
denis grįžta Šiaurės ir Pietų 
Amerikos žuvys, nėra tiksliai 
nustatyta, nes čia šios žuvys 
yra mažiau vertinamos, bet ir 
jos randa savo kelius ir ner-
šimui vėl grįžta į Sargasso jūrą. 

Yra ir kitų atvejų bei gyvy
bės formų, kurių egzistencija 
mums ne visai suprantama. 
Gal tas ir gerai, nes kartais 
verta kai ko nesuprast i ar 
nežinoti, kaip, pavyzdžiui, ne
būtų gera žinoti savo mirties 
valandą ar būsimas ligas. Bet 
gal turė tume tuo daug 
nesirūpinti, t ik pasitikėti 
Visagalio valia ir visą gyve
nimą kreipti į gėrį... 

tinio atodūsio. Nors jie mylėjo 
vienas kitą, bet buvo labai skir
tingų temperamentų ir Marią 
ilgokai kankino sąžinė, kodėl ji 
n e s u t r a m d ė savo staigaus 
užsidegimo. Tuo pačiu metu 
an t ra tragedija užklupo ją — 
Maria ne teko d a r negimusio 
savo 4—to kūdikio. O po vienerių 
metų j i pergyveno smegenų 
auglio sėkmingą operaciją. 

J i e m s pas i sekė parduoti 
savo rūmus Austrijoje. Po 10-
ties metų — 1948 m. gegužę jie 
tapo JAV piliečiais ir numetė 
„von" t i tulą , v i rsdami vien 
Trapp. Tačiau savo austriška 
a r i s tokra t i ška ki lme didžiuo
jasi, nes ir dabar ant visų raš
tinės reikmenų virš Trapp pa
vardės puikuojasi auksinė karū
nėlė, o prez. Johannes (gimęs 
JAV) pasirašo von Trapp. 

1959 m. New Yorke, Brood-
way scenoje buvo pas ta ty tas 
muzikinis spektakl i s „The 
Sound of Music" su Mary Mar
t in (buvo rodomas 4.5 m.). 
Premjeros uždangai nusileidus, 
Maria pirmoji pašoko nuo kėdės 
ovacijoms. 1965 m. pastatytas 
filmas tuo pačiu vardu irgi ėjo 
daugiau ka ip 4 m. ir gavo 5 
Academy Avvards, įskaitant už 
„geriausią filmą". Filme von 
Trapp šeimos istorija buvo 
pakeista, net vyr. Rupert pa
verstas mergaite Liesi. 

Nenuorama Maria, leidėjo 
pas tūmėta , pa rašė knygą 
„Trapp Family Singers". Antra 
knyga „The Story of Trapp 
Family Singers" (1949 m.) 
laimėjo „Catholic VVriters Book 
Award" ir buvo išversta į kitas 
kalbas, taipogi vokiečių. 

Koncertai plėtėsi į Meksiką, 
Centr inę i r P ie tų Ameriką, 
Braziliją, Kubą, Karibų salas ir 
todėl 1950 m. „Šeima ant ratų" 
pakei tė „Šeimą a n t sparnų". 
Juos pakvie tė į Salzburg 
Muzikos festivalį. Maria prisi
minė kelionę į Austriją prieš 
karą, kai ji ten buvo sutikta su 
dukromis kaip kokios išdavikės. 
Bet šį ka r tą — po 12 m. jie buvo 
didvyriai! J ų šalpos fondas 
padėjo t ū k s t a n č i a m s austrų. 
Stoty juos sutiko minios žmo

nių: gėlių puokštės, sveikinimo 
kalbos, glėbesčiavimai, links
mos dainos, pagaliau autobusu 
juos nuveža į jų buvusius rūmus 
(dabar kunigų seminarija). 
Atsiminimų banga užpuolė 
Mar ia didžiojoje salėje, kur 
tebekabėjo jos vyro, su jūrų 
kapitono uniforma didžiulis 
portretas. 

Per savo legendinius suge
bėjimus, von Trapp šeima pa
jėgė mėgiamiausią užsiėmimą 
paversti profesija ir per beveik 
20 m. trisdešimtyje kraštų 
atskleisti nuostabius talentus 
susižavėjusiai publikai. 1955 
m., po koncertų N. Zelandijoj ir 
Australijoj, nutarė „sudainuoti 
paskutinę dainą". Rupert (gydy
tojas), Johanna , Werner ir 
Mart iną (diplomato žmona) 
buvo vedę. Ne t rukus ir kiti 
vaikai pasekė jų pavyzdžiu ir 
tai privertė Marią (50 m.) nus
toti gastroliavus. Pasaulinė 
spauda juos gyrė, kad niekas 
nėra tiek daug koncertavęs — 
per 20 m. atliko net daugiau 
kaip 2,000 koncertų. 1959 m. 
Vokietijoje pastatė filmą „Die 
Trapp Familie". 

Trapp šeima pasižymėjo 
kaip misionieriai toli — South 
Seas kraštuose. Nuolat ragina
ma, Maria parašė dar visą eilę 
knygų: „Around the Years with 
the Trapp Family", „A Family 
on Wheels", „Yesterday, Today 
and Forewer", „Maria", „When 
the King was Carpenter" (iš viso 
7 knygas), o taipgi paskaitas. 
Visados buvusi gabi atlikėja, 
Maria ėmė filmuotis „The 
Sound of Music": kai Julie 
Andrews dainuoja „I have confi-
dense", Maria su dukra Ros-
mar ie ir dukra i te Barbora 
vaikštinėja fone. 

1987 m. kovo 22 d. Maria 
(82 m.) mirė sunegalavus šir
džiai, palikdama 8 vaikus, 29 
vaikaičius ir tūkstančius ger
bėjų, kurių gyvenimą ji palietė 
daina, juokingais pasakojimais, 
darbais bei šalpa. Maria buvo 
nuostabi asmenybė — labai 
vikri , protinga. geraširdė, 
juokinga ir žymi. 

Lietuviai pakėlė 
išbandymus baime 

TA! JUSU LAIKRAŠTIS' 

—_̂ ———— 

įs i t ikint i , a r baimės akys 
didelės, galėjo šeši lietuviai, 
išbandę fizines ir psichines 
jėgas tarptaut inėje išbandymų 
programoje „Baimės faktorius", 
kurios filmavimai spalio mėnesį 
vyko jau žiemiškame Sibire, už 
Uralo. 

F i lmuojant išbandymų 
žaidimą, dėl 10,000 Lt prizo 
varžėsi dalyviai iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Rusijos. 
Pasak žaidimų rengėjų, buvę 
visai n e s v a r b ū s ryšiai t a r p 
dalyvių, svarbiausia — pojūčiai 
k r a š t u t i n ė m i s sąlygomis ir 
baimės faktorius. 

— Mes nesitikėjome, kad 
gali būti taip baisu, kad adrena
l inas gali t iesiog blokuoti 
smegenis, — sakė grįžę „Baimės 
faktoriuje" dalyvavę lietuviai, 
t a rp jų — „bavaras" Juozas 
Liesis, kara t i s tė Aurika Venc
kutė, kaskadininkas Vytautas 
Ž a r n a u s k a s , fizikos s tudentė 
Agnė Mašalai tė ir kt. 

Kiekvienas jų po daugiau 
nei savaitę praleido atokiuose 
Sibiro miestuose, miesteliuose 
ir gyvenvietėse. J užduotis jie 
buvo sk ra id inami lėktuvais 
arba vežiojami Sibiro visu
reigiais, įveikiančiais net Sibiro 
upes. 

Kelis tūkstančius kilometrų 
nuo Maskvos skyrusiame 
Chan ty -Mans i j ske lietuvių 
laukė minus inė temperatūra , 
š lapdr iba ir kvėpavimą uži
mančios „Baimės faktoriaus" 
užduotys: bėgti tuneliu nuo 
r iedančių degančių ratų, 
šl iaužti pusan t ro kilometro 
aukštyje skrendančio lėktuvo 
apledėjusiu sparnu, išsilaikyti 
ant automobilio stogo, kybančio 

virš kalnų bedugnės, kuo ilgiau 
išbūti panėrus į pieno akva
riumą, įveikti šleikštulį, ryjant 
sliekus, tarakonus ir žiurkes. 

— Sibiro atmosfera buvo 
tokia šiurpulinga, kad filmuoti 
savąjį „Baimės faktorių" čia 
panoro danai . J i ems padarė 
įspūdį Sibiro upės, tiltai, naftos 
bazės, gamta, — pasakojo iš 
komandiruotės Sibire grįžęs 
LNK operatorius Andrius 
Lygnugaris. 

Organizatoriai išnaudojo 
apleistas aukso kasyklas, vei
kiančią Fiodorov dujų bazę, po 
potvynio l ikusius purvynus, 
Sibiro plynes, lygumas, net 
sudegusį mišką. Kiekvieną 
„Baimės faktoriaus" užduotį 
ruošė vis kiti kaskadininkai. 
Per visą žaidimą, vienuolika 
serijų, čia dirbo per trisdešimt 
geriausių įvairios specializaci
jos Rusijos kaskadininkų. 

Visi dalyviai buvo apdrausti 
ir prižiūrimi medikų. Kai kas 
nušalo rankas, kai kas — kojas, 
keliems dalyviams įkirto Sibiro 
varnos, teko tvarstyti žaizdas, 
atsiradusias po dėlių įsisiur
bimo. 

Tarp tau t in iame „Baimės 
faktoriuje" iš viso dalyvavo apie 
70 dalyvių, iš jų šeši — iš 
Lietuvos, keturi estai ir vienas 
latvis. 

Lietuvių kovos su baime per 
LNK bus rodomos pirmadie
niais, nuo lapkričio 8 dienos 
Akimirkas iš filmavimo užku
lisių bus galima pamatyti spe
cialioje Audrės ir Gintaro 
Kudabų rengiamoje laidoje 
.Antroji banga". 

(Elta) 
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Siūlo darbą 

SPA CONSTANTLNE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt ha ve Illinois statė 
license. 

Please caU 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

CAREGIVERS - HOMEMAKERS. 
To ptovide in-home care to the el-
deriy. P/T, F/T, come-go, live-in. 

Mušt speak English, have work per-
mit, drivers license and car. 

Comfort Keepers 847-215-8103. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

NAIL TECH Expetienced in all 
nail services. Busy Naperville. 
ūlinois Salon & Spa. Gurantee. 

Benefits. Full time or part time. CaU 
630-420-8700 Fax 630-416-2595 
or e-mail degantesds@aot.com. 

S i ū l o i š n u o m o t i 

JET TRANSPORT 
is looking for owner/operators 

&drivers. For quick loads around 
Chkago, M, MI, OH, WI, IA. 

Minimum of 2 years experience. 
Many driver bonuses offered. 

Starting pay $1.05 + fuel surcharge. 
CalI 815-834-9090, e x t 201 

TODAY !!!! 

Išnuomojamas modernus 
2 mieg. butas naujame name 

su visais baidais, antrame aukšte. 
Už Kedzie Ave. ir 66 PI. 

Tel. 708-656-6599. 

CAREGIVERS INTERNATIONAL 
AGENCY 

NEEDS 2 WOMEN, 2 MEN LIVE-IN-
$90-$100 PER DAY. ENGLISH, 

REFERENTES REQUIRED. 
JOBS AVAILABLE IN WISCONSIN. 
PLEASE CALL JOHN 414-324-7337 

Kedzie/72nd 
Heated 4 rms. 2 bdr. apt. 

Stove&refrigerator. 
Deposit reąuired. 

Tel.773-544-901S. 

VVAITRESS VVANTED 
18 yrs+, ENGLISH SPEAKING - have 

fun, make money. Interview in 
person. Ask for Chris or Dovile. 

CaU (708) 485-0091 
LUNA 3755 GRAND AVE, 
BROOKFTELD, IL 60513. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamo. 1 mies- butas 
(67 & WhippTe apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 7734344543. 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

D r a u d i m o paslaugos 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

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

r — — — — — — — — — — •» — — — i 
S T A T E F A R M I N S U R A N C E 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašylate Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., O a k Lawn, IL 

708-423-5900 

Platinkite „DRAUGĄ 
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VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV mieštų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

E 

40-24 235th Street Dougiaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYT IS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Plta Penčy l ienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakausk ienė tai. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

^ 
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KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ava., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
Lietuviška duona ir raguoliai 
Vestuviniai ir įvairūs tortai 
Lietuviškas maistas — catered' 
Siunčiame mūsų produktus UPS 
Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pi rm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 

608 W Roosevelt. 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento. 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambin t i Sigitui, 
tel . 773-767-1929. 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

Zitvuias Vencius 
AibertSetevi 

IUCTION CONSTRUCT 

Work: 312-38&3088; 
815-272-5193 

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

www.zilconstruction.com 

Šildymas 
Šaldymas 

5556 S. Kecae Chcago, IL 60629 
Prekyba, nstaiavimas, aptamavinas 

Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

STASYS CONSTRUCTION 
Siūlo i š n u o m o t i 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-5650; 

2 mieg. — 5710-5750. 
Tel. 630-910-0644, Janą . 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

.soffits", „decks". „gutters"',plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

Kraustymosi paslaugos 
Išnuomojama namo dalis arba kam
barys LOCKPORT'e vyresnio am- j 
žiaus žmonėms. Galima minimali i 

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

Tek 1-8158360880,1-708-710-1512. ! 

MOVLNG 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

N o r i t e d a l y v a u t i 
Žalios Kortos DV2006 

Loterijoje kreipkitės į 

ATLAi 
txpress 
8 8 0 1 S . 7 8 t h A v e , 
Br idgev ievv , I L 6 0 4 5 5 
Te!:1~708-599-9680 

U ž p i l d y s i m e cink.etcį, 
n i4fot<jį*r'cifi4 osim&. 

KALĖDINIAI flUNTlNIA! LĖKTUVU 
PRIIMAMI IKI 
LAPKRIČIO 18 
DIENOS 

Mūsų atstovai: 
1 m l ^ l i i i 334 E Santa Aiiitt. Td:818-842-i7l9.Tel:Sl8-731-<)777 
Bravo arffee 238 Main Str. LEMONT, !L 60439. Tei;630-257-330() 
Kalvas Cor?. 338 S. RohNrtfss Road. PALMINE IL 60067. Tei;o47-7?6-7766 

TELs1-300-775-SEN D 
Mūsų ištaigos: 

2719 W 71 Str, CHICAGO, DL 60629, Tcl:773-434-7919 
8801 S. 78 th Ave. Bridgeview, IL 60455, Tel:708-599-9680 
Dirhame: P;rm-Per,k s a.m -ftp.m.. Treč iki ~> p.ro.. ŠeSt. nuo S a.m.- 3 p.m.Į 
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NEKILNOJAMASIS T U R T A S 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 axL 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersburg ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

Platinkite „DRAUGĄ' 
D R A U G A S 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VoioeMai: 77335*7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.ma yer @ worldneLatt.net 
DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

PARDUODA MEDŲ 

LIETUVOS BITININKŲ MEDUS 
KELIAUJA t EUROPĄ. K. Laukaičio 

šviežias bičių medus keliauja į lietu 
viskas krautuves Marouette Parke ir 
Lemonte. Taip pat galima gauti ir 

PL centre po pamaldų Lemonte 
arba skambinti 630 325 5326 

GREIT PARDUODA 
-m MS. 

Landmark 
properties 

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 

GnMfc, Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, DJinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voioe Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

A S T A T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Audrius Mikulis" o* * , 
įsOiKe statos 

PIGIAUSI AV1A-BILIETAI Į LIETUVA, IR EUROPA 

Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
'Pirkimas * — i r ^ t 
* Pardavimas , 4 J Į W P J SįSir 
* Surandame - ^ - i - i c s * * * 

optimaliausią finansavimą 

Paslaugos f o t o g r a f a m s 

/ 0 **»« " 5 
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doleris 
tickcts@Joicns.com 

1-800-514-9989 
•ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

Siūlo darbą 

,DRAUGAS IEŠKO 

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

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

Valentinui tel. 773-585-9500. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REKMESY5 FOTOGRAFAMS 
K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ,.lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
TeL 773-776-8998 

Live-in caregiver needed 
! in VVfeconsin. Pav $130/dav. Ladv. 

English, Drivers license, work 
permit experience. references. 

! Cafl Good People at 608-223-0073. 

- * — < r » - A ^ j 

ĮVAIRUS 

"Moteris ieško darbo savaitės 
dienomis po pietų ar visą darbo 
dieną. Vairuoja automobilį. Tel. 
708-424-2884. palikti žinutę. 

*43 m. moteris, kalbanti lietu
viškai ir rusiškai, ieško darbo 
senelių ar vaikų priežiūroje. 
Gali pakeisti savaitgaliais. 
Siūlyti ir kitus variantus. Tei. 
708-668-5684. 

'Moteris ieško darbo pagyve
nusių žmonių priežiūroje. Ge
ros rekomendacijos. Siūlyti įvai
rius variantus. Tel. 708-923-1662. 

*Vyras ieško darbo 5 dienas 
savaitėje. Tel. 773-581-1141. 

*leškau kambariokes nuomo
jamame 2 miegamųjų bute 
Lemonte Tel. 708-699-8749. 

'Moteris ieško darbo savaitės 
dienomis po pietų ar visą darbo 
dieną. Vairuoja automobilį. Tel. 
708-424-2884, palikti žinutę. 

'Reikalingas vyras, galintis 
pakeisti vieną savaitę senelių 
priežiūroje. Reikalavimai -patir
tis, anglų kalba, automobilis. 
Geras atlyginimas. Tel. 708-
476-7829. " 

'Moteris ieško darbo pagyve
nusių žmonių priežiūroje. 
Legalūs dokumentai. Turi pa
tirtį. Tel. 708-499-6178. 

'Moteris ieško darbo ar gali 
pakeisti bet kurią savaitės 
dieną. Vairuoja, legalūs doku
mentai. Siūlyti ir kitus variantus. 
Tel. 773-863-8473. 

'Moteris ieško darbo ketvirta
dieniais ir penktadieniais nuo 
10 v.r. Marquette Park arba 
aplinkiniuose rajonuose. Tel. 
773-925-7822. 

LAPKRIČIO 27 d., 
[šeštadieni], 8 v.v. Willowbrook Ballroom 

3300 Sot:a * - ; ' » - = : • : * : * Sgriott. U 

Lapkričio men. 
20d - Nsw York 

83l Siiista teirautis tei.: 
(516) 871-5282 ir 
(7321 713-51D8 

25d. - Datrolt 
Dėl bilietu, teirautis tel.: 
(2481888-1318 ir 
1248] 854-6877 

27d. - Chicago 
Oel bilietu teirautis tei.: 
[6303 464-5000 

28d. - Atlanta 
Dėl bilietu teirautis tei. 
(7061353-7124 Ir 
(706) 7146186 

Gruodžio man. 
04d. - Los Angelas 

0*1 bllistu, teirautis teL 
(310) 740-2853 Ir 
(630) 484-5090 

3II1ETUS SALITE ĮSIGYTI: 
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Pasaulio naujienos 
(Rsmtamts AFP, Reuters, AP, fntertax, ITAR-TASS. BUS 

imtų agenton* prane&mais) 

EUROPA JAV 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos Aukš

tojo teismo teisėjas pirmadienį 
paskelbs nuosprendį, ar kūdi
kis, gimęs po to, kai už jo moti
ną pasimeldė nepripažįstamos 
bažnyčios apsišaukėlis vysku
pas, iš tikro yra „stebuklingas 
kūdikis", ar prekybos vaikais 
auka. Byla buvo iškelta Kenijai 
apkaltinus Londone veikiančią 
bažnyčią, esą ši priklauso tarp
tautinei nusikalstamai kūdi
kius vagiančiai organizacijai, 
kuri atsakinga už daugiau nei 
20 vaikų pagrobimą ir teigia, 
kad nevaisingos moterys susi
laukia palikuonių per stebuklą. 

KIJEVAS 
Ukrainos opozicijos vadovas 

Viktor Juščenka, pirmajame 
prezidento rinkimų rate 0.55 
procento aplenkęs artimiausią 
konkurentą — ministrą pirmi
ninką Viktor Janukovič, užsi
brėžė tikslą įsigyti daugiau są
jungininkų ir sustiprinti visuo
menės kontrolę dėl antrojo, le-

/miamo kampanijos rato, baig
ties. Ketvirtadienį jis pasirašė 
bendradarbiavimo susitarimą 
su Aukščiausiosios Rados depu
tatais iš grupės „Centras", o an
tradienį užsitikrino Krikščionių 
liberalų partijos (KLP) ir sosti
nės mero Oleksandr Omelčenka 
visuomeninio štabo paramą. 

RYGA 
Estijos socialinių reikalų vi

ceministras Kulvar Mand ragi
na Latviją vykdant sveikatos 
apsaugos sistemos reformą ne
kartoti savo kaimynės padary
tų klaidų. Po dviejų dienų susi
pažinimo su Latvijos sveikatos 
apsaugos sistema penktadienį 
K. Mand sakė, kad Rygos situ
acija kur kas palankesnė, nes ji 
gali pasimokyti iš Estijos, kaip 
įgyvendinti plėtros planą. K. 
Mand pažyrnėjo, kad Estijoje 
kadaise buvo uždaryta daugu
ma mažų ligoninių, ir tik po po
ros metų valstybė suprato, kad 
tai buvo klaida — ligonines rei
kėjo ne uždaryti, o pertvarkyti į 
socialinio aptarnavimo centrus. 
Estijos viceministras sakė, kad 
vėliau šias ligonines teko iš 
naujo atidaryti, kad kaimo gy
ventojai gautų medicinos pagal
bą kuo arčiau namų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

WASHINGTON, D.C. 
Augantis Lotynų Amerikos 

kilmės JAV gyventojų skaičius 
virsta galinga ekonomine jėga, 
kurios įtaka ateinantį dešimt
metį labai padidės. Lotynų 
Amerikos kilmės gyventojai for
muoja didžiausią JAV etninės 
mažumos grupę, kurioje dabar 
yra beveik 40 mln. žmonių. Jų 
skaičius didės kur kas greičiau, 
palyginti su bet kokia kita JAV 
gyventojų grupe, nustatyta ne
priklausomo tyrimo metu. Tyri
mo išvadose teigiama, kad Loty
nų Amerikos kilmės JAV rinkos 
ir jos perkamosios galios augi
mas suteiks nemažai pelningų 
galimybių įvairiausių pramonės 
sektorių įmonėms. 

AZIJA 

NEW DELHI 
Vienas Indijos hinduistų re

liginių vadovų Jayendra Saras-
wati buvo apkaltintas garsios 
vaišnavų šventyklos tvarkytojo 
Sankararaman, kuris pernai su 
juo susipyko, nužudymu. Teis
mo pareigūnai sakė, kad sulai
kytas religinis vadovas nesiekė 
būti paleistas už užstatą ir ve
damas į šarvuotą automobilį, 
kuriuo buvo nuvežtas į griežtojo 
režimo kalėjimą, šypsojosi. J. 
Saraswati yra vienas labiausiai 
gerbiamų religinių vadovų. De
šinieji hinduistai piktai reagavo 
į jo areštą. Pasaulinė hindų są
junga pagrasino visoje šalyje or
ganizuoti protesto akcijas ir pa
reikalavo, kad J. Saraswati bū
tų be jokių sąlygų paleistas. 

JACARTA 
Šeši žmonės žuvo ir dar 100 

buvo sužeisti, kai vienoje saloje 
Indonezijos rvtuose penktadieni 
įvyko žemės drebėjimai, kurių 
stiprumas buvo mažiausiai 6 
balai pagal Richter skalę. Ma
žiausiai 100 žmonių buvo pagul
dyti į ligonines, daugelio jų su
žeidimai sunkūs. Per drebėjimą 
buvo apgriauti mažiausiai 64 
pastatai. Žuvusiųjų skaičius ga
li didėti, nes kol kas dar negau
ta pranešimų iš atokių salos ra
jonų. Indonezija, kurią sudaro 
tūkstančiai salų. yra trijų di
delių tektoninių plokščių jungi
mosi vietoje. 

RAMALLAH 
Tūkstančiai palestiniečių 

penktadienį Vakarų Krante 
chaotiškai būriuodamiesi prie 
sraigtasparnio, kuriuo buvo at
skraidinti Yasser Arafat palai
kai, su ašaromis akyse reiškė 
pagarbą velioniui. Palestiniečių, 
saugumo pajėgos šūviais į orą 
mėgino išsklaidyti minią, suplū-
dusią į vadovo būstinę. Dėl ne
valdomos gedėtojų minios pajė
gos turėjo atidėti karsto iškėli
mą iš sraigtasparnio, kuriuo jis 
buvo atskraidintas iš Egipto. 
Neatlaikiusi gedėtojų minios 
svorio sugriuvo medinė kons
trukcija, pranešė koresponden
tai. Kiek žmonių per šį įvykį bu
vo sužeista, kol kas nepraneša
ma. Ant konstrukcijos buvo de
šimtys žmonių. Gelbėtojai pra
dėjo išvežti nukentėjusiuosius. 

TEHRAN 
Iranas net rukus gali pasira

šyti susitarimą su Europos Są
junga (ES) dėl savo branduoli
nės programos, kad išvengtų ga
limų JT Saugumo Tarybos 
sankcijų, penktadienį pareiškė 
buvęs šalies prezidentas Akbar 
Hashemi Rafsanjani. Didžioji 
Britanija, Vokietija ir Pran
cūzija kreipėsi į Iraną, siūlyda
mos atsisakyti u rano sodrinimo 
mainais už techninę ir ekonomi
nę pagalbą. JAV kalt ina Tehran 
naudojant savo branduolinę 
programą priedanga uždraustai 
ginkluotei kurti . I ranas sako, 
kad jo branduolinė programa 
yra vien taikaus pobūdžio. 

MOSUIVFALLUJAH 
Trečiajame pagal dydį Irako 

mieste Mosul JAV pajėgos suki
lėliams, kurie šią savaitę už
puolė policijos nuovadas ir daly
vavo įnirtinguose gatvių mū
šiuose, sudavė smūgius iš oro. 
Oro atakos buvo surengtos ket
virtadienį sutemus. Mosul žuvo 
vienas JAV karys. Tuo tarpu 
JAV vadovaujamos pajėgos kon
troliuoja beveik visą Fallujah 
miestą, bet dar prireiks laiko vi
sai šiai Irako sukilėlių buveinei 
užimti, sakė JAV jūrų pėstinin
kų atstovas. Jis atsisakė nuro
dyti, kiek tiksliai laiko dar rei
kės. Pasak jo, dar yra pasiprie
šinimo židinių, kuriuos JAV pa
jėgos nustato ir slopina. 

Apsisprendusieji d i rbt i Seime atsisakė savivaldybių mandatų 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Į Seimą išrinkti ir 
naujas pareigas Vilniuje pasi
rinkę 23 savivaldybių tarybų 
nariai atsisakė pastarųjų man
datų. 

Tai penktadienį pranešė Vy
riausios rinkimų komisijos 
(VRK) pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas. 

Išrinktieji parlamentarai 
iki pirmojo posėdžio privalėjo 
atsisakyti pareigų, nesuderina
mų su Seimo nario mandatu. To 
nepadariusiems po Seimo nario 
priesaikos galėjo būti pradėta 
apkalta. 

Pasak Z. Vaigausko, savi
valdybių tarybų narių mandatų 
neatsisakė du į Seimą išrinkti, 
tačiau dabartinėse pareigose 

nusprendę pasilikti savivaldy
bių tarybų nariai — liberalcen-
tristas Vilniaus meras Artūras 
Zuokas ir pagal Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos (VNDPS) sąrašą iš
rinktas Ignalinos rajono meras 
Bronis Ropė. 

Jie įteikė VRK pareiškimą 
dėl Seimo nario mandato atsi
sakymo. 

Seimo nariu nepanoro būti 
ir į jį pagal koalicijos „Už tvar
ką ir teisingumą" išrinktas eu-
roparlamentaras Rolandas Pa
vilionis. 

VRK nusprendė minėtų tri
jų asmenų pareiškimus perduo
ti svarstyti naujajam Seimui, 
kuris į pirmąjį posėdį rinksis 
pirmadienį. 

„Kai Seimo pirmininkas 
bus išrinktas, naujasis Seimas 
tikriausiai priims sprendimą, 
kad minėtieji asmenys nepri
siekė, todėl netenka mandato", 
prognozavo Z. Vaigauskas. 

Kadangi A. Zuokas, B. Ropė 
bei R. Povilionis į Seimą buvo 
išrinkti pagal partijų" sąrašus, 
jų vietas užims po jų partijos są
raše buvę kolegos. 

B. Ropės vietą Seime turėtų 
užimti iki šiol bendrovės „Naf
tos gavyba" direktore dirbusi Al
dona Staponkienė, R. Pavilionio 
— pašalinto iš prezidento pa
reigų Rolando Pakso buvusi pa
tarėja Onutė Valiukevičiūtė, o 
liberalcentristo A. Zuoko man
datas turėtų ati tekti dabartinio 
Seimo nariui Jonui Čekuoliui. 

Kauno klinikose — unikal i operacija 
Kaunas, lapkričio 12 d. 

(BNS) — Kauno medicinos uni
versiteto (KMU) klinikų me
dikai pirmą kartą Lietuvoje at
liko unikalią operaciją — į akį 
įsodino vėžį gydantį implantą. 

Operacijai vadovavęs KMU 
Akių ligų klinikos oftolmologas 
Saulius Ačas penktadienį spau
dos konferencijoje sakė, jog 73 
metų kaunietei įsodintas gydan
tis aplikatorius. turintis radio-

jAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tet 773-476-265S; fax. 773-436-6906 
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APIE NAUJĄ 2005 
MEDICARE KNYGĄ 

(TĘSINYS) 

Kada įsirašote į Medicare 
receptinių vaistų planą (Me
dicare Prescription Drug Plan), 
mokate mėnesinį mokestį 
(monthly premium), kuris gali 
įvairuoti pagal tai, kokį planą 
pasirenkate. Numatoma, kad 
tas mokestis bus apie 35 dol. 
papildomai prie to, ką jau 
mokate už MedicaFe Part A ir 
Part B. Už perkamus recep
tinius vais tus jums patiems 
reikės užmokėti pirmuosius 250 
dol. Tai vadinama „deductible". 

Po to už vaistus (nuo 250 
dol. iki 2,250 dol.) jūs mokėsite 
25 p r o c , o ki tus užmokės 
Medicare planas. 

Už vaistus (nuo 251 dol., iki 
3,600 dol.) jums reikės viską 
(100 proc.) pačiam užsimokėti. 

Kai išlaidos už vaistus 
pasieks 3,600 dol., jums reikės 
mokėti t ik 5 proc. už likusius 
metų mėnesius. Visą kitą 
užmokės jūsų receptinių vaistų 
planas (jei tokį pasirinktumėt) 
gali mokėti dar ir daugiau, bet 
žinoma, už aukštesnį mokestį 
(higher premium). 

Įsirašymas į Medicare re
ceptinių vaistų programą yra 
savanoriškas. Bet jei neįsi
rašėte, kada galėjote įsirašyti, 
gali prireikti mokėti aukštesnį 
mokestį, jei įsijungsite vėliau. Ir 
tą aukštesnį mokestį reikės 
mokėti tol, kol turėsite Medi
care receptinių vaistų planą 
(Medicare prescription drug 
plan). 

Jei jau turite vaistų kortelę 
iš kitos apdraudos. galite ją 
pasilaikyti. Palyginkite savo 
turimą vaistų kortelę (iš kitos 
apdraudos) su Medicare siūlo
mu planai. Jei Medicare siūlo
mas vaistų planas jums geriau 
tinka, imkite jį. Jei ne, pasi
laikykite jau turimą iš kitos 
apdraudos įstaigos. 

Jei jūsų pajamos yra mažas, 
galėsite gauti papildomos 
pagalbos. Jie jūsų pajamos bus 
žemesnės, negu nustatyta riba, 
gausite papildomos paramos 
receptiniams vaistams pirkti. 
Pajamų ribos bus nustatytos 
2005 m. pradžioje. 

Žmonės, tur intys mažas 
pajamas, yra kviečiami pradėti 

įsirašyti į Medicare receptinių 
vaistų programą, kad visi, 
kuriems reikės papildomos 
pagalbos, būtų įsirašę. „Sočiai 
Security Administration" (SSA) 
ir vietinės Medicaid įstaigos 
pradės priimti prašymus iš 
žmonių su mažomis pajamomis 
2005 metų vasarą. Medicare 
naujoji vaistų programa pra
sidės 2006 m. sausio 1 d. 

Dar kartą primename, kas 
žinotina apie „Medicare Pres
cription Drųg Plans": 

1. Pradžia - 2006 m. sausio 
l d . 

2. Jei norite tokio plano, 
turite įsirašyti į jį. Jūs nesate 
įrašomi automatiškai. 

3. Jsirašius, reikės mokėti 
mėnesinį mokestį. 

4. Jei turite mažai turto ir 
mažai pajamų, galėsite gauti 
papildomos pagalbos apsimo
kėjimui už vaistus. 

5. Jei turite mažai pajamų, 
įsirašykite anksti - 2005 metų 
vasarą. 

Medicare sveikatos 
apdraudos planai 

Šiandieninė Medicare ap-
drauda teikia eilę pasirinkimų: 

1. Pirminis Medicare pla
nas , gaunamas visoje šalyje 
(Medicare Par t A ir Part B). 
(Apie tai jau buvo rašyta šiame 
skyriuje). 

2. Medicare Advantage Plans 
(galima gauti daugelyje vieto
vių). 

3. Medicare Managed Care 
Plans. 

4. Medicare Preferred Pro-
vider Organization Plans. 

5. Medicare Private Feefor-
Service Plans. 

6. Medicare Special Plans. 
Apie šios pasirinkimus bus 

trumpai rašoma šiame skyriuje. 
Jei norite gauti smulkios infor
macijos, ar palyginti įvairius 
planus, naudokite kompiuteryje 
„Medicare Personai Plan Fin-
der" www.medicare.gov 

Telefonai: 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227); negirdin-
tiems: 1-877-486-2048. 

(Bus daugiau) 

ASTRONOMAI MANO RADĘ 
KOSMINIŲ SPINDULIŲ ŠALTINĮ 

aktyvios medžiagos Rul06. 
Pasak mediko, šis gydymo 

spinduliuote metodas taikomas 
akies vidaus, dažniausiai gys-
lainės piktybinių auglių mela
nomai gydyti. 

7 vaikus pagimdžiusioms motinoms — valstybinės pensijos 
Vilnius, lapkričio 12 d. 

(BNS) — Septynis vaikus pa
gimdžiusios, išauginusios ir ge
rai išauklėjusios motinos gaus 
valstybines pensijas. 

Kaip pranešė Socialinės ap
saugos ir darbo ministerija 
(SADM). nuo kitų metų sausio 
pirmos dienos šios motinos tu

rės teise gauti antrojo laipsnio 
valstybines pensijas (276 litai). 

Šiuo metu antrojo laipsnio 
valstybinės pensijos yra moka
mos motinoms pagimdžiusioms, 
išauginusioms ir gerai išauklė
jusioms dešimt ir daugiau vai
kų. Šios pensijos paskirtos 666 
motinoms. 

Pensijas septynis ir daugiau 
vaikų išauginusioms motinoms 
skirs valstybinių pensijų skyri
mo komisija prie SADM, tačiau 
tik pagal miestų ir rajonų savi
valdybių arba apskričių admi
nistracijų te ikimus. Todėl su 
prašymais dėl pensijų motinos 
turi kreiptis į šias institucijas. 

Tarptaut inė astronomų 
grupė mano jau išsprendusi 100 
metų mokslininkus kankinusią 
mįslę - iš kur į Žemę atskrieja 
kosminiai spinduliai. Žemę 
bombarduojančias, didelę ener
giją nešančias, daleles astrono
mai atrado beveik prieš šimtą 
metų, bet iki šiol konkrečiai 
nebuvo žinoma, iš kur jos sklin
da. 

Keturių teleskopų sistema 
Afrikoje pirmą kartą gautas 
vaizdas, iš kurio galima spręsti, 
kad mus pasiekiančių kosminių 
spindulių šaltinis galėtų būti 
sprogusios žvaigždės, super
novos, liekanos. 

„Pirmą kartą mums pavyko 
gauti šaltinio vaizdą", - jaudi
nosi Max Planck instituto 
Heidelberge astrofizikas David 
Berge, paskelbęs apie tai žur
nale „Nature". Jis kartu su 
kolegomis iš Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos, Airijos, 

Namibijos, Pietų Afrikos ir 
Čekijos tyrinėjo prieš maždaug 
1,000 metų sprogusios super
novos liekanas. 

„Kadangi kosminių spin
dulių energijos tankis yra di
džiulis, jie yra svarbūs mūsų 
galaktikos raidai. - pasakojo D. 
Berge. - Dabar jau pasiekėme 
tokią stadiją, kai galime įrodyti, 
jog kosminiai spinduliai eina iš 
supernovos likučių". 

Tyrimus finansavusios 
Didžiosios Britanijos dalelių 
fizikos ir astronomijos tyrimų 
tarybos (PPARC) vadovas prof. 
Ian Halliday palankiai vertina 
gautus rezultatus. Pasak jo, 
pirmą kartą vienareikšmiškai 
įrodoma, kad supernovos gali 
dideliais kiekiais gaminti 
galaktikų kosminius spin
dulius. „Tai mes jau seniai 
įtarėme, bet negalėjome 
įrodyti", - tvirtino jis 

(Elta) 

I PRENUMERUOKITE „DRAUGĄ" I 
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Metams JAV — 100 do l . 

M d a 60 dol. 
Metams tik „BMhNystes" 

A t A 
ESTERAI KAIRIENEI 

mirus, jos vyrui JURGIUI, dukterims ir sūnui, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Ada Dragūnaitienė 
Aldona Vasonienė 

Alvvays Wl th Flowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont, 1120 S. State St.,- Tei. 630-257-0339 
Justice 8015 W. 79 St.; Tel. 708-594-6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

w w w . a I vv ay s wi t hf lovvers .com 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje ta rp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Soutmvest Hwy. 
Palos HHIs, Illinois 

(708)974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.pe tkus funera ihomes .com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3 2 4 0 W . 79 St. MARQUETTE PARK 

ALL PHONES 1 708-430-5700 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i l a i do tuv i ų pata lpas visose Čikagos miesto 
apyl inkėse i r pr iemiesčiuose 

Patarnav imas 24 vai . 

GAIDAS DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation! patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas d i rektor ius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440: 1-708-873-0500 

DĖMESIO! DBvtt5KM 

Nesentai atvykote, ieškote darbo ar buto, tadau skefctb 

laikraštyje brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS jūsų 

skelbimą išspausdins nemokamai. Tere&ia paskambinti 
tH 77V5RS 9SOC ar užsukti j DRAUGO administracija 

H t f c m į Mg W . 63 St., Chicago, IL 60629. 
1 

http://www.medicare.gov
http://www.petkusfuneraihomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
JAV LB Kultūros tarybos susirinkimas 

JAUNIMO CENTRO TRADICINE 
vakarienė vyks gruodžio 5 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
Jėzuitų koplyčioje 3 v.p.p. šv. 
Mišios, kurias aukos kunigas 
Antanas Gražulis, SJ, už miru
sius ir gyvus centro narius bei 
rėmėjus. Meninę programą 
atliks solistė Genovaitė Bige-
nytė, akompanuojant Manigir-
dui Motekaičiui. Bus gardi 
vakarienė ir laimingų bilietėlių 
išrinkimas. Kviečiame užsi
sakyti svečių stalą ar pavienes 
vietas. Informacija tel.: 708-
447-4501 Milda Šatienė, arba 
708-636-6837 Anelė Pocienė. 

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. 

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 „Lietu
va" skelbia visuotinį nar ių 
susirinkimą 2004 m. lapkričio 
14 d., sekmadienį, 12:30 v.p.p., 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 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
kame. 

LAPKRIČIO 19 D., penktadienį, 
7:30 v.v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje grafiko 
Povilo Šiaučiūno parodos „Žmo
gus, kuris paišo varnas.. ." 
atidarymas. Visi kviečiami 
apsilankyti. 

JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ atlikėjų 
festivalis įvyks š.m. lapkričio 14 
d., sekmadienį, 12 vai. Jaunimo 
centre, Čikagoje. Festivalyje 
dalyvius 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, įėjimas nemokamas. Po 
programos bus suneštinės vai
šės. Rengia JAV LB Kultū
ros taryba ir Meno mokyklėlė. 

TĖVŲ JĖZUITŲ KOPLYTĖLĖJE, 
sekmadienį, lapkričio 14 d., 
10:30 v.r. šv. Mišios bus auko
jamos už Jaunimo centro 
moterų klubo mirusias nares 
šiais metais: Sofiją Plenienę ir 
Sofiją Kikiliene. Maloniai kvie
čiame gimines ir draugus daly
vauti šv. Mišiose. 

LAPKRIČIO 14 D., SEKMADIENĮ, 
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 pa
minėjimą lapkričio 21 d., Šaulių 
namuose, Čikagoje Minėjimas 

prasidės pakeliant vėliavas prie 
Laisvės kovų paminklo Jauni
mo centro sodelyje. Iškilmingos 
pamaldos bus 10:30 v.r. tėvų 
jėzuitų koplyčioje. J a s aukos ir 
pamokslą sakys kun. Antanas 
Gražulis, SJ, giedos Vilija Ke-
relytė, vargonuos muz. Mani-
girdas Motekaitis. Po pamaldų 
- apeigos pr ie Laisvės kovų 
paminklo, pagerb ian t kovoju
sius ir žuvusius, gynusius Lie
tuvos laisvę. Minėjimas Šaulių 
salėje pras idės 12:30 v.p.p. 
Pagrindinis kalbėtojas - gener
alinis konsulas Arvydas Dau-
noravičius, o meninę dalį atliks 
Algimantas Barn i šk i s . Kvie
čiame organizacijas ats inešt i 
vėliavas, o visuomenę gausiai 
dalyvauti ir pagerbt i Lietuvos 
kariuomenės 86 m. sukaktį. Po 
minėjimo oficialios dalies -
užkandžiai ir kavutė . 

DAINUOSIME DAINUOSIME 
VISI. Lapkričio 19 d., penkta
dienį, 2 v.p.p. kviečiame visus 
dainos mėgėjus į Bočių menę, 
PLC, LLB apylinkės Socialinio 
skyriaus ruoš iamą popietę. 
Akordeonui pr i ta r ian t , kar tu su 
dainorėliais visi dainuosime. 
Talkininkauja Lietuvių dukterų 
draugijos 37 seniūnija. 

LAPKRIČIO 19-21 D. BALZEKO 
lietuvių kulūros muziejuje vyks 
programa , ,Karas po karo", 
skirta pa r t i z an inė s kovos 
pradžios Lietuvoje 60-mečiui 
paminėti. Lapkričio 19 d., penk
tadienį, 7 v.v. bus rodomas rež. 
V. Zalakevičiaus meninis filmas 
„Niekas nenorėjo mir t i " (90 
min.) ir rež. E. Zubavičiaus 
dokumentinis filmas „Partiza
nai" (60 min.). Lapkričio 20 d., 
šeštadienį, 5 v.v. vyks parodos 
„Karas po karo" at idarymas, o 
7 v.v. bus rodomas rež. J . Vait
kaus filmas „Vienui vieni" (70 
min.) ir rež. V.V. Landsbergio 
dokumentinis filmas „Baladė 
apie Daumantą" (100 min.). 
Lapkričio 21 d., sekmadienį, 1 
v.p.p. bus rodomas rež. A. 
Dausos ir rež. A Grikevičiaus 
meninis filmas „Jausmai" (90 
min.) ir rež. J . Saboliaus doku
mentinis filmas „Ketvi r tas is 
prezidentas" (63 min.). 

LAPKRIČIO 21 D. PALAIMINTOJO 
Jurgio Matulaičio lietuvių kata
likų misijos didžiojoje salėje, 
esančioje PLC 14911 - 127th 
St., Lemont, kapelionas pasa
kos įspūdžius iš kelionės Roma-
Liurdas-Fatima. 

„SEKLYČIOJE" LAPKRIČIO 17 
D., 2 v.p.p. trečiadienio popietės 
programoje da inuos solistas 
Algirdas Motuzą, kur i s ir vėl 
šiuo metu lankosi Čikagoje. 
Trečiadienio popiečių lankyto
jai, muzikos mėgėjai nekantriai 
laukia malonaus svečio ir kvie
čia visus atvykti pasiklausyti 
bei linksmai praleist i laiką. 

SKELBIMAI 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel. 1-773-S8S-9500 

• P I G I A U S I A — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Pasku t inės 
minutės nu t rupa . O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniaus ia i tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys . Prot ingas 
vartotojas r enkas i ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! įkainis galioja tik 
naujiems kl ientams! 

Bene paskutinį kartą šiais 
metais, spalio 23 d., JAV LB 
Kultūros tarybos nariai rinkosi 
„Seklyčioje", Čikagoje, aptarti 
svarbiausių šių metų kultūrinių 
renginių - Kultūros ^premijų 
teikimo; Jaunųjų atlikėjų festi
valio, kurį ruošia Meno mokyk
lėlė, vadovaujama Ligijos 
Tautkuvienės; ir Teatro festi
valio. 

JAV LB Kultūros tarybos 
p i rmininkė Marija Remienė 
p r i s t a tė posėdžio dalyviams 
JAV LB XVII Tarybos rezoliuci
jas . LB Tarybos suvažiavimas 
vyko Arizonoje, kur Kultūros 
reikalų komisija nusprendė: 
ska t in t i JAV LB Krašto ir 
Kanados LB Krašto valdybas 
t a r t i s dėl atei t ies JAV ir 
Kanados Lietuvių taut inių 
šokių švenčių ruošimo; skatinti 
JAV LB Krašto valdybą 
paruošti JAV LB atsakomybėje 
ruošiamų didžiųjų renginių 
ta isykles ir organizavimo 

Lietuvos vyčiai yra veikli 
visuomeninė organizacija, gy
vuojanti nuo 1913 metų. J 
vyčius įsijungus daug jaunimo 
ir asmenų, norinčių ką nors 
parodyti lietuvių visuomenei, 
buvo suorganizuotas Vyčių 
choras . Chorui pradžią davė 
Illinois, Čikagos ir Indianos 
vyčiai — 1916 metais susirinkę 
į Šv. Jurg io parapijos salę. 
Pirmuoju choro ' pirmininku 
buvo išrinktas Mutual Federal 
Savings ir Loan Assn. preziden
tas Jonas Kazanauskas, o pir
muoju dirigentu, Vyčių himno 
autor ius , kompozitorius A. 
Aleksandravičius (Aleksis). Tuo 
metu chorui pr iklausė anų 
laikų žymiausios ir žymiausi 
Čikagos lietuvių dainos meno 
atstovės ir atstovai. 

Šis choras giedojo bažny
čiose, suruošdavo religinius 
koncertus. Choras buvo kviečia
mas į lietuvių tautinių švenčių 
minėjimus, suvažiavimus ir net 
dalyvavo New Yorko Pasaulinės 
parodos „Lietuvių dienos" pro
gramoje. Chorui vadovaujant 
kompozitoriui J . Sauriui, Vyčių 
choras buvo pasiekęs profesio
nalų aukštumas. 

Laikui bėgant keitėsi diri
gentai ir valdybų pirmininkai, 
turėję įtakos choro gyvavimui. 
Dirigentui, muzikui L. Šimu
čiui, J r . 1951 metais išvykus 
studijoms ir neradus naujo diri
gento, Vyčių choras nustojo 
linksminęs mūsų tautiečius. Ši 
padėtis tęsėsi iki 1960 metų. 

Buvę choristai ir dainos my
lėtojai nenuleido rankų, ir ieš
kojo būdų choro atgaivinimui. 
Dėka energingų ponių Eleono
ros Laurin ir Estelos Rogers, po 
devynių metų tylos Vyčių cho
ras „išvydo šviesą". Joms talki
no ir kiti asmenys, kuriems dai
na buvo prie „širdies". Šių ponių 
didžiausias rūpestis buvo su-

gaires; šiais spaudos metais, 
„Draugui" švenčiant 95 metų 
sukaktį, JAV LB darbuotojus 
remti šį dienraštį; raginti 
apylinkių pirmininkus sužinoti 
apie apygardose esančią 
archyvinę ir istorinę informaci
ją, ją rinkti ir persiųsti į ALKĄ 
arba PLB Archyvą; pritarti ir 
remti Kultūros tarybos premijų 
įsteigimo tęstinumui. JAV LB 
XVII Tarybos numatyti planai, 
labai svarbūs ir kilnūs, bus vyk
domi visos Lietuvių Bendruo
menės pagalba. 

Na, o JAV LB Kultūros 
tarybos narės, aptarė einamuo
sius rūpesčius: kas pasirūpins 
renginių reklama, straipsniais, 
bilietų spausdinimu, progra
mėlėmis; kas suruoš vakarienę 
po renginio; kas pasirūpins 
puokščių paruošimu; parda
vinės bilietus, kontroliuos prie 
durų, ir t.t. Ką gi, darbas tę
siasi... 

Vital i ja Pu lok ienė 
JAV LB Kultūros tarybos nariai, iš kairės sėdi: JAV LB Kultūros tarybos pirmininke Marija Remienė, Aušrelė 

Sakalaitė ir Vitalija Pulokienė; stovi: Lilija Jasaitė, Rūta Kuncienė, Dalia Anysienė ir Ligija Tautkuvienė. 

Lietuvos vyčių metinis choristų pobūvis 
rasti dirigentą. Čikagoje gyveno 
muzikas F. Strolia su keturiais 
muzikos meną mėgstančiais 
sūnumis. Estela Rogers krei
pėsi į Faustą Strolia, kvies
dama būti Lietuvos vyčių choro 
dirigentu. Jam sutikus, Estela 
Rogers, Leonora Laurin ėmėsi 
organizacinio darbo. Į chorą įsi
jungė keli ankstyvesni vete
ranai, bet dauguma nauji dain
os mylėtojai. Senieji ir jaunieji 
choristai, matydami jauną ir 
energingą dirigentą Faustą 
Strolia, jį pamilo ir mielai daly
vaudavo repeticijose. Dar me
tams nepraėjus, choras savo 
darbo vaisiais galėjo pasidi
džiuoti. Pirmas pasirodymas įvy
ko Morrison viešbutyje per 
Vasario 16-os minėjimą. Lietu
vių visuomenė ir svečiai ameri
kiečiai pamatė, kad šis choras 
yra j aunas , pilnas energijos 
skleisti dainos meną muzikinėje 
aukštumoje, dėka sumanaus 
muziko Fausto Strolios ir dainą 
mylinčių choristų. Metų laiko
tarpyje, šis Vyčių choras buvo 
surengęs daug koncertų Čika
goje, dalyvavo Lietuvoje vyku
sioje Dainų šventėje, neišski
riant ruošiamų dainų švenčių 
Amerikoje ir Kanadoje. 

Švenčiant 44 metų jubiliejų, 
2004 m. lapkričio 7 d. Lietuvos 
vyčių choras suruošė koncertą ir 
pasisvečiavimą su choro ir jo diri
gento Fausto Strolios gerbėjais 
ir lietuviškos dainos mylėtojais. 

Šio jubiliejaus metu, Faus
tas Strolia ir choristai jaunimui 
skyrė dainas, kuriose buvo 
išreikšta meilė tėvynei Lietuvai 
ir Skautijos įkūrimui prieš 85 
metus atžymėti. 

Šalia Lietuvos vyčių choro, 
Faustas Strolia vasaras paskir
davo jaunimo stovykloms: Či
kagos skautijos stovyklai „Ra
kąs", ateitininkų stovyklai 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Ch icago , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

E-mai l : Gibaitis@aoI.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advoka ta s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont IL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chicago, IL60608 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
d u o d a m o s m a ž a i s m ė n e s i 
n ia i s įmokėj imais ir pr ie ina
m a i s nuoš imčia is . Kre ipki 
tės į M u t u a l F e d e r a l S a 
v i n g s , 2212 W e s t C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 847-7747 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Te l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Raštines Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 877-Gyne jas a r b a 

877-496-3527 

Dainavoje ir Putnamo seselėms 
„Neringoje" stovyklaujančiam 
jaunimui. Į šias stovyklas atsi
veždavo ir savo keturis sūnus, 
du iš jų, Kęstutis Povilas ir 
Tomas yra nuolatiniai talki
ninkai tėvui muzikiniuose užsi
ėmimuose. 

Koncertų metu buvo dai
nuojamos dainos, parašytos 
skautų vadovų, skiriamos sto
vykloms. Viena iš autorių, Rita 
Fabijonienė, dalyvavo šiame 
koncerte. Šiose dainose dvelkė 
ilgesys tėvynei Lietuvai, meilė 
artimui ir atsidavimas Dievo 
globai. Visoms šioms dainoms 
muziką sukūrė kompozitorius 
Faustas Strolia. 

Klausantis choristų dainuo
jamų dainų, reikėjo stebėtis, 
kad dainų žodžiai skambėjo 
gražia lietuviška tarsena, nors 
choristų tarpe yra ir angliškai 
kalbančių asmenų. Tai muziko 
Fausto Strolios ir pačių choristų 
pastangų dėka. 

Reikia didžiuotis Lietuvos 
vyčių chorine veikla ir jų 
vadovu Faustu Strolia, kuris šį 
chorą veda jau 44 metus. 
Faustui Stroliai išėjus į pensiją, 
choro vadovavimą perėmė iš 
Lietuvos atvykusi muzikė Alma 
Pleišaitienė. Faustas Strolia 
būdamas „pensijoje" niekada 
nenutolo nuo dirigavimo ir 
kitokios muzikos veiklos. 

Linkime chorui išsilaikyti 
bent iki penktos dešimties 
jubiliejaus. Choristai ir dirigen
tas laukia naujų dainos mylėto
jų, ypač naujai atvykusių iš 
Lietuvos. 

Šiam renginiui vadovavo 
Robert Martin, Vidurio apygar
dos Lietuvos vyčių pirmininkas, 
seselė kazimier ie tė Joana 
Shainauskas ir universiteto stu
dentė Aušra Bužėnaitė. 

Lietuvių visuomenė yra la
bai paplitus po plačias Čikagos 
apylinkes ir kiekviena grupė 
ruošia savo suėjimus, todėl į 
renginius negalima sutraukti 
didesnio žmonių skaičiaus. 

A n t a n a s Paužuo l i s 

Vyčių choras 1978 m. 

SKELBIMAI 
• Kara l i auč iaus k r a š t o 

l i e - tuv iškų mokyklų para
m a i per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $200 Angelika Dudė
nas. $100 Petras Pagojus, Min
daugas Vygantas. $50 Romual
das Jagminas, Vytas Kliorys. 
$30 Joseph Bernot. $25 dr. Ona 
Daugirdienė, kun. Hans Dum-
pys, Amalia Jagutis, Pranas ir 
Ona Michelevičius, Janina 
Radvenis. $20 Edward Jus-
kaitis. $15 Juozas Petuška. $10 
Pranas Baras, Ramūnas Bra-
kas, Jonas ir Valeria Juodval-
kiai, Antanas Skridulis. Dė
kojame visiems rėmėjams. „Ka
r a l i a u č i a u s k/ašto lietuvy
bei", 1394 Middleburg Ct., 
Naperv i l l e , IL 60540-7011. 

• L i t huan i an Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
sunkiai sergančius ligonius 
Lietuvoje. Aukojo: $100 — L. 
Vaitkus, GA ; V. ir A. Saulis, 
IL. $50 — S. Simonaitis, IL; D. 
Aderholden, IL; B. Balaishis, 
IL; W. ir R. Sinkus, IL; A. ir H. 
Slaters, IL; R. Vaitkus, OH. 
$35 — dr. F. ir V. Kaunas, IL. 
$25 — F. Kelsheimer, IL; V. ir 
A. Marchertas, IL; M. ir J. Mi-
kutaitis, IL; D. ir E. Bartkus, 
IN; T. ir R. Rudaitis. IL; R. 

Grigaliūnas, IL; G. Rockus, IL; 
M. Černius, IL; R. Karenas, IL; 
B. Dombroski, IL. $20 ir maži
au — S. Rymas, IL; J. Kal
vaitis, IL; M. Pūstelio, CT, W. 
Kasparaitis, IL; E. ir E. Za-
wadzkas, CT; W., ir G. Atken-
son, IL; B. ir P. Strazdas, MA; 
B. ir D. Boley, IL: L. Tervanis. 
IL; S. Ruibis, IL; L. ir A. Ra
manauskas, IL; B. Trinka, IL; 
A. ir J. Kavaliūnas, IL; I. Sulli-
van, IL; T. Jacąues, FL; V. ir V. 
Gruzdys, OH. Dėkojame už 
aukas! L i t h u a n i a n M e r c y 
Lift, P.O. Box 88, P a l o s 
Heights, IL 60463. Tel. 708-
952-0781. Tax ID #36-
3810893. w w w . l i t h u a n i a n -
mercylift@yahoo.com 

• „Lie tuvos N a š l a i č i u 
globos" komitetui aukojo: 
$770 — dr. Aldona Rugis, 
Daytona Beach, FL; $600 — 
Albert P. Mikutis, J r . Capt 
USAF (Ret), Philadelphia, PA; 
$300 — R. S. Užupis, Worth. 
IL. Po $150 — Steven ir 
Monika Puodžiūnas, Sherman 
Oaks, CA; Petras J . Rulis, 
Gary, IN; Rimantas ir Rita 
Penčyla, Palos Heights, IL; 
Sofia Mickevičius, Michigan 
City, IN; Ann Marie Kashuba, 
West Chester. PA; Paul Vado-

palas, Palo Alto, CA; Karen 
Maria Kirseh, Evansville, IN; 
Clevelando Ateities klubas (per 
Maria Mikonis). Richmond 
Heights, OH: Gražina ir Frank 
Gayes Trust, Chicago, IL: Sofija 
Jelionis, TTEE, Darien, IL. 

Kalėdų dovanoms našlai
čiams: $50 — Rimantas ir Rita 
Pencyla, Palos Heights. IL; $20 
— Sofia Mickevičius, Michigan 
City, IN. 

Almos Našlaičių fondui 
aukojo $50 — Aušrelė Bulo
tienė, Los Angeles, CA. 

A.a. Letos Budelskytės-
Rhone atminimui aukojo $100 
Ramoną ir Antonio — Grigorio 
Sleivys ir Edis Kaveckas, 
Chicago, IL. 

Nuoširdus ačiū visiems ger
aširdžiams aukotojams „Lietu
vos N a š l a i č i ų g lobos" 
k o m i t e t a s , 2711 W. 71st St., 
Chicago, IL . 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami t ikra i kokybiškai 
išversti video , įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos j amerikiet iškąją 
NTSC ir atvirkščiai , kreip
kitės į I N T E R - V I D E O 3533 
S. A r c h e r Ave . , Chicago, IL. 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav. P e t r a s Bernotas. 
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